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   منهجية إعداد التقرير- أوالً 
إن إعداد هذا التقرير هو مثرة التعاون الوثيق بني اإلدارات الوزارية املعنية واملفوضية الـسامية حلقـوق                   - ١

طار هذا العمل، على إبراز جانب من املهمـة         اإلنسان وتعزيز السلم، وقد حرصت هذه اهليئات باستمرار، يف إ         
النضالية للسنغال جيّسد نزعة البلد إىل محاية مجيع حقوق اإلنسان وتعزيزها، وهي نزعة أخذت ُبعـد األولويـة                  

  .املطلقة على الصعيد الوطين وُبعد االلتزام على الصعيد الدويل

رير توافقية تعكس أصدق صورة ممكنة      وغدا هذا العمل املشترك ضرورة من باب احلرص على وضع تقا            - ٢
  .واقع وتستند إىل ُعرف مكّرس قائم على التشاور مع العناصر الفاعلة يف اجملتمع املدينقائق على أرض العن احل

وُعرف املشاركة، الذي دأبت عليه الدولة السنغالية يف جمال إعداد التقارير والذي يتجلى يف التشاور مع               - ٣
 ١٩٩٧مارس / آذار١٠قاً ألحكام قانون يطبتاحلكومية، معزز بالطابع اإللزامي لتلك املشاورة العناصر الفاعلة غري 

  .املتعلق باللجنة السنغالية حلقوق اإلنسان

ووفقاً ملبادئ باريس املتعلقة باملؤسسات الوطنية، فإن هذه اللجنة، بوصفها مؤسسة وطنية، عبارة عـن                 - ٤
ل دورها الرئيسي يف تقدمي آراء أو توصيات بشأن أي مسألة تتصل حبقوق هيكل مستقل ذي تركيبة تعددية، ويتمث

  .اإلنسان مبا يف ذلك التقارير اليت تعدها احلكومة وُتقدم إىل هيئات رصد معاهدات حقوق اإلنسان

  :ونتيجة التباع هذا النهج القائم على املشاركة، فإن عملية إعداد التقرير سارت على النحو التايل  - ٥

 األويل املتمثل يف مجع املعلومـات  هاأفضى عمل رحلة أوىل حكومية أُنشئت خالهلا جلنة صياغة    م  )أ(  
الضطالع على أفضل حنو باملهمة املوكلة إليها إىل وضـع صـيغة أوىل             إىل ا واختيار املنهجية املناسبة    ذات الصلة   

  ية؛للتقرير قُدمت فيما بعد إىل فريق أوسع يشمل مجيع اهلياكل احلكومية املعن

مرحلة ثانية أدخلت فيها على التقرير احملّسن بالفعل حتسينات إضافية بفضل ما أبدتـه اللجنـة        )ب(  
  السنغالية حلقوق اإلنسان وعناصر فاعلة أخرى يف اجملتمع املدين من آراء ومالحظات أُخـذت بعـني االعتبـار                  

  .على النحو الواجب

ها واليت أتاحت صياغة التقرير الوطين يف إطار االسـتعراض          وبإجياز، فبالنظر إىل العملية اليت تقدم وصف        - ٦
عن حرص فعلي القول بأن هذا التقرير يعرب، من حيث الُبعد والنوعية على الصعيد الوطين، الدوري الشامل، ميكن 

  .٥/١على الوضوح واالستيفاء وفقاً لألحكام ذات الصلة من قرار جملس حقوق اإلنسان 

  ي واملؤسسي حلقوق اإلنسان اإلطار املعيار-  ثانياً
ألفريقيـا  يقع السنغال يف منطقة السهل األفريقي ويطل على احمليط األطلسي من أقصى السواحل الغربية         - ٧

وتبلـغ مـساحته    . أوروبا وأفريقيا واألمريكتني ويف مفترق طرقات حبرية وجوية كربى        ويشكل نقطة التقاء بني     
من الشمال موريتانيا ومن الشرق مايل ومن اجلنوب غينيا وغينيا بيساو  كيلومتراً مربعاً، وحيده ١٩٦ ٧٢٢حوايل 
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أما العاصمة داكـار البالغـة      .  كيلومتر ٥٠٠ومن الغرب غامبيا واحمليط األطلسي على مدى ساحل يفوق طوله           
  . كيلومتراً مربعاً فهي شبه جزيرة تقع يف أقصى غرب البلد٥٥٠مساحتها 

 يف املائة من هؤالء السكان يف       ٢٥ويتركز ما يزيد عن     .  مليون نسمة  ١١,٩ويبلغ عدد سكان السنغال       - ٨
ويقع قطب التركز اآلخر يف وسط البلد، يف منطقة كاوالك، وهي حوض زراعة الفول السوداين،               . منطقة داكار 

  . للغايةأما شرق البلد فيتسم بكثافة سكانية ضعيفة.  يف املائة من السكان٣٥حيث يعيش ما يزيد عن 

 ٢٤(والبوالر )  يف املائة٤٣(عيش يف السنغال حنو عشرين جمموعة عرقية تتألف باألساس من الوولوف وي  - ٩
  ). يف املائة١٥(والسريير ) يف املائة

ويعيش أغلبهم يف العاصمة داكار ويعملـون يف التجـارة       .  يف املائة من السكان    ٢وميثل األجانب قرابة      - ١٠
  . ةوالصناعة واخلدمات واهليئات الدولي

   مليون نسمة١١,٩  جمموع السكان
   يف املائة٤١  سكان املناطق احلضرية

   يف املائة سنويا٢,٨ً  النمو السكاين 
   سنة٢٠ يف املائة من السكان مل يبلغوا بعد ٥٨  الشباب

   يف املائة٤٢  السكان النشطون
   يف املائة٥٥,٧  السكان املسجلون يف املدارس

  ون يف املائة مسلم٩٤  الديانات
   يف املائة مسيحيون٥  
   يف املائة يعتنقون الديانات التقليدية١  

 من دستوره، إىل مجهورية علمانيـة دميقراطيـة         ٣ و ١ويشري النظام السياسي للسنغال، وفقاً للمادتني         - ١١
وحتترم واجتماعية تكفل تساوي مجيع مواطنيها أمام القانون دون متييز على أساس األصل والعرق واجلنس والدين     

  .مجيع العقائد

ويكّرس الدستور مبدأ الدميقراطية مذكّراً بأن السيادة الوطنية تعود إىل الشعب السنغايل الذي ميارسـها                 - ١٢
  . بواسطة ممثليه أو عن طريق االستفتاء

ات ويستند النظام اجلمهوري للدولة إىل الطابع الدميقراطي للنظام السياسي الذي يتسم بالفصل بني السلط  - ١٣
  . التنفيذية والتشريعية والقضائية واستقالل كل منها

ويتوىل حتديد  . ، عن طريق االقتراع العام املباشر     لسلطة التنفيذية وينتخب رئيس اجلمهورية، وهو رئيس ا       - ١٤
  .سياسة الدولة اليت تنفذها احلكومة وعلى رأسها وزير أول يعينه رئيس اجلمهورية
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ويشمل الربملـان   . تشريعية ويتحكم يف السلطة التنفيذية ويصّوت على القوانني       وميارس الربملان السلطة ال     - ١٥
  .، مها اجلمعية الوطنية وجملس الشيوخنيابيتنيمجعيتني 

 ٢٠٠٨ و ٢٠٠٧وجملس الشيوخ هو هيئة جديدة نشأت عن التعديالت الدستورية اليت أُجريت يف عامي                - ١٦
  . إىل جانب إصالح مؤسسات اجلمهوريةتعبرياً عن تطور إجيايب يف بناء دولة القانون

ويستند النظام السياسي السنغايل إىل تنظيم إداري ُعدل مؤخراً بتحويل حمافظات كفـرين وكيـدوغو                 - ١٧
كما أن سياسة الالمركزية ُتتبع منذ مدة، وقد أفضت         .  منطقة ١٤وسيدهيو إىل مناطق، فبلغ عدد املناطق بذلك        

اجلماعة الريفية والبلدية واإلقليم، وهو كيان جديد نشأ عـن          :  احمللية، وهي  إىل ظهور ثالث فئات من اجملتمعات     
وترمي الالمركزيـة إىل    .  واملتعلق مبدونة اجملتمعات احمللية    ١٩٩٦مارس  / آذار ٢٢ املؤرخ   ٠٦- ٩٦القانون رقم   

ن اجملتمعات احمللية وتعزيز  واإلدارة احلرة لشؤوالرشيدة على املستوى احملليدارة اإلتعميق الدميقراطية احمللية بظهور 
وتتمتع اجملتمعات احمللية يف هذا الصدد باسـتقالل ذايت يف التـسيري اإلداري واملـايل يف جمـاالت           . التنمية احمللية 

  .االختصاص املعهود هبا إليها، ال سيما اجملال العقاري

التسيري املدين واحمللي للجماعات وقد أتاح اجتماع هذه العوامل ضمان الدميقراطية القائمة على املشاركة و  - ١٨
  . احمللية على حنو خيدم إىل حد كبري مصلحة السكان

ويف هذا اإلطار ذاته، أصبح النظام القضائي، الذي جرى ترشيده بإعادة إنشاء حمكمة عليا إىل جانـب                   - ١٩
سسية اليت باتت ضرورية يف واستندت هذه التدابري املؤ. اجمللس الدستوري، يتسم مبزيد من الفعالية يف إقامة العدل       

اجملال القضائي إىل جهود ثابتة بذلتها حكومة السنغال من أجل حتسني ظروف عمل ومعيشة العناصر الفاعلة يف                 
  . جمال العدالة ال سيما القضاة

والسنغال دولة متشبثة إىل حد كبري باحترام حقوق اإلنسان واحلريات األساسية ومحايتها وتعزيزها على                - ٢٠
  .د الوطين واألفريقي والعاملي على حد سواءُعالُص

إىل األمني العام ملنظمة األمـم املتحـدة        رسالة  أما على الصعيد الدويل، فقد وّجه رئيس دولة السنغال            - ٢١
جبميع االتفاقات واالتفاقيـات    لتزامه  الدول، با خالفة  قر فيها السنغال، وفقاً ملبدأ      ي ١٩٦٣مايو  / أيار ٢مؤرخة  

  .ت اليت سبقت استقالهلا واليت تتعلق بتعزيز حقوق اإلنسان ومحايتهاوالربوتوكوال

وساهم السنغال، بعد انضمامه إىل السيادة الدولية، يف تدوين قواعد القانون الدويل املتعلقـة حبقـوق                  - ٢٢
شعوب، اإلنسان، وذلك باملشاركة على حنو نشط يف عمليات من بينها صياغة امليثاق األفريقي حلقوق اإلنسان وال

واالتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم، والعهدين الدوليني اخلاصني باحلقوق املدنية 
  .والسياسية وباحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، فضالً عن اتفاقية محاية وتعزيز تنوع أشكال التعبري الثقايف

املعاهدات أو  " من الدستور على أن      ٩٨ ادةنص امل تفاقيات واالتفاقات الدولية،    لالتوخياً للتنفيذ التام    وت  - ٢٣
من سـلطة القـوانني، رهنـاً      أعلى  االتفاقات اليت ُيصّدق أو ُيوافق عليها بانتظام تكتسب، حال نشرها، سلطة            
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كـرِّس امليثـاق    وهبذا احلكم اجلوهري، يُ   ". بتطبيقها، بالنسبة إىل كل اتفاق أو معاهدة، من قبل الطرف اآلخر          
  .األساسي السنغايل أسبقية املعاهدات يف الترتيب القانوين الوطين ويعكس من مثَّ التزام البلد حبقوق اإلنسان

وعمل السنغال أيضاً من أجل تأكيد احلق يف التنمية تأكيداً تدرجيياً، وقد صّدق حاليـاً علـى معظـم                     - ٢٤
قوق اإلنسان عالوة على الربوتوكوالت اإلضـافية أو االختياريـة          الصكوك القانونية الدولية األساسية املتصلة حب     

  : امللحقة هبا، كما تبينه القائمة غري املستوفاة التالية

االتفاقية الدولية لقمع االجتار بالرقيق األبيض اليت ُوقعت يف باريس وُعدِّلت بربوتوكول ليـك                )أ(  
 ٢هت إىل األمني العام لألمم املتحدة رسـالة مؤرخـة   ُوج (١٩٤٩مايو / أيار٤املعتمد يف ) نيويورك(ساكسس  

  ؛) الدولخالفة أُعِلن فيها االنضمام وفقاً ملبدأ ١٩٦٣مايو /أيار

انضم إليها السنغال    (١٩٢٦سبتمرب  / أيلول ٢٥االتفاقية اخلاصة بالرق اليت ُوقعت يف جنيف يف           )ب(  
  ؛) الدولخالفة وفقاً ملبدأ ١٩٦٣يف عام 

  ؛)١٩٦٣نوفمرب / تشرين الثاين٢انضم إليها السنغال يف  (١٩٣٠رة لعام اتفاقية السخ  )ج(  

 ١٩٣٣أكتـوبر   / تـشرين األول   ١١اتفاقية قمع االجتار بالراشدات اليت وقعت يف جنيـف يف             )د(  
 ٢انضم إليها السنغال يف  (١٩٧٤نوفمرب / تشرين الثاين١٢املؤرخ ) نيويورك(وُعدِّلت بربوتوكول ليك ساكسس 

  ؛) الدولخالفة وفقاً ملبدأ ١٩٦٣ مايو/أيار

 ١١يف ) نيويورك(الغري اليت ُوقعت يف ليك ساكسس  بغاء  اتفاقية حظر االجتار باألشخاص واستغالل        )ه(  
  ؛١٩٧٩يوليه / متوز١٩ وُصدِّق عليها يف ١٩٤٩مارس /آذار

 ٩ُصدِّق عليها يف     و ١٩٥١يوليه  / متوز ٢٨االتفاقية اخلاصة بوضع الالجئني اليت ُوقعت يف جنيف يف            )و(  
 تـشرين   ٣ واملـصدِّق عليـه يف       ١٩٦٧يناير  / كانون الثاين  ٣١ وبروتوكوهلا املوقع يف نيويورك يف       ١٩٦٣مايو  /أيار

  ؛١٩٦٧أكتوبر /األول

 ٧االتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري الـيت ُوقعـت يف نيويـورك يف                   )ز(  
  ؛١٩٧٢أبريل / نيسان٩  وُصدِّق عليها يف١٩٦٦مارس /آذار

ديسمرب / كانون األول١٦العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية املعتمد يف نيويورك يف   )ح(  
  ؛١٩٧٨ واملصدَّق عليه يف عام ١٩٦٦

 كانون ١٦العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية املعتمد يف نيويورك يف   )ط(  
  ؛١٩٧٨فرباير / شباط١٣ واملصدَّق عليه يف ١٩٦٦ ديسمرب/األول

الربوتوكول االختياري امللحق بالعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنيـة والـسياسية املعتمـد يف                )ي(  
  ؛١٩٧٨فرباير / شباط١٣ واملصدَّق عليه يف ١٩٦٦ديسمرب / كانون األول١٦نيويورك يف 
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 ١٨ل التمييز ضد املرأة اليت اعتمدت يف نيويـورك يف           االتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكا       )ك(  
  ؛١٩٨٥فرباير / شباط٥ وُصدِّق عليها يف ١٩٧٩ديسمرب /كانون األول

اتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة،                )ل(  
  ؛١٩٨٦أغسطس / آب٢١ وُصدِّق عليها يف ١٩٨٤ديسمرب / كانون األول١٠اليت اعُتمدت يف نيويورك يف 

 وُصـدِّق   ١٩٨٩ديسمرب  / كانون األول  ٢٠اتفاقية حقوق الطفل اليت اعتمدت يف نيويورك يف           )م(  
  ؛١٩٩٠يوليه / متوز٣١عليها يف 

الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل املتعلق ببيع األطفال وبغاء األطفـال واسـتغالل               )ن(  
  ؛٢٠٠٣أكتوبر / تشرين األول٣١ملواد اإلباحية الذي ُصدِّق عليه يف األطفال يف ا

 وُصـدِّق   ١٩٩٨يوليه  / متوز ١٧نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية الذي اعُتمد يف            )س(  
  .١٩٩٩فرباير / شباط١عليه يف 

اية مجيع األشـخاص مـن      بع واخلمسني األوىل اليت وقعت االتفاقية الدولية حلم       السالدول  من  والسنغال    - ٢٥
ديـسمرب  / كـانون األول   ٢٠االختفاء القسري، وهي اتفاقية اعتمدهتا اجلمعية العامة لألمم املتحدة باإلمجاع يف            

  .وقد أِذنت اجلمعية الوطنية السنغالية بالفعل لرئيس الدولة بالتصديق على هذه االتفاقية. ٢٠٠٦

  :لقانونية األفريقية التاليةوعالوة على ذلك صدَّق السنغال على الصكوك ا  - ٢٦

 ١٩٨١يونيه / حزيران٢١يف ) كينيا(امليثاق األفريقي حلقوق اإلنسان والشعوب الذي ُوقِّع يف نريويب    )أ(  
  ؛١٩٨٢أغسطس / آب١٣وُصدِّق عليه يف 

 يف أديس أبابا ١٩٩٠يوليه /امليثاق األفريقي حلقوق الطفل األفريقي ورفاهه الذي اعُتِمد يف متوز          )ب(  
  .١٩٩٦سبتمرب / أيلول٢٩وُصدِّق عليه يف 

، والناشـئ عـن     ٢٠٠١يناير  / كانون الثاين  ٢٢وباإلضافة إىل ذلك، مكّن الدستور اجلديد املعتمد يف           - ٢٧
واحلريات املتـاح  نطاق التعبري ، من تدعيم ٢٠٠٠مارس / آذار ١٩التعاقب الدميقراطي على السلطة الذي بدأ يف        

  .سيعه وتعزيزه بإضفاء الطابع الدستوري على احلقوق اجلديدةللسنغاليني والسنغاليات وتو

   الُبعد الدستوري حلقوق اإلنسان- ألف 

من مسات القانون النافذ يف السنغال أن حقوق اإلنسان مكفولة دستورياً سواء يف الديباجة أو يف جمموعة          - ٢٨
إلرث املؤلف مـن املبـادئ التوجيهيـة        ، الذي عّزز ا   ٢٠٠١يناير  / كانون الثاين  ٢٢أحكام الدستور املعتمد يف     

ـ األساسية اليت تسترشد هبا مجيع القوانني األساسية السنغالية، ومن بينها التزام السنغال الصارم   احترام حقـوق  ب
  .اإلنسان وتعزيزها
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إعالن حقوق اإلنسان واملواطن، الذي  "ويف هذا السياق، يؤكد الدستور يف ديباجته انضمام السنغال إىل             - ٢٩
  ، وإىل الصكوك الدولية اليت اعتمدهتا منظمة األمم املتحدة ومنظمـة الوحـدة األفريقيـة،        ١٧٨٩مد يف عام    اعُت

، واتفاقية القضاء على ١٩٤٨ديسمرب / كانون األول١٠ال سيما اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان، الذي اعُتمد يف    
، واتفاقية حقوق الطفل، اليت     ١٩٧٩ديسمرب  /ول كانون األ  ١٨مجيع أشكال التمييز ضد املرأة، اليت اعتمدت يف         

 ٢٧، وامليثاق األفريقي حلقوق اإلنسان والشعوب، الذي اعُتمد يف          ١٩٨٩نوفمرب  / تشرين الثاين  ٢٠اعتمدت يف   
  ".١٩٨١يونيه /حزيران

بلـة  الواردة يف هذا احلكم أن الدستور يبقى مفتوحاً أمام مجيع النصوص املق           " ال سيما "واملقصود بعبارة     - ٣٠
  .األخرى اليت تنضم إليها السنغال يف جمال حقوق اإلنسان

 من الدستور اليت تنص ٩٨ويف هذا اإلطار، تكمن إحدى أبرز السمات اليت حافظ عليها املشرِّع يف املادة   - ٣١
ة املعاهدات أو االتفاقات املصدَّق أو املوافق عليها بانتظام تكتسب حال نشرها سلطةً أعلى من سـلط               : "على أن 

  ".القوانني رهناً، بالنسبة إىل كل اتفاقٍ أو معاهدٍة، بتطبيقها من قبل الطرف اآلخر

وعالوة على ما ورد يف الديباجة، يتجلى تشبث السنغال حبقوق اإلنسان أيـضاً يف جمموعـة أحكـامٍ                    - ٣٢
احلريـات العامـة    : " وتندرج ضمن الباب الثاين من الدستور واملعنون       ٢٥ إىل   ٧متجانسٍة تتألف من املواد من      

  ".والذات البشرية واحلقوق االقتصادية واالجتماعية واحلقوق اجلماعية

  :ويعيد القاضي الدستوري تأكيد هذا املوقف فيما يلي  - ٣٣

الصفة الدستورية  الذي وّسع فيه نطاق ١٩٩٣يونيه / حزيران٢٣قرار اجمللس الدستوري املؤرخ       )أ(  
   الواردة يف ديباجة الدستور؛اإلعالناتحبيث يشمل على وجه اخلصوص 

 واملتعلق مبعاهدة بورت لويس اخلاصة      ١٩٩٣ديسمرب  / كانون األول  ١٦قرار اجمللس الدستوري املؤرخ       )ب(  
  .حبيث يشمل ديباجة الدستورالصفة الدستورية بشكل عام مبواءمة القانون التجاري يف أفريقيا، الذي ُوسِّع فيه نطاق 

  ق اإلنسان التنظيم القضائي حلقو- باء 

  .يشمل هذا التنظيم يف املقام األول اهليئة القضائية الدستورية العليا واهليئات القضائية املعنية بالقانون العام  - ٣٤

فقد يقوم املشرِّع والسلطات اإلدارية، يف سـياق األنـشطة          أعمال البشر ال تبلغ حد الكمال،       ومبا أن     - ٣٥
  .ملواطنني اليت تعترب من حقوق اإلنسان، بانتهاك حقوق ااملتعلقة بوضع املعايري

  :ويف حال حدوث ذلك، ميكن اللجوء إىل اجمللس الدستوري هبدف استبعاد القانون بواسطة إجراءين مها  - ٣٦

خيول دستور السنغال سيادة رئيس اجلمهورية والنواب الذين ميثلون عشر أعضاء اجلمعية          : الطعن األصلي 
مي طعن إىل اجمللس الدستوري هبدف إعالن ال دستورية قانون ما يف            الوطنية أو جملس الشيوخ سلطة تقد     
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غضون فترة األيام الستة الكاملة اليت تلي اعتماد اجلمعية الوطنية هذا القانون بصفة هنائية وقبل أن يصدره 
  .سيادة رئيس اجلمهورية

ىل اجمللس الدستوري كي يتـوىل       متعلقة حبقوق اإلنسان ميكن أن حيال إ       وهكذا فإن القانون الذي خيالف أحكاماً     
  :إبطال مفعوله

،  حمدودة للغايـة   السلطات أو اهليئات اليت ميكنها القيام بالطعن األصلي       أن  نظراً إىل   : الطعن االستثنائي 
الطعن آلية  توخى املشرع إضفاء الطابع الدميقراطي على الوصول إىل اجمللس الدستوري وذلك عن طريق              

وهكذا .  يتسم هذا الطعن بانفتاح أكرب مبا أنه يف متناول أي مواطن متقاضٍ            ويف هذا الصدد  . االستثنائي
 واملتعلق مبحكمة النقض على ١٩٩٢مايو / أيار٣٠ املؤرخ ٢٣- ٩٢األساسي  من القانون ٢٠تنص املادة 

ثنائياً أن بإمكان املدعي، حيثما اعترب أن القانون املطبق يف دعواه ال يتوافق مع الدستور، أن يقدم طعناً است
يف دستورية ذلك القانون إىل حمكمة النقض اليت جيب عليها رفع األمر إىل اجمللس الدسـتوري وإرجـاء                  

وقد نـص   . الفصل يف القضية إىل حني بت اجمللس الدستوري يف املسألة واجبة التقدمي اليت ُعرضت عليه              
  .ةالقانون على إمكانية القيام بالطعن االستثنائي ذاته أمام جملس الدول

وعلى مستوى اهليئات القضائية املعنية بالقانون العام، يثار هذا اإلشكال خاصة فيما يتعلق مبسائل اجليل                 - ٣٧
ويف هذا السياق يتمتع املواطن السنغايل املتقاضي، عالوة على احلقوق املعترف هبا لكل . األول من حقوق اإلنسان

  . كمات اجلزائية فقطفرد متقاضٍ، باحلقوق اخلاصة املعترف هبا يف احملا

  :وتطبق يف السنغال املبادئ التوجيهية للمحاكمات، وهي التالية  - ٣٨

  مبدأ احملاكمة احلضورية؛  )أ(  

  مبدأ سلطان اإلرادة؛  )ب(  

  .مبدأ احترام حقوق الدفاع  )ج(  

لعـاملي   من اإلعالن ا١٠ أن ميارس حقه، طبقاً للمادة    وهكذا ميكن للمدعي أو الشخص املالحق قضائياً        - ٣٩
  ".يف أن تنظر يف قضيته حمكمة مستقلة وحمايدة نظراً منصفاً وعلنياً"حلقوق اإلنسان، 

وهو ما يستبعد أي عمل من      :  أن ُتحترم، بعد ذلك، سالمته اجلسدية      ومن حق الشخص املالحق قضائياً      - ٤٠
  .املذكور آنفاً من اإلعالن ٥ويرد هذا املبدأ بالفعل يف املادة . األدلةالنتزاع أعمال التعذيب 

  . احلق يف أن ُتحترم حرية مراسالته الربيدية والربقية واهلاتفيةوعالوة على ذلك، فللشخص املالحق قضائياً  - ٤١

  .واحلق يف احترام احلياة اخلاصة مكفول أيضاً للشخص املالحق قضائياً  - ٤٢
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 عليها يف أحكام االتفاقيـات       من مجيع القواعد املنصوص    وبصفة عامة، يستفيد الشخص املالحق قضائياً       - ٤٣
 فضالً عن القواعد املنصوص عليها يف الباب الثاين         ،الدولية املتعلقة حبقوق اإلنسان اليت أصبح السنغال طرفاً فيها        

  .من الدستور

فقـط،  لعقوبـات   أما خبصوص احلقوق احملددة املعترف هبا لألشخاص املالحقني قضائياً يف إطار قانون ا              - ٤٤
  :احلقّني األساسيني التالينيمن األشخاص هؤالء فيستفيد 

 من امليثـاق األفريقـي   ٧من املادة   ) ب(١يرد افتراض الرباءة حتديداً يف الفقرة       : افتراض الرباءة   )أ(  
ويطبق هذا املبدأ يف احملاكمة اجلزائية .  من اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان١١ من املادة ١حلقوق اإلنسان والفقرة 

ويف حـال عـدم     . الهتام عن إثبات أن الشخص مذنب، حىت يقدم الدليل على ارتكابه اجلـرم            إذا عجز طرف ا   
  .اضطالع طرف االهتام هبذه املسؤولية الواقعة على عاتقه، تّربأ ذمة الشخص املالحق قضائياً أو ُيفرج عنه

يف الدفاع   تشمل هذه العبارة العامة جوانب عديدة من بينها حق الفرد           : احترام حقوق الدفاع    )ب(  
عن نفسه أو يف اختيار حمامٍ يدافع عنه، وحقه يف أخذ الكلمة يف النهاية، وحقه يف االطالع على التهم املوجهـة                     

  .إليه، وحقه يف استجواب الشهود أو يف طلب استجواهبم

األمن، وفيما يتعلق باحلالة اخلاصة للشخص احملتجز، فيجوز هلذا الشخص، الذي حيق له التمتع باحلرية و                - ٤٥
  .كما يتعني حماكمته يف أقصر اآلجال. أن يطلب التحقق من شرعية احتجازه

وهكذا حتتل حقوق اإلنسان مكانة أساسية يف الدستور ويف اجلهاز القضائي واملؤسسي يف السنغال كما                 - ٤٦
  .حتتل مكانة أساسية يف املمارسة السياسية اليومية حلكومة اجلمهورية

  قوق اإلنسان البعد املؤسسي حل- جيم 

وقد ُعززت تلك اجلهود بقـدر كـبري علـى      . جهود تدعيم املؤسسات  منذ االستقالل   واصل السنغال   ي  - ٤٧
  .املستوى املؤسسي بإنشاء هياكل عديدة

   املفوضية السامية حلقوق اإلنسان وتعزيز السلم- ١

هدت إليها من باب األولوية     أنشأت الدولة السنغالية املفوضية السامية حلقوق اإلنسان وتعزيز السلم وع           - ٤٨
  . مبهمة محاية مجيع حقوق اإلنسان وتعزيزهااملطلقة 

  :وتتألف املفوضية السامية، بوصفها مؤسسة تابعة لرئاسة اجلمهورية، من العنصرين التاليني  - ٤٩

تلقى الشكاوى الواردة من كل شخص طبيعي أو معنوي ومن تمعين حبقوق اإلنسان وحدة معنية   )أ(  
  ت النشطة يف جمال حقوق اإلنسان والقانون الدويل اإلنساين؛املنظما

خلية معنية باملتابعة والتوثيق وتعزيز حقوق اإلنسان والقانون الدويل اإلنساين تتوىل حتديداً صياغة   )ب(  
  .التقارير الدورية الوطنية املتعلقة حبالة حقوق اإلنسان
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   اللجنة السنغالية حلقوق اإلنسان- ٢

 لتحل حمل اللجنة الوطنية ١٩٧٠نظام األساسي للجنة السنغالية حلقوق اإلنسان اليت أُنشئت يف عام ُعزز ال  - ٥٠
  . حلقوق اإلنسان

 ١٦ املـؤرخ    ١٤١- ٩٣وبالفعل فإن نظام اللجنة األساسي، الذي كان حيكمه يف البداية املرسوم رقم               - ٥١
واللجنة عبـارة عـن   . ١٩٩٧مارس / آذار١٠، قد ُعزز بعد أربع سنوات بقانون صادر يف  ١٩٩٣فرباير  /شباط

  :هيكل مستقل ذي تركيبة تعددية يتمثل دوره الرئيسي فيما يلي

  التعريف حبقوق اإلنسان عن طريق التوعية؛  )أ(  

توجيه انتباه السلطات العامة إىل انتهاكات حقوق اإلنسان واقتراح تدابري لوضع حـد لتلـك                 )ب(  
  االنتهاكات عند حدوثها؛

   آراء أو توصيات بشأن أي مسألة تتعلق حبقوق اإلنسان؛تقدمي  )ج(  

  .القيام كل سنة بتقدمي تقرير إىل رئيس اجلمهورية عن حالة حقوق اإلنسان يف السنغال  )د(  

   وسيط اجلمهورية- ٣

 / شـباط ١١ املـؤرخ  ١٤- ٩١و سلطة إدارية مستقلة أُنشئت مبوجب القانون رقم  ـة ه ـوسيط اجلمهوري   - ٥٢
  .١٩٩٩يناير / كانون الثاين٢٩ املؤرخ ٤- ٩٩املنقح بالقانون رقم  و١٩٩١فرباير 

 واملكررة يف القـانون اجلديـد، بـات    ١٩٩١وعالوة على الصالحيات التقليدية الواردة يف قانون عام    - ٥٣
باستطاعة الوسيط، الذي يتلقى عادة شكاوى من األفراد، أن يتدخل تدخالً وقائياً من تلقاء ذاته، منذ صـدور                  

وهو يضطلع بدور وساطة أساسـي بـني اإلدارة         . ١٩٩٩يناير  / كانون الثاين  ٢٩ املؤرخ   ٠٤- ٩٩نون رقم   القا
  .املساس حبقوقهم أو مصاحلهممن واملواطنني الذين يشكون 

وجرى تدعيم اهليكل املؤسسي حلقوق اإلنسان يف السنغال، الذي يستفيد من املساعدة القّيمة اليت تقدمها   - ٥٤
مم املتحدة املوجودة يف امليدان، بإنشاء املكتب اإلقليمي لغرب أفريقيا التابع للمفوضية السامية             خمتلف هياكل األ  
ومن املتوقع أن تعزز واليةُ هذا املكتب ووظائفه املتعلقة باملساعدة التقنية يف جمال حقوق اإلنسان . حلقوق اإلنسان

  . اجملالقدرات بلدان املنطقة الفرعية، مبا يف ذلك السنغال، يف هذا

، ُوقّعت حبضور مساعد املفوضة السامية حلقوق اإلنسان اتفاقية مقر ٢٠٠٧ديسمرب / كانون األول٣ويف    - ٥٥
. بني حكومة مجهورية السنغال ومفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان تتعلق بإنشاء املكتب اإلقليمـي              

طها، من االضطالع على أحسن وجه مبهامه اليت تشمل         وستمكن هذه االتفاقية املكتب اإلقليمي، كما تبينه شرو       
منطقة غرب أفريقيا برمتها، بفضل تسهيالت متنوعة أتاحتها احلكومة السنغالية بالفعل، مبا يف ذلك توفري امتيازات 

  .وحصانات فضالً عن األماكن اليت سُتؤوي املقر
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   تعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها- ثالثاً 
مهة نشطة يف ميادين متنوعة تتصل باحلقوق املدنية والسياسية أو باحلقوق االقتصادية      ُتساهم السنغال مسا    - ٥٦

  .واالجتماعية والثقافية

وتعزيز احلقوق املدنية والسياسية ومحايتها من التقاليد العريقة يف السنغال، حيث ُتكرس هذه احلقوق يف                 - ٥٧
وتتجلى هذه احلقوق فيما يلي من خالل مبـادرات         . ةالقانون النافذ بواسطة أحكام من بينها األحكام الدستوري       

  .عديدة لفائدة املواطنني

العديـد مـن   قيـام  وخبصوص احلقوق اجلماعية، جتدر اإلشارة إىل ظهور عشرات األحزاب السياسية و            - ٥٨
معيات فضالً ، مما يعرب عن ازدهار حرية الرأي وتكوين اجلالرحبية وغري الرحبيةاجلمعيات الدينية والتجارية والعلمية 

  .عن حق التجمع وحرية التنقل وحرية املشاركة يف املظاهرات واحلريات النقابية

   حرية الرأي والتعبري وحرية الصحافة- ألف 

إنشاء هيئة صحفية لإلعالم السياسي أو االقتـصادي أو         " من الدستور السنغايل على أن       ١٠تنص املادة     - ٥٩
ونظام الصحافة . الترفيهي أو العلمي نشاط حر وال خيضع ألي ترخيص مسبقالثقايف أو الرياضي أو االجتماعي أو 

 ٠٤-٩٦غري أن ممارسة حرية التعبري بوسائل من بينها حرية الصحافة أمر منظم مبوجب القانون رقم ". حمدد يف القانون
 سابقاً من   ٨حترام املادة    واملتعلق مبدونة الصحافة اليت تشري يف عرضها لألسباب إىل ا          ١٩٩٦فرباير  / شباط ٢٢املؤرخ  
 من القانون األساسي احلايل، ذلك أن املدونة تعترف لكل ١٠ اليت تستند إليها املادة ١٩٦٣مارس / آذار٧دستور 

مواطن باحلق يف التعبري عن آرائه ونشرها حبرية بواسطة الكلمة أو القلم أو الصورة ضمن احلدود املنصوص عليها                
  .شرف الغريطار احترام يف القوانني واللوائح ويف إ

 من قانون العقوبات الذي يتضمن املخالفات       ٢٧٩ إىل   ٢٤٨وهذه احلدود منصوص عليها يف املواد من          - ٦٠
 من قانون اإلجراءات اجلزائية الذي ينص ٦٣٢ إىل ٦١٨والعقوبات املتصلة باجلنح الصحفية وكذلك يف املواد من 

  .فيةعلى تطبيق إجراء خاص فيما يتصل باجلنح الصح

والتشريع السنغايل الذي ينظم حرية الصحافة مبراعاة احلدود املنصوص عليها واملشار إليها أعاله تشريع                - ٦١
 ١٩٦٦ديسمرب / كانون األول١٦ من العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية الذي اعتمد يف ١٩مطابق للمادة 

 لكنها حتظر   ٢ و ١اول هذه املادة حرية التعبري يف فقرتيها        وتتن. ١٩٧٨فرباير  / شباط ١٣وصدق عليه السنغال يف     
الحترام حقوق أو   "الواجب حتديدها صراحة يف القانون والالزمة       " بعض القيود "أي إساءة استعمال، إذ تشري إىل       

  ".حلماية األمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو اآلداب العامة"و" مسعة اآلخرين

 حمـل  ٢٠٠٥ديسمرب / كانون األول٢١ املؤرخ ٢٠٠٥- ٣٨توى املؤسسي، حل القانون رقم   وعلى املس   - ٦٢
األحكام املتعلقة باجمللس األعلى للقطاع السمعي البصري وألغى تلك األحكام، كما أنشأ هيئة مستقلة ُسـميت                

املشهد اإلعالمي الذي اجمللس الوطين لتنظيم القطاع السمعي البصري، بغية التصدي ملا جيري من حتوالت هائلة يف 
  .يتسم بتكاثر احملطات اإلذاعية وفتح قنوات تلفزيونية جديدة



A/HRC/WG.6/4/SEN/1 
Page 12 

 

  :ويف هذا الصدد يضطلع اجمللس الوطين لتنظيم القطاع السمعي البصري مبهمة أساسية تتمثل فيما يلي  - ٦٣

  ضمان استقالل وحرية اإلعالم والتواصل يف القطاع السمعي البصري؛  )أ(  

القطاع فضالً عن األحكام الواردة يف كراسـات        هذا  أحكام القانون الذي ينظم     ضمان احترام     )ب(  
  املواصفات واالتفاقيات اليت تنظم القطاع؛

ة أو التنظيمية اليت تـدخل يف       ـع النصوص التشريعي  ـات أو يف مشاري   ـإبداء رأيه يف املقترح     )ج(  
  .دائرة اختصاصه

سابقاً، الذي كانت آراؤه تقتصر على وسائط اإلعالم العامة،         وبعكس اجمللس األعلى لإلذاعة والتلفزيون        - ٦٤
ُوّسع نطاق اختصاص اجمللس الوطين لتنظيم القطاع السمعي البصري حبيث يشمل مجيع وسائط اإلعالم السمعية               

 يعاقب  كما ميكن للمجلس الوطين لتنظيم القطاع السمعي البصري أن يقيد أو. البصرية اليت تبث يف اإلقليم الوطين
  .كل هيئة صحفية مسعية بصرية ختالف النصوص ذات الصلة

. وسامهت التشريعات املعتمدة يف إطار تعزيز حرية التعبري يف نشأة هيئات صحفية عديدة متنوعة الوسائط  - ٦٥
عشرات اإلذاعـات والتلفزيونـات     تأسيس  السمعي البصري السنغايل    شهد اجملال   وبظهور التكنولوجيا الرقمية،    

  .لدوليةالوطنية وا

ومع ذلك، وبالنظر إىل تعدد االنتهاكات امللحوظة واملتصلة باجلنح الـصحفية، تعتـزم احلكومـة العمـل                   - ٦٦
منظمات مثل اجمللس الوطين لتنظيم القطاع السمعي البصري ونقابة املهنيني العاملني يف جمال اإلعالم واالتـصال يف         مع

كفاء لكنها ما زالت تعاين من وجود أشخاص مدربني باملمارسة وغري السنغال، هبدف تزكية املهنة اليت تضم صحفيني أ
  .بصفة عامة يف كليات الصحافةاليت جيري تدريسها مهتمني من مث بااللتزامات املقترنة مبهنة الصحفيني و

وفيما عدا ذلك، فإن احلكومة تدعم الصحافة عن طريق إجراءات شىت مثل مشروع إنشاء دار للصحافة،   - ٦٧
 وسوف تزود بوسائل تكنولوجية حديثة ومبـساعدة يـزداد          ٢٠٠٧مايو  / أيار ١٠ع حجر أساسها يوم     وقد وض 

وتعزز هذه املبادرات بيئة التدريب اليت هيأها منذ زمن بعيد مركز دراسات علوم وتقنيـات               . مقدارها كل سنة  
 مببادرة من الدولـة     ١٩٦٥اإلعالم، وهو مدرسة مرجعية متعددة اجلنسيات تابعة جلامعة داكار ومنشأة يف عام             

  .السنغالية وبدعم من منظمة األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافة

   االجتار بالبشر- باء 

 / متـوز  ١٩الغري، اليت صدقت عليها السنغال يف       بغاء  ر االجتار باألشخاص واستغالل     ـُعززت اتفاقية حظ    - ٦٨
مسألة االجتار املادة األوىل منه  الذي يتناول يف ٢٠٠٥و ماي/ أيار١٠ املؤرخ ٠٦- ٢٠٠٥، بالقانون رقم ١٩٧٩يوليه 

وينطبق هذا القانون على حد سواء على أشـكال         . أو العمل أو اخلدمة القسرية أو العبودية        بالبشر ألغراض اجلنس  
  .والعابرة للحدود  االجتار باألشخاص الداخلية منها
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 يف السجن   ٠٦- ٢٠٠٥املنصوص عليها يف القانون     وتتمثل العقوبات املوقعة على املتَّجرين باألشخاص و        - ٦٩
  .األفريقيةاجلماعة املالية  مليوناً من فرنكات ٢٠ ماليني و٥ سنوات ويف غرامة يتراوح مقدارها بني ١٠ إىل ٥من 

 ضحايا تلك األفعال احلق يف التماس إبقائهم يف اإلقلـيم           ٠٦- ٢٠٠٥ من القانون رقم     ١٥وختول املادة     - ٧٠
  .قتة أو دائمة ومنحهم وضع املقيمني أو الالجئني فضالً عن متكينهم من رفع دعوى على املتَّجرينالوطين بصفة مؤ

  :وتكّمل الترسانةَ القانونيةَ يف هذا اجملال جمموعةٌ من الصكوك من بينها ما يلي  - ٧١

 ١ها يف  املتعلقة بأسوأ أشكال عمل األطفال، املصدق علي١٨٢اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم   )أ(  
  ؛٢٠٠٠يونيه /حزيران

  ؛١٩٦٠نوفمرب / تشرين الثاين٤ املتعلقة بالعمل اجلربي، املصدق عليها يف ٢٩االتفاقية رقم   )ب(  

  ؛١٩٦٠يوليه / متوز٢٨ املتعلقة بإلغاء العمل اجلربي، املصدق عليها يف ١٠٥االتفاقية رقم   )ج(  

 عرب الوطنية وبروتوكوالها اإلضافيان املتعمدان يف       اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة       )د(  
، أي بروتوكول منع االجتار باألشخاص وخباصة النساء واألطفـال وبروتوكـول            ٢٠٠٠ديسمرب  /كانون األول 

  ؛٢٠٠٣سبتمرب / أيلول١٩مكافحة هتريب املهاجرين، وهي صكوك صدق عليها السنغال يف 

الطفل املتعلق ببيع األطفال وبغاء األطفـال واسـتغالل         الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق       )ه(  
  .٢٠٠٣أكتوبر / تشرين األول١٤األطفال يف املواد اإلباحية، املصدق عليه يف 

  عقوبة اإلعدام  - جيم 

 املتعلق بإلغاء   ٣٨- ٢٠٠٤، اعتمدت اجلمعية الوطنية القانون رقم       ٢٠٠٤ديسمرب  / كانون األول  ١٠يف    - ٧٢
  .من اإللغاء حبكم الواقع دامت عدة عقوداً  طويلة جدعقوبة اإلعدام بعد فترة

 ٧ بقداسة شخص اإلنسان ويكرسها حيث ينص يف املادة          ٢٠٠١يناير  / كانون الثاين  ٢٢ويذكِّر دستور     - ٧٣
  ."ويقع على الدولة واجب احترامه ومحايته. شخص اإلنسان مقدس؛ وله حرمته"منه على أن 

 على الربوتوكول االختياري الثاين امللحق بالعهد الـدويل اخلـاص           وباإلضافة إىل ذلك، صدق السنغال      - ٧٤
 ١٥باحلقوق املدنية والسياسية الذي يتوخى إلغاء عقوبة اإلعدام، والذي اعتمدته اجلمعية العامة لألمم املتحدة يف          

  .١٩٨٩ديسمرب /كانون األول

التعذيب وغريه من ضـروب املعاملـة أو العقوبـة            - دال 
  نسانية أو املهينةالقاسية أو الالإ

، على اتفاقية مناهضة التعذيب، اليت دخلت حيز        ١٩٨٦أغسطس  / آب ٢١بعدما صدق السنغال، وذلك منذ        - ٧٥
 واملتعلق ١٩٩٦ أغسطس/ آب٢٨ املؤرخ ١٥- ٩٦، اعتمدت القانون رقم ١٩٨٤ديسمرب / كانون األول١٠النفاذ يف 
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 من االتفاقية وذلك ١إىل املادة اً  جترمي التعذيب استناد إىل قانون العقوبات تنص على١- ٢٩٥بإضافة مادة رقمها 
  . منها٤ألحكام املادة اً وفق

 الذي يكمِّل أحكام قانون العقوبات      ١٩٩٦أغسطس  / آب ٢٨ املؤرخ   ١٥- ٩٦فبمقتضى القانون رقم      - ٧٦
يشكل أفعالَ التعذيب ما ُيتعمَّد من اجلروح : "كما يلياً ، ُيعرَّف التعذيب من اآلن فصاعد١- ٢٩٥بتضمينه املادة 

أو الضرب أو العنف البدين أو الذهين أو غري ذلك من املمارسات إما هبدف انتزاع معلومـات أو اعترافـات أو      
  ".االنتقام أو التخويف أو بدافع التمييز من أي نوع كان

ة كاملة وُيعاقَب املذنبون مبمارسة التعذيب أو حماولة وُيعاقَب على حماولة ممارسة التعذيب باعتبارها جرمي       - ٧٧
 فرنك من   ٥٠٠ ٠٠٠ و ١٠٠ ٠٠٠ سنوات وبغرامة يتراوح مبلغها بني       ١٠ و ٥ممارسته باحلبس مدة تتراوح بني      
 يفه. وال يطرح قمع املشاركة يف جرمية التعذيب أي صعوبة يف القانون السنغايل. فرنكات اجلماعة املالية األفريقية

 يف مجيع احلاالت، ما مل يقضِ نص خـاص          اويعاقَب عليه .  من قانون العقوبات   ٤٧ و ٤٦ ألحكام املادتني    ضعخت
ي السنغايل يعـرِّض الـشريك   ئاضيف النظام القاً كما أن مبدأ االستعارة اجلنائية الراسخ جد  . صريح خبالف ذلك  

  .للعقوبة ذاهتا اليت يواجهها اجلاين الرئيسي

 على ٢٠٠٦سبتمرب / أيلول٢٠لإلطار املعياري الذي يربطه باملوضوع، صدق يف اً متامكما أن السنغال، إ  - ٧٨
  .٢٠٠٦يونيه / حزيران٢٢الربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب، الذي دخل حيز النفاذ يف 

 نظام روما   وباإلضافة إىل ذلك، يستنسخ حمتوى القوانني املتعلقة مبسألة التعذيب األحكام ذات الصلة يف              - ٧٩
فربايـر  / شـباط ١٢األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية املأخوذ كذلك يف االعتبار يف سلسلة القوانني املؤرخـة       

، وذلك  ١٩٩٩فرباير  / شباط ١وكانت السنغال أول بلد يف العامل يصدق على ذلك النظام األساسي يف             . ٢٠٠٧
 واسعة حلث البلدان األفريقية على التوقيع مث التصديق عليه بعدما ساندت وبنشاط هذه اهليئة القضائية بقيادهتا محلة

 مليون فرنك من فرنكات اجلماعة املالية األفريقية لفائدة صندوق احملكمة اجلنائية الدوليـة              والتربع مببلغ مخسني  
  .املخصص للضحايا

  حقوق العمال املهاجرين - هاء 

اقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين        إىل االتف  ١٩٩٩يونيه  / حزيران ٩انضمت السنغال يف      - ٨٠
 يف احلملة العاملية الرامية إىل تصديق أكرب عدد من البلدان دؤوبوعالوة على ذلك، تساهم بشكل . وأفراد أسرهم

أقصى درجـات االحتـرام حلقـوقهم       بعليها، ألن من حتميهم ينبغي أن يعاَملوا، يف مجيع األماكن والظروف،            
  .ك على قدم املساواة مع العمال احمللينيوكرامتهم وذل

التصديق على هذه االتفاقية على نطاق واسع       حتقيق  سعى السنغال حبزم من أجل      يهلذا االلتزام،   اً  وامتداد  - ٨١
 أكرب األخطار اليت تعرضهم هلا جرمية عرب        باملستفيدينيف سياق عاملي حتدق فيه باحلقوق املعنية أخطر التهديدات          

  . النشاطوطنية غاية يف

وباإلضافة إىل ذلك، وضعت السنغال الصيغة النهائية لتقريرها األويل الذي ستقدمه، وذلك يف أنـسب                 - ٨٢
اآلجال، إىل جلنة األمم املتحدة املعنية، كما قبلت طلب الزيارة الوارد من مقرر األمم املتحدة اخلاص املعين حبقوق 

  .العمال املهاجرين، السيد يورغ بوستامانيت
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، مثة شعور بأن املسألة تكتسي طابع الضرورة حيث إن          القُّصروفيما يتعلق، على وجه اخلصوص، حبماية         - ٨٣
وهلذا اضطرت السنغال إىل توقيع اتفاقات      . األطفال كثريا ما ُيكَرهون على تنقالت أو رحالت حمفوفة باملخاطر         

  .املصحوبني السنغاليني غري ّصرثنائية ملنع هجرة القُ

   الوجدان والعقيدة واحلقوق الثقافيةحرية - واو 

:  من الدستور السنغايل احلق يف حرية الوجدان والعقيدة، وذلك بنصها على مـا يلـي              ٢٤تكرس املادة     - ٨٤
. حرية الوجدان واحلريات واملمارسات الدينية أو الثقافية ومهنة املريب الديين مكفولة للجميع رهناً بالنظام العام              "

فهي تسوي وتدير   . وهي مبنأى عن وصاية الدولة    . اعات الدينية تطوير نفسها دون عائق     وحيق للمؤسسات واجلم  
  ".شؤوهنا بشكل مستقل

وتتجسد هذه اإلرادة السياسية على أرض الواقع يف وجود عدة جتمعات للمسلمني تتعايش يف وئام مـع              - ٨٥
  . بتعزيز التسامح واحلوار بني احلضاراتالتجمعات املسيحية، وبصفة عامة، يف أن السنغال يلتزم التزاماً راسخاً

ولتوضيح التالحم بني الطوائف الدينية بشكل أفضل، ال بد من اإلشارة إىل أنه، مبناسبة مـؤمتر القمـة                    - ٨٦
، يف داكار، والـذي     ٢٠٠٨مارس  / آذار ١٤ و ١٣احلادي عشـر ملنظمـة املؤمتر اإلسالمي، الذي ُعِقد يومي         

ـد للمنظمة، ضّم السنغال، الذي يتوىل رئاسة املنظمة اليت تـستمر ثـالث سـنوات               اعُتِمد أثناءه امليثاق اجلدي   
وصدقت بالفعل على امليثاق املذكور، صوته إىل صوت األمة يف تأكيده، إن كان األمر حيتاج إىل تأكيد، للطابع                  

 أو املمارسات الدينية ويأيت هذا يف سياق عاملي متسم بالتشويه الذي يطال املعتقدات. السلمي والتساحمي لإلسالم
ويف هذا الصدد، من املزمع تنظيم مـؤمتر  . وحباالت التطاول على األديان بصفة عامة وعلى اإلسالم بصفة خاصة         

  .٢٠٠٩ مسيحي يف داكار يف عام - قمة إسالمي 

من التراث وفيما خيص احلقوق الثقافية، أكد السنغال الذي ميلك تراثاً ثقافياً غنياً ُصنِّفت بعض عناصره ض  - ٨٧
العاملي كجزيرة غوري، رمز جتارة العبيد السود، ميله، منذ حصوله على االستقالل، إىل الثقافة باعتبارهـا أداة                 

 والذي يعتزم تنظيمه مرة أخرى      ١٩٦٦لتقريب الشعوب من خالل تنظيم املهرجان األول للفنون الزجنية يف عام            
، وذلك يف داكار اليت احتضنت، باإلضافة إىل ذلـك، يف           ٢٠٠٩ديسمرب  / كانون األول  ٢١ إىل   ١يف الفترة من    

  .، مؤمتر مفكري أفريقيا والشتات٢٠٠٤أكتوبر / تشرين األول٩ إىل ٧الفترة من 

ومن . كما يعترب السنغال الثقافة أداة لتحقيق الصداقة بني الشعوب ودعامة للتنمية االقتصادية واالجتماعية  - ٨٨
. ى الثنائي عدة اتفاقات للتعاون الثقايف ببلدان تنتمي إىل خمتلف مناطق العـامل            هذه املنطلقات تربطه على املستو    

حلماية وتعزيز تنوع أشـكال     ، على اتفاقية اليونيسكو     ٢٠٠٦سبتمرب  / أيلول ٢٠وينضاف إىل هذا تصديقه، يف      
  .٢٠٠٧مارس / آذار١٨، اليت دخلت حيز النفاذ يف التعبري الثقايف

ور السنغايل احلقوق الثقافية ويعززها على وجه       ـ من الدست  ٨رس املادة   ـ تك د القانوين، ـوعلى الصعي   - ٨٩
حبقـوق التـأليف والنـشر    ق ـ املتعل٢٠٠٨يناير / كانون الثاين٢٥ املؤرخ ٠٩- ٢٠٠٨اخلصوص القانون رقم   

  .واحلقوق اجملاورة
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  مكافحة الفقر - زاي 

سنغال منذ أمد طويل ألسباب بينـة تتـصل   اهتمت به دولة ال   ال يزال هذا القطاع حيظى باألولوية وقد          - ٩٠
  .بوضعها كبلد نام

  :ويف هذا الواقع املتحول بطبيعته، أنشأت احلكومة ما يلي  - ٩١

بتكلفـة  اً   مشروع ١ ١٧٢دعَّم إجناز   ) ٢٠٠٥ إىل   ٢٠٠٢(صندوق للتنمية االجتماعية للفترة       )أ(  
ُخصِّص منها ملياران لتمويـل أنـشطة       (ريقية   مليار فرنك من فرنكات اجلماعة املالية األف       ١٠,٥إمجالية بلغت   

وباألرقام املطلقة، بلـغ    .  منها منظمات نسائية   ٣٠٠ منظمة جمتمعية،    ٤٨٦مع  ) املشاريع اليت متس األسر مباشرةً    
  ؛ شخصا٩١٧ً ٣٨٥العدد اإلمجايل للمستفيدين 

 مليار فرنك   ١,٣  مببلغ ٢٠٠٥- ٢٠٠٣برنامج دعم استراتيجية احلد من الفقر املمول يف الفترة            )ب(  
النساء والشباب واألطفـال    (من فرنكات اجلماعة املالية األفريقية لفائدة الفئات املهمشة واجلماعات املستضعفة           

  من خالل منظماهتم؛) واملعوقون واملسنون واملشردون والالجئون

فيداً على   مست ٧٥ ٢٣٦ ملياراً حصل يف إطاره      ١٥برنامج مكافحة الفقر بتكلفة إمجالية بلغت         )ج(  
   يف املائة منهم نساء؛٧٠رية قروض صغ

 فرنك  ٦٥٠ ٠٠٠ ٠٠٠ مببلغ   ٢٠٠٤ يف عام    منصرفاتهصندوق التضامن الوطين، الذي قُدِّرت        )د(  
  .من فرنكات اجلماعة املالية األفريقية

  .رورقة استراتيجية احلد من الفقوهنج احلكومة األكثر مشولية يف ميدان مكافحة الفقر هو إعداد   - ٩٢

، تلتها برامج العشرينوأعقبت الورقة سياسات شىت لتحقيق االستقرار اتُّبِعت منذ أواخر سبعينات القرن       - ٩٣
يناير /التكييف اهليكلي األوىل يف منتصف الثمانينات مث تقليص قيمة فرنك اجلماعة املالية األفريقية يف كانون الثاين  

غري أن حالة عودة النمو املسجلة خالل الفتـرة        . النمواستئناف  أتاح لالقتصاد السنغايل فرصة     رمبا   الذي   ١٩٩٤
  . مل تكن كافية لضمان تقليص ذي شأن ملستوى الفقر٢٠٠١- ١٩٩٥

، بفعل العملية التشاركية اليت تشكل أساس شـرعيتها، اإلطـار           ورقة استراتيجية احلد من الفقر    ومتثل    - ٩٤
  .س لوضع خطط التنمية القطاعية وبرامج االستثمارفهي األسا. املرجعي جلميع تدخالت األطراف الفاعلة

والورقة وثيقة توافقية صيغت على أساس االحتياجات اليت أعرب عنها املواطنون واجملتمع املدين عقـب                 - ٩٥
حتـسني  وهتدف إىل إجياد الثروات وتعزيز القدرات وحتسني اخلدمات االجتماعية األساسية و          . مشاورات واسعة 

لتنفيذ واملتابعة والتقييم يقوم على أساس الالمركزيـة يف         لستضعفة واعتماد هنج تشاركي     ظروف عيش الفئات امل   
وعلى الصعيد التقين، يسرت صياغَتها برامج االستقصاء املسماة الدراسة االستقصائية السنغالية           . اإلدارة والتنفيذ 

  .٢ وإيسام ١ألحوال األسر املعيشية، إيسام 

ات الالزمة لتمويل اإلجراءات ذات األولوية وقورنت باملوارد املتاحة يف الربامج           وقُيِّمت بعدئذ االحتياج    - ٩٦
وُحِصر النقص احلاصل يف التمويل وُوزِّع بني تعهدات . القائمة أو يف برنامج االستثمارات العامة الثالثي السنوات



A/HRC/WG.6/4/SEN/1 
Page 17 

البلدان الفقرية ملبادرات القائمة لفائدة الدولة واملوارد الواجب التماسها من الشركاء املاليني، مبا يف ذلك يف إطار ا
  .املثقلة بالديون

 علـى تعهـدات   ٢٠٠٧أكتـوبر  /وحصلت الورقة الثانية الستراتيجية احلد من الفقر منذ تشرين األول   - ٩٧
للربنامج األول حتقيق املطمح ذاته املتمثـل يف  اً  وتتوخى هذه الورقة اليت تشكل امتداد     . بتمويلها من نادي باريس   

وبالتايل، احُتِفظ يف شقها املتعلق . اء على الفقر، وذلك بتعزيز قدرات السكان املستضعفني، وال سيما النساءالقض
بإجياد الثروات وحتقيق النمو جبميع القطاعات ذات األولوية اليت سبق حتديدها يف الورقة األوىل الستراتيجية احلد                

ع اليت حتتل مكانة حمورية إىل جانب األولويات اجلديدة األبرز وينضاف إىل ذلك استراتيجية النمو السري. من الفقر
  .اليت تتصل باهلياكل األساسية للنقل وبالطاقة باعتبارها سياسات متعددة القطاعات لتحفيز النمو

  وتندرج الورقة الثانية الستراتيجية احلد مـن الفقـر، فيمـا خيـص أفـق تنفيـذها الـذي يـشمل                       - ٩٨
 وتتمحور حول ٢٠١٥ضمن رؤية طويلة األجل ُحدِّد أفقها يف عام اً  أكثر وضوح، بشكل٢٠١٠- ٢٠٠٦الفترة 

  .األهداف اإلمنائية لأللفية

  احلق يف الغذاء - حاء 

األساسية الغذائية تعرقل إعمالُ هذا احلق الذي التزمت به احلكومة السنغالية باالرتفاع العام ألسعار املواد   - ٩٩
  .وأسعار النفط

وضع الذي حتملت وطأَته الشديدة اجلماهُري األفريقية، وخباصة السنغاليون، برئيس الدولة إىل وحدا هذا ال  - ١٠٠
، خطة أمساها احلملة الكربى من أجل الزراعة والغذاء والـوفرة،  ٢٠٠٨أبريل / نيسان٢٣أن يطلق يف داكار، يف    

. قيق االكتفاء الذايت الغذائي   ة يف الزراعات الضرورية للسكان بغرض حت      كبريوذلك هبدف تسجيل معدالت إنتاج      
  . حيتذى بهوقد أشاد املاحنون هبذه املبادرة اليت يبدو أهنا ستصبح منوذجاً

وباإلضافة إىل ذلك، فإن ما يدعو إىل السرور هو أن احلالة الغذائية العاملية الراهنة ستدفع إىل التركيز أكثر   - ١٠١
  .دقع كي يهتم هبا اجملتمع الدويل بشكل أكثر فعاليةعلى القضايا املتصلة باحلق يف الغذاء وبالفقر امل

  منع العنصرية والتمييز العنصري وكره األجانب وما يتصل بذلك من تعصب - طاء 

لغة الفئة اإلثنية الـيت تـشكل أغلبيـة         (املستمدة من الولوف    " téranga"السنغال بلد معروف بعبارته       - ١٠٢
 وهو من البلدان القدمية العهد بتعايش ثقافات خمتلفة يف انسجام           .واليت تدل على كرم الشعب وتساحمه     ) السكان

 يف املائـة مـن   ١ يف املائة من املسيحيني و٥ يف املائة من املسلمني و٩٤وحبوار األديان حيث يتشكل سكانه من    
  .لبناء الوطين، وتساهم مجيع هذه الفئات يف التجربة اإلجيابية لامللحدين واألرواحيني

على استمرار الدولة، من أجل منع مجيع أشكال التمييز         اً  كومات املتعاقبة على الدوام، حرص    وعملت احل   - ١٠٣
سياسة قوامها املساواة تقوم على سيادة القانون       اً  وهلذا أُِقرَّت منذ وقت مبكر جد     . العنصري ومن مثة مكافحتها   

  .والدميقراطية
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ملتعاقبة، وكذلك املشرع، على منع مجيع أشكال       وحرص املكون األصلي، على غرار املكونات املتفرعة ا         - ١٠٤
  . من األنظمة احلاكمةالتمييز العنصري أو القضاء النهائي عليها يف إطار كل نظام

ـ اً  وُتعترب بالتايل حاالت الزواج الرائجة بني أشخاص خمتلفي الوالءات الدينية أمر            - ١٠٥ . يف الـسنغال  اً  طبيعي
إىل جنب يف   اً  حيث ُيدفَن أشخاص ينتمون إىل أديان خمتلفة جنب       " خمتلطة"اة  وينطبق األمر ذاته على املدافن املسم     

  .مقربة واحدة

خمتلفـي  اً  وينضاف إىل ذلك، كنتيجة طبيعية حتظى بالقبول، وجود عدد كبري من األسر اليت تضم أفراد                - ١٠٦
  .و املشاكل االجتماعيةيؤدي إىل التنافر أ الوالءات أو املعتقدات الدينية وال ُيخشى أن يشكل ذلك عامالً

، يـؤدي   ٢٠٠١ويف السياق ذاته، جتدر اإلشارة إىل أن رئيس اجلمهورية، مبقتضى الدستور اجلديد لعام                - ١٠٧
  .اليمني أمام اهللا دون اإلشارة إىل أي دين كان أو طائفة أو جنس أو عرق

ع بدور مهم يف التحضري ملؤمتر ومكنت هذه اخلصائص اليت متيز املؤسسات السنغالية السنغال من االضطال  - ١٠٨
 وعقـده يف    ة العنصرية والتمييز العنصري وكراهية األجانب وما يتصل بذلك من تعصب          ـملناهضديربان العاملي   

، وذلك باحتضانه على وجه اخلصوص لالجتماع التحضريي األفريقي ورئاسته للجنة التحضريية هلذا             ٢٠٠١عام  
  .ية لتقريره الدوري إىل جلنة القضاء على التمييز العنصريووضع السنغال الصيغة النهائ. املؤمتر

  الرعاية االجتماعية - ياء 

للضمان االجتمـاعي   اً  عصرياً  من خالل صندوق الضمان االجتماعي، وضعت احلكومة السنغالية نظام          - ١٠٩
 تسجيل زيادة    من ٢٠٠٠ومكنت عملية إعادة تقييم املستحقات املقدمة منذ عام         . لفائدة العمال وأفراد أسرهم   

 يف املائة يف قيمتها النسبية ودفع معاشات التقاعـد كـل            ٥٠ بنسبة   ٢٠٠٨ إىل   ٢٠٠٢املعاشات يف الفترة من     
وهـذه  . عن كل ابـن متكفـل بـه      اً   شهري ٢ ٤٠٠ إىل   ٧٥٠وارتفعت قيمة املستحقات األسرية من      . شهرين

مبا يف ذلك يف (اً  وعن األبناء املتتلمذين مهني سنة٢١املخصصات مستحقة عن األبناء الذين يدرسون إىل أن يبلغوا 
كما يقـدم صـندوق     .  سنة ١٥ سنة ومن ال يدرسون إىل أن يبلغوا         ١٨إىل أن يبلغوا    ) قطاع الصناعة التقليدية  

الضمان االجتماعي من خالل دوائره املكلفة بالعمل الصحي واالجتمـاعي واألسـري خـدمات إىل الفئـات                 
  . على األدوية بتكلفة منخفضةاملستضعفة، من قبيل احلصول

 العمال املسجلون يف    إالّوبغرض توسيع نطاق االمتيازات اليت يقدمها النظام احلايل الذي ال يستفيد منه               - ١١٠
استراتيجية وطنية للرعاية االجتماعية تتيح توسيع نطـاق        اً  صندوق الضمان االجتماعي، وضعت السنغال مؤخر     

. عات غري الرمسية حيث تعمل فئات مستضعفة، وذلك بإنشاء صناديق تـضامنية           الرعاية االجتماعية ليشمل القطا   
  ".الباعة املتجولني"وينطبق هذا األمر على العاملني يف قطاعي صيد األمساك والزراعة ومن يسمون عادةً 

  احلق يف الصحة - كاف 

اسـية يف توزيـع صـحيح    ة يف اخلطة الوطنية خلدمات الرعاية الصحية األس       ـة املمنوح ـجتلت األولوي   - ١١١
  .للهياكل الصحية
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، اليت تقترب من اهلدف الوطين، بتدابري تكميلية        ) نسمة ١١ ٠٠٠مركز لكل   (وتعززت التغطية باملراكز الصحية       -١١٢
  ).تقليص التكاليف وحتسني اإلدارة ومشاركة السكان وترشيد وصف العقاقري (ماكوتتوافق وتوصيات مبادرة با

ابري احلصول باجملان أو بتكلفة منخفضة على خدمات الرعاية الصحية، وجيري تنفيذها            وأتاحت هذه التد    - ١١٣
  :يف إطار برامج وخطط عمل من بينها

  ؛لتحصني األطفالالربنامج املوسع   )أ(  
  االستشارة الطبية قبل الوالدة؛  )ب(  
  االستشارة الطبية األولية بغرض العالج؛  )ج(  

  ؛)Sésameخطة (التكفل باملسنني   )د(  
  برنامج التكفل املتكامل بأمراض األطفال؛  )ه(  
  برنامج التكفل باألمراض الوبائية؛  )و(  

  .برنامج تعزيز التغذية  )ز(  
وحظيت هذه املبادرة بإشادة الفئة املستضعفة . sésameومببادرة من رئيس الدولة، أطلقت احلكومة خطة   - ١١٤

ـ  خمـصص دم التكفل الصحي هبم بعدم وجود برنامج طيب ما يصطاً اليت تستهدفها وهم املسنون الذين كثري  . مهل
وتكفل هذه اخلطة الطموحة للمرضى املسنني جمانية خدمات الرعاية الطبية وعدد معني من األدوية املصنفة ضمن                

  .فئة األدوية الشائعة االستعمال

اإليدز بالنظر إىل أثر هذين /شرية وفريوس نقص املناعة الباملالرياكما تعري احلكومة أولوية مطلقة ملكافحة   - ١١٥
وبالتايل، قُدِّر معدل انتشار فريوس نقص املناعة البشرية يف أوساط السكان بـصفة             . الداءين على التنمية البشرية   

 يف  ١,٥وبنـسبة   ) ٢٠٠٥الدراسة املتعلقة بتشخيص اإليدز يف عام       ( يف املائة    ٠,٧٠ بنسبة   ٢٠٠٥عامة يف عام    
وسُيحافَظ على نتائج خطة العمل الوطنية ملكافحـة فـريوس نقـص املناعـة              . الرصداملائة على صعيد مواقع     

  .٢٠١١ يف خطة عمل أخرى مماثلة يف احلجم ستنتهي يف عام ٢٠٠٦- ٢٠٠٢اإليدز اليت مشلت الفترة /البشرية

  احلق يف التعليم - الم 

رد املخصصة من امليزانية للتعليم، من وهلذا السبب ارتفعت املوا. التعليم قطاع ذو أولوية بالنسبة للسنغال  - ١١٦
 مث إىل   ٢٠٠٤ يف املائة يف عام      ٣٧ إىل   ٢٠٠٣ يف املائة يف عام      ٣٥مراحله ما قبل املدرسية إىل التعليم العايل، من         

 اليت نشرهتا إدارة ختطيط التعليم ٢٠٠٥- ٢٠٠٠وتشري حالة مؤشرات التعليم للفترة . ٢٠٠٥ يف املائة منذ عام ٤٠
 يف املائة من ميزانية تسيري الدولة عدا خدمة الديون وعدا النفقات العادية املخصـصة  ٣٣ أن معدل وإصالحه إىل 

مت جتاوزه إىل حد كبري ليبلغ      و ٢٠٠٥يف عام   اً   قد حتقق أخري   ٢٠٠٤- ٢٠٠٠لقطاع التعليم املتوقع خالل الفترة      
  .رئيس اجلمهوريةرمسها  يف املائة بفضل سياسة تطوعية ٤٠حده األقصى 



A/HRC/WG.6/4/SEN/1 
Page 20 

 

 مليون دوالر علـى  ٥٢ ما يقرب من ٢٠٠٤ومن جهة أخرى، أنفقت احلكومة واجلهات املاحنة يف عام         - ١١٧
 ٦  يف املائة ومسامهة املاحنني١٥ومتثل مسامهة األسر، عرب مجعيات آباء التالميذ، . التعليم االبتدائي يف الوسط الريفي  

هائلة من أجل زيادة نسبة العرض يف جمال        اً   احلكومة جهود  وبذلت.  يف املائة  ٢اإلدارات احمللية   مسامهة  يف املائة و  
 قاعة جديدة للتعليم   ٧ ١٠٩، شيدت احلكومة    ٢٠٠٤- ٢٠٠٠فخالل الفترة   . التعليم االبتدائي يف املناطق الريفية    

  . قاعة أخرى٩٣٠االبتدائي وأصلحت 

خصصة ألغراض الدراسة للتالميذ    لإلعانات املالية امل  متثلت يف وضع نظام     تميز السنغال بتجربة فريدة     يو  - ١١٨
وُوسِّع . على مساعدة جامعيةاً وبالتايل، فإن أي طالب ال يستفيد من منحة دراسية وطنية حيصل تلقائي  . والطالب
 نطاق هذا النظام التحفيزي الذي كان يقتصر على الطالب يف قطاع التعليم العام ليشمل التالميذ ٢٠٠٠منذ عام 

  .اصة اليت عرفت طفرة كمية هائلةوالطالب يف املؤسسات اخل

ها  اليت جيـري تنفيـذ     املبتكرةجتربة صندوق صغار األطفال     رعاية الطفولة عن طريق     وينضاف إىل هذا      - ١١٩
يف " صندوق صغار األطفال  "الربنامج الوطين ل  بتنفيذ   احلكومة السنغالية    موتقو. ٢٠٠٤أبريل  /بفعالية منذ نيسان  

ويرمي هذا الربنامج إىل التكفل بصغار      . لوطنية للصندوق اليت أنشئت هلذا الغرض     عموم البلد من خالل الوكالة ا     
املنتمني إىل األوساط احملرومة وذلك بأن يكفل هلم يف الوقت ذاته           من   سنوات و  ٦من الوالدة وحىت سن     األطفال  

  .التعليم والرعاية الصحية والغذاء

و األمية الوظيفية تستهدف على وجه اخلصوص ضواحي        وبغرض حماربة األمية، بدأت السنغال برامج حمل        - ١٢٠
 واعتمدت على عدة    العديد من األشخاص   تعليم   ٢٠٠٥وقد أتاحت هذه الربامج يف عام       . املدن واملناطق الريفية  

  :فئات من اهلياكل، ومنها، على وجه اخلصوص، ما يلي

  ؛دارساً ٤٠٤٧٠ يف املائة من الرواد، أي ٥٣مراكز حمو األمية الوظيفية بنسبة   )أ(  

  ؛الدارسني يف املائة من ١٨بنسبة التجريبية ) أماكن تعليم القرآن" (الدارات"  )ب(  

  ؛الدارسني يف املائة من ١٥مدارس اجملتمعات احمللية بنسبة   )ج(  

  .دارسني يف املائة من ال١٤مراكز تنشيط القراءة بنسبة   )د(  

 ٢٢- ٩١من قـانون التوجيـه      ) ٢٠٠٨- ١٩٩٩(ري تنفيذها   السياسة التعليمية السنغالية اجلا   وُتستلهم    - ١٢١
لتعليم والتدريب املصمَّم للسنغال يف إطار لعشري لربنامج اال وتندرج ضمن إطار ١٩٩١فرباير / شباط١٦املؤرخ 

  .مبادرة األمم املتحدة اخلاصة ألفريقيا

 باحلق يف التعليم، السيد فرينـوز       وقبل السنغال طلب الزيارة الوارد من مقرر األمم املتحدة اخلاص املعين            - ١٢٢
  .وكل ما بقي هو حتديد موعد تلك الزيارة. مونوز فياللوبوس

  حقوق الطفل - ميم 

 كـانون   ٢٠ على اتفاقيـة حقـوق الطفـل املعتمـدة يف            ١٩٩٠يوليه  / متوز ٣١ال يف   ـصدق السنغ   - ١٢٣
وللغرض ذاته، أنشأ رئيس . لسنغايل وبدأ عدة برامج ومشاريع ترمي إىل تعزيز رفاه الطفل ا١٩٨٩ديسمرب /األول
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للتعليم قبل املدرسي حيظى باعتراف وإشـادة اليونيـسكو         اً  الدولة صندوق صغار األطفال، الذي يشكل منوذج      
 املؤرخ  ٠٦- ٢٠٠٥ باعتماد القانون رقم     ٢٠٠٥وتعززت احلماية القانونية للطفل يف عام       . عاملياًاً  باعتباره منوذج 

 إىل منع وقمع االجتار باألشخاص وما مياثل ذلك من املمارسات وإىل كفالة محاية               والرامي ٢٠٠٥مايو  / أيار ١٠
ما ُيكَرهون على اً تكتسي طابع الضرورة حيث إن األطفال كثري ّصرمحاية القُمثة شعور بأن و. ضحايا هذا االجتار

  .رتنقالت ورحالت حمفوفة باملخاط

يكمن اً هلم يف البغاء ويف إنتاج املواد اإلباحية وجتنيدهم قسر االهتمام بقمع ظاهرة بيع األطفال واستغالإن  - ١٢٤
للموقع اً باألساس يف تبين احلكومة خليار محاية وتعزيز حقوق اإلنسان بصفة عامة وحقوق الطفل بصفة خاصة نظر

ل عليهـا   االستراتيجي للسنغال املؤهلة لتصبح بلد انطالق وعبور ووجهة لألطفال ضحايا البيع واليت جيري اإلقبا             
  .اجلنسيةباعتبارها منطقة مفضلة للسياحة اً أحيان

 ١٩٨٩ ومن بني الصكوك الدولية املتعلقة حبقوق الطفل اليت صدق عليها السنغال اتفاقية حقوق الطفـل لعـام        -١٢٥
فال يف  والربوتوكوالن االختياريان امللحقان هبا، اللذان يتعلق أحدمها ببيع األطفال وبغاء األطفال واستغالل األط            

 ٢٠٠٢فربايـر   / شـباط  ١٢املواد اإلباحية واآلخر بإشراك األطفال يف الرتاعات املسلحة، ودخال حيز النفاذ يف             
  .٢٠٠٣أكتوبر / تشرين األول١٤وصدق عليهما السنغال يف 

 ١٩٩٨سبتمرب  / أيلول ٢٩وعلى الصعيد اإلقليمي، صدق السنغال على امليثاق األفريقي لرفاه الطفل يف              - ١٢٦
  .ل فعليكي للتصديق بشم ميثاق الشباب األفريقوقد

اإليدز الذي يـشمل    /وعلى الصعيد الصحي، حقق الربنامج الوطين ملكافحة فريوس نقص املناعة البشرية            - ١٢٧
  .اإليدز نتائج ُمرضية/باألطفال امليتمني واملستضعفني جراء فريوس نقص املناعة البشريةاً متعلقاً مكون

فال، نفذت الدولة السنغالية سياسة ردعية جدية بتطبيقها ألحكام قانون العقوبات     وخبصوص تسول األط    - ١٢٨
  . واملتعلق باالجتار باألشخاص٢٠٠٥أبريل / نيسان٢٩ املؤرخ ٠٢/٢٠٠٥والقانون رقم 

ويتعلق األمر، على . ومن جهة أخرى، أُطِلقت مشاريع وبرامج شىت بغرض حتسني وضع أطفال الشوارع        - ١٢٩
الشوارع وإعادة إدماجهم، اليت ُشرِع فيها مع البنك من طفال هؤالء األبالشراكة من أجل سحب وجه اخلصوص، 

بتنفيذ القانون الـسالف    اً  أساسهذه الشراكة   الدويل واليونيسيف ووكالة التعاون الفرنسية واجملتمع املدين، وهتتم         
" ثالثية اللغة يف الدارات"ومبشروعني مها  ،الذكر وبالتواصل من أجل تغيري سلوك أطفال الشوارع وإعادة إدماجهم

الشباب الذين يتعلمون القرآن (الذي يتيح حتسني إطار حياة " تعليم احلياة األسرية يف الدارات"و) املدارس القرآنية(
  ).يف املدارس القرآنية

طنية حملاربة وجيري اإلعداد ملشاورة وطنية من أجل مكافحة تسول األطفال هتدف إىل وضع استراتيجية و       - ١٣٠
  .هذه الظاهرة

  "نوع اجلنس"حقوق املرأة ومسألة  - نون 

ومن بينها االتفاقية الدولية للقضاء على . صدق السنغال على معظم الصكوك الدولية املتعلقة حبقوق املرأة  - ١٣١
 تشرين ٦رخ  وبروتوكوهلا االختياري املؤ١٩٧٩ديسمرب / كانون األول١٨مجيع أشكال التمييز ضد املرأة املؤرخة 



A/HRC/WG.6/4/SEN/1 
Page 22 

 

 والربوتوكول االختياري للميثاق األفريقي حلقوق اإلنسان والشعوب املتعلق حبقوق املرأة يف  ١٩٩٩أكتوبر  /األول
 ٢٦ و ٢٠٠٥فربايـر   / شـباط  ٥ وصدق عليها السنغال، على التوايل، يف        ٢٠٠٣يوليه  / متوز ١١أفريقيا املؤرخ   

  .٢٠٠٤ديسمرب / كانون األول٢٧ و٢٠٠٠مايو /أيار

وعلى الصعيد الوطين، يشكل النهج اجلنساين مسألة رئيسية يف احلياة السياسية اليت شهدت يف السنوات األخرية                  -١٣٢
ويتميز جملس الشيوخ، وهو مؤسسة برملانية جديدة أنـشئت         . وصول النساء إىل أعلى املناصب، وال سيما رئاسة الوزراء        

  .لنساء تقريباً وحتظى هذه احلالة بتشجيع رئيس الدولةلترسيخ الدميقراطية السنغالية، بتساوي عدد الرجال وا

". احلق يف حيازة األراضي وملكيتـها ... الرجل واملرأة لديهما  : " من الدستور على أن    ١٥وتنص املادة     - ١٣٣
ويتجسد تطبيق هذا احلكم يف املساعدة املتعددة األشكال اليت تقدمها احلكومة على وجه اخلصوص إىل النـساء                 

  .ملن يف املناطق الريفية من خالل متويل املشاريع الزراعيةالالئي يع

  .كما حتققت تطورات مل يسبق هلا مثيل يف جمال النهوض باملرأة يف كثري من امليادين األخرى  - ١٣٤

 شـابة   ٤٠٠وهكذا، شرع اجليش السنغايل، ألول مرة يف تارخيه، يف تعيني النساء يف صفوفه بتجنيـده                  - ١٣٥
وتشهد مجيع قطاعات . ٢٠٠٨يناير / وكانون الثاين٢٠٠٧سبتمرب / سنة بني أيلول٢٣ و١٨ني تتراوح أعمارهن ب

كما .  اجلوية والربية والبحريةالقواتاجليش وجود املرأة ألن هذا الربنامج الذي جيري تنفيذه وحيظى باإلمجاع يهم 
  .وحداتهأن الدرك الوطين، بصفة خاصة، أدمج املرأة يف 

سنغالية، فتحتل موقع الريادة فيما خيص النهوض باملرأة يف هذا امليدان، وذلك بتعيينـها يف             أما الشرطة ال    - ١٣٦
صفوفها منذ فترة مبكرة، يف السبعينات من القرن املاضي، لنساء أصبحن اليوم رئيسات شـرطة مـن الدرجـة              

ذا الوضع حيـث عززتـه      الشرطة السنغالية ه  ثبَّتت  وقد  . االستثنائية، وهذه أعلى رتبة يف سلك موظفي الشرطة       
  .للعديد من الشاباتاً بتعيينها مؤخر

 أول مفتشة للجمارك وذلك،     ٢٠٠٤ومل تشذ هيئة اجلمارك السنغالية عن القاعدة حيث عينت يف عام              - ١٣٧
  .على غرار زمالئها من الرجال، برتبة مالزم

 التكفل الطيب   ٢٠٠٦أكتوبر  /ول تشرين األ  ٥وعلى الصعيد الطيب، كرس قرار احلكومة السنغالية املؤرخ           - ١٣٨
  .العاملةبزوج وأبناء املرأة 

ل اعتماد القانون   ـيف السنغال بفض  اً  وأضحت اليوم املساواة يف املعاملة الضريبية بني الرجل واملرأة واقع           - ١٣٩
  . واملتعلق بتعديل القانون العام للضرائب٢٠٠٨يناير / كانون الثاين٨ املؤرخ ٠١- ٢٠٠٨رقم 

 أنشأ املرصد الوطين ٢٠٠٨سبتمرب / أيلول١٥ املؤرخ ١٠٤٧- ٢٠٠٨إىل ذلك أن املرسوم رقم وينضاف   - ١٤٠
 إىل حاالت انتهاك    العامةوتتمثل مهمة هذه اآللية الوطنية للرصد واإلنذار يف لفت انتباه السلطات            . حلقوق املرأة 

  .حقوق املرأة وتقدمي اقتراحات ملعاجلتها

قتصادي، حتتل النساء موقع األولوية يف جمال مكافحة الفقر حيث يشكلن           وعلى الصعيد االجتماعي واال     - ١٤١
  .فئة مستضعفة
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املبادرات واألولويات وااللتزامات الطوعيـة واملعوقـات        - اً رابع
 والتحديات وجماالت االحتياج للمساعدة

ه الدوريني بـشأن    وضع السنغال الصيغة النهائية لتقريره األويل بشأن حقوق العمال املهاجرين وتقريري            - ١٤٢
 اليت أقر   هاللتزاماتاً  التمييز العنصري والتعذيب بغرض تقدميها يف املستقبل إىل اهليئات املعنية املختلفة، وذلك وفق            

  .يف جملس حقوق اإلنساناً هبا يف التعهد الذي دعم به ترشيحه الذي أفضى إىل انتخابه عضو

  .هد لتدارك ما اتُّهِم به من تأخر يف تقدمي التقارير الدورية األخرىبذل مزيداً من اجليغري أن السنغال ينبغي أن   - ١٤٣

والتقـارير  . ولتصحيح هذا الوضع، أنشأت احلكومة جلنة مكلفة بتدارك التأخر احلاصل يف هذا امليـدان     - ١٤٤
  .املذكورة أدناه هي األوىل اليت أُِعدت يف هذا اإلطار

توىل حالياً رئاسة منظمة املؤمتر اإلسالمي اليت تستمر ثالث يي ذ اليف إطار حوار احلضارات، قرر السنغال،و  - ١٤٥
وسع نطاق التزامه للمجتمع الدويل وجمللس حقوق اإلنسان مبسامهته يف تعزيز احلوار بني احلـضارات               يسنوات، أن   

 يف  املـسيحي  -  والثقافات واألديان، وذلك باختاذه يف هذا الصدد مبادرة تنظيم مؤمتر قمة بشأن احلوار اإلسالمي             
  .٢٠٠٩داكار يف عام 

نيها من التزاماته االستثنائية يف قطاعي التعليم والصحة        جيتوقع أن   يعلى الثمار اليت    اً  عوِّل السنغال كثري  يو  - ١٤٦
 يف املائة، على التوايل، من ميزانيته، وذلك بغرض إتاحة فرصة كبرية للجميع ١٠ يف املائة و٤٠اللذين خصص هلما 

  .هما، من خالل برامج ومشاريع عديدةلالستفادة من

وفيما يتعلق بالفئات املستضعفة، تعهد السنغال بالتكفل، بصفة خاصة، حبقوق املعوقني وذلك، على وجه   - ١٤٧
اخلصوص، بإنشائه، يف داكار كما يف املناطق األخرى من البلد، ملدارس متخصصة يف اإلعداد املدرسي واملهين هلذه 

يف اجملتمع ومركز لغة اإلشارات     اً  ه، من قبيل مركز تاليبو دابو إلعادة إدماج املعوقني حركي         الفئة املهمة من سكان   
  .بداكار إلعادة إدماج الصم والبكم يف اجملتمع ومركز تييس لألطفال املعوقني بصريا

تحدة حلقـوق   قدَّم للتصديق اتفاقية األمم امل    ا يُ غري أن هذه اإلجراءات اليت تبقى غري كافية ستتعزز عندم           - ١٤٨
  .٢٠٠٧أبريل / نيسان٢٥األشخاص ذوي اإلعاقة والربوتوكول امللحق هبا اللذين وقعتهما السنغال يف 

واستجابت احلكومة السنغالية بسرعة ويف الوقت املناسب لالحتياجات اليت أملتها تداعيات الكـوارث               - ١٤٩
كما حتاول، من خالل محالت التوعية، جعل . الطبيعية اليت تكرر وقوعها منذ بضع سنوات على األراضي الوطنية    

  .السكان املعنيني على وعي باخلطر املرتبط باختيارهم إقامة مساكنهم يف مناطق معرضة للفيضانات

طابع األولوية الذي تكتسيه مسألة اإلجناز الكمي والنوعي للمساكن االجتماعية اليت           ر اإلشارة إىل    دجتو  - ١٥٠
  . واملتكررةاملأساويةعلى ظاهرة الفيضانات اً من األمل للقضاء هنائياً السنغال كثريا بين عليهي

وهلذا عاد برنامج إقامة مساكن اجتماعية لفائدة السكان األشد عوزاً، والذي أطِلق ملواجهة اخلسائر اليت              - ١٥١
من جديد،  هلطول أمطار مدمرة،    اً  ، ليحظى باالهتمام نظر   ٢٠٠٥تسببت فيها غزارة األمطار يف فصل شتاء عام         
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كـسب بالفعـل رهـان    ي، وُيفتَرض أن ميكِّن السنغال، مبساعدة شركائه، من أن  ٢٠٠٨خالل فصل شتاء عام     
  .وذلك، على األقل ويف املستقبل القريب، بالنسبة جلزء من سكاهنا" مسكن لكل أسرة"

، فثمة  ٢٠١٠- ٢٠٠٦فترة  أما الورقة الثانية الستراتيجية احلد من الفقر اجلاري تنفيذها، واليت تشمل ال             - ١٥٢
ولتصحيح هذا الوضع وبلوغ األهداف احملددة، جيب على الشركاء يف التنمية أن            . تأخر يف انطالقها بشكل فعال    

  .مت االلتزام هبايتصرفوا يف أنسب اآلجال املمكنة فيما يتعلق بالتعهدات اليت 

حقيق األهداف اإلمنائية لأللفية وتعتزم مواصلة       بت التزاماً صارماً ويف إطار أمشل، تلتزم احلكومة السنغالية         - ١٥٣
  . يف هذا امليداناملتواصلةجهودها 

 اهبملا ترتب عليهما من آثار مأساوية تشعر        أسف السنغال   يوفيما يتعلق بأزميت الغذاء والطاقة العامليتني،         - ١٥٤
 عليها، بـصفة خاصـة،      ببعض حقوق اإلنسان األساسية اليت نصت     هي آثار متس    بالفعل الشعوب األفريقية، و   

  .األحكام ذات الصلة يف اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان

وقد بات اخلطر واضحاً . وقد تقوض هاتان األزمتان جهود البلدان النامية يف جمال إعمال حقوق اإلنسان  - ١٥٥
عمال املِلح لـبعض    اهلزيلة ألولويات طارئة دافعةً باإل     امناص للبلدان النامية من أن ختصص موارده       الويبدو أنه   

لتقليل  عية بضرورة بذل جهود جديةومن آثار هذا العائق، رغم اً فلت السنغال متاميولن . احلقوق إىل درجة أدىن
  .تأثريهكي تقلل مدى 

وبالتايل، يتعني على اجملتمع الدويل أن يعمل على البحث، يف أنسب اآلجال، عن حلول ناجعة ملواجهـة                - ١٥٦
 .قة احلاصلتنيأزميت الغذاء والطا

التغلب على املخاطر النامجة اليت متسه، وذلك من خالل مبادرات خاصة           من جانبه إىل    سعى السنغال   وي  - ١٥٧
ولكنه ليس مبنأى عن هذه املخاطر بشكل تام، فهـو          . من قبيل احلملة الكربى من أجل الزراعة والغذاء والوفرة        

  .على مستوى معيشة سكانهاً العاملية اليت تؤثر تدرجييلألزمة اً التداعيات الوخيمة أحيانيعاين بشدة من 

تبـسيطها أكثـر    املثقفني، فإنه يود    حىت يف أوساط    يسود  قوق اإلنسان   اجلهل حب رى أن   يوألن السنغال     - ١٥٨
بدي استعداده لقبول أي يويف هذا الصدد، . بغرض تيسري العلم هبا ألكرب عدد من السكان ويف مجيع أرجاء أراضيه

   .مكيفة لإلعالم والتدريبتنفيذ برامج ذا اجملال يشمل دعم يف ه

الـيت  منه بالصعوبات اليت تفرض نفسها على اجلميع ومتأل الطريق الطويلة           اً  وهكذا، فإن السنغال، وعي     - ١٥٩
 مـع جملـس   ه وباجلهود الالزمة لبلوغ هذا اهلدف، وال سيما من خالل تعاون        ،إىل إعمال حقوق اإلنسان   تفضي  

يف مسايرة احلركة اإلنسانية من أجل تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان،          رغبته  ؤكد، بثبات وإميان،    ين،  حقوق اإلنسا 
  .ضرورياًاً وقد اعترب ذلك على الدوام أمر

 -  -  -  -  -  

  


