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  )ج(١٥ للفقرة ية السامية حلقوق اإلنسان، وفقاًموجز أعدته املفوض
  *٥/١من مرفق قرار جملس حقوق اإلنسان 

  السنغال

 إىل عملية االستعراض الدوري     )١( من أصحاب املصلحة   أربعة املقدمة من    للورقاتهذا التقرير هو موجز       
وال يتضمن التقرير أي آراء . نسانوهو يّتبع هيكل املبادئ التوجيهية العامة اليت اعتمدها جملس حقوق اإل. الشامل

 يتصالن مبطالبات قرارأو وجهات نظر أو اقتراحات من جانب املفوضية السامية حلقوق اإلنسان، وال أي حكم أو 
 بقـدر   أنـه وذُكرت بصورة منهجية يف حواشي هناية النص مراجع املعلومات الواردة يف التقرير، كمـا            . حمّددة

على هذه املسائل  مسائل حمّددة أو إىل التركيز عناالفتقار إىل معلومات و. ص األصلية النصوتغيري  مل جيراملستطاع
وتتاح على املوقع الشبكي للمفوضية .  هذه املسائل بعينهابشأن ورقاتقد ُيعزى إىل عدم تقدمي أصحاب املصلحة 

 دوريـة النظر إىل كون    راعاة  وأُعد التقرير مب  . الواردة الورقاتميع  جل النصوص الكاملة     حلقوق اإلنسان  السامية
  .االستعراض يف اجلولة األوىل هي أربع سنوات
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  املعلومات األساسية واإلطار- أوالً 

  اإلنسانقوق  املتعلق حباهليكل املؤسسي

الحظت املنظمة الوطنية حلقوق اإلنسان يف السنغال واالحتاد الدويل لرابطات حقوق اإلنسان اسـتمرار                - ١
اخلمول الصارخ ألهم آلية حكومية     حالة  ا على   تتكررة للحريات الرئيسية األساسية ووقف    املوسيمة  اجلنتهاكات  اال

تسهر على تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان، أال وهي اللجنة السنغالية حلقوق اإلنسان، اليت مل تعد تقريراً سنوياً منذ             
 السنغالية حلقوق اإلنسان من الوسائل وصت املنظمتان السلطات السنغالية بتمكني اللجنةوأ )٢(اآلنثالث سنوات  

  .)٣(البشرية واملادية الكافية، وضمان استقالل عملها وفقاً ملبادئ باريس

   تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان على أرض الواقع- اً ثاني
  تنفيذ االلتزامات الدولية حلقوق اإلنسان، مع مراعاة القانون اإلنساين الدويل املنطبق

  اة واحلرية وسالمة شخصه حق الفرد يف احلي- ١

، أفادت املنظمتان أن املـسألة تتعلـق        شخصه البدنية  فيما يتعلق بانتهاك حق الفرد يف احلياة ويف سالمة          - ٢
لمعارك بني مباشرة لنتيجة يسقطون كضحايا : أساساً حبدوث وفيات عديدة يف كازامانس، بسبب استمرار الرتاع

ردين، وغري مباشرة بسبب األلغام املضادة لألشخاص وخمتلـف أنـواع      القوات املسلحة السنغالية وحركات املتم    
عشرات مـن املـواطنني     الوأبلغت املنظمتان أنه منذ بضعة أشهر، تعرض        . التجاوزات اليت ترتكبها عناصر مارقة    

ويه النتهاكات جسيمة لسالمتهم البدنية على أيدي جمموعات مسلحة جمهولة اهلوية، فبعد أن أُِسروا، تعرضوا لتش   
وأوصت املنظمتان السلطات السنغالية مبمارسة مراقبة على انتهاكات حقوق اإلنسان          .  اليمىن نذاألعلى مستوى   
  وبالتحقيق فيها، وبإحالة مرتكيب انتهاكات حقوق اإلنسان إىل العدالـة، وبتعـويض الـضحايا               يف كازامانس 

 حقوق اإلنسان، وفقاً لتوصـيات جلنـة         جمال يفومبواصلة تدريب مجيع موظفي قوات األمن وأفراد القوة العامة          
  .)٤(حقوق اإلنسان

لـرتاع املـسلح الـشامل يف       لوشدد مركز رصد التشرد الداخلي على أنه بالرغم مما يبدو من وقـف                - ٣
كازامانس، ال تزال اجملتمعات احمللية عرضة للجرمية العنيفة واملناوشات العسكرية العرضية، وأن اخلسائر يف األرواح 

وأضاف املركز أن الطرقات واملـسارب  . عود أيضاً إىل األلغام وإىل املتفجرات من خملفات احلرب      تكازامانس  يف  
حول منطقة زيغنشور وكذلك مقاطعيت أوسويي وبيغنونا لُغِّمت بشدة أثناء الرتاع، وأن املتمردين بدأوا يزرعون               

طراد عدد  اخنفض با ،  ٢٠٠٦اً للمركز، ومنذ عام     ووفق. )٥( حلماية قواعدهم  ١٩٩٧ألغاماً مضادة لألفراد يف عام      
وطّهـر  . ضحايا األلغام أو املتفجرات من خملفات احلرب، رغم بطء سري عمليات إزالة األلغام ألغراض إنسانية              

ويفيد . ، بدأ يف تنفيذ برنامج إلزالة األلغام      ٢٠٠٦ديسمرب  / ويف كانون األول   .من املنطقة جيوباً  اجليش السنغايل   
هناك  ويزعم أن    . عناصر من حركة القوات الدميقراطية إلقليم كازامانس، ردت بقوة لوقف العمليات           املركز أن 

ـ ٢٠٠٨قام هبا أفراد من احلركة أثناء عام        اليت  جمات ضد املدنيني    زيادة يف اهل   ل املـدنيني إىل  و سعياً لتقييد وص
  .)٦(األراضي الزراعية
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وأفادت منظمة  . )٧( يف السنغال منذ سنتني على األقل      دارجةوأشارت املنظمتان إىل أن التعذيب ممارسة         - ٤
 من ضروب املعاملة السيئة وعن اللجـوء إىل القـوة           ل تتلقى تقارير عن التعذيب وغريه     العفو الدولية أهنا ال تزا    

 املفرطة ضد اجملرمني املشتبه فيهم والناشطني السياسيني الذين يشاركون يف مظاهرات عامة؛ وأن التعذيب وسوء              
  واحٌد شخٌص٢٠٠٧املعاملة اللذْين يبلغ عنهما حيدثان عادة أثناء االحتجاز لدى قوات األمن؛ وأنه تويف يف عام             

أعمال التعذيب وسـوء    إلفالت من َيرتكب    وأعربت منظمة العفو الدولية عن قلقها       . على األقل أثناء االحتجاز   
 مل يقدم سوى عدد قليل منهم، هعض أفراد قوات األمن، فإنعقاب، وأنه فيما أُنزلت عقوبات إدارية ببمن الاملعاملة 

  .)٨( إىل العدالة- نظمة امل حسب علم - بل ال أحد 

وأوصت املنظمتان السلطات السنغالية باحترام التزاماهتا الدولية يف جمال محاية حقوق اإلنسان، وال سيما             - ٥
لعقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة؛ وبالـسهر    أحكام اتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو ا         

 من اتفاقية مناهضة التعذيب بصورة منتظمة إىل        ٤ من املادة    ١على أن ختضع مجيع اجلرائم املشار إليها يف الفقرة          
ظر صراحة احلصول   حيحتقيق دقيق وسريع من جانب السلطات القضائية املختصة ومن جانب املدعي العام؛ وأن              

هبذه الطريقة، كدليل إثبات يف أي متّ  ااحلصول عليهأن  يثبت إفادةلة عن طريق التعذيب وعدم األخذ بأي على أد
؛ وبالسهر على أن جيري التحقيق جبدية يف مزاعم املنظمات غري احلكومية وفقاً لتوصيات جلنة مناهـضة                 )٩(إجراء

  .)١١(وقدمت منظمة العفو الدولية توصيات مماثلة. )١٠(التعذيب

  /وأفادت منظمة العفو الدولية أن جمموعة من املنظمات غري احلكوميـة الـسنغالية قـدمت، يف متـوز                   - ٦
تنفيـذ الربوتوكـول   كجانب من عمليـة  املعاملة سوء  مشروع قانون إلنشاء آلية ملنع التعذيب و  ،٢٠٠٨يوليه  

، وأن مشروع القـانون     ٢٠٠٦م  االختياري امللحق باتفاقية مناهضة التعذيب، الذي صّدقت عليه السنغال يف عا          
ح سلطة زيارة أي مركز احتجـاز يف        مَنيقترح إنشاء هيئة إدارية مستقلة ومفتش ألماكن احلرمان من احلرية، يُ          

 ١وأشارت منظمة العفو الدوليـة إىل أن احلكومـة مل تقـدم حـىت               . السنغال وتقدمي توصيات إىل السلطات    
  .)١٢(ع قانون رمسي الوثيقة املقترحة كمشرو٢٠٠٨سبتمرب /أيلول

   إقامة العدل وسيادة القانون- ٢

إىل الوقوف  ة الوطنية حلقوق اإلنسان يف السنغال واالحتاد الدويل لرابطات حقوق اإلنسان            أشارت املنظم   - ٧
على العديد من حاالت املساس باستقالل العدالة، وال سيما يف القضايا حمل نظر مكاتب قضاة التحقيق، وأن وضع 

وأضافتا أن الـسلطة  . على للقضاء ال ميكنه من بلوغ اهلدف املنوط به، أال وهو ضمان استقالل القضاة   اجمللس األ 
ويطالب القضاة عبثاً بتمثيل . التنفيذية هي اليت تعني أعضاء اجمللس األعلى للقضاة بدل انتخاهبم من جانب نظرائهم

وأوصت املنظمتان السلطات السنغالية بوقف أي      . )١٣(ر الوظيفي يلتطولأكثر اتساقاً داخل اجمللس وإدارة واضحة       
  .)١٤(قيقي للقضاةاحلستقالل الشكل من أشكال التدخل يف إقامة العدل بغية ضمان ا

   احلق يف اخلصوصية ويف الزواج ويف إقامة حياة أسرية- ٣

، فقط على أساس  واملضايقة والتمييزلالعتقال التعسفييساور منظمة العفو الدولية القلق من تعرض أفراد   - ٨
ودعت منظمة العفو الدوليـة     . )١٥( ألعمال أو ممارسات مع مثليني جنسياً بالتراضي       ضنونتعاطيهم احلقيقي أو امل   
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حكومة السنغال إىل احترام حقوق اإلنسان جلميع األشخاص ومحايتها وااللتزام هبا، دون أي نوع مـن أنـواع                  
لهم اجلنسي شرط، واملوقوفني فقط على أساس ميراً دون قيد أو التمييز، وإىل إطالق سراح مجيع سجناء الرأي فو

  .)١٦(أو هويتهم اجلنسية، ووضع حد للتحريض على التمييزاملضنون الفعلي أو 

 واحلق يف   ع السلمي، معيات والتجم اجلقد والتعبري وتكوين    حرية الدين أو املعت     - ٤
 املشاركة يف احلياة العامة والسياسية

إىل تفـاقم   لوطنية حلقوق اإلنسان يف السنغال واالحتاد الدويل لرابطات حقوق اإلنسان           املنظمة ا أشارت    - ٩
انتهاك السلطات السنغالية حرية التعبري، وهو انتهاك يعترب مؤشراً على موقف السلطات الوطنية مـن احلريـات                 

  استدعاءات يف  اراً وتكراراً   مريتجلّى  وحسب هاتني املنظمتني، فإن هذا االنتهاك       . اجلماعية والفردية يف السنغال   
ـ هتديدات ضد الصحفيني والن   يف   إىل دائرة التحقيقات اجلنائية، و     ال موجب هلا   طني الـسياسيني املنـتمني إىل      اش

بينت وباملثل، . املعارضة، ومصادرة الصحف، والضغط على بعض دور النشر واملطابع ملنع صدور كتب أو جمالت
وذلك ليعود صاحب بأعمال املضايقة والتخويف والضغط هذه اً ملستهدفة حتديداملنظمتان أن الصحافة اخلاصة هي ا

وذكرت منظمة العفو الدولية أن الصحفيني باتوا مـستهدفني         . )١٧(أي رأي خمالف للروايات الرمسية إىل الصواب      
  .)١٨(كذلك للمضايقة بانتظام

ـ  أنه بالرغم من صدور عدد كبري" مراسلون بال حدود"وبينت هيئة    - ١٠ د و من الصحف يف داكـار، ال وج
لصحفيني املسؤولني عن التشهري أو نشر أخبار ل منصفةة ابيتشريعات عقلتنظيم وسائط اإلعالم وال لدوات جدية أل

وأعربت اهليئة عن استيائها كذلك من انعدام اإلرادة السياسية للحكومة للتعاون على إصالح قـانون               . )١٩(زائفة
 أو إلبداء مزيد من الشفافية واالنفتاح على املقترحات اليت تقدمت هبا املنظمات غري              الصحافة، على سبيل املثال،   

وذكّرت اهليئة بأن الرئيس عبد الالي واد، عندما واجه عاصفة          . قف صحفي واحلكومية احمللية أو الدولية كلما أُ     
الصحافة، وهو إجراء   ، وعد بإصالح قانون     ٢٠٠٤من االحتجاج بسبب سجن الصحفي ماديامبال دياين يف عام          

وأوصت اهليئة احلكومة بوجوب إلغاء قانون الصحافة القائم واعتماد . )٢٠(ال يزال الصحفيون السنغاليون ينتظرونه
 بالسجن على اجلرائم الصحفية وإتاحة أداة تنظيميـة         ة مع املعايري الدميقراطية، وإلغاء العقوب     متوافقتشريع جديد   

تـدريباً علـى    ) الشرطة واجليش (كما أوصت اهليئة بأن تتلقى القوات املسلحة        . ذات مصداقية لوسائط اإلعالم   
انون من العقاب عنـدما      ملعاجلة إفالت موظفي إنفاذ الق     ابيةحقوق اإلنسان وحرية الصحافة، وبوضع آليات عق      

  .)٢١(فيني أو حيتجزوهم ظلمايهامجون صح

ورود تقارير عن القيود املفروضة على احلق يف حرية وأعربت منظمة العفو الدولية عن القلق إزاء استمرار   - ١١
وأبلغت منظمة العفو الدوليـة أن      . التعبري وتكوين اجلمعيات والتجمع سعياً خلنق األصوات الناقدة لرئيس الدولة         

مؤيدي أحزاب املعارضة ومدافعني عن حقوق اإلنسان تعرضوا أثناء السنتني املاضيتني، لإليقاف ولسوء املعاملـة               
يف السنوات القليلة املاضية، وقُيدت حركة األشخاص الذين شاركوا         ُمنعت  ضايقة وأن عدة مظاهرات سلمية      وامل

ووفقاً ملنظمة العفو الدولية، أُلقي القبض يف السنوات القليلة املاضية على عدد من املعارضني . )٢٢(فيها رغم احلظر
وأعربـت  .  هتديد أمن الدولة أو شتم رئيس الدولـة  هتمةإليهمالسياسيني واحُتجز بعضهم عدة شهور وُوجِّهت  

 ودعـت   ،)٢٣(املنظمة عن قلقها من أن عمليات اإليقاف واالحتجاز هذه هي حماولة إلسكات املعارضة السياسية             
حكومة السنغال إىل اختاذ تدابري ملموسة وفّعالة حلماية احلق يف التجمع ويف حرية التعبري وكفالة تدريب وجتهيز                 
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 األمن العام دون اللجوء إىل القوة املفرطـة، واحلـرص           على حنو كامل يكفل احلفاظ على     موظفي إنفاذ القانون    
  .)٢٤(كذلك على التحقيق يف أي انتهاكات بصفة مستقلة

والحظت املنظمة الوطنية حلقوق اإلنسان يف السنغال واالحتاد الدويل لرابطـات حقـوق اإلنـسان أن                  - ١٢
السلطات السنغالية ال تكفل عملياً حرية التجمع، رغم أن الدستور يكرس هذه احلرية ويضمنها وأنه باسـتثناء                 

  .)٢٥(حظر وُتقمع دوماً بالعنفحاالت نادرة جداً، فإن أي حماولة للتجمع أو لتنظيم مسرية سلمية ُت

ووفقاً للمنظمتني، فإن بعض شرائح اجملتمع السنغايل اليت طرحت فكرة عقد اجتماعات وطنية للنظر يف                 - ١٣
. املآسي اليت يعاين منها السنغاليون واقتراح حلول للخروج من األزمة، تعرضت لتهديد الـسلطات الـسنغالية               

دين إىل التخلي عن املشاركة يف هذه االجتماعات، بسبب الضغوط الـيت            وباملثل، اضطر بعض أعضاء اجملتمع امل     
السلطات السنغالية بكفالة احلق يف حرية التعـبري واحلـق يف           املذكورتان  وأوصت املنظمتان   . )٢٦(ُسلّطت عليهم 

وق املدنيـة    من العهد الدويل اخلاص باحلق     ٢١ واملادة   ١٩ من املادة    ٢التجمع السلمي، اللذين حتمياهنما الفقرة      
  .)٢٧(ع أعمال الترهيب واملضايقة ضد األشخاص الذين ميارسون هذه احلقوقيوالسياسية، وبوضع حد جلم

   احلق يف التعليم ويف املشاركة يف حياة اجملتمع الثقافية- ٥

ي اخلطر الذاملنظمة الوطنية حلقوق اإلنسان يف السنغال واالحتاد الدويل لرابطات حقوق اإلنسان الحظت   - ١٤
 وأشارا  ،يتهدد احلق يف تعليم األطفال السنغاليني بسبب اإلضرابات املتكررة اليت يشنها معلمو املدارس االبتدائية             

، إال يف شـهر    ٢٠٠٨- ٢٠٠٧إىل أن احلكومة ونقابات التعليم مل تتوصل إىل اتفاق، أثنـاء الـسنة الدراسـية                
وأوصـت  . )٢٨(لتالميذ لتحصيل مستوى تعليمي مقبول     عملياً مجيع الفرص املتاحة أمام ا      تيونيه، فأعاق /حزيران

املنظمتان السلطات السنغالية مبضاعفة جهودها لضمان حسن إدارة املدارس مبا يكفل لصغار التالميذ مـستوى               
  .)٢٩(مقبوالًاً تعليمي

   املشردون داخلياً- ٦

املتواصـل منـذ     السنغال،   نس اجلنوبية يف  اأفاد مركز رصد التشرد الداخلي أن الرتاع يف منطقة كازام           - ١٥
بني السنغال األفضل وبفضل التعاون األمين .  شخص داخليا٦٤ً ٠٠٠، قد أدى، على ما يبدو، إىل تشريد سنوات
 بني احلكومة السنغالية وحركـة القـوات        ٢٠٠٤ديسمرب  / بيساو واتفاق السالم املربم يف كانون األول       -  وغينيا

  ووفقاً للمركز، هناك حالياً    .  عودة املشردين  اتاستمرار حرك ت تقارير تفيد    وردلكازامانس االنفصالية،   الدميقراطية  
 أمناط التشرد يف كازامانس، سم هبا مشرد داخلي يف السنغال، ونظراً إىل التعقيدات اليت تت١٠ ٠٠٠ما ال يقل عن  

 دراسـة استقـصائية     وأضاف املركز أن إجراء   . فإن اإلحصاءات املوثوقة عن عدد املشردين داخلياً دوماً نادرة        
  .)٣٠(حكومية تضمن تسليط الضوء على عدد املشردين داخلياً وحالتهم يف كازامانس تتوقف على التمويل

 ن داخلياً، استمرت تركة الرتاع الطويـل      و املشرد اليت عاد فيها  االت  احلأنه يف   املشار إليه   وذكر املركز     - ١٦
 املبذولة يف جمال اإلعمار جارية غري أن اهلياكل األساسـية           مستدام، وأن اجلهود  بشكل   يف إعاقة إدماجهم     العهد

وعادةً . يف املزارع جمدداًبالعمل واخلدمات ال تزال حمدودة، وأن وجود األلغام حيول دون اشتغال املشردين داخلياً 
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مة وشـركاء   ما يعود املشردون داخلياً مببادرة منهم فيستفيدون من برامج االنتعاش واإلعمار اليت تدعمها احلكو             
  .)٣١(حمليون ودوليون

 يف املناطق الريفية من كازامانس حيث       من املشردين والحظ املركز أنه ميكن العثور على جمتمعات حملية           - ١٧
. مشردين داخلياً لل املتاحة ضعف الدخول، وكذلك ندرة الوصول إىل االئتمان وإىل اخلدمات االجتماعية،            يسود

إىل السعي لالكتفاء الذايت بزراعة األرض فقد أسهموا بصفة غري طوعية يف الضغط وعندما سارع املشردون داخلياً 
وأضاف املركز أن عدم    . على األراضي يف املناطق اليت تستضيفهم واليت أفقرها بالفعل فرط استغالهلا وقلة اهلطول            

ن على إنتاج الغذاء الكـايف      وجود األدوات الزراعية الالزمة يف أكثرية احلاالت جعل املشردين داخلياً غري قادري           
هـم عنـدما    اقزرأد  اروتأمني مورد رزق الئق ألسرهم، وأن العديد من املشردين داخلياً يف كازامانس فقدوا مو             

  .)٣٢(اضطروا إىل مغادرة قراهم، حيث كانوا مزارعني أو مالكني لدكاكني صغرية، ليلجأوا إىل املراكز احلضرية

جيابية، أنه مل يتلق تقارير عن مشردين داخلياً استبعدوا من املـشاركة يف             والحظ املركز، من الناحية اإل      - ١٨
ن احلكومة سعت دوماً    قيل إ  و ٢٠٠٧يونيه  / وحزيران فرباير/ يف شباط  تنظماليت  االنتخابات الرئاسية والتشريعية    

مجيع التدابري الالزمة   وأوصى املركز باختاذ احلكومة السنغالية      . )٣٣(لتيسري تصويت املشردين داخلياً يف كازامانس     
كفالة محاية املدنيني من املخاطر النامجة عن العمليات العسكرية، مبا فيهـا الترحيـل القـسري                : لتأمني ما يلي  

والتعسفي؛ إشراك الفصائل العسكرية حلركة القوات الدميقراطية لكازامانس يف متكني جهات حمايدة من االضطالع 
اض إنسانية، كمساعدة الضحايا والتثقيف مبخاطر األلغام؛ توفري احلماية املالئمة بأنشطة عمليات إزالة األلغام ألغر

للمشردين داخلياً من التهديدات اليت ميثلها املتمردون، مبا يف ذلك يف مناطق العودة؛ تقييم حالة املشردين داخلياً                 
ق يف مناطق التشريد    رزموارد ال يف مناطق التشريد والعودة، بالتشاور مع منظمات املشردين؛ تعزيز تطوير فرص            

والعودة، وضمان استفادة املشردين داخلياً من هذه الربامج وكفالة وصول مجيع السكان املتضررين من الرتاع، مبن 
  .)٣٤(األغذية واملياه والرعاية الطبية األساسيةحصوهلم على فيهم املشردون، إىل املالجئ األساسية، و

  مارسات، والتحديات واملعوقات اإلجنازات، وأفضل امل- ثالثاً 
  .غري متاح

   األولويات واملبادرات وااللتزامات الوطنية الرئيسية- رابعاً 
  .غري متاح  

   بناء القدرات واملساعدة التقنية- خامساً 
  .غري متاح  
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