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متهيد
تلتزمم ههوريززة غامبيززا نفززامج حقزوق هيززع األفزراد وحزرايهتم علز ززو تززدر ي فضزالا عززن
الواجبات املكرسة يف اتفاقيات ومعاهدات حقوق اإلنسان اليت صدقت عليها ،مزن الزالل اذزامج
التدابري املناسبة يف جمال السياسات ويف اجملال التشريعي والقضائي واإلداري واملايل.
ومزن هزذا املنطلزق ،يرمزي هزذا التقريزر إر إبزراز التزدابري املتخزذة ،والتقزدم احملزرز ،والعوائززق
اليت صودفت .وقد لمم الالل الفرتة قيد الستعراض ( )2019-2015التغلب عل العديد مزن
التحدايت للتمكن فعالا من النهوض هبذه احلقوق ومن محايتها.
وتغتززنم وزارة العززدل الفرصززة ل عزراب عززن تقززديرها جمللززس حقززوق اإلنسززان و مززل يف أن
يقدر اجمللس التقدم احملرز حىت اآلن والتصميم الذي أبدي للتغلب عل التحزدايت املشزار إليهزا،
وأن يواص ززل دعمز ز للتز زمام غامبي ززا ابلتش ززجيع علز ز تعمي ززم حق ززوق اإلنس ززان والش ززعوب ومحايته ززا
مبا خيدم املصلحة العامة جلميع الغامبيني.
وتتطل زع حكوم زة غامبيززا إر انتهززاز الفرصززة الززيت سززتتاح اززا لفززتع ح زوار بنززاء مززع الفريززق
العامل املعين ابلستعراض الدوري الشامل يف تشرين الثاين/نوفمرب .2019
من إعداد:
فرقة العمل املشرتكة بني الوزارات بتنسيق من مكتب النائب العام ووزارة العدل.
متوز/يولي 2019
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اائمة التشريعات
قانون الطفل لعام 2005
قانون حماكم احملافظات (القوانني املعدلة عام )2009
قانون مكافحة العنف املنميل لعام 2013
قانون العمل لعام 2007
قانون السجون (القوانني املعدلة عام )2009
قانون مكافحة اجلرائم اجلنسية لعام 2013
قانون املرأة لعام 2010
قانون مكافحة جرائم السياحة لعام 2003
قانون مكافحة الجتار ابألشخاص لعام 2007
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أوال -عملية إعداد التقرير
 -1أعدت فرقة العمل املشرتكة بني الزوزارات ،املعنيزة بتقزد التقزارير إر هيئزات املعاهزدات،
هذا التقريزر بتوجيز مزن وزارة العزدل وإزت إشزرافها .وتزور فريزق صزياغة مهمزة إعزداد التقريزر بعزد
إج زراء مشززاورات مستفيضززة مززع أصززحاب املصززلحة يف الززوزارات واملؤسسززات املعنيززة كززان هززدفها
احلصول عل معلومات عن التقدم احملرز منذ اجلولة األالرية.
 -2ونظم ززت وزارة الع ززدل ابلتع ززاون م ززع أمان ززة الكومنول ز  ،يف آمجار/م ززار  ،2019حلق ززة
عمل تشزاورية مزدهتا ثالثزة أايم جزر فيهزا تزدريب أعضزاء مزن فرقزة العمزل املشزرتكة بزني الزوزارات
ومنظمات اجملتمع املدين وشركاء آالرين عل تقد التقزارير يف إطزار السزتعراض الزدوري الشزامل
وهيئززات املعاهززدات ،واسززتُعرض أيض زا يف حلقززة العمززل التشززاورية املشززروع األول للتقريززر وقُززدمت
التعليقات بشأن .
وعقز زدت يف  30متوز/يوليز ز  2019حلق ززة عم ززل إلقز زرار املش ززروع الث ززاين للتقري ززر ال ززذي
-3
ُ
ُعرض للمرة الثانية عل املشاركني من احلكومة ومنظمات اجملتمع املدين كي ينظروا فيز  .وأُالزذت
يف العتب ززار مس ززاااهتم واقرتاح ززاهتم وتوص ززياهتم املقدم ززة يف ه ززذا الص ززدد م ززن أج ززل إع ززداد التقري ززر
النهائي املممع تقدمي إر جملس حقوق اإلنسان.

اثنيا -تنفيذ التوصيات الصادر ع اجلولة السابقة
ألف -ابول القواعد الدولية
التوصيات
 1-109و 8-109و 40-109و 39-109و 22-109و 23-109و27-109
و 28-109و 2-109و 9-109و 10-109و 11-109و 12-109و13-109
و 14-109و 15-109و 16-109و 17-109و 18-109و 19-109و20-109
و 21-109و 31-109و 32-109و 33-109و 34-109و 35-109و36-109
و 37-109و 29-109و 30-109و 3-109و 4-109و 5-109و 6-109و7-109
و 24-109و 25-109و26-109
حالة التنفيذ
 -4م ززع أن ه ززذه التوص ززيات ت تن اف ززذ بع ززد تنفي ززذا ك ززامالا ،دأب ززت احلكوم ززة علز ز اسز زتعراض
املعاهززدات الدوليززة حلقززوق اإلنسززان لغززرض توقيعهززا أو التصززديق عليهززا .وقامززت غامبيززا الززالل
الفرتة قيد الستعراض ابلتوقيع والتصديق عل الصكوك التالية:
معاهززدة األمززم املتحززدة بشززأن حظززر األسززلحة النوويززة ،املوقعززة يف  20أيلززول/
(أ)
سبتمرب  2017واملصدق عليها يف  26أيلول/سبتمرب 2018؛
(ب) اتفاقيز ززة مناهضز ززة التعز ززذيب وغز ززريه مز ززن ضز ززروب املعاملز ززة أو العقوبز ززة القاسز ززية
أو الالإنسانية أو املهينة ،املوقعة يف عام  2017واملصدق عليها يف عام 2018؛
GE.19-14314
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(ج) التفاقيززة الدوليززة حلمايززة حقززوق هيززع العمززال املهززاجرين وأفزراد أسززرهم ،املوقعززة
يف عام  2017واملصدق عليها يف عام 2018؛
(د) التفاقيززة الدوليززة حلمايززة هيززع األشززخاص مززن الالتفززاء القسززري ،املوقعززة يف
عام  2017واملصدق عليها يف عام 2018؛
(ه) الربوتوك ز ززول الالتي ز ززاري الث ز ززاين امللح ز ززق ابلعه ز ززد ال ز ززدويل اخل ز ززاص ابحلق ز ززوق املدني ز ززة
والسياسية ،ااادف إر إلغاء عقوبة اإلعدام ،املوقع يف عام  2017واملصدق علي يف عام 2018؛
(و) الربوتوكز ززول الالتي ز ززاري لتفاقيز ززة حق ز ززوق الطفز ززل بش ز ززأن اش ز زرتاك األطف ز ززال يف
املنازعات املسلحة ،املصدق علي يف نيسان/أبريل .2008
التوصية
38-109
حالة التنفيذ
 -5نُفززذت هززذه التوصززية تنفيززذا كززامالا إمج وقعززت غامبيززا عل ز نظززام رومززا األساسززي يف 7
ك ز ززانون األول/ديس ز ززمرب  1998وص ز ززدقت عليز ز ز يف  28حميران/يونيز ز ز  .2002إل أن النظ ز ززام
السابق سزحب عضزوية البلزد مزن نظزام رومزا األساسزي عزام  ،2015وتراجعزت السزلطة اجلديزدة
عن هذا القرار يف عام .2017
 -6وجتر حاليا عملية استعراض دستوري وتشريعي سزتأالذ يف العتبزار أحكزام نظزام رومزا
األساس ززي .وإض ززافة إر مجل ز  ،ب ززدأت احلكوم ززة تعم ززل عل ز إدراج أحك ززام النظ ززام األساس ززي يف
تشريعاهتا الدااللية من الالل اعتماد قانون مكافحة اجلرائم الدولية.
التوصيات
 107-109و 108-109و 109-109و 101-109و 102-109و103-109
و 104-109و 105-109و106-109
حالة التنفيذ
 -7نُفززذت هززذه التوصززيات تنفيززذا كززامالا إمج صززدقت حكومززة غامبيززا مززؤالرا علز الربوتوكززول
الالتياري الثاين امللحق ابلعهد الدويل اخلاص ابحلقوق املدنية والسياسية .وأقدمت حكومزة غامبيزا
أيض ا ،يف إطار جهودها الرامية إر إلغاء عقوبة اإلعزدام ،علز ذفزيض هيزع أحكزام اإلعزدام إر
أحكام ابلسجن املؤبد ،وصدر قرار بوقف تطبيق عقوبة اإلعدام.
 -8وإضزافة إر مجلز  ،أنشزئت جلنزة لسزتعراض الدسزتور مهمتهزا اسزتعراض الدسزتور القزد
وصياغة دستور جديد سيصزوت عليز الشزعب الغزام عزرب اسزتفتاء عزام .وتشزمل قائمزة املسزائل
املعروضة عل جلنة استعراض الدستور مسألة إلغاء عقوبة اإلعدام.
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ابء -التعاون مع هيئات املعاهدات
التوصيات
 88-109و 90-109و89-109
حالة التنفيذ
 -9تعز زي غامبي ززا ،بوص ززفها دول ززة طرفز زا يف ش ززىت املعاه ززدات الدولي ززة واإلقليمي ززة ودون اإلقليمي ززة،
التمامهززا بتقززد التقززارير الدوريززة املتعلقززة مبسززتو تنفيززذها اززذه املعاهززدات ول سززيما املعاهززدات املتعلقززة
حبقوق اإلنسان .وقد ورث النظام الدميقراطي اجلديزد إزدايت ومعوقزات هائلزة تتعلزق بسزيادة القزانون،
وابلنتهاكات والتجاوزات اليت متس حقوق اإلنسان األساسية ،وابلنظام احلكومي غري املتوازن.
 -10وشززهد العقززدان األالزريان ( )2016-1994إضززعاف مؤسسززات الدولززة املكلفززة قامززة
العدل ،وإنفامج حقوق اإلنسان ،واحرتام سيادة القانون.
 -11وعلز هززذه اخللفيززة ،وضززع ابلتززايل النظززام السياسززي اجلديززد يف عززام  2017بززرجمإ إصززالح
يل تطلعاتنا اإلمنائية اجلماعية كأمزة واحزدة ،هادفز ا إر تصزحيع األالطزاء املرتكبزة يف السزنوات الثنزيت
والعشزرين املاضززية مززن الزالل إجزراء إصززالحات مؤسسززية وقانونيززة لتحقيززق التنميززة الوطنيززة علز النحززو
احملززدد يف الطززة التنميززة الوطنيززة للفززرتة  .2021-2018ويقززوم بززرجمإ اإلصززالح هززذا علز عززدد مززن
الركائم ،تتناول إحداها التقارير اليت الرت الدولة يف تقدميها إر هيئات املعاهدات.
 -12ويُعترب شزعور حكومزة غامبيزا جمزددا ابلعزمم علز تصزفية كزل التقزارير املتزأالرة وعلز تلبيزة
التمامها بتقد التقارير بصورة منتظمة جمءا من تعهدها بتجديد الثقة وتعميم التعاون الدويل.
 -13ومنذ عام  ،2017خاذذت تزدابري متعزددة لتنزاول التقزارير املتزأالرة الزيت يلزمم علز الدولزة
تقدميها إر هيئات املعاهدات ،وكان أواا إنشاء فرقزة العمزل املشزرتكة بزني الزوزارات املعنيزة بتقزد
التقارير إر هيئات املعاهدات واليت تضم مؤسسات متعزددة .وفرقزة العمزل هزذه الزيت تعمزل إزت
إشراف وزارة العدل مكلفة عداد التقارير الواجب تقدميها إر هيئات املعاهدات.
 -14والض ززع أعض ززاء فرق ززة العم ززل ،من ززذ إنش ززائها يف ع ززام  ،2017لسلس ززلة م ززن ال ززدورات
التدريبيززة بززدعم مززن املفوضززية السززامية حلقززوق اإلنسززان يف غززرب أفريقيززا ،ومركززم حقززوق اإلنسززان،
وجامعة بريتوراي يف جنوب أفريقيا ،ومن وزارة اخلارجية والكومنول يف اململكة املتحدة.
 -15وابلتززايل ،اسززتوفت أالزريا غامبيززا يف  6متوز/يوليز  ،2018بوصززفها دولززة طرفزا يف العهززد الززدويل
اخلاص ابحلقوق املدنية والسياسية ،التمامها بتقد تقرير مبوجب العهد بعد الري دام  33عاما.
 -16ويف آب/أغسززطس  ،2018قززدمت غامبيززا أيض زا إر اللجنززة األفريقيززة حلقززوق اإلنسززان
والشعوب تقريرا جامعا يغطي الفرتة املمتدة بني عامي  1994و.2017
 -17ويف إط ززار الغ ززاايت مجات األولوي ززة احمل ززددة يف الط ززة التنمي ززة الوطني ززة ،تب ززذل فرق ززة العم ززل
املشززرتكة بززني الززوزارات اجلهززود إلعززداد وتقززد هيززع التقززارير املتززأالرة إر هيئززات املعاهززدات قبززل
عام  .2021وهي تشمل التقزارير الواجزب تقزدميها قبزل عزام  2020إر اللجنزة املعنيزة ابلقضزاء
عل التمييم ضد املرأة ،وجلنة حقوق الطفل ،وجلنة اخلرباء األفريقية املعنيزة حبقزوق الطفزل ورفاهز ،
وجلنة القضاء عل التمييم العنصري.
GE.19-14314
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جيم -التعاون مع املكلفني ابإلجراءات اخلاصة
التوصيات
 91-109و 92-109و 93-109و 94-109و95-109
حالة التنفيذ
 -18وجهت غامبيا الزالل الفزرتة قيزد السزتعراض دعزوات كثزرية إر شزىت أصزحاب الزولايت
املتعلقة حبقوق اإلنسان.
 -19وقام ززت املق ززررة اخلاص ززة املعني ززة حب ززالت اإلع ززدام ال ززارج القض ززاء أو جز زراءات م ززوجمة
أو تعسززفا ،واملقززرر اخلززاص املعززين مبسززألة التعززذيب وغززريه مززن ضززروب املعاملززة أو العقوبززة القاسززية
أو الالإنسززانية أو املهينززة بزمايرة البلززد يف تشزرين الثززاين/نوفمرب  .2014إل أن القيززود الززيت فرضززتها
احلكومة السابقة فيما خيص الدالول إر السجون أدت إر فشل المايرة.
 -20ويف عززام  ،2017أجززر املقززرر اخلززاص املعززين بتعميززم احلقيقززة والعدالززة واجلززرب وضززماجت
عززدم التكزرار ،والفريززق العامززل املعززين حبززالت الالتفززاء القسززري أو غززري الطززوعي زايرة إر غامبيززا
وُسع اما ابلدالول إر هيع السجون ومراكم الحتجاز.
ُ
 -21وإضافة إر مجل ُ ،دعيت السيدة مود دي بزوير بوكيتشزيو ،املقزررة اخلاصزة املعنيزة مبسزألة
بيع األطفال واستغالام جنسيا ،مبا يف مجل بغزاء األطفزال واسزتغالل األطفزال يف املزواد اإلابحيزة
وغريهززا مززن املزواد الززيت تنطززوي علز اعتززداء جنسززي علز األطفززال ،لزمايرة البلززد يف تشزرين األول/
أكتوبر .2019
 -22وعالوة عل مجل ُ ،وِّجهت دعوة أالر إر املقرر اخلزاص املعزين بتعميزم احلقيقزة والعدالزة
واجلرب وضماجت عدم التكرار لمايرة البلد يف تشرين الثاين/نوفمرب .2019

دال -التعاون مع اآلليات واملؤسسات الدولية
التوصيتان
 170-109و171-109
حالة التنفيذ
 -23لق ززد التمس ززت احلكوم ززة وتلق ززت علز ز م ززر األعز زوام ،ع ززن طري ززق جلن ززة غامبي ززا لالجئ ززني،
املسززاعدة مززن مفززوض األمززم املتحززدة السززامي لشززؤون الالجئززني ،وللمفوضززية مكتززب يف البلززد.
وإضافة إر مجل  ،تزوفر مفوضزية األمزم املتحزدة السزامية لشزؤون الالجئزني التوجيز املهزين إر جلنزة
غامبيا لالجئني بشأن محاية الالجئني ،وتقدم املنظمة نيابة عزن اللجنزة الزدعم املزايل إر الالجئزني
يف البلد.
 -24وعززالوة عل ز مجل ز  ،تقززيم مفوضززية األمززم املتحززدة السززامية لشززؤون الالجئززني شزراكة مززع
جلنززة األغذيززة والتغذيززة يف غامبيززا كززي تقززدم هززذه اللجنززة العززون إر الالجئززني مبززدهم بشززىت أن زواع
الدعم المراعي وكي ِّ
إسن مستواهم املعيشي.
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 -25وقد استقبلت احلكومة يف املاضي أشخاصا هاربني من الضطهاد والضطراابت املدنيزة
والنماعات قدموا مزن جنزوب السزنغال وليزرباي وسزرياليون .وتسزاعد احلكومزة الالجئزني ،مزن الزالل
برجمإ عن القيزادة يف اجملتمعزات احملليزة الزيت تستضزيف الالجئزني ،علز النزدماج حمليز ا يف غامبيزا
مززن الززالل إعطززائهم األراضززي لبنززاء منززازام وزراعتهززا .وفض زالا عززن مجل ز  ،تيسززر مفوضززية األمززم
املتحدة السامية لشؤون الالجئني اندماج الالجئني حمليا بفضل دعمها لشىت أنواع سبل العيش.
التوصية
41-109
حالة التنفيذ
 -26تعهززدت احلكوم ززة اجلديززدة يف غامبي ززا بص ززون حريززة التعب ززري .ويف إطززار الت ززدابري املتخ ززذة
إلصززالح الق زوانني اجلنائيززة واإلعالميززة يف البلززد ،أنشززئت جلنززة وطنيززة لسززتعراض قززانون اإلعززالم،
برعاي ززة وزارة البني ززة األساس ززية ل ع ززالم والتواص ززل ،مهمته ززا اس ززتعراض هي ززع القز زوانني اإلعالمي ززة
السارية الزيت تتعزارض مزع حريزة التعبزري .وأجريزت أيضزا ابلتزوازي مزع مجلز عمليزة إصزالح للعدالزة
اجلنائية هدفها استعراض هيع القوانني اجلنائية يف غامبيا ملواءمتها مع أفضل املمارسات الدولية.
 -27وت يتم الكتفاء ابلتقدم ااائل احملرز يف جمزال حريزة التعبزري ،فقزد اسزتهلت احلكومزة أيضزا عمليزة
إصززالح لقززانون اإلعززالم ،جتززري حالي زا ابلتعززاون مززع شززركاء دوليززني ،وهززدفها اعتمززاد أفضززل املمارسززات
زذف القزوانني الصززارمة الصززادرة عززن اإلدارة السززابقة واسززتبدااا
الدوليززة يف جمززال تنظززيم وسززائل اإلعززالم وحز ُ
بق زوانني جديززدة تيسززر اارسززة احلززق يف حريززة التعبززري .وأُعززد ابلفعززل مشززروع قززانون حريززة الطززالع عل ز
املعلومات وقد يدالل قريبا حيم النفامج لتيسري حصول اجلمهور العام عل املعلومات.
التوصية
134-109
حالة التنفيذ
 -28التممززت الدولززة التمام زا اتم زا ابألحكززام الصززادرة عززن احملكمززة التابعززة للجماعززة القتصززادية
لدول غرب أفريقيا يف القضااي املتعلقة بدايدا هيدارا ،ورئيس القبيلة إبرميزا مانيز  ،وفزاتو كامزارا ،وفزاتو
جوو ماني  ،ولمني فايت ،وألجيي جويب .و ري حالي ا التفاوض بشأن قضية موس سيدخيان.
 -29وإضززافة إر مجلز ُ ،كلفززت جلنززة تقصززي احلقززائق واملصززاحلة والتعززويض ابلتحقيززق يف هيززع
انتهاكات حقوق اإلنسان املرتكبة بني متوز/يولي  1994وكانون الثاين/يناير .2017

هاء -التعاون بني الدول واملساعد اإلمنائية
التوصية
158-109
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حالة التنفيذ
 -30تبززذل احلكومززة مززن الززالل تعاوكززا مززع شززركائها يف التنميززة قصززار جهززدها للتأكززد مززن
توفري العالجات/األدوية املنقذة لألرواح إر األشخاص الذين حيتاجون هذه اخلدمات.
 -31ويتزدالل الصزندوق العززاملي يف اجملزالت املرضززية الثالثزة (السزل ،واملززالراي ،وفزريو نقززص
املناعززة البشزرية واإليززدز)؛ وتقززوم اليونيسززيف بززدعم اخلززدمات املتعلقززة بصززحة األم والطفززل؛ وتززوفر
منظمززة الصززحة العامليززة املسززاعدة التقنيززة والززدعم لتعميززم النظززام الصززحي؛ ويززدعم صززندوق األمززم
املتحدة للسكان أيض ا اخلزدمات املتعلقزة بصزحة األم والطفزل ،ول سزيما يف جمزايل أمزن املنتجزات
اخلاصززة ابلصززحة اإليابيززة والززدمات تنظززيم األسززرة؛ ويززوفر البن ز الززدويل املسززاعدة فيمززا خيززص
اخلدمات الصحية والتغذوية لألم والطفل .وتوفار غالبية هذه اخلدمات جماجا يف هيع أ اء البلد.
التوصية
127-109
حالة التنفيذ
 -32مع عودة غامبيا إر الكومنول  ،طلب اجلهاز القضائي من أمانزة الكومنولز وحكومزة
نيجرياي إيفاد مسؤولني قضائيني يف إطار املساعدة التقنية املقدمة.
 -33فمودت حكومة نيجرياي اجلهاز القضائي الغام أبربعة قضاة للمحكمة العليا عن طريق
برجمإ املساعدة التقنية.

واو -اإلطار الدستوري والتشريعي
التوصيتان
 41-109و42-109
حالة التنفيذ
 -34يُستعرض حاليز ا يف إطزار العمليزة النتقاليزة دسزتور عزام  .1997وتن افزذ أيضز ا عمليزة إصزالح
تشريعي لستعراض القوانني مبا يضمن تواؤمها مع أفضل املمارسات واللتمامات الدولية.
 -35و ري حالي ا استعراض القوانني التالية بوج الاص:
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(أ)

القانون اجلنائي وقانون اإلجراءات اجلنائية؛

(ب)

قانون اإلعالم والتواصل؛

(ج)

قانون السجون؛

(د)

قانون الشرطة؛

(ه)

قانون النتخاابت؛

(و)

قانون األمراض العقلية؛
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(ز)

قانون مكافحة الفساد؛

(ح)

قانون الطفل؛

(ط)

قانون العمل.

التوصيات
 55-109و 56-109و 49-109و 50-109و 51-109و 52-109و58-109
و 53-109و 97-109و100-109
حالة التنفيذ
 -36ل ري تقبل املثليات واملثليني ومغايري ااوية اجلنسانية وممدوجي امليزل اجلنسزي وأحزرار
ااوية اجلنسانية عل نطاق واسع يف غامبيا ،ول تعتمم احلكومة نمع الصفة اجلرمية عن مجل .
 -37لقد نفذت حكومة غامبيا هذه التوصيات بصورة جمئية .ولكن بفضل إجراءات العدالة
النتقالي ززة ،ستُس ززتعرض هي ززع القز زوانني القمعي ززة والتمييمي ززة وتلغز ز  ،ا ززا س ززيولد بيئ ززة مواتي ززة لعم ززل
املدافعني عن حقوق اإلنسان.
 -38وإضززافة إر مجلز  ،أنشززئت جلنززة وطنيززة حلقززوق اإلنسزان مززن أجززل تعميززم ومحايززة حقززوق
اإلنسان املكفولة جلميع األشزخاص مبزن فزيهم املزدافعون عزن حقزوق اإلنسزان يف غامبيزا .وتشزمل
وليززة احلمايززة املخولززة اززذه اللجنززة سززلطة رصززد أي انتهاكززات حلقززوق اإلنسززان ترتكبهززا الدولززة
واجلهات األالر يف غامبيا ،وسلطة تلقي الشكاو بشأكا والتحقيق فيها.
التوصيتان
 96-109و66-109
حالة التنفيذ
 -39اذ ززذت غامبي ززا ت ززدابري عدي ززدة لتحس ززني مرك ززم امل ز زرأة يف احلي ززاة السياس ززية والقتص ززادية
والجتماعية يف البلد .فأنشئت منذ عام  1980إدارة حكوميزة متخصصزة ُسيزت املكتزب املعزين
بشززؤون امل زرأة وأوكلززت إليه زا مسززؤولية إسززداء املشززورة إر احلكومززة بشززأن رفززاه النسززاء والفتيززات.
وأنشئت منذ بداية عام  2019وزارة جديدة للمرأة والطفل والرعاية الجتماعية.
 -40وتنص أيض ا املادة  28من الدستور عل حزق املزرأة يف أن تعامزل علز قزدم املسزاواة مزع
الرجززل ،مبززا يشززمل تكززافؤ الفززرص يف األنشززطة السياسززية والقتصززادية والجتماعيززة .وإظززر أيضزا
املادة  33من الدستور التمييم أايا كان أساس مبا يف مجل نوع اجلنس.
 -41ويتض ززمن ق ززانون املز زرأة لع ززام  ،2010املع ززد الصيصز زا للنه ززوض حبق ززوق املز زرأة ورفاهه ززا،
أحكامز ز ا ابرزة بش ززأن احل ززق يف الكرام ززة ويف الحتك ززام إر القض ززاء ويف املس ززاواة يف احلماي ززة أم ززام
الق ززانون ،واحل ززق يف املمتلك ززات املنقول ززة وغ ززري املنقول ززة ،واحل ززق يف حري ززة التعب ززري ،وع ززدم التع ززرض
للعنف ،وحظر التمييم ،واحلق يف الصحة والدمات الرعايزة الصزحية ،وحقزوق املزرأة يف اجملتمعزات
الريفي ززة ،واحل ززق يف ال ززمواج ،واحلماي ززة اخلاص ززة الواج ززب توفريه ززا للمس ززنات والنس ززاء مجوات اإلعاق ززة
والنساء اللوايت يعشن أوضاع ا صعبة.
GE.19-14314
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 -42وإضززافة إر التززدابري الدسززتورية والتش زريعية املتخززذة ،اعتمززدت غامبيززا السياسززة الوطنيززة
للنهوض بشؤون املرأة الغامبية للفرتة  2020-2010اليت تركم علز نزوع اجلزنس بوصزف مفهومز ا
من مفاهيم التنمية وعل مشاركة النساء والرجزال بصزورة متسزاوية ومنصزفة يف التنميزة القتصزادية
والسياسية والجتماعية يف غامبيا .وعالوة عل مجل  ،يتمثل أحد املبادئ التوجيهيزة للسياسزة يف
اذززامج إج زراءات إ ابيززة للتص ززدي للمظ ززاهر التارخييززة والتقليدي ززة للتميي ززم املمززار يف ح ززق النس ززاء
والفتيات يف الدوائر السياسية والتعليمية والقتصادية والدوائر الجتماعية األالر .
 -43وإضافة إر مجل  ،تستفيد املرأة الغامبية مزن بزرامإ للتوعيزة وإمجكزاء الزوعي ريهزا أصزحاب
املصززلحة املعنيززون مبززن فززيهم وزارة امل زرأة والطفززل والرعايززة الجتماعيززة املنشززأة حززديث ا ،ووزارة العززدل،
ووزارة الصززحة ،ومنظمززات اجملتمززع املززدين الززيت تشززمل رابطززة احملاميززات ،ومنظمززة التفكززري يف شززؤون
الشزاابت ،وشزبكة مكافحززة العنزف القزائم علز نزوع اجلززنس ،وشزبكة بنزاء السززالم يف غزرب أفريقيززا،
وجلنة غامبيا للتصدي للممارسات التقليدية ،ومنتد أالصائيات الرتبية األفريقيات ،وغريها.
 -44وتسززتهدف أنشززطة التوعيززة هززذه الززيت تنصززب يف كززل أ ززاء البلززد علز اإلطززار التشزريعي
الدويل والزوطين (الدسزتور ،وقزانون املزرأة ،وقزانون الطفزل ،وقزانون مكافحزة العنزف املنزميل ،وقزانون
مكافحززة العنززف اجلنسززي ،وقززانون مكافحززة جزرائم السززياحة ،وقززانون حمززاكم احملافظززات ،وغريهززا)
اجملموع ززات النس ززائية والش ززباب وأعض ززاء حم ززاكم احملافظ ززات واملكلف ززني نف ززامج القز زوانني والط ززالب
وأعضاء اجملالس من النساء.
 -45وت تضع احلكومة حىت اآلن حدا أدىن قانوني ا لألجور .ولكن بدأت الوزارة املسؤولة عزن
مسألة التوظيف ،ابلتعاون مع غرفة التجارة يف غامبيا ،ببذل اجلهود لطرح حد أدىن لألجور.
التوصيتان
 54-109و57-109
حالة التنفيذ
 -46ززري حاليزا اسززتعراض القززانون اجلنززائي استعراضزا شززامالا ويُتوقاززع عنززد النتهززاء مززن مجلز
أن تكون هيع األحكام التمييمية قد ألغيت.
 -47وفض ز زالا عز ززن مجل ز ز  ،قز ززدمت هيئز ززة األم ززم املتحز ززدة للم ز زرأة يف متوز/يولي ز ز  2019دعم ز زا إر
احلكومة بشأن استعراض هيع القوانني اليت تنطوي عل متييم بني اجلنسني يف غامبيا بغية تعديلها.
التوصيات
 58-109و 60-109و 61-109و 63-109و 64-109و 146-109و59-109
و62-109
حالة التنفيذ
-48

ري حالي ا استعراض قانون اإلعالم والتواصل والقانون اجلنائي ابلكامل.

 -49ويف ع ززام  ،2017وقع ززت وزارة الع ززدل ووزارة البني ززة األساس ززية ل ع ززالم والتواص ززل عل ز
مذكرة تفاهم ثالثية تنص مادهتا  19عل استعراض هيع القوانني اإلعالميزة ملواءمتهزا مزع أفضزل
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املمارسات الدولية .ويف عام  ،2018أكت جلنة استعراض قانون اإلعزالم املنشزأة مبوجزب مزذكرة
ووضزع بعزد
التفاهم هذه استعراض هيع القوانني اإلعالمية ،وقزدمت تقريرهزا للنظزر يف توصزياهتاُ .
مجل ز مشززروع قززانون حريززة الطززالع عل ز املعلومززات ،وسززيجري أيض ز ا اسززتعراض قززانون اإلعززالم
والتواصل لغرض تعديل .
التوصيات
 65-109و 137-109و 138-109و139-109
حالة التنفيذ
 -50ع ز ززدلت حكوم ز ززة غامبي ز ززا يف عز ز زام  2016ق ز ززانون الطف ز ززل لع ز ززام  2005لتج ز ززر زواج
األطفال والطبتهم(.)1
 -51ومنذ سن هزذا القزانون ،شزاركت احلكومزة واجملتمزع املزدين يف بعثزات توعيزة يف كزل أ زاء
البلد للرتويإ للقانون بني عامة النا وأمام املكلفني نفامج القوانني .ورغم إدراك الدولة للتحزدي
الذي يشزكل إنفزامج القزانون بسزبب الطبيعزة املتجزذرة ازذه املمارسزة ،ستسزتمر يف تنظزيم الزدورات
التدريبيززة للمكلفززني نفززامج الق زوانني ويف إج زراء أنشززطة التوعيززة عززن طريززق وسززائل اإلعززالم وعل ز
املستو الشع بغية التشجيع عل اإلبالغ عن هذه احلالت إر الشرطة.
التوصيات
 43-109و 44-109و 45-109و 46-109و 47-109و 113-109و118-109
و 83-109و 114-109و 115-109و 116-109و 117-109و119-109
و120-109
حالة التنفيذ
 -52يف ع ززام  ،2015أد تع ززديل ق ززانون امل ز زرأة لع ززام  2010إر جت ززر اارس ززة تش ززوي /برت
األعضزاء التناسززلية األنثويزة ميززع أشزكااا .ويسززع القزانون أيضز ا إر تفعيزل احلمايززة الزيت يوفرهززا
الدستور للنساء واألطفال للحؤول دون تعرضهم ملمارسات تضر بصحتهم ورفاههم.
 -53ومن ززذ س ززن ه ززذا الق ززانون ،أج ززري ع ززدد م ززن الز زربامإ الرامي ززة إر بن ززاء قز زدرات املس ززؤولني
القضائيني ،واملكلفني نفامج القزوانني ،والعزاملني يف جمزال الصزحة ،واجلمهزور العزام مزن أجزل فهزم
القانون بشكل أفضل.
التوصية
48-109
حالة التنفيذ
 -54سززنت الدولززة يف عززام  2013قززانون مكافحززة العنززف املنززميل الززذي ززرم العنززف املنززميل
مي ززع أش ززكال وه ززي :العنز زف اجلنس ززي والب ززدين والنفس ززي والقتص ززادي .وي ززنص الق ززانون أيضز ز ا
عل ز اس ززتحداث ص ززندوق دع ززم ص ززص للعن ززف املن ززميل هدف ز مس ززاندة ض ززحااي العن ززف املن ززميل،
GE.19-14314
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و ززري حالي زا النتهززاء مززن إنشززائ  .ومززن بززني أهززداف صززندوق الززدعم هززذا ضززمان تززوفري الززدعم
املادي األساسي إر ضحااي العنف املنميل ،وتدريب الضزحااي واألسزر ،وتزوفري الرعايزة والزدعم إر
ضحااي العنف املنميل ،وبناء املآوي لضحااي العنف املنميل يف هيع مناطق البلد.
التوصيتان
 67-109و68-109
حالة التنفيذ
 -55هناك مشروع قانون بشأن اإلعاقة يرمي إر توفري احلماية لألشخاص مجوي اإلعاقة.
 -56وأع ز ززدت احلكوم ز ززة اس ز زرتاتيجية لل ز ززدفاع ع ز ززن مجوي اإلعاق ز ززة م ز ززن أج ز ززل مراع ز ززاة مص ز ززا
األشخاص مجوي اإلعاقة يف برجمإ التنمية املعد للبلد.
 -57وإض ززافة إر مجلز ز  ،الصص ززت إدارة الرعاي ززة الجتماعي ززة آلي ززة لتن ززاول بع ززض الش ز زواغل
املتصززلة ابألشززخاص مجوي اإلعاقززة ،ابلتعززاون مززع اإززاد املعززوقني يف غامبيززا  -الززدمات توظيززف
مجوي اإلعاق ززة .ووض ززعت اسز زرتاتيجية لل ززدفاع ع ززن مجوي اإلعاق ززة ،وش ززاركت يف مح ززالت إعالمي ززة
إلمجكاء الوعي (بزرامإ علز اإلمجاعزات احملليزة ،وبزرامإ حواريزة تلفميونيزة ،ومقزالت يف الصزحف).
وأصدرت أيض ا فيلم ا واثئقي ا عن األشخاص مجوي اإلعاقة ،يف ظل مشروع إنتاجي نشط يهزدف
إر الز ززدفاع ع ز ززن ه ز ززؤلء األش ز ززخاص .ويُس ز ززتخدم األش ز ززخاص مجوو اإلعاق ز ززة يف القط ز ززاعني الع ز ززام
واخلاص .وعملت احلكومة أيضا ،عن طريق إدارة الرعاية الجتماعية ،عل إجراء دورات تدريبيزة
بشأن اإلعاقة واملساواة ،وتوجهت هذه الدورات إر  12مؤسسة تدريبية وبعض أرابب العمل.
 -58ونُ ِّظم ززت أنش ززطة تواص ززل م ززع مجوي اإلعاق ززة ل ززت أطف ززالا مجوي إعاق ززة يف البل ززد أبس ززره
مبناسززبة صززدور تقريززر حالززة األطفززال يف الع زات لعززام  2013ابلتعززاون مززع اليونيسززيف ،اززا أاتح
الوصول إر  365طفالا يف هيع أرجاء البلد.

 -59وم ززا فتئ ززت احلكوم ززة تعم ززل عل ز ز إقام ززة ش ززبكة تض ززم اآلن ززو  13مؤسس ززة ش ز زريكة
لتشززجيعها عل ز مراعززاة قضززااي اإلعاقززة وإدمززاج األشززخاص مجوي اإلعاقززة يف براجمهززا وأنشززطتها.
و ل مجل أيض ا تقد املعينات التقنية واألجهمة واملشورة والعالج النفسي الجتمزاعي األساسزي
وإجراء زايرات منملية.

 -60ويمداد عدد األشخاص مجوي اإلعاقة الذين يتلقون العالج النفسي الجتماعي األساسزي.
وبل ززد ع ززدد املس ززتفيدين اجل ززدد م ززن ال ززدمات إدارة الرعاي ززة الجتماعي ززة  450شخصز زا ،إض ززافة إر
األشخاص مجوي اإلعاقة املسجلني الذي سبق تسجيلهم والبالد عددهم  5 686شخصا.
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•

وفززرت إدارة الرعايززة الجتماعيززة الوسززائل واألجهززمة املعينززة علز احلركززة إر 450
شخصا من مجوي اإلعاقة (أطراف اصطناعية ،وأحذية ،وعصي للمشي).

•

أنش ززأت احلكوم ززة جلن ززة توجيهي ززة إلدارة ب ز زرامإ تربوي ززة متكامل ززة ه ززدفها إدمز ززاج
األطفزال مجوي اإلعاقزة البصزرية يف هيزع املنززاطق ،ول شزراف علز هزذه الزربامإ،
واللجنة مستمرة يف عملها.
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•

هنززاك أيض زا بززرجمإ مشززرتك للززدفاع عززن مجوي اإلعاقززة أعززده أصززحاب مصززلحة
رئيسيون لتوفري التعليم الشامل لألطفال مجوي اإلعاقة ،وآالر بشأن برامإ النمزاء
يف مرحلة الطفولة املبكرة.

•

تنز ز ززدرج اخلطز ز ززط الس ز ز زرتاتيجية املتعلقز ز ززة ابإلعاقز ز ززة يف بز ز ززرجمإ التنميز ز ززة الوطنيز ز ززة
للفرتة .2021-2018

زاي -املؤسسات والسياسات
التوصيات
 69-109و 70-109و 71-109و 72-109و 73-109و 74-109و75-109
و 76-109و 77-109و 78-109و 79-109و 85-109و87-109
حالة التنفيذ
 -61سززنت اجلمعيززة الوطنيززة ،يف كززانون األول/ديسززمرب  ،2017قززانوجا بشززأن اللجنززة الوطنيززة
وعني منذ مجل احلني أعضاء اللجنة ،وابتت أمانة اللجنزة
حلقوق اإلنسان امتثالا ملبادئ ابريسُ .
تعم ززل اآلن أبداء كام ززل .وتعه ززدت احلكوم ززة احلالي ززة حق ززاق كام ززل حق ززوق اإلنس ززان األساس ززية
املكفولززة جلميززع السززكان يف غامبيززا .وإقيق ز ا اززذه الغايززة ،تقززوم احلكومززة صززالحات دسززتورية
وقانونية رئيسية ملواءمة قوانيننا مع التماماتنا الدولية.
التوصيات
 129-109و 128-109و 130-109و 131-109و 136-109و132-109
حالة التنفيذ
 -62كان اإلطار القانوين القائم سابقا ينص صزراحة علز اسزتقالل اجلهزاز القضزائي ،ولكزن
وقعززت يف املمارسززة حززالت أُبلززد فيهززا عززن تززدالل الفززرع التنفيززذي للحكومززة قبززل عززام .2017
وت حيظ املسؤولون القضائيون ابألمن الوظيفي حبي كان ميكن صزرفهم دون اللتزمام ابإلجزراءات
الواجبة .ومشروع قانون القضاة قيد الستعراض حاليا لضمان مواءمت مع أفضل املمارسات.
 -63ولكن الضع اجلهاز القضزائي يف غامبيزا منزذ عزام  2017لعزدة إصزالحات بنيويزة وإداريزة
مززن أجززل إقامززة العززدل بشززكل أفضززل .وبززدأ مجلز بتعيززني عززدة قضززاة غززامبيني .فمنززذ كززانون الثززاين/
ين ززاير  2017ح ززىت يومن ززا ه ززذا ،ازدادت كثز زريا ق ززدرات اجله ززاز القضز زائي م ززع تعي ززني  12قاض ززي ا يف
احملكمززة العليززا وحمكمززة السززتئناف وحمكمززة الززنقض .واألهززم يف مجلز أن تعيززني  5قضززاة يف حمكمززة
النقض أاتح تشغيل احملكمة بعد توقفها ملدة ثالث سنوات بسبب عدم اكتمال النصاب.
 -64واذذ رئيس القضاة عدة تدابري لضمان استقالل القضاء ونماهت  ،ومن بينها ما يلي:
إعززادة تشززكيل جلنززة اخلززدمات القضززائية ،وإعطاؤهززا جمززددا سززلطاهتا الدسززتورية
(أ)
املتعلقة بتعيني املسؤولني القضائيني وإالضاعهم لرقابة ديبية وصرفهم؛
(ب)
العادة سابقا؛
GE.19-14314
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(ج)

اارسة حرية توزيع موارد امليمانية؛

(د)

إلغاء نظام القضاة املتعاقدين؛

(ه) تعميززم احل زوافم واألحكززام والشززروط املرتبطززة بعمززل املسززؤولني القضززائيني جلززذب
مميد من اخلرباء القانونيني الغامبيني إر داالل اايئات القضائية؛
(و) إنشاء وحدة تواصزل مزن شزأكا إاتحزة الوصزول إر املعلومزات والتوعيزة ابجلهزاز
القضائي ومبا ميكن أن يوفره للجمهور؛
(ز)

إنشاء حماكم إضافية يف املناطق ،من قبيل حمكمة الطفل يف بريكاما وابسي؛

(ح) إنش ززاء ث ززالث حم ززاكم ش ززرعية جدي ززدة ل زمايدة إمكاني ززة اللج ززوء إر ه ززذه احمل ززاكم
والتخفيف من تراكم القضااي.
التوصيتان
 86-109و80-109
حالة التنفيذ
 -65تززنص امل ززادة  33مززن دس ززتور غامبيززا عل ز تسززاوي اجلمي ززع أمززام الق ززانون ومبقتضززاه ،يف ك ززل
جمالت احلياة السياسية والقتصادية والجتماعية والثقافية ويف هيزع اجلوانزب األالزر  ،وعلز تسزاوي
اجلميززع يف احلمايززة أمززام القززانون .واذززذت احلكومززة عززدة تززدابري لتعميززم عززدم التمييززم ومعاملززة اجلميززع
ابلتساوي مبا يشمل األشخاص الضعفاء ومن بينهم األشخاص مجوو اإلعاقة والنساء واألطفال.
 -66واعتمززدت غامبيززا السياسززة الوطنيززة للنهززوض بشززؤون امل زرأة الغامبيززة للفززرتة 2020-2010
الززيت تركززم عل ز نززوع اجلززنس بوصززف مفهوم ز ا مززن مفززاهيم التنمي زة وعل ز مشززاركة النسززاء والرجززال
بصززورة متسززاوية ومنصززفة يف التنميززة القتصززادية والسياسززية والجتماعيززة يف غامبيززا .وعززالوة علز
مجلز ز  ،يتمث ززل أح ززد املب ززادئ التوجيهي ززة للسياس ززة يف اذ ززامج إجز زراءات إ ابي ززة للتص ززدي للمظ ززاهر
التارخيي ززة والتقليدي ززة للتميي ززم املم ززار يف ح ززق النس ززاء والفتي ززات يف ال ززدوائر السياس ززية والتعليمي ززة
والقتصادية والدوائر الجتماعية األالر .
التوصيتان
 151-109و153-109
حالة التنفيذ
 -67بدأت حكومة غامبيا مؤالرا بتعميزم التخطزيط يف كزل أ زاء البلزدُ .فوظزف أالصزائيون يف
جمزال وضززع الطززط التنميزة جلميززع القطاعززات ،وأجريزت بزرامإ تدريبيززة بشزأن التخطززيط للمشززاريع
واإلدارة القائمززة علز النتززائإ هززدفها تعميززم قززدرة واضززعي الطززط التنميززة علز تنفيززذ بزرامإ التنميززة
الوطنية بفعالية .وعلي ُ ،وضعت الطط للتنميزة اإلقليميزة يف  6منزاطق .و زري العمزل حاليزا علز
تعميم نظام اإلدارة املالية املتكاملة يف هيع املناطق.
 -68ومت النتهززاء مززن تنفيززذ بززرجمإ تسزريع وتززرية النمززو وإ ززاد فززرص العمززل يف عززام .2016
وكشززف اسززتعراض الززربجمإ بعززد انتهائ ز إززدايت كززرب مبززا فيهززا الززنقص يف املزوارد الالزمززة لتنفيززذ
16
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اخلطززة تنفيززذا كززامالا ،وضززعف نظززام الرصززد والتقيززيم والقززدرة عل ز الرصززد والتقيززيم ،وعززدم اتسززاق
اسرتش ز ززد ابلس ز ززتنتاجات والتوص ز ززيات املنبثق ز ززة عز ز زن
الربامإ/املش ز ززروعات م ز ززع امليماني ز ززة الوطني ز ززة .و ُ
الستعراض إلعزداد الطزة التنميزة الوطنيزة اجلديزدة للفزرتة  .2021-2018وحزددت هزذه اخلطزة
العملي ززات الواج ززب إجراؤه ززا للقض ززاء عل ز ز الفق ززر امل ززدقع واجل ززوع .وحظي ززت ابع ز زرتاف واض ززعي
السياسات والشركاء اإلمنائيني عل نطاق واسع.
التوصية
149-109
حالة التنفيذ
 -69أجريززت منززذ تغيززري احلكومززة إصززالحات عديززدة للسياسززات مززن أجززل النهززوض ابقتصززاد
البل ززد .وترم ززي ه ززذه اإلص ززالحات إر إس ززني اإلدارة الضز زريبية ،ا ززا أد إر ذف ززيض القز زرتاض
الدااللي والفض معدلت الفائدة وإاتحة املميد من املوارد للقطاع اخلاص.
 -70و خاذذت أيض ا مبادرات عدة لمايدة فرص العمزل ،وبشزكل عزام ،إسزني مسزتو معيشزة
سكان البلد .ومن بني هذه املبادرات مشروع متكني الشباب؛ ومشروع إقيق النجاح يف غامبيا؛
ومشروع األطفال علز درب الرتحزال؛ ومبزادرة نالنسزاء املتزاجراتن .وهتزدف هيزع هزذه املشزاريع
إر إسززني التنميززة القتصززادية مززن الززالل التشززجيع عل ز تززوفري فززرص العمززل واألجززور املغري ززة،
ل سيما للنساء واألطفال والشباب .وتسع هذه املبادرات إر ضبط ااجرة غري القانونية أيض ا.
 -71واسززتهلت احلكومززة يف عززام  ،2017بززدعم مززايل مززن الإززاد األورويب ،مشززروع متكززني
الشباب يف غامبيا الذي يسزع إر التصزدي لألسزباب القتصزادية اجلذريزة للهجزرة غزري القانونيزة
من الالل دعم عمالة الشباب واارستهم لألعمال احلرة .ويتبزع املشزروع كجز ا يعتمزد علز وضزع
السوق لتحسني مهارات املهاجرين احملتملني والعائدين وفرص تزوظيفهم حبسزب الطلزب يف سزوق
العملِّ ،
ويوجد يف الوقت نفس فرص العمل عل مستو سالسل القيمة يف غامبيا.
التوصيتان
 154-109و155-109
حالة التنفيذ
 -72أنش ززأت احلكوم ززة يف ك ززانون الثاين/ين ززاير  2019وزارة املز زرأة والطف ززل والرعاي ززة الجتماعي ززة.
وأقيمت أمانة للحماية الجتماعيزة ،وأُعزدت سياسزة وطنيزة للحمايزة الجتماعيزة (.)2025-2015
وبدأ أيض ا العمل عل وضع قانون بشأن امليمانية املخصصزة للمسزائل اجلنسزانية .وسيُسزتهل قريبز ا
العمزل ابلسززجل الجتمزاعي الززوطين لغامبيززا ،وسيسزاعد مجلز يف إديززد مواقزع وهويززة األشززخاص
والفئات الضعيفة يف كل أ اء البلد متهيدا إلعداد الطة دعم للحماية الجتماعية.
 -73وتُزتخززذ جمموعززة واسززعة مززن التززدابري ،يف إطززار سياسززات احلمايززة الجتماعيززة ،مززن أجززل
معاجلززة الطبيعززة املتعززددة األبعززاد للفقززر والتصززدي للمخززاطر ومظززاهر الضززعف الززيت يعززاين منهززا
الس ززكان .وت ززدعو السياس ززة الوطني ززة للحماي ززة الجتماعي ززة إر وض ززع نظ ززام للحماي ززة الجتماعي ززة
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يتألف من أربعة مكوجت هزي :مكزوجت احلمايزة والوقايزة والزرتويإ والتحزول ،مزع تصزنيف تزدابري
احلماية الجتماعية بشكل عام يف هذه املكوجت األربعة.
عملية إعداد السياسة
 -74سززبق أن اتخفززق يف إطززار العمليززة التمهيديززة علز اعتبززار الفئززات السززكانية التاليززة مززن بززني
املستفيدين احملتملني من برامإ احلماية الجتماعية يف غامبيا:
•

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؛

•

الالجئون واملهاجرون؛

•

نملء السجون وأسرهم.

املستوايت احلالية ل نفاق عل احلماية الجتماعية
 -75أظه ز ززرت البح ز ززوث أن اإلنف ز ززاق احلك ز ززومي علز ز ز احلماي ز ززة الجتماعي ز ززة وعلز ز ز القط ز ززاع
الجتماعي بوج عام ل يسهل إديده ألن متويزل احلمايزة الجتماعيزة ل يرتكزم يف اعتمزاد واحزد
من اعتمادات امليمانية .فهو مرصود يف اعتمادات ميمانيات الوكزالت املنفزذة .وابلتزايل ،يُزرجع أن
تعكس هذه األرقام مبالد ضئيلة جدا ألن وثيقة امليمانية تتضمن عل األرجع عناصر من احلماية
الجتماعية تعذر إديدها(.)2
جدول احلساابت
212
271
282102
282
232142
1605
22213
2703
2143
اجملموع
18

النشاط

القيمة النقدية

4 697 000
اشرتاكات التأمني الجتماعي
مستحقات الضمان الجتماعي 100 343 000
32 100 000
املنع الدراسية املتاحة
13 500 000
غريها
46 537 000
اآلابر وحفر املياه
برجمإ التغذية املدرسية (11 000 000 )2015
14 843 000
الدمات التنمية اجملتمعية
500 000
تعميم فرص العمل
1 466 000
مراكم املهارات
4 738 000
مديرية الرعاية الجتماعية
229 724 000
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املستفيدون من برامإ احلماية الجتماعية
 -76يعرض اجلدول التايل الفئات السكانية اليت تستفيد من الربامإ احلالية اخلاصة ابلقطاع الجتماعي.
الرعايززة الصززحية الرعايزة الصزحية إجز ز ززازة اإلجازات املرضزية التعل ز ز ززيم املساعدة
األمومة املدفوعة األجر املدرسي الرتبوية
اإلضافية
األساسية

الفئة

األشخاص العاملون

نعم

البعض

نعم

نعم

نعم

القطاع غري النظامي

نعم

ل

ل

ل

نعم

العاطلون عن العمل

نعم

ل

ل

ل

نعم

ل
البعض

ل
ل

ل
ل

نعم
نعم

نعم
مجوو اإلعاقة
املت ززأثرون بف ززريو نق ززص املناع ززة نعم
البشرية/مرض اإليدز
األفراد واألسزر الزذين يعيشزون نعم
يف فقر مدقع
نعم
األطفال الضعفاء
نعم
املسنون
نعم
املصابون أبمراض مممنة
نعم
النساء والشباب الضعفاء
رمبا
الالجئون واملهاجرون
نعم
نملء السجون وأسرهم

اإلصابة أثناء
العمل

العدي ز ززد مز ز ززن نعم
املستفيدين
العدي ز ززد مز ز ززن ل
املستفيدين
العدي ز ززد مز ز ززن ل
املستفيدين
ل
رمبا
ل
رمبا

ل

ل

ل

نعم

رمبا

ل

ل
ل
البعض
البعض
رمبا
البعض

ل
ل
ل
ل
ل
ل

ل
ل
ل
ل
ل
ل

نعم
نعم
نعم
نعم
رمبا
نعم

رمبا
ل ينطبق
ل يرجع
رمبا
رمبا
عل األرجع

ل
ل
ل
ل
ل
ل

التوصيتان
 157-109و159-109
حالة التنفيذ
-77

ري حالي ا تنفيذ إطار السياسة الوطنية الصحية للفرتة .2020-2012

 -78وتسز ززع السياسز ززة إر نتعميز ززم اإلنصز ززاف (اجلنسز ززاين واإلقليمز ززي) فيمز ززا خيز ززص النتفز ززاع
ابخلززدمات الصززحية اجليززدة وإمكانيززة إمززل نفقاهتززا ،واحلفززاخ علز األالالقيززات واملعززايري ،وتعميززم
إصزالح النظزام الصزحي ،وإسزني الحتفزاخ ابملزوظفني ورضزا الزمابئن.ن ومزن السياسزات األالززر
اليت زري تنفيزذها حاليزا يف قطزاع الصزحة السياسزة الوطنيزة للصزحة اإليابيزة ،والسياسزة الوطنيزة
ملكافحة فريو نقص املناعة البشرية/مرض اإليدز ،والسياسة الوطنية للتغذية ،والسياسزة الوطنيزة
للسكان والطة العمل املرتبطة هبا.
 -79وتوس ززعت قاع ززدة الرعاي ززة الص ززحية م ززن املس ززتو األول والث ززاين بدرج ززة كب ززرية م ززع ازدايد
عمليززات التحصززني ،اززا الفززض معززدل الوفيززات .ومززا زال العمززل عل ز إسززني الوصززول الفعلززي
جارايا مع إسني املرافق القائمة وبناء مرافق جديدة وتمويدها أبالصائيني صحيني مؤهلني .وأد
مجل إر زايدة التغطيزة اجلغرافيزة وتقصزري املسزافة للوصزول إر أقزرب مرفزق صزحي .وأشزار التقريزر
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املرحل ززي لع ززام  2007بش ززأن ب ززرجمإ اسز زرتاتيجية احل ززد م ززن الفق ززر إر أن أكث ززر م ززن  ٪85م ززن
الس زكان يعيشززون عل ز مسززافة  3كلززم عل ز األكثززر مززن مرفززق صززحي أساسززي ومززن مركززم لتززوفري
املستو األول من الرعاية الصحية وإر أن أكثر من  ٪97من السكان يعيشزون علز مسزافة 5
كلم عل األكثر منهما .وتصل نسبة التغطية يف جمال الرعاية السابقة للولدة عل مستو البلزد
إر  ٪96ونسبة الوعي ابلصحة اإليابية وصحة الطفل إر .)3(٪96
 -80ومززا زالززت تكلفززة الززدمات الرعايززة الصززحية العامززة متدنيززة نسززبيا ألن اخلززدمات املتعلقززة
ابلصحة اإليابية وصزحة الطفزل مبزا فيهزا تنظزيم األسزرة تقزدام جمزاجا .وينبغزي دفزع احلزد األدىن مزن
رسززوم السززتعمال وهززو  25.00دالسززي ( 0.5دولر أمريكززي) لالستشززارات والعالجززات الززارج
املستشف يف هيع املرافق الصحية العامة .وتعاَل حالت النقص يف املغذايت الدقيقزة ،الزيت تُعزد
أحززد األسززباب الرئيسززية ل صززابة ابألم زراض والوفززاة ،بفضززل بززرجمإ لتززوفري املكمززالت الغذائيززة.
وتقزدام جمززاجا جموسززيات لألسززرة معاجلززة مببيززدات احلشزرات ،ل سززيما للنسززاء احلوامززل واملرضززعات
ولألطفال الذين تقل أعمارهم عن مخس سنوات والذين يتلقون عالج ا وقائي ا ابإلسيونيازيد.
 -81وعلز الززرغم مززن اجلهززود الززيت تبززذاا احلكومززة جلعززل الرعايززة الصززحية واخلززدمات الصززحية
جمانية ومتاحة وجيزدة النوعيزة ولتيسزري النتفزاع هبزا ،مزا زالزت حمدوديزة املزوارد املاليزة والبشزرية تزؤثر
عل توفري اخلدمات اجليدة.
التوصية
160-109
حالة التنفيذ
 -82هناك ثالثة وسبعون ( )73مرفق ا صحي ا يف املناطق اإلدارية الثمانية ( )8يف البلزد ،ومزن
بينها أربعة ( )4مستشفيات عامة أنشأهتا احلكومة (انظر القائمة املرفقة ابلوثيقة).
التوصية
161-109
حالة التنفيذ
 -83تززويل حكومززة غامبيززا أاي ززة كززرب لذززامج اإلج زراءات ال ززيت تتصززد بفعاليززة للتح ززدايت
الصزحية الزيت يواجههززا عامزة النززا  ،ول سزيما فيمززا يتعلزق ابملززالراي وفزريو نقززص املناعزة البشزرية
والسل وغريها من األمراض املعدية مجات الصلة.
 -84ووفق زا للمسززع الززدميغرايف والصززحي لعززام  ،2018يبلززد معززدل الوفيززات النفاسززية 590
حالززة وفززاة لكززل  100 000مولززود حززي .وقززد جززاء يف التقريززر نفسز أن معززدل وفيززات األطفززال
دون اخلامسة من العمر للفرتة نفسها يبلد  54حالة وفاة لكل  1 000مولود حي.
 -85ومززا زال تنفيزذ إطززار السياسززة الوطنيززة الصززحية للفززرتة  2020-2002جززارايا .وتسززع
السياسززة إر ن تعميززم اإلنصززاف (اجلنسززاين واإلقليمززي) فيمززا خيززص النتفززاع ابخلززدمات الصززحية
اجلي ززدة وإمكاني ززة إم ززل نفقاهت ززا ،واحلف ززاخ علز ز األالالقي ززات واملع ززايري ،وتعمي ززم إص ززالح النظ ززام
20
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الص ززحي ،وإس ززني الحتف ززاخ ابمل ززوظفني ورض ززا الز زمابئن.ن وم ززن السياس ززات األال ززر ال ززيت ززري
تنفيذها حالي ا يف قطاع الصحة السياسة الوطنية للصحة اإليابيزة ( ،)2026-2017والسياسزة
الوطني ززة لف ززريو نق ززص املناع ززة البش ز زرية/مرض اإلي ززدز ( ،)2020-2014والسياس ززة الوطني ززة للتغذي ززة
( ،)2025-2018والسياس ززة الوطني ززة للس ززكان والط ززة العم ززل املرتبط ززة هب ززا (2017-2007
( الر استعراضهما)).
 -86وتوس ززعت قاع ززدة الرعاي ززة الص ززحية م ززن املس ززتو األول والث ززاين بدرج ززة كب ززرية م ززع ازدايد
عمليززات التحصززني الزيت أدت إر الفززض معززدل الوفيززات .ومززا زال العمززل علز إسززني الوصززول
الفعل ززي ج ززارايا م ززع إس ززني املراف ززق القائم ززة وبن ززاء مراف ززق جدي ززدة وتموي ززدها أبالص ززائيني ص ززحيني
مؤهلني .وأد مجل إر زايدة التغطية اجلغرافية وتقصري املسافة للوصول إر أقرب مرفق صحي.
التوصية
162-109
حالة التنفيذ
 -87يف حماولززة للحززد مززن انتشززار فززريو نقززص املناعززة البش زرية/مرض اإليززدز ،اعتمززدت حكومززة
غامبيززا سياسززة وطنيززة متعلقززة بفززريو نقززص املناعززة البش زرية ومززرض اإليززدز ()2020-2014
بعن زوان نالسياسززات واملبززادئ التوجيهيززة املتعلقززة بفززريو نقززص املناعززة البش زرية ومززرض اإليززدزن،
تالهززا وضززع الطززة اس زرتاتيجية وطنيززة ( )2020-2015تركززم عل ز الوقايززة مززن الززالل التعلززيم.
وما زال اادف الرئيسزي مزن وثيقزة السياسزة للفزرتة  2020-2014هزو نفسز إضزافة إر متكزني
هيززع األشززخاص املتضززررين مززن احلصززول علز الززدمات الوقايززة والعززالج والرعايززة والززدعم امللتممززة
مبعايري عالية يف ظل بيئة مواتية.
 -88وفضزالا عززن مجلز  ،شزاركت احلكومززة يف عززدد مزن محززالت التوعيززة للتشزجيع علز العفزة
واسززتخدام ال زواقي وللززدعوة إر اإلالززالص يف العالقززات .وجتززر أيضزا محززالت توعيززة للززدعوة إر
تغيري السلوك اجلنسي والفض عدد الشركاء اجلنسيني.
التوصية
84-109
حالة التنفيذ
 -89جززر يف عززام  2018اسززتعراض وتقيززيم السياسززة املتعلقززة بقضززااي اجلنسززني ومتكززني املزرأة
للفززرتة  2020-2010يف منتصززف املززدة .وصززحيع أن اسززتعراض منتصززف املززدة كززان ينبغززي أن
ززر يف عززام  ،2015إل أن القيززود املاليززة حالززت دون مجل ز  .وأشززارت نتززائإ السززتعراض إر
إدراج مسززائل مسززتجدة قززادت ،للمززرة األور ،إر إنشززاء وزارة املزرأة والطفززل والرعايززة الجتماعيززة
وإر تعميززم اسززتخدام نظزام إدارة املعلومززات املتعلقززة ابملسززائل اجلنسززانية الززذي يقززيس التقززدم احملززرز
يف تنفي ززذ السياس ززة ابلس ززتناد إر مؤشز زرات ميك ززن قياس ززها .وجتتم ززع أيضز ز ا جلن ززة رص ززد السياس ززة
اجلنسانية وتنفيذها ،بصورة دورية ،لسزتعراض عمليزة التنفيزذ علز مسزتو القطزاع ول بزالغ عزن
التقدم احملرز والفجوات القائمة والتوصيات يف هذا الشأن.
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 -90ويُتوقع أن تقطع وزارة املرأة والطفل والرعاية الجتماعية ،املنشزأة حزديثا ،شزوطا كبزريا يف
معاجلة ضعف التنسيق والنقص يف القدرات وقلة املوارد املخصصة لآللية الوطنية املعنية ابلنهزوض
بشؤون النساء والفتيات .وأقرت الوزارة ببطء التقدم املس اجل حىت اآلن يف تنفيذ السياسة املتعلقة
بقضااي اجلنسني ومتكني املرأة للفرتة .2020-2010
التوصية
81-109
حالة التنفيذ
 -91اذ ززذت غامبي ززا الطز زوات هام ززة لتعمي ززم متك ززني املز زرأة م ززن ال ززالل ع ززدة قز زوانني تش ز زريعية
وسياسات وبرامإ ،وجهود حثيثة لضمان املساواة بني اجلنسني يف التعليم البتدائي .ورغم مجل ،
مززا زال مسززتو رفززاه امل زرأة الغامبيززة أدىن بكثززري مززن مسززتو رفززاه الرجززل .وابلتززايل ،ف ز ن احلكومززة
مصززممة عل ز تعميززم اإلنص ززاف واملسززاواة بززني اجلنسززني وعل ز متكززني النسززاء والفتيززات لتحقي ززق
التنمي ززة الجتماعي ززة القتص ززادية املس ززتدامة .وس ززتعمز احلكوم ززة ،يف إط ززار الط ززة التنمي ززة الوطني ززة
للفرتة  ،2021-2018تعمزيم مراعزاة العتبزارات اجلنسزانية ،وتنميزة قزدرات صزاحبات األعمزال
احل ززرة ،وإنش ززاء ص ززندوق لتحس ززني وص ززول املز زرأة إر املز زوارد املالي ززة .وإض ززافة إر مجلز ز  ،س ززتجر
إصالحات تشريعية ومحالت توعية لتعميم التمثيل واملشزاركة يف عمليزة صزنع القزرار ،وبزرامإ قائمزة
عل نوع اجلنس للتخفيف من أعمال العنف .وأالريا وليس آالزرا ،تُبزذل جهزود حاُسزة للزتخلص
من املمارسزات التقليديزة املضزرة ،مثزل تشزوي األعضزاء التناسزلية النثويزة والزمواج القسزري املبكزر،
من الالل التنفيذ الفعال للقوانني املناهضة اذه املمارسات التقليدية املضرة.
التوصية
121-109
حالة التنفيذ
 -92ل يوجد أي حكم صريع حيظر التحرش اجلنسي مبوجب قانون مكافحة اجلرائم اجلنسية
لع ززام  .2013إل أن امل ززادة  )1(6م ززن ق ززانون املز زرأة ت ززوفر احلماي ززة فيم ززا خي ززص األضز زرار البدني ززة
واجلنس ززية والنفس ززية ومع ززاجة املز زرأة .وإض ززافة إر مجل ز  ،إم ززي امل ززادة (26ج) النس ززاء ،ول س ززيما
الفتيززات ،مززن هيززع أشززكال اإلسززاءة مبززا فيهززا التحززرش اجلنسززي يف املززدار وسززائر املؤسسززات
الرتبوية ،وتفرض عقوابت عل مرتك هذه املمارسات.
 -93وعل النحزو املشزار إليز سزابقا ،تشزن احلكومزة ومنظمزات اجملتمزع املزدين محزالت توعيزة
للقضاء عل هيع أشكال العنف اجلنسزي واجلنسزاين .وعزالوة علز مجلز  ،أنشزأت وزارة العزدل،
إدراك ز ا منهززا لضززرورة الفصززل بسززرعة يف قضززااي العنززف اجلنسززي واجلنسززاين ،وحززدة معنيززة ابلعنززف
اجلنسززي واجلنسززاين تتززألف مززن ضززباط يف الشززرطة ومززوظفني عززاملني يف جمززال الرعايززة الجتماعيززة
ومدعني عامني.
 -94وفضزالا عزن مجلز  ،يسزع ناملركزم اجلززامع للخزدماتن ،الزذي اسزتحدثت شزبكة مكافحززة
العنززف اجلنسززاين ،إر ضززمان تززوفري الرعايززة العاجلززة واملناسززبة لضززحااي العنززف اجلنسززي واجلنسززاين
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فززور التبليززد عززن قضززية مززا .وحييززل أيض زا هززذه القضززااي إر املعنيززني إلج زراء التحقيقززات ومقاضززاة
اجلناة حسب األصول وجلمع البياجت الالزمة إلثبات وقوع العنف اجلنسي واجلنساين.
التوصية
82-109
حالة التنفيذ
 -95اعتُمدت الطة العمل املرتبطة بقرار جملزس األمزن لألمزم املتحزدة  1325يف عزام ،2012
ولكززن ت حي زداد حززىت اآلن أي جززدول زمززين بشززأكا .وكززذل  ،أوكلززت إر إحززد اللجززان مهمززة
تنفيذ الطة العمل ورصد عملية التنفيذ .ولكن تقوم حاليا وزارة املرأة والطفل والرعاية الجتماعية
ابستعراض الطة العمل لتحديثها.
التوصيات
 122-109و 123-109و124-109
حالة التنفيذ
 -96يتعذر الكشف عن عدد الشكاو اليت قدمها ضحااي العنف املنميل يف غامبيا منذ سن
قانون مكافحة العنف املنميل يف عام  2013إمج ت ر بعد هع البياجت مجات الصلة.
 -97ووفق زا للمسززع الززدميغرايف والصززحي لعززام  ،2013تعززرض  ٪4.6مززن األشززخاص الززذين
ت زرتاوح أعمززارهم بززني  15سززنة و 59سززنة لعنززف جنسززي يف األشززهر الثززين عشززر الززيت سززبقت
التقرير.
 -98وتُظهر البياجت اليت هعتها شزبكة مكافحزة العنزف اجلنسزاين معزدل العنزف القزائم علز
نوع اجلنس يف البلد عل النحو التايل.
 -99انظر اجلدول أدجه:
السنة

( 2014كانون الثاين/يناير  -كانون األول/ديسمرب)
( 2015كانون الثاين/يناير  -كانون األول/ديسمرب)
( 2016كانون الثاين/يناير  -أيلول/سبتمرب)
( 2017كانون الثاين/يناير  -أيلول/سبتمرب)
( 2018كانون الثاين/يناير  -كانون األول/ديسمرب)
اجملموع
املصدر :شبكة مكافحة العنف اجلنساين
(أ)
(ب)
(ج)
(د)

GE.19-14314

البياجت املسجلة
382
366
403
334
466
1 951

 92 2014حالة عنف جنسي؛
 203 2015حالت عنف جنسي؛
 153 2016حالة عنف جنسي؛
 138 2017حالة عنف جنسي؛
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(ه)
(و)
(ز)
(ح)
(ط)

 301 2018حالة عنف جنسي؛
وصول جمموع حالت العنف اجلنسي املبلد عنها إر  887حالة بني عامي  2014و2018؛
 89 2018حالة عنف اقتصادي مبلغا عنها؛
 33 2018حالة عنف نفسي مبلغ ا عنها؛
 42 2018حالة عنف بدين مبلغا عنها.

 -100ويززنص قززانون مكافحززة العنززف املنززميل علز تقززد التعويضززات إر ضززحااي العنززف املنززميل
ولكن ت يدالل بعد حيم النفامج.
 -101وت تصدر حىت اآلن أي أوامر ابلتقييد املؤقت.
 -102ويُع ززد حاليز زا م ززأو املس ززنني واألطف ززال يف ابك ززويت املك ززان الوحي ززد املت ززاح لت ززوفري امل ززأو
لضحااي أعمال العنف املمارسة يف هذا الشكل .ولكن يزنص قزانون مكافحزة العنزف املنزميل علز
إصدار أوامر حبماية ضحااي العنف املنميل تسمع ام ابلبقاء يف مكان إقامتهم دون اجلاين.
 -103وجت ززدر اإلش ززارة إر أن تنفي ززذ ق ززانون مكافح ززة العن ززف املن ززميل وق ززانون مكافح ززة اجلز زرائم
اجلنسية ميثل بوج الاص إدايا لوكالت إنفامج القوانني .فنظرا إر املمارسات الثقافية الراسخة يف
بعززض اجملتمعززات احملليززة ،ل يززتم يف غالبيززة األحيززان التبليززد عززن هززذه احلززالت .وحززىت عنززد التبليززد
عن هذه احلالت ،يُعترب مقاضاة اجلناة يف هذه القضااي مليئا ابلتحدايت نظرا إر تقاعس بعزض
األسززر عززن اخلضززوع إلجزراءات احملكمززة بسززبب الضززغوط العائليززة واجملتمعيززة .ومززع مجلز  ،اذززذت
احلكومة واملنظمات غري احلكومية عددا من مبادرات التوعية وإمجكاء الوعي .وأجرت وزارة العزدل
يف كززل أ ززاء البلززد وابلتعززاون مززع اليونيسززيف سلسززلة مززن الززدورات التدريبيززة للمززوظفني املكلفززني
نفززامج الق زوانني بشززأن التعامززل مززع اإلجث ضززحااي العنززف املنززميل مبوجززب قززانون مكافحززة العنززف
املنميل لعام  2013وقانون مكافحة اجلرائم اجلنسية لعام .2013
 -104وإضززافة إر مجل ز  ،يرمززي إنشززاء وحززدة معنيززة ابلعنززف اجلنسززي واجلنسززاين اتبعززة لززوزارة
العدل إر تعميم مكافحة أشكال العنف هذه اليت تتعرض اا النساء والفتيات.
التوصيتان
 67-109و68-109
حالة التنفيذ
 -105هناك مشروع قرار بشأن اإلعاقة ينتظر موافقة جملزس الزوزراء عليز ويسزع يف هلزة أمزور
إر محاية حقوق األشخاص مجوي اإلعاقة ،ومعاجلزة املسزائل املتعلقزة ابملسزاواة وعزدم التمييزم ضزد
األشخاص مجوي اإلعاقة ،وضمان إدماجهم يف احلياة السياسية والعامة.
 -106وتعمززل احلكومززة عل ز إقامززة الشززبكات مززع ززو  13مؤسسززة ش زريكة لتشززجيعها عل ز
مراعاة قضااي اإلعاقة وإدماج األشخاص مجوي اإلعاقة يف براجمها وأنشطتها .وتوفار أيضا املعينات
التقنية واألجهمة ،والمايرات املنملية ،واملشورة ،والعالج النفسي الجتماعي األساسي.
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 -107وي ز ززمداد ع ز ززدد األش ز ززخاص مجوي اإلعاق ز ززة ال ز ززذين يتلق ز ززون الع ز ززالج النفس ز ززي الجتم ز ززاعي
األساسززي .وهنززاك  1 130شخص ز ا جديززدا يف إدارة الرعايززة الجتماعيززة إضززافة إر األشززخاص
مجوي اإلعاقة املسجلني أصالا البالد عددهم :5 686
•

وف ززرت أيضز ز ا إدارة الرعاي ززة الجتماعي ززة املعين ززات التقني ززة واألجه ززمة إر 1 130
شخص ا من مجوي اإلعاقة.

•

أنشأت احلكومة جلنة توجيهية تدير برامإ تربوية متكاملة هدفها إدماج األطفال
مجوي اإلعاق ززة البص زرية يف هي ززع املن ززاطق ،وتش ززرف عل ز ه ززذه ال زربامإ ،واللجن ززة
مستمرة يف عملها.

•

هناك أيضز ا بزرجمإ دعزوة مشزرتك أعزده أصزحاب مصزلحة رئيسزيون بشزأن تزوفري
التعل ززيم الش ززامل لألطف ززال مجوي اإلعاق ززة ،وآال ززر بش ززأن بز زرامإ النم ززاء يف مرحل ززة
الطفولة املبكرة.

•

تراع ززي السياس ززة الوطني ززة للحماي ززة الجتماعي ززة للف ززرتة  2025-2015والط ززة
تززوفري احلمايززة الجتماعيززة للفززرتة  2020-2015احتياجززات األشززخاص مجوي
اإلعاقة يف إطار برجمإ التنمية الوطنية للفرتة .2021-2018

التوصية
125-109
حالة التنفيذ
 -108يُسززمع لألطفززال الززذين ت زرتاوح أعمززارهم بززني  12سززنة و 16سززنة ابلقيززام الززالل النهززار
أبعمال الفيفة حيددها قانون الطفل لعام  2005بوصفها أعمالا نيُفرتض أل تضزر بصزحة الطفزل
أو منائ  ،ول تؤثر يف مواظبة الطفل عل الدراسة أو يف قدرت عل الستفادة من العمل املدرسي.ن
 -109وأجززرت إدارة الرعايززة الجتماعي زة سلسززلة مززن أنشززطة التواصززل والتوعيززة بشززأن األض زرار
الناه ززة ع ززن عمال ززة األطف ززال .وإر جان ززب مجلز ز  ،تعم ززل إدارة الرعاي ززة الجتماعي ززة عل ز إدي ززد
األطفال الذين يتم تشغيلهم وعل إرجاعهم إر جمتمعاهتم احمللية وإعادة إدماجهم.
 -110ولكز ززن مز ززا زال إنفز ززامج القز ززانون يشز ززكل إز ززدايا نظ ز زرا إر عوامز ززل عز ززدة منهز ززا املمارسز ززات
القتص ز ززادية والجتماعي ز ززة والثقافي ز ززة والفق ز ززر .وم ز ززع مجلز ز ز  ،تعت ز ززمم وزارة املز ز زرأة والطف ز ززل والرعاي ز ززة
الجتماعية استهالل أنشطة توعية تستهدف األطفزال الفقزراء واألطفزال غزري املصزحوبني بزذويهم
القززادمني مززن املنطقززة دون اإلقليميززة واملتواجززدين حززول املنطقززة ال زيت تتطززور فيهززا السززياحة وحززول
األسواق ومواقف السيارات حي ميارسون أعمالا جتارية بسزيطة أو يعملزون يف نظزام النقزل .ويف
املاضززي ،لك ززان ه ززؤلء األطف ززال ق ززد اص زطُحبوا إر مراك ززم الس ززتقبال الف ززوري إلعط ززائهم املش ززورة
الالزمززة والززدعم الرتبززوي .ولكززن ت يعززد األمززر كززذل  .ولكززن مززا زال بززرجمإ تززدعيم األسززرة املوجز
إر احملرومني يوفر الدعم إر األهل أو األوصياء لتلبية احتياجاهتم األساسية.
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حاء -احلق يف السالمة البدنية واملعنوية
التوصية
143-109
حالة التنفيذ
 -111ت يبلا ززد من ززذ ع ززام  2017ع ززن أي حال ززة مض ززايقة وترهي ززب إزاء امل ززدافعني ع ززن حق ززوق
اإلنسان يف غامبيا.

طاء -حظر التعذيب وغريه م ضروب املعاملة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة
التوصية
110-109
حالة التنفيذ
 -112الذ احلكومة اجلديدة هيزع ادعزاءات التعزذيب علز حممزل اجلزد .وتتخزذ احلكومزة جمموعزة
من التدابري اليت تتناسب مع ادعاءات التعذيب من قبيل اإلجراءات التأديبية واملقاضاة اجلنائية:
•

أنشئت يف عام  2018جلنة وطنية حلقوق اإلنسان يف غامبيا متتثل متامزا ملبزادئ
ابريززس ،وتتمثززل وليتهززا بوج ز عززام يف محايززة حقززوق اإلنسززان يف غامبيززا مبززا يف
مجل عدم التعرض للتعذيب ولسوء املعاملة يف أماكن الحتجاز.

•

من أجل تناول انتهاكات حقوق اإلنسان اليت حصلت يف املاضيُ ،كلفت جلنزة
تقصي احلقائق واملصاحلة والتعويض مبهمة تلقزي الشزكاو املتعلقزة ابلنتهاكزات
الس ززابقة حلق ززوق اإلنس ززان ،مب ززا فيه ززا التع ززذيب وس ززوء املعامل ززة ،والتحقي ززق فيه ززا،
واقرتاح اإلجراءات املناسبة بشأكا.

 -113وإثززر التصززديق عل ز اتفاقيززة مناهضززة التعززذيب ،تُراجززع الوحززدات التدريبيززة املوجهززة إر
املرافق األمنية من أجل تضمينها اإلجراءات الواجب اتباعها لتوثيزق حزالت التعزذيب .ويف إطزار
هز ززذه العمليز ززة ،أجز ززرت احلكومز ززة الز ززدورة التدريبيز ززة األور املوجهز ززة إر املكلفز ززني نفز ززامج الق ز زوانني
واملدعني العامني بشأن اتفاقية مناهضة التعذيب ،ابلتعاون مزع مبزادرة اتفاقيزة مناهضزة التعزذيب،
يف تشرين األول/أكتوبر .2018
 -114وإضافة إر مجل  ،وفيما نعيد النظر يف قوانيننزا اجلنائيزة لتجزر التعزذيب وإدمزاج أحكزام
اتفاقية مناهضة التعذيب يف تشريعاتنا احمللية ،ستُنشأ آليات ملنع وقوع أعمال التعذيب.

ايء -ظروف االحتجاز
التوصيتان
 111-109و112-109
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حالة التنفيذ
•

قززانون السززجون ،والقززانون اجلنززائي ،وقززانون اإلجزراءات اجلنائيززة قيزد املراجعززة مززن
أجل مواءمتها مع أفضل املمارسات.

•

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

•

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

•

سجنا نمايل 2ن وجايانبوري ممودان مبكتبة للسجناء.

•

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

•

أنشززئت جلنززة لزمايرة السززجون تعمززل إززت إشزراف وزارة الداالليززة وتقززوم يف هلززة
أمور برصد مرافق التغذية والصحة والصرف الصحي يف السجون.

•

حيق جلميع السجناء احلصول عل ثالث وجبات يف اليوم.

•

هناك نظام لعمل األشخاص املصابني أبمراض معدية.

•

هناك عيادة وارضة داالل السجن ملعاجلة األمراض البسيطة للسجناء.

 -115وعل ز الززرغم مززن التززدابري املززذكورة أعززاله الززيت ترمززي إر إسززني الظززروف ،تقززر احلكومززة
ابحلاجة إر بذل املميد من اجلهود ملعاجلة الظروف السائدة يف أماكن الحتجاز بصورة فعالة.

كاف -حظر الرق واالجتار ابلبشر
التوصية
126-109
حالة التنفيذ
 -116تعاونت احلكومة ،عن طريق الوكالة الوطنية ملكافحة الجتار ابألشخاص ،مزع منظمزات
دوليززة مثززل املنظمززة الدوليززة للهجززرة ،للمسززاعدة علز إعززادة ضززحااي ممعززومني لالجتززار ابلبشززر إر
موطنهم من لبنان عن طريق مشروع نPAVE Beirutن الذي وضعت املنظمة الدولية للهجرة.
 -117وتعاونززت الوكالززة الوطنيززة ملكافحززة الجتززار ابألشززخاص أيضز ا مززع منظمززة العمززل الدوليززة
إلجزراء سلسزلة مزن الزدورات التدريبيزة املوجهزة إر أصزحاب املصزلحة ،مبزن فزيهم املكلفزون نفزامج
الق زوانني ،ومنظمززات اجملتمززع املززدين ،واملنظمززات الدوليززة غززري احلكوميززة ،بشززأن العمالززة القس زرية
وعمالة األطفال والجتار ابألطفال.
 -118وإضززافة إر مجل ز  ،أقامززت أيض زا الوكالززة الوطنيززة ملكافحززة الجتززار ابألشززخاص ،الززالل
السززنة قيززد السززتعراض ،ش زراكات مززع منظمززة العمززل الدوليززة ،واملركززم الززدويل لتطززوير سياسززات
ااجرة ،واملنظمة الدولية للهجرة ،من أجل مكافحة الجتار ابألشخاص.
GE.19-14314

27

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

الم -حرية الرأي والتعبري
التوصية
148-109
حالة التنفيذ
ُ -119كلفز ززت جلنز ززة تقصز ززي احلقز ززائق واملصز ززاحلة والتعز ززويض ابلتحقيز ززق يف انتهاكز ززات حقز ززوق
اإلنسان اليت ارتكبت يف املاضي ،مبا فيهزا وفزاة دايزدا هيزدارا ورئزيس القبيلزة إبرميزا مانيز  ،وأحزرزت
تقدم ا كبريا يف الكشف عن الظروف احمليطة بوفاهتما بفضل الستماع إر الشهداء.
التوصيات
 145-109و 133-109و140-109
حالة التنفيذ
 -120أكدت حكومة غامبيا التمامهزا حبمايزة هيزع األشزخاص يف البلزد مبزن فزيهم الصزحفيون.
وابلتززايل ،جززر منززذ عززام  2017التبليززد عززن بضززع هجمززات معمولززة فقززط ارتكبهززا أف زراد ضززد
ص ززحفيني أو عز زاملني يف جم ززال اإلع ززالم ،وق ززد ُرفع ززت دع ززو بش ززأن إح ززداها أم ززام احملكم ززة ،ومت
التوصززل إر تسززوية وديززة يف حززادث آالززر اعتززد في ز مناصززرون حلززمب التحززالف الززوطين إلعززادة
التوجي والبناء ،الذي كان احلمب احلاكم ،عل صحفيني من اإلمجاعة احلكومية.
 -121وإث ززر ح ززادث ف ززارااب ابنت ززاند ،أنش ززئت جلن ززة للتحقي ززق يف اخلس ززائر يف األرواح وأس ززباب
احلادث .وقدمت اللجنة تقريرها إر احلكومة كي تنظر في .
التوصيتان
 147-109و142-109
حالة التنفيذ
 -122احتلز ززت غامبي ز ززا يف املؤش ز ززر الع ز ززاملي حلري ز ززة الصز ززحافة لع ز ززام  ،2019ال ز ززذي أعدت ز ز منظم ز ززة
نصحفيون بال حدودن ،املرتبة  9يف أفريقيزا واملرتبزة  92مزن بزني  180بلزدا يف العزات يف عزام ،2018
مززا يشززكل قفززمة مبقززدار  30نقطززة تززؤدي إر تبززاين شززديد مززع مرتبتنززا العززام املاضززي .وهززذا يلززي
حزالت أالزر ااثلزة أُقزر فيهزا ابلتقزدم الثابززت ولكزن التزدر ي الزذي إزرزه غامبيزا يف جمزال حريززة
التعب ززري عل ز النح ززو املب ززني يف املؤش ززر الس ززنوي حلري ززة الص ززحافة لع ززام  2018حي ز احت ززل بل ززدج
املرتبة  122من بني  180بلدا مقارنة ابملرتبة  145يف عام  2016و 143يف عام .2017
 -123وظهززرت الززالل السززنتني األالريتززني العديززد مززن احملطززات اإلمجاعيززة اخلاصززة ،والصززحف،
واحملطات التلفميونية اخلاصة( ،)4وجمموعة من الربامإ احلوارية السياسزية الزيت يُشز اجع فيهزا اجلمهزور
عل ز ز التص ززال إلب ززداء اآلراء بش ززأن السياس ززات وال ز زربامإ احلكومي ززة .وإض ززافة إر مجل ز ز  ،تق ززوم
احلكوم ززة اآلن باي ززة ضز زريبة التعل ززيم علز ز دور اإلع ززالم ،وأي ززدت بق ززوة إنش ززاء اجملل ززس اإلعالم ززي
املستقل لغامبيا برعاية اإاد الصحفيني الغام .
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التوصية
135-109
حالة التنفيذ
ُ -124كلفزت اللجنززة احلاليززة لتقصززي احلقززائق واملصززاحلة والتعززويض ابلتحقيززق يف هيززع حززالت
انتهاك حقوق اإلنسان اليت وقعت يف املاضي ،مبا فيها االتفاء احلاج سيساي وإبرميزا جزويب ،وقزد
كشفت اللجنة عن مالبسات وفاهتما.

ميم -احلق يف التعليم
التوصيات
 163-109و 166-109و167-109
حالة التنفيذ
 -125إن احلززق يف التعلززيم منصززوص علي ز يف املززادة  30مززن دسززتور عززام  .1997وهززو يكفززل
التعل ززيم األساس ززي اإللمام ززي واجمل ززاين جلمي ززع امل ز زواطنني الغ ززامبيني .كم ززا ت ززنص املب ززادئ التوجيهي ززة
للسياسززة احلكوميززة عل ز ضززمان التعلززيم األساسززي جلميززع امل زواطنني وتززوفري امل زوارد الكافيززة لتكززون
الرسوم الدراسية للتعليم األساسي جمانية جلميزع املزواطنني .وإضزافة إر األحكزام الدسزتورية ،يزنص
قززانون الطفززل لعززام  2005علز احلززق يف التعلززيم ،وأُعززد مشززروع قززانون التعلززيم الززذي يززنص علز
إدارة وتطزوير الززدمات التعلززيم يف غامبيززا .وإضززافة إر مجلز  ،يُعززد ضززمان متتززع األطفززال ابحلززق يف
التعليم اجملاين واإللمامي جمءا مزن السياسزة احلكوميزة علز النحزو املكزر يف السياسزات التعليميزة
السابقة ويف السياسة األالرية املعداة للفرتة  .2030-2016وتركم السياسة احلكومية أكثزر علز
التعليم اجلماهريي من الالل برامإ توفري التعليم األساسي للجميع اليت ترمزي إر إسزني مسزتو
إملام الغامبيني ابلقراءة والكتابة ،عل عكس التعليم املخصص لنخبة صغرية من النا .
 -126ومززن أج ززل تنفيززذ الت ززدابري التش زريعية واإلداريززة املعتم ززدة لت ززوفري التعلززيم األساس ززي اجمل ززاين
واإللمامي ،وتنفيذ السياسة احلكوميزة الزيت تزنص علز تزوفري التعلزيم اجليزد املنصزف واملتزاح بسزهولة
والش ززامل للجمي ززع إقيقز زا للتنمي ززة املس ززتدامة ،أجري ززت ع ززدة هب ززات والط ززط ومش ززاريع ملس ززاعدة
احلكومة عل توفري هذا احلق األساسي.
 -127وكان استهالل برجمإ العتمادات املخصصة لتحسني وضع املدار الطوة إ ابية زو
اإلقدام فعالا عل توفري التعلزيم اجملزاين تزدر يا ،الزذي يزنص عليز الدسزتور والسياسزات التعليميزة.
ويغطززي هززذا الززربجمإ تكززاليف القرطاسززية والكتززب والززمي املدرسززي لألطفززال يف املززرحلتني الززدنيا
والعليا من التعليم األساسي واملرحلة العليا من التعليم الثانوي .وترتافق أيض ا هذه العتمادات مع
برجمإ املزنع املاليزة الزذي يتزيع أيضزا تزوفري الزمي املدرسزي والقرطاسزية للفتيزات ول سزيما الفتيزات
يف املنزاطق الريفيزة .وإضزافة إر مجلز  ،يزوفر مشزروع ناقزرأن الزذي يدعمز البنز الزدويل عزن طريززق
وزارة التعليم األساسي والثانوي الكتب املدرسية اجملانية للصبيان والفتيات يف املدار .

GE.19-14314

29

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

 -128وللحززرص أكثززر عل ز إاتحززة التعلززيم للجميززع ،اسززتُهل أيض زا بززرجمإ التحززويالت النقديززة
املشززروطة الززذي يززوفر شززكالا آالززر مززن أشززكال التعلززيم املسززتويف للمعززايري الززدنيا للمنهززاج الدراسززي
واملو اج ز إر األطف ززال والش ززباب ال ززذين ي زراتدون امل ززدار اإلس ززالمية غ ززري التقليدي ززة .وب ززدأ تطبي ززق
الززربجمإ يف  17مرك زما يف كززل أ ززاء البلززد ،ويهززدف إر بنززاء املهززارات الوظيفيززة يف جمززال الق زراءة
والكتابة واحلساب فضالا عن املهارات احلياتية ومهارات كسب العزيش .وتضزاف إر هزذه املزوارد
املاليززة شززىت أن زواع املبززادرات واحل زوافم اإلقليميززة ،مبززا فيهززا حززمم املززنع الدراسززية اخلاصززة الززيت تغطززي
جمموع ززة واس ززعة م ززن التك ززاليف منه ززا الرس ززوم واألزايء املدرس ززية والكت ززب واألنش ززطة اإلرش ززادية.
ومتكنت وزارة التعليم من بناء الصفوف يف كل أ اء البلد بفضل دعم تلف اجلهات املا زة مزن
أجل إسني حصول هيع الغامبيني عل التعليم اجليد .وساات أيضا املوارد اإلضزافية الزيت أتزت
مززن مبززادرة املسززار السززريع لتززوفري التعلززيم للجميززع ومززن الشزراكة العامليززة مززن أجززل التعلززيم مسززااة
كبرية يف إنشاء صفوف إضافية ووفرت المالم الالزم لتسريع عملية النتفاع ابلتعليم األساسي.
التوصيات
 164-109و 165-109و169-109
حالة التنفيذ
 -129منززذ الفززرتة املشززمولة ابلتقريززر األالززري ،ومززن أجززل تعميززم وصززون احلززق يف التعلززيم للجميززع،
أنشأت احلكومة املميد من املدار اليت ل تبعد عن السكان أكثزر مزن كيلزومرتين مزن أجزل تزوفري
فرص احلصول عل التعليم لكل طفل غام .
 -130ويعرض اجلدول أدجه عدد املدار حبسب النوع والسنة.
عدد مراكز النماء يف مرحلة الطفولة املبكر
نوع املدرسة

املرحلة الدنيا من التعليم األساسي
املرحلة العليا من التعليم األساسي
مدار التعليم األساسي
املرحلة العليا من التعليم الثانوي
اجملموع

2015

705
138
223
145
1 211

2016

718
150
240
160
1 268

2017

758
163
236
171
1 328

2018

811
188
250
189
1 438

 -131وازداد أيض زا كث زريا وبشززكل ملحززوخ عززدد امللتحقززني ابملززدار يف تلززف مراحززل التعلززيم
من ززذ الف ززرتة املش ززمولة ابلتقري ززر األال ززري .فف ززي املرحل ززة ال ززدنيا م ززن التعل ززيم األساس ززي ،ازداد املع ززدل
اإلهايل لاللتحاق ابملدرسة من  ٪104يف عام  2016إر  ٪112.7يف عام  .2018ويشمل
هزذا املعززدل نسززب اللتحززاق ابملزدار الدينيززة اإلسززالمية ،الززيت ابت يُعزرتف هبززا رُسيز ا .ويف الفززرتة
نفسها ،ازداد إهايل معدل التحاق الفتيات ابملدرسة من  ٪89.1يف عام  2010إر ٪116.5
يف عام  ،2018وإهايل معدل التحزاق الصزبيان مزن  ٪87.5يف عزام  2010إر  ٪108.9يف
عام .2018
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إمجايل معدل االلتحاق ابملرحلة الدنيا م التعليم األساسي
2015
2016
2017
2018

الذكور

٪99.0
٪101.4
٪105.4
٪108.9

اإلجث

٪103.5
٪106.7
٪111.8
٪116.5

اجملموع

٪101.2
٪104.0
٪108.6
٪112.7

 -132وزاد إهايل معزدل اللتحزاق ابملرحلزة العليزا مزن التعلزيم األساسزي مزن  ٪66يف عزام 2004
و ٪66.2يف عززام  2010إر  ٪68.1يف عززام  2013و ٪68.1يف عززام  2014و ٪68.3يف
عام  .2015ولكن حدث تراجع مبقدار  ٪1.5يف معدل اللتحاق ابملدار بني عامي 2015
و ،2016وزايدة من  ٪67.4يف عزام  2017إر  ٪68.1يف عزام  .2018واجلزدير ابلزذكر أن
الفرتة املمتدة بني عامي  2010و 2018شزهدت زايدة اثبتزة يف إهزايل معزدل التحزاق الفتيزات
ابملرحلة العليا مزن التعلزيم األساسزي ،مزن  ٪65.6يف عزام  2010إر  ٪71.3يف عزام .2018
ومززن جهززة أالززر  ،شززهد التحززاق الصززبيان ابملرحلززة العليززا مززن التعلززيم األساسززي تقلبززات فانتقززل
إهايل معدل اللتحزاق مزن  ٪66.9يف عزام  2010إر  ٪65.5يف عزام  ،2011وشزهد زايدة
بني عامي  2012و 2015إر  ٪68.3مث تراجع ا طفيف ا إر  ٪65.9وإر .٪64.8
إمجايل معدل االلتحاق ابملرحلة العليا م التعليم األساسي

2015
2016
2017
2018

الذكور

٪68.3
٪65.9
٪65.0
٪64.8

اإلجث

٪68.2
٪67.6
٪69.7
٪71.3

اجملموع

٪68.3
٪66.8
٪67.4
٪68.1

إمجايل معدل إمتام املرحلة الدنيا م التعليم األساسي
2015
2016
2017
2018

الذكور

٪72.8
٪74.7
٪77.4
٪79.7

اإلجث

٪74.4
٪76.0
٪80.0
٪84.3

اجملموع

٪73.6
٪75.4
٪78.7
٪82.1

 -133وإضافة إر مجل  ،إسن معدل اللتحاق ابملرحلة الثانويزة مزن  ٪33.9يف عزام 2010
إر  ٪47.8يف عز ز ززام  ، 2018مز ز ززع زايدة اثبتز ز ززة يف معز ز ززدل التحز ز ززاق الفتيز ز ززات مز ز ززن  ٪30.6يف
عام  2010و ٪39.1يف عام  2013و ٪41يف عام  2014إر  ٪49.8يف عام .2018
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إمجايل معدل االلتحاق ابملرحلة العليا م التعليم الثانوي
الذكور

٪42.6
٪44.1
٪44.5
٪45.7

2015
2016
2017
2018

اإلجث

٪40.5
٪43.9
٪47.1
٪49.8

اجملموع

٪41.6
٪44.0
٪45.9
٪47.8

 -134ومن ززذ الف ززرتة املش ززمولة ابلتقري ززر األال ززريُ ،س ززجلت زايدة تدر ي ززة يف مع ززدلت اللتح ززاق
ابملدار البتدائية والثانوية بشكل عام بني عامي  2010و.2018
 -135وتعكس هذه المايدة اجلهود اليت بذلتها احلكومزة لتعميزم انتفزاع الفتيزات ابلتعلزيم وإعطزائهن
فرص زا أفضززل يف احليززاة .فتشززارك احلكومززة يف ب زرامإ عامززة للتوعيززة بغيززة تشززجيع األهززل عل ز إيززالء
األولويززة لتعلززيم أطفززاام اإلجث فض زالا عززن ال زذكور .وإضززافة إر مجل ز  ،الضززع دليززل التززدريب عل ز
القضااي اجلنسانية وحممة اإلجراءات املتعلقزة ابجملزال اجلنسزاين للمراجعزة يف عزام  2015لتضزمينهما
املسائل املستجدة وزايدة مراعاة العتبارات اجلنسانية يف التعليم والتعلم يف املدار .
 -136وصدقت غامبيزا علز اتفاقيزة حقزوق األشزخاص مجوي اإلعاقزة ،والطزت الطزوات كبزرية
يف بعض اجملالت .وهناك ثالث مزدار متخصصزة معزرتف هبزا لألشزخاص مجوي اإلعاقزة وهزي:
مدرسة سانت جون للصزم ،واملدرسزة املنهجيزة اخلاصزة لألشزخاص الزذين يواجهزون صزعوابت يف
الززتعلم ،ومركززم امل زوارد التززابع ملنظمززة غامبيززا املعنيززة بززذوي العاهززات البص زرية (نغززويفن) الززذي يززوفر
الدمات تعليمية إر مجوي العاهات البصرية .ويتناول عدد من الوكالت احلكومية مسزألة حقزوق
األشخاص مجوي اإلعاقة .ومن بينها وزارة التعليم األساسي والثزانوي ،وإدارة الرعايزة الجتماعيزة،
ووزارة الشباب والرايضة ،وغريها.

نون -احلق يف التنمية  -تدابري التنفيذ العامة
التوصيتان
 150-109و152-109
حالة التنفيذ
 -137تُع ززد حاليز زا الط ززة التنمي ززة الوطني ززة للف ززرتة  2021-2018مبثاب ززة املخط ززط ال ززذي تتبعز ز
احلكومة يف جمال التنمية الوطنية.
 -138وإدد الطة التنمية الوطنية األولوايت السرتاتيجية الثماين التالية:
إعززادة احلوكمززة الرشززيدة ،واح زرتام حقززوق اإلنسززان ،وسززيادة القززانون ،ومتكززني
(أ)
املواطنني من الالل الالمركمية واحلكم احمللي؛
(ب)

ضمان استقرار القتصاد ،وإفيم النمو ،وإحداث إول اقتصادي؛

(ج) إززدي المراعززة ومصززائد األُسززاك لتحقيززق النمززو القتصززادي املسززتدام واألمززن
الغذائي والتغذوي واحلد من الفقر؛
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(د) السززتثمار يف العنصززر البشززري مززن الززالل إسززني التعلززيم واخلززدمات الصززحية
وبناء جمتمع يرع أفراده؛
(ه)

إنشاء البىن التحتية وإعادة الدمات الطاقة لتدعيم القتصاد؛

(و)

تشجيع السياحة الشاملة للجميع واملتمحورة حول الثقافة بغية إقيق النمو املستدام؛

(ز)

جين العوائد الدميغرافية بفضل متكني الشباب؛

(ح)

جعل القطاع اخلاص أداة للنمو والتحول وإ اد فرص العمل.

 -139وفيما خيص األمن الغذائي والمراعة ،أنشم جملس زراعي مهمت إرشاد اخلطط والسياسزات
يف اجملززال المراعززي .وإضززافة إر مجلز  ،سززنت احلكومززة قززانون األغذيزة لعززام  2005مززن أجززل مراقبززة
إنتززاج املنتجززات الغذائيززة وصززناعتها وبيعهززا وتوزيعهززا واسززتريادها وتصززديرها .وإضززافة إر مجلز  ،نززص
ودورهزا تنسزيق هيزع األنشزطة التغذويزة واألنشزطة مجات
القانون عل إنشزاء الوكالزة الوطنيزة للتغذيزةُ ،
الصززلة يف غامبيززا ،وتنسززيق وإززري هيززع املسززائل املتعلقززة بسززالمة األغذيززة ومبراقبتهززا .ومززن التززدابري
األالر توفري الدعم التقين مبا يشمل فرص احلصول عل قروض طويلزة األجزل للمزمارعني مزن أجزل
استحداث ممارع حديثة ،وكذل إنشاء جممعات علوم لتحسني جودة اإلنتاج األساسي.
 -140ويُعتززرب تعميززم احلمايززة الجتماعيززة مززن الززالل التصززدي ملشززكلة الفقززر وهشاشززة األوضززاع وتززوفري
مسزتو معيشززي لئززق جلميززع الغززامبيني مززن الززالل التخفيزف مززن املخززاطر وإ ززاد املميززد مززن فززرص العمززل
من األولوايت اإلمنائيزة الوطنيزة .ويتحقزق مجلز مزن الزالل تنفيزذ السياسزات والزربامإ املصز اممة للحزد مزن
الفق ززر وهشاش ززة األوض ززاع م ززن ال ززالل التش ززجيع عل ز ز تعمي ززم كف ززاءة س ززوق العم ززل واحل ززد م ززن تع ززرض
األشخاص للخطر؛ وابلتايل ،هذا يميد من قدرهتم عل محاية أنفسهم من املخاطر والسارة املدااليل.

اثلثا -املسائل اجلديد واملستجد
ألف -جلنة تقصي احلقائق واملصاحلة والتعويض
ُ -141شكلت جلنة لتقصي احلقائق واملصاحلة والتعويض من أجل التحقيق يف هيزع انتهاكزات
حقوق اإلنسان اليت ارتُكبت من متوز/يوليز  1994إر كزانون الثاين/ينزاير  .2017ويُفزرتض أن
تتناول هذه اللجنة انتهاكزات حقزوق اإلنسزان الزيت وقعزت يف املاضزي وأسزباب إفزالت اجلنزاة مزن
العقاب ،وأن إزدد األشزخاص الزذين يتحملزون أكزرب قزدر مزن املسزؤولية فيمزا خيزص النتهاكزات
والتج ززاوزات ال ززيت مس ززت حبق ززوق اإلنس ززان وأن تُص ززدر التوص ززيات بش ززأن مقاض ززاهتم ،وأن تق ززدم
التعويض ززات إر ض ززحااي انتهاك ززات حق ززوق اإلنس ززان .وتت ززألف اللجن ززة م ززن أح ززد عش ززر عض ز زوا
ويُفرتض أن تعمل لفرتة سنتني مع إمكانية متديد هذه املدة.

ابء -جلنة استعراض الدستور
 -142تتمثززل ولي ززة جلنززة اس ززتعراض الدس ززتور يف صززياغة دس ززتور جديززد لغامبي ززا .وستس ززتعرض
اللجن ززة ،ألداء وليته ززا ،دس ززتور ع ززام  1997وجت ززري مش ززاورات عام ززة عل ز الص ززعيد ال ززوطين ويف
أوسزاط املغرتبززني للتمززا رأي اجلمهززور العززام .وتتززألف اللجنزة مززن أحززد عشززر عضزوا وستضززطلع
أبعمااا ملدة ل تتجاوز الثمانية عشر شهرا مع إمكانية متديد املدة لستة أشهر ل أكثر.
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جيم -اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان
 -143أنشئت اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسزان مزن أجزل تنزاول انتهاكزات حقزوق اإلنسزان الزيت
سزتحدث يف املسززتقبل ،وتعميززم ومحايززة حقززوق اإلنسززان يف غامبيززا .وتشززمل وليززة احلمايززة املخولززة
للجنززة س ززلطة رصززد أي انتهاك ززات حلقززوق اإلنس ززان مرتكب ززة عل ز ي ززد مززوظفني حك ززوميني وغ ززري
حكززوميني يف غامبيززا وتلقززي الشزكاو بشززأكا والتحقيززق فيهززا .وفضزالا عززن مجلز  ،متززار اللجنززة
الوطني ززة حلق ززوق اإلنس ززان الس ززلطات ال ززيت تتحلز ز هب ززا احملكم ززة العلي ززا فيم ززا خي ززص الس ززتماع إر
الشكاو  ،ومطالبة الشهود ابإلدلء بشزهادهتم يف جلسزات السزتماع ،واسزتجواب الشزهود بعزد
أداء القسم ،وإنفامج القرارات ،مبا يف مجل تزدابري محايزة حيزاة األفزراد وسزالمتهم ،وإر مزا هنالز .
وتتألف اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان من مخسة أعضاء سيشغلون مناصبهم ملدة ثالث سزنوات
و وز إعادة تعيينهم لولية أالر .

دال -إصالح اطاع األم
 -144أجري تقييم لعملية إصالح قطاع األمن فزأبرز الثغزرات والتهديزدات الزيت يواجههزا قطزاع
األمززن .وقززاد مجلز إر وضززع سياسززة األمززن الززوطين الززيت جززر إقرارهززا .ويقززوم حاليز ا فريززق صززياغة
عززداد اس زرتاتيجية وطنيززة لقطززاع األمززن هززدفها تنفيززذ سياسززة األمززن الززوطين .وإضززافة إر مجل ز ،
ززري أيض زا إعززداد اس زرتاتيجية إلصززالح قطززاع األمززن هززدفها وضززع نتززائإ التقي زيم الززذي أجززري
لقطاع األمن موضع التنفيذ.

رابعا -التحدايت اليت تقتضي دعم األوساط الدولية
•

دعم اآللية الوطنية ل بالغ واملتابعة (فرقة عمل مشرتكة بني الوزارات).

•

دعم اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان.

•

دعم إجراءات العدالة النتقالية.
Notes

Section 2 of the Children’s Amendment Act 2016.
Budget Appropriation Report 2014.
Paper presented by Ramou Cole Ceesay as the health contribution to the BPFA + 15 Report.
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.
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