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  لتشاوريةاملنهجية والعملية ا  -أوالً   
شاركت يف إعداد هذا التقرير فرقة عمل وطنية واسعة القاعدة مؤلفة مـن مجيـع                 -١

املؤسسات احلكومية ومنظمات اجملتمع املدين املعنية بصورة مباشرة أو غري مباشرة حبقـوق             
 ووضع تقرير مصغر عن عمل كل        املعلومات ة العمل مبسؤولية مجع   واضطلعت فرق . اإلنسان

مؤسسة يتعلق بتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان وتنفيذ أحكام خمتلف صكوك حقوق اإلنسان يف      
وقد عملت فرقة العمل، حتت إشراف النائب العام املساعد واألمني القانوين، مع خبري      . غامبيا

ع املعلومات يف تقرير شـامل عمـالً بـإجراءات          استشاري وظفته وزارة العدل جلمع مجي     
وقد ُعقدت سلسلة من االجتماعـات واملناقـشات        . االستعراض اليت وضعتها األمم املتحدة    

  . لصياغة التقرير

  معلومات أساسية عن البلد  -ثانياً   
 ١١ ٢٩٥تقع مجهورية غامبيا على الساحل الغريب ألفريقيا االستوائية، وحتتل مساحة             -٢

، ممـا   ) كيلومتراً مربعـاً   ١ ٢٥٩:  كيلومتر مربع واملاء   ١٠ ٠٠٠: األرض(راً مربعاً   كيلومت
.      وهي تشكل ما يشبه اجليب داخـل الـسنغال        . جيعلها واحدة من أصغر البلدان يف أفريقيا      

 كيلومتراً مربعاً، على الرغم مـن أن        ٤٨وال تتجاوز أراضي غامبيا من الشمال إىل اجلنوب         
وعلى اليابسة تكـاد    .  كيلومتراً ٨٠لجانه ونتوءاته على اليابسة، ميتد إىل       اخلط الساحلي، خب  

  . كيلومترا٤٨٠ًأراضي غامبيا من الغرب إىل الشرق متتد مبحاذاة هنر غامبيا ملسافة 
 نسمة باستثناء   ٣٤ ٨٢٨وعاصمة غامبيا مدينة باجنول، اليت يبلغ عدد سكاهنا قرابة            -٣

 ٤٢ ٤٨٠(، غري أن عدد سكان كل من بريكامـا   )٢٠٠٣ التعداد السكاين لعام  (الضواحي  
ووفقـاً  . يتجاوز عدد سـكاهنا   ) ١٩٩٣ يف عام    ١٥١ ٤٥٠(وسريكوندا  ) ٢٠٠٣يف عام   

.  مليون نـسمة ١,٧، يصل جمموع سكان غامبيا إىل ٢٠٠٩لتقديرات األمم املتحدة يف عام   
يم وبلديتان مها مدينـة     مخسة أقال : وإىل جانب العاصمة، يقسم البلد إىل سبع مناطق إدارية        

واألقاليم اخلمسة هي املنطقة الغربية ومنطقة النهر السفلى ومنطقـة          . باجنول وبلدية كانيفينغ  
  .النهر الوسطى ومنطقة النهر العليا ومنطقة الضفة الشمالية

وتعيش جمموعة متنوعة من اجلماعات العرقية يف غامبيا، وحيتفظ كل منـها بلغتـه                -٤
شعب ماندينكا أكرب جمموعة، تليه جمموعات فـوال وولـوف وجـوال            ويشكل  . وتقاليده

ويستأثر املـسيحيون   .  يف املائة من السكان    ٩٥ويشكل املسلمون نسبة تتجاوز     . وسرياهول
باألعياد الرمسية لكلتـا    الغامبيون رمسياً   حيتفل  و. من خمتلف الطوائف مبعظم السكان املتبقني     

  .وميارسون التسامح الديينالديانتني 
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وقع وإثر انقالب عسكري . ١٩٦٥فرباير /شباط ١٨استقلت غامبيا عن بريطانيا يف   -٥
لغامبيـا   ، صدر دسـتور جديـد     ١٩٩٦ وعودة احلكم املدين يف عام       ١٩٩٤يوليه  /متوزيف  

ينـاير  /كانون الثـاين   ١٢ حيز النفاذ يف     ١٩٩٧ودخل دستور عام    ). ١٩٩٧دستور عام   (
القائمة على املشاركة، والفصل بني السلطات واستقالل ويكفل الدستور الدميقراطية . ١٩٩٧
جملس واحد هو   والسلطة التشريعية يف غامبيا مكونة من       .  وحقوق اإلنسان األساسية   ءالقضا

 منهم باالقتراع العام ويعني     ٤٨انتخاب   عضواً يتم    ٥٣ؤلفة من   امل) الربملان(اجلمعية الوطنية   
  .يع األعضاء مخس سنواتوالية مجومدة . رئيس الدولة مخسة أعضاء

عـن  الكـشف  رغم بال متلك غامبيا موارد معدنية ميكن استغالهلا ألغراض جتارية،       -٦
 دوالراً من دوالرات الواليات ٣٩٠، بلغ دخل الفرد ٢٠٠٨ويف عام  . وجود رواسب نفطية  

ـ       . يف العامل الدخول  املتحدة، وهو من أقل      ول وتعتمد غامبيا اعتماداً شديداً على تصدير الف
وكذلك التحويالت املالية للغامبيني الـذين يعيـشون يف          السوداين، ومع ذلك فإن السياحة    

  .صدر هام أيضاً جللب العمالت األجنبية إىل البلدا ماخلارج مه

  النظام القانوين  -ثالثاً   
  : من الدستور الغاميب على أن قوانني غامبيا مؤلفة من٧تنص املادة   -٧

تـصدر  فرعية  وطنية تصدر مبوجب الدستور وتشريعات      قوانني للجمعية ال    )أ(  
  مبوجب هذه القوانني؛

أخرى يصدرها شخص أو    فرعية  أية أوامر أو قواعد أو أنظمة أو تشريعات           )ب(  
  دستور أو أي قانون آخر؛خيوهلا السلطة مبوجب صالحية 

احلكـم  جملـس   م الصادرة عن    ـع املراسي ـالقوانني السارية مبا فيها مجي      )ج(  
  ؛ؤقت للقوات املسلحةامل

  القانون العام ومبادئ املساواة؛  )د(  
  عليها؛فيما يتعلق بأعضاء اجملتمعات احمللية اليت ينطبق القانون العريف   )ه(  
الشريعة فيما يتعلق بأمور الزواج والطالق واإلرث فيمـا بـني أعـضاء               )و(  

  .نطبق عليهاياليت احمللية اجملتمعات 

  حقوق اإلنسان وحرياته األساسيةتعزيز ومحاية   -رابعاً   
فكل شـخص   .  على تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان     ٤ينص دستور غامبيا يف الفصل        -٨

جنسه أو لغته أو دينه أو رأيه السياسي أو         نوع  يف غامبيا، بغض النظر عن عرقه، أو لونه أو          
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حبقوق اإلنسان  يتمتع  ه، أو أصله القومي أو االجتماعي، أو ثروته أو مولده أو غري ذلك،              غري
وحرياته األساسية الواردة يف هذا الفصل، ولكن شريطة احترام حقوق وحريات اآلخـرين             

  .واملصلحة العامة
وعلـى  السلطة التـشريعية،    ويتعني على مجيع هيئات السلطة التنفيذية ووكاالهتا، و         -٩

ـ   عندما ينطبق عليهم ذلك،    مجيع األشخاص الطبيعيني والقانونيني يف غامبيا      رام حقـوق    احت
والنهوض هبا، وتنفذ احملاكم ذلك     املنصوص عليها يف هذا الفصل      اإلنسان وحرياته األساسية    

  :وتتضمن هذه احلقوق ما يلي. وفقاً للدستور

  محاية احلق يف احلياة  -ألف   
 على أنه حق أساسي ال ميكـن  ١٩٩٧عام غامبيا لاحلق يف احلياة مكفول يف دستور       -١٠
  .الة الطوارئ العامة اليت هتدد حياة األمةيف حلتحلل منه حىت ا

 ١٩٩٣عقوبة اإلعدام لعام ) إلغاء( مبوجب قانون ١٩٩٣أُلغيت عقوبة اإلعدام يف عام       -١١
عقوبة اإلعدام ) إعادة تنفيذ( املعنون مرسوم ٥٢ باملرسوم رقم    ١٩٩٥يف عام   ت   أُعيد هاولكن
منذ إلغاء   حدثت" عقوبة اإلعدام أنه     ومن بني األسباب اليت قُدمت لتربير إعادة      . ١٩٩٥لعام  

عقوبة اإلعدام يف غامبيا زيادة مطردة يف عدد حاالت القتل وجرائم اخليانة وهي جرائم قـد                
وأن واجب الدولـة    " القانون والنظام العام  ردعها بصورة فعالة، إىل اهنيار      تؤدي، إذا مل يتم     

لتايل احملافظة على القانون والنظـام      هو توفري آليات كافية لتأمني حياة وحرية مواطنيها وبا        "
  ".فردللالعام وضمان زيادة احترام حقوق اإلنسان 

وحىت يف هذه احلالة،    . تنفيذ عقوبة اإلعدام على جرائم القتل أو اخليانة ال غري         يقتصر  و  -١٢
ال ميكن فرض عقوبة اإلعدام إال إذا أدت اجلرمية إىل الوفاة أو تعاطي أي مادة سامة تؤدي إىل                  

تنفيذ عقوبة اإلعدام على هاتني اجلرميتني يعـين أهنـا          اقتصار  ولذلك، فإن   ". فاة شخص آخر  و
احملـاكم  فرضت   ١٩٩٥فمنذ عام   ". أخطر اجلرائم "تدبري استثنائي ُيلجأ إليه يف حالة ارتكاب        

  . أي منها حىت اآلنعقوبة اإلعدام على أشخاص متهمني مدانني جبرمية القتل، دون تنفيذ
 عن ذلك، ينص قانون غامبيا على ضرورة احترام الضمانات اإلجرائية، مبـا             وفضالً  -١٣

توفري ضمانات دنيـا    حمكمة مستقلة، وافتراض الرباءة، و    تباشرها  فيها احلق يف حماكمة عادلة      
وهذه احلقوق  .  قبل فرض عقوبة اإلعدام    للدفاع، واحلق يف املراجعة من جانب حمكمة أعلى       

  .ختفيف احلكم يف التماس العفو أو إىل جانب احلق اخلاصمطبقة 

  الالإنسانية واملعاملة ،احلماية من التعذيب  -اء ب  
أو غريها من املعاملة هـو حظـر        لتعذيب أو العقوبة الالإنسانية أو املهينة       اإن حظر     -١٤
وعلـى الـرغم مـن أن       . )١(حىت يف حاالت الطوارئ العامة    ، إذ ال ميكن التحلل منه       مطلق
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مبوجب القانون اجلنائي   التعذيب  عذيب دون أن ينص بالتحديد على جرمية        الدستور حيظر الت  
على جرائم من قبيل التهديـد باسـتخدام العنـف          اجلنائي  قانون  اليف البلد، فإن النص يف      

واالعتداء بشكل عام، واالعتداء الذي يتسبب يف أذى جسدي فعلـي، واالعتـداء الـذي               
 ولوائح من قبيل قـانون قواعـد القـضاة    قواننيفضالً عن يتسبب يف أذى جسدي خطري،      

  .إلعمال حظر التعذيبتطبق أيضاً واألدلة 

  محاية احلق يف احلرية الشخصية  -جيم   
وهذا يعين أن   . احلق يف احلرية واألمن الشخصي    " لكل شخص  "يكفل دستور غامبيا    -١٥

سواء كان  ينطبق على مجيع حاالت احلرمان من احلرية،         وأمنه   تهالشخص يف حري  إعمال حق   
  .اهلجرةمراقبة أخرى تتعلق مثالً باملرض العقلي وقضايا اجلنائية أو يف قضايا ذلك يف ال

وحيظر حرمان  لالعتقال أو االحتجاز التعسفي     وحيظر الدستور إخضاع أي شخص        -١٦
  .يف القانونإال لألسباب واإلجراءات املنصوص عليها أي شخص من حريته 

 يف إعالم كل شخص يتم إلقاء القبض عليه أو احتجـازه  وينص الدستور أيضاً على       -١٧
 عملياً، يف غضون ثالث ساعات، بلغة يفهمهـا، بأسـباب           أي قضية يف أسرع وقت ممكن     

األشخاص الذين يتم إلقاء    عرض  وجيب  . القبض عليه أو احتجازه وحبقه يف االستعانة مبحام       
اً ألمر صادر عـن احملكمـة أو        أمام احملكمة تنفيذ  بغرض مثوهلم   القبض عليهم أو احتجازهم     

احملكمة يف  على  ارتكاب جرمية جنائية،    شروعهم يف   ارتكاهبم أو   يف  استناداً إىل شك معقول     
  . ساعة على النحو املنصوص عليه يف الدستور٧٢غضون 

مثولـه أمـام   شخص بعـد  الكما ينص الدستور على أنه ال جيوز مواصلة احتجاز       -١٨
. )٢(بصدد تلك الدعوى أو اجلرمية، إال بأمر حمكمـة        ن احملكمة،   احملكمة تنفيذاً ألمر صادر ع    

وجيب إطالق سراح األشخاص الذين يتم احتجازهم أو إلقاء القبض عليهم والذين ال تـتم               
شروط حمددة تكون ضرورية بشكل     دون شروط أو ب   حماكمتهم ضمن مدة زمنية معقولة، إما       

اجلنائيـة  قـضايا  كما ينبغي معاجلة ال. )٣(ةيف تاريخ الحق أمام احملكممثوهلم  معقول لضمان   
  .ضمن حدود زمنية معقولة

وينص الدستور كذلك على أنه حيق للشخص الذي ُيعتقل أو حيتجز بصورة غـري                -١٩
مشروعة، من قبل أي شخص آخر طلب تعويض من ذلك الشخص أو من أي شخص آخر                

راعي السلطة القـضائية،    وينص الدستور على أن ت    . أو سلطة أخرى تصرف بامسه أو بامسها      
  .عند فرض أحكام بسجن األشخاص املدانني، الوقت الذي أمضوه يف السجن، قبل اإلدانة
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  مال حرية الك  -دال   
م والتعبري، وهو حـق يتـضمن       الاحلق يف حرية الك   "يكفل دستور غامبيا لكل فرد        -٢٠

عتقد، اليت تتـضمن    حرية الصحافة وغريها من وسائل اإلعالم؛ وحرية الفكر والوجدان، وامل         
إىل السلطة التنفيذية لالنتصاف من املظامل واللجوء إىل      التماس  احلرية األكادميية؛ وحرية تقدمي     

  ".هاحملاكم حلماية حقوق
 فصالً خاصاً يتعلق بوسائل اإلعالم من خالل النص         ١٩٩٧كما أدخل دستور عام       -٢١

، وينص "وغريها من وسائل اإلعالمالدستور حرية واستقالل الصحافة كفل ي"على أمور منها 
هذا الفصل على أمور منها أن الصحافة وغريها من وسائل اإلعالم تكون، يف مجيع األوقات،         

يف نصرة مبادئ هذا الدستور وأحكامه وأهدافه، وأن احلكومة مسؤولة ومساءلة أمـام             حرة  
 احلكومية أن تتـيح     ينبغي على مجيع الصحف واجملالت واإلذاعة والتلفزة      "غامبيا وأنه   شعب  
  .)٤("وتسهيالت عادلة لعرض اآلراء املتباينة والرأي املعارضفرصاً 
لعمل وسائل اإلعالم حبرية وضمان التـدفق احلـر         تهيئة بيئة مؤاتية    وغامبيا ملتزمة ب    -٢٢

فقد صدر قـانون اإلعـالم يف       عليه،  و. للمعلومات على النحو املنصوص عليه يف الدستور      
وتنظيم قطاعي املعلومات واالتصاالت تطوير  و ينص على إعادة هيكلة و      وه ٢٠٠٩مايو  /أيار

  .يف غامبيا
باإلضافة إىل القيود على احلقوق ف. مع ذلك حق غري مطلقواحلق يف حرية التعبري هو   -٢٣

كما ينظم  . ينشئ قانون العقوبات جرمييت التشهري وإثارة الفنت      املنصوص عليها يف الدستور،     
 من قـانون    ٣تطبق يف غامبيا مبوجب املادة      ة التشهري املدين وبالتايل فهي      جرميام  القانون الع 

  . من الدستور٧اإلنكليزي واملادة تطبيق القانون 

  ضمانات دستورية أخرى   -هاء   
من بني الضمانات الدستورية األخرى احلماية من الرق والعمل اجلربي؛ واحلماية من         -٢٤

وحرية وحرية الوجدان؛   كمة عادلة؛ واحلق يف اخلصوصية؛      احلرمان من امللكية؛ واحلق يف حما     
؛ وحرية التجمع؛ وحرية احلركة؛ واحلقوق السياسية؛ واحلق يف الـزواج؛           تكوين اجلمعيات 

وحقوق املرأة؛ وحقوق الطفل؛ واحلق يف التعليم؛ وحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة؛ واحلقوق 
  .الثقافية؛ واحلماية من التمييز

. مطلقةمع ذلك، غري     واحلريات األساسية اليت يكفلها الدستور هي،        وهذه احلقوق   -٢٥
رهن قانون غامبيا بقدر مـا      " و )٥("رهن احترام حقوق وحريات اآلخرين    "وميكن التمتع هبا    

واليت قيوداً معقولة على ممارسة احلقوق واحلريات املمنوحة مبوجب ذلك، غامبيا يفرض قانون 
 وأ  طيناألمن الو  وأصاحل سيادة وسالمة غامبيا     مطلوبة ل  و ضرورية يف جمتمع دميقراطي   تكون  

  ". أو األخالق، أو فيما يتصل بانتهاك حرمة احملكمة اآلدابوأالنظام العام 
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ة هذه احلقوق هو إعالن حالة الطـوارئ مبوجـب          ـومثة قيد عام آخر على ممارس       -٢٦
ة إعالن حالة الطـوارئ،      من الدستور ختول رئيس الدول     ٣٤فاملادة  .  من الدستور  ٣٤املادة  

باختاذ تدابري أثناء حالة الطوارئ، ميكن تربيرها       أذن  وجيوز للجمعية الوطنية أن تصدر قانوناً ي      
اعتبار أي إجراء يتخذ مبوجب هذا القانون خمالفـاً         بصورة معقولة للتصدي للحالة وال جيوز       

 من  ٢٥أو املادة   ) ٨   إىل ٥املواد الفرعية   خبالف   (٢٤ أو   ٢٣ أو   ١٩ألحكام مواد الدستور    
أثناء فتـرة طـوارئ   توجد الدستور بقدر ما ميكن تربيره بصورة معقولة يف ظروف تطرأ أو         

 كيفية معاملة األشـخاص الـذين يـتم         ٣٦وتوضح املادة   . )٦(غرض التصدي للحالة  بعامة  
  .احتجازهم أثناء حالة الطوارئ

  .الدستور احلق يف التصويت من ٣٩املادة أيضاً وفضالً عن الفصل رابعاً، تكفل   -٢٧
وهذا الفصل يبني   . ن على مبادئ توجيهية لسياسة الدولة     وعشرالكما ينص الفصل      -٢٨

أيضاً أهداف احلكومة االقتصادية واالجتماعية والثقافية والتعليميـة        دد  واجبات املواطنني وحي  
ال متـنح حقوقـاً     وعلى الرغم من أن هذه املبادئ       . والسياسية واملتعلقة بالعالقات اخلارجية   

مبوجب القانون، فإن مجيع هيئات احلكومة تسترشد وتلتزم هبا بغية حتقيق اإلعمال الكامـل              
  . للمبادئ، سواء كان ذلك مبوجب التشريعات أو غري ذلك

  تشريعات أخرى تتعلق حبقوق اإلنسان  -خامساً  
إلنسان، قانون  باإلضافة إىل الدستور، تتضمن التشريعات األخرى املتعلقة حبقوق ا          - ٢٩

الـسياحة   محاية حقوق الطفل وإنشاء حمكمة للطفل؛ وقانون جرائم -  ٢٠٠٥  لعام الطفل
 محاية األطفال من السياحة اجلنسية؛ وقانون االجتـار باألشـخاص لعـام           -  ٢٠٠٣لعام  

ومحاية احلرية الشخصية؛ وقانون املساعدة القانونيـة       لبشر   احلماية من االجتار با    -  ٢٠٠٧
 احلق يف حماكمة عادلة وتوفري املساعدة القانونية لألطفـال، واألشـخاص            -  ٢٠٠٨لعام  

املتهمني جبرائم يعاقب عليها بعقوبة اإلعدام واألشخاص املعوزين؛ وقانون فض الرتاعـات            
املتقاضني التشجيع على املساواة يف محاية القانون ووصول         -  ٢٠٠٥لعام  بأساليب بديلة   

لعـام  ) تكميليةمدونة سلوك   (وقانون القضاة   ميكن حتملها،   إىل العدالة بسرعة وبتكاليف     
 تنظيم تصرفات وسلوك القضاة يف الوظيفية وخارجها، وقانون العمـل لعـام             -  ٢٠٠٩
وقانون اإلجراءات اجلنائية والتعـديالت   اجلنائي  قانون  ال محاية حقوق العمال؛ و    -  ٢٠٠٧
اللجنة الوطنيـة املعنيـة   قانون مل؛ و إنشاء مكتب أمني املظا- ؛ وقانون أمني املظامل    عليهما

 محايـة   -  محاية احلق يف احلياة؛ وقانون الغذاء        -  ٢٠٠٧اخلفيفة لعام   وباألسلحة الصغرية   
إنتاج األغذية وتصنيعها وبيعها وتوزيعها واستريادها      يف  احلق يف الغذاء من خالل التحكم       

املعلومات وتنظيم حلق يف  محاية ا-  ٢٠٠٩واالتصاالت لعام املعلومات وتصديرها؛ وقانون 
 محاية الالجئني؛ وقـانون     -  ٢٠٠٨قطاعات االتصاالت يف غامبيا؛ وقانون الالجئني لعام        

) قانون معـدل  (ة احلق يف املاء والصحة العامة       ـ محاي -  ٢٠٠٤املوارد املائية الوطنية لعام     
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 محاية - ٢٠٠٦ محاية احلق يف الصحة؛ وقانون الطب واملنتجات الطبية لعام -  ٢٠٠١لعام 
 محاية حقوق أخرى منها     -  ٢٠٠٨احلق يف الصحة؛ وقانون إدارة الكوارث الوطنية لعام         

 وقانون االنتخابات   ؛إلدارة الكوارث نسق  احلق يف احلياة من خالل توفري نظام متكامل وم        
  . محاية احلق يف املشاركة السياسية-  ٢٠٠٥لعام ) املعدل(

  التشريعات املقترحة  -سادساً  

  املرأةمشروع قانون   - ألف  
مـشروع  املعنية مبشاريع القوانني اجلديـدة،      جمللس الوزراء   اعتمدت اللجنة الفرعية      -٣٠

قانون املرأة الذي سيعرض قريباً على جملس الوزراء بكامله مث على اجلمعية الوطنية إلصداره              
قيـة األمـم    اتفامعينة من   إىل إدماج وإعمال جوانب     ا القانون   سعى هذ يو. يف شكل قانون  

املتحدة للقضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة والربوتوكول امللحق بامليثاق األفريقـي             
إىل وزيـر   مشروع القانون   سند  يو. حلقوق اإلنسان والشعوب بشأن حقوق املرأة يف أفريقيا       

الصحة مهمة إجراء استعراض دوري لسياسة الدولة املتعلقة باملرأة، بالتشاور مـع اجمللـس              
مع أفضل املمارسات الدولية    هذا املشروع، بغية جعلها تتمشى      الوطين للمرأة املنشأ مبوجب     

كما يطلب إىل مجيع املؤسسات العامـة واخلاصـة أن          . حقوق املرأة تعزيز  املتعلقة حبماية و  
تسترشد، عند صياغة وتنفيذ أية سياسات أو مبادرات أو برامج يف إطار مؤسستها أو هيئاهتا، 

  . نسانيةاجلوطنية الت سياساالب

  ٢٠٠٩عام لللجوء مشروع قانون ا  -باء   
مشروع القانون هذا، ويسعى إىل وضع أحكام تتعلق باللجوء يف          جيري حالياً وضع      -٣١

إىل النص على جرائم    املشروع  سعى  يكما  . مشاريع دولية تتصل باهلجرة   وضع  /غامبيا وإقامة 
  .السريةاهلجرة تتعلق باهلجرة غري املشروعة و

  مشروع قانون االنتخاب  -جيم   
ـ و. القائمة على املشاورات  يدخل هذا املشروع يف املراحل األخرية للصياغة          -٣٢ سعى ي

الوطنيـة واحلكـم    إىل تنظيم سري االنتخابات الرئاسية وانتخابات اجلمعية        مشروع القانون   
ـ       ي تعديل القانون احلايل و    ويسعى إىل . احمللي شأن سـري   تضمن أحكاماً أكثـر تفـصيالً ب

االنتخابات، وتسجيل وتصرف األحزاب السياسية خالل االنتخابات، واحلمالت االنتخابية         
  .وااللتماسات اخلاصة باالنتخابات
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  االلتزامات الدولية  -سابعاً   
  : أو انضمت إليهاملعاهدات الدولية واإلقليمية التاليةا غامبيا على صدقت  -٣٣

  :الشرعة الدولية للحقوق  )أ(  
لدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، صدقت       العهد ا  •

 ١٩٧٨ديسمرب / كانون األول٢٩عليه يف 

 ٢٢العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية، صدقت عليـه يف            •
 ١٩٧٩مارس /آذار

لعهد الدويل اخلاص بـاحلقوق املدنيـة       امللحق با الربوتوكول االختياري    •
  ١٩٨٨يونيه / حزيران٩يف والسياسية، صدقت عليه 

  :العرق أو الدين أو املعتقد ومحاية األقلياتسبب منع التمييز ب  )ب(  
 صـدقت العنصري،  االتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز         •

 ١٩٧٩ديسمرب / كانون األول٢٩عليها يف 

، انـضمت    واملعاقبة عليها  االتفاقية الدولية لقمع جرمية الفصل العنصري      •
  ١٩٧٨ديسمرب / كانون األول٢٩ا يف إليه

  :حقوق اإلنسان للمرأة  )ج(  
 ٢٩لقضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة، وقعت عليها يف           ااتفاقية   •

 ١٩٩٣أبريل / نيسان١٦ وصدقت عليها يف ١٩٨٠يوليه /متوز

 وقعت عليها يف    ،اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية        •
 ٢٠٠٣مايو / أيار٥ وصدقت عليها يف ٢٠٠٠ديسمرب / األول كانون١٤

وقمعـه   وخباصة النساء واألطفال،     ،الجتار باألشخاص ابروتوكول منع    •
املكمل التفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب        واملعاقبة عليه،   

 وصـدقت   ٢٠٠٠ديسمرب  / كانون األول  ١٤الوطنية، وقعت عليه يف     
  ٢٠٠٣مايو / أيار٥عليه يف 

  :حقوق الطفل  )د(  
 ١٩٩٠أغسطس / آب٩ صدقت عليها يف ،اتفاقية حقوق الطفل •

حظر أسوأ أشكال عمل األطفال واإلجـراءات الفوريـة         بشأن  اتفاقية   •
 ٢٠٠١يوليه / متوز٣للقضاء عليها، صدقت عليها يف 
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شراك األطفال يف   إالربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل املتعلق ب       •
 ٢٠٠٠ديـسمرب   /كانون األول  ٢١ت املسلحة، وقّعت عليه يف      الرتاعا

  ٢٠٠٨أبريل / نيسان٩وصدقت عليه يف 
الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل املتعلق ببيع األطفال وبغاء          •

كانون  ٢١ وقّعت عليه يف ،األطفال واستغالل األطفال يف املواد اإلباحية
  ٢٠٠٨أبريل /يسانن ٩ وصدقت عليه يف ٢٠٠٠ديسمرب /األول

  :احلرية النقابية  )ه(  
حلرية النقابية ومحاية حـق     بشأن ا  ٨٧اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم       •

  ٢٠٠٠سبتمرب / أيلول٤التنظيم، صدقت عليها يف 
ـ   ٩٨اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم       • ق التنظـيم النقـايب     املتعلقة حب

  ٢٠٠٠مرب سبت/أيلول ٤واملفاوضة اجلماعية، صدقت عليها يف 
  :االستخدام والسخرة  )و(  

لعمل اجلربي أو اإللزامي،     املتعلقة با  ٢٩اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم       •
  ٢٠٠٠سبتمرب /أيلول ٤عليها يف صدقت 

،  بـشأن املـساواة يف األجـور   ١٠٠اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم      •
  ٢٠٠٠سبتمرب /أيلول ٤صدقت عليها يف 

املتعلقة بإلغاء العمـل اجلـربي،       ١٠٥ولية رقم   اتفاقية منظمة العمل الد    •
  ٢٠٠٠سبتمرب /أيلول ٤عليها يف صدقت 

يف االسـتخدام   (التمييـز   بشأن   ١١١اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم       •
  ٢٠٠٠سبتمرب /أيلول ٤ صدقت عليها يف ،)واملهنة

حلـد األدىن لـسن     بـشأن ا   ١٣٨اتفاقية منظمة العمل الدولية رقـم        •
  ٢٠٠٠سبتمرب /أيلول ٤ عليها يف االستخدام، صدقت

أشـكال عمـل    املتعلقة بأسوأ    ١٨٢اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم       •
  ٢٠٠١يوليه /متوز ٣األطفال، صدقت عليها يف 

  :احلماية من التعذيب وسوء املعاملة  )ز(  
القاسية أو  أو العقوبة   اتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة         •

 ١٩٨٥أكتوبر  /تشرين األول  ٢٣هينة، وقعت عليها يف     الالإنسانية أو امل  
  ٢٠٠٦أبريل /نيسانوصدقت عليها يف 
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  :الرق  )ح(  
  ٢٠٠٨أبريل /نيسان ٩:  تاريخ االنضمام-اتفاقية الرق  •

  :الالجئون واللجوء  )ط(  
  ١٩٦٦سبتمرب / أيلول٧ :اخلالقة تاريخ -االتفاقية اخلاصة بوضع الالجئني  •
 ٢٩: اخلالقـة  تـاريخ    - لالجـئني   الربوتوكول اخلـاص بوضـع ا      •

  ١٩٦٧سبتمرب /أيلول
  :جرائم احلرب واجلرائم ضد اإلنسانية، وجرمية اإلبادة اجلماعية واإلرهاب  )ي(  

 تاريخ  -اتفاقية عدم تقادم جرائم احلرب واجلرائم املرتكَبة ضد اإلنسانية           •
  ١٩٧٨ديسمرب /كانون األول ٢٩: االنضمام

 ٢٩:  تاريخ االنضمام  :ماعية واملعاقبة عليها  اتفاقية منع جرمية اإلبادة اجل     •
  ١٩٧٨ديسمرب /كانون األول

كانون  ٤نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، وقّعت عليه يف           •
  ٢٠٠٢يونيه /حزيران ٢٨ وصدقت عليه يف ١٩٩٨ديسمرب /األول

  :قانون الرتاع املسلح  )ك(  
ات املسلحة يف   اتفاقية جنيف لتحسني حال جرحى ومرضى وغرقى القو        •

  ١٩٦٦أكتوبر /تشرين األول ٢٠البحار، صدقت عليها يف 
تشرين  ٢٠اتفاقية جنيف بشأن معاملة أسرى احلرب، صدقت عليها يف           •

  ١٩٦٦أكتوبر /األول
 صدقتاتفاقية جنيف بشأن محاية األشخاص املدنيني يف وقت احلرب،           •

  ١٩٦٦أكتوبر /تشرين األول ٢٠عليها يف 
ـ   الربوتوكول اإلضايف    •  ١٢ جنيـف املعقـودة يف       اتامللحـق باتفاقي

 املتعلق حبماية ضحايا املنازعات املسلحة الدوليـة        ١٩٤٩أغسطس  /آب
  ١٩٨٩يناير /كانون الثاين ١٢ عليه يف صدقت، )الربوتوكول األول(

 ١٢امللحـق باتفاقيـات جنيـف املعقـودة يف          الربوتوكول اإلضايف    •
عات املـسلحة غـري     ، املتعلق حبماية ضحايا املناز    ١٩٤٩أغسطس  /آب

 /كانون الثـاين   ١٢ه يف   ـ علي صدقـت،  )الربوتوكول الثاين (الدولية  
  ١٩٨٩يناير 
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  :اإلرهاب، واجلرمية عرب الوطنية وحقوق اإلنسان  )ل(  
 وقّعـت  ،االتفاقية الدولية لقمع االستيالء غري املشروع على الطـائرات    •

تـشرين   ٢٨ عليهـا يف     صـدقت  و ١٩٧١مـايو   /أيار ١٨عليها يف   
  ١٩٧٨نوفمرب /لثاينا

بروتوكول مكافحة هتريب املهاجرين عن طريق الرب والبحر واجلو، املكمل           •
الوطنية، وقعت عليه يف    عرب  التفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة       

  ٢٠٠٣مايو / أيار٥ عليه يف صدقت و٢٠٠٠ديسمرب / كانون األول١٤
  :أنشطة وموظفو األمم املتحدة  )م(  

 ١، انـضمت إليهـا يف        وحـصاناهتا  امتيازات األمم املتحـدة   اتفاقية   •
  ١٩٦٦أغسطس /آب

  :االتفاقيات اإلقليمية  )ن(  
 ٨ عليـه يف     صـدقت امليثاق األفريقي حلقوق اإلنـسان والـشعوب،         •

  ١٩٨٣يونيه /حزيران
كـانون   ١٤ عليه يف    صدقته،  يتامليثاق األفريقي حلقوق الطفل ورفاه     •

  ٢٠٠٠ديسمرب /األول
بإنـشاء  املتعلـق  يثاق األفريقي حلقوق اإلنسان والشعوب      بروتوكول امل  •

 ٣٠ عليـه يف     صـدقت قوق اإلنسان والـشعوب،     حلحمكمة أفريقية   
  ١٩٩٩يونيه /حزيران

حبقـوق  املتعلق  بروتوكول امليثاق األفريقي حلقوق اإلنسان والشعوب        •
  ٢٠٠٥مايو /أيار ٢٥ عليه يف صدقتاملرأة يف أفريقيا، 

شاكل الالجـئني يف    للجوانب احملددة مل  قي املنظمة   حتاد األفري الاتفاقية ا  •
  ١٩٨٠نوفمرب / تشرين الثاين١٢ عليها يف صدقت أفريقيا،

للقضاء على املرتزقة يف أفريقيا، وقعـت       منظمة الوحدة األفريقية    اتفاقية   •
 ٣٠ عليهـا يف     صـدقت  و ٢٠٠٣ديسمرب  /كانون األول  ٢٤عليها يف   
  ٢٠٠٩أبريل /نيسان

 كانون ٢٤ريقي ملنع الفساد ومكافحته، وقعت عليها يف    اتفاقية االحتاد األف   •
  ٢٠٠٩أبريل / نيسان٣٠ عليها يف صدقت و٢٠٠٣ديسمرب /األول

يف وقعت عليها ،  ومكافحتهنع اإلرهابملاتفاقية منظمة الوحدة األفريقية   •
  ٢٠٠٩أبريل /نيسان ٣٠ عليها يف صدقت و١٩٩٩يوليه /متوز ١٤
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اإلرهـاب  ة الوحدة األفريقيـة ملنـع       الربوتوكول امللحق باتفاقية منظم    •
  ٢٠٠٠ديسمرب /كانون األول ٢١ عليه يف ت، صدقتهومكافح

 ٢٤لالحتاد األفريقي، وقعت عليه يف      التأسيسي  بروتوكول تعديل القانون     •
  ٢٠٠٩أبريل / نيسان٣٠ عليه يف صدقت و٢٠٠٣ديسمرب /كانون األول

ـ        •  ٢٤ت عليـه يف     بروتوكول حمكمة العدل التابعة لالحتاد األفريقي، وقع
  ٢٠٠٩أبريل / نيسان٣٠ عليه يف صدقت و٢٠٠٣ديسمرب /كانون األول

ديـسمرب  /كـانون األول   ٢٤ميثاق الشباب األفريقي، وقعت عليه يف        •
  .٢٠٠٩أبريل /نيسان ٣٠ عليه يف ت، وصدق٢٠٠٣

  :أو تصدق، حىت اآلن، على املعاهدات التاليةغامبيا مل توقع   -٣٤
لحق بالعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والـسياسية      الربوتوكول الثاين امل    )أ(  

  واهلادف إىل إلغاء عقوبة اإلعدام؛
  االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم؛  )ب(  
  اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة؛  )ج(  
  عاقة؛الربوتوكول االختياري امللحق باتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإل  )د(  
الربوتوكول االختياري امللحق بالعهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتـصادية           )ه(  

  واالجتماعية والثقافية؛
  االتفاقية الدولية ملناهضة الفصل العنصري يف األلعاب الرياضية؛  )و(  
  الربوتوكول االختياري التفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة؛  )ز(  
  ة الدولية حلماية مجيع األشخاص من االختفاء القسري؛االتفاقي  )ح(  
الربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة           )ط(  

  أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة؛
  الرق؛تعديل االتفاقية اخلاصة ببروتوكول   )ي(  
 الرقيق واألعـراف واملمارسـات      االتفاقية التكميلية إلبطال الرق وجتارة      )ك(  

  الشبيهة بالرق؛
  االجتار باألشخاص واستغالل بغاء الغري؛حظر اتفاقية   )ل(  
  اتفاقية سياسة العمالة؛  )م(  
  اتفاقية السالمة والصحة املهنيتني وبيئة العمل؛  )ن(  
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  اتفاقية محاية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم؛  )س(  
   التمييز يف التعليم؛اتفاقية مناهضة  )ع(  
  اتفاقية بشأن خفض حاالت انعدام اجلنسية؛  )ف(  
  اتفاقية بشأن وضع األشخاص عدميي اجلنسية؛  )ص(  
  االتفاقية الدولية ملناهضة أخذ الرهائن؛  )ق(  
  االتفاقية الدولية لقمع اهلجمات اإلرهابية بالقنابل؛  )ر(  
  االتفاقية الدولية لقمع متويل اإلرهاب؛  )ش(  
 االتفاقية الدولية ملنع اجلرائم املرتكبة ضد األشخاص املتمتعني حبماية دولية           )ت(  

  ؛واملعاقبة عليها
  . االتفاقية املتعلقة بسالمة موظفي األمم املتحدة واألفراد املرتبطني هبا  )ث(  

  مؤسسات حقوق اإلنسان   -ثامناً   

  اجلمعية الوطنية  -ألف   
فمـثالً  .  يف تعزيز ومحاية حقوق اإلنـسان      ئق األمهية فاتؤدي اجلمعية الوطنية دوراً       -٣٥

غامبيا أو  استصواب إلغاء عقوبة اإلعدام متاماً يف       الوطنية  يشترط الدستور أن تراجع اجلمعية      
كما ُيطلب إىل أمني املظامل تقدمي تقرير إىل اجلمعية الوطنية سـنوياً عـن أداء               . عدم إلغائها 

هلا عن  لجمعية الوطنية وخماطبة دورة     لضور اجتماع   حاجلمهورية  وُيطلب إىل رئيس    . مهامه
للجمعية الوطنية أن تطلب إىل رئـيس       و. غامبيا وسياسات احلكومة وإدارة الدولة    احلالة يف   

كما متارس قـدراً مـن      .  حضور أحد اجتماعاهتا ملناقشة موضوع له أمهية وطنية        مهوريةاجل
مـن  راء بتوجيه أسئلة عاجلة إلـيهم       اإلشراف على السلطة التنفيذية من خالل مساءلة الوز       

وتتضمن اللجان الفرعية للجمعية    . اجلمعية الوطنية أو من خالل جلان اجلمعية الوطنية       منصة  
الوطنية اللجنة الفرعية املختارة املعنية باملرأة والطفل، اليت تنظر يف الُبعد اجلنـساين للقـضايا               

  .ا يتعلق باملرأة والطفلوالسياسات ومشاريع القوانني اليت ُتعرض عليها فيم

  احملاكم  -باء   
تتألف أعلى احملاكم يف غامبيا من احملكمة العليا، وحمكمة االستئناف، واحملكمة العاليـة        -٣٦

القضائية والعدلية األدىن درجة من حمكمة الصلح       وتتألف احملاكم   . وفريق الطعون التابع للقاضي   
  .ل، واحملاكم الصناعية واحملاكم احملليةة القاضي، وحمكمة اإلجيار، وحمكمة الطفوحمكم
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والتـسليم  . قضائية بدورها بفعالية ينبغي أن تكون مستقلة      سلطة  ولكي تضطلع أي      -٣٧
القضائية هو أمر مطلوب لضمان االمتثال لسيادة القانون وإقامـة          السلطة  بضرورة استقالل   

وغريهم واحملاكم القضاة يتمتع "أن من الدستور على ) ٣(١٢٠وتنص املادة . دون حتيز العدل  
          ممارسـة مهـامهم القـضائية    يف من األشخاص الذين يشغلون مناصب قضائية باالستقاللية     

تقـدم احلكومـة    "أن  على  ) ٤(١٢٣كما تنص املادة    ". لدستور والقانون لوال خيضعون إال    
بصورة معقولـة،    اليت قد تطلبها،  ومجيع اإلدارات والوكاالت احلكومية املساعدة إىل احملاكم        

  ".ماية استقالليتها وكرامتها وفعاليتهاحل
 من الدستور على إعمال أحكـام حقـوق اإلنـسان األساسـية     ٣٧وتنص املادة     -٣٨

تبـت يف   رابع من الدستور من خالل احملكمة العليا اليت تستمع و         الاملنصوص عليها يف الفصل     
يهات تعتربها مناسبة ألغراض إعمال أي طلبات مقدمة إليها وتصدر أحكاماً أو أوامر أو توج     

  .)٧(أو ضمان إعمال أي حكم من األحكام املشار إليها أعاله املتعلقة باحلقوق األساسية

  أمني املظامل  -جيم   
 من دستور غامبيا على إنشاء مكتب ألمني املظـامل وإن كانـت             ١٦٣تنص املادة     -٣٩

إجراء حتقيق  صالحية   خيول أمني املظامل     والدستور. غامبيا ال متلك جلنة وطنية حلقوق اإلنسان      
يف ادعاءات تتعلق بسوء اإلدارة أو التنظيم أو املمارسات التمييزية يف أي دائـرة أو سـلطة                 

 على مـنح    ١٩٩٧كما ينص قانون أمني املظامل لعام       . حكومية أو غريها من اهليئات العامة     
  :أمني املظامل صالحيات أخرى تتضمن

 تتعلق بالظلم والفساد وسوء استخدام السلطة واملعاملة        التحقيق يف شكاوى    )أ(  
   واجباته الرمسية؛ةغري العادلة ألي شخص من جانب موظف حكومي عند ممارس

تحقيق يف الشكاوى املتعلقة بسري عمل جلنة اخلدمة العامـة، واهليئـات            ال  )ب(  
الفشل يف حتقيـق    الشكاوى ب وصلة هذه   اإلدارية واألمنية للدولة، ومرافق الشرطة والسجون       

لى قدم املـساواة أو إدارهتـا       فرص التوظيف هبا ع   التوازن يف هياكل هذه املؤسسات أو يف        
  .بصورة عادلة

توجيه أو سـيطرة أي     ال إىل   لدستور والقانون و  لال خيضع أمني املظامل أو نائبه إال        و  -٤٠
ـ     . شخص أو سلطة   احلـصانة مـن   ه بوويتمتع أمني املظامل، عند أداء واجباته، هو أو موظف

احلكومة وسلطاهتا تقدمي املساعدة اليت     ، وُيطلب إىل مجيع إدارات      اإلجراءات املدنية واجلنائية  
  .)٨(قد يطلبها أمني املظامل حلماية استقالليته وكرامته وفعالية عمله
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  قوة الشرطة الغامبية  -دال   
القـانون  حفظ  ا يف   إن قوة الشرطة الغامبية هي وكالة إلنفاذ القانون تتمثل وظيفته           -٤١

املخـالفني  والكشف عنها، وإلقاء القبض علـى        ، ومنع اجلرمية  متلكاتوالنظام، ومحاية امل  
ولدى أداء مجيع هذه الوظـائف،      . املسندة إليها واإلعمال الواجب جلميع القوانني واألنظمة      

  .كثرية تتعلق حبقوق اإلنسانقضايا مع ورة مباشرة وغري مباشرة بصالشرطة تتعامل 

  ي للتربية الوطنيةموقاجمللس ال  -هاء   
من خالهلـا املواطنـون املعـارف       يكتسب  إن التربية املدنية يف غامبيا هي عملية          -٤٢

احلاجة إىل  ويف هذا اإلطار وإزاء     . لسيادة املواطنة الدميقراطية الفعالة   واملهارات والقيم الالزمة    
 مـن   ١٩٨للتربية الوطنية مبوجب املادة     ي  موق، أُنشئ اجمللس ال   نيلمواطنلتعزيز الوعي املدين    

من ) ١(١٩٩وتوضح املادة   . حمايدة، كمؤسسة مستقلة و   ١٩٩٧دستور مجهورية غامبيا لعام     
  :على النحو التايل ي للتربية الوطنية،موقالدستور أعاله مهمة اجمللس ال

اجملتمع مببادئ وأهداف الدستور بوصفه القـانون       داخل  الوعي  وتعزيز  بث    )أ(  
  اسي يف غامبيا؛األس

ضد مجيـع أشـكال     تثقيف وتشجيع اجلمهور على الدفاع عن الدستور          )ب(  
  والعنف؛التجاوز 
ترمي إىل  احمللي  القيام من حني آلخر بصياغة برامج على املستويني الوطين و           )ج(  

  الدستور، وعرضها على احلكومة للنظر فيها؛مقاصد حتقيق 
ين غامبيـا حبقـوقهم وواجبـاهتم    مـواط توعيـة  صياغة برامج ترمي إىل     )د(  

  ومسؤولياهتم املدنية واألساسية، وتنفيذها واإلشراف عليها؛
الدولية واإلقليمية ودون اإلقليمية الـيت      بالشؤون  ا  ـتثقيف مواطين غامبي    )ه(  

  .تتعلق بغامبيا
) ٣(١٩٩ينص يف املـادة     و. للتربية الوطنية استقالل اجمللس القومي    حيمي الدستور   و  -٤٣
وال خيضع ألي توجيـه أو سـيطرة مـن أي          عدم تسييس اجمللس يف ممارسة مهامه،       ": على

  ".شخص أو سلطة أخرى، باستثناء ما ينص عليه قانون اجلمعية الوطنية

  السجوندائرة   -واو   
السجون يف احلفاظ على احلراسة املأمونة للسجناء، وأمن السجناء         دائرة  تتمثل والية     -٤٤

نطاق قوانني  يف  ويعمل مرفق السجون عند االضطالع مبهامه،       . موإصالحهم وإعادة تأهيله  
  .وطنية مثل الدستور، وقانون السجون وقواعده، واالتفاقيات والصكوك الدولية
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  مكتب املرأة واجمللس الوطين للمرأة  - زاي  
 مبوجب قـانون    ١٩٨٠أُنشئ املكتب الوطين للمرأة وجمللس الوطين للمرأة يف عام            -٤٥

. وتقدم هاتان املؤسستان التقارير إىل الوزارة املسؤولة عن شؤون املرأة         .  للمرأة جمللس الوطين 
تقدمي املشورة إىل احلكومة بشأن مجيع املسائل الـيت         "وتتمثل الوالية األساسية للمجلس يف      

ويعمل مكتب املـرأة     .)٩(..."تؤثر على منو ورفاه املرأة وأية أمور أخرى حييلها الوزير إليها          
قراراتـه املتـصلة    للمجلس ويكون مسؤوالً عن إدارته اليومية، وعن تنسيق وتنفيذ          كأمانة  

وقد شرع اجمللس واملكتب منذ إنشائهما، بالتعاون مع الشركاء وأصحاب          . بالسياسة العامة 
عدد من املشاريع واألنشطة اليت ترمي إىل الدعوة إىل تعزيز مركز املـرأة             تنفيذ  املصلحة، يف   

بني اجلنسني عمالً بأفضل املمارسات املنصوص عليها يف        والتكافؤ  املساواة  والنهوض به وإىل    
  .الصكوك الدولية املتعلقة باملرأة

كـز تنـسيق    اوأنشأت احلكومة، من خالل اجمللس واملكتب، هياكل مثل شبكة مر           -٤٦
. ين مؤلفة من ممثلني عن اإلدارات احلكومية الرئيسية ومنظمات اجملتمع املد          الشؤون اجلنسانية 

كما تعمل يف جمـاالت  . املرأةؤثر على صياغة وتنفيذ سياسات وبرامج ت   على  وتعمل الشبكة   
  .باملساواة بني اجلنسني والنهوض باملرأةالتوعية الدعوة و

  ستقلةاملنتخابية اللجنة اال  -حاء   
تسجيل الناخبني يف مجيـع االنتخابـات    : إن اللجنة االنتخابية املستقلة مسؤولة عن       -٤٧
مجيع االنتخابات واالستفتاءات العامة واإلشـراف عليهـا؛        ، وإجراء   مة واإلشراف عليه  العا
؛ وتسجيل األحزاب الـسياسية؛ وضـمان       انتخاب رئيس للجمعية الوطنية ونائب الرئيس     و

 وفقاً للقانون ونشرها    ة العام اتاالنتخابات واالستفتاء إجراء  حتديد تواريخ وأوقات وأماكن     
يف اجلريدة الرمسية وتنظيم االنتخابات وفقاً لذلك، وضمان أن يعلن املرشحون يف االنتخابات             

 ،وينص دستور غامبيا على أن اللجنة االنتخابية املستقلة       . م وقت التعيني  هتبالكامل عن ممتلكا  
ه أو سيطرة أي شخص لتوجيال ختضع  مبوجب الدستور أو أي قانون آخر، ممارسة مهامهايف 

  .أو سلطة أخرىآخر 

  االجتماعيةوزارة الشؤون   -طاء   
يرمـي  كمورِّد للخدمات وكعامل متكني االجتماعية يف غامبيا وزارة الشؤون تعمل    -٤٨

على املـستويات   اجليدة النوعية   خدمات الرعاية االجتماعية    فرص احلصول على    إىل حتسني   
التنظيم، اإلدارة و شؤون  سياسة احلكومة للتنمية االجتماعيةوحتدد. احمللية واملؤسسية والوطنية 

 األربعة ذات   ااالهتجمشكل  ي ما   و واألشخاص ذوي اإلعاقة، وه    ورعاية الطفل، ورعاية الكبار   
الدعم واخلدمات إىل األشخاص ذوي اإلعاقة، واملعـوزين والفقـراء،          كما تقدم   . األولوية
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مـع فـريوس نقـص املناعـة        الكبار املتعايشني    و واحملتاجني، وضحايا األعمال اإلجرامية،   
الطبيعية واالجتماعيـة، واليتـامى، واألطفـال       نكبات  اإليدز وأسرهم، وضحايا ال   /البشرية

  .إليذاء واالجتار هبماملستضعفني، واألطفال ضحايا ا

  اإلجنازات وأفضل املمارسات  -تاسعاً   

  قوة الشرطة الغامبية  -ألف   
ية هي وكالة إلنفاذ القانون تتمثل وظيفتها يف حفظ القـانون           إن قوة الشرطة الغامب     -٤٩

والنظام، ومحاية املمتلكات، ومنع اجلرمية والكشف عنها، وإلقاء القبض علـى املخـالفني،             
  .واإلعمال الواجب لكافة القوانني واألنظمة املُسَندة إليها

لدولية، يتواصل تنظيم   ولضمان التقيد هبذه املتطلبات الدستورية وبالتزامات غامبيا ا         -٥٠
ولقوة الـشرطة   . برامج تدريبية ألعضاء قوة شرطة غامبية ووكاالت األمن األخرى يف البلد          

إن وحـدة  . أيضاً وحدة حلقوق اإلنسان والشكاوى ووحدة لرعاية األطفال واملستـضعفني        
حقوق اإلنسان والشكاوى هي جهاز التحقيق الداخلي للشرطة الـذي يتنـاول شـكاوى         

 ضد الشرطة واليت تشمل فساد الشرطة وجتاوزاهتا يف جمال حقوق اإلنسان واملسائل             اجلمهور
كما تعمل وحدة رعاية األطفال واملستضعفني يف تعاون وثيـق مـع            . األخرى ذات الصلة  

  . املنظمات غري احلكومية يف التعامل مع القضايا اليت تشمل األطفال واملستضعفني

  دائرة السجون  -باء   
األشخاص املُحتجزون يف السجون حبقوق اإلنسان األساسية اخلاصة هبـم،          حيتفظ    -٥١

وعليـه،  . باستثناء تلك احلقوق اليت فُقدت نتيجة احلرمان من احلرية بسبب اجلرمية املُرَتكَبة           
ُتبذل كل اجلهود ملعاملة السجناء بطريقة إنسانية وكرمية من وقت دخول السجن إىل وقـت         

ناء باللوائح املُنِظمة هلم وحبقوقهم والتزاماهتم أثنـاء وجـودهم يف    ويتم إبالغ السج  . اإلفراج
وجيري تنظيم التدريب واحللقات الدراسية وحلقات العمل بشكل روتيين ألعـضاء           . السجن

قوة شرطة غامبيا وأجهزة السجون عن إدارة قضاء شؤون األحداث وعن اتفاقات دولية مثل              
ي حلقوق الطفل ورفاهيته والصكوك السالف ذكرهـا        اتفاقية حقوق الطفل، وامليثاق األفريق    

  . املعنية حبماية السجناء
من قانون السجون مثالً، يتم دائماً فصل       ) أ)(٢(٣٦ومثلما يشترط الدستور واملادة       -٥٢

مـن  ) ه)(٢(٣٦كما تشترط املـادة     . السجناء رهن احملاكمة عن السجناء املُجرمني املُدانني      
ملخالفة للمرة األوىل عن املخالفني الذي سبقت إدانتهم مـرة          قانون السجون فصل مرتكيب ا    

وجيري دائماً فصل األطفال اجلاحنني عن الكبار من فترة ما قبل احملاكمة إىل ما بعد               . أكثر أو



A/HRC/WG.6/7/GMB/1 

19 GE.10-10327 

كما يتم فصل األطفال املُدانني عـن       . احملاكمة على حنو ما يشترطه الدستور وقانون الطفل       
ناح منفصل لقضاء األحداث يقع يف معـسكر سـجن أولـد           وأُنشئ ج . )١٠(املُدانني الكبار 

وجيب أن يوافق الضابط    . كما ُينفَّذ نظام تأدييب للسجناء    . جيشوانغ لرعاية األطفال اجلاحنني   
  .املسؤول عن السجن على مجيع اإلجراءات التأديبية

ولألشخاص الـذين   . وحيظر الدستور وقانون السجون تعذيب السجناء واحملتجزين        -٥٣
  . ضوا للتعذيب أو لالحتجاز غري القانوين تقدمي التماس إىل احملكمة العليا طلباً للتعويضتعر
وتتخذ خدمات سجون غامبيا خطوات عملية لتعزيز إصـالح الـسجناء وإعـادة       -٥٤

فمثالً يوجد يف سـجن  . تأهيلهم اجتماعياً، عن طريق التثقيف والتدريب املهين والعمل املُفيد 
شة متعددة األغراض يتم فيها تدريب السجناء على خمتلـف املهـارات            الدولة املركزي ور  

وُبنيت يف الـسجنني اآلخـرين مرافـق        . املعيشية كتفصيل املالبس والنجارة وتشييد املباين     
وتوفر وزارة التعليم األساسي مدرساً مؤهالً لتعليم األطفال املُحتجـزين يف جنـاح             . تثقيفية

  . ومياألحداث يف أولد جيشوانغ بشكل ي
 داالسي لدائرة السجون من أجـل تـوفري         ٦٥٠ ٠٠٠وُيخصَّص مبلغ شهري قدره       -٥٥

  .وهذا يعين أن مجيع السجناء يف غامبيا حيصلون على طعام جيد يف تغذية متوازنة. الغذاء للرتالء
فمثالً يتم تركيب   . وُيتاح للسجناء واحملتجزين أيضاً فرصة احلصول على املعلومات         -٥٦

فزة يف مجيع الزنزانات، مما يسمح للسجناء باحلصول على املعلومات عـن البلـد              أجهزة التل 
. وحيصل احملامون ممن هلم عمالء يف السجن على فرصة زيارهتم بـال شـروط             . وحىت غريها 

وخصصت إدارة الشؤون االجتماعية عضواً لكل سجن من السجون ملـساعدة الـرتالء يف              
  .السجون يومياً لتقدمي العالج للسجناء املرضىويزور طبيب مؤهل . شؤوهنم االجتماعية

وجلميع السجون جلنة لزيـارة     . وهناك نظام ُيطبَّق لإلشراف على منشآت السجون        -٥٧
وهذه اللجان مستقلة وُتعيَّن لرصد كافـة       . السجون مشكَّلة من أعضاء من قطاعات خمتلفة      

املة القاسية أو الالإنسانية    شؤون إدارة السجون، وخاصة رفاهة السجناء ومنع التعذيب واملع        
  .أو املهينة يف السجن

  السلطة القضائية  -جيم   
وحتقيقـاً  . سجَّلت السلطة القضائية يف غامبيا إجنازات كثرية علـى مـر الـسنني              -٥٨

كمـا  . لالمركزية لنظام احملاكم، أنشئت جممعات للمحكمة العليا يف ثالث مناطق إقليميـة           
 وأُنشئت أمانة لفض املنازعـات      ٢٠٠٥ب بديلة يف عام     صدر قانون فض املنازعات بأسالي    

بأساليب بديلة هبدف إتاحة فرصة أمام املتقاضني لتسوية منازعاهتم وديـاً دون اللجـوء إىل               
وملواصلة تعزيز استقالل السلطة القضائية، مت منحها االستقالل وحـدث حتـسُّن            . التقاضي

  .ملموس يف رواتب القضاة
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  لتربية الوطنيةاجمللس القومي ل  -دال   
يعقد اجمللس القومي للتربية الوطنية اجتماعات روتينية للمجتمعات احمللية يف املـدن              -٥٩

كما ُيِعد اجمللس برامج    . والقرى لتثقيف اجلمهور حبقوقه وواجباته ومسؤولياته وفقاً للدستور       
رات تثقيفيـة   ويعقد دو . حية منتظمة إذاعية ومتلفزة عن قضايا هامة تتصل باإلدارة الرشيدة         

للناخبني يف أي وقت تقترب فيه االنتخابات لكي يتمكن الناخبون من االختيـار الـواعي               
واستكمل اجمللس مؤخراً برناجماً منوذجياً ملدة عام لتـدريس التربيـة الوطنيـة             . للمرشحني

  .والتثقيف يف جمال حقوق اإلنسان يف مدارس غامبيا

  إدارة الشؤون االجتماعية  -هاء   
 الشؤون االجتماعية جناحات يف جماالت التوعية وبناء القدرات وتدريب          إدارةلت  سجَّ  -٦٠

  .الشركاء على تعزيز ومنع إيذاء األطفال واستغالهلم ومحاية الكبار املستضعفني واملسنني
 مـن   ١ ٥٠٠ورغم القيود املفروضة على املوارد، توفر اإلدارة حالياً الرعاية لتعليم             -٦١

 طفالً هجرهم آباؤهم، ووفّرت املأوى والدعم       ٣٠كما توفر الكفالة إىل     . األطفال احملتاجني 
 من أطفال   ٤٠٠  ل طفالً، وأتاحت التدريب على املهارات واالحتياجات األساسية         ١٥٠إىل  

 شخـصاً خبـدمات     ٢٠ من املسنني وزوَّدت     ١٤الشوارع، كما وفرت الرعاية املقيمة إىل       
 شخص من ذوي اإلعاقة بأطراف صـناعية وبُعـصي          ٥ ٠٠٠الرعاية يف البيوت، وزوَّدت     
وأنشأت أيضاً قاعدة حلماية األطفال املستضعفني، وجلنة توجيهية . وأدوات تساعد على السري

لألطفال اليتامى واملستضعفني، ووضعت خطة عمل وطنيـة ُتعـىن باليتـامى واألطفـال              
 أخصائياً  ١٥ ودرَّبت   األسرة/وتقوم اإلدارة كذلك بتشغيل خط ساخن للطفل      . املستضعفني

ويواصل األخصائيون االجتماعيون تزويد حمـاكم      . اجتماعياً على التأهب حلاالت الطوارئ    
  .األطفال بتقارير تدرس بيوت صغار اجلاحنني الذين ميثلون أمام هذه احملكمة

  األشخاص ذوو اإلعاقة  -واو   
 حبـق ذوي العجـز      تعترف الدولة واجملتمع  " من الدستور على أن      ٣١تنص املادة     -٦٢

حيق لألشخاص ذوي اإلعاقة    "كما تنص على أنه     ". واإلعاقة يف االحترام والكرامة اإلنسانية    
احلماية من االستغالل واحلماية من التمييز، وخاصة فيما يتعلق بفرص احلصول على اخلدمات        

 فيها،  يف أي دعوى قضائية يكون الشخص ذو اإلعاقة طرفاً        "وأنه  " الصحية والتعليم والعمل  
  ".تأخذ الدعوى حالته يف االعتبار

وهناك مبدأ توجيهي يف سياسة الدولة حيض أيضاً الدولة على اتباع سياسات حتمي               -٦٣
حق وحريات األشخاص ذوي اإلعاقة وأفراد اجملتمع املستضعفني اآلخرين لـضمان تزويـد             

  .هؤالء األشخاص بفرص اجتماعية عادلة وعلى قدم املساواة
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ق غامبيا بعد على اتفاقية األمم املتحدة حلقوق األشخاص ذوي اإلعاقـة            ومل تصدِّ   -٦٤
وتوجد ثالث مدارس متخصصة ُمعتـرف هبـا        . لكنها تقدمت خطوات يف جماالت أخرى     

لألشخاص ذوي اإلعاقة هي مدرسة سانت جون للصم، واملدرسة امليثودية اخلاصة لصعوبات 
  .التعليم لِضعاف البصرالتعلُّم ومركز موارد جويف الذي يوفر خدمات 

وتـشمل هـذه    . وتتناول بعض الوكاالت احلكومية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة         -٦٥
الوكاالت وزارة التعليم األساسي والثانوي، وإدارة الـشؤون االجتماعيـة ووزارة الـشباب             

كما تتشاور جلنة التخطيط الوطين حالياً مع منظمات ذوي اإلعاقـة واالحتـاد        . والرياضة، إخل 
وجيري حالياً العمل . الغاميب لذوي اإلعاقة لدمج اإلعاقة يف استراتيجية احلكومية للحد من الفقر         

كما تعمل  . على املصادقة على خطة عمل غامبيا بشأن العقد األفريقي لألشخاص ذوي اإلعاقة           
  . منظمة ورابطة غري حكومية يف اجملاالت اليت تؤثر على األشخاص ذوي اإلعاقة١٣أكثر من 

  حقوق املرأة  -زاي   
 من الدستور اليت حتظر التمييز على أساس نـوع اجلـنس، تـنص           ٣٣إضافة املادة     -٦٦
" منح املرأة الكرامة الكاملة للفرد على قدم املساواة مع الرجـل          " من الدستور على     ٢٨ املادة

نـشطة  احلق يف املعاملة على قدم املساواة مع الرجل، مبا يشمل تكافؤ الفرص يف األ             "وأن هلا   
للرجـال  " من الدستور علـى أن       ٢٧كما تنص املادة    ". السياسية واالقتصادية واالجتماعية  

يقوم الزواج على املوافقة    "وأن  " والنساء كاملي السن واألهلية احلق يف الزواج وتأسيس أسرة        
 من الدستور، وأي شخص     ٣٤ و ٢٨ و ٢٧ويتم االحتكام إىل املواد     ". احلرة للطرفني املعنيني  

 أن أياً من هذه األحكام قد خالفها أو خيالفها أو ُيرجَّح أن خيالفها أي شخص ضده،                 يدعي
  .له أن يتقدم بطلب إىل احملكمة العليا إلصالح الضرر

وهناك مبدأ توجيهي لسياسة الدولة حيض احلكومة أيضاً على ضمان متثيـل املـرأة                -٦٧
ياسة، فـإن مناصـب نائـب رئـيس     ومتشياً مع هذه الس. متثيالً عادالً يف تشكيل احلكومة   

اجلمهورية، ورئيس اجلمعية الوطنية ووزير التعليم ورئيس حمكمة االستئناف هي أمثلة قليلة،            
كما أن إنشاء وزارة للمرأة ومكتب وجملس للمرأة هو عالمـة           . على مناصب تشغلها نساء   

 املـرأة   واضحة على رغبة احلكومة يف التصدي ملشكلة هتميش املرأة وحبث قضايا حقـوق            
  .والطفل على مستوى وطين أعلى

 على السياسة الوطنية للنهوض باملرأة      ١٩٩٩واعتمدت اجلمعية الوطنية وصدَّقت يف        -٦٨
وساعدت هذه السياسة على تدعيم القدرة املؤسسية للجهاز        . ٢٠٠٩-١٩٩٩الغامبية للفترة   

مة اليت جتسدها الصكوك    الوطين املعين بنوع اجلنس وراعت اعتبارات والتزامات السياسة العا        
  .الدولية املتصلة باملرأة

وتعزيزاً لقدرة املرأة على اختاذ القرار، جنح مكتب املرأة يف تنفيذ مـشروع تعزيـز                 -٦٩
  .٢٠٠٧قدرات املرأة على اختاذ القرار، املمول من برنامج األمم املتحدة اإلمنائي يف عام 
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ة، وخاصة ملنظمات حقوق اإلنـسان      وعملت حكومة غامبيا على هتيئة بيئة متكيني        -٧٠
فعلى سبيل املثال، شاركت أيضاً يف القضايا املعنية باملرأة منظمـات           . العاملة يف قضايا املرأة   

مثل رابطة حماميات غامبيا واللجنة الغامبية املعنية باملمارسات التقليدية اليت تؤثر على صـحة              
ت غامبيا تقدمي املـساعدة القانونيـة       وتواصل رابطة حماميا  ). غامكوتراب(النساء واألطفال   

  .لبعض النساء اللوايت يف حالة تنازع مع القانون
كما تقود اللجنة الغامبية املعنية باملمارسات التقليدية اليت تؤثر على صحة النـساء               -٧١

ومؤخراً . محلة إهناء ممارسة تشويه األعضاء التناسلية لإلناث يف البلد        ) غامكوتراب(واألطفال  
 ٣٥١ خمتِّناً مـن     ٦٠، أعلن عدد يصل إىل      ٢٠٠٩ديسمرب  /كانون األول اخلامس من   وحىت  

جمتمعاً حملياً يف منطقة النهر الوسطى ومنطقة النهر العليا ختليهم عن ممارسة تشويه األعـضاء               
وبعد التخلي عن هذه    . التناسلية لإلناث بأداء قسم بعدم ممارسة ذلك طلية حياهتم مرة أخرى          

وأجـرت  . م املختِّنون أهنم لن ميارسوا هذا التشويه طيلة حياهتم مرة أخـرى           املمارسة، أقس 
اللجنة املعنية الغامبية املعنية باملمارسات التقليدية اليت تؤثر على صـحة النـساء واألطفـال               

ويتم تعويض املختِّنني الذين    . ممارسات كثرية مماثلة يف السابق وما زالت تفعل ذلك حىت اآلن          
  . املهنة لالخنراط يف فرص عمالة مناسبةحتلوا عن هذه 

 لالجتار باملرأة، وهو تشريع شـامل       ٢٠٠٧ويتصدى قانون االجتار باألشخاص لعام        -٧٢
يسعى إىل منع وقمع أولئك الذين يشاركون يف االجتار باألشخاص ومعاقبتهم، وإعادة تأهيـل              

وجب هذا القـانون ضـماناً      وأُنشئت وكالة وطنية ملكافحة االجتار مب     . وإدماج ضحايا االجتار  
واعتمدت الشرطة، بالتعاون مع الوكاالت األخرى إلنفاذ القانون والسلطة القضائية،          . لتنفيذه

  .موقف عدم التسامح جتاه الكشف عن املخالفني وحماكمتهم ومعاقبتهم مبوجب القانون

  حقوق الطفل  -حاء   
يثاق األفريقي حلقوق الطفل  اتفاقية حقوق الطفل وامل    ٢٠٠٥يطبق قانون الطفل لعام       -٧٣

. ويتم تعريف الطفل وفقاً هلذا القانون بأنه أي شخص دون سن الثامنـة عـشرة              . ورفاهيته
وإضافة إىل احلقوق األساسية املكفولة يف الدستور، ينص هذا القانون أيضاً على حق الطفـل      

واخلـدمات  يف البقاء والنمو؛ واحلق يف محل اسم؛ واحلق يف جنسية؛ واحلـق يف الـصحة                
الصحية، إخل؛ واحلق يف اخلصوصية؛ واحلق يف رعاية األبوين ومحايتهم وإعالتهم؛ وحق الطفل             
احملتاج إىل تدابري محاية خاصة؛ وحق اجلنني يف احلماية مـن األذى، إخل؛ واحلـق يف ثـروة                  

دية األبوين؛ واحلق يف األنشطة االجتماعية؛ وحقوق يف األنشطة االجتماعية؛ واحلقوق التعاق          
للطفل؛ واحلق يف التعبري؛ واحلق يف التعليم؛ وحق الطفل يف البقاء مع والديه؛ واحلماية مـن                
املمارسات الضارة االجتماعية والعرفية؛ وحق الطفل يف اإلعالة؛ وحق الطفل يف احلـصول             

  .على مساعدة قانونية يف كافة القضايا
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 سنة وينشئ حمكمة لألطفال ١٢ند كما حيدد القانون سن املسؤولية اجلنائية للطفل ع  -٧٤
واحملكمة مطالبة بأن تكفل أن تكون مجيع اإلجراءات الـيت          . تتناول القضايا اليت تضم أطفاالً    

يف جو من التفاهم يـسمح  "وأن تتم  " مفضية إىل مصاحل الطفل الفضلى    "تشتمل على أطفال    
طفال وفـرض عقوبـة     وحيظر القانون سجن األ   ". للطفل باملشاركة والتعبري عن نفسه حبرية     

النظر يف فرض حكـم  "كما حيّض حمكمة األطفال على . اإلعدام والعقاب البدين على الطفل    
  .يف التعامل مع املرأة احلامل" غري مؤسسي كإجراء بديل للسجن

 وقـانون   ٢٠٠٧وإضافة إىل قانون الطفل، ينشئ قانون االجتار باألشخاص لعـام             -٧٥
شىت تتناول سياحة اجلنس اليت يتـورط فيهـا أطفـال،        جرائم   ٢٠٠٣جرائم السياحة لعام    

  .واالجتار باألطفال واإليذاء واالستغالل اجلنسي للطفل
وفيما يتعلق بتعليم األطفال، اختذت احلكومة خطوات لضمان أن تكـون مجيـع                -٧٦

وعليه، إزداد  . املدارس داخل دائرة نصف قطرها ثالث كيلومترات عن أماكن إقامة األطفال          
  :يف النظام املدرسي على النحو املبني أدناهالعدد 

  ٢٠٠٨-٢٠٠٧  ٩٤-١٩٩٣  الفئة
  ٦٧١  ٢٣٣  )االبتدائي(مدارس التعليم 

  ٢٢٩  ٢٢  )اإلعدادية(املدارس األساسية األعلى 
  ٨٥  ١٢  املدارس الثانوية العليا

  ٩٨٥  ٢٦٧  اجملموع

-٢٠٠١/٢٠٠٢ وازدادت معدالت التسجيل يف التعليم األساسـي األدىن للفتـرة           -٧٧
، لتزداد النـسبة اإلمجاليـة للتـسجيل        ٢٢٠ ٤٢٣ إىل   ١٥٧ ٥٤٤من   ٢٠٠٦/٢٠٠٧

  . يف املائة٩٢ إىل  يف املائة٨٢املدرسي من 
 ٤٢ ٠٩٤وعلى مـستوى التعلـيم األساسـي األعلـى، زاد التـسجيل مـن                 -٧٨
.  املائة  يف ٦٥ إىل    يف املائة  ٤٣، مما ميثل منواً يف النسبة اإلمجالية للتسجيل من          ٦٦ ٠٢٥ إىل

، األمر الذي جتاوز اهلـدف       يف املائة  ١٥املتوسط معدل منو سنوياً نسبته       وميثل هذا النمو يف   
  . يف املائة١٢,٧احملدد وهو 

كما يوىل االهتمام بتعليم الفتيات يف غامبيا من خالل تدخالت مثل إنشاء الصندوق      -٧٩
د نفقات تعليم الفتيات وضمان بيئـة       االستئماين املعروف لتقدمي املنح الدراسية للفتيات لسدا      

ويكمل مشروع رئيس اجلمهورية للتمكني من تعليم الفتيـات،         . آمنة هلن يف مجيع املدارس    
الذي يوفر الدعم املايل للفتيات على املستوى الثانوي العايل واألعلى الرعاية الـيت تقـدمها               

 أن املساواة بني اجلنسني قـد       ومن النتائج اهلامة هلذه التدخالت    . احلكومة للطالب احملتاجني  
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حتققت اآلن على املستوى األساسي وأن تسجيل الفتيات قفز على مستوى التعليم الثـانوي              
  . وهذا يشكل حتوالً عن االجتاهات السابقة. العايل واملستوى األعلى

  احلق يف التعليم  -طاء   
القانونية الوطنية والدولية   يترسخ توفري التعليم يف غامبيا يف عدد من اُألطر الدستورية و            -٨٠

، وسياسـة التعلـيم الوطنيـة    ٢٠٢٠، واآلفاق الوطنية لعـام  ١٩٩٧مثل دستور غامبيا لعام    
، وأهداف التعليم للجميع، واألهداف اإلمنائية لأللفية والورقـة الثانيـة         ٢٠١٥-٢٠٠٠ للفترة

ون التعليم األساسي   وعليه، ووفقاً للدستور الذي ينص على أن يك       . الستراتيجية احلد من الفقر   
جمانياً وإلزامياً، تسعى حكومة غامبيا إىل بلوغ التعليم األساسي الشامل للجميع حبلـول عـام               

 الذي يشمل منو الطفولـة      -ويف هذا االجتاه، تشكل الرؤية املوسعة للتعليم األساسي         . ٢٠١٥
 أسـاس   - الرمسـي    املبكرة، والتعليم األساسي األدىن والتعليم األساسي األعلى والتعليم غـري         

  .خدمات التعليم يف البلد إجناز
واستناداً إىل عمليات تقييم شىت التدخالت، هناك دليل يشري إىل تسجيل جناحـات               -٨١

ملموسة داخل قطاع التعليم خالل األعوام اخلمسة عشر املاضية، األمر الذي يـبني األثـر               
 يشمل فرص التوسع اهلائلـة يف       وهذا. اإلجيايب الذي كشف عنه اإلصالح التعليمي يف البلد       

كما حافظت جامعة غامبيا، وهي     . احلصول على التعليم عرب كل مستويات النظام املدرسي       
اجلامعة الوحيدة يف البلد، على سياسة عدم التمييز للوصول إىل التعليم اجلامعي وخيضع معظم              

  .طالهبا إلشراف احلكومة
الذي يشمل التعليم (ملوسعة للتعليم األساسي وتربز كنموذج ناجح يف أفريقيا الرؤية ا  -٨٢

يف الطفولة املبكرة وتعليم الكبار والتعليم غري الرمسي وتسع سنوات من التعلـيم املدرسـي               
وما زالت الشراكة والرابطة املوجودة     ).  أي من املستوى األول إىل التاسع      -الرمسي املستمر   

العريب، /الل األمانة العامة للتعليم اإلسالمي    بني املدارس التقليدية واملؤسسات املدرسية، من خ      
وساهم يف حتقيـق    . تعزز من نوعية التعليم الذي يقدمه النظام املدرسي وحتسينه يف آن واحد           

هذا النجاح تدريس اللغة اإلنكليزية يف املدارس املعانة وتنسيق شىت املناهج املدرسية وتوافقها             
  . الزمين مع مناهج املدارس التقليدية

ويوجد توزيع أكثر عدالة للمدرسني املؤهلني، على حنو ما تبينه تقارير تقييم األثـر                -٨٣
وأُلغى نظـام  . اليت ُتدفع حالياً للمدرسني" بدالت املشقة "الواردة من املديريات اإلقليمية عن      

تأجري الكتب املدرسية، وحيصل كل تلميذ على كتبه املدرسية اخلاصة به عن العلوم األساسية              
  . لتعليم األساسي األدىن، أي من املستوى األول إىل السادسيف ا
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  احلق يف الصحة  -ياء   
ال يكفل دستور غامبيا احلق يف الصحة كحق أساسي من حقوق اإلنسان، وإن كان          -٨٤

تسعى الدولة إىل تيسري فرص متكافئة يف "يوجد مبدأ توجيهي يف سياسة الدولة ينص على أن       
وُيطلب إىل الـسلطة    ". جلميع األشخاص ... ية وطبية وافية    خدمات صح ... احلصول على   

التشريعية وكافة اهليئات األخرى للدولة يف اختاذ قرارات السياسة العامة وإصدار القوانني ويف             
إدارة غامبيا أن تراعي ذلك وتسترشد به وباملبادئ التوجيهية األخرى لسياسة الدولة بغيـة              

  .دئ سواء بالتشريع أو بوسائل أخرىحتقيق اإلعمال الكامل هلذه املبا
وتتصدى احلكومة الحتياجات السكان يف جماالت الصحة والتغذيـة واالحتياجـات             -٨٥

على " الصحة ثروة "الدميغرافية للسكان وإجناز الرعاية الصحية مبتابعة سياسات قوية مثل سياسة           
إلجنابية وصـحة   وسياسة الصحة ا  ) ٢٠٠٩-٢٠٠٨(الصعيد الوطين واخلطة الرئيسية للصحة      

كما حدثت يف األعوام األخرية زيادة يف خمصصات ميزانية         . وغريها) ١٠١٤-٢٠٠٧(الطفل  
احلكومة لتنفيذ اخلدمات الصحية األساسية لتحسني فرص احلصول على اخلـدمات الـصحية             

وأدت السياسات والربامج الصحية، من مجلة أمور، إىل زيادة         . وحتسني نوعيتها لسكان غامبيا   
املستشفيات احلكومية واحلصول بطريقة مرضية على اخلدمات الصحية اإلجنابية، وحدوث          عدد  

  .هبوط ملموس يف انتشار فريوس نقص املناعة البشرية وهبوط يف معدل وفيات الرضع

  التحديات والقيود  -عاشراً   

  الشرطة  -ألف   
وارد للـشروع يف    تشمل القيود والتحديات اليت تواجه قوة الشرطة الغامبية نقص امل           -٨٦

تنفيذ جمموعة من الربامج تشمل توعية كل من الضباط واجملتمع بقضايا متس الشرطة وحقوق              
  . اإلنسان وعدم وجود مرفق منفصل الحتجاز األطفال اجلاحنني واملخالفني من النساء

  السجون  -باء   
ر ذلك تأثرياً   وأث. يعد االكتظاظ بالرتالء أحد املشاكل الرئيسية اليت تواجه السجون          -٨٧

ويعين نقص املوارد مقترنـاً مبـشكلة       . خطرياً على حفاظ الرتالء على مستوى صحي جيد       
هناك مشكلة أخرى هي طول فتـرات       . االكتظاظ أن معظم املرافق املتاحة أصبحت جمهدة      

وتؤجل قضايا جنائية كثرية بسبب نقص ما يكفي مـن املـوظفني   . االحتجاز رهن احملاكمة  
كما حيتاج موظفو السجون إىل تدريب، وخاصة عـن         . س جلسات احملاكم  القضائيني لترؤ 

وتشمل القيود األخرى اليت تواجه أجهزة السجون نقص العـدد          . أفضل املمارسات الدولية  
الكايف من األطباء واملمرضات لتقدمي الرعاية الطبية املالئمة يف الوقـت املناسـب ونقـص               

  .التسهيالت الترفيهية والرياضية الكافية
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  قطاع العدالة  -جيم   
يواجه قطاع العدالة يف غامبيا، وخاصة السلطة القضائية وغـرف املـشورة لـدى        -٨٨

وتعتمد غامبيا اعتمـاداً    . العام قيوداً هائلة يف املوارد البشرية واملادية والبنية األساسية         احملامي
تب الكومنولـث ومـن     كبرياً على املشورة والقضاة املوفدين لتقدمي املساعدة التقنية من مك         

  .بلدان شقيقة كنيجرييا

  املرأة  -دال   
إن األحكام الدستورية املبتكرة املذكورة أعاله واليت حتظر التمييز ضد املرأة يعطلها              -٨٩

مع ذلك احلكم الدستوري املتصل مبراعاة وإعمال قانون األحوال الشخصية يف جمال الزواج             
ه تشمل أموراً تتصل بالقانون العريف والديين الـذي         وهذ. والطالق وأيلولة التركة عن الوفاة    

  . يف املائة من النساء يف غامبيا٩٠ميس حياة أكثر من 
ويبدو أن العنف املرتيل وتشويه األعضاء التناسلية لإلناث والزجيات القـسرية هـي         -٩٠

ستثناء وبا. واحدة من أشيع التجاوزات يف جمال حقوق اإلنسان املرتكبة ضد املرأة يف غامبيا            
 من قانون األسرة اللتني حتظـران خطبـة         ٢٥ و ٢٤األحكام الدستورية املذكورة واملادتني     

يوجد تشريع جيرِّم حتديداً العنف املرتيل وتشويه األعضاء التناسلية لإلناث           وزواج األطفال، ال  
 كما يالحظ وجود تباينات بني اجلنسني، إذ إن سلطة املرأة بوجه عـام            . والزجيات القسرية 

وهذا ُيعـزى إىل نقـص   . ضعيفة يف اختاذ القرارات وتكمن قيمتها أساساً يف دورها اإلجنايب        
  .الوعي والتنميط التقليدي لنوع اجلنس

ولذا فـإن   . واملرياث يف غامبيا أمر يتعلق بقانون األحوال الشخصية والقانون العريف           -٩١
ي قد يتمثل يف تطبيق الـشريعة       حقوق املرأة يف املرياث ينظمها قانون األحوال الشخصية الذ        

ويف غياب تشريع حمدد يكفل حق املرأة يف املـرياث،  . للمسلمني أو القانون العريف للتقليديني 
  .تواجه نساء كثريات يف غامبيا متييزاً يف جمال املرياث

  األطفال  -هاء   
وتقدمية  ملا هبما من أحكام جريئة       ٢٠٠٣ُيشاد دائماً بالدستور وبقانون الطفل لعام         -٩٢

تتاح هذه احلقوق دائمـاً      ومع ذلك، وبسبب ارتفاع مستوى األمية، ال      . ُتعىن حبقوق الطفل  
ومعظم احلاالت املتصلة   . فمثالً يستمر حدوث الزجيات القسرية ويف أعمار صغرية       . لألطفال

ُينظر إليها على أهنا أمـر خطـأ،         بالزواج املبكر أو القسري تعترب حاالت خاصة وبالتايل ال        
  .أهنا ُتعزى ألسباب خاصة ال يتم ذكرها وبالتايل ال تذهب إىل احملاكم أبداً وأ
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  احلق يف الصحة  -واو   
تتاح فـرص  (رغم أن تغطية التسهيالت الصحية هي من أفضل التغطيات يف أفريقيا          -٩٣

، إال أن عـدد     )١١() يف املائة من الـسكان     ٨٠احلصول على التسهيالت الصحية ألكثر من       
يف هذه املرافق غري كاف باملرة، ونتيجة لذلك فإن معدل الوفيات النفاسـية عـال               العاملني  

ومن املهم مالحظة أن مـا     ).  من املواليد األحياء   ١٠٠ ٠٠٠ لكل   ٧٣٠(بشكل غري مقبول    
ومـن  .  يف املائة من وفيات الرضع يف غامبيا وفيات الرضع املبتسرين          ٤٠ يف املائة و   ٣٠بني  

لرضع يف غامبيا أمراض املالريا والتهاب اجلهاز التنفسي احلاد وسوء          األسباب اهلامة لوفيات ا   
  .التغذية واإلسهال

كما يواجه قطاع الصحة بعض التحديات اهلامة اليت تعترض تعمـيم الوصـول إىل            -٩٤
وتشمل بعض التحديات ضعف الرقابة ونظام الرصد والتقييم، وضعف القـدرة           . اخلدمات

لة، وعدم وجود قاعدة موارد مستدامة لالستجابة الفعالة، وعدم         الوطنية على االستجابة الفعا   
  .كفاية االتصاالت فيما بني الشركاء وأصحاب املصلحة

  احلق يف التعليم  -زاي   
ما زالت هناك حتديات جوهرية قائمة داخل قطاع التعليم رغم اإلجنـازات الـيت                -٩٥

بفرص احلصول علـى تعلـيم      وجتسد هذه التحديات مسائل تتعلق      . حتققت على مر السنني   
  :ومن بني القضايا البارزة يف هذا الشأن. ونوعيته وموارده وإدارته

 التباين بني األوالد والبنات يف التسجيل واالستمرار واألداء يف املدارس؛ •

 توفري تعليم جيد النوعية للجميع؛ •

 التدريب واحلفاظ على املدرسني املؤهلني وتزويد كافة املدارس هبم؛ •

 موارد كافية لكل من األغراض املتكررة وأغراض التنمية؛تعبئة  •

 مت حتديد الثغرات وأوجه القصور يف املناهج الدراسية ومثة حاجة إىل التصدي هلا؛ •

تشري نتائج تقييم أخري ملعرفة القراءة يف الصفوف املبكرة واختبار التقييم الوطين يف              •
وى األساسـي األدىن     إىل اخنفاض عدد األطفال يف املـست       ٢٠٠٩ و ٢٠٠٨عامي  

 القادرين على القراءة واكتساب ملكات املعرفة؛

يزداد عدد األطفال يف سن االلتحاق باملدارس مبعدل سريع يف البلـد، ويكـون               •
ولذا سيتعني  . الطلب على أماكن يف املدارس أكرب يف املناطق احلضرية والقريبة منها          

 ىن واألعلى معاً مبعدل متسارع؛إنشاء أماكن إضافية على املستويني األساسيني األد
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إن  من األمور البالغة األمهية يف غامبيا أن التعليم الثانوي ما زال يشكل حتـدياً، إذ               •
معظم املدارس يف هذا املستوى يديرها القطاع اخلاص، األمر الـذي جيعـل مـن     

  .الوصول إليها، وخاصة يف املناطق شبه احلضرية الصعب على أطفال األسر الفقرية

  األشخاص ذوو اإلعاقة  -ءحا  
 يف املائة كمـا ورد يف التعـداد        ٢,٨بالرغم من معدالت اإلعاقة العاملية اليت بلغت          -٩٦

وال توجـد بعـد     . ، ال يوجد قانون لإلعاقة يف غامبيا      ٢٠٠٣الوطين للسكان والسكن لعام     
لى اتفاقية  كما أن حكومة غامبيا مل توقع أو تصدق حىت اآلن ع          . سياسة وطنية ُتعىن باإلعاقة   

وهذا يعين أنه يف حالة انتهاك حق شخص ذي . األمم املتحدة حلقوق األشخاص ذوي اإلعاقة
  .يوجد قانون يتصدى هلذا االنتهاك باستثناء األحكام العامة الواردة يف الدستور إعاقة، ال

 كما. ويشارك األشخاص ذوو اإلعاقة بالكاد يف صياغة سياسات احلكومة وبراجمها           -٩٧
وجد يف غامبيا نظام جيد التطور لدعم الرفاه االجتمـاعي لألشـخاص ذوي اإلعاقـة،       ي ال

  .ولذلك يعتمدون يف معظم احلاالت على الدعم املقدم من داخل األسرة
وأظهر البحث الـوطين    . وما زال معظم األشخاص ذوي اإلعاقة يعانون من األمية          -٩٨

إلعاقة بالتعاون مع جهـاز اخلـدمات       املعين باإلعاقة الذي أجرته منظمات السكان ذوي ا       
 يف املائة من النـساء      ٧٥ أن   ٢٠٠٨التطوعية اخلارجية ووزارة الشؤون االجتماعية يف عام        

وحدث اجتاه تنـازيل مـن      .  يف املائة من الرجال مل حيصلوا على تعليم        ٧٠ذوات اإلعاقة و  
 األشخاص ذوي اإلعاقة    وظهر من بني الردود أن نسبة     . إىل تعليم املستوى العايل   " الالتعليم"

 يف املائة مقارنة بأولئك الذين التحقـوا باملدرسـة          ١٦ممن حضروا املدرسة االبتدائية بلغت      
كما .  يف املائة  ٣,٢ يف املائة وبلغت نسبة من تلقوا التعليم العايل          ٨,٤الثانوية فبلغت نسبتهم    

وهكذا ُيحرم معظـم    . ةتقع مجيع املدارس اخلاصة لألشخاص ذوو اإلعاقة يف املناطق احلضري         
األطفال ذوي اإلعاقة يف املناطق الريفية من حقهم يف احلصول على التعليم األساسي بسبب              

  .عدم وجود مدارس خاصة ونظام تعليم شامل للجميع
ومعـىن ذلـك أن     . وال يوجد برنامج عمالة واضح يساند األشخاص ذوي اإلعاقة          -٩٩

ا يتعذر على معظم األشخاص ذوي اإلعاقـة        كم. يعملون معظم األشخاص ذوي اإلعاقة ال    
  .الوصول إىل نظام النقل وإىل بعض املرافق الصحية العامة

وإىل جانب الصم وصعوبات السمع، ال توجد يف غامبيا لغـة إشـارات وطنيـة                 -١٠٠
وال توجـد   . تصل إىل هؤالء املعلومات اليت تبثها اإلذاعات والتلفزة الوطنيـة          وال. متطورة

وما زال االتصال باملكفوفني وضعاف البصر      . بار التلفزة الوطنية يفهمها الصم    عالمات يف أخ  
  .يتم بالنصوص العادية ال بطريقة بريل
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  املوارد  -طاء   
ال توجد لغامبيا موارد معدنية ميكن استغالهلا جتارياً وهبا واحد من أقل دخول الفرد                -١٠١

 يف املؤشر الوطين للتنمية البشرية ١٦٨ملرتبة وهي من أفقر البلدان يف العامل وتشغل ا . يف العامل 
وهذا يعين أن احلكومـة     .  بلداً ١٨٢ الذي يضم    ٢٠٠٩لربنامج األمم املتحدة اإلمنائي لعام      

وهكذا تأثر ختصيص املوارد لكافة القطاعات،      . ليست لديها املوارد الكافية لكافة القطاعات     
  . انمبا فيها املؤسسات اليت تتناول قضايا حقوق اإلنس

  األولويات الوطنية  -حادي عشر 

  قوة الشرطة الغامبية  -ألف   
. يرجع قانون الشرطة الذي حيدد واجبات ومهام الـشرطة إىل عهـد االسـتعمار               -١٠٢

وتعكف حكومة غامبيا حالياً على تعديل القانون لكي يتمشى مع املعايري الدوليـة وأفـضل       
كما تعتزم احلكومة عالج القيـود      . م واألمن املمارسات املعنية حبقوق اإلنسان وحفظ النظا     

على املوارد البشرية اليت تواجه وحدة حقوق اإلنسان وتقدمي الـشكاوى ووحـدة رعايـة               
األطفال واملستضعفني يف قوة الشرطة وذلك بتدريب املزيد من ضباط الشرطة، وخاصة على             

يل التـدرييب لقـوة     كما سيتم حتديث الدل   . قضايا حقوق اإلنسان، وحىت املستوى اجلامعي     
  .شرطة غامبيا يشمل فرعاً عن حقوق اإلنسان

  السجون  -باء   
تعتزم احلكومة بناء جممع جديد للسجون كجزء من جهودها للتغلب على مـشكلة               -١٠٣

كما تعتزم احلكومة إنشاء املزيد من املرافق التدريبيـة والتثقيفيـة     . اكتظاظ السجون بالرتالء  
وستواصل وزارة الداخلية، بالتعاون مع دائرة سجون غامبيـا،         . والترفيهية يف مجيع السجون   

تدريب مجيع ضباط السجون على قضايا حقوق اإلنسان والقضايا اجلنسانية لكي يكونـوا             
على علم كامل بقضايا حقوق اإلنسان اليت تؤثر على الرتالء يومياً، يف حماولة للحفاظ علـى        

  .ارسات الدوليةمعايري أخالقية عالية تتمشى مع أفضل املم

  الصحة  -جيم   
كمـا  . ما زالت قاعدة املوارد البشرية لقطاع الصحة غري كافية وحتتاج إىل تطوير             -١٠٤

وتعتزم احلكومـة   . تعمل احلكومة على جعل خدمات الصحة اإلجنابية وصحة الطفل جمانية         
مل احلكومة على وتع. أيضاً إجياد حافز لكل فئات العاملني الصحيني يف املرافق الصحية العامة         

توفري التدريب املكثف واملتواصل للممرضات وسائر الكوادر الصحية لتقليـل الـنقص يف             
كما تعتزم زيادة خمصـصات     . العاملني املدربني وبناء قدرات املديرين من املستوى املتوسط       
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امليزانية احلكومية إلجناز خدمات الصحة األساسية من أجل حتسني فرص ونوعيـة الرعايـة              
وتعتزم كذلك تقليل معدالت وفيات الرضع وإحياء نظام الرعايـة          . حية لسكان غامبيا  الص

الصحية األولية لضمان توافر وفرص الرعاية الصحية الكافية وامليسرة للجميع، وتوفري كـل             
  .مضادات األمصال املستخدمة يف نظام التحصني املوسع للحكومة

  املرأة  -دال   
وهذا املشروع مبتكر إذ إنه األول      . مشروع قانون املرأة  تضع احلكومة أولوية لسن       -١٠٥

إن سن هذا املشروع وإصداره يف شكل قانون سيفي مبعظم التزامـات            . من نوعه يف القارة   
غامبيا جتاه املرأة، إذ يسعى إىل دمج وتوطني كل من اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز                

  .قوق املرأة يف أفريقياضد املرأة والربوتوكول األفريقي املعين حب
وسيواصل اجلهاز الوطين املعين بنوع اجلنس ومنظمات اجملتمع املدين شن محـالت              -١٠٦

  .التوعية هبدف التصدي للمشاكل اليت تواجه املرأة

  التعليم  -هاء   
هناك ثالثة جماالت أساسية حتظى بأولويـة الـوزارة حـددهتا اخلطـة املتوسـطة           -١٠٧
تكافؤ فرص  : ستمدة من اخلطة االستراتيجية لقطاع التعليم وهي      امل) ٢٠١١-٢٠٠٩( األجل

ويعـد التعلـيم    . إدارة قطـاع التعلـيم    ، و احلصول على التعليم، والتعليم اجليد النوعية     
والتدريب الفين واملهين، والتعليم العايل واألعلى، والعلم والتكنولوجيا هي اجملاالت اليت هلـا             

  . والبحوث والعلم والتكنولوجيااألولوية لوزارة التعليم العايل

  احلد من الفقر  -واو   
ولتعزيز النمو واحلـد    . يظل النمو االقتصادي واحلد من الفقر يشكالن أولوية للحكومة          -١٠٨

. ٢٠١١-٢٠٠٧من الفقر، وضعت غامبيا الورقة الثانية الستراتيجية احلد مـن الفقـر للفتـرة               
د من الفقر التزام حكومة وشعب غامبيـا باستئـصال   ويوضح تنفيذ الورقة الثانية الستراتيجية احل 

ويتوقع أن تسهم هذه الورقة إسهاماً ملموساً يف حتقيق غامبيا األهداف           . الفقر على املدى الطويل   
  .٢٠٢٠ لعام اآلفاق الوطنيةاإلمنائية لأللفية وأهداف 

  قطاع العدالة  -زاي   
ن أولويات قطاع العدالـة تـوفري   وسيظل م . يظل حتقيق العدالة له أولوية للحكومة       -١٠٩

املساعدة القانونية، وتنمية املوارد البشرية وتطوير البنية األساسية، وتدعيم املؤسسات، وبناء           
  .القدرات واحلفاظ عليها وتنفيذ خدمات جيدة النوعية
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Notes  
1 See sections 21 and  34 of the Constitution. 
2 Section 19 (4) of the 1997 Constitution. 
3 Section 19 of the Constitution, 22 (1) of the Criminal Procedure Code and section 99 

(1) of the Criminal Procedure Code as amended by Criminal Procedure Code 
(Amendment) Act No.2, 2002. 

4 Sections 207 and 208 of the Constitution. 
5 Section 17 (2) of the Constitution. 
6 Section 35 of the Constitution. See also Mrs Bensouda op. cit. 
7 Ibid. 
8 Section 165 of the Constitution and Section 18 of the Ombudsman Act. 
9 National Women’s Council Act 1980, section 5. 
10 See section 36 (2) (a) and (b) of the Prisons Act, section 29 (3) of the Constitution 

and sections of the Children’s Act 210 (6) 212 (8) 220 (6). 
11 The Environmental Health Policy for The Gambia 2004 – 2014. 

    

 

  


