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  جملس حقوق اإلنسان
  الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل

  الدورة السابعة عشرة
  ٢٠١٣نوفمرب / تشرين الثاين١ -أكتوبر / تشرين األول٢١جنيف، 

) ب(١٥موجز أعدته املفوضية السامية حلقوق اإلنسان، وفقاً للفقـرة          
 من مرفق قـرار  ٥ والفقرة ٥/١من مرفق قرار جملس حقوق اإلنسان    

  ١٦/٢١اجمللس 

  *السنغال    

 االسـتعراض   إىل عملية  )١(جهة معنية  ١١للمعلومات املقدمة من    موجز  هذا التقرير     
ادئ التوجيهية العامة اليت اعتمدها جملس حقوق اإلنسان   وهو يتبع هيكل املب   . الدوري الشامل 

وال يتضمن التقرير أية آراء أو وجهات نظر أو اقتراحات من جانـب             . ١٧/١١٩يف مقرره   
مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان، وال أي حكم أو قرار فيما يتصل بادعاءات              

ة النص مراجع املعلومـات الـواردة يف        وقد ذُكرت بصورة منهجية يف حواشي هناي       .حمدَّدة
 بقـرار   وعمـالً  .التقرير، كما مت قدر اإلمكان اإلبقاء على النصوص األصلية دون تغـيري           

، ُيخصص، حسب مقتضى احلال، فرع مستقل إلسهامات املؤسسة الوطنية          ١٦/٢١ اجمللس
 الكامل مببـادئ  حلقوق اإلنسان التابعة للدولة موضوع االستعراض واملعتمدة بناء على التقيد     

وتتاح على املوقع الشبكي للمفوضية السامية حلقوق اإلنسان النصوص الكاملة اليت            .باريس
وروعي يف إعداد هذا التقرير دورية االستعراض والتطورات        . تتضمن مجيع املعلومات الواردة   
  .اليت حدثت خالل تلك الفترة

__________ 

  .ة باألمم املتحدةمل ُتحّرر هذه الوثيقة قبل إرساهلا إىل دوائر الترمج  *  
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  املعلومات املقدمة من أصحاب املصلحة اآلخرين    

  املعلومات األساسية واإلطار  -لفأ  

  نطاق االلتزامات الدولية  -١  
الحظت منظمة العفو الدولية أن السنغال مل تصدق على الربوتوكول االختيـاري              -١

  .)٢(للعهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية
 تعمـل لـصاحل     وأوصى التحالف الوطين للجمعيات واملنظمات غري احلكومية اليت         -٢

صدق على الربوتوكول االختياري الثالث التفاقية حقوق الطفل حبلول         تالطفل السنغال بأن    
  .)٣(٢٠١٣ديسمرب /األول كانون

  اإلطار الدستوري والتشريعي  -٢  
 إىل أن توافقاً واسعاً يف اآلراء ظهر يف اليوم التايل للجولة الثانية مـن     ١٩تشري املادة     -٣

ولكن، خالل اجلولة األوىل،    .  للترحيب بانتصار الدميقراطية   ٢٠١٢ية لعام   االنتخابات الرئاس 
عن حـاالت تعـذيب     وكذلك   أشخاص وإصابة املئات،     ١٠أُبلغ عن وفاة ما ال يقل عن        

هكذا اصطدمت حرية التعبري بالرغبـة الـسياسية يف التخويـف        و. واعتقال تعسفي ووصم  
  .)٤(والردع

ات واملنظمات غري احلكومية اليت تعمـل لـصاحل         ويالحظ التحالف الوطين للجمعي     -٤
فقانون األسرة يعترب قاصراً كـل      . وجود عدة تعاريف للطفل يف السنغال     ) التحالف(الطفل  

اخلامسة ويسمح قانون العمل بعمل األطفال ابتداء من سن . سن الثامنة عشرةشخص مل يبلغ 
اماً وميكن أحياناً أن ُتخفّـض       ع ١٥وقد ُحددت سن املسؤولية اجلنائية لألطفال يف        . عشرة
وال يوجـد يف    . )٥( عاماً ١٨أما قانون االنتخابات فيحدد سن االنتخاب يف        .  عاماً ١٣ إىل

تعدد التعاريف  ويقتضي  . ٢٠٠٤ أُعد يف عام     مشروعوجود  رغم  قانون للطفل   السنغال بعد   
ا مـن أجـل     تعديل النصوص القانونية ومواءمة التشريعات مع مبادئ االتفاقيات وأحكامه        

توحيد تعريف الطفل يف الشؤون املدنية واالجتماعية واجلنائية بتعريف الطفـل كـشخص             
ويوصي التحالف الوطين للجمعيات واملنظمات غري احلكومية اليت        . )٦( عاماً ١٨يتعد سنه    مل

  .)٧(٢٠١٤تعمل لصاحل الطفل احلكومة باعتماد قانون الطفل قبل هناية عام 
 ٢٠٠٨ ولية حلماية اخلصوصية باعتماد قانون حلماية البيانات يف عام        ترحب املنظمة الد  و  -٥
، وإدراج  )٠٨-٢٠٠٨القـانون   (، وقانون بشأن املعامالت اإللكترونية      )١٢-٢٠٠٨القانون  (

وترى املنظمة  . )٨()١١-٢٠٠٨القانون رقم   (تعريف اجلرمية السيربانية يف القانون اجلنائي السنغايل        
 نص تشريعي هام يـوفر ضـمانات كافيـة          ١٢-٢٠٠٨ة أن القانون    الدولية حلماية اخلصوصي  
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ويعكس القانون مفهوم الوصول إىل املعلومات ويتطرق بفعاليـة         . للبيانات الشخصية للمواطنني  
 بـشأن اجلرميـة     ١١-٢٠٠٨وحيظى القانونان   . للعوامل املختلفة واملهمة املتعلقة حبماية البيانات     

الت اإللكترونية أيضاً بثناء املنظمة الدولية حلماية اخلصوصية         بشأن املعام  ٠٨-٢٠٠٨السيربانية و 
  .)٩(يف ظل احلضور الناشئ لإلنترنت

  اهلياكل املؤسسية وهياكل حقوق اإلنسان وتدابري السياسة العامة  -٣  
 إىل أن القانون املتعلق بإنشاء اآللية الوقائيـة الوطنيـة           ٤تشري الورقة املشتركة رقم       -٦

. ٢٠٠٩مارس  / آذار ٢ملرصد الوطين ألماكن االحتجاز، دخل حيز النفاذ يف         السنغالية، أي ا  
غـري أن   . وطنياً ألماكن االحتجـاز   مراقباً  ، عينت احلكومة    ٢٠١٢يناير  /ويف كانون الثاين  

وتوصي الورقـة املـشتركة     .  بشكل صحيح  مهمتهلينجز  املوارد املتاحة للمرصد غري كافية      
االحتجـاز  لضمان استقاللية املرصد الوطين ألماكن       احلكومة ببذل قصارى جهدها      ٤ رقم

  .)١٠(وفعاليته بتزويده باملوارد املالية والبشرية الالزمة
املقدمة خالل االستعراض الـدوري الـشامل األول        ة  أن التوصي ويالحظ التحالف     -٧

للسنغال فيما خيص إنشاء مؤسسة أمني مظامل مستقلة خاصـة باألطفـال أدت إىل إعـداد                
ويوصي التحـالف الـوطين للجمعيـات       . )١١(٢٠١٠ منذ عام    اًمعلقبقي  انون  مشروع ق 

واملنظمات غري احلكومية اليت تعمل لصاحل الطفل احلكومة بضمان وضع مشروع القـانون              
املتعلق مبؤسسة أمني املظامل لألطفال يف صيغته النهائيـة واعتمـاده وتنفيـذه قبـل هنايـة                 

  . )١٢(٢٠١٤ عام
ن السنغال تفتقر إىل نظام دائم جلمع البيانات وإىل إحـصائيات           حظ التحالف أ  ويال  -٨

  . )١٣(موثوقة بشأن حقوق الطفل
 يف مشروعية اجمللس الوطين لتنظيم وسائل االتصاالت الـسمعية          ١٩كك املادة   وتش  -٩

 ُيعينون ان استقاللية اجمللس، فإن أعضاءه    ورغم ضمانات قانونية خمتلفة من أجل ضم      . البصرية
  .)١٤(على أعضاء اجمللسرقابة عامة كما ال توجد أي آلية . اسي دون مشاورة عامةمبرسوم رئ

  التعاون مع آليات حقوق اإلنسان  -باء  

  التعاون مع هيئات املعاهدات  -١  
يالحظ التحالف الوطين للجمعيات واملنظمات غري احلكومية اليت تعمل لصاحل الطفل   -١٠

غالبـاً  و يف وقت متأخر جـداً       لصتنة حقوق الطفل    إىل جل املقدمة  أن تقارير الدولة الطرف     
  .)١٥(املالحظات اخلتامية للجنة شأهنا يف ذلك شأن ال ُتنشر ما
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  التعاون مع اإلجراءات اخلاصة  -٢  
تالحظ منظمة العفو الدولية مع القلق أن السنغال مل تقبل خالل االستعراض الدوري     -١١

ر اخلاص  املقرر اخلاص املعين بالتعذيب واملقر     توصية بتوجيه دعوات إىل      ٢٠٠٨الشامل لعام   
  .)١٦( واحملامنيةاملعين باستقاللية القضا

  فيذ االلتزامات الدولية حلقوق اإلنسانتن  -جيم  

  املساواة وعدم التمييز  -١  
 إىل أن الدولة مل تنفذ أياً من التوصيات املقدمة خـالل  ١تشري الورقة املشتركة رقم      -١٢

وأدت بيئة كره املثليني اليت     . )١٧(أن حقوق اإلنسان لألقليات اجلنسية    االستعراض السابق بش  
تتسامح معها السلطات السنغالية وتزيد من تفاقمها بعض اجلماعات اإلسـالمية ووسـائط             

  .)١٨(اإلعالم إىل جو يسوده اخلوف وانعدام األمن بني املثليني جنسياً
ائي ما زال يعاقـب علـى املثليـة         أن القانون اجلن   ١رقم  وتضيف الورقة املشتركة      -١٣

ـ     ت من القانون اجلنائي هي اليت       ٣-٣١٩واملادة  . )١٩(اجلنسية  استند إليها الشرطة يف اعتقاالهت
. )٢٠(أو إشاعة عن املثلية اجلنسية العتقال الـشخص املعـين         وشاية  ويكفي جمرد   . التعسفية

الشديد الذي ميارسه الرأي    وعالوة على ذلك فإن انعدام استقاللية السلطة القضائية والضغط          
العام باالستناد إىل اعتبارات أخالقية ودينية جيعالن هذه املؤسسة غري فعالة حلماية األقليـات              

  .)٢١(اجلنسية
حلقـوق  منهجية  منط انتهاكات   ُيكّرس يف السنغال    ،  ١ووفقاً للورقة املشتركة رقم       -١٤

وجتـرمي املثليـة اجلنـسية      . اعلةمخول خمتلف اجلهات الف   بسبب  اإلنسان لألقليات اجلنسية    
يقضي واستمرار جو اخلوف من االضطهاد ال ينتهك حقوق األقليات اجلنسية فحسب، بل             

جهود احلكومة السنغالية يف مكافحة اإليدز بإرغام املثليني جنسياً واملدربني األقران        على  أيضاً  
  .)٢٢(همفريوس نقص املناعة البشرية على إخفاء أنشطت املشاركني يف مكافحة

 احلكومة بتنفيذ التوصيات املقدمة خالل االستعراض       ١وتوصي الورقة املشتركة رقم       -١٥
وبدء عمليـة إصـالح مجيـع القـوانني والـسياسات            ؛)٢٣(٢٠٠٩الدوري الشامل لعام    

والتوجيهات اليت تنطوي على متييز ضد املثليني جنسياً ووصم هلم، مبا يف ذلك القانون اجلنائي           
املالحقني قضائياً  واإلفراج عن األشخاص     ؛)٢٤(تعلق بفريوس نقص املناعة البشرية    والقانون امل 

وإطالق حوار وطين للتشجيع على قبول املثلية اجلنسية         ؛)٢٥(اجلنسيميوهلم  أو املدانني بسبب    
واعتماد تشريعات جترم خطاب الكراهية واجلـرائم       ؛)٢٦(املثليني جنسياً ووضع حد لبيئة كره     

وتنفيذ برامج لتدريب وتوعية خمتلف أصحاب املـصلحة         ؛)٢٧( املثليني جنسياً  اليت تستهدف 
بشأن حقوق اإلنسان وطبيعتها العاملية، مبا يف ذلك تطبيقهـا علـى األقليـات اجلنـسية                

  .)٢٨(واجلنسانية
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  حق الفرد يف احلياة واحلرية وأمنه الشخصي  -٢  
 البلد الوحيد الذي ألغـى      ا وكأهن بدوت إىل أن السنغال     ٤تشري الورقة املشتركة رقم       -١٦

وعالوة علـى ذلـك،     . عقوبة اإلعدام ومل يدعم قرارات األمم املتحدة بشأن هذه العقوبة         
على الربوتوكول االختياري الثاين للعهد الدويل اخلـاص بـاحلقوق         بعد  تصدق السنغال    مل

 الـسنغال   ٤رقم  تركة  وتوصي الورقة املش  . املدنية والسياسية اهلادف إىل إلغاء عقوبة اإلعدام      
 املتحدة اليت تـدعو إىل      لألممبالتصويت لصاحل القرارات املقبلة الصادرة عن اجلمعية العامة         

للعهـد  الثـاين  عاملي لعمليات اإلعدام، والتصديق على الربوتوكول االختياري   مؤقت  وقف  
  .)٢٩(الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية

ة بأن الرتاع اخلفي يف كازامانس عرف توترات متجـددة          وتفيد منظمة العفو الدولي     -١٧
 عندما اعُتِقل مدنيون وأُصيبوا وأُعِدموا يف عمليات انتقاميـة          ٢٠١١نوفمرب  /يف تشرين الثاين  

نفذها اجليش وكذلك حركة القوات الدميقراطية يف كازامانس، وهـي مجاعـة معارضـة              
  . )٣٠(مسلحة
اع يف كازامانس، رغم عدة اتفاقـات سـالم،         وترى منظمة العفو الدولية أن الرت       -١٨
يرتكبـها  زال مير بلحظات توتر شديد تتخللها انتهاكات خطـرية حلقـوق اإلنـسان               ما

  .)٣١(الطرفان
 أن عدة حاالت تشهد على تعسف ضباط الـشرطة          ٤وتفيد الورقة املشتركة رقم       -١٩

م رغم التوصيات املقدمة    والدرك يف استعمال السلطة للتالعب باملدعى عليهم أو حىت لتعذيبه         
غري أن . بل اقتصر األمر على نقلهم إىل مواقع أخرىجنائياً ومل ُيالحق اجلناة . ٢٠٠٩يف عام 

 تشري إىل رغبة جديدة من جانب الدولة العتبار التعذيب جرمية جنائية ٤الورقة املشتركة رقم 
ارى جهـدها لـضمان    احلكومة ببذل قص٤وتوصي الورقة املشتركة رقم    . )٣٢(يف حد ذاهتا  

  . )٣٣(مقاضاة مرتكيب أعمال التعذيب
وترى منظمة العفو الدولية أن ضمانات منع التعذيب املنصوص عليها يف التشريعات              -٢٠

. )٣٤(الوطنية ال ُتحترم يف العديد من احلاالت، مما ينتج عنه جو من اإلفالت مـن العقـاب                
املوظفني املكلفـني بإنفـاذ القـانون       تدريب  وتوصي منظمة العفو الدولية احلكومة بضمان       

متاماً للحفاظ على النظام العام دون اللجوء إىل القوة املفرطة، مع التحقيق بنشاط             وجتهيزهم  
واستقاللية يف أي خروقات؛ وضمان إعادة النظر يف احملاكمات اليت ثبت فيها أن البيانات اليت  

  .)٣٥(حماكمة األشخاص املداننيأُديل هبا قد انُتزعت حتت التعذيب حىت تتأتى إعادة 
 أن حالة اكتظاظ السجون ما زالـت خميفـة رغـم            ٤وتفيد الورقة املشتركة رقم       -٢١

الطلبات املوجهة إىل السنغال خالل استعراضها الدوري الشامل ملعاجلة مشكلة االكتظاظ يف            
 .فـصلة وتودع النساء والرجال واألطفال يف أماكن احتجاز من       . مراكز االحتجاز والسجون  

لكن الفتيات يف اجلناح اخلاص بالنساء يتقامسن زنزاناهتن أحياناً مع نساء بالغـات وتوضـع               
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وال تستويف خدمات الصرف الصحي     . السجينات أحياناً مع من هن رهن احلبس االحتياطي       
 السنغال بتخفيف   ٤وتوصي الورقة املشتركة رقم     . )٣٦(والنظافة والغذاء املعايري الدولية الدنيا    

لسجن؛ وفصل الفتيات عن السجينات البالغات، والنساء       لتظاظ السجون بتشجيع بدائل     اك
هلـذا  أمـاكن  اللوايت يوجدن رهن احلبس االحتياطي عن السجينات املدانات، وذلك بتوفري        

  .)٣٧(الغرض؛ واالحتفاظ بظروف الئقة يف السجون
يوم من أخبـار عـن       أن الصحافة ال ختلو يف أي        ٢وتالحظ الورقة املشتركة رقم       -٢٢

وقد أصبح ذلـك    . أعمال اغتصاب األطفال أو سفاح احملارم أو ممارسة اجلنس على األطفال          
ورغـم  . )٣٨(واقعاً يومياً يثري قلقاً بالغاً لدى السلطات واألطفال واآلباء وعامـة اجلمهـور            

تعكّر لت موجودة وما زااالجتماعية العقوبات اليت ينص عليها القانون، ما زالت هذه اآلفات 
األفعـال   أن مؤامرة الصمت احمليطة هبذه       ٢وتضيف الورقة املشتركة رقم     . )٣٩(حياة األطفال 

الذي يعيش فيـه     املقيتة هي القاعدة يف غالب األحيان إذ يكون مرتكبوها من احمليط املباشر           
وتوصي الورقة املشتركة   . )٤٠( من كل عشر حاالت حتدث يف البيت       اًوُيزعم أن تسع  . الطفل
 احلكومة بأن تنشئ مراكز مراقبة جمتمعية للحماية من اغتصاب األطفـال وممارسـة              ٢رقم  

محالت توعية يف املدارس واجملتمعات احملليـة    وتنظّم   ؛)٤١(ماحملاراجلنس على األطفال وسفاح     
اجلمهـور  وتـوعي   ؛)٤٢(بشأن االغتصاب وممارسة اجلنس على األطفال وسـفاح احملـارم      

 اختاذها يف حاالت االغتصاب وممارسة اجلنس على األطفال وسـفاح           باإلجراءات اليت جيب  
  .احملارم، مثالً مجع األدلة واستشارة طبيب بشكل منهجي للحصول على شهادة طبية

ويالحظ التحالف الوطين للجمعيات واملنظمات غري احلكومية اليت تعمـل لـصاحل              -٢٣
ويوصي . )٤٣(ة االبتدائية والبيت والشارع   الطفل أن العقوبة البدنية ممارسة تقليدية يف املدرس       

 تطبيـق التحالف الدولة مبضاعفة جهودها للتوعية باآلثار الضارة للعقوبة البدنية وضـمان            
مراقبة تعزيز  و) ١٤املادة   (١٩٧٩ديسمرب  / كانون األول  ٢٠ املؤرخ   ٧٩١١٦٥املرسوم رقم   

  .)٤٤(لةاملدارس الرمسية وغري الرمسية وضمان تقدمي اجلناة إىل العدا
بـأن  ) املبـادرة (وتفيد املبادرة العاملية إلهناء مجيع أشكال العقوبة البدنية لألطفال            -٢٤

العقوبة البدنية لألطفال قانونية يف السنغال رغم أن احلكومة قبلت توصيات محاية األطفـال              
ملها وتعرب املبادرة عن أ. ٢٠٠٩منها اليت قُدِّمت خالل االستعراض الدوري الشامل يف عام 

 وتوصـي الـسنغال بـسن    ٢٠١٣يف أن تثري الدول هذه املسألة خالل االستعراض يف عام          
تشريعات حتظر العقوبة البدنية لألطفال صراحة يف مجيع األماكن، مبا فيها البيت، كمـسألة              

  .)٤٥(ذات أولوية
 ) سنوات٦( العمل يف الواقع يف سن مبكر جداً         يبدؤونويفيد التحالف بأن األطفال       -٢٥
ويف بعض املناطق، يغادر    ).  عاماً ١٥ أو   ١٤يف سن   (نقطعون عن الدراسة يف وقت مبكر       يو

. )٤٦(مارس جلمع جوز الكاجو، الذي يبيعونه بعـد ذلـك         /األطفال املدرسة منذ شهر آذار    
وتشكل الفتيات اللوايت يعملن خادمات يف املنازل مصدر القلق الرئيسي يف منطقة فاتيك ويف              
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 يف املائة مـن     ٢٣ويشارك يف األنشطة االقتصادية حوايل      . يف تامباكوندا " ةاألراضي اجلديد "
 طفل يشاركون   ٥٠٠ ٠٠٠ عاماً، ومنهم    ١٧ أعوام و  ٦األطفال الذين تتراوح أعمارهم بني      

مل غري  احلوغالباً ما تتعرض للبغاء واالستغالل واالغتصاب و      . يف أسوأ أشكال عمل األطفال    
 شابة من خادمات املنازل أو بائعات الشوارع        ٣٤ ٠٠٠ أكثر من املرغوب فيه وقتل املواليد     

  . )٤٧( عاما١٨ً أعوام و٧اللوايت تتراوح أعمارهن بني 
ويوصي التحالف الدولة بضمان تسجيل الفتيات وإبقائهن يف املدرسـة ومراكـز              -٢٦

التدريب املهين؛ واستحداث فرص عمل ومضاعفة اجلهود للحماية من أسوأ أشكال عمـل             
صـارماً حبلـول    تطبيقـاً   قانون مكافحة االجتـار باألشـخاص       تطبيق  طفال؛ وضمان   األ
الرامية إىل توعية مجيع أصحاب املـصلحة، وضـمان         اإلجراءات  وتكثيف   ؛)٤٨(٢٠١٥ عام

الصارم للقانون املتعلق باالجتار باألشخاص وهتريبهم، ال سيما النـساء واألطفـال،            التطبيق  
  .)٤٩(٢٠١٥ حبلول عام

 معلومات عن التسول القسري لألطفال الطـالب يف         ٣م الورقة املشتركة رقم     وتقد  -٢٧
 أعوام، جلـهم مـن الـذكور،        ٥والطالب أطفال بعضهم ال تتجاوز أعمارهم       . السنغال

وُيقّدر . ليست جزءاً من قطاع التعليم الرمسي يف السنغال       ) دارات(يدرسون يف مدارس دينية     
التسول يف الشوارع ملا قد يصل إىل مثان سـاعات   طالب ُيرغمون على    ٥٠ ٠٠٠ أن حوايل 
ويعانون اإلساءة البدنية وغريها من أشكال التهديدات واإلكراه وُيفـصلون عـن            . يف اليوم 

ويعيشون يف ظروف تتسم باالكتظاظ وعدم النظافة، وهم عرضـة          . أسرهم لفترات طويلة  
تعهـدت احلكومـة    و. جتارض العديد منهم لال   تعّرقد  و. للمرض ومستواهم التعليمي متدنِّ   

والتشريعات الضرورية قائمة يف معظمها وقد      . طفال على سبيل األولوية   بالتصدي لتسول األ  
وقبلت احلكومة يف استعراضها الدوري الـشامل األول        ". الدارات"اسُتهِلّ برنامج لتحديث    

كما طفال،  توصيات تتعلق حبماية األطفال من إساءة املعاملة واالستغالل واالجتار وعمل األ          
غري أن التشريعات ال ُتنفذ إنفاذاً كافيـاً وينبغـي   . الوصول إىل التعليمقبلت توصيات بشأن  
ولوضع حد للتـسول القـسري      . )٥٠(على وجه االستعجال  " الدارات"تنفيذ برنامج حتديث    

" الـدارات " احلكومة بتنفيذ برنامج حتديث   ٣للطالب األطفال، توصي الورقة املشتركة رقم       
باملوارد الكافية وتطبيقه على الصعيد الوطين؛ وإنفاذ        وجه االستعجال؛ وضمان تزويده   على  

  .)٥١(ومواءمة التشريعات الوطنية ذات الصلة

  إقامة العدل، مبا يف ذلك مسألة اإلفالت من العقاب، وسيادة القانون  -٣  
 سـاعة   ٤٨هي   بأن الفترة القانونية للحبس االحتياطي       ٤تفيد الورقة املشتركة رقم       -٢٨

وعملياً، ال ُيخـرب    . قابلة للتجديد بإذن من املدعي العام بعد تلقيه طلباً توضَّح فيه األسباب           
. وال ُيقدم هلم أي تربير للتمديد     حبسهم االحتياطي   احملتجزون يف غالب األحيان بتمديد فترة       

؛ احملتجز ظروف   وعادة ما يتوقف اإلفراج على    . ويف معظم احلاالت، ال ُتراعى احلدود الزمنية      
 املساعدة من األصدقاء، بينما يدفع آخرون       وناإلجراءات أو يتلق  هلم معرفة ب  بعض السجناء   ف
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وباإلضافة إىل ذلك، ال ينص قانون اإلجراءات اجلنائيـة         . )٥٢(طائلة لُيفرج عنهم   مبالغ مالية 
لساعات االسنغايل على حضور حمام ملساعدة الشخص الذي يودع قيد احلبس االحتياطي منذ      

وتوصي الورقة املشتركة   . بل فقط ابتداء من الساعة اخلامسة والعشرين من االحتجاز        األوىل  
الساعات منذ  السنغال بضمان معرفة احملتجزين حلقوقهم وحصوهلم على خدمات حمامٍ         ٤رقم  

  . )٥٣(القليلة األوىل من احلبس االحتياطي
عشرات السنني  خالل  ت األمن ارتكبوا    أن أفراد قوا  إىل  وتشري منظمة العفو الدولية       -٢٩

، ٢٠١٢ويف عام   . )٥٤(انتهاكات خطرية حلقوق اإلنسان يف ظل إفالت شبه تام من العقاب          
مباشرة بعد االنتخابات العامة، افُتتحت حتقيقات يف عدد من قـضايا انتـهاكات حقـوق               

ة يف وضع حد    وأبدت احلكومة اجلديدة رغب   . اإلنسان خالل القالقل اليت سبقت االنتخابات     
ولكن، رغم أن بعض التحقيقـات      . ملمارسة نفي التزامات السنغال يف جمال حقوق اإلنسان       

وتوصـي  . )٥٥(عرفت بعض التقدم، مل ُينجز أي منها ومل ُيحاكم أي من اجلناة املزعـومني             
منظمة العفو الدولية احلكومة بأن تفصل من وظيفته أي شخص ُيشتبه يف ارتكابه انتهاكات              

حلقوق اإلنسان أو مشاركته يف ارتكاهبا، بينما ختضع االدعاءات املوجهـة ضـدهم             خطرية  
وبأن تتخذ إجراءات    ؛)٥٦(لتحقيق فوري ومعّمق ونزيه، وفقاً للمعايري الدولية حلقوق اإلنسان        

قانونية فورية، كلما توفرت أدلة مقبولة كافية، ضد مجيع األشخاص املـشتبه يف ارتكـاهبم               
  . )٥٧(قوق اإلنسانانتهاكات خطرية حل

الفظائع املرتكبة يف كازامانس حيرم مـن العدالـة   عن وما زال اإلفالت من العقاب     -٣٠
وعلى حد علم منظمة العفو الدولية، مل تتلـق         . يف حالة إمهال  ُتركوا  الضحايا وأسرهم وقد    

على أيـدي القـوات احلكوميـة       يف كازامانس   أسر العشرات من األشخاص الذين اختفوا       
  .)٥٨(نفسياًمادياً أو ات أو دعماً تعويض
 ٢٠٠٤ويساور منظمة العفو الدولية القلق أيضاً ألن قانون العفو الذي صدر يف عام             -٣١

منح العفو عن جرائم ارُتِكبت خالل الرتاع الداخلي يف كازامانس وحرم الضحايا وأسـرهم      
  .)٥٩(من حقهم يف العدل واجلرب، يف انتهاك للمعايري الدولية

من اجلرب وضمانات   ستفادة  اال ةإمكانيتوصي منظمة العفو الدولية احلكومة بضمان       و  -٣٢
مجيـع  ميع ضحايا انتهاكات حقوق اإلنسان وإساءة املعاملة، املرتكبة مـن            جل عدم التكرار 

  .)٦٠(أطراف الرتاع يف كازامانس
مل ُيحرز  ،  ٢٠١٢ إىل أنه، حىت تغيري احلكومة يف عام         ٤وتشري الورقة املشتركة رقم       -٣٣

املوجـود يف   وهـو   ،  إىل العدالة  أي تقدم يف تقدمي الرئيس التشادي السابق، حسني حربي        
 إهنا تعتزم مقاضاة السيد حربي يف السنغال        ٢٠١٢وقالت احلكومة املنتخبة يف عام      . السنغال

ومن مث، قضت حمكمة العدل . بدالً من تسليمه إىل بلجيكا، وقد اختذت خطوات هلذا الغرض      
املسائل املتعلقة بااللتزام باحملاكمة أو التـسليم       "، يف قضية    ٢٠١٢يوليه  / متوز ٢٠ية، يف   الدول

، بأن السنغال مل تف بالتزاماهتا مبوجب اتفاقية األمم املتحدة ملناهضة           ")بلجيكا ضد السنغال  (
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. إذا مل تـسلمه   " دون مزيد من اإلبطـاء    "التعذيب وأمرت السنغال مبحاكمة السيد حربي       
ة التهم املوجهـة    قائمبعد   أن السيد حربي مل يكن قد تلقى         ٤لورقة املشتركة رقم    وتضيف ا 

 ٤وتوصي الورقة املـشتركة رقـم       . )٦١(٢٠١٣مارس  / يف آذار  ة هذه الورقة  إليه وقت كتاب  
كل ما يف وسعها حملاكمة السيد حربي يف أقرب وقت ممكن وأن تضمن لـه               بذل  بالسنغال  

  .)٦٢(حماكمة عادلة

   اخلصوصية ويف الزواجاحلق يف  -٤  
لتحالف الوطين للجمعيات واملنظمات غري احلكومية اليت تعمل لصاحل الطفل،          يرى ا   -٣٤
يف بعـض   تـواتراً   املـشاكل األكثـر     من  حاالت محل املراهقات، خاصة يف املدارس،       أن  

د من  ومتثل آفة الزجيات املبكرة أو القسرية أيضاً إحدى املشاكل املتكررة، وتزي          . )٦٣(املناطق
ويوصي التحالف الدولة برفع سن الزواج      . )٦٤()املهاجرين" (مودو - مودو"تفاقمها ظاهرة   

وينبغي أن تنشئ الدولة مدارس تدريب مهـين حبلـول          . ٢٠١٤ عاماً قبل هناية عام      ١٨إىل  
 إلعطاء فرصة ثانية للفتيات اللوايت يقعن ضحايا مرتني، عندما حيملن وعنـدما             ٢٠١٥ عام

  . )٦٥(دراسةينقطعن عن ال
ويساور منظمة العفو الدولية القلق ألن وكالة تنظيم االتـصاالت والربيـد تـرغم            -٣٥

تعرف على هوية زبائنها قبل أن تبيع هلم        على ال باهلواتف احملمولة   اخلاصة  مشغلي االتصاالت   
وليس املشّغلون ملزمني بإخبار املـستعملني بالطريقـة الـيت          . بطاقات حتديد هوية املشترك   

وترى منظمة العفو الدولية أن تسجيل بطاقات حتديد هويـة املـشترك          . ستخدم هبا بياناهتم  ُت
يقوض قدرة املستعملني على االتصال هبوية جمهولة وحيرم الفئات األكثر هتميـشاً بـشكل              

. )٦٦(ملستخدمني ورصدهم مراقبة ا السلطات املكلفة بإنفاذ القوانني     على  كما أنه ييسر    . مفرط
العفو الدولية احلكومة بضمان حقوق مشتركي اهلواتف احملمولة فيما خيـص           وتوصي منظمة   
  .)٦٧(بياناهتم الشخصية

إىل مطار داكار   وتوضح منظمة العفو الدولية أيضاً أن على املسافرين الذين يصلون             -٣٦
وُتنقـل هـذه    . بيانات شخـصية  حتتوي على   وا بطاقات هبوط ومغادرة     ؤويغادرونه أن ميل  

وال ميكن للمسافرين احلصول على أي شيء يدل        . النهاية إىل الشرطة السنغالية   املعلومات يف   
وخيضع املسافرون أيضاً جلمـع بيانـات مسـاهتم         . على طريقة ختزين هذه البيانات أو نقلها      

وترى منظمة العفو   . ر تسجيل السمات البيولوجية شركة أجنبية خاصة      وتسيِّ. )٦٨(البيولوجية
مبكان تطبيق واحترام القـوانني القائمـة بـشأن محايـة البيانـات             الدولية أن من األمهية     

القـانون  واحتـرام   وتوصي منظمة العفو الدولية احلكومة بضمان تطبيـق         . )٦٩(الشخصية
 فيما يتعلق باستخدام بطاقات اهلبوط وتـسجيل الـسمات البيولوجيـة            ١٢-٢٠٠٨ رقم

مع بطاقات اهلبوط بآلية مجع أكثر للمسافرين يف مطار داكار واالستعاضة عن النظام احلايل جل 
  .)٧٠(فعالية وشفافية
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حرية الدين أو املعتقد وحرية تكوين اجلمعيات والتجمع السلمي واحلق يف املـشاركة يف                -٥  
  احلياة العامة واحلياة السياسية

 بأن ممارسة املثليني جنسياً للدين يف الـسنغال تتميـز           ١تفيد الورقة املشتركة رقم       -٣٧
  .)٧١(د واالستبعاد من جانب الطوائف الدينيةباالضطها

 ١٧٩ من أصـل     ٥٩وتفيد منظمة مراسلون بال حدود بأن السنغال يأيت يف املرتبة             -٣٨
، ) باملقارنة مع السنة املاضية١٦(+يف العامل رية الصحافة  حل٢٠١٣ عام بلداً مدرجاً يف مؤشر

 ذلك، يتلقـى الـصحفيون      ومع. وبأنه مل يكن يف السجن أي صحفي وقت إصدار املؤشر         
ورغم دعوات متكررة من الـصحفيني      . أحياناً هتديدات وُتحظر وسائط إعالمهم أو ُتخرَّب      

  .)٧٢(واجملتمع الدويل، مل ُيعتمد بعد نزع صفة اجلرم عن انتهاكات قوانني الصحافة
جـرت  :  كان عـام األمـل     ٢٠١٢وتالحظ منظمة مراسلون بال حدود أن عام          -٣٩

ئاسية يف جو سلمي لوسائط اإلعالم رغم عدد قليل من االعتداءات املؤسـفة             االنتخابات الر 
على الصحفيني، وأعلن الرئيس ماكي سال عن رغبته يف نزع صفة اجلرم عـن املخالفـات                

، كما يوضح ذلك حكم     ٢٠١٣وهناك حاجة إىل إثبات كثري من األمور يف عام          . الصحفية
  . )٧٣(٢٠١٢ديسمرب /ن األولق أحد الصحفيني يف كانوالذي صدر حبالسجن 

وتكرر منظمة مراسلون بال حدود تأكيدها على التوصيات اليت قدمتـها خـالل               -٤٠
االستعراض الدوري الشامل األول للسنغال وهتيب باحلكومة أن تلغي قانون الصحافة القائم            

أحكـام الـسجن علـى      وتلغي  وتعتمد تشريعات جديدة متناسبة مع املعايري الدميقراطية،        
القوات وأن تدرب    ؛)٧٤(أداة تنظيم ذات مصداقية لوسائط اإلعالم     وتوفر  ملخالفات الصحفية   ا

ينبغـي إنـشاء    وترى أنه   . على حقوق اإلنسان وحرية الصحافة    ) الشرطة واجليش (املسلحة  
آليات عقابية للتصدي إلفالت املوظفني املكلفني بإنفاذ القانون من العقاب كلمـا هـامجوا              

  .)٧٥(وهم ظلماًصحفيني أو احتجز
 إىل أن احلق يف التظاهر أُدرج يف الدستور مع نقـل الـسلطة يف               ١٩وتشري املادة     -٤١
وجيب، يف السنغال، اإلعالن عن املظاهرات مسبقاً وليس احلصول علـى إذن            . ٢٠٠٠ عام

 احلملةعز  ففي  . ملنع ممارسة هذا احلق   " احلفاظ على النظام العام   "ولكن غالباً ما ُيذكر     . مسبق
، ُحظرت يف بعض مناطق العاصمة التجمعات السياسية اليت ينظمهـا           ٢٠١٢االنتخابية لعام   

وتبني هذه األمثلة اآلثار التمييزيـة لتنفيـذ        . املرشحان الرئاسيان ألسباب تتعلق بالنظام العام     
 ١٩وتشري املادة   . )٧٦(القانون واحلاجة املاسة إىل إصالح اإلطار القانوين الذي ينظم هذا احلق          

أيضاً إىل أن قانون حظر استطالعات الرأي كلياً أثناء فترة االنتخابات مثال علـى نـواحي                
  . )٧٧(القصور يف القوانني اليت تنظم حرية التعبري

وبالنسبة ملنظمة العفو الدولية، كان هناك إخالل باحلق يف التظـاهر الـسلمي يف                 -٤٢
حيظـر مؤقتـاً   "الداخلية أمراً وزير در  الرئاسية عندما أص   ٢٠١٢األشهر السابقة النتخابات    
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واستمرت املظاهرات، رغم هذا األمر، ولكن قوات األمن واجهتها بقمع          ". املظاهرات العامة 
وأسفرت القالقل عـن عـدة ضـحايا        . ٢٠١٢فرباير  /يناير وشباط /عنيف يف كانون الثاين   

على احملـتجني يف    وأخذت منعطفاً مأساوياً خاصاً عندما أطلقت قوات األمن الرصاص احلي           
وتوصي منظمة العفو الدوليـة     . )٧٨(داكار ويف مدن أخرى متسببة يف قتل عدد من احملتجني         

احلكومة بأن تضمن محاية احلق يف حرية التعبري وتكوين اجلمعيات والتجمع وفقاً للقـانون              
  .)٧٩(الوطين والدويل

املعلومـات يـشكل     إىل أن عدم وجود قانون بشأن الوصول إىل          ١٩وتشري املادة     -٤٣
فالوصول إىل املعلومات ليس مكرساً رمسياً يف أي        . حاجزاً قانونياً أمام التمتع ببعض احلقوق     

 بشأن اعتمـاد    ٢٠١١السلطات مشاورات مع اجملتمع املدين منذ عام        وبدأت  . قانون حمدد 
ون  باعتمـاد قـان    ١٩وتوصي املادة   . )٨٠(إطار قانوين يضمن الوصول الفعال إىل املعلومات      

بشأن الوصول إىل املعلومات وفقاً للقواعد واملعايري الدولية لضمان مزيـد مـن الـشفافية               
  . )٨١(واملساواة يف الوصول إىل اخلدمات العامة

وتتخذ . إضافة إىل ذلك، ال ُتعرف إجراءات ختصيص الترددات اإلذاعية والتلفزيونية           -٤٤
، ١٩ووفقاً للمـادة    .  مكتب الرئيس  قرار ختصيص الترددات وزارة االتصاالت بالتشاور مع      

  .)٨٢(زالت الشفافية يف منح تراخيص البث اإلذاعي تشكل حتدياً رئيسياً هلذا القطاع ما

  احلق يف الصحة  -٦  
اعترف التحالف الوطين للجمعيات واملنظمات غري احلكومية اليت تعمل لصاحل الطفل      -٤٥

املالريـا  (تحصني ومراقبة األمراض املستوطنة     بأن السنغال تبذل حالياً جهوداً لزيادة تغطية ال       
ومع ذلك، مـا زال     . ومكافحة وفيات األمهات واألطفال   ) وأمراض اإلسهال، وما إىل ذلك    

ويوصي . )٨٣(توفري الرعاية الصحية اجملانية لألطفال حىت سن السادسة يشكل أحد التحديات          
ة لألطفال حىت سن السادسة حبلول      التحالف احلكومة بأن تتعهد بتوفري الرعاية الصحية اجملاني       

  .)٨٤( إىل الغذاءم وأن تكافح سوء تغذية األطفال بتيسري وصوهل٢٠١٥عام 
 وفيات يف اليـوم يف  ٥ وفاة يف السنة أو     ١ ٧٢٠ بأن   ٢وتفيد الورقة املشتركة رقم       -٤٦

 ٩ واخنفض معدل الوفيات بنسبة   . السنغال ناجتة عن الظروف السيئة وقت الوالدة وعن الفقر        
 وفــاة ٣٩٢ إىل ٤٠٢، أي مــن ٢٠١١ إىل عــام ٢٠٠٥يف املائــة فقــط مــن عــام 

استخدام وسائل منع احلمل بنقطتني مئويتني فقط معدل وارتفع .  والدة حية١٠٠ ٠٠٠ لكل
 يف املائة، واخنفضت احتياجات التخطيط األسـري الـيت          ١٢ إىل   ١٠يف الفترة نفسها، من     

 يف املائة يف مـدة      ٣ يف املائة، وهو حتسن بنسبة       ٢٩ إىل   ٣٢ تتم تلبيتها اخنفاضاً طفيفاً من     مل
  .)٨٥(ستة أعوام

ورغم الوعود اليت قطعتها الدولة، ما زالت املرأة متوت أثناء الوالدة وهناك انعـدام                -٤٧
ويتمثل التحدي احلقيقي فيمـا يتعلـق بالقـانون         . للدقة يف استخدام بعض الشروط العامة     
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 اإلجنابية يف عدم وجود مرسوم لتنفيذه إذ يشري القانون إىل أن            بشأن تعزيز الصحة   ٠٠٦ رقم
وتوصي الورقة  . )٨٦(إجراء ورصد الشروط القانونية لإلجهاض العالجي سُيحددان يف مرسوم        

بقـانون  السكان   احلكومة بتنظيم محالت عامة، خاصة بني النساء، لتوعية          ٢املشتركة رقم   
الربملانيني والسلطات السياسية واإلدارية واجملتمعيـة      كسب تأييد   مبحاولة  الصحة اإلجنابية، و  

  .)٨٧(فيما يتعلق بتطبيق مرسوم تنفيذ القانون املتعلق بالصحة اإلجنابية
 يف املائة من سكان ٥٠ بأن الشباب يشكلون أكثر من ٢وتفيد الورقة املشتركة رقم   -٤٨

ملشاكل الـصحية الـيت     وتشمل ا . السنغال ولديهم حاجات ملحة يف جمايل التعليم والصحة       
املـراهقني والبـالغني   عند  النشاط اجلنسي املبكر    : تواجهها هذه الشرحية من السكان ما يلي      

االتصال بني اآلباء واألبنـاء     وقلة  أساليب احلماية، خاصة الرفاالت؛     استعمال  قلة  والشباب؛  
 حاالت اإلجهاض   بشأن الصحة اإلجنابية واملخاطر املرتبطة بالنشاط اجلنسي املبكر؛ وارتفاع        
  .)٨٨(بني الفتيات الالئي حيملن؛ وكثرة حدوث أعمال العنف واالعتداء اجلنسي

 إىل عدم وجود خدمات سهلة ٢وفيما عدا هذه العوامل، تشري الورقة املشتركة رقم           -٤٩
فهناك جهود قليلة ُتبذل الستقباهلم يف مرافق       . االستعمال مصممة حسب احتياجات الشباب    

ية وتقف يف سبيل وصوهلم إىل اخلدمات الصحية حـواجز نفـسية وماليـة              الرعاية الصح 
  . )٨٩(وثقافية
مصممة حسب  و بإنشاء خدمات سهلة االستعمال      ٢وتوصي الورقة املشتركة رقم       -٥٠

الصحة اإلجنابية وزيادة ميزانية وزارة الصحة لـضمان رعايـة          يف جمال   احتياجات الشباب   
  . )٩٠(البالغني الشباب/هقنيفعالة وشاملة للمراإجنابية صحية 
ويالحظ مرصد حقوق اإلنسان أن السلطات الصحية بـذلت جهـوداً ملحوظـة               -٥١

لضمان وصول جهود الوقاية والعالج إىل الرجال الذين ميارسون اجلنس مع الرجال، بوسائل             
، الذي أشار بالتحديد    ٢٠١٠اإليدز يف عام    /منها إصدار قانون فريوس نقص املناعة البشرية      

غري أن اخلوف مـن     . إىل الرجال الذين ميارسون اجلنس مع الرجال بوصفهم فئة مستضعفة         
املثليني جنسياً من الرجال من الوصول إىل اخلـدمات األساسـية،           مينع  االعتقال واالضطهاد   

  .)٩١(اإليدز وعالجه/فيها الوقاية من فريوس نقص املناعة البشرية مبا
 / نيـسان  ٩ املـؤرخ    ٠٣-٢٠١٠بأن القانون رقم     ١وتفيد الورقة املشتركة رقم       -٥٢
 بشأن فريوس نقص املناعة البشرية كان خطوة إىل األمام حنو منع مجيع أشكال              ٢٠١٠ أبريل

اإليدز، مبن  /الوصم والتمييز ضد األشخاص املصابني أو املتأثرين بفريوس نقص املناعة البشرية          
القـانون  هـذا    من   ٣٦غري أن املادة    . فيهم األقليات اجلنسية، والتصدي هلا والقضاء عليها      

 أعوام وغرامة   ١٠ و ٥كم بالسجن ملدة تتراوح بني      احلنص على   ت انطوي على مشاكل ألهن   ت
 يورو لكل من تعّمد نقل فريوس نقص املناعـة          ٨ ٠٠٠ يورو و  ٣ ٥٠٠تتراوح بني حوايل    

اعات دينيـة قويـة     وحتول دون تنفيذ هذا القانون بيئة كره املثليني اليت تعززها مج          . البشرية
  .)٩٢(وتتسامح معها السلطات
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  األشخاص ذوو اإلعاقة  -٧  
ويفيد التحالف بأن األطفال ذوي اإلعاقة يتعرضون لسوء املعاملة واإلمهال والعـزل     -٥٣

ويوصي التحالف احلكومة بتوفري    . )٩٣(واإلخفاء عن األنظار والطالق واالستبعاد من اجملتمع      
ر مالءمة وتنفيذ قانون التوجيه االجتمـاعي لألشـخاص ذوي          مرافق تعليمية وتدريبية أكث   

  .)٩٤(٢٠١٤اإلعاقة حبلول عام 
وتشري املبادرة العاملية إلهناء مجيع أشكال العقوبة البدنية لألطفال إىل أن البحوث اليت       -٥٤

 يف املائـة  ٦٠ أظهرت أن ٢٠١٠أجراها منتدى السياسات من أجل الطفل األفريقي يف عام       
على األقل من أنواع العنف البدين،    لنوع واحد   ل ذوي اإلعاقة يف السنغال تعرضوا       من األطفا 

ذلك اخلنق أو احلـرق أو      ويأيت بعد   وأن من الشائع أن يتعرضوا للضرب أو اللكم أو الركل           
  .)٩٥(ويف أغلب األحيان، يكون اآلباء واألقارب هم من يرتكبون العنف البدين. الطعن
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