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  منهجية إعداد التقريراملقدمة و  -أوالً  
تناوب سياسي جديد على مستوى رئاسة      إن هذا التقرير الثاين، الذي يأيت يف سياق           -١

ألول الـذي قدمتـه     الدولة السنغالية وعلى مستوى املؤسسة الربملانية، هو متابعة للتقريـر ا          
فريق العامل املعين باالسـتعراض      خالل الدورة الرابعة لل    ٢٠٠٩فرباير  / شباط ٦السنغال يف   

  .الدوري الشامل
 إىل يومنا هذا، مل تتوان السنغال عن العمل جبهد والتزام من أجل             ٢٠٠٩منذ عام   و  -٢

 الرشيد وتنفيذ   كانت، ال سيما عن طريق سياسيات تعزيز احلكم       اً  إعمال حقوق اإلنسان أي   
املشاريع الرامية إىل حتقيق رفاهية السكان واليت تغطي مجيع قطاعـات احليـاة االقتـصادية               

وعلى األمدين القصري واملتوسط سوف يشعر املواطنون السنغاليون بالفوائـد          . واالجتماعية
  .املتوقعة من ذلك

ـ           -٣ ية األمـم املتحـدة     وبفضل الدعم التقين واملايل املقدم من املكتب اإلقليمي ملفوض
. السامية حلقوق اإلنسان يف داكار، تولت وزارة الشؤون اخلارجية إدارة عملية إعداد التقرير            

ويف هذا الصدد، أعد خبري استشاري خطة عمل وطنية لتنفيذ توصيات آليـة االسـتعراض               
خيـص  الدوري الشامل وغريها من آليات حقوق اإلنسان التابعة ملنظمة األمم املتحدة، فيما             

، وُعرضت خطة العمل هذه على نظر هياكل حكومية وجهات فاعلة           ٢٠١٥-٢٠١٣الفترة  
  .يف اجملتمع املدين على التوايل

واستند واضعو هذا التقرير بعد ذلك إىل خطة العمل الوطنية املـذكورة، وكافـة                -٤
مع املدين على  الوثائق املناسبة، وردود الوزارات واهلياكل املعنية وجهات فاعلة أخرى من اجملت          

اسـتراتيجية النمـو الـسريع،    : التوصيات، كما استندوا إىل خمتلف الربامج اإلمنائية وهـي   
واستراتيجية احلد من الفقر، واالستراتيجية الوطنية للتنمية االقتصادية واالجتماعية اخلاصـة           

  .٢٠١٧-٢٠١٣بالفترة 
لتبـادل  حلقة عمـل    ويف إطار هذه العملية، كان مشروع التقرير الوطين موضوع            -٥

إىل اللجنـة  اآلراء بني اهلياكل الوطنية واجملتمع املدين بشأن التقرير واعتماده، قبـل تقدميـه            
   .للقانونوفقاً السنغالية حلقوق اإلنسان إلبداء آرائها ومالحظاهتا بشأنه، 

وقد ارتكزت املنهجية املعتمدة إلعداد هذا التقرير على هنج تشاركي موسع، علـى               -٦
 هنج خطة العمل الوطنية، مسح بتحقيق توافق حقيقي يف اآلراء بني الدولة واجملتمع املدين               غرار

  .اًحقيقياً وطنياً مما منح هذا التقرير طابع
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  تطور اإلطار املعياري واملؤسسي  -ثانياً  

  اإلطار املعياري   -ألف  
لى معظم  إن السنغال، اليت حيدد دستورها احلقوق األساسية ويكفلها، قد صدقت ع            -٧

ويدل هذا العمل املعياري املهـم علـى        . الصكوك القانونية الدولية يف جمال حقوق اإلنسان      
املستويني الدويل واإلقليمي على التزام السلطات العامة السنغالية حبماية حقـوق اإلنـسان             

  .وتعزيزها، وعلى إرادهتا السياسية يف هذا اجملال
العديد من التدابري التـشريعية والتنظيميـة،   ، اُتخذ يف هذا الصدد   ٢٠٠٩ومنذ عام     -٨

  :ومنها باألخص ما يلي
 واملنشئ للمرصد الـوطين     ٢٠٠٩ مارس/آذار ٢ املؤرخ   ١٣-٢٠٠٩القانون رقم    •

 ألماكن االحتجاز؛

 واملتعلـق بتطبيـق     ٢٠١١ يونيه/حزيران ١٦ املؤرخ   ٨٤٢-٢٠١١املرسوم رقم    •
ملنشئ للمرصد الـوطين     وا ٢٠٠٩ مارس/آذار ٢ املؤرخ   ١٣-٢٠٠٩القانون رقم   

 ألماكن االحتجاز؛

 واملتعلق بالتصديق ٢٠٠٩ديسمرب / كانون األول٢ املؤرخ ٣٠-٢٠٠٩القانون رقم  •
 كـانون  ١٣على اتفاقية األمم املتحدة حلقوق األشخاص ذوي اإلعاقة، املعتمدة يف    

 يف نيويورك، والربوتوكول االختياري امللحق هبـا، املعتمـد         ٢٠٠٦ديسمرب  /األول
 ؛٢٠٠٦ديسمرب / كانون األول١٣ يف

 واملتعلـق   ٢٠١٠ يوليه/متوز ٦ املؤرخ   ١٥-٢٠١٠قانون التوجيه االجتماعي رقم      •
 بتعزيز حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة ومحايتها؛

 واملتعلق بتطبيق قـانون التوجيـه       ٢٠١٢أكتوبر  / تشرين األول  ٢املرسوم املؤرخ    •
 واملتعلق بتعزيز حقـوق     ٢٠١٠ يوليه/متوز ٦ املؤرخ   ١٥-٢٠١٠االجتماعي رقم   

 األشخاص ذوي اإلعاقة ومحايتها؛

 واملنشئ للمساواة التامة بني     ٢٠١٠ مايو/أيار ٢٨ املؤرخ   ١١-٢٠١٠القانون رقم    •
 اً؛الرجال والنساء يف هيئات اختاذ القرار املنتخبة واملنتخبة جزئي

صـد   واملتعلق بإنشاء املر   ٢٠١١مارس  / آذار ٧ املؤرخ   ٣٠٩-٢٠١١املرسوم رقم    •
 الوطين للمساواة بني اجلنسني وتنظيمه وسري عمله؛ 

 واملتعلق بإنـشاء    ٢٠١٠أغسطس  / آب ٨ املؤرخ   ٠٩٠٥١قرار الوزير األول رقم      •
 خلية وطنية ملكافحة االجتار باألشخاص، ال سيما النساء واألطفال؛
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 واملتعلق بالتصديق علـى اتفاقيـة       ٢٠١١ديسمرب  /  كانون األول  ١القانون املؤرخ    •
 ٢٩املؤرخة  بشأن محاية األطفال والتعاون يف جمال التبين على الصعيد الدويل           ي  الها
 ؛١٩٩٣مايو /أيار

 واملتعلق بتعديل القانون    ٢٠١٣ يونيه/حزيران ٢٨ املؤرخ   ٢٠١٣-٠٣القانون رقم    •
 بشأن قانون اجلنسية، الـذي يـسمح        ١٩٦١ مارس/آذار ٧ املؤرخ   ١٠-٦١رقم  

  .ألبنائها ويسهل حصول زوجها على هذه اجلنسيةللمرأة مبنح جنسيتها السنغالية 

  اإلطار املؤسسي  -باء  

  السنغالية حلقوق اإلنساناللجنة   -١  
لقد أَنشأت السنغال اللجنة السنغالية حلقوق اإلنسان من أجل ترمجة التزامها مبثُـل               -٩

جنة ، لتضطلع هذه الل   ١٩٧٠ أبريل/نيسان ٢٢األمم املتحدة، وذلك مبوجب املرسوم املؤرخ       
ـ   . بوالية عامة يف جمال تعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها        اً وُعزز مركز املؤسسة الوطنيـة الحق

  .١٩٩٧ مارس/آذار ١٠ املؤرخ ٠٤-٩٧مبوجب القانون 
اً وعلى الرغم من املكانة الدولية هلذه املؤسسة وقرار السلطات بأن تتيح هلـا مقـر                -١٠

فرنك من فرنكات االحتاد املايل األفريقي      ن   مليو ٧٠للعمل وبأن تضاعف ميزانيتها لتصل إىل       
اللجنة الفرعية املعنية باالعتماد التابعـة للجنـة   لدى " ألف"، فقدت اللجنة مركزها     )فرنك(

، بسبب عدم االمتثال    ٢٠١٢ديسمرب  /التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية، يف كانون األول      
 وهو ناشط يف    اً،جديداً  لجنة رئيس وقد عينت السلطات السنغالية على رأس ال      . ملبادئ باريس 

اجملتمع املدين يعمل يف جمال حقوق اإلنسان، كما قررت تعزيز إمكانيات اللجنـة لـضمان               
  .قدرهتا على العمل ومتكينها من استعادة مركزها السابق

موضوع إضفاء الطابع الرمسي من جديد على اللجنة موضـوع حلقـة        أيضاً  وكان    -١١
، وُنظّمت مبشاركة مجيع اجلهات الفاعلـة الوطنيـة         ٢٠١٣ نيهيو/حزيرانعمل ُعقدت يف    

واألفريقية املعنية حبقوق اإلنسان وحتت رئاسة الوزير األول الذي وعد، يف هذا الصدد، بأن              
الدولة ستقدم الدعم للجنة من أجل تعزيز استقاللية إدارهتا وميزانيتها ومـن أجـل تقويـة                

  .مواردها البشرية

  ماكن االحتجازاملرصد الوطين أل  -٢  
 يف  ٢٠٠٩املرصد الوطين ألماكن االحتجاز هو هيئة إدارية مستقلة أنشئت يف عام              -١٢

إطار تنفيذ الربوتوكول االختياري امللحق باتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة            
 وسـوء   أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة، ويتمثل دوره يف منع أعمال التعـذيب             

ويف حالـة   . املعاملة يف أماكن االحتجاز، ال سيما عن طريق إجراء زيارات منتظمة ومفاجئة           
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اكتشاف انتهاك للحقوق األساسية، ميكن للمرصد إبالغ السلطات املختصة بذلك من أجل            
  .تطبيق عقوبات تأديبية أو جزائية

للعمـل  اً  قلة ومقـر  ولضمان استقاللية املرصد، منحته دولة السنغال ميزانية مـست          -١٣
ومنحت رئيسه والية ملدة مخس سنوات غري قابلة للتجديد، وامتيازات وحـصانات أثنـاء              

  .ممارسة واليته، وصالحية توظيف مراقبني معتمدين وموظفني إداريني مناسبني

  اخللية الوطنية ملكافحة االجتار باألشخاص، ال سيما النساء واألطفال  -٣  
جتار باألشخاص كان هو السبب وراء إنشاء هيكل متعـدد          إن الطابع الشمويل لال     -١٤

، ليضطلع بوالية تنسيق تنفيذ خطة العمل الوطنيـة والعمليـات           ٢٠١٠القطاعات يف عام    
  .األخرى املتعلقة مبكافحة االجتار باألشخاص

 وتتمثل مهمة اخللية الوطنية ملكافحة االجتار باألشخاص، ال سيما النساء واألطفـال      -١٥
 يف جمال منع االجتـار      اد وتنسيق وتوجيه سياسة احلكومة واجملتمع املدين وإجراءاهتم       يف حتدي 

وقـد ُوضـعت خطـة عمـل وطنيـة          . باألشخاص ومالحقة مرتكبيه ومحاية الـضحايا     
 من أجل محاية الضحايا واملساعدة على إعـادة تأهيلـهم وإعـادة             ٢٠١٣-٢٠١٢ للفترة

  .إدماجهم يف اجملتمع

  مساواة بني اجلنسنياملرصد الوطين لل  -٤  
 بشأن املساواة التامة بني الرجال ٢٠١٠ مايو/أيار ٢٨من خالل سن القانون املؤرخ   -١٦

والنساء، أصبح لدى السنغال قانون فريد من نوعه على مر التاريخ بـشأن املـساواة بـني                 
 أنشأت احلكومة، مبوجب مرسوم، املرصـد الـوطين         ،وليكون هذا القانون فعاالً   . اجلنسني

لمساواة بني اجلنسني، الذي يضطلع مبهمة رصد املساواة بني اجلنسني وتقييمهـا وصـياغة              ل
وميكن للمرصد أن يتلقى تقارير بشأن أي       . مقترحات من أجل تعزيزها يف السياسات العامة      

انتهاك لألحكام التشريعية والتنظيمية املتعلقة باملساواة بني اجلنسني ووصول النساء ومنظماهتن     
صف إىل اهليئات العامة السياسية واالقتصادية واالجتماعية، وكـذلك بـشأن أي            بشكل من 

  .مسألة تندرج يف إطار ختصصه، وأن ينظر يف هذه التقارير
، جملس استشاري ورئـيس ُعـّين       ٢٠١١ولدى املرصد، الذي بدأ أنشطته يف عام          -١٧

رصد هيئة إدارية مستقلة مبرسوم ملدة مخس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، مما جيعل هذا امل       
  .وباستقاللية يف إدارة أعماهلا حتظى بإمكانيات مادية ومالية وبشرية مناسبة

  إدارة حقوق اإلنسان  -٥  
اً  داخل وزارة العدل، مهام    ٢٠١١تتوىل إدارة حقوق اإلنسان، اليت أنشئت يف عام           -١٨

السنغال يف جمـال حقـوق      منها باألخص رصد االمتثال لاللتزامات الدولية اليت تعهدت هبا          
  .اإلنسان، والتعريف حبقوق اإلنسان ومحايتها وتعزيزها
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  اجمللس االستشاري الوطين حلقوق اإلنسان  -٦  
اجمللس االستشاري الوطين حلقوق اإلنسان هو هيكل يضم ممثلي مجيع الوزارات املعنية              -١٩

ويتـيح  . نسان ومحايتها وممثلي ست منظمات من اجملتمع املدين تعمل من أجل تعزيز حقوق اإل           
اجمللس خربته يف إعداد الوثائق املوجهة إىل هيئات رصد تنفيذ معاهـدات واتفاقيـات األمـم                

كما يسدي املشورة إىل احلكومة ويقدم هلا مقترحـات يف جمـال            . املتحدة واالحتاد األفريقي  
يعيش اجمللس،  اً  اليوح. حقوق اإلنسان واإلجراءات الدولية اإلنسانية والقانون اإلنساين الدويل       

  .٢٠١٣ يوليه/متوزالذي أنشئ منذ زمن طويل، بداية جديدة بتدشني مرفق جديد له يف 

  تعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها  -اًلثثا  

  املساواة بني الرجال والنساء  -ألف  
يف إطار تطبيق قانون املساواة بني اجلنـسني، مسحـت االنتخابـات التـشريعية                -٢٠
ـ           للسنغال   ٢٠١٢ لعام  .اًبتعزيز حضور املرأة يف املؤسسات العامة املنتخبة واملنتخبـة جزئي

   .اً عضو١٥٠ نائبة من جمموع ٦٥ونتيجة لذلك، أصبحت اجلمعية الوطنية اجلديدة تضم 
 يعترف  ٢٠٠٨يناير  / كانون الثاين  ٨ املؤرخ   ٠١-٢٠٠٨وجدير بالذكر أن القانون       -٢١

خالل إلغاء الضرائب املشتركة، مسـح مرسـومان        ومن  . باالستقالل املايل للمرأة املتزوجة   
 للمرأة املوظفة يف القطاع العام أو اخلاص بأن تتكفل بالنفقات الطبية            ٢٠٠٦صادران يف عام    
  . لزوجها وأطفاهلا

ويف الواقع العملي، فقد شرعت دائرة اجلمارك والقوات املسلحة، للمرة األوىل، يف              -٢٢
نـساء يف   أيـضاً   وأدمج الدرك الـوطين     . ٢٠٠٨ و ٢٠٠٤توظيف نساء شابات يف عامي      

أما الشرطة الوطنية، فإهنا يف موقع ريادي ألهنا رقت نـساًء إىل أعلـى الرتـب يف          . صفوفه
  .هرمها

  )٩ و٨ و٧ و٦التوصيات ( األعضاء التناسلية األنثوية مكافحة تشويه  -باء  
رسة ضد املـرأة،    شددت السنغال اإلجراءات العقابية على مجيع أشكال العنف املما          -٢٣
 كانون  ٢٩ املؤرخ   ٠٥-١٩٩٩القانون  (سيما عمليات تشويه األعضاء التناسلية األنثوية        ال

وُنظمَّت محالت إلذكاء الوعي بشأن عواقب اخلتان عن طريق وسائط          ). ١٩٩٩يناير  /الثاين
 هذه  وتشري االجتاهات إىل تراجع كبري يف     . اإلعالن والزعماء الدينيني واملؤسسات االجتماعية    

، ٢٠١١ و٢٠٠٩وبني عـامي  . ، حيث ختلت عنها علناً آالف من اجملتمعات احمللية        ةاملمارس
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 جمتمع حملي كان موضوع تعداد سكاين،       ٥ ٠٠٠من أصل   اً  حملياً   جمتمع ٤ ٤٥٢ ختلى عنها 
  .وذلك بفضل تأثري برنامج تعزيز القدرات اجملتمعية

 ١٩٩٩ستوى تنفيذ قانون عـام      ، أجرت احلكومة دراسة لتقييم م     ٢٠١٠ويف عام     -٢٤
وأظهرت هذه الدراسة ضرورة وضع خطة جديدة لتسريع وترية التخلي          . الذي حيظر اخلتان  

على هذه املمارسة حبلول    اً  عن اخلتان وإذكاء وعي اجملتمعات اليت متارسه، هبدف القضاء هنائي         
  االستقصائية وأظهرت بيانات الدراسة  . وقد حتققت نتائج مهمة يف هذا الصدد      . ٢٠١٥عام  

 يف املائة يف معـدالت      ٢٥,٧إىل نسبة   اً   اخنفاض ٢٠١١-٢٠١٠للفترة  الدميغرافية والصحية   
، اعُتمد برنامج مشترك من أجل      ٢٠١٢ويف عام   . انتشار هذه املمارسة على الصعيد الوطين     

  .مكافحة العنف القائم على نوع اجلنس ومن أجل تعزيز حقوق اإلنسان
الوطنية الثانية لتسريع وترية التخلي عـن اخلتـان، اخلاصـة           وأنشأت خطة العمل      -٢٥

 كما أُنـشئت  . برئاسة الوزير األول، وجلنةً توجيهية    اً  وطنياً  ، جملس ٢٠١٥-٢٠١٢ بالفترة
إحدى عشرة جلنة إقليمية، يرأسها حمافظون، يف األقاليم االثين عشر اليت تنتشر فيها ممارسـة               

ج لتعزيز القدرات يف جمال حقوق اإلنسان من أجـل          وتستفيد هذه اللجان من برنام    . اخلتان
ويف الوقت نفسه، جيري تشجيع النساء اللوايت كن ميارسن         . حتسني تدخالهتا وحتقيق أهدافها   

  .اخلتان على االنتقال إىل ممارسة أنشطة أخرى يف جمال تنظيم املشاريع
ت تـشويه   وعالوة على ذلك، حتث احلكومة املواطنني على اإلبالغ عـن عمليـا             -٢٦

 من قانون اإلجـراءات     ٣٢كما أن املادة    . األعضاء التناسلية األنثوية اليت تتعرض هلا الفتيات      
ـ        أن اً اجلنائية تقتضي من أي موظف يعلم، أثناء أداء مهامه، بوقوع أفعال ُيعاقب عليها جنائي

ـ        . خيرب هبا السلطة القضائية    صاف وحيق للمواطنني وجمموعات األفراد استخدام سـبل االنت
ويف مثل هذه احلاالت، يطبق القضاء القوانني الرامية إىل         . القانونية حلماية حقوقهم وحرياهتم   

  .اًصارماً القضاء على مجيع أشكال العنف ضد املرأة تطبيق
 برامج تلفزيونيـة،    ةحبقوقهم، تنظم ُدور العدال   اً  وإلذكاء وعي السكان األشد ضعف      -٢٧

 مية واجلمعيات النسائية دكانني القانون لتوجيـه النـساء        بينما تستخدم املنظمات غري احلكو    
ضحايا العنف ودعمهن يف إجراءاهتن اإلدارية والقضائية والنفسية واالجتماعية والصحية من           

  .خالل آليات واستراتيجيات خمتلفة

  األشخاص ذوو اإلعاقة  -جيم  
ـ              -٢٨ ة يف  صدقت السنغال على االتفاقية الدوليـة حلقـوق األشـخاص ذوي اإلعاق
للتوجيه االجتماعي من أجل محاية هـؤالء األشـخاص، يف          اً  ، واعتمدت قانون  ٢٠٠٩ عام
وهلـذا الغـرض،    . واهلدف من ذلك هو مواصلة حتسني ظروف عيشهم       . ٢٠١٠مايو  /أيار

 اسُتحدثت بطاقة لتكافؤ الفرص لفائدهتم بغية تيسري حصوهلم على اخلـدمات االجتماعيـة            
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احلـق يف   أيـضاً   وتكرس الـسنغال    . لتدريب وفرص العمل  والتعليم واخلدمات الصحية وا   
 املشاركة االجتماعية، ولديها سياسية إلدماج موضوع اإلعاقـة يف مجيـع االسـتراتيجيات      

وعلى املستوى املؤسسي، أنشأت السنغال إدارة حلمايـة األشـخاص ذوي           . اإلمنائية العامة 
  . اإلعاقة
ىل املدرسة الوطنية للعمـال االجتمـاعيني       التمويل املقدم إ  أيضاً  وقد زادت الدولة      -٢٩

املتخصصني، واملدرسة الوطنية للتنمية الصحية واالجتماعية، من أجل تـدريب املـوظفني            
  .املتخصصني على العمل مع األشخاص املعوقني

  محاية األطفال  -دال  
لقد اختذت تدابري من أجل وضع حد الستغالل األطفال، ووضعت برامج النتشاهلم              -٣٠
 وأدرجت الدولة إشكالية مكافحة االجتـار باألطفـال يف          .اًلشارع وإدماجهم اجتماعي  من ا 

  .استراتيجية احلد من الفقر واالستراتيجية الوطنية للتنمية االقتصادية واالجتماعية
وجتدر اإلشارة إىل إنشاء آلية للتنسيق بني قوات األمن واجلهات املعنية بشكل مباشر               -٣١

ومكَّنت . يز رصد حركة األطفال يف املناطق احلدودية والطرق الرئيسية       باألطفال من أجل تعز   
.  الذين حيثون األطفال على التسول     حفظ القرآن هذه التدابري وااللتزامات من مقاضاة معلمي       

    ويف إطار مكافحة تسول األطفال، ُعقد اجتماع مع ممثلني عـن غامبيـا وغينيـا ومـايل                 
، من أجل حبث سبل ووسائل تقـدمي املـساعدة          ٢٠١٣ريل  أب/ نيسان ٨بيساو يف    - وغينيا

  .لألطفال املعرضني للخطر
، من أجل القضاء    ٢٠١٣ يونيه/حزيران ٥وقد وضعت السنغال خارطة طريق، يف         -٣٢

ومبوازاة ذلك، وعن طريـق مـشروع       . ٢٠١٦على أسوأ أشكال عمل األطفال حبلول عام        
ات تسمح بتقدمي حد أدىن من احلمايـة  مكافحة ضعف األطفال، وضعت السنغال استراتيجي    

  .اًاالجتماعية لألطفال الضعفاء واألطفال املهمشني اجتماعي

  احلق يف التعليم  -هاء  
من أجل إعمال احلق يف التعليم، جرى التركيز على بناء املدارس لتمكني عدد أكرب                -٣٣

التعليميـة، بـني    ونتيجة لذلك، ارتفع عدد املؤسسات      . من األطفال من االلتحاق باملدرسة    
 ٤ ٧٥١  يف املستوى ما قبل االبتدائي، ومن      ١ ٩٥٨ إىل   ٤٤٩ ، من ٢٠١٠ و ٢٠٠٠عامي  

 ١١١ يف املستوى املتوسط، ومـن       ٩١٧ إىل   ٤٥٥ يف املستوى االبتدائي، ومن      ٨ ١٩٨ إىل
املعدل اإلمجايل لاللتحاق باملـدارس     ويف الفترة نفسها، ارتفع     .  يف املستوى الثانوي   ٣٢٦إىل  
 يف املائة يف    ٩٤,٤ إىل   ٦٧,٢املستوى ما قبل االبتدائي، ومن       يف املائة يف     ٩,٨ إىل   ٢,٣من  
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 ١٩,٤ إىل   ٩,٣ يف املائة يف املستوى املتوسط، ومن        ٤٥ إىل   ١٩,٦املستوى االبتدائي، ومن    
  .يف املائة يف املستوى الثانوي

ـ       -٣٤  ٢٠٠٠مي  بـني عـا  اً،كـبري اً وباإلضافة إىل ذلك، ارتفع عدد املدرسني ارتفاع
 ١٩ ٨٧٦ املـستوى مـا قبـل االبتـدائي، ومـن         يف   ٢ ٦٨٦  إىل ٣٩٦، من   ٢٠١٢و
 يف املـستويني املتوسـط      ١٧ ١١٩  إىل ٦ ٤٧١  يف املستوى االبتدائي، ومن    ٤٢ ٩٣١ إىل

 واختذت تدابري داعمة ومبادرات أخرى خمتلفة، منها باألخص التعليم اإللزامي ملدة          . والثانوي
، وتنويع املواد الدراسية املقدمة وزيادة كـبرية يف  ) سنة١٦ىل  سنوات إ  ٦من  (عشر سنوات   

فرنـك يف    مليـار    ٣١٤ إىل   ٢٠٠٠ ملياري فرنك يف عـام       ١٠٢امليزانية اليت ارتفعت من     
  .٢٠١٠ عام

  الربنامج الوطين ملنح األمن األسري ومكافحة الفقر  -واو  
ق هنج محاية اجتماعيـة     عن طري اً  يعاجل هذا الربنامج ضعف األسر وإبعادها اجتماعي        -٣٥

متكاملة، هبدف تيسري حصوهلا على اإلعانات االجتماعية وتعزيز قدراهتا التعليمية واإلنتاجية           
 ويرمي هذا الربنـامج إىل تقـدمي مـنح لألمـن األسـري            . والتقنية من مجلة أمور أخرى    

فرنـك كـل ثالثـة أشـهر،         ٢٥ ٠٠٠ ، تدفع يف شكل   سنوياً فرنك   ١٠٠ ٠٠٠ بقيمة
 ٦أسرة تعيش يف حالة فقر مدقع ولديها أطفال تتراوح أعمـارهم بـني       ٢٥٠ ٠٠٠ لفائدة

وتستهدف املرحلة التجريبيـة مـن الربنـامج، املزمـع انطالقهـا يف             .  سنة ١٢سنوات و 
  .  أسرة حمرومة٥٠ ٠٠٠ ،٢٠١٣سبتمرب /أيلول

  منع التعذيب  -زاي  
ية تدريبية يف مجيـع      يف إجراء حلقات دراس    شرع املرصد الوطين ألماكن االحتجاز      -٣٦

والغرض من هذه احللقات الدراسية اليت تضم قضاة وحمامني         . أحناء البلد بشأن حظر التعذيب    
وضباط يف الشرطة القضائية ومديري السجون وموظفي اجلمارك واملياه والغابـات، هـو             

ـ    أيضاً  وأقام املرصد   . التعريف بالصك القانوين الذي حيظر التعذيب      ا شراكة مع مدارس علي
لكي يقـدم هلـا دورات      ) مدارس الشرطة، والدرك، واجلمارك، ومركز التدريب القضائي      (

سياسـية  اً  ويطبق املرصد حالي  . تدريبية بشأن حقوق اإلنسان األساسية لألشخاص احملتجزين      
  .مركزية عن طريق تعيني ممثليه يف مناطق خمتلفة من البلد ال

  أوجه التقدم فيما خيص قانون اجلنسية  -حاء  
 ٢٧ املـؤرخ    ٢٠١٣-٠٣ميثل تعديل قانون اجلنـسية مبوجـب القـانون رقـم              -٣٧

فهو ينهي التناقض بني الدستور وااللتزامات الدولية اليت    .  جذرياً  تعديالً ٢٠١٣ يونيه/حزيران
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صدقت عليها السنغال، من قبيل اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة، وينـهي        
على نوع اجلنس الذي مينع أُماً من منح جنسيتها ألطفاهلـا مـن زوج              كذلك التمييز القائم    

  . أجنيب أو تيسري حصول زوجها األجنيب على اجلنسية السنغالية

  حالة أطفال الشوارع  -طاء  
، وضعت السنغال يف هذا الصدد آليةً ملنع ظاهرة أطفال الـشوارع            ٢٠١٣يف عام     -٣٨

واهلدف املتوخى من   .  مجيع اجلهات الفاعلة املعنية    العملية يضم لإلدارة    بشكل فعال، وهيكالً  
ذلك هو انتشال مجيع األطفال املتشردين من الشوارع يف مجيع أحناء البلد وتوفري الرعاية هلم،               

  . ٢٠١٥مع هناية عام 
  :ويف هذا السياق، اُتخذت التدابري التالية  -٣٩

  وتنظيمها؛)داراس (القرآنيةحتسني املدارس  •

 شال األطفال من الشوارع؛تنفيذ خطة النت •

التطبيق الصارم لقانون العقوبات على مرتكيب أعمال سوء املعاملة واالعتداء حبـق             •
 األطفال؛

 حتسني التعليم القرآين وتعزيزه؛ •

تعزيز املراقبة على احلدود لوقف تدفق األطفال املتسولني القـادمني مـن البلـدان               •
 .اجملاورة

  حرية الصحافة  -ياء  
جمال حرية الصحافة املكفولة مبوجب الدستور      يف  اً  كبرياً  السنغال تقدم لقد أحرزت     -٤٠

واخلاضعة ملراقبة اجمللس الوطين لتنظيم اجملال السمعي البصري، الذي تغطي واليته وسـائط             
  .اًاإلعالم يف القطاعني العام واخلاص مع

فضى إىل  ويسمح القانون للصحفيني مبمارسة عملهم دون أي تدخل من الدولة مما أ             -٤١
ويوجد اليوم حوايل مائة هيئة للصحافة املكتوبة منها حـوايل          . ظهور مشهد إعالمي متنوع   

 وقرابة مائة   اً،أو شهري اً  أسبوعياً  عشرين صحيفة يومية لألخبار العامة وحوايل ثالثني منشور       
 فضالًحمطة إذاعية منها حوايل عشرين حمطة جتارية خاصة وحوايل مخسني حمطة مجعوية حملية،         

  . عن حوايل عشر قنوات تلفزيونية والعديد من اجلرائد اإللكترونية املتعددة الوسائط
فقد أنشأت  . وعالوة على ذلك، تدعم احلكومة بقوة قطاع الصحافة بطرق خمتلفة           -٤٢

. فرنـك  مليارات   ٦جد متطورة وذات طابع وظيفي بتكلفة قدرها        " للصحافةاً  دار"اً  مؤخر
 مليون فرنك ٧٠٠الية، بلغت األموال املخصصة هلا يف الوقت احلاضر وفيما خيص املساعدة امل
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 هيئة إضافية مقارنة مـع      ٤٢ هيئة صحفية، مما يعين دعم       ١٨٩وتسمح هذه األموال بدعم     
  . ٢٠١٢ عام
ومع ذلك، تفكر احلكومة يف وضع آلية أكثر فعالية من أجل الـسماح ملختلـف                 -٤٣

ومع االعتماد الوشيك   . مي على املستوى اهليكلي   هيئات الصحافة باالستفادة من دعم حكو     
 لقانون الصحافة الذي يلغي جترمي خمالفات الصحافة، سوف تتحـول املـساعدة إىل دعـم              

فرنـك،  مبدأ إعفاء ضرييب بشأن أكثر من سبعة مليـارات   أيضاً  وقبلت احلكومة   . اقتصادي
  . كان قد طالب به جملس الناشرين وأصحاب املؤسسات الصحفية

  مكافحة اهلجرة غري القانونية  -كاف  
 ، يف أعقاب تـدفق    ٢٠٠٦ سبتمرب/أيلولللتعاون يف   اً  وقعت السنغال وإسبانيا اتفاق     -٤٤

أعداد كبرية من املهاجرين األفارقة غري القانونيني إىل أوروبا، وأنشأت السنغال مبوجب هذا             
 أفراد الـدرك والـشرطة       ملكافحة اهلجرة غري القانونية، الذي يعبأ      "فرونتكس"االتفاق نظام   

وحسب األرقـام الرمسيـة     . والقوات املسلحة اجلوية والقوات البحرية الوطنية هلذا الغرض       
 ومل جتـر    ٢٠٠٩يناير  /األخرية، مل تسجل مغادرة أي مراكب من السنغال منذ كانون الثاين          

  . ٢٠١٢أي عمليات توقيف منذ عام 

ألوىل من االسـتعراض الـدوري      متابعة التوصيات املقدمة يف اجلولة ا       -اًرابع  
  الشامل

الدول من أجل التصديق على االتفاقية الدولية حلماية حقـوق          مواصلة بذل اجلهود لدى       -١  
  مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم

متواصلة من أجـل    اً  بعد أن صدقت السنغال على هذه االتفاقية، فإهنا تبذل جهود           -٤٥
  .اخل اهليئات الدولية واألفريقية ذات الصلةالترويج للتصديق على االتفاقية د

  حتسني محاية األطفال من خالل التطبيق الصارم ألحكام قانون العقوبات  -٢  
، يف صيغته املعدَّلة، محاية األشخاص من مجيـع أشـكال    ٢٠٠١يكفل دستور عام      -٤٦

 ٠٥-١٩٩٩ويف وقت سـابق، شـدد القـانون رقـم     . التمييز، أو االعتداء أو االستغالل   
 العقوبات على جرائم من قبيل االغتـصاب واخلتـان       ١٩٩٩يناير  / كانون الثاين  ٢٩ املؤرخ

العقوبـة القـصوى إذا     وتطبَّق   وامليل اجلنسي إىل األطفال،   وهتك العرض والتحرش اجلنسي     
  . من عمرهاكانت الضحية فتاة دون الثالثة عشرة
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ملؤسسات الوطنية واهليئات الوطنية    حتسني السياسات والربامج الرامية إىل تعزيز قدرات ا         -٣  
  الختاذ القرار

متواصلة من أجل تفعيل عمل املؤسسات الوطنية واهليئـات         اً  تبذل احلكومة جهود    -٤٧
  .الوطنية الختاذ القرار

تعزيز املوارد واآلليات يف جمال إذكاء وعي املواطنني بإمكانية الوصول إىل خدمات القضاء   -٤  
  العامة
وقد اسُتحدث يف السنغال نظام .  القضاء هو حق مكرس يف الدستور     إن الوصول إىل    -٤٨

 /، املندرج يف إطار برنامج العدالة القطاعي الـذي بـدأ يف كـانون األول              "القضاء احمللي "
  .، من أجل حتسني فرص الوصول إىل القضاء٢٠٠٤ ديسمرب

 الرتاعات العائلية   ويتسم هذا النظام بالفعالية، وهو يقوم على أساليب تقليدية لتسوية           -٤٩
 وفضالً. والشخصية وعلى القانون احلديث، ويشمل باألخص دور العدالة ومكاتب اإلعالم         

 مليون فرنك من أجل مـساعدة       ٤٠٠عن ذلك، يوجد صندوق للمساعدة القانونية بقيمة        
  .األشخاص احملتاجني

  تقدمي التقارير الدورية إىل اهليئات املختصة  -٥  
تصة يف التقرير املتعلق حبقوق العمال املهاجرين وأفـراد أسـرهم           نظرت اهليئة املخ    -٥٠
 ٢، واعُتمدت املالحظات اخلتامية للجنـة يف        ٢٠١٠نوفمرب  / تشرين الثاين  ٢٥ و ٢٤ يومي

وقدم التقرير املتعلق بالتمييز العنصري إىل اهليئة املختصة اليت         . ٢٠١٠ديسمرب  /كانون األول 
 واعُتمدت املالحظات اخلتاميـة للجنـة       ٢٠١٢أغسطس  / آب ١٥ و ١٤نظرت فيه يومي    

 تـشرين  ٧ و٦وقُّدم التقريـر املتعلـق بالتعـذيب يـومي      . ٢٠١٢أغسطس  / آب ٢٩ يف
  .٢٠١٢نوفمرب / تشرين الثاين٩ واعُتمدت املالحظات اخلتامية يف ٢٠١٢نوفمرب /الثاين

  التعاون مع املؤسسات الدولية وهيئات املعاهدات املعنية برصد حقوق اإلنسان    
 آليـات    املكلفني بواليات يف إطار    ، قام العديد من   ٢٠١١ إىل عام    ٢٠٠٩من عام     -٥١

املقرر اخلاص املعين حبقوق اإلنسان للمهـاجرين       : بزيارات إىل السنغال وهم   حقوق اإلنسان   
، )٢٠٠٩سبتمرب  /أيلول(، والفريق العامل املعين باالحتجاز التعسفي       )٢٠٠٩أغسطس  /آب(

تـشرين   (ببيع األطفال واستغالهلم يف البغـاء ويف املـواد اإلباحيـة          ية  واملقررة اخلاصة املعن  
، )٢٠١٠يناير  /كانون الثاين (، واملقرر اخلاص املعين باحلق يف التعليم        )٢٠٠٩أكتوبر  /األول

واملقرر اخلاص املعين حبق اإلنسان يف احلصول على مياه الشرب املأمونة وخدمات الـصرف              
  ).٢٠١١نوفمرب /تشرين الثاين(الصحي 

جلنة األمم املتحدة   ، قامت   ٢٠١٢ديسمرب  / كانون األول  ١٣ إىل   ١٠ويف الفترة من      -٥٢
الفرعية ملنع التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينـة،               
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بزيارة إىل السنغال من أجل تقييم سري عمل اآللية الوطنية ملنع التعذيب، وزيـارة أمـاكن                
التفاقيـة  ربوتوكول االختيـاري  ومن اجلدير التذكري بأن تصديق السنغال على ال   . االحتجاز

 يف مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنـسانية أو املهينـة     
، يعين أن السنغال قد التزمت باالستجابة لطلبات الزيارة اليت تتقدم هبا اللجنـة              ٢٠٠٦ عام
  .ية السالفة الذكر وكذلك لطلبات الوصول غري املقيد إىل أماكن االحتجازالفرع

مضاعفة اجلهود الرامية إىل الترويج لثقافة حقوق اإلنسان يف السنغال وتعزيز قدرات اجلهات                 
  الفاعلة الوطنية يف جمال إعداد التقارير

ة حلقوق اإلنـسان    إعداد استراتيجية وطنية للتعريف بالصكوك الدولي     اً   جيري حالي   -٥٣
، استفاد اجمللـس االستـشاري      ٢٠١٠أكتوبر  /ويف تشرين األول  . باشتراك وزارات خمتلفة  

الوطين حلقوق اإلنسان، باعتباره اهليكل الوطين املعين بتنسيق أنشطة إعداد التقارير والـذي             
ـ            ن دورة  يضم الوزارات املعنية واللجنة السنغالية حلقوق اإلنسان ومنظمات اجملتمع املدين، م

تدريبية بشأن تقنيات صياغة التقارير املوجهة إىل هيئات املعاهدات، وذلك بدعم تقين ومايل             
  .من األمم املتحدة

  ضاء على التمييز ضد املرأةمتابعة وتعزيز اإلجراءات الرامية إىل الق  -٦  
 واملرسوم املتعلـق    ٢٠١٠مايو  / أيار ٢٨ املؤرخ   ١١-٢٠١٠باعتماد القانون رقم      -٥٤
، اختارت السنغال هنج املساواة     ٢٠١١يونيه  / حزيران ١٦ املؤرخ   ٨١٩-٢٠١١بيقه رقم   بتط

عن ذلـك،  فضالً  و.اًالتامة بني الرجال والنساء يف هيئات اختاذ القرار املنتخبة واملنتخبة جزئي          
 من أجل تعزيز املـساواة بـني        ٢٠١١أنشئ املرصد الوطين للمساواة بني اجلنسني يف عام         

وعلى األمد الطويل، ينبغي التشجيع على توسيع نطاق قانون         . سياسات العامة اجلنسني يف ال  
  .اًاملساواة بني اجلنسني ليشمل التعيينات يف الوظائف العامة أيض

  تعزيز محالت التوعية الرامية إىل مكافحة التدابري واملمارسات التمييزية ضد املرأة    
الوعي ودورات تدريبية بشأن     ء، عقدت منتديات إلذكا   ٢٠١٢ و ٢٠١١يف عامي     -٥٥

املساواة بني اجلنسني والعنف ضد املرأة والزواج املبكر، يف املناطق اإلدارية البالغ عددها أربع              
  .عشرة منطقة يف السنغال

األعضاء التناسلية  الذي يعدل قانون العقوبات لتجرمي تشويه ٠٥-٩٩تنفيذ القانون رقم     -٧  
 ومحلة إذكاء الوعي من أجل القضاء على هذه املمارسـة  ،اًصارماً األنثوية، وتطبيقه تطبيق  

  التمييزية

  التطبيق الصارم للقوانني الرامية إىل القضاء على مجيع أشكال العنف ضد املرأة  -٨  
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اليت تعترب ممارسات ضارة ومواصلة     تنفيذ األحكام التشريعية اليت حتظر املمارسات الثقافية          -٩  
  محالت التوعية

بيق هذه التوصيات األربع، وإىل جانب ما ذُكر أعاله، ركزت السنغال           من أجل تط    -٥٦
وجرى توجيه  . وقد أتت هذه احلملة أكلها    . على التواصل مع قادة الرأي لتغيريات العقليات      

 حنو أنشطة أخرى مدرة للربح لتشجيعهن على التخلـي عـن            النساء اللوايت ميارسن اخلتان   
 يف  ٢٠١١ذلك، أنشئت اثنيت عشرة جلنة للرصد يف عـام          عن  فضالً   و .اًممارسة اخلتان هنائي  

املناطق اليت تنتشر فيها املمارسة بشدة، وُوضع برنامج لتوفري إمكانيات ملمارسـات اخلتـان              
  .سابقاً

   إىل أيـضاً  رجـوع  ، ينبغـي ال ٩ و٨ و ٧ و ٦فيما خيص الـردود علـى التوصـيات         (
  ).يةباء تشويه األعضاء التناسلية األنثو -ثالثاً الفرع

  ضمان احلق يف الغذاء بطلب املساعدة التقنية من املفوضية السامية حلقوق اإلنسان   -١٠  
سياسة دعم املزارعني، الذي تنوي الدولة مواصلته مبزيد مـن التركيـز            يعترب تعزيز     -٥٧

ملشكلة انعدام األمن الغذائي، شأنه شأن احلملة الزراعية          للحفاظ على إنتاجية األراضي، حالً    
اً فقد حققت هذه احلملة يف الوقت الراهن نتائج جيدة جـد . ربى من أجل الغذاء والوفرة الك

  .نالت رضا اجلهات الفاعلة الوطنية
 للجماعة االقتصادية لدول غرب أفريقيـا،       وشاركت السنغال يف اجتماعات خمتلفة      -٥٨

 الـدول ملكافحـة   اللجنة الدائمة املشتركة بني  و واالحتاد االقتصادي والنقدي لغرب أفريقيا،    
، بشأن قضايا تتعلق باألزمة الغذائية، كما شاركت يف اجتمـاع           اجلفاف يف منطقة الساحل   

غرب أفريقيا، الذي عقد    املائدة املستديرة اإلقليمي خلرباء اإلدارة االقتصادية لألمن الغذائي يف          
  .، مبدينة كوتونو٢٠١٢ يونيه/حزيرانيف 
ألغذية العاملي دراسة جـدوى بـشأن برنـامج         ويف الوقت نفسه، أجرى برنامج ا       -٥٩

. ، بالتعاون مع خلية املتابعة العملية للربامج، ومشروع مكافحة الفقـر          "قسيمة الدفع النقدية  "
 لالستثمار الزراعـي،    ةوعلى األمد الطويل، تنوي السنغال املشاركة يف وضع اخلطة اإلقليمي         

زراعي مع توزيع قسائم لشراء الغذاء      اليت ستطبقها كل دولة عضو كخطة وطنية لالستثمار ال        
  . على األسر الفقرية

  نسبة السكان الذين يعيشون يف األحياء الفقرية وإعمال حق األسر يف سكن الئقخفض   -١١  
لقد أنشئ صندوق خاص باهلياكل األساسية لتمكني أصحاب املشاريع يف القطاعني             -٦٠

والغرض من  . ام األراضي بشروط مقبولة   اخلاص والعام من تنفيذ برامج كبرية إلدارة استخد       
ذلك هو توفري مزيد من املساكن االجتماعية يف املناطق احلضرية والريفية من خالل تعزيـز               

  .، ومنع االستقطان"مناطق التطوير احلضري"برامج 
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 وصول اجلميع إىل اخلدمات واملرافق الصحية وتعزيز حق املرأة والطفل يف الصحة             ضمان  -١٢  
   ) املبادرات املتعلقة مبجال الصحةدال-الفرع خامساً أيضاًانظر (

، ُسجل تراجع يف نسبة الوفيـات النفاسـية         ٢٠١١ و ٢٠٠٥يف الفترة بني عامي       -٦١
 بفضل زيادة نسبة الوالدات   ) مولود حي  ١٠٠ ٠٠٠  وفاة نفاسية لكل   ٣٩٢ و ٤٠١بني   ما(

 يف املائـة يف  ٦٥,١ و٢٠٠٥ يف املائـة يف عـام   ٥٢ (حتت إشراف موظفني طبيني مدربني   
 يف  ٩٣,٣، و ٢٠٠٥ يف املائـة يف عـام        ٨٧(واالستشارات قبـل الـوالدة      ) ٢٠١١ عام
  ).٢٠١١ عام
 يف املائـة يف     ٩٠وتبلغ نسبة النساء املستفيدات من خدمات االستشارة قبل الوالدة            -٦٢

للوايت ينمن يف   عدد النساء ا   كما تزايد .  يف املائة يف املناطق احلضرية     ٩٩املناطق الريفية مقابل    
العالج الوقـائي   ويستفدن من   )  يف املائة  ٥١,٦ و ١٤ (ناموسيات معاجلة باملبيدات احلشرية   

  ). يف املائة٤٠ و٢١,٤(املتقطع 
وهذا التقدم احملرز ناتج عن زيادة اخلدمات الصحية اجليدة املتاحة، وتنفيـذ نظـام                -٦٣

ائية لأللفية، جيب زيادة دعم الرعايـة       ولتحقيق األهداف اإلمن  . اإلحالة واستراتيجيات متقدمة  
، اليت زادت تغطيتها لالحتياجات ثالث مرات       الطارئة العالية اجلودة عند التوليد وبعد الوالدة      

  ). يف املائة٦٩,٨بنسبة  (٢٠٠٩ و٢٠٠٤بني عامي 

دل اإليدز وتبا /البشريةتنفيذ التدابري اجلديرة بالثناء ملكافحة فريوس نقص املناعة         مواصلة    -١٣  
  اخلربات

هبدف تقدمي  ) ٢٠١١-٢٠٠٧(ُوضعت اخلطة الوطنية االستراتيجية ملكافحة اإليدز         -٦٤
 بواسطة العقاقري املضادة للفريوسات العكوسـة        مريض مصاب باإليدز   ١١ ٠٠٠ العالج إىل 

وقد أظهرت نتائج استعراض الربنامج الوطين املتعدد القطاعات ملكافحة         . ٢٠١٠حبلول عام   
 احملققة يف الوقايـة مـن إصـابات         املكتسبات، فائدة   ٢٠١٠-٢٠٠٧ل الفترة   اإليدز، خال 

  .جديدة
إىل احلد من اإلصابات    ) ٢٠١٥-٢٠١١(ويرمي الربنامج اجلديد املتعدد القطاعات        -٦٥

اجلديدة ومن أثر اإليدز عن طريق حتقيق أهداف ال إصابات جديدة وال وفيات بسبب اإليدز            
  .وال وصم

الوطنية االستراتيجية اجلديدة، فهي تتمحور بـاألخص       يات اخلطة   وفيما خيص أولو    -٦٦
حول تعزيز املكتسبات يف جمال الوقاية وتعزيز التدخالت يف صـفوف الفئـات الـضعيفة               

وتستهدف هذه اخلطة العامالت يف جمـال اجلـنس،         . واملعرضة خلطر اإلصابة بشكل كبري    
  . املخدرات باحلقنوالرجال الذين ميارسون اجلنس مع الرجال، واملتعاطني
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  البشريةمواصلة السياسات اليت تدعم األشخاص املصابني بفريوس نقص املناعة     
 املتعلـق   ٢٠١٠أبريـل   / نيسان ٩ املؤرخ   ٠٣-٢٠١٠سنت السنغال القانون رقم       -٦٧

ـ      االقتـصادية  ةباإليدز من أجل التصدي للتهديد الذي يشكله هذا الوبـاء بالنـسبة للتنمي
وعالوة على ذلك، ُوضعت سياسة وطنية للوقاية من الفريوس ورعايـة           . دواالجتماعية للبل 

األشخاص املصابني به واملتأثرين به والفئات احملددة كفئات معرضة خلطـر اإلصـابة بـه               
  . ومحايتهم وتعزيز حقوقهم

 حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية املتعلقة بالصحة النفاسية واحلصول على املعدات واألدوية            -١٤  
  واإلمدادات

 يف املائة من أسباب األمراض وتبقى السبب األول لالعتالل يف    ٤٢,٦تشكل املالريا     -٦٨
 يف املائـة بـني      ٣٦السنغال على الرغم من تسجيل تراجع هائل هلذا املرض بـأكثر مـن              

 من السنغاليني الذين تتراوح أعمارهم      ٠,٧وفيما خيص اإليدز، فإن     . ٢٠٠٩ و ٢٠٠٠ عامي
  .البشريةمصابون بفريوس نقص املناعة  ٤٩ و١٥ بني
ومن احملتمل أن تكون هناك عوائق أمام حتقيق هدف خفض وفيات الرضع واألطفال           -٦٩

 يف ٤٥على الرغم من اخنفاض هذه الوفيات بنسبة      ،  ٢٠١٥ يف املائة حبلول عام      ٤٤إىل نسبة   
 ٧٢ود عند نسبة يف حالة ركوفيات وال يزال معدل هذه ال    . ٢٠١١ و ١٩٩٢املائة بني عامي    

  .حتسني التحصني بشكل كبري يف املائة على الرغم من
 مولـود، يف    ١٠٠ ٠٠٠  وفاة لكل  ٣٩٢وفيما خيص الوفيات النفاسية، فإهنا بلغت         -٧٠

وتتـسم  .  يف املائة خالل ست سنوات     ٢ بنسبة   ، مما يشكل اخنفاضاً   ٢٠١١-٢٠١٠الفترة  
 وفاة ١٢٧مح ببلوغ اهلدف اإلمنائي لأللفية املتمثل يف     وترية هذا االخنفاض ببطء شديد ال يس      

ومع ذلك، فقد حتسنت الصحة النفاسية      . ٢٠١٥ مولود حي، حبلول عام      ١٠٠ ٠٠٠لكل  
 ١٦ اليت جتري حتت إشراف موظفني طبيني مدربني بنسبة          بفضل زيادة عدد الوالدات   اً  كثري

  .٢٠١١ و١٩٩٩يف املائة بني عامي 

  ائج األزمات الغذائية واملاليةمكافحة الفقر ونت  -١٥  
وقد تراجـع   . يركز النهج املتعلق بالفقر الذي اعتمدته السنغال على عدم االستقرار           -٧١

وترتفـع  ).  يف املائـة   ٤٦,٧ (٢٠١١ و ٢٠٠٦ يف املائة بني عامي      ١,٦معدل الفقر بنسبة    
املناطق احلـضرية  مقارنة مع )  يف املائة٥٧,٣(مستويات الفقر بشكل أكرب يف املناطق الريفية    

  ).  يف املائة يف داكار٢٦,١(
وتشجع أحسن استراتيجيات اخلروج من حالة الفقر، ال سيما يف املناطق الريفيـة،               -٧٢

على حتديث الزراعة، وتثبيت اإليرادات الزراعية، والوصول العادل إىل املوارد ومحاية املوارد            



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

17 GE.13-15710 

نهوض بالتنمية البشرية واجتثاث الفقر، من      وبالتايل فقد أصبح التحدي املاثل هو ال      . الطبيعية
  .خالل عملية لتمكني اجملتمعات احمللية

ومن أجل التصدي لنتائج األزمات الغذائية واملالية، سيكون من املناسـب حتـسني               -٧٣
العائدات املتأتية من قطاعات احلبوب املستهلكة بكثرة، ومن الزراعة بـصفة عامـة ومـن               

االستثمارات العامة يف اهلياكل األساسـية الريفيـة والبحـث          ومن شأن   . االقتصاد الريفي 
  .واإلرشاد يف اجملال الزراعي والري وحوافز األسعار أن حتسن اإلنتاجية وحتد من الفقر

  مواصلة وتعزيز اإلجراءات الرامية إىل حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية  -١٦   
خطة تسريع "، استهلت السنغال "د الوعدجتدي"يف إطار مبادرة األمم املتحدة املعنونة       -٧٤

 ١٠ ٠٠٠  حياة ، الرامية إىل إنقاذ   ٢٠١٣ يوليه/متوز ٧، يف   "اإلجراءات املتعلقة ببقاء الطفل   
 مليـارات فرنـك     ٧وتسعى هذه اخلطة، اليت تقدر تكلفتها مببلغ        . ٢٠١٥طفل حبلول عام    

حليويـة لـصحة األم      إىل ضمان حصول اجلميع على اخلدمات اجليدة واملنتجـات ا          اً،سنوي
ويبقى التقدم امللحوظ احملرز فيما خيص احلصول على التعلـيم االبتـدائي            . والرضيع والطفل 

  .مقارنة مع األهداف اإلمنائية لأللفيةاً واملاء الصاحل للشرب واخلدمات الصحية متواضع
ـ  عدلامل زاداملستوى التعليمي للسكان وتطوير املهارات،      ومن أجل الرقي ب     -٧٥  ايل اإلمج
 يف املائـة بـني      ١٠,٧ إىل   ٨ مـن    التعليم االبتـدائي  اللتحاق باملدارس يف مرحلة ما قبل       ل

 يف املائة يف    ٧٩,٧ وبلغ املعدل اإلمجايل لاللتحاق باملدارس االبتدائية        .٢٠١١ و ٢٠٠٦ عامي
التعليم للجميـع   ومع ذلك، فإن هدف     . ٢٠٠٥ يف املائة يف عام      ٧٥,٨، مقابل   ٢٠١١ عام
فقد ارتفع عدد اخلرجني    .  ويشهد التعليم العايل زيادة سريعة يف عدد الطالب        .عديتحقق ب  مل

، ومتثـل   ٢٠١١ يف عام     خرجياً ٣٠ ٥٦٤  إىل ٢٠١٠خرجيني يف عام     ٢٩ ٩٠٨ اجلدد من 
  . يف املائة من هذا العدد٤٠,٩الفتيات 

 إذ  عن ذلك، أُحرز تقدم كبري يف جمال احلصول على املاء الصاحل للـشرب،            فضالً  و  -٧٦
 ٨٠,١ و ٩٨,٧٩٧بلغ معدل حصول السكان احلضريني والريفيني على املاء الصاحل للشرب           

  من املمكن حتقيـق  إذا استمر هذا االجتاه، فإن    وبالتايل،   .٢٠١١يف املائة على التوايل يف عام       
 يف املائة من الـسكان      ٨٢ يف املائة من السكان احلضريني و      ١٠٠ اهلدف املتمثل يف حصول   

ـ  الضعيفة احملققة فيما خيص   نتائج  المع  اً  كبرياً  لكن هناك تناقض   .على املياه  الريفيني  صول احل
 ارتفع معدل احلصول على مرافق الصرف الصحي        حمسنة للصرف الصحي، حيث   على مرافق   

 يف املائة يف املنـاطق      ٣٤,٣ إىل   ٢٦,٢ يف املائة يف املناطق احلضرية ومن        ٦٣,٣ إىل   ٦٢من  
  .٢٠١١ و٢٠٠٥الريفية بني عامي 

وإىل جانب ذلك، فإن أنشطة جتديد املوارد الغابوية ومحايتها ال حتول دون تـردي                -٧٧
  .املوارد الطبيعية
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  تنفيذ استراتيجية احلد من الفقر  -١٧  
لقد ُوضعت االستراتيجية الوطنية اجلديدة للتنمية االقتصادية واالجتماعية اخلاصـة            -٧٨

. ٢٠١٥-٢٠١١راتيجية احلد من الفقـر للفتـرة         باالستناد إىل است   ٢٠١٧-٢٠١٣بالفترة  
. وهي تتسم بطابع واقعي وابتكاري وترمي إىل حتقيق منو سريع أكثر استدامة وأفضل توزيعاً             

ومن أجل تعزيز احلق يف مستوى معيشي الئق، تسعى االستراتيجية إىل إجراء تغيري هيكلي يف             
لوصول إىل اخلـدمات االجتماعيـة      كما تدعم ا  . االقتصاد خللق الثروات والوظائف املنتجة    

  . األساسية، واحلماية االجتماعية، والتنمية املستدامة

  احلد من البطالة ورفع املستوى املعيشي من خالل فرص التدريب املهين والتعليم األساسي  -١٨  
 اًسياسة العمالة الوطنيـة اجلديـدة أهـداف       حددت  ة،  هام إجنازاتأجل حتقيق   من    -٧٩

 .مجيع السياسات العامة ذات الصلة اليت تعزز بشكل فعال فـرص العمـل        تغطياستراتيجية  
 ٦٠٧ ٠٠٠ ومن مث، فإن هذه السياسة ترمي إىل املسامهة يف احلد من البطالة عن طريق خلق              

  .وظيفة
 تعزيز العمالة يف القطاعني العام واخلاص        على سياسة العمالة الوطنية اجلديدة   وتركز    -٨٠

خلدمة نظام ا قطاعني الرمسي وغري الرمسي من خالل التنفيذ التدرجيي ل        ، وال )منتديات العمالة (
كما ترمي هذه   .  القطاع غري الرمسي    املنشآت التقليدية يف    وحتديث ،العامة على الصعيد احمللي   

السياسة إىل املواءمة بني التدريب والعمالة، من خالل دعم اإلصالح يف جمـاالت التعلـيم               
وكذلك من خالل النظام    ) مرصد العمالة واملؤهالت املهنية   (املهين  والتعليم التقين والتدريب    

  . الوطين لتقييم نظم التعليم التقين واملهين واعتمادها

التدابري الرامية إىل احلد من عدم املـساواة يف التعلـيم           تعزيز النظام التعليمي عن طريق        -١٩  
   االبتدائي

وأُنشئت مراكز إقليمية   . تيات يف املدرسة  لقد ُوضعت برامج خمتلفة من أجل إبقاء الف         -٨١
املـدارس القرآنيـة    كما جرى حتديث    . للتدريب األويل والتدريب املستمر لصاحل املدرسني     

 ٨السنغال يف الفترة من      إىل   قرر اخلاص املعين باحلق يف التعليم زيارة      وقد أجرى امل  ). داراس(
 . احملرز يف إعمال احلق يف التعلـيم        من أجل تقييم التقدم    ٢٠١٠يناير  / كانون الثاين  ١٤إىل  

مثاين توصـيات    ،٢٠١١جملس حقوق اإلنسان يف عام      اعتمده   الذي   لنهائيتقريره ا وقدم يف   
وتنكب السنغال على النظـر يف      .  يف السنغال  ه يف التعليم وإعمال    اجلميع من أجل تعزيز حق   

   .هذه التوصيات وتنفيذها

  ية إىل تعزيز السالم بني الشعوب واألدياناجلهود الراممواصلة حلوار وتشجيع ا  -٢٠  
قائمة اعتماد استراتيجية وطنية    بمنذ عدة سنوات     السنغال مستمر تطوره    هذا نشاط   -٨٢

  .مشاريعوعدة برامج على 



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

19 GE.13-15710 

  تعزيز ثقافة حقوق اإلنسان داخل اجملتمع السنغايل  -٢١  
فـرع  هناك  و.  والتدريب ثقيف حقوق اإلنسان من خالل الت     تعزيزاحلكومة  تشجع    -٨٣

 )منهاج التعليم األساسـي    ( األساسي ية يف املستوى   التعليم الربامجقوق اإلنسان يف    خاص حب 
  .لتدريب قوات األمن ومركز التدريب القضائيالوطنية دارس امليف واملتوسط، املستوى و

جائزة حلقوق اإلنسان ملكافأة الفائزين يف املباراة العامة الـسنوية          أيضاً  واسُتحدثت    -٨٤
معهد حقوق اإلنسان والسالم جبامعة الشيخ أنتا ديوب        ويقدم   .اصة باملؤسسات التعليمة  اخل

إىل اً  مترمجاً  كتيبهذا املعهد   نشر  كما  لطالب عن حقوق اإلنسان،     ، دورة دراسية ل   يف داكار 
  .قوق اإلنسانحب التعريف من أجلعدة لغات وطنية، 

  هاجرين واالجتار باألشخاص ومحاية الضحاياتنفيذ التشريعات الوطنية ملكافحة هتريب امل  -٢٢  
 حبماية النساء واألطفـال واحتـرام       علقةعلى معظم الصكوك املت   احلكومة  صدقت    -٨٥

منـع  الرامية إىل   الوطنية  عرب   اتفاقية مكافحة اجلرمية املنظمة      ومنها باألخص حقوق اإلنسان،   
 اإلضـايف ربوتوكول  ال و  عليه، عاقبةامل و هوقمع،  االجتار باألشخاص، وخباصة النساء واألطفال    

 بشأن االجتار باألشخاص    ٢٠٠٥/٠٦هبذين الصكني، اعُتمد القانون رقم        وعمالً. لحق هبا امل
  .وما شاهبه من ممارسات

وقد وضعت السنغال خطة عمل وطنية ملكافحة االجتار جبميع أشـكاله وأنـشأت               -٨٦
املكلفة بتنسيق تنفيـذ    ء واألطفال،   اخللية الوطنية ملكافحة االجتار باألشخاص، ال سيما النسا       

  .السياسات العامة يف هذا اجملال

ر، وأخـذ   صَّالقُماية  حلوتعزيز التدابري القانونية     ألطفالخاصة با وضع خطة عمل وطنية       -٢٣  
   بعني االعتبارجلنة حقوق الطفلمالحظات 

ت الـسنغال   بعد إجراء دراسة لتحديد اجلهات الفاعلة املعنية حبماية األطفال، وضع           -٨٧
وجرى بالتدريج اختبار نظام متكامل     . ٢٠١١ يف عام    استراتيجية وطنية للحماية االجتماعية   

وعالوة على ذلك، ُنفّذ برنـامج مهـم   . حلماية الطفل بشكل ناجح يف العديد من اإلدارات  
  .ر وركز على تدريب القضاة واألعوان القضائيني واملوظفني االجتماعينيصَّلتعزيز محاية القُ

، أن تعزز احلمايـة املؤسـسية       ٢٠٠٩عن ذلك، قررت السنغال، منذ عام       فضالً  و  -٨٨
للطفل من خالل إنشاء مؤسسة أمني مظامل األطفال، وهي مؤسسة مستقلة حلماية حقـوق              

وضع اللمسات األخرية على العملية التشاركية، اليت تـشمل خمتلـف           اً  وجيري حالي . الطفل
ال، بعد إقرار املشروع األويل للقانون املتعلق هبا وسـيقدم  أصحاب املصلحة، مبن فيهم األطف   

  .اًمشروع هذا القانون إىل اجلمعية الوطنية قريب
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اتفاقية حقوق الطفل يف جماالت قضاء األحداث واالجتار باألطفـال وعمـل            تعزيز تنفيذ     -٢٤  
  األطفال

جية واعتمادها يف   من أجل تعزيز النظام املتكامل حلماية الطفل، جرى إعداد استراتي           -٨٩
، إىل جانب خطة لالتصال تركز على سوء معاملة األطفال واالعتداء اجلنـسي             ٢٠١١عام  

وقد اعتمد السنغال استراتيجية عامة من أجل القضاء علـى          . على األطفال وتسول األطفال   
مع التركيز بشكل خاص على قضاء األحداث وعمل األطفال واالجتار          التمييز ضد األطفال،    

  .فالباألط
للخلية الوطنية ملكافحة االجتار باألشخاص، ال سـيما        خطة العمل الوطنية    وترتكز    -٩٠

بـالنظر إىل    والشراكة   الوقاية واحلماية واملساعدة   : هي أولوياتالنساء واألطفال، على أربع     
 ويركز احلوار الثنائي مع سويسرا بـشأن        .هذه الظاهرة الذي تتسم به    الطابع العابر للحدود    

  .على قضاء األحداث والتدريب يف هذا اجملالاً خاصاً اإلنسان تركيزحقوق 

   واالستغالل اجلنسي لألطفالشخاصصارم لقانون مكافحة االجتار باألالتطبيق ال    
املوجه ،  ٢٠١٠أغسطس  / آب ١١ املؤرخ   ٤١٣١ رقم   التعميموزارة العدل   أعدت    -٩١

التحلي بالصرامة وطلب تطبيق     ا إىل ، من أجل دعوهت    والسلطات القضائية  إىل سلطات االدعاء  
 وتظهر . واالستغالل االقتصادي لألطفالشخاصيف قضايا االجتار باأل   عقوبة قصوى وشديدة    

اً  شخـص  ١٣ من بني    اً، شخص ١٢ ُحكم على    ٢٠١٠ سبتمرب/أيلول ٨اإلحصاءات أنه يف    
  . التسول، بالسجن ملدة ستة أشهر بسبب االستغالل االقتصادي لألطفال عن طريق موقوفاً

عزيز التدابري الرامية إىل محاية الفتيات العـامالت يف املنـازل مـن االسـتغالل اجلنـسي                 ت    
  واالقتصادي

يف منـشأ   األطفـال وأسـرهم،     لـصاحل  احمللية   لقد مكَّن صندوق لدعم املبادرات      -٩٢
مبـن فـيهن    علـى الفتيـات،   ني االستغالل واالعتداء اجلنسييف إطار مكافحة  ٢٠١٠ عام
 بشأن وقايـة     مشروعاً ٤٣  فرنك لتمويل  ٢٥١ ٠٠٠ ٠٠٠  حشد ، من ياتالت املرتل العام

ومسح تنفيذ هذه   . هموإعادة إدماج خراجهم من حالة الضعف      وإ تهمومحاياألطفال الضعفاء   
 يف املدارس القرآنية من التسول، وذلك عن        طالباً  طفالً ٢ ٢٩٣ املشاريع البالغة الصغر حبماية   

 طفل طالب يف هذه املـدارس إىل بلـداهتم األصـلية،            ١٠١عادة  ، وبإ طريق نظام للتكفل  
وإىل جانب التدخالت املباشرة، أنـشأت      .  باملدرسة أو إعادة إدماجهم     طفالً ٣٦٤ والتحاق
 جلنة رصد تقنية لتطوير أنشطة التوعية والتعبئة االجتماعيـة الـيت تـستهدف              ٢٢احلكومة  

  .اجملتمعات احمللية والزعماء الدينيني
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  حة سوء معاملة الفتيات العامالت يف املنازل مكافحة فعالةمكاف    
 عامالت بدأت مناقشات مع اجلهات الفاعلة احلكومية، ونقابات ال        ،٢٠١١يف عام     -٩٣

  .وغريها من اجلهات الفاعلة االجتماعية من أجل حتسني محاية الفتيات العامالت يف املنازل

  العقوباترم ألحكام قانون  من خالل التطبيق الصاطفالزيادة محاية األ    
يف اخلتـان    عن ممارسة  وضعت السنغال خطة جديدة من أجل تسريع وترية التخلي          -٩٤
حبلـول  على هـذه الظـاهرة      اً  يفترض أن تفضي إىل القضاء هنائي     ،  ٢٠١٥-٢٠١٢فترة  ال

 الدميغرافية والصحية املتعددة املؤشـرات      وأظهرت بيانات الدراسة االستقصائية   . ٢٠١٥ عام
 يف املائة يف معدالت انتشار هذه املمارسـة         ٢٥,٧إىل نسبة   اً   اخنفاض ٢٠١١-٢٠١٠ترة  للف

  .على الصعيد الوطين
 الـضرب واجلـرح املتعمـدين      الذي حيظر    ٠٥-٩٩ويطبق بصرامة القانون رقم       -٩٥
وتقتـضي  . ر، دون أي إمكانية وقف التنفيذ يف معظم احلـاالت         صَّ التغرير بالقُ  اخلتان أو  أو

 من قانون اإلجراءات اجلنائية من املوظفني إخبار السلطات القضائية بأي اعتداءات            ٣٢ املادة
  .جنسية تصل إىل علمهم

اإليدز /البشريةقضاء على مجيع أشكال التمييز ضد األطفال املصابني بفريوس نقص املناعة            ال    
  اج الزوإطار خارج املولودينواألطفال ذوي اإلعاقة واألطفال 

وُوضعت  الرعاية الصحية األساسية لألطفال      هود خاصة من أجل توفري    لقد ُبذلت ج    -٩٦
وتستأثر هذه الربامج   . ، مبا فيها بعض الربامج اجملانية     لرعاية الصحية ل من أجلهم برامج عديدة   

ويستفيد األطفال منذ الوالدة    .  يف املائة من النفقات الصحية خارج نطاق املرتبات        ١١حبوايل  
كما يقدَّم عالج فـريوس     . ات جمانية لعالج املالريا والتحصني     سنوات من خدم   ٥إىل سن   

  .٢٠٠٣ باجملان منذ عام البشريةنقص املناعة 

 الرامية إىل القضاء على عمل األطفال عن طريـق معاجلـة األسـباب              جراءاتاإلتعزيز    -٢٥  
  ة لالستغالل االقتصاديساسياأل
، أنشأت الدولة جلنة وطنية وجلـان        متابعة تنفيذ استراتيجية احلد من الفقر      يف إطار   -٩٧

يتعلق أكثر من    اً،مؤشر ٣٤قائمة خمتصرة مكونة من     حتلل هذه اللجان     ، وكل سنة  اإلقليمية
 وُيناقَش التقرير املرحلي مع منظمات اجملتمع املـدين         . بشكل مباشر   والطفل رأةاملالربع منها ب  

افحة الفقر مبهام التنسيق والرصد     وتضطلع خلية رصد برنامج مك    . والشركاء التقنيني واملاليني  
   .والتقييم فيما خيص استراتيجية احلد من الفقر

خطة التنمية الصحية الوطنيـة     (لخطط القطاعية للصحة    تقييم منتظم ل  أيضاً  وجيري    -٩٨
الربنامج املتعلق بتحسني النوعية واإلنـصاف والـشفافية        (والتعليم  ) ٢٠١٨-٢٠٠٩للفترة  
 ومتكن نظم   .وطينسنوية، واستعراض   دورية  ل استعراضات   من خال ) ٢٠٢٥-٢٠١٣للفترة  
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اإليدز، /البشريةاملعلومات الروتينية، ال سيما يف جماالت التعليم والصحة وفريوس نقص املناعة   
  .من احلصول بشكل منتظم على معلومات موثوق هبا عن املؤشرات املتعلقة بالطفل واملرأة

جتماعية للفئات الضعيفة، هناك متويل وخـدمات       ويف إطار تنفيذ مبادرة احلماية اال       -٩٩
وقد أفـضت   . من أجل تعزيز إمكانية حصول األطفال على اخلدمات االجتماعية األساسية         

 االستراتيجيات اليت ُوضعت إىل مشروع جترييب بشأن التحويالت النقدية يف مقاطعة كولـدا            
ت نقدية إىل األسر لـضمان      ويتعلق املشروع بتقدمي إعانا   . من أجل التصدي حلراك األطفال    

  .حصول األطفال على اخلدمات االجتماعية األساسية يف جمتمعهم احمللي األصلي
مشروع التثقيف بشأن احلياة األسرية املقدم يف املدارس القرآنيـة يف           أيضاً  ويساهم    -١٠٠

 .اًحتسني ظروف حياة األطفال الطالب يف هذه املدارس وتعليمهم ومنع استغالهلم اقتـصادي            
وقد اختذ مركز التوجيه واالستماع اخلاص باألطفال الذين ميرون بظروف صعبة، إىل جانب             

  .تدخالته املتنوعة، إجراءات إلخراج األطفال الضعفاء من تلك الظروف وإعادة إدماجهم

  ضمان محاية األطفال من العقوبة البدنية وغريها من أشكال العنف واالستغالل  -٢٦  
. غال موارد كبرية لصاحل اخلطة الوطنية للقضاء على سوء املعاملة         حشدت دولة السن    -١٠١

، جرى إذكاء وعي اآلباء واألمهات واملوظفني يف جمـاالت          ٢٠١١ و ٢٠١٠وخالل عامي   
الشرطة والقضاء والتعليم بشأن منع أعمال العنف إزاء األطفال، وذلك من خالل محـالت              

وللتصدي ألعمال العنف، احملظورة يف     . ياتصال مكثفة مبشاركة وسائط اإلعالم وقادة الرأ      
بـالن  "منظمـة   ، استهلت الدولة مع اجملتمع املدين و      ١٩٧٩املدارس وغري النظامية منذ عام      

  .٢٠٠٨يف عام " تعلم بدون خوف"محلة إلذكاء الوعي حتت عنوان " انترناشيونال
ة األطفال من   وأدجمت هذه احلملة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف وسائل محاي          -١٠٢

  وترمـي هـذه    . ملركز استقبال ومساعدة أطفال الشوارع     ١١٦خالل نشر الرقم األخضر     
الوسيلة اجملانية لإلنذار واملساعدة إىل تسهيل اإلبالغ واإلرشاد يف حاالت االعتداء واالجتـار             

إلصـالح  ل خطة عمل وطنيـة      ت السنغال  وضع ،مجيع هذه العمليات  وبفضل   .باألشخاص
  .يع أشكال العنف ضد األطفالمججترمي العقوبة البدنية و أجل منالقانوين 

  اختاذ تدابري فعالة حلماية حقوق الفئات الضعيفة  -٢٧  
يشكل تعزيز التنمية البشرية والقضاء على الفقر، من خالل متكني خمتلف اجملتمعات              -١٠٣

ولذا، أنشئت يف   . غاليف سياسية محاية حقوق الفئات الضعيفة يف السن       اً  جوهرياً  احمللية، عنصر 
.  إدارة مكلفة بالفئات الضعيفة واملشاريع البالغة الصغر من أجل دعم هذه الفئات٢٠١٢عام 

ويف هذا الصدد، تنوي احلكومة تعزيز حتديث الزراعة وتثبيت اإليرادات الزراعية وإمكانيـة             
  .احلصول على املوارد والتحكم فيها بشكل منصف
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احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية ومواصلة     إعمال  بة للتعجيل ب  املناساختاذ التدابري     -٢٨  
   هذه احلقوقتعزيز
إن التقدم الضعيف احملرز فيما خيص احلصول على اخلدمات االجتماعية واحلد مـن               -١٠٤

ويؤكد التقريـر املتعلـق     . فقر الدخل، يضع إشكالية حقوق اإلنسان يف مقدمة االهتمامات        
 إطار األهداف اإلمنائية لأللفية التحدي الذي ينطوي عليه حتقيق منو اقتصادي بالتقدم احملرز يف

  .قوي ومستدام ومولد للوظائف وكفيل بإعمال حقوق اإلنسان
وتشكل . وتدمج السنغال املنظور اجلنساين ومنظور حقوق اإلنسان يف الربجمة وامليزنة  -١٠٥
 ،انعدام األمن الغذائي  يف ظل    كانس واحلد من ضعف ال    ات والوظائف  الثرو فرص خلق زيادة  

 وسيجري التركيز على حتـديث      .لتنميةلتحقيق ا  أساسية   وسيلةال سيما يف املناطق الريفية،      
  .القطاع الزراعي الفرعي، وحتسني اإلدارة االقتصادية والقضائية

  إطار يفحلقوق اإلنسان   السامية   األمم املتحدة    فوضية م املقدمة من املساعدة التقنية   تقييم    -٢٩  
  تهاتعزيز حقوق اإلنسان ومحاي

 األمـم املتحـدة     الذي تقدمه مفوضية  دعم املايل والتقين    مكن ال ،  ٢٠٠٩منذ عام     -١٠٦
ات اجمللس االستـشاري الـوطين حلقـوق        تعزيز قدر باستمرار من   السامية حلقوق اإلنسان    

وك الدولية حلقوق  واللجنة السنغالية حلقوق اإلنسان والدعوة إىل التصديق على الصك  اإلنسان
، ومن تدارك التأخري احلاصل يف إعداد بعض التقارير الدورية املوجهـة إىل هيئـات            اإلنسان

املعاهدات، بتنسيق وزارة الشؤون اخلارجية، ومن بدء استراتيجية وطنية وإجراءات برجميـة            
  .لتعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها، بدعم من شركاء إمنائيني

  رامية إىل محاية احلريات الفردية واحلقوق األساسية مواصلة اجلهود ال  -٣٠  
وحتظـى باهتمـام    اً  رئيسي  شاغالًمحاية احلريات الفردية واحلقوق األساسية      تشكل    -١٠٧

  .على الدواماحلكومة 

 ٢٠٠٩ يونيه/حزيرانيف  اً  توضيحات الستكمال الردود املقدمة مسبق      -اًخامس  
)A/HRC/11/24/Add.1 (بشأن بعض التوصيات  

   السنغال على بعض االتفاقيات الدوليةتصديق  -١  
 على االتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص من االختفاء القسري           السنغال صدقت  -١٠٨

، واتفاقيـة حقـوق     ٢٠٠٨سـبتمرب   / أيلول ٢٤املؤرخ   ٦١-٢٠٠٨مبوجب القانون رقم    
     نونالقـا مبوجـب    ( امللحـق هبـا    ربوتوكـول االختيـاري   الاألشخاص ذوي اإلعاقة و   

كما صدقت الـسنغال علـى      ). ٢٠٠٩ديسمرب  / كانون األول  ٢ املؤرخ   ٣٠-٢٠٠٩ رقم
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  بشأن محاية األطفال والتعاون يف جمال التبين على الصعيد الـدويل ١٩٩٣ لعام اتفاقية الهاي 
  .٢٠١١ديسمرب / كانون األول١يف 

اص املعين باستقالل القضاة    دعوة دائمة إىل املقرر اخلاص املعين مبسألة التعذيب واملقرر اخل           -٢  
  واحملامني

 التعاون  -جيم-الفرع خامساً أيضاً  انظر  (توجيه دعوة دائمة إىل مجيع اإلجراءات اخلاصة            
  )مع األمم املتحدة

لطلبات الزيارات اليت يتقدم هبا املكلفون بواليـات يف         اً  لقد استجابت السنغال دائم     -١٠٩
لذا، فهي على استعداد للنظر يف أي طلبات        . نسانإطار اإلجراءات اخلاصة جمللس حقوق اإل     

زيارات من جلنة اً وقد تلقت السنغال مسبق . ترد إليها من املكلَّفني بالواليتني املذكورين أعاله      
مناهضة التعذيب، واملقرر اخلاص املعين حبقوق اإلنسان للمهاجرين، واملقرر اخلاص املعـين             

 باالجتار باألشخاص، ال سيما النساء واألطفال، وفريق        باحلق يف التعليم، واملقرر اخلاص املعين     
وفيما خيص الدعوة الدائمة جلميع اإلجـراءات اخلاصـة،         . العمل املعين باالحتجاز التعسفي   

مـن  اً   إذا كان مقدم   ، ال سيما  ألي طلب زيارة   لالستجابة ااستعدادهاً   السنغال جمدد  ؤكدت
  .اإلجراءات اخلاصةيف إطار مكلفني بواليات 

  احترام ومحاية حقوق اإلنسان واحلريات األساسية للجميع كفالة   -٣  
، استجابة للتوصية العامـة    ٢٠٠٩باإلضافة إىل األحكام الدستورية الصادرة يف عام          -١١٠
 الواردة يف الفرع ذي الصلة، جرى الشروع يف تدابري أخـرى وتنفيـذها، ومنـها                ٣رقم  

سانية لصاحل املديرين الوطنيني واملسؤولني عن      باألخص وضع برنامج تدرييب عن الشؤون اجلن      
  . التنسيق يف الوزارات

اإللزامـي   بالـسجن    االغتصابُيعاقب على جرمية    وفيما يتعلق بالعنف ضد املرأة،        -١١١
تشويه األعـضاء   يندرج  و من عمرها،     سنوات إذا كانت الضحية دون الثالثة عشرة       ١٠ ملدة

  .العقوبات اليت يعاقب عليها بأشد األنثوية يف قائمة اجلرائمالتناسلية 

 السلطات واستقاللية القضاة من أجل ضمان فعالية اجلهـاز القـضائي، ال سـيما         فصل  -٤  
  خيص مدة االحتجاز السابق للمحاكمة فيما
الـسلطة  استقالل و فصل السلطات وموازنتها،ب التزامها  يف دستورها  تؤكد السنغال   -١١٢
التحقيـق وإصـدار   االدعاء و، والفصل بني مهام   ة والتشريعي ة التنفيذي سلطتني عن ال  ئيةالقضا

  .األحكام
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 الذي ال ميكن تعديلـه  ١٩٩٢وُيكفل مركز القضاة مبوجب القانون التأسيسي لعام          -١١٣
وقد كان هذا القانون موضوع مشروع تعديل توافقي يهدف باألخص          . إال بأغلبية مشروطة  

  .طعنهم يف التدابري التأديبيةإىل تعزيز األمن الوظيفي للقضاة وإمكانية 
 بساحلباألمر ال يتعدى ، االحتياطي يف القضايا املتعلقة باجلنحوفيما يتعلق باالحتجاز   -١١٤

جيب على مدير السجن اإلفـراج      هذه املدة    قابلة للتجديد، وعند انقضاء   غري  مدة ستة أشهر    
ز يف القـضايا املتعلقـة       ويف املقابل، ال خيضع االحتجا     . رأي القاضي  طلبعن احملتجز دون    

عـن  فضالً  و. باجلرائم ملدة حمددة، لكنه جيري حتت مراقبة رئيس غرفة االهتام وحتت إشرافه           
ذلك، ومن أجل تفادي فترات االحتجاز الطويلة، اليت قد تؤدي إىل مطالبات بـالتعويض،              

  . ُتعقد بشكل منتظم جلستان إىل أربع جلسات يف حمكمة اجلنايات

  )حسني هربيقضية (فالت من العقاب على الصعيد الدويل مكافحة اإل  -٥  
وفاًء من السنغال بالتزاماهتا الدولية، ال سيما التزاماهتا املنبثقة عـن اتفاقيـة األمـم            -١١٥

نـشاء  إلاتفاق مع مفوضية االحتاد األفريقي      على   املتحدة ملناهضة التعذيب، وقعت السنغال    
 املرتكبةرائم الدولية   اجل احملاكمة على اكم السنغالية من أجل     االستثنائية يف احمل  األفريقية  الدوائر  

وقـد  . ١٩٩٠ديسمرب  / كانون األول  ١ إىل   ١٩٨٢يونيه  / حزيران ٧يف تشاد يف الفترة من      
عيُّن القضاة الالزمون يف هذه احملاكم، وبدأت مرحلة التحقيق وخيـضع الـرئيس هـربي               

  .لالحتجاز االحتياطي يف الوقت الراهن

  ل قانون العقوبات من أجل إلغاء جترمي املمارسات املثلية تعدي  -٦  
 من ٣١٩بيد أن املادة . ال يوجد يف التشريعات السنغالية أي نص جيرم املثلية اجلنسية  -١١٦

. قانون العقوبات تقضي باملعاقبة على األفعال غري الطبيعية املرتكبـة يف األمـاكن العامـة              
وقد أتيحـت الفرصـة يف      . بسبب املثلية اجلنسية  يوجد أي شخص حمتجز يف السنغال        وال

  .مناسبات خمتلفة للرأي العام السنغايل ليقول كلمته بشأن هذه املسألة

وفقاً تدابري حمددة لكفالة حرية التعبري، وحرية تكوين اجلمعيات، وحرية الصحافة،           اختاذ    -٧  
  للمعايري الدولية

لعهد الدويل  يف إطار االمتثال ل   الدستور،  ب  ، املكفولة مبوج   التعبري يندرج إقرار حرية    -١١٧
 ويتسم الوضع القانوين هلذه احلرية بعدم وجود أي شرط          .اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية   

للحصول على تصريح مسبق من أجل إنشاء مؤسسة صحفية، وبعدم وجود أي رقابة علـى            
  .حمتويات اجلرائد قبل نشرها

ية للصحفيني مبخالفات القانون العام وتطبق عليهم       ويتعلق معظم املالحقات القضائ     -١١٨
ومل تشرع الدولة يف أي مالحقة قـضائية  . يف هذه احلاالت أحكام قانون اإلجراءات اجلنائية      



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

GE.13-15710 26 

 من قانون العقوبات املتعلقة باملـساس بـأمن         ٨٠أما مسألة إلغاء املادة     . ألي صحفي كان  
  .ة بإصالح قانون العقوباتعلى نظر اللجنة املعنياً الدولة فهي معروضة حالي

  إلغاء جترمي خمالفات الصحافة   -٨   
لقد اعتمد جملس الوزراء مشروع قانون الصحافة الذي يأخذ هـذا األمـر بعـني                 -١١٩

  .االعتبار، يف انتظار أن تصوت عليه اجلمعية الوطنية

  املمارسة الفعلية حلرية تنظيم املظاهرات وتكوين اجلمعيات   -٩  
وال ُتتخذ تـدابري  . حرية تنظيم املظاهرات أو عقد االجتماعات     تور مبدأ   يكفل الدس   -١٢٠

ملنع ذلك إال يف حاالت استثنائية، وتبني السلطة اإلدارية املختصة، حسب االقتضاء، أسباب             
  . املنع ال سيما إذا كانت األسباب متعلقة باألمن العام

الـذي  لمرأة، والطفل واألشخاص    تنظيم دورات تدريبية بشأن محاية احلقوق األساسية ل         -١٠  
  يشكلون أقليات بسبب ميلهم اجلنسي أو هويتهم اجلنسانية

 .يقدَّم تدريب على حقوق اإلنسان للطالب يف جمال القضاء وأفراد الدرك املتدربني             -١٢١
وهنـاك  . ويستفيد القضاة املمارسون من حلقات عمل وحلقات دراسية يف هـذا الـصدد            

وقد تصل إىل العزل،    لإلجراءات القانونية الواجبة    وفقاً   التحقيق   عقوبات منوذجية تصدر بعد   
  .حبق املوظفني املدانني بارتكاب انتهاكات حلقوق اإلنسان

  يةفاق املستقبلاآلملبادرات واألولويات وااللتزامات الطوعية والقيود وا  -اًسادس  
منائية االقتـصادية   يف سياق اجلهود اليت تبذهلا السنغال من أجل حتقيق األهداف اإل            -١٢٢

وتسفر الفجوة القائمة بني هذه     . واالجتماعية اليت حددهتا، تواجه السنغال صعوبات ال حمالة       
األهداف ومنط النمو ونقص اهلياكل األساسية وضعف اإلنتاجية واالستثمارات بشكل نسيب،           

الطاقة الفرعي،  وتشكل الصعوبات املتكررة اليت يواجهها قطاع       . عن آثار تقيد دينامية التنمية    
والناجتة عن االعتماد على واردات البترول وِقدم حمطات توليد الطاقة، عوائق أمام االقتـصاد            

  .واإلعمال التام حلقوق اإلنسان، وال سيما احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية
 الـصحية ياكـل   اهل مـن    يف افتقار عدد   الرئيسية   عوائقالويف جمال الصحة، تتمثل       -١٢٣
 اللقاحـات ستيات إىل الطابع الوظيفي، وقلة املوظفني املؤهلني واملخزونـات مـن            واللوج
  .  األساسيةةواألدوي
وتويل السنغال أمهية كبرية للدميقراطية وسيادة القانون واملساءلة، باعتبارها عناصـر             -١٢٤

ساواة بني اجلنسني أساسية لتعزيز سيادة القانون وحتقيق النمو والقدرة التنافسية، شأهنا شأن امل     
  .وإمكانية احلصول على اهلياكل األساسية احليوية
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 بإمكانية احلصول على خدمات صحة      ومل حتقَّق بعد األهداف اإلمنائية لأللفية املتعلقة        -١٢٥
توفري التعليم للجميع، على    و ،إمتام التعليم االبتدائي  و ،األم والطفل، ومرافق الصرف الصحي    

اللتحاق باملدارس االبتدائية بـني     ل املعدل اإلمجايل  يف املائة يف     ٢بنسبة   حتقيق تقدم الرغم من   
 ٩٠ إىل ٨٠وترمي السنغال إىل زيادة نسبة التغطية بالتحصني مـن    . ٢٠١١ و ٢٠٠٥عامي  

يف املائة من خالل إدخال لقاحات جديدة ضد سببني من األسباب الثالثة الرئيسية لوفيـات               
  . وفريوس روتااألطفال، ومها االلتهاب الرئوي

 املتكررة والتوسـع احلـضري      تويشكل االستخدام العشوائي لألراضي والفياضا      -١٢٦
وال تزال هناك حتـديات     . يف ظروف عيش السكان   اً  ضاراً  السريع عوامل تؤثر مجيعها تأثري    

أخرى، ترتبط باحلصول على األراضي وضعف التمويل العام لشبكات الطـرق والـسكن             
 يف املائة، مما جيعل القطاعات الريفية       ٢٠االجتماعية غري الكافية، بنسبة     االجتماعي واحلماية   
  .وغري الرمسية بال محاية

  تعزيز سيادة القانون واحلكم الرشيد وحقوق اإلنسان والعدالة  - ألف  
نظام على  أيضاً  من االعتماد   ،   عامة  على استراتيجية  اليت تقوم كافحة الفساد،   ال بد مل    -١٢٧
وتتوقف كفالة حقوق اإلنسان على محايـة       .  مناسبة  بشرية ومادية  مكانيات حيظى بإ  قضائي

  .سيما النساء واألطفال احلقوق اهليكلية وحقوق فئات معينة، ال
، تتمثل األهداف املنـشودة يف      ٢٠١٧-٢٠١٣ويف إطار استراتيجية التنمية للفترة        -١٢٨

ر، وتشديد العقوبـات    صَّاحلد من حاالت االحتجاز االحتياطي، وحتسني ظروف رعاية القُ        
  .املتعلقة بانتهاكات حقوق املرأة والطفل واألقليات، وحتسني ظروف اإلقامة يف السجون

ويسمح إنشاء املرصد الوطين ألماكن االحتجاز مبكافحة التعذيب احملظور جبميـع             -١٢٩
  .أشكاله كما يسمح مبنعه

  املساواة بني اجلنسنيتعزيز   -باء  
 بني اجلنسني هي مسألة شاملة يف السياسات العامـة والـربامج            ةاإن مسألة املساو    -١٣٠

ولتمكني املرأة، تشجع الدولة على رفع سن الزواج والتخلي عن الـزواج            . اإلمنائية الوطنية 
ويشكل فرض شرط املساواة    . املبكر من خالل تقدمي منح دراسية إلبقاء الفتيات يف املدرسة         

ـ اً  ، كشرط مسبق للمقبولية، تقدم    ٢٠١٠ام  التامة يف القوائم االنتخابية يف ع      يف هـذا   اً  مهم
  .الصدد
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  التدابري املتخذة ملساعدة األشخاص ذوي اإلعاقة ودعمهم   -جيم  
 ٢٠١٠ يوليـه /متوز ٦ املؤرخ   ١٥-٢٠١٠يشكل قانون التوجيه االجتماعي رقم        -١٣١

 أفضل لـصاحل    لسياسة عامة اً  واملتعلق بتعزيز حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة ومحايتها، إطار       
 .األشخاص ذوي اإلعاقة

  الرعاية الصحية الشاملة : املبادرات يف جمال الصحة  -دال  
خطـة   بشأن   ٢٠١٣أعلنت احلكومة، عند إصدار االستعراض السنوي املشترك لعام           -١٣٢

، عن وضع استراتيجية لتقدمي خدمات الرعاية الصحية باجملان لألطفـال           التنمية الصحية الوطنية  
 سنوات وحتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية املتعلقـة بالـصحة حبلـول            ٥دة إىل سن    منذ الوال 

عن استراتيجيات جديدة للتمويل بغية إتاحة فرص أفضل        أيضاً  وتبحث احلكومة   . ٢٠١٥ عام
للسكان للحصول على الرعاية الصحية، من خالل االنضمام إىل شراكة البنك الدويل يف جمال              

  .مع شركاء من أجل بلوغ األهداف اإلمنائية لأللفية" ميثاق السنغال"الصحة، والتوقيع على 
خطـة التنميـة   بتقدمي دعم أفضل لتنفيـذ      " ميثاق السنغال "وسيسمح التوقيع على      -١٣٣

وبادرت . ٢٠١٥-٢٠١١ من خالل تفعيل برنامج االستثمار القطاعي للفترة الصحية الوطنية
لومات الصحية الضروري لتقيـيم األداء وإجـراء        إىل إصالح وتعزيز نظام املع    أيضاً  الدولة  

  .إصالحات مهمة لتحقيق هدف الرعاية الصحية الشاملة
وتنطوي الرعاية الصحية الشاملة على تطوير املؤسسات التعاضدية الصحية وإعـادة           -١٣٤

تنظيمها من خالل حتليل للعناصر القائمة، يشمل مبادرات خمتلفة بشأن خدمات جمانية جرى             
 والرعاية الصحية لألطفال منذ الوالدة      التكفل باملسنني، العمليات القيصرية، وخطة     (جتريبها

وسُتنشأ روابط بني برنامج اإلعانات األسرية ونظام التأمني الـصحي          ).  سنوات ٥إىل سن   
 وفيما خيص امليزانية    .اإللزامي، لتهيئة بنية الصندوق املستقل للحماية الصحية الشاملة مستقبالً        

يف الفتـرة بـني   اً ، فإن ميزانية الصحة القائمة على املوارد الداخلية تضاعفت تقريب      املخصصة
  . مليار فرنك٩٧ مليار فرنك إىل ٥٠,١٢٤، حيث زادت من ٢٠١٢ و٢٠٠٤عامي 

  االستنتاجات  -اًسابع  
ـ      اً  وفاًء من السنغال بالتزاماهتا الدولية والتزام       -١٣٥ اً منها بالدفاع عن سيادة القانون التزام
 فإهنا تعرب من جديد عن استعدادها ملواصلة تعاوهنا مع آلية االسـتعراض الـدوري     اً،حازم

ومبا أن احترام حقوق اإلنـسان يـأيت يف         . الشامل وهيئات املعاهدات واإلجراءات اخلاصة    
مقدمة أولويات السنغال، فإن السنغال ستواصل اختاذ إجراءات ملموسة من أجل تعزيز هذه             

  .احلقوق ومحايتها
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وستساهم بالتأكيد خمتلف الربامج والسياسات اليت تتضمنها االستراتيجية الوطنيـة            -١٣٦
 يف رفع املـستوى املعيـشي       ٢٠١٧-٢٠١٣للتنمية االقتصادية واالجتماعية اخلاصة بالفترة      

من مستدام  مطرد و ظروف الالزمة لنمو    للسكان، مبا أن هدف هذه االستراتيجية هو توفري ال        
  .، وحتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية بشكل كبريقراحلد من الفأجل 
عن ذلك، جتدر اإلشارة إىل أمهية التعاون الثنائي واإلقليمي واملتعدد األطراف    فضالً  و  -١٣٧

  .يف تعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها
ويف هذا الصدد، وعلى سبيل اإليضاح، تشكل اجملاالت املواضيعية التالية موضـوع              -١٣٨

  .ع شركاء ثنائينيتعاون مكثف م
  االجتار باألشخاص

كافحـة االجتـار     مل اتفاقعلى  مايل   مع   السنغالقعت  ، و ٢٠٠٤يوليه  / متوز ٢٢يف    -١٣٩
ترمي إىل مراقبة احلدود من     هذا االتفاق خطة عمل     ويتضمن  . عرب احلدود وهتريبهم  باألطفال  

 وجلان وطنيـة    م،ه وهتريب شخاصإنشاء جلان ملكافحة االجتار باأل    ، و  تصاريح اخلروج  خالل
  .رصد دائمةجلنة وإىل أوطاهنم، عادة األطفال إل

  قضاء األحداث    
بشأن حقـوق اإلنـسان     اً  ثنائياً   حوار سويسرا مع   جتري السنغال ،  ٢٠١٢ منذ عام    -١٤٠

 حول حقوق اإلنسان، وثانيهمـا       ثنائية سنوية  يتكون من عنصرين، يتعلق أوهلما مبشاورات     
وتتيح هـذه املناقـشات     .  قضاء األحداث   جمال  يف ني العاملني املوظفالتدريب وبناء قدرات    ب

من أجل تبادل اخلربات وحبث حالة حقوق اإلنـسان يف الـسنغال      اً  فرصة ساحنة للبلدين مع   
  .وسويسرا، بروح شراكة نقدية وبناءة يف الوقت ذاته

   سنة٢٤ سنوات و١٠الصحة اجلنسية واإلجنابية للشباب البالغني من العمر ما بني     
 يركز هذا الربنامج، املمول من هولندا، على حقوق اإلنسان واملساواة بني اجلنسني،             -١٤١

 ٢٠١٣هدف إىل حصول اجلميع على خدمات الصحة اإلجنابية يف الفتـرة بـني عـامي              يو
  . من خالل استخدام اهلواتف احملمولة وتكنولوجيات املعلومات واالتصاالت٢٠١٥و

واستكـشاف  ملواصلة التعاون    السنغال   على استعداد لة  هذه ليست سوى أمثلة قلي    و  -١٤٢
  .حقوق اإلنسان، مبا يتماشى مع أولوياهتايف جمال  للتعاون أخرىجماالت 
 ٧ إىل   ٥وفيما يتعلق بالتعاون مع اهليئات اإلقليمية، جتدر اإلشارة إىل أنه يف الفترة من                -١٤٣
 األفريقية حلقوق اإلنسان والشعوب،     من احملكمة اً  السنغال وفد استقبلت  ،  ٢٠١٢سبتمرب  /أيلول

محايـة  بدور هذه املؤسسة يف جمال  الوعي التعريف وإذكاءكمة، من أجل هذه احمل رئيس  ترأسه  
  . واستقبلت هذا الوفد السلطات العليا يف الدولة.، وبإجراءاهتا ولوائحهاحقوق اإلنسان
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  التابع صادية واالجتماعية والثقافية  فإن الفريق العامل املعين باحلقوق االقت     عن هذا،   فضالً  و  -١٤٤
، زيارة إىل السنغال يف     ٢٠١٣ قبل هناية عام     سيجري،للجنة األفريقية حلقوق اإلنسان والشعوب      

 النظام التعليمـي    استكشافتعزيز حقوق اإلنسان، مع التركيز على احلق يف التعليم، هبدف           إطار  
  . الصعوبات، وتقدمي توصياتتسليط الضوء على، وأفضل املمارساتوحتديد  ،لسنغايلا

اً مـستمر اً  حتـدي يشكالن   تهاتعزيز حقوق اإلنسان ومحاي   من السنغال بأن    اً  واقتناع  -١٤٥
 مواصلة التزامها يف هذا اجملال، مبساعدة مجيـع أصـحاب           فإهنا تعتزم بالنسبة جلميع الدول،    

  . اجملتمع املدينن فيهم، مباملعنينياملصلحة 

        


