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  ملافريق العال على توصيات السنغالردود 
  املعين باالستعراض الدوري الشامل

الدولية حلماية مجيع    التفاقيةياري وا  وبرتوكوهلا االخت  اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة    التصديق على     - ١
لعام اتفاقية الهاي   ؛ وإمتام عملية التصديق على      )هاييت( يف أقرب اآلجال     األشخاص من االختفاء القسري   

  )املكسيك (بشأن محاية الطفل والتعاون يف جمال التبين على الصعيد الدويل ١٩٩٣

 جمللس الوزراء، مشروع القانون الذي خيـّول        ، يف جلسة  ٢٠٠٩أبريل  / نيسان ٩أقرت حكومة السنغال، يوم     
 وبرتوكوهلا االختياري، وهـو ملتـزم   اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقةرئيس اجلمهورية التصديق على  

  .بإمتام عملية التصديق هذه يف أقرب اآلجال

  / شـباط  ٦ليهـا يف    ، املوقع ع  الدولية حلماية مجيع األشخاص من االختفاء القسري       التفاقيةأما فيما يتعلق با   
  .٢٠٠٨نوفمرب / تشرين الثاين٢٨، فقد صّدقت عليها السنغال يف ٢٠٠٧فرباير 

بشأن محاية الطفل والتعاون     ١٩٩٣لعام  اتفاقية الهاي     على وتتعهد حكومة السنغال مبواصلة عملية التصديق     
  .يف جمال التبين على الصعيد الدويل

؛ )املكـسيك (عنيني مبسألة التعذيب وباستقالل القضاة واحملـامني        توجيه دعوات إىل املقررْين اخلاصْين امل       - ٢
  دعوة مفتوحة إىل مجيع اإلجراءات اخلاصة) اجلمهورية التشيكية(وتنفيذ ) التفيا(والنظر يف توجيه 

 على قبول الطلبات اليت يوجهها هلا املكلفون بالواليات يف إطار اإلجراءات اخلاصة             لقد دأبت السنغال دائماً   
املقررة وحىت حينه، أصدرت موافقتها املبدئية على الطلبات اليت وردت إليها من . بعة جمللس حقوق اإلنسانالتا

الفريـق العامـل املعـين      ، و املقرر اخلاص املعين باحلق يف التعليم     ، و اخلاصة املعنية حبقوق اإلنسان للمهاجرين    
املعين حبالة ، واملقرر اخلاص  خباصة النساء واألطفال  املقرر اخلاص املعين باالجتار بالبشر و     ، و باالحتجاز التعسفي 

   .املدافعني عن حقوق اإلنسان

املقرر اخلاص املعين مبسألة بيع األطفال واستغالهلم يف البغاء ويف املـواد        وفيما يتعلق بطلب الزيارة الذي قدمه       
  . اليت عوملت هبا الطلبات األخرى فقد ورد بعد تلقي الطلبات املشار إليها أعاله وسيعامل بالروح ذاهتااخلليعة

أما فيما خيص زيارات املقررْين اخلاصْين املعنيني مبسألة التعذيب وباستقالل القضاة واحملامني، فإن السنغال مل               
  .تتلق أي طلب هبذا اخلصوص، وهي مستعدة لبحث أي طلبات توجه هلا يف هذا الصدد

فقتها على بعثة ترغب جلنة مكافحة التعذيب القيام هبـا        عن ذلك، فقد أعطت السلطات السنغالية موا       وفضالً
  .إىل السنغال يف تاريخ سيتفق عليه الطرفان يف وقت الحق

وفيما يتعلق بتوجيه دعوة مفتوحة جلميع املكلفني بالواليات يف إطار اإلجراءات اخلاصة، فإن السنغال مستعدة     
 الوقت احلاضر، فهي ال تزال تفضل اخليار الـذي          أما يف .  بشكل مستفيض  للنظر يف هذه اإلمكانية مستقبالً    

  . يف هذا اجملال واملتمثل يف الرد باإلجياب على طلبات الزيارات اليت توجه هلا رمسياًحىت اآلنانتهجته 
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احترام ومحاية حقوق اإلنسان واحلريات األساسية جلميع األشخاص دون أي شكل من أشكال التمييـز                 - ٣
فورية للتصدي ملشكلة التمييز، وتيسري وصول املرأة إىل التعليم والصحة، وكفالة ؛ واختاذ تدابري )بلجيكا(

  )املكسيك(محاية املرأة بشكل كامل 

عرف عن السنغال من التزام بتعزيز ومحاية حقوق اإلنـسان واحتـرام احلريـات              ُيما  تتطابق هذه التوصية مع     
يز لألفراد وجمموعات األفراد التمـاس شـىت سـبل          من النصوص القانونية اليت جت    عدد كبري   األساسية املكفولة   

  . عن أمنهم القانوينًاالنتصاف لضمان محاية هذه احلقوق واحلريات فضال

 تدابري تشريعية وتنظيمية ملواجهة مشكلة التمييز ضد املرأة ومواصلة عملها يف هذا             توقد سبق للسنغال أن اختذ    
  . هلذه التوصيةًاالجتاه، طبقا

 مـن الدسـتور     ٢٥ و ١٨ و ٣-١٧ و ٩-١٥ و ٢-١٥ و ٧ و ٤ و ١ل، ميكن اإلشارة إىل املواد      فعلى سبيل املثا  
  .واملكرسة بوضوح ال لبس فيه للقضاء على مجيع أشكال التمييز

 ٧ قضى بتعديل املواد     ً دستوريا ً، قانونا ٢٠٠٧نوفمرب  / تشرين الثاين  ١٣ويف هذا السياق، اعتمدت السنغال، يف       
القانون يشجع على تكافؤ الفرص بني النساء والرجال يف         "، ونص على أن      من الدستور  ٨٢ و ٧١ و ٦٨ و ٦٣و

  ."شغل الوظائف سواء كانت باالنتخاب أو بالتكليف

  :وتندرج هذه التدابري يف مسعى ينتظر أن يتواصل يف هذا اجملال وذلك بتنفيذ التدابري التالية

  ص بـني اجلنـسني، للفتـرة      وضع االستراتيجية الوطنية من أجل املساواة وتكـافؤ الفـر           )أ(  
  ؛٢٠١٥-٢٠٠٥

  مراعاة املنظور اجلنساين يف سياسات وبرامج الصحة والتعليم؛  )ب(  

  .٢٠٠٤اعتماد القانون املتعلق بالصحة اإلجنابية يف عام   )ج(  

وفيما يتعلق حبماية النساء واألطفال، عملت السنغال على تعزيز تشريعاهتا ذات الصلة وذلك بسن قانون يف عام                 
 قضى بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات وقانون اإلجراءات اجلنائية، وباملعاقبة على ختان البنـات،                ١٩٩٩

 ً عاما ١٣والسلوك اجلنسي مع األطفال، وهتك العرض، والتغرير بالقّصر بأقصى العقوبة إذا كانت الضحية دون               
  .أو امرأة يف حالة ضعف شديد

 توعية السكان وتثقـيفهم     الرامية إىل  لألنثى، فقد مسحت احلمالت احلثيثة       وفيما يتعلق بتشويه األعضاء التناسلية    
 يف املائة من اجملموعات السكانية احملليـة البـالغ          ٧٥وتقدمي الدعم هلم بالتخلي عن ممارسة ختان اإلناث بنسبة          

وقد أنـشأ  . بأما املتمادون يف هذه املمارسة فيتعرضون أكثر فأكثر للمحاكمة والعقا      .  جمموعة ٥ ٠٠٠عددها  
، جلنة للتفكري يف مـسألة      ٢٠٠٨ديسمرب  / كانون األول  ١٠ املؤرخ   ١٠٥٤٥وزير العدل، مبوجب القرار رقم      

  . العنف ضد النساء واألطفال
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  :رح إدخال النقاط التاليةويف سياق عملية اإلصالح اجلارية لقانون العقوبات وقانون اإلجراءات اجلنائية، اقُت

لجمعيات املعترف هبا، مىت كان نظامها الداخلي يشمل مكافحة العنـف           إتاحة اإلمكانية ل    )أ(  
ضد النساء، ألن تدعي حبق مدين أمام احملاكم يف جرائم االغتصاب وهتك العرض واإلخالل باآلداب العامـة                 
  واملمارسات اجلنسية مع األطفال واإلكراه على البغاء وتـشويه األعـضاء التناسـلية والتحـرش اجلنـسي                

  نس؛وجتارة اجل

حتديد نقطة بداية التقادم، يف حالة االنتهاكات اجلنسية، عند بلوغ الضحية سن الرشد إذا                 )ب(  
  كانت قاصرة عند وقوع الفعل وذلك حلماية حقوق الضحية على حنو أفضل؛ 

إتاحة اإلمكانية جلميع أفراد الشرطة القضائية لتفتيش املساكن وزيارة املساكن يف كل حني               )ج(  
  .ان يعتقد أن هبا أطفال معرضون للخطرويف كل مك

  ،؛ وتعزيز فعاليـة النظـام القـضائي   )هولندا(ضمان الفصل بني السلطات واستقالل الواليات القضائية       - ٤
  )اجلمهورية التشيكية(ال سيما فيما يتعلق مبدة فترة احلبس يف انتظار احملاكمة 

  .ها بالفعلتكد بأهنا قد استوفتقبل السنغال هبذه التوصية وتورد فيما يلي توضيحات لتؤ

لقد تزودت السنغال، منذ نيلها سيادهتا الوطنية، بقواعد سيادة القانون، أي فصل السلطات وإرسـاء نظـام             
  .قضائي يكفل الدستور استقالله

وبالفعل، فبعد أن أكد الدستور يف ديباجته متسك السنغال بنظام فصل السلطات وإقامة التوازن فيما بينـها،                 
  .والتشريعية  على استقاللية السلطة القضائية عن السلطتني التنفيذية٨٨ مادته ينص يف

   ال خيضعون، أثناء ممارستهم مهـامهم، سـوى لـسلطة القـانون            ن على استقاللية القضاة الذي    نص أيضاً يو
 ،ه املهنيـة  وقد جتسدت استقاللية القاضي بفضل تدابري احلماية اخلاصة اليت يتمتع هبا طوال حيات            ). ٨٩املادة  (

  .وأهم أصناف احلماية هذه على اإلطالق عدم قابلية عزله

مايو / أيار ٣٠ املؤرخ   ٢٧- ٩٢القانون العضوي   مبوجب  مكرسة أيضاً   والضمانات القانونية املمنوحة للقضاة     
 . أغلبية كبرية ألعضائه   ة وهو القانون الذي ال يستطيع الربملان تعديله إال بإجراء خاص يتطلب موافق            ،١٩٩٢
ضع مشروع توافقي لتعديل هذا القانون من أجل تعزيز الضمانات القانونية املمنوحة للقضاة، ولضمان              وقد وُ 

  .قدر أكرب من االستقاللية هلم

ويتوخى هذا املشروع على وجه اخلصوص تعزيز مبدأ عدم قابلية عزل قضاة احملاكم، وحتديد مدة احلرمـان                 
 على التقاعد مبـا خيـدم مـصلحته،          عزل القاضي أو إحالته تلقائياً     املؤقت من مزاولة املهنة، وتعديل شروط     

  .وإمكانية طلب إلغاء ما اختذ يف حقه من تدابري تأديبية
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وينص هـذا   .  من قانون اإلجراءات اجلنائية مدة احلبس االحتياطي يف مسائل اجلنح           مكرراً ١٢٧وتنظم املادة   
  . إال ملدة ستة أشهر غري قابلة للتجديداملشروع على أن األمر حببس املتهم ال يكون صاحلاً

أما يف املسائل اجلنائية، فإن احلبس االحتياطي، وإن مل حتدد مدته، خيضع لرقابة وإشراف رئيس غرفة االهتـام                  
  . مع السلطات املخول هبامتاشياً

ويلة حيث تعقد    أن تنصيب حماكم جديدة مبثابة وسيلة فعالة ملعاجلة مسألة االحتجاز لفترات ط            وقد بدا أيضاً  
.  ثالث حماكم استئناف وهناك حمكمتني على وشـك تنـصيبهما          وتعمل حالياً . كل حمكمة دورتني يف السنة    

 اعتماد القانون املتضمن إنشاء جلنة وطنية تعىن بالتعويض عن الـضرر النـاجم عـن                واجلدير بالذكر أيضاً  
  .االحتجاز لفترة طويلة

يف ) سويـسرا (قاب على الصعيد الدويل، وال سيما عن طريق تنفيذ          املسامهة يف مكافحة اإلفالت من الع       - ٥
الوالية اليت عهد إليها هبا االحتاد األفريقي واملتمثلة يف تقدمي السيد حسني حربي             ) آيرلندا(أقرب اآلجال   

  )آيرلندا وسويسرا(إىل العدالة ) رئيس تشاد السابق(

 أخذته على نفسها بتنفيذ الوالية الصادرة عن االحتـاد          تتفق هذه التوصية مع االلتزام الذي سبق للسنغال أن        
والسنغال على أمت االستعداد لتنظيم .  يف اتفاقية مكافحة التعذيباألفريقي والوفاء بالتزاماهتا بصفتها دولة طرفاً

  .ةيحماكمة حسني حربي ألن التدابري التشريعية والدستورية والتنظيمية الالزمة باتت فعل

، علـى أن    ٢٠٠٩فرباير  /، أثناء قمة االحتاد األفريقي املعقودة يف شباط       تىل أن السنغال أصر   وجتدر اإلشارة إ  
وبـذلك أعـرب االحتـاد األفريقـي، يف قـراره           . تكون هـذه املـسألة موضـع اسـتعراض شـامل          

Assembly/AU/Dec.240 (XII) ًللجهود اليت الذي اختذه عقب مناقشاته عن هذه املسألة، عن تقديره جمددا 
تها السنغال يف سبيل تنفيذ الوالية اليت خوهلا هبا، ووجه نداًء إىل اجملتمع الدويل بتقـدمي املـسامهات إىل                   بذل

  .مفوضية االحتاد مباشرة

) اململكة املتحدة وبلجيكا وكندا   (تعديل قانون العقوبات لرتع الصفة اجلرمية عن النشاط اجلنسي املثلي             - ٦
  ،العهد الدويل اخلاص بـاحلقوق املدنيـة والـسياسية   وفقاً ألحكام ) دةاململكة املتح(بني بالغني متراضني    

، وإلغاء مادة قانون العقوبات اليت جتّرم هـذا الـسلوك اجلنـسي             )كندا( منه   ٢٦ و ٢وال سيما املادتان    
؛ ومراجعة التشريع الوطين الذي يساعد على التمييـز         )هولندا(واملخالفة لإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان      

، ووضع حد   )سلوفينيا(اة ومعاقبة أشخاص ال لشيء إال بسبب ميلهم اجلنسي أو هويتهم اجلنسية             ومقاض
للحظر القانوين لألفعال أو املمارسات اجلنسية املثلية بني بالغني متراضني، وإطالق سراح األفراد املوقوفني              

ملسجونني بسبب ميلهم   ؛ واإلفراج عن مجيع األشخاص ا     )اجلمهورية التشيكية (على أساس هذه األحكام     
؛ وإطالق حوار وطين كفيل بأن يفضي إىل نزع الصفة اجلرمية عـن املثليـة اجلنـسية            )بلجيكا(اجلنسي  

؛ واختاذ تدابري ترمي إىل تشجيع التسامح يف هذا الصدد، وهو ما من شأنه أن تعزيـز فعاليـة                   )آيرلندا(
  )اجلمهورية التشيكية(اإليدز / البشريةالربامج التثقيفية يف جمال الوقاية من فريوس نقص املناعة
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جتدر اإلشارة، خبصوص نزع الصفة اجلرمية عن النشاط اجلنسي املثلي، إىل أنه ال يوجد يف السنغال حكم يف                  
 يف السنغال ال يعد جرمية وال ميكن إقامة أي دعوى قضائية يف فكون الشخص مثلياً. التشريع جيرم هذا النشاط

على أن قانون العقوبات السنغايل جيـّرم،       . دأ الدستوري القائل بقانونية اجلرائم واجلنح      باملب هذا الصدد، عمالً  
  . منه، إتيان فعل مناف للفطرة مع شخص من نفس اجلنس٣١٩مبوجب املادة 

 كمة حكمـاً  احملوعن إصدار   . وال يوجد يف السنغال يف الوقت احلاضر أي شخص حمتجز بسبب كونه مثلياً            
 احملكمة املختصة   ت بتهمة إتيان أفعال منافية للفطرة، فقد اسُتؤنف هذا احلكم وحكم          بسجن شباب سنغاليني  

  .، جراء انتهاك القواعد اإلجرائية املتعلقة بالزيارات املرتلية شكالًبإلغاء احلكم األول لكونه معيباً

الزمة لكفالة احتـرام    ال) السويد(مبا يف ذلك اإلجراءات التشريعية      ) سويسرا(اختاذ تدابري حمددة وفعالة       - ٧
؛ )السويد(والصحافة وفقاً للمعايري الدولية     ) سويسرا(وتكوين مجعيات   ) السويد وسويسرا (حرية التعبري   
 من قانون العقوبات املتعلقة باإلخالل بأمن الدولة واليت تقيد احلـق يف حريـة التعـبري         ٨٠وإلغاء املادة   

لتعبري اليت قطعتها السنغال على نفسها بتصديقها على العهد         ؛ واحترام االلتزامات املتعلقة حبرية ا     )فرنسا(
  ) كندا(الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية 

ويتـسم  . حرية التعبري منصوص عليها ومكفولة يف الدستور الذي يشري إىل القانون لتحديد شروط ممارستها             
املسبق إلنشاء مؤسسة صحفية وال املراقبـة       النظام القانوين ملمارسة حرية التعبري بعدم وجود شرط الترخيص          

ومثة قيود قانونية متصلة بضرورات محاية احلياة اخلاصة والنظام العـام           . املسبقة حملتوى الصحف قبل صدورها    
  .تنظم ممارسة هذه احلرية

وهذه املخالفات تعرض، مـن حيـث       . وتتعلق معظم الدعاوى املرفوعة ضد الصحافيني جبنح القانون العام        
يف السنغال حاليـاً    وال يوجد صحفي واحد يف      . قة مرتكبيها ومقاضاهتم، على قواعد املرافعات اجلنائية      مالح

  .نزاع مع القانون مببادرة من الدولة

خذت بعني االعتبار يف إطار  من قانون العقوبات املتعلقة باملساس بأمن الدولة، فقد أُ     ٨٠أما مسألة إلغاء املادة     
  .إصالح قانون العقوباتأشغال اللجنة املعنية ب

، واملـضي   )آيرلندا (٢٠٠٤التخلي عن جترمي خمالفات الصحفيني، وفاء بالوعد الذي قطعه الرئيس عام              - ٨
، علـى   )اململكة املتحدة وهولنـدا   (قدماً يف اخلطط الرامية إىل نزع صفة اجلرمية عن خمالفات الصحفيني            

 اخلـاص   األمم املتحـدة مقررنحو الذي أُبلغ به   وعلى ال  ٢٠٠٤النحو الذي أقره رئيس اجلمهورية عام       
، وتنقيح التشريع املتعلق حبرية الصحافة )اململكة املتحدة (املعين بتعزيز ومحاية احلق يف حرية الرأي والتعبري   

، وتقدمي تدريب ألفراد الشرطة وقوات اجلـيش يف جمـال           )بلجيكا(من أجل مواءمته مع املعايري الدولية       
  )الكرسي الرسويل(ية الصحافة هبدف منع حدوث أي جتاوزات يف هذا اجملال حقوق اإلنسان وحر

وقد جدد رئيس .  عن رغبتها يف نزع صفة اجلرمية عن خمالفات الصحفيني٢٠٠٤لقد أعربت السنغال من عام 
  . متسك السنغال هبذا االلتزامالدولة مؤخراً
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وبناًء على توصيات اجملتمع املـدين، تلتـزم        . نسان يف جمال حقوق اإل     أولياً ويتلقى أفراد قوات األمن تدريباً    
  .احلكومة بإدراج هذه املادة يف مناهج التدريب

، ومحاية احلق يف التجمع واحلق يف حرية        )فرنسا(كفالة حرية التظاهر وحرية تكوين مجعيات بصورة فعلية           - ٩
  )سلوفينيا(التعبري يف البلد 

ر اإلشارة إىل أن ممارسة هذه احلرية ال تتطلب سوى توجيه تصريح            فيما يتعلق حبرية التظاهر أو التجمع، جتد      
ويف حال قررت السلطة اإلدارية منع إقامـة النـشاط          .  إىل السلطة اإلدارية املعنية على سبيل اإلحاطة       مسبقاً

املـسألة  على أن إدارة هذه     . املطلوب، فبإمكان املعنيني تقدمي استئناف إىل احملكمة اإلدارية إللغاء هذا القرار          
  ، األمر الـذي    من قبل األطراف املعنية هو األسلوب املفضل بشكل عام على تسويتها عن طريق القضاء              ودياً

ال يسمح بوجود سوابق قضائية لضبط األسباب اليت تتذرع هبا اإلدارة يف قرار منع بعـض التظـاهرات يف                   
  .الساحات العامة

ائيني من احلصول على تدريب حمدد بـشأن محايـة حقـوق            متكني مسؤويل إنفاذ القانون واملوظفني القض       - ١٠
اإلنسان للنساء واألطفال واألشخاص ذوي امليول اجلنسية أو اهلوية اجلنسانية اليت جتعل منـهم أقليـة،                
وإجراء حتقيقات يف أي انتهاك حلقوق اإلنسان يرتكبه هؤالء املوظفون واختاذ العقوبات املالئمـة بـشأهنا    

  ) اجلمهورية التشيكية(

للطلبة الذين يدرسون يف املدرسة الوطنية للشرطة والتدريب        هناك مواد تدريبية يف جمال حقوق اإلنسان تقدم         
وقد جرى تعزيز هذا التدريب وذلك بعقد نـدوات وحلقـات عمـل             . املستمر وكذلك يف مدارس الدرك    

  .ال حتديداًباالشتراك مع موظفي اجلهاز القضائي وغريهم من األطراف العاملة يف هذا اجمل

ومصاحل اإلدارة العامة لألمن الوطين مستعدة إلدراج مسألة محاية األشخاص املستضعفني مثل النساء واألطفال 
  .يف برنامج التدريب األويل

ىل حد الطرد، يف حق أي موظف يثبت تورطه يف ارتكاب انتهاكات حلقوق             تخذ عقوبات صارمة، تصل إ    وُت
  .عد التحقيق يف األمر مع مراعاة حقوق جانب الدفاعوتقرر هذه العقوبات ب. اإلنسان

 -  -  -  -  - 


