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  جملس حقوق اإلنسان
  الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل

  الدورة السابعة
  ٢٠١٠فرباير / شباط١٩-٨جنيف، 

) ج(١٥إلنسان، وفقاً للفقـرة     جز أعدَّته املفوضية السامية حلقوق ا     مو    
  ٥/١مرفق قرار جملس حقوق اإلنسان  من

  *بياغام    

 صاحب مـصلحة  ١٢ املقدَّمة من )١(هذا التقرير هو عبارة عن موجز للمعلومات   
وهو يتَّبع هيكل املبادئ التوجيهية العامة الـيت        . إىل عملية االستعراض الدوري الشامل    

يتضمَّن التقريـر أي آراء أو وجهـات نظـر أو           وال  . اعتمدها جملس حقوق اإلنسان   
اقتراحاٍت من جانب املفوضية السامية حلقوق اإلنسان، وال أي حكم أو استنتاج يتصالن 

وذُكرت بصورٍة منهجية يف حواشي هناية النص مراجـع املعلومـات           . مبطالبات حمدَّدة 
وقد ُيعـزى   .  األصلية الواردة يف التقرير، كما أنه بقدر املستطاع مل جيرِ تغيري النصوص          

االفتقار إىل معلومات أو إىل التركيز على مسائل حمدَّدة إىل عدم تقدمي أصحاب املصلحة              
وتتاح على املوقع الشبكي للمفوضية الـسامية       . معلومات ذات صلة هبذه املسائل بعْينها     

التقرير وقد أُعد   . حلقوق اإلنسان النصوص الكاملة اليت تتضمَّن مجيع املعلومات الواردة        
  .مع مراعاة دورية األربع سنوات للجولة األوىل من االستعراض

  

__________ 

 .حّرر هذه الوثيقة قبل إرساهلا إىل دوائر الترمجة التحريرية باألمم املتحدةمل ُت  *  
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  املعلومات األساسية واإلطار  -أوالً   

  نطاق االلتزامات الدولية  - ألف  
أوصى كل من االحتاد الدويل للقلم، ورابطة الناشرين الدوليـة، ودليـل الرقابـة                -١
)IP/IPA/IoC (     لدولية حلماية مجيع األشخاص من االختفاء      بأن تصدِّق غامبيا على االتفاقية ا

   .)٢(القسري وعلى الصكوك الدولية األخرى اليت ليست غامبيا طرفاً فيها بعد

  اإلطار الدستوري والتشريعي  - باء  
  .ال ينطبق

  اإلطار املؤسسي حلقوق اإلنسان وهيكلها  - جيم  
  .ال ينطبق

  التدابري السياساتية  -دال   
سـيما    اجلنسية بأن مبادراٍت لتعزيز حقوق اإلنـسان، وال        أفادت مبادرة احلقوق    -٢

حقوق املرأة، قد اتُّخذت يف السنوات األخرية على النحو املبني يف السياسة الوطنية للنهوض              
باملرأة الغامبية، والسياسة السكانية الوطنية، وغري ذلك من الربامج والسياسات اليت تتنـاول             

  . )٣(صحة اإلجنابيةاحلق يف التعليم والصحة وحقوق ال

  تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان على أرض الواقع  -ثانياً   

  التعاون مع آليات حقوق اإلنسان  -ألف   
أفاد املركز املعين باحلقوق املدنية والسياسية بأن جلنة القضاء على التمييز ضد املـرأة             -٣

بيا بعد أن قـدمت     وجلنة حقوق الطفل قد نظرت يف السنوات العشرين املاضية يف حالة غام           
 تقريراً بشأن تنفيذ املعاهدات الدولية حلقوق اإلنـسان الـيت           ٢٦غامبيا تقريراً وطنياً، لكنَّ     

فغامبيا متخلفة عن تقدمي تقاريرها يف مواعيدها       . صدَّقت عليها غامبيا قد فات موعد تقدميها      
  .)٤(إىل كل هيئات املعاهدات
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 أعلنت  ٢٠٠٩فرباير  /والسياسية أنه يف شباط   وأضاف املركز املعين باحلقوق املدنية        -٤
اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان أن غامبيا أخلَّت بالتزامها التعاون مع اللجنة املعنيـة حبقـوق               

من العهد الدويل اخلاص باحلقوق ) ٤٠من املادة (اإلنسان يف أداء مهامها مبوجب اجلزء الرابع 
 غامبيا تصر على عدم التعاون مع اللجنـة املعنيـة           وأشار املركز إىل أن    .)٥(املدنية والسياسية 

، وهذه هي املرة األوىل اليت تعلـن   ٢٠٠٢حبقوق اإلنسان وإجراء املتابعة اخلاص هبا منذ عام         
واقترح املركز أنـه     .)٦(فيها اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان أن دولة طرف قد أخلَّت بالتزاماهتا          

يرها اليت فات موعد تقدميها بأسرع وقت ممكن، وأن         ينبغي تشجيع غامبيا على أن تقدم تقار      
تلتمس، حسب االقتضاء، الدعم التقين من املفوضية السامية حلقوق اإلنسان، وأوصى بـأن             

علـى  ) CCPR/CO/75/GMB(تنفذ غامبيا املالحظات اخلتامية للجنة املعنية حبقوق اإلنـسان    
  .)٧(سبيل األولوية

قلم، ورابطة الناشرين الدولية، ودليل الرقابة بـأن        وأوصى كل من االحتاد الدويل لل       -٥
 غامبيا دعوات إىل املقررين اخلاصني التابعني لألمم املتحدة املعنيني بتعزيز ومحاية احلـق          توجه

   .)٨(باستقالل القضاة واحملامينيويف حرية الرأي والتعبري، 

  تنفيذ االلتزامات الدولية حلقوق اإلنسان  -باء   

  دم التمييزاملساواة وع  -١  
أفادت مبادرة احلقوق اجلنسية بأن دستور غامبيا يتضمن أحكاماً واسـعة النطـاق               -٦

بيـد أن   . ، مبا فيها احلق يف املساواة وعدم التمييز       "محاية احلقوق واحلريات األساسية   "بشأن  
الدستور يستبعد انطباق هذه األحكام على القوانني املتعلقة بـالزواج والطـالق واملـرياث              

فضالً عن ذلك، ذكرت مبادرة احلقوق اجلنسية أن سـيادة           .)٩(يداً، ضمن مسائل أخرى   حتد
القانون العريف والديين وطائفة من املعتقدات التقليدية والثقافية والدينية اليت تدمي املمارسـات             

 .)١٠(التمييزية والضارة يشكل أحد العوامل الرئيسية املعيقة لفعالية محاية حقـوق اإلنـسان            
 املبادرة بأن توائم احلكومة ما هو قائم فيها من قوانني مدنية ودينية وممارسات عرفية             وأوصت

  . )١١(مع التزامات غامبيا مبوجب املعاهدات الدولية اليت صدقت عليها
أفادت مبادرة احلقوق اجلنسية بأنه على الرغم من أن قانون حق املرأة املتزوجة يف              و  -٧

عقود، فال تـزال    الحق التملك وأهلية متساوية مع الرجل إلبرام        التملك مينح املرأة املتزوجة     
ويدير األراضي يف البالد    . العادات والتقاليد تقف حائالً دون متتع املرأة املتزوجة هبذين احلقني         

وعادةً ما ُتسوى املسائل املتعلقة باملرياث على أساس القانون العريف          . عادةً كبار رجال العائلة   
المية، اليت حتصل املرأة مبوجبها على نصيبٍ أصغر من نصيب الرجـل مـن             أو الشريعة اإلس  

أهليـة  عدم تقييد   وأوصت املبادرة بأن تتخذ احلكومة تدابري رامية إىل كفالة           .)١٢(املمتلكات
   .)١٣(املرأة للتملك حبالتها االجتماعية أو بأي أسس متييزية أخرى
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 بأن السلوك اجلنسي املثلي     واملثلياتليني  وأفادت اللجنة الدولية حلقوق اإلنسان للمث       -٨
 وأن املتهمني مبمارسة هذا الفعل قـد        ١٩٦٥يف غامبيا جمرٌَّم يف القانون اجلنائي الصادر عام         

، دعا  ٢٠٠٩ و ٢٠٠٨أنه، يف عامي     وأفادت اللجنة أيضاً  .  عاماً ١٤ُيسجنون ملدة تصل إىل     
وطردهم، كما دعا إىل طردهم مـن       " املثليني"رئيس غامبيا إىل ممارسة العنف والتمييز ضد        

وأعرب مؤمتر نقابات العمال عن انزعاجه من تعليقاٍت أدىل هبا رئيس الدولة             .)١٤(مساكنهم
الغاميب تنم عن كراهية املثليني وأدان بشدة ما ُيباشر من عمليات إلقاء قبضٍ تعسفية على من                

وأوصت اللجنة الدوليـة حلقـوق    .)١٥(ادُّعي اخنراطه يف ممارسات مثلية جنسية من املواطنني  
اإلنسان للمثليني والسحاقيات بأن جتعل تشريعها متماشياً مع التزاماهتا الدولية يف جمال حقوق  
اإلنسان بإلغاء مجيع األحكام اليت جترِّم مباشرة النشاط اجلنسي بني البالغني مبوافقتهم، وكفالة             

لسكن الالئق وعدم التعرض لإلخـالء      عن طريق كفالة إمكانية احلصول على ا       عدم التمييز 
   .)١٦(القسري أو التهديد به على أساس التوجه اجلنسي، أو كفالة جرب الضرر الناجم عنه

  حق اإلنسان يف احلياة، واحلرية، واألمان على شخصه  -٢  
ذكرت منظمة العفو الدولية أهنا تلقت تقارير من صحفيني وقعوا ضحايا االختفـاء               -٩

لغرب أفريقيا،  دت كل من منظمة العفو الدولية، ومؤسسة وسائط اإلعالم    وعم .)١٧(القسري
واالحتاد الدويل للقلم، ورابطة الناشرين الدولية، ودليل الرقابة إىل تسليط الضوء على حالـة              

ة، ـاحلكومي) Daily Observer" (دايلي أوبسريفري"، أحد مراسلي جريدة هيميا مانإبر" الرئيس"
  ٢٠٠٦ يوليـه /ء االستخبارات الوطنية قد ألقوا القبض عليه يف متـوز         الذي ادُّعي أن عمال   

وطلبت اللجنة األفريقية حلقوق اإلنـسان والـشعوب، يف    .)١٨(ومل يره أحد منذ ذلك احلني  
ـ   " الرئيس"، اإلفراج فوراً ودون شروط عن       ٠٨ (XXXXIIII) ١٣٤قرارها   ،  هإبرميـا ماني

لبت إىل غامبيا االمتثال الفوري والكامل للحكم       وكانيي كانيبا، ومجيع سجناء الضمري، وط     
رب أفريقيـا بـاإلفراج عـن       الصادر عن حمكمة العدل التابعة للجماعة االقتصادية لدول غ        

  من االحتجاز غري املشروع، ودفع التعويضات الـيت قررهتـا احملكمـة            هإبرميا ماني  "الرئيس"
ولية، ومؤسسة وسائط اإلعـالم     وقدم كل من منظمة العفو الد     . )١٩( حلق به من أضرار    عما

  لغرب أفريقيا، واالحتاد الـدويل للقلـم، ورابطـة الناشـرين الدوليـة، ودليـل الرقابـة             
  . )٢٠(توصياٍت مماثلة

كل من منظمة العفو الدولية، ومؤسسة وسائط اإلعالم لغرب أفريقيـا،           أيضاً  أفاد  و  -١٠
 نقابات العمال مبقتل ديدرا هيـدارا،       واالحتاد الدويل للقلم، ورابطة الناشرين الدولية، ومؤمتر      

وذكرت . )٢١(٢٠٠٤ الصادر يف عام   قانون وسائط اإلعالم  وهو صحفي بارز َجهر مبعارضته      
وأوصـت   .)٢٢(منظمة العفو أن احلكومة قد بذلت جهوداً ضئيلة للتحقيق يف هذه املـسألة            

وقدم كل   .)٢٣(قتلهمؤسسة وسائط اإلعالم لغرب أفريقيا بإنشاء هيئات مستقلة للتحقيق يف م          
  .)٢٤(من االحتاد الدويل للقلم، ورابطة الناشرين الدولية، ودليل الرقابة توصيات مماثلة
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وأفادت منظمة العفو الدولية بأن السياسيني املعارضني ومؤيديهم معرضون أيـضاً             -١١
خلطر الوقوع ضحايا االختفاء القسري وذكرت املنظمة حالة واحدة حدثت عقب انتخابات            

ووفقاً ملا أفادت به املنظمة، اختفى مخسة مـن مـوظفي وكالـة             . ٢٠٠٦لرئاسة يف عام    ا
، ويبـدو  ٢٠٠٦عي التخطيط هلا يف عام االستخبارات الوطنية عقب حماولة االنقالب اليت ادُ      

  .)٢٥(أهنم قد وقعوا ضحايا االختفاء القسري واحتمال اإلعدام خارج نطاق القضاء
ث حلقوق اإلنسان إىل اعتراض قوات األمن الغامبيـة، يف          وأشارت مبادرة الكمنول    -١٢
 غانيِّاً، يف امليـاه     ٤٤ شخصاً، من بينهم     ٥٦، جمموعةً من األجانب بلغ عددهم       ٢٠٠٥عام  

 إىل غامبيا بدعوى االشتباه يف      موقُتل عدد منهم بعد دخوهل    . الغامبية أثناء إحبارهم إىل أوروبا    
، قدم فريق حتقيـق مـشترك بـني اجلماعـة           ٢٠٠٩أبريل  /ويف نيسان . التخطيط النقالب 

االقتصادية لدول غرب أفريقيا واألمم املتحدة تقريره النهائي الذي يكشف عـن أن بعـض               
داخل أجهزة األمن الغامبية هي املُالمة على حوادث قتل الغانيني واختفائهم           " العناصر املارقة "

  /ا مذكرة تفاهم هبذا الشأن يف متـوز       وقد وقَّع كل من غانا وغامبي     . وليس غامبيا أو قيادهتا   
واعترفت احلكومتان يف املذكرة بأن احلكومة الغامبية ليست متورطةً بـصورة          . ٢٠٠٩يوليه  

الغانيني واختفائهم، بيد أهنا وافقت على تقدمي تربعات  مباشرة أو غري مباشرة يف حوادث قتل  
تعهَّدت احلكومتان كذلك بالسعي    و. ألسر الغانيني الستة الذين ُعثر عليهم قتلى يف أراضيها        

إىل اختاذ كل السبل املتاحة إللقاء القبض على مجيع املتورطني يف حـوادث قتـل واختفـاء           
الغانيني املعنيني ومواطين الدول األعضاء يف اجلماعة االقتـصادية لـدول غـرب أفريقيـا               

هبدف تقدمي املسؤولني وأفادت منظمة العفو الدولية بأنه مل ُتجَر أي حتقيقات        .)٢٦(ومقاضاهتم
وأوصت مبادرة الكمنولث حلقوق اإلنسان بـأن تكفـل         . )٢٧(عن هذه احلوادث إىل العدالة    

غامبيا جلميع الضحايا الذين أُفيد بتعرضهم للحادث احلصول على تعويضات كافية وطالبت            
بأن تتخذ غامبيا تدابري جادة للتحري عن مكان املهاجرين املفقودين، ويـشمل ذلـك أن                

  .)٢٨( يف إجراء حتقيق شامل وشرعي يف احلادثملساعدهتالتمس التعاون الدويل ت
وأشارت منظمة العفو الدولية إىل ورود ادعاءات تفيد بأن وحدات خاصة داخـل               -١٣

وكالة االستخبارات الوطنية، فضالً عن أفراٍد من حرس احلماية الشخصية للرئيس، وأفراد من     
وُيذكر أن التعذيب وغـريه    . اً حمتجزين وأساءوا معاملتهم   اجليش والشرطة قد عذبوا أشخاص    

من ضروب إساءة املعاملة ُيمارسان كعقاب يف البالد للحصول على معلومـات وانتـزاع              
وقدمت منظمة العفو أمثلة حمددة لعـشرة        .)٢٩(اعترافات بغية استخدامها كدليل يف احملكمة     

عي هم، فضالً عن حماولة االنقالب اليت ادُ      أفراد عسكريني ومخسة مدنيني ُعذبوا أثناء احتجاز      
كذلك أفادت مؤسسة وسائط اإلعالم لغرب أفريقيا بورود         .)٣٠(٢٠٠٦التخطيط هلا يف عام     

شكاوى تعذيب من الصحفيني الذين احُتجزوا يف مقر وكالة االستخبارات الوطنيـة أو يف              
  . )٣١(سجن امليل اثنني
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الت إلقاء قبض واحتجاز غري مشروعة حدثت       وقد وثَّقت منظمة العفو الدولية حا       -١٤
 بشأن أشخاص ُيعتقد انتماؤهم إىل املعارضة ٢٠٠٦مارس /منذ فشل حماولة االنقالب يف آذار

 معظـم   ىوقد جـر  ). رداً عسكرياً على األقل    مدنياً وف  ٦٣من بينهم   (أو معارضني فعليني    
 شخصاً من بـني     ٢١هم  واتُّ .٢٠٠٦مارس ونيسان أبريل    /عمليات إلقاء القبض خالل آذار    

 ١٥ وقُـدمت  ٢٠٠٦مايو /الذين أُلقي القبض عليهم بارتكاب جرائم متصلة باخليانة يف أيار     
  . )٣٢(حالة إىل احملاكمة

وأضافت منظمة العفو الدولية أن الشرطة ووكالة االستخبارات واجليش تلقي القبض   -١٥
نات اليت يكفلها التـشريع   على األشخاص وحتتجزهم بصورة غري مشروعة، مبا خيالف الضما        

ففي املمارسة العملية، يكاد ال يصدر مطلقاً أمر إلقاء القبض على شخص قبل إلقاء              . الوطين
القبض عليه فعالً، ومن النادر أن ُيحاط احملتجزون علماً حبقوقهم أو بسبب إلقـاء القـبض                

الوةً على ذلـك،    ع. حقهم يف احلصول على حمامٍ    ُيحَرمون  عليهم أو احتجازهم، وكثرياً ما      
وأوصت منظمة العفو الدولية غامبيـا       .)٣٣(ُيحتجز بعض األشخاص يف مراكز احتجاز سرية      

بأن تصدر تعليمات فورية للشرطة واجليش ووكالة االستخبارات الوطنية بوقف عمليـات            
إلقاء القبض واالحتجاز والتعذيب غري املشروعة بشأن األشخاص رهن االحتجاز، وأن حتقق            

ا يرد من ادعاءات التعذيب وإساءة املعاملة، واإلعدام خـارج نطـاق القـضاء،              يف كل م  
وأوصت املنظمة غامبيا أيـضاً     . واالختفاء القسري، وأن تقدم اجلُناة املشتبه فيهم إىل العدالة        

وطلبـت   .)٣٤(بأن تكفل احتجاز السجناء يف أماكن االحتجاز املعترف هبا رمسياً فحـسب           
، إىل احلكومة   ٠٨ (XXXXIIII) ١٣٤ اإلنسان والشعوب، يف قرارها      اللجنة األفريقية حلقوق  

أن حتقق يف مجيع ادعاءات أفعال التعذيب اليت متُارس أثناء االحتجاز وحاالت اإلعدام خارج              
  .)٣٥(نطاق القضاء

وأفادت منظمة العفو الدولية بقسوة أحوال االحتجاز يف سجن امليل اثنني املركزي،              -١٦
 شخصاً علـى    ٢٠ على علم بوفاة     وبأهناعاملة القاسية والالإنسانية واملهينة،     اليت تبلغ حد امل   

ومل ُتجرِ السلطات أي حتقيقات لتحديد      . ٢٠٠٥األقل يف سجن امليل اثنني املركزي منذ عام         
وأوصت منظمة العفو الدولية غامبيا بتحسني أحوال االحتجاز يف سجن           .)٣٦(أسباب وفاهتم 

وحثَّت اللجنـة األفريقيـة      .)٣٧(مجيع أماكن االحتجاز الرمسية األخرى    امليل اثنني املركزي و   
، احلكومة علـى أن تـسمح       ٠٨ (XXXXIIII) ١٣٤حلقوق اإلنسان والشعوب، يف قرارها      

للمنظمات وأسر األشخاص احملتجزين وأصدقائهم باالتصال هبم ليتـسىن تقيـيم حـاالهتم             
  . )٣٨(الصحية واملعيشية

 ، حاالت أشخاص  ٢٠٠٩فو الدولية أيضاً بأهنا وثَّقت، يف عام         وأفادت منظمة الع    -١٧
من قراهم إىل مراكز احتجاز     " مشعوذون"شخص، اقتادهم    ١ ٠٠٠عددهم  بلغ  ،  يف غامبيا 

وأضـافت  . سرية وأجربوهم عل شرب أمزجة مسببة للهلوسة، أدت إىل وفاة ستة منـهم            
كانوا بصحبة الـشرطة    " شعوذينامل"املنظمة أن شهود عيان وضحايا قد أحاطوها علماً بأن          
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وإضافةً . واجليش وعمالء من وكالة االستخبارات الوطنية وحرس احلماية الشخصية للرئيس         
إىل ذلك، أُلقي القبض على صحفي كان قد كتب عن هذه األحداث، واتُّهـم بالتجـسس                

، "عوذينمحلة مطاردة املش  "وتوقفت بعد ذلك    . وإثارة الفتنة واحُتجز إىل أن أُسقطت قضيته      
   .)٣٩(لكن مل يقدَّم أحد من املتورطني إىل العدالة

 ُيمارس علـى    تشويه األعضاء التناسلية لإلناث   وأفادت مبادرة احلقوق اجلنسية أن        -١٨
وأضافت مبادرة احلقوق اجلنـسية أن      . نطاق واسع يف غامبيا، ويف الريف يف أغلب األحوال        

 يف السنوات األخرية بث     ةُحظر مرات عديد  وقد  . سياسات الدولة هبذا الشأن ليست متسقة     
 يف إذاعة غامبيا وتلفزيون غامبيا اللـذين        تشويه األعضاء التناسلية لإلناث   معلومات ملكافحة   

كما ذكرت املبادرة أن السلطة التنفيذية قد أحملت بتهديدات ضـمنية           . تسيطر عليهما الدولة  
مة أيضاً قد رفضت إىل حـد مـا         ، وأن احلكو  )٤٠(للقائمني حبمالت مكافحة ختان اإلناث    

وأوصت املبادرة بأن تتخذ احلكومة  .تشويه األعضاء التناسلية لإلناثاستحداث تشريع حلظر 
مارسة وكفالـة إمكانيـة     هذه امل تدابري اجتماعية وتعليمية وقانونية هتدف إىل القضاء على         

  .)٤١(حصول الضحايا على املساعدة الطبية، والتعويضات، والدعم النفسي
وذكرت مبادرة احلقوق اجلنسية أن ممارسة العنف املرتيل ضد املرأة هي، وفقاً ملا أُفيد        -١٩

وتعترب الشرطة هذه املسألة شأناً خاصاً وال       . به، مسألة شائعة ويتسامح فيها اجملتمع واحلكومة      
وقد ذُكـرت بـضع     . تنطوي تشريعات غامبيا على تشريع حمدد حيمي ضحايا العنف املرتيل         

وأوصت املبادرة   .)٤٢(ت جتري فيها مقاضاة املعتدي حتت أحكام عامة متعلقة باالعتداء         حاال
بأن تتخذ احلكومة تدابري اجتماعية وتعليمية وقانونية رامية إىل مكافحة ممارسة العنف ضـد              
املرأة يف املرتل مكافحةً فعالة، وكفالة إمكانية حصول الضحايا على تعويضات، مبا يف ذلك              

   .)٤٣(املساعدة الطبية والدعم النفسي
نسية بأنه ُيعتقد أن حاالت االعتداء اجلنـسي يف          وباملثل، أفادت مبادرة احلقوق اجل      -٢٠

ويشكل االغتصاب واالعتداء جـرميتني     . املرتل والتحرش اجلنسي واسعة االنتشار يف البالد      
مبوجب القانون، لكن الشرطة تعترب االعتداء اجلنسي مسألةً مرتلية خارجـة عـن نطـاق               

جتماعية وتعليمية وقانونيـة    وأوصت املبادرة بأن تنفذ احلكومة ضمانات ا       .)٤٤(اختصاصها
هتدف إىل محاية املرأة من االغتصاب وكفالة متتع املرأة اليت تعرضـت لالغتـصاب حبمايـة      

   .)٤٥(القانون كاملةً
ارس ضـد   الذي مي  البدين   العقابكذلك أفادت املبادرة العاملية إلهناء مجيع أشكال          -٢١

للعقاب رسة، وأنه ليس مثة حظر واضح       مشروع يف املرتل ويف املد    العقاب البدين   األطفال بأن   
وأوصت املبـادرة   . البدين بوصفه تدبرياً تأديبياً يف املؤسسات العقابية وأوساط الرعاية البديلة         

ألطفال يف املـرتل    العقاب البدين ل  بأن تستحدث احلكومة على سبيل الضرورة تشريعاً حيظر         
  . )٤٦(البديلةواملدرسة وكذلك يف املؤسسات العقابية وأوساط الرعاية 
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  إقامة العدل، مبا يف ذلك مسألتا اإلفالت من العقاب وسيادة القانون  -٣  
أفادت مؤسسة وسائط اإلعالم لغرب أفريقيا بأن السلطة القضائية يف غامبيا يعوزها              -٢٢

وأكَّدت منظمة العفو الدوليـة أن       .)٤٧(االستقالل وأهنا أصبحت أداةً يف يد السلطة التنفيذية       
دون التشاور مع جلنة اخلدمات القضائية، وهـو مـا          وتعينهم  القضاة  التنفيذية تعزل   السلطة  

وسلطت مؤسسة وسائط اإلعـالم لغـرب       . )٤٨( من الدستور  ١٤١ و ١٣٨خيالف الفرعني   
أفريقيا الضوء على عزل رئيس غامبيا الثنني من كبار القـضاة خـالل الـسنوات القليلـة      

د أسباب ضعف السلطة القضائية يف البالد يكمـن يف          وأفادت املؤسسة بأن أح    .)٤٩(املاضية
إذ ليس هلؤالء احملاميني خياٌر آخر سوى       . تعيني حماميني أجانب يف مناصب رئيسية يف احملاكم       

فاحملامون الذين ُيصدرون قـرارات   . إصدار قرارات لصاحل احلكومة حىت ُتجدَّد عقود عملهم       
كما أفادت املؤسسة بأنه على  .)٥٠(أُهنيت عقودهملصاحل املعارضة أو أعضاء اجملتمع املدين قد 

الرغم من أن نقابة احملامني الغامبية ال تزال قائمة كهيئة مستقلة، فإن سيادة جو عام من القمع   
إذ يعمل احملامون حالياً يف . واخلوف يف البالد قد مسَّ بقدرهتا على الدفاع عن حقوق الشعب

تكرر املضايقات وأعمال الترويع اليت ُترتكب حبقهم،       غامبيا يف ظروف تشكل حتديات نظراً ل      
وقدمت منظمة العفو الدولية ومؤسسة وسائط اإلعالم        .)٥١(مما هيَّأ جواً من اخلوف يف املهنة      

  .)٥٢(لغرب أفريقيا إىل غامبيا توصيات بكفالة استقالل السلطة القضائية ونزاهتها
ت انتهاكاٍت ملعايري احملاكمة العادلة وقعت      وأشارت منظمة العفو الدولية إىل أهنا وثَّق        -٢٣

 يف احملكمة العليا واحملكمـة   ٢٠٠٧-٢٠٠٦اليت جرت يف الفترة     " احملاكمة على اخليانة  "أثناء  
، ومشلـت هـذه     ٢٠٠٦العسكرية يف أعقاب االنقالب الذي ادعي التخطيط له يف عـام            

قضيته حمكمة نزيهـة، وانتـهاك       براءة املتهم، واحلق يف أن تنظر يف         قرينةاالنتهاكات انتهاك   
حقوقه وهو رهن االحتجاز قبل احملاكمة وأثناء استجوابه، وممارسة التعذيب والقسر علـى             

   .)٥٣(اإلدالء باعترافات

  احلق يف اخلصوصية والزواج واحلياة األسرية  -٤  
 أفادت مبادرة احلقوق اجلنسية بأن تعدد الزوجات مباح يف القانون العريف والشريعة             -٢٤

اإلسالمية، وأنه ُيمارس على نطاق واسع يف البالد، وال ميكن الطعن فيه يف احملاكم املدنية يف                
" هتك عـرض  "وأشارت املبادرة إىل أنه، بالرغم من أن         .)٥٤(الزجيات اخلاضعة هلذه التقاليد   

 البنات دون سن السادسة عشرة هو جرم جنائي مبوجب القانون اجلنائي يف غامبيا، فغالباً ما              
ُيزوِّج اآلباء بناهتم يف سن صغرية كسن الثالثة عشرة مبوجب القوانني العرفية، وخاصـة يف               

ويشكل الـزواج املبكـر أحـد       . املناطق الريفية ويف حاالت األسر اليت تعيش يف فقر مدقع         
األسباب الرئيسية الرتفاع مستوى األمية بني النساء وهو مقترن أيضاً بارتفاع معديل وفيات             

وأوصت مبادرة احلقوق اجلنسية بأن تتخذ احلكومة تدابري قانونيـة           .)٥٥( واعتالهلن األمهات
   .)٥٦(واجتماعية وتعليمية للقضاء على ممارسيت الزواج القسري والزواج املبكر
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و أفادت مبادرة احلقوق اجلنسية أيضاً بأن الزجيات تتم يف البالد مبوجب القـوانني                -٢٥
ويف ظل التقليد اإلسالمي السائد، ميكـن       . ية، والشريعة اإلسالمية  املدنية، والعرفية، واملسيح  

وعلى الرغم من أنه من الناحية النظرية ميكن اقتـضاء أن   . للرجل أن يطلّق املرأة يف أي وقت      
يدفع الطرفان كالمها جزاءات إذا اعُتربت أسباب الطالق غري جوهرية، ففي املمارسة العملية             

  وغالباً مـا تـضطر املـرأة إىل    . الطالقطلبها    ملحة بشأن أسباب   ة معايري إثبات  تواجه املرأ 
وميكن للرجل أن يتزوج مـرة      . ما أهداه الرجل إياها من هدايا وأي مهر يكون قد دفعه           رد

   .)٥٧(أخرى على الفور، لكن على املرأة االنتظار ملدة ثالثة شهور
  Fundación Mundial Déjame Vivir(وأفادت املؤسسة العاملية دعين أعيش يف سالم   -٢٦

En Paz (  بأن املثلية اجلنسية ُمجّرمة يف غامبيا وأن رئيسها يعتزم توعُّد املثليني كافـة اإليـداع يف 
وأوصت املؤسسة باالعتراف بزواج املثليني وكذلك حبقهم يف تبين األطفال وإلغاء           . االحتجاز

   .)٥٨(مجيع األحكام الصادرة حبقهم على أساس توجههم اجلنسي فحسب

  حرية التعبري وتكوين اجلمعيات والتجمع السلمي  -٥  
تحالف من أجل حقوق اإلنسان يف غامبيا       الأفاد كل من احتاد الصحفيني يف غامبيا و         -٢٧

، ٢٠٠٤بأن القوانني املتعلقة بوسائط اإلعالم، من قبيل قانون تسجيل الصحف الصادر عام             
، وقانون تعديل قانون األسـرار الرمسيـة        ٢٠٠٥وقانون تعديل القانون اجلنائي الصادر عام       

، ومشروع قانون االتصاالت، كلها تتعارض مـع أحكـام الدسـتور            ٢٠٠٩الصادر عام   
والصكوك الدولية حلقوق اإلنسان وجتعل عمل الصحفيني دون خرق القانون أمراً مستحيالً            

أجـل حقـوق    تحالف مـن    الوأضاف احتاد الصحفيني يف غامبيا و      .)٥٩(من الناحية العملية  
 وقانون تعديل قانون    ٢٠٠٥اإلنسان يف غامبيا أن قانون تعديل القانون اجلنائي الصادر عام           

يف مجيع قضايا احملاكم املتـصلة بوسـائط        الوثائق استشهاداً هبا    األسرار الرمسية، ومها أكثر     
ت مؤسسة  عالوةً على ذلك، أفاد    .)٦٠(اإلعالم، ُيجّرمان كالمها املخالفات املتصلة بالصحافة     

 املؤسِّس لوكالة االستخبارات الوطنية مينح ٤٥وسائط اإلعالم لغرب أفريقيا بأن املرسوم رقم 
وزير الداخلية أو من يسميه صالحية إصدار أوامر حبث عن األشخاص واإلذن بالتـدخل يف               

  . )٦١(املراسالت، الالسلكية منها واإللكترونية على حد سواء
ولية بأن قانون تعديل القانون اجلنائي ينص على إصدار أحكـام  وأفادت منظمة العفو الد   -٢٨

إلزامية بالسجن حبق مالكي املنافذ اإلعالمية والصحفيني املدانني بنشر مواد تـشهريية أو مـثرية               
، وميكن  "أخبار كاذبة "وحيدد التشريع أيضاً مدة سجن أو غرامات هائلة ملن ينشر أو يبث             . للفتنة

ويشترط قانون تعديل قانون الـصحف       .)٦٢("مثرية للفتنة "رات تعتربها   للدولة مصادرة أي منشو   
 أن تعيد وسائط اإلعالم املطبوعة واملبثوثة تسجيل نفسها وتوقع على إقـرار             ٢٠٠٤الصادر عام   

 من األموال ما يكفي لدفع أي جـزاءات قـد تفرضـها عليهـا               متتلكضمان تشهد فيه بأهنا     
إلعالم لغرب أفريقيا بتعديل التشريع الذي ينتهك حريـة         وأوصت مؤسسة وسائط ا    .)٦٣(احملاكم

  .)٦٤(الصحافة وحرية التعبري عن طريق إلغاء األفعال اجلرمية املتعلقة بإثارة الفتنة والتشهري اجلنائي
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تحالف من أجل حقوق اإلنسان يف غامبيا       الكذلك أفاد احتاد الصحفيني يف غامبيا و        -٢٩
ُترتكب حبق الصحفيني واإلعالميني آخذة يف التزايد منـذ         أن انتهاكات حقوق اإلنسان اليت      

 مها األسـوأ علـى اإلطـالق يف هـذا        ٢٠٠٩ و ٢٠٠٦، مع العلم بأن عامي      ٢٠٠٤عام  
وذكرت منظمة العفو الدولية أن كثرياً من الصحفيني واملدافعني عـن حقـوق              .)٦٥(السياق

ُيحتجـزون بـصورة غـري    اإلنسان يتعرضون ملضايقات، وُيهددون، وُيلقى القبض عليهم و  
مشروعة إذا اشُتبه يف تقدميهم معلومات إىل مصادر إخبارية على شـبكة اإلنترنـت أو إىل                

وتشري مؤسسة وسائط اإلعالم لغرب أفريقيا إىل ازديـاد          .)٦٦(صحفيني أو منشورات أجنبية   
 نيعمليات إلقاء القبض عليهم على مدى العامني املاضيني، وأفادت بأن معظـم الـصحفي             

 .)٦٧(حملتجزين يودعون احلبس االنفرادي لفترات طويلة دون أن ُتوجـه إلـيهم اهتامـات             ا
أنه ،  ٠٨ (XXXXIIII) ١٣٤وأشارت اللجنة األفريقية حلقوق اإلنسان والشعوب، يف قرارها         

، أدى التدهور الشديد يف مستوى التمتع       ٢٠٠٦مارس  /منذ التخطيط حملاولة انقالب يف آذار     
ويشمل ذلك بصفٍة خاصة مهامجة وسائط اإلعالم املـستقلة، إىل إلقـاء            حبق حرية التعبري،    

القبض على العديد من الصحفيني وفرارهم من البالد، وهو ما يشكل انتهاكاً حلق شـعب               
وطلبت اللجنة األفريقية حلقوق اإلنسان      .)٦٨(غامبيا يف حرية التعبري واالطالع على املعلومات      

، إىل احلكومة أن تضع حداً فورياً ملا تتعرض له ٠٨ (XXXXIIII) ١٣٤والشعوب، يف قرارها 
املؤسسات اإلعالمية املستقلة من مضايقات وترويع وأن حتترم حقوق الصحفيني وغريهم من            

  .)٦٩(املدافعني عن حقوق اإلنسان
عالوةً على ذلك، أفاد كل من االحتاد الدويل للقلم، ورابطة الناشرين الدولية، ودليل          -٣٠

شهور على ذمـة احملاكمـة وأن هـذه          ني حيتجزون أحياناً ألسابيع أو    يبأن الصحف الرقابة  
ويشري كل من االحتاد الدويل      .)٧٠(سنني احملاكمات غالباً ما تطول كثرياً لتمتد إىل شهور أو        

ني يللقلم، ورابطة الناشرين الدولية، ودليل الرقابة أيضاً إىل أن القضايا املرفوعة ضد الـصحف             
  . )٧١(سيَّس إىل حدٍّ بالغ وتكشف عن انعدامٍ واضح الستقالل السلطة القضائيةما ُت غالباً
 ٢٩، غادر البالد ما ال يقل عن        ١٩٩٤وأفادت منظمة العفو الدولية بأنه، منذ عام          -٣١

صحفياً، رحل أكثر من نصفهم يف السنتني املاضيتني، وُمنح عشرة منهم على األقـل حـق                
عالوةً على ذلك، أفادت منظمة العفو بأن الصحفيني         .)٧٢(رىاللجوء السياسي يف أماكن أخ    

كل من منظمة العفو الدولية، واالحتاد الدويل        وأشار .)٧٣(أيضاً خيضعون حملاكمات غري عادلة    
للقلم، ورابطة الناشرين الدولية، ودليل الرقابة إىل حالة ستة صحفيني ُحكم عليهم بالسجن             

  اً ُمتلفزاً ألقاه الرئيس عن جرمية قتـل الـصحفي          النتقادهم خطاب  ٢٠٠٩أغسطس  /يف آب 
وأوضح مؤمتر نقابات العمال أوجه خلل خمتلفة اعتـرت          .)٧٤(ديدرا هيدارا اليت مل ُتحل بعد     
  . )٧٥(احملاكمة املتصلة مبقتل الصحفي

 اإلعالم لغرب أفريقيا بأن معظم وسائط اإلعالم يف غامبيا          وسائطوأفادت مؤسسة     -٣٢
بسبب ممارسة القمع يف البالد، وقدمت أمثلة على صحف وحمطات إذاعية  أصبح ال صوت له     

وألقى االحتاد الدويل للقلم، ورابطة الناشرين الدوليـة، ودليـل           .)٧٦(أُغلقت أو ُحظر عملها   
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النصف شهرية اليت ُحظر ) The Independent" (ذي إنديبيندنت" الرقابة الضوء على صحيفة
   .)٧٧( وال تزال حمظورة حىت اآلن٢٠٠٦قالب يف عام إصدارها يف أعقاب حماولة االن

كما أفاد االحتاد الدويل للقلم، ورابطة الناشرين الدولية، ودليل الرقابة أن ارتكـاب               -٣٣
قوات اجليش، ووكالة االستخبارات الوطنية، والشرطة انتهاكات حلقوق اإلنسان وقمعهـا           

  . )٨٧( االنتشار يف البالداملنشقني السياسيني واالجتماعيني ظاهرتان واسعتا
، طُلب إىل ممثلة برنامج األمم      ٢٠٠٧كذلك أفاد مؤمتر نقابات العمال بأنه، يف عام           -٣٤

املتحدة اإلمنائي مغادرة البالد حينما أعربت عما يساورها من شكوك بشأن فعاليـة عـالج     
  . )٧٩(مرض اإليدز الذي اقترحه الرئيس الغاميب

  الئقاعي ويف مستوى معيشي احلق يف الضمان االجتم  -٦  
أوصت مبادرة احلقوق اجلنسية بأن تقدم احلكومة معلومات عن مستوى النظافـة               -٣٥

ـ           صحية املتاحـة الشخصية يف البالد وتوفر ما يلزم من مواد لتعزيـز اسـتخدام املرافـق ال
  . )٨٠(يف املدارس

 وزارة الـصحة    وأفادت مبادرة احلقوق اجلنسية بأنه، وفقاً ملا ذكره مـسؤولون يف            -٣٦
الغامبية، أدى انتشار الفقر يف البالد إىل زيادة ممارسة البغاء، كما أسهم يف ارتفـاع نـسبة                 

غري أن املعلومات املتاحة عن معـدالت       . اإليدز/اإلصابة مبرض فريوس نقص املناعة البشرية     
ـ               د حيجـب   انتشار املرض فيما بني الفئات األكثر تعرضاً خلطر اإلصابة به ضئيلة، وهو ما ق

وأوصت املبادرة بأن تقدم احلكومة الدعم للفئـات        . املدى احلقيقي النتشار املرض يف البالد     
اإليدز مثل املشتغلني باجلنس    /األكثر تعرضاً خلطر اإلصابة مبرض فريوس نقص املناعة البشرية        

ـ             دف وسائقي الشاحنات والصيادين بغية تغيري سلوكهم، وأن تنفذ برامج للتنمية اجملتمعية هت
  .إىل احلد من ظاهرة الوصم اليت متّس املشتغالت باجلنس والنساء عموماً

  اإلجنازات وأفضل املمارسات والتحديات واملعوقات  -ثالثاً   
  .ال ينطبق

  األولويات واملبادرات وااللتزامات الوطنية الرئيسية  -رابعاً   
  .ال ينطبق

  بناء القدرات واملساعدة التقنية  -خامساً  
  .ال ينطبق
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