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  جملس حقوق اإلنسان
  الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل

  الدورة الرابعة
  ٢٠٠٩فرباير / شباط١٣- ٢جنيف، 

  عدته املفوضية السامية حلقوق اإلنسان، وفقاً جتميع للمعلومات أ
  ٥/١من مرفق قرار جملس حقوق اإلنسان  )ب(١٥للفقرة 

  السنغال

هذا التقرير هو عبارة عن جتميع للمعلومات الواردة يف تقارير هيئات املعاهدات، واإلجراءات اخلاصة، مبا يف   
.  غري ذلك من وثائق األمم املتحدة الرمسيـة ذات الـصلة           ذلك املالحظات والتعليقات املقدمة من الدولة املعنية، ويف       

وال يتضمن التقرير أية آراء أو وجهات نظر أو اقتراحات من جانب املفوضية السامية حلقوق اإلنسان خبالف ما يرد                   
جملس حقـوق   اليت اعتمدها   العامة  وهو يّتبع هيكل املبادئ التوجيهية      . منها يف التقارير العلنية الصادرة عن املفوضية      

وقد أعّد التقرير مـع     . وذُكرت بصورة منهجية يف حواشي هناية النص مراجع املعلومات الواردة يف التقرير           . اإلنسان
ويف حال عدم وجود معلومات حديثـة، أُخـذت يف          . مراعاة كون وترية االستعراض يف اجلولة األوىل أربع سنوات        

وملا كان هذا التقرير ال جيمع سوى املعلومات الواردة . نت ال تزال صاحلةاالعتبار آخر التقارير والوثائق املتاحة إن كا
يف وثائق األمم املتحدة الرمسية، فإن االفتقار إىل املعلومات أو إىل التركيز بشأن مسائل حمددة قد ُيعـزى إىل عـدم                     

  .دولية حلقوق اإلنسانأو إىل املستوى املنخفض للتفاعل أو التعاون مع اآلليات ال/التصديق على معاهدة ما و
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   املعلومات األساسية واإلطار- أوالً 
  )١( نطاق االلتزامات الدولية- ألف 

  )٢(املعاهدات العاملية األساسية حلقوق اإلنسان
تاريخ التـصديق أو    
  التحفظات/اإلعالنات  االنضمام أو اخلالفة

 االعتــراف باالختــصاصات احملــددة 
  هليئات املعاهدات

 ة للقـضاء علـى مجيـع أشـكال         االتفاقية الدولي 
 التمييز العنصري

  نعم): ١٤املادة (شكاوى األفراد   ال يوجد  ١٩/٤/١٩٧٢

 العهــد الــدويل اخلــاص بــاحلقوق االقتــصادية 
 واالجتماعية والثقافية 

  -  ال يوجد  ١٣/١/١٩٧٨

ــ  ال يوجد  ١٣/١/١٩٧٨  العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية ــة ب ــشكاوى املتبادل ــدول ال  ني ال
  نعم): ٤١املادة (

الربوتوكول االختياري األول للعهد الدويل اخلـاص       
  باحلقوق املدنية والسياسية

  -  ال يوجد  ١٣/١/١٩٧٨

  -  ال يوجد  ٥/١/١٩٨٥  اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة
الربوتوكول االختياري التفاقية القضاء على مجيـع       

  أةأشكال التمييز ضد املر
): ٩ و ٨املادتـان   (إجراءات التحقيق     ال يوجد  ٢٦/٥/٢٠٠٠

  نعم/نعم
 اتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملـة        

  أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة
ــدول   ال يوجد  ٢١/٨/١٩٨٦ ــني ال ــة ب ــشكاوى املتبادل  ال

  نعم): ٢١املادة (
  نعم): ٢٢املادة (شكاوى األفراد 

  نعم): ٢٠املادة (ت التحقيق إجراءا
الربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعـذيب      
 وغريه من ضروب املعاملـة أو العقوبـة القاسـية          

  أو الالإنسانية أو املهينة

  -  ال يوجد  ١٨/١٠/٢٠٠٦

  -  ال يوجد  ٣١/٧/١٩٩٠  اتفاقية حقوق الطفل
الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل املتعلق      

  تراك األطفال يف الرتاعات املسلحةباش
إعالن ملزم مبوجـب      ٣/٣/٢٠٠٤

   سنة٢٠: ٣املادة 
-  

الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل املتعلق      
ببيع األطفال وبغاء األطفال واستغالل األطفـال يف        

  املواد اإلباحية

  -  ال يوجد  ٥/١١/٢٠٠٣

هاجرين االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال امل
  وأفراد أسرهم

ــدول   ال يوجد  ٩/٦/١٩٩٩ ــني ال ــة ب ــشكاوى املتبادل  ال
  ال): ٧٦ املادة(

  ال): ٧٧املادة (شكاوى األفراد 
 الربوتوكول االختياري الثاين للعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية واهلادف إىل إلغـاء              :املعاهدات األساسية اليت ليست السنغال طرفاً فيها      

، والربوتوكول االختياري التفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة        )٢٠٠٧توقيع فقط، عام    ( واتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة       ،وبة اإلعدام عق
  .)٢٠٠٧التوقيع فقط، عام (، واالتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص من االختفاء القسري )٢٠٠٧توقيع فقط، عام (

        
  التصديق أو االنضمام أو اخلالفة       أخرى ذات صلةصكوك دولية رئيسية 

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

  نعم      )٣(بروتوكول بالريمو
  نعم       )٤(الالجئون وعدميو اجلنسية

نعم، باستثناء الربوتوكـول اإلضـايف            )٥(مللحقة هبااتفاقيات جنيف والربوتوكوالت اإلضافية ا
 الثالث التفاقيات جنيف

 ٢٩االتفاقيات األساسية ملنظمة العمل الدولية رقـم        
  )٦(١٨٢ و١٣٨ و١١١ و١٠٠ و٩٨ و٨٧ و١٠٥و

  نعم    

  نعم      اتفاقية اليونسكو ملكافحة التمييز يف جمال التعليم
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انضمام السنغال إىل االتفـاقيتني     إىل   األمم املتحدة لشؤون الالجئني      مفوضية عن   ٢٠٠٧تقرير صدر عام    نوَّه    - ١
باستكمال حقوق الطفل   جلنة  ، أوصت   ٢٠٠٦ويف عام   .  إياه تطوراً إجيابياً   معترباً )٧(الدوليتني املتعلقتني بانعدام اجلنسية   

  .)٨(لتبين على الصعيد الدويل بشأن محاية الطفل والتعاون يف جمال ا١٩٩٣عملية التصديق على اتفاقية الهاي لعام 

عدم تقادم  ، تعهدت السنغال بالتصديق على الصكوك الدولية حلقوق اإلنسان كاتفاقية           ٢٠٠٦ويف عام     - ٢
  .)٩(١٩٦٨نوفمرب / تشرين الثاين٢٦ يف ، املوقعةجرائم احلرب واجلرائم املرتكبة ضد اإلنسانية

اللجنـة   ٢٠٠٠عزيز ومحاية حقوق اإلنسان يف عام       جلنة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية لت      ومنحت  - ٣
 وأعيد النظر يف اعتماد . كمؤسسة وطنية حلقوق اإلنسان"ألف" مركز االعتماد من الفئة السنغالية حلقوق اإلنسان

  .)١٠(٢٠١٠أكتوبر /، وسيجري استعراضه يف تشرين األول٢٠٠٧أكتوبر /هذه اللجنة ومت تأكيده يف تشرين األول

  ر الدستوري والتشريعي اإلطا- باء 

ساعد السنغال على أن املكتب  واجلرمية كتب األمم املتحدة املعين باملخدراتتقرير مل، ذكر ٢٠٠٨يف عام   - ٤
وذكر أيضاً  .  يف تشريعها الوطين   أحكام بروتوكول مكافحة هتريب املهاجرين عن طريق الرب والبحر واجلو         إدماج  

كافحة هتريب املهاجرين، مقدمة بذلك منوذجاً لغريها مـن دول غـرب            أول قانون يف جمال م    سنَّت  أن السنغال   
  .)١١(ووسط أفريقيا

، باإلضافة  ٢٠٠١بإدراج اتفاقية حقوق الطفل يف دستور عام         رحبت جلنة حقوق الطفل   ،  ٢٠٠٦ويف عام     - ٥
 سـنة؛  ١٥ب ستخدام  الذي حيدد احلد األدىن لسن اال١٩٩٧قانون العمل لعام   : إىل ترحيبها بسن التشريعات التالية    

 والعنف اجلنسي، وإفـساد      مجيع أشكال تشويه األعضاء التناسلية،      الذي حيظر  ١٩٩٩ لعام   ٠٥- ٩٩والقانون رقم   
 جلعل التعليم جمانيـاً وإلزاميـاً       ٩٢- ٩١ على القانون رقم     ٢٠٠٤أخالق القّصر؛ والتعديالت اليت أُدخلت يف عام        

 املتعلق مبكافحة ٠٢- ٢٠٠٥دسة والسادسة عشرة؛ واعتماد القانون رقم لألطفال الذين تتراوح أعمارهم ما بني السا
، اعتمدت السنغال القـانون     ٢٠٠٤ ديسمرب/ويف كانون األول  . )١٢(٢٠٠٥االجتار بالبشر ومحاية الضحايا يف عام       

  .)١٣( الذي يلغي عقوبة اإلعدام٣٨- ٢٠٠٤م رق

اعية والثقافية، كجانب إجيايب، أن املركز الذي ، الحظت جلنة احلقوق االقتصادية واالجتم٢٠٠١ويف عام   - ٦
. )١٤(يوليه الدستور السنغايل للمعاهدات الدولية اليت تصدق عليها السنغال أعلى من مركـز القـوانني احملليـة                

، الذي جيرِّم عـدة    ١٩٩٩يناير  / املؤرخ كانون الثاين   ٠٣- ٩٩والحظت أيضاً أن السنغال قد سّنت القانون رقم         
  .)١٥(لألنثى، والتحرش اجلنسي، وارتكاب العنف املرتيل ضد النساءتشويه األعضاء التناسلية نها ممارسات من بي

   اهليكل املؤسسي واحلقوق إنساين- جيم 

، رحبت جلنة حقوق الطفل اللجنة بإنشاء مديرية مشتركة بني الوزارات ُتعـىن حبقـوق               ٢٠٠٦يف عام     - ٧
ا اخلتامية السابقة، لتنسيق اإلجراءات املتخذة من ِقبل مجيع املؤسسات الطفل، وفقاً للتوصيات الواردة يف مالحظاهت

والحظت أيضاً إنشاء املفوضية السامية حلقوق اإلنسان وتعزيز السلم التابعة لـديوان            . )١٦(املعنية بتنفيذ االتفاقية  
  .)١٧(الرئاسة، واملخولة والية تلقي شكاوى األطفال
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ء على التمييز العنصري اجلهود اليت بذلتـها الـسنغال إلنـشاء            ، الحظت جلنة القضا   ٢٠٠٢ويف عام     - ٨
املعنيـة حبقـوق    و واللجنة املشتركة بني الوزارات      ،مؤسسات حلماية حقوق اإلنسان، مثل جلنة حقوق اإلنسان       

  .)١٨( ومكتب حقوق اإلنسان والقانون اإلنساين،اإلنسان

   التدابري السياساتية- دال 

حقوق الطفل علماً بالبيئة العامة للسياسات، كمختلف خطط العمل املعّدة ، أحاطت جلنة ٢٠٠٦يف عام   - ٩
 ٢٠٠٥تقرير صدر عن صندوق النقد الدويل يف عام وأشار . )١٩(الصاحل األطفال وورقة استراتيجية احلد من الفقر

نمو لصاحل السنغال وضعه مرفق احلد من الفقر وحتقيق الترتيباً  ٢٠٠٣يف عام أقر أن اجمللس التنفيذي للصندوق إىل 
، وذلك لدعم تنفيذ ورقة احلكومـة املتعلقـة         ٢٠٠٥ إىل عام    ٢٠٠٣يدوم ثالث سنوات ويغطي الفترة من عام        

  ورحبت جلنة حقوق الطفل أيضاً باجلهود املبذولة يف جمال قـضاء األحـداث،             . )٢٠(ستراتيجية احلد من الفقر   با
خطة لعدم وجود بيد أهنا أعربت عن أسفها . )٢١("ث يف السنغالتعزيز احلماية القانونية لألحدا"وال سيما مشروع 

  .)٢٢(عمل وطنية شاملة للطفل تغطي مجيع جماالت االتفاقية

   تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان على أرض الواقع- ثانياً 
   التعاون مع آليات حقوق اإلنسان- ألف 

  التعاون مع هيئات املعاهدات - ١

  )٢٣(هيئة املعاهدة
قُدم رير ـآخر تق 
  حالة اإلبالغ  رد املتابعة  آخر مالحظات ختامية  وُنظر فيه

اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية     
  والثقافية

  -  ٢٠٠١سبتمرب /أيلول  ٢٠٠٠
  

تأخر تقدمي التقرير الثالث منـذ      
  ٢٠٠٣عام 

نـوفمرب  /تشرين الثـاين    ١٩٩٦  اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان
١٩٩٧  

لتقرير اخلامس منذ   تأخر تقدمي ا     -
  ٢٠٠٠عام 

نـوفمرب  /تشرين الثـاين    ٢٠٠١  جلنة القضاء على التمييز العنصري
٢٠٠٢  

تأخر تقدمي التقارير الـسادس        -
الثـامن  والسابع عـشر و   عشر  

  ٢٠٠٤عشر منذ عام 
أكتـوبر  /تشرين األول   ٢٠٠٦  جلنة حقوق الطفل

٢٠٠٦  
حيل موعد تقدمي تقرير موحـد        -

الرابـع  ويضم التقارير الثالث    
  ٢٠١١اخلامس يف عام و

حيل موعد تقدمي التقارير مـن        -  ١٩٩٤فرباير /شباط  ١٩٩١  جلنة القضاء على التمييز ضد املرأة
 ٢٠١٠الثالث إىل الثامن يف عام 

الثالث تأخر تقدمي التقارير من       -  ١٩٩٦يوليه /متوز  ١٩٩٥  جلنة مناهضة التعذيب
  ١٩٩٦إىل السادس منذ عام 

 الربوتوكول االختياري   -ل  جلنة حقوق الطف  
  املتعلق باشتراك األطفال يف الرتاعات املسلحة

تأخر تقدمي التقرير األويل منـذ        -    
  ٢٠٠٦عام 

 الربوتوكول االختياري   -جلنة حقوق الطفل    
املتعلق ببيع األطفال وبغاء األطفال واستغالل      

  األطفال يف املواد اإلباحية

 تأخر تقدمي التقرير األويل منـذ       -    
  ٢٠٠٥عام 
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  .)٢٤(آليات اهليئات التعاهدية، تعهدت السنغال باحترام املهل احملددة لتقدمي التقارير الدورية إىل ٢٠٠٦يف عام   - ١٠

  التعاون مع اإلجراءات اخلاصة -٢

  ال  ُوجهت دعوة دائمة
  ال يوجد  آخر الزيارات أو التقارير املتعلقة بآخر البعثات

املقرر اخلـاص  املمثلة اخلاصة لألمني العام املعنية باملدافعني عن حقوق اإلنسان؛ و   حيث املبدأالزيارات املوافق عليها من 
املقرر اخلاص  ؛ و الفريق العامل املعين باالحتجاز التعسفي    ؛ و املعين باحلق يف التعليم   

 وخباصة  ،املقرر اخلاص املعين باالجتار بالبشر    ؛ و املعين حبقوق اإلنسان للمهاجرين   
  .طفالالنساء واأل

  ال يوجد  الزيارات اليت طُلب إجراؤها ومل يوافق عليها بعد
  -   التعاون أثناء البعثات/التيسري

  ال يوجد  متابعة الزيارات
وجهت نوفمرب، / تشرين الثاين١٤ و٢٠٠٤نوفمرب / تشرين الثاين١٥بني يف الفترة   الردود على رسائل االدعاء والنداءات العاجلة

وأثنـاء الفتـرة    .  صحفيني ٦ أشخاص من بينهم     ٧ختص   رسائل ٦إىل احلكومة   
  .) يف املائة٣٣(رسالتني اثنتني نفسها، رّدت السنغال على 

 استبياناً أرسـلها أصـحاب      ١٢أجابت السنغال على استبيان واحد من أصل          )٢٥(الردود على االستبيانات املتعلقة مبسائل مواضيعية
 كانون  ٣١ و ٢٠٠٤يناير  /كانون الثاين  ١ ما بني    )٢٦(واليات اإلجراءات اخلاصة  

  .)٢٧(، ضمن املهل احملددة٢٠٠٧ديسمرب /األول

 أفضل الظروف   ، تعهدت السنغال بالترحيب بأصحاب واليات اإلجراءات اخلاصة وتوفري        ٢٠٠٦يف عام     - ١١
  .)٢٨(هلم إلجناز مهامهم

  التعاون مع املفوضية السامية حلقوق اإلنسان - ٣

ويف كـانون   . )٢٩( حلقوق اإلنسان  ت السنغال بدعم مفوضة األمم املتحدة السامية      ، تعهد ٢٠٠٦يف عام     - ١٢
بنائب املفوض السامي حلقوق ممثلة ، ، وقعت مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان٢٠٠٧ديسمرب /األول

وقد أنـشئ هـذا      .)٣٠(بإقامة مكتب إقليمي لغرب أفريقيا     يقضي    يف داكار اتفاقاً مع حكومة السنغال      ،اإلنسان
  .)٣١(٢٠٠٨، يف عام الذي يتخذ من داكار مقراً له، املكتب

   تنفيذ االلتزامات الدولية حلقوق اإلنسان- باء 

 املساواة وعدم التمييز - ١

 يكرس مبدأ املساواة بني اجلنسني      ٢٠٠١أن دستور عام     ٢٠٠٦تقييم القطري املشترك لعام     اليف  لوحظ    - ١٣
وأفاد التقييم أيضاً باستمرار وجود أحكام      . القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة      ويشري صراحة إىل اتفاقية     

اإلنصاف واملساواة بني لتحقيق متييزية جتاه املرأة على املستوى التشريعي، على الرغم من اجلهود الكبرية اليت بذلت 
 واالجتماعية والثقافية عن قلقها بـشأن       ، أعربت اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية     ٢٠٠١ويف عام   . )٣٢(اجلنسني

  وساورها القلق بوجه خاص إزاء عدم إحـراز  . يف اجملتمع السنغايلالرجل واملرأة انعدام املساواة قانوناً وفعالً بني      
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، وحثت السنغال على اختاذ تدابري فورية       )٣٣(أي تقدم يف جمال اجتثاث املمارسات التمييزية ضد النساء والفتيات         
العمل، واملراقبة الوثيقة لتنفيذ القانون املتعلق بإجـازة        إىل  التمييز ضد املرأة فيما يتعلق بالوصول       مشكلة   ملعاجلة

  .)٣٤(طاعني اخلاص والعام، على حد سواءاألمومة يف الق

 من قانون   ١٠٥، أشارت إحدى جلان اخلرباء التابعة ملنظمة العمل الدولية إىل أن املادة             ٢٠٠٨ويف عام     - ١٤
األجر متساوياً بـني    جيب أن يكون    ل تنص على أنه عند تساوي ظروف العمل واملؤهالت املهنية واإلنتاج،            العم

وطلبت اللجنة من حكومة السنغال تقدمي معلومات       . مجيع العمال بغض النظر عن األصل واجلنس والسن واملركز        
  .)٣٥( من قانون العمل١٠٥عن التطبيق العملي للمادة 

 بقلق استمرار بعض املظاهر املوروثة عـن         القضاء على التمييز العنصري    ، الحظت جلنة  ٢٠٠٢ويف عام     - ١٥
   السنغال بضمان تنفيذ األحكام احلاليـة       وأوصت. غم من حظره مبوجب القانون    النظام الطبقي يف السنغال، بالر    

  .)٣٦(على حنوٍ فعال

 الذي ال يزال قائماً يف الواقع العملي        ، أعربت جلنة حقوق الطفل عن قلقها إزاء التمييز        ٢٠٠٦ويف عام     - ١٦
ن، واألطفـال   وضد فئات معينة من األطفال، وخباصة األطفال املولودون خارج إطار الزوجية، واألطفال املعوق            

وحثت . )٣٧(اإليدز، والفتيات، وأطفال الشوارع، وطالب املدارس القرآنية/املتأثرون بفريوس نقص املناعة البشري
 وضد مجيع    ألي سبب من األسباب،    ى اعتماد استراتيجية شاملة للقضاء على التمييز املمارس       اللجنة السنغال عل  

  .)٣٨(الفئات الضعيفة من األطفال

وأوصت جلنة حقوق الطفل باختاذ التدابري اليت تشجع أكثر فأكثر على إدماج األطفال املعوقني يف النظام                  - ١٧
يعـاجل  ن تعتمد السنغال إطاراً قانونياً شامالً وقائماً على احلقوق          وأوصت أيضاً بأ  . التعليمي العادي ويف اجملتمع   

مجيع األحكام ذات الصلة يف التشريعات القائمة املتعلقة باألطفال وأن تنفذ االحتياجات احملددة لألطفال املعوقني، 
  .)٣٩(حبمالت للتوعية تشرك األطفال وتركز على األطفال املعوقنيوأن تضطلع املعوقني، 

  ق الفرد يف احلياة واحلرية واألمنح - ٢

، الحظت جلنة حقوق الطفل مع التقدير اجلهود اليت بذلتها السنغال يف مكافحة ممارسة تشويه               ٢٠٠٦يف عام     - ١٨
 قلقة إزاء استمرار املمارسات املؤذية للفتيات، مبا فيهـا تـشويه أعـضائهن              ولكنها ظلت . اء التناسلية لألنثى  األعض

رت ، قـد  ٢٠٠٦ويف عام   . )٤٠( املبكر والقسري، وغريها من أشكال العنف الناشئة مثل قتل البنات          التناسلية، والزواج 
تعرضن لتـشويه أعـضائهن      سنة قد    ٤٩ و ١٥ النساء اللوايت تتراوح أعمارهن ما بني         يف املائة من   ٢٨اليونيسيف أن   

استئصال شأفة ممارسات تشويه األعضاء     وأوصت اللجنة بأن تواصل السنغال محالت التوعية ملكافحة و        . )٤١(التناسلية
باألخذ بربامج  وأوصت أيضاً   . التناسلية لألنثى وغريها من املمارسات التقليدية الضارة بصحة األطفال وبقائهم ومنوهم          

عامة اجلمهور للتشجيع على تغيري املواقف التقليدية والثين عن املمارسـات           توعية القائمني هبذه املمارسات و    لتثقيف و 
 فيما يتصل بأمور منها حظر ممارسة مجيع أشكال  ٠٥- ٩٩تنفيذ القانون رقم     وأوصت كذلك السنغال بضمان   . ذيةاملؤ

  .)٤٢(التشويه لألعضاء التناسلية، وضمان مقاضاة املسؤولني عن هذه املمارسات
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 شـعرت    إالّ أهنـا   ، الحظت جلنة حقوق الطفل أن العقوبة البدنية حمظورة يف املدارس،          ٢٠٠٦ويف عام     - ١٩
القانون ال حيظر هذه العقوبة داخل األسرة ولكون العقوبة البدنية متاَرس يف املدارس وغريهـا مـن             بالقلق لكون   
 مجيع القوانني ذات الصلة لضمان حظر العقوبة البدنيـة          وأوصت اللجنة السنغال بأن تقوم بتعديل     . )٤٣(املؤسسات

مراعية ، األوصياء والفئات املهنية العاملة مع األطفال ومن أجلهمتوعية الوالدين وحظراً صرحياً يف مجيع األماكن، و 
البدنية وغريها من ضـروب     بشأن حق الطفل يف احلماية من العقوبة        ) ٢٠٠٦(٨يف ذلك تعليق اللجنة العام رقم       

  .)٤٤(القاسية أو املهينةالعقوبة 

ض الربع من النساء لالعتداء والضرب  بتعّر         للمعلومات         املتكاملة         اإلقليمية       الشبكة، أفادت ٢٠٠٨ويف عام   - ٢٠
والحظت أنه على الرغم من وعي احلكومة باملشكلة والتزامها منذ سنوات قليلة خلت بإطالق محلة               . يف البيوت 

وطنية بشأهنا، ال يوجد هناك هيكل حكومي واحد يتكفل مبعاجلة هذه احلوادث العنيفة، ومل يتم بعد إنـشاء أي                   
  .)٤٥(يت فررن من بيوهتنمأوى يستقبل النساء اللوا

، دعت اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية السنغال إىل اختاذ مجيع            ٢٠٠١ويف عام     - ٢١
التدابري الفعالة للقضاء على مجيع أشكال العنف ضد املرأة، مبا يف ذلك إنفاذ القوانني القائمة، وتنظـيم محـالت       

  .)٤٦(توعية وطنية

 املتعلـق   ٠٢- ٢٠٠٥ أوصت جلنة حقوق الطفل السنغال بضمان تطبيق القانون رقم           ،٢٠٠٦ ويف عام   - ٢٢
مبكافحة االجتار بالبشر وغريه من أشكال االستغالل، وتنفيذ مادة قانون العقوبات اليت حتظر إقامة عالقات جنسية 

تدابري القانونية الـيت حتمـي      وأوصت اللجنة السنغال أيضاً بتعزيز ال     . مع كل فتاة دون الثانيـة عشرة من العمر       
األطفال ضحايا االستغالل اجلنسي، وإدراج املساعدة على التعايف ضمن أولوياهتا وضمان توفري التعليم والتدريب، 

وأوصت اللجنة كذلك بتوفري التدريب للمـوظفني       . باإلضافة إىل تقدمي املساعدة النفسية واملشورة إىل الضحايا       
واألخصائيني االجتماعيني واملدعني العامني بشأن كيفية تلقي الشكاوى ورصدها والتحقيق املكلفني بإنفاذ القوانني 

فيها، وتنفيذ السياسات والربامج املالئمة وفقاً لإلعالن وبرنامج العمل ولاللتزام العاملي املعتمدين يف املؤمتر العاملي    
أشارت إحدى جلان اخلرباء التابعة ملنظمـة       ،  ٢٠٠٨ويف عام   . )٤٧(ملكافحة االستغالل اجلنسي التجاري لألطفال    

  العمل الدولية إىل أهنا قد طلبت من حكومة السنغال تقدمي معلومات عـن التطبيـق العملـي للقـانون رقـم                     
وطلبت إليها أيضاً تقدمي معلومات عن التدابري املتخذة أو املتوقع اختاذها ملكافحة االجتار، من ناحييت . ٠٢- ٢٠٠٥

  .)٤٨(حد سواءاملنع والقمع على 

، أحاطت جلنة حقوق الطفل علماً بالتدابري اليت اختذهتا السنغال ملنع استخدام الفتيـات              ٢٠٠٦ويف عام     - ٢٣
وأوصت باختاذ مجيع التدابري    . )٤٩(كخادمات يف البيوت ومنع تعرضهن لالستغالل االقتصادي واالعتداء اجلنسي        

الفتيات الصغريات اللوايت يستخدمن كخادمات يف البيوت، وَسن الضرورية لزيادة التوعية باألخطار اليت تواجهها 
  .)٥٠(القوانني الكفيلة حبماية الفتيات من االستغالل االقتصادي

  وأوصت جلنة حقوق الطفل السنغال بتعزيز جهودها الرامية إىل القضاء على ظاهرة عمـل األطفـال،                  - ٢٤
 االقتصادي لألطفال من خالل القضاء على الفقر وإتاحة         ال سيما عن طريق معاجلة األسباب اجلذرية لالستغالل       

فرص احلصول على التعليم، واختاذ التدابري الكفيلة بضمان التنفيذ الفعال التفاقييت منظمة العمل الدولية اللـتني                
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  قيـة   املتعلقة باحلد األدىن لسن االلتحاق بالعمـل، واالتفا        ١٣٨ ، ومها االتفاقية رقم   )٥١(صّدقت عليهما السنغال  
  . املتعلقة حبظر أسوأ أشكال عمل األطفال واختاذ إجراءات فورية للقضاء عليها١٨٢رقم 

وشعرت جلنة حقوق الطفل بالقلق إزاء ارتفاع عدد األطفال العاملني وباخلصوص إزاء املمارسات السائدة   - ٢٥
ى نطاق واسـع لتحقيـق كـسب    حالياً يف املدارس القرآنية اليت يديرها املرابطون الذين يستخدمون الطالب عل  

. )٥٢(والحظت مع التقدير إنشاء املشاريع الرامية إىل حتسني املنهج الدراسي لطالب املدارس القرآنيـة             . اقتصادي
وكررت اللجنة مالحظاهتا اخلتامية السابقة وأوصت السنغال باعتماد تدابري إضافية لضمان متتع طالب املـدارس               

  .)٥٣(نظام فعال لرصد حالة هذه الفئةفعال، وبذل اجلهود الكفيلة بوضع حنو القرآنية حبقوقهم األساسية على 

والحظت جلنة حقوق الطفل اخلطوات اليت اختذهتا السنغال إلعمال حقوق أطفال الشوارع واألطفـال                - ٢٦
للجنة بإعمال وأوصت ا. )٥٤(الفئة من األطفالتنامي عدد هذه ظلت قلقة إزاء إال أهنا املتسولني وتلبية احتياجاهتم، 

حقوق أطفال الشوارع واألطفال املتسولني وتلبية احتياجاهتم، وتيسري إعادة إدماجهم يف اجملتمـع مـن خـالل                 
االضطالع بدراسة حالة هؤالء األطفال وتقييمها، ووضع سياسة شاملة توفر هلم احلماية الالزمة وخدمات إعادة               

  .)٥٥(اإلدماج االجتماعي

  ذلك اإلفالت من العقاب وسيادة القانونإقامة العدل، مبا يف  - ٣

 إىل أن   )٥٦("سليمان غونغونغ ضد الـسنغال    "، خلصت جلنة مكافحة التعذيب يف قضية        ٢٠٠٦يف عام     - ٢٧
 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة ٧ واملادة ٥ من املادة ٢السنغال انتهكت الفقرة 
 توقـد قـدم  . تسليمهلرئيس التشادي السابق حسني حربي أو او املهينة بعدم حماكمتها القاسية أو الالإنسانية أ 

  من حاملي اجلنسية التشادية اّدعوا أهنم تعرضـوا، يف الفتـرة           أفراد  الشكوى أمام جلنة مكافحة التعذيب جمموعة       
ريه من أشكال سوء    ، وهي الفترة اليت كان فيها حسني حربي رئيساً لتشاد، للتعذيب وغ           ١٩٩٠ و ١٩٨٢ما بني   

ورفع هؤالء األشخاص . املعاملة على يد موظفي الدولة التشادية الذين كانوا يأمترون مباشرة بأوامر حسني حربي
ورفضت السلطات القضائية الـسنغالية  . ١٩٩٠دعوى ضد حسني حربي يف السنغال، حيث كان يقيم منذ عام            

لب أصحاب الدعوى، نظراً لعدم اعتماد التعديالت الضرورية        حماكمته بتهمة التعذيب وسوء املعاملة بناًء على ط       
وأشارت اللجنة إىل . اليت تسمح للسنغال مبمارسة والية قضائية عاملية على أعمال التعذيب اليت ترتكب يف اخلارج

م املشار إليها أو أن السنغال ملزمة باعتماد التدابري الضرورية، مبا فيها التدابري التشريعية، إلقامة واليتها على اجلرائ
، رحبت مفوضة األمم املتحدة الـسامية حلقـوق اإلنـسان           ٢٠٠٨أبريل  /ويف نيسان . )٥٧(بتسليم حسني حربي  

.  أمام احملاكم الـسنغالية أمـراً ممكنـاً   حربيبالتعديل الذي طرأ على دستور السنغال وجعل من حماكمة حسني   
طوراً إجيابياً للغاية يف مسار النضال من أجل تعزيز املساءلة تهذا التعديل وحسب وجهة نظر املفوضة السامية، ميثل 

  .)٥٨(وخطوة هامة يف مكافحة اإلفالت من العقاب

القضاة املتخصـصني يف شـؤون   االفتقار إىل  شعرت حقوق الطفل اللجنة بالقلق إزاء       ،  ٢٠٠٦ويف عام     - ٢٨
دود للمربني االجتماعيني احلاصـلني علـى       األحداث، والعدد غري الكايف للمحاكم املعنية باألحداث، والعدد احمل        

كما شعرت اللجنة بالقلق لعدم اللجوء إىل احلرمان من احلرية كمالذ أخري، وإليداع الفتيات يف          . التدريب املالئم 
التدريب بشأن املعايري توفري وأوصت اللجنة السنغال جبملة أمور من بينها مواصلة . )٥٩(السجون املخصصة للكبار
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كما أوصت حكومة السنغال بضمان عدم اللجوء . عن إدارة نظام قضاء األحداثللمسؤولني ات الصلة الدولية ذ
وأوصت السنغال أيضاً بضمان إيداع . إىل احلرمان من احلرية إال كمالذ أخري وأن يستمر ألقصر فترة زمنية مناسبة
صصة للكبار، وضمان حصوهلم علـى  احملتجزين من األشخاص دون الثامنة عشرة يف مرافق مستقلة عن تلك املخ     

وأوصت اللجنة السنغال كذلك بضمان توفري فرص التعلـيم وخـدمات االنـدماج             . املساعدة القانونية املناسبة  
االجتماعي للمحتجزين من األحداث، وإقامة حماكم متخصصة لألحداث يف مجيع أحناء البلد، ومواصلة التمـاس               

  .)٦٠(شترك بني الوكاالت املعين بقضاء األحداث والتابع لألمم املتحدةاملساعدة التقنية من فريق التنسيق امل

  احلق يف اخلصوصيات والزواج واحلياة األسرية - ٤

غري أهنـا   الحظت جلنة حقوق الطفل أن التبين احمللي مياَرس على نطاق واسع وفقاً للتقاليد واألعراف،                 - ٢٩
 تنظم هذا التبين وتضمن تسجيل حاالت التبين علـى النحـو            ظلت تشعر بالقلق إزاء غياب اللوائح املناسبة اليت       

وأوصت اللجنة السنغال بتنظيم التبين احمللي داخل األسرة املوسعة واجملتمع احمللي، وفقـاً ألحكـام               . )٦١(الواجب
  .)٦٢(االتفاقية بغية تعزيز محاية حقوق الطفل املتَبىن

ت والتجمع والتعبري وتكوين اجلمعياحرية الدين أو املعتقد   - ٥
   احلياة العامة والسياسيةالسلمي، واحلق يف املشاركة يف

، بعث املقرر اخلاص املعين بتعزيز ومحاية احلق يف حرية الرأي والتعبري رسالتني             ٢٠٠٧ و ٢٠٠٦يف عامي     - ٣٠
تتعلقان ببعض الصحفيني الذين ُحكم عليهم بالسجن بتهمة القذف، وقد أرسلت إحدامها باالشتراك مع رئـيس                

ويف هذا الصدد، أفادت احلكومة مبوافقة رئيس مجهورية السنغال  . ومقرر الفريق العامل املعين باالحتجاز التعسفي     
ويف الفترة املستعرضة، أرسل املقرر اخلاص املعـين      . )٦٣( على ضرورة عدم جترمي خمالفات الصحافة      ٢٠٠٤يف عام   

ت باستعمال العنف ضد بعض الصحفيني واعتقـاهلم       باحلق يف حرية الرأي والتعبري رسائل أخرى خبصوص ادعاءا        
  .)٦٤(بصورة تعسفية، وتعرضهم للعنف أثناء االعتقال وتلقيهم للتهديدات

، ظلت جلنة حقوق الطفل تشعر بالقلق لكون املواقف اجملتمعية التقليدية حتد على ما يبدو ٢٠٠٦ويف عام   - ٣١
 األسرة ويف املدارس واجملتمعات احمللية واحملاكم واملؤسسات        من قدرة األطفال على التعبري عن آرائهم حبرية داخل        

وأوصت السنغال بتعزيز جهودها لضمان مراعاة آراء األطفال على النحو الواجب، وأوصتها بتنفيذ         ،  )٦٥(األخرى
  .)٦٦(محالت للتوعية يف صفوف اجلمهور عامة، مبن فيه اجملتمعات احمللية التقليدية من خالل الزعماء الدينيني

 عن شعبة اإلحصاءات يف األمم املتحدة إىل أن نسبة املقاعـد الـيت        ٢٠٠٨وأشارت وثيقة صدرت عام       - ٣٢
  .)٦٧(٢٠٠٨ يف املائة يف عام ٢٢ إىل ٢٠٠٥ يف املائة يف عام ١٩,٢تشغلها املرأة يف الربملان قد ارتفعت من 

   احلق يف العمل ويف شروط عمل عادلة ومؤاتية- ٦

 عنـد   شارت إحدى جلان اخلرباء التابعة ملنظمة العمل الدولية إىل أن السنغال قد حـّددت             ، أ ٢٠٠٨يف عام     - ٣٣
احلد األدىن لسن القبول لالستخدام أو      ) املتعلقة باحلد األدىن لسن االلتحاق بالعمل      (١٣٨ مصادقتها على االتفاقية رقم   

األعمال الزراعية أو األعمـال الريفيـة       إىل  بالنسبة  "م مراعاة هذه السن     غري أن اللجنة الحظت عد    .  سنة ١٥ب العمل  
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 سنة يف اإلطار العائلي، واليت يرجـى        ١٥التقليدية وغري مدفوعة األجر اليت يقوم هبا األطفال الذين تقل أعمارهم عن             
أنـه ال جيـوز،     بوذكّرت اللجنة احلكومة    ". منها تعزيز اندماجهم يف وسطهم االجتماعي ويف البيئة اليت ينتمون إليها          

، اسـتخدام أو    )١٠رقم   -  الزراعة( من االتفاقية املتعلقة باحلد األدىن لسن االلتحاق بالعمل          ١وجب أحكام املادة    مب
   سنة يف أية مؤسسة زراعية عامة أو خاصة أو يف الفـروع التابعـة هلـا                 ١٤تشغيل األطفال الذين تقل أعمارهم عن       

. )٦٨(وجوده، ضرراً مبتابعتهم للدراسـة     هذا العمل، يف حال      إالّ خارج الساعات املخصصة للدراسة، وأالّ ُيلحق مثل       
إىل النتائج اليت توصلت إليها دراسة قامت هبا منظمة العمل الدولية استناداً يف وقت سابق، أهنا الحظت اللجنة وذكرت 

 سنة ١٤سنوات و ٥ يف املائة تقريباً من األطفال الذين تتراوح أعمارهم ما بني ٤٠أن بشأن عمل األطفال يف السنغال، 
  .)٦٩( يف املائة٧٥,٣تبلغ زراعة نسبة العاملني منهم يف قطاع اليعملون، وأن 

احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية بالقلق لكون معظـم        املعنية ب لجنة  ال، شعرت   ٢٠٠١يف عام   و  - ٣٤
إىل سبل الوصول إىل اخلدمات      ما زالوا يفتقرون     اليني، الذين يعمل نصفهم يف القطاع غري النظامي،       العمال السنغ 

سـاعات طويلـة يف     أهنم يعملون   االجتماعية األساسية، مبا يف ذلك الضمان االجتماعي والتأمني الصحي، كما           
عدل البطالة عن طريق مجلة أمور      وأوصت اللجنة السنغال باختاذ إجراءات فعالة خلفض م       . )٧٠(ظروف غري مأمونة  

منها توفري التدريب للشباب يف املناطق احلضرية وإجراء عمليات استعراض منتظمة ملستويات احلد األدىن لألجـر       
  . )٧١(وى معيشي مالئم ألنفسهم وألسرهمبغية متكني العمال من حتقيق مست

   احلق يف الضمان االجتماعي ويف مستوى معيشي الئق- ٧

، ظلت جلنة حقوق الطفل تشعر بالقلق إزاء تفاوت سبل الوصول إىل اخلدمات الصحية بني               ٢٠٠٦م  يف عا   - ٣٥
خمتلف املناطق واملقاطعات واستمرار املعدالت املرتفعة لوفيات األمهات واألطفال، وارتفاع معدل سوء التغذيـة يف          

 )املشاركة يف تكاليف العالج(الرسوم رض فكما ساور اللجنة القلق إزاء . صفوف األطفال، وانتشار حاالت املالريا
  .)٧٢(نتفاع باخلدمات الصحية املالئمةاليت قد حتد من اال

وأوصت جلنة حقوق الطفل السنغال بتعزيز جهودها لضمان وصول اجلميع إىل خدمات ومرافق الرعاية                - ٣٦
وقاية مـن  ذ مجيع التدابري الالزمة للاختااطق الريفية والنائية، ويف املنوخاصة الصحية اخلاصة باألمهات واألطفال،  

 وأوصت اللجنة أيضاً السنغال بتعزيز جهودها الرامية إىل تقدمي الدعم واملساعدة املادية، مع .سوء التغذية واملالريا
مكان حبقهم يف مـستوى     التركيز بوجه خاص على األسر األكثر هتميشاً وحرماناً، وضمان متتع األطفال قدر اإل            

  .)٧٣(معيشي الئق

 أن سوء التغذية لدى األطفال دون اخلامسة ال يزال ميثل ٢٠٠٦والحظ تقرير التقييم القطري املشترك لعام       - ٣٧
ويبلـغ  . ٢٠٠٥ يف املائة من األطفال يف عام       ١٦نسبة  تعاين منه   زال  تمشكلة صحية عامة، كما أن نقص الوزن ال         

وأفاد التقريـر   . )٧٤( يف املائة يف املناطق احلضرية     ١٢,٢قابل   يف املائة م   ٢٣,٣معدل سوء التغذية يف املناطق الريفية       
 أن سـوء    األمـر وواقع  . أيضاً بأن ضعف املستوى التعليمي للمرأة هو أحد العوامل املتسببة يف تفاقم سوء التغذية             

  .)٧٥()رأة املتعلمةدى أبناء امل يف املائة ل١٠ يف املائة مقابل ٢١(التغذية أكثر شيوعاً لدى أبناء املرأة غري املتعلمة 
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إدماج احلـق يف    " عن منظمة األغذية والزراعة أن السنغال وافقت على          ٢٠٠٧والحظ تقرير صدر عام       - ٣٨
الغذاء يف استراتيجيات مكافحة سوء التغذية وانعدام األمن الغذائي، مراعية يف ذلك املبادئ التوجيهية الطوعيـة                

ويف . )٧٦("ي للحق يف غذاء كاف يف سياق األمن الغذائي الـوطين           لدعم اإلعمال التدرجي   ٢٠٠٤املعتمدة يف عام    
ضوء مثل هذا التعهد، طلبت السنغال من وحدة احلق يف الغذاء التابعة ملنظمة األغذية والزراعة مساعدهتا علـى                  

س الوطين ل اليت يعكف على إعدادها حالياً اجملاتيجيتها الوطنية لألمن الغذائي،ستراإدخال مبادئ احلق يف الغذاء يف 
  .)٧٧(املعين باألمن الغذائي

 عن شعبة اإلحصاءات يف األمم املتحدة إىل أن نسبة السكان الـذين             ٢٠٠٨أشارت وثيقة صدرت عام       - ٣٩
 يف املائة ٠,٤٠اإليدز قد ارتفعت من / سنة واملصابني بفريوس نقص املناعة البشري٤٩ و١٥تتراوح أعمارهم بني 

   العـام   هـا وصت جلنة حقوق الطفل، مـشرية إىل تعليق       . )٧٨(٢٠٠٧ائة يف عام     يف امل  ١,٠٠إىل   ٢٠٠١يف عام   
املبادئ التوجيهية الدولية املتعلقة    إىل  اإليدز وحقوق الطفل و   /بشأن فريوس نقص املناعة البشري    ) ٢٠٠٣(٣رقم  

 فريوس نقص   اإليدز وحقوق اإلنسان، السنغال بإشراك األطفال يف برنامج مكافحة        /بفريوس نقص املناعة البشري   
ضمان إيالء املزيد من االهتمام ملـسألة األطفـال وفـريوس نقـص املناعـة           باإليدز، وال سيما    /املناعة البشري 

ضاعفة جهودها الرامية إىل مكافحة فـريوس نقـص املناعـة           مبوأوصت اللجنة السنغال أيضاً     . اإليدز/البشري
ن محاية ودعم اإليدز واملتأثرين به، وتعزيز ما يقدم م/وساإليدز، ومنع التمييز ضد األطفال املصابني بالفري/البشري

  .)٧٩(ليتامى مرض اإليدز

، بدعم مـن التحـالف الـوطين        تقدم عن منظمة الصحة العاملية أن السنغال        ٢٠٠٤الحظ تقرير صدر عام       - ٤٠
رين بفريوس نقـص املناعـة      ملكافحة اإليدز واجلمعية النسائية ملكافحة اإليدز يف أفريقيا، لوازم مدرسية لألطفال املتأث           

والحظ التقرير أيضاً أن السنغال تنظم أنشطة مدّرة للدخل لصاحل النساء، وتشارك يف الربنامج الوطين               . اإليدز/البشري
  .)٨٠(ية وغريها من أوجه الدعم النفسيللحد من انتقال اإلصابة من األم إىل الطفل، وتقدم املشورة يف جمال التغذ

  ويف املشاركة يف حياة اجملتمع الثقافية احلق يف التعليم - ٨

مجيع التـدابري الالزمـة لـضمان    تواصل اختاذ بأن  ، أوصت جلنة حقوق الطفل السنغال       ٢٠٠٦ عام   يف  - ٤١
ويف أقل ق احلضرية والريفية    يف املناط البنني والبنات   تكافؤ فرص التعليم جلميع      وضمان   التدريب الكايف للمدرسني  

وأوصت اللجنـة أيـضاً     . بشأن أهداف التعليم  ) ٢٠٠١(١تعليق اللجنة العام رقم      ذلك   يفمراعية  املناطق منواً،   
عاجلـة  إيالء اهتمام خاص مب    لزيادة معدل التسجيل يف التعليم االبتدائي زيادة كبرية، و         جهودها احلكومة مبضاعفة 

مة للحد من معدالت االنقطاع عـن     تنفيذ التدابري الالز  و ملناطق احلضرية واملناطق الريفية،   بني ا القائمة  التفاوتات  
على الفتيات احلوامل مواصلة تعليمهن على أساس القدرات الفردية         حيظر  إلغاء التعميم اإلداري الذي     والدراسة،  

 .)٨١(١٩٩٠ من امليثاق األفريقي حلقوق الطفل ورفاهه لعام ١١ من املادة ٦لكل فتاة، وفقاً ألحكام الفقرة 

يف املائـة    ٧١وللبنات   يف املائة    ٧٠تبلغ نسبة امللتحقني بالدراسة االبتدائية      سكو،  وفقاً لتقديرات اليون  و  - ٤٢
وللفقـر دور يف  . )٨٢( للبنني يف املائة٢٣وللبنات  يف املائة    ١٨بينما تبلغ نسبة امللتحقني بالدراسة الثانوية       للبنني،  

غالب إىل تفضيل إرسال األوالد إىل املدرسة،    التفاوت احلاصل بني اجلنسني يف جمال التعليم، حيث مييل اآلباء يف ال           
. )٨٣( الزواج، أو لرعاية باقي األشـقاء أو جترب الفتيات اللوايت بدأن الدراسة على االنقطاع عنها ألجل العمل، أو 
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بني أفقر األسر املعيشية اإلملام بالقراءة والكتابة  عن اليونسكو أن الفجوة يف جمال ٢٠٠٥والحظ تقرير صدر عام  
والحظ التقرير أيضاً أن الكثري من دروس حمو األمية تلقّن شفاهة وأن العدد . )٨٤( نقطة مئوية٤٠تتجاوز ناها وأغ

 عن اليونسكو أن    ٢٠٠٦والحظ تقرير صدر عام     . )٨٥(سيئ التصميم ورديء الصياغة   القليل من الكتب املتاحة     
                       إلتاحة الفرصة أمام                املدرة للدخل                أو األنشطة      هين           التدريب امل  مع   السنغال تزمع تقدمي دروس حمو األمية باالقتران      

  .)٨٦(                             رمسي على مستوى التعليم اإلعدادي                                                          الذين تركوا مقاعد الدراسة يف وقت مبكر للحاق بركب التعليم ال

   املهاجرون والالجئون وملتمسو اللجوء- ١٠

اجهات املسلحة الـيت    أن املو  مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني     عن   ٢٠٠٧الحظ تقرير صدر عام       - ٤٣
 على احلدود بني غينيا بيساو والسنغال قد أدت إىل تـشريد            ٢٠٠٦أبريل  /مارس ونيسان /دارت رحاها يف آذار   

  .)٨٧( شخص تشريداً قسرياً حنو السنغال٢٥٠٠حوايل 

عالق  أيضاً أن املفوضية ستواصل التفاوض مع حكوميت السنغال وموريتانيا لتسوية الوضع الالحظ التقريرو  - ٤٤
منذ زمن طويل لالجئني يف السنغال من املوريتانيني الذين ال حيملون وثائق رمسية، باإلضافة إىل تنظيم إعادة طوعية 

 عن املفوضـية أن     ٢٠٠٧والحظ تقرير آخر صدر عام      . )٨٨(ن يرغب منهم يف الرجوع إىل وطنه      يف هناية األمر مل   
ت حكومية سنغالية يف الفترة األخرية قد توصـلت إىل أن           إحدى عمليات التوصيف اليت أجرهتا املفوضية ووكاال      

  .)٨٩(نغال يرغبون يف العودة إىل وطنهم موريتاين يف الس٢٤ ٠٠٠زهاء 

   واملعوقات، والتحديات، وأفضل املمارسات، اإلجنازات- ثالثاً 
ايدة يف جمال  موئل األمم املتحدة أن السنغال أظهرت إرادة سياسة متز   عن ٢٠٠٦الحظ تقرير صدر عام       - ٤٥

بشكل تدرجيي إعمال حقـوق     تتعاون مع املوئل بغية اعتماد أطر تتيح        وأهنا  ترقية األحياء الفقرية ومنع تكوينها،      
إلحصاءات يف األمم املتحدة إىل أن عن شعبة ا ٢٠٠٨صدرت يف عام وأشارت وثيقة . )٩٠(حيازة األرض والسكن
   ٢٠٠١ يف املائة يف عـام       ٧٦,٤             اخنفضت من       قد             حياء الفقرية                           احلضر الذين يعيشون يف األ    النسبة الكلية لسكان    

  .)٩١(٢٠٠٥ يف املائة يف عام ٣٨,١إىل 

". التعليم للجميع" عن اليونسكو أن السنغال أظهرت التزاماً قوياً بربنامج ٢٠٠٤الحظ تقرير صدر عام و  - ٤٦
كبرية يف حتسني نوعية التعليم مـن        جهوداً   تبتدائي، وبذل االتعليم  اليف توسيع نطاق احلصول على      جنحت  وقد  

أن التحدي الرئيسي يكمن يف تقليص الفجوة القائمة يف         إىل  التقرير  وأشار  . حيث النتائج التعليمية احملصل عليها    
  .)٩٢(جلة مسألة النوعية يف الوقت نفسهمعدالت االلتحاق بالتعليم االبتدائي مع معا

  الوطنية الرئيسية األولويات واملبادرات وااللتزامات - رابعاً 
  تعهدات الدولة

ية ، تعهدت السنغال مبواصلة وتعزيز تعاوهنا الفعال ومشاوراهتا مع املنظمات غري احلكوم           ٢٠٠٦ يف عام   - ٤٧
  .)٩٣(على املستويني الوطين والدويل
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   بناء القدرات واملساعدة التقنية- خامساً 
احملاور االستراتيجية الثالثة       بأن     ٢٠١١-     ٢٠٠٧    ترة    للف  ة       اإلمنائي         للمساعدة       املتحدة     األمم    عمل     إطارأفاد   - ٤٨

 األساسية، وُحسن اإلدارة وتعزيز الشراكة مـن        توليد الثروة وحماربة الفقر، واخلدمات االجتماعية     : للتعاون هي 
تعزيز قـدرات مؤسـسات     : كما أفاد إطار العمل هذا بأن االستراتيجية الثالثة تتضمن ما يلي          . )٩٤(أجل التنمية 

صنع القرار ومنظمات اجملتمـع     اليت تتوىل   املدين ومنظماته الوطنية، واعتماد السلطات احلكومية الرئيسية        اجملتمع  
املدين لنهج حقوق اإلنسان، وحتسني البيئة التشريعية والقضائية، وإدخال األبعاد القضائية واألخالقية والقانونية يف 

  .)٩٥(اإليدز/مكافحة فريوس نقص املناعة البشري
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