
(A)   GE.13-16100    240913    260913 

  جملس حقوق اإلنسان
  الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل

  ة عشرةالدورة السابع
  ٢٠١٣نوفمرب / تشرين الثاين١ -أكتوبر / تشرين األول٢١

 جتميع للمعلومات أعدته املفوضية السامية حلقـوق اإلنـسان وفقـاً              
 ٥ والفقرة   ٥/١من مرفق قرار جملس حقوق اإلنسان       ) ب(١٥ للفقرة

  ١٦/٢١من مرفق قرار اجمللس 

  السنغال    

هذا التقرير جتميع للمعلومات الواردة يف تقارير هيئات املعاهـدات واإلجـراءات              
تقارير املفوضـية    ، ويف من الدولة املعنية  الواردة  ات والتعليقات   يف ذلك املالحظ    مبا اخلاصة،

والتقرير . غري ذلك من وثائق األمم املتحدة الرمسية ذات الصلة          ويف السامية حلقوق اإلنسان،  
ولالطالع على النص الكامـل،     . مقدم يف شكل موجز تقيُّداً باحلد األقصى لعدد الكلمات        

اقتراحات   أو وجهات نظر   أو يتضمن التقرير أية آراء    وال. عيةُيرجى العودة إىل الوثائق املرج    
والبيانات العلنية الصادرة   يف التقارير   يرد منها    خبالف ما من املفوضية السامية حلقوق اإلنسان      

 يف   جملس حقوق اإلنسان   ااعتمدهاليت  املبادئ التوجيهية العامة    تبع هيكل   وهو ي . املفوضيةعن  
 يف حواشي هناية النص مراجع املعلومـات        منهجيعلى حنو    ذُكرتوقد  . ١٧/١١٩مقرره  

والتطورات اليت حـدثت يف   االستعراض دوريةالتقرير وروعيت يف إعداد  . الواردة يف التقرير  
  .تلك الفترة
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  املعلومات األساسية واإلطار  -أوالً  

  )١(نطاق االلتزامات الدولية  -ألف  

  )٢(املعاهدات الدولية حلقوق اإلنسان    

 مل ُتقبل/مل ُيصدق عليها اإلجراءات املتخذة بعد االستعراض  الة خالل دورة االستعراض السابقةاحل  

االنضمام  التصديق أو 
 اخلالفة أو

االتفاقية الدولية للقضاء علـى مجيـع       
  )١٩٧٢(أشكال التمييز العنصري 

العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية 
  )١٩٧٨(واالجتماعية والثقافية 

 الدويل اخلاص باحلقوق املدنيـة      العهد
  )١٩٧٨(والسياسية 

اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز      
  )١٩٨٥(ضد املرأة 

اتفاقية مناهضة التعذيب وغـريه مـن       
ضروب املعاملة أو العقوبة القاسـية أو       

  )١٩٨٦(الالإنسانية أو املهينة 
الربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة    

  )٢٠٠٦(التعذيب 
  )١٩٩٠(قية حقوق الطفل اتفا

الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق    
الطفل املتعلق بإشـراك األطفـال يف        

  )٢٠٠٤(النـزاعات املسلحة 
الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق    
الطفل املتعلق ببيع األطفال واسـتغالل      

يف املواد اإلباحيـة    يف البغاء و  األطفال  
)٢٠٠٣(  

قوق مجيـع   االتفاقية الدولية حلماية ح   
 العمال املهاجرين وأفراد أسرهم

اتفاقية حقوق األشـخاص ذوي     
  )٢٠١٠(اإلعاقة 

االتفاقية الدولية حلمايـة مجيـع     
األشخاص من االختفاء القسري    

)٢٠٠٨( 

الربوتوكــول االختيــاري 
الثاين امللحق بالعهد الدويل    
اخلاص بـاحلقوق املدنيـة     
والسياسية واهلـادف إىل    

  إلغاء عقوبة اإلعدام
 

أو /التحفظـــات و
ــات و أو /اإلعالنـ

 التفامهات
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 مل ُتقبل/مل ُيصدق عليها اإلجراءات املتخذة بعد االستعراض  الة خالل دورة االستعراض السابقةاحل  

الـشكاوى   إجراءات
 اتوالتحقيق واإلجراء 

 )٣(ةالعاجل

االتفاقية الدولية للقضاء علـى مجيـع       
 ١٤أشكال التمييز العنصري، املـادة      

)١٩٨٢(  
العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنيـة      

  )١٩٨١ (٤١والسياسية، املادة 
امللحـق  الربوتوكول االختياري األول    

بالعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنيـة      
  )١٩٧٨(والسياسية 

الربوتوكول االختياري التفاقية القضاء    
على مجيع أشكال التمييز ضد املـرأة،       

  )٢٠٠٠ (٨املادة 
 ٢٠د  ااتفاقية مناهضة التعـذيب، املـو     

  )١٩٩٦ و١٩٨٦ (٢٢ و٢١و
الربوتوكول االختياري امللحق باتفاقية    

توقيع (اإلعاقة  حقوق األشخاص ذوي    
 )٢٠٠٧فقط، 

الربوتوكول االختياري امللحـق    
بالعهد الدويل اخلاص بـاحلقوق     
االقتصادية واالجتماعية والثقافية   

  )٢٠٠٩توقيع فقط، (
الربوتوكول االختياري التفاقية   

ل املتعلـق بـإجراء     حقوق الطف 
    تقدمي البالغات

  )٢٠١٢توقيع فقط، (
  

االتفاقية الدوليـة حلمايـة     
يــع العمــال حقــوق مج

املهاجرين وأفراد أسرهم،   
  ٧٧ و٧٦املادتان 

االتفاقية الدوليـة حلمايـة     
مجيــع األشــخاص مــن 
االختفــاء القــسري،  

  ٣٢ و٣١ املادتان

  صكوك دولية رئيسية أخرى ذات صلة    

  احلالة خالل دورة االستعراض السابقة 
اإلجراءات املتخـذة بعـد     

 مل ُيصدق عليها  االستعراض

نضمام اال التصديق أو 
 اخلالفة أو

  )٤(بروتوكول بالريمو
االتفاقيات املتعلقة بـالالجئني وعـدميي     

  )٥(اجلنسية
ــة    ــف املؤرخ ــات جني  ١٢اتفاقي

 والربوتوكـوالن   ١٩٤٩أغسطس  /آب
  )٦(اإلضافيان األول والثاين

االتفاقيات األساسـية ملنظمـة العمـل       
  )٧(الدولية

اتفاقية اليونسكو ملكافحة التمييز يف جمال      
  يمالتعل

اتفاقية منع جرميـة اإلبـادة اجلماعيـة        
  واملعاقبة عليها

 نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية

  
 

اتفاقيتا منظمة العمـل الدوليـة      
  )٨(١٨٩ و١٦٩ رقم

الربوتوكول اإلضـايف الثالـث     
امللحق باتفاقيات جنيف لعـام     

٩(١٩٤٩( 
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ان يف احلصول علـى ميـاه        املعين حبق اإلنس   املقرر اخلاص ، أوصى   ٢٠١٢يف عام     -١
بأن تصدق على الربوتوكول االختياري     السنغال  الشرب املأمونة وخدمات الصرف الصحي      

  .)١٠(امللحق بالعهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية
، أوصت جلنة القضاء على التمييز العنصري الـسنغال بـأن           أيضاً ٢٠١٢ويف عام     -٢

  .)١١( من االتفاقية٨ من املادة ٦الفقرة ديالت اليت أُجريت على التعتصدق على 
، شجعت اللجنة املعنية حبماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد          ٢٠١٠ويف عام     -٣

  .)١٢( من االتفاقية٧٧ و٧٦أسرهم السنغال بأن تديل باإلعالنات املنصوص عليها يف املادتني 
 بـأن الـسنغال   ٢٠١٣شؤون الالجئني يف عـام     وذكّرت مفوضية األمم املتحدة ل      -٤

 الـيت حتكـم املظـاهر اخلاصـة         ١٩٦٩صدقت على اتفاقية منظمة الوحدة اإلفريقية لعام        
لكن السنغال مل توقع بعد اتفاقية االحتاد األفريقي حلماية         . )١٣(مبشكالت الالجئني يف أفريقيا   

وأوصت املفوضـية   . )١٤() كامباال اتفاقية (٢٠٠٩يف أفريقيا لعام    اً  ومساعدة النازحني داخلي  
ـ اً  احلكومة بأن تصدق على اتفاقية كامباال وتضع إطار        ـ اً  وطني حلمايـة النـازحني    اً  مالئم

  .)١٥(داخلياً

  اإلطار الدستوري والتشريعي  -باء  
 ٢٠١٠مـارس   /رحبت جلنة القضاء على التمييز العنصري باعتماد السنغال يف آذار           -٥

  .)١٦( اإلنسانيةضدجرائم على أهنا رقيق يصنف الرق وجتارة الاً قانون
، أعربت جلنة مناهضة التعذيب عن أسفها لكون تعريف التعـذيب        ٢٠١١ويف عام     -٦

وحثت السنغال على حتقيق    .  من االتفاقية  ١يف القانون اجلنائي ال يتضمن بعض عناصر املادة         
دف احلـصول   رتكبة هب فعال امل  إضافة األ  سيما الالتوافق التام بني قانوهنا اجلنائي واالتفاقية،       

  .)١٧(على معلومات من شخص آخر أو معاقبته أو ختويفه أو إكراهه
وحضت جلنة مناهضة التعذيب السنغال على إقرار وتنفيذ مشروع القانون املتعلـق              -٧

 واسـتحداث بـرامج     اً،بالغاً  بتعويض ضحايا االحتجاز الطويل األمد الذين تضرروا تضرر       
  .)١٨(إلعادة تأهيلهم

 إزاء العقوبة البدنية فحثت السنغال علـى        هاقلقعن  ت جلنة مناهضة التعذيب     أعربو  -٨
  .)١٩(يف كل مكان ظر العقوبة البدنية صراحةًحل،  منه٢٨٥تعديل قانون األسرة، خاصة املادة 

وأعربت جلنة القضاء على التمييز العنصري عن أسفها على استمرار التعارض بـني               -٩
 من القانون اجلنائي اليت     ٢٤٥ اليت حتظر التسول واملادة      ٠٢-٢٠٠٥ون رقم    من القان  ٣املادة  
، رغم توصيات املقررة اخلاصة "التقاليد الدينيةقرها يف األيام واألماكن والظروف اليت ت"جتيزه 

  .)٢٠(املعنية ببيع األطفال واستغالهلم يف البغاء ويف املواد اإلباحية
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اخلاصة املعنية ببيع األطفال احلكومة بـأن تغتـنم         ، أوصت املقررة    ٢٠١٠ويف عام     -١٠
وحتديـد العقوبـات    " بيع األطفال   "  ل فرصة إصالح القانون اجلنائي إلدراج تعريف واضح      

درج يف قانون مكافحة    أن ت  ب أيضاً هاوأوصت. لربوتوكول بالريمو اً  املفروضة على اجلناة، وفق   
.  مع التعريف الوارد يف بروتوكول بالريمو       ينسجم "االجتار باألطفال " ملصطلح   االجتار تعريفاً 

وأوصت باستكمال صياغة قانون الطفل واعتماده على جناح السرعة، والتصديق على اتفاقية            
  .)٢١(الهاي بشأن محاية األطفال والتعاون يف جمال التبين على الصعيد الدويل

تطبيق االتفاقيات  ، أشارت جلنة خرباء منظمة العمل الدولية املعنية ب        ٢٠١٣ويف عام     -١١
طلب الصدقة يف األيـام     " من قانون العقوبات تنص على أن        ٢٤٥املادة  إىل أن   والتوصيات  

 مـن   ٣ رغم أن املـادة      "التسول يشكل فعل    واألماكن والظروف احملددة بالتقاليد الدينية ال     
.  حتظر تنظيم التسول من لدن الغري جلـين مكاسـب اقتـصادية            ٠٦-٢٠٠٥القانون رقم   
 اللجنة من مث أن قراءة هذين احلكمني بالتوازي تظهر أنه ال ميكن جترمي فعل تنظيم                والحظت

وطلبت اللجنة  . التسول مبقتضى قانون العقوبات    يشكل فعل     ألنه ال  الطالبتسّول األطفال   
 ضمنتشريعاهتا الوطنية حبيث ت   واءمة  يف هذا الصدد أن تتخذ ما يلزم من تدابري مل          إىل احلكومة 

 مـن قـانون     ٢٤٥مبوجب املادة   اً  سل بالتسول الستغالل أولئك األطفال اقتصادي     جترمي التو 
  .)٢٢(٠٦-٢٠٠٥العقوبات ومبقتضى القانون رقم 

  اإلطار املؤسسي والبنية األساسية حلقوق اإلنسان وتدابري السياسة العامة  -جيم  

  )٢٣(مركز املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان    

 )٢٤(احلالة خالل دورة االستعراض الراهنة احلالة خالل دورة االستعراض السابقة اناملؤسسة الوطنية حلقوق اإلنس

 )٢٠١٢(باء  )٢٠٠٩ (ألف اللجنة السنغالية حلقوق اإلنسان

أوصت جلنة القضاء على التمييز العنصري جبعل اللجنة السنغالية حلقوق اإلنـسان              -١٢
وأعربـت جلنـة    . )٢٥(د بشرية ومالية هلا   ملبادئ باريس وتوفري ما يكفي من موار      اً  متتثل كلي 

مناهضة التعذيب عن قلقها من قلة املبالغ املخصصة للجنة السنغالية حلقوق اإلنسان ومن أن              
  .)٢٦(إجراءات اختيار وتعيني أعضائها تبدو غري متوافقة مع مبادئ باريس

الوطين  املنشئ للمرصد ١٣-٢٠٠٩ القانون رقم إىلجلنة مناهضة التعذيب أشارت و  -١٣
ملرافق االحتجاز بصفته آلية الوقاية الوطنية املنصوص عليها يف الربوتوكول االختياري امللحق            

باملوارد ومتابعة توصياهتا ذه اآللية ه حثت السنغال على تزويدو، )٢٧(باتفاقية مناهضة التعذيب
  .)٢٨(لتحسني األوضاع السائدة يف السجون ومنع التعذيب

ء على التمييز العنصري وجلنة مناهضة التعذيب إىل خطة العمل          وأشارت جلنة القضا    -١٤
وأشارت . )٢٩( النساء واألطفال  سيما الملكافحة االجتار بالبشر،    ) ٢٠١٣-٢٠٠٨(الوطنية  
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. )٣٠(٢٠١٠ إىل إنشاء وحدة وطنية ملكافحة االجتـار يف عـام            أيضاًجلنة مناهضة التعذيب    
 عن أسفها ألن مفتشية العمـل ال متلـك املـوارد            وأعربت اللجنة املعنية بالعمال املهاجرين    

  .)٣١(لرصد االجتار بالبشر والتحقيق فيهالضرورية 
وأوصت املقررة اخلاصة املعنية ببيع األطفال واستغالهلم يف البغاء ويف املواد اإلباحية،              -١٥

قوق ، بتدريب مجيع موظفي إنفاذ القانون على اتفاقية ح        ٢٠١٠يف عام   القطرية  بعد زيارهتا   
وأبرزت احلاجة إىل تعزيز قدرات قوات الشرطة والقضاء        . الطفل والربوتوكوالت امللحقة هبا   

ات وموارد بشرية، وتوفري مراكز الستقبال األطفـال، وتـوفري          أدوبتجهيزمها مبا يكفي من     
التدريب املستمر للموظفني واملسؤولني على أساليب إرشاد األطفـال وإجـراء مقـابالت             

  . )٣٢(معهم
ومن بني توصيات املقررة اخلاصة تيسري تلقي خدمات الشرطة واخلدمات القضائية،             -١٦

 سـرية   ضـمان لألطفال الـضحايا، و   اً  مع تقدمي املساعدة الطبية والقانونية والقضائية جمان      
  .)٣٣(شهاداهتم وشهادات الشهود ومحاية األطفال

 ٢للتعليق العام رقم    اً  فق بتسريع عملية إنشاء ديوان مظامل لألطفال و       أيضاًوأوصت    -١٧
ف اآلليات  أدوار كل من ديوان املظامل وخمتل     وأضافت أنه ينبغي حتديد     . للجنة حقوق الطفل  

  .)٣٤(دقيقاًاً املوجودة املعنية بتعزيز حقوق الطفل ورصدها، والتفاعل بينها، حتديد

  التعاون مع آليات حقوق اإلنسان  -ثانياً  

  )٣٥(تالتعاون مع هيئات املعاهدا  -ألف  

  حالة اإلبالغ    

 هيئة املعاهدة

اخلتاميـة   املالحظات
االستعراض درجة يف امل

 قالساب
منذ قُدِّم  آخر تقرير   

 االستعراض السابق 
مالحظــات  آخــر
 حالة اإلبالغ ختامية

جلنة القضاء على التمييز    
 العنصري

حيل موعد تقدمي التقارير مـن       ٢٠١٢أغسطس /آب ٢٠١١ ٢٠٠٢أغسطس /آب
ــشر ــع ع ــاين التاس  إىل الث
 ٢٠١٥والعشرين يف عام 

اللجنة املعنية بـاحلقوق    
االقتصادية واالجتماعيـة   

 والثقافية

تأخر تقدمي التقرير الثالث منذ      -- -- ٢٠٠١أغسطس /آب
 ٢٠٠٣عام 

حبقـوق    املعنيـة  لجنةال
 اإلنسان

ــشرين األول  /تــ
 ١٩٩٧أكتوبر 

 منذ  اخلامستأخر تقدمي التقرير     -- --
 ٢٠٠٠عام 
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 هيئة املعاهدة

اخلتاميـة   املالحظات
االستعراض درجة يف امل

 قالساب
منذ قُدِّم  آخر تقرير   

 االستعراض السابق 
مالحظــات  آخــر
 حالة اإلبالغ ختامية

ة بالقضاء  ـة املعني ـاللجن
  على التمييز ضد املرأة

ــانون ــاين ك  /الث
  ١٩٩٤ يناير

 التقارير من الثالث    تأخر تقدمي   --  --
ــذ   ــسادس من  ١٩٩٤إىل ال

 ٢٠٠٦ و ٢٠٠٢ و ١٩٩٨و
ومن املقرر النظـر    . على التوايل 

يف م تقريــر قــدَّهــا إذا مل ُيفي
  ٢٠١٤ عام

ــشرين ا  ٢٠١١  ١٩٩٦مايو /أيار  جلنة مناهضة التعذيب ــاينت  /لث
  ٢٠١٢نوفمرب 

حيل موعد تقدمي التقرير الرابع     
  ٢٠١٦يف عام 

التقارير من الثالث إىل اخلامس       ٢٠١٣  --  ٢٠٠٦سبتمرب /أيلول  جلنة حقوق الطفل
وتأخر منذ عـامي    . قيد النظر 
 على الترتيب   ٢٠٠٥ و ٢٠٠٦

بشأن تقدمي التقريرين األوليني    
الربوتوكول االختياري للجنة   

لق بإشـراك   حقوق الطفل املتع  
 األطفال يف الرتاعات املسلحة   

الربوتوكول االختياري للجنة   و
حقوق الطفل املتعلـق ببيـع      
 األطفال واستغالل األطفال يف   

   املواد اإلباحيةالبغاء ويف
اللجنة املعنية بالعمـال    

  املهاجرين
ــانون األول  ٢٠٠٩  --  /كـ

  ٢٠١٠ديسمرب 
حيل موعد تقدمي التقرير اجلامع     

ين والثالـث يف    للتقريرين الثا 
  ٢٠١٤ عام

حبقـوق    املعنيـة  لجنةال
  األشخاص ذوي اإلعاقة

تأخر تقدمي التقرير األويل منذ       --  --  --
  ٢٠١٢عام 

باالختفـاء    املعنية لجنةال
  القسري

تأخر تقدمي التقرير األويل منذ       --  --  --
  ٢٠١٣عام 

  داتالردود على طلبات املتابعة احملددة املقدمة من هيئات املعاه  -٢  

  املالحظات اخلتامية    

  تاريخ التقدمي  املوضوع  موعد التقدمي املقرر  هيئة املعاهدة 
جلنة القضاء على التمييـز     

  العنصري
املتـسولون واملهـاجرون؛    الطالب  األطفال    ٢٠١٣

  )٣٦(واملؤسسة الوطنية حلقوق اإلنسان
--  

  --  --  --  اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان



A/HRC/WG.6/17/SEN/2 

GE.13-16100 8 

  تاريخ التقدمي  املوضوع  موعد التقدمي املقرر  هيئة املعاهدة 
ء على  اللجنة املعنية بالقضا  

  التمييز ضد املرأة
--  --  --  

الضمانات القانونية للمحتجزين؛ والتحقيقات      ٢٠١٣  جلنة مناهضة التعذيب
الدعاوى املرفوعة  الرتيهة يف قضايا التعذيب؛ و    

  )٣٧(مرتكيب أعمال التعذيبضد 

--  

  أو التحريات اليت أجرهتا هيئات املعاهدات/الزيارات القطرية و    

  املوضوع   الزيارةتاريخ  هيئة املعاهدة
 --  ٢٠١٢ديسمرب /كانون األول  اللجنة الفرعية ملناهضة التعذيب

  )٣٨(التعاون مع اإلجراءات اخلاصة  -اءب  
  احلالة الراهنة  احلالة يف أثناء اجلولة السابقة   

  ال  ال  دعوة دائمة
الفريق العامل املعين باالحتجاز التعسفي؛ بيع          جرتالزيارات اليت 

 هاجرون؛ التعليم؛ املياه والتصحاحاألطفال؛ امل
عليها من حيث   الزيارات املوافق   

  املبدأ
املدافعون عن حقوق اإلنسان؛ التعليم؛ الفريق العامل       

  املعين باالحتجاز التعسفي؛ املهاجرون؛ االجتار
  املدافعون عن حقوق اإلنسان؛ االجتار

الردود على رسـائل االدعـاء      
  والنداءات العاجلة

  .ومل ترد أي ردود.  بالغات٣موضوع االستعراض، أُرسل لفترة يف أثناء ا

  التعاون مع املفوضية السامية حلقوق اإلنسان  -جيم  
وهو يقدم املساعدة   . ٢٠٠٧أنشئ املكتب اإلقليمي لغرب أفريقيا يف داكار يف عام            -١٨

مم املتحـدة   التقنية واملشورة إىل احلكومات، واملؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان، وأفرقة األ         
القطرية، ومنظمات اجملتمع املدين يف البلد املضيف، أي السنغال، وكذلك يف بلدان املنطقـة              

، تلقت السنغال مساعدة مالية     ٢٠٠٩ويف عام   . )٣٩(اليت ليس للمفوضية فيها مكاتب ميدانية     
ويف . )٤٠(يف إطار صندوق التربعات من أجل املشاركة يف االسـتعراض الـدوري الـشامل     

، قامت املفوضية بعدد من األنشطة موهلا صندوق التربعات اخلاص باملـساعدة            ٢٠١١ عام
املالية والتقنية لتنفيذ االستعراض لدعم جهود السنغال قصد تنفيذ توصيات االسـتعراض يف             

ونتج عن ذلك اعتماد خطة عمل وطنية لتنفيذ توصيات االستعراض وهيئـات            . )٤١(السنغال
 يف السنغال عن متابعة االستعراضات       إقليمية ذلك عقد حلقة عمل   أضف إىل   . )٤٢(املعاهدات

  .)٤٣(املتعلقة ببلدان غرب أفريقيا
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، دعمت املفوضية السلطات الوطنية لتعزيز املؤسـسات الوطنيـة          ٢٠١٢ويف عام     -١٩
من بينـها  و انتخابات حرة ونزيهة واحترام حقوق اإلنسان،      هبدف ضمان والقدرات الوطنية   

 يف تعزيز قدرات منظمات اجملتمع املـدين الـسنغالية          أيضاًأسهمت املفوضية   و. حقوق املرأة 
لتأمني مشاركة املرأة يف االنتخابات الرئاسـية  " حمفل املرأة من أجل انتخابات سلمية   "بإنشاء  

 يف إنعاش اخللية الوطنية ملكافحـة       أيضاًوأسهمت املفوضية   . )٤٤(٢٠١٢والتشريعية يف عام    
  .)٤٥(االجتار بالبشر

   الدولية املتعلقة حبقوق اإلنسانتنفيذ االلتزامات  -ثالثاً  

  املساواة وعدم التمييز  -ألف  
أكدت جلنة القضاء على التمييز العنصري ما كانت أعربت عنه من قلق بشأن النظام         -٢٠

وأوصت السنغال بأن تقضي على هذا . الطبقي الذي يفضي إىل وصم بعض الفئات وإقصائها   
نها اعتماد تشريعات خاصة حلظر التمييز بسبب النسب، وإذكـاء الـوعي            النظام بوسائل م  

  .)٤٦(بأضراره

  حق الفرد يف احلياة واحلرية وأمنه الشخصي  -باء  
أشارت جلنة القضاء على التمييز العنصري إىل تعهد السنغال بأن تـضع اسـتتباب                -٢١

لقها إزاء التوترات بـني     السالم يف منطقة كازامانس على رأس أولوياهتا، فأعربت عن بالغ ق          
، ٢٠١١نوفمرب  /حركة القوات الدميقراطية يف كازامانس واجليش السنغايل منذ تشرين الثاين         

وأوصت مبواصلة احلوار مع احلركة، واعتماد برنـامج جلـرب          . اليت تزامنت مع أعمال عنف    
لـة عـن    تعرض له املدنيون من أضرار وتعويضهم، وإنعاش التنمية االقتصادية وفك العز           ما

  .)٤٧(كازامانس
وأعربت جلنة مناهضة التعذيب عن قلقها ألنه مل ُيحقَّق يف قضايا التعذيب وإسـاءة                -٢٢

املعاملة على يد موظفي إنفاذ القانون، وألن التحقيقات، يف احلاالت اليت أجريت فيها، مل تتم       
 وتـرية   وحثت السنغال علـى تـسريع     . بسرعة، وكانت اإلجراءات القضائية بطيئة للغاية     

  .)٤٨(التحقيقات واملالحقات اجلنائية اجلارية املتعلقة بأعمال تعذيب وسوء معاملة مزعومة
وحضت جلنة مناهضة التعذيب السنغال على أن تكفل عدم االحتجاج باالعترافات             -٢٣

 حبيث   السنغايل املنتزعة حتت التعذيب باعتبارها أدلة يف اإلجراءات القضائية، وتعديل القانون         
  .)٤٩(ر صراحة استعمال أي تصريح ناتج عن اإلكراه أو التعذيب بوصفه دليالًحيظ
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دليل التقـصي   "وأعربت جلنة مناهضة التعذيب عن قلقها من عدم اتباع ما جاء يف               -٢٤
والتوثيق الفعالني للتعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبـة القاسـية أو الالإنـسانية               

 دورات تدريبية ملوظفي إنفاذ     تنظيم، وحثت السنغال على     )ولبروتوكول اسطنب " (املهينة أو
 العسكريني واملوظفني الطبيني، على أن يكون بروتوكول اسطنبول جـزءاً         وأالقانون املدنيني   

  .)٥٠(يتجزأ من هذه الدورات ال
وحثت . وأعربت جلنة مناهضة التعذيب عن قلقها إزاء االكتظاظ يف بعض السجون            -٢٥

  .)٥١(د منه وتفضيل احللول البديلة للسجنالسنغال على احل
غـري  وأعربت اللجنة املعنية بالعمال املهاجرين عن قلقها ألن العمـال املهـاجرين               -٢٦

وأعربـت جلنـة    . )٥٢(حيتجزون مع أشخاص متهمني أو مدانني بارتكاب جرائم       الشرعيني  
املفرطة يف الطول اليت    القضاء على التمييز العنصري عن قلقها إزاء فترات االحتجاز اإلداري           

يقضيها األجانب الذين ينتظرون الترحيل، وأوصت بعدم حبس املهاجرين يف مبان خمصـصة             
  .)٥٣(للحجز املؤقت أو سلب احلرية وبأن يكون حجزهم ألقصر مدة ممكنة

 بأن تويل احلكومة    ٢٠١٠وأوصى الفريق العامل املعين باالحتجاز التعسفي يف عام           -٢٧
ـ          اًبالغاً  اهتمام السـتنكار  اً  ملشكلة سجن املتَهمات بوأد املواليد، اللوايت ينهني محلهن تفادي
وال يقتصر نبذ أولئك النساء على أفراد أسرهن وأوساطهن االجتماعية فحسب، بل            . اجملتمع

ـ      أيضاًوشدد الفريق العامل    . ُيجاوزه إىل زميالهتن يف السجن     اً  على أن تويل احلكومة اهتمام
لى أساس اإلخالل باحلشمة أو اآلداب العامة قصد جتنب أي متييز حمتمل            لالحتجاز ع اً  خاص

  .)٥٤(يف حق من لديهم ميول جنسية خمتلفة
ورحبت جلنة القضاء على التمييز العنصري بنتائج التدابري املتنوعة املتخذة الستئصال             -٢٨

ربت عن قلقهـا    ، لكن جلنة مناهضة التعذيب أع     )٥٥(ممارسة تشويه األعضاء التناسلية لإلناث    
إزاء استمرار العنف املرتيل، وتشويه األعضاء التناسـلية لإلنـاث، واالعتـداء اجلنـسي،              

 املتعلـق   ٠٥-٩٩وحثت السنغال على نشر القانون رقـم        . واالغتصاب، والزواج باإلكراه  
  .)٥٦(مبعاقبة جرائم االغتصاب وختان اإلناث واالعتداء والضرب وزنا احملارم

خبطة العمل الوطنية الثانية للتعجيـل بإهنـاء        اً  ناهضة التعذيب علم  وأحاطت جلنة م    -٢٩
وحثت السنغال على أن تتأكد من أن الربنامج        . )٥٧()٢٠١٥-٢٠١٠(ممارسة ختان اإلناث    

عن العنف اجلنساين وحقوق اإلنسان وخطة العمل الوطنية املتعلقة بذلك يتضمن احلـصول             
  .)٥٨(إلعادة اإلدماجاً ططعلى املأوى واملساعدة الطبية والنفسية وخ

وعن األطفال املستضعفني، ومن بينهم من يرغمون على التسول، حث املقرر اخلاص    -٣٠
، على أن تسارع إىل تنفيذ اخلطة االسـتراتيجية         ٢٠١١املعين باملهاجرين احلكومة، يف عام      

 أن تعتمد   أيضاًبغي  وين. ليسوا يف املدارس  الذين  املتعلقة بالتعليم ومحاية األطفال املتسولني أو       
وينبغـي  . ها وإنشاء آليات لرصد تنفيذه    س الدينية وعمل  املرسوم الذي ينظم فتح املدار    اً  فور
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 الطـالب  أن تنفذ توصيات جلنة حقوق الطفل لوقف ممارسـة اسـتخدام             أيضاًللحكومة  
الشخصي يف الكسب االقتصادي ) األطفال الذين يرسلون إىل مدارس دينية للعيش والدراسة       (
  .)٥٩(تقدمي من يقومون بذلك إىل العدالةو

وإذا كانت جلنة القضاء على التمييز العنصري وجلنة مناهضة التعـذيب الحظتـا               -٣١
بارتياح التدابري الـيت اختـذهتا الـسنغال بـشأن األطفـال املتـسولني، مثـل اخلطـة                  

ىل املدارس لتعليم هؤالء األطفال واألطفال الذين ال يذهبون إ   ) ٢٠١٣-٢٠٠٨( االستراتيجية
 يقعون ضحايا االجتـار،      الطالب من األطفال اً  ومحايتهم، فإهنما أعربتا عن قلقهما ألن كثري      

وحضت جلنة  . )٦٠(غري صحية اً  ويستغلون يف التسول، ويتعرضون لالعتداء، ويعيشون ظروف      
لـى  القضاء على التمييز العنصري وجلنة مناهضة التعذيب واللجنة املعنية بالعمال املهاجرين ع 

 من سوء املعاملة واالستغالل، وإنشاء آلية للرصد ملساعدهتم وآلية للـشكوى            الطالبمحاية  
املعلمـني  ميّسرة هلم، وتقدمي املسؤولني عن االجتار باألطفال واستغالهلم إىل العدالة، ومعاقبة            

ـ          اقتصادياً الطالبالذين يستغلون    ال ، ومكافحة االجتار باألطفال، وتنفيذ تدابري إنقـاذ أطف
، وإعـادة تأهيلـهم،     الطالبمن بينهم   والشوارع واألطفال الذين يكرهون على التسول،       

  .)٦١(للطالبوتوفري خدمات الصحة البدنية والنفسية 
باملعلومات اليت تشري إىل أن عـدد       اً  وأحاطت جلنة خرباء منظمة العمل الدولية علم        -٣٢

 ١٢ و ٤ فتيان تتراوح أعمارهم بـني        اجملربين على التسول، وهم يف الغالب      الطالباألطفال  
ويعيش معظمهم يف مناطق ريفية معزولة أو يتعرضون . ٢٠١٠ يف عام    ٥٠ ٠٠٠    بسنة، قدر   

سوى قليل مـن التعلـيم،      اً  وشددت على أهنم ال يتلقون عملي     . لالجتار من البلدان اجملاورة   
وأحاطـت  . "همبطيمرا"على معلميهم أو    اً  وأوضاعهم غاية يف اهلشاشة ألهنم يعتمدون كلي      

يف إنفـاذ القـانون وقمـع    اً بادعاءات مفادها أن احلكومة متساهلة جد   اً  مؤخراً  اللجنة علم 
قية منظمة العمـل    وترى جلنة اخلرباء من الواضح أن اتفا      .  وإساءة معاملتهم  الطالباستغالل  

تبـيح اسـتخدام   ميكن أن   بشأن أسوء أشكال عمل األطفال ال       ) ١٩٩٩(١٨٢الدولية رقم   
وحثت اللجنة احلكومة على اختاذ تدابري فوريـة        . ةطفال يف التسول ألسباب اقتصادية حبت     األ

 الطـالب وفعالة، يف القانون ويف الواقع، تكفل مالحقة من يعمل يف جمال بيـع األطفـال                
أو يستخدمهم يف التـسول ألغـراض       اً   سنة واالجتار هبم هبدف استغالهلم اقتصادي      ١٨ دون

  .)٦٢(حقة فعلية، وفرض عقوبات عليهم تكون فاعلة ورادعة مبا يكفي، مالةاقتصادية ِصْرف
 بأن تتأكد احلكومة من     ٢٠١١وأوصى املقرر اخلاص املعين باحلق يف التعليم يف عام            -٣٣

تطبيق القوانني الوطنية اليت جترم تنظيم تسّول الغري بغرض الربح، وكذا العنف املمارس على              
  .)٦٣(شف مجيع أشكال االستغاللوجيب إنشاء آليات لك. األطفال

اً ومعـرب اً  وساور جلنة مناهضة التعذيب القلق من استمرار السنغال يف كوهنا مصدر            -٣٤
وحثت السنغال على   .  بغرض السُّْخرة واالستغالل اجلنسي    سيما اللالجتار بالبشر،   اً  ومقصد

  .)٦٤(الحقة اجلناةالقضاء على االجتار بالبشر ومحاية الضحايا وتقدمي املساعدة إليهم وم
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وعن االجتار والتهريب، أوصى املقرر اخلاص املعين باملهاجرين بأن حترص احلكومـة          -٣٥
االجتار باملهاجرين وهتريبهم مع املعايري الدوليـة       ب املتعلقعلى توافُق مشروع القانون اجلديد      

اعف جهودهـا    أن تض  أيضاًوينبغي للحكومة   . حلقوق اإلنسان وبأن ينفَّذ بسرعة بعد إقراره      
  .)٦٥(ملالحقة املتجرين والكشف عن مجيع ضحايا االجتار ومحايتهم

  إقامة العدل، مبا يف ذلك مسألة اإلفالت من العقاب، وسيادة القانون  -جيم  
وحثت السنغال  .  إزاء عدم استقاللية احملاكم    هاقلقعن   جلنة مناهضة التعذيب     أعربت  -٣٦

، وزيادة عدد العاملني يف النظام      ةز استقاللية القضا  على إصالح جملس القضاء األعلى، وتعزي     
  .)٦٦(القضائي

أذن  بأن ت  ٢٠١٠وأوصى الفريق العامل املعين باالحتجاز التعسفي احلكومة يف عام            -٣٧
اللجـوء إىل   نـع   ، ومت  األوىل  سـاعة  ٢٤    لا ضور حمام أثناء االحتجاز لدى الشرطة ملـدة       حب

 االحتجاز بـسبب    سيما الالت ذات صبغة مدنية،     اإلجراءات اجلنائية واالحتجاز حلل مشك    
  .)٦٧(الدين
وساور جلنة مناهضة التعذيب القلق ألن احملتجزين ال ينعمـون جبميـع حقـوقهم                -٣٨

اليت متـدد   "  من النيابة  ةداعاإل"حريتهم، وإزاء ممارسة    اللحظة اليت ُتسلب فيها     األساسية منذ   
  .)٦٨(بالفعل على النيابةفترة احلبس االحتياطي لألشخاص الذين ُعرضوا 

وحث الفريق العامل املعين باالحتجاز التعسفي احلكومة على أن تنظر يف إمكانيـة               -٣٩
مـن  ملبادئ ومعايري اتفاقية حقوق الطفـل وغريهـا         اً  وضع نظام قضائي خاص للقّصر وفق     

  .)٦٩(الصكوك الدولية املتصلة باملوضوع، وتبحث جدوى بناء مراكز احتجاز خاصة للقصر
واجهـة   قلة احملاكم والقضاة املتخصصني مل     إزاءوساور جلنة مناهضة التعذيب القلق        -٤٠

وحضت السنغال على إنشاء نظام لعدالة األحـداث        . مجيع التحديات املتعلقة حبقوق الطفل    
  .)٧٠(وتدريب املزيد من قضاة حماكم األحداث

باالدعاءات املتعلقة بالقتل يف كازامانس الـيت  اً وأحاطت جلنة مناهضة التعذيب علم   -٤١
 وأعربت عن قلقها إزاء قـوانني العفـو املرتبطـة بالوضـع يف     )٧١(مل تفض بعد إىل إدانات  

 ما كانت أعربت عنه من       من جديد  كازامانس حبجة أهنا حيوية الستتباب السالم، وأكدت      
ـ       ن العقـاب يف قـضايا   قلق مؤداه أن قوانني السنغال ينبغي أال تشجع علـى اإلفـالت م

  .)٧٢(التعذيب
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  احلق يف الزواج واحلياة األسرية  -دال  
رحبت جلنة القضاء على التمييز العنصري مبشروع التعديالت على قانون اجلنـسية،        -٤٢

ن القانون ال جييز للسنغاليات املتزوجات من أجانـب نقـل           أل هاجانزعأعربت عن ا  لكنها  
  .)٧٣(ت احلكومة بإعادة النظر يف قانون اجلنسيةوأوص. جنسيتهن ألطفاهلن أو أزواجهن

اجلمعيات والتجمع السلمي واحلق  حرية الدين أو املعتقد وحرية التعبري وتكوين  -هاء  
  السياسية يف املشاركة يف احلياة العامة واحلياة

، لكـن   ٢٠١٢ و ٢٠٠٨مل تسجل اليونسكو أي حالة قتل لصحفيني بني عـامي             -٤٣
يزالون يتعرضون للمضايقة والتوقيف واالعتـداء اجلـسدي، وهـي     صحفيني وإعالميني ال    

وشـجعت  . )٧٤(٢٠١٢مايو  /حاالت أبلغ عنها بعد االنتخابات الرئاسية اليت جرت يف أيار         
 وسائل اإلعالم، والتأكد من أن      عتداءات األخرية على  اليونسكو احلكومة على التحقيق يف اال     

  .)٧٥(اسية حبريةالصحافة قادرة على نقل مجيع األحداث السي
جلنة مناهضة التعذيب عن قلقها إزاء االدعاءات املتعلقة بالتخويف والتهديد  أعربت  و  -٤٤

حثت وواالعتداء اجلسدي واالحتجاز التعسفي للمدافعني عن حقوق اإلنسان والصحفيني،          
  .)٧٦(هذا العنفمرتكيب معاقبة السنغال على محاية املدافعني عن حقوق اإلنسان والصحفيني و

 بأنه ال يوجد يف السنغال قـانون عـن حريـة            ٢٠١٣وأفادت اليونسكو يف عام       -٤٥
. )٧٨( وبأن االفتراء جرمية جنائية يعاقب عليها بالسجن مـدة تـصل إىل سـنتني     )٧٧(اإلعالم

. )٧٩(احلكومة على سن قانون عن حرية اإلعالم يتوافق مع املعايري الدولية        اليونسكو  وشجعت  
للمعايري اً   الصفة اجلرمية عن االفتراء وإدراجه من مث يف القانون املدين وفق            برفع أيضاًوأوصتها  
  .)٨٠(الدولية
 من قانون العمل    L.9وأعربت اللجنة املعنية بالعمال املهاجرين عن أسفها ألن املادة            -٤٦

تنص على أن حق العمال املهاجرين يف تويل مسؤوليات يف          ) ١٧-٩٧القانون رقم   (السنغايل  
وأوصت السنغال  .  ونقابات مشروط باتفاق متبادل مع البلد األصل للعامل املهاجر         مجعيات

بأن تضمن جلميع العمال املهاجرين ذلك احلق دون اشتراط املعاملـة باملثـل مـع البلـد                 
  .)٨١(األصل

  احلق يف العمل ويف التمتع بشروط عمل عادلة ومؤاتية  -واو  
ين القلق ألن حقوق العمـال املهـاجرين غـري    ساور اللجنة املعنية بالعمال املهاجر    -٤٧

الشرعيني والعمال املهاجرين العاملني يف القطاع غري الرمسي والعمال املهـاجرين العـابرين             
؛ وال يستفيد املهاجرون العاملون يف القطاع غري الرمسي من املساواة    الكايف حتظى باالحترام  ال
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السنغال بأن تكفـل جلميـع املهـاجرين        وأوصت  . يف املعاملة يف جمال الضمان االجتماعي     
  .)٨٢(املساواة يف املعاملة

والحظت اللجنة املعنية بالعمال املهاجرين بقلق أن مسؤولية إهناء الوضع غري القانوين   -٤٨
 قلـة   أيضاًوالحظت  . الذي قد يعيشه العمال املهاجرون يف السنغال تقع عليهم هم أنفسهم          

وأوصت السنغال بأن تضمن للعمال املهاجرين      .  املهاجرين املعلومات والدعم املتاحني للعمال   
، وتنظم محلة إعالمية عن حقوقهم، وتتأكد من أن إجـراءات           يف وضع غري قانوين   أال يظلوا   

  . )٨٣(تسوية أوضاعهم يف املتناول وسريعة

   ويف التمتع مبستوى معيشي الئقاحلق يف الضمان االجتماعي  -زاي  
  مياه الـشرب املأمونـة      اإلنسان يف احلصول على    ملعنية حبق أوصت املقررة اخلاصة ا     -٤٩

 احلكومة بأن تيسر أكثر سبل احلصول على مياه الشرب املأمونة           وخدمات الصرف الصحي  
وخدمات الصرف الصحي بتحسني التنسيق واالتساق يف تنفيذ املبادرات الرامية إىل حتقيـق             

حكومة أن جتعل املياه وخدمات الـصرف       وأضافت أنه ينبغي لل   . )٨٤(ذلك يف املناطق الريفية   
فقر مدقع عند تعيش يف  يت الةاحملليمجتمعات الصحي يف املتناول بالتأكد من إعطاء األولوية لل

  .)٨٥(وضع وتنفيذ أي مبادرة هتدف إىل تيسري احلصول على املياه وخدمات الصرف الصحي
املؤسـسي والتـشريعي     بأن تعزز احلكومة اإلطارين      أيضاًوأوصت املقرر اخلاصة      -٥٠

ـ   تنسيق   ضمانلإلمداد باملياه وتوفري خدمات الصرف الصحي قصد         شىت اجلهـود   أفضل ل
وينبغي للحكومة باخلصوص أن تتأكد من أن اإلطـار التنظيمـي    . املبذولة يف كال القطاعني   

ملشاركة القطاعني العام واخلاص يف التزويد باملياه وتوفري خدمات الصرف الصحي يعكـس             
  .)٨٦(معايري حقوق اإلنسان اًمتام

  حلق يف التعليما  -حاء  
 بأن حتـّدث الـسنغال      ٢٠١١أوصى املقرر اخلاص املعين باحلق يف التعليم يف عام            -٥١

ومن شأن  . اإلطار القانوين لنظام التعليم، وذلك بأن تنص فيه على احلق يف التعليم األساسي            
احتياجات "األساسي وحمتواه على مفهوم     تشريع من هذا القبيل أن جيعل مدار أهداف التعليم          

  .)٨٧(لمعلمني يتوافق مع املعايري الدوليةل  األساسينظامالجبعل " التعليم األساسية
اللغـة الوطنيـة    (وأشارت اليونسكو إىل أن املراد من األخذ بنظام اللغات الثالث             -٥٢

لكـي  ل األطفال الفقراء  وهي دور الستقبا  ( الداراتوالتدريب املهين يف    ) والفرنسية والعربية 
 الطـالب   حتسني ظـروف معيـشة      هو د يف البل  ٨٠البالغ عددها   ) كامالًاً  توفر هلم تعليم  

ويف بعض املناطق الريفية، يبـدو أن ُدور        . )٨٨(وتعليمهم وإعدادهم للحياة االجتماعية املهنية    
وأوصت جلنـة   . )٨٩( السنغالية النموذج املدرسي الذي توفره هلم الدولة     التعليم الديين ترفض    
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، واألخذ بـاملقرر املوحـد      الدارات بالتعجيل بربنامج حتديث     يالقضاء على التمييز العنصر   
وأشار املقرر اخلاص املعين باحلق يف التعليم       . )٩٠(٢٠١١للمدارس الدينية الذي استهل يف عام       

سائدة يف  إىل أن من املهم استعراض الوضع الراهن وجتميع املعلومات الواردة عن الظروف ال            
  .)٩١( وتأثريها يف التعليمالدارات

. والحظ أثناء زيارته أن الفتيات ال ينتقلن إىل املراحل املتقدمة على غـرار الفتيـان          -٥٣
الذي يتعرضن له كلـها     فالزواج باإلكراه واحلمل املبكر واألعمال املرتلية واالعتداء اجلنسي         

قابة لكشف أي عنـف أو اعتـداء يف         جيب إذن إنشاء آليات للر    و. عوامل للفشل الدراسي  
  .)٩٢(الوسط املدرسي

لوزارة التعليم مينع احلمل على فتيات اإلعداديات       اً  وأشارت اليونسكو إىل أن تعميم      -٥٤
فهذا اإلجراء ال يسمح هلن بالتصرف يف أجسادهن كما حيلو هلن           . والثانويات أثناء دراستهن  

ـ   فإن محلن، طردن    . الزواج أثناء الدراسة  بوال    األمـر الـذي ينـهي       اً،من املدرسة تلقائي
وأشارت احلكومة يف أحد التقارير إىل اعتزامها إعادة النظر يف أحكام ذلـك             . )٩٣(دراستهن
التعميم يف تقريرهـا    هذا  والسنغال مدعوة إىل اإلشارة إىل التدابري اليت اختذت بشأن          . التعميم

  .)٩٤(لتمييز يف جمال التعليم الثامنة املتعلقة بتنفيذ اتفاقية مكافحة اةلمشاورل
يف  حىت أقرب مدرسة ثانوية   اليت جيب قطعها    وأفادت اليونسكو بأن متوسط املسافة        -٥٥

فاملسافة قد تفاقم آثار    . املسافة إىل املدرسة االبتدائية   هذه   ضعف   ٢٥املناطق الريفية يساوي    
وتواجـه  . املدرسة الداخلية ما تعجز عن دفع تكاليف النقل أو        اً  الفقر ألن األسر الفقرية غالب    

فاملسافات البعيدة قد تفاقم اخلوف املرتبط باألمن؛ ويف        . ددةاحملعقبات  جمموعة من ال  الفتيات  
  .)٩٥( املبكر من اجتياز املرحلة االبتدائيةزواجبعض السياقات، حيرمهن ال

لـيم،  وشجعت اليونسكو السنغال على اختاذ تدابري إضافية ملكافحة التمييـز يف التع    -٥٦
  .)٩٦(ومحاية األقليات، وتعزيز املساواة بني اجلنسني يف التعليم

  املهاجرون والالجئون وملتمسو اللجوء  -طاء  
 بأن تعزز جهودهـا     ٢٠١٠أوصى املقرر اخلاص املعين باملهاجرين احلكومة يف عام           -٥٧

قـل احلـر    لربوتوكول اخلـاص بالتن   ل يف إطار تشريعاهتا،  لتحقيق االتساق والتنفيذ الشامل،     
لألشخاص واحلق يف اإلقامة واالستقرار، امللحق مبعاهدة اجلماعة االقتصادية لـدول غـرب             

 إنشاء كيان مستقل مسؤول عن       بأن ختتار بني   أيضاًوأوصى املقرر اخلاص احلكومة     . أفريقيا
ـ       اليد العاملة تدبري ومتابعة مجيع املسائل املتعلقة هبجرة        إدارة  وإحياء اللجنة الوطنية املعنيـة ب

استراتيجيات وسياسات وآليات يف جمال اهلجـرة     كما أوصى بوضع    ومتابعة عروض العمل،    
وتنفيذها باملشاركة الكاملة من مجيع اجلهات صاحبة املصلحة، مبا فيهـا اجملتمـع املـدين،               

  .)٩٧(واملهاجرين العائدين، والشباب
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مـن  غـري كـاٍف      داًوأشارت اللجنة املعنية بالعمال املهاجرين بقلق إىل أن عـد           -٥٨
خذ حلماية حقوق العمال السنغاليني املهاجرين، وأوصت بأن تتضمن مذكرات          اإلجراءات اتُّ 

 تتوافق مع   اًفة لعمال مهاجرين سنغاليني أحكام    التفاهم واالتفاقات الثنائية مع البلدان املستضي     
ن يستشار اجملتمـع    االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم، وبأ         

املدين قبل التفاوض بشأهنا، وبأن يتمكن مواطنوها من طلـب املـساعدة مـن الـسلطات      
  .)٩٨(القنصلية

وأعربت اللجنة املعنية بالعمال املهاجرين عن أسـفها لعـدم وجـود تـشريعات                -٥٩
 يماس ال،  للعمل يف اخلارج     وسياسات تتعلق باألطفال الذين تركهم أحد الوالدين أو كالمها        

  .)٩٩(سياسات احلماية االجتماعية
يف قانوهنا الوطين    شؤون الالجئني بأن السنغال أدرجت    السامية ل فوضية  املوذكّرت    -٦٠

املبادئ األساسية   )١٩٦٨يوليه  / متوز ٢٤ الصادر يف    ٢٧-٦٨القانون رقم   (اللجوء  ب املتعلق
حقـوق  التأكيد على   انون  ويكرر الق . للحماية الدولية لالجئني الواردة يف الصكوك الدولية      

الالجئني، ويوضح مبدأ عدم التمييز، ويعامل الالجئني واملواطنني نفس املعاملة يف جمال التعليم             
. )١٠٠(والتوظيف وحرية التنقل وتلقي اخلدمات االجتماعية األساسية واخلـدمات الـصحية          

  .)١٠١(مببدأ عدم اإلعادة القسريةاً السلطات السنغالية دومتقيدت و
اللجوء مل تعد تتوافق مع املعايري الدولية املعمول ب املتعلقةبيد أن بعض أحكام القانون        -٦١

ومن الثغرات عدم وجود هيئة استئناف مستقلة، ووجود مؤسسات         . يف هذا اجملال  اً  هبا حالي 
ـ   السامية فوضيةاملوشرعت  . متعددة تتدخل يف تدبري شؤون الالجئني      شؤون الالجـئني يف    ل

وأوصـت  . )١٠٢(قانون جديد عن اللجـوء    على  سلطات السنغالية للتصويت    حوارات مع ال  
، ٢٠١٣لقانون اجلديد يف عـام      على ا املفوضية احلكومة بأن تتخذ التدابري املناسبة للتصويت        

ـ  املتعلقةمن بينها األحكام    ومع احلفاظ على العناصر اجلديدة املدرجة فيه،         ق ملتمـسي   حب
وأوصت جلنة القضاء على التمييز العنصري      . )١٠٣(اية الصحية اللجوء يف التعليم والعمل والرع    

وحثت جلنة مناهـضة    . )١٠٤(تعديالت على القانون املتعلق بوضع الالجئني     الباعتماد مشروع   
التعذيب السنغال على اعتماد القانون املعدل عن وضع الالجئني لترسيخ ضـمانات محايـة              

  .)١٠٥(وعدميي اجلنسيةاً الالجئني وملتمسي اللجوء واملشردين داخلي
بطاقات هوية مرقّمة ومأمونة، فإهنم ال يزالون يواجهون        اً  ورغم منح الالجئني مؤخر     -٦٢

فعدم االعتراف ببطاقـة    . صعوبات لالعتراف حبقوقهم وامتيازاهتم لدى بعض اهليئات العامة       
 يـنص   ١٩٦٨ من قانون عام     ٨التمتع ببعض االمتيازات، مع أن املادة       من  هويتهم حيرمهم   

شؤون الالجئني احلكومة مبواصلة جهودها كي يتسىن       ل  السامية فوضيةاملوأوصت  . )١٠٦(عليها
منها احلصول علـى    و(جلميع الالجئني الذين تعترف هبم السلطات السنغالية التمتع حبقوقهم          

وأعربت جلنة القضاء على التمييز     . )١٠٧()الوثائق اليت ُيفترض أن تسهل اندماجهم يف السنغال       
من الالجئني ينتظرون احلصول على وثائق اهلوية، األمر الذي         اً  لعنصري عن أسفها ألن كثري    ا
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 جلنـة مناهـضة   أعربتو. )١٠٨(بعض املزايا، وال ينعمون حبرية التنقل أو بالتعليممن حيرمهم  
  .)١٠٩(املخاوفنفس عن التعذيب 

 اسـتراتيجيات   اعاةمر تضمنوأوصى املقرر اخلاص املعين باملهاجرين احلكومة بأن          -٦٣
وينبغـي أن  . حتياجات ملتمسي اللجوء والالجئني اخلاصة من احلمايـة الوسياسات اهلجرة   

لإلحالة بني اهليئات املسؤولة عن اهلجرة واللجنة الوطنية املعنية بالنظر يف األهليـة            اً  تضع نظم 
  .)١١٠(اليت تبت يف وضع الالجئني

اً  شخـص  ١٦ ٥٧٠ني إنه كان يف السنغال      شؤون الالجئ السامية ل فوضية  املوقالت    -٦٤
ـ  ١٤ ٢٣٧، منهم   ٢٠١٢ديسمرب  / كانون األول  ٣١خيضعون لواليتها يف      ٢ ٣٣٣واً   الجئ

ويف أعقاب توقيع اتفاق ثالثي بني السنغال وبلد جماور واملفوضية، أمكن           . )١١١(ملتمس جلوء 
متـدة مـن كـانون      إىل أوطاهنم طواعية مكّرمني آمنني يف الفترة امل       اً   الجئ ٢٥ ٤٣٦ عودة
رية من  ب الحتمال توافد أعداد ك    اًواستعداد. )١١٢(٢٠١٢أبريل  / إىل نيسان  ٢٠٠٨يناير  /الثاين

الالجئني من بلد جماور آخر، وضعت السنغال خطة طوارئ مبشاركة جهات فاعلة خمتلفـة              
  .)١١٣(وعمدت إىل حتديد أماكن االستقبال املمكنة يف املناطق احلدودية
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