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  جملس حقوق اإلنسان
  ل املعين باالستعراض الدوري الشاملامفريق العال

  العشرونالدورة 
  ٢٠١٤نوفمرب / تشرين الثاين٧ -أكتوبر / تشرين األول٢٧

ية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنـسان وفقـاً         موجز أعّدته مفوض      
 ٥ والفقرة   ٥/١من مرفق قرار جملس حقوق اإلنسان       ) ج(١٥للفقرة  

  ١٦/٢١من مرفق قرار اجمللس 

  *غامبيا    

إىل عملية   )١(صاحبة مصلحة  ة جه ١٤هذا التقرير هو موجز للمعلومات املقدمة من          
 التوجيهية العامة اليت اعتمدها جملس حقـوق        وهو يتبع املبادئ  . االستعراض الدوري الشامل  

اقتراحات من    آراء أو وجهات نظر أو     ةوال يتضمن التقرير أي   . ١٧/١١٩اإلنسان يف مقرره    
تـصل  فيمـا ي  جانب مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان وال أي حكم أو قرار             

 مـصادر املعلومـات     بصورة منهجية يف حواشي هناية النص      وقد ذُكرت . بادعاءات حمددة 
وعمـالً  . النصوص األصلية دون تغيري   اإلبقاء على    قدر اإلمكان    ، كما مت  الواردة يف التقرير  

، ُيخصص، حسب مقتضى احلال، فرع مستقل إلسهامات املؤسـسة          ١٦/٢١بقرار اجمللس   
مل الكاالوطنية حلقوق اإلنسان التابعة للدولة موضوع االستعراض واملعتمدة بناًء على التقيد            

وتتاح على املوقع الشبكي للمفوضية السامية حلقوق اإلنـسان النـصوص           . مببادئ باريس 
وقد روعي يف إعـداد هـذا التقريـر دوريـة     . الكاملة اليت تتضمن مجيع املعلومات املقدمة 

  .االستعراض والتطورات اليت طرأت يف تلك الفترة

__________ 

  .مل حترَّر هذه الوثيقة قبل إرساهلا إىل دوائر الترمجة التحريرية يف األمم املتحدة  *  
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  اجلهات صاحبة املصلحةاملقدمة من  املعلومات  -أوالً  

  املعلومات األساسية واإلطار  -ألف  

  )٢(نطاق االلتزامات الدولية  -١  
مبـادرة  ( ومبادرة الكومنولث حلقـوق اإلنـسان        )٣(الحظت منظمة العفو الدولية     -١

 أن غامبيا مل تـصدق علـى        )٦(٦ والورقة املشتركة    )٥(٣ والورقة املشتركة    )٤()الكومنولث
  . املعاهدات الدولية املهمة حلقوق اإلنسان

وأوصت مبادرة الكومنولث غامبيا بأن تصدق من باب األولوية على املعاهـدات              -٢
وأوصتها منظمة العفو الدولية بالتصديق على اتفاقيـة        . )٧(الدولية األساسية حلقوق اإلنسان   

مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسـية أو الالإنـسانية أو املهينـة                
ياري هلذه االتفاقية واالتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص من االختفاء          والربوتوكول االخت 

  . توصيات مماثلة)١٠(٧ والورقة املشتركة )٩(٦وقدمت الورقة املشتركة . )٨(القسري
 غامبيا بأن تفي بالتزاماهتا الدولية إزاء حرية        "صحفيون بال حدود  "وأوصت منظمة     -٣

 من العهد الدويل اخلاص بـاحلقوق املدنيـة      ١٩ترتبة على املادة    اإلعالم والتعبري والتزاماهتا امل   
  . )١١(والسياسية

 عن قلقها ألن غامبيا مل تنضم بعـُد إىل الربوتوكـول            ٤وأعربت الورقة املشتركة      -٤
االختياري التفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة والربوتوكـول االختيـاري             

 اشتراك األطفال يف املنازعات املسلحة والربوتوكول االختياري        التفاقية حقوق الطفل بشأن   
  . )١٢(التفاقية حقوق الطفل املتعلق بإجراء تقدمي البالغات

  اإلطار الدستوري والتشريعي   -٢  
أوصت منظمة العفو الدولية غامبيا، ريثما أن تلغي عقوبة اإلعدام، بأن تلغي مـن                -٥

م وأي حكم ينص على عقوبة اإلعدام يف حال اجلـرائم  القانون أي فرض ملزم لعقوبة اإلعدا    
  .)١٣(املنصوص عليها يف القانون الدويل والدستوري" أشد اجلرائم خطورة"اليت ال ترقى إىل 

) تعـديل ( قانون ٢٠١١وذكرت منظمة العفو الدولية أن احلكومة اعتمدت يف عام        -٦
ة اإلعدام بالنسبة إىل جرمية حيازة قانون مكافحة املخدرات الذي استبدل السجن املؤبد بعقوب   

  .)١٤( من الكوكايني أو اهلريويناً غرام٢٥٠أكثر من 
  وطنيـاً   للمعايري الدولية تـشريعاً     غامبيا بأن تضع وفقاً    ٧وأوصت الورقة املشتركة      -٧

ينص على جترمي أفعال مثل التعذيب واإلعدام خارج القضاء واالختفاء القسري واالعتقـال             
  . )١٥(غري القانوين
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 عن عدم إصـالح قانوهنـا    فضالً،والحظت منظمة صحفيون بال حدود أن غامبيا        -٨
 قانونية إضافية على حرية     املتعلق بالصحافة، وهو من أقمع القوانني يف أفريقيا، فرضت قيوداً         

  . )١٦(٢٠١٠اإلعالم منذ عام 
خدامه من أجـل     ما يساء است    أن اإلطار القانوين لغامبيا غالباً     "١٩املادة  "وذكرت    -٩

سيما اإلعالميـون واملـدافعون عـن حقـوق          انتهاك حقوق اجلميع يف حرية التعبري، وال      
 غامبيا بإجراء مراجعة قانونية كاملة لضمان توافق        ٦وأوصت الورقة املشتركة    . )١٧(اإلنسان

  .)١٨(مجيع قوانينها مع املعايري الدولية
 قـانون   ٢٠١٣نية اعتمدت يف عام     وذكرت منظمة العفو الدولية أن اجلمعية الوط        -١٠

 ن فرضا قيـوداً   اللذيقانون املعلومات واالتصاالت،    ) تعديل(القانون اجلنائي وقانون    ) تعديل(
  .)١٩(إضافية على احلق يف حرية التعبري

 )٢١( وتبييت نية إثارهتا والتـشهري )٢٠(وأشارت مبادرة الكومنولث إىل أن إثارة الفتنة     -١١
وقانون ) ٢٠٠٥(القانون اجلنائي   ) تعديل( جرائم ينص عليها قانون      وإصدار منشورات مزيفة  

منتقدي احلكومة الفعليني   وتستخدم الستهداف   ) ٢٠٠٩(قانون األسرار احلكومية    ) تعديل(
 أن قـانون    ١٩وأضافت املادة   . )٢٢(أو املفترضني واملدافعني عن حقوق اإلنسان والصحفيني      

 نص على جرائم إلكترونية جديدة عديدة       ٢٠١٣لعام  قانون املعلومات واالتصاالت    ) تعديل(
عن احلكومة أو املوظفني احلكوميني بغرض تشويههم أو إهانتهم         " أخبار مزيفة "تشمل نشر   

. )٢٣(أو التحريض على االستياء من أداء احلكومة أو الدعوة إىل مواجهتها باستعمال العنـف             
أو / و  عامـاً  ١٥حلبس ملدة أقـصاها      بأن هذه اجلرائم تستوجب عقوبة با      ١٩وأفادت املادة   

. )٢٤( دوالر من دوالرات الواليات املتحـدة األمريكيـة        ٧٧ ٧٠٠بغرامة مالية قدرها حنو     
 أن احلكومة تتوخى من خالل استهدافها احلريات على شـبكة           ١وذكرت الورقة املشتركة    

وقّدمت . )٢٥( حبرية اإلنترنت تقييد اجملال الوحيد املتاح للمواطنني من أجل التعبري عن آرائهم          
 واحتاد  )٢٨( واخلدمة الدولية حلقوق اإلنسان    )٢٧( ومبادرة الكومنولث  )٢٦(منظمة العفو الدولية  
 والورقـة   )٣١(٥ والورقـة املـشتركة      )٣٠(٣ والورقـة املـشتركة      )٢٩(الصحفيني يف غامبيا  

  . اثلة توصيات مم)٣٤( ومنظمة صحفيون بال حدود)٣٣(٧ والورقة املشتركة )٣٢(٦ املشتركة
 ٢٠٠٤ إىل أن التعديالت املدخلة على قانون الصحافة يف عـام            ١٩وأشارت املادة     -١٢

 دوالر مـن دوالرات     ١٣ ٠٠٠يزيـد عـن     إىل ما   رفعت رسوم تسجيل وسائط اإلعالم      
 ١٩وأضافت املـادة  .  عن فرض سند مايل باهظ كضمان فضالً،الواليات املتحدة األمريكية  
من نطاق قانون الصحافة ليشمل وسائط اإلعالم السمعية البصرية،        أن التعديالت توسع أيضاً   

  .)٣٥(من تنّوع وسائط اإلعالم يف البلداألمر الذي حيد بشكل أكرب 
وسائط املواتية لنشوء وأوصى احتاد الصحفيني يف غامبيا بأن يوفر البلد البيئة القانونية       -١٣

إلغاء القوانني احلالية املنظمة لوسائط إعالم مستقلة وتكون مشاركتها كاملة وذلك من خالل    
كما أوصى بإدماج األحكام املتعلقة بوسائط اإلعالم الدولية        . اإلعالم ومنع جترمي اإلعالميني   
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ومعايري حرية التعبري يف القانون احمللي واعتماد قوانني جديـدة وتقدميـة بـشأن وسـائط                
 والورقة )٣٩( ومبادرة الكومنولث)٣٨(١٩ واملادة )٣٧(وقدمت منظمة العفو الدولية  . )٣٦(اإلعالم

 )٤٣(٦ والورقـة املـشتركة      )٤٢(٥ والورقة املشتركة    )٤١(٣ والورقة املشتركة    )٤٠(١املشتركة  
  . توصيات مماثلة)٤٥( ومنظمة صحفيون بال حدود)٤٤(٧والورقة املشتركة 

 غامبيا بتوسيع الفـضاء الـدميقراطي ليـشمل مجيـع           ٣وأوصت الورقة املشتركة      -١٤
 عن قمع املدافعني عـن حقـوق        األشخاص ذوي اآلراء واألصوات املختلفة والتوقف فوراً      

اإلنسان والصحفيني ومنتقدي احلكومة واملعارضني واحملامني والزعماء الدينيني الذين يسائلون          
  . )٤٦(احلكومة عن أدائها

 حمددة  وأوصت اخلدمة الدولية حلقوق اإلنسان غامبيا بوضع وسن قوانني وسياسات           -١٥
 كما أوصت بإصالح مجيع القـوانني       .لإلقرار بعمل املدافعني عن حقوق اإلنسان ومحايتهم      

اليت تقيد نشاط املدافعني عن حقوق اإلنسان واملنظمات غري احلكومية من أجل ضمان احلق              
 توصـيات   ١٩وقدمت املـادة    . )٤٧( للقانون الدويل  يف حرية التعبري وتكوين اجلمعيات وفقاً     

  .)٤٨(مماثلة
 غامبيا باحترام األحكام الدستورية اليت تنص على محاية         ١وأوصت الورقة املشتركة      -١٦

  . )٤٩(حرية املواطنني يف التعبري والتجمع وتكوين اجلمعيات يف كل األوقات
 أن غامبيا وضعت سياسات ترمي إىل تعزيز حقوق املرأة    ٤وذكرت الورقة املشتركة      -١٧

 وقانون مكافحة العنف املرتيل     ٢٠١٠قانون املرأة لعام    (قوانني  والطفل؛ وترمجت بعضها إىل     
وزارة شؤون املرأة واملكتب    (ووضعت اآللية ذات الصلة لتنفيذ هذه السياسات        ) ٢٠١٣لعام  

اسـتمرار وجـود     الحظت   ٤غري أن الورقة املشتركة     . )٥٠()واجمللس الوطنيني املعنيني باملرأة   
  .)٥١(املرأة حبقوقهاى متتع ثغرات هيكلية وقانونية تؤثر يف مد

 غامبيا بسن وتنفيذ قوانني لضمان تساوي املـرأة مـع           ٧وأوصت الورقة املشتركة      -١٨
؛ )٥٣(وأوصتها كذلك باعتماد قوانني حتظر ختان اإلنـاث       . )٥٢(اآلخرين يف احلقوق والفرص   

قانون عمل  وسن قوانني حتظر الزواج القسري واملبكر؛ وإنفاذ قانون مكافحة العنف املرتيل و           
  .)٥٤(رعاية صحية جيدةعلى النساء حبصول األطفال ووضع سياسات تسمح 

 من أجل ٢٠٠٥ غامبيا بضمان تعديل قانون الطفل لعام ٢وأوصت الورقة املشتركة    -١٩
 يتعلق باستغالل األطفال يف املواد اإلباحية ويتوافق مع الربوتوكول االختياري           تضمينه تعريفاً 

ل بشأن بيع األطفال واستغالل األطفال يف البغاء ويف املواد اإلباحيـة؛            التفاقية حقوق الطف  
وضمان جترمي مجيع األفعال املتصلة باستغالل األطفال يف املواد اإلباحية؛ وتعـديل قـانون              

 من أجل ضمان محاية مجيع الضحايا يف أي جرائم ترتكب           ٢٠٠٧االجتار يف األشخاص لعام     
  .)٥٥( تعرضوا هلا بعملية االجتار اليتارتباطاً
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 يـنص يف صـيغته   ١٩٦٥وأشارت مبادرة الكومنولث إىل أن القانون اجلنائي لعام       -٢٠
ومعاقبة املتورطني  " املخالفة لنظام الطبيعة  " على جترمي ممارسي املعاشرة      ٢٠٠٥املعدلة يف عام    

ارسات وُعّدل هذا التعريف ليضم على وجه التحديد املم       .  سنة ١٤فيها باحلبس ملدة أقصاها     
، وهـو  "أي فعل فاحشة خطري" على جترمي وينص القانون اجلنائي أيضاً. اجلنسية بني املثليات 

ومعاقبـة  ما يعّرف بأنه أي فعل مثلي يرتكب سواء يف الفضاء العام أو يف الفضاء اخلـاص،            
، كّرر الرئيس جامع رفضه     ٢٠١٢أبريل  /ويف نيسان . )٥٦(باحلبس ملدة مخس سنوات   مرتكبه  
  .)٥٧(مي املثليني اجلنسينيمنع جتر

املثليات واملثليني ومزدوجـي    وأوصت مبادرة الكومنولث غامبيا بأن تكفل جلميع          -٢١
 بـصورة كاملـة     حبقوق اإلنسان اخلاصة هبم   امليل اجلنسي ومغايري اهلوية اجلنسانية التمتع       

ة على امليـل    ؛ وأن تعلن وقف العمل جبميع أشكال املالحقة املترتب        )٥٨(ومتساوية مع اآلخرين  
؛ وأن تلغي مجيع أحكام القانون اجلنائي اليت جترم األشـخاص        )٥٩(اجلنسي أو اهلوية اجلنسانية   

وقدمت منظمة العفو الدولية . )٦٠(وتوصمهم ألسباب متصلة بامليل اجلنسي أو اهلوية اجلنسانية 
  .)٦١(توصيات مماثلة

  ابري السياسة العامةاإلطار املؤسسي والبنية األساسية حلقوق اإلنسان وتد  -٣  
أشادت مبادرة الكومنولث مبا تبذله احلكومة من جهود يف سبيل النظر يف إمكانيـة                -٢٢

إنشاء مؤسسة وطنية حلقوق اإلنسان وقبول املساعدة التقنية املقدمة مـن اجملتمـع الـدويل               
مبيا بيد أن مبادرة الكومنولث أعربت عن قلقها ألن انسحاب غا         . واإلقليمي يف هذا السياق   

  .)٦٢(عملية إنشاء هذه املؤسسةرمبا أعاق  ٢٠١٣من الكومنولث يف أواخر عام 
وأشارت منظمة العفو الدولية إىل وضع مشروع قانون يرمي إىل إنـشاء مؤسـسة                -٢٣

وطنية حلقوق اإلنسان غري أن مراقبني دوليني عديدين أعربوا عن قلقهم إزاء عدم اسـتقاللية               
وأوصت منظمـة   . )٦٣( مواءمة مشروع القانون مع مبادئ باريس      املؤسسة والتقدم احملدود يف   

 )٦٧(٧ والورقة املـشتركة     )٦٦(٦ والورقة املشتركة    )٦٥( ومبادرة الكومنولث  )٦٤(العفو الدولية 
  .غامبيا بإنشاء مؤسسة وطنية حلقوق اإلنسان تؤدي وظائفها بالكامل ومتتثل مبادئ باريس

ن هيئات وطنية مثل القضاء وأمانة املظامل وجلنـة          إىل أ  ٧وأشارت الورقة املشتركة      -٢٤
 وهو ما يتسبب يف عدم فعاليتها ويف فقـدان          ،اخلدمات العامة تعوزها االستقاللية املؤسسية    

، وأوصت غامبيا بضمان استقاللية هذه اهليئات لتمكينها من االضطالع          )٦٨(الدولة ثقة الناس  
 بالذود أكثر عن استقاللية      غامبيا أيضاً  ٥ركة  وأوصت الورقة املشت  . )٦٩(مبهامها بصورة فعالة  

  .)٧٠(أمانة املظامل وعن اضطالعها الفعلي بواليتها
 أن أحد املشاكل األساسية اليت تعوق رصد حقـوق          ٢والحظت الورقة املشتركة      -٢٥

 وأوصت من مث غامبيا بإنـشاء وزارة  )٧١(آلية تنسيق وطنية فعالةعدم وجود  الطفل يتمثل يف    
الطفل وتنسيق تنفيذ القوانني والسياسات املتـصلة حبقـوق         ون مسؤولة عن رفاه     تكوظيفية  
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 بإنشاء آلية رصد مستقلة لتلقي الشكاوى ٢كما أوصت الورقة املشتركة . )٧٢(الطفل ومحايته
  .)٧٣(الفردية املتعلقة بانتهاكات حقوق الطفل والتحقيق فيها

رأة مؤسسة ضـعيفة مينـع فيهـا         أن وزارة شؤون امل    ٤والحظت الورقة املشتركة      -٢٦
  .)٧٤(املوظفون من اختاذ قرارات للنهوض حبقوق املرأة والطفل

  التعاون مع آليات حقوق اإلنسان  -باء  
أوصت اخلدمة الدولية حلقوق اإلنسان غامبيا بالتعاون الكامل مع األمـم املتحـدة               -٢٧

  .)٧٥(الشعوبوآليات حقوق اإلنسان التابعة للجنة األفريقية حلقوق اإلنسان و
 غامبيا بالتعاون مع اهليئات الدوليـة       )٧٧(٧ والورقة املشتركة    )٧٦(١٩وأوصت املادة     -٢٨

  .واإلقليمية حلقوق اإلنسان لتحسني حالة حرية التعبري وحقوق اإلنسان بصورة عامة

 التعاون مع هيئات املعاهدات  -١  

 بعض التقـارير    ٢٠١٠ام  أشارت منظمة العفو الدولية إىل أن غامبيا قّدمت منذ ع           -٢٩
املتأخرة إىل هيئات املعاهدات لكنها مل تقدم تقارير إضافية، مبا يف ذلك إىل اللجنـة املعنيـة                 

وقـّدمت  . )٧٨(٢٠١٠خالل استعراض عـام     اليت أبدهتا    االلتزاماتحبقوق اإلنسان، رغم    
 )٨٢(٥تركة   والورقـة املـش    )٨١(٤ والورقة املشتركة    )٨٠( ومبادرة الكومنولث  )٧٩(١٩ املادة

 غامبيا بإعداد التقارير الدورية املتأخرة وتقدميها       ٦وأوصت الورقة املشتركة    . تعليقات مماثلة 
 ومبـادرة   )٨٥(١٩ واملـادة    )٨٤(وقّدمت منظمة العفـو الدوليـة     . )٨٣(إىل هيئات املعاهدات  

  . توصيات مماثلة)٨٧(٥ والورقة املشتركة)٨٦(الكومنولث

 خلاصةالتعاون مع اإلجراءات ا  -٢  

 أن احلكومة مل جتسد التزامها مبزيد التعاون مع املكلفني          ٥الحظت الورقة املشتركة      -٣٠
 والورقـة   )٨٩(٤وقـّدمت الورقـة املـشتركة       . )٨٨(بواليات يف إطار اإلجراءات اخلاصـة     

 إىل أن   )٩٢(٦ والورقة املشتركة    )٩١(وأشارت مبادرة الكومنولث  .  مماثالً  تعليقاً )٩٠(٣ املشتركة
  .زالت عالقة مااليت قدمها مقررون خاصون  طلبات الزيارة بعض
 )٩٥(١ والورقة املـشتركة     )٩٤( ومبادرة الكومنولث  )٩٣(وأوصت منظمة العفو الدولية     -٣١

 غامبيا بتوجيه دعوة دائمة إىل مجيع اإلجراءات اخلاصة وتيسري زيارة           )٩٦(٦والورقة املشتركة   
  .طلباهتم عالقةزالت  مجيع املكلفني بواليات الذين ما

املقرر اخلاص املعين بتعزيز ومحاية     متثلت يف دعوة    توصيات حمددة   وقُّدمت إىل غامبيا      -٣٢
 والورقـة   )٩٨(٥ والورقـة املـشتركة      )٩٧(١الورقة املشتركة   (احلق يف حرية الرأي والتعبري      

 عن حقـوق    واملقرر اخلاص املعين بوضع املدافعني    ) )١٠٠(٧ والورقة املشتركة    )٩٩(٦ املشتركة
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واملقرر اخلاص املعين باحلق يف حرية التجمع السلمي ويف         ) )١٠١(١الورقة املشتركة   (اإلنسان  
  ).)١٠٢(١الورقة املشتركة (تكوين اجلمعيات 

تنفيذ االلتزامات الدولية املتعلقة حبقوق اإلنسان مع مراعاة القـانون الـدويل              -جيم  
  اإلنساين الواجب التطبيق

  التمييزاملساواة وعدم  -٢  

. زلن يعانني من التمييز يف القانون والواقـع         أن النساء ما   ٧ذكرت الورقة املشتركة      -٣٣
وأضافت أن القوانني املتعلقة بالعنف املرتيل ال تنفّذ وأن معدل وفيات األمهات مرتفـع وأن               

يف صنع القـرارات احلكوميـة علـى الـصعيدين احمللـي            متثيالً كافياً   النساء لسن ممثالت    
  .)١٠٣(لوطينوا
بعض الزعماء الدينيني يقوضون القوانني اليت تعاجل        أن   ٤والحظت الورقة املشتركة      -٣٤

يعلنون معارضتهم حلقوق املرأة ويزعمون أن الغرض منها هو تـدمري           واملرأة والطفل   قضايا  
  .)١٠٤(اإلسالم وطريقة عيش الغامبيني وذلك بفرض ثقافات أجنبية على اجملتمع الغاميب

 أن العديد من الفتيات يتعرضن للتمييز وحيـرمن مـن           ٤وذكرت الورقة املشتركة      -٣٥
 ٩٠ بأن حوايل    ٤وأفادت الورقة املشتركة    . فرصة الذهاب إىل املدرسة أو االحتفاظ هبن فيها       

 وهو ما يؤدي إىل بطالتهن ويؤثر سـلبا يف مركـزهن            ،يف املائة من النساء يعانني من األمية      
وأوصت غامبيا بتخصيص ميزانية حمددة لتعزيز حقوق النساء        . )١٠٥(تمعاالقتصادي داخل اجمل  

  . )١٠٦(والفتيات
 يـنص   ٢٠١٠نون املرأة لعام     عدم وجود حكم يف قا     ٢والحظت الورقة املشتركة      -٣٦

وأشـارت  . )١٠٧(للرجال والنساء على حد سـواء   سنة   ١٨هي   السن الدنيا للزواج     على أن 
 يف املائة من النساء يزوجن قبل بلوغ اخلامسة عشرة يف ٨,٦  إىل أن حوايل٢الورقة املشتركة 

 غامبيا  ٢وأوصت الورقة املشتركة    .  يف املائة منهن قبل بلوغ الثامنة عشرة       ٤٦,٥حني يزوج   
 الـشرط   ا؛ وضمان امتثال مجيع القوانني هلذ      سنة ١٨  ببتحديد السن القانونية الدنيا للزواج      
  .)١٠٨(رس هبدف تزوجيهنوتطبيق حظر سحب الفتيات من املدا

 غامبيا باعتماد تدابري حلماية حقـوق بعـض الفئـات    ٤وأوصت الورقة املشتركة      -٣٧
سيما الفتيات واألطفال املولودون خارج إطار الزواج واألطفـال          من األطفال، ال  الضعيفة  

  . )١٠٩(ذوو اإلعاقة

 حق الفرد يف احلياة واحلرية وأمنه الشخصي  -٢  

 أن عمليات إعدام تسعة سجناء حمكوم عليهم باإلعـدام          ٣ملشتركة  ذكرت الورقة ا    -٣٨
كشف جتاهل غامبيا التام للتوصيات املقدمة      ت ٢٠١٢أغسطس  /يف آب ) مثانية رجال وامرأة  (
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يف االستعراض الدوري الشامل وعدم التزامها بوقف العمل بتنفيذ عقوبة اإلعـدام املعلـن              
 ٢٠١٠ل االستعراض الدوري الشامل لعام      كذّب البيان الذي أدلت به خال     ت، و ١٩٩٥ منذ

". عقوبة اإلعـدام، اآلن أو يف أي وقـت قريـب   اللجوء إىل ال تنوي "ومفاده أن احلكومة   
 اإلجراءات القانونية دون مراعاة    بأن عمليات اإلعدام هذه ُنفّذت       ٣وأفادت الورقة املشتركة    

وذكرت منظمـة   . )١١٠(مسبقاًهبا  ، ألن ال السجناء الذين أعدموا وال أسرهم أُبلغوا          الواجبة
العفو الدولية أن ما ال يقل عن ثالثة من السجناء الـذين أعـدموا مل يـستنفدوا الطعـون                   

 من السجناء الذين أعدموا يعاين مـن         أن واحداً  ٧أضافت الورقة املشتركة    و. )١١١(القانونية
  . )١١٢(أمراض عقلية

 / شخصا ظلوا إىل حـدود آذار     ٤٣ وذكرت منظمة العفو الدولية أن ما ال يقل عن          -٣٩
 ينتظرون اإلعدام وعادة ما كانت متنع عليهم زيارات احملامني أو األسـرة أو              ٢٠١٤مارس  

  .)١١٣(األصدقاء
 لن بعد تنفيذ عمليات اإلعدام وقفـاً      وأشارت مبادرة الكومنولث إىل أن الرئيس أع        -٤٠
  . )١١٤(معدالت اجلرمية العنيفة للعمل بعقوبة اإلعدام، ورهن ذلك بتراجع  ومشروطاًمؤقتاً
 والورقـة   )١١٦(٦ والورقـة املـشتركة      )١١٥(وذكرت منظمـة العفـو الدوليـة        -٤١

 أن احلكومة مل تتخذ أي خطوات إلجراء استفتاء بشأن اإلبقاء على عقوبة             )١١٧(٧ املشتركة
عملية ، رغم أن الدستور ينص على ذلك، وأوصت من مث غامبيا ببدء             )١١٨(اإلعدام أو إلغائها  

  .االستفتاء
وأوصت منظمة العفو الدولية غامبيا بإعالن وقف دائم لعمليات اإلعـدام بغـرض               -٤٢

إلغائها، وحتويل مجيع عقوبات اإلعدام إىل أحكام بالسجن؛ وضمان إبالغ مجيـع احملكـوم              
وقـّدمت مبـادرة    . )١١٩(عليهم باإلعدام حبقوقهم واإلذن حملـاميهم وأقـارهبم بزيـارهتم         

 )١٢٣(٧ والورقة املشتركة    )١٢٢(٦ والورقة املشتركة    )١٢١(٣ والورقة املشتركة    )١٢٠(الكومنولث
  .توصيات مماثلة

 أن الرئيس أنشأ وحدات شىت داخل نظام األمن العام          ٦والحظت الورقة املشتركة      -٤٣
لوكالة االستخبارات القومية واملشار    الفرق التابعة   واقترن نشاط   . ختضع مجيعها إلمرته وحده   

بعمليات االختفـاء القـسري واالعتقـال       " جانغلرز"أو  " بالك بالك "ليهما عموما باسم    إ
عمليـة  " بأن الرئيس أنشأ وحدة    ٦وأفادت الورقة املشتركة    . التعسفي واالحتجاز والتعذيب  

داخل جهاز الشرطة واستخدمتا يف تنفيذ عمليـات        " افةعملية اجلرّ "ووحدة  " عدم التسامح 
  .)١٢٥( تعليقات مماثلة٣وقّدمت الورقة املشتركة . )١٢٤(لتعسفينياالعتقال واالحتجاز ا

والحظت مبادرة الكومنولث أن احلكومة متهمة يف قضايا خمتلفة تتعلـق بتعـريض               -٤٤
املدافعني عن حقوق اإلنسان والصحفيني واملعارضني السياسيني للقتل خارج نطاق القـضاء            
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 مـا حيقّـق يف      ظمة العفو الدولية أنه نادراً    وأضافت من . )١٢٦(والتعذيب واالختفاء القسري  
  .)١٢٧(الختفاء القسري ويقاضى املذنبونحاالت ا

وأشارت منظمة العفو الدولية إىل أن التعذيب وغريه من ضروب املعاملـة الـسيئة                -٤٥
تستخدم بانتظام وإىل أهنا تلقت تقارير متسقة مفادها أن أناسا تعرضوا للتعذيب أو لغريه من               

وأضافت أن موظفي   . اليت استخدمت يف احملكمة   " اعترافاهتم"السيئة من أجل انتزاع     املعاملة  
وكاالت االستخبارات القومية وقوات األمن واجليش عادة ما يرتكبون انتهاكات حلقـوق            

 وأن احلكومة مل تنفذ قرارات اللجنة األفريقيـة حلقـوق           ،)١٢٨(اإلنسان ويفلتون من العقاب   
لبت إىل غامبيا التحقيق يف مجيع مزاعم أعمـال التعـذيب أثنـاء             اإلنسان والشعوب اليت ط   

االحتجاز وعمليات اإلعدام خارج القضاء وامتثال قرارات حمكمة العدل التابعة للجماعـة            
. )١٢٩(االقتصادية لدول غرب أفريقيا بشأن قضييت الصحفيني إبرميا مانييه وموسى سـايدخيان  

نفيذ قرارات احملكمة وقرارات اللجنـة األفريقيـة        وأوصت منظمة العفو الدولية احلكومة بت     
  . )١٣٠( وفعاالً كامالًحلقوق اإلنسان والشعوب تنفيذاً

 وعمليـات   )١٣١( غامبيا بوضع حد فـوري للتعـذيب       ٥وأوصت الورقة املشتركة      -٤٦
االعتقال واالحتجاز التعسفيني، والتحقيق يف مجيع حاالت االختفاء القسري واإلعدام خارج           

 غامبيا بضمان التحقيق يف مجيع انتهاكات حقوق        ٧وأوصت الورقة املشتركة    . )١٣٢(القضاء
اإلنسان اليت يرتكبها أفراد الشرطة واجليش ووكالة االستخبارات القومية ومقاضاة املذنبني؛           
وإجراء حتقيقات مستقلة وفعالة يف مجيع حاالت املعاملة السيئة والتعذيب واإلعدام خـارج             

ضحايا احلق يف سبيل انتصاف ويف جرب تام، مبا يف ذلك إعادة االعتبار ورّد              القضاء، ومنح ال  
 توصيات  )١٣٥(٦ والورقة املشتركة    )١٣٤(وقّدمت منظمة العفو الدولية   . )١٣٣(امللكية والتعويض 

  .مماثلة
 أن التقارير تفيد بأن األوضاع يف السجون تـدهورت          ٧وذكرت الورقة املشتركة      -٤٧

 والحظت أن االكتظاظ وغياب العناية الطبية وعدم كفاية التغذية قد           .)١٣٦(٢٠١٠منذ عام   
 أن األعداء املفترضني للرئيس     ٧وأضافت الورقة املشتركة    .  يف ارتفاع معدل الوفيات    تتسبب

يتعرضون ملعاملة قاسية مثل وضعهم يف بيئات غري صحية وإيداعهم يف احلـبس االنفـرادي               
) Mile 2( أن األوضاع يف السجن املركزي       ٣املشتركة  وذكرت الورقة   . )١٣٧(لفترات طويلة 

  . )١٣٨(إنسانية ومهينة وغريه من السجون مزرية وال
وأشارت منظمة العفو الدولية إىل حمدودية الوصول إىل مراكز االحتجاز ومنع اللجنة       -٤٨

  . )١٣٩(٢٠٠٦الدولية للصليب األمحر من الوصول إليها منذ عام 
االحتجاز يف مجيـع أمـاكن      أوضاع   الدولية غامبيا بتحسني     وأوصت منظمة العفو    -٤٩

االحتجاز وضمان حصول السجناء واحملتجزين على الرعاية الطبية والغذاء الكايف واملناسـب            
 بـاإلفراج عـن     ٣وأوصت الورقة املـشتركة     . )١٤٠(ووصوهلم إىل مرافق النظافة والرياضة    

اكمة وتعويضهم والسماح بزيـارات     األشخاص احملتجزين منذ عدة سنوات دون هتمة أو حم        
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اللجنة الدولية للصليب األمحر واملقررين اخلاصني لالحتاد األفريقي املعنيني بالسجون وظروف           
االحتجاز يف أفريقيا واملقررين اخلاصني لألمم املتحدة املعنيني مبسألة التعذيب وغـريه مـن              

 ٧وقدمت الورقة املشتركة    . )١٤١(هينةضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو امل        
  . )١٤٢(توصيات مماثلة

 أن تنفيذ عمليات االعتقال التعسفي دون أمر قـضائي          ٣وذكرت الورقة املشتركة      -٥٠
إجراء معمول به شأنه يف ذلك شأن احلبس االنفرادي واالحتجاز لفتـرة تتجـاوز األجـل             

اص احملتجزين واملعتقلني بسبب جـرائم   وأضافت أن األشخ  . )١٤٣( ساعة ٧٢  بالقانوين احملدد   
  .)١٤٤(بكفالة وحيتفظ هبم يف االحتجاز طيلة فترة حماكمتهمعنهم اإلفراج ال يسمح بخطرية 

 أن احملتجزين حاملا تعتقلهم أجهزة حكومية يفقدون فيما ٥وذكرت الورقة املشتركة      -٥١
 اإلنسان، مثل االحتجاز غري انتهاكات حقوقمن يبدو محاية القانون ويتعرضون بانتظام ملزيد 

. القانوين والتعذيب واإلعدام خارج القضاء واحملاكمات غري العادلة أو االختفـاء القـسري            
وإنه ميثل الشغل الشاغل لعموم الناس      أصبح   بأن تفادي االعتقال     ٥وأفادت الورقة املشتركة    

. )١٤٥(ف الـسكان يؤثر يف كل مناحي حياة الغامبيني، إذ يولد اخلوف واالرتياب يف صـفو         
 أن عمليات االعتقال واالحتجاز التعسفيني وانتهاكات حقـوق       ٥وأضافت الورقة املشتركة    

  . )١٤٦( عنهااإلنسان غدت ممارسات مسكوتاً
وأوصت منظمة العفو الدولية غامبيا بأن تفرج عن مجيع سجناء الرأي وعن مجيـع                -٥٢

يهم يف إطار حماكمة عادلة هتمـة جبرميـة         احملتجزين حاليا بصورة غري قانونية أو أن توجه إل        
معترف هبا؛ وأن تأمر أفراد الشرطة واجليش ووكالة االستخبارات القومية بوقف عمليـات             

  . )١٤٧(االعتقال واالحتجاز التعسفيني
 ٢٠١٠زالوا يتعرضون منذ عام      والحظ احتاد الصحفيني يف غامبيا أن الصحفيني ما         -٥٣

املستمر واحملاكمات الزائفة وغري العادلة وعمليات االعتقـال        للتعذيب يف احلبس ولالحتجاز     
وأفاد احتاد الصحفيني يف غامبيا بأن ذهاب الصحفيني الغامبيني         . التعسفي واحلبس االنفرادي  

 يف املائة من الصحفيني ٢٠ وبأن حوايل أكثر من   شائعاً  على حياهتم بات أمراً    إىل املنفى خوفاً  
 أن نظام العدالة اخلاضع للسلطة التنفيذية ال يتردد  أيضا١٩ً املادة وذكرت. )١٤٨(الذوا بالفرار

. )١٤٩(يف جتاهل اإلجراءات القانونية عند مالحقة الصحفيني واألفراد الذين يعربون عن رأيهم           
وأضافت منظمة صحفيون بال حدود أن مرتكيب أعمال العنف ضد الصحفيني يفلتون مـن              

ـ   . )١٥٠(العقاب متاماً   ومبـادرة   )١٥٢(١٩ واملـادة    )١٥١(ة العفـو الدوليـة    وقـّدمت منظم
 والورقـة   )١٥٥(٣ والورقة املـشتركة     )١٥٤( واخلدمة الدولية حلقوق اإلنسان    )١٥٣(الكومنولث
  . تعليقات مماثلة)١٥٦(٧املشتركة 

وذكرت منظمة صحفيون بال حدود أن قمع النظام الغاميب حلرية اإلعالم يتجلـى               -٥٤
  .)١٥٧(يني الدوليني علناً يف استهدافه الصحفأيضاً
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ويعززها ويدافع  وأوصى احتاد الصحفيني يف غامبيا بأن حيترم البلد حقوق الصحفيني             -٥٥
 عن استهداف الصحفيني من خالل إحـراجهم ومـضايقتهم          سيما بالتوقف فوراً   عنها، وال 

ف  بإعادة فتح مجيع الصح    ١وأوصت الورقة املشتركة    . )١٥٨(بصورة غري ضرورية ومتواصلة   
اليت أجربت على اإلغالق، واإلفراج عن مجيع الصحفيني احملتجزين؛ والتحقيق يف التهديدات            

وقـدمت  . )١٥٩(اليت يتلقاها الصحفيون وممثلو وسائط اإلعالم ومقاضاة املدانني هبذه التهمة         
 ومنظمة صـحفيون بـال      )١٦٢(٥ والورقة املشتركة    )١٦١(٣ والورقة املشتركة    )١٦٠(١٩ املادة
  . توصيات مماثلة)١٦٣(حدود
 أن حاالت االعتقال غري القانونيـة للقـادة الـدينيني           ٧وذكرت الورقة املشتركة      -٥٦

والسياسيني واملدافعني عن حقوق اإلنسان؛ ولألشخاص املشتبه يف أهنم مثليون واملـوظفني            
العموميني، وكذا حاالت احتجازهم لفترة تتجاوز اآلجال الزمنيـة املنـصوص عليهـا يف              

 أن الـسلطات مل جتـر       ٧وأضافت الورقة املـشتركة     . ٢٠١٠منذ عام   ازدادت  تور،  الدس
.  من املتورطني يف هذه اجلـرائم حتقيقات جدية يف أي من احلاالت املبلّغ عنها، ومل تقاض أياً 
  .)١٦٤(وعالوة على ذلك، ال توجد آلية فعالة ملنع هذه االنتهاكات

 واملدافعني  )١٦٥( أن عمليات مضايقة نشطاء اجملتمع املدين      ١وذكرت الورقة املشتركة      -٥٧
 يف حني فـّر عـدد مـن      )١٦٦(عن حقوق اإلنسان ومالحقتهم أفضت إىل فرض رقابة ذاتية        

وتوقفت املنظمات الرئيسية حلقوق اإلنسان عن العمـل بـسبب          . النشطاء لتفادي املالحقة  
فت منظمة العفو الدولية أن املدافعني عن حقوق اإلنسان أبلغـوا    وأضا. )١٦٧(القيود احلكومية 

 من التعرض ألعمـال     املنظمة أهنم لن يشاركوا يف عملية االستعراض الدوري الشامل خوفاً         
  .)١٦٨(انتقامية
 غامبيا باإلفراج عن مجيع املدافعني عن حقوق اإلنسان         ١وأوصت الورقة املشتركة      -٥٨

تجزين بسبب ممارسة حريتهم يف الرأي، وتوفري بيئة سليمة وآمنـة           ونشطاء اجملتمع املدين احمل   
للمدافعني عن حقوق اإلنسان متكنهم من االضطالع بعملهم دون خوف، والتحقيق يف مجيع             

وأوصت كذلك بإزالة القيود اليت متنع املدافعني عن حقـوق          . )١٦٩(حاالت انتهاك حقوقهم  
ن مبعلومات عمـا يرتكبـه ممثلـو احلكومـة          اإلنسان من أن يزودوا هيئات حقوق اإلنسا      

وأوصت مبادرة الكومنولث بإجراء    . )١٧٠(واملنظمات احلكومية من انتهاكات حلقوق اإلنسان     
حتقيقات حسب مقتضى احلال ومساءلة أي شخص مشتبه يف أنه يضايق املدافعني عن حقوق              

 )١٧٣(قـوق اإلنـسان    واخلدمة الدوليـة حل    )١٧٢(وقّدمت منظمة العفو الدولية   . )١٧١(اإلنسان
  . توصيات مماثلة

 أن الرئيس أِلف اإلدالء خبطابات منتظمة حترض علـى          ٥وذكرت الورقة املشتركة      -٥٩
. كره املدافعني عن حقوق اإلنسان واملثليني واملعارضني والصحفيني وأفراد األقليات اإلثنيـة           

نسان والـصحفيني يف     عدم قدرته على ضمان أمن املدافعني عن حقوق اإل         ولقد أعلن مراراً  
 غامبيا بالتوقف عن ترهيب أفراد األقليـات اإلثنيـة          ٥وأوصت الورقة املشتركة    . )١٧٤(البلد
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سيما املدافعون عن حقوق املرأة، وعن تبين        والصحفيني واملدافعني عن حقوق اإلنسان، وال     
  . )١٧٥(خطابات حترض على كرههم

 بعمل املدافعني عن حقـوق املـرأة         غامبيا باالعتراف  ٤وأوصت الورقة املشتركة      -٦٠
  . )١٧٦(وتشجيعهم ومحايتهم من التهديدات واإلساءة واالدعاءات املغرضة واملضايقات

 أن جلنة غامبيا املعنية باملمارسات التقليدية املؤثرة يف صحة املرأة           ١٩وذكرت املادة     -٦١
حظـت اخلدمـة    وال. )١٧٧(والطفل اليت حاربت ختان اإلناث تعرضت للترهيب واملضايقة       

الدولية حلقوق اإلنسان كذلك أن املدافعني عن حقوق اإلنسان العاملني يف جمـال الـصحة               
وأضـافت الورقـة   . )١٧٨(اجلنسية واإلجنابية وحقوق املرأة والطفل يواجهون خماطر خاصـة     

 ولزِم الصمت إزاء ما تعرضوا       أن الرئيس هدد املدافعني عن حقوق اإلنسان علناً        ٤املشتركة  
  .)١٧٩(من هجمات وهتديداتله 
والحظت منظمة العفو الدولية أن الرئيس جامع أدىل ببيانات عامة عديدة هـاجم               -٦٢

املثليات واملثليني ومزدوجي امليل اجلنسي ومغايري اهلوية اجلنـسانية وحـاملي           فيها حقوق   
 حقوق   نشاط املدافعني عن حقوق اإلنسان املتمثل يف تشجيع         وانتقد مراراً  صفات اجلنسني، 

 وامرأة يشتبه يف أهنم     رجالً ١٨والحظت منظمة العفو الدولية أن      . األقليات اجلنسية ومحايتها  
 اعتقلـوا واهتمـوا     املثليات واملثليني ومزدوجي امليل اجلنسي ومغايري اهلوية اجلنسانية،       من  

 أُسقطت  ويف هناية املطاف  ". جنايةوالتآمر الرتكاب   " أفعال خمالفة للطبيعة  "مبحاولة ارتكاب   
 عن قلقها العميق إزاء     ٤وأعربت الورقة املشتركة    . )١٨٠(األدلةنقص  عنهم هذه التهم بسبب     

  .)١٨١(تعرض هلا املثليات واملثليونتالتهديدات اليت 
وأوصت منظمة العفو الدولية غامبيا بتعزيز حقوق اإلنسان جلميع الناس بـصرف              -٦٣

املثليات واملثليني ومزدوجي امليـل اجلنـسي       النظر عن ميلهم اجلنسي، واإلحجام عن هتديد        
 أو ترهيبهم أو إبداء مالحظات متييزيـة        ومغايري اهلوية اجلنسانية وحاملي صفات اجلنسني،     

  .)١٨٢(فيما يتعلق حبقوقهم
 أن احلكومة قبلت العديد من التوصيات املتعلقة حبقـوق          ٧وذكرت الورقة املشتركة      -٦٤

 بأن الـسلطات    ٧وأفادت الورقة املشتركة    . الواقع ال يزال حمدوداً   املرأة إال أن التقدم احملرز يف       
 وبـأن هـذه املمارسـة    )١٨٣(تفعل أي شيء العتماد تشريع ينص على وقف ختان اإلناث      مل
 ٧٦,٣ إىل أن    )١٨٦(٤ والورقة املشتركة    )١٨٥(٢وأشارت الورقة املشتركة    . )١٨٤(تزال متفشية  ال

  . سنة تعرضن لبعض أشكال ختان اإلناث٤٩ و١٥مارهن بني يف املائة من النساء املتراوحة أع
 بتقدمي مشروع قانون ينص على جترمي ختـان اإلنـاث           ٤وأفادت الورقة املشتركة      -٦٥

، بيد أنه مل    الوطنيةوإلغائه إىل مكتب نائب الرئيس ووزارة شؤون املرأة لعرضه على اجلمعية            
 عن قلقها إزاء حذف مسألة ٤ املشتركة كما أعربت الورقة. حيصل أي إقرار رمسي حىت اآلن

وأضـافت  . )١٨٧(٢٠١٣ختان اإلناث من الوثيقة النهائية لقانون مكافحة العنف املرتيل لعام           
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 أن بعض احملافظني الدينيني حيرضون على هذه املمارسة عن طريق وسائط            ٢الورقة املشتركة   
  .)١٨٨(اإلعالم
نون شامل حيظر ممارسة ختان اإلنـاث؛        غامبيا بسن قا   ٢وأوصت الورقة املشتركة      -٦٦

وتطبيق أي حظر من هذا النوع والتواصل مع احملافظني الدينيني وتوعيتهم بالتـأثري الـسليب               
 توصية  ٤وقدمت الورقة املشتركة    . )١٨٩(خلتان اإلناث على الصحة اإلجنابية واجلنسية للمرأة      

  .)١٩٠(مماثلة
لية مناسـبة بـشأن اإلبـالغ واإلدارة         غامبيا بوضع آ   ٤وأوصت الورقة املشتركة      -٦٧

واحلفاظ على السرية حلماية ضحايا االغتصاب وهوياهتم وتوفري ما يلزم من الدعم املناسـب              
  . )١٩١(للوصول إىل العدالة والرعاية الصحية واملوارد التقنية

 أن االعتداء اجلنسي على )١٩٣(٤ والورقة املشتركة )١٩٢(٢والحظت الورقة املشتركة   -٦٨
بالوصم االجتماعي، وضغط األسرة أو عدم اكتراثها، وثقافة صمت حتـول           يقترن  ألطفال  ا

 ضعف  والحظت أيضاً . دون اإلبالغ عن حاالت االعتداء اجلنسي على األطفال إىل الشرطة         
وقـدمت الورقـة   . )١٩٥( ونقص املهنـيني املـدربني  )١٩٤(التنسيق بني خدمات محاية الطفل   

  .)١٩٦( تعليقات مماثلة٤ املشتركة
 أن عمل األطفال حمظور وأن السن الـدنيا إلشـراك    ٢الورقة املشتركة   وأوضحت    -٦٩
لكنها أشارت إىل صعوبة حتديد مدى انتـشار        .  سنة ١٦  بحمددة  " عمل خفيف "طفل يف   ال

 غامبيا بتحديد سن دنيا قانونية هنائية ٢وأوصت الورقة املشتركة . )١٩٧(عمل األطفال يف البلد 
  . )١٩٨(طاع املنظمللعمل يف الق

العقـاب  لألطفـال أن    العقاب البدين   والحظت املبادرة العاملية إلهناء مجيع أشكال         -٧٠
 يف البيت وأوساط الرعاية البديلة       متاماً كعقوبة على جرمية لكنه غري حمظور      البدين غري قانوين  

ر مجيع   وأوصت من مث غامبيا بسن تشريع ينص على حظ         )١٩٩(واحلضانة واملدارس والسجون  
وقدمت . )٢٠٠( صرحياً اليت يتعرض هلا األطفال يف مجيع األوساط حظراً       العقاب البدين   أشكال  

  .)٢٠١( توصية مماثلة٢الورقة املشتركة 

   وسيادة القانون،إقامة العدل، مبا يف ذلك اإلفالت من العقاب  -٣  
القضاة ذ إن   غري مستقل على اإلطالق، إ    القضاء  أن   إىل   ٦أشارت الورقة املشتركة      -٧١

 وأفـادت الورقـة     .)٢٠٢(ويفصلون بصورة اعتباطية من ِقبل الـرئيس      يعينون  وقضاة الصلح   
 بأن قضاة الصلح يتعرضون للفصل أو املالحقة اجلنائية عندما ينظر إىل أحكامهم             ٧املشتركة  

 أن القضاة احلـاليني يواجهـون       ٧والحظت الورقة املشتركة    . على أهنا هتديد للنظام احلايل    
  إىل احلكومة، األمر الـذي       لكي ينحازوا دائماً   اً رهيب سبب التهديد املستمر باحلبس ضغطاً    ب

 كـذلك أن احملـامني   ٥وذكرت الورقة املشتركة    . )٢٠٣( على استقالليتهم وأدائهم   يؤثر سلباً 
يترددون أكثر فأكثر يف االضطالع بعملهم يف القضايا احلساسة لشدة خوفهم من أن يتعرضوا 
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سرهم لالنتقام، وهو ما يقلّل من اخليارات املتاحة أمام الغامبيني الراغبني يف ممارسة             وتتعرض أ 
  . تعليقات مماثلة)٢٠٦(٦ والورقة املشتركة )٢٠٥(٣وقّدمت الورقة املشتركة . )٢٠٤(حقوقهم

 أن إذعان القضاة إلرادة الرئيس قّوض الثقة يف نزاهتهم          ٧وأضافت الورقة املشتركة      -٧٢
 بأن انعدام األمـن  ٧ وأفادت الورقة املشتركة .ما يتعلق بالقضايا احلساسة سياسياً سيما في  ال

الوظيفي للقضاة وتراكم القضايا يف احملاكم وفرض عقوبات مفرطة يف القـضايا احلـساسة              
 إىل أن عـدم   ٧كما أشارت الورقة املـشتركة      . ثقة الناس يف القضاء    أمور زعزعت    سياسياً

ستقلة يف مزاعم انتهاك حقوق اإلنسان ساهم يف زيادة تراجع ثقـة          إجراء حتقيقات شاملة وم   
  .)٢٠٧(الناس يف نظام العدالة

 غامبيا باتباع املبادئ التوجيهية الدستورية عند توظيف        ٧وأوصت الورقة املشتركة      -٧٣
اجلهود املبذولة لتمكني احملامني من أداء واجباهتم       ومضاعفة  القضاة وفصلهم لضمان نزاهتهم؛     

 ووضع حّد جلميـع أشـكال تـدخل         ،هنية دون ترهيب أو اعتقال أو مضايقة أو تدخل        امل
وأوصت منظمة العفو الدولية    . )٢٠٨(املوظفني العموميني، مبن فيهم الرئيس، يف مسار القضاء       

 مع املبادئ األساسية لألمم املتحدة السـتقالل        بوضع تدابري لضمان استقاللية القضاء متشياً     
عن اسـتخدام   باالمتناع   وأوصى احتاد الصحفيني يف غامبيا احلكومة        .)٢٠٩(السلطة القضائية 

وقدمت . )٢١٠(السلطات التنفيذية لتوجيه القضاء عند نظره يف قضايا متعلقة بوسائط اإلعالم          
  . )٢١١( توصيات مماثلة٦الورقة املشتركة 

ة دائمـة    غامبيا مبكافحة الفساد من خالل إنشاء وكال       ٦وأوصت الورقة املشتركة      -٧٤
  .)٢١٢(ملكافحة الفساد

 إىل أنه ُيفترض وجود حماكم لألطفال يف مناطق البلـد           ٤وأشارت الورقة املشتركة      -٧٥
وأفادت الورقة .  منها فقط متاحة ومن الصعب الوصول إليها   السبع مجيعها لكن ثالثاً   اإلدارية  

ألن الكبار بـدورهم     بأن املركز الوحيد الحتجاز األحداث غري مالئم لألطفال          ٤املشتركة  
 غامبيا بإنشاء حماكم لألطفـال يف       ٤وأوصت الورقة املشتركة    . )٢١٣(يودعون يف املرافق ذاهتا   

  . )٢١٤(مجيع املناطق اإلدارية من أجل تيسري الوصول إىل العدالة

حرية الدين أو املعتقد، وحرية التعبري وتكوين اجلمعيات والتجمع الـسلمي، واحلـق يف                -٤  
  السياسية احلياة  احلياة العامة واملشاركة يف

الحظت مبادرة الكومنولث أن حالة حرية حقوق اإلنسان يف البلد ما فتئت تتدهور               -٧٦
 إىل حد أن اجلماعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا قـررت عـدم رصـد               ٢٠١٠منذ عام   

رهيـب  جّو مـن الت "االنتخابات الرئاسية يف أعقاب تنظيم بعثة لتقصي احلقائق كشفت عن   
ومستوى رقابة غري مقبول على وسائط اإلعالم اإللكترونية من جانب احلزب احلاكم، وعدم             
حياد املؤسسات احلكومية وشبه احلكومية، وإحساس بالذعر لدى املعارضني والناخبني ناجم           

  .)٢١٥("عن القمع والترهيب
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نـذار أو دون    ق من دون سابق إ    غلَ أن وسائط اإلعالم تُ    ٧وذكرت الورقة املشتركة      -٧٧
وأُغلقت صحيفة ديلي نيوز وصحيفة . اّتباع لإلجراءات القانونية الواجبة عندما تنتقد احلكومة

وأغلقت . ٢٠١٢ عن عمليات إعدام تسعة سجناء يف عام         ندرد ُبعيد إعدادمها تقريراً   او ست ذ
 ٢٠١٢  يف عام  دون اتباع لإلجراءات القانونية الواجبة    " إم. تريانغا إف " احملطة اإلذاعية    أيضاً

وبينما رفع الرئيس   . ألهنا ترمجت روايات جديدة تضم آراء منتقدة للحكومة إىل لغات حملية          
، ظلـت   ٢٠١٣ يف عـام  " إم. تريانغا إف "و ستاندرد واحملطة اإلذاعية     ذاحلظر عن صحيفة    

دة  بأن الوصول إىل مواقع إلكترونية عدي٧وأفادت الورقة املشتركة . صحيفة ديلي تاميز مغلقة
 )٢١٨(١٩  واملـادة  )٢١٧(وقدمت منظمة العفو الدولية   . )٢١٦( مستحيالً تنتقد احلكومة يظل أمراً   

 والورقة  )٢٢١(١ والورقة املشتركة    )٢٢٠( واحتاد الصحفيني يف غامبيا    )٢١٩(ومبادرة الكومنولث 
  ومنظمة صحفيون بـال    )٢٢٤(٦ والورقة املشتركة    )٢٢٣(٥ والورقة املشتركة    )٢٢٢(٣املشتركة  
  .  تعليقات مماثلة)٢٢٥(حدود
وأوصت منظمة العفو الدولية غامبيا بضمان متكني مجيع الغـامبيني، مبـن فـيهم                -٧٨

الصحفيون وقادة املعارضة، ومعارضو احلكومة احلقيقيون أو املفترضون، واملـدافعون عـن            
ـ              ة حقوق اإلنسان، من ممارسة حقهم يف التعبري وتكوين اجلمعيات والتجمع الـسلمي حبري

  . )٢٢٦(ودون خوف من االعتقال أو االحتجاز أو الترهيب أو املضايقة
 أن أعضاء املنظمات غري احلكومية واملدافعني عن حقوق اإلنسان ١٩والحظت املادة   -٧٩

يتعرضون للضغط والتهديد وهكذا قّرر العديد منهم عدم معاجلة املسائل املتـصلة بـاحلكم              
وتفرض قيود علـى حريتـهم يف التعـبري         . ة مكشوفة والدميقراطية وحقوق اإلنسان معاجل   

د القليل من املنظمات واألفراد الذين حاولوا الدفاع عن      بأن العد  ١٩وأفادت املادة   . تجمعوال
  .)٢٢٧(ضايقات قضائية وغري ذلك من أشكال الترهيبملحقوق اإلنسان ُيستهدفون ويتعرضون 

اتية ناخ يشوبه اخلوف والرقابة الذ    والحظت اخلدمة الدولية حلقوق اإلنسان وجود م        -٨٠
 يقيد عمل املدافعني عن حقوق اإلنسان وميثل هتديداً       بسبب حرية التعبري احملدودة، األمر الذي       

هلم ويفضي إىل ترهيب احملامني الناشطني يف جمـال حقـوق اإلنـسان الـذين ينتقـدون                 
وميـة مـن وزارة     ، ُنقلت وكالة شؤون املنظمات غري احلك      ٢٠١٠ويف عام   . )٢٢٨(احلكومة

وأضافت اخلدمة  . عّزز عملية رصد نشاط اجملتمع املدين     أمر   وهو   ،الداخلية إىل مكتب الرئيس   
الدولية حلقوق اإلنسان أن تسجيل املنظمات غري احلكومية إجراء متعب ويقتضي قبول التقيد             

 تعليقـات   ٣وقّدمت الورقة املشتركة    . )٢٢٩(باخلطط احلكومية املتعلقة بإنشاء هذه املنظمات     
والحظـت مبـادرة    . )٢٣٠( يف أنشطة منظمات اجملتمع املـدين       كبرياً مماثلة والحظت تدخالً  

  . )٢٣١( ما تواجه مضايقات ألسباب إجرائيةالكومنولث أن املنظمات غري احلكومية غالباً
حريـة  :  غامبيا بأن تضمن على األقل الظروف التاليـة    ١املشتركة  الورقة  وأوصت    -٨١

ة التعبري، واحلق يف النشاط احلر دون تدخل غري مربر من الدولة، واحلـق يف               التجمع، وحري 
  .)٢٣٢(االتصال والتعاون، وواجب الدولة توفري احلماية
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 أن الدولة تغايل يف قمع احلزب الدميقراطي املوحـد،          ٣والحظت الورقة املشتركة      -٨٢
/  أواسط شـباط   يف أن السلطات وجهت     ١٩وذكرت املادة   . )٢٣٣(وهو أبرز حزب معارض   

احلـزب الـدميقراطي    ( للمعارضة ينتمون إىل أبرز حزب معارض         مؤيداً  شاباً ١٤إىل  فرباير  
  . )٢٣٤(هتمة عقد اجتماع من دون ترخيص) املوحد

  احلق يف الصحة  -٥  
 ومراكز   إىل أن غامبيا متلك مستشفيني مركزيني رئيسيني       ٤أشارت الورقة املشتركة      -٨٣

 ما تعوزها التجهيزات واألدوية األساسية الالزمـة لتلبيـة           غالباً كنصحية إقليمية عديدة ول   
وأضافت أن األمهات يستفدن من اخلدمات الـصحية        . احتياجات األمهات والنساء احلوامل   

ن إىل شراء األدوية والذهاب إىل عيادات خاصة للحـصول          رزلن يضطر  باجملان ومع ذلك ما   
  .)٢٣٥(على خدمات أفضل

 غامبيا بتعزيز مرافق الرعاية الصحية وحتسني خـدمات         ٤املشتركة  وأوصت الورقة     -٨٤
الرعاية الصحية املقدمة إىل النساء واألطفال وتزويد املراكز الصحية مبوظفني مـؤهلني ومـا             

  .)٢٣٦(يكفي من التجهيزات واألدوية
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