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 تـشرين  ٢١ اليت مل ينظر فيها يف ة عشرالتوصيات التسعالردود على       
  ٢٠١٣أكتوبر /األول

مل  أن تصدق السنغال على الصكوك الدولية حلقوق اإلنسان الـيت           ١-١٢٤    
  )النيجر(تنضم إليها بعُد 

وقعت السنغال وصدقت على الصكوك الدولية الرئيسية حلماية وتعزيـز حقـوق              -١
  . وتلتزم احلكومة السنغالية مبواصلة عملية التصديق على االتفاقيات الدولية األخرى. اإلنسان

على الربوتوكول االختياري الثاين امللحق بالعهد الدويل        أن تصدق   ٢-١٢٤    
  )أستراليا، واجلبل األسود(اسية اص باحلقوق املدنية والسياخل
سيما   ويتجلى ذلك يف مجلة أمور، ال      .اًخاصاً  تويل السنغال مسألة عقوبة اإلعدام اهتمام       -٢

، وإلغاؤهـا يف    )١٩٦٧فذت آخر عقوبة إعدام يف عـام        ن(عدم تطبيق عقوبة اإلعدام منذ عقود       
  .٢٠٠٤ ديسمرب/ كانون األول١٠املؤرخ  ٣٨-٢٠٠٤ مبوجب القانون رقم ٢٠٠٤ عام
ت السنغال عقوبة اإلعدام حبكم الواقع ملدة طويلة، قبل أن تلغيهـا حبكـم              قد ألغ و  -٣

ومن مث، فهذه . اإلعدامالذي ال لبس فيه برفض عقوبة      القانون، مترمجةً بذلك اقتناعها العميق      
  .التوصية يف غري حملها ومرفوضة

وكول االختياري الثاين امللحق بالعهد الـدويل       أن تنضم إىل الربوت     ٣-١٢٤    
  )بنن(اهلادف إىل إلغاء عقوبة اإلعدام واخلاص باحلقوق املدنية والسياسية 

  .٢-١٢٤نفس الرد الوارد بالنسبة للبند   -٤

أن تعزز التزامها بإلغاء عقوبة اإلعدام، بالتصديق على الربوتوكـول         ٤-١٢٤    
  )فرنسا( لدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسيةاالختياري الثاين امللحق بالعهد ا

  .٢-١٢٤نفس الرد الوارد بالنسبة للبند   -٥

أن تؤكد قرارها القاضي بإلغاء عقوبة اإلعدام يف اإلطار الـدويل،             ٥-١٢٤    
بالتصديق على الربوتوكول االختياري الثاين امللحق بالعهد الـدويل اخلـاص           

  )سويسرا( إلغاء عقوبة اإلعدام  إىلاهلادفوباحلقوق املدنية والسياسية 
  .٢-١٢٤نفس الرد الوارد بالنسبة للبند   -٦
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أن تشرع يف التصديق على الربوتوكول االختياري الثاين امللحـق            ٦-١٢٤    
إىل إلغـاء عقوبـة     اهلادف  وبالعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية       

  )غابون(اإلعدام 
  . ٢-١٢٤ند نفس الرد الوارد بالنسبة للب  -٧

أن تنظر يف التصديق على الربوتوكول االختياري الثـاين امللحـق             ٧-١٢٤    
ىل إلغـاء عقوبـة     اهلادف إ وبالعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية       

  )رواندا(اإلعدام 
  .٢-١٢٤لرد الوارد بالنسبة للبند نفس ا  -٨

فـاء القـسري    الت االخت أن تعترف باختصاص اللجنة املعنية حبا       ٨-١٢٤    
  )أوروغواي(
وقعت السنغال على االتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص من االختفاء القسري             -٩

  . ٢٠٠٨ديسمرب / كانون األول١١ وصدقت عليها يف ،٢٠٠٧فرباير / شباط٦يف 
ومل ُتبلغ احلكومة السنغالية بوجود حاالت اختفاء قسري ارتكبها موظفو الدولة أو              -١٠

  .ومن مث، فهذه التوصية مرفوضة. مع التزاماهتا الدوليةاً عامة، وذلك متشيالسلطات ال

أن تضمن يف سياق إصالح قانون العقوبات وقانون اإلجـراءات            ٩-١٢٤    
  )سويسرا(الية مع القانون الدويل  مواءمة التشريعات السنغ،اجلنائية

، عقوبـات روع قانون الفمش. مع سياسة العقوبات السنغاليةاً  هذه التوصية تتفق متام     -١١
 مواءمة التشريعات الـسنغالية مـع   مراعاة كافيةومشروع قانون اإلجراءات اجلنائية يراعيان    

علـى جملـس   اً  قريبالقانونني املذكورين   ا  وسُيعرض مشروع . القانون الدويل حلقوق اإلنسان   
  .بل أن يرفعا إىل اجلمعية الوطنيةالوزراء ق

 مجيع اإلجراءات اخلاصة جمللس حقـوق       أن توجه دعوة دائمة إىل     ١٠-١٢٤    
اإلنسان من أجل النهوض بالتشريعات والسياسات العامة املتعلقة بتعزيز حقوق         

  )أوروغواي(اإلنسان 
لطلبات زيارات املكلفني بواليات يف إطـار        إن السنغال مل تتوان قط عن االستجابة        -١٢

 فقد سـبق    .اًوق اإلنسان حالي   وجملس حق  اً،اإلجراءات اخلاصة للجنة حقوق اإلنسان سابق     
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للسنغال أن استضافت بعثات جلنة مناهضة التعذيب، واملقرر اخلاص املعين حبقوق املهاجرين،            
واملقرر اخلاص املعين باحلق يف التعليم، واملقرر اخلاص املعين باالجتار بالبشر، وخباصة النـساء              

وفيما يتعلق بتوجيـه دعـوة      . سفيعن الفريق العامل املعين باالحتجاز التع       واألطفال، فضالً 
لالستجابة ألي طلب زيـارة،      دائمة إىل مجيع اإلجراءات اخلاصة، تكرر السنغال استعدادها       

ومـن مث، فهـذه التوصـية        .سيما طلبات املكلفني بواليات يف إطار اإلجراءات اخلاصة        ال
  .مرفوضة

حقـوق  أن توجه دعوة دائمة إىل مجيع اإلجراءات اخلاصة جمللس           ١١-١٢٤    
  )اجلبل األسود(يف األمم املتحدة اإلنسان 

  .١٠-١٢٤لرد الوارد بالنسبة للبند نفس ا  -١٣

أن تواصل دفع حتول اجملتمع تدرجيياً صوب احترام حقوق املرأة،           ١٢-١٢٤    
مبراجعة قانون األسرة السنغايل لوضع حّد حلاالت التمييز القانوين ضد املـرأة            

 قـدرهتا علـى أن تكـون ربَّـة أسـرة            السنغالية، وبصفة خاصة من حيث    
  )إسبانيا) (١٥٢ املادة(

وبغية إعطاء املرأة املكانة اليت     .  وثابت ال لبس فيه  النهوض باملرأة   بإن التزام السنغال      -١٤
، ألول مرة، تطبقأن تستحقها يف اجملتمع، مل تتوان السلطات عن تعزيز هذا التوجه، وذلك ب       

 الرجل واملرأة يف شغل الوظائف العامة القائمـة علـى         بشأن املساواة بني   ٢٠١٠قانون عام   
  .٢٠١٢يوليه / متوز٦االنتخاب، وذلك خالل االنتخابات التشريعية اليت نظمت يف 

وقبل إرساء نظام املساواة احلايل والقائم على مكافحة التمييـز، اُتخـذت تـدابري                -١٥
  .ودفع الضرائبباحلصول على الوظائف واخلدمة العسكرية  ملموسة فيما يتعلق

على األحكام التمييزية الواردة يف قانون األسرة، أنـشأت   اً  ومن أجل القضاء تدرجيي     -١٦
   .احلكومة جلنة إصالح مؤلفة من ممثلي خمتلف القطاعات املعنية هبذه املسألة

 يقوم على مشاركة    اًهنجأن تتبع يف هذا املسعى      أن السنغال فضلت    بالذكر  ر  يوجد  -١٧
ومـن  .  االجتماعية، من أجل حتقيق توافق يف اآلراء بشأن مقترحات اإلصالح          مجيع الشرائح 

  .مث، فهذه التوصية مرفوضة
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ة  الذي يؤدي إىل وصم ونبذ مجاعات معين       ،أن ُتلغي النظام الطبقي    ١٣-١٢٤    
  )رومانيا(يف اجملتمع السنغايل 

 . الـسنغال   يف  مؤسـسي  طابع" الطبقات"ليس للممارسة املذكورة املرتبطة مبفهوم        -١٨
وباإلضافة .  وال يسمح بذلك   معينة" طبقة"متييز على أساس االنتماء إىل      أي  فالقانون ال جييز    

رفض مجيع أشكال الظلم، وعدم املساواة والتمييز، "ينص الدستور يف ديباجته على       إىل ذلك، 
ليت تنص   من هذا امليثاق األساسي، ا     ٧عن ذلك، يرد يف آخر املادة         وفضالً". والقضاء عليها 

ال يوجـد يف الـسنغال أي       "على مبدأ املساواة أمام القانون، وقدسية وحرمة اإلنسان، أنه          
  ".موضوع أو امتياز على أساس مكان امليالد، أو أصل الشخص، أو األسرة

وبالتايل، ال يسمح الدستور السنغايل بأي شكل من أشكال التمييز، ال سيما التمييز               -١٩
، وذلـك   "الطبقية"ولن تقبل احلكومة أي متييز قائم على أساس         . القائم على مفهوم الطبقية   

شكل من أشكال التمييز    ذا ال وعدم وجود أي نزاع قضائي متعلق هب       .اللتزاماهتا الدولية اً  وفق
  . ذلكخري دليل على

 ينبغي االعتراف بأنه على غرار ثقافات العامل األخرى، ميكن أن تنشأ يف             ،ومع ذلك   -٢٠
  وغالباً،متسترة ومتفرقةأشكال أفريقيا مشاكل الطبقية يف إطار العالقات االجتماعية، وذلك ب

لـة  للدوبني األفراد أو جمموعات األفراد، وليس      إالّ أن تلك املشاكل تنشأ      يف مسألة الزواج،    
  .ومن مث، فهذه التوصية مرفوضة. اواإلدارة وفروعها علم هب

أن تسعى للتعرف على هوية املسؤولني عن انتـهاكات حقـوق            ١٤-١٢٤    
  )املكسيك(ترات الرتاع ومعاقبتهم اإلنسان يف ف

التزام السنغال باالتفاقيات واإلعالنات املتعلقـة      ببعد أن ذكّر الدستور يف ديباجته         -٢١
 ٧من املـادة   ٣وتنص الفقرة    .ان، خصص بابه الثاين حلقوق وحريات اإلنسان      حبقوق اإلنس 

الشعب السنغايل يعترف بأن حقوق اإلنسان غري قابلـة لالنتـهاك أو      "من الدستور على أن     
 مـن   ٩١ص املادة   ، وتن "جمتمع إنساين، والسالم والعدالة يف العامل     أي  التصرف، وأهنا أساس    

صوص عليها يف الدستور    ضائية هي حامي احلقوق واحلريات املن     السلطة الق "الدستور على أن    
  ".والقانون

ـ  تقوق اإلنسان ح ات انتهاكإنوبناًء على ما سبق، ف    -٢٢  للمالحقـة  اعـرض مرتكبيه
مرتكيب أفعال التعذيب أو غريه     هكذا يتم بشكل منهجي البحث عن       و. القضائية يف السنغال  

فاإلرادة . ة أو املهينة ومقاضاهتم أمام احملاكم اجلنائية      من ضروب املعاملة القاسية أو الالإنساني     
 فيما يتعلق حباالت انتهاك حقوق اإلنسان يف فترات الرتاع ويف           متاماًالسياسية للدولة واضحة    

  .أي فترة أخرى
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، اختذت السلطات   ٢٠١٢وفيما خيص أعمال العنف اليت وقعت قبل انتخابات عام            -٢٣
  .  مجيع القضايا اليت زعم أصحاهبا أهنم تعرضوا للتعذيبالقضائية املختصة إجراءات يف

 واملوظفون يف أجهزة الدولـة      عسكريون رجال الشرطة والدرك وال    ويالحق قضائياً   -٢٤
األخرى املتورطون يف أعمال بالتعذيب مالحقةً منهجية، وذلك بغض النظر عن العقوبـات             

  .مرفوضةومن مث، فهذه التوصية . التأديبية واملهنية املفروضة

أن حتقق يف مجيع حاالت االختفاء يف سـياق الـرتاع القـائم يف                ١٥-١٢٤    
  )إسبانيا(ملفقودين عند االقتضاء كازامانس وتعمل على تفعيل آلية تعويض أُسر ا

ال توجد حاالت اختفاء قسري يف السنغال ارتكبها موظفو الدولـة أو الـسلطات                -٢٥
  .لذلك فهذه التوصية مرفوضةو. العامة يف سياق الرتاع يف كازامانس

أن تستمر يف إجراءات إلغاء جترمي املخالفات الصحفية وتستكملها          ١٦-١٢٤    
  )الدميقراطيةمجهورية الكونغو (

يعترب إلغاء جترمي املخالفات الصحفية أحد التدابري الرئيسية ملشروع قانون الـصحافة              -٢٦
 جملـس الـوزراء،    يف املشروعاعُتمدوقد . مبشاركة مجيع اجلهات املعنية  السنغايل الذي أُعد  

 النظـر يف    إالّ أنه حدث تأخر كبري يف      .٢٠١٠سبتمرب  /إىل اجلمعية الوطنية منذ أيلول    وُرفع  
  . إلغاء جترمي هذه املخالفاتيفبعض الربملانيني ردد نص القانون بسبب ت

 الـصحفية   وبغية اعتماد قانون الصحافة اجلديد الذي يكرس إلغاء جترمي املخالفات           -٢٧
 بدأت احلكومة مشاورات مع خمتلف اجملموعات الربملانية للتوصل إىل فهم أفضل            اً،إلغاًء فعلي 

 للعديد  لنص القانون، الذي ال يقتصر على إلغاء جترمي املخالفات الصحفية، بل يقترح حلوالً            
ومـن املقـرر أن ُتـستكمل هـذه     . من الصعوبات والتحديات اليت تواجه قطاع الصحافة  

شاورات القطاعية حبلقة دراسية إعالمية لإلملام باملوضـوع وتبـادل املعلومـات خـالل              امل
 واللجنة العلمية اليت أعدت ،وسيشارك يف هذه احللقة أعضاء احلكومة، والنواب    . ٢٠١٤ عام

  .مشروع قانون الصحافة

  )فرنسا(جترمي املخالفات الصحفية أن تلغي  ١٧-١٢٤    
  .١٦-١٢٤للبند نفس الرد الوارد بالنسبة   -٢٨
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 من قانون العقوبات، وأن تكفـل اسـتقالل         ٨٠أن ُتلغي املادة     ١٨-١٢٤    
  )اليونان(يتها بشكل عام الصحافة وحر

ـ عقوبات املت من قانون ال٨٠إلغاء املادة   اليت تدعو إىل   ،هذه التوصية   -٢٩  بـاجلرائم  ةعلق
 بإصالح قانون العقوبـات     يف إطار عمل اللجنة املعنية    قد روعيت   املرتكبة ضد أمن الدولة، و    
وترمي أعمال هذه اللجنة إىل حد كبري إىل تعزيز ممارسة احلريات          . وقانون اإلجراءات اجلنائية  

  .أن حرية التعبري منصوص عليها ومكفولة يف الدستورباملالحظة در جيو. الفردية
 يةاملؤسـسات الـصحف   ويتميز النظام القانوين ملمارسة حرية التعبري بعدم إخضاع           -٣٠

  على رقابة مسبقة عدم وجود   لشرط احلصول على ترخيص وللمراقبة قبل إنشائها، وكذلك ب        
ومثة بعض القيود القانونية على ممارسة حريـة الـصحافة          . حمتويات الصحف قبل صدورها   
  .العامنظام تفرضها محاية اخلصوصية وال

رائم القـانون    تتعلق معظم املالحقات القضائية ضد الصحفيني جب       ،وعالوة على ذلك    -٣١
يتعلق  وختضع هذه اجلرائم، فيما    .العام مثل نشر أخبار كاذبة، أو السب أو إهانة رئيس الدولة          

  .إلجراءات اخلاصة باملخالفات الصحفيةلباملالحقة واحملاكمة، لقواعد القانون العام وليس 

أن تعّدل األحكام ذات الصلة يف قانون العمل، وتكـبح تـدخل             ١٩-١٢٤    
من بال مربر وتضع حداً للممارسـات التمييزيـة ضـد النقابـات             قوات األ 

  )ألمريكيةالواليات املتحدة ا(
. إذ حتظى مجيعها بـنفس املعاملـة       ال متارس الدولة أي متييز ضد النقابات العمالية،         -٣٢

حرية تأسيس  " على أن    ٢٥يف الدستور السنغايل الذي ينص يف مادته         فاحلرية النقابية مكرسة  
 اً،أو املنظمات املهنية معترف هبا جلميع العمال، وحقهم يف اإلضراب معترف به أيض    النقابات  

 ١٧-٩٧باإلضافة إىل ذلك، يذكّر القـانون رقـم         ". وميارس يف إطار القوانني اليت تنظمه     
قانون العمل هبذه احلرية النقابية، إذ يـنص  واملنشئ ل  ١٩٩٧ديسمرب  / كانون األول  ١ املؤرخ

 ".ق ألي عامل أو صاحب عمل االنضمام حبرية إىل نقابة يف إطار مهنتـه            حي"أساساً على أنه    
  .دون أي تدخل من الدولة حبرية،نفسها وتعمل النقابات نظم ومبوجب احلرية النقابية، ت

وعالوة عن ذلك، ال تستعمل الدولة سلطتها التقديرية لتعـيني ممثلـي النقابـات                -٣٣
  .٢٠١١انتخابية منتظمة، مثل اليت ُنظمت يف عام املركزية، إذ ُيعني هؤالء إثر عمليات 

وبالتايل، فالدميقراطية النقابية مضمونة يف السنغال، وال يوجد داع لتنقيح التشريعات            -٣٤
كما أن احلرية النقابية وحرية تكوين اجلمعيات يف السنغال مضمونة دون أي            . يف هذا اجملال  

  .من مث، فهذه التوصية مرفوضةو. متييز، شريطة احترام النظام العام واألمن

        


