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 متهيد  

عززن  تلتزمم ههوريززة غامبيززا  نفززامج حقزوق هيززع األفززراد وحززرايهتم علز   ززو تززدر ي فضززالا  
الواجبات املكرسة يف اتفاقيات ومعاهدات حقوق اإلنسان اليت صدقت عليها، مزن الزالل اذزامج 

 .ناسبة يف جمال السياسات ويف اجملال التشريعي والقضائي واإلداري واملايلالتدابري امل
ذا املنطلزق، يرمزي هزذا التقريزر إر إبزراز التزدابري املتخزذة، والتقزدم احملزرز، والعوائززق ن هزومز 

( التغلب عل  العديد مزن 2019-2015اليت صودفت. وقد لمم الالل الفرتة قيد الستعراض )
 من النهوض هبذه احلقوق ومن محايتها. الا التحدايت للتمكن فع

يف أن  عززن تقززديرها جمللززس حقززوق اإلنسززان و مززلوتغتززنم وزارة العززدل الفرصززة ل عززراب  
يقدر اجمللس التقدم احملرز حىت اآلن والتصميم الذي أبدي للتغلب عل  التحزدايت املشزار إليهزا، 

ق اإلنسززززان والشززززعوب ومحايتهززززا وأن يواصززززل دعمزززز  للتززززمام غامبيززززا ابلتشززززجيع علزززز  تعميززززم حقززززو 
 خيدم املصلحة العامة جلميع الغامبيني. مبا

الفريززق ة غامبيززا إر انتهززاز الفرصززة الززيت سززتتاح اززا لفززتع حززوار بن ززاء مززع ع حكومززوتتطلزز 
 .2019العامل املعين ابلستعراض الدوري الشامل يف تشرين الثاين/نوفمرب 

 من إعداد: 
 بتنسيق من مكتب النائب العام ووزارة العدل.ل املشرتكة بني الوزارات فرقة العم 
 2019متوز/يولي   
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 تشريعاتاائمة ال  

 2005قانون الطفل لعام  
 (2009قانون حماكم احملافظات )القوانني املعدلة عام  
 2013قانون مكافحة العنف املنميل لعام  
 2007قانون العمل لعام  
 (2009 )القوانني املعدلة عامالسجون قانون  
 2013قانون مكافحة اجلرائم اجلنسية لعام  
 2010قانون املرأة لعام  
 2003جرائم السياحة لعام مكافحة قانون  
 2007قانون مكافحة الجتار ابألشخاص لعام  
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 عملية إعداد التقرير -أوال   

التقزارير إر هيئزات املعاهزدات، ، املعنيزة بتقزد  ل املشرتكة بني الزوزاراتفرقة العمأعدت  -1
ة إعزداد التقريزر بعزد وتزور  فريزق صزياغة مهم ز .بتوجيز  مزن وزارة العزدل وإزت إشزرافها هذا التقريزر

إجززراء مشززاورات مستفيضززة مززع أصززحاب املصززلحة يف الززوزارات واملؤسسززات املعنيززة كززان هززدفها 
 احلصول عل  معلومات عن التقدم احملرز منذ اجلولة األالرية. 

، حلقزززة 2019، يف آمجار/مزززار  أمانزززة الكومنولززز ونظمزززت وزارة العزززدل ابلتعزززاون مزززع  -2
الزوزارات  ايم جزر  فيهزا تزدريب أعضزاء مزن فرقزة العمزل املشزرتكة بزنيعمل تشزاورية مزدهتا ثالثزة أ

دين وشركاء آالرين عل  تقد  التقزارير يف إطزار السزتعراض الزدوري الشزامل ومنظمات اجملتمع امل
يف حلقززة العمززل التشززاورية املشززروع األول للتقريززر وقُززدمت  واسززُتعرض أيضززاا  عاهززدات،وهيئززات امل

 التعليقات بشأن .
حلقززززة عمزززل إلقزززرار املشززززروع الثزززاين للتقريزززر الززززذي  2019متوز/يوليززز   30دت يف قزززوعُ  -3

وُأالزذت ُعرض للمرة الثانية عل  املشاركني من احلكومة ومنظمات اجملتمع املدين كي ينظروا فيز . 
يف العتبزززار مسزززاااهتم واقرتاحزززاهتم وتوصزززياهتم املقدمزززة يف هزززذا الصزززدد مزززن أجزززل إعزززداد التقريزززر 

 ممع تقدمي  إر جملس حقوق اإلنسان.النهائي امل

 تنفيذ التوصيات الصادر  ع  اجلولة السابقة -اثنيا   
 ابول القواعد الدولية -ألف 

 التوصيات  
 27-109و 23-109و 22-109و 39-109و 40-109و 8-109و 109-1

 13-109و 12-109و 11-109و 10-109و 9-109و 2-109و 28-109و
 20-109و 19-109و 18-109و 17-109و 16-109و 15-109و 14-109و
 36-109و 35-109و 34-109و 33-109و 32-109و 31-109و 21-109و
 7-109و 6-109و 5-109و 4-109و 3-109و 30-109و 29-109و 37-109و
 26-109و 25-109و 24-109و

 حالة التنفيذ  
تعراض ، دأبززززت احلكومززززة علزززز  اسززززكززززامالا   مززززع أن هززززذه التوصززززيات ت تنفاززززذ بعززززد تنفيززززذاا  -4

يزززة حلقزززوق اإلنسزززان لغزززرض توقيعهزززا أو التصزززديق عليهزززا. وقامزززت غامبيزززا الزززالل املعاهزززدات الدول
 الفرتة قيد الستعراض ابلتوقيع والتصديق عل  الصكوك التالية:

أيلزززول/  20، املوقعززة يف حظززر األسزززلحة النوويززةاألمززم املتحزززدة بشززأن معاهززدة  )أ( 
 ؛2018سبتمرب /أيلول 26واملصدق عليها يف  2017سبتمرب 
اتفاقيزززززة مناهضزززززة التعزززززذيب وغزززززريه مزززززن ضزززززروب املعاملزززززة أو العقوبزززززة القاسزززززية  )ب( 

 ؛2018ها يف عام واملصدق علي 2017، املوقعة يف عام الالإنسانية أو املهينة أو
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، املوقعززة التفاقيززة الدوليززة حلمايززة حقززوق هيززع العمززال املهززاجرين وأفززراد أسززرهم )ج( 
 ؛2018صدق عليها يف عام وامل 2017يف عام 
، املوقعزززة يف التفاقيزززة الدوليزززة حلمايزززة هيزززع األشزززخاص مزززن الالتفزززاء القسزززري )د( 

 ؛2018واملصدق عليها يف عام  2017 عام
الربوتوكزززززول الالتيزززززاري الثزززززاين امللحزززززق ابلعهزززززد الزززززدويل اخلزززززاص ابحلقزززززوق املدنيزززززة  )ه( 

 ؛2018واملصدق علي  يف عام  2017عام  يف قع، املو والسياسية، ااادف إر إلغاء عقوبة اإلعدام
الربوتوكزززززول الالتيزززززاري لتفاقيزززززة حقزززززوق الطفزززززل بشزززززأن اشزززززرتاك األطفزززززال يف  )و( 

 .2008املصدق علي  يف نيسان/أبريل ، املنازعات املسلحة

 التوصية  
109-38 

 حالة التنفيذ  
  7رومزززا األساسزززي يف إمج وق عزززت غامبيزززا علززز  نظزززام  كزززامالا   نُفزززذت هزززذه التوصزززية تنفيزززذاا  -5

. إل أن النظززززززام 2002حميران/يونيزززززز   28وصززززززد قت عليزززززز  يف  1998ول/ديسززززززمرب كزززززانون األ
اجلديزدة  السزلطة، وتراجعزت 2015ألساسزي عزام السابق سزحب عضزوية البلزد مزن نظزام رومزا ا

 .2017عن هذا القرار يف عام 
بزار أحكزام نظزام رومزا عملية استعراض دستوري وتشريعي سزتأالذ يف العت جتر  حالياا و  -6

بزززدأت احلكومزززة تعمزززل علززز  إدراج أحكزززام النظزززام األساسزززي يف  األساسزززي. وإضزززافة إر مجلززز ،
 قانون مكافحة اجلرائم الدولية. تشريعاهتا الدااللية من الالل اعتماد

 التوصيات  
 103-109و 102-109و 101-109و 109-109و 108-109و 109-107

 106-109و 105-109و 104-109و
 نفيذالت حالة
الربوتوكززول علزز   إمج صززدقت حكومززة غامبيززا مززؤالراا  كززامالا   نُفززذت هززذه التوصززيات تنفيززذاا  -7

وأقدمت حكومزة غامبيزا  .الدويل اخلاص ابحلقوق املدنية والسياسيةالالتياري الثاين امللحق ابلعهد 
اإلعزدام إر ، يف إطار جهودها الرامية إر إلغاء عقوبة اإلعزدام، علز  ذفزيض هيزع أحكزام أيضاا 

 أحكام ابلسجن املؤبد، وصدر قرار بوقف تطبيق عقوبة اإلعدام. 
تهزا اسزتعراض الدسزتور القزد  وإضزافة إر مجلز ، أنشزئت جلنزة لسزتعراض الدسزتور مهم -8

وتشزمل قائمزة املسزائل  .وصياغة دستور جديد سيصزو ت عليز  الشزعب الغزام  عزرب اسزتفتاء عزام
 دستور مسألة إلغاء عقوبة اإلعدام.املعروضة عل  جلنة استعراض ال
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 التعاون مع هيئات املعاهدات -ابء 
 التوصيات  

 89-109و 90-109و 109-88

 حالة التنفيذ  
يف شززززىت املعاهززززدات الدوليززززة واإلقليميززززة ودون اإلقليميززززة،  ي غامبيززززا، بوصززززفها دولززززة طرفززززاا تعزززز -9

اززذه املعاهززدات ول سززيما املعاهززدات املتعلقززة  التمامهززا بتقززد  التقززارير الدوريززة املتعلقززة مبسززتو  تنفيززذها
سزيادة القزانون، ئلزة تتعلزق بحبقوق اإلنسان. وقد ورث النظام الدميقراطي اجلديزد إزدايت ومعوقزات ها

 وابلنتهاكات والتجاوزات اليت متس حقوق اإلنسان األساسية، وابلنظام احلكومي غري املتوازن.
فززة  قامززة ( إضززعاف مؤسسززات الدولززة املكل2016-1994شززهد العقززدان األالززريان )و  -10

 العدل، وإنفامج حقوق اإلنسان، واحرتام سيادة القانون.
بززرجمإ إصززالح  2017ابلتززايل النظززام السياسززي اجلديززد يف عززام وعلزز  هززذه اخللفيززة، وضززع  -11

نوات الثنزيت إر تصزحيع األالطزاء املرتكبزة يف السز يل  تطلعاتنا اإلمنائية اجلماعية كأمزة واحزدة، هادفزاا 
الل إجززراء إصززالحات مؤسسززية وقانونيززة لتحقيززق التنميززة الوطنيززة علزز  النحززو والعشززرين املاضززية مززن الزز

. ويقززوم بززرجمإ اإلصززالح هززذا علزز  عززدد مززن 2021-2018لتنميززة الوطنيززة للفززرتة احملززدد يف الطززة ا
 املعاهدات.الركائم، تتناول إحداها التقارير اليت  الرت الدولة يف تقدميها إر هيئات 

ابلعزمم علز  تصزفية كزل التقزارير املتزأالرة وعلز  تلبيزة  ويُعترب شزعور حكومزة غامبيزا جمزدداا  -12
 .من تعهدها بتجديد الثقة وتعميم التعاون الدويل قارير بصورة منتظمة جمءاا التمامها بتقد  الت

ذت تزدابري متعزددة لتنزاول التقزارير املتزأالرة الزيت2017ومنذ عام  -13  يلزمم علز  الدولزة ، اذخ
املعنيزة بتقزد  رقزة العمزل املشزرتكة بزني الزوزارات تقدميها إر هيئات املعاهدات، وكان أواا إنشاء ف

إزت  واليت تضم مؤسسات متعزددة. وفرقزة العمزل هزذه الزيت تعمزل التقارير إر هيئات املعاهدات
 يئات املعاهدات.إشراف وزارة العدل مكلفة  عداد التقارير الواجب تقدميها إر ه

، لسلسززززلة مززززن الززززدورات 2017والضززززع أعضززززاء فرقززززة العمززززل، منززززذ إنشززززائها يف عززززام  -14
التدريبيززة بززدعم مززن املفوضززية السززامية حلقززوق اإلنسززان يف غززرب أفريقيززا، ومركززم حقززوق اإلنسززان، 

 .نوب أفريقيا، ومن وزارة اخلارجية والكومنول  يف اململكة املتحدةوجامعة بريتوراي يف ج
يف العهززد الززدويل  ، بوصززفها دولززة طرفززاا 2018متوز/يوليزز   6غامبيززا يف  وابلتززايل، اسززتوفت أالززرياا  -15

 عاماا. 33اخلاص ابحلقوق املدنية والسياسية، التمامها بتقد  تقرير مبوجب العهد بعد  الري دام 
اللجنززة األفريقيززة حلقززوق اإلنسززان إر  ، قززدمت غامبيززا أيضززاا 2018يف آب/أغسززطس و  -16

 .2017و 1994يغطي الفرتة املمتدة بني عامي  جامعاا  تقريراا  والشعوب
إطزززار الغزززاايت مجات األولويزززة احملزززددة يف الطزززة التنميزززة الوطنيزززة، تبزززذل فرقزززة العمزززل ويف  -17

املشززرتكة بززني الززوزارات اجلهززود إلعززداد وتقززد  هيززع التقززارير املتززأالرة إر هيئززات املعاهززدات قبززل 
اللجنزة املعنيزة ابلقضزاء إر  2020قبزل عزام واجزب تقزدميها لتقزارير الوهي تشمل ا. 2021 عام

، وجلنة اخلرباء األفريقية املعنيزة حبقزوق الطفزل ورفاهز ، ، وجلنة حقوق الطفليم ضد املرأةعل  التمي
 .جلنة القضاء عل  التمييم العنصريو
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 املكلفني ابإلجراءات اخلاصة التعاون مع -جيم 
 التوصيات  

 95-109و 94-109و 93-109و 92-109و 109-91

 حالة التنفيذ  
أصزحاب الزولايت وجهت غامبيا الزالل الفزرتة قيزد السزتعراض دعزوات كثزرية إر شزىت  -18

 .املتعلقة حبقوق اإلنسان
املقززززررة اخلاصززززة املعنيززززة حبززززالت اإلعززززدام الززززارج القضززززاء أو  جززززراءات مززززوجمة وقامززززت  -19
العقوبززة القاسززية غززريه مززن ضززروب املعاملززة أو  مبسززألة التعززذيب و املقززرر اخلززاص املعززين، و تعسززفاا  أو
. إل أن القيززود الززيت فرضززتها 2014بززمايرة البلززد يف تشززرين الثززاين/نوفمرب  الالإنسززانية أو املهينززة أو

 احلكومة السابقة فيما خيص الدالول إر السجون أدت إر فشل المايرة.
قززة والعدالززة واجلززرب وضززماجت عززين بتعميززم احلقياملقززرر اخلززاص امل، أجززر  2017ويف عززام  -20

زايرة إر غامبيززا  غززري الطززوعي الفريززق العامززل املعززين حبززالت الالتفززاء القسززري أو، و عززدم التكززرار
 وُُسع اما ابلدالول إر هيع السجون ومراكم الحتجاز.

سزألة عنيزة مباملقزررة اخلاصزة امل، وير بوكيتشزيومود دي بزوإضافة إر مجل ، ُدعيت السيدة  -21
مبا يف مجل  بغزاء األطفزال واسزتغالل األطفزال يف املزواد اإلابحيزة  بيع األطفال واستغالام جنسياا،

 ، لززمايرة البلززد يف تشززرين األول/وغريهززا مززن املززواد الززيت تنطززوي علزز  اعتززداء جنسززي علزز  األطفززال
 .2019أكتوبر 

هت دعوة أالر  إر  -22 عميزم احلقيقزة والعدالزة ص املعزين بتاملقرر اخلزاوعالوة عل  مجل ، ُوج ِّ
 .2019لمايرة البلد يف تشرين الثاين/نوفمرب  اجت عدم التكرارواجلرب وضم

 التعاون مع اآلليات واملؤسسات الدولية -دال 

 التوصيتان  
 171-109و 109-170

 حالة التنفيذ  
، الجئزززنيجلنزززة غامبيزززا للقزززد التمسزززت احلكومزززة وتلقزززت علززز  مزززر  األعزززوام، عزززن طريزززق  -23

، وللمفوضزززية مكتزززب يف البلزززد. املتحزززدة السزززامي لشزززؤون الالجئزززنيمفزززوض األمزززم املسزززاعدة مزززن 
وإضافة إر مجل ، تزوفر مفوضزية األمزم املتحزدة السزامية لشزؤون الالجئزني التوجيز  املهزين إر جلنزة 

إر الالجئزني غامبيا لالجئني بشأن محاية الالجئني، وتقد م املنظمة نيابة عزن اللجنزة الزدعم املزايل 
 يف البلد.

وة علزز  مجلزز ، تقززيم مفوضززية األمززم املتحززدة السززامية لشززؤون الالجئززني شززراكة مززع وعززال -24
جلنززة األغذيززة والتغذيززة يف غامبيززا كززي تقززد م هززذه اللجنززة العززون إر الالجئززني مبززدهم بشززىت أنززواع 

ن مستواهم املعيشي.  الدعم المراعي وكي إس ِّ
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طهاد والضطراابت املدنيزة هاربني من الض  املاضي أشخاصاا وقد استقبلت احلكومة يف -25
وسزرياليون. وتسزاعد احلكومزة الالجئزني، مزن الزالل  ليزربايوالنماعات قدموا مزن جنزوب السزنغال و 

يف غامبيزا  برجمإ عن القيزادة يف اجملتمعزات احملليزة الزيت تستضزيف الالجئزني، علز  النزدماج حمليزاا 
عززن مجلزز ، تيسززر مفوضززية األمزززم  لبنززاء منززازام وزراعتهززا. وفضززالا مززن الززالل إعطززائهم األراضززي 

 بفضل دعمها لشىت أنواع سبل العيش. املتحدة السامية لشؤون الالجئني اندماج الالجئني حملياا 

 التوصية  
109-41 

 حالة التنفيذ  

 تعهزززدت احلكومزززة اجلديزززدة يف غامبيزززا بصزززون حريزززة التعبزززري. ويف إطزززار التزززدابري املتخزززذة -26
الميززة يف البلززد، أنشززئت جلنززة وطنيززة لسززتعراض قززانون اإلعززالم، إلصززالح القززوانني اجلنائيززة واإلع

برعايززززة وزارة البنيززززة األساسززززية ل عززززالم والتواصززززل، مهمتهززززا اسززززتعراض هيززززع القززززوانني اإلعالميززززة 
الزة ابلتزوازي مزع مجلز  عمليزة إصزالح للعد السارية الزيت تتعزارض مزع حريزة التعبزري. وأجريزت أيضزاا 

 القوانني اجلنائية يف غامبيا ملواءمتها مع أفضل املمارسات الدولية. اجلنائية هدفها استعراض هيع
عمليزة  وت يتم الكتفاء ابلتقدم ااائل احملرز يف جمزال حريزة التعبزري، فقزد اسزتهلت احلكومزة أيضزاا  -27

فها اعتمزززاد أفضزززل املمارسزززات ابلتعزززاون مززع شزززركاء دوليزززني، وهززد إصززالح لقزززانون اإلعزززالم، جتززري حاليزززاا 
يززة يف جمززال تنظززيم وسززائل اإلعززالم وحززذُف القززوانني الصززارمة الصززادرة عززن اإلدارة السززابقة واسززتبدااا لالدو 

وأُعززد ابلفعززل مشزززروع قززانون حريززة الطززالع علززز   .بقززوانني جديززدة تيسززر اارسززة احلزززق يف حريززة التعبززري
 ات.م عل  املعلومحصول اجلمهور العا حيم النفامج لتيسري املعلومات وقد يدالل قريباا 

 التوصية  
109-134  

 حالة التنفيذ  
لجماعزززة القتصزززادية ابألحكزززام الصزززادرة عزززن احملكمزززة التابعزززة ل اتمزززاا  التممزززت الدولزززة التمامزززاا  -28

 ، وفزاتو كامزارا، وفزاتورئيس القبيلة إبرميزا مانيز ، و دايدا هيدارايف القضااي املتعلقة ب لدول غرب أفريقيا
 التفاوض بشأن قضية موس  سيدخيان. وألجيي جويب. و ري حالياا يت، جوو ماني ، ولمني فا

ابلتحقيززق يف هيززع  تقصززي احلقززائق واملصززاحلة والتعززويضجلنززة ُكل فززت وإضززافة إر مجلزز ،   -29
 .2017 وكانون الثاين/يناير 1994انتهاكات حقوق اإلنسان املرتكبة بني متوز/يولي  

 ائيةل واملساعد  اإلمنبني الدو التعاون  -هاء 

 التوصية  
109-158  
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 حالة التنفيذ  
تبززذل احلكومززة مززن الززالل تعاوكززا مززع شززركائها يف التنميززة قصززار  جهززدها للتأكززد مززن  -30

 توفري العالجات/األدوية املنقذة لألرواح إر األشخاص الذين حيتاجون هذه اخلدمات.
اي، وفزريو  نقززص ت املرضززي ة الثالثزة )السزل، واملززالر ويتزدالل الصزندوق العززاملي يف اجملزال -31

بززدعم اخلززدمات املتعلقززة بصززحة األم والطفززل؛ وتززوف ر  اليونيسززيفاملناعززة البشززرية واإليززدز(؛ وتقززوم 
صززندوق األمززم منظمززة الصززحة العامليززة املسززاعدة التقنيززة والززدعم لتعميززم النظززام الصززحي؛ ويززدعم 

 املنتجزاتأمزن فزل، ول سزيما يف جمزايل ة بصزحة األم والطاخلزدمات املتعلقز أيضاا  تحدة للسكانامل
والزززدمات تنظزززيم األسزززرة؛ ويزززوفر البنززز  الزززدويل املسزززاعدة فيمزززا خيزززص  لصزززحة اإليابيزززةاخلاصزززة اب

 .ديف هيع أ اء البل جماجا اخلدمات الصحية والتغذوية لألم والطفل. وتوفار غالبية هذه اخلدمات 

 التوصية  
109-127 

 يذحالة التنف  
مع عودة غامبيا إر الكومنول ، طلب اجلهاز القضائي من أمانزة الكومنولز  وحكومزة  -32

 نيجرياي إيفاد مسؤولني قضائيني يف إطار املساعدة التقنية املقدمة. 
طريق  فمودت حكومة نيجرياي اجلهاز القضائي الغام  أبربعة قضاة للمحكمة العليا عن -33

 برجمإ املساعدة التقنية. 

 اإلطار الدستوري والتشريعي -واو 

 التوصيتان  
 42-109و 109-41

 حالة التنفيذ  
عمليزة إصزالح  . وتنفازذ أيضزاا 1997يف إطزار العمليزة النتقاليزة دسزتور عزام  ُيستعرض حاليزاا  -34

 تشريعي لستعراض القوانني مبا يضمن تواؤمها مع أفضل املمارسات واللتمامات الدولية.
 استعراض القوانني التالية بوج  الاص: اا و ري حالي -35

 القانون اجلنائي وقانون اإلجراءات اجلنائية؛ )أ( 
 قانون اإلعالم والتواصل؛ )ب( 
 قانون السجون؛ )ج( 
 رطة؛قانون الش )د( 
 قانون النتخاابت؛ )ه( 
 قانون األمراض العقلية؛ )و( 
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 قانون مكافحة الفساد؛ )ز( 
 قانون الطفل؛ )ح( 
 العمل.ون قان )ط( 

 التوصيات  
 58-109و 52-109و 51-109و 50-109و 49-109و 56-109و 109-55

 100-109و 97-109و 53-109و

 حالة التنفيذ  
وأحزرار  ومغايري ااوية اجلنسانية وممدوجي امليزل اجلنسزي املثليات واملثلينيل  ري تقب ل  -36

 . م احلكومة نمع الصفة اجلرمية عن مجل عل  نطاق واسع يف غامبيا، ول تعتم  ااوية اجلنسانية
 . ولكن بفضل إجراءات العدالةلقد نفذت حكومة غامبيا هذه التوصيات بصورة جمئية -37

النتقاليزززة، سُتسزززتعرض هيزززع القزززوانني القمعيزززة والتمييميزززة وتلغززز ، ازززا سزززيولد بيئزززة مواتيزززة لعمزززل 
 املدافعني عن حقوق اإلنسان.

ان مززن أجززل تعميززم ومحايززة حقززوق جلنززة وطنيززة حلقززوق اإلنسززوإضززافة إر مجلزز ، أنشززئت  -38
ن يف غامبيزا. وتشزمل اإلنسان املكفولة جلميع األشزخاص مبزن فزيهم املزدافعون عزن حقزوق اإلنسزا

وليززة احلمايزززة املخولزززة ازززذه اللجنزززة سزززلطة رصزززد أي انتهاكزززات حلقزززوق اإلنسزززان ترتكبهزززا الدولزززة 
 شكاو  بشأكا والتحقيق فيها.واجلهات األالر  يف غامبيا، وسلطة تلقي ال

  التوصيتان  
 66-109و 109-96

 حالة التنفيذ  
ملززززرأة يف احليززززاة السياسززززية والقتصززززادية اذززززذت غامبيززززا تززززدابري عديززززدة لتحسززززني مركززززم ا -39

إدارة حكوميزة متخصصزة ُسيزت املكتزب املعزين  1980فأنشئت منذ عام  .والجتماعية يف البلد
ا مسززؤولية إسززداء املشززورة إر احلكومززة بشززأن رفززاه النسززاء والفتيززات. بشززؤون املززرأة وأوكلززت إليهزز
 والرعاية الجتماعية. وزارة جديدة للمرأة والطفل 2019وأنشئت منذ بداية عام 

من الدستور عل  حزق املزرأة يف أن تعام زل علز  قزدم املسزاواة مزع  28املادة  وتنص أيضاا  -40
 ة السياسززية والقتصززادية والجتماعيززة. وإظززر أيضززاا الرجززل، مبززا يشززمل تكززافؤ الفززرص يف األنشززط

 كان أساس  مبا يف مجل  نوع اجلنس.  من الدستور التمييم أايا  33املادة 

للنهزززوض حبقزززوق املزززرأة ورفاههززززا،  ، املعزززد  الصيصزززاا 2010ويتضزززمن قزززانون املزززرأة لعزززام  -41
ملسزززاواة يف احلمايزززة أمزززام ابرزة بشزززأن احلزززق يف الكرامزززة ويف الحتكزززام إر القضزززاء ويف ا أحكامزززاا 

ولززززة وغززززري املنقولززززة، واحلززززق يف حريززززة التعبززززري، وعززززدم التعززززرض القززززانون، واحلززززق يف املمتلكززززات املنق
نف، وحظر التمييم، واحلق يف الصحة والدمات الرعايزة الصزحية، وحقزوق املزرأة يف اجملتمعزات للع

سزززنات والنسزززاء مجوات اإلعاقزززة الريفيزززة، واحلزززق يف الزززمواج، واحلمايزززة اخلاصزززة الواجزززب توفريهزززا للم
 .صعبة والنساء اللوايت يعشن أوضاعاا 
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اعتمزززدت غامبيزززا السياسزززة الوطنيزززة  وإضزززافة إر التزززدابري الدسزززتورية والتشزززريعية املتخزززذة، -42
 اليت ترك م علز  نزوع اجلزنس بوصزف  مفهومزاا  2020-2010للنهوض بشؤون املرأة الغامبية للفرتة 

سزاوية ومنصزفة يف التنميزة القتصزادية ركة النساء والرجزال بصزورة متمن مفاهيم التنمية وعل  مشا
ثل أحد املبادئ التوجيهيزة للسياسزة يف والسياسية والجتماعية يف غامبيا. وعالوة عل  مجل ، يتم

اذزززامج إجزززراءات إ ابيزززة للتصزززدي للمظزززاهر التارخييزززة والتقليديزززة للتمييزززم املمزززار  يف حزززق النسزززاء 
 السياسية والتعليمية والقتصادية والدوائر الجتماعية األالر . والفتيات يف الدوائر

لتوعيزة وإمجكزاء الزوعي  ريهزا أصزحاب وإضافة إر مجل ، تستفيد املرأة الغامبية مزن بزرامإ ل -43
، ووزارة العززدل، املصززلحة املعنيززون مبززن فززيهم وزارة املززرأة والطفززل والرعايززة الجتماعيززة املنشززأة حززديثاا 

شززؤون  التفكززري يفتشززمل رابطززة احملاميززات، ومنظمززة ومنظمززات اجملتمززع املززدين الززيت  ووزارة الصززحة،
الشزاابت، وشزبكة مكافحززة العنزف القزائم علزز  نزوع اجلززنس، وشزبكة بنزاء السززالم يف غزرب أفريقيززا، 

 ، وغريها.ريقياتفمنتد  أالصائيات الرتبية األوجلنة غامبيا للتصدي للممارسات التقليدية، و 

عيززة هززذه الززيت تنصززب يف كززل أ ززاء البلززد علزز  اإلطززار التشززريعي نشززطة التو وتسززتهدف أ -44
الدويل والزوطين )الدسزتور، وقزانون املزرأة، وقزانون الطفزل، وقزانون مكافحزة العنزف املنزميل، وقزانون 

وغريهززا(  ،السززياحة، وقززانون حمززاكم احملافظززاتمكافحززة العنززف اجلنسززي، وقززانون مكافحززة جززرائم 
أعضززززاء حمزززاكم احملافظزززات واملكلفززززني  نفزززامج القزززوانني والطززززالب والشزززباب و النسزززائية اجملموعزززات 

 من النساء. اجملالس وأعضاء

لألجور. ولكن بدأت الوزارة املسؤولة عزن  أدىن قانونياا  وت تضع احلكومة حىت اآلن حداا  -45
 جور.ببذل اجلهود لطرح حد أدىن لأل مسألة التوظيف، ابلتعاون مع غرفة التجارة يف غامبيا،

 التوصيتان  
 57-109و 109-54

 حالة التنفيذ  

ويُتوقاززع عنززد النتهززاء مززن مجلزز   شززامالا  اسززتعراض القززانون اجلنززائي استعراضززاا   ززري حاليززاا  -46
 أن تكون هيع األحكام التمييمية قد ألغيت.

إر  اا دعمزززز 2019عززززن مجلزززز ، قززززدمت هيئززززة األمززززم املتحززززدة للمززززرأة يف متوز/يوليزززز   فضززززالا و  -47
 استعراض هيع القوانني اليت تنطوي عل  متييم بني اجلنسني يف غامبيا بغية تعديلها.بشأن ومة احلك

 التوصيات  
 59-109و 146-109و 64-109و 63-109و 61-109و 60-109و 109-58

 62-109و

 حالة التنفيذ  
 استعراض قانون اإلعالم والتواصل والقانون اجلنائي ابلكامل.  ري حالياا  -48

، وق عزززت وزارة العزززدل ووزارة البنيزززة األساسزززية ل عزززالم والتواصزززل علززز  2017 عزززام يفو  -49
عل  استعراض هيع القوانني اإلعالميزة ملواءمتهزا مزع أفضزل  19مذكرة تفاهم ثالثية تنص مادهتا 
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، أكت جلنة استعراض قانون اإلعزالم املنشزأة مبوجزب مزذكرة 2018يف عام و  .املمارسات الدولية
ع بعزد ذه استعراض هيع القوانني اإلعالمية، وقزد مت تقريرهزا للنظزر يف توصزياهتا. وُوضزالتفاهم ه

اسززتعراض قززانون اإلعززالم  الطززالع علزز  املعلومززات، وسززيجري أيضززاا مشززروع قززانون حريززة مجلزز  
 والتواصل لغرض تعديل .

 التوصيات  
 139-109و 138-109و 137-109و 109-65

 حالة التنفيذ  
لتجززززززر  زواج  2005قززززززانون الطفززززززل لعززززززام  2016ام غامبيززززززا يف عززززززعززززززدلت حكومززززززة  -50

 .(1)والطبتهم األطفال
ومنذ سن  هزذا القزانون، شزاركت احلكومزة واجملتمزع املزدين يف بعثزات توعيزة يف كزل أ زاء  -51

ورغم إدراك الدولة للتحزدي  .للقانون بني عامة النا  وأمام املكلفني  نفامج القواننيالبلد للرتويإ 
املتجزذرة ازذه املمارسزة، ستسزتمر يف تنظزيم الزدورات شزكل  إنفزامج القزانون بسزبب الطبيعزة الذي ي

التدريبيززة للمكلفززني  نفززامج القززوانني ويف إجززراء أنشززطة التوعيززة عززن طريززق وسززائل اإلعززالم وعلزز  
 تو  الشع  بغية التشجيع عل  اإلبالغ عن هذه احلالت إر الشرطة.املس

 التوصيات  
 118-109و 113-109و 47-109و 46-109و 45-109و 44-109و 109-43

 119-109و 117-109و 116-109و 115-109و 114-109و 83-109و
 120-109و

 حالة التنفيذ  
إر جتززززر  اارسززززة تشززززوي /برت  2010، أد  تعززززديل قززززانون املززززرأة لعززززام 2015يف عززززام  -52

إر تفعيزل احلمايززة الزيت يوفرهززا  يضززاا ويسززع  القزانون أ .األعضزاء التناسززلية األنثويزة  ميززع أشزكااا
 الدستور للنساء واألطفال للحؤول دون تعرضهم ملمارسات تضر بصحتهم ورفاههم.

درات املسزززؤولني ومنزززذ سزززن  هزززذا القزززانون، أجزززري عزززدد مزززن الزززربامإ الراميزززة إر بنزززاء قززز -53
العزام مزن أجزل فهزم  القضائيني، واملكلفني  نفامج القزوانني، والعزاملني يف جمزال الصزحة، واجلمهزور

 .القانون بشكل أفضل

 التوصية  
109-48 

 حالة التنفيذ  
قززانون مكافحززة العنزززف املنززميل الززذي  زززر م العنززف املنزززميل  2013سززنت الدولززة يف عزززام  -54

 ف اجلنسززززي والبززززدين والنفسززززي والقتصززززادي. ويززززنص القززززانون أيضززززاا  ميززززع أشززززكال  وهززززي: العنزززز
عنزززف املنزززميل، نزززف املنزززميل هدفززز  مسزززاندة ضزززحااي الاسزززتحداث صزززندوق دعزززم  صزززص للع علززز 
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النتهززاء مززن إنشززائ . ومززن بززني أهززداف صززندوق الززدعم هززذا ضززمان تززوفري الززدعم  حاليززاا  و ززري
الضزحااي واألسزر، وتزوفري الرعايزة والزدعم إر  املادي األساسي إر ضحااي العنف املنميل، وتدريب

 عنف املنميل يف هيع مناطق البلد.ضحااي العنف املنميل، وبناء املآوي لضحااي ال

 التوصيتان  
 68-109و 109-67

 حالة التنفيذ  

 .هناك مشروع قانون بشأن اإلعاقة يرمي إر توفري احلماية لألشخاص مجوي اإلعاقة -55
احلكومزززززة اسزززززرتاتيجية للزززززدفاع عزززززن مجوي اإلعاقزززززة مزززززن أجزززززل مراعزززززاة مصزززززا  وأعزززززدت  -56

 .تنمية املعد  للبلداألشخاص مجوي اإلعاقة يف برجمإ ال
وإضززززافة إر مجلزززز ، الصصززززت إدارة الرعايززززة الجتماعيززززة آليززززة لتنززززاول بعززززض الشززززواغل  -57

الزززدمات توظيزززف  -املتصزززلة ابألشزززخاص مجوي اإلعاقزززة، ابلتعزززاون مزززع اإزززاد املعزززوقني يف غامبيزززا 
وو ضززززعت اسززززرتاتيجية للززززدفاع عززززن مجوي اإلعاقززززة، وشززززاركت يف محززززالت إعالميززززة  .مجوي اإلعاقززززة

ت يف الصزحف(. كاء الوعي )بزرامإ علز  اإلمجاعزات احملليزة، وبزرامإ حواريزة تلفميونيزة، ومقزالإلمج 
 ظل مشروع إنتاجي نشط يهزدفعن األشخاص مجوي اإلعاقة، يف  واثئقياا  فيلماا  وأصدرت أيضاا 

عزززززن هزززززؤلء األشزززززخاص. وُيسزززززتخدم األشزززززخاص مجوو اإلعاقزززززة يف القطزززززاعني العزززززام  إر الزززززدفاع
، عن طريق إدارة الرعاية الجتماعية، عل  إجراء دورات تدريبيزة كومة أيضاا واخلاص. وعملت احل

 مؤسسة تدريبية وبعض أرابب العمل. 12بشأن اإلعاقة واملساواة، وتوجهت هذه الدورات إر 
أبسزززره إعاقزززة يف البلزززد  مجوي أطفزززالا  ونُظ ِّمزززت أنشزززطة تواصزززل مزززع مجوي اإلعاقزززة  لزززت -58

 ، ازززا أاتحاليونيسزززيفابلتعزززاون مزززع  2013ات لعزززام ألطفزززال يف العزززتقريزززر حالزززة ا صزززدورمبناسزززبة 
 هيع أرجاء البلد.طفالا يف  365 الوصول إر

مؤسسززززة شززززريكة  13ومززززا فتئززززت احلكومززززة تعمززززل علزززز  إقامززززة شززززبكة تضززززم اآلن  ززززو  -59
لتشززجيعها علزز  مراعزززاة قضززااي اإلعاقزززة وإدمززاج األشززخاص مجوي اإلعاقزززة يف براجمهززا وأنشزززطتها. 

تقد  املعينات التقنية واألجهمة واملشورة والعالج النفسي الجتمزاعي األساسزي  مجل  أيضاا و ل 
 .وإجراء زايرات منملية

 .يتلقون العالج النفسي الجتماعي األساسزيويمداد عدد األشخاص مجوي اإلعاقة الذين  -60
، إضزززافة إر شخصزززاا  450وبلزززد عزززدد املسزززتفيدين اجلزززدد مزززن الزززدمات إدارة الرعايزززة الجتماعيزززة 
 .شخصاا  5 686األشخاص مجوي اإلعاقة املسجلني الذي سبق تسجيلهم والبالد عددهم 

 450إر  كززةالوسززائل واألجهززمة املعينززة علزز  احلر وفززرت إدارة الرعايززة الجتماعيززة  •
 من مجوي اإلعاقة )أطراف اصطناعية، وأحذية، وعصي للمشي(. شخصاا 

تربويززززة متكاملززززة هززززدفها إدمززززاج  أنشززززأت احلكومززززة جلنززززة توجيهيززززة إلدارة بززززرامإ •
اإلعاقزة البصززرية يف هيزع املنززاطق، ول شزراف علزز  هزذه الززربامإ،  األطفزال مجوي

 واللجنة مستمرة يف عملها.
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للززدفاع عززن مجوي اإلعاقززة أعززده أصززحاب مصززلحة  بززرجمإ مشززرتك هنززاك أيضززاا  •
نمزاء رئيسيون لتوفري التعليم الشامل لألطفال مجوي اإلعاقة، وآالر بشأن برامإ ال

 يف مرحلة الطفولة املبكرة.

تنزززززززدرج اخلطزززززززط السزززززززرتاتيجية املتعلقزززززززة ابإلعاقزززززززة يف بزززززززرجمإ التنميزززززززة الوطنيزززززززة  •
 .2021-2018 للفرتة

 ؤسسات والسياساتامل -زاي 

 توصياتال  
 75-109و 74-109و 73-109و 72-109و 71-109و 70-109و 109-69

 87-109و 85-109و 79-109و 78-109و 77-109و 76-109و

 حالة التنفيذ  
بشززأن اللجنززة الوطنيززة  ، قززانوجا 2017سززنت اجلمعيززة الوطنيززة، يف كززانون األول/ديسززمرب  -61

  احلني أعضاء اللجنة، وابتت أمانة اللجنزة وُعني  منذ مجل .ملبادئ ابريس حلقوق اإلنسان امتثالا 
ن األساسزززية تعمزززل اآلن أبداء كامزززل. وتعهزززدت احلكومزززة احلاليزززة  حقزززاق كامزززل حقزززوق اإلنسزززا

ازززذه الغايزززة، تقزززوم احلكومزززة  صزززالحات دسزززتورية  املكفولزززة جلميزززع السزززكان يف غامبيزززا. وإقيقزززاا 
 لية.وقانونية رئيسية ملواءمة قوانيننا مع التماماتنا الدو 

 التوصيات  
 132-109و 136-109و 131-109و 130-109و 128-109و 109-129

 حالة التنفيذ  
ينص صزراحة علز  اسزتقالل اجلهزاز القضزائي، ولكزن  لقائم سابقاا كان اإلطار القانوين ا -62

 .2017وقعززت يف املمارسززة حززالت أُبلززد فيهززا عززن تززدالل الفززرع التنفيززذي للحكومززة قبززل عززام 
حيظ املسؤولون القضائيون ابألمن الوظيفي حبي  كان ميكن صزرفهم دون اللتزمام ابإلجزراءات  وت

 لضمان مواءمت  مع أفضل املمارسات. ياا لستعراض حالالواجبة. ومشروع قانون القضاة قيد ا
لعزدة إصزالحات بنيويزة وإداريزة  2017ولكن الضع اجلهاز القضزائي يف غامبيزا منزذ عزام  -63

 وبززدأ مجلزز  بتعيززني عززدة قضززاة غززامبيني. فمنززذ كززانون الثززاين/ .مززن أجززل إقامززة العززدل بشززكل أفضززل
يف  قاضزززياا  12ائي مزززع تعيزززني ز القضزززاجلهزززا قزززدرات حزززىت يومنزززا هزززذا، ازدادت كثزززرياا  2017ينزززاير 

قضززاة يف حمكمززة  5احملكمززة العليززا وحمكمززة السززتئناف وحمكمززة الززنقض. واألهززم يف مجلزز  أن تعيززني 
 النقض أاتح تشغيل احملكمة بعد توقفها ملدة ثالث سنوات بسبب عدم اكتمال النصاب.

 نها ما يلي:اهت ، ومن بيواذذ رئيس القضاة عدة تدابري لضمان استقالل القضاء ونم  -64
سززلطاهتا الدسززتورية  إعززادة تشززكيل جلنززة اخلززدمات القضززائية، وإعطاؤهززا جمززدداا  )أ( 

 املتعلقة بتعيني املسؤولني القضائيني وإالضاعهم لرقابة  ديبية وصرفهم؛
عن تعيينهم بعقود كما جزرت  عوضاا  تعيني املسؤولني القضائيني مبنحهم معاشاا  )ب( 

 ؛العادة سابقاا 
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 ؛حرية توزيع موارد امليمانيةاارسة  )ج( 
 إلغاء نظام القضاة املتعاقدين؛ )د( 
تعميززم احلززوافم واألحكززام والشززروط املرتبطززة بعمززل املسززؤولني القضززائيني جلززذب  )ه( 

 مميد من اخلرباء القانونيني الغامبيني إر داالل اايئات القضائية؛ 
صزول إر املعلومزات والتوعيزة ابجلهزاز إنشاء وحدة تواصزل مزن شزأكا إاتحزة الو  )و( 

 القضائي ومبا ميكن أن يوفره للجمهور؛
 حماكم إضافية يف املناطق، من قبيل حمكمة الطفل يف بريكاما وابسي؛ إنشاء )ز( 
إنشزززاء ثزززالث حمزززاكم شزززرعية جديزززدة لزززمايدة إمكانيزززة اللجزززوء إر هزززذه احملزززاكم  )ح( 

 والتخفيف من تراكم القضااي.

 التوصيتان  
 80-109و 109-86

 حالة التنفيذ  
أمزززام القزززانون ومبقتضزززاه، يف كزززل مزززن دسزززتور غامبيزززا علززز  تسزززاوي اجلميزززع  33تزززنص املزززادة  -65

جمالت احلياة السياسية والقتصادية والجتماعية والثقافية ويف هيزع اجلوانزب األالزر ، وعلز  تسزاوي 
ابري لتعميزززم عزززدم التمييزززم ومعاملزززة اجلميزززع اجلميزززع يف احلمايزززة أمزززام القزززانون. واذزززذت احلكومزززة عزززدة تزززد

 م األشخاص مجوو اإلعاقة والنساء واألطفال.ابلتساوي مبا يشمل األشخاص الضعفاء ومن بينه

 2020-2010واعتمزززدت غامبيزززا السياسزززة الوطنيزززة للنهزززوض بشزززؤون املزززرأة الغامبيزززة للفزززرتة  -66
سززاء والرجززال ة وعلزز  مشززاركة النمززن مفززاهيم التنميزز الززيت تركززم علزز  نززوع اجلززنس بوصززف  مفهومززاا 

والجتماعيززة يف غامبيززا. وعززالوة علزز   بصززورة متسززاوية ومنصززفة يف التنميززة القتصززادية والسياسززية
مجلززز ، يتمثزززل أحزززد املبزززادئ التوجيهيزززة للسياسزززة يف اذزززامج إجزززراءات إ ابيزززة للتصزززدي للمظزززاهر 

يف الززززدوائر السياسززززية والتعليميززززة التارخييززززة والتقليديززززة للتمييززززم املمززززار  يف حززززق النسززززاء والفتيززززات 
 والقتصادية والدوائر الجتماعية األالر .

 التوصيتان  
 153-109و 109-151

 حالة التنفيذ  
بتعميزم التخطزيط يف كزل أ زاء البلزد. فُوظزف أالصزائيون يف  بدأت حكومة غامبيا مؤالراا  -67

أن التخطززيط للمشززاريع جمزال وضززع الطززط التنميزة جلميززع القطاعززات، وأجريزت بززرامإ تدريبيززة بشز
طززط التنميززة علزز  تنفيززذ بززرامإ التنميززة واإلدارة القائمززة علزز  النتززائإ هززدفها تعميززم قززدرة واضززعي ال
علز   منزاطق. و زري العمزل حاليزاا  6الوطنية بفعالية. وعلي ، ُوضعت الطط للتنميزة اإلقليميزة يف 

 تعميم نظام اإلدارة املالية املتكاملة يف هيع املناطق.
 .2016لنتهززاء مززن تنفيززذ بززرجمإ تسززريع وتززرية النمززو وإ ززاد فززرص العمززل يف عززام ا متو  -68

وكشززف اسززتعراض الززربجمإ بعززد انتهائزز  إززدايت كززرب  مبززا فيهززا الززنقص يف املززوارد الالزمززة لتنفيززذ 
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، وضززعف نظززام الرصززد والتقيززيم والقززدرة علزز  الرصززد والتقيززيم، وعززدم اتسززاق كززامالا   اخلطززة تنفيززذاا 
ن ملشزززززروعات مزززززع امليمانيزززززة الوطنيزززززة. واسرُتشزززززد ابلسزززززتنتاجات والتوصزززززيات املنبثقزززززة عزززززالربامإ/ا

. وحزد دت هزذه اخلطزة 2021-2018الستعراض إلعزداد الطزة التنميزة الوطنيزة اجلديزدة للفزرتة 
العمليززززات الواجززززب إجراؤهززززا للقضززززاء علزززز  الفقززززر املززززدقع واجلززززوع. وحظيززززت ابعززززرتاف واضززززعي 

 يني عل  نطاق واسع.السياسات والشركاء اإلمنائ

  التوصية  
109-149 

 حالة التنفيذ   

احلكومززة إصززالحات عديززدة للسياسززات مززن أجززل النهززوض ابقتصززاد  أجريززت منززذ تغيززري -69
البلززززد. وترمززززي هززززذه اإلصززززالحات إر إسززززني اإلدارة الضززززريبية، اززززا أد  إر ذفززززيض القززززرتاض 

 وارد للقطاع اخلاص.الدااللي والفض معدلت الفائدة وإاتحة املميد من امل
ذت أيضاا  -70 ل عزام، إسزني مسزتو  معيشزة مبادرات عدة لمايدة فرص العمزل، وبشزك واذخ

سكان البلد. ومن بني هذه املبادرات مشروع متكني الشباب؛ ومشروع إقيق النجاح يف غامبيا؛ 
ه املشزاريع وهتزدف هيزع هزذ .ومشروع األطفال علز  درب الرتحزال؛ ومبزادرة نالنسزاء املتزاجراتن

مزززل واألجزززور املغريزززة، إسزززني التنميزززة القتصزززادية مزززن الزززالل التشزززجيع علززز  تزززوفري فزززرص الع إر
 سيما للنساء واألطفال والشباب. وتسع  هذه املبادرات إر ضبط ااجرة غري القانونية أيضاا. ل

 ، بززدعم مززايل مزززن الإززاد األورويب، مشززروع متكزززني2017واسززتهلت احلكومززة يف عزززام  -71
غزري القانونيزة  جزرةالشباب يف غامبيا الذي يسزع  إر التصزدي لألسزباب القتصزادية اجلذريزة لله

يعتمزد علز  وضزع  ويتبزع املشزروع كجزاا  .من الالل دعم عمالة الشباب واارستهم لألعمال احلر ة
السوق لتحسني مهارات املهاجرين احملتملني والعائدين وفرص تزوظيفهم حبسزب الطلزب يف سزوق 

د يف الوقت نفس  فرص العمل عل  مستو  سالسل القيمة يف غامبيا.ال  عمل، ويوجِّ

 التوصيتان  
 155-109و 109-154

 حالة التنفيذ  
وزارة املززززرأة والطفززززل والرعايززززة الجتماعيززززة.  2019أنشززززأت احلكومززززة يف كززززانون الثاين/ينززززاير  -72

 (.2025-2015ايزة الجتماعيزة )وأقيمت أمانة للحماية الجتماعيزة، وأُعزدت سياسزة وطنيزة للحم
 العمل عل  وضع قانون بشأن امليمانية املخصصزة للمسزائل اجلنسزانية. وسُيسزتهل قريبزاا  وبدأ أيضاا 

العمزل ابلسززجل الجتمزاعي الززوطين لغامبيززا، وسيسزاعد مجلزز  يف إديززد مواقزع وهويززة األشززخاص 
 حماية الجتماعية.إلعداد الطة دعم لل والفئات الضعيفة يف كل أ اء البلد متهيداا 

اسززعة مززن التززدابري، يف إطززار سياسززات احلمايززة الجتماعيززة، مززن أجززل وتُزت خززذ جمموعززة و  -73
معاجلزززة الطبيعزززة املتعزززددة األبعزززاد للفقزززر والتصزززدي للمخزززاطر ومظزززاهر الضزززعف الزززيت يعزززاين منهزززا 

ماعيزززة السياسزززة الوطنيزززة للحمايزززة الجتماعيزززة إر وضزززع نظزززام للحمايزززة الجت وتزززدعوالسزززكان. 
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احلمايزة والوقايزة والزرتويإ والتحزول، مزع تصزنيف تزدابري  يتألف من أربعة مكوجت هزي: مكزوجت
 احلماية الجتماعية بشكل عام يف هذه املكوجت األربعة.

 عملية إعداد السياسة  

علزز  اعتبززار الفئززات السززكانية التاليززة مززن بززني  إطززار العمليززة التمهيديززةسززبق أن اتخفززق يف  -74
 ماعية يف غامبيا:فيدين احملتملني من برامإ احلماية الجتاملست

 األفراد واألسر الذين يعانون من الفقر املدقع؛ •

 األطفال الضعفاء؛ •

 املسنون؛ •

 األشخاص مجوو اإلعاقة؛ •

 املصابون أبمراض مممنة؛ •

 األفراد واألسر املتأثرون بفريو  نقص املناعة البشرية؛ •

 النساء والشباب الضعفاء؛ •

 ن؛واملهاجرو الالجئون  •

 نملء السجون وأسرهم. •

 ستوايت احلالية ل نفاق عل  احلماية الجتماعية امل  

أظهزززززرت البحزززززوث أن اإلنفززززززاق احلكزززززومي علززززز  احلمايززززززة الجتماعيزززززة وعلززززز  القطززززززاع  -75
الجتماعي بوج  عام ل يسهل إديده ألن متويزل احلمايزة الجتماعيزة ل يرتك زم يف اعتمزاد واحزد 

فهو مرصود يف اعتمادات ميمانيات الوكزالت املنفزذة. وابلتزايل، يُزرجع أن  .امليمانيةمن اعتمادات 
ألن وثيقة امليمانية تتضمن عل  األرجع عناصر من احلماية  تعكس هذه األرقام مبالد ضئيلة جداا 

 .(2)الجتماعية تعذ ر إديدها
 القيمة النقدية النشاط جدول احلساابت

 000 697 4 تماعيجالاشرتاكات التأمني  212

 000 343 100 مستحقات الضمان الجتماعي 271

 000 100 32 املنع الدراسية املتاحة 282102

 000 500 13 غريها 282

 000 537 46 اآلابر وحفر املياه 232142

 000 000 11 (2015برجمإ التغذية املدرسية ) 

 000 843 14 الدمات التنمية اجملتمعية 1605

 000 500 م فرص العملميتع 22213

 000 466 1 مراكم املهارات 2703

 000 738 4 مديرية الرعاية الجتماعية 2143

 000 724 229  اجملموع
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 املستفيدون من برامإ احلماية الجتماعية  
 .ابلقطاع الجتماعييعرض اجلدول التايل الفئات السكانية اليت تستفيد من الربامإ احلالية اخلاصة  -76

 فئةال
الرعايززة الصززحية 

 األساسية
الرعايزة الصزحية 

 اإلضافية
إجزززززززززازة 
 األمومة

اإلجازات املرضزية 
 املدفوعة األجر

التعلزززززززززيم 
 املدرسي

املساعدة 
 الرتبوية

اإلصابة أثناء 
 العمل

العديززززززد مززززززن  نعم نعم نعم البعض نعم األشخاص العاملون
 املستفيدين

 نعم

العديززززززد مززززززن  نعم ل ل ل نعم النظاميالقطاع غري 
  املستفيدين

 ل

العديززززززد مززززززن  نعم ل ل ل نعم العاطلون عن العمل
  املستفيدين

 ل

 ل رمبا نعم ل ل ل نعم مجوو اإلعاقة

املتززززأثرون بفززززريو  نقززززص املناعززززة 
 البشرية/مرض اإليدز

 ل رمبا نعم ل ل البعض نعم

يعيشزون األفراد واألسزر الزذين 
 يف فقر مدقع

 ل رمبا عمن ل ل ل نعم

 ل رمبا نعم ل ل ل نعم األطفال الضعفاء

 ل ل ينطبق نعم ل ل ل نعم املسنون

 ل ل يرجع نعم ل ل البعض نعم املصابون أبمراض مممنة

 ل رمبا نعم ل ل البعض نعم النساء والشباب الضعفاء

 ل رمبا رمبا ل ل رمبا رمبا واملهاجرونالالجئون 

 ل عل  األرجع نعم ل ل البعض نعم سجون وأسرهمنملء ال

 التوصيتان  
 159-109و 109-157

 حالة التنفيذ  
 .2020-2012تنفيذ إطار السياسة الوطنية الصحية للفرتة   ري حالياا  -77
وتسززززع  السياسززززة إر نتعميززززم اإلنصززززاف )اجلنسززززاين واإلقليمززززي( فيمززززا خيززززص النتفززززاع  -78

ة وإمكانيززة إمززل نفقاهتززا، واحلفززاخ علزز  األالالقيززات واملعززايري، وتعميززم ابخلززدمات الصززحية اجليززد
وظفني ورضزا الزمابئن.ن ومزن السياسزات األالززر  إصزالح النظزام الصزحي، وإسزني الحتفزاخ ابملزز

يف قطزاع الصزحة السياسزة الوطنيزة للصزحة اإليابيزة، والسياسزة الوطنيزة  اليت  زري تنفيزذها حاليزاا 
ناعة البشرية/مرض اإليدز، والسياسة الوطنية للتغذية، والسياسزة الوطنيزة ملكافحة فريو  نقص امل

 للسكان والطة العمل املرتبطة هبا.

توسزززعت قاعزززدة الرعايزززة الصزززحية مزززن املسزززتو  األول والثزززاين بدرجزززة كبزززرية مزززع ازدايد و  -79
 عمليززات التحصزززني، ازززا الف زززض معززدل الوفيزززات. ومزززا زال العمزززل علزز  إسزززني الوصزززول الفعلزززي

مع إسني املرافق القائمة وبناء مرافق جديدة وتمويدها أبالصائيني صحيني مؤهلني. وأد   جارايا 
غطيزة اجلغرافيزة وتقصزري املسزافة للوصزول إر أقزرب مرفزق صزحي. وأشزار التقريزر مجل  إر زايدة الت
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مززززن  ٪85بشززززأن بززززرجمإ اسززززرتاتيجية احلززززد مززززن الفقززززر إر أن أكثززززر مززززن  2007املرحلززززي لعززززام 
كلززم علزز  األكثززر مززن مرفززق صززحي أساسززي ومززن مركززم لتززوفري   3كان يعيشززون علزز  مسززافة السزز

  5من السكان يعيشزون علز  مسزافة  ٪97ر أن أكثر من املستو  األول من الرعاية الصحية وإ
كلم عل  األكثر منهما. وتصل نسبة التغطية يف جمال الرعاية السابقة للولدة عل  مستو  البلزد 

 .(3)٪96لوعي ابلصحة اإليابية وصحة الطفل إر ونسبة ا ٪96إر 
ألن اخلززدمات املتعلقززة  نسززبياا ومززا زالززت تكلفززة الززدمات الرعايززة الصززحية العامززة متدنيززة  -80

وينبغزي دفزع احلزد األدىن مزن  .األسزرة تقزدام جمزاجا ابلصحة اإليابية وصزحة الطفزل مبزا فيهزا تنظزيم 
والعالجززات الززارج  لالستشززارات ولر أمريكززي(د 0.5) لسززياد 25.00رسززوم السززتعمال وهززو 

يف املغذايت الدقيقزة، الزيت تُعزد  املستشف  يف هيع املرافق الصحية العامة. وتعاَل  حالت النقص 
أحززد األسزززباب الرئيسزززية ل صزززابة ابألمزززراض والوفززاة، بفضزززل بزززرجمإ لتزززوفري املكمزززالت الغذائيزززة. 

ززةلألسززر ة جموسززيات  وتقززدام جم ززاجا  ، ل سززيما للنسززاء احلوامززل واملرضززعات مببيززدات احلشززرات معاجل 
 . ابإلسيونيازيد وقائياا  اا عالج تلقونولألطفال الذين تقل أعمارهم عن مخس سنوات والذين ي

وعلزز  الززرغم مززن اجلهززود الززيت تبززذاا احلكومززة جلعززل الرعايززة الصززحية واخلززدمات الصززحية  -81
نتفزاع هبزا، مزا زالزت حمدوديزة املزوارد املاليزة والبشزرية تزؤثر جمانية ومتاحة وجيزدة النوعيزة ولتيسزري ال

 عل  توفري اخلدمات اجليدة.

 التوصية  
109-160 

 حالة التنفيذ  
( يف البلزد، ومزن 8يف املناطق اإلدارية الثمانية ) صحياا  ( مرفقاا 73هناك ثالثة وسبعون ) -82

 ابلوثيقة(. املرفقةلقائمة ( مستشفيات عامة أنشأهتا احلكومة )انظر ا4بينها أربعة )

 التوصية  
109-161 

 حالة التنفيذ  
تزززويل حكومزززة غامبيزززا أايزززة كزززرب  لذزززامج اإلجزززراءات الزززيت تتصزززد  بفعاليزززة للتحزززدايت  -83

يواجههززا عامزة النززا ، ول سزيما فيمززا يتعلزق ابملززالراي وفزريو  نقززص املناعزة البشززرية الصزحية الزيت 
 .ة مجات الصلةوالسل وغريها من األمراض املعدي

 590، يبلززد معززدل الوفيززات النفاسززية 2018للمسززع الززدميغرايف والصززحي لعززام  ووفقززاا  -84
معززدل وفيززات األطفززال وقززد جززاء يف التقريززر نفسزز  أن  .مولززود حززي 100 000حالززة وفززاة لكززل 

 مولود حي. 1 000حالة وفاة لكل  54دون اخلامسة من العمر للفرتة نفسها يبلد 

وتسززع   .جززارايا  2020-2002ذ إطززار السياسززة الوطنيززة الصززحية للفززرتة ومززا زال تنفيزز -85
تعميززم اإلنصززاف )اجلنسزززاين واإلقليمززي( فيمززا خيزززص النتفززاع ابخلززدمات الصزززحية  السياسززة إر ن

ة وإمكانيززززة إمززززل نفقاهتززززا، واحلفززززاخ علزززز  األالالقيززززات واملعززززايري، وتعميززززم إصززززالح النظززززام اجليززززد
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ظفني ورضزززا الزززمابئن.ن ومزززن السياسزززات األالزززر  الزززيت  زززري الصزززحي، وإسزززني الحتفزززاخ ابملزززو 
(، والسياسزة 2026-2017يف قطاع الصحة السياسة الوطنية للصحة اإليابيزة ) تنفيذها حالياا 

 (، والسياسززززة الوطنيززززة للتغذيززززة2020-2014قززززص املناعززززة البشززززرية/مرض اإليززززدز )الوطنيززززة لفززززريو  ن
 2017-2007طززززة العمززززل املرتبطززززة هبززززا )(، والسياسززززة الوطنيززززة للسززززكان وال2018-2025)

 ) الر استعراضهما((.
وتوسزززعت قاعزززدة الرعايزززة الصزززحية مزززن املسزززتو  األول والثزززاين بدرجزززة كبزززرية مزززع ازدايد  -86

يت أدت إر الفززض معززدل الوفيززات. ومززا زال العمززل علزز  إسززني الوصززول عمليززات التحصززني الزز
افزززق جديزززدة وتمويزززدها أبالصزززائيني صززززحيني مزززع إسزززني املرافزززق القائمززززة وبنزززاء مر  الفعلزززي جزززارايا 

 .مؤهلني. وأد  مجل  إر زايدة التغطية اجلغرافية وتقصري املسافة للوصول إر أقرب مرفق صحي

 التوصية  
109-162 

 نفيذحالة الت  
 يف حماولززة للحززد مززن انتشززار فززريو  نقززص املناعززة البشززرية/مرض اإليززدز، اعتمززدت حكومززة -87

( 2020-2014لقزززة بفزززريو  نقزززص املناعزززة البشزززرية ومزززرض اإليزززدز )غامبيزززا سياسزززة وطنيزززة متع
بعنززوان نالسياسززات واملبززادئ التوجيهيززة املتعلقززة بفززريو  نقززص املناعززة البشززرية ومززرض اإليززدزن، 

( تركزززم علززز  الوقايززة مزززن الزززالل التعلزززيم. 2020-2015تالهززا وضزززع الطزززة اسززرتاتيجية وطنيزززة )
هزو نفسز  إضزافة إر متكزني  2020-2014للفزرتة  لرئيسزي مزن وثيقزة السياسزةزال اادف ا وما

هيززع األشززخاص املتضززررين مززن احلصززول علزز  الززدمات الوقايززة والعززالج والرعايززة والززدعم امللتممززة 
 مبعايري عالية يف ظل بيئة مواتية. 

ة عززن مجلزز ، شزاركت احلكومززة يف عززدد مزن محززالت التوعيززة للتشزجيع علزز  العفزز وفضزالا  -88
محززالت توعيززة للززدعوة إر  وة إر اإلالززالص يف العالقززات. وجتززر  أيضززاا واسززتخدام الززواقي وللززدع

 تغيري السلوك اجلنسي والفض عدد الشركاء اجلنسيني.

 التوصية  
109-84 

 حالة التنفيذ  
اسززتعراض وتقيززيم السياسززة املتعلقززة بقضززااي اجلنسززني ومتكززني املززرأة  2018جززر  يف عززام  -89

وصززحيع أن اسززتعراض منتصززف املززدة كززان ينبغززي أن يف منتصززف املززدة.  2020-2010للفززرتة 
، إل أن القيززود املاليززة حالزززت دون مجلزز . وأشززارت نتززائإ السزززتعراض إر 2015 ززر  يف عززام 

إدراج مسززائل مسززتجدة قززادت، للمززرة األور، إر إنشززاء وزارة املززرأة والطفززل والرعايززة الجتماعيززة 
علقززة ابملسززائل اجلنسززانية الززذي يقززيس التقززدم احملززرز ام إدارة املعلومززات املتوإر تعميززم اسززتخدام نظزز

جلنززززة رصززززد السياسززززة  يف تنفيززززذ السياسززززة ابلسززززتناد إر مؤشززززرات ميكززززن قياسززززها. وجتتمززززع أيضززززاا 
اجلنسانية وتنفيذها، بصورة دورية، لسزتعراض عمليزة التنفيزذ علز  مسزتو  القطزاع ول بزالغ عزن 

  هذا الشأن.وات القائمة والتوصيات يفالتقدم احملرز والفج
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يف  كبزرياا   ، شزوطاا ويُتوقع أن تقطع وزارة املرأة والطفل والرعاية الجتماعية، املنشزأة حزديثاا  -90
معاجلة ضعف التنسيق والنقص يف القدرات وقلة املوارد املخصصة لآللية الوطنية املعنية ابلنهزوض 

اآلن يف تنفيذ السياسة املتعلقة  بطء التقدم املسجال حىتبشؤون النساء والفتيات. وأقرت الوزارة ب
 .2020-2010بقضااي اجلنسني ومتكني املرأة للفرتة 

  التوصية  
109-81 

 حالة التنفيذ  

اذززززذت غامبيززززا الطززززوات هامززززة لتعميززززم متكززززني املززززرأة مززززن الززززالل عززززدة قززززوانني تشززززريعية  -91
بتدائي. ورغم مجل ، اجلنسني يف التعليم ال وسياسات وبرامإ، وجهود حثيثة لضمان املساواة بني

مززا زال مسززتو  رفززاه املززرأة الغامبيززة أدىن بكثززري مززن مسززتو  رفززاه الرجززل. وابلتززايل، فزز ن احلكومززة 
مصزززممة علززز  تعميزززم اإلنصزززاف واملسزززاواة بزززني اجلنسزززني وعلززز  متكزززني النسزززاء والفتيزززات لتحقيزززق 

لتنميززززة الوطنيززززة احلكومززززة، يف إطززززار الطززززة ا التنميززززة الجتماعيززززة القتصززززادية املسززززتدامة. وسززززتعمز
، تعمزيم مراعزاة العتبزارات اجلنسزانية، وتنميزة قزدرات صزاحبات األعمزال 2021-2018 للفرتة

احلزززرة، وإنشزززاء صزززندوق لتحسزززني وصزززول املززززرأة إر املزززوارد املاليزززة. وإضزززافة إر مجلززز ، سززززتجر  
امإ قائمزة  عمليزة صزنع القزرار، وبزر إصالحات تشريعية ومحالت توعية لتعميم التمثيل واملشزاركة يف

، تُبزذل جهزود حاُسزة للزتخلص وليس آالزراا  عل  نوع اجلنس للتخفيف من أعمال العنف. وأالرياا 
املبكزر،  من املمارسزات التقليديزة املضزرة، مثزل تشزوي  األعضزاء التناسزلية النثويزة والزمواج القسزري

 املمارسات التقليدية املضرة.من الالل التنفيذ الفعال للقوانني املناهضة اذه 

 التوصية  
109-121 

 حالة التنفيذ  
ل يوجد أي حكم صريع حيظر التحرش اجلنسي مبوجب قانون مكافحة اجلرائم اجلنسية  -92

( مززززن قززززانون املززززرأة تززززوفر احلمايززززة فيمززززا خيززززص األضززززرار البدنيززززة 1)6. إل أن املززززادة 2013لعزززام 
)ج( النسزززاء، ول سزززيما 26ة وإضزززافة إر مجلززز ، إمزززي املزززاد واجلنسزززية والنفسزززية ومعزززاجة املزززرأة.

الفتيزززات، مزززن هيزززع أشزززكال اإلسزززاءة مبزززا فيهزززا التحزززرش اجلنسزززي يف املزززدار  وسزززائر املؤسسزززات 
 .الرتبوية، وتفرض عقوابت عل  مرتك  هذه املمارسات

، تشزن  احلكومزة ومنظمزات اجملتمزع املزدين محزالت توعيزة وعل  النحزو املشزار إليز  سزابقاا  -93
وعزالوة علز  مجلز ، أنشزأت وزارة العزدل،  .ال العنف اجلنسزي واجلنسزاينللقضاء عل  هيع أشك

منهززا لضززرورة الفصززل بسززرعة يف قضززااي العنززف اجلنسززي واجلنسززاين، وحززدة معنيززة ابلعنززف  إدراكززاا 
مززوظفني عززاملني يف جمززال الرعايززة الجتماعيززة اجلنسززي واجلنسززاين تتززألف مززن ضززباط يف الشززرطة و 

 ومد عني عامني.
مجلز ، يسزع  ناملركزم اجلززامع للخزدماتن، الزذي اسزتحدثت  شزبكة مكافحززة  عزن وفضزالا  -94

العنززف اجلنسززاين، إر ضززمان تززوفري الرعايززة العاجلززة واملناسززبة لضززحااي العنززف اجلنسززي واجلنسززاين 
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ه القضززااي إر املعنيززني إلجززراء التحقيقززات ومقاضززاة هززذ وحييززل أيضززاا  .فززور التبليززد عززن قضززية مززا
 مع البياجت الالزمة إلثبات وقوع العنف اجلنسي واجلنساين.اجلناة حسب األصول وجل

 التوصية  
109-82 

 حالة التنفيذ  

 ،2012يف عزام  1325اعُتمدت الطة العمل املرتبطة بقرار جملزس األمزن لألمزم املتحزدة  -95
وكزززذل ، أوكلززت إر إحزززد  اللجززان مهمزززة  .اآلن أي جززدول زمزززين بشززأكاولكززن ت حيززداد حزززىت 

وزارة املرأة والطفل والرعاية الجتماعية  العمل ورصد عملية التنفيذ. ولكن تقوم حالياا  تنفيذ الطة
 ابستعراض الطة العمل لتحديثها.

 التوصيات  
 124-109و 123-109و 109-122

 حالة التنفيذ  
يتعذر الكشف عن عدد الشكاو  اليت قدمها ضحااي العنف املنميل يف غامبيا منذ سن  -96

 إمج ت  ر بعد هع البياجت مجات الصلة.  2013العنف املنميل يف عام  قانون مكافحة

مززن األشززخاص الززذين  ٪4.6، تعززر ض 2013للمسززع الززدميغرايف والصززحي لعززام  ووفقززاا  -97
سزززنة لعنزززف جنسزززي يف األشزززهر الثزززين عشزززر الزززيت سزززبقت  59سزززنة و 15تزززرتاوح أعمزززارهم بزززني 

 التقرير.

شزبكة مكافحزة العنزف اجلنسزاين معزدل العنزف القزائم علز  وُتظهر البياجت اليت هعتها  -98
 نوع اجلنس يف البلد عل  النحو التايل.

 انظر اجلدول أدجه: -99
 البياجت املسج لة السنة

 382 كانون األول/ديسمرب(  - الثاين/يناير)كانون  2014

 366 كانون األول/ديسمرب(  - )كانون الثاين/يناير 2015

 403 أيلول/سبتمرب( - يناير/)كانون الثاين 2016

 334 أيلول/سبتمرب( - )كانون الثاين/يناير 2017

 466 كانون األول/ديسمرب(  - )كانون الثاين/يناير 2018

 1 951 اجملموع
 شبكة مكافحة العنف اجلنساين :املصدر

 حالة عنف جنسي؛ 92 2014 )أ(
 حالت عنف جنسي؛ 203 2015 )ب(
 سي؛حالة عنف جن 153 2016 )ج(
 حالة عنف جنسي؛ 138 2017 )د(
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 حالة عنف جنسي؛ 301 2018 )ه(
 ؛2018و 2014حالة بني عامي  887وصول جمموع حالت العنف اجلنسي املبلد عنها إر  )و(
 عنها؛ حالة عنف اقتصادي مبلغاا  89 2018 ز()

 عنها؛ حالة عنف نفسي مبلغاا  33 2018 )ح(
 ها.عن حالة عنف بدين مبلغاا  42 2018 )ط(

ويززنص قززانون مكافحززة العنززف املنززميل علزز  تقززد  التعويضززات إر ضززحااي العنززف املنززميل  -100
 .ولكن ت يدالل بعد حيم النفامج

 .أوامر ابلتقييد املؤقتوت تصدر حىت اآلن أي  -101
مزززأو  املسزززنني واألطفزززال يف ابكزززويت املكزززان الوحيزززد املتزززاح لتزززوفري املزززأو   ويُعزززد حاليزززاا  -102

عمال العنف املمارسة يف هذا الشكل. ولكن يزنص قزانون مكافحزة العنزف املنزميل علز  لضحااي أ
 امتهم دون اجلاين.إصدار أوامر حبماية ضحااي العنف املنميل تسمع ام ابلبقاء يف مكان إق

وجتززززدر اإلشززززارة إر أن تنفيززززذ قززززانون مكافحززززة العنززززف املنززززميل وقززززانون مكافحززززة اجلززززرائم  -103
إر املمارسات الثقافية الراسخة يف  لوكالت إنفامج القوانني. فنظراا  الاص إدايا  اجلنسية ميثل بوج 

احلززالت. وحززىت عنززد التبليززد بعززض اجملتمعززات احملليززة، ل يززتم يف غالبيززة األحيززان التبليززد عززن هززذه 
إر تقاعس بعزض  ابلتحدايت نظراا  عن هذه احلالت، يُعترب مقاضاة اجلناة يف هذه القضااي مليئاا 

ززذت ا ألسززر عززن اخلضززوع إلجززراءات احملكمززة بسززبب الضززغوط العائليززة واجملتمعيززة. ومززع مجلزز ، اذ 
كاء الوعي. وأجرت وزارة العزدل من مبادرات التوعية وإمج  احلكومة واملنظمات غري احلكومية عدداا 

سلسززلة مززن الززدورات التدريبيززة للمززوظفني املكلفززني  اليونيسززيفيف كززل أ ززاء البلززد وابلتعززاون مززع 
نفززامج القززوانني بشززأن التعامززل مززع اإلجث ضززحااي العنززف املنززميل مبوجززب قززانون مكافحززة العنززف  

 .2013وقانون مكافحة اجلرائم اجلنسية لعام  2013املنميل لعام 
وإضزززافة إر مجلززز ، يرمزززي إنشزززاء وحزززدة معنيزززة ابلعنزززف اجلنسزززي واجلنسزززاين اتبعزززة لزززوزارة  -104

 هذه اليت تتعرض اا النساء والفتيات.العدل إر تعميم مكافحة أشكال العنف 

 التوصيتان  
 68-109و 109-67

 حالة التنفيذ  
يز  ويسزع  يف هلزة أمزور هناك مشروع قرار بشأن اإلعاقة ينتظر موافقة جملزس الزوزراء عل -105

إر محاية حقوق األشخاص مجوي اإلعاقة، ومعاجلزة املسزائل املتعلقزة ابملسزاواة وعزدم التمييزم ضزد 
 مجوي اإلعاقة، وضمان إدماجهم يف احلياة السياسية والعامة. األشخاص

مؤسسزززة شززريكة لتشزززجيعها علززز   13وتعمززل احلكومزززة علزز  إقامزززة الشززبكات مزززع  ززو  -106
 املعينات . وتوفار أيضاا اإلعاقة وإدماج األشخاص مجوي اإلعاقة يف براجمها وأنشطتها مراعاة قضااي

 .األساسي ، واملشورة، والعالج النفسي الجتماعيالتقنية واألجهمة، والمايرات املنملية
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ويزززززمداد عزززززدد األشزززززخاص مجوي اإلعاقزززززة الزززززذين يتلقزززززون العزززززالج النفسزززززي الجتمزززززاعي  -107
يف إدارة الرعايززة الجتماعيززة إضززافة إر األشززخاص  جديززداا  خصززاا ش 1 130األساسززي. وهنززاك 

 :5 686البالد عددهم  مجوي اإلعاقة املسجلني أصالا 
 1 130إر  الرعايززززة الجتماعيزززة املعينززززات التقنيزززة واألجهززززمةإدارة  وف زززرت أيضزززاا  •

 من مجوي اإلعاقة. شخصاا 

متكاملة هدفها إدماج األطفال أنشأت احلكومة جلنة توجيهية تدير برامإ تربوية  •
مجوي اإلعاقزززة البصزززرية يف هيزززع املنزززاطق، وتشزززرف علززز  هزززذه الزززربامإ، واللجنزززة 

 مستمرة يف عملها.

إ دعزوة مشزرتك أعزده أصزحاب مصزلحة رئيسزيون بشزأن تزوفري بزرجم هناك أيضزاا  •
التعلزززيم الشزززامل لألطفزززال مجوي اإلعاقزززة، وآالزززر بشزززأن بزززرامإ النمزززاء يف مرحلزززة 

 بكرة.الطفولة امل

والطززززة  2025-2015تراعززززي السياسززززة الوطنيززززة للحمايززززة الجتماعيززززة للفززززرتة  •
مجوي احتياجززات األشززخاص  2020-2015تززوفري احلمايززة الجتماعيززة للفززرتة 

 .2021-2018اإلعاقة يف إطار برجمإ التنمية الوطنية للفرتة 

 التوصية  
109-125 

 حالة التنفيذ  
سزززنة ابلقيزززام الزززالل النهزززار  16سزززنة و 12عمزززارهم بزززني ُيسزززمع لألطفزززال الزززذين تزززرتاوح أ -108

 نيُفرتض أل تضزر بصزحة الطفزل بوصفها أعمالا  2005أبعمال الفيفة حيددها قانون الطفل لعام 
 أو منائ ، ول تؤثر يف مواظبة الطفل عل  الدراسة أو يف قدرت  عل  الستفادة من العمل املدرسي.ن

ة سلسززلة مززن أنشززطة التواصززل والتوعيززة بشززأن األضززرار وأجززرت إدارة الرعايززة الجتماعيزز -109
الناهزززة عزززن عمالزززة األطفزززال. وإر جانزززب مجلززز ، تعمزززل إدارة الرعايزززة الجتماعيزززة علززز  إديزززد 

 ألطفال الذين يتم تشغيلهم وعل  إرجاعهم إر جمتمعاهتم احمللية وإعادة إدماجهم.ا
 عوامززززل عززززدة منهززززا املمارسززززات إر نظززززراا  ولكززززن مززززا زال إنفززززامج القززززانون يشززززكل إززززدايا  -110

القتصززززززادية والجتماعيززززززة والثقافيززززززة والفقززززززر. ومززززززع مجلزززززز ، تعتززززززمم وزارة املززززززرأة والطفززززززل والرعايززززززة 
ل أنشطة توعية تستهدف األطفزال الفقزراء واألطفزال غزري املصزحوبني بزذويهم الجتماعية استهال

يت تتطززور فيهززا السززياحة وحززول القززادمني مززن املنطقززة دون اإلقليميززة واملتواجززدين حززول املنطقززة الزز
جتارية بسزيطة أو يعملزون يف نظزام النقزل. ويف  ومواقف السيارات حي  ميارسون أعمالا  األسواق

ء األطفزززال قزززد اصزززُطحبوا إر مراكزززم السزززتقبال الفزززوري إلعطزززائهم املشزززورة املاضزززي، لكزززان هزززؤل
بززرجمإ تززدعيم األسززرة املوجزز  الالزمززة والززدعم الرتبززوي. ولكززن ت يعززد األمززر كززذل . ولكززن مززا زال 

 إر احملرومني يوفر الدعم إر األهل أو األوصياء لتلبية احتياجاهتم األساسية.
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 ية واملعنويةاحلق يف السالمة البدن -حاء 

 التوصية  
109-143 

 حالة التنفيذ  
عززززن أي حالززززة مضزززايقة وترهيززززب إزاء املزززدافعني عززززن حقززززوق  2017ت يبلازززد منززززذ عزززام  -111

 اإلنسان يف غامبيا.

 حظر التعذيب وغريه م  ضروب املعاملة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة -طاء 

 التوصية  
109-110 

 حالة التنفيذ  
الذ احلكومة اجلديدة هيزع ادعزاءات التعزذيب علز  حممزل اجلزد. وتتخزذ احلكومزة جمموعزة   -112

 قبيل اإلجراءات التأديبية واملقاضاة اجلنائية:من التدابري اليت تتناسب مع ادعاءات التعذيب من 
ملبزادئ  جلنة وطنية حلقوق اإلنسان يف غامبيا متتثل متامزاا  2018أنشئت يف عام  •

يتهزززا بوجززز  عزززام يف محايززة حقزززوق اإلنسزززان يف غامبيزززا مبزززا يف ابريززس، وتتمثزززل ول
 مجل  عدم التعرض للتعذيب ولسوء املعاملة يف أماكن الحتجاز.

ل انتهاكات حقوق اإلنسان اليت حصلت يف املاضي، ُكلفت جلنزة من أجل تناو  •
تقصي احلقائق واملصاحلة والتعويض مبهمة تلقزي الشزكاو  املتعلقزة ابلنتهاكزات 

ة حلقزززوق اإلنسزززان، مبزززا فيهزززا التعزززذيب وسزززوء املعاملزززة، والتحقيزززق فيهزززا، السزززابق
 واقرتاح اإلجراءات املناسبة بشأكا.

ززع الوحززدات التدريبيززة املوجهززة إر وإثززر التصززديق علزز  ا -113 تفاقيززة مناهضززة التعززذيب، تُراج 
ذيب. ويف إطزار املرافق األمنية من أجل تضمينها اإلجراءات الواجب اتباعها لتوثيزق حزالت التعز

هززززذه العمليززززة، أجززززرت احلكومززززة الزززززدورة التدريبيززززة األور املوجهززززة إر املكلفززززني  نفززززامج القزززززوانني 
اتفاقية مناهضة التعذيب، ابلتعاون مزع مبزادرة اتفاقيزة مناهضزة التعزذيب،  واملدعني العامني بشأن

 .2018يف تشرين األول/أكتوبر 
يف قوانيننزا اجلنائيزة لتجزر  التعزذيب وإدمزاج أحكزام وإضافة إر مجل ، وفيما نعيد النظر  -114

 التعذيب. اتفاقية مناهضة التعذيب يف تشريعاتنا احمللية، سُتنشأ آليات ملنع وقوع أعمال

 ظروف االحتجاز -ايء 

 التوصيتان  
 112-109و 109-111



A/HRC/WG.6/34/GMB/1 

27 GE.19-14314 

 حالة التنفيذ  
د املراجعززة مززن قززانون السززجون، والقززانون اجلنززائي، وقززانون اإلجززراءات اجلنائيززة قيزز •

 أجل مواءمتها مع أفضل املمارسات.

ن من موقع  احلزايل إر جزامبور، يف 2 ُوضعت الطة لنقل السجن املركمي نمايل •
 حمافظة جنوب كومبو، مبنطقة الساحل الغريب من غامبيا.

ن حيزز  تعطززي درو  يف 2أنشززم مركززم تززدري  لبنززاء املهززارات يف سززجن نمايززل  •
 واخلياطة وتكنولوجيا املعلومات وحياكة السجاد.  جمال الرتكيبات الكهرابئية

 ن مبكتبة للسجناء.ن وجايانبوري  ممو دا2سجنا نمايل  •

هناك مرافق للرتفي  مثل أمزاكن للعزب الكزرة الطزائرة وكزرة القزدم متاحزة للسزجناء  •
 ن وجايانبوري ، مبا يتيع للسجناء اارسة األنشطة الرتفيهية.2يف سجين نمايل 

لززمايرة السززجون تعمززل إززت إشززراف وزارة الداالليززة وتقززوم يف هلززة أنشززئت جلنززة  •
 ة والصحة والصرف الصحي يف السجون.أمور برصد مرافق التغذي

 حيق جلميع السجناء احلصول عل  ثالث وجبات يف اليوم. •

 هناك نظام لعمل األشخاص املصابني أبمراض معدية. •

 بسيطة للسجناء.هناك عيادة وارضة داالل السجن ملعاجلة األمراض ال •
إسززني الظززروف، تقززر احلكومززة وعلزز  الززرغم مززن التززدابري املززذكورة أعززاله الززيت ترمززي إر  -115

 ابحلاجة إر بذل املميد من اجلهود ملعاجلة الظروف السائدة يف أماكن الحتجاز بصورة فعالة.

 حظر الرق واالجتار ابلبشر -كاف 

 التوصية  
109-126  

 حالة التنفيذ  
ات عاونت احلكومة، عن طريق الوكالة الوطنية ملكافحة الجتار ابألشخاص، مزع منظمزت -116

دوليززة مثززل املنظمززة الدوليززة للهجززرة، للمسززاعدة علزز  إعززادة ضززحااي ممعززومني لالجتززار ابلبشززر إر 
 ن الذي وضعت  املنظمة الدولية للهجرة.PAVE Beirutموطنهم من لبنان عن طريق مشروع ن

مززع منظمززة العمززل الدوليززة  كالززة الوطنيززة ملكافحززة الجتززار ابألشززخاص أيضززاا الو  وتعاونززت -117
ء سلسزلة مزن الزدورات التدريبيزة املوجهزة إر أصزحاب املصزلحة، مبزن فزيهم املكلفزون  نفزامج إلجزرا

القزززوانني، ومنظمزززات اجملتمزززع املزززدين، واملنظمزززات الدوليزززة غزززري احلكوميزززة، بشزززأن العمالزززة القسزززرية 
 الجتار ابألطفال.وعمالة األطفال و 

الوكالززة الوطنيززة ملكافحززة الجتززار ابألشززخاص، الززالل  وإضززافة إر مجلزز ، أقامززت أيضززاا  -118
املركزززم الزززدويل لتطزززوير سياسزززات السزززنة قيزززد السزززتعراض، شزززراكات مزززع منظمزززة العمزززل الدوليزززة، و 

 ، واملنظمة الدولية للهجرة، من أجل مكافحة الجتار ابألشخاص.ااجرة
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 لرأي والتعبريحرية ا -الم 

 التوصية  
109-148  

 حالة التنفيذ  
ُكلفزززززت جلنزززززة تقصزززززي احلقزززززائق واملصزززززاحلة والتعزززززويض ابلتحقيزززززق يف انتهاكزززززات حقزززززوق  -119

اإلنسان اليت ارتكبت يف املاضي، مبا فيهزا وفزاة دايزدا هيزدارا ورئزيس القبيلزة إبرميزا مانيز ، وأحزرزت 
 بوفاهتما بفضل الستماع إر الشهداء. يف الكشف عن الظروف احمليطة  كبرياا   تقدماا 

 التوصيات  
 140-109و 133-109و 109-145

 حالة التنفيذ  
أكدت حكومة غامبيا التمامهزا حبمايزة هيزع األشزخاص يف البلزد مبزن فزيهم الصزحفيون.  -120

التبليزززد عزززن بضزززع هجمزززات معمولزززة فقزززط ارتكبهزززا أفزززراد ضزززد  2017وابلتزززايل، جزززر  منزززذ عزززام 
أمزززام احملكمزززة، ومت املني يف جمزززال اإلعزززالم، وقزززد رُفعزززت دعزززو  بشزززأن إحزززداها صزززحفيني أو عززز

التوصززل إر تسززوية وديززة يف حززادث آالززر اعتززد  فيزز  مناصززرون حلززمب التحززالف الززوطين إلعززادة 
 التوجي  والبناء، الذي كان احلمب احلاكم، عل  صحفيني من اإلمجاعة احلكومية.

جلنززززة للتحقيززززق يف اخلسززززائر يف األرواح وأسززززباب وإثززززر حززززادث فززززارااب ابنتززززاند، أنشززززئت  -121
 وقد مت اللجنة تقريرها إر احلكومة كي تنظر في .احلادث. 

 التوصيتان  
 142-109و 109-147

 حالة التنفيذ  
، الزززززذي أعد تززززز  منظمزززززة 2019لعزززززام  املؤشزززززر العزززززاملي حلريزززززة الصزززززحافةاحتلزززززت غامبيزززززا يف  -122

 ،2018 يف العزات يف عزام بلزداا  180مزن بزني  92قيزا واملرتبزة يف أفري 9نصحفيون بال حدودن، املرتبة 
نقطززة تززؤدي إر تبززاين شززديد مززع مرتبتنززا العززام املاضززي. وهززذا يلززي  30مززا يشززكل قفززمة مبقززدار 

در ي الزذي إزرزه غامبيزا يف جمزال حريززة حزالت  أالزر  ااثلزة أُقزر فيهزا ابلتقزدم الثابززت ولكزن التز
حيززز  احتزززل  بلزززدج  2018لعزززام  حلريزززة الصزززحافةالسزززنوي ملؤشزززر االتعبزززري علززز  النحزززو املبزززني يف 

 .2017يف عام  143و 2016يف عام  145مقارنة ابملرتبة  بلداا  180من بني  122 املرتبة
يززة اخلاصززة، والصززحف، وظهززرت الززالل السززنتني األالريتززني العديززد مززن احملطززات اإلمجاع -123

امإ احلوارية السياسزية الزيت ُيشزجاع فيهزا اجلمهزور ، وجمموعة من الرب (4)واحملطات التلفميونية اخلاصة
علزززز  التصززززال إلبززززداء اآلراء بشززززأن السياسززززات والززززربامإ احلكوميززززة. وإضززززافة إر مجلزززز ، تقززززوم 

إنشزززاء اجمللزززس اإلعالمزززي احلكومزززة اآلن  بايزززة ضزززريبة التعلزززيم علززز  دور اإلعزززالم، وأيزززدت بقزززوة 
 .املستقل لغامبيا برعاية اإاد الصحفيني الغام 
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 التوصية  
109-135 

 حالة التنفيذ  
ُكلفزت اللجنززة احلاليززة لتقصززي احلقززائق واملصززاحلة والتعززويض ابلتحقيززق يف هيززع حززالت  -124

رميزا جزويب، وقزد  وإب احلاج سيسايانتهاك حقوق اإلنسان اليت وقعت يف املاضي، مبا فيها االتفاء 
 كشفت اللجنة عن مالبسات وفاهتما.

 يماحلق يف التعل -ميم 

 التوصيات  
  167-109و 166-109و 109-163

 حالة التنفيذ  
. وهززو يكفززل 1997مززن دسززتور عززام  30إن احلززق يف التعلززيم منصززوص عليزز  يف املززادة  -125

التعلززززيم األساسززززي اإللمامززززي واجملززززاين جلميززززع املززززواطنني الغززززامبيني. كمززززا تززززنص املبززززادئ التوجيهيززززة 
ساسززي جلميززع املززواطنني وتززوفري املززوارد الكافيززة لتكززون للسياسززة احلكوميززة علزز  ضززمان التعلززيم األ

اسية للتعليم األساسي جمانية جلميزع املزواطنني. وإضزافة إر األحكزام الدسزتورية، يزنص الرسوم الدر 
علزز  احلززق يف التعلززيم، وأُعززد مشززروع قززانون التعلززيم الززذي يززنص علزز   2005قززانون الطفززل لعززام 

يززا. وإضززافة إر مجلز ، يُعززد ضززمان متتززع األطفززال ابحلززق يف إدارة وتطزوير الززدمات التعلززيم يف غامب
مزن السياسزة احلكوميزة علز  النحزو املكزر  يف السياسزات التعليميزة  جملاين واإللمامي جمءاا التعليم ا

. وترك م السياسة احلكومية أكثزر علز  2030-2016السابقة ويف السياسة األالرية املعداة للفرتة 
 برامإ توفري التعليم األساسي للجميع اليت ترمزي إر إسزني مسزتو  التعليم اجلماهريي من الالل

 إملام الغامبيني ابلقراءة والكتابة، عل  عكس التعليم املخصص لنخبة صغرية من النا .
ومزززن أجزززل تنفيزززذ التزززدابري التشزززريعية واإلداريزززة املعتمزززدة لتزززوفري التعلزززيم األساسزززي اجملزززاين  -126

لة احلكوميزة الزيت تزنص علز  تزوفري التعلزيم اجليزد املنصزف واملتزاح بسزهو واإللمامي، وتنفيذ السياسة 
للتنميززززة املسززززتدامة، أجريززززت عززززدة هبززززات والطززززط ومشززززاريع ملسززززاعدة  والشززززامل للجميززززع إقيقززززاا 

 احلكومة عل  توفري هذا احلق األساسي. 
و وكان استهالل برجمإ العتمادات املخصصة لتحسني وضع املدار  الطوة إ ابية  ز -127

عليز  الدسزتور والسياسزات التعليميزة.  ، الزذي يزنصعل  توفري التعلزيم اجملزاين تزدر ياا  اإلقدام فعالا 
ويغطززي هززذا الززربجمإ تكززاليف القرطاسززية والكتززب والززمي املدرسززي لألطفززال يف املززرحلتني الززدنيا 

هذه العتمادات مع  والعليا من التعليم األساسي واملرحلة العليا من التعليم الثانوي. وترتافق أيضاا 
 الزمي املدرسزي والقرطاسزية للفتيزات ول سزيما الفتيزات تزوفري برجمإ املزنع املاليزة الزذي يتزيع أيضزاا 

يف املنزاطق الريفيزة. وإضزافة إر مجلزز ، يزوفر مشزروع ناقززرأن الزذي يدعمز  البنزز  الزدويل عزن طريززق 
 بيان والفتيات يف املدار .وزارة التعليم األساسي والثانوي الكتب املدرسية اجملانية للص
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لتحززويالت النقديززة ابززرجمإ  للجميززع، اسززُتهل أيضززاا وللحززرص أكثززر علزز  إاتحززة التعلززيم  -128
آالززر مززن أشززكال التعلززيم املسززتويف للمعززايري الززدنيا للمنهززاج الدراسززي  الززذي يززوف ر شززكالا  املشززروطة

ززز  إر األطفزززال والشزززباب الزززذين يزززراتدون املزززدار  اإلسزززالمية غزززري التقليديزززة. وبزززدأ تطبيزززق  واملوجا
البلززد، ويهزززدف إر بنززاء املهززارات الوظيفيزززة يف جمززال القزززراءة يف كزززل أ ززاء  مركززماا  17الززربجمإ يف 

عن املهارات احلياتية ومهارات كسب العزيش. وتضزاف إر هزذه املزوارد  والكتابة واحلساب فضالا 
هززا حززمم املززنع الدراسززية اخلاصززة الززيت تغطززي املاليززة شززىت أنززواع املبززادرات واحلززوافم اإلقليميززة، مبززا في

يف منهززززا الرسززززوم واألزايء املدرسززززية والكتززززب واألنشززززطة اإلرشززززادية. جمموعززززة واسززززعة مززززن التكززززال
ومتكنت وزارة التعليم من بناء الصفوف يف كل أ اء البلد بفضل دعم  تلف اجلهات املا زة مزن 

املوارد اإلضزافية الزيت أتزت  وساات أيضاا  أجل إسني حصول هيع الغامبيني عل  التعليم اجليد.
يع لتززوفري التعلززيم للجميززع ومززن الشززراكة العامليززة مززن أجززل التعلززيم مسززااة  مززن مبززادرة املسززار السززر 

 كبرية يف إنشاء صفوف إضافية ووفرت المالم الالزم لتسريع عملية النتفاع ابلتعليم األساسي.

 التوصيات  
 169-109و 165-109و 109-164

 لة التنفيذحا  
أجززل تعميززم وصززون احلززق يف التعلززيم للجميززع، منززذ الفززرتة املشززمولة ابلتقريززر األالززري، ومززن  -129

أنشأت احلكومة املميد من املدار  اليت ل تبعد عن السكان أكثزر مزن كيلزومرتين مزن أجزل تزوفري 
 فرص احلصول عل  التعليم لكل طفل غام .

 حبسب النوع والسنة.ويعرض اجلدول أدجه عدد املدار   -130
 كر عدد مراكز النماء يف مرحلة الطفولة املب

 2018 2017 2016 2015 نوع املدرسة

 811 758 718 705 املرحلة الدنيا من التعليم األساسي

 188 163 150 138 املرحلة العليا من التعليم األساسي

 250 236 240 223 مدار  التعليم األساسي

 189 171 160 145 عليم الثانوياملرحلة العليا من الت

 438 1 328 1 268 1 211 1 اجملموع

وبشززكل ملحززوخ عززدد امللتحقززني ابملززدار  يف  تلززف مراحززل التعلززيم  كثززرياا   وازداد أيضززاا  -131
منزززذ الفزززرتة املشزززمولة ابلتقريزززر األالزززري. ففزززي املرحلزززة الزززدنيا مزززن التعلزززيم األساسزززي، ازداد املعزززدل 

. ويشمل 2018يف عام  ٪112.7إر  2016يف عام  ٪104درسة من اإلهايل لاللتحاق ابمل
. ويف الفززرتة   الدينيززة اإلسززالمية، الززيت ابت يُعزرتف هبززا رُسيززاا هزذا املعززدل نسززب اللتحززاق ابملزدار 

 ٪116.5إر  2010يف عام  ٪89.1نفسها، ازداد إهايل معدل التحاق الفتيات ابملدرسة من 
يف  ٪108.9إر  2010يف عزام  ٪87.5تحزاق الصزبيان مزن ، وإهايل معدل ال2018يف عام 

 .2018عام 
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 الدنيا م  التعليم األساسي إمجايل معدل االلتحاق ابملرحلة
 اجملموع اإلجث الذكور 

2015 99.0٪ 103.5٪ 101.2٪ 

2016 101.4٪ 106.7٪ 104.0٪ 

2017 105.4٪ 111.8٪ 108.6٪ 

2018 108.9٪ 116.5٪ 112.7٪ 

 2004يف عزام  ٪66هايل معزدل اللتحزاق ابملرحلزة العليزا مزن التعلزيم األساسزي مزن وزاد إ -132
يف  ٪68.3و 2014يف عززام  ٪68.1و 2013يف عززام  ٪68.1إر  2010يف عززام  ٪66.2و

 2015يف معدل اللتحاق ابملدار  بني عامي  ٪1.5. ولكن حدث تراجع مبقدار 2015عام 
. واجلزدير ابلزذكر أن 2018يف عزام  ٪68.1إر  2017يف عزام  ٪67.4، وزايدة من 2016و

شزهدت زايدة اثبتزة يف إهزايل معزدل التحزاق الفتيزات  2018و 2010الفرتة املمتدة بني عامي 
. 2018يف عزام  ٪71.3إر  2010يف عزام  ٪65.6ابملرحلة العليا مزن التعلزيم األساسزي، مزن 

لتعلززيم األساسززي تقلبززات فانتقززل ومززن جهززة أالززر ، شززهد التحززاق الصززبيان ابملرحلززة العليززا مززن ا
، وشزهد زايدة 2011يف عزام  ٪65.5 إر 2010يف عزام  ٪66.9إهايل معدل اللتحزاق مزن 

 .٪64.8وإر  ٪65.9إر  طفيفاا  تراجعاا مث  ٪68.3إر  2015و 2012بني عامي 
 إمجايل معدل االلتحاق ابملرحلة العليا م  التعليم األساسي

 اجملموع اإلجث الذكور 

2015 68.3٪ 68.2٪ 68.3٪ 

2016 65.9٪ 67.6٪ 66.8٪ 

2017 65.0٪ 69.7٪ 67.4٪ 

2018 64.8٪ 71.3٪ 68.1٪ 

 إمجايل معدل إمتام املرحلة الدنيا م  التعليم األساسي
 اجملموع اإلجث الذكور 

2015 72.8٪ 74.4٪ 73.6٪ 

2016 74.7٪ 76.0٪ 75.4٪ 

2017 77.4٪ 80.0٪ 78.7٪ 

2018 79.7٪ 84.3٪ 82.1٪ 

 2010يف عزام  ٪33.9وإضافة إر مجل ، إس ن معدل اللتحاق ابملرحلة الثانويزة مزن  -133
يف  ٪30.6، مززززززع زايدة اثبتززززززة يف معزززززززدل التحززززززاق الفتيززززززات مزززززززن 2018يف عززززززام  ٪47.8إر 
 .2018يف عام  ٪49.8إر  2014يف عام  ٪41و 2013يف عام  ٪39.1و 2010 عام
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 التعليم الثانويرحلة العليا م  إمجايل معدل االلتحاق ابمل
 اجملموع اإلجث الذكور 

2015 42.6٪ 40.5٪ 41.6٪ 

2016 44.1٪ 43.9٪ 44.0٪ 

2017 44.5٪ 47.1٪ 45.9٪ 

2018 45.7٪ 49.8٪ 47.8٪ 

ومنزززذ الفزززرتة املشزززمولة ابلتقريزززر األالزززري، ُسزززجلت زايدة تدر يزززة يف معزززدلت اللتحزززاق  -134
 .2018و 2010عام بني عامي لثانوية بشكل ابملدار  البتدائية وا

وتعكس هذه المايدة اجلهود اليت بذلتها احلكومزة لتعميزم انتفزاع الفتيزات ابلتعلزيم وإعطزائهن  -135
أفضززل يف احليززاة. فتشززارك احلكومززة يف بززرامإ عامززة للتوعيززة بغيززة تشززجيع األهززل علزز  إيززالء  فرصززاا 

ذكور. وإضززافة إر مجلزز ، الضززع دليززل التززدريب علزز  عززن الزز األولويززة لتعلززيم أطفززاام اإلجث فضززالا 
 لتضزمينهما 2015القضااي اجلنسانية وحممة اإلجراءات املتعلقزة ابجملزال اجلنسزاين للمراجعزة يف عزام 

 املسائل املستجدة وزايدة مراعاة العتبارات اجلنسانية يف التعليم والتعلم يف املدار .
شزخاص مجوي اإلعاقزة، والطزت الطزوات كبزرية وصد قت غامبيزا علز  اتفاقيزة حقزوق األ -136

يف بعض اجملالت. وهناك ثالث مزدار  متخصصزة معزرتف هبزا لألشزخاص مجوي اإلعاقزة وهزي: 
املدرسزة املنهجيزة اخلاصزة لألشزخاص الزذين يواجهزون صزعوابت يف مدرسة سانت جون للصزم، و 

صززرية )نغززويفن( الززذي يززوفر الززتعلم، ومركززم املززوارد التززابع ملنظمززة غامبيززا املعنيززة بززذوي العاهززات الب
الدمات تعليمية إر مجوي العاهات البصرية. ويتناول عدد من الوكالت احلكومية مسزألة حقزوق 

ينها وزارة التعليم األساسي والثزانوي، وإدارة الرعايزة الجتماعيزة، األشخاص مجوي اإلعاقة. ومن ب
 ووزارة الشباب والرايضة، وغريها.

 بري التنفيذ العامةتدا -احلق يف التنمية  -نون 

 التوصيتان  
  152-109و 109-150

 حالة التنفيذ  
لزززذي تتبعززز  مبثابزززة املخطزززط ا 2021-2018الطزززة التنميزززة الوطنيزززة للفزززرتة  تُعزززد حاليزززاا  -137

 احلكومة يف جمال التنمية الوطنية.
 وإدد الطة التنمية الوطنية األولوايت السرتاتيجية الثماين التالية: -138

ة احلوكمزززة الرشزززيدة، واحزززرتام حقزززوق اإلنسزززان، وسزززيادة القزززانون، ومتكزززني إعزززاد )أ( 
 املواطنني من الالل الالمركمية واحلكم احمللي؛

 د، وإفيم النمو، وإحداث إو ل اقتصادي؛ضمان استقرار القتصا )ب( 
إززدي  المراعززة ومصززائد األُسززاك لتحقيززق النمززو القتصززادي املسززتدام واألمززن  )ج( 
 تغذوي واحلد من الفقر؛الغذائي وال
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السززتثمار يف العنصززر البشززري مززن الززالل إسززني التعلززيم واخلززدمات الصززحية  )د( 
 وبناء جمتمع يرع  أفراده؛

 التحتية وإعادة الدمات الطاقة لتدعيم القتصاد؛ إنشاء البىن )ه( 
 ستدام؛تشجيع السياحة الشاملة للجميع واملتمحورة حول الثقافة بغية إقيق النمو امل )و( 
 متكني الشباب؛ جين العوائد الدميغرافية بفضل )ز( 
 جعل القطاع اخلاص أداة للنمو والتحول وإ اد فرص العمل. )ح( 

وفيما خيص األمن الغذائي والمراعة، أنشم جملس زراعي مهمت  إرشاد اخلطط والسياسزات  -139
مززن أجززل مراقبززة  2005ة لعززام يف اجملززال المراعززي. وإضززافة إر مجلزز ، سززنت احلكومززة قززانون األغذيزز

إنتززاج املنتجززات الغذائيززة وصززناعتها وبيعهززا وتوزيعهززا واسززتريادها وتصززديرها. وإضززافة إر مجلزز ، نززص 
نون عل  إنشزاء الوكالزة الوطنيزة للتغذيزة، ودورُهزا تنسزيق هيزع األنشزطة التغذويزة واألنشزطة مجات القا

قززة بسززالمة األغذيززة ومبراقبتهززا. ومززن التزززدابري الصززلة يف غامبيززا، وتنسززيق وإززري هيززع املسزززائل املتعل
مزن أجزل  األالر  توفري الدعم التقين مبا يشمل فرص احلصول عل  قروض طويلزة األجزل للمزمارعني
 استحداث ممارع حديثة، وكذل  إنشاء جمم عات علوم لتحسني جودة اإلنتاج األساسي. 

ملشززكلة الفقززر وهشاشززة األوضززاع وتززوفري ويُعتززرب تعميززم احلمايززة الجتماعيززة مززن الززالل التصززدي  -140
مززل مسزتو  معيشززي لئززق جلميززع الغززامبيني مززن الززالل التخفيزف مززن املخززاطر وإ ززاد املميززد مززن فززرص الع

من األولوايت اإلمنائيزة الوطنيزة. ويتحقزق مجلز  مزن الزالل تنفيزذ السياسزات والزربامإ املصزمامة للحزد مزن 
تعميززززم كفززززاءة سززززوق العمززززل واحلززززد مززززن تعززززرض الفقززززر وهشاشززززة األوضززززاع مززززن الززززالل التشززززجيع علزززز  

 االيل.األشخاص للخطر؛ وابلتايل، هذا يميد من قدرهتم عل  محاية أنفسهم من املخاطر والسارة املد

 املسائل اجلديد  واملستجد  -اثلثا   
 والتعويضجلنة تقصي احلقائق واملصاحلة  -ألف 

جل التحقيق يف هيزع انتهاكزات ُشكلت جلنة لتقصي احلقائق واملصاحلة والتعويض من أ -141
. ويُفزرتض أن 2017إر كزانون الثاين/ينزاير  1994حقوق اإلنسان اليت ارُتكبت من متوز/يوليز  

تتناول هذه اللجنة انتهاكزات حقزوق اإلنسزان الزيت وقعزت يف املاضزي وأسزباب إفزالت اجلنزاة مزن 
فيمزا خيزص النتهاكزات  العقاب، وأن إزدد األشزخاص الزذين يتحملزون أكزرب قزدر مزن املسزؤولية

والتجزززاوزات الزززيت مسزززت حبقززززوق اإلنسزززان وأن ُتصزززدر التوصززززيات بشزززأن مقاضزززاهتم، وأن تقززززد م 
 ضززززحااي انتهاكززززات حقززززوق اإلنسززززان. وتتززززألف اللجنززززة مززززن أحززززد عشززززر عضززززواا التعويضززززات إر 

 ويُفرتض أن تعمل لفرتة سنتني مع إمكانية متديد هذه املدة.

 جلنة استعراض الدستور -ابء 
تتمثزززل وليزززة جلنزززة اسزززتعراض الدسزززتور يف صزززياغة دسزززتور جديزززد لغامبيزززا. وستسزززتعرض  -142

وجتزززري مشزززاورات عامزززة علززز  الصزززعيد الزززوطين ويف  1997اللجنزززة، ألداء وليتهزززا، دسزززتور عزززام 
وستضززطلع  أوسزاط املغرتبززني للتمززا  رأي اجلمهززور العززام. وتتززألف اللجنزة مززن أحززد عشززر عضززواا 

 مع إمكانية متديد املدة لستة أشهر ل أكثر.  جاوز الثمانية عشر شهراا أبعمااا ملدة ل تت
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 اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان -جيم 
اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسزان مزن أجزل تنزاول انتهاكزات حقزوق اإلنسزان الزيت أنشئت  -143

يززة املخولززة سزتحدث يف املسززتقبل، وتعميززم ومحايززة حقززوق اإلنسززان يف غامبيززا. وتشززمل وليززة احلما
للجنزززة سزززلطة رصزززد أي انتهاكزززات حلقزززوق اإلنسزززان مرتكبزززة علززز  يزززد مزززوظفني حكزززوميني وغزززري 

عززن مجلزز ، متززار  اللجنززة  كاو  بشززأكا والتحقيززق فيهززا. وفضززالا حكززوميني يف غامبيززا وتلقززي الشزز
الوطنيزززة حلقززززوق اإلنسزززان السززززلطات الزززيت تتحلزززز  هبزززا احملكمززززة العليزززا فيمززززا خيزززص السززززتماع إر 

 ، ومطالبة الشهود ابإلدلء بشزهادهتم يف جلسزات السزتماع، واسزتجواب الشزهود بعزد الشكاو 
  تزدابري محايزة حيزاة األفزراد وسزالمتهم، وإر مزا هنالز . أداء القسم، وإنفامج القرارات، مبا يف مجل

وتتألف اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان من مخسة أعضاء سيشغلون مناصبهم ملدة ثالث سزنوات 
 ادة تعيينهم لولية أالر . و وز إع

 إصالح اطاع األم  -دال 

ت الزيت يواجههزا قطزاع أجري تقييم لعملية إصالح قطاع األمن فزأبرز  الثغزرات والتهديزدا -144
فريززق صززياغة  األمززن. وقززاد مجلزز  إر وضززع سياسززة األمززن الززوطين الززيت جززر  إقرارهززا. ويقززوم حاليززاا 

فها تنفيززذ سياسززة األمززن الززوطين. وإضززافة إر مجلزز ،  عززداد اسززرتاتيجية وطنيززة لقطززاع األمززن هززد
يم الزززذي أجزززري إعزززداد اسزززرتاتيجية إلصزززالح قطزززاع األمزززن هزززدفها وضزززع نتزززائإ التقيززز  زززري أيضزززاا 

 لقطاع األمن موضع التنفيذ.

 التحدايت اليت تقتضي دعم األوساط الدولية -رابعا   
 ني الوزارات(.دعم اآللية الوطنية ل بالغ واملتابعة )فرقة عمل مشرتكة ب •

 دعم اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان. •

 دعم إجراءات العدالة النتقالية. •

Notes 
 1 Section 2 of the Children’s Amendment Act 2016. 

 2 Budget Appropriation Report 2014. 

 3 Paper presented by Ramou Cole Ceesay as the health contribution to the BPFA + 15 Report. 

 4 Before 2017, there were 6 private newspapers however since the change of Government this has 

increased to 11. There were no private TV stations in the country before 2017; presently, TV 

licences have been issued to three private TV stations. 
    


