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  مقدمة
 الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل، املنشأ وفقاً لقـرار جملـس             عقد  -١

      ٢يف الفتـرة مـن   رابعـة  ، دورته ال٢٠٠٧يونيه / حزيران١٨ املؤرخ   ٥/١حقوق اإلنسان   
 عاشـرة  اجللـسة ال   يف املتعلق بالـسنغال  ستعراض  ال ا يجرأُو. ٢٠٠٩ فرباير/شباط ١٣إىل  

اعتمد و. ماديكي نيانغ  معايل السيد    غالن الس وترأس وفد . ٢٠٠٩ فرباير/ شباط ٦املعقودة يف   
  .بالسنغال  املتعلق، هذا التقرير٢٠٠٩ فرباير/ شباط١٠ املعقودة يف جلستهيف الفريق العامل، 

ـ السنغالولتيسري استعراض حالة حقوق اإلنسان يف     -٢  ،سان، اختار جملس حقوق اإلن
 :تاليـة ينتمون إىل البلدان ال    )اجملموعة الثالثية (جمموعة مقررين   ،  ٢٠٠٨ سبتمرب/ أيلول ٨يف  

  .والربازيل وأنغوال إيطاليا
، صدرت الوثائق التالية الستعراض حالـة       ٥/١ من مرفق القرار     ١٥وعمال بالفقرة     -٣

  : حقوق اإلنسان يف السنغال
ــر   )أ(   ــينتقري ــاً لل /وط ــدم وفق ــي مق ــرض خط ــرة ع ) أ(١٥فق

(A/HRC/WG.6/4/SEN/1)؛  
) ب(١٥ السامية حلقوق اإلنسان عمـالً بـالفقرة         املفوضيةجتميع أعدته     )ب(  

(A/HRC/WG.6/4/SEN/2)؛  
  .(A/HRC/WG.6/4/SEN/3)) ج(١٥موجز أعدته املفوضية عمالً بالفقرة   )ج(  

قاً ا مـسب  ثية، قائمة أسـئلة أعـدهت      عن طريق اجملموعة الثال    السنغال،وأحيلت إىل     -٤
. اجلمهورية التشيكية والتفيا وهولندا والسويد واململكة املتحدة والدامنرك وأملانيا وآيرلنـدا          

  . لالستعراض الدوري الشاملاملوقع الشبكي اخلارجيعلى متاحة وهذه األسئلة 

  موجز مداوالت عملية االستعراض  -أوالً   

   االستعراضموضوععرض مقدم من الدولة   -ألف   
 معايل  عرض،  ٢٠٠٩ فرباير/ شباط ٦املعقودة يف   للفريق العامل،    عاشرةجللسة ال يف ا   -٥

وقال إن السنغال تظل مقتنعة . الوطينتقرير ال ،العدلالدولة ووزير  وزير ماديكي نيانغ،السيد 
على الدوام بأن املراعاة الواجبة حلقوق اإلنسان تساعد الدول على إقامة نظام دويل يرتكـز               

وحيث إنه مل يتمكن، بـسبب  . السلم واألمن، وبأهنا عامل يف إقامة هذا النظامعلى العدالة و  
ضيق الوقت، من بيان كل اجلهود املبذولة من جانب السنغال لتعزيـز حقـوق اإلنـسان                

  .ومحايتها، فقد ذكر املبادرات الرئيسية فقط
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قانونيـة  وذكر أن احلقوق واحلريات األساسية املنصوص عليها يف خمتلف الوثائق ال            -٦
وقد أنشأت السنغال عددا من اآلليات لتعزيز حقـوق         . الدولية مكرسة يف الدستور السنغايل    

  :اإلنسان ومحايتها، من بينها
، وهي مؤسسة ١٩٧٠اللجنة السنغالية حلقوق اإلنسان، اليت أنشئت يف عام   )أ(  

الذي منحتـها   " لفأ"مستقلة تتمتع باالستقالل املايل الذايت، واحلاصلة على مركز االعتماد          
   ، جلنة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية؛١٩٩٩إياه، منذ عام 

          املفوضية السامية حلقوق اإلنسان وتعزيـز الـسلم، الـيت أنـشئت يف               )ب(  
  ، واملسؤولة عن تعزيز مجيع حقوق اإلنسان ومحايتها؛ ٢٠٠٤عام 

تتمثـل مهمتـه    ،  ١٩٩١وسيط اجلمهورية، وهو منصب أنشئ يف عـام           )ج(  
  .ئياًالرئيسية يف الوساطة بني اإلدارة واملواطنني، وله احلق يف التصرف تلقا

ويف إطار متابعة التصديق على الربوتوكول االختياري التفاقية مناهـضة التعـذيب              -٧
وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة، اعتمـدت اجلمعيـة               

املرصـد  : ، مشروع قانون بشأن إنشاء آلية جديدة ملنع التعـذيب         ٢٠٠٦ عام   الوطنية، يف 
  .الوطين ألماكن االحتجاز

وتتشرف السنغال باختيار عاصمتها الستضافة املكتب اإلقليمي لغرب أفريقيا التابع            -٨
  .ملفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان

تنفق على  : يم يف السنوات األخرية   وقد خصصت السنغال موارد مالية ضخمة للتعل        -٩
وقد أفضت هـذه اجلهـود إىل       . التعليم حاليا نسبة اثنني وأربعني يف املائة من ميزانية الدولة         

ومكنت هذه اجلهود السنغال من التحـرك  . حتسن كبري يف معدل االلتحاق بالتعليم االبتدائي  
 من التفاوتات بـني اجلنـسني       تعميم االلتحاق بالتعليم وكذلك، يف املقام األول، احلد        حنو

  .واملناطق واألوساط
، الربنـامج الـوطين   ٢٠٠٤وفيما يتعلق بالطفولة املبكرة، أنشأت السنغال، يف عام     -١٠

الذي أشادت به اليونسكو، والذي يكفل رعايـة  ، "Case des tout petits"  لرياض األطفال،
من هلم احلصول علـى التعلـيم       األطفال حىت سن السادسة، من أبناء األسر احملرومة، ويض        

  .والرعاية الصحية والغذاء
وتعزيزا للحق يف الصحة، خصصت السنغال موارد عامة كبرية تفوق املـستويات              -١١

الدولية اليت حددهتا منظمة الصحة العاملية، مما يثبت عزمها على ضمان حصول اجلميع على              
 برامج تتصدى ملشاكل حمددة متـس       وأنشئت برامج وطنية خمتلفة، من بينها     . الرعاية الصحية 

فئات اجتماعية ضعيفة معينة، مثل أطفال الشوارع وتالميذ بعض املدارس القرآنية واألطفال            
ووضعت الـسنغال  . ذوي اإلعاقة اإليدز واألشخاص/املصابني بفريوس نقص املناعة البشرية

  .حية وبعض األدوية تزود املسنني املعوزين جمانا بالرعاية الص،"Sesame"أيضا خطة تسمى 
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واضطلعت السنغال، للوفاء بالتزاماهتا الدولية املتعلقة بعدم التمييـز ضـد املـرأة،               -١٢
وفيما يتعلق حبمايـة    . بإصالح تدرجيي ال رجعة فيه هبدف حتسني تشريعاهتا على حنو مطرد          

 تـشويه   السالمة البدنية للمرأة، مل تكتف السنغال باعتماد تدابري عقابية، من بينـها جتـرمي             
األعضاء التناسلية لإلناث والعنف ضد املرأة واالجتار بالبشر ألغراض االستغالل اجلنـسي،            

وهلذه الغايـة، أنـشئ     . وإمنا تبذل كذلك جهودا هائلة متواصلة إلذكاء الوعي هبذه القضايا         
وحسمت مسألة حصول   . ٢٠٠٨ديسمرب  / كانون األول  ١٥املرصد الوطين حلقوق املرأة يف      

  .  من الدستور١٥ى احلق يف متلك األراضي يف املادة املرأة عل
وباإلضـافة إىل  . وتظل محاية األطفال حتظى بأولوية عالية يف السياسات الـسنغالية          -١٣

التصديق على الصكوك الدولية الرئيسية ذات الصلة، اختذت السنغال إجراءات مهمة إلعمال            
  .األطفالباص ويف هذا الصدد، جتري صياغة قانون خ. حقوق األطفال

وفيما يتعلق باحلقوق املدنية والسياسية، ذكرت السنغال بأهنا ذات تقليد عريـق يف               -١٤
  .ور يكفل حرية التظاهر وحرية التعبري والفكرتوبالتايل، فإن الدس. احترام احلريات

وسوف تواصل السنغال العمل على تعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها وتظل منفتحـة              -١٥
تعاون يف هذا الصدد، وال سيما مع املكلفني بواليات يف إطـار اإلجـراءات              لكل أشكال ال  

  .وذكر وزير الدولة أيضا بأن السنغال استجابت جلميع طلبات الزيارة حىت اآلن. اخلاصة

  لي وردود الدولة موضوع االستعراضاحلوار التفاع  -باء   
نات إضافية مـن مخـسة      وهناك بيا .  وفدا ببيانات  ٦٠خالل احلوار التفاعلي، أدىل       -١٦
وسُتنشر، عند توفرها،    اإلدالء هبا خالل احلوار التفاعلي بسبب ضيق الوقت،          مل يتسن  وفود

  .*على الشبكة اخلارجية لالستعراض الدوري الشامل
وشكر عدد من الوفود للسنغال على التقرير الوطين الشامل وعلى عرضها الـصريح        -١٧

وألقيت بيانـات   . د املقدمة على األسئلة املطروحة سلفاً     والرتيه والناقد للذات، وعلى الردو    
رحبت بالتزام السنغال بعملية االستعراض الدوري الشامل ومبشاركتها البناءة وباملـشاورات           

  .الواسعة النطاق اليت أجرهتا مع أصحاب املصلحة أثناء إعداد التقرير الوطين
. األساسـية حلقـوق اإلنـسان     والحظت نيجرييا أن السنغال تواصل تعزيز بنيتها          -١٨

وأشارت إىل سياسات السنغال وخطط عملها املتعلقة بتمكني الطفل واملرأة، واجلهود الـيت             
كما أشارت نيجرييا إىل التحديات اليت تواجهها السنغال،        . تبذهلا خبصوص قضاء األحداث   

ودعت نيجرييا اجملتمع   . مبا يف ذلك عدم كفاية املوارد املالية، وبناء القدرات، والدراية التقنية          
الدويل إىل دعم السنغال يف جماالت توليد الثروة ومكافحة الفقر وتقدمي اخلدمات االجتماعية             

__________ 

  .النيجر واالحتاد الروسي وألبانيا ومجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية وبنغالديش  *  
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وشجعت نيجرييا الـسنغال علـى   . األساسية من أجل زيادة تعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها      
عامة املعنيـة   مواصلة حتسني سياساهتا وبراجمها لتدعيم قدرات مؤسساهتا الوطنية وسلطاهتا ال         

   باختاذ القرارات ولتحسني البيئة التشريعية والقضائية وكـذلك البنيـة األساسـية الـشاملة         
  .حلقوق اإلنسان

وشددت اجلزائر على التزام السنغال حبقوق العمال املهاجرين وشجعت الـسنغال             -١٩
لتـصديق علـى    على مواصلة التزامها بتعزيز الوعي فيما بني أكرب عدد من البلدان بأمهيـة ا             

وطلبـت اجلزائـر    . االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسـرهم         
احلملة الكربى من أجل الزراعة والغذاء والوفرة وأوصـت بـأن           معلومات عن تنفيذ خطة     

تواصل السنغال بذل جهودها الرامية إىل ضمان احلق يف الغذاء للشعب السنغايل وأن تنظـر               
لب من املفوضية السامية حلقوق اإلنسان تزويدها مبا يلزم من مساعدة تقنية يف جمال              يف أن تط  

ورحبت باجلهود اليت تبذهلا السنغال إلعادة تأكيد الطابع التساحمي والسلمي          . احلق يف الغذاء  
لإلسالم وشجعت احلكومة على مواصلة التزامها الدويل بتعزيز روح التسامح واحلوار بـني             

  .ضارات والثقافاتاألديان واحل
والحظ املغرب جتسيد التزام السنغال حبقوق اإلنسان يف الدستور، الـذي يـسلم               -٢٠

وأشار إىل التصديق على جل الصكوك الدولية       . بسيادة االتفاقات الدولية على القانون الوطين     
ن شريعية واملؤسسية وأوصـى بـأ     تكما أشار املغرب إىل البنية األساسية ال      . حلقوق اإلنسان 

. تواصل السنغال جهودها الرامية إىل حتقيق اتساق إصالحاهتا وتعزيز آلياهتـا ومؤسـساهتا            
وأوصى املغرب، يف معرض مالحظته أن التصدي للفقر يشكل أولوية، بأن تواصل الـسنغال        
وتعزز جهودها الرامية إىل مكافحة الفقر وطلب من اجملتمع الدويل تزويد السنغال باملساعدة             

  .هذا الصددالالزمة يف 
وأشار السودان إىل التصديق على اتفاقية حقوق الطفل واالتفاقية األفريقية بـشأن               -٢١

كما أشار إىل صندوق األطفال الذين مل يبلغوا سن الدراسة، وبرامج مكافحـة             . رفاه الطفل 
وأوصى السودان بأن تواصل السنغال جهودهـا       . االجتار بالبشر، وقوانني محاية حقوق املرأة     

رامية إىل القضاء على الفقر، وحتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية، وتنسيق جهودها مع جهود             ال
  .غريها من البلدان النامية وأصحاب املصلحة

ورحبت تونس بالتصديق على معظم الصكوك الدولية حلقوق اإلنسان، وإدماجها يف    -٢٢
 بإنشاء آليات للتـصدي     وأحاطت علما . الدستور، وإنشاء مؤسسات لتعزيز حقوق اإلنسان     

للفقر من خالل برنامج مساعدة ومن خالل االئتمان بالغ الصغر، واستفسرت عن تنـسيق              
  .هذه اآلليات وتنظيمها

وأحاطت إيران علما بالتدابري املتخذة إلعمال احلقوق االقتـصادية واالجتماعيـة              -٢٣
ومع ترحيـب إيـران     . ئية لأللفية والثقافية، مبا فيها احلق يف التنمية، ولتحقيق األهداف اإلمنا        

بامليزانية اليت خصصت للتعليم، فإهنا أشارت إىل ضرورة االضطالع مبزيد من العمل لضمان             
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واستفسرت إيران عن التدابري املتعلقة بتوفري فرص العمل        . إمكانية احلصول على التعليم اجملاين    
ر ويف تقدمي اخلـدمات التعليميـة       وتنفيذ برامج احلماية، واإلجنازات احملققة يف احلد من الفق        

وأوصت إيران بأن تتخـذ     . والصحية، واملدى الذي سيبلغه حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية       
السنغال مجيع التدابري املالئمة والالزمة لتحسني وتـسريع إعمـال احلقـوق االجتماعيـة              

نهض السنغال بثقافة   وأوصت أيضا بأن ت   . واالقتصادية والثقافية وبصفة خاصة احلق يف التنمية      
  .حقوق اإلنسان يف اجملتمع بغية زيادة تعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها

جتعل التعليم جمانيا وإلزاميا لألطفـال يف الفئـة         : وأشادت إندونيسيا بالقوانني اليت      -٢٤
 سنة، وحتظر تشغيل األطفال دون سن اخلامسة عشرة، وحتظر مجيع أشكال            ١٦-١العمرية  

وشددت إندونيسيا على أن السنغال صـدقت علـى         . ر وإفساد أخالقهم  العنف ضد القص  
وأوصت بأن تواصل السنغال جهودها الراميـة       . اتفاقيات دولية كثرية وشاركت يف تدوينها     

إىل تقليص نسبة سكان احلضر الذين يعيشون يف األحياء الفقرية بغية إعمال حق األسـر يف                
لذي حددته اليونسكو واملتمثل يف سد الفجـوة        وأشارت إىل التحدي ا   . أحوال سكنية الئقة  

القائمة يف معدالت االلتحاق بالتعليم االبتدائي مع معاجلة املسائل املتعلقة بالنوعية يف الوقت             
  .نفسه وأوصت بأن تتخذ حكومة السنغال اخلطوات الالزمة ملواجهة هذا التحدي

 التقارير إىل هيئـات     ورحبت تركيا، يف معرض مالحظتها تأخر السنغال يف تقدمي          -٢٥
وشجعت تركيا السنغال على الترحيب     . املعاهدات، باستعداد احلكومة لتقدمي بعض تقاريرها     

باملكلفني بواليات يف إطار اإلجراءات اخلاصة وتوفري أفضل الظروف املمكنة بغية متكينهم من 
. ا محاية حقوق الطفل   وأشادت باألولوية املمنوحة للتعليم واألمهية اليت حتظي هب       . أداء مهامهم 

وأوصت تركيا بأن تضع السنغال يف اعتبارها التعليقات اليت أبدهتا جلنـة حقـوق الطفـل                
خبصوص اعتماد استراتيجية عاملية للقضاء على مجيع أشكال التمييز ضد الفئات الضعيفة من             

 مؤمتر كما شجعت تركيا السنغال، اليت هلا خربة كبرية بفضل مشاركتها النشطة يف     . األطفال
  .، على مواصلة اإلسهام على حنو إجيايب يف عملية االستعراض٢٠٠١ديربان العاملي لعام 

وأشادت فييت نام باستراتيجية السنغال الوطنية لتخفيف حدة الفقـر وتـدابريها              -٢٦
ورحبت بانـضمام   . اإليدز/فريوس نقص املناعة البشرية   إلصالح التعليم وبراجمها للوقاية من      

.  املعاهدات الدولية الرئيسية حلقوق اإلنسان وبتعاوهنا مع اإلجـراءات اخلاصـة           السنغال إىل 
وسلمت فييت نام بأن محاية حقوق الفئات الضعيفة تشكل أحد التحديات الرئيسية وأوصت    

  .بأن تواصل السنغال جهودها وتتخذ تدابري فعالة ملواجهة هذا التحدي
لفقر وتعزيـز اخلـدمات االجتماعيـة       وأحاطت كوبا علما باستراتيجية مكافحة ا       -٢٧

وامتدحت تعزيز احلق يف الغذاء واحلماية االجتماعيـة والـصحة          . وحتسني األحوال املعيشية  
ورحبت كوبا مببادرات السنغال جمال تدعيم احلـوار بـني          . والتعليم وحقوق الطفل واملرأة   
 ومبادراهتا الرامية وأوصت كوبا بأن تواصل السنغال جهودها. احلضارات والثقافات واألديان

  .إىل تعزيز احلوار والسلم والتسامح فيما بني الشعوب والثقافات واألديان واحلضارات
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وأشارت هولندا إىل حاالت انتهاك واضح الستقالل احملاكم وأوصت بأن تـضمن              -٢٨
وفيما يتعلق باحلوادث اليت تقع مع      . السنغال الفصل بني السلطات واستقالل السلطة القضائية      

. الصحفيني والصحافة، أوصت هولندا السنغال برتع الصفة اجلرمية عن املخالفات الصحفية          
وأشارت إىل أن قانون العقوبات جيرم السلوك اجلنسي املثلي وأوصت بأن حتذف الـسنغال              

ورحبت هولندا بإنشاء املرصد    . املادة املعنية، اليت تتعارض مع اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان        
قوق املرأة ولكنها أعربت عن القلق إزاء استمرار انعدام املساواة قانونا وفعال بـني              الوطين حل 

واستفسرت عما إذا كان املرصد قد أبلغ فعال عن حاالت وقدم اقتراحـات             . الرجل واملرأة 
  .لتحسني الوضع

والحظت اجلماهريية العربية الليبية تكريس حقوق اإلنسان يف الدسـتور، وعـدد              -٢٩
ليت سنت، والتصديق على عدة صكوك دولية، مبا يف ذلك اتفاقية مناهضة التعذيب             القوانني ا 

واستفسرت عن التدابري املتخذة الستهالل     . والربوتوكوالن االختياريان التفاقية حقوق الطفل    
  .محلة الزراعة واحلق يف الغذاء ولزيادة إنتاج األغذية األساسية

ة بني اجلميع ورحبت بـاجلهود املبذولـة        والحظت قطر أن الدستور يضمن املساوا       -٣٠
وأشادت . لتعزيز حقوق اإلنسان، مبا فيها احلق يف التعليم واحلق يف الصحة واحلق يف املسكن             

ورحبت باجلهود  . قطر بالتعايش السلمي والتسامح، وبصفة خاصة بني املسيحيني واملسلمني        
رد املستخدمة للتصدي ملشكلة    املبذولة للقضاء على الفقر وطلبت معلومات عن الطرق واملوا        

  .اإليدز/فريوس نقص املناعة البشرية
بأن  وأوصت. ورحبت سويسرا بتصميم السنغال على جعل حقوق اإلنسان أولوية          -٣١

اختاذ تدابري حمددة وفعالة الزمة لضمان احترام حرية التعبري وحرية          ) أ: (تقوم السنغال مبا يلي   
  كافحة اإلفالت من العقاب على الـصعيد الـدويل،         واملسامهة يف م  ) ب(تكوين اجلمعيات؛   

 عن طريق تنفيذ الوالية اليت عهد هبا االحتاد األفريقي إىل السنغال حملاكمة رئـيس               وال سيما 
 اليت حتظـر    ٩٩/٠٥وضمان تنفيذ أحكام القانون     ) ج(تشاد السابق، السيد حسني حربي؛      

فعالة ملنع هذه املمارسة والقضاء عليها؛      تشويه األعضاء التناسلية لإلناث وتنظيم محلة وطنية        
وزيادة جهودها املتعلقة بتنفيذ اتفاقية حقوق الطفل، وبصفة خاصة يف جمـاالت قـضاء     ) د(

وأعربت سويسرا عن القلق إزاء التقارير املتعلقة       . األحداث واالجتار باألطفال وعمل األطفال    
 ضـمان أن يتمتـع مجيـع        باحتجاز أفراد على أساس ميلهم اجلنسي وشددت على أمهيـة         

  .األشخاص حبقوقهم دون متييز
وأحاطت باكستان علما بعمل اللجنة السنغالية حلقوق اإلنسان فيما يتعلق بتعزيـز              -٣٢

حقوق اإلنسان واخلطوات املتخذة حلماية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة، مبـا يف ذلـك              
تعلـق مبكافحـة هتريـب      وامتدحت باكستان التشريع امل   . املدارس اخلاصة للتدريب املهين   

وأوصت باكستان بإتاحة هذا القانون للبلدان اليت تواجه مشاكل متعلقة بتهريب           . املهاجرين
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ورحبت باكستان بالتدابري املتخذة    . املهاجرين، بغية مساعدهتا على سن قوانني من هذا القبيل        
  .للقضاء على الفقر بالرغم من تعرض السنغال للكوارث الطبيعية

سرت فرنسا عن حقوق املرأة والقضاء على التمييز، مبـا يف ذلـك تعـدد               واستف  -٣٣
وأحاطت فرنسا علما بالتعاون    . الزوجات وقواعد املرياث وتشويه األعضاء التناسلية لإلناث      

مع املكلفني بواليات يف إطار اإلجراءات اخلاصة واستفسرت عما إذا كان من املتوخى             القائم  
 من القانون اجلنائي املتعلقـة      ٨٠وأوصت فرنسا بإلغاء املادة     . اتوجيه دعوة دائمة إليهم مجيع    

باإلخالل بأمن الدولة واليت تقيد احلق يف حرية التعبري، كما أوصت، على ضوء ما حـدث                
مؤخرا من حاالت حظر للتظاهر وفرض ضغوط على منظمي اجتماعات سياسية معينة، بأن             

  .يات بصورة فعليةتكفل السنغال حرية التظاهر وحرية تكوين اجلمع
وقالت تشاد إن السنغال منارة للدميقراطية يف أفريقيا وأشارت إىل اهلياكل املؤسسية              -٣٤

ورحبت بالتزام السنغال بكفالة احلق يف الغذاء       . اليت أنشئت حلماية حقوق اإلنسان وتعزيزها     
  .وطلبت أن يقدم اجملتمع الدويل دعمه ملواصلة التحسني يف جمال حقوق اإلنسان

اللجنـة  بورحبت اململكة املتحدة باملفوضية السامية حلقوق اإلنسان وتعزيز السلم و           -٣٥
. السنغالية حلقوق اإلنسان وشجعت السنغال على ضمان عملهما يف نطاق مبادئ بـاريس            

الربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب وغريه مـن ضـروب          وأشادت بااللتزام ب  
اسية أو الالإنسانية أو املهينة وأعربت عن األمل يف مراعـاة األحكـام             املعاملة أو العقوبة الق   

وأوصت بأن تواصل السنغال محالهتا اخلاصة بإذكـاء الـوعي          . املتعلقة بالزيارات والتمويل  
ملكافحة تشويه األعضاء التناسلية لإلناث وغريه من املمارسات الضارة التقليدية اليت حتـدث             

وأحاطت علما بالشواغل املتعلقة حبظر     . ء على هذه املمارسات   ضد النساء والفتيات والقضا   
بعض أشكال النشاط اجلنسي بني بالغني متراضني وأوصت بتعديل القانون اجلنائي للـسنغال      

كمـا أحاطـت علمـا    . لرتع الصفة اجلرمية عن النشاط اجلنسي املثلي بني بالغني متراضني  
. صحفيني وحرية التعبري يف وسـائط اإلعـالم       بالشواغل املعرب عنها فيما يتعلق باحتجاز ال      

وأوصت اململكة املتحدة بأن متضي السنغال قدما يف تنفيذ اخلطط الرامية إىل نـزع الـصفة                
أُبلغ  وملا   ٢٠٠٤اجلرمية عن املخالفات الصحفية طبقا ملا وافق عليه رئيس اجلمهورية يف عام             

  .حلق يف حرية الرأي والتعبريبه مقرر األمم املتحدة اخلاص املعين بتعزيز ومحاية ا
وأحاطت كوت ديفوار علما بتوفر اإلرادة السياسية للسنغال على تقدمي خـدمات              -٣٦

كمـا  . التصحاح يف املناطق اليت تفتقر إليها وعلى إعمال حقوق حيازة األرض والـسكن            
، الذي حيقق زيـادة فـرص       "التعليم للجميع "أحاطت علما بالتزام السنغال بتنفيذ مشروع       

وأوصت بأن يعزز اجملتمع الدويل دعمه      . االلتحاق بالتعليم االبتدائي وحتسني نوعية التدريس     
للسنغال، اليت تظل منوذجا للدميقراطية يف أفريقيا، وبصفة خاصة فيما يتعلق بتعزيز احلقـوق              

  .االقتصادية واالجتماعية والثقافية
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وإزاء التحرش والتمييز اللـذين   ،  ةوأعربت بلجيكا عن القلق إزاء جترمي املثلية اجلنسي         -٣٧
ويف هذا الصدد، أشري إىل توقيف تسعة أشـخاص مـؤخرا           . يقع ضحية هلما املثليون جنسيا    

وأوصت بلجيكا برتع الصفة    . واحلكم عليهم بالسجن ملدة مثانية أعوام بسبب ميلهم اجلنسي        
.  ميلهم اجلنسي  اجلرمية عن املثلية اجلنسية وإطالق سراح مجيع األشخاص املسجونني بسبب         

كما أوصت بأن حتترم السنغال وحتمي حقوق اإلنسان واحلريات األساسية جلميع األشخاص            
وباإلضافة إىل ذلك، أوصت بلجيكا، وهي تالحـظ أن         . دون أي شكل من أشكال التمييز     

الصحفيني يواجهون ضغوطا وهتديدات وأعمال ترهيب أخرى ويتعرضون للسجن يف بعض           
         السنغال تشريعها املتعلق حبرية الـصحافة مـن أجـل مواءمتـه مـع               األحيان، بأن تنقح  

  . املعايري الدولية
ويف حني سلمت السويد حبرية التعبري والحظت عزم الـسنغال علـى التوسـع يف              -٣٨

إصالح قانون الصحافة الوطين، فإهنا أعربت عن القلق إزاء التقارير املتعلقة بأعمال التحرش             
وأوصت السويد السنغال باختاذ مزيـد      . ة ضد الصحفيني ووسائط اإلعالم    والترهيب املوجه 

من التدابري، مبا يف ذلك إجراءات تشريعية، لكفالة االحترام التام حلرية التعبري وحرية الصحافة        
وأحاطت السويد علما بالشواغل اليت أعربت عنها جلنة حقوق الطفل          . وفقا للمعايري الدولية  
البدين، على الرغم من وجود حظر قانوين هلذا العقاب، وأوصت السنغال     فيما يتعلق بالعقاب    

مبواصلة جهودها واختاذ التدابري السياساتية الالزمة حلماية األطفال من العقاب البدين وغـريه             
  .من أشكال العنف أو االستغالل

وأيدت لكسمربغ توصية جلنة حقوق الطفل الداعية إىل أن تواصل السنغال تنفيـذ               -٣٩
محالت إذكاء الوعي ملكافحة تشويه األعضاء التناسلية لإلناث وغريه من املمارسات التقليدية          

كما أيـدت   . ث توجهات إجيابية يف السلوك التقليدي     االضارة بالصحة وأن تسعى إىل إحد     
لكسمربغ توصية جلنة احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية الداعية إىل حتـسني تنفيـذ             

وأيدت لكـسمربغ أيـضا     . لرامية إىل القضاء على مجيع أشكال العنف ضد املرأة        القوانني ا 
توصية جلنة حقوق الطفل الداعية إىل أن تكفل السنغال حتـسني تنفيـذ قـانون مكافحـة            
االستغالل اجلنسي لألطفال وأن تتخذ تدابري أفضل حلماية الفتيات العامالت يف اخلدمة املرتلية 

وأحاطت لكسمربغ علما بالتقـارير املتعلقـة       . واالعتداء اجلنسي من االستغالل االقتصادي    
بالتعذيب داخل مراكز االحتجاز والتعدي على استقالل القضاء والقيود املفروضة على حرية            

كما أحاطت لكسمربغ علما مبكافحة السنغال للفقر ورحبت مبشاركتها الراميـة         . الصحافة
  .سامهة يف احلوكمة الرشيدةإىل بلوغ األهداف اإلمنائية لأللفية وامل

وأشادت سلوفينيا بالتعاون مع برنامج األمم املتحـدة للمـستوطنات البـشرية يف               -٤٠
وأشادت بإلغـاء عقوبـة     . النهوض باألحياء الفقرية وإعمال حقوق حيازة األرض والسكن       

اإلعدام وبالتصديق على معظم معاهدات حقوق اإلنسان وشجعت على تقـدمي التقـارير             
وأعربت عـن   . املكلفني بواليات يف إطار اإلجراءات اخلاصة     ة والرد على استبيانات     الدوري
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القلق خبصوص األطفال العاملني وخبصوص حاالت التوقيف التعسفي والتحـرش والتمييـز            
وأوصت بأن تراجع سلوفينيا التشريع الوطين الـذي        . بسبب امليل اجلنسي أو اهلوية اجلنسانية     

شخاص ومقاضاهتم ومعاقبتهم بسبب ميلهم اجلنـسي أو هويتـهم          يسفر عن التمييز ضد األ    
وأحاطت سلوفينيا علما بالتقارير املتعلقة بالقيود املفروضة علـى حريـات           . اجلنسانية فقط 

التعبري وتكوين اجلمعيات والتجمع وأوصت بأن حتمي السنغال احلق يف التجمع واحلـق يف              
ت عنه جلنة حقوق الطفل إزاء النقص يف قضاة وأحاطت علما بالقلق الذي أعرب. حرية التعبري

  .األحداث، والعدد غري الكايف من حاكم األحداث، واحتجاز الفتيات يف سجون الكبار
وأحاطت مجهورية الكونغو الدميقراطية علما بتصديق السنغال على صكوك دوليـة             -٤١

لـسماح لألشـخاص    كثرية وبالنهج القانوين املتبع يف اإلجراءات القضائية، مبا يف ذلـك ا           
وسلطت الضوء على الـسياسات الداعمـة       . باالعتراض على قانون ينتهك حقوق اإلنسان     

وطلبـت  . لألشخاص يف الفئات العمرية الضعيفة وعلى االعتراف باملـساواة ودور املـرأة           
وشجعت . معلومات خبصوص التغيريات اليت أجريت يف املؤسسات، مبا فيها اجلمعية الوطنية          

مواصلة سياستها املتعلقة باألشـخاص املـصابني بفـريوس نقـص املناعـة             السنغال على   
  .اإليدز واملسنني، واليت جتعل التزامها بقضية حقوق اإلنسان أكثر حتديدا/البشرية
وأحاط الكرسي الرسويل علما باحلكم الدستوري املتعلق باملعتقدات الدينية وأشـاد             -٤٢

كما أحاط علما بالرتعة الواضحة إىل تقييد حريـة         . مبشاركة السنغال يف احلوار بني األديان     
الصحفيني وأوصى بأن يتلقى أفراد الشرطة والقوات املسلحة تدريبا يف جمال حقوق اإلنسان             

وأحاط الكرسي الرسويل علما    . وحرية الصحافة بغية منع حدوث أي تدهور يف هذا الصدد         
 من االستثمار يف العمل على حتقيق بارتفاع معدل الوفيات النفاسية وأوصى بأن تزيد السنغال    

األهداف اإلمنائية لأللفية فيما يتعلق بصحة األم، مبا يف ذلك تأمني احلصول علـى املعـدات              
والعقاقري واإلمدادات؛ وتوفري وسائل النقل الالزمة لإلحاالت الطبيـة؛ والـشراكات مـع             

ملمنوحة للتعليم، فإنه أوصى    وإذ سلم الكرسي الرسويل باألولوية ا     . العاملني الطبيني اآلخرين  
  .غال بزيادة االستثمار يف التعليم وبإيالء اهتمام خاص لتعليم الفتيات والشاباتنالس
وأحاطت الصني علما بأن احلد من الفقر يشكل أولوية وأعربت عن تقديرها للتقدم               -٤٣

لتقدم احملرز يف   كما أحاطت الصني علما با    . احملرز يف تعزيز احلق يف الصحة والتعليم والثقافة       
واستفسرت الصني عن التدابري الـيت      . القضاء على التمييز ضد املرأة ويف محاية حقوق الطفل        

  .تعتزم السنغال اختاذها للتخفيف من تأثري األزمة الغذائية واألزمة املالية على حقوق شعبها
تقـدمي  وأحاطت غانا علما باجلهود الرامية إىل ضمان توافر مستوى معيشي الئق و             -٤٤

ورحبت بسن تـشريع جيـرم      . الدعم إىل الفئات الضعيفة وكفالة احلق يف الصحة والتعليم        
التحرش اجلنسي والعنف العائلي ضد املرأة وأوصت بأن تزيد السنغال من جهودها الرامية إىل      
القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة، بوسائل من بينها اعتماد تدابري فعالـة لتنفيـذ                

كما أوصت بأن تعمل السنغال، باالستعانة باجملتمع الدويل،        . يعات القائمة ذات الصلة   التشر
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على زيادة جهودها الرامية إىل تسريع تنفيذ املرحلة التالية من ورقة استراتيجية احلد من الفقر               
  .اخلاصة هبا بغية تعزيز احلق يف مستوى معيشي الئق

ساواة وإلغاء التمييز ضد األطفال املولـودين       واستفسرت أملانيا عن تدابري ضمان امل       -٤٥
خارج رباط الزوجية، واألطفال ذوي اإلعاقة، واألطفال املصابني بفريوس نقـص املناعـة             

وأوصت أملانيا بـأن    . اإليدز، والفتيات، وأطفال الشوارع، وتالميذ املدارس القرآنية      /البشرية
لالجتار بالبشر، ومحاية األطفال ضحايا     تواصل السنغال جهودها الرامية إىل املكافحة الفعالة        

كما أوصت بـأن    . االستغالل اجلنسي، ومنع إيذاء الفتيات العامالت كخادمات يف املنازل        
تزيد السنغال من جهودها املبذولة لضمان وصول اجلميع إىل خدمات ومرافق الرعاية الصحية 

وأوصت أملانيا بـأن تواصـل      . لألمهات واألطفال، وبصفة خاصة يف املناطق الريفية والنائية       
السنغال اختاذ مجيع التدابري الالزمة لضمان التدريب الكايف للمدرسني، وتكافؤ فرص التعليم            
للبنني والبنات يف مجيع املناطق، وحتقيق زيادة كبرية يف معدالت االلتحاق بالتعليم االبتـدائي       

  .واوالثانوي، مبا يف ذلك يف املناطق الريفية واملناطق األقل من
وأحاط اليمن علما بالتصديق على جل الصكوك الدولية حلقوق اإلنسان وبأن هذه              -٤٦

كما أحاط اليمن علما باجلهود اليت تبـذهلا الـسنغال،          . الصكوك هلا األسبقية على الدستور    
واليت حتتاج إىل الدعم من اجملتمع الدويل، من أجل إشاعة ثقافة احترام حقوق اإلنسان وإقامة               

  . الالزمة يف هذا الصدداملؤسسات
وأحاطت عمان علما بعدد الصكوك الدولية الـيت مت التـصديق عليهـا وبإقامـة                 -٤٧

كما أحاطت . مؤسسات كثرية، من بينها املكتب اإلقليمي للمفوضية السامية حلقوق اإلنسان
ية علما مبسامهة السنغال يف جمال التعليم ويف إعمال احلقوق املدنية والـسياسية واالقتـصاد             

وأوصت بقبول الدعم من املفوضية يف جمال نشر حقوق اإلنسان بغية           . واالجتماعية والثقافية 
  .دعم الربامج الثقافية والتعليمية الوطنية

وشكر رئيس الوفد مجيع الوفود على مالحظاهتا اإلجيابية بشأن حالة حقوق اإلنسان              -٤٨
نغال ملتزمة بتعزيز القدرات وحتسني     وقال، فيما يتعلق بقضاء األحداث، إن الس      . يف السنغال 

  .وجيري بذل جهد ضخم ألنه جيب محاية األطفال. اهلياكل وتدريب العاملني
والسنغال ملتزمة بالتصديق على نطاق أوسع على االتفاقية الدولية حلماية حقـوق              -٤٩

العليا الـيت   ألهنا معنية مباشرة باالتفاقية وتؤمن باملثل        مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم    
احلملة الكربى من أجل الزراعة والغذاء والـوفرة، رأت         وباعتماد خطة   . يرتكز عليها النص  

السنغال أن احلل، يف مواجهة األزمة العاملية، يكمن يف استخدام إمكانياهتا، بدعم من اجملتمع              
وليـة  والنتـائج األ  . الدويل، وبصفة خاصة من خالل توفري املعدات والتكنولوجيا الزراعية        

مشجعة، وتطلب السنغال من اجملتمع الدويل مواصلة تقدمي الدعم الـالزم كيمـا تـتمكن               
  .السنغال من حتقيق االكتفاء الذايت الغذائي
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وقالت السنغال إهنا اعتمدت النهج التشاركي فيما يتعلق بصياغة تقاريرها باعتبـار              -٥٠
     تمع املدين إىل ضـمان قـدر معـني         وعند اختاذ أي إجراء، يدعو البلد اجمل      . هذا مسألة مبدأ  

  .من التكافل
وتتعاون السنغال مع مجيع املنظمات اليت تعمل على مكافحة االجتار بالبشر، كما أن               -٥١

  .الشرطة السنغالية تعمل بنشاط بالغ يف هذا اجملال
حتظى  وشدد رئيس الوفد على أن حرية الصحافة حتظى يف السنغال باحترام يفوق ما           -٥٢

بيد أن من املهم فهم أن هذه احلرية جيب ممارستها يف نطـاق     .  أي مكان آخر يف العامل     به يف 
وقد أسفر اإلفراط يف ممارسة حرية التعبري عن إجراءات         . احلدود اليت تقتضيها حرية اآلخرين    

وقد جاءت هذه اإلجراءات ردا على تظلمات . قضائية يف السنغال، كما يف غريها من البلدان
  .طنون أمام احملاكم، اليت متارس عملها باستقالل تامقدمها موا

وردا على البيانات اليت أديل هبا فيما يتعلق مبقاضاة األشخاص بسبب ميلهم اجلنسي،         -٥٣
غال، نقال رئيس الوفد إن املثلية اجلنسية مسألة خصوصية حبتة، ذات تاريخ طويـل يف الـس               

الت املقاضاة املشار إليها إال عندما حتدث وال حتدث حا . وليست يف حد ذاهتا سببا للمقاضاة     
العالقات اجلنسية املثلية عالنية وعلى حنو صارخ، مما يضعها يف موقف يتناىف مع األخالقيات              

وخبصوص نزع الصفة اجلرمية، من الضروري وضع الثقافة يف االعتبار وجتنب تفاقم            . والدين
  .نبذ املثليني جنسيا وتعريض حياهتم للخطر

بذلت السنغال جهودا كبرية لتعزيز املساواة بني اجلنسني بوسائل مـن بينـها             وقد    -٥٤
بيد أن من املهم مراعاة العناصر اليت ينفرد هبا اإلسالم واليت يعزى إليها وجود . التمييز اإلجيايب
ويف هذا اخلصوص، مل يعد هناك إقصاء للنساء حيث إهنن يدخلن مبحـض             . تعدد الزوجات 

  .تعددة الزوجاتإرادهتن يف زجيات م
  .وذكر الوفد بأن السنغال مستعدة لالستجابة ألي طلب يف إطار اإلجراءات اخلاصة  -٥٥
وفيما يتعلق حبرية التعبري، تقوم جلنة حاليا مبناقشة مسألة نزع الصفة اجلرميـة عـن              -٥٦

ومن املهم أن يتلقى الصحفيون تدريبا مالئما بغية ضـمان امتثـاهلم            . املخالفات الصحفية 
وهذا النوع من   . لقواعد ولو أنه ال يوجد حاليا سوى صحفي واحد يف السجن يف السنغال            ل

وحرية تكوين اجلمعيات مكفولة متاما يف السنغال، إال حيثما . اإلدانة موجود يف أي دميقراطية
يوجد خطر حقيقي ينطوي على حدوث إخالل بالنظام العام، وميكن دائما الطعـن يف أي               

  . وهذه احلرية مكرسة يف الدستور.قرار أمام حمكمة
وجتري اآلن مناقـشة تـشكيل      . وحيظى استقالل السلطة القضائية أيضا باالحترام       -٥٧

اجمللس القضائي، وليس من غري القضاة يف الوقت احلايل سوى رئيس اجلمهوريـة ووزيـر               
 ومن مث فإن القضاة، حىت عندما يريد وزير العدل نقل قاض بقـرار مـن اجمللـس                . العدل

  .القضائي، هم الذين يتخذون القرار ألهنم يشكلون األغلبية
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وذكر الوفد بأن الدولة، فيما يتعلق حبريـة الـصحافة، تقـدم املـنح التدريبيـة،                  -٥٨
. واملساعدات الالزمة إلنشاء حمطات اإلذاعة احمللية، بتمويل إمجـايل يبلـغ مليـون دوالر             

وسـيجري إنـشاء   . لدولة أقلية فيهاوختصص هذه األموال من خالل هيئة مشتركة تشكل ا 
وتتجسد حرية الصحافة يف وجود أغلبية كبرية من وسـائط          . ٢٠١٠مركز صحفي يف عام     
  .اإلعالم التابعة للمعارضة

وفيما يتعلق بالتعذيب يف أماكن االحتجاز، أقر الوفد بوجود حاالت من هذا القبيل،   -٥٩
حقيقات، حسب االقتضاء، إىل إدانـات      جيري التحقيق فيها على حنو منتظم؛ وقد أفضت الت        

، مكتـب قاضـي   ٢٠٠١ويف هذا اخلصوص، أنشئ، يف عام . باإلضافة إىل عقوبات تأديبية  
تنفيذ األحكام، وسيجري، حاملا يعتمد جملس الشيوخ التشريع ذا الصلة، إنـشاء املرصـد              

؛ ويف حالة   والتعذيب حمظور يف السنغال   . وستكون تقاريره علنية  . الوطين ألماكن االحتجاز  
  .وجود دليل قاطع على ارتكاب تعذيب، تقام دعوى على مرتكبه

وقد استهلت احلكومة املرحلة الثانية من برنامج احلد من الفقر، اليت تـستهدف يف                -٦٠
وباإلضافة إىل التـصديق    . وحيصل األطفال على محاية خاصة    . املقام األول النساء واألطفال   

، تطبق السنغال أحكاما تتعلق باألطفال يف األسر واملدارس         على مجيع االتفاقيات ذات الصلة    
ويف هذا الصدد، تقوم السنغال اآلن مبعاجلة املسألة املتعلقـة          . واملناطق العامة، مثل الشوارع   

والعقاب البدين حمظور، وقد أدين     . بتالميذ املدارس القرآنية عن طريق مساعدة هذه املدارس       
  .مدرس قرآن بارتكاب هذا اجلرم

واختتم رئيس الوفد كلمته بقوله إن البيانات اليت أديل هبا مكنته مـن اسـتعراض                 -٦١
  .حصيلة ما مت إجنازه واستخالص الدروس بشأن كيفية مواصلة حتسني الوضع

وأشارت اإلمارات العربية املتحدة إىل أن الدستور جيسد احلقوق واملبادئ املنصوص             -٦٢
ت باجلهود املبذولة إلرساء سيادة القانون علـى أسـاس          ورحب. عليها يف االتفاقيات الدولية   

والحظت أن حقوق اإلنسان، وفقا للتقرير، ليست معروفة جيدا بالضرورة لكـل        . مؤسسي
شخص وشجعت السنغال على زيادة جهوده الرامية إىل وضع برامج واختاذ إجراءات لنـشر         

  .املعلومات عن حقوق اإلنسان
لتعديل الدستور، وسيتيح هذا القانون حماكمة حسني       ورحبت كندا باعتماد قانون       -٦٣

وأعربت كندا عن قلقها إزاء احلقيقة اليت مؤداهـا أن املثليـة            . حربي أمام القضاء السنغايل   
اجلنسية ختضع للقمع اجلنائي وأوصت بأن تعدل السنغال قانوهنا اجلنائي إللغاء جترمي األفعال             

، وبصفة خاصة   ويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية    العهد الد اجلنسية املثلية، وفقا ألحكام     
وأشارت كندا إىل أن العنف ضد املرأة مستمر على الرغم من التشريع الذي . ٢٦ و ٢املادتني  

وأوصت بأن تتخذ السنغال تدابري إلذكاء الوعي يف صفوف اجلمهور ومجيـع            . يعاقب عليه 
. حلاجة إىل احترام هذا التشريع وتطبيقـه      اجلهات الفاعلة املشاركة يف النظام القضائي بشأن ا       

كما أوصت كندا بأن حتترم السنغال االلتزامات املتعلقة حبرية التعبري، اليت قطعتها على نفسها              
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والحظت كندا أن الوصول    . بتصديقها على العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية       
وصت بأن توفر السنغال سبل ووسائل      يزال ينطوي على إشكاليات وأ     إىل النظام القضائي ال   

  .إذكاء الوعي يف صفوف مواطنيها فيما يتعلق بالوصول إىل العدالة
وأحاطت الفلبني علما بالتصديق على جل صكوك حقوق اإلنسان، وسن تشريعات             -٦٤

وأوصت . ملكافحة هتريب املهاجرين واالجتار بالبشر وحلماية الضحايا، وإلغاء عقوبة اإلعدام         
كما أوصت بأن تواصـل     .  بأن تواصل السنغال جهودها املبذولة لتنفيذ هذه القوانني        الفلبني

 حق األطفال يف    وال سيما السنغال جهودها الرامية إىل تعزيز حقوق املرأة واحلق يف الصحة،           
  .الصحة، عن طريق تدعيم التعاون الدويل يف هذه اجملاالت

لدولية حلقوق اإلنسان وشجعت    وأحاطت فلسطني علما بالتصديق على الصكوك ا        -٦٥
وسلطت فلسطني  . على تعزيزها عن طريق هيئات من بينها اللجنة السنغالية حلقوق اإلنسان          

وأوصت فلسطني حكومـة    . الضوء على صناديق التنمية االجتماعية وبرامج احلد من الفقر        
 كما أوصـت    السنغال مبواصلة اجلهود املبذولة للقضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة،          

     السنغال بزيادة اخنراطها يف جمال التعـاون الـدويل ملعاجلـة نتـائج األزمـتني الغذائيـة                 
  .واالقتصادية العامليتني

 علما بإلغاء عقوبة اإلعدام، واألولوية املمنوحـة للتعلـيم،          فاسووأحاطت بوركينا     -٦٦
وشجعت السنغال على أن تواصل، على الـرغم مـن          .  الرجل واملرأة  ونشدان املساواة بني  

العوائق اليت يواجهها دائما أي بلد نام، جهودها الرامية إىل تعزيز مؤسساهتا وفقا للمبـادئ               
 املفوضية السامية حلقـوق اإلنـسان       فاسووناشدت بوركينا   . الدميقراطية وحقوق اإلنسان  

 السنغال إىل أن تتقاسـم  فاسوودعت بوركينا .  اجلهودواجملتمع الدويل دعم السنغال يف هذه  
مع غريها من البلدان خربهتا يف السعي إىل اإلعمال الفعال حلقوق اإلنسان على الـصعيدين               
الثنائي ودون اإلقليمي ورحبت باملبادرة املتخذة إلجراء حوار بني احلضارات من خالل عقد             

  .  املسيحي-إلسالمي  املستوى يف داكار بشأن احلوار اعاجتماع رفي
وإذ أحاطت علمـا    . وأشارت هاييت إىل مشاركة السنغال يف تعزيز حقوق اإلنسان          -٦٧

بأن السنغال وقعت اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة وبروتوكوهلا االختياري واتفاقيـة       
محاية مجيع األشخاص من االختفاء القسري، فإهنا أوصت بالتصديق عليها يف أقرب وقـت              

كما أوصت هاييت السنغال باختاذ خطوات لكفالة احلق يف التعليم لألطفال السنغاليني            . ممكن
  .الذين ال يستطيعون اتباع املنهج الدراسي العادي

وأبدت البحرين تقديرها للجهود الرامية إىل تعزيز احلقوق السياسية واالقتـصادية              -٦٨
سنغال، بصفتها رئيسة منظمـة املـؤمتر       واالجتماعية والثقافية ورحبت باجلهود اليت تبذهلا ال      

اإلسالمي، لتعزيز حرية الدين واحلوار بني الثقافات، وفقا ملا يوضحه عقد مؤمتر بشأن احلوار              
ورحبت البحرين جبهود السنغال الرامية إىل تعزيز احلق يف التعلـيم،           .  املسيحي -اإلسالمي  
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علومات بشأن املـوارد املاليـة   وطلبت احلصول على مزيد من امل   . الذي يشكل أولوية وطنية   
  .املخصصة لقطاع التعليم

ورحبت أنغوال بالتعـايش    . وأشادت أنغوال بتشريع السنغال املتعلق حبرية الصحافة        -٦٩
وأحاطت علما باجلهود املبذولة للحد من الفقـر     . السلمي فيما بني خمتلف اجملموعات الدينية     

ورحبـت أنغـوال   . الدويل دعم هذه اجلهـود واستفسرت عن الكيفية اليت يعتزم هبا اجملتمع    
وأوصـت بـأن تواصـل      . باملبادرة املضطلع هبا يف قطاع التعليم، مبا يف ذلك زيادة امليزانية          

  .السنغال تعزيز التدابري الرامية إىل تدعيم النظام التعليمي
وأحاطت األرجنتني علما بالقلق الذي أعربت عنه جلنة حقوق الطفل إزاء التمييـز               -٧٠
واألطفـال املـصابني   ،  األطفال املولودين خارج رباط الزوجية، واألطفال ذوي اإلعاقة ضد

اإليدز، وصغار الفتيات، وأطفال الشوارع، وبطلـب اللجنـة         /بفريوس نقص املناعة البشرية   
كما أحاطت علما بتوصيات اللجنـة      . اعتماد استراتيجية للقضاء على التمييز بكل أشكاله      

فال ذوي اإلعاقة يف النظام التعليمي واجملتمع، واعتماد إطار قانوين شامل           املتعلقة بإدماج األط  
  .موجه حنو تلبية احتياجاهتم، وتنظيم محالت إلذكاء الوعي

ورحبـت بتـصديق    . وأبدت بوتسوانا تقديرها لإلطار القانوين املؤسسي للسنغال        -٧١
كومـة الـسنغال    وأوصت بأن تواصـل ح    . السنغال على الصكوك الدولية حلقوق اإلنسان     

جهودها اإلجيابية الرامية إىل تنفيذ التشريع ذي الصلة املتعلق جبملة أمور من بينـها حظـر                
كما أوصت بأن تواصل السنغال تطبيق التدابري الرامية إىل         . ممارسات ثقافية معينة تعترب ضارة    

. دة حلماية األطفال  تنفيذ القانون اجلنائي وغريه من القوانني واآلليات القانونية األخرى املوجو         
وأخريا، أوصت بأن تواصل احلكومة جهودها اجلديرة بالثناء والرامية إىل مكافحة فـريوس             
نقص املناعة البشرية واإليدز، وتتقاسم مع غريها من البلدان خرباهتا، وال سيما فيما يتعلـق               

  . بإشراك الشباب يف الربامج املعدة ملكافحة هذا البالء
 علما بالتصديق على صكوك حقوق اإلنسان وبأسـبقية هـذه           وأحاطت املكسيك   -٧٢

ورحبت باجلهود املبذولة لتقدمي التقارير اليت فات موعد تقدميها إىل          . الصكوك على الدستور  
وأوصـت  . هيئات املعاهدات واملوافقة على زيارة املقرر اخلاص املعين حبقـوق املهـاجرين           

ريرها إىل اللجنة املعنية حبماية حقوق مجيـع        املكسيك بأن تقوم السنغال بإكمال وتقدمي تقا      
العمال املهاجرين وأفراد أسرهم وجلنة القضاء على التمييز العنصري وحلنة مناهضة التعذيب            

. وتوجيه دعوات إىل املقررين اخلاصني املعنيني مبسألة التعذيب وباستقالل القضاة واحملـامني           
لفتيات، فإهنا أوصت بأن تتخذ الـسنغال       وإذ أحاطت املكسيك علما بالتمييز ضد النساء وا       

تدابري فورية ملعاجلة مشكلة التمييز، وتيسري وصول املرأة إىل خـدمات التعلـيم والـصحة،          
وأعربت املكسيك عن القلق إزاء التقارير املتعلقة بـالتمييز        . وكفالة محاية املرأة بشكل كامل    

 عمل وطنية شاملة خاصة     وأوصت املكسيك بـأن تقوم السنغال بوضع خطة      . ضد األطفال 
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 بشأن محاية الطفل والتعاون     ١٩٩٣باألطفال، وإمتام عملية التصديق على اتفاقية الهاي لعام         
  .يف جمال التبين على الصعيد الدويل، وتعزيز التدابري القانونية حلماية القصر

. يسورحبت مصر بإنشاء اللجنة السنغالية حلقوق اإلنسان، املتماشية مع مبادئ بار            -٧٣
ريب املهاجرين وبالتدابري املؤسسية والتشريعية املتخـذة يف        هتوأحاطت علما بقانون مكافحة     

. جمال احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، مبا يف ذلك استراتيجيات احلد مـن الفقـر             
 وأوصت مصر بأن تقوم السنغال بإجراء حتليل وتقييم مفصلني حلجم املساعدة التقنية واملوارد            

املطلوب من املفوضية السامية حلقوق اإلنسان ومن مصادر أخرى تقدميها لتمكينها من تنفيذ             
كما أوصت مصر بأن تواصل الـسنغال  . مساعيها الرامية إىل تعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها   

مع املؤسسات الدولية حلقوق اإلنسان وهيئات معاهدات حقوق اإلنسان وأن تواصل           تعاوهنا  
ثقافة حقوق اإلنسان، والتعريف بصكوك حقوق اإلنسان اليت هي طرف فيها، جهودها لنشر 

والقيام، بدعم من املفوضية السامية حلقوق اإلنسان، ببناء القدرات الوطنية الالزمة إلعـداد             
وأخريا، أوصت مصر بأن تواصل السنغال، بتعـاون        . تقاريرها الدورية إىل هيئات املعاهدات    

  .امية إىل حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفيةودعم دوليني، جهودها الر
الربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب وغريه      ورحبت بنن بالتصديق على       -٧٤

. من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة وبإنشاء آلية وقائيـة وطنيـة          
   علـى   ااملالية والبشرية الالزمة ألداء عمله    ودعت بنن السنغال إىل تزويد هذه اآللية باملوارد         

  .حنو فعال
ا السنغال يف الوفاء بالتزاماهتا الدولية مع احلفـاظ         هل باجلهود اليت تبذ   سورياوأشادت    -٧٥

 علما باخلطوات املتخذة لتعزيـز حقـوق      سورياوأحاطت   .على خصائصها الثقافية والدينية   
واستفسرت عـن    .راضي وتوفري الغذاء والسكن    فيما يتعلق باستخدام األ    وال سيما اإلنسان،  

  .الكيفية اليت توفر هبا السنغال السلع األساسية يف ظل أزمة الغذاء والطاقة العاملية احلالية
وأحاطت اململكة العربية السعودية علما باألمهية املمنوحة لتعزيز حقوق اإلنـسان،             -٧٦

ن املؤسسات، مبا فيهـا مكتـب       وأخذت علما بوجود عدد م    . كما هي جمسدة يف الدستور    
ورحبت جبهود الـسنغال الراميـة إىل       . اللجنة السنغالية حلقوق اإلنسان   وسيط اجلمهورية و  

مكافحة الفقر وتعزيز احلقوق يف الغذاء والتعليم والصحة واملسكن، مبا فيها اجلهود املبذولـة              
ة للمقرر اخلاص املعـين     وأوصت باإلفادة من الزيارة الوشيك    . ملكافحة األمية وتعليم األطفال   

  .باحلق يف التعليم لوضع خطط وطنية لتعزيز هذا احلق
ورحبت التفيا باجلهود اليت تبذهلا السنغال لتوسيع نطاق االلتحاق بالتعليم االبتدائي             -٧٧

وزيادة جودته، كما رحبت بإنشاء املكتب اإلقليمي للمفوضية السامية حلقوق اإلنـسان يف             
بأن تنظر حكومة السنغال يف توجيه دعوة دائمة إىل مجيع املكلفـني            وأوصت التفيا   . داكار

  .بواليات يف إطار اإلجراءات اخلاصة جمللس حقوق اإلنسان لزيارة البلد
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. وأشادت ماليزيا بتصديق السنغال على عدد من الصكوك الدولية حلقوق اإلنـسان             -٧٨
ماهري فيما يتعلق بالعنف ضـد      وأحاطت علما باحلمالت اليت تضطلع هبا السنغال لتوعية اجل        

وأوصت ماليزيا السنغال مبواصلة تعزيز جهودها الرامية       . املرأة واستفسرت عن مدى فعاليتها    
إىل القضاء على االستغالل االقتصادي لألطفال، مبا يف ذلك عمل األطفال، عن طريق تنفيذ              

ما أوصت ماليزيا السنغال    ك. تدابري أشد فعالية للقضاء على الفقر وإتاحة الوصول إىل التعليم         
بتعزيز اخلطوات املتخذة للحد من البطالة ورفع مستويات املعيشة عن طريق زيادة إمكانيات             

  .احلصول على تدريب يف جمال االقتصاد وااللتحاق بدورات حمو األمية
وإذ أشارت آيرلندا إىل ما للسنغال من تقليد عريق يف الدميقراطية واحلوكمة الرشيدة               -٧٩
ية الصحافة، فإهنا الحظت الشواغل املتعلقة هبذه األمور وحثت السنغال علـى الوفـاء              وحر

 بإصالح قانون الصحافة وإلغاء العقوبات ٢٠٠٤بالوعد الذي قطعه رئيس اجلمهورية يف عام      
وأوصت آيرلندا، وهي ترحب بتعليقات الوفد خبصوص       . بالسجن على املخالفات الصحفية   

اخلصوصية، بأن تستهل السنغال حوارا وطنيا ميكن أن يفضي إىل نزع احلق يف احلياة اخلاصة و
ورحبت آيرلندا باإلجراء الذي اختذ لتمكني السنغال مـن         . الصفة اجلرمية عن املثلية اجلنسية    

القيام مبحاكمة حسني حربي ولكنها حثت السنغال، وهي تشري إىل أنه انقضى أكثـر مـن           
إىل السنغال بالوالية اخلاصة مبحاكمة السيد حربي، على        أن عهد االحتاد األفريقي     عامني منذ   

ورحبـت آيرلنـدا    . تنفيذ هذه الوالية يف أقرب وقت ممكن وتقدمي السيد حربي إىل العدالة           
بالتقدم احملرز بشأن حقوق املرأة، ولكنها أعربت عن القلق ألن التشريع ال يترجم دائمـا إىل    

، ٩٩/٠٥لعمل بفعالية أكرب على تنفيذ القـانون        وأوصت آيرلندا السنغال با   . نتائج ملموسة 
 حبملة إلذكاء الوعي    عالذي حيظر تشويه األعضاء التناسلية لإلناث، وشجعتها على االضطال        

  .خبصوص هذه املمارسة
وأوصـت بـأن تواصـل      . وأشادت أذربيجان بقرار السنغال إلغاء عقوبة اإلعدام        -٨٠

 وتتخذ تدابري فعالة للتغلب على نتائج األزمـتني         احلكومة جهودها الرامية إىل احلد من الفقر      
ورحبت أذربيجان باالهتمام الذي حيظى به التعليم وأوصـت بـأن تعـزز          . الغذائية واملالية 

كما رحبت أذربيجان باجلهود    . السنغال جهودها الرامية إىل حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية       
أوصت بأن تتقاسم السنغال ممارساهتا اجليدة يف املبذولة لتعزيز وتدعيم احلوار بني احلضارات و

  .هذا اجملال مع غريها من البلدان
وأثنت اهلند على جهود السنغال الرامية إىل تعزيز حقوق اإلنسان وبناء القـدرات               -٨١

، املمنوح للجنة   "ألف"ورحبت اهلند بتجديد مركز االعتماد      . ورسم السياسات يف هذا اجملال    
، وبالتزام السنغال بتوسيع نطاق االلتحاق بالتعليم       ٢٠٠٧نسان، يف عام    السنغالية حلقوق اإل  

  .وحتسني جودته
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وأعربت مايل عن تقديرها للتقدم احملرز يف تعزيـز حقـوق اإلنـسان يف خـضم                  -٨٢
وأوصت بأن يدعم اجملتمع الدويل السنغال يف عزمها        . التحديات املذكورة يف التقرير الوطين    

  . ومحايتها يف أرض تريانغاعلى تعزيز حقوق اإلنسان
الربوتوكول االختياري التفاقية   وأشادت اجلمهورية التشيكية بتصديق السنغال على         -٨٣

. مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنـسانية أو املهينـة              
ءات اخلاصـة   ال بالترحيب باملكلفني بواليات يف إطار اإلجـرا       غوأحاطت علما بتعهد السن   

دائمة إىل مجيع املكلفني بواليات يف إطـار اإلجـراءات          وأوصت بأن تصدر السنغال دعوة      
كما أوصت اجلمهورية التشيكية السنغال بتعزيز فعالية السلطة    .  وأن تنفذ هذه الدعوة    اخلاصة

وأوصـت بتزويـد    . القضائية فيما يتعلق جبملة أمور من بينها مدة االحتجاز رهن احملاكمة          
ظفي إنفاذ القانون واملوظفني القضائيني بتدريب حمدد فيما يتعلق حبماية حقوق اإلنـسان             مو

للنساء واألطفال واألشخاص املنتمني إىل أقليات من حيث امليول اجلنسية أو اهلوية اجلنسانية،             
وكفالة التحقيق والعقاب املالئمني فيما يتصل بأي انتهاكات حلقوق اإلنسان يرتكبها هؤالء            

وفيما يتعلق حبماية احلق يف اخلصوصية وعدم التمييز، أوصت بإهناء احلظر القانوين             .وظفونامل
لألفعال أو املمارسات اجلنسية املثلية بني بالغني متراضني، وإطالق سراح األفراد املوقـوفني             

ه على أساس هذا احلظر، واعتماد تدابري لتشجيع التسامح إزاء املثلية اجلنسية، وهو ما من شأن              
  .اإليدز/أن ييسر أيضا وضع برامج تثقيفية أشد فعالية للوقاية من فريوس نقص املناعة البشرية

ورحبت غابون بتصديق السنغال على الكثري مـن صـكوك حقـوق اإلنـسان                -٨٤
ومبكافحتها للفقر، بوسائل من بينها صناديق التنمية االجتماعية واستراتيجية دعم احلد مـن             

واسترعت االنتباه إىل حاجة السنغال     . فقر وصندوق التضامن الوطين   الفقر وخطة مكافحة ال   
احلملـة  إىل املساعدة من املفوضية السامية حلقوق اإلنسان وطلبت دعم اجملتمع الدويل خلطة             

  .الكربى من أجل الزراعة والغذاء والوفرة
من وأشادت بوروندي بإطار السنغال لوضع املعايري وإنشاء املؤسسات، الذي يتـض            -٨٥

وأحاطت بوروندي  . حقوق اإلنسان، وبالتعاون مع آليات املفوضية السامية حلقوق اإلنسان        
على االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع      علما باجلهود املبذولة لتحقيق تصديق واسع النطاق        

  .العمال املهاجرين وأفراد أسرهم
أن حقوق املرأة والقضايا    وأحاطت أفغانستان علما بالتقدم الذي أحرزته السنغال بش         -٨٦

ورحبت أفغانستان  . اجلنسانية وبتصديقها على الصكوك القانونية الدولية املتعلقة حبقوق املرأة        
    وأحاطت علمـا بتعزيـز احلقـوق يف الغـذاء          . بالبعد املؤسسي حلقوق اإلنسان وتعزيزه    

  .والصحة والتعليم
ق األفريقي حلقـوق اإلنـسان      ورحبت موريشيوس بإسهام السنغال يف إعداد امليثا        -٨٧

وأشادت جبهود البلد الرامية إىل تعزيز مؤسساته الوطنية واستفسرت عن تـدابري            . والشعوب
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وناشدت اجملتمع الدويل دعم جهود  . إذكاء الوعي حبقوق اإلنسان يف املدارس وبني السلطات       
  .وق اإلنسانالسنغال الرامية إىل حتقيق التنمية املستدامة، وهي شرط أساسي لتعزيز حق

وأعربت رومانيا عن تقديرها للخطوات املتخذة من أجل تنفيذ الصكوك الدوليـة،              -٨٨
. وإللغاء عقوبة اإلعدام، وإلنشاء املكتب اإلقليمي للمفوضية الـسامية حلقـوق اإلنـسان            

واستفسرت عن الكيفية اليت تعتزم هبا السنغال معاجلة االحتجاز وتكدس السجون ومكافحة            
  . املرأة، مبا يف ذلك تشويه األعضاء التناسلية لإلناث والعنف العائليالتمييز ضد

ورحبت مجهورية كوريا بالتحول الدميقراطي للسنغال وأحاطت علمـا حبمايتـها             -٨٩
وأخذت علما بالشواغل اليت أعربت عنـها       ". التعليم للجميع "حلرية التعبري والتزامها بتوفري     

األطفال وأوصت بأن تعزز السنغال جهودها الرامية إىل        جلنة حقوق الطفل فيما يتعلق بعمل       
القضاء على هذا العمل، وال سيما عن طريق معاجلة األسباب اجلذرية لالستغالل االقتصادي             

  .لألطفال بالقضاء على الفقر وإتاحة الوصول إىل التعليم
ورحبت جيبويت بتصديق السنغال على معظم صكوك حقوق اإلنسان وإدماجها يف             -٩٠

وأحاطت علما باملبادرات املتعلقة باحلق يف الـصحة، كمـا جيـسدها            . التشريعات الوطنية 
ورحبت جبهود . اإليدز/بفريوس نقص املناعة البشرية  حدوث اخنفاض كبري يف انتشار اإلصابة       

وأوصت جيبويت بأن تواصل السنغال جهودها      . السنغال الرامية إىل مكافحة التمييز ضد املرأة      
  .اية احلريات األساسية وحقوق اإلنسان وحلماية مواطنيهااملبذولة حلم

وأشادت جنوب أفريقيا بالتقدم احملرز بشأن احلقـوق االقتـصادية واالجتماعيـة              -٩١
والثقافية ورحبت باجلهود التشريعية الرامية إىل إدماج الصكوك الدولية حلقوق اإلنـسان يف             

سني، والتشجيع على التسامح بني املنتمني إىل       التشريعات احمللية، ومعاجلة التفاوتات بني اجلن     
. كما رحبت بالتعاون بني السنغال واملفوضية السامية حلقوق اإلنـسان       . طوائف دينية خمتلفة  

وأوصت جنوب أفريقيا بأن تضطلع السنغال حبمالت إلذكاء الوعي مـن أجـل مكافحـة       
الرغم من التدابري التشريعية    املمارسات التمييزية ضد املرأة، وهي ممارسات ال تزال موجودة ب         

كما أوصت بأن تواصل السنغال تعزيز جهودها الرامية إىل القـضاء           . اهلامة املعتمدة بالفعل  
على الفقر، وأن تراجع السياسات الرامية إىل محاية حقوق الطفل بغية إنشاء نظـام لقـضاء              

األطفـال  األحداث من أجل التصدي النتهاكات حقوق الطفل، وال سيما التمييـز ضـد              
اإليدز، واألطفال املعوقني، واألطفال املولودين خارج      /املصابني بفريوس نقص املناعة البشرية    

  . رباط الزوجية
وفيما يتعلق حبالة حـسني حـربي، نفـذت         . وقدمت السنغال معلومات إضافية     -٩٢

 كـل   أفغانستان الوالية اليت عهد هبا االحتاد األفريقي إليها تنفيذا كـامال وذلـك بـإجراء              
وحيدد قرار أصدره االحتاد األفريقي الترتيبات املتعلقة بامليزانية، ويدعو         . اإلصالحات الالزمة 

        الدول األعضاء واالحتاد األورويب واملنظمات األخرى إىل تقـدمي دعمهـا لكـي يتـسىن               
  .بدء احملاكمة
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صيل الالزمة وقـال إن     وفيما يتعلق باملثلية اجلنسية، ذكر الوفد بأنه قدم بالفعل التفا           -٩٣
نزع الصفة اجلرمية عن املثلية اجلنسية يف السنغال مسألة معقدة ستتطلب وقتا وحبثـا دقيقـا                

  .بسبب العوامل االجتماعية احملددة اليت تنطوي عليها
وأضاف الوفد أن السنغال تقوم بتحسني الوصول إىل نظام العدالة وأن التعـديالت               -٩٤

وباملثل، جيري اآلن القيـام بإصـالح   . ة ستساعد يف هذا الصددعلى خريطة الدوائر القضائي 
لزيادة تقييد استخدام االحتجاز رهن احملاكمة وفقا للمبدأ القاضي بأن احلرية هي القاعـدة              

  . واالحتجاز هو االستثناء
وذكر الوفد بأن التعليم يشكل أولوية يف السنغال، وفقا ملا تثبته النسبة املخصـصة                -٩٥

وتتمثـل  .  امليزانية الوطنية، وحقيقة أن التعليم إلزامي، واملساعدة املالية املقدمـة          للتعليم من 
أولوية أخرى يف القضاء على ممارسة تشويه األعضاء التناسلية لإلناث، مع فرض عقوبـات              

ونتيجة جلهـود   . صارمة على مرتكيب هذا الفعل والتوسع يف جهود إذكاء الوعي يف القرى           
  . ض معدل انتشار هذا املرض بني مجيع فئات السكانمكافحة اإليدز، اخنف

واختتم رئيس الوفد كلمته باإلعراب عن شكره جلميع املشاركني وبالتشديد علـى              -٩٦
  .أنه ال ميكن أبدا االستخفاف بسيادة القانون وأنه مت استخالص دروس كثرية من احلوار

  أو التوصيات/االستنتاجات و  -انياً ث  
 وحتظى التوصـيات    ،أثناء احلوار التفاعلي  اليت صيغت   لتوصيات   ا السنغالحبثت    -٩٧

  :التالية بتأييدها
االستمرار يف التزامها بزيادة الوعي يف أوساط أكرب عـدد ممكـن مـن              -١

الدولية حلماية حقوق مجيـع     البلدان بشأن أمهية التصديق على االتفاقية       
  ؛)اجلزائر(العمال املهاجرين وأفراد أسرهم 

طبيق التدابري الرامية إىل تنفيذ القانون اجلنـائي وغـريه مـن            صلة ت امو  -٢
  ؛)بوتسوانا(اآلليات القانونية املوجودة حلماية األطفال 

مواصلة حتسني السياسات والربامج من أجل تعزيز قـدرات مؤسـساهتا             -٣
الوطنية وسلطاهتا العامة املسؤولة عن صنع القـرارات وحتـسني البيئـة            

؛ )نيجرييا( وكذا جممل البنية التحتية حلقوق اإلنسان        التشريعية والقضائية، 
) املغرب (اآللياتومواصلة اجلهود الرامية إىل مواءمة اإلصالحات وتوطيد       

من حيـث املبـادئ الدميقراطيـة       ) املغرب، وبوركينا فاسو  (واملؤسسات  
وحقوق اإلنسان بالرغم من القيود اليت يواجهها دوماً بلد نـامٍ، وذلـك             
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        فوضـية الـسامية حلقـوق اإلنـسان واجملتمـع الـدويل            بدعم من امل  
  ؛)بوركينا فاسو(

تعزيز سبل وآليات تعزيز الوعي يف صفوف املـواطنني فيمـا يتعلـق               -٤
  ؛)كندا(بإمكانيات الوصول إىل العدالة 

اللجنة املعنية حبماية حقـوق مجيـع العمـال     إكمال وتقدمي التقارير إىل       -٥
وجلنـة  جلنة القضاء على التمييز العنـصري        و املهاجرين وأفراد أسرهم  

؛ ومواصلة التعاون مع املؤسسات الدوليـة      )املكسيك(مناهضة التعذيب   
حلقوق اإلنسان وهيئات معاهدات حقوق اإلنسان ومواصلة جهودهـا         
لنشر ثقافة حقوق اإلنسان، والتعريف بصكوك حقوق اإلنسان اليت هي          

لسامية حلقوق اإلنسان، ببنـاء     طرف فيها والقيام، بدعم من املفوضية ا      
القدرات الوطنية الالزمة إلعداد التقارير الدورية اليت ُتقدَّم إىل هيئـات           

  ؛ )مصر(املعاهدات 
اجلهود الرامية إىل القضاء على مجيـع       ) غانا(وزيادة  ) فلسطني(مواصلة    -٦

، مبا يف ذلك اعتمـاد تـدابري   )فلسطني وغانا(أشكال التمييز ضد املرأة     
؛ ومواصـلة   )غانـا (لتنفيذ التشريع املوجود املتعلق هبذا املوضوع       فعالة  

 تعزيز محالت التوعية ملكافحة املمارسات التمييزية يف حق املرأة، والـيت           
ال تزال موجودة بالرغم من التدابري التشريعية اهلامة املعتمـدة بالفعـل            

  ؛)جنوب أفريقيا(
 الذي حيظر   ٩٩/٠٥القانون  كفالة تنفيذ   /العمل بفعالية أكرب على إنفاذ      -٧

، وتنظيم محـالت    )آيرلندا وسويسرا  (تشويه األعضاء التناسلية لألنثى   
  ؛)سويسرا(ملنع هذه املمارسة واستئصاهلا ) آيرلندا(توعية 

تنفيذ القوانني الرامية إىل القضاء على مجيع أشكال العنف ضـد املـرأة               -٨
قتصادية واالجتماعية  تنفيذاً أفضل على حنو ما أوصت به جلنة احلقوق اال         

؛ واختاذ تدابري لزيادة الوعي يف صفوف اجلمهـور         )لكسمربغ(والثقافية  
ومجيع الفاعلني الذين هلم صلة بالنظام القضائي بشأن احلاجة إىل احترام           

  ؛ )كندا(التشريع املتعلق بالعنف ضد املرأة وتنفيذه 
ذي الـصلة املتعلـق     مواصلة اجلهود اإلجيابية الرامية إىل تنفيذ التشريع          -٩

جبملة أمور منها حظر بعض املمارسات الثقافيـة الـيت تعتـرب مؤذيـة              
، )لكـسمربغ (؛ وكما أوصت بذلك جلنة حقـوق الطفـل          )بوتسوانا(

مواصلة محالت التوعية ملكافحة واستئصال ممارسة تـشويه األعـضاء          
) تحدةاململكة امل ( وغريها من املمارسات التقليدية املضرة       لألنثىالتناسلية  
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والـسعي إىل   ) اململكة املتحدة (ضد املرأة والفتاة    ) لكسمربغ(بالصحة  
  ؛)لكسمربغ(إشاعة االجتاهات اإلجيابية للسلوك التقليدي 

مواصلة اجلهود الرامية إىل ضمان احلق يف الغذاء للـشعب الـسنغايل،              -١٠
والنظر يف طلب املساعدة التقنية من املفوضية السامية حلقوق اإلنـسان           

؛ وزيادة االخنراط يف التعـاون الـدويل        )اجلزائر(أن احلق يف الغذاء     بش
  ؛)فلسطني(ملواجهة نتائج أزميت الغذاء واالقتصاد العامليتني كلتيهما 

مواصلة اجلهود الرامية إىل تقليص نسبة سكان املدن الذين يعيـشون يف              -١١
ن األحياء الفقرية، من أجل إعمال حقوق األسر يف التمتع بظروف سـك    

  ؛)إندونيسيا(الئقة 
زيادة اجلهود الرامية إىل كفالة تعميم الوصول إىل خـدمات ومرافـق              -١٢

الرعاية الصحية لألم والطفل، وال سيما يف املنـاطق الريفيـة والنائيـة             
؛ ومواصلة اجلهود الرامية إىل النهوض حبقوق املـرأة واحلـق يف            )أملانيا(

عزيز التعاون الـدويل يف     الصحة، وال سيما صحة األطفال، عن طريق ت       
  ؛)الفلبني(هذه اجملاالت 

انتهاج سياسة بشأن األشخاص املصابني بفريوس نقص املناعة البـشرية            -١٣
واملسنني جتعل التزام السنغال بقضية حقوق اإلنسان التزاماً ملموساً أكثر          

؛ ومواصلة بذل اجلهود اليت تستحق الثناء       )مجهورية الكونغو الدميقراطية  (
   افحة فريوس نقص املناعة البشرية واإليدز، وتبـادل اخلـربات،          يف مك 

  وال سيما فيما يتعلق بإشراك الشباب يف الربامج املعدة ملكافحـة هـذه             
  ؛)بوتسوانا(اآلفة 

مواصلة االستثمار يف حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية فيما يتعلق بـصحة          -١٤
ات واألدوية واإلمـدادات؛    األم، مبا يف ذلك إمكانية الوصول إىل املعد       

وخدمات النقل ألغراض اإلحاالت الطبية؛ والشراكات مـع العـاملني          
  ؛)الكرسي الرسويل(اآلخرين يف اجملال الطيب 

أذربيجان، وجنـوب أفريقيـا،     (مواصلة جهود مكافحة الفقر وتعزيزها        -١٥
؛ )املغـرب (مبساعدة من اجملتمع الدويل     ) والسودان، وماليزيا، واملغرب  

  ؛)أذربيجان(ختاذ تدابري فعالة لتجاوز نتائج األزمتني الغذائية واملالية وا
تعزيز اجلهود الرامية إىل حتقيق األهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة           /مواصلة  -١٦

      ؛)مـصر (، بتعـاون ودعـم دولـيني        )أذربيجان والسودان ومـصر   (
   وتنسيق اجلهود مع البلدان الناميـة األخـرى وأصـحاب املـصلحة            

  ؛)السودان(خرين اآل
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العمل، مبساعدة من اجملتمع الدويل، على زيادة اجلهود لتـسريع تنفيـذ            -١٧
للحد من الفقر من أجل النـهوض       املرحلة التالية من ورقة استراتيجيتها      
  ؛)غانا(باحلق يف التمتع مبستوى معيشة الئق 

 تعزيز اخلطوات املتخذة للحد من البطالة ورفع مستويات املعيشة عـن            -١٨
طريق توفري إمكانيات أكرب للحصول على تدريب يف جمـال االقتـصاد            

  ؛)ماليزيا(واإلملام بالقراءة والكتابة 
؛ )أنغـوال (مواصلة تشجيع التدابري الرامية إىل تعزيز النظام التعليمـي            -١٩

واختاذ خطوات للتصدي لتحدي سد فجوة التسجيل يف التعليم االبتدائي 
؛ ومواصـلة   )إندونيـسيا (يا جودة التعليم    ويف الوقت نفسه معاجلة قضا    

االستثمار يف التعليم وإيالء اهتمام خاص لتعليم الفتيـات والـشابات           
؛ ومواصلة اختاذ مجيع التدابري الالزمة لكفالة التدريب  )الكرسي الرسويل (

املالئم للمدرسني، واملساواة بني الفتيات والفتيان من مجيع املنـاطق يف           
التعليم وزيادة التـسجيل يف التعلـيم االبتـدائي         إمكانية الوصول إىل    

والثانوي، مبا يف ذلك يف املناطق الريفية واألقل تقدماً، زيـادة كـبرية             
 ؛ واختاذ تدابري لكفالة احلق يف التعليم لألطفال السنغاليني الـذين           )أملانيا(

؛ واإلفادة من الزيارة    )هاييت(ال يستطيعون اتباع املنهج الدراسي العادي       
وشيكة للمقرر اخلاص املعين باحلق يف التعليم لوضع خطـط وطنيـة            ال

  ؛)اململكة العربية السعودية(للنهوض باحلق يف التعليم 
؛ )اجلزائـر (االستمرار يف التزامها الدويل بإشاعة روح التسامح واحلوار           -٢٠

الرامية إىل تعزيز احلوار والسالم والتسامح      ومواصلة اجلهود واملبادرات    
اجلزائـر  (وبني األديان واحلـضارات والثقافـات       ) كوبا(عوب  بني الش 
؛ وتبادل املمارسات اجليدة مع بلدان أخرى يف تشجيع احلوار بني   )وكوبا

  ؛)أذربيجان(احلضارات وتعزيزه 
إشاعة ثقافة حقوق اإلنسان داخل اجملتمع بغية مواصلة تعزيـز حقـوق              -٢١

ة السامية حلقوق اإلنسان    ؛ وقبول دعم املفوضي   )إيران(اإلنسان ومحايتها   
يف جمال نشر حقوق اإلنسان من أجل دعم ثقافتها وبراجمها التثقيفيـة يف    

  ؛)عمان(جمال حقوق اإلنسان 
مواصلة اجلهود الرامية إىل تنفيذ التشريع الـوطين ملكافحـة هتريـب              -٢٢

؛ وإتاحة املعلومات   )الفلبني(املهاجرين واالجتار يف البشر ومحاية الضحايا       
ذا التشريع للبلدان اليت تواجه مشاكل هتريب املهاجرين، ملساعدهتا         عن ه 

  ؛)باكستان(على وضع مثل هذه القوانني 
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وضع خطة عمل وطنية شاملة خاصة باألطفال وتعزيز التدابري القانونيـة        -٢٣
؛ ومراعاة تعليقات جلنة حقوق الطفل بـشأن        )املكسيك(حلماية القصَّر   

لقضاء على مجيع أشكال التمييز ضد جمموعات اعتماد استراتيجية عاملية ل 
  ؛)تركيا(األطفال املستضعفني 

زيادة اجلهود الرامية إىل تنفيذ اتفاقية حقوق الطفل، وال سيما يف جماالت              -٢٤
؛ )سويـسرا (قضاء األحداث، واالجتار يف األطفال، وعمالة األطفـال         

 قوانني  والعمل، كما أوصت بذلك جلنة حقوق الطفل، على كفالة تنفيذ         
مكافحة االجتار يف األطفال واستغالهلم جنسياً تنفيذاً أفضل واختاذ تدابري          
أفضل حلماية الفتيات العامالت يف املنازل من االسـتغالل االقتـصادي           

؛ ومواصلة اجلهود الرامية إىل مكافحـة       )لكسمربغ(واالعتداء اجلنسي   
االسـتغالل   البشر مكافحة فعالة، ومحاية األطفـال ضـحايا          االجتار يف 

؛ ومراجعة  )أملانيا(اجلنسي ومنع االعتداء على الفتيات خادمات املنازل        
السياسات الرامية إىل محاية حقوق األطفال، بغية إنشاء نظـام لقـضاء            
األحداث للتصدي النتهاكات حقوق الطفل، وال سيما التمييـز ضـد           

ل اإليـدز، واألطفـا   /البـشرية األطفال املصابني بفريوس نقص املناعة      
  ؛)جنوب أفريقيا(املعوقني، واألطفال املولودين خارج رباط الزواج 

مواصلة تعزيز اجلهود الرامية إىل القضاء على االسـتغالل االقتـصادي             -٢٥
لألطفال، مبا يف ذلك عمالة األطفال، عن طريق تنفيذ تدابري أكثر فعالية            

زيز اجلهود  ؛ وتع )ماليزيا(للقضاء على الفقر وإتاحة الوصول إىل التعليم        
الرامية إىل القضاء على عمالة األطفال، وال سيما عن طريـق معاجلـة             
األسباب اجلذرية لالستغالل االقتصادي لألطفال بالقضاء علـى الفقـر      

  ؛)مجهورية كوريا(وإتاحة الوصول إىل التعليم 
مواصلة اجلهود الرامية إىل كفالة محاية األطفال من العقاب البدين وغريه             -٢٦

  كال العنف أو االستغالل واختاذ التـدابري الـسياساتية الالزمـة           من أش 
  ؛)السويد(لذلك 

مواصلة اجلهود الرامية إىل جتاوز حتدي محاية حقوق اجملموعات الضعيفة            -٢٧
  ؛)فييت نام(واختاذ تدابري فعالة هلذه الغاية 

اختاذ مجيع التدابري املالئمة والالزمة من أجل إعمـال أفـضل وسـريع               -٢٨
لحقوق االجتماعية واالقتصادية والثقافية وخباصـة احلـق يف التنميـة           ل
؛ والعمل، مبساعدة اجملتمع الدويل، علـى مواصـلة النـهوض           )إيران(

باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، وهو ما جيعل السنغال منوذجاً         
  ؛)كوت ديفوار(للدميقراطية يف أفريقيا 



A/HRC/11/24** 

GE.09-16278 26 

 حلجم املساعدة التقنية واملوارد املطلوب من       إجراء حتليل وتقييم مفصلني     -٢٩
املفوضية السامية حلقوق اإلنسان ومن مصادر أخرى تقدميها لتمكينـها          

  ؛)مصر(من تنفيذ مساعيها الرامية إىل تعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها 
مواصلة اجلهود الرامية إىل محاية احلريات األساسية وحقوق اإلنـسان            -٣٠

 بعزم يف تعزيز حقوق اإلنسان يف واالستمرار؛ )جبيويت(ومحاية املواطنني 
  ).مايل(، بدعم من اجملتمع الدويل أرض تريانغا ومحايتها

. داً بشأهنا يف الوقت املناسـب     دووتقدم ر  السنغال التوصيات املوالية     ستبحثو  -٩٨
 يف التقرير املتعلق بالنتائج الـذي يعتمـده       السنغال على هذه التوصيات      وددَرج رد ُتوس

  .ادية عشرةجملس حقوق اإلنسان يف دورته احل
 وبرتوكوهلـا   اتفاقية حقوق األشـخاص ذوي اإلعاقـة      التصديق على     -١

الدولية حلماية مجيع األشـخاص مـن االختفـاء          التفاقيةاالختياري وا 
اتفاقيـة  ؛ وإمتام عملية التصديق على      )هاييت( يف أقرب اآلجال     القسري
فل والتعاون يف جمال التـبين علـى        بشأن محاية الط   ١٩٩٣لعام  الهاي  

  ؛)املكسيك (الصعيد الدويل
توجيه دعوات إىل املقررْين اخلاصْين املعنيني مبسألة التعذيب وباسـتقالل      -٢

وتوجيـه  ) التفيا(؛ والنظر يف توجيه دعوة      )املكسيك(القضاة واحملامني   
دعوة دائمـة إىل مجيـع اإلجـراءات اخلاصـة          ) اجلمهورية التشيكية (
  ؛)هورية التشيكية والتفيااجلم(

احترام ومحاية حقوق اإلنسان واحلريات األساسية جلميع األشخاص دون           -٣
؛ واختاذ تـدابري فوريـة ملعاجلـة    )بلجيكا(أي شكل من أشكال التمييز     

مشكلة التمييز، وتيسري وصول املرأة إىل التعليم والصحة وكفالة محايـة           
  ؛)املكسيك(املرأة بشكل كامل 

؛ )هولنـدا (لفصل بني السلطات واستقالل الواليات القـضائية        ضمان ا   -٤
وتعزيز فعالية السلطة القضائية فيما يتعلق جبملة أمور منها طول فتـرة            

  ؛)اجلمهورية التشيكية(االحتجاز رهن احلبس االحتياطي 
املسامهة يف مكافحة اإلفالت من العقاب على الصعيد الدويل، وال سيما             -٥

بتنفيذ الوالية  ) آيرلندا(يف أقرب وقت ممكن     ) ويسراس(عن طريق القيام    
اليت عهد إليها هبا االحتاد األفريقي وتقدمي رئيس تشاد السابق، الـسيد            

  ؛)آيرلندا وسويسرا(حسني حربي، إىل العدالة 
تعديل قانون العقوبات لرتع الصفة اجلرمية عن النشاط اجلنسي املثلـي             -٦

) اململكة املتحدة ( بني بالغني متراضني     )بلجيكا وكندا واململكة املتحدة   (
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، وال سيما   العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية     وفقاً ألحكام   
؛ وحذف مادة قانون العقوبات اليت جترم السلوك )كندا (٢٦ و٢املادتان 

اجلنسي، وهو أمر ال يتماشى مع اإلعالن العـاملي حلقـوق اإلنـسان             
الوطين الذي يؤدي إىل التمييز بني النـاس        ؛ ومراجعة التشريع    )هولندا(

ومقاضاهتم ومعاقبتهم ال لسبب إال مليلهم اجلنسي أو هويتهم اجلنـسانية           
؛ ووضع حد للحظر القانوين لألفعال أو املمارسات اجلنـسية          )سلوفينيا(

املثلية بني بالغني متراضني، وإطالق سراح األفراد املوقوفني على أسـاس         
؛ واإلفراج عـن مجيـع األشـخاص        ) التشيكية اجلمهورية(هذا احلكم   

؛ والشروع يف حوار وطين قد      )بلجيكا(املسجونني بسبب ميلهم اجلنسي     
؛ واختاذ تدابري   )آيرلندا(يؤدي إىل نزع الصفة اجلرمية عن املثلية اجلنسية         

لتشجيع التسامح إزاء املثلية اجلنسية، وهو ما من شأنه أن ييسر أيـضاً             
ثر فعالية للوقاية مـن فـريوس نقـص املناعـة           وضع برامج تثقيفية أك   

  ؛)اجلمهورية التشيكية(اإليدز /البشرية
مبا يف ذلك اإلجـراءات     ) السويد وسويسرا (اختاذ تدابري حمددة وفعالة       -٧

الـسويد  (الالزمة لكفالة احترام حريـة التعـبري        ) السويد(التشريعية  
معايري الدولية والصحافة وفقاً لل) سويسرا(وتكوين اجلمعيات  ) وسويسرا

 من القانون اجلنائي املتعلقة باإلخالل بـأمن        ٨٠؛ وإلغاء املادة    )السويد(
؛ واحترام التزاماهتا املتعلقة    )فرنسا(الدولة اليت تقيد احلق يف حرية التعبري        

حبرية التعبري اليت قطعتها على نفسها بتصديقها على العهد الدويل اخلاص           
  ؛)داكن(باحلقوق املدنية والسياسية 

 بإصالح قانون الصحافة    ٢٠٠٤الوفاء بالوعد الذي قطعه الرئيس عام         -٨
؛ واملضي قدماً   )آيرلندا(وإلغاء العقوبات بالسجن على جرائم الصحافة       

الرامية إىل نزع الصفة اجلرمية عن جـرائم        ) اململكة املتحدة (يف اخلطط   
يه رئـيس   على النحو الذي وافق عل    ) اململكة املتحدة وهولندا  (الصحافة  

  األمم املتحـدة   مقرر وعلى النحو الذي أُبلغ به       ٢٠٠٤اجلمهورية عام   
اململكـة   (اخلاص املعين بتعزيز ومحاية احلق يف حرية الـرأي والتعـبري          

؛ وتنقيح تشريعاهتا املتعلقة حبرية الصحافة من أجل مواءمتها مع          )املتحدة
 واجليش بشأن   ؛ وتوفري تدريب لقوات الشرطة    )بلجيكا(املعايري الدولية   

حقوق اإلنسان وحرية الصحافة ملنع حدوث أي تدهور يف هذا اجملـال            
  ؛)الكرسي الرسويل(

؛ ومحايـة   )فرنسا(كفالة حرية التظاهر الفعلية وحرية تكوين اجلمعيات          -٩
  ؛)سلوفينيا(احلق يف التجمع واحلق يف حرية التعبري يف البلد 
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 القضائيني من احلـصول علـى       متكني مسؤويل إنفاذ القانون واملوظفني      -١٠
تدريب حمدد بشأن محاية حقوق اإلنسان للنساء واألطفال واألشـخاص          
ذوي امليول اجلنسية أو اهلوية اجلنسانية اليت جتعل منهم أقلية، وكفالـة            
التحقيق والعقاب املالئمني فيما يتعلق بأي انتهاك حلقوق اإلنسان يرتكبه          

  ).اجلمهورية التشيكية(هؤالء املوظفون 
 عـن موقـف     تعبِّرأو التوصيات الواردة يف هذا التقرير       /ومجيع االستنتاجات و    -٩٩

 وال ينبغي تفسريها على أهنا      ،أو الدولة موضوع االستعراض   /املقدمة هلا و  ) الدول(الدولة  
  .ككل الفريق العامل بتأييدحتظى 
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