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موجز الورقات املقدمة من اجلهات صاحبة املصلحة بشأن

غامبيا*

تقرير مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان

أوالا -معلومات أساسية
 -١أُع د ه د ا التقري ددر عم د ا بق درا جمل د حق ددو اإلنسددا  ١/٥و ،٢١/١6م د مراع ددا دو ي د
االس ددتضرا ال د و الش ددام وه ددو ملخ د لو ق ددا املضلوم ددا املق م د م ددن  ١٥جه د م ددن اجله ددا
ص دداح املص ددل ( )١إىل االس ددتضرا الد د و الش ددام  ،ويقد د يف شد د م ددوج وفقد د ا ملتطل ددا احلد د
األقصى لض د ال لما وطول التقرير

اثنيا -املعلومات املقدمة من اجلهات صاحبة املصلحة
ألف -نطا اااق االلتزاما ااات الدولي ا ااة والتعا اااون ما ا ا اآلليا ااات واهليئ ا ااات الدوليا ااة حلقا ا اوق
( )٢
اإلنسان
 -٢ذكددر الو ق د املشددةك  ١أ غام يددا أحددر تق د م ا يف توقي د الض ي د مددن املضاه د ا ال ولي د
األساسي حلقو اإلنسا والتص يق عليها من تغيري احل وم يف  ٢٠١٧ويف أيلول/س تمرب ،٢٠١8
ت التص د يق علددى االتفاقي د ال ولي د حلماي د مجي د األشددخا مددن االختفددا القسددر  ،واتفاقي د مناهض د
التض يب وغريه من ضروب املضامل أو الضقوب القاسي أو ال إنساني أو املهين  ،والربوتوكدول االختيدا
()3
الثاين املل ق ابلضه ال ويل اخلا ابحلقو امل ني والسياسي  ،ال يرمي إىل إلغا عقوب اإلع ا
 -3وذكددر الو ق د املشددرك  3أ غام يددا أقددر ابلتوصدديا ذا الصددل املن ثق د ع دن االسددتضرا
السددابق ،وص د ق عل ددى اتفاقي د مناهض د التض د يب( )٤واعت ددرب الو ق د أ التوص دديا ق د نف د

()٥

__________

*

حتر ه ه الوثيق ق إ ساهلا إىل دوائر الةمج الت ريري ابألمم املت
مل َّ
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وص ق غام يا أيضد ا علدى الربوتوكدول االختيدا الثداين املل دق ابلضهد الد ويل اخلدا ابحلقدو امل نيد
والسياسددي ال د يرمددي إىل إلغددا عقوب د اإلع د ا  ،بض د أ أقددر ابلتوصدديا املن ثق د عددن االسددتضرا
()٧
السابق ابلتص يق على ه ا الصك( )6واعترب الو ق أ التوصيا ق نف
 -٤والحظ احلمل ال وليد للقضدا علدى األسدل
()8
النووي .
مضاه األمم املت حلظر األسل

النوويد تصد يق غام يدا يف عدا  ٢٠١8علدى

 -٥وذكددر اللجن د الوطني د حلقددو اإلنسددا يف غام يددا أ ال ل د مل يص د بض د علددى الربوتوكددول
االختي ددا التفاقي د مناهض د التض د يب وغ ددريه م ددن ض ددروب املضامل د أو الضقوب د القاس ددي أو ال إنس دداني
()9
أو املهين
 -6و أ اللجن األفريقي حلقو اإلنسا والشدضوب التابضد ل حتداد األفريقدي يف عدا  ٢٠١٧أ
الت د ا غام يددا إبحيددا وتض ي د التضدداو ال د م د املنظمددا واهليئددا اإلقليمي د وال ولي د حلقددو اإلنسددا
واحلف ددا علي د ميث د تط ددو ا إجيابي دا والحظ د أيض دا الت د ا غام ي ددا بتق د م التق ددا ير املت ددةخر إىل هيئ ددا
()١٠
املضاه ا
 -٧وأعرب د الو ق د املشددةك  ١عددن خي د األم د إ ا ع د إص د ا غام يددا دعددو دائم د للم لفددن
()١١
ابإلجرا ا اخلاص التابض جملل حقو اإلنسا

ابء -اإلطار الوطين حلقوق اإلنسان

()١٢

 -8الحظ اللجن الوطني حلقو اإلنسا أ غام يا ص ق على ع د من االتفاقيدا ال وليد
حلق ددو اإلنس ددا من د االس ددتضرا الس ددابق ،ل نه ددا اعت ددرب أ مضظ ددم ه د ه الص د و مل يُس ددن بض د يف
()١3
التشريضا احمللي
 -9وذك ددر الو قد د املش ددةك  ٧إ غام ي ددا مل تد د م اتفاقيد د حق ددو األش ددخا
()١٤
اإلطا القانوين احمللي بض  ،غم تص يقها على االتفاقي يف عا ٢٠١٥

ذو اإلعاقد د يف

 -١٠وذكددر الو ق د املشددةك  3أ غام ي دا مل تض د ل بض د ال سددتو مددن أج د إلغددا عقوب د اإلع د ا ،
م حظ د أيض د ا أ غام يددا قام د ابلتص د يق علددى الربوتوكددول االختيددا الثدداين للضه د ال د ويل اخل ددا
ابحلقد د ددو امل ني د د د والسياسد د ددي ال د د د يرمد د ددي إىل إلغ د د ددا عقوب د د د اإلع د د د ا وإع د د د وق د د د الس د د ددتخ ا
()١٥
عقوب اإلع ا
 -١١والحظ الو ق املشةك  ١أ ال ستو يوفر محاي حم ود حلري التض ري واحلقو ذا الصل ،
وأوض أ احل وم ملت م بضملي إص ح دستو وق كلفد جلند السدتضرا ال سدتو مبراجضتد
بغيد صددياغ دسددتو ج يد ( )١6وأعربد الو قد املشددةك  ١عددن أملهددا يف أ توصددي اللجند علددى وجد
()١٧
الت ي إبد اج احلق يف احلصول على املضلوما يف ال ستو
 -١٢وذكر الو ق املشةك  3أن غدم حظدر التضد يب يف ال سدتو  ،ال يضدة بد القدانو اجلندائي
()١8
كجرمي حم د
 -١3وذكر مرك غام يا لضد اا انتهاكدا حقدو اإلنسدا أ القدانو اجلندائي وقدانو اإلجدرا ا
اجلنائي وقانو السجو ال تتقي ابملضدايري ال وليد وأفضد املما سدا ( )١9وذكدر املركد أيضدا أند ين غدي
إلغددا الق دوانن املتضلق د ابلتش ددهري اجلنددائي والفتن د واألخ ددا ال اذب د  ،وأ يددن القددانو علددى احل ددق يف
()٢٠
االحتجاج السلمي
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 -١٤وذك ددر الو قد د املش ددةك  ٥أ حم مد د اجلماعد د االقتص ددادي لد د ول غد درب أفريقي ددا قضد د يف
شد اف/فرباير  ٢٠١8إبلغددا مدواد يف القددانو اجلنددائي تتضلددق ابلقد (املدداد  ١٧8و ،)١٧9والفتند
(املد دداد  ٥١و ،)٥٢واألخ د ددا ال اذب د د (املد دداد  ٥9و )١8١واملنشد ددو ا ال ائف د د علد ددى اإلنةن د د
()٢١
(املاد  ،)١٧3والحظ إشا احل وم إىل أهنا ست ة احل م
 -١٥والحظ د اللجن د األفريقي د حلقددو اإلنسددا والشددضوب التابض د ل حتدداد األفريقددي الت د ا غام يددا
ابستضرا قوانن وسائط اإلع  ،و أ يف ذلك تطو ا إجيابي ا والحظ أيض ا صياغ القانو املتضلق
()٢٢
ابالط ع على املضلوما
 -١6والحظ اللجن الوطني حلقو اإلنسا أ مشروع قانو اإلعاق مل يُسن بض

()٢3

 -١٧ونوه د اللجن د الوطني د حلقددو اإلنسددا إىل إجنددا تقيدديم ملهمتهددا والت د ا الددي تواجههددا
انتهى إىل أ فة الث ث سنوا احمل د لوالي أعضائها املضينن اخلمس  ،ومسدتو موا دهدا احلدايل لدن
()٢٤
ت و كافي ل ضط ع بواليتها
 -١8وذكددر مركد غام يددا لضد اا انتهاكددا حقددو اإلنسددا أ وكالد االسددتخ ا ا كاند خد ل
والي د ال درئي السددابق ال ددي دام د  ٢٢عام د ا يف صددميم انتهاك ددا حقددو اإلنس ددا  ،ودع د إىل ح د
()٢٥
الوكال و أ أن يتضن ،إ تقر اإلبقا على الوكال  ،إخضاعها لإلص حا
 -١9وذكر الو ق املشةك  ٧أ محاي احلرا امل ني ال ت ال تش حت اا بس ب الفهم احمل ود
لقيم ومضايري حقو اإلنسا وأمهي إدماجها يف جهود إنفاذ القانو وال حتتو برام تد يب الشدرط
علدى عنصدر للتثقيد يف جمدال حقددو اإلنسدا  ،وهدو مددا يسدفر عددن عد مضرفد ضد اف الشدرط مب دداد
ومضددايري حق دو اإلنسددا ( )٢6وابإلضدداف إىل ذلددك ،ال يتلقددى موظفددو إنفدداذ القددانو ت د ي ا جي د ا علددى
كشد د د د اجلد د د درائم والت قي د د ددق وم اف د د د د الش د د ددغب ،وه د د ددو م د د ددا يد د د د د إىل ا تف د د دداع امليد د د د إىل انته د د ددا
()٢٧
حقو اإلنسا

جيم -تنفي ا االلتزامااات الدوليااة املتعلقااة حبقااوق اإلنسااان م ا مراعاااة القااانون الاادوي
اإلنساين املنطبق
 -1املسائل املشرتكة بني القطاعات

املساوا وع التميي

()٢8

 -٢٠ذكد ددر الو ق د د املشد ددةك  6أ املثليد ددا واملثليد ددن وم دوجد ددي املي د د اجلنسد ددن ومغد دداير اهلوي د د
اجلنساني وحاملي صفا اجلنسن ال ي الو ُعرض للقوانن التميي ي والوصم والت رش وأ التشريضا
()٢9
الي جتر الض قا اجلنسي املثلي مل تُلغ بض
()3٠

 -٢١وذك ددر اللجند د الوطنيد د حلق ددو اإلنس ددا أ الض ق ددا اجلنس ددي املثليد د ال تد د ال جمرم د د
وذكددر الو قد املشددةك  6أ أتثددري التشدريضا الددي جتددر الض قددا اجلنسددي املثليد والوصددم االجتمدداعي
خيل ددق مناخ دا م ددن اخل ددو وحيم د األش ددخا عل ددى إخف ددا م دديلهم اجلنس ددي ،ويول د مناخ دا م ددن االبت د ا
والفساد وأش ال أخر من سو املضامل حبق املثليا واملثلين وم دوجي امليد اجلنسدي ومغداير اهلويد
()3١
اجلنساني وحاملي صفا اجلنسن
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 -2احلقوق املدنية والسياسية

حق الفرد يف احليا واحلري واألمن على شخص

()3٢

 -٢٢يف مضددر االستشددهاد ابلتوصدديا ذا الصددل املددُقر يف االسددتضرا السددابق ،ذكددر الو ق د
املشد ددةك  3أ ئد ددي غام يد ددا أعلد ددن يف  ٢٠١8وق د د اسد ددتخ ا عقوب د د اإلع د د ا  ،كخطد ددو أوىل حند ددو
()33
إلغائها
 -٢3وذكر الو ق املشدةك  3أ وكالد االسدتخ ا ا الوطنيد ا ت د  ،خد ل فدة واليد الدرئي
الس ددابق ،إع د اما خ ددا ج نط ددا الق ددانو ( )3٤وذك ددر م سس د حق ددو اإلنس ددا أ أعم ددال اإلع د ا
والتض يب خا ج نطا القانو م ث ألم طوي يف غام يا ،وال سيما يف عه الرئي السابق و غدم
تضه د احل وم د احلالي د إبهنددا ه د ه التجدداو ا  ،واختاذهددا خط دوا ملسددا ل املس د ولن السددابقن ،كان د
()3٥
قوا األمن التابض هلا شري أيضا يف أعمال القت خا ج نطا القانو
 -٢٤وذك ددر م سس د حق ددو اإلنس ددا أ وكال د االس ددتخ ا ا الوطنيد د والوح د املضني د ابجلد درائم
اخلطري يف الشرط كان كثريا ما تتواطدة ،خ ل والي الرئي السابق ،يف احتجا األشخا دو أ
أدل تشري إىل ا ت اب جرمي  ،وإبقائهم يف احل االنفراد مل شدهو أو حدى سدنوا وأضداف أ
احل وم احلالي واصل احتجا األشخا لفةا مني طويل دو توجي هتم مسي إليهم أو إحالتهم
إىل احملاكمد د وم ددن خد د ل عملي ددا اإليق ددا التضس ددفي واالحتج ددا وانتهاك ددا اإلجد درا ا القانونيد د
الواج  ،انته غام يا القانو احمللي ال ين على وجوب عر الشخ املوقدو علدى حم مد
()36
يف غضو  ٧٢ساع
 -٢٥وذكر الو ق املشةك  ٤أن غم عد وجدود م شدرا علدى أ احل ومد احلاليد تد خل يف
عم األجه األمني والسدلط القضدائي  ،ي د و أ هندا قد ا مدا مدن اإلفد مدن الضقداب يف الطريقد
الي تضم هبا الشرط  ،م ر النه الد ات ضتد احل ومد السدابق يف مراق تهدا للشدرط ويتجلدى ذلدك
يف ال يفي د الددي ألق د هبددا الشددرط الق د يف بض د احلدداال علددى املتظدداهرين املسدداملن أو الناشددطن
()3٧
ال ين انتق وا الرئي اب و
 -٢6وذكر الو ق املشةك  ٧أ األوضاع يف السجو م ي ( )38وذكر اللجن األفريقي حلقو
اإلنس ددا والش ددضوب التابض د ل حت دداد األفريق ددي أ األوض دداع يف الس ددجو بضيد د ك د ال ض د ع ددن املض ددايري
اإلقليميد وال وليد  ،مبددا يشددم االكتظددا  ،وعد فصد السددجنا هددن احملاكمد عددن السددجنا املد انن،
و دا مرافق السجو  ،فض ا عن سو شروف اخل م ملوظفي السجو وتشضر اللجن األفريقي حلقو
اإلنس ددا والش ددضوب التابض د ل حت دداد األفريق ددي ابلقل ددق أيض دا إ ا حرم ددا احملتج د ين األجان ددب م ددن ح ددق
()39
االتصال أبسرهم أو املمثلن الرمسين ل ل هم يف غام يا

إقام الض ل ،مبا يف ذلك مسةل اإلف

من الضقاب ،وسياد القانو

()٤٠

 -٢٧يسد دداو اللجن د د األفريقي د د حلق د ددو اإلنسد ددا والش د ددضوب التابض د د ل حت د دداد األفريقد ددي القل د ددق إ ا
الت ا الدي تضدة إقامد الضد ل ،مبدا يف ذلدك عد كفايد عد د املدوظفن القضدائين ،وسدو شدروف
()٤١
اخل م  ،وانض ا األمن الوظيفي للموظفن القضائين
 -٢8ويساو اللجن األفريقي حلقو اإلنسا والشدضوب التابضد ل حتداد األفريقدي القلدق أيضد ا إ ا الطدول
غددري املضتدداد لف دةا االحتجددا السددابق للم اكم د حل دوايل  ١9٠حمتج د ا كددانوا يف السددجن وق د ال د ا الددي
أجرهتا يف نيسا /أبري  ،٢٠١٧وكا بضضهم يق يف احل االحتياطي مل س سدنوا ( )٤٢وذكدر مركد
4
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غام يددا لضد اا انتهاكددا حقددو اإلنسددا أ عد أشددخا  ،يُد عم أهنددم أعضددا يف الوحد الضسد ري
املضروف ابسم ”مغاوير األدغال“ كانوا هن االحتجا قراب السنتن دو أ تُوج إليهم هتم( )٤3وذكر
أيض ا أن أُطلق سراح الض ي من احملتج ين بض س ب التهم املوجهد إلديهم وي دن سد ب هد ه الدتهم،
حس ما ير مرك غام يا لض اا انتهاكا حقو اإلنسا  ،عد وجدود إ اد سياسدي ملقاضدا هد ال
()٤٤
األشخا حى وإ ت ع السلطا ابالفتقا إىل الق ا واملوا د
 -٢9وذكددر الو ق د املشددةك  ٧أ بددط التق د يف إج درا احملاكمددا  ،والصددضواب الددي يواجههددا
األشخا املتهمو يف استيفا شروف ال فال أد إىل ا تفداع عد د األشدخا املتهمدن احملتجد ين يف
()٤٥
أوضاع من االكتظا ويف ظرو تفتقر إىل احل األدىن من اإلنساني
 -3٠وأعربد اللجند األفريقي د حلقددو اإلنسددا والشددضوب التابض د ل حتدداد األفريقددي عددن قلقهددا إ ا
ادعددا ا إجهددا الض الد يف حماكمد السددجنا املد انن احمل ددو علددى كثددري مددنهم ابإلعد ا  ،والتددةخر يف
()٤6
االستماع إىل طضوهنم
 -3١وذكددر الو ق د املشددةك  ٢أ هنددا افتقددا ا إىل الق د ا داخد اجلهددا القضددائي ،وفيمددا بددن
()٤٧
جها أخر صاح مصل يف إقام الض ل لألطفال
 -3٢و ح ددب مركد د غام ي ددا لضد د اا انتهاك ددا حق ددو اإلنس ددا إبنش ددا جلن د د احلقيقد د واملص دداحل
والتضويضددا  ،ل ن د شددضر ابلقلددق إ ا أتخددر احل وم د يف ب د ل اجلهددود ال م د لتددةمن األدل د املسددتن ي
()٤8
واملوقضي وحفظها ،مث أتمن حمفوظا وكال االستخ ا ا الوطني السابق

احلرا األساسي واحلق يف املشاك يف احليا الضام واحليا السياسي

()٤9

 -33أحدداف الت ددال ال د ويل لل د فاع عددن احلري د علم دا ابخلط دوا الددي ُاخت د
()٥٠
األدا  ،و أ أ على غام يا أ تواص اختاذ مث ه ه اخلطوا

لتض ي د ومحاي د حري د

 -3٤وذكددر الو ق د املشددةك  ١أ غام يددا أي د خ د ل االسددتضرا السددابق توصدديا ت د عو إىل
تض يد وضددما حريد التض ددري وفقدا للمضددايري ال وليد ( ،)٥١مبددا يف ذلددك تض يد حريد وسددائط اإلعد وحريد
الص فين وامل افضن عن حقو اإلنسا  ،وأقر توصيا أكثر حت ي ا لتض ي القدوانن التقيي يد  ،مبدا
()٥٢
يف ذلك القانو اجلنائي وقانو املضلوما واالتصاال
 -3٥وذكددر الو ق د املشددةك  ٤أ اسددتمرا سددرا واسددتخ ا امل دواد  ٥١و ٥٢و ٥9و ١8١مددن
الق ددانو اجلن ددائي ،واملد دواد  ١38و(١٧3ألد د ) م ددن ق ددانو املضلوم ددا واالتص دداال (الق ددانو املضد د ل)
()٥3
لضا  ،٢٠١3واملاد  6١من قانو الطف  ،يرهب حري التض ري وحقو وسائط اإلع
 -36وذكر الو ق املشةك  ١أ اللجن الوطني املضني بقانو وسائط اإلع الدي شد لتها و ا
اإلع د واهلياك د األساس ددي ل تص دداال ابلتض دداو م د احت دداد الص د اف يف غام ي ددا ،وكلف د ابلنه ددو
ب د ول أعم ددال إصد د ح قد دوانن وس ددائط اإلعد د والتشد دريضا األخ ددر ال ددي تد د ثر عل ددى حريد د التض ددري،
يف أا /مايو  ٢٠١8ع دا من التوصيا مشل إلغا املاد  ١٧3أل من قدانو املضلومدا
أص
واالتصد د دداال لض د د ددا ( ٢٠٠9بص د د دديغت املض ل د د د يف  ،)٢٠١3واألح د د ددا املتضلق د د د ابلتش د د ددهري اجلن د د ددائي
(املاد  ١٧8من القانو اجلنائي) والفتن (املاد  ٥٢من القانو اجلنائي)( )٥٤وذكدر الو قد املشدةك  ١أند
مددن الضددرو أ ي د عم أ ج د ول أعمددال إص د حي حري د وسددائط اإلع د  ،مبددا يف ذلددك إلغددا جتددرم
أفضددال توصد أبهنددا مددن أفضددال الفتند والتشددهري( )٥٥وابإلضدداف إىل ذلددك ،ين غددي إلغددا قددانو التضددوي
()٥6
(املض ل) لضا  ،٢٠٠١من أج ف احلصان الشامل عن املوظفن الضمومين
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 -3٧وذكر الو ق املشةك  ١أن جيب أ يرافق إنشا جلن مستقل لوسائط اإلع  ،على الن و
املقددةح ،إدخددال إصد حا قانونيد علددى قددانو املضلومددا واالتصدداال  ،وال سدديما الفصد الرابد  ،مددن
()٥٧
أج تن ي الص حيا الي مت ن السلط التنفي ي من الت خ يف حمتو ال ث
 -38وذكددر الو ق د املشددةك  ٤أ غام يددا شدده لقراب د  ٢٢سددن خ د ل والي د ال درئي السددابق
تراجضا يف حري االجتمداع وحريد التض دري( )٥8وبضد تدويل احل ومد احلاليد احل دم ،حتسدن أوضداع حريد
التض ري والرأ وأص ح الص فيو واملواطنو أحرا ا ،بصف عام  ،يف التض ري عن أنفسهم دو خو من
التضر للتوقي أو املقاضا غري أ الت ول التا ال كا متوقضا فيما يتص هب ه احلرا مل يُ
()٥9
مثا ه بض
 -39وذك ددر الو قد د املش ددةك  ١أ عد د دا م ددن الصد د فين املنفي ددن ع ددادوا إىل غام ي ددا مند د تغي ددري
()6٠
احل وم د يف عددا  ،٢٠١٧وأُعي د تشددغي مناف د إع مي د كان د حمظددو يف ظ د احل وم د السددابق
وذكر م سس حقو اإلنسا أن غم مت ن بض الص فين ال ين فروا من ال ل من الضدود إليهدا،
ال ت د ال احل دداال الددي يوق د فيهددا األف دراد وحيتج د و بس د ب عمليددا س ددلمي ل حتجدداج واالجتم دداع
والتض ري موجود ( )6١ويف مضر اإلشا إىل حاال االعت ا على موظفي وسائط اإلعد بضد تغيدري
احل وم  ،ذكر الو ق املشةك  ٤أن مل تتم مسا ل أ مدن املتهمدن ،وأ اإلفد مدن الضقداب علدى
()6٢
مث ه ه االنتهاكا يش هت ي ا خطريا حلري التض ري
 -٤٠وذكر الو ق املشةك  ١أ اإلدا السابق قام  ،عشي االنتخااب الرائسي الي جر يف
تش درين الثدداين/نوفمرب  ،٢٠١6بغلددق اإلنةن د وتضليددق مجي د امل املددا ال ولي د وعلددى الددرغم مددن ع د
وجود أ سج إلغ اإلنةند مند إجدرا االنتخدااب  ،توجد أخطدا أخدر حتيدق حبريد التض دري
علددى اإلنةن د  ،م د شددروع احل وم د احلالي د يف مقاضددا األشددخا بس د ب أنشددطتهم الددي جتددر علددى
()63
اإلنةن
مبوجددب املدداد  )6(3٤مددن بروتوكددول احمل م د
 -٤١وذكددر الو ق د املشددرك  ١أ غام يددا أص د
األفريقي حلقو اإلنسا والشضوب ،إع نا يتيح للمنظما غري احل ومي إم اني الوصول امل اشر إىل
()6٤
احمل م
 -٤٢وذكددر الو ق د املشددرك  ٧أ متثي د امل درأ يف امل سسددا الوطني د واحمللي د مددنخف
()6٥
النسا  ٥مقاع فقط من  ٥8مقض ا يف اجلمضي الوطني

حظر مجي أش ال الر

اذ تشددغ

()66

 -٤3ذكر اللجن الوطني حلقو اإلنسا أ غام يا ال ت ال بل منشة ومقص ل جتدا ابألطفدال
()6٧
ألغرا االستغ ل اجلنسي
 -٤٤وذكر الو ق املشرك  ٢أ غام يا مل تنف التوصي الي أي هتا خ ل االسدتضرا السدابق مدن
أج د ”د اس د فوائ د التضدداو ال د ويل والش دراكا ال ولي د ل د عم امل دداد ا الرامي د إىل م اف د االجتددا
()68
ابألشخا  ،وخباص النسا واألطفال وحتقيق احل األقصى منها“
 -٤٥وذكر الو ق املشرك  ٢أ االعت ا اجلنسي على األطفال حماف بضوام الوصم االجتماعي،
وضغوف األسر أو الم االهتا ،وثقافد الصدم الدي حتدول دو اإلبد عدن احلداال إىل الشدرط وقد
ت ددو ثقاف د الصددم والضددض ال د يضددة إنفدداذ القددانو ونظددم وسياسددا محاي د الطف د  ،هددي الددي
()69
ت د إىل ضض محاي األطفال من االستغ ل اجلنسي
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احلق يف اخلصوصي
 -٤6ذكددر
املخصد ملسدةل
للمراق د ألغ درا
ومق مي اخل ما

()٧٠

الو ق د املشددرك  ٥أ اجل د الثالددث عشددر مددن قددانو املضلومددا واالتصدداال لضددا ،٢٠١3
مضاجلد ال يدان الشخصدي ومحايد اخلصوصدي  ،جييد اعدةا االتصداال وإخضداعها
الت قيقددا وإنفدداذ القددانو وميددنح القددانو الددو ير املخددت سددلط توجي د املددُشغلن
()٧١
للقيا ابعةا االتصاال  ،دو قاب قضائي

 -3احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية
احلق يف الضما االجتماعي

()٧٢

 -٤٧ذكددر اللجند األفريقيد حلقددو اإلنسددا والشددضوب التابضد ل حتدداد األفريقددي أ هنددا حاجد
()٧3
للتضجي بتنفي برام تتيح متت الس ا ابحلقو االجتماعي االقتصادي

احلق يف الص

()٧٤

 -٤8ذك ددر ص ددن و التنميد د األفريق ددي أ سد د ب ا تف دداع مضد د ل وفي ددا األمومد د ه ددو دا الرعايد د
الص ي  ،واالفتقا إىل املهنين الط ين املد بن ،وعد كفايد مرافدق الرعايد الصد ي  ،وضدض اهلياكد
األساسددي و أ أن د ال ب د لغام يددا اختدداذ خط دوا لتددوفري الرعاي د الص د ي ال افي د وامليسددو واملتاح د ،
()٧٥
مبا يتوافق م املاد  )٢(١٤من بروتوكول مابوتو
 -٤9وذكددر الو ق د املشددةك  6أ إم اني د احلصددول علددى خ د ما ومضلومددا الص د اجلنسددي
واإلجنابي حم ود  ،وأن ال توج خ ما خمصص للمثليا واملثليدن وم دوجدي امليد اجلنسدي ومغداير
()٧6
اهلوي اجلنساني وحاملي صفا اجلنسن

احلق يف التضليم

()٧٧

 -٥٠ذكددر الو ق د املشددةك  ٧أ غام ي ددا أي د يف االسددتضرا الس ددابق ،توصدديا تتضلددق ب د اد
مضد ال االلت ددا ابمل د ا  ،وتشدديي عد د أكددرب مددن قاعددا ال اسد  ،وحتسددن فددر احلصددول علددى
التضليم واال تقا بنوعيت  ،وضما التضليم لألشخا ذو اإلعاقد  ،مدن بدن أمدو أخدر ( )٧8وأشدا
إىل ع وجود م ا خمصص لألشخا ذو اإلعاق وأ امل ا الضادي الضام تفتقر إىل األدوا
()٧9
ال م واملوظفن امل بن لتل ي احتياجا األشخا ذو اإلعاق
 -٥١وذكد ددر الو ق د د املشد ددةك  ٧أ سياس د د التضلد دديم اهلادف د د إىل تض ي د د التضلد دديم ،وال سد دديما تضلد دديم
الفتيددا  ،حتقددق النجدداح ل ددن ع د كفاي د امل دوا د واملرافددق وع د م ئم د نوعي د التضلدديم ال ت د ال تش د
()8٠
حت اا أما إعمال احلق يف التضليم
 -٥٢وذكر اللجند األفريقيد حلقدو اإلنسدا والشدضوب التابضد ل حتداد األفريقدي أ هندا حاجد
()8١
إىل توفري امل ي من امل ا وال عم لألطفال ذو االحتياجا اخلاص يف أحنا ال ل

 -٤حقوق أشخاص حمددين أو فئات حمددة

النسا

()8٢

 -٥3يف مضددر اإلشددا إىل التوصدديا ذا الصددل الددي أيد هتا غام يددا يف االسددتضرا السددابق(،)83
ذكددر اللجند الوطنيد حلقددو اإلنسددا أند علددى الددرغم مددن وفددر القدوانن واجلهددود احل وميد الراميد إىل
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تض ي د القي دداد االقتص ددادي واالجتماعي د والسياس ددي للم درأ  ،ت ق ددى ع د املس دداوا ب ددن اجلنس ددن مش د ل
ئيسي  ،ويستمر تضر النسا والفتيا للتميي  ،ال يستن مضظم إىل مضتقد ا اجتماعيد وثقافيد
وديني ويتس ب تشوي األعضدا التناسدلي لدإلنث ،و واج األطفدال ،وا تفداع مضد ل وفيدا األمهدا ،
وضددض إنفدداذ القدوانن ،وقلد التمثيد يف اهليئددا االنتخابيد  ،وعد كفايد فددر احلصددول علددى التضلدديم
والضم  ،ضمن أمو أخر  ،يف تقيي ابلغ لتمت النسا ال ام حبقو اإلنسا ( )8٤والحظ اللجن
الوطني د حلقددو اإلنسددا أ قددانو امل درأ لضددا  ٢٠١٠جددر تض يل د يف عددا  ٢٠١٥مددن أج د حظددر
()8٥
تشوي األعضا التناسلي لإلنث
 -٥٤وتش ددضر اللجن د د األفريقي د د حلق ددو اإلنسد ددا والش ددضوب التابض د د ل حتد دداد األفريق ددي ابلقلد ددق إ ا
الت د ا الددي تواجههددا النسددا والفتيددا يف احلصددول علددى حقددو متسدداوي م د الرج د والتمت د هبددا،
مبا يف ذلك فيما يتضلق ابحلصول على حقو األ اضي ،واحلقو اإلجنابي  ،واحلماي من الضن والتميي
()86
بس ب النظا األبو والضادا والتقالي

األطفال

()8٧

 -٥٥يف مض ددر اإلش ددا إىل ث د ث توص دديا حظي د بتةيي د غام ي ددا( )88وتوص ددي واح د حظي د
ابإلحاط من جان ها يف االستضرا السابق( ،)89الحظ الو قد املشدةك  ٢حتسدن ا يف اإلطدا القدانوين
الددوطي حلمايد األطفددال افددق اعتمدداد قددانو األطفددال املضد ل لضددا  ،٢٠١6الد حيظددر واج األطفددال
()9٠
وحي د  ١8سن سن ا قانوني لل واج
 -٥6وذك ددر امل دداد الضاملي د إلهن ددا مجي د أش د ال الضقوب د ال ني د ال ددي مت ددا ض د األطف ددال أ
الضقوب ال ني لألطفال مشدروع يف املند ل وم سسدا الرعايد ال يلد ومرافدق الرعايد النها يد واملد ا
وامل سسا اإلص حي ودع إىل سن تشري حيظر صراح الضقوب ال ني يف مجيد األمداكن ،مبدا يف
ذلددك يف املند ل ،وإلغددا مجيد احلجد القانونيد الددي تسددا للد فاع عددن اسددتخ امها ،مبددا يف ذلددك الد ف
()9١
حبج ”الضقوب التةدي ي املضقول “ يف القانو الضا اإلن لي

األشخا ذوو اإلعاق

()9٢

 -٥٧ذكر اللجن الوطني حلقو اإلنسا أ األشخا ذو اإلعاق ال ي الو يتضرضو للتميي
ويضددانو حم وديد الوصددول إىل اخلد ما واملرافدق االجتماعيد  ،واهلياكد األساسددي الضامد والنقد الضددا ،
وال طال  ،وانض ا املشاك السياسي  ،وضض فر احلصدول علدى التسدهي االئتمانيد  ،وعد كفايد
()93
مراك التةهي

املهاجرو وال جئو وملتمسو اللجو

()9٤

 -٥8ذكدر املركد االستشددا الد ويل حلقدو اإلنسددا أ غام يددا تسددتق عد دا مت ايد ا مددن املدُرحلن
مددن بلد ا خمتلفد وقددال إ غام يددا مل مد بتددوفري الد عم لألشددخا امل دُرحلن ،ال سدديما مددن أجد تل يد
()9٥
احتياجاهتم الفردي
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International The Gambia, Female Lawyers Association the
Gambia, Gambia Participates, Future In Our Hands, United
Purpose, Green-Up Gambia, Occupy Westfield, Gambia
Press Union, Open Society Platform The Gambia, Education
for All Network, Child Protection Alliance, National Youth
Parliament, Peace Ambassadors The Gambia, Democratic
Union of Gambian Activists, African Centre for Democracy
and Human Rights Studies, Institute for Human Rights and
Democracy in Africa, Young Men Christian Association,
Gambia Teachers Union, Child Fund, Gambia Committee
against Harmful Traditional Practices, Girl’s Agenda, SOS
Children’ Village The Gambia, Victims Centre, Center for
Research and Policy Development, ICTJ, Santa Yalla Support
Services, Kanifing (the Gambia) (Joint Submission 7).

National human rights institution:
NHRC
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3
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National Human Rights Commission of the Gambia (the
Gambia).
Regional intergovernmental organization(s):
AU-ACHPR
African Union – African Commission on Human & Peoples’
Rights, Banjul (the Gambia).
For the relevant recommendations, see A/HRC/28/6, paras. 109.1–109.21, 1109.39–109.40, 109.88–
109.95, 109.107–109.109, 109.127, 109.134, 109.141, 109.150, 109.158 and 109.170.
JS1, para. 6. JS1 made a recommendation (p. 3).
JS3, para. 4 and endnote 5, referring to A/HRC/28/6, paras. 109.9 (Indonesia), 109.10 (Gabon);
109.11 (Noted), 109.12 (Tunisia); 109.13 (Ghana); 109.14 (Mali), 109.15 (Sierra Leone), 109.16
(Denmark), 109.17 (Togo), 109.18 (France), 109.19 (Uruguay), 109.20 (Australia) and
109.21(Botswana); and A/HRC/28/6/Add.1, para. 3 for the position taken by the Gambia on the cited
recommendations.
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JS3, p. 2.
JS3, para. 5 and endnote 7, referring to referring to A/HRC/28/6, paras. 109.3 (Montenegro), 109.4
(Portugal), 109.5 (Rwanda), 109.6 (Angola) and 109.7 (Germany); and A/HRC/28/6/Add.1, para. 2
for the position taken by the Gambia on the cited recommendations.
JS 3, p.2.
ICAN, p. 1.
NHRC, p. 2. NHRC made a recommendation (p. 2).
AU-ACHPR submission, p. 2.
JS1, para. 7. JS1 made a recommendation (p. 3).
For the relevant recommendations, see A/HRC/28/6, paras. 109.41-109.79, 109.81–109.87, 109.96–
109.100, 109.101-109.106, 109.113, 109.116–109.125, 109.129, 109.131, 109.132, 109.137, 109.138,
109.144, 109.146, 109.149, 109.151, 109.153, 19.154, 109.155–109.157, 109.159, 109.160–109.163,
109.166–109.168 and 109.171.
NHRC, p. 2, NHRC made a recommendation (p. 2).
JS 7, p.1.
JS 3, paras. 1 and 3. JS 3 made a recommendation (para. 31).
JS1, paras. 11-15. JS1 made a recommendation (p. 4).
Ibid, para. 26.
JS3, para. 22. JS3 made a recommendation (para. 31).
VC, p. 4.
Ibid. VC made recommendations (p. 4).
JS5, para. 7. JS5 made a recommendation (para. 29 (a)).
AU-ACHPR submission, p. 3.
NHRC, p. 5. NHRC made recommendations p. 5).
Ibid, p. 3. NHRC made recommendations (p. 4).
VC, p. 1. VC made a recommendation (p. 1).
JS7, p.5.
Ibid., p. 6.
For the relevant recommendations, see A/HRC/28/6, paras. 109.84, 109.98-109.100 and 109.121.
JS6, para. 4. JS6 made a recommendation (para. 28).
HRW, p. 8.
JS 6, para. 15.
For relevant recommendations see A/HRC/28/6, paras. 109.101–109.106, 109.110–109.112, 109.114,
109.115 and 109.135.
JS3, paras. 3 and 6 and endnote 9, referring to A/HRC/28/6, paras. 109.101 (Italy), 109.102 (Mexico),
109.103 (Brazil), 109.104 (Costa Rica), 109.105 (France), 109.106 (Togo), 109.107 (Spain), 109.108
(Uruguay), and 109.109 (Australia); and A/HRC/28/6/Add.1, paras. 31-33 for the position taken by
the Gambia on the cited recommendations. See also NHRI, p. 8.
JS 3, para. 15.
HRF, para. 14. HRF made a recommendation (para. 26(a)).
Ibid, paras. 11 and 12. HRF made a recommendation (para. 26 (b)).
JS4, para. 39. JS4 made recommendations (p. 13).
JS7, p. 4.
AU-ACHPR submission, p. 2. See also JS3, paras. 26-27. JS3 made a recommendation (para. 31);
VC, p. 4; NHRC, p. 8. NHRC made a recommendation (p. 6).)
For relevant recommendations see A/HRC/28/6, paras. 109.128, 109.129, 109.130, 109.132, 109.133
and 109.136.
AU-ACHPR submission, p. 2.
Ibid, p. 3.
VC, p. 1.
Ibid, p. 2. VC made a recommendation (p. 2).
JS7, p. 5.
AU-ACHPR submission, p. 3.
JS2, para. 12.
VC, p. 1. VC made a recommendation (p. 1).
For relevant recommendations see A/HRC/28/6, paras. 109.140, 109.142, 109.143, 109.145, 109.147
and 109.148.
ADF, paras. 2-4. ADF made recommendations (paras 19 (a) and (b)).
JS1, para. 16 and fn. 18, referring to A/HRC/28/6, paras. 109.140 (Italy), 109.141 (Sweden), 109.142
(Tunisia), 109.143 (France), 109.144 (Ireland), 109.145 (United Kingdom) and 109.147 (Slovenia).
See A/HRC/28/6/Add.1 for the positions taken on the recommendations.
JS1, para. 16 and fn. 19, referring to A/HRC/28/6, paras. 109.57 (Portugal), 109.58 (Slovakia), 109.59
(Spain), 109.60 (Australia), 109.61 (Canada), 109.62 (Germany), 109.63 (France) and 109.146
(Mexico).
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JS4, paras. 21 and 22.
JS1, paras. 19 and 20. JS1 made recommendations (para. 7).
Ibid, para. 22. JS1 made recommendations (para. 7).
Ibid, para. 23. JS1 made recommendations (para. 7).
Ibid, para. 24. JS1 made recommendations (para. 7).
JS4, para. 5.
Ibid, para. 5.
S1, para. 17. JS1 made recommendations (para. 7).
HRF, para. 19. HRF made a recommendation (para. 26 (c).
JS4, paras. 16 and 17. JS4 made recommendations (p. 13).
JS1, para. 34. JS1 made recommendations (p. 9).
Ibid, para. 8.
JS7, p. 5, fn. 40.
For relevant recommendations see A/HRC/28/6, paras. 109.126.
NHRC, p. 6. NHRC made recommendations (p. 6).
JS2, para. 30 and endnote 70, referring to A/HRC/28/6, para. 109.126 (Philippines). See
A/HRC/28/6/Add.1 for the position taken on the recommendation. JS2 made recommendations (p. 8).
Ibid, para. 13.
For relevant recommendations see A/HRC/28/6, paras. 109.56.
JS5, paras. 25 and 26. JS5 made a recommendation (29(d)).
For relevant recommendations see A/HRC/28/6, para. 109.55.
AU-ACHPR submission, p. 4.
For relevant recommendations see A/HRC/28/6, paras. 109.160 and 109.161.
ADF, paras. 17 and 18. ADF made a recommendation (para. 19 (g)).
JS6, para. 16. JS6 made a recommendation (para. 30).
For relevant recommendations see A/HRC/28/6, paras. 109.164, 109.165, 109.168 and 109.169.
JS7, p. 3 and footnotes 21-26, referring to A/HRC/28/6, paras. 109.164 (Libya), 109.165 (Singapore),
109.167 (Cuba), 109.168 (Democratic Republic of Congo) and 109.169 (South Sudan). See
A/HRC/28/6/Add.1 for the positions taken on the recommendations.
JS7, p. 3.
Ibid, p. 4 and fn. 45. JS7 made recommendations (p. 7).
AU-ACHPR submission, p. 4.
For relevant recommendations see A/HRC/28/6, paras. 109.80 and 109.81.
NHRC, p. 4 and fn. 11, referring to A/HRC/28/6, paras. 109.121 (Rwanda), 109.122 (Montenegro),
109.123 (Botswana); 109.124 (Chile). See A/HRC/28/6/Add.1 for the positions taken on the
recommendations.
NHRC, p. 4. NHRC made recommendations (p. 4).
Ibid, p. 6. NHRC made recommendations (p. 6).
AU-ACHPR submission, p. 5.
For relevant recommendations see A/HRC/28/6, para. 109.139.
JS2, para. 19 and endnotes 59 and 60, referring to A/HRC/28/6, paras. 109.65 (Central African
Republic), 109.137 (Maldives), and 109.139 (Canada). See A/HRC/28/6/Add.1 for the positions taken
on the recommendations.
Ibid, para. 19 and endnotes 59, referring to A/HRC/28/6, para. 109.138 (Togo).
Ibid, para. 19. JS2 made recommendations (p. 6). See also NHRC, p. 6 and fn. 19.
GIEACPC, pp. 2-3.
For relevant recommendations see A/HRC/28/6, para. 109.37.
NHRC, p. 5. NHRC made recommendations (p. 5).
For relevant recommendations see A/HRC/28/6, paras. 109.170 and 109.171.
IHRC, pp. 2-3. IHRC made recommendations (p. 4).
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