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  جملس حقوق اإلنسان
  الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل

  الدورة السابعة
  ٢٠١٠فرباير / شباط١٩-٨جنيف، 

 للفقرة  وفقاًية حلقوق اإلنسان،    جتميع للمعلومات أعدته املفوضية السام        
  ٥/١من مرفق قرار جملس حقوق اإلنسان  )ب(١٥

  غامبيا    

جتميع للمعلومات الواردة يف تقارير هيئات املعاهدات، واإلجـراءات         هو  هذا التقرير    
اخلاصة، مبا يف ذلك املالحظات والتعليقات املقدمة من الدولة املعنية، ويف غري ذلـك مـن                

وال يتـضمن التقريـر أيـة آراء أو         . ية ذات الصلة الصادرة عن األمم املتحدة      الرمسوثائق  ال
خبالف ما يرد منـها     وجهات نظر أو اقتراحات من جانب املفوضية السامية حلقوق اإلنسان           

الـيت  هيكل املبادئ التوجيهيـة العامـة       يتبع  وهو  . يف التقارير العلنية الصادرة عن املفوضية     
ذُكرت بصورة منهجية يف حواشي هناية النص مراجـع         قد  و. انجملس حقوق اإلنس  اعتمدها  

وقد روعي يف إعداد التقرير أن وترية االسـتعراض يف اجلولـة           . املعلومات الواردة يف التقرير   
ويف حال عدم وجود معلومات حديثة، أُخذت يف االعتبار آخـر           . األوىل هي أربع سنوات   

وملا كان هذا التقرير ال جيمـع سـوى         .  صاحلة كانت ال تزال  ن  التقارير والوثائق املتاحة، إ   
 لألمم املتحدة، فإن االفتقار إىل معلومات عن مـسائل          وثائق الرمسية الاملعلومات الواردة يف    

أو إىل املـستوى  /التركيز عليها قد ُيعزى إىل عدم التصديق على معاهدة مـا و     حمددة أو إىل    
  .حلقوق اإلنساناملنخفض للتفاعل أو التعاون مع اآلليات الدولية 
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  طاراإلساسية واألعلومات امل  - أوالً  

  )١(نطاق االلتزامات الدولية  -ألف   

 )٢(املعاهدات العاملية األساسية حلقوق اإلنسان
  تاريخ التصديق أو االنضمام 

 التحفظات/اإلعالنات أو اخلالفة
االعتراف باالختصاصات احملددة 

 هليئات املعاهدات

  مجيـع أشـكال   لقضاء على االتفاقية الدولية ل  
 التمييز العنصري

  ال يوجد ١٩٧٨ديسمرب / كانون األول٢٩

العهد الدويل اخلاص بـاحلقوق االقتـصادية       
 واالجتماعية والثقافية

 -   يوجدال ١٩٧٨ديسمرب / كانون األول٢٩

مـن  ) د(٣الفقـرة  (نعم   ١٩٧٩مارس / آذار٢٢ العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية
  )٣(١٤املادة 

الشكاوى املتبادلة بني الـدول     
ــادة ( ــم): ٤١املـ  ٩ ،نعـ

  ١٩٨٨يونيه /حزيران
لعهـد  امللحق با  الربوتوكول االختياري األول  

  الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية
     ١٩٨٨يونيه / حزيران٩

  -  وجدال ي ١٩٩٣أبريل / نيسان١٦  ضد املرأة مجيع أشكال التمييزاتفاقية القضاء على
  -  ال يوجد ١٩٩٠أغسطس / آب٨  اتفاقية حقوق الطفل

والربوتوكـول ،)٤(باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافيـة    اخلاص  لعهد الدويل   ل الربوتوكول االختياري    :طرفاً فيها غامبيا  املعاهدات األساسية اليت ليست     
ة والسياسية، والربوتوكول االختياري التفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املـرأة،لعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدني    امللحق با االختياري الثاين   

، والربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب، والربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل املتعلق بإشراك األطفال يف)٥(واتفاقية مناهضة التعذيب  
،)٧(وكول االختيـاري التفاقية حقوق الطفل املتعلق ببيع األطفال وبغاء األطفال واستغالل األطفـال يف املـواد اإلباحيـة                 ، والربوت )٦(الرتاعات املسلحة 

واالتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم، واتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة، والربوتوكول االختياري التفاقية حقـوق
  . ذوي اإلعاقة، واالتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص من االختفاء القسرياألشخاص

  
 التصديق أو االنضمام أو اخلالفة صكوك دولية رئيسية أخرى ذات صلة

 نعم اتفاقية منع جرمية اإلبادة اجلماعية واملعاقبة عليها
 نعم نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية

 نعم )٨(موبروتوكول بالري
 ١٩٦١ و١٩٥٤اتفاقييت عامي نعم، باستثناء  )٩(الالجئون وعدميو اجلنسية
 ، باستثناء الربوتوكول اإلضايف الثالثنعم )١٠( هباةامللحقة  اإلضافيت والربوتوكوال١٩٤٩أغسطس / آب١٢اتفاقيات جنيف املؤرخة 

 نعم )١١(االتفاقيات األساسية ملنظمة العمل الدولية
ملكافحة التمييـز يف    ) منظمة األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافة     (اليونسكو  اتفاقية  

 جمال التعليم
 ال
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، الحظت جلنة حقوق الطفل أن غامبيا وقعت على الربوتوكـولني           ٢٠٠١يف عام     -١
االختياريني امللحقني باتفاقية حقوق الطفل املتعلقني ببيع األطفال وبغاء األطفال واسـتغالل            

ل يف املواد اإلباحية وبإشراك األطفال يف الرتاعات املسلحة، ولكنها مل تصدق عليهما،             األطفا
 .)١٢(وشجعتها على التصديق عليهما

، شجعت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة غامبيا علـى    ٢٠٠٥ويف عام     -٢
لتمييز ضد املـرأة    التصديق على الربوتوكول االختياري التفاقية القضاء على مجيع أشكال ا         

 .)١٣(والنظر يف التصديق على معاهدات حقوق اإلنسان األخرى اليت ليست طرفا فيها بعد

  اإلطار الدستوري والقانوين  -باء  
 أن مثة حاجة إىل مواءمة القوانني الوطنيـة  ٢٠٠٥القطري املشترك لعام ييم  ذكر التق   -٣

ة اتفاقية القضاء على مجيع أشـكال       القائمة مع اتفاقيات وبروتوكوالت دولية شىت، وخباص      
وجيب على احلكومـة  . بني اجلنسنيأوجه التفاوت التمييز ضد املرأة، وذلك من أجل معاجلة        

القيام بتدخالت لتنفيذ توصيات جلنة حقوق الطفل واللجنة املعنية بالقـضاء           أن تكفل    أيضاً
إدراج  أولوية كربى إلمتام     وحثت هذه األخرية غامبيا على إعطاء     . )١٤(على التمييز ضد املرأة   

  .)١٥(التفاقية يف تشريعها الوطينأحكام ا
، ذكرت املمثلة اخلاصة لألمني العام املعنية حبالة املدافعني عن   ٢٠٠٦مارس  /ويف آذار   -٤

األحكام التـشريعية   إدراج   للمعلومات اليت تلقتها، ب    وفقاًحقوق اإلنسان أن غامبيا مل تقم،       
  . )١٦(ملعاهدات الدولية حلقوق اإلنسان اليت صدقت عليها يف تشريعهاوالقانونية الواردة يف ا

 تـسجيل   إدراج بعـد    هإىل أن ) اليونيسيف(وأشارت منظمة األمم املتحدة للطفولة        -٥
ذي معدل تسجيل الوالدات ال   ارتفع  الوالدات يف خدمات الصحة اإلجنابية وصحة األطفال،        

 ٢٠٠٠ يف املائة عـام      ٣٢من  ى الصعيد الوطين    ا عل هامارتفاعا  األطفال دون اخلامسة    خيص  
 الضوء على أن    ٢٠٠٥وسلط التقييم القطري املشترك لعام      . )١٧(٢٠٠٥ يف املائة عام     ٥٥إىل  

 لتسجيل الوالدات، وهو يعاين من آفة عـدم          ال مركزياً  قانون تسجيل الوالدات أنشأ نظاماً    
 .)١٨(كفاية املوارد

، وهو قانون شـامل     ٢٠٠٥نون الطفل لعام     سن قا  ه مع والحظت اليونيسيف أن    - ٦
تكون اليت تتناول إقامة العدل،  ورفاهه  ف مجيع التشريعات املتصلة حبقوق الطفل       لُجيمِّع وخي 

 توصـيات ال، وذلك عقـب     )١٩(القوانني احمللية مع اتفاقية حقوق الطفل     قد جرت مواءمة    
 باعتمـاد   أيضاًعلما  وأحاطت اليونيسيف   . )٢٠(٢٠٠١ جلنة حقوق الطفل عام      املقدمة من 

مينع االجتار يف   الذي  ،  ٢٠٠٧أكتوبر  /األطفال، يف تشرين األول   يف  االجتار  مكافحة  قانون  
تأهيل ضـحايا   ينص على   األشخاص مبن فيهم األطفال، ويقمعه ويعاقب املشاركني فيه و        

 .)٢١(همإدماجإعادة و االجتار
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  اإلطار املؤسسي حلقوق اإلنسان وهيكلها  -جيم  
، مل تكن لغامبيا مؤسسة وطنية حلقوق اإلنسان معتمدة   ٢٠٠٩سبتمرب  /أيلول ٢٩ يف  -٧

وشجعت . )٢٢(الدى جلنة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية لتعزيز حقوق اإلنسان ومحايته         
 غامبيا على توسيع نطاق والية ديوان املظامل أو إنشاء آلية منفصلة ملعاجلة             طفلجلنة حقوق ال  

 .)٢٣(تهاكات حقوق الطفلالشكاوى املتعلقة بان

 إىل أن اللجنة الوطنية للتخطـيط       ٢٠٠٨عام  لوأشار التقرير السنوي للمنسق املقيم        -٨
 .)٢٤( بوصفها اهليئة األساسية لتنسيق مجيع اخلطط والتدخالت اإلمنائية٢٠٠٨أنشئت عام 

عيـة   يف اجلم  اتع إىل ظهور جتمع املشرِّ    ٢٠٠٥وأشار التقييم القطري املشترك لعام        -٩
 .)٢٥(الوطنية، واجمللس الوطين للمرأة، واملكتب الوطين للمرأة

  تدابري السياسة العامة  -دال   
جـرى   ه أن ٢٠٠٩ذكر تقرير ملكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية عام            -١٠

 شخاصجرمية االجتار يف األ   استحداث   و شخاص األ طة عمل وطنية بشأن االجتار يف     خاعتماد  
 .)٢٦(ةددكجرمية حم

 إىل أن   ٢٠١١-٢٠٠٧وأشار إطار عمل األمم املتحدة للمساعدة اإلمنائية للفتـرة            -١١
تعمـيم األهـداف    بغامبيا اعتمدت استراتيجية شاملة للنمو واحلد من الفقر وألزمت نفسها           

 .)٢٧(اإلمنائية لأللفية يف مجيع خططها الوطنية واستراتيجياهتا اخلاصة بقطاعات بعينها

 إىل أن السياسة الوطنية املتعلقة بفريوس       ٢٠٠٥ر التقييم القطري املشترك لعام      وأشا  -١٢
وقد وضـعت   . ٢٠٠٦ عام   ديثهااإليدز جيري استعراضها من أجل حت     /نقص املناعة البشرية  

اإليدز /الصيغة النهائية إلطار العمل االستراتيجي الوطين املتعلق بفريوس نقص املناعة البشرية          
  .)٢٨(٢٠٠٨ إىل ٢٠٠٣ للفترة املمتدة من

 من االتفاقيـة    ٤وأوصت جلنة حقوق الطفل غامبيا بإيالء عناية خاصة لتنفيذ املادة             -١٣
بترتيب أولويات اعتمادات ميزانيتها مبا يكفل إعمال حقوق الطفل االقتصادية واالجتماعيـة          

 .)٢٩( وجغرافياًال سيما بني الفئات احملرومة اقتصادياًووالثقافية، 
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  تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان على أرض الواقع  - ثانياً  

  التعاون مع آليات حقوق اإلنسان  - ألف  

  التعاون مع هيئات املعاهدات  -١  

  )٣٠(عاهدةملنشأة مبيئة ااهل
آخر تقريـر   
  حالة اإلبالغ  رد املتابعة  آخر مالحظات ختامية قُدم وُنظر فيه

اللجنة املعنية بـاحلقوق االقتـصادية      
  الثقافيةواالجتماعية و

تقدمي التقـارير األول والثـاين      تأخر    )٣١(١٩٩٤مايو / أيار١٨ 
 ١٩٩٥ و ١٩٩٠والثالث والرابع منذ    

  على التوايل٢٠٠٤ و٢٠٠٠و

  ١٩٨٥تأخر تقدمي التقرير الثاين منذ   )٣٢(٢٠٠٤أغسطس /آب  ١٩٨٣  اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان

على التمييـز   اللجنة املعنية بالقضاء    
  ةضد املرأ

 ٢٠٠٦أخر تقدمي التقرير الرابع منذ ت  ٢٠٠٥يوليه / متوز١٥  ٢٠٠٣

تقدمي التقريرين الثاين والثالـث     تأخر    ٢٠٠١أكتوبر / تشرين األول١٢ ١٩٩٩  جلنة حقوق الطفل
  على التوايل٢٠٠٢ و١٩٩٧منذ 

 الثاين  ة من رير الدوري اتأخر تقدمي التق    )٣٣()٢٠٠٩ (١٩٨٢ ١٩٨٠  جلنة القضاء على التمييز العنصري
إىل  ١٩٨٢اخلامس عـشر مـن      إىل  

٢٠٠٨  

، نظرت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان يف حالـة احلقـوق املدنيـة             ٢٠٠٢يف عام     -١٤
والسياسية يف غامبيا، يف إطار العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والـسياسية ويف غيـاب               

ف يف الوفاء بالتزاماهتا بتقدمي     تقرير دوري، حيث أعربت عن أسفها إزاء تقصري الدولة الطر         
 ، نظرت جلنة٢٠٠٩ويف عام . )٣٤(١٩٨٣التقارير وإزاء عدم تقدمي أي تقرير إىل اللجنة منذ 

العنصري يف تنفيذ االتفاقية يف غياب التقارير الدورية اليت فاتت مواعيـد   التمييز على القضاء
  .)٣٥(١٩٨٤تقدميها مشرية بأسف إىل عدم تقدمي أي تقرير منذ عام 
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  التعاون مع اإلجراءات اخلاصة  -٢  
  ال  ُوجهت دعوة دائمة

 -  آخر الزيارات أو التقارير املتعلقة بآخر البعثات

 - الزيارات املوافق عليها من حيث املبدأ

 وغريه مـن    التعذيبسألة  املقرر اخلاص املعين مب   ) ٢٠٠٧ و ٢٠٠٦ عامي   هاطلب( الزيارات اليت طُلب إجراؤها ومل يوافق عليها بعد
) ٢٠٠٧ عام   هاطلب(املهينة؛    الالإنسانية أو   العقوبة القاسية أو    املعاملة أو ضروب  

املقرر اخلـاص املعـين   ) ٢٠٠٩ عام هاطلب(؛ املقرر اخلاص املعين باحلق يف التعليم     
 .مبسألة بيع األطفال وبغاء األطفال واستغالل األطفال يف املواد اإلباحية

 - لبعثاتالتعاون أثناء ا/التيسري

 - متابعة الزيارات

ـ جبملة أمـور     رسائل تتعلق    ١٠خالل الفترة املشمولة باالستعراض، بعثت       الردود على رسائل االدعاءات والنداءات العاجلة ها من
 . ومل ترد احلكومة على أي من هذه الرسائل. جمموعات خاصة وثالث نساء

مل ترد غامبيا على أي من االستبيانات الستة عشر اليت أرسلها املكلفون بواليات              )٣٦(الردود على االستبيانات املتعلقة مبسائل مواضيعية
 .)٣٧(اإلجراءات اخلاصة

القانون اإلنـساين   مع مراعاة   تنفيذ االلتزامات الدولية املتعلقة حبقوق اإلنسان،         - باء  
  الدويل اجلاري به العمل

  املساواة وعدم التمييز  -١  
نية بالقضاء على التمييز ضد املرأة عن القلق الستمرار أمناط مسلك   أعربت اللجنة املع    -١٥

السلطة األبوية القوية والقوالب النمطية املترسخة بعمق بشأن دور ومسؤولية كل من املـرأة              
 أو إلغاء املمارسـات والقوالـب       غيريوحثت غامبيا على وضع تدابري لت     . والرجل يف اجملتمع  

  .)٣٨(ارة اليت تتسم بالتمييز ضد املرأةالنمطية الثقافية السلبية الض
 إىل أن استمرار عـدم املـساواة بـني          ٢٠٠٥وأشار التقييم القطري املشترك لعام        -١٦

فحظوظ املرأة  . )٣٩(أمام التنمية االجتماعية واالقتصادية املستدامة    خطرية  اجلنسني يشكل عقبة    
الرئيـسية  واقع الوظيفيـة    أقل من الرجل يف شغل مناصب السلطة وصنع القرار يف مجيع امل           

وتـضرب  .  مقارنة مع الرجل   ومع هيمنة اجملتمعات األبوية، يبقى وضع املرأة متدنياً       . تقريباً
 فضالً يف املعتقدات واملمارسات التقليدية،      األسباب اجلذرية هلذه الفوارق بني اجلنسني عميقاً      

 بشأن التمييز املمنـهج ضـد   وأعربت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان عن قلقها . )٤٠(الفقرعن  
ن ووأوصت باختاذ التدابري املناسبة اليت تكفل تفسري وتطبيق القـوانني احملليـة والقـان         . املرأة

 .)٤١(العريف، فضالً عن بعض جوانب الشريعة اإلسالمية، مبا يتماشى وأحكام العهد
توصيات التابعـة  ات والي، ذكَّرت جلنة اخلرباء املعنيني بتطبيق االتفاق    ٢٠٠٧ويف عام     -١٧

ملنظمة العمل الدولية بأن األحكام الدستورية املتعلقة بالتحرر من القوانني التمييزية ال تسري             
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        علـى أنـه     أيضاًوشددت جلنة اخلرباء    . )٤٢(امبياغعلى األشخاص الذين ليسوا من مواطين       
ملنظمة العمـل   )  واملهنة يف االستخدام (اتفاقية التمييز   نطاق  ال جيوز إقصاء غري املواطنني من       

 .)٤٤( للتمييز شامالًون العمل اجلديد تعريفاًتضمني قان وحثت غامبيا على )٤٣(الدولية

وأعربت جلنة حقوق الطفل عن قلقها لكون مبدأ عدم التمييز ال يطبَّـق بطريقـة                 -١٨
ـ     ودون مالئمة فيما يتعلق بفئات ضعيفة معينة من األطفال، وخباصة الفتيات واألطفـال املول

وأوصت اللجنة غامبيا بوضع تعريف واضح      . )٤٥(خارج إطار الزواج واألطفال ذوو اإلعاقة     
 من االتفاقية، وجعل احلد األدىن للسن القانونية لـزواج الفتيـات            ١للطفل يتفق مع املادة     

ووضع حدود دنيا للسن القانونية للتعليم اإللزامي والعمل والتجنيـد يف            ؛ عاماً ١٨والفتيان  
  .)٤٦(ات املسلحةالقو
 جبملة أمور منها تنفيذ بدائل عن إيداع األطفـال          أيضاًوأوصت جلنة حقوق الطفل       -١٩

ذوي اإلعاقة يف مؤسسات؛ ووضع برامج تعليم خاصة هبؤالء األطفال، وإدماجهم مىت تسىن             
ـ    ذلك يف املدارس العادية واحلياة العام       األطفـال ذوي  شأنة؛ وإجراء محالت لتوعية الناس ب

عاقة واألطفال الذين يعانون من مشاكل الصحة العقلية؛ وزيادة املوارد املالية والبـشرية،             اإل
 .)٤٧(وتعزيز الدعم املقدم إىل أسر األطفال ذوي اإلعاقة

  هشخصعلى يف احلياة واحلرية واألمن الفرد حق   -٢  
قوبـة  ، الحظت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان بقلق إعادة العمـل بع   ٢٠٠٢يف عام     -٢٠

، على   حتظر  وأن القوانني الغامبية ال    ١٩٩٣ بعد إلغائها عام     ١٩٩٥أغسطس  /اإلعدام يف آب  
أشارت اللجنة و.  عاما١٨ًعقوبة اإلعدام يف اجلرائم اليت يرتكبها أشخاص دون سن ما يبدو، 

 .)٤٨(صدور العديد من أحكام اإلعدام، لكنها مل ُتنفّذ على ما يبدوإىل 
بالتحقيق يف ادعـاءات االسـتخدام      غامبيا  عنية حبقوق اإلنسان    وأوصت اللجنة امل    -٢١

 وتنفيذها حلاالت إعدام خـارج      ةيتماستخدام قوات األمن للقوة امل    املفرط للقوة، وال سيما     
 .)٤٩(تقدمي املسؤولني عن ارتكاب هذه األعمال إىل القضاءبنطاق القانون، و

لعامل املعين حباالت االختفاء القسري     ، أبلغ الفريق ا   ٢٠٠٨يناير  /ويف كانون الثاين    - ٢٢
ـ    تأخذقد  وذُكر أن الضحية    . أو غري الطوعي عن حالة اختفاء واحدة        ةه عناصر أمن تابع

وال تـزال   . ٢٠٠٦ينـاير   /يف كانون الثاين  لوكالة االستخبارات الوطنية من بلدة باكاو       
  .)٥٠(القضية قائمة

ا إزاء املعلومات الـيت أفـادت أن         عن قلقه   املعنية حبقوق اإلنسان    اللجنة توأعرب  -٢٣
 مـن  ١٠شى مع أحكام املـادة  اال تتم) Mile Two(ن مايل تو ـظروف االحتجاز يف سج

 وأوصت بأن تقوم هيئة مستقلة بالتحقيق يف مجيع ادعاءات إساءة املعاملة والتعذيب           )٥١(العهد
 .)٥٢(أثناء احلبس
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 أفادت بتعرض   يتإزاء املعلومات ال  نسان عن قلقها    وأعربت اللجنة املعنية حبقوق اإل      -٢٤
فيني املستقلني واملدافعني عن حقـوق اإلنـسان        االعديد من أفراد املعارضة السياسية والصح     

وأوصـت  . )٥٣(هميلإلالعتقال التعسفي واالحتجاز لفترات متفاوتة الطول دون توجيه هتم          
م هتـم حـسب   أن توجه إىل كل األشخاص الذين يتم اعتقاهلم واحتجـازه         ضمان  غامبيا ب 

مـارس  /ويف آذار . )٥٤(ُيطلـق سـراحهم   أن  يقدموا للمحاكمة دون تأخري أو      أن  األصول و 
العقوبـة   التعذيب وغريه من ضروب املعاملـة أو      سألة  ، ذكر املقرر اخلاص املعين مب     ٢٠٠٧

 مبحاولـة   ةصـل على   وعدة أشخاص احتجزوا     املهينة أن صحافياً   الالإنسانية أو  القاسية أو 
وقال إهنم اهتموا باخليانة والتآمر، وهـو مـا قـد           . ٢٠٠٦مارس  /ومة يف آذار  انقالبية مزع 

جـز  ت مثانية أشخاص آخرين على األقل دون هتم، وحي        أيضاًوحيتجز  . يعرضهم لعقوبة اإلعدام  
 .)٥٥(بعضهم يف احلبس االنفرادي

 إىل أن بعض املعتقـدات االجتماعيـة        ٢٠٠٥وأشار التقييم القطري املشترك لعام        -٢٥
املرأة وتؤدي إىل ممارسات مضرة من قبيل العنف ضد         النهوض بوضع   ثقافية ترتع إىل كبح     ال

وحثت اللجنـة املعنيـة     . )٥٦(يف اجلنس ألغراض جتارية   استغالهلا  إىل  املرأة يف أشكال شىت و    
ة، مبا يف ذلك    أبالقضاء على التمييز ضد املرأة غامبيا على سن تشريعات بشأن العنف ضد املر            

؛ وتنفيـذ    يف األشخاص  ن حظر االجتار  أوطلبت إىل غامبيا سن قانون بش     . )٥٧(رتيلالعنف امل 
القانون املتعلق باستغالل بغاء املرأة، وحماكمة مرتكيب هذه اجلرمية، ودعـت غامبيـا إىل أن               

، وأن تعزز التعاون مع البلدان اليت يفد منها         ٢٠٠٣تكفل تنفيذ قانون اجلرائم السياحية لعام       
قطـع  /وذكرت اليونيسيف أن تـشويه    . )٥٨(منع السياحة اجلنسية ومكافحتها   السياح هبدف   

وحثت اللجنة املعنية بالقضاء علـى      . )٥٩(األعضاء التناسلية لإلناث ميارس على نطاق واسع      
احلقوق االقتـصادية   اللجنة املعنية ب  و )٦١(واللجنة املعنية حبقوق اإلنسان    )٦٠(التمييز ضد املرأة  

غامبيا على اعتماد قانون حيظر تشويه األعضاء التناسـلية لألنثـى            )٦٢(يةواالجتماعية والثقاف 
 وأوصت باختاذ تـدابري قانونيـة       ،)٦٣(عل ومعاقبتهم ف وكفالة حماكمة مرتكيب هذا ال     ،وتنفيذه

 .)٦٤(وتربوية ملكافحة هذه املمارسة
       طفـل والحظت اليونيسيف أن القواعد االجتماعية والثقافية تعوق تنفيذ قـانون ال            -٢٦

 األعـضاء  قطـع /ن ممارسات مضرة من قبيل العقاب البدين، وتشويه       إ، حيث   ٢٠٠٥لعام  
 نطـاق  علـى  ، ال تزال متارس   والعنف املرتيل ،  ، والزواج املبكر أو باإلكراه    ىنثلأل التناسلية
وأوصت جلنة حقوق الطفل باختاذ تدابري تشريعية ملنع كافة أشكال العنف البدين            . )٦٥(واسع
سي، مبا يف ذلك العقاب البدين كعقوبة جنائية داخل نظام قضاء األحداث ويف املدارس              والنف

 بإجراء دراسات عن العنف املرتيل      أيضاًوأوصت  . )٦٦( عن األسر  فضالًومؤسسات الرعاية،   
 . )٦٧(ةوسوء املعاملة واالعتداء، مبا فيه االعتداء اجلنسي داخل األسر

 أن األطفـال يتعرضـون لالعتـداء        ٢٠٠٥ك لعام   والحظ التقييم القطري املشتر     -٢٧
. ارعوواإلمهال والعنف واالستغالل، ويشمل ذلك األطفال الذين يعيشون ويعملون يف الـش       
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التخلي إىل  األطفال لالعتداء واالستغالل اجلنسيني، واالجتار، و     كما أشار التقييم إىل تعرض      
ـ  ض عن تعرّ  فضالًت،   والعقاب البدين يف البيوت واملؤسسا     ،عن الرضع  لإلصـابة  تم و هم للي

وأعربت جلنة حقوق الطفل عن القلق من تزايد عدد . )٦٨(اإليدز/فريوس نقص املناعة البشرية  ب
لعـاملني  سيما بني األطفال ا    األطفال الذين يقعون ضحية لالستغالل اجلنسي التجاري، وال       

  .)٦٩(وأطفال الشوارع

  ب وسيادة القانونإقامة العدل، مبا يف ذلك اإلفالت من العقا  -٣  
 إىل أن السلطات الغامبية أعلنت يف       ٢٠٠٦ لعام   أشار التقرير السنوي للمنسق املقيم      -٢٨
وبعد هذا اإلعـالن،    .  أن ضباطا عسكريني قاموا مبحاولة انقالب فاشلة       ٢٠٠٦مارس  /آذار

اجلمعية الوطنيـة،   يف   ضباطا عسكريني سامني، وأعضاء      تحدث عدد من االعتقاالت طال    
 وقد تدهورت حالة حقوق اإلنسان عمومـاً       :يني، ومدنيني بارزين، وحمامني خواص    وصحاف

بشكل كبري يف البيئة اليت أعقبت االنقالب، وال سيما فيما يتعلق باالعتقـال واالحتجـاز               
  .)٧٠(، واحملاكمات الرتيهة والعادلة، وحرية التعبري والصحافةتعسفاً
 أن احملتجزين املعارضني للحكومـة الـذين        والحظت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان      -٢٩

يواجهون هتما جنائية ال يتمتعون دوما جبميع ضمانات احملاكمة العادلة وأن بعـضهم قـد               
وأوصت غامبيا بأن توفر جلميع األشخاص الذين يواجهون هتماً   . حوكم أمام حماكم عسكرية   

 أن املرسوم رقـم     يضاًأوالحظت  . )٧١(جنائية حماكمات تتسق بصورة تامة مع أحكام العهد       
الصادرين عن اجمللس العسكري احلاكم املؤقـت،       ) ١٩٩٦(٦٦واملرسوم رقم   ) ١٩٩٥(٤٥
 يوماً، ال يتمشيان ال مع األحكـام        ٩٠ذين مت مبوجبهما متديد فترة االحتجاز لتصل إىل         لوال

وأوصـت غامبيـا بإلغـاء      . الدستورية اليت تنظم االعتقال واالحتجاز وال مع أحكام العهد        
  .)٧٢(٦٦ و٤٥املرسومني رقم 

وحثت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة غامبيا على كفالة جعل االتفاقية               -٣٠
 .)٧٣( ال يتجزأ من تعليم القانون وتدريب املوظفني القضائينيوالتشريع احمللي املتصل هبا جزءاً

 بيـل احملـاكم اإلقليميـة     وأشارت اليونيسيف إىل أن نقص اهلياكل اإلدارية، من ق          -٣١
. )٧٤(٢٠٠٥ ومرافق إعادة تأهيل األحداث اجلاحنني، يعوق إنفاذ قانون الطفل لعام            لألطفال

وأعربت جلنة حقوق الطفل عن القلق من عدم وجود حماكم لألحداث وقضاة لألحـداث،              
دمت اللجنة  وق. )٧٥(االفتقار إىل األخصائيني االجتماعيني واملعلمني للعمل يف هذا امليدان        ن  مو

 . )٧٦(عدة توصيات يف هذا الصدد

  احلق يف الزواج واحلياة األسرية  -٤  
أعربت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة عن القلق ألن الدسـتور يـستثين              -٣٢

صراحة من حظر التمييز بسبب نوع اجلنس اجملال املنظم لألحوال الشخصية، خاصة فيما يتعلق              
وأشار التقيـيم القطـري     . )٧٧(ج والطالق والدفن وأيلولة املمتلكات عند الوفاة      بالتبين والزوا 
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 من الدستور ينص على أنه ال ميكن للمرأة طلـب  ٥ إىل أن الباب الفرعي  ٢٠٠٥املشترك لعام   
 .)٧٨(احلماية إال يف إطار القانون العريف فيما يتعلق بالتبين والزواج والطالق واإلرث

ممارسة ن انتشار   أى التمييز ضد املرأة عن القلق بش      عنية بالقضاء عل  وأعربت اللجنة امل    -٣٣
باختاذ تدابري تكفل تثبيط ممارسة     نسان  وأوصت اللجنة املعنية حبقوق اإل    . )٧٩(تعدد الزوجات 

مبكر ويف أعمار   يف سن   تعدد الزوجات وتعديل القوانني اليت تسمح بزواج الفتيان والفتيات          
 .)٨٠( بينهماخمتلفة

 ال يسجلون عند  من األطفال أن العديد٢٠٠٥ لعام الحظ التقييم القطري املشترك  و  -٣٤
وأوصت جلنة حقوق الطفل غامبيا بتعزيز ما تبذله من جهود لضمان تـسجيل             . )٨١(والدهتم

د، عن طريق الربط بـني تـسجيل   مجيع األطفال لدى والدهتم وتيسري إصدار شهادات امليال      
  .)٨٢(د جمانية على سبيل املثالاليشهادة مد واإلصدار التلقائي لاليامل

  حرية التنقل  -٥  
أعربت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان عن القلق إزاء قيام احلكومة بسحب جوازات              -٣٥

سفر العديد من أعضاء املعارضة السياسية ملنعهم من مغادرة البالد وأوصت غامبيا بـاحترام              
 .)٨٣(هد من الع١٢احلقوق املكفولة مبوجب املادة 

معيات والتجمع السلمي، واحلق يف املـشاركة يف احليـاة          اجلحرية التعبري وتكوين      - ٦  
  العامة والسياسية

أعرب املقرر اخلاص املعين حبالة املدافعني عن حقوق اإلنسان واملقرر اخلاص املعـين               -٣٦
 عن حقوق اإلنسان   اص املعين باملدافعني  اخلبتعزيز ومحاية احلق يف حرية الرأي والتعبري واملقرر         

من املدافعني عن حقـوق     أن  أقوق اإلنسان والشعوب عن قلقهم بش     التابع للجنة األفريقية حل   
 سيحضرون دورة اللجنـة األفريقيـة حلقـوق          منهم الذين  اإلنسان يف غامبيا وبشأن املئات    

ن وحث املقررو . ٢٠٠٩نوفمرب  /اإلنسان والشعوب املقرر عقدها يف باجنول يف تشرين الثاين        
اخلاصون السلطات الغامبية على اختاذ كافة التدابري الالزمة لكفالة احلماية للجميع، فـرادى             

، من أي عنف أو انتقام أو متييز ضار أو ضغط نتيجة ممارستهم املشروعة للحقـوق                مجاعةو
 .)٨٤(املشار إليها يف اإلعالن املتعلق باملدافعني عن حقوق اإلنسان

املقرر اخلاص املعين بتعزيز ومحاية احلـق يف حريـة    بعث ،٢٠٠٦أبريل /ويف نيسان   -٣٧
نـداء  رئيس ومقرر الفريق العامل املعين باالحتجاز التعسفي،        الرأي والتعبري، باالشتراك مع     

ومل تعرف التهم املوجهة إليهما ومل يـسمح هلمـا      .  بشأن صحافيني تعرضا لالعتقال    عاجالً
، وجه املقرر اخلاص، باالشتراك مع      ٢٠٠٧كتوبر  أ/ويف تشرين األول  . )٨٥(باستقبال أي زوار  

املمثلة اخلاصة لألمني العام املعنية حبالة املدافعني عن حقوق اإلنسان، انتبـاه احلكومـة إىل               
معلومات بشأن اعتقال وكالة االستخبارات القومية ملوظف مبنظمة غري حكومية ولـصحايف            

، ٢٠٠٨أبريل  /ويف نيسان . )٨٦(جرميةومل توجه ألي منهما هتمة ارتكاب       . من صحيفة حملية  
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وكالة االسـتخبارات القوميـة يف      ها  أرسل املقرر اخلاص رسالة ادعاء بشأن صحافية اعتقلت       
، بـسبب مقـال كانـت نـشرته يف          ة بالتحريض على الفتن   تهم واتُّ ٢٠٠٧مارس  /آذار

ألخرية، ويف جلسة االستماع ا   .  احملظورة اآلن  "اإلندبندنت" يف صحيفة    ٢٠٠٤يونيه  /حزيران
 . )٨٧(أرجأ القاضي البت يف قضيتها إىل أجل غري مسمى ،٢٠٠٨مارس /يف آذار

 والذي  ٢٠٠٢مايو  /واعتربت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان أن التشريع الصادر يف أيار           -٣٨
يقضي بتشكيل جلنة وطنية معنية بوسائط اإلعالم لديها صالحية إعطـاء األوامـر باحتجـاز               

كما أن  .  من العهد  ١٩ و ٩عليهم، ال يتسق مع املادتني      كبرية  امات مالية   الصحافيني وفرض غر  
      اإلجراء الذي تتبعه اللجنة ملنح تراخيص عمل الصحافيني ال يتماشى هو اآلخر مـع أحكـام               

وعلى حنـو   .  اللجوء إىل اهتام الصحفيني بالتشهري والقذف      أيضاًومن دواعي القلق    . ١٩املادة  
إغالق احملطات اإلذاعية املستقلة، وكذلك إمكانية فرض غرامات ماليـة          ذلك، اعتربت اللجنة    

 دليالً على القيود املفروضة بال مربر على حرية الفكر والتعـبري            ،كبرية على الصحف املستقلة   
وأوصت اللجنة بإعادة النظر يف     . وعلى منط املضايقات اليت تتعرض هلا وسائط اإلعالم املستقلة        

 .)٨٨( من العهد١٩ و١٨ و٩ أعاله ملواءمته مع أحكام املواد التشريع املشار إليه

 لكون احلق يف التجمع خيضع      أيضاًوأعربت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان عن القلق          -٣٩
لقيود، مبا فيها رفض التصريح بعقد االجتماعات، تستهدف على وجه اخلصوص املعارضـة             

حزاب السياسية بالتساوي وأن متنحها فرصاً وأوصت غامبيا بأن تعامل مجيع األ. )٨٩(السياسية
 .)٩٠(متساوية ملمارسة أنشطتها املشروعة

وشجعت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة غامبيا على زيادة متثيل املـرأة       -٤٠
. )٩١(ياة العامة والسياسية ويف مجيع املستويات     احلنة يف مجيع جماالت     يف اهليئات املنتخبة واملعيَّ   

وأعربت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان عن القلق لعدم كفايـة مـشاركة املـرأة يف احليـاة                 
 أن نسبة   ٢٠٠٩وأفاد مصدر تابع لشعبة اإلحصاءات يف األمم املتحدة يف عام           . )٩٢(السياسية

 ٩,٤ إىل ٢٠٠٦ يف املائة عام ١٣,٢املقاعد اليت تشغلها نساء يف الربملان الوطين اخنفضت من 
 . )٩٣(٢٠٠٩ائة عام يف امل

  احلق يف العمل ويف ظروف عمل عادلة ومواتية  -٧  
  جنـسياً   أن فرص العمل تعرف حتيـزاً      ٢٠٠٥الحظ التقييم القطري املشترك لعام        -٤١
 لكن  مسبقاً ففي هذا القطاع، يعد التعليم شرطاً     . لرجال، وال سيما يف القطاع الرمسي     صاحل ا ل

قواعد الثقافية سامهت يف التدين العام ملستوى التعليم يف صفوف األدوار اجلنسانية التقليدية وال   
 يف املائة مـن فئـة       ٦١,٩ يف املائة من القوة العاملة املاهرة و       ٩,٤تشكل املرأة   و. الغامبيات

 .)٩٤(العمالة غري املاهرة

حمـدد يف  حكم الدولية غامبيا على النظر يف إدخال  العمل منظمة خرباء حثت جلنةو  -٤٢
 تـساوي قيمـة     ىاواة الرجال والنساء يف األجـر لـد       لعمل اجلديد ينص على مس    قانون ا 
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 يوحثت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة غامبيا على كفالة تـساو            . )٩٥(العمل
وعلى . )٩٦(منها اختاذ تدابري خاصة مؤقتة    بوسائل  الفرص بني النساء والرجال يف سوق العمل        

اركة املرأة يف العمل املعنية حبقوق اإلنسان عن القلق لعدم كفاية مش     حنو ذلك، أعربت اللجنة     
 .)٩٧( العام واخلاصيف القطاعني

وأشارت جلنة خرباء منظمة العمل الدولية إىل أن قانون العمل ال يسري علـى                - ٤٣
 غامبيا كفالة احلقـوق     منعمال اخلدمة املدنية ودوائر السجون واخلدمة املرتلية وطلبت         

مبقتضى اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن حق التنظيم واملفاوضة اجلماعية هلذه           املخولة  
 .)٩٨(لاالفئات من العم

وشجعت جلنة حقوق الطفل غامبيا على استحداث آليات رصد هتدف إىل ضـمان               -٤٤
 يف القطاعات غري    ال سيما وإعمال قوانني العمل ومحاية األطفال من االستغالل االقتصادي،         

، وتنفيذ برامج   )٩٩(وأوصت بوضع حد أدىن واضح للسن القانونية لاللتحاق بالعمل        . الرمسية
 .)١٠٠(لثين األطفال عن التسول ومنعهم من ممارسته

  احلق يف الضمان االجتماعي ويف مستوى معيشة الئق  -٨  
 أن الوصول   ٢٠٠٧-٢٠٠٣أفاد إطار عمل األمم املتحدة للمساعدة اإلمنائية للفترة           -٤٥
؛ والتعليم وخدمات الصرف الصحي قد تضرر جـراء         تني الرعاية الصحية والتغذية اجليد    إىل

والحظت اليونيسيف أن التراجع الـذي يعرفـه        . )١٠١(أزمات امليزانية اليت عرفتها احلكومة    
اإلنفاق احلكومي على التعليم والصحة كان له أثر ضار على جودة اخلـدمات االجتماعيـة            

 .)١٠٢(لفقراءالنسبة إىل اباألساسية، وال سيما 

 أن سوء تغذية األمهات، بسبب الفقر،       ٢٠٠٥والحظ التقييم القطري املشترك لعام        -٤٦
 أو قبل   اً رضع ال يزالون وفاهتم وهم   احتماالت   يزيد   ن م ويؤدي إىل اخنفاض وزن املواليد، وه     

هـم  ومن أ . )١٠٤(ويوجد الفقر املدقع يف أقسى صوره يف املناطق الريفية        . )١٠٣(سن اخلامسة 
 املالريا، والتهابات اجلهاز    ،األطفالاألوضاع املعيشية املسببة لالعتالل والوفيات يف صفوف        

 يف املائة   ٧٠-٦٠جمتمعة يف    ملعواوتساهم هذه ال  . التنفسي احلادة، وسوء التغذية، واإلسهال    
 . )١٠٥(من وفيات األطفال

د املرأة عن قلقها الستمرار االرتفـاع   وأعربت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ض        -٤٧
 وأوصت غامبيا بأال تدخر جهداً     )١٠٦(يف صفوف األمهات والرضع   الشديد ملعدالت الوفيات    

الوصـول إىل  جل خفضها وتعزيز إمكانية حصول املرأة على اخلدمات الصحية، مبا فيها أمن  
عنية حبقوق اإلنسان عن القلق   وأعربت اللجنة امل  . )١٠٧(مرافق الرعاية الصحية واملساعدة الطبية    

جترمي اإلجهاض، حىت عندما يشكل احلمل خطراً على حياة األم أو يكـون نتيجـة               لكون  
غري آمنة، مما يساهم يف ارتفـاع معـدل         اإلجهاض يف ظروف    اغتصاب، يؤدي إىل القيام ب    

 .)١٠٨(يف صفوف األمهاتالوفيات 
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 املرأة غامبيا على أن تكفل متكني املرأة  وحثت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد        -٤٨
والفتاة يف الريف من الوصول الكامل إىل خدمات الرعاية الصحية، والتعليم والتدريب املهين،           

 .)١٠٩( عن مرافق االئتمان وفرص توليد الدخلفضالً

 وبـرامج  سياسات بتنفيذ أيضاً املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة اللجنة وأوصت  -٤٩

. )١١٠(اإليدز/البشرية املناعة نقص وفريوس واملالريا، التغذية، سوء ومكافحة منع أجل من املةش
 الضوء على أن املرأة معرضة لإلصابة بفـريوس         ٢٠٠٥وسلط التقييم القطري املشترك لعام      

والحظت . )١١١(اإليدز على حنو خاص بسبب عوامل اجتماعية وثقافية       /نقص املناعة البشرية  
وقف وعكس اجتاه   دف   أن توقعات حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية فيما يتعلق هب         اليونيسيف

 .)١١٢(مشكوك فيهااإليدز يف غامبيا /بشرية املناعة الصاإلصابة بفريوس نق

ختصيص موارد كافية لتعزيز سياساهتا  :وأوصت جلنة حقوق الطفل غامبيا مبا يلي  - ٥٠
ة الصحية لألطفال؛ وتقليل الوفيات النفاسية ووفيات       وبراجمها الرامية إىل االرتقاء بالرعاي    

؛ وحتسني الـصرف    املأمونةاألطفال والرضع؛ وزيادة إمكانية احلصول على مياه الشرب         
؛ وتقليل اإلصابة باملالريـا والتـهابات اجلهـاز         تهومكافح الصحي؛ ومنع سوء التغذية   

، مبا فيها التثقيـف يف جمـال        ؛ وتعزيز سياساهتا الصحية املتعلقة باملراهقني     )١١٣(التنفسي
؛ وتعزيز ما تبذله من جهود لتقدمي الدعم واملساعدة املادية إىل األسر )١١٤(الصحة اإلجنابية
 .)١١٥(احملرومة اقتصادياً

، ذكر املقرر اخلاص املعين حبق كل إنسان يف التمتـع       ٢٠٠٧يناير  /ويف كانون الثاين    -٥١
لعقلية أن اللجنـة األفريقيـة حلقـوق اإلنـسان          بأعلى مستوى ممكن من الصحة البدنية وا      

مدافعون عن املصابني بأمراض عقلية، احلكومة بأن       هبا  والشعوب أمرت، عقب شكوى تقدم      
تـشريعي  نظام  ب) Lunatics( تقوم يف أسرع وقت ممكن باالستعاضة عن قانون املختلني عقلياً         

نسان والشعوب، ومـع املعـايري      جديد للصحة العقلية يتوافق مع امليثاق األفريقي حلقوق اإل        
 .)١١٦(األشخاص ذوي اإلعاقةالدولية األكثر حتديداً فيما يتعلق حبماية 

  احلق يف التعليم  -٩  
 أن ارتفاع معدل التسرب املدرسي هو       ٢٠٠٥الحظ التقييم القطري املشترك لعام        -٥٢

وال تـزال   . )١١٧(البنات صفوف    وراء ارتفاع معدالت األمية، وال سيما يف        الرئيسي السبب
العديد من األسر غري قادرة على تغطية تكاليف التعليم وال يزال تصور قيمـة التمـدرس يف          

وحثت اللجنة املعنيـة    . )١١٨(خيتلف حسبما إذا كان يتعلق بالبنني أو البنات        بعض اجملموعات 
رأة والفتاة  أمهية إعمال حق امل   تربز  بالقضاء على التمييز ضد املرأة غامبيا على اختاذ إجراءات          

كمـا شـجعتها    . املرأةوسيلة لتمكني    و ، من حقوق اإلنسان    أساسياً يف التعليم بوصفه حقاً   
 .)١١٩(اللجنة على استخدام التدابري اخلاصة املؤقتة هبدف التعجيل بتحسني تعليم املرأة والفتاة
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لتعزيـز  تدابري املتخـذة    وطلبت جلنة خرباء منظمة العمل الدولية من غامبيا تبيان ال           -٥٣
عليم وإىل جمموعة واسعة من دورات التدريب املهين وأثرها، وكذا مدى           تة إىل ال  أوصول املر 

  .)١٢٠(مشاركتها يف الدورات التدريبية اليت حيضرها الرجل أساساً

، باختاذ تدابري فعالة جلعل التعليم االبتدائي جمانيـاً غامبيا وأوصت جلنة حقوق الطفل       -٥٤
التعليم، وزيادة معدل اإلملام بـالقراءة      ودة   واالرتقاء جب  ،ذلك املعلمات  وك ،وتدريب املعلمني 

أو /وأوصتها كذلك بزيادة معدل االلتحاق باملدارس بعدة وسائل منـها إلغـاء و             .والكتابة
 .)١٢١(كافة مستويات نظام التعليم ختفيض الرسوم املدرسية إىل حد معقول يف

 املهاجرون والالجئون وطالبو اللجوء  -١٠  

 إىل أن احتـدام القتـال بـني         ٢٠٠٧عام  لأشار التقرير السنوي للمنسق املقيم        - ٥٥
 قريـة يف    ٥٦ الجئ إىل    ٦ ٥٠٠املتمردين واجليش يف بلد جماور أدى إىل تدفق أزيد من           

وأوصت جلنة حقوق الطفل باختاذ تدابري قانونيـة        . )١٢٢(مقاطعيت كومبو وفوين يف غامبيا    
توفري احلماية املالئمة لألطفال الالجئني وطاليب اللجوء وغـري         وغريها من التدابري لضمان     

املصحوبني، وتنفيذ املزيد من السياسات والربامج الرامية إىل ضمان حصوهلم على اخلدمات 
 .)١٢٣(الصحية والتعليمية واالجتماعية

  اإلجنازات وأفضل املمارسات والعوائق  - ثالثاً  
 إىل أن التحديات األساسـية تتمثـل يف         ٢٠٠٥ام  أشار التقييم القطري املشترك لع      -٥٦

 حتديات هائلة تتخذ شكل استمرار انعدام املساواة        أيضاًويواجه البلد   . استمرار الفقر وزيادته  
وال سيما للسكان الفقراء    (بني اجلنسني، وعدم كفاية ما يقدم من خدمات صحية وتعليمية           

الت انتشار فـريوس نقـص املناعـة        معدتزايد   و ،، وعدم مراعاة حقوق الطفل    )والريفيني
يعد اهلدف املتعلق بالقضاء على الفقر املدقع       ،  األهداف اإلمنائية لأللفية  من بني   و. )١٢٤(البشرية

 .)١٢٥(غامبيااجلسام اليت تواجهها التحديات من واجلوع، من وجوه عديدة، 

 رت تأثرياً وسلمت جلنة حقوق الطفل بأن الصعوبات االقتصادية واالجتماعية قد أث           -٥٧
القـانون العـام    ( جمموعات إثنية شىت وعدة نظم قانونية        فتعايُش.  على حالة األطفال   سلبياً

املمارسات التقليدية غري املواتية حلقوق الطفـل   تبعات  و)  اإلسالمية والقانون العريف والشريعة  
 .)١٢٦(على التنفيذ الكامل لالتفاقيةبدورها عناصر إضافية أثرت كلها 
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  األولويات واملبادرات وااللتزامات الوطنية  -رابعاً  

  توصيات حمددة للمتابعة    
دعت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان غامبيا إىل الرد على دواعي القلق اليت أُثريت يف                -٥٨

         .)١٢٧(٢٠٠٢ديـسمرب   / كـانون األول   ٣١مالحظاهتا اخلتامية املؤقتة يف موعد ال يتجاوز        
، أبلغ املقرر اخلاص املعين مبتابعة املالحظات اخلتامية احلكومة         ٢٠٠٨يونيه  / حزيران ١١ويف  

 بالتزامها بالتعاون مع اللجنة     لثالثة والتسعني، أن غامبيا خملة    أن اللجنة قد اعتربت، يف دورهتا ا      
 .)١٢٨(يف أداء مهامها مبوجب اجلزء الرابع من العهد

  بناء القدرات واملساعدة التقنية  -خامساً  
احلاجة إىل   ٢٠١١-٢٠٠٧إطار عمل األمم املتحدة للمساعدة اإلمنائية للفترة         أوجز  -٥٩

احلد من الفقر واحلماية االجتماعيـة،   :اختاذ إجراءات يف اجملاالت التالية اليت حتظى باألولوية
 .)١٢٩( وحقوق اإلنسان،واخلدمات االجتماعية األساسية، واحلوكمة

مـن جهـات منـها       املساعدة التقنيـة  تماس  وأوصت حلنة حقوق الطفل غامبيا بال       -٦٠
ـ           باالعتـداء والعنـف     ةاليونيسيف وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي فيما يتصل بتوصياهتا املتعلق

؛ ومن اليونيسيف ومنظمة الصحة العاملية، من أجل تنفيذ التوصـيات املتعلقـة             )١٣٠(واإلمهال
نيسكو من أجـل تـدريب املـوظفني        ؛ ومن منظمة الصحة العاملية واليو     )١٣١(بصحة املراهقني 

وأوصت جلنة حقوق   . )١٣٢(املهنيني، مبن فيهم املعلمون الذين يعملون مع األطفال ذوي اإلعاقة         
، )١٣٣(تعاون أوثق مع اليونيـسيف واليونيـسكو      من خالل    بتعزيز النظام التعليمي     أيضاًالطفل  

ونيسيف، من خـالل اإلدارة     تعاون مع عدة جهات منها منظمة الصحة العاملية والي        الومواصلة  
  .)١٣٤(املتكاملة ألمراض الطفولة وغريها من التدابري الرامية إىل حتسني صحة الطفل
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