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  مقدمة    
عقد الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل، املنشأ مبوجب قرار جملـس              -١

             دورته الـسابعة عـشرة يف الفتـرة   ٢٠٠٧يونيه / حزيران١٨ املؤرخ   ٥/١حقوق اإلنسان   
واسُتعرضـت احلالـة يف     . ٢٠١٣فمرب  نو/ تشرين الثاين  ١أكتوبر إىل   / تشرين األول  ٢١من  

وترأس وفد السنغال   . ٢٠١٣أكتوبر  / تشرين األول  ٢١السنغال يف اجللسة الثانية املعقودة يف       
واعتمد الفريق العامل التقرير املتعلـق بالـسنغال يف         . معايل السيد صديقي كابا وزير العدل     

  .٢٠١٣أكتوبر / تشرين األول٢٥جلسته العاشرة املعقودة يف 
، اختار جملس حقوق اإلنسان فريق املقررين التايل        ٢٠١٣يناير  / كانون الثاين  ١٤ويف    -٢
  .إسبانيا وبوتسوانا ومجهورية مولدوفا: لتيسري استعراض احلالة يف السنغال) اجملموعة الثالثية(
 ١٦/٢١ من مرفق القرار ٥ والفقرة ٥/١ من مرفق القرار ١٥وعمالً بأحكام الفقرة   -٣

  : التالية ألغراض استعراض احلالة يف السنغالصدرت الوثائق
ــين  )أ(   ــر وط ــرة   /تقري ــاً للفق ــدم وفق ــي مق ــرض خط ) أ(١٥ع

)A/HRC/WG.6/17/SEN/1(؛  
جتميع للمعلومات أعدته مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنـسان            )ب(  

  ؛)A/HRC/WG.6/17/SEN/2) (ب(١٥وفقاً للفقرة 
) ج(١٥ية حلقوق اإلنـسان وفقـاً للفقـرة         موجز أعدته املفوضية السام     )ج(  

)A/HRC/WG.6/17/SEN/3.(  
وأُحيلت إىل السنغال عن طريق اجملموعة الثالثية قائمة أسئلة أعـدهتا سـلفاً إسـبانيا        -٤

واجلمهورية التشيكية وسلوفينيا واململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وأيرلنـدا الـشمالية            وأملانيا
  .لى هذه األسئلة على الشبكة اخلارجية لالستعراض الدوري الشاملوميكن االطالع ع. وهولندا

  موجز مداوالت عملية االستعراض  -أوالً  

  عرض احلالة من جانب الدولة موضوع االستعراض  -ألف  
بدأ وزير العدل خطابه بعبارات تؤكد مشاركة السنغال يف آلية االستعراض الدوري              -٥

وأشار وزير العـدل إىل أن      .  حقوق اإلنسان ومحايتها   الشامل والتزام الدولة الطرف بتعزيز    
السمعة اليت اكتسبتها السنغال كدولة تدافع عن حقوق اإلنسان يدل على جتربتها بوصـفها              

ويتعاظم بالتغيري الـسياسي    دولة تقوم على أسس الدميقراطية وسيادة القانون، ويتجلى ذلك          
  . ٢٠١٢والسلمي اجلديد على رأس الدولة يف عام 
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 قانوهنا املتعلق باجلنسية ووضعت     ٢٠١٣يونيه  / حزيران ٢٨وقد عّدلت السنغال يف       -٦
بذلك حداً للمعاملة التمييزية بني الرجل واملرأة يف جمال منح اجلنـسية الـسنغالية بـالزواج                

، ّسنت السنغال بالفعل قانوناً جتديدياً ينص علـى حتقيـق           ٢٠١٠ويف عام   . والتبين والبنوة
وقد ارتفع يف الوقت    . بني الرجل واملرأة يف املؤسسات املنتخبة وشبه املنتخبة       التكافؤ الكامل   

 نائباً  ١٥٠ نائبة من أصل     ٦٤   نائبة برملانية إىل   ٣٣احلاضر متثيل املرأة يف الربملان السنغايل من        
  . يف املائة من املالك الكلي٤٣ما نسبته  أي
يف إطار القضاء علـى تـشويه       وباملثل، ُتنتهج سياسات جديدة متعددة القطاعات         -٧

  .األعضاء التناسلية األنثوية وغريها من أشكال العنف اليت تتعرض هلا الفتيات والنساء
وفيما يتعلق بالصحة، أشار الوفد إىل أن امليزانية املخصصة للوزارة املكلفـة هبـذا                -٨

مـن   مليار فرنك    ٤٨,٦٩ من   ٢٠١٣ و ٢٠٠٠القطاع قد ارتفعت يف الفترة ما بني عامي         
 مليار فرنك من فرنكات اجلماعـة املاليـة         ١٢٣ ٦٩٢ فرنكات اجلماعة املالية األفريقية إىل    

وبدأت السنغال مبادرة ترمي إىل ضمان توفري خدمات التأمني الصحي الـشاملة            . األفريقية
  .٢٠١٧ يف املائة حبلول عام ٧٥نسبتها جلميع السكان هبدف حتقيق تغطية 

ويف .  ذوي اإلعاقة تشكل أولوية من أولويات احلكومـة        وال تزال رعاية األشخاص     -٩
وجيري يف الوقت احلاضر إعـداد      . ، اعُتمد قانون التوجيه االجتماعي حلمايتهم     ٢٠١٠عام  

  .وستتيح هذه البطاقة حلاملها احلصول على اخلدمات األساسية جماناً. بطاقة تكافؤ الفرص
ح حلماية األسرة من أجل التخفيف من وإضافة إىل ذلك، ُنفذ برنامج وطين لتقدمي من     -١٠

 أسرة تعاين من ٢٥٠ ٠٠٠األمر بتقدمي منح حلماية األسرة إىل ويتعلق . ضعف األسر احملرومة
            فرنك من فرنكات اجلماعـة املاليـة األفريقيـة         ١٠٠ ٠٠٠الفقر املدقع وهو ما يصل إىل       

  .يف العام
ئيسياً من أركان االسـتراتيجية الوطنيـة       وتشكل مكافحة االجتار باألطفال ركناً ر       -١١

، وضعت السنغال خارطة طريق ٢٠١٣يونيه / حزيران٥ويف . للتنمية االقتصادية واالجتماعية
وقد أفضى الوعي بالبعـد دون      . ٢٠١٦ األطفال حبلول عام  للقضاء على أسوأ أشكال عمل      

  .ا املوضوعاإلقليمي للظاهرة إىل إجراء مشاورات مع البلدان اجملاورة بشأن هذ
ويف الفترة مـا بـني      . وخالل العقد املاضي، جرى التركيز بشدة على بناء املدارس          -١٢

 مؤسـسة يف  ١ ٩٥٨ إىل ٤٤٩، ارتفع عدد املؤسسات التعليمية من    ٢٠١٠ و ٢٠٠٠عامي  
 ٩١٧ إىل   ٤٥٥ يف املرحلة االبتدائية ومن      ٨ ١٩٨ إىل   ٤ ٧٥١مرحلة ما قبل املدرسة ومن      

ويف الفترة نفسها، ارتفع إمجايل     .  يف املرحلة الثانوية   ٣٢٦ إىل   ١١١طة ومن   يف املرحلة املتوس  
 ٦٧,٢ قبل املدرسة ومـن       يف املائة يف مرحلة ما     ٩,٨ إىل   ٢,٣معدل االلتحاق باملدرسة من     

  يف املائة يف املرحلـة املتوسـطة        ٤٥ إىل   ١٩,٦ يف املائة يف املرحلة االبتدائية ومن        ٩٤,٤إىل  
  . يف املائة يف املرحلة الثانوية١٩,٤ إىل ٩,٣ومن 
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وتويل السنغال أيضاً أمهية كبرية حلرية الصحافة، ويتميز هذا اجملال بتعددية وسـائط     -١٣
ـ  رهنـاً  هيئة إعالمية عامة تعرب عن آرائها حبرية         ٢٠٠اإلعالم اليت تشمل أكثر من       احترام ب

املتعلقة برفـع   ضع التوصية   وخت. خصوصية اآلخرين وحقوق املواطنني وحرياهتم والنظام العام      
 عن اجلرائم املتعلقة بالصحافة للدراسة يف إطار مشروع القانون الـذي يتنـاول              صفة اجلرم 

  .الصحافة قانون
وقد . وأكد الوفد أن احلكومة تبذل اجلهود الالزمة لتحسني ظروف مرافق االحتجاز      -١٤

 التركيز أيضاً علـى منـع       ومت. ٢٠١٢بدأ املرصد الوطين ملرافق سلب احلرية عمله منذ عام          
  .احلبس االحتياطي املطول

ويف إطار مكافحة اإلفالت من العقاب، خضعت عناصر من قوات الدفاع وقـوات       -١٥
ومع ذلك، فإن الشكل األكمل للتعـبري    . األمن املتورطة يف أفعال التعذيب ملالحقات قضائية      

كافحة اإلفالت من العقاب يتجلى يف      عن رغبة السنغال يف احترام التزاماهتا الدولية يف جمال م         
  .حملاكمة الرئيس التشادي السابق حسني هربيإنشاء الدوائر األفريقية االستثنائية 

وتدعم احلكومة عملية اإلصالح اجلارية للجنة السنغالية حلقوق اإلنسان، وسـتتخذ            -١٦
 الوطنية لتعزيز حقوق    مجيع التدابري الالزمة لضمان امتثاهلا للمبادئ املتعلقة مبركز املؤسسات        

وقد ُعـّين ناشـط     ". ألف"والستعادة اعتمادها من الفئة     ) مبادئ باريس (اإلنسان ومحايتها   
  .معروف يف جمال حقوق اإلنسان ليتوىل إعادة تنشيط هذه اللجنة

ولكنها ال تـزال    . ٢٠٠٩ويرى الوفد أن السنغال قد قطعت أشواطاً هامة منذ عام             -١٧
بة للتصدي هلذه التحـديات     ووتبذل السنغال جهوداً متسقة ودؤ    . حتديات ومعوقات تواجه  

  .من أجل التغلب عليها يف املستقبل القريبواملعوقات 

  جلسة التحاور وردود الدولة موضوع االستعراض  -باء  
وترد التوصيات املقدمة أثناء احلوار يف      .  وفداً ببيانات خالل جلسة التحاور     ٨٨أدىل    -١٨

  .ا التقريرالفرع الثاين من هذ
وإنشاء أثنت اإلمارات العربية املتحدة على اعتماد تشريعات تتعلق بالفئات الضعيفة             -١٩

وطلبت تقييماً خلطة العمل الرامية إىل محايـة ضـحايا   .  بالبشروحدة وطنية ملكافحة االجتار  
  .وقدمت اإلمارات العربية املتحدة توصية. االجتار بالبشر

 لربيطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية علـى إنـشاء الـدوائر           وأثنت اململكة املتحدة    -٢٠
 .قانون توجيـه الـسياسات االجتماعيـة      األفريقية االستثنائية وشجعت على تسريع تنفيذ       

 واستغالهلم واإلسـاءة إلـيهم      باألطفالوأعربت اململكة املتحدة عن بالغ قلقها إزاء االجتار         
احلصول على معلومات تتعلق برتع صفة اجلرم       وطلبت  . واملشاكل الصحية اليت يتعرضون هلا    

  .وقدمت اململكة املتحدة توصيات. عن املثلية اجلنسية
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. مبحاكمـة حـسني هـربي     ورحبت الواليات املتحدة األمريكية بالتزام السنغال         -٢١
 عن قلقها إزاء االجتار باألطفال والنساء، وإزاء ضرورة احلـصول علـى إذن مـن       وأعربت

ابات للعمال وتدخل قوات األمن بصورة متكررة يف املسريات املـأذون           احلكومة لتأسيس نق  
  .وقدمت الواليات املتحدة توصيات. هبا
وأثنت أوروغواي على التشريعات املتعلقة حبماية األشخاص ذوي اإلعاقة، واملساواة            -٢٢

ية بني اجلنسني يف عمليات صنع القرار وجترمي العنف ضد النساء وتشويه األعـضاء التناسـل              
  .وقدمت أوروغواي توصيات. األنثوية
وأثنت مجهورية فرتويال البوليفارية على التصديق على االتفاقية الدولية حلماية مجيع             -٢٣

األشخاص من االختفاء القسري، واتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة، وعلى استحداث           
ضمان املساواة بني اجلنسني  السادسة وحىت السادسة عشرة وااللتزام ب سنالتعليم اإللزامي من    
  .وقدمت مجهورية فرتويال البوليفارية توصية. يف هيئات صنع القرار

وأشارت فييت نام إىل اجلهود املبذولة ملساعدة الفئات الضعيفة والتشريعات الصادرة   -٢٤
ورحبت فييت نام باجلهود املبذولة للقضاء على ظاهرة تـشويه          . بشأن املساواة بني اجلنسني   

  .وقدمت فييت نام توصية. ضاء التناسلية األنثوية وعلى أسوأ أشكال عمل األطفالاألع
 مع اجملتمع   إلنشاء وحدة ملكافحة االجتار بالبشر والتنسيق     وأثىن اليمن على السنغال       -٢٥

  .وقدم اليمن توصية. املدين حلماية الضحايا ومقاضاة اجلناة
 وعلى تعزيـز جلنـة      ياسات االجتماعية قانون توجيه الس  وأثنت زامبيا على اعتماد       -٢٦

 والحظت زامبيا اجلهـود     .حلماية ضحايا االجتار بالبشر   حقوق اإلنسان وعلى إنشاء وحدة      
  .وقدمت زامبيا توصية. املبذولة للقضاء على مجيع أشكال العنف ضد املرأة

ة إنشاء املرصد الوطين املعين باملساواة بـني اجلنـسني ووحـد   وأشارت اجلزائر إىل      -٢٧
 اجلزائر باخلطط والربامج الرامية إىل حتقيق األهداف اإلمنائية         ورحبت. ملكافحة االجتار بالبشر  

  .وقدمت اجلزائر توصيات. لأللفية
 ومديرية حقـوق اإلنـسان      املرصد الوطين ملرافق االحتجاز   ورحبت أنغوال بإنشاء      -٢٨

  .وقدمت أنغوال توصية. وبتحسني املساواة بني اجلنسني
ت األرجنتني على إنشاء مديرية حلقوق اإلنسان والتصديق على اتفاقية حقـوق          وأثن  -٢٩

األشخاص ذوي اإلعاقة واجلهود املبذولة للقضاء على مجيع أشكال العنـف ضـد املـرأة،               
وشجعت األرجنتني السنغال على ضمان تـوفري       . سيما تشويه األعضاء التناسلية األنثوية     وال

  . وقدمت األرجنتني توصيات.صد الوطين ملرافق سلب احلريةالكافية للمراملوارد الضرورية 
ورحبت أستراليا باستمرار اجلهود املبذولة للقضاء على ظاهرة تـشويه األعـضاء              -٣٠

وأعربت أستراليا عن قلقها إزاء     . التناسلية األنثوية وزيادة مشاركة املرأة يف السلطة التشريعية       
. يا على إنـشاء الـدوائر األفريقيـة االسـتثنائية         وأثنت أسترال . التمييز ضد بعض األقليات   
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". بـاء "خفض اعتماد اللجنة السنغالية حلقوق اإلنسان إىل الفئـة          عن أسفها إزاء     وأعربت
  . أستراليا توصياتوقدمت

وأعربت النمسا عن شواغلها إزاء أطفال الشوارع وضعف تنفيذ التشريعات يف هذا              -٣١
وسلّطت النمـسا   . يت متارس بني أشخاص من جنس واحد      اجملال وجترمي العالقات اجلنسية ال    

  .وقدمت النمسا توصيات. الضوء على ضرورة حتسني ظروف االحتجاز
وأشارت أذربيجان إىل االنضمام إىل الصكوك األساسية حلقوق اإلنـسان ووضـع          -٣٢

 وهيئـات املرصد الوطين املعين باملساواة بني اجلنسني قوانني ملنع التعذيب يف السجون وإنشاء   
أخرى وأثنت أذربيجان على تعاون السنغال مع املكلفني بواليـات يف إطـار اإلجـراءات               

  .وقدمت أذربيجان توصيات. اخلاصة
والحظت بنغالديش التدابري الرامية إىل القضاء على ظاهرة تشويه األعضاء التناسلية             -٣٣

ولني وتعليمهم واألطفـال غـري      األنثوية واخلطة االستراتيجية الرامية إىل محاية األطفال املتس       
وشجعت بنغالديش السنغال على مواصلة جهودها يف جمـال حقـوق           . امللتحقني باملدرسة 

  . اإلنسان
وأعربت عـن قلقهـا إزاء      . وأثنت بلجيكا على إنشاء الدوائر األفريقية االستثنائية        -٣٤

وقـدمت  . ي من القانون اجلنـائ    ٣١٩حقوق األطفال وغموض األحكام الواردة يف املادة        
  .بلجيكا توصيات

وأشارت بنن إىل اجلهود املبذولة لتحسني املساواة بني اجلنسني ومعاجلة ظاهرة تشويه              -٣٥
األعضاء التناسلية األنثوية ومحاية األشخاص ذوي اإلعاقة وتعزيز احلق يف التعلـيم ويف حريـة               

  .وقدمت بنن توصيات. ودعت بنن اجملتمع الدويل إىل دعم السنغال. الصحافة ومكافحة الفساد
وأثنت بوتسوانا على استراتيجية احلد من الفقر وإتاحة اخلدمات الصحية للجميـع              -٣٦

وشجعت بوتسوانا السنغال علـى تعـديل       . وعلى التدابري الرامية إىل محاية حقوق اإلنسان      
ر اخلاص  قانوهنا اجلنائي للتصدي ملسألة بيع األطفال واالجتار هبم على النحو الذي طلبه املقر            

  .وقدمت بوتسوانا توصيات. ذو الصلة
اإليدز /وأشارت الربازيل إىل التدابري الرامية إىل مكافحة فريوس نقص املناعة البشرية            -٣٧

وأعربت الربازيل عن قلقها إزاء املدافعني عن حقوق اإلنسان والصحفيني          . والعنف ضد املرأة  
. مي املثلية اجلنسية أفـضى إىل التمييـز       الذين يتعرضون لالعتداء واالحتجاز، وذكرت أن جتر      

  .وقدمت الربازيل توصيات
ورحبت بوركينا فاسو باجلهود املبذولة للقضاء على ظاهرة تشويه األعضاء التناسلية             -٣٨

األنثوية، وحثت السنغال على بذل اجلهود إلذكاء الوعي وتبادل املعلومات املتعلقـة هبـذه              
. رار التزام السنغال بإتاحة ثقافة حقـوق اإلنـسان        ورحبت بوركينا فاسو باستم   . الظاهرة

  .وقدمت بوركينا فاسو توصيات
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وأشارت كمبوديا إىل اعتماد برامج وخطط عمل وطنية للقـضاء علـى الفقـر،                -٣٩
والتصديق على االتفاقيات الدولية، مبا يف ذلك االتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص مـن              

 األشخاص ذوي اإلعاقة والربوتوكول االختياري امللحـق        االختفاء القسري واتفاقية حقوق   
. باتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة واملبادرات الرامية إىل مكافحة االجتار باألشـخاص          

  .وقدمت كمبوديا توصية
واستفسرت كندا عما جيري اختاذه من خطوات إلذكاء الوعي بإمكانية الوصول إىل              -٤٠

م احملرز يف جمال كفل سري عمل اجلهاز القضائي علـى حنـو             املؤسسات القضائية وعن التقد   
  .وقدمت كندا توصيات. ورحبت كندا بالتزام السنغال باملساواة بني الرجل واملرأة. أفضل
وأشار كابو فريدي إىل الصكوك والتشريعات الوطنية والدولية، وأثىن على اعتمـاد              -٤١

وشـجع  . يه األعـضاء التناسـلية األنثويـة      خطة العمل الوطنية الثانية املتعلقة بظاهرة تشو      
. فريدي على مواصلة تنفيذ الصكوك والسياسات القائمة لضمان إجياد حلـول دائمـة             كابو

  .وقدم كابو فريدي توصية
والحظت مجهورية أفريقيا الوسطى التصديق على مجيع الصكوك الدولية حلقـوق             -٤٢

لربوتوكول االختياري الثاين امللحـق     اإلنسان تقريباً، وشجعت السنغال على التصديق على ا       
بالعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية واهلادف إىل إلغاء عقوبة اإلعدام، وحثـت             

  . اجملتمع الدويل على دعم السنغال يف هذا اخلصوص
 على مجيع الصكوك الدولية حلقوق اإلنسان تقريباً       السنغال وأثنت تشاد على تصديق     -٤٣

ورحبت تشاد باملشاورات الشاملة اليت عقدت مع       .  السياسية إرادهتا و هاالتزاموهو ما يثبت    
   .الوزراء واهلياكل الوطنية والعناصر املؤثرة يف اجملتمع املدين إلعداد التقرير الوطين

ورحبت الصني بتنفيذ التوصيات املقبولة أثناء االستعراض السابق اليت تتعلق باحلـد              -٤٤
ة والطفل واملساواة بني اجلنسني واحلد من ظاهرة تـشويه األعـضاء            من الفقر وحقوق املرأ   

احلد مـن   جهود  وحثت الصني اجملتمع الدويل على دعم       . التناسلية األنثوية والتنمية الصحية   
  . وقدمت الصني توصية.الفقر
وأشارت جزر القمر إىل اجلهود املبذولة حلماية حقوق املرأة والطفل واألشـخاص              -٤٥

والحظت جزر القمـر التـزام      . ، وال سيما يف جمايل صحة األمهات واألطفال       ذوي اإلعاقة 
  .السنغال بالتنمية البشرية وشجعتها على مواصلة جهودها يف جمال حقوق اإلنسان

وأثىن الكونغو على اجلهود املبذولة لتنفيذ التوصيات الصادرة عن اجلولـة الـسابقة               -٤٦
. يز اإلطار املؤسسي واختاذ تدابري تشريعية جديدة      لالستعراض الدوري الشامل، وال سيما تعز     

وأشاد الكونغو بالتشريعات املتعلقة باملساواة بني اجلنسني يف مجيع السياسات العامة، وقـدم             
  . الكونغو توصية
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ورحبت كوستاريكا بتنفيذ التوصيات الصادرة عن اجلولـة الـسابقة لالسـتعراض              -٤٧
وتساءلت كوستاريكا  . املتعلقة باإلصالح املؤسسي  الدوري الشامل، وبصفة خاصة التوصيات      

. عما إذا كان سيسحب التعميم الذي يشري إىل ضرورة أن تترك الفتيات احلوامـل املدرسـة               
  . وقدمت كوستاريكا توصيات

ورحبت كوت ديفوار بالتدابري املتخذة حلماية األطفال من العنف وتعزيز املـساواة              -٤٨
افة واحلق يف الغذاء ومكافحة ظـاهرة تـشويه األعـضاء           بني اجلنسني وتوفري حرية الصح    

الدعم، وقـدمت   وطلبت كوت ديفوار إىل اجملتمع الدويل تقدمي املزيد من          . األنثوية التناسلية
  .كوت ديفوار توصيات

وأشادت كوبا باجلهود املبذولة لتحقيق املساواة بني اجلنسني والقضاء على استغالل             -٤٩
والحظت كوبا زيادة عدد املـوظفني ومعـدالت        .  من الشارع  األطفال وانتشال األطفال  

  .وقدمت كوبا توصيات. االلتحاق باملدارس وحتسني فرص احلصول على اخلدمات الصحية
واستفسرت مجهورية الكونغو الدميقراطية عما إذا كان املرصد الوطين ملرافق سلب              -٥٠

 إىل اإلبقاء علـى الفتيـات يف        احلريات قد حّسن ظروف السجن وعن تأثري الربامج الرامية        
  .وقدمت مجهورية الكونغو الدميقراطية توصيات. املدرسة

واستفسرت جيبويت عن نتائج الربامج الرامية إىل تعزيز املؤسسات واهليئات الوطنية             -٥١
وأثنت جيبويت على التصديق على الصكوك الدولية، وال سيما اتفاقية حقـوق            . لصنع القرار 

  .وقدمت جيبويت توصية. اقةاألشخاص ذوي اإلع
ورحبت إكوادور بالتصديق على اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقـة وخفـض              -٥٢

والحظـت  . معدل وفيات األطفال وباخلطوات املتخذة للقضاء على ظاهرة ختـان اإلنـاث           
 إكوادور إنشاء املرصد الوطين ملرافق سلب احلرية، مبا يتمشى مع اتفاقية مناهضة التعذيب وغريه        

  . وقدمت إكوادور توصيات. من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة
ومبادرات عديدة يف مسعى منها إىل حتقيق ورأت مصر أن السنغال قد اختذت تدابري        -٥٣

 مـصر   وقـدمت . التمتع جبميع حقوق اإلنسان واحلريات األساسية على أوسع نطاق ممكن         
  . توصيات

ت إثيوبيا على السنغال إلنشاء أطر مؤسسية يف جماالت منها، مكافحة االجتـار             وأثن  -٥٤
وقدمت . بالبشر واملساواة بني اجلنسني، وكذلك اجمللس االستشاري الوطين حلقوق اإلنسان         

  .إثيوبيا توصيات
مـن  األشخاص  الدولية حلماية مجيع    تفاقية  الورحبت فرنسا بتصديق السنغال على ا       -٥٥

. اإلفالت من العقاب وإنشاء الـدوائر األفريقيـة االسـتثنائية         سري ومكافحة   االختفاء الق 
فرنسا أن السنغال أحرزت املزيد من التقدم بإنشاء مراكز أمنية حملية وتوفري التـأمني               ورأت

  .وقدمت فرنسا توصيات. الطيب جلميع األطفال
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ع مالحظاهتا  وأعرب وفد السنغال عن شكره للوفود على تشجيعها، وأوضح أنه مج            -٥٦
التمييز وأماكن االحتجاز وإمكانيـة التمتـع       مكافحة  وتوصياهتا يف أربع فئات رئيسية وهي       

  . باحلقوق االجتماعية واالقتصادية والثقافية وأخرياً مكافحة اإلفالت من العقاب
وفيما يتعلق مبكافحة ممارسة اخلتان، اختذت احلكومة السنغالية إجراًء ثالثياً للقضاء              -٥٧
ويتعلق األمر باملعاقبة على هذه املمارسة وتوعية       . ى هذه املمارسة اليت تضر بصحة النساء      عل

وقد . السكان هبا واقتراح مهن بديلة للنساء اللوايت يزاولن مهنة اخلتان لكي يتخلني عنها هنائياً
 جمتمع حملي، أعلن أكثر     ٥ ٠٠٠، من أصل حنو     عليهو. هذه املمارسة ختلت عدة مناطق عن     

 جمتمع مـن  ٥٠٠ اجلهود على    وتتركز. جمتمع حملي عن ختليه عن ممارسة اخلتان       ٤ ٥٠٠ من
وإضافة إىل ذلـك،    . اجملتمعات احمللية املتبقية اليت ستخضع لإلجراء الثالثي املشار إليه سابقاً         

أشار الوفد إىل أن السلطات السنغالية قد الحظت ضرورة توثيق عرى التعاون اإلقليمي جلعل         
  .جراء أكثر فعاليةهذا اإل
وفيما خيص حالة األطفال، أشار الوفد إىل اجلهود املبذولة، وبصفة خاصة يف جمـال             -٥٨

من سن السادسة وحىت الـسادسة      (وبذلك أتاح التعليم اإللزامي ملدة عشر سنوات        . التعليم
وعلى وجه التحديد، جرى التركيز علـى تعلـيم         . لألطفال الفرصة ملغادرة الشارع   ) عشرة

. ٢٠١١ و ٢٠١٠فتيات وكانت نتائج امتحاناهتن يف البكالوريا مشجعة للغاية يف عـامي            ال
وجتدر اإلشـارة   .  يف املائة  ٤٠ويف الواقع، بلغت نسبة الفتيات بني املرشحني هلذا االمتحان          

 وهو ما يوفر لألطفال تعليماً حقيقياً بـاللغتني         )املدارس القرآنية  ("الدارات"أيضاً إىل حتديث    
   وميكنهم مـن مغـادرة الـشارع حيـث         وباللغات الوطنية سواء بسواء   ية والفرنسية   العرب

  . يتعرضون للخطر
أنشئت وظيفة مدير املرصد الوطين     وفيما خيص أماكن االحتجاز، ذكّر الوفد بأنه قد           -٥٩
 وفقاً للربوتوكول االختياري امللحق باتفاقيـة مناهـضة         ٢٠١١ سلب احلرية يف عام      ملرافق

وعلى الـرغم  . غريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة       التعذيب و 
من أن الوسائل املتاحة للمرصد ليست كافية بعد فإن اهلدف من إنشائه هو تزويده بقدرات               

وقدم املرصد توصيات   .  مرفق احتجاز يف السنغال    ٣٧متكنه من  القيام بزيارات مفاجئة إىل        
رات اليت قام هبا املراقبون إىل مرافق السجون يف جماالت الصحة والتغذية واحلد يف أعقاب الزيا

  . من اكتظاظ السجون
          وأوضح الوفد أن املثلية اجلنسية ال تعترب جرمية يف حـد ذاهتـا يف الـسنغال، وأن                   -٦٠

لية اجلنسية جرمية   وال تعترب املث  .  من قانون العقوبات تشري إىل أفعال منافية للطبيعة        ٣١٩املادة  
  . يتعرض املثليون ألية مالحقة قضائية جملرد كوهنم من فئة املثليني يف السنغال وال

 الوفد إىل أن السنغال قـررت حماكمـة الـرئيس           خيص حسني هربي، أشار   وفيما    -٦١
التشادي السابق مبقتضى اتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضـروب املعاملـة أو العقوبـة        

حـسني هـربي   وأوضح الوفد أن .  العامليوآلية االختصاص  الالإنسانية أو املهينة     القاسية أو 
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 بارتكاب عدة جرائم وسيكون على الواليات القضائية املختصة أن تثبت حقيقة هـذا              متهم
          وتلتزم السنغال بضمان إجراء حماكمة عادلة ومنصفة ونزيهة وشفافة وخاليـة مـن            . االهتام

  . أية ضغوط
فيما يتعلق مبكافحة االغتصاب، ذكّر الوفد بأن االغتصاب ميثل مبوجب التـشريعات      و  -٦٢

 سنوات، وأن عقوبة السجن     ١٠ و ٥السنغالية جرمية يعاقب عليها بالسجن ملدة تتراوح ما بني          
  . الثالثة عشرة ملدة عشر سنوات تصدر بشكل تلقائي يف حال اغتصاب طفل دون سن

غال على مجيع الصكوك القانونية الدولية واإلقليميـة        ورحبت غابون بتصديق السن     -٦٣
وأشـارت غـابون    . تقريباً وأشارت إىل تعاوهنا مع آليات األمم املتحدة حلقوق اإلنـسان          

وقـدمت  . التزامها بتعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها والقضاء على مجيع أشكال التمييـز           إىل
  . غابون توصيات

أحرزته من تقدم يف القضاء على ظاهرة تشويه األعضاء وأثنت أملانيا على السنغال ملا   -٦٤
 تقلواستفسرت عما إذا كان قانون األطفال ُيعرِّف الطفل بوصفه شخصاً           . التناسلية األنثوية 

 ١٨ الثامنة عشرة وما إذا كان قانون األسرة يضمن احلد األدىن لسن الزواج عنـد                عنسنه  
  .وقدمت أملانيا توصيات. عاماً
ا على السنغال ملتابعة جهودها الرامية إىل توسيع نطاق التعليم األساسـي            وأثنت غان   -٦٥

. حبيث يشمل الصبيان والبنات، والرعاية الصحية الشاملة وملواصلة تعزيز املساواة بني اجلنسني
وقـدمت  . وشجعت السنغال على التصدي ألي تساهل يف تعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها          

  .غانا توصيات
ونان إىل استمرار فرض القيود على حرية التعبري، وأعربت عن شواغلها           وأشارت الي   -٦٦

وأشارت اليونان أيضاً إىل أن السنغال تواصل التمييـز         . إزاء احلالة اليت تتعلق حبقوق األطفال     
  .وقدمت اليونان توصيات. ضد األشخاص ألسباب تتعلق مبيلهم اجلنسي

اقية حقوق األشـخاص ذوي اإلعاقـة       وأثنت اهلند على السنغال للتصديق على اتف        -٦٧
وإنشاء املرصد الوطين ملرافق سلب احلرية ووحدة وطنية ملكافحة االجتـار بالبـشر وعلـى               

وقدمت .  اجلنسني عن طريق املرصد الوطين املعين باملساواة بني      ملساواة بني اجلنسني    با التزامها
  .اهلند توصيات

ة واملؤسسية الشاملة املتخذة بشأن     يشريعوأعربت إندونيسيا عن تقديرها للتدابري الت       -٦٨
حقوق الطفل، وأثنت على السنغال اللتزامها القوي يف جمال الصحة مع اإلشارة بصفة خاصة     

  .وقدمت إندونيسيا توصيات. إىل معدالت وفيات األطفال واألمهات
وهنأ العراق السنغال على ما أحرزته من تقدم وعلى اإلجنازات اليت حققتـها منـذ           -٦٩
ورحـب  . جلولة األوىل لالستعراض الدوري الشامل يف جمال تعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها      ا

  .العراق باعتماد قانون يتعلق باالجتار باألشخاص والرق
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، وحثتها  السنغال لتقدمي حسني هربي إىل العدالة     ورحبت أيرلندا باجلهود اليت تبذهلا        -٧٠
ت أيرلندا عن قلقها إزاء أوجه القصور يف        وأعرب. على ضمان حماكمته بصورة عادلة وسريعة     

 امليل اجلنسي ومغايري اهلوية اجلنسانية وتقارير التعـذيب         معاملة املثليات واملثليني ومزدوجي   
  .وقدمت أيرلندا توصيات. اليت أحالتها جلنة مناهضة التعذيب

ريعية وطلبت إيطاليا إىل السنغال تقدمي املزيد من املعلومات عن اإلصالحات التـش             -٧١
اجلارية ملكافحة التمييز على أساس نوع اجلنس واخلطة الرامية إىل القضاء على ظاهرة اخلتان              

والتدابري اإلضافية اليت تعتـزم اختاذهـا لتنظـيم    ) وال سيما مبادرات الرصد وموارد التنفيذ   (
  .وقدمت إيطاليا توصية. املدارس القرآنية والقضاء على تسّول األطفال

ن التزام السنغال بالتعاون مع عملية االستعراض الدوري الشامل علـى           والحظ لبنا   -٧٢
  . وقدم لبنان توصيات. النحو املبني يف تقريرها الوطين املفصل املقدم من أجل اجلولة الثانية

وأشارت ليبيا إىل أن السنغال صدقت على معظم صكوك حقوق اإلنسان، مبـا يف                -٧٣
 األشخاص من االختفـاء القـسري واتفاقيـة حقـوق           ذلك االتفاقية الدولية حلماية مجيع    

ووجهت ليبيا شكرها إىل السنغال ألهنا أوفت بالتزاماهتا بالـدفاع          . األشخاص ذوي اإلعاقة  
  . عن سيادة القانون وضمان تنفيذ التوصيات املقدمة يف إطار االستعراض الدوري الشامل

يتعرضون للتطرف الـديين    وأعربت لكسمربغ عن قلقها إزاء حالة األطفال الذين           -٧٤
واستفسرت لكسمربغ عن الربنامج االستراتيجي لتعليم ومحايـة        . والرق والتسّول القسري  

األطفال املتسّولني أو غري امللتحقني باملدرسة وعن مدى تنفيذ آلية رصد تتعلق بالعنف املرتيل              
وقـدمت  . قـسري وبظاهرة تشويه األعضاء التناسلية األنثوية واإليذاء اجلنسي والـزواج ال         

  .لكسمربغ توصيات
وهنأت مدغشقر السنغال على التصديق على اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة             -٧٥

الـدويل وإنـشاء    واتفاقية الهاي بشأن محاية األطفال والتعاون يف جمال التبين على الصعيد            
ظـاهرة   مدغشقر على السنغال ملكافحـة       وأثنت. مرصد وطين معين باملساواة بني اجلنسني     

تشويه األعضاء التناسلية األنثوية بتنظيم محالت إذكاء الوعي وإصدار تشريعات ضد اخلتان            
  . والقضاء على الفقر وعلى أسوأ أشكال عمل األطفال

وأشارت ماليزيا إىل التقدم احملرز يف جماالت متعددة حلقوق اإلنسان، مبا يف ذلـك                -٧٦
وسائل الزراعة وتعزيز احلمايـة االجتماعيـة   القضاء على الفقر عن طريق النهوض بتحديث     

  .وقدمت ماليزيا توصيات. ووضع برامج لتحسني قطاع التعليم لديها
وأثنت ملديف على اجلهود املبذولة للقضاء على ظاهرة تشويه األعضاء التناسـلية              -٧٧

ختـاذ  وأثنت ملديف على احلكومـة ال     . األنثوية والتدابري املعتمدة بشأن األطفال املتسّولني     
  .وقدمت ملديف توصيات. ترمي إىل مواءمة التشريعات احمللية تدابري
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وهنأت مايل السنغال على التصديق على عدة اتفاقيات واتفاقات دوليـة حلقـوق               -٧٨
. وسلطت مايل الضوء على اإلجنازات احملققة يف جمال محاية حقوق املرأة والطفـل            . اإلنسان

  . ظروف االحتجازورحبت مايل بالتدابري املتخذة لتحسني
وأثنت أوغندا على االنضمام التفاقيات األمم املتحدة واالحتاد األفريقي اليت تـوفر              -٧٩

إنشاء وحدة وطنية ملكافحـة االجتـار       وأثنت أوغندا على    . احلماية لألشخاص األشد ضعفاً   
  . أوغندا توصيةوقدمت. بالبشر وعلى الربنامج الوطين ملنح الرعاية األسرية

دت املكسيك بالتدابري املتخذة حلماية حقوق أطفال الشوارع وملكافحة التمييز          وأشا  -٨٠
والحظت املكسيك استكمال الصيغة النهائية لتقاريرها الدورية املقدمـة         . والعنف ضد املرأة  

  .وقدمت املكسيك توصيات. إىل جلنة مناهضة التعذيب وإىل اللجنة املعنية بالعمال املهاجرين
اإلطار املؤسسي حلقـوق    األسود عن تقديره اللتزام السنغال بتعزيز       وأعرب اجلبل     -٨١

وطلب اجلبل األسود املزيد من     . اإلنسان، وال سيما إنشاء املرصد الوطين ملرافق سلب احلرية        
شأن املالحقات القضائية واإلدانات يف حاالت تشويه األعضاء التناسلية األنثوية          املعلومات ب 

ديق على الربوتوكول االختياري الثاين امللحق بالعهـد الـدويل          والعقبات اليت تعترض التص   
  .وقدم اجلبل األسود توصيات. اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية

ورحب املغرب بالتعاون القائم بني السنغال واملفوضية السامية حلقـوق اإلنـسان،              -٨٢
ية حلقـوق اإلنـسان     وأعرب عن تقديره إلعادة إضفاء الصبغة املؤسسية على اللجنة السنغال         

الربنامج الوطين ملـنح   املغرب أيضاً بتنفيذ ورحب. وتفعيل املرصد الوطين ملرافق سلب احلرية 
   .الرعاية األسرية

والحظت موزامبيق التطورات يف جمال احلق يف التعليم والـصحة واملـساواة بـني                -٨٣
. حد من االجتار بالبـشر    اجلنسني وحقوق الطفل واألطفال ذوي اإلعاقة والتدابري املتخذة لل        

           وشجعت موزامبيق السنغال على إعادة حالة اللجنة الـسنغالية حلقـوق اإلنـسان علـى              
  .ما كانت عليه

 ظاهرة تـشويه األعـضاء      للحد من وهنأت هولندا السنغال على جهودها املبذولة         -٨٤
. ما يبقى بـدون عقـاب     التناسلية األنثوية، لكنها الحظت أن إيذاء النساء والفتيات كثرياً          

وأشارت هولندا إىل الربامج املُنفَّذة لزيادة التوعية بفريوس نقص املناعة البشرية والقضاء على             
 ومزدوجي امليل اجلنسي  جيعل املثليني واملثليات    اإليدز، غري أهنا أكدت أن جترمي املثلية اجلنسية         

  .وقدمت هولندا توصيات. ربامجومغايري اهلوية اجلنسانية ميتنعون عن املشاركة يف هذه ال
 خطوة  على إنشاء املرصد الوطين ملرافق سلب احلرية وهي       وهنأت نيوزيلندا السنغال      -٨٥

والحظت نيوزيلندا التقـدم احملـرز يف       . هامة على طريق مكافحة التعذيب وإساءة املعاملة      
  .اتوقدمت نيوزيلندا توصي. األهداف اإلمنائية لأللفية املتعلقة بالصحة حتقيق
وأشادت نيكاراغوا بتنفيذ االستراتيجية الوطنية للتنمية االقتصادية واالجتماعية اليت           -٨٦

  . وقدمت نيكاراغوا توصية. تركز على الفئات الضعيفة، وال سيما أطفال الشوارع
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وأثىن النيجر على التصديق على مجيع الصكوك اإلقليمية والدولية حلقوق اإلنـسان              -٨٧
  .وقدم النيجر توصيات. شاء إطار مؤسسي لضمان التمتع بتلك احلقوقتقريباً، وعلى إن

يا على التقدم احملرز يف تعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها يف طائفة واسعة            ريوأثنت نيج   -٨٨
  . وقدمت نيجريا توصيات. من اجملاالت

وأشارت عمان إىل شواغل احلكومة إزاء اعتماد سياسات لتعزيز عملية صنع القرار              -٨٩
والحظت عمان محالت التوعية اجلارية يف جمال اجلهاز القـضائي واجلهـود            . لوطين لديها ا

  .وقدمت عمان توصيات. املبذولة لتعزيز املساواة بني اجلنسني والقضاء على العنف ضد املرأة
وأثنت باكستان على اجلهود املبذولة للقضاء على العنـف ضـد املـرأة وتعزيـز                 -٩٠

. بإنشاء املرصد الوطين ملرافق سلب احلرية     ورحبت باكستان   . ملنتخبةمشاركتها يف اهليئات ا   
  . باكستان توصياتوقدمت

اإلعاقـة  وأشارت باراغواي إىل التصديق على اتفاقية حقـوق األشـخاص ذوي              -٩١
وقـدمت  . املرصد الوطين ملرافق سلب احلرية ووحدة وطنية ملكافحة االجتار بالبشر          وإنشاء

  . باراغواي توصيات
وأشارت الفلبني إىل التصديق على االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيـع العمـال               -٩٢

املهاجرين وأفراد أسرهم، وأشادت بالسنغال على تصميمها على القضاء على ظاهرة تشويه            
  .وقدمت الفلبني توصيات. األعضاء التناسلية األنثوية

طفـال، وال سـيما أطفـال       ورحبت مجهورية مولدوفا بالتدابري املتخذة حلماية األ        -٩٣
وقدمت مجهوريـة   . الشوارع وأشارت إىل اجلهود املبذولة لتحقيق األهداف اإلمنائية لأللفية        

  .مولدوفا توصيات
وهنأت رومانيا السنغال على إعادة حالة اجمللس االستشاري الوطين حلقوق اإلنسان             -٩٤

املعتمدة اليت تتعلق باملـساواة     وتعاظم دور املرأة ومكانتها السياسية وذلك بفضل التشريعات         
  .وقدمت رومانيا توصيات. ورحبت رومانيا بتعديل قانون اجلنسية. بني اجلنسني

وأعرب االحتاد الروسي عن ارتياحه للتدابري املتخـذة حلمايـة حقـوق اإلنـسان                -٩٥
  .وقدم االحتاد الروسي توصيات. واإلجنازات احملققة يف هذا الشأن

. التطورات يف جمال األطر املعيارية واملؤسسية حلقوق اإلنـسان        وأثنت رواندا على      -٩٦
 عضوة وإىل اختاذ تـدابري      ٦٥وأشارت رواندا بارتياح إىل أن اجلمعية الوطنية اجلديدة تضم          

  .وقدمت رواندا توصيات. للقضاء على ظاهرة تشويه األعضاء التناسلية األنثوية
هوداً جديرة بالثناء يف جماالت كـثرية       وأشارت سرياليون إىل أن السنغال قد بذل ج         -٩٧

وسلطت سرياليون الضوء على اعتماد القـانون       . تشمل االجتار بالبشر واملساواة بني اجلنسني     
. املتعلق باالسترقاق إضافة إىل التدابري التشريعية والتنظيمية الرامية إىل محاية حقوق اإلنـسان            

  .وقدمت سرياليون توصيات
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 العمال، أوضح الوفد السنغايل أنه ليس من الضروري احلصول          وفيما يتعلق بنقابات    -٩٨
.  تأسيسها  اعتزام  عن مسبقاًاملطبق هو اإلعالن    والنظام  . على إذن مسبق لتأسيس نقابة عمال     

  . ال يطرح تأسيس نقابة عمال يف السنغال أية صعوبةوعليه،
اً واسعاً للتحـديث    وفيما يتعلق بإمكانية الوصول إىل العدالة، بدأت احلكومة برناجم          -٩٩

يستند إىل ثالثة أنواع من التدابري أوهلا، إنشاء دور للعدالـة تقـدم خـدمات قانونيـة إىل               
والثاين هو املساعدة القـضائية     . األشخاص احملرومني وتساعد يف التخفيف من أعباء احملاكم       

لية األفريقيـة    مليون فرنك من فرنكات اجلماعة املا      ٤٠٠اليت توفرها الدولة واليت تبلغ زهاء       
لتمكني احملامني من مساعدة األشخاص الذين يصعب عليهم الوصول إىل العدالـة بوسـيلة              

والثالث، حتسني اهلياكل األساسية القضائية، بطرق منها بناء عـدد مـن اهليئـات              . أخرى
  . القضائية وحماكم واالستئناف

 شـرعت احلكومـة يف      وفيما يتعلق مبسألة التعذيب اليت طرحت يف جلسة التحاور،          -١٠٠
اإلصالحات املتعلقة بقانون العقوبات وقانون اإلجراءات اجلنائية، وستعرض علـى اجلمعيـة            

ومبوجب هذه اإلصالحات ستعترب حماضر جلسات االسـتماع        . ٢٠١٣الوطنية قبل هناية عام     
  . وكذلك سيتعني حضور حمامي احملتجز منذ بداية احتجازه. املسجلة حتت وطأة التعذيب باطلة

وإضافة إىل ذلك، أشار الوفد إىل أن جملس الوزراء قد اعتمد بالفعل مشروع القانون     -١٠١
وأُنشئ منصب املدافع عن حقوق الطفل وسُيعني مدافع عن حقوق الطفل يف            . املتعلق بالطفل 

  .٢٠١٤بداية عام 
 عدة  ٢٠٠٩وفيما يتعلق بالتعاون مع آليات األمم املتحدة، تلقت السنغال منذ عام              -١٠٢

اجلهود للمضي يف استكمال تقاريرها وتقدميها إىل       وإضافة إىل ذلك، تبذل السنغال      . زيارات
  . املعاهدات يف موعدهاهيئات 
 برنامج واسع   وقد وضع . وتويل احلكومة أولوية لتسوية الرتاع يف منطقة كازامانس         -١٠٣

ار وتقصي احلقائق واملصاحلة    منرب للحو قد أُنشئ   و.  واالجتماعية واإلدماج  للتنمية االقتصادية 
  .  مبن فيهم الضحايا،ميع األشخاص املعنينيهو متاح جلأيضاً و
وتدرك احلكومة حتديات الربوتوكول االختياري الثاين امللحق بالعهد الدويل اخلاص            -١٠٤

وال يزال موقف السنغال مـن      . باحلقوق املدنية والسياسية واهلادف إىل إلغاء عقوبة اإلعدام       
وحتيط السنغال علماً بالتوصيات اليت تتعلـق هبـذا         . ٢٠٠٤ عام   اإلعدام قطعياً منذ  عقوبة  

  . الربوتوكول وستعمل على دراستها
وإضافة إىل ذلك، أوضح الوفد أن رفع صفة اجلرم عن اجلرائم املتعلقة بالـصحافة                -١٠٥

  .موضع دراسة يف إطار مشروع قانون الصحافة
 ما أحرزته من تقدم يف جمـال حقـوق اإلنـسان،            وهنأت سنغافورة السنغال على     -١٠٦
سيما التعليم ومحاية الطفل، بطرق منها وضع برنامج تدرييب ملوظفي اجلهاز القـضائي              وال

  .وقدمت سنغافورة توصيات. واألخصائيني االجتماعيني
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. وأثنت سلوفينيا على انضمام السنغال إىل معظم الصكوك الدولية حلقوق اإلنـسان            -١٠٧
ىل أن نظام قضاء األحداث ال يزال يثري الشواغل وإىل وجود تقارير عن حـاالت               وأشارت إ 

ختويف للمدافعني عن حقوق اإلنسان والصحفيني وهتديـدهم واالعتـداء علـيهم بـدنياً              
  .وقدمت سلوفينيا توصيات. واحتجازهم بصورة تعسفية

مبـا يف ذلـك   وأشادت جنوب أفريقيا باخلطوات املتخذة يف جمال حقوق اإلنسان،        -١٠٨
وقـدمت  . إنشاء املرصد الوطين للمساواة بني اجلنسني والتزام السنغال بالتنمية يف أفريقيـا           

  .جنوب أفريقيا توصيات
ورحب جنوب السودان باخلطوات اليت اختذهتا السنغال ملكافحة ظـاهرة تـشويه              -١٠٩

 اإلنسان، والحـظ    وأثىن على إنشاء أُطر مؤسسية لتعزيز حقوق      . األعضاء التناسلية األنثوية  
وقـدم  . التقدم احملرز يف تنفيذ التوصيات املقدمة يف إطار االستعراض الدوري الشامل السابق           

  .جنوب السودان توصية
وقـدمت  . وهنأت إسبانيا السنغال على التقدم الذي أحرزته يف جمال حقوق املرأة            -١١٠

ضيها، لكنها أشارت إىل أنه     دعمها إىل السنغال فيما تبذله من جهود ملكافحة العنف على أرا          
ينبغي أن حتترم مجيع اإلجراءات اليت تتخذها الدولة يف هذا اجملال سيادة القـانون وحقـوق                

  . وقدمت إسبانيا توصيات. اإلنسان
وأثنت سري النكا على التقدم الذي أحرزته السنغال يف جمال تعزيز حقوق اإلنسان               -١١١

ورحبت سري النكا   . اواة بني اجلنسني واحلق يف التعليم     ومحايتها، مبا يف ذلك ما يتعلق باملس      
  . وقدمت سري النكا توصيات. باالهتمام الذي توليه السنغال لتمكني املرأة

 ة امللحق ة االختياري توأثنت دولة فلسطني على السنغال للتصديق على الربوتوكوال         -١١٢
. اتفاقية حقـوق الطفـل    وبفية  بالعهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقا      

 . والتصدي لالجتـار باألطفـال     مشكلة األطفال املتسولني  ورحبت باجلهود املبذولة ملعاجلة     
  . فلسطني توصياتوقّدمت دولة

وأشار السودان إىل اإلطار القانوين حلقوق اإلنـسان والـربامج املنـشأة لتنفيـذه                -١١٣
ورحب السودان باعتماد .  الدوري الشاملوالتوصيات الصادرة عن اجلولة األوىل لالستعراض

  .وقدم السودان توصيات. تشريعات وبرامج تشمل ما يتعلق حبماية الفئات الضعيفة
فيما يتعلق  وأثنت سويسرا على السنغال اللتزامها بالقضاء على اإلفالت من العقاب             -١١٤

ثلـيني واملثليـات    امل وأعربت سويسرا عن قلقها إزاء التمييز ضد فئة.مبحاكمة حسني هربي 
مزدوجي امليل اجلنسي ومغايري اهلوية اجلنسانية يف السنغال، لكنها أشـارت بارتيـاح إىل      و

  .وقدمت سويسرا توصيات. إلغاء عقوبة اإلعدام يف تشريعات السنغال الوطنية
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وأشادت بالتـصديق علـى     . وأثنت تايلند على اعتماد تشريعات حقوق اإلنسان        -١١٥
. خاص ذوي اإلعاقة واخلطوات املتخـذة بـشأن أطفـال الـشوارع           حقوق األش  اتفاقية

تايلند عن شواغلها إزاء استمرار التمييز اجلنساين والعنف القائم على أساس نـوع              وأعربت
  .وقدمت تايلند توصيات. اجلنس
وأشادت توغو بتعزيز الدميقراطية يف السنغال وبسياساهتا الرامية إىل تعزيز حقـوق              -١١٦

وأشارت توغو إىل تنفيذ عدة قوانني، مبا يـشمل         . اريع ضمان رفاه األشخاص   اإلنسان ومبش 
  .وقدمت توغو توصيات. القوانني املتعلقة باملساواة بني اجلنسني

وأشارت تونس إىل التقدم الذي أحرزته السنغال، وال سيما التصديق على الصكوك              -١١٧
يز محاية الطفل وتنفيذ آلية وطنيـة       وأثنت تونس على تعز   . الدولية واإلقليمية حلقوق اإلنسان   

  .وقدمت تونس توصيات. ملنع التعذيب
. وأثنت تركيا على تعزيز حقوق املرأة والتدابري املتخذة بشأن األطفـال املتـسولني              -١١٨

 حماكمة حسني االحتاد األفريقي بشأنو السنغال وأشارت تركيا بارتياح إىل االتفاق املوقع بني
  .اتوقدمت تركيا توصي. هربي
وأثنت تركمانستان على التدابري املعتمدة لوضع أطر تشريعية ومؤسـسية لتعزيـز              -١١٩

حقوق اإلنسان ومحايتها، وال سيما ملكافحة التمييز العنـصري ومحايـة األشـخاص ذوي              
  .وقدمت تركمانستان توصيات. اإلعاقة
 السنغال على   وأشادت موريتانيا باخلطوات املتخذة ملكافحة العنف املرتيل وتصديق         -١٢٠

نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية ومواءمة تشريعاهتا احملليـة مـع االلتزامـات              
  .الدولية، وال سيما فيما يتعلق باملساواة بني اجلنسني وحقوق اجلنسية

ورحبت أوزبكستان بتعاون السنغال مع املفوضية السامية حلقوق اإلنسان وغريهـا             -١٢١
 أوزبكستان على اهلياكل اليت تسعى إىل القضاء على االجتـار بالبـشر،             وأثنت. من اهليئات 

ورحبت بالتقدم احملرز على صعيد املساواة بني اجلنسني والتعليم وحقوق الطفل واألشخاص            
  .وقدمت أوزبكستان توصيات. ذوي اإلعاقة

 إىل أن   وأشار. ويف اخلتام، شكر رئيس الوفد مجيع الوفود على تعليقاهتا وتوصياهتا           - ١٢٢
فاحلكومة تعمل على تعزيـز حقـوق اإلنـسان         . السنغال ستدرس جبدية هذه التوصيات    

والدفاع عنها وهو ما يشكل التزاماً خبدمة السالم واألمن على املستويات الوطين واإلقليمي      
  .والدويل
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  **أو التوصيات/االستنتاجات و  -ثانياً  
أدناه بتأييد السنغال بعـد  واملدرجة  حتظى التوصيات املقدمة أثناء جلسة التحاور         -١٢٣
  : فيهاالنظر

 حبقـوق الطفـل     قانونـاً يتعلـق   أن تعتمد يف أقرب وقت ممكن         -١-١٢٣
  ؛)بلجيكا(

  ؛)بوتسوانا(أن تستكمل مشروع قانون الطفل وتعتمده   -٢-١٢٣
قـانون الطفـل    مـشروع ل   لوضع   اجلهود اليت تبذهلا  أن تواصل     -٣-١٢٣

  ؛)إندونيسيا(وطين حلقوق اإلنسان واعتماده وفقاً لربناجمها ال
  ؛)توغو(ع عملية اعتماد قانون الطفل أن تسّر  -٤-١٢٣
  ؛)تونس(ع اعتماد قانون الطفل أن تسّر  -٥-١٢٣
 إىل تعزيـز حقـوق الطفـل        ترميشريعات ذات صلة    تأن تسن     -٦-١٢٣

  ؛)ملديف(ومحايتها يف مجيع األماكن 
ل قانون الطفل واعتمـاده      الستكما اجلهود اليت تبذهلا  أن تواصل     -٧-١٢٣

  ؛)تايلند(على سبيل األولوية 
أن تتخذ التدابري الرامية إىل زيادة تعزيز املؤسسات الوطنية حلقوق            -٨-١٢٣

  ؛)باكستان(اإلنسان 
الـيت  أن تواصل مساعيها فيما يتعلق باألنشطة املنتظمة واملنتجـة            -٩-١٢٣

ان ومحايتها داخـل البلـد   يئات اليت تشارك يف تعزيز حقوق اإلنس     تضطلع هبا اهل  
  ؛)أذربيجان(

املؤسسات املعنية بتعزيز حقـوق     وقدرة  أن تواصل تعزيز استقالل       -١٠-١٢٣
  ؛)النيجر(اإلنسان ومحايتها 

الضرورية للوحدة الوطنية ملكافحة االجتار بالبـشر       أن تتيح املوارد      -١١-١٢٣
اإلنسان واجمللـس   واملرصد الوطين املعين باملساواة بني اجلنسني ومديرية حقوق         

 الوطين حلقوق اإلنسان من أجل ضمان أن تـؤدي هـذه اهليئـات             االستشاري
  ؛)جنوب أفريقيا( اهلامة اأدواره

__________ 

 .مل ُتحرر االستنتاجات والتوصيات  **  
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الضرورية للمرصد الوطين ملرافق سلب     توفري القدرات   أن تضمن     -١٢-١٢٣
احلرية لكي يضطلع مبهامه جبعله مؤسسة مستقلة عن وزارة العدل ورصد ميزانية            

  ؛)لنمساا(كافية له 
عمل املرصد الـوطين    أن تتخذ اخلطوات الالزمة لضمان استقالل         -١٣-١٢٣

اختيـار   من خالل فصله عن اجلهاز التنفيذي ومتكينه مـن           ملرافق سلب احلرية  
  ؛)نيوزيلندا(موظفيه وتعيينهم وسداد أجورهم 

آلليـة الوطنيـة ملنـع      ل  املوارد الضرورية   بصورة عاجلة  وفرأن ت   -١٤-١٢٣
  ؛)تونس (اتضمن التفاعل مع توصياهتالتعذيب و

أن تضمن توفري املوارد الضرورية للجنة السنغالية حلقوق اإلنسان           -١٥-١٢٣
  ؛)أستراليا(لتمكينها من العمل باستقاللية ووفقاً ملبادئ باريس 

أن تكثف جهودها ملواءمة اللجنة السنغالية حلقوق اإلنسان مواءمة           -١٦-١٢٣
 "ألـف "استعادة اعتمادها من الفئة      ما ميكنها من     وهوكاملة مع مبادئ باريس     

  ؛)سرياليون(
 هأن تراجع القانون املتعلق باللجنة السنغالية حلقوق اإلنسان ملواءمت          -١٧-١٢٣

  ؛)بنن(مع مبادئ باريس 
 للجنـة   "ألـف "االعتماد من الفئة    أن تواصل جهودها الستعادة       -١٨-١٢٣

للمؤسسات الوطنية لتعزيز   ق الدولية   السنغالية حلقوق اإلنسان لدى جلنة التنسي     
  ؛)بوركينا فاسو (ومحاية حقوق اإلنسان

اللجنـة الـسنغالية حلقـوق     أن تواصل جهودها الرامية إىل جعل         -١٩-١٢٣
  ؛)الكونغو(بادئ باريس متتثل ملاإلنسان 
 اللجنة السنغالية حلقـوق     عملأن تتخذ التدابري الضرورية حبيث ت       -٢٠-١٢٣

  ؛)كوستاريكا(بادئ باريس مل التامباالمتثال اإلنسان 
أن تضمن امتثال اللجنة السنغالية حلقوق اإلنسان ملبادئ بـاريس            -٢١-١٢٣

  ؛)فرنسا(
أن تعزز االستقالل اإلداري واملايل للجنة السنغالية حلقوق اإلنسان           -٢٢-١٢٣

  ؛)غابون(
أن تواصل جهودها الرامية إىل تعزيز حقوق اإلنسان ومحايتـها يف             -٢٣-١٢٣

  ؛)اليمن(املستقبل 
أن تقوم بتعزيز وتنويع أوجه التعاون مع الشركاء الثنائيني يف جمـاالت             -٢٤-١٢٣

  ؛)مجهورية الكونغو الدميقراطية(ذات اهتمام مشترك من أجل تعزيز حقوق اإلنسان 
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لـشعبها، وال سـيما احلقـوق        أن تواصل تعزيز حقوق اإلنسان      -٢٥-١٢٣
غىن عن التعاون والتـضامن    ال،ية ولتحقيق ذلكاالقتصادية واالجتماعية والثقاف 

  )). البوليفارية- مجهورية(فرتويال (الدوليني 
أن ُتسرع تنفيذ جمموعة التدابري الرامية إىل محاية األطفال، مبـا يف              -٢٦-١٢٣

ذلك تسريع اعتماد قانون شامل يتعلق بالطفل وتعيني أمني مظامل معين باألطفـال   
  ؛)كابو فريدي(نفيذ خطة النتشال األطفال من الشارع وتزويده بوسائل فعالة وت

أن ُتسرع اعتماد قانون بشأن تعيني أمني املظامل املعـين باألطفـال              -٢٧-١٢٣
وتنفيذه وتعزيز اإلجراءات اخلاصة بتعليم ومحاية األطفـال الـضعفاء الـذين            

  ؛)مجهورية مولدوفا(يتسولون أو ال يلتحقون باملدرسة 
 زيز مؤسساهتا يف جمال محاية الطفل وأن تـضع حـداً      أن تواصل تع    -٢٨-١٢٣

  ؛)السودان(الستغالل األطفال 
أن تواصل التزامها الفعال بآليات األمم املتحدة حلقوق اإلنسان من         -٢٩-١٢٣

  ؛)أذربيجان(أجل محاية حقوق اإلنسان وتعزيزها 
 إىل جانـب  ممارسة العمل البناء الذي يضطلع به البلد        أن تواصل     -٣٠-١٢٣

  ؛)باكستان( حلقوق اإلنسان ذات الصلة آلليات الدوليةا
أن تقوم باإلنفاذ الفعال للقانون الوطين الذي ُيجّرم منظمي أعمال            -٣١-١٢٣

التسول واالجتار باألطفال، وتعيني منسق رفيع املستوى مسؤول عـن تنـسيق            
  ؛)النمسا(اجلهود الرامية إىل محاية الطفل 

نونية واملالية والبشرية الضرورية لكي تتحقق      أن ختصص املوارد القا     -٣٢-١٢٣
     / حزيـران  ٥ الـيت وضـعت يف    خارطة الطريق    أهداف   يف أسرع وقت ممكن   

  ؛)بلجيكا(لقضاء على أسوأ أشكال عمل األطفال واملتمثلة يف ا ٢٠١٣يونيه 
االجتـار  "و" بيع األطفـال  "أن ُتدرج تعريفات واضحة ملصطلحي        -٣٣-١٢٣

ن اجلنائي والقانون املتعلق مبكافحة االجتار بالبشر على التوايل         يف القانو " باألطفال
وأن ُتحّدد العقوبات املفروضة على اجلُناة مبوجـب القـانون اجلنـائي وفقـاً              

  ؛)بوتسوانا(لربوتوكول بالريمو 
وحتظى التوصيات التالية بتأييد السنغال اليت تـرى أهنـا ُنفِّـذت أصـالً أو يف                  -١٢٤
  التنفيذ؛ طور

إلرساء معايري الدميقراطيـة وحقـوق      أن تتابع جهودها املتضافرة       -١-١٢٤
  ؛)االحتاد الروسي(اإلنسان 
استعراضها اجلاري للقوانني الوطنية من أجـل ضـمان   أن تواصل    -٢-١٢٤

  ؛)تركمانستان(مواءمتها مع التزاماهتا مبوجب القانون الدويل حلقوق اإلنسان 
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طفل ملواءمة التشريعات الوطنية مع     أن توحد التعاريف القانونية لل      -٣-١٢٤
  ؛)املكسيك(القانون الدويل وتيسري تنفيذها 

  ؛)االحتاد الروسي(تعزز نظام تعدد األحزاب أن   -٤-١٢٤
أن تواصل التعاون مع البلدان اجملاورة اللتمـاس سـبل تقـدمي              -٥-١٢٤

  ؛)نيجرييا(املساعدة إىل األطفال املعّرضني للخطر 
د اليت تبذهلا إليالء األولوية إلحالل السالم الدائم        أن تواصل اجلهو    -٦-١٢٤

  ؛)سرياليون(يف منطقة كازامانس، بطرق منها مشروعها للقطب اإلمنائي لكازامانس 
أن تواصل بعزم تدابريها الفعالة لتحقيق األهداف اإلمنائية لأللفية،           -٧-١٢٤

نـاث وإتاحـة   مبا يف ذلك القضاء على الفقر وحتقيق املساواة بني الـذكور واإل       
  ؛ )فييت نام(إمكانية احلصول على التعليم دون متييز 

أن تواصل ضمان محاية حقوق مجيع املواطنني محاية أفضل من خالل          -٨-١٢٤
تنفيذ خطط العمل الوطنية اليت اعُتمدت مؤخراً، وال سيما خطط العمـل الـيت         

ـ           -و اجتمـاعي    تتعلق باجلهود املبذولة لضمان هتيئة الظروف املالئمة لتحقيق من
اقتصادي دائم ومستدام هبدف خفض معدل الفقر بدرجة كبرية وحتقيق األهداف     

  ؛)كمبوديا(اإلمنائية لأللفية 
أن ُتعزز جهودها لتحقيق األهداف اإلمنائية لأللفية بالتاريخ املُحّدد           -٩-١٢٤

  ؛)سري النكا(
  ؛)زبكستانأو(أن تكثّف جهودها لتحقيق األهداف اإلمنائية لأللفية   -١٠-١٢٤
ُتعّزز عملية متكني جمتمعات القاعدة الشعبية يف إطار مكافحـة          أن    -١١-١٢٤
  ؛)جيبويت(الفقر 
أن تواصل إيالء األولوية للسياسات اهلادفة إىل تعزيـز املـساواة             -١٢-١٢٤

جنـوب  (وضمان احلد من الفقر وزيادة تعزيز حقوق اإلنسان للجميع ومحايتها           
  ؛)أفريقيا
ل توفري املرافق التعليمية والتدريبية إىل األشـخاص ذوي         أن تواص   -١٣-١٢٤

اإلعاقة وأن تضاعف جهودها الرامية إىل احلد من عمل األطفال وتوفري الرعايـة             
  ؛)زامبيا(لألطفال الضعفاء يف املدارس ويف الشوارع 

أن تعبئ املوارد الكافية لتنفيذ خطة عمل بقـاء األطفـال الـيت               -١٤-١٢٤
  ؛)بوركينا فاسو (٢٠١٣يوليه / متوز٧اسُتهلت يف 

أن تضع سياسات حلماية الطفل تضمن توفري نظام أفضل لضمانات            -١٥-١٢٤
  ؛)لكسمربغ(حقوق الطفل 
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أن تواصل طريق تعزيز محاية األطفال، وال سيما مبواصلة مكافحة            -١٦-١٢٤
وتيـسري  ) الـدارات (تسّول األطفال وتسريع برنامج حتديث املدارس القرآنية        

  ؛)تركيا( وصول القُّصر إىل العدالة إمكانية
  ؛)رواندا(أن تواصل تعزيز متكني املرأة   -١٧-١٢٤
أن تواصل التزامها بتنفيذ استراتيجية للحد من الفقر وحتسني رعاية       -١٨-١٢٤

  ؛)الصني(األمهات واألطفال الرضع 
أن تواصل جهودها للقضاء على وفيات األمهات وتيسري إمكانيـة         -١٩-١٢٤

 والتحاق الفتيات باملدارس ومبراكز التدريب    رأة على الرعاية الصحية     حصول امل 
  ؛)مجهورية مولدوفا(املهين والبقاء فيها 

أن تواصل اختاذ التدابري الرامية إىل محاية احلقوق االجتماعية، مبا يف             -٢٠-١٢٤
  ؛)أوزبكستان(ذلك حقوق الطفل واملرأة واألشخاص ذوي اإلعاقة 

دها إلعمال مجيع احلقوق االقتصادية واالجتماعية      أن تضاعف جهو    -٢١-١٢٤
  ؛)لبنان(والثقافية لشعبها 

أن تكمل التقارير اليت مل ُتقدمها بعـد، وأن تقـدمها إىل هيئـات               -٢٢-١٢٤
  ؛)املكسيك(املعاهدات النظرية 

  ؛)غانا(أن تساند املبادرات الرامية إىل تعزيز املساواة بني اجلنسني   -٢٣-١٢٤
صل السياسات الرامية إىل القضاء على أوجه عدم املـساواة    أن توا   -٢٤-١٢٤

  ؛)رومانيا(بني الرجل واملرأة 
أن تواصل اجلهود الضخمة اجلارية لضمان املساواة بني اجلنـسني            -٢٥-١٢٤

  ؛)كوت ديفوار(
االحتـاد  (أن تويل اهتماماً متزايداً ملسائل املساواة بـني اجلنـسني             -٢٦-١٢٤

  ؛)الروسي
ن املساواة يف املعاملة وعدم التمييز ضد املرأة واألشخاص         أن تضم   -٢٧-١٢٤

  ؛)تايلند(اإليدز /املصابني بفريوس نقص املناعة البشرية
أن حتترم مجيع االلتزامات اليت قطعتها مبوجب اتفاقيـة مناهـضة             -٢٨-١٢٤

التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينـة             
اول جبميع الوسائل جتّنب حوادث التعذيب أثناء االحتجاز لدى الـشرطة           وأن حت 

  ؛)إسبانيا(ها هذه اجلرائم بدون عقاب يف حال حدوثأو اإلبقاء على مرتكيب 
على استخدام اإلفادات صريح  أن تستعرض تشريعاهتا لفرض حظر        -٢٩-١٢٤

  ؛)أوروغواي(ساته  أو ملماركأدلة عندما ُتنتزع باإلكراه أو نتيجة ألفعال التعذيب
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أن تبذل املزيد من اجلهود للحيلولة دون استخدام اإلفادات كأدلة            -٣٠-١٢٤
يف اإلجراءات القضائية عندما يؤكد أصحاهبا أهنم اعترفوا حتت وطأة التعـذيب            

  ؛)أورغواي(وإجراء حتقيقات معّمقة مقابلة 
 مرافـق   أن تزيد تعزيز جهودها ملنع التعذيب وإساءة املعاملـة يف           -٣١-١٢٤

سلب احلرية ومكافحة االجتار باألشخاص وتعزيـز املـساواة بـني اجلنـسني             
  ؛)أذربيجان(

أن تعطي تعليمات واضحة إىل الشرطة والـدرك وغريهـم مـن              -٣٢-١٢٤
املوظفني العموميني ذوي الصلة بشأن التزامهم باحترام مبـدأ احلظـر املطلـق             

  ؛)أيرلندا(للتعذيب 
نائي متمشياً بالكامل مـع اتفاقيـة مناهـضة         أن جتعل قانوهنا اجل     -٣٣-١٢٤

إىل احلصول على معلومات من     التعذيب، وبصفة خاصة إلدراج األفعال الرامية       
 أية إفادات   شخص ثالث أو معاقبته أو ختويفه وفرض حظر صريح على استخدام          

  ؛)ملديف(كأدلة عندما ُتنتزع باإلكراه أو نتيجة للتعذيب 
تظاظ السجون بإعطـاء األفـضلية لبـدائل        أن تتصدى ملسألة اك     -٣٤-١٢٤

السجن عندما تكون ممكنة يف ضوء قواعد األمم املتحدة النموذجية الدنيا للتدابري 
  ؛)النمسا(غري االحتجازية 

أن تضمن حتسني ظروف السجون بتقـدمي دورات تدريبيـة إىل             -٣٥-١٢٤
 سـلب  وتعزيز املرصد الوطين ملرافـق موظفي السجون يف جمال حقوق اإلنسان       

  ؛)فرنسا (احلرية
أن تنفّذ بفعالية إجراءات التشغيل املوّحدة املتعلقة مبنـع العنـف             -٣٦-١٢٤

اململكة املتحدة لربيطانيا (اجلنساين والتصدي له، بطرق منها توفري التمويل املالئم      
  ؛)العظمى وأيرلندا الشمالية

أكرب على  أن تواصل ضمان حقوق املرأة وتعزيزها بالتركيز بدرجة           -٣٧-١٢٤
  ؛)أستراليا(مكافحة العنف املرتيل والعنف ضد املرأة 

أن ُتدرج تدابري ترمي إىل القضاء على التمييز ضد املرأة وحتـسني              -٣٨-١٢٤
إنفاذ القوانني القائمة وجترمي االغتصاب والعنف املرتيل، مبـا يف ذلـك إجـراء              

زيز اإلطار القانوين   حتقيقات ومالحقات قضائية تتعلق بالعنف ضد املرأة وأيضاً تع        
  ؛)كندا(ذي الصلة 

  ؛)فرنسا(أن تواصل مكافحة العنف ضد املرأة يف مجيع اجملاالت   -٣٩-١٢٤
  ؛)لكسمربغ(أن تضاعف جهودها يف جمال منع العنف ضد املرأة   -٤٠-١٢٤
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أن تتخذ التدابري الضرورية يف جمال القانون اجلنائي للمعاقبة علـى             -٤١-١٢٤
  ؛)لكسمربغ(يع أشكال العنف ضد النساء والفتيات األفعال الشاملة جلم

  ؛)الفلبني(أن تواصل براجمها الرامية إىل مكافحة العنف ضد املرأة   -٤٢-١٢٤
أن تتصدى النتهاك حقوق املرأة والعنف املرتيل واستخدام عمـل            -٤٣-١٢٤

  ؛)االحتاد الروسي(األطفال 
 وقمع مجيع أشـكال     أن تواصل جهودها الرامية إىل زيادة التوعية        -٤٤-١٢٤

  ؛)غابون(العنف ضد املرأة، وال سيما تشويه األعضاء التناسلية األنثوية 
أن تعزز إجـراءات مكافحـة املمارسـات الثقافيـة الـضارة              -٤٥-١٢٤

  ؛)ديفوار كوت(
أن تواصل جهودها من أجل حتقيق أهداف اخلطة الوطنية الثانيـة             -٤٦-١٢٤

  ؛)ائراجلز) (٢٠١٥-٢٠١٢(للقضاء على اخلتان 
أن تواصل عملها يف جمال تنفيذ خطة العمل الوطنية الثانية لتسريع             -٤٧-١٢٤

 وذلك يف إطـار مكافحـة تـشويه       ٢٠١٥التخلي عن هذه املمارسة حىت عام       
  ؛)أنغوال(األعضاء التناسلية األنثوية 

أن تواصل جهودها الرامية إىل القضاء على ظاهرة تشويه األعضاء            -٤٨-١٢٤
  ؛)األرجنتني وإكوادور(ثوية التناسلية األن

 مجيع التدابري الرامية إىل القضاء على ظاهرة تشويه         أن حتافظ على    -٤٩-١٢٤
 تـرتبط بأشـكال  كثرياً ما  وأن تعززها فهذه الظاهرة      األعضاء التناسلية األنثوية  

  ؛)الربازيل (العتداء على النساءأخرى ل
 القضاء على ظاهرة    أن تواصل تعزيز مجيع السياسات العامة هبدف        -٥٠-١٢٤

  ؛)باراغواي(تشويه األعضاء التناسلية األنثوية 
أن تقوم مبقاضاة ومعاقبة األشخاص الذين يـستمرون يف ممارسـة             -٥١-١٢٤

تشويه األعضاء التناسلية األنثوية أو يشاركون يف ارتكاهبا على الرغم من محالت            
  ؛)بوركينا فاسو (١٩٩٩يناير / كانون الثاين٢٢التوعية وفقاً للقانون الصادر يف 

أن تواصل التزامها اإلجيايب إزاء القضاء الكلي على اخلتان حبلـول             -٥٢-١٢٤
  ؛)رواندا( على النحو املشار إليه يف خطة العمل الوطنية ٢٠١٥عام 
إىل الوحدة الوطنية ملكافحـة االجتـار       أن تقدم الدعم الضروري       -٥٣-١٢٤

  ؛)اإلمارات العربية املتحدة(بالبشر 
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أن ُتعزز التدابري الرامية إىل محاية األطفال، عـن طريـق إجـراء               -٥٤-١٢٤
حتقيقات مناسبة ومالحقات قضائية يف الوقت املناسب وفرض عقوبات كافية يف           
حالة االجتار باألطفال وتنفيذ التشريعات اليت حتظر استخدام األطفال يف التسول           

ـ         ا مبوجـب املعاهـدات     ألغراض استغالهلم اقتصادياً مبا يتمشى مـع التزاماهت
  ؛)اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية(والصكوك الدولية 

بفعالية على عمـل األطفـال       أن تتخذ التدابري الرامية إىل القضاء       -٥٥-١٢٤
القسري، مبا يف ذلك إكراه األطفال من طلبة املدارس القرآنية علـى التـسول              

الواليـات  (شرافية ملنظمة العمـل الدوليـة       وذلك عمالً بتوصيات اهليئات اإل    
  ؛)األمريكية املتحدة
أن تواصل جهودها الرامية إىل دعم أطفال الشوارع على املستوى            -٥٦-١٢٤

الوطين من أجل حتقيق األهداف اليت حددهتا احلكومة السنغالية يف هذا اخلصوص            
  ؛)اجلزائر (٢٠١٥بنهاية عام 

ىل محاية األطفال من طلبـة املـدارس        أن تواصل جهودها الرامية إ      -٥٧-١٢٤
القرآنية من االستغالل ووضع حد ملمارسة تسول األطفـال علـى املـستوى             

  ؛)فرنسا( الوطين
من أجـل   ) املدارس القرآنية " (الدارات"أن تسّرع برنامج حتديث       -٥٨-١٢٤

اإلسهام يف القضاء على أسوأ أشكال عمل األطفال وضـمان إنفـاذ القـوانني              
  ؛)أملانيا(الصلة اليت جتّرم تنظيم أنشطة التسول الوطنية ذات 

أن تواصل جهودها الرامية إىل القضاء على عوز األطفال وتقـدمي             -٥٩-١٢٤
  ؛)اهلند(الرعاية جلميع أطفال الشوارع 

أن تواصل تعزيز تشريعاهتا وسياساهتا احمللية لتحسني محاية األطفال           -٦٠-١٢٤
  ؛)سنغافورة(من اإليذاء واالستغالل 

أن تضاعف جهودها الرامية إىل القضاء على حـاالت االعتـداء             -٦١-١٢٤
وميكن حتقيق ذلك بأن تزيد احلكومـة مـن         . األطفال وضرهبم واختطافهم   على

محالهتا اخلاصة بإذكاء الوعي مبخاطر هذه املمارسـات بـني األسـر املتـأثرة              
  ؛)السودان جنوب(

ألطفال ضحايا االجتار أو العنف     أن تتخذ التدابري الرامية إىل محاية ا        -٦٢-١٢٤
  ؛)دولة فلسطني(

أن تواصل جهودها الرامية إىل مكافحة االجتار بالبشر، وال سـيما             -٦٣-١٢٤
  ؛)السودان(األطفال 
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أن تواصل جهودها الرامية إىل القضاء على العقوبة البدنية يف مجيع             -٦٤-١٢٤
  ؛)١()تونس(األماكن 

األخـرى ومقاضـاة   جرائم االجتـار  أن تواصل جبدية التحقيق يف    -٦٥-١٢٤
الواليـات املتحـدة    (مرتكبيها، ومعاقبة مرتكيب أفعال االجتار ألغراض جنسية        

  ؛)األمريكية
لمعايري الدوليـة   ل القانون املتعلق باالجتار بالبشر      امتثالأن تضمن     -٦٦-١٢٤

 مجيـع    هويـة  حلقوق اإلنسان وتعزيز جهودها ملقاضاة املتجرين بالبشر وحتديد       
  ؛)مصر(ا االجتار ومحايتهم ضحاي
  ؛)لكسمربغ(أن تقضي على مجيع أشكال االجتار باألطفال   -٦٧-١٢٤
أن تنظر يف متديد خطة العمل الوطنية لتقدمي احلماية واملساعدة يف             -٦٨-١٢٤

 ٢٠١٣جمايل تعايف ضحايا االجتار بالبشر وإعادة إدماجهم إىل مـا بعـد عـام               
  ؛)نيجرييا(

اسات العامة هبدف تثقيف األطفال مـن طلبـة         أن تضاعف السي    -٦٩-١٢٤
املدارس القرآنية املتسولني ومحايتهم، وال سيما من االجتار بالبشر واالسـتغالل           

  ؛)باراغواي(ومجيع أشكال اإليذاء 
  ؛)دولة فلسطني(أن تقدم مرتكيب أفعال االجتار باألطفال إىل العدالة   -٧٠-١٢٤
الغتصاب وامليل اجلنسي إىل األطفال     أن تشدد تشريعاهتا املتعلقة با      -٧١-١٢٤

وسفاح القرىب وأن تقوم حبمالت توعية بشأن هـذه املـسألة يف املـدارس ويف               
  ؛)اليونان(اجملتمعات احمللية 

أن تسّن تشريعات تعاقب على حاالت االغتصاب واإليذاء وسفاح           -٧٢-١٢٤
 تلـك  القرىب إلذكاء الوعي هبذه املسائل والعمل بنشاط على معاقبـة مـرتكيب       

  ؛)هولندا(اجلرائم 
أن تضمن محاية األطفال ذوي اإلعاقة من مجيع أشـكال العنـف              -٧٣-١٢٤

  ؛)أملانيا(وتلقيهم ما يناسب من التعليم والتدريب الشاملني 
  ؛)إثيوبيا(أن تواصل تعزيز نزاهة النظام القضائي   -٧٤-١٢٤
يف جمـال   أن تواصل جهودها الرامية إىل توفري التدريب املناسـب            -٧٥-١٢٤

  ؛)سويسرا(قضاء األحداث 
__________ 

مراجعة قانون األسرة لفرض حظر صريح على العقوبة البدنيـة          : التوصيات كما قرئت أثناء جلسة التحاور      )١(
 .يف مجيع األماكن
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أن تنشئ نظاماً لقضاء األحداث وتوفّر التدريب لعدد متزايد مـن             -٧٦-١٢٤
  ؛)سلوفينيا(القضاة يف حماكم األحداث 

 يف أسرع وقـت     أن ترفع قضية الرئيس السابق هربي إىل احملكمة         -٧٧-١٢٤
  ؛)أستراليا(ممكن 
 إطـار   سابق حسني هربي يف   حماكمة الرئيس التشادي ال   أن ُتكمل     -٧٨-١٢٤

وفقاً ألصول  الدوائر االستثنائية األفريقية لضمان املساءلة يف جرائم دولية خطرية          
  ؛)كندا( واملعايري الدولية احملاكمات وااللتزامات

أن ُتعزز إجراءاهتا الرامية إىل القضاء على الزواج القسري واملبكر            -٧٩-١٢٤
  ؛)إكوادور(

عية عامـة بـشأن اآلثـار الـضارة لـزواج           أن تدير برامج تو     -٨٠-١٢٤
  ؛)أملانيا( األطفال
أن تضاعف جهودها لتحسني إنفاذ احلد األدىن للـسن القـانوين             -٨١-١٢٤

للزواج وأن تعمل يف هذا اخلصوص على مكافحة التمييز علـى أسـاس نـوع             
  ؛)إيطاليا( اجلنس
لحد من   عاماً وما فوق ل    ١٨أن ترفع احلد األدىن لسن الزواج إىل          -٨٢-١٢٤

  ؛)أوغندا(مشاكل الزواج املبكر 
  ؛)سلوفينيا(أن توفّر احلماية للحق يف حرية التجمع والتعبري   -٨٣-١٢٤
أن حتترم احلق يف حرية التعبري وتكوين اجلمعيات والتجمع وفقـاً             -٨٤-١٢٤

إلطارها القانوين الوطين والدويل وأن تضمن عدم جلوء قواهتا األمنية لدى احلفاظ            
  ؛)إسبانيا(م العام إىل االستخدام املفرط للقوة على النظا

أن تتخذ التدابري الضرورية حلماية حق املدافعني عن حقوق اإلنسان   -٨٥-١٢٤
  ؛)سلوفينيا(فضالً عن الصحفيني 

أن تواصل جهودها الرامية إىل زيادة حتسني مـستويات املعيـشة             -٨٦-١٢٤
خلـدمات الـصحية    لسكاهنا، مبا يف ذلك إحراز تقـدم يف احلـصول علـى ا            

  ؛)كوبا( األساسية
أن تواصل جهودها الرامية إىل توسيع نطاق إمكانية احلصول على            -٨٧-١٢٤

املياه الصاحلة للشرب والصرف الصحي من خالل ضـمان زيـادة التنـسيق             
واالتساق يف تنفيذ املبادرات الرامية إىل توسيع نطاق إمكانية احلصول على املياه            

  ؛)مصر(طق الريفية والصرف الصحي يف املنا
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أن تستمر يف هنجها اإلجيايب للقضاء على الفقر عن طريـق تـوفري               -٨٨-١٢٤
االستثمار العام الضروري يف اهلياكل األساسية الريفية وسياساهتا الوطنية املتعلقة          

  ؛)ماليزيا(بالعمالة خلفض معدالت البطالة 
ذاء والقضاء علـى    أن ُتعزز الربامج الرامية إىل ضمان احلق يف الغ          -٨٩-١٢٤

  ؛)ُعمان( يف السنغال سوء التغذية بني الشباب
  ؛)الفلبني(أن تستمر يف استراتيجياهتا األفضل للقضاء على الفقر   -٩٠-١٢٤
القاعـدة الـشعبية    أن تكثّف جهودها يف جمال متكني جمتمعـات           -٩١-١٢٤
جية واحلد من    يف اهلياكل األساسية الريفية باجتاه حتسني اإلنتا       االستثمارات وزيادة
  ؛)الفلبني(الفقر 
 االقتصادي وأن   -أن تسعى إىل تنفيذ الربنامج الوطين االجتماعي          -٩٢-١٢٤

  ؛)دولة فلسطني(تتابع اجلهود الرامية إىل القضاء على الفقر 
أن تواصل جهودها الرامية إىل توفري الرعايـة الـصحية اجملانيـة              -٩٣-١٢٤

 األطفال من خـالل تيـسري إمكانيـة    لألطفال والقضاء على سوء التغذية لدى     
  ؛)مصر(احلصول على الغذاء 

أن تسّرع اجلهود اليت تبذهلا لتوفري اخلدمات الـصحية لألمهـات             -٩٤-١٢٤
واألطفال إضافة إىل خفض معدالت وفيات األطفـال دون اخلامـسة بدرجـة             

  ؛)إثيوبيا( كبرية
ية الـشاملة   أن تساند املبادرات املُتخذة لتعزيز الرعايـة الـصح          -٩٥-١٢٤

  ؛)غانا(للجميع، مبا يف ذلك خفض معدالت وفيات األمهات واألطفال 
أن تواصل سياساهتا وتدابريها الرامية إىل ضمان إحـراز تقـدم يف        -٩٦-١٢٤

  ؛)إندونيسيا(حتقيق األهداف املتعلقة بالصحة من بني األهداف اإلمنائية لأللفية 
انية واملتاحة لألطفال حىت سن     أن تتعهد بتوفري الرعاية الصحية اجمل       -٩٧-١٢٤

  ؛)نيوزيلندا (٢٠١٥السادسة حبلول عام 
أن تنظّم محالت توعية عامة، وال سيما بني النساء بـشأن قـانون               -٩٨-١٢٤

  ؛)نيوزيلندا(الصحة اإلجنابية يف السنغال 
أن ُتعزز الربامج واملبادرات الرامية إىل توسيع نطاق تغطية الرعاية            -٩٩-١٢٤

  ؛)ُعمان(مهات واألطفال الصحية لأل
  ؛)ُعمان(أن تضمن إمكانية احلصول على الرعاية الصحية للجميع   -١٠٠-١٢٤
أن ُتنفِّذ االستراتيجية الرامية إىل ضمان توفري الرعاية الصحية جماناً   -١٠١-١٢٤

  ؛)مجهورية مولدوفا(لألطفال منذ سن الوالدة وحىت اخلامسة 
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إىل خفض معدالت وفيـات األمهـات       أن ُتعزز اجلهود الرامية       -١٠٢-١٢٤
  ؛)النكا سري(

أن تستمر يف اختاذ التدابري الرامية إىل حتسني نظام التعليم وتوفري             -١٠٣-١٢٤
  ؛)كوبا(إمكانية احلصول على التعليم اجليد للجميع 

أن تعمل على وضع جمموعة من القواعد املُلزمة مع زعماء دينيني             -١٠٤-١٢٤
وإدارهتا لضمان حق التعلـيم     ) الدارات(آنية  ارس القر املد إنشاء   بشأنإسالميني  

  ؛)النمسا(لطلبة تلك املدارس 
أن تواصل جهودها الرامية إىل إعمال احلق يف التعلـيم وإيـالء              -١٠٥-١٢٤

 التعلـيم يف    واملراهقني املـؤهلني علـى    اهتمام خاص إلمكانية حصول األطفال      
  ؛)كوستاريكا(املرحلتني املتوسطة والثانوية 

أن تواصل بذل مجيع اجلهود لتحديث اإلطـار القـانوين لنظـام            -١٠٦-١٢٤
  ؛)مصر(التعليم بترسيخ احلق يف التعليم األساسي يف هذا اإلطار 

  ؛)إثيوبيا(أن تزيد العمل على التحاق األطفال بالتعليم االبتدائي   -١٠٧-١٢٤
ان أن تواصل مبادراهتا الرامية إىل حتسني إمكانية حصول الـصبي           -١٠٨-١٢٤

والبنات سواء بسواء على التعليم األساسي الـشامل للجميـع ملـدة عـشر              
  ؛)غانا( سنوات
أن تتخذ التدابري الرامية إىل زيادة حتسني إمكانية احلصول علـى             -١٠٩-١٢٤

  ؛)اهلند(التعليم، وال سيما للنساء واألطفال 
 يف  أن تستمر يف بذل اجلهود اجلدية اجلارية بالفعل لتعزيز احلـق            -١١٠-١٢٤

التعليم، وال سيما زيادة إمكانية حصول الفتيـات علـى التعلـيم يف املرحلـة               
  ؛)لبنان( االبتدائية

أن تواصل جهودها الرامية إىل تعزيز نظام التعليم، مبا يف ذلـك              -١١١-١٢٤
النظر يف التوصيات املقّدمة من املقرر اخلاص املعين باحلق يف التعلـيم وتنفيـذها              

  ؛)ماليزيا( التعليم للجميع يف السنغال لزيادة تعزيز احلق يف
أن تضمن سرعة تنفيذ اخلطة االستراتيجية اليت تتعلـق بـالتعليم             -١١٢-١٢٤

ومحاية األطفال غري امللتحقني باملدارس وتنفيذ توصيات جلنة حقوق الطفل مـن            
  ؛)ملديف(أجل وضع حد ملمارسة األطفال املتسولني 

قدمها املقرر اخلاص املعين بـاحلق يف       أن تنظر يف التوصيات اليت        -١١٣-١٢٤
 وأن تتابعها من أجل تعزيز االسـتراتيجيات        ٢٠١٠التعليم أثناء زيارته يف عام      

  ؛)نيكاراغوا(الوطنية والربامج التعليمية اليت جيري تنفيذها حالياً 
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أن تعزز املكاسب املُحقّقة يف منح األطفال إمكانية احلصول على            -١١٤-١٢٤
  ؛ )نيجرييا(رار يف التركيز على بناء املدارس وتعيني املدرسني التعليم باالستم

أن تواصل جهودها فيما يتعلق باحلقوق االقتصادية واالجتماعيـة           -١١٥-١٢٤
للسكان اليت تشمل حتديث نظام التعليم من خالل إرسـاء احلـق يف التعلـيم               

  ؛)سرياليون(األساسي مبوجب القانون 
ية احلصول على التعليم للجميع وحتـسني       أن تواصل تعزيز إمكان     -١١٦-١٢٤

نوعية نظامها التعليمي بالتعاون مع اليونسكو وغريها من املنظمات الدولية ذات           
  ؛)سنغافورة(الصلة 
  ؛)توغو(أن تسّرع برنامج حتديث املدارس الدينية   -١١٧-١٢٤
أن تواصل جهودها الرامية إىل تعزيز املـساواة بـني اجلنـسني،              -١١٨-١٢٤
يف الوقت نفسه، التحاق الفتيـات باملـدارس          يف التعليم وأن تضمن،    سيما وال

  ؛)تركيا(والبقاء فيها 
 هبا لتدريب األخـصائيني يف      املمارسات اجليدة املوصى  أن تواصل     -١١٩-١٢٤

  ؛)تركمانستان(جمال العمل مع األشخاص ذوي اإلعاقة 
يف وقـت مناسـب     وستدرس السنغال التوصيات التالية وسـُتقدم ردوداً عليهـا            -١٢٥
  :٢٠١٤مارس /يتجاوز موعد الدورة اخلامسة والعشرين جمللس حقوق اإلنسان يف آذار ال

أن تصّدق على الصكوك الدولية حلقوق اإلنسان الـيت ليـست             -١-١٢٥
  ؛)النيجر(السنغال طرفاً فيها بعد 

أن تصّدق على الربوتوكول االختياري الثاين امللحق بالعهد الدويل           -٢-١٢٥
  ؛)أستراليا واجلبل األسود( باحلقوق املدنية والسياسية اخلاص
أن تنضم إىل الربوتوكول االختياري الثاين امللحق بالعهد الـدويل            -٣-١٢٥

  ؛)بنن(اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية واهلادف إىل إلغاء عقوبة اإلعدام 
توكول أن ُتعزز التزامها بإلغاء عقوبة اإلعدام بالتصديق على الربو          -٤-١٢٥

االختيــاري الثــاين امللحــق بالعهــد الــدويل اخلــاص بــاحلقوق املدنيــة 
  ؛)فرنسا( والسياسية

أن تؤكد قرارها الرامي إىل إلغاء عقوبة اإلعدام يف اإلطار الـدويل              -٥-١٢٥
بالتصديق على الربوتوكول االختياري الثاين امللحق بالعهـد الـدويل اخلـاص            

  ؛)سويسرا( إىل إلغاء عقوبة اإلعدام باحلقوق املدنية والسياسية واهلادف
أن تشرع يف التصديق على الربوتوكول االختياري الثاين امللحـق            -٦-١٢٥

بالعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية واهلـادف إىل إلغـاء عقوبـة             
  ؛)غابون( اإلعدام
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ر يف التصديق على الربوتوكول االختياري الثـاين امللحـق          أن تنظ   -٧-١٢٥
هد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية واهلـادف إىل إلغـاء عقوبـة             بالع

  ؛)رواندا( اإلعدام
أن تعترف باختصاص اللجنة املعنية حباالت االختفـاء القـسري            -٨-١٢٥

  ؛)أوروغواي(
يف سياق إصالح قانون العقوبات وقانون اإلجـراءات        أن تضمن     -٩-١٢٥

  ؛)سويسرا(ع القانون الدويل اجلنائية مواءمة التشريعات السنغالية م
أن توجه دعوة دائمة إىل مجيع اإلجراءات اخلاصة جمللس حقـوق             -١٠-١٢٥

اإلنسان من أجل النهوض بالتشريعات والسياسات العامة املتعلقة حبقوق اإلنسان          
  ؛)أوروغواي(وتعزيزها 

أن توجه دعوة دائمة إىل مجيع اإلجراءات اخلاصة جمللس حقـوق             -١١-١٢٥
  ؛)اجلبل األسود( يف األمم املتحدة اإلنسان
أن تواصل دفع حتول اجملتمع تدرجيياً باجتاه حقوق املرأة عن طريـق      -١٢-١٢٥

مراجعة قانون األسرة السنغايل لوضع حّد حلاالت التمييز القانوين ضـد املـرأة             
) ١٥٢املادة  ( ربَّة أسرة    السنغالية، وبصفة خاصة من حيث قدرهتا على أن تكون        

  ؛)إسبانيا(
أن ُتلغي النظام الطبقي الذي يؤدي إىل وصم ونبذ مجاعات معينة يف   -١٣-١٢٥

  ؛)رومانيا(اجملتمع السنغايل 
أن تقوم بالتثبُّت الواجب من املسؤولني عن انتـهاكات حقـوق             -١٤-١٢٥

  ؛)املكسيك (أوضاع الرتاع ومالحقتهماإلنسان يف 
الـرتاع القـائم يف     أن حتقق يف مجيع حاالت االختفاء يف سـياق            -١٥-١٢٥

كازامانس وتعمل على تنشيط آليات جرب أُسر ضحايا االختفاء عند االقتـضاء            
  ؛)إسبانيا(

أن تستمر يف إجراء نزع صفة اجلُرم عن اجلرائم املتعلقة بالصحافة             -١٦-١٢٥
  ؛)مجهورية الكونغو الدميقراطية(وبلورته 
  ؛)فرنسا(أن ترتع صفة اجلرم عن جرائم الصحافة   -١٧-١٢٥
 من قانوهنا للعقوبـات وأن تكفـل اسـتقالل          ٨٠أن ُتلغي املادة      -١٨-١٢٥

  ؛)اليونان(بشكل عام  الصحافة وحريتها
وتكـبح  أن تدَعم تعديل األحكام ذات الصلة من قانون العمـل             -١٩-١٢٥

 وتضع حداً للممارسات التمييزية املناهضة للنقابات       تدخل قوات األمن بال مربر    
  ؛)مريكيةالواليات املتحدة األ(
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  :السنغال أن التوصيات الواردة أدناه ال ميكن قبوهلاوترى   -١٢٦
أن ُتعّدل التشريعات الوطنية اليت تنطوي على ممارسـات متييزيـة             -١-١٢٦

وعلى مقاضاة ومعاقبة األشخاص بسبب ميلهم اجلنسي أو هويتهم اجلنسانية وأن           
خـالل محـالت التثقيـف       يف اجملتمع من     تعتمد تدابري ترمي إىل تعزيز التسامح     

  ؛)أوروغواي(والتوعية 
أن تنظر يف اعتماد مجيع التدابري الضرورية الرامية إىل حتقيق عـدم              -٢-١٢٦

 اهلويـة   ومغـايري زدوجي امليل اجلنسي    وم ومحاية فئة املثليني واملثليات   التمييز  
  ؛)األرجنتني(اجلنسانية وإدماجها 

ييز ضد األقليات، مثـل خطـاب      أن تسنَّ قوانني ُتجّرم أفعال التم       -٣-١٢٦
  ؛)أستراليا(الكراهية 

أن تنفذ بفعالية مبدأ عدم التمييز، مبا يف ذلك التمييز العتبـارات              -٤-١٢٦
  ؛)النمسا(امليل اجلنسي 

أن ُتعدِّل قانوهنا للعقوبات لرتع صفة اجلرم عن العالقات اجلنسية            -٥-١٢٦
  ؛)بلجيكا(اليت ُتمارس بني أشخاص من جنس واحد 

أن تتخذ مجيع التدابري الضرورية لضمان أال يتعرض أفـراد فئـة              -٦-١٢٦
املثليني واملثليات ومزدوجي امليل اجلنسي ومغايري اهلوية اجلنسية لالضطهاد من          

  ؛)الربازيل(أي نوع كان 
أن ُتلغي مجيع القوانني اليت ُتجّرم امليل اجلنسي واهلوية اجلنـسانية             -٧-١٢٦

  ؛)اليونان(ماية األقليات اجلنسية وأن تتخذ تدابري عملية حل
أن ُتعزز احترام حقوق اإلنسان جلميع الفئات اليت تتعرَّض للتمييز            -٨-١٢٦

  ؛)باراغواي(على أساس نوع اجلنس أو امليل اجلنسي أو اإلعاقة أو اإلثنية 
 املثليـات    فئـة  التمييز ضـد  أن تضمن املساواة يف املعاملة وعدم         -٩-١٢٦

 اجلنسية وغريها مـن الفئـات       ومغايري اهلوية امليل اجلنسي   ومزدوجي  واملثليني  
  ؛)تايلند(الضعيفة 

  اختيارياًتقرر وقفاًأن تقوم برتع صفة اجلرم عن املثلية اجلنسية وأن       -١٠-١٢٦
 قانون العقوبات وأن تضمن أال ُيستخدم القـانون      من ٣١٩حبكم الواقع للمادة    

  ؛)أملانيا( هبا الشرطة كأساس لعمليات االحتجاز التعسفي اليت تقوم
أن تتخذ التدابري الرامية إىل القضاء على اضطهاد األشخاص على            -١١-١٢٦

 من  ٣-٣١٩أساس ميلهم اجلنسي أو هويتهم اجلنسانية، وال سيما بإلغاء املادة           
قانون العقوبات حبيث ُترتع صفة اجلرم عن السلوك اجلنـسي الـذي ميـارس              

  ؛)أيرلندا( جنس واحد بالتراضي بني أشخاص من
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 من قانون العقوبات وأن تبدأ حواراً وطنيـاً         ٣١٩أن ُتعّدل املادة      -١٢-١٢٦
  ؛)هولندا(بشأن قبول املثلية اجلنسية 

أن ُتعدِّل القانون اجلنائي من أجل احترام حق مجيـع املـواطنني يف        -١٣-١٢٦
  ؛)سويسرا(عدم التمييز ومحايته وإعماله بصرف النظر عن ميلهم اجلنسي 

أن ترتع صفة اجلُرم عن األفعال اجلنسية اليت متارس بالتراضي بني             -١٤-١٢٦
بالغني من جنس واحد وأن ُتجرِّم العنف الذي ُيرتكب ضد األفراد على أسـاس              

  ؛)املكسيك(ميلهم اجلنسي 
أو التوصيات الواردة يف هذا التقرير تعرب عن موقف الدولة          /مجيع االستنتاجات و    -١٢٧

وال ينبغي أن يفهم أهنـا حتظـى        . أو الدولة موضوع االستعراض   /ا و اليت قدمته ) الدول(
  . بتأييد الفريق العامل بكامله
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  املرفق

  تشكيلة الوفد    
[French only] 

La délégation du Sénégal était présidée par Monsieur Sidiki Kaba, Garde des 
Sceaux, Ministre de la Justice, et composée des membres suivants: 

• Madame Amsatou Sow SIDIBE, Ministre, Conseiller à la Présidence de la 
République; 

• Maître Djibril WAR, Président de la Commission des Lois, de la 
Décentralisation, du Travail et des Droits humains de l’Assemblée nationale; 

• Monsieur Fodé SECK, Ambassadeur, Représentant permanent du Sénégal 
auprès de l’Office des Nations Unies à Genève; 

• Monsieur Cheikh Tidiane THIAM, Ambassadeur, Conseiller Technique au 
Ministère des Affaires étrangères; 

• Monsieur Ibrahim Al Khalil SECK, Directeur des Affaires Juridiques au 
Ministère des Affaires étrangères; 

• Monsieur Mouhamadou Moustapha SEYE, Directeur des Droits Humains au 
Ministère de la Justice; 

• Monsieur Mouhamadou Moustapha THIOUNE, Directeur des Libertés 
publiques au Ministère de l’Intérieur; 

• Monsieur Alioune TINE, Président du Comité sénégalais des Droits de 
l’Homme; 

• Monsieur Abdoul Wahab HAIDARA, Ministre-Conseiller à la Mission 
permanente; 

• Madame Astou DIOUF, Conseiller Technique au Ministère de la Femme, de la 
Famille et de l’Enfance; 

• Monsieur Mamadou Selly LY, Conseiller Technique au Ministère de la Santé et 
de l’action sociale; 

• Madame Mariéme SY, Premier Conseiller à la Mission permanente; 

• Monsieur Abdoulaye BATHILY, Premier Conseiller à la Mission permanente; 

• Madame Ndéye Fatou LO, Premier Conseiller à la Mission permanente; 

• Monsieur Mouhamadou DIA, Premier Secrétaire à la Mission permanente. 

        


