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اللجنة املعنية ابحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية

املالحظات اخلتامية بشأن التقرير الدوري الثالث للسنغال*
 -1نظرت اللجنر يف التقتيرت الروري الثالر للسرناا ( )E/C.12/SEN/3يف جلسررتا ا  42ر43
(انظت  E/C.12/2019/SR.42ر ،)43املعقودتني يف  7ر 8تشرتي األر /أكترورت  ،2019راعتمرو يف
جلست ا  ،60املعقودة يف  18تشتي األر /أكتورت  ،2019هذه املالحظا اخلتاما .

ألف -مقدمة
 -2تتحر اللجنر رتقرروم السررناا تقتيتهرا الرروري الثالر  ،رلررو أن موعررو تقومير قررو أتخررت
كث ر ر ا .رتش ر ر ت اللجن ر ر أيض ر ررا الورل ر ر الط ر ررت عل ر ر يدرده ر ررا ال تارا ر ر رش ر ر ن قائم ر ر املس ر ررائ
( ،)E/C.12/SEN/Q/3/Add.1راحلواي البناء الذ أجتت مع رفو البلو.

ابء -اجلوانب اإلجيابية
 -3تتحر اللجن ر ابلترروار الرري ات رذهتا الورل ر الطررت ابعتبايهررا تس ر يف إعمررا احلقررو
املنصوص علا ا يف الع و الوريل اخلاص ابحلقو االقتصادي راالجتماعا رالثقافا  ،مث :
الق ررانون يقر ر  37-2014املر ر ي  15ك ررانون األر /ديس ررمر  2004املع ررو
(أ)
رامل م ر لقررانون توجا ر التعلررا الررو ي يق ر  22-91امل ر ي  16ش رباط/فرايت  1991القاض ر
ابلتعلا اإللزام حىت س السادس عشتة ،رمبجانا التعلا االرتوائ ؛
(ب) الق ررانون يق ر ر  11-2010املر ر ي  28أايي/م ررايو  2010ال ررذ يتس ر ر مب رروأ
الت رراف املطلر رررني التجر رامل رتأة يف مجاررع امل سسررا املنتخب ر كلاررا أر جزئاررا ،رهررو قررانون يتررارع
املتصو الو ي للت اف عملا تنفاذه؛
(ج) الق ررانون يق ر  30-2012امل ر ي  28ك ررانون األر /ديس ررمر ،2012إلنش رراء
امل ت الو ي مل افح الاش رالفساد؛
(د) الق ر ر ررانون يقر ر ر ر  05-2013املر ر ر ر ي  8متوز/يولار ر ر ر  2013املع ر ر ررو للق ر ر ررانون
يق  10-61امل ي  7آذاي/مايس  ،1961املتعل رتحويو اجلنسا  ،الذ يترا للرزرج األجنري
المتأة سناالا رأل فاهلما اكتساب اجلنسا السناالا ؛
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(ه) املتسوم يق  26-2014امل ي  9كانون الثاين/ينرايت  ،2014إلنشراء رتنظرا
رعم الوكال الو نا لتشاا الشباب؛
(ر) االسرتاتاجا الو نار للحماي ر االجتماعار  ،2035-2015املعتمرروة يف حزي رتان/
يونا  2016الي تتم إىل إاتح التاطا االجتماعا الشامل حبلو عام 2035؛
(ز) املرراداتن  1-25ر 2-25م ر القررانون الوسررتوي يق ر  10-2016امل ر ي 5
ناسان/أرتي  ،2016املعو لوستوي عام  ،2001الذ ي تس احل يف رائر صرحا  ،راحلر يف
املوايد الطباعا رمل ا األياض .

جيم -دواعي القلق الرئيسية والتوصيات
مجع البياانت
 -4تشررعت اللجن ر ابلقل ر رش ر ن عرروم كفاي ر الباررا املتعلق ر ابلتمتررع ابحلقررو االقتصررادي
راالجتماعا رالثقافار يف التقتيرت الروري الثالر للورلر الطرت  ،ريف يدردهرا علر قائمر املسرائ
ريدرده ررا الش ررفوي أثن رراء جلس ر التح رراري .ره ررذا ال يس ررم للجن ر رتقا ررا أث ررت مجا ررع الت رروار ال رري
اعتموهتا الورل الطت م أج إعما أح ام الع و ابل ام (املادة .)2
 -5توصييي اللجنيية الدوليية الطيير ابختييا مجيييع التييدابر الالزميية لتحسيين نظامهييا جلمييع
البياانت ،مبا يف لك تعدادها اليوني للسياان ،و ليك بغيية مجيع بيياانت شياملة وللمقارنية،
لاي يتاح تقييم مستوى ممارسة احلقوق املارسية يف العهيد ،وال سييما ليدى األفيراد والفئيات
األكثيير حرميياانا وهتميش يا .وتوصييي اللجنيية الدوليية الطيير أيض يا إبدراج اإلحصيياءات املقارنيية
السنوية الالزمة لتقييم التقدم احملرز يف إعمال احلقيوق املارسية يف العهيد يف تقريرهيا اليدوري
املقب ي  ،وكفاليية تصيينيف ه ي البييياانت حسييب نييو اجليينس ،والس ي  ،واملنطقيية اجلغرافي يية،
واإلعاقة ،والدي وأي وضع آخر.
املؤسسة الوننية حلقوق اإلنسان
 -6تالحر اللجن ر أن اللجن ر السررناالا حلقررو اإلنسرران ال متتثر ابل امر املبرراد املتعلق ر
مبتكز امل سسا الو نا لتعزيز رمحاي حقو اإلنسان (مباد ابييس) ،مبرا يف ذلر نتاجر لعروم
رجررود عملار شررفاف رتعودير لتعاررني يئاسر ا رأعضررائ ا ،رعرروم اسررتقالهلا ،مبررا يف ذلر اسررتقالهلا
املايل ،رهو أمت م ش ن أن يقوض عمل ا .رمع ذل  ،حتاط اللجنر علمرا ابلترزام الورلر الطرت
رتصحا هذا الوضع يف مشترع قانوهنا (املادة .)2
 -7تشجع اللجنة الدولة الطر بقوة على اختا مجييع التيدابر الالزمية لتماين اللجنية
السيينغالية حلقييوق اإلنسييان م ي ممارسيية واليتهييا مييع احلفييا علييى اسييتقال ا ع ي السييلطتن
التنفي ية والتشريعية ،ومحايتهيا مي تيدخ أي هيئية كاني مي هيئيات الدولية .وحتيث الدولية
الطيير علييى ضييمان أن ياييون مشييرو القييانون املتعلييق ابسييتعرا املؤسسيية الوننييية حلقييوق
اإلنسان متفق ا مع مبادئ ابريس.
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إماانية التقاضي بشأن احلقوق
 -8تتح ر اللجن ر رتسررا احلقررو االقتصررادي راالجتماعا ر رالثقافا ر مبوج ر دسررتوي الورل ر
الطت  .رتالح اللجن أن الوستوي يعرت أبرلوير الصر و الورلار الري صروق علا را السرناا
علر قوانان ررا ،رأن ابإلم رران م ر مث االحتجرراج مباشررتة ابحلقررو االقتصررادي راالجتماعار رالثقافا ر
أمررام احملرراك  .ل ر اللجنر أتسر لعرروم تقرروم أ معلومررا عر احلرراال الرري مت فا ررا االحتجرراج
ابحلقو املعت هبا يف الع و أمام احملاك احمللا  ،أر تطبا احملاك احمللا هلا مباشتة (املادة .)2
 -9تشييجع اللجنيية الدوليية الطيير علييى التعريييف ابلعهييد وإبماانييية التقاضييي بشييأن ،
فضالا ع التعليقات العامة للجنة ،بن القضاة ،واحمليامن ،وامليوففن العميومين وغيرهم مي
اجلهات الفاعلة يف جمال إنفا القانون ،وبن اجلمهور أيضا ،وعلى ضمان الوصيول إىل سيب
االنتصا الفعالة يف حال انتهاك احلقوق املارسية يف العهيد .وتيدعو اللجنية الدولية الطير
أيضا إىل إنال البمليانين عليى دورهيم يف تنفيي العهيد .ويف هي ا الصيدد ،تشير اللجنية إىل
تعليقها العام رقم  )١٩٩٨(٩بشأن التطبيق احمللي للعهد.
احلد األقصى م املوارد املتاحة
 -10تالح ر اللجن ر مررع القل ر أن حص ر األم روا العام ر املخصص ر للخرروما االجتماعا ر
متا إىل االخنفاض ،ابستثناء الرامج التئاسا  .رتشعت اللجن ابلقل أيضا ألن اإليتادا الضتيبا
متث جزءا صا ا نسرباا مر املازانارا العامر  ،رأن نسرب مئوير عالار مر هرذه اإليرتادا أتيت مر
الض رتائ غ ر املباش ررتة ،مم ررا حي ررو م ر ق رروية الورل ر الط ررت عل ر خف ر املس ررتو املتتف ررع لع رروم
املسر رراراة .رتالح ر ر اللجن ر ر أن الورل ر ر الطر ررت تعتمر ررو اعتمر ررادا كب ر ر ا عل ر ر املسر رراعوة رالتعر ررارن
ال ررورلاني ،رأتس ر ر لعر رروم تعبئ ر ر املزير ررو م ر ر امل ر روايد احمللا ر ر إلعمر ررا احلقر ررو امل تس ر ر يف الع ر ررو
(املادة  ،2الفقتة .)1
 -11توصي اللجنة الدولة الطر بافالة تعبئة فعالة ملواردها احملليية ،مبيا يف ليك بوضيع
سياسيية ض يريبية تصيياعدية ،وعادليية اجتماعي ي ا ،وأكثيير فعالييية ،وزايدة الرسييوم املفروضيية علييى
املستثمري األجانب لقاء استغالل املوارد االستخراجية وموارد مصائد األمساك ،و لك بغيية
ماافح يية أوجي ي ع ييدم املس يياواة االقتص ييادية ،وكفال يية التمت ييع الاامي ي ابحلق ييوق االقتص ييادية
واالجتماعي يية والثقافي يية ت ييدرجييا .وتوص ييي اللجن يية الدول يية الط يير أيضي يا بافالي ية أن تا ييون
عمليات اعتماد السياسات املالية وامليزانيات شفافة وتشاركية.
عدم التمييز
 -12تالح اللجن رقل رجرود أح رام تشرتيعا متاازير يف القرانون السرناايل .رتالحر أيضرا
عرروم رجررود تشرتيع عررام حيظررت مجاررع أشر ا التمااررز املباشررت رغر املباشررت .ريسرراري اللجنر القلر
رش ن استمتاي األفعا التماازي ضو أفرتاد معانرني رسرب نروع جنسر  ،أر لرون رشرتهت (امل ر )،
أر نسب  ،أر ماوهل اجلنسا (املادة .)2
 -13توصييي اللجنيية الدوليية الطيير ابعتميياد تش يريع شييام بشييأن عييدم التمييييز يتضييم
م ييا يل ييي (أ) تعريفي يا واض ييحا للتميي ييز املباش يير وغ يير املباش يير وحامي يا ي يين عل ييى جترميي ي ؛
(ب) قائم يةا كامل يةا أبسييباب التمييييز ،مبييا يف لييك النسييب واللييون ،واملي ي اجلنسييي ،وا وييية
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اجلنسييانية ،واإلعاقيية ،ووضييعية اإلقاميية ،وأي وضييع آخيير؛ (ج) تييوفر سييب انتصييا فعاليية
للضحااي .وحتث اللجنة الدولة الطر عليى عيدم جتيرم العالقيات اجلنسيية املثليية الرضيائية،
وإلغيياء الفقييرة  ٣م ي املييادة  ٣١٩م ي القييانون اجلنييائي ،وك ي لك أي أحاييام قانونييية متييزييية
فيما يتعلق ابملي اجلنسي وا وية اجلنسانية .وتوجي اللجنية انتبيا الدولية الطير إىل تعليقهيا
العام رقم  )٢٠٠٩(٢٠بشأن عدم التمييز يف احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية.
املساواة بن الرج واملرأة
 -14حتر رراط اللجن ر ر علمر ررا ابلتر رروار الر رري اتر ررذهتا الورل ر ر الطر ررت  ،ال سر رراما اعتمر رراد الق ر ررانون
يق  11-2010رش ن الت اف رني اجلنسني ،رإنشاء املتصو الو ي للت اف رني اجلنسرني .رارو أن
اللجن ر ال ت رزا تشررعت ابلقل ر رش ر ن عرروم تفعا ر هررذا القررانون يف مجاررع أحنرراء البلررو .رتشررعت اللجن ر
ابلقل ر أيضررا ألن القررانون ال يضررم مشررايك امل رتأة يف مجاررع مناص ر صررنع الق رتاي ،ال سرراما داخ ر
احل وم ر رعل ر مسررتو السررلطا احمللا ر  .رتشررعت اللجن ر ابلقل ر كررذل رش ر ن اسررتمتاي األح ررام
التماازي ضو املتأة يف قانون األستة ريف قانون الضمان االجتماع عل السواء (املادة .)3
 -15حتييث اللجنيية الدوليية الطيير علييى مواءمية تشيريعاهتا مييع شيير املسيياواة بيين الرج ي
وامليرأة .وتوصييي اللجنيية الدوليية الطيير  ،علييى وجي اخلصييو  ،إبلغيياء مييا يلييي (أ) األحاييام
ات الصييلة مي قييانون األسييرة ،ال سيييما املييادة  ١٥٢املتعلقيية ابلسييلطة األبوييية ،واألحاييام
املتعلقيية ابختيييار منييزل الزوجييية ،وسي الييزواج ،وحظيير اإلجيراءات القضييائية املتعلقيية إبثبييات
األب ييوة وحق ييوق املي يرا ؛ (ب) امل ييادة  ٢١مي ي ق ييانون الض ييمان االجتم يياعي ال ييي ختصي ي
العييالوات األس يرية ل ي ب فق ي  .وتوصييي اللجنيية الدوليية الطيير أبن تاف ي إنفييا القييانون
رقم  ١١-٢٠١٠بشأن التاافؤ بن اجلنسن يف مجيع أحناء إقليمها ،وتوسيع نطاق القانون
ليشم مجيع الوفيائف ،مبيا فيهيا الوفيائف ابلتعيين .وتوجي اللجنية انتبيا الدولية الطير إىل
تعليقهييا العييام رقييم  )٢٠٠٥(١٦بشييأن املسيياواة بيين الرج ي وامل يرأة يف حييق التمتييع جبميييع
احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية.
احلق يف العم
 -16تالح ر اللجن ر املبرراديا الرري اتررذهتا الورل ر الطررت للحررو م ر البطال ر  ،مبررا يف ذل ر
رطال الشباب رالنساء راألشخاص ذر اإلعاق  ،ل ن ا ال تزا تشعت ابلقل رش ن األثت احملورد
هلررذه املبرراديا  ،رهررو مررا ي رو علا ر معررو البطال ر املتتفررع رررني الشررباب رالنسرراء .رتشررعت اللجن ر
ابلقل أيضا إزاء املعو املنخف لعمال األشخاص ذر اإلعاق (املادة .)6
 -17توصي اللجنة الدولة الطر ابختا التدابر الالزمة م أج
تعزيز عملية إنفا سياسة العمالة الوننية ابألخي أبهيدا حميددة ،ميع تركييز
(أ)
جهودها بوج خا على الشباب والنساء ،وتعزيز نوعية التعليم والتدريب التقي واملهي؛
(ب) الوفيياء بتوقعييات اجملتمييع فيمييا يتعلييق بييدور امل يرأة ومتاينهييا ،وحتسيين فيير
حصو ا على االئتماانت ،وزايدة فر تعليمها وتدريبها (مبا يف ليك يف الوفيائف القياديية)
املدرة للدخ واملستدامة؛
لتتام م املشاركة يف األنشطة االقتصادية َّ
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(ج) إضفاء نابع الالمركزية على مبيادرات تشيغي الشيباب يف املنيانق الريفيية،
وحتسن التوجي املهي ،وتوفر توجي أفض يف تصميم املشاريع املهنية وتنفي ها؛
(د) إدميياج األس يواق غيير املنظم ية يف القطييا امليينظم ،و لييك م ي أج ي تعزيييز محاييية
العمال على وج اخلصو  ،وزايدة اإليرادات الضريبية ،واإلسهامات يف نظام الضمان االجتماعي.
 -18وتشر اللجنة يف ه ا الصدد إىل تعليقها العام رقم  )٢٠٠٥(١٨بشأن احلق يف العم .
احلق يف فرو عم عادلة ومرضية
 -19أتس ر اللجن ر ألرج ر القص رروي ال امن ر يف محاي ر احل ر يف ظ ررتر عم ر عادل ر رمتض ررا
للعامال رالعما يف القطاع غ املنظ  ،حا املتأة ممثَّل متثاال زائروا ،رتتقاضر متتبرا أدىن رشر
راض م متت التج علر العمر ذ القامر املتسراري  .رتشرعت اللجنر ابلقلر رشر ن عروم كفاير
املوايد البشتي رموايد املازانا املتاح ملفتشا العم  ،رهو ما ال يسم هلا ابلنظت رفعالار يف حراال
استاال األشخاص ،ال ساما العما املنزلاون غ املعلنني راأل فا (املادة .)7
 -20توصي اللجنة الدولة الطر مبا يلي
كفال يية احل ييق يف ف ييرو عمي ي عادل يية ومرض ييية ،ال س يييما يف القط ييا غ يير
(أ)
املنظم ،وفقا لتوصية منظمة العم الدولية لعام  ٢٠١٥املتعلقة ابالنتقال م االقتصاد غير
املنظم إىل االقتصاد املنظم (رقم )٢٠4؛
(ب) التنفي الصارم للمادة  L.105م قيانون العمي لضيمان أن يتقاضيى الرجي
واملرأة أجرا متساوايا ع العم املتساوي القيمة ،ال سيما يف القطا غر املنظم؛

(ج) اختا تدابر عاجلة لضمان العم الالئق جلميع النساء ،ال سيما العامالت
املنزليييات ،والنسيياء الريفيييات ،وكفاليية إماانييية االسييتعانة آبليييات احلماييية ،فض يالا ع ي سييب
االنتصا الفعالة وتدابر اجلب لفائدة النساء ضيحااي التميييز أو املضيايقة أو إسياءة املعاملية
أو العنف ،وحتقيق ا ي الغايية ،إدراج حايم يف قيانون العمي يعاقيب عليى التحيرش اجلنسيي
يف ماان العم ؛
(د) محاييية األنفييال م ي مجيييع أشيياال العم ي الييي م ي شييأ ا التييأثر يف منييوهم
أو صحتهم البدنية أو العقلية.
 -21توصي اللجنة الدولة الطر بزايدة حجم املوارد البشرية وموارد امليزانية املخصصة
ملفتشييية العمي  ،وابلتصييديق علييى اتفاقييية منظميية العمي الدوليية (رقييم  )١٨٩لعييام ٢٠١١
املتعلقيية ابلعمييال املن يزلين .ويف ه ي ا الصييدد ،حتي ي اللجنيية الدوليية الطيير إىل تعليقهييا العييام
رقم  )٢٠١٦(٢٣بشأن احلق يف التمتع بشرو عم عادلة ومرضية.
احلقوق النقابية

 -22تالح ر اللجن ر أن القاررود املفترض ر عل ر احلتي ر النقارا ر ال ت رزا قائم ر يف إقلررا الورل ر
الطرت  ،ال سرراما فامررا يتعلر ابحلر يف تشر ا نقررااب ر ر حتير  ،ردرن إذن مسررب  ،رممايسر
هررذا احل ر درن توي ر  .رتشررعت اللجن ر عل ر رج ر اخلصرروص ابلقلر ألن لرروزاية الواخلا ر سررلط
تقويتي ر إلص ررواي رص ر روص ررف اعتاف ررا روج ررود نقار ر م ررا ،رذل ر رع ررو أن تت ك ررو ال رروزاية م ر أن
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م سس ر املنظم ر  ،أاي كان ر باعت ررا ،يتحلررون حبس ر األخررال رال خيررالفون القررانون .ريسرراري
اللجن ر القل ر أيضررا م ر أن هررذا احل ر يس رتبعو العمررا امل رراجتي م ر إم انا ر ت رروي نقررااب
(املادة .)8
 -23توصييي اللجنيية الدوليية الطيير أبن جتع ي إنارهييا التش يريعي بشييأن احلقييوق النقابييية
متوائمي ي ا م ييع امل ييادة  ٨مي ي العه ييد ،م ييع مراع يياة اتفاقي يية منظم يية العمي ي الدولي يية (رق ييم )٨٧
لعام  ١٩4٨بشأن احلرية النقابية ومحاية حق التنظييم .وتوصيي اللجنية الدولية الطير أيضيا
إبلغاء القانون رقم  ٢٨-٧٦املؤرخ  ٦نيسان/أبري  ،١٩٧٦وتعدي امليادة  L.8مي قيانون
العم بغية ضمان أن ياون للعمال ونقياابهتم احليق يف تايوي منظميات مي اختييارهم ،دون
احلصول على إ ن مسبق م وزارة الداخلية لتاوينها.
الضمان االجتماعي
 -24تالح ر ر اللجن ر ر اجل ررود ال رري ر ررذلت ا الورل ر ر الط ررت للتف ررع م ر ر احل ررو األدىن للحماي ر ر
االجتماعا يف السناا  ،ل ن را تشرعت ابلقلر رسرب املسرتو املرنخف هلرذه احلماير يف القطراع
امل ررنظ  ،رذل ر رفق ررا لأليق ررام الص ررادية ع ر الوكال ر الو نا ر لإلحص رراء رال ررومياتافاا لع ررام .2016
رتالح اللجن كذل أن  83يف املائ م النساء يعمل يف القطاع غر املرنظ  ،رأن ذلر ير ثت
علر حصرروهل علر احلماير االجتماعار  ،رأن هررذه اإلم انار احملرروردة تر ثت يف فررتص العررامال
املنزلاررا عل ر رج ر اخلصرروص .رتشررعت اللجن ر ابلقل ر أيضررا رش ر ن معررو التاطا ر االجتماعا ر
املنخف للم اجتي  ،إذ ال حيص ه الء عل املعلوما املتعلق حبقوق إال ديا (املادة .)9
 -25توصييي اللجنيية الدوليية الطيير ابختييا مجيييع التييدابر الالزميية لتحسيين نظييم الضييمان
االجتميياعي لييديها ،ال سيييما إزاء النسيياء الالئييي يعملي يف القطييا غيير امليينظم ،واألشييخا
وي اإلعاق يية ،وكب ييار السي ي  ،و ل ييك لت ييوفر احلماي يية االجتماعي يية جلمي ييع العم ييال يف البل ييد
تدرجيي ا ،وإاتحة قدر م اخلدمات يافي للتمتيع مبسيتوى معيشيي الئيق .وتطليب اللجنية إىل
الدوليية الطير موافاهتييا ضييم تقريرهييا الييدوري املقبي مبعلومييات شيياملة عي نظمهييا املتعلقيية
ابلضييمان االجتميياعي ومعييدل تغطيتهييا .ويف األخيير ،توج ي اللجنيية انتبييا الدوليية الطيير إىل
تعليقهييا العييام رقييم  )٢٠٠٧(١٩بشييأن احلييق يف الضييمان االجتميياعي ،وإىل بيا ييا املتعلييق
أبرضيات احلماية االجتماعية (.)E/C.12/2015/1
التسول القسري واستغالل األنفال
 -26ال تزا اللجن تشعت رقل ابلغ رش ن ما يل :
اس ررتمتاي املمايس ر ر احلالا ر ر يف رع ر ر املر رروايس القتآنا ر ر الر رري تر ررويتها الر ررزرااي يف
(أ)
اسررتخوام األ فررا ألغ رتاض اقتصررادي  ،رهررو مررا ميررنع م ر احلصررو عل ر حق روق يف الصررح ،
رالتعلا  ،رأحوا معاشا جاوة؛
(ب) ظ رروي ص ررعواب يف تنفا ررذ خطر ر س ررح األ ف ررا مر ر الشر روايع املعتم رروة يف
عام  ،2016م حا التنسا رالقوية عل توف التعاي امل قت هل  ،رإعادة أتهال رإدماج
عل حنو مستوام ،رعوم صوري أ إدان لأل تا احملتمل املس رل ع ذل ؛
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(ج) اإلش رراية إىل العوي ررو مر ر االدع رراءا الر روايدة مر ر مص ررادي خمتلفر ر أبن الش ررت
ال تف ر ررت دائم ر ررا حتقاق ر ررا رشر ر ر ن ح ر رراال التس ر ررو القس ر ررت راالس ر ررتاال  ،رأبن األخص ر ررائاني
االجتمرراعاني ال يبلاررون ابل ث ر م ر هررذه احلرراال  ،رأبن الررت املوج ر للمويسررني يف املرروايس
القتآنار يُتنراز عن ررا أر أن األح ررام يف حق ر ت ررون خمففر  .رتالحر اللجنر أن معظر الترروار
املعلن للتصو هلذه اآلف قو ابء ابلفش (املادة .)10
 -27تارر اللجنة التوصيات الي سبق أن قدمتها جلنة حقيوق الطفي (،CRC/C/SEN/CO/3-5
الفقراتن  ٦٨و ،)٧٠وجلنة مناهضة التع يب ( ،CAT/C/SEN/CO/4الفقيرة  ،)٣٢واللجنية
املعنيي ية حبماي يية حق ييوق مجي ييع العم ييال امله يياجري وأفي يراد أس ييرهم (،CMW/C/SEN/CO/2-3
الفقرة  ،)٥٧وحتث الدولة الطر على القيام مبا يلي
إرسال إشارة قوية إىل أن مثية إرادة سياسيية لوضيع حيد السيتغالل األنفيال
(أ)
يف التسول القسري؛
(ب) متايين اجلمعيييات م ي أن تاييون نرف ي ا مي َّيدعي ا حبييق مييدي يف ه ي القضييااي
لإلسهام يف جهود ماافحة اإلفالت م العقاب على أشاال االستغالل ه .
احلق يف مستوى معيشي الئق
 -28تتح اللجن إبنشاء اللجن الو نار إلصرال األياضر  ،رابملوافقر علر اخلطر التئاسرا
اجلويوة للتخطاط احلضت ملوين داكاي الي تتم إىل محاي األياض الزياعا م جشع املقارلني
العقرراييني ،ل ن ررا تشررعت ابلقل ر رش ر ن تقرراييت تفاررو أبن رع ر السررلطا احمللا ر ال ترزا تص ر
مسرراحا كب ر ة م ر األياض ر احملجرروزة للزياع ر راملتاع ر لشررتكا أجنبا ر أر هلائررا دينا ر  ،رهررو
مررا حيررتم اجملتمعررا احمللا ر الرري تعتمررو علا ررا ،ال سرراما العويررو م ر النسرراء التيفاررا  ،م ر سررب
كس التز  .رتشعت اللجن ابلقل أيضا رش ن حتمان صااي الصاادي مر سرب كسر يزق ر
رسب الصاو املفتط الذ تنت ج الشتكا األجنبا يف الاال (املادة .)11
 -29توصي اللجنة الدولة الطر مبا يلي
إنشاء آلية شفافة م أج ضمان احلصول العادل عليى األراضيي وضيمان
(أ)
حقوق ملاية االر  ،ال سيما للنساء ،ومراعاة مقرتحات اللجنة الوننية إلصالح األراضي
املالفة ابقرتاح ن السياسة املتعلقة بسياسات األراضي الرامية إىل معاجلية مجلية أميور منهيا
على وج اخلصو أوج القصيور يف القيانون رقيم  4٦-٦4امليؤرخ  ١٧حزيران/يونيي ١٩٦4
بشأن النطاق الوني؛
(ب) ضييمان مشيياركة الصيييادي املعنييين مشيياركة جمدييية وفعلييية يف املفاوضييات
املتعلقة ابتفاقات الصيد ،والنهو بوسائ احلد م الصيد املفر  ،و لك مبساعدة وتعاون
اجملتمع الدويل عند االقتضاء.
احلق يف املسا
 -30تالح اللجن اعتمراد القرانون يقر  03-2014املر ي  22كرانون الثاين/ينرايت 2014
رحح  ،ل ن ررا أتسر
رشر ن تفررا اإلجيررايا الرري مل ُحتسر قامت ررا اسررتنادا إىل مسرراحت ا املصر َّ
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ألن القررانون مل يُطبر إال علر املسررت جتي الررذي كررانوا يشررالون مسرراكن رقر اعتمرراد القررانون،
ال عل ر املسررت جتي التررالني .ريسرراري اللجن ر القل ر رش ر ن قام ر اإلجيررايا  ،ال سرراما يف املنررا
احلضتي  ،ما جيع احلصو عل مس أمتا صعبا ابلنسب جلزء كب م الس ان (املادة .)11
 -31توصييي اللجنيية الدوليية الطيير إبنشيياء آلييية رصييد علييى الصييعيدي الييوني واحمللييي
لرصد تنفي القانون رقم  ٠٣-٢٠١4للسماح ابإلبالغ ع املخيالفن ،والنظير يف إصيالح
القييانون مي أجي تعزيييز إماانييية حصييول غيير املييالان علييى مسيياك أبسييعار معقوليية .وتي كر
اللجنة يف ه ا الصدد بتعليقها العام رقم  )١٩٩١(4بشأن احلق يف السا الالئق.
احلصول على اخلدمات الصحية اجليدة
 -32تالح ر اللجن ر الترروار الرري اتررذهتا الورل ر الطررت لتحقا ر التاطا ر الصررحا الشررامل ،
ل ن ررا ال ت رزا تشررعت ابلقل ر رش ر ن عرروم كفاي ر امل روايد املخصص ر لقطرراع الصررح ؛ ريتجل ر هررذا
األمت يف النسب املنخفض للااي ( 8يف املائ ) م مازانا الورل املخصص لوزاية الصح  .رتشعت
اللجن ابلقل روج خاص رش ن عوم كفاي التوار املتخرذة لالحتفرا أب براء مر هلني يف متافر
الصح العام م ج  ،رعوم كفاي التوار املتخذة ل فال إم انا حصو األشخاص األكثرت
عوزا عل التعاي ابجملان (املادة  ،)12م ج أخت .
 -33تطلب اللجنة إىل الدولة الطير تاثييف جهودهيا لضيمان خيدمات الصيحة اجلييدة
يف مجيع أحناء إقليمها ،ال سيما
ضييمان تييوفر الرعاييية اجملانييية ل نفييال دون س ي اخلامسيية ،ال سيييما لل ي ي
(أ)
يعيشون يف املنانق الريفية؛
(ب) توسيييع نطيياق البطاقيية الصييحية بغييية السييماح ل نفييال املقيميين يف املنييانق
النائية ابحلصول على خدمات الرعاية؛
(ج) زايدة ميزانية الدولة املخصصة للصحة ،حبيث ميا تعبئة املزيد م املوارد لتعين
موففن متخصصن ،وشراء املعدات الالزمة لضمان احلصول على اخلدمات الصحية اجليدة.
احلق يف الصحة ويف البيئة
 -34يساري اللجن القل رشر ن عروم اتراذ تروار مل افحر تلرو اهلرواء ،ال سراما يف داكراي ،راآلاثي
النامج ر ع ر إلقرراء النفررااي املنزلا ر رمارراه الصررت الصررح يف املنررا احلض رتي راملنررا احملاط ر ابملررون،
رالتلررو النرراج ع ر اسررتخوام األكارراس البالسررتا ا ريما ررا يغ ر اعتمرراد القررانون يق ر 09-2015
امل ي  4أايي/مايو  2015رش ن حظت إنتاج راست اد رحاازة رتوزيرع راسرتخوام األكاراس البالسرتا ا
املنخفض املا ترن راإلداية التشاوة للنفااي البالستا ا (املادة .)12
 -35تشجع اللجنة الدولة الطر على اختا تدابر فورية ملعاجلة املخانر البيئيية اليي تيؤثر
يف صحة الساان ،ال سيما يف املنانق احلضرية واملنانق احمليطة ابملدن ،ع نريق ما يلي
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(أ)

التنظيم الصارم الستخدام املركبات امللوثة؛

(ب)

حتسن عمليات مراقبة وإدارة ميا الصر الصحي؛

(ج)

التنفي الصارم للقانون رقم .٠٩-٢٠١٥
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احلق يف الصحة اجلنسية واإلجنابية
 -36تالح ر ر اللجن ر ر مر ررع القل ر ر أن إهنر رراء احلم ر ر وع ر را يُعتر ررر جتمي ر ر يف الورل ر ر الطر ررت ،
رال تُستثىن م ذل غ احلاال الي ت ون فا ا حااة املتأة يف خطت؛ رقو أفض هذا األمت إىل
إج رراض ال ث ر م ر النسرراء محل ر س رتا ردرن مسرراعوة با ر  ،لاعررانني الحقررا م ر مضرراعفا
عتض ر حارراهت للخطررت ،رأفض ر يف حرراال معان ر إىل رفرراهت ؛ رتتفرراق هررذه املضرراعفا يف
املن ررا التيفا ر  .رتالح ر اللجن ر أيض ررا املع ررو املتتف ررع حلم ر املتاهق ررا  ،ره ررو م ررا يق رروض ح ر
الفتارا يف التعلرا ريف الصرح  .رتالحر اللجنر احملتمرا الري حترراط مبسر ل املمايسرا اجلنسررا
رم ررا يتص ر هب ررا م ر أرج ر كب ر اجتماعا ر  -ثقافا ر  ،رتش ررعت ابلقل ر رش ر ن ع رروم كفاي ر ف ررتص
احلصررو علر املعلومررا راخلرروما املتعلقر ابملمايسررا اجلنسررا راإلجنارار الرري ينبار أن تعرراج
مس ل منع العن اجلنس راملخا ت املتتبط ابحلم املب ت (املادة .)12
 -37توصي اللجنة الدولة الطر مبا يلي
استعرا تشريعاهتا اجلنائية جلعلها تتوافق مع حقوق امليرأة ،وتوسييع نطياق
(أ)
الظرو املسموح هبا إل اء احلم نوع ا؛
(ب)

ضمان عدم حتمي النساء الالئي يلجأن إىل ه املمارسة أي مسؤولية جنائية؛

(ج) ضمان نشر وتوافر املعلومات واخلدمات املناسبة واجلييدة يف جميال الصيحة
اجلنسييية واإلجنابييية ،ال سيييما خييدمات تنظيييم األسييرة ،لييدى مجيييع النسيياء واملراهقييات ،يف
املنانق الريفية والنائية ويف املدارس على وج اخلصو .
 -38وتوج اللجنة انتبا الدولة الطر إىل تعليقها العام رقم  )٢٠١٦(٢٢بشيأن احليق
يف الصحة اجلنسية واإلجنابية.
فروس نق

املناعة البشرية/اإليدز

 -39تالح اللجن اجل ود الي تبرذهلا الورلر الطرت للحرو مر انتشراي فر رس نقر املناعر
البشتي /اإليوز رني الس ان ،ل ن ا تشعت ابلقل ألن مستو االنتشاي أعلر ر ثر مر املتوسرط
الررو ي رررني العررامال رالعرراملني يف جمررا اجلررنس ،رالتجررا الررذي يقامررون عالقررا جنسررا مررع
يجررا  ،رمتعررا املخررويا  ،راألشررخاص يه ر االحتجرراز .رتشررعت اللجن ر ابلقل ر أيضررا رش ر ن
األيقام الي تش إىل تاطا ضعاف للعالج املضراد للف رسرا الع وسر لأل فرا  ،رهرو مرا يعري
أن هذه الفئ م الس ان مترك جانبا (املادة .)12
 -40وابلنظيير إىل أن الفئييات الييي لييديها معييدالت انتشييار أعلييى لفييروس نق ي املناعيية
البشيرية واإليييدز كثيرا مييا تاييون "خمالفيية للقييانون" ،في ن اللجنيية تشييجع الدوليية الطيير علييى
اعتماد اسيرتاتيجية وننيية ملاافحية الوصيم الي ي مينيع هي الفئيات مي السياان مي التمتيع
حبقها يف الصحة على قدم املساواة مع بقية الساان .وحتقيق ا الغاية ،تطلب اللجنية إىل
الدولة الطر أن تنظر يف إماانية إلغاء جترم
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احلصول على التعليم
 -41تالح اللجنر ابيتارا زايدة معروال االلتحرا ابملروايس االرتوائار يف الورلر الطرت ،
ال ساما رعو إلااء التسوم املويسا  .راو أن اللجن تشعت ابلقل رش ن تقاييت تفاو أبن الت الا
غ ر املباشررتة للتعلررا  ،ال سرراما يف التعلررا الثررانو  ،ال ت رزا قائم ر  .رأتس ر اللجن ر أيضررا لعرروم
كفاي ر ترروف التعلررا رالتررويي  ،ال سرراما يف املنررا التيفا ر راحملترم ر  ،رلوجررود  47يف املائ ر م ر
األ فرا يف سر الوياسر خرايج النظرام املويسر  ،ألسرباب من را عروم استصرواي شر ادا مرراالد
هل  .رتالح اللجن مع القل عوم كفاير التعلرا الشرام للجمارع راجلارو يف امل سسرا العامر ،
م ررا خي روم مص رراح امل رروايس اخلاص ر ال رري ُحيتم ر ان ت ررون م لف ر  ،رامل رروايس الفتنس ررا  -العترا ر
رالقتآنا اجملانار عمومرا ،رلرو أن مناهج را الوياسرا ال تفر حالارا ررنفس مسرتو التعلرا املعمرو
رر ر يف امل سس ررا التعلامار ر العامر ر  .رال يس ررم ض ررع الت ررويي علر ر أص ررو التعل ررا الش ررام
للجماررع أر يف جمررا اإلعاقر لأل فررا ذر اإلعاقر ابحلصررو علر التررويي ال ررايف إلدمرراج ،
مبا يف ذل إدماج امل ي (املاداتن  13ر.)14
 -42توصي اللجنة الدولة الطر مبا يلي
تعزي ييز الت ييدابر الرامي يية إىل ض ييمان تعل يييم ابت ييدائي جم يياي حقيقي يي ،وبع ييدها
(أ)
التعليم الثانوي تدرجييا؛

(ب) إلغاء شر تقدم شهادة امليالد لاللتحياق ابملدرسية وتعزييز التيدابر الراميية
إىل زايدة تسجي املواليد؛
(ج)

مواصلة جهودها العتماد معاير تاف توفر التعليم اجليد للجميع؛

(د) حتسيين نوعييية املييدارس وهياكلهييا األساسييية ،ال سيييما يف املنييانق الريفييية،
وضمان حصول األنفال وي اإلعاقة على التعليم على قدم املساواة يف مجيع أحناء البلد.
االنتهاك اجلنسي يف املدارس
 -43تعررت اللجن ر ابجل ررود الرري رررذلت ا الورل ر الطررت مل افح ر العن ر اجلنسرراين ،ل ن ررا
تشعت رقل ابلغ رش ن اسرتمتاي االنت را اجلنسر يف املروايس الثانوير يف السرناا  ،رانمرا ال يبرور
يف الوق التاه أن لو الورل الطت سو يد جزئ عل هذه املس ل  .ريساري اللجنر القلر
روجر ر خ رراص رشر ر ن ع رروم رج ررود إحص رراءا معترفر ر عر ر ع ررود احل رراال ال رري أرل ررغ هب ررا م ررويتر
املوايس ،رعرود احلراال الري حروك اجلنراة فا را ،رالعقرواب الصرادية يف حق ر  .رمر شر ن هرذا
اإلفال م العقاب أن يقروض رشروة حر الفتارا يف التعلرا  .رتالحر اللجنر يف هرذا الصرود
معررو التسررتب املتتفررع يف املررتحلتني االرتوائا ر رالثانوي ر  ،ال سرراما رررني الفتاررا  ،رسررب حرراال
احلم املب ت عل رج اخلصوص (املادة .)13
 -44تشجع اللجنة الدولة الطير عليى مواصيلة جهودهيا الراميية إىل خفي معيدل التسيرب
يف املرحلتن االبتدائية والثانوية ،ال سيما بن الفتيات .وحتث الدولية الطير عليى أن أتخي عليى
حمم اجلد مسألة االنتهاك اجلنسي للفتيات يف املدرسة ،وتطلب إليها ما يلي
(أ)
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(ب)
يف املدارس؛

تعدي القانون اجلنائي إبضافة الظر املشدد إىل االنتهاك اجلنسيي املرتايب

(ج) اعتماد مدونة قواعيد سيلوك ملزمية مليديري امليدارس واملدرسين واملسيؤولن
ع التعليم ونشرها يف مجيع املدارس؛
(د)

إنشاء آلية سرية لتقدم الشااوى واإلبالغ يف املدارس؛

(ه)

إجراء التحقيقات الالزمة يف أي حالة م حاالت االنتهاك اجلنسي املبلغ هبا.

دال -توصيات أخرى
 -45تشييجع اللجنيية الدوليية الطيير علييى التصييديق علييى البوتوكييول االختييياري للعهييد
الدويل اخلا ابحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية.
 -46توصييي اللجنيية الدوليية الطيير أبن تراعييي التزاماهتييا مبوجييب العهييد مراعيياة اتميية ،وأبن
تاف التمتع الاام ابحلقوق املارسة في عند تنفي خطية التنميية املسيتدامة لعيام  ٢٠٣٠عليى
الصعيد الوني ،مبساعدة وتعاون اجملتمع الدويل عنيد االقتضياء .وسيياون حتقييق أهيدا التنميية
ميسرا إىل حد كبر إ ا ما أنشأت الدولية الطير آلييات مسيتقلة لرصيد التقيدم احمليرز،
املستدامة َّ
واعت ييبت املس ييتفيدي مي ي الي يبام احلاومي يية أص ييحاب حق ييوق ميا يينهم املطالب يية ابس ييتحقاقات
لقاءها .وم شأن تنفي ه األهيدا عليى أسياس مبيادئ املشياركة واملسياءلة وعيدم التميييز أن
يضم عدم ترك أي أحد خلف الركب .ويف ه ا الصدد ،توج اللجنية انتبيا الدولية الطير إىل
بيا ا بشأن االلتزام بعدم ترك أي أحد خلف الركب (.)E/C.12/2019/1
 -47توصييي اللجنيية الدوليية الطيير ابختييا اخلطييوات الالزميية لوضييع وتطبيييق مؤشيرات مناسييبة
تدرجييا مي أجي إعميال احلقيوق االقتصيادية واالجتماعيية والثقافيية ،وتيسير عمليية تقيييم التقيدم
احملييرز يف االمتثييال اللتزاماهتييا مبوجييب العهييد فيمييا يتعلييق مبختلييف فئييات السيياان .وحتيي اللجنيية
الدولة الطر يف ه ا الصيدد إىل اإلنيار املفياهيمي واملنهجيي املتعليق مبؤشيرات حقيوق اإلنسيان
الي وضعتها مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان (انظر .)HRI/MC/2008/3
 -48وتطلييب اللجنيية إىل الدوليية الطيير أن تنشيير هي املالحظييات اخلتامييية علييى نطيياق
واسييع علييى مجيييع مسييتوايت اجملتمييع ،ال سيييما علييى املسييتوين الييوني واحمللييي ،وال سيييما يف
صفو البملانين واملوففن العميومين والسيلطات القضيائية ،وأن تُطليع اللجنية ،يف تقريرهيا
الييدوري املقب ي  ،علييى اخلطييوات املتخ ي ة لتنفي ي ه ي املالحظييات .وتشييجع اللجن ية الدوليية
الطر على إشراك اللجنة السنغالية حلقوق اإلنسان واملنظميات غير احلاوميية وغرمهيا مي
أعضاء اجملتمع املدي يف متابعة هي املالحظيات اخلتاميية ،ويف عمليية التشياور عليى الصيعيد
الوني قب تقدم تقريرها الدوري املقب .
 -49ووفق ي ا إلج يراءات متابعيية املالحظييات اخلتامييية الييي اعتمييدهتا اللجنيية ،يُطلييب إىل الدوليية
الط يير أن تق ييدم ،يف غض ييون أربع يية وعشي يري ش ييهرا مي ي اعتم يياد هي ي املالحظ ييات اخلتامي يية،
معلوم ييات عي ي تنفيي ي التوص يييات ال ييي ق ييدمتها اللجن يية يف الفقي يرات ( ١٣ع ييدم التميي ييز) و٢٧
(التسول القسري واستغالل األنفال) و( 44االنتهاك اجلنسي يف املدارس) الواردة أعال .
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 -50وتطلب اللجنة إىل الدولة الطر أن تقدم ،حبليول  ٣١تشيري األول/أكتيوبر ،٢٠٢4
تقريرها الدوري الرابع بعد إعيداد وفقي ا للمبيادئ التوجيهيية لتقيدم التقيارير اليي اعتميدهتا اللجنية
يف عييام ( ٢٠٠٨انظيير  .)E/C.12/2008/2وإضييافة إىل لييك ،تييدعو اللجنيية الدوليية الطيير إىل
حتييديث وثيقتهييا األساسييية املوحييدة ،حسييب االقتضيياء ،وفق يا للمبييادئ التوجيهييية املنسييقة لتقييدم
التقارير مبوجب املعاهدات الدولية حلقوق اإلنسان ( ،HRI/GEN/2/Rev.6الفص األول).
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