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للسنغال*

لخلررس ل جنغ ر (س  )CCPR/C/SEN/5ت جنغرررا س
نظر ا لجنة ررا ت لجر ل ر لجر
-1
 ،)3650 CCPR/C/SR.3649 3650لملع ررني يف ت  15 14يفش ر لأل ل /توبرررني  .2019لعرم ر ا
ت جنغر س  ،3675لملع ني ة ت  31يفش لأل ل /توبرني  ،2019هذه لملالحظسا لخلرس اا.
3649

ألف -مقدمة
رر
لخل ررس ل،
يفع ر ر ل لجنة ررا ع ررأل ل ر س ررس جن ج ررا لجط ر ر ق جر ر ر ر س يف ل ه ررس لج ر ر
-2
أل لجرأخ  .يفع ل عأل يف ل هس جنف صا لجيت وُيفاحت هلس جع حنيل َّسء ع فر لج جرا لجطر ق شرأ
هرس لج رس اررا
لجرر ل لجريت لهترذاس لج جررا لجطر ق جر فارذ وح ررس لجع ر  .يفشر لج جرا لجطر ق عنر
 )CCPR/C/SEN/Q/5/Add.1عن قسئما لملغسئل .)CCPR/C/SEN/Q/5

ابء -اجلوانب اإلجيابية
-3
لإلع ل ؛

يف حب لجنة ا ابجر ل لجرش لعاا لملؤسغاا لجرسجاا لجيت لهتذاس لج جا لجط ق:
و)

لج سنني قم  38-2004لملؤخ  28بسنني ل /ت لغمرب

2004

لملرعنق إبج(سء ع ني را

ل) لج سنني قم  11-2010لملؤخ  28واي ت سلني  2010لملرعنق ابملغس لة لملطن ا لمل وة
لج جل ت مجاع لهلائسا لمل رخبا بناسً و جزئاسً ،لجيت ل ص يف فا َذهس لمل ص لجنيطين جنمغس لة لجل غ ؛
لج ررسنني ق ررم  05-2013لمل ررؤ خ  8متنيزتلنيجا ر ر  2013لملع ر ر لل جن ررسنني قر ررم 10-61
ج)
لملؤخ  7آذل ت س س  1961لحمل لل جنة غاا ،لجذ لراح جنز ج ل/ج ر م ر وة سر (سجاا وطفسهلمرس ل رني
عن لجل غاا؛

لج ررسنني قررم  26-2014لملررؤخ  3يفش ر لأل لج ررسربتننيفمرب  2014لجررذ ر لجر ظررام
)
لج ضسئي لمل سني لملنحق قم  1039-2015لملؤخ  20متنيزتلنيجا  2015لجنذل ل شئس حمسبم ل ر لئاا
عناررس  )tribunaux de grande instanceحمررسبم ل ر لئاررا  ،)tribunaux d’instanceلئر ج سئاررا
س حمسبم لجل سايا ،لجنذل أيخذل ت ل غبس ف ني ع لجا لج ل؛
__________

*

لعرم اس لجنة ا ت
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هر) لج ر ررسنني ق ر ررم  29-2016لمل ر ررؤخ  8يفش ر ر ر لأل لج ر ررسربتننيفمرب  2016لملع ر ر ر لل جن ر ررسنني
قم  60-65لملؤخ  21متنيزتلنيجا  1965لملرعنق سنني لجع نيابا ،لجذ لغرح ث لئل جنغةأل؛
لج سنني قرم  30-2016لملرؤخ  8يفشر لأل لج رسربتننيفمرب  2016لملعر لل جن رسنني قرم 61-65
)

لمل ررؤخ  21متنيزتلنيجار ر  1965لملرعن ررق ررسنني لإلجر ر لءلا لجل سئا ررا ،ه ررني ق ررسنني لع ر لرزز ،ت مجن ررا و ررني ،
لجضمسانا لج سننيناا ل/سسساا ،ل ص عن ع جنغسا لسرمسع لئما جن لئ لجل سئاا؛
لج ررسنني ل/سسس رري ق ررم  09-2017لمل ررؤخ  17ب ررسنني لج سربتل ررسل  ،2017ه ررني ق ررسنني
ز)
لن(ي ل حمل لج سنني قم  35-2008لملؤخ  8آلتوغغطل  2008لملرعنق ابحمل ما لجعناس ،ل ص عن
ج لء جرعنيلض ضحساي لمحرةسز لجطنيلل ل/جل؛

ح) لج سنني ل/سسسي قم  11-2017لملؤخ  17بسنني لج سربتل سل  2017لملرعنق ر ظام
لجملنل ل/عن جن ضسء س عمن  ،لجذ ل ص ،ت مجنا و رني  ،عنر ل رق ت لسررئ سق لج ر ل لا لجرأ لبارا
ل رضي يف نيلت وغنباا ل/عضسء لج ضسة عن ق ل لا لجط و لإلحسجا عن لجر سع ؛
نشسء لج لئ ل/ف ل اا لمسر سئاا لجرس عا جنمحرسبم لجغر (سجاا حملسبمرا لجغرا حغر
ط)
هرب  ،لمل ل ت عس  2016اب يف سل جر لئم ضر لإلنغرسناا جر لئم حر ل وعمرس يفعرذلب ت يفشرس ت
لجفرتة أل عس  1982ىل عس 1990؛
) خطا لجعمل لجنيط اا جن ضسء عن لجع ف لج سئم عنر نرنيع لجلر ل يفعزلرز ح رنيس لإلنغرس
 )2021-2017ضع خطط لجعمل لإلقناماا؛
ك)

نشسء سةل حسسنييب ت لمل لبز لجغة اا.

جيم -دواعي القلق الرئيسية والتوصيات
انطباق أحكام العهد يف النظام القانوين احمللي ومتابعة آراء اللجنة
حتاط لجنة ا عنمسً ابملس ة  98أل سرني لجغ (س لجيت يف ر س وسرب اا لملعسهر لا لج جارا عنر
-4
لجرش لعسا لجنيط اا يفَر َعنُّق لج جا لجط ق هبذل لملب و .ا و س أتسف جع جني و نا عمناا عن يفطباق
هائررسا قضررسئاا لخناررا لجع ر سررسئل لج جررا لجطر ق لملر سقضررا ،م سررامس فامررس لرعنررق لء لجنة ررا ت لج ضررساي
لج جا لجط ق عن آ لء لجنة را لملؤ خرا  23يفشر لأل
لجف لا .يفش لجنة ا عن ج لخل نيص ىل
ل /توبرررني  2018ت قضرراا ل ضر لجغر (س  ،)CCPR/C/124/D/2783/2016لجرريت خن ررت فا ررس
لجنة ررا ىل و لج جررا لجط ر ق لنر ررت لجف ر ة  5ررأل لملررس ة  14ررأل لجع ر  .لغررس هس لج نررق  /ق ر ل لجملنررل
لج سرني لج س ت  20بسنني لج سربتل سل  2019مل أيخذ ت ل غبس هذه لآل لء و طرل يف لّرح لجغرا
ل ذ لعا ون ل لملس ة .)2
-5

ينبغي للدولة الطرف:

أن تكفل ،عملياً ،أسبقية العهد على القانون الووين يف املمارسوة العمليوة ،فةوا ة
و)
فىل تو ري سبل انتصاف عالة للمتقاةني عند انتهاك العهد؛
ل) أن توعي القضاة واحملامني واملودعني العوامني كحكوام العهود حبيوج اهبوتم موا أموام
احملاكم الويننية وتؤخذ يف االعتبار يف قراراهتم؛
ج)

2

أن تسهر على التنفيذ الفعال آلراء اللجنة.
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املؤسسة الويننية حلقوق اإلنسان
يف حب لجنة ا ابعرزل لج جا لجط ق صالح لجنة ا لجغ (سجاا نيس لإلنغس حباث لعرمر هس
-6
لجرحسجف لجعسملي جنمؤسغسا لجنيط اا نيس لإلنغس ت لملبز "وجف" مبنيجب لملبس ئ لملرعن ا مببز لملؤسغسا
ُ
لجنيط اا جرعزلز محسلا ح نيس لإلنغس بس ئ اب لل) ،ج رس أتسرف ج رني لجعرا لج رسنني ضرمنين
لنيضررح و ررسء ل رنيل لجشرنيلغل لمل يفبطررا ابملرنيل لملسجاررا لملخ ررا هلررذه لملؤسغررا ،ملر ررس
غر عر ف / ،نر مل َّ
لج قا ا ،ضسفا ىل ط ل ا يفعا ئاغر ا)هس وعضسئ س لملس ة .)2
ينبغي للدولة الطرف أن تعتمد فيناراً تشريعياً وتنظيمياً مي ّكن املؤسسة الويننيوة حلقووق اإلنسوان
-7
من امتثال مبواد ابريوس .وينبغوي يف ذوذا الصودد أن توو ر يوا مي انيوة كا يوة ومسوتقلة تاو ىقودرذا علوى أداء
واليتها على أكمل وجه ،وأن تنص على عملية لتعيني رئيسو(ت)ذا وأعضائها تضمن استقاليا.

مكا حة اإل الت من العقاب وانتهاكات حقوق اإلنسان اليت ارتاكبت يف املاةي

يفع ل لجنة ا عأل وسف س  /لج جا لجط ق س زلجت يفرب قرسنني لجعفرني لجعرس ص رنيص مجارع لجلر لئم
-8
لمل يف با ت ساسس لج زلع ت بسزل سنل رأل وجرل " طفرسء ان ل/ح رس هتفارف حر ة لجررنييف لا ،يف سرا ل رنيل "
لملنيل .)14 7 6 2
-9

ينبغي للدولة الطرف:

فلغوواء أي عفووو عوون اجل ورائم الدوليووة الوويت ارتكبهووا كوول ينوورف موون أين وراف الن و ا ،
و)
كي يتسىن فجراء التحقيقات ومعاقبة املسؤولني؛
ل)

تقدمي تعويض للضحااي وأصحاب حقوقهم.

عدم التميي
 -10حتاط لجنة ا عنمرسً نيجرني لملرس ة  3رأل لج رسنني قرم  77-81لملرؤخ  10برسنني ل /ت لغرمرب
لإل ين لج لين،
لجيت يفعسقب عن لجرمااز ،ج س يفالحظ و هذل لج سنني م لرعنق م ابجرمااز لجع
لعسة لجرمااز لملبسّ غ لملبسّ  .يفالحظ نق ع جرني ّر س م غرةنا ت لج جرا لجطر ق
شأ وعمس لجرمااز غم ل عسءلا ل/عمس لجرماازلرا لملع ضرا عنر لجنة را ،م سرامس ت حرق لمل رس
ابمل ق و وف ل ل/قناسا لجل غاا و لجل غسناا و لج غسء لملنيل .)26 25 24 7 2
1981

-11
مبا يلي:

ينبغي للدولة الطورف أن تعتمود تشوريعات لوامالً ملكا حوة التمييو حبيوج يتّسوم فينوارا القوانوين

يووو ر ةايووة عليووة موون التميي و يف ي و ا وواالت ،مبووا يهووا ا ووال اخلوواص ،وهبظوور
و)
التميي املبالر وغري املبالر واملتعدد األلكال؛
ل) يتضمن قائمة لاملة كسباب التميي  ،مبا يها لون البشرة ،واللغة ،والورأي السياسوي
أو أي رأي آخر ،واألصل القومي أو االنتماء االجتماعي ،وامللكية ،واإلعاقة ،وامليل اجلنسي وايوية
اجلنسانية أو أي وة آخر؛
ج)

GE.19-21325

يو ر سبل انتصاف عالة يف حاالت االنتهاك.

3
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املساواة بني اجلنسني
 -12يفالحررظ لجنة ررا و لج ررسنني قررم  11-2010لملرعنررق ابملغررس لة ر لجل غر م ل فررل لملغررس لة ا مررس
م ت لمل سصب لمنرخس اا .يفالحظ ولضسً ع لج غسء لمل خفض ت عض لهلائسا ت لجنيظافا لجعس ا ،خسصا
ت لجل رسز لج ضرسئي ،ت سصرب لج ُرنيمة نرنيلهبم .يفشرع ابج نرق ،رأل ج را وخر م ،زلء لإل رسء عنر وح ررس
نا ل/س ة لملنيل .)26 25 23 3 2
يف طني عن متااز ،م سامس ت طس
-13

ينبغي للدولة الطرف:

أن توس نطاق تطبيق القانون رقم  11-2010املتعلق ابملساواة بني اجلنسوني ليشومل
و)
الوظيفة العامة ككل ،وأن تتخذ التدابري الالزمة ل ايدة عالية املساواة بني اجلنسني؛
ل) أن تلغي أي حكم يتعارض م مبدأ املساواة بني الرجل واملرأة ،خاصة يف مدونة
األسرة ،مبا يف ذلك األحكام املرتبطة ابلسلطة األبوية ،وتعدد ال وجات ،وحقووق اإلر ،،واختيوار
بيت األسرةِ ،
والع ّدة ،واملوا قة على ال واج.

عدم التميي على أساس امليل اجلنسي وايوية اجلنسانية
 -14يفشع لجنة ا ابج نق زلء خطسل لج لهاا لجع ف ت سسئط لإلعال  ،مبس ت ذجك عن جغس
ّخ اسا عس ا ،ت حق وف ل ل/قناسا لجل غاا و لجل غرسناا عرض لملر لفع لملر لفعسا عرأل ح رنيق م.
يفشررع ابج نررق ولض رسً زلء لم عررسءلا لملر ررنا ابمعر ررس لجرعغررفي لنر ررسك ل ررق ت لخل نيصرراا لملضررسل سا
لجع ف ،خسصا عن ل نيظفي نفسذ لج سنني  .لغرس هس ت هرذل لج ر لج نرق زلء لسررم ل جرني لجف ر ة
لج سج ا أل لملس ة  319أل قسنني لجع نيابا يفطبا س ،هي ف ة جت لجعالقسا لجل غاا ابج( رتلض
أل نفل لجل ل لملنيل .)26 22 21 19 17 9 2
-15

ينبغي للدولة الطرف:

أن ختطو خطوات عملية عاجلة للتصدي حلملة التحريض احلالية على الكراذية
و)
جتاا ألخاص بسبب ميلهم اجلنسي واملدا عني واملدا عات عن حقوقهم ،مبا يف ذلك املنظمات الشريكة
املعنية مبكا حة ريوس نقص املناعة البشرية/اإليدز؛
ل) أن تلغي الفقرة الثالثوة مون املوادة  319مون قوانون العقووابت الويت جتورم العالقوات
اجلنسية بني ابلغني مرتاةني من نفس اجلنس ،بغية احلد من وصم األلخاص املعنيني؛
ج) أن توجه تعليمات واةحة فىل موظفي فنفاذ القانون لوقف يو أعموال العنوف
أو االعتقال التعسفي يف حق ألخاص بسبب ميلهم اجلنسي أو ذويتهم اجلنسانية ،احلقيقية أو املتصورة؛
)

أن حترص على التحقيق يف كل انتهاك ومقاةاة اجلناة ،حسب االقتضاء.

العنف ةد املرأة واملمارسات الضارة
 -16م يفزل لجنة ا يفشع ابج نرق زلء لنرشرس لملمس سرسا لجضرس ة ت قنرام لج جرا لجطر ق ،م سرامس
يفشنيل ل/عضسء لجر سسناا ل/ن نيلا ،لجع ف لجعسئني ،لجرز لج لملب ر  ،لمعرر لء لجل غري عنر لج غرسء لجفرارسا.
يفشررع ابج نررق ولضرسً شررأ عر بفسلررا يف فاررذ لج ررسنني قررم  05-99لملررؤ خ  29بررسنني لج سربتل ررسل 1999
لملعر لل جرربعض وح ررس قرسنني لجع ررنيابا ،شررأ قنررا حرسما لمل سضررسة عنر وفعرس يفشررنيل ل/عضررسء لجر سسررناا
ل/ن نيلررا .يفشررع ابج نررق ،ضررسفا ىل ذجررك ،زلء عر جررني ّررس ة صر ا ىل لمغر ررسل لجز جرري ت وح ررس
لملس ة  320أل قسنني لجع نيابا.
4
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ينبغي للدولة الطرف:

توسي نطاق احلظر املفروض على ال واج ابإلكراا حبيج يشمل ال جيات التقليديوة
و)
أو الدينية واحلرص على معاقبة املسؤولني عنها جنائياً وعدم االكتفاء من مث بفسخها؛
ل) السهر على التسجيل الرمسي لل جيات التقليدية أو الدينية والتح ّقق املنوتظم مون
سن األزواج ومن موا قتهم ،بسبل منها التأكد من حضورذم لخصياً عند فبرام عقد ال واج؛
ج) الس ووهر عل ووى التطبي ووق الص ووارم للق ووانون رق ووم  05-99امل ووؤر  29ك ووانون الث وواين/
ينواير  1999والووذي يونص علووى لووة مون األمووور منهووا حظور تشووويه األعضوواء التناسولية األنثويووة ،ابلتأكوود
من مقاةاة اخلاتِنات وفدانتهن؛
النظ وور يف تنق ووية امل ووادة  320م وون ق ووانون العق وووابت ك ووي تتض وومن حتدي ووداً مس ووألة
)
االغتصاب ال وجي حبيج ال يارتك أي غموض بشأن نطاق تطبيق ذذا احلكم.

عقوبة اإلعدام
 -18حتاط لجنة ا عنمسً ع لم يفاسح إبج(سء ع ني ا لإلعر ل ت لجرشر لعسا لجنيط ارا ،يف رنيه ابسررع ل لج جرا
لجط ر ق عن ر لجر ر لق عن ر لجرب يفنيبررني لمخراررس لج ررسرب جنع ر لج ر ة لخلررسص اب ررنيس لمل ناررا لجغاسسرراا،
لهلس ق ىل ج(سء ع ني ا لإلع ل  ،ج س يفالحظ و عمناا لجر لق مل يفب و ع .
 -19ينبغوي للدولووة الطوورف أن تعجوول ابلتصووديق علوى الالوتوكووول االختيوواري الثوواين امللحووق ابلعهوود،
والسهر على مواصلة فذكاء الوعي العام إبلغاء عقوبة اإلعدام.

قتل املواليد اجلدد
 -20يفع ل لجنة ا عأل قن س زلء حسما قرل لملنيلجا لجل ت لج جا لجط ق غبب عنيل ل أل قبال
لجنيصم لجعس لجنذلأل يفشع هبمس ل نيل ل نراةا لمغر سل و لجعالقسا لجل غاا خس ج لجز لج .لغس هس
لج نق  /لمل وة ح هس هي لمل لنرا اب يف رسل يفنرك ل/عمرس غرم لملشرسبا لملر ر ة ت قررل لملنيلجار لجلر
و لجرح لض لملر عنا أل وط لق اثج ا .يفع ل لجنة ا عأل وسف س جع يف ر لجر عم لج فغري ىل لجغرةا سا
لجننيليت جلأ ىل قرل لملنيلجا لجل لملنيل .)10 7 6
 -21ينبغي للدولة الطرف أن تتصدى ألسباب قتول املواليود اجلودد ،بوسوائل منهوا التوعيوة وحصوول
النسوواء علووى املعلومووات املتعلقووة ابلصووحة اجلنسووية واإل ابيووة ،والوودعم النفسووي  -االجتموواعي للنسوواء
املعنيات .وينبغي أيضاً أن تسار فىل اختاذ تدابري حامسة حلماية احلق يف احلياة للمواليد اجلدد ،وأن
تسووعى فىل تقوودمي ي و مقوورتيف قتوول املواليوود اجلوودد ،وكووذلك األلووخاص الووذين هبرةووون النسوواء علووى
اقرتا ه ،فىل العدالة.

و يات األمهات واإلجهاض املقصود
 -22يفالحظ لجنة ا و لإلج سض لع ج را ج سئاا مبنيجب لجف ة لج سج ا أل لملس ة  305أل قسنني
لجع نيابا ،م ع س يف ني حاسة ل س ل و صحر س ت خط  ،ل /لجذ لؤ ىل ممس سا لإلج سض
لجغ ت ظ ق يفعلض حاسة لملع اسا صحر أل جنخط  .لغس هس لج نق  /لج غسء لجالئي لنةرأ جار
ل سض ل ض ع نيابا ت لفق لمحرةسز ت لج جا لجط ق لملنيل .)7 6 3
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 -23ينبغي للدولة الطرف أن تالئم تشريعاهتا وممارسواهتا مو املوادة  6مون العهود ،مراعيوةً يف ذلوك
تعليق اللجنة العام رقم  )2018(36بشأن حق الفرد يف احلياة ،ومن مث:
تعووديل تشووريعاهتا حبيووج ن ّكوون موون فجوراء عمليووات اإلجهوواض املأمونووة والقانونيووة
و)
والفعالووة عنوودما يكووون اسووتمرار احلموول فىل ايتووه مصوودر أو كبووري للم ورأة ،وال سوويما عنوودما يكووون
احلمل نتيجة لالغتصاب أو سفاح احملارم أو عندما يتعذر بقاء اجلنني حياً؛
ل) عكس عبء اإلثبات لكيال يق على املرأة مسؤولية فثبات أن حياهتا يف خطور أل وا
جلأت فىل فجهاض مقصود مأمون؛
ج) النظر يف فلغاء العقوابت اجلنائية املفروةة على النساء اللووا يلجوأن فىل اإلجهواض
ومقدمي اخلدمات الطبية الذين يقدمون فليهن املساعدة ،ألن ذذا التودابري تود النسواء فىل اللجووء
فىل اإلجهاض غري املأمون الذي قد يعرض حياهتن أو صحتهن للخطر؛
كفالة وجود مرا ق ينبيوة تقودم خودمات فجهواض قوانوين وفمكانيوة الوصوول فىل تلوك
)
املرا ووق ،والتأك وود م وون ع وودم وج ووود أي عوائ ووق قانوني ووة ،وال س وويما أي حك ووم م وون أحك ووام ق ووانون
يعرض حياهتن وصحتهن للخطر؛
العقوابت ،تد النساء فىل اللجوء فىل فجهاض غري مأمون ّ

هر) التأكوود موون عوودم فجوراء عمليووات اإلجهوواض فال مبوا قووة املورأة ،و وورض عقوبووة جنائيووة
على أي حماولة إلجبار املرأة على اإلجهاض؛

تدعيم برامم التثقيف والتوعية اليت ترك على الصحة اجلنسية واإل ابية للنساء
)
وحقوقهن يف ذذا املضمار.

اإل راط يف استخدام القوة
 -24حتاط لجنة ا عنمسً ع لج نق ابم عسءلا لملرعن ا ابإلف لط ت لسرخ ل لج رنية و رسء لجرةمعرسا
لملظسه لا ذلا لج لفع لجغاسساا ،ضسفا ىل لجنيفاسا ت هذل لجغاسس .يفع ل عأل وسف س جع جني
عنني ررسا ع ررأل نر ررسئا لجرح ا ررسا لج رريت وج ل ررت لجع ررنيابا لج رريت فُ ض ررت ،لجرعنيلض ررسا لج رريت ُ ح ررت
جنضحساي و جذ ح نيق م لملس ات .)7 6
 -25ينبغووي أن تكفوول الدولووة الطوورف فج وراء حتقيق ووات ن يهووة و ّعالووة علووى وجووه السوورعة يف يو و
احلوواالت الوويت تاسووتخدم يهووا القوووة إب وراط ،وتقوودمي اجلنوواة فىل العدالووة .وينبغووي خاصووة أن تكفوول توحيوود
دورات تدريب موظفي فنفاذ القانون على استخدام القوة ،م فيالء االعتبار الواجب للمباد األساسية
بشأن استخدام القوة واألسلحة النارية من جانب املوظفني املكلفني إبنفاذ القووانني .وينبغوي أيضواً
للدولة الطرف أن تتأكد من أن تشريعاهتا املتعلقة ابستخدام القوة تتسق م العهد وم ذذا املباد .

الو اة أثناء االحتجاز
 -26يفشع لجنة ا ابج نق زلء لم عسءلا لجيت يفش ىل فاسا و سء لمحرةسز ،ع جرني ح رسءلا
لض ررحا ع ررأل وس رربسل ه ررذه لجنيفا ررسا ،لجرح ا ررسا لج رريت وج ل ررت ،لجع ررنيابا لج رريت ف ض ررت ،لجرعنيلض ررسا لج رريت
حررت جررذ ل ررنيس .فبسإلضررسفا ىل حسجررا لهامررس بُررني ،لجررذ قُرررل ابج صررسص و ررسء مت رل لن ر جع ت عررس
 ، 2016يفن ت لجنة ا ل عسءلا عأل جني ست فاسا شبنيها و رسء لمحرةرسز رذ للرا عرس ،2019
ررس غرربب سررنيء لملعس نررا و ررسء لمحرةررسز ج ر م لجش ر طا و غرربب سررنيء ظ ر ق لمحرةررسز ،م سررامس
لمبرظسظ ت لجغةني لملنيل .)10 7 6 2

 -27ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ تدابري عاجلة حبيج َّ
هبقق يف ي الو يات أثناء االحتجاز
حتقيقاً كامالً ون يهاً ،وهبصول أصوحاب حقووق الضوحااي علوى تعويضوات ،ويقاةوى اجلنواة ويعواقبون
على حنو يتناسب م خطورة أ عايم.
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التعذيب وسوء املعاملة
 -28أتسف لجنة ا جع جني عنني سا ف نا عأل لجش س م لملرعن را ععمرس لجرعرذلب و سرنيء
لملعس نا ،لجرح ا سا لجيت وُج للت لملالح سا لج ضسئاا فُرلحرت لإل لانا لجريت صر ا لجرعنيلضرسا لجريت
ُلحررت .يفعر ل عررأل وسررف س ولض رسً جعر يفرنيلف عنني ررسا عررأل لجع ررنيابا لجرأ لباررا لملف ضررا .يفالحررظ لجنة ررا
نررق ت هررذل لج ر و لجرح ا ررسا غسجب رسً ررس يفُغ ر ىل لج ر لئ لملر َ مررا ت لجش ر نيم و و الح ررا
قضسئاا ملنيظف أل نيظفي نفسذ لج سنني يفغرنز و مً يف خا سً لغرم "و ر الح را" ،ل ر ه لجرنيزل لجرذ
لربع ج لملر م اب يف سل لجل را .أتسف لجنة ا جع جني ح سءلا عأل ل سما لجريت وُعنلرأل فا رس ،و رسء
بنيجاا لمعرتلفسا لمل رزعا عأل ط لق لجرعذلب .أتسف وخ لً ج رني يفع لرف
لإلج لءلا لج سننيناا ،ع
لجرعذلب لجنيل ت لج سنني لجنيطين م لرنيلفق متس سً رع لملرس ة  1رأل ليففسقارا سهضرا لجرعرذلب غر ه رأل ضر ل
لملعس نا و لجع ني ا لج سساا و لجال نغسنارا و لمل ا ررا لملس ات .)7 2
-29

ينبغي للدولة الطرف:

تنقووية تشووريعاهتا حبيووج جتو ّورم التعووذيب و قواً ألحكووام اتفاقيووة مناذضووة التعووذيب،
و)
وذلك ابعتماد التعريف الوارد يف املادة  1مون االتفاقيوة ،والتنصويص علوى عقووابت تتناسوب مو خطوورة
تلك األ عال ،وكفالة عدم مقبولية االعرتا ات املنت عة حتت التعذيب؛
ل) التأكد من أن ي ادعاءات التعذيب ختض لتحقيقات ن يهة ولاملة من قبول
املتهموة ،وأن اجلنواة يقاةوون ويعواقبون علوى حنوو يتناسوب مو
دوائر مستقلة ومنفصلة عون الودوائر ة
خطورة أ عايم ،وأن الضحااي هبصلون على تعويضات.

االجتار ابلبشر
 -30يف حررب لجنة ررا ابعرمررس لج ررسنني قررم  06-2005لملررؤخ  10واي ت ررسلني  2005لملرعنررق مب سفحررا
لمجتس ابجبش لملمس سسا لملمس نا حبمسلا لجضحساي ،برذجك إبنشرسء لخلنارا لجنيط ارا مل سفحرا لمجترس ابجبشر ،
م سامس لج غسء ل/طفس  ،ج س يفشع ابج نرق زلء لجعر لحملر جن(سلرا رأل لملالح رسا لج ضرسئاا لإل لانا
مبنيجب هذل لج سنني  ،خسصا س لرعنق ابسر(ال لج غسء ل/طفس لملنيل .)26 24 8 7
 -31ينبغووي للدولووة الطوورف أن تطبووق بصورامة القووانون رقووم  06-2005املتعلووق مبكا حووة االجتووار
ابلبشوور واملمارسووات املماثلووة ،خاصووة عوون ينريووق فج وراء حتقيقووات ممنهجووة وحمايوودة ومعمقووة يف أعمووال
االجتووار ابلبشوور ،وتووو ري وورص االدعوواء ابحلووق املوودين أمووام احملوواكم ملنظمووات ا تم و املوودين ،وتقوودمي
املساعدة القانونية على سبيل األولوية جلمي ةحااي االجتار ابلبشر وأصحاب حقوقهم.

الالجئون وملتمسو اللجوء
 -32يفشررع لجنة ررا ابج نررق زلء لملعنني ررسا لملرعن ررا هبشسّررا ض ررع لجالجئ ر نرمغرري لجنة ررنيء ت
رأخ لملفر ط لجررذ محظرر لجنة را لجنيط اررا لملع اررا رح لر ل/هناررا ج ررفا لجالجر مهتررسذ
لجغر (س  ،خسصررا لجرر ل
سناررا لجطعررأل ص ر لحا ت ق ر ل لا هررذه لجنة ررا  /غررني ة ش ر ع
ق ل لاررس .يفشررع ابج نررق ولض رسً زلء ع ر
فرتض و ر ل أل رأل يفَر ل ك
لج سنني لملرعنق فا لجالج ع لجل غاا ،لجذ و ت عس  2012لجذ لُ َ
و ج لج رني هرذه ،مل لُعرمر عر  .ضرسفا ىل ذجرك ،فرو لجر لئ لجعمني ارا لملؤسغرسا لخلسصرا ،رل
لمل رس ق ،م يفعرررتق لئمرسً بطسقررسا لهلنيلررا لج ررس ة جالجئر  ،ل /ر لجررذ لررؤ سررنبسً عنر ح ررنيس لجالجئر
نرمغي لجنةنيء .ت لخلرس  ،يفالحظ لجنة ا نق و لج سنني قرم  10-61لج رس ت  7آذل ت رس س 1961
لحمل لل جنة غاا لجغر (سجاا لجرذ لعرني آخر يفعر لل جر ىل عرس  2013م لر ص عنر لبرغرسل لجل غراا
م جننيجا لجن اط جال ج ل "طفل ج اط" ،متااز غبب لجعم  .فامس لرعنق اب/طفس لملنيجني لأل ت
ل /لضرري لجغ ر (سجاا جنيلج ر لأل غ ر س ر (سجا  ،م ل ر ص لج ررسنني عن ر لبرغررسل هررؤمء ل/طفررس لجل غرراا،
ل /لجذ جيعن م ع ري لجل غاا لملنيل .)26 13 7
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-33

ينبغي للدولة الطرف:
و)

تنقية تشريعاهتا حبيج تتوا ق م العهد واالتفاقية اخلاصة بوة الالجئني؛

ل) زايدة املوارد املالية والبشرية للجنة الويننية املعنية بتحديد األذلية لصفة الالجئ
جلعلها أكثر عالية؛
ج)

تقليص آجال الرد على ينلبات االعرتاف بصفة الالجئ؛

تنقية القانون رقم  10-61الذي هبدد اجلنسية السنغالية ،لتجنب خماينر انعدام
)
اجلنسية ،خاصة ابلنسبة لألينفال اللقطاء على األراةي السنغالية ،أايًكان عمرذم ،واألينفال املولودين
يف السنغال لوالدين أجانب.

االحتجاز لدى الشرينة واالحتجاز السابق للمحاكمة وتوكيل احملامني
-34

يفشع لجنة ا ابج نق شأ حسما لنر سك لجضمسانا لج ضسئاا لجيت وُ ن(ت هبس ،م سامس س لني:

فررتلا لمحرةررسز جر م لجشر طا لجرريت يفرةررس ز  48سرسعا
و)
ىل لج اس ا ،ف سً جنممس سا لملع فا ابسم "لجعني ة أل لج اس ا"؛

حسجررا لجشررخص يفن سئارسً

ل) عر ر ر يف ر ررنيف ح ر ررسءلا ع ر ررأل لمحرة ر ررسزلا جر ر ر م لجش ر ر ر طا لمحرة ر ررسزلا لجغ ر ررس ا
جنمحسبما ر ما لملغرسس ع رأل لج جرا و لإل هرسل ،عرأل عر لجع رنيابا لجل سئارا و لجرأ لبارا لملف ضرا
غبب ع لجر ا ابآلجس لجيت ل ص عنا س لج سنني ؛
سنا ررا يفنيبا ررل حم ررس ف ررني لمعر ررس ،
ج) لمس رررحسجا لملس ل ررا عنر ر لج ج ررا لجطر ر ق ض ررمس
غ رربب لجع ر ر لحملر ر ج ر ر لً ررأل لحمل ررس لملغ ررةن جر ر م ن س ررا لحمل ررس ب ررذجك ج ررني هم لمل ررف ت
لجعسصما ،ل /لؤ ىل ع لإل سناا لجفعناا جنح ني عن لملعنينا لج ضسئاا ت مجاع وحنسء لجبال ؛
نغرربا لحملرة رزلأل قبررل لحملسبمررا ررس ل ر ل ررأل ن ررف لجغررة سء) لمل ر ة جن نررق بررني
)
ف ر رررتة لمحرة ر ررسز لجغ ر ررس ق جنمحسبم ر ررا ،ت لجنيق ر ررت لج ر ر ر لهأل ،غ ر ر ر ا ر ر ر ة ابج ر ررسنني م فام ر ررس ر ررص لجل ر ر ر ح
لملس ات .)14 9
-35

ينبغي للدولة الطرف:

اختوواذ التوودابري الالزمووة الوويت تضوومن ،يف الواق و العملووي ،التقيوود اجووال االحتجوواز
و)
لدى الشرينة ،ال سيما عن ينريق التصدي للممارسة املعرو ة ابلعودة من النيابة؛
ل) ةمان استخدام مقيد وخاة للمراقبة لالحتجاز لدى الشورينة الوذي ياوؤمر بوه
عند ارتكاب جرائم أو اجنة نس أمن الدولة أو يف قضااي اإلرذاب؛

ج) ةمان احلصول على خدمات حمام ور االعتقوال ،ال سويما ابختواذ تودابري لو ايدة
رص الوصول فىل ذذا املهنة وحلج احملامني على ممارسة عملهم خارج العاصمة؛

ةمان احلصول على املعونة القضائية ،ال سويما يف األقواليم ،والسوهر علوى ختصويص
)
مي انية كا ية يا لتؤدي دورذا أداء جيداً؛
هر) اختوواذ يو التوودابري الضوورورية لضوومان عوودم اسووتخدام االحتجوواز السووابق للمحاكمووة
وتثناء ويف حوودود وورتة زمنيووة غووري مفرينووة ،و قواً للمووادة  9موون العهوود ويف ةوووء تعليووق اللجنووة العووام
فال اسو ً
رقم  )2014(35بشأن حق الفرد يف احلرية واألمان على لخصه.
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استقاللية القضاء
 -36يف حرب لجنة ررا ابعرمررس لج ررسنني ل/سسسري قررم  10-2017لملررؤخ  17بررسنني لج سربتل ررسل
لملرعنق نيضع لج ضسة ،لجذ ل ص عن ع أل لجر ل جزاي ة لسر ال لج ضسء ،ج س م يفزل يفشع
ابج نق زلء يفبابا لجملنل ل/عن جن ضسء ،لجذ ل وس تيف وس ئال ة) لجلم ني لرا لرنيىلت يفررنيىل زلر ة)
لجع
ب انئب ة) لجر ئال ة) ،زلء لج غربا لجضرئانا رأل وعضرسئ لمل رخبر لج نرث) .يفالحرظ لجنة را ولضرسً
نررق لحرمررس ن ررل لج ضررسة ىل و ررسبأل وخر م ررس ؤقررسً و حغررب رضرراسا لخل ررا ،ل /ر لجررذ قر
ل ررؤ س ررنبسً عن ر لس ررر الجار م .يفش ررع ابج ن ررق ولض رسً زلء لملغ ررسس ابجغ ررنطا لجر ل ل ررا جنم ر ع لجع ررس  ،لج ررذلأل
ضررعني جغررنطا زل ر ة) لجع ر  ََ َ .عن ر لجنة ررا ت هررذل لج ر ل عررسءلا يف ر لخل ر ة جن نررق ،م سررامس ت
لج ضساي ذلا لج ب(ا لجغاسساا لملس ة .)14
2017

 -37ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ تدابري عاجلة حلماية حرية القضواة واسوتقالليتهم ونو اذتهم
كاملةً غري منقوصة ،ال سيما تنقوية القوانون األساسوي رقوم  ،10-2017حبيوج ال يكون/تكوون رئويس(ة)
اجلمهورية ووزير(ة) العدل عضوين يف ا لس األعلى للقضاء ومن أجل ةمان عدم قابلية القضاة
للع ل .وينبغي للدولة الطرف أيضاً أن تضمن استقاللية النيابة العامة ،خاصة حبظور أي فمكانيوة تودخل
من السلطة التنفيذية يف الشؤون القضائية.

ظروف االحتجاز
 -38لغس لجنة ا قنرق ابجرب شرأ ظر ق لمحرةرسز ت لج جرا لجطر ق ،لجريت يفبنرب نغربا لإلّر(س
فا ر ررس وب ر ر ر ررأل  270ت لملسئر ررا ،م سر ررامس غر رربب لج غر رربا لمل يففعر ررا جنغر ررة سء هر ررأل لمحرةر ررسز لجغر ررس ق
جنمحسبما ع بفسلا لئل لجغةأل لجيت لف ض س لج ضسة .لغرس هس لج نرق زلء عر جرني عنني رسا
عررأل يف ر ل عررس ة لجرأها ررل ،خسصررا جنش رربسل لج غررسء .لغ ررس هس لج نررق وخ ر لً شررأ ع ر بفسلررا لملازلنا ررا
لملخ ا إل ل ة لجغةني لملنيل .)10 9 7 6
-39

ينبغي للدولة الطرف:

حل مشكلة اكتظاظ السجون ،ال سيما عن ينريق حج القضاة على تطبيق القانون
و)
رقم  29-2016الذي استحد ،بدائل لسجن املدانني ،وزايدة عمليوات تفتويق قضواة احملواكم واملودعني
العامني مرا ق االحتجاز؛
ل) جتدي و وود س و ووجن روب و وووس ( )Rebeussواس و ووتكمال بن و وواء مراكو و و احتج و وواز جدي و وودة
للتخفيف من االكتظاظ يف أماكن سلب احلرية املوجودة حالياً.

استغالل األينفال وفساءة معاملتهم
 -40غم لجل ني لجيت يفبذهلس لج جا لجط ق ت طس محسلا لجطفل سفحا لمجتس ابجبش  ،يفالحظ
لجنة ررا لسرررم ل ظررسه ة لسررر(ال ل/طفررس لمعر ر لء عنررا م ،مبررس ت ذجررك ج غرراسً ،ت ررسطق يفع ر لأل لجررذهب
لمل سطق لجغاسحاا .يفشع لجنة ا ابج نق شأ ل رسئق لجرسجارا لمافرسض غر لملر سسرب ت عر لملالح رسا
لج ضسئاا جنمشرب ت و م ج سة لملنيل :)24 7 6 2
و)
ر  100000طفل)؛
ل)

ممس سا لجع ني ا لجب ناا لخل ل/س ة ،بذجك ت عض لمل ل س؛

ج)

لسرم ل لمنر سك لجل غي ت ل س اثننيلا ابجغ (س ؛

)
ق آناا لجيت يفؤ
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حسجر ررا ل/طفر ررس لجملر ر َررب عن ر ر لجرغر ررني لجر ررذلأل ل ر ر ع ر ر هم ت لج جر ررا لجط ر ر ق

حررسما لس ررر(ال ل/طف ررس س ررنيء ع ررس نر م لخلط ر ة عن ر ل ر عنم ر ت ر ل س
وحاسانً ىل لملنيا و ىل ع س ال خط ة عن ل/طفس لملع ا ).
9

CCPR/C/SEN/CO/5

 -41ينبغووي للدولووة الطوورف أن تتخووذ توودابري عاجلووة لوةو حوود لسوووء معاملووة األينفووال واس وتغاليم
واالجتار مم وجلمي ألكال العنف مم وتعذيبهم ،ال سيما اآل :
وة حد ألي لكل من ألكال استغالل األينفال وسوء معواملتهم ،مبوا يف ذلوك
و)
على يد املعلمني يف املدارس القرآنية (الداراس)؛
ل) يف فينار االسرتاتيجية الويننيوة حلمايوة الطفول ،فنشواء قاعودة بيوا ت ويننيوة عون يو
حاالت العنف األسري ةد األينفال ،وفجراء تقييم كامل ملدى ذذا العنف وأسبابه وينبيعته؛
ج)

التعجيل ابعتماد قانون األينفال ،م ةمان ناليه م أحكام العهد؛

ةمان التطبيق الصارم للموادة  298مون قوانون العقووابت ،الويت جتورم العنوف البودين
)
واإلمهال املتعمدين يف حق األينفال ،من خالل ت ويد السلسلة القضائية ككملها بوسائل تتناسوب
م حجم ذذا الظاذرة؛
هر) التعجيل ابعتماد مشرو القانون املتعلق بتحوديج املودارس القرآنيوة مو ةومان
كونه القانون املعتمد متوا قاً م الت امات الدولة الطرف مبوجب العهد وينص على نظام للتفتيق
م ود ابملوارد الالزمة؛
) نكني منظمات ا تم املدين من االدعاء ابحلق املدين أمام احملاكم يف يو حواالت
االجتار ابألينفال وفساءة معاملتهم.

تسجيل الوالدات
 -42غم لجل ني لجيت ذجر س لج جا لجط ق ،يفالحظ لجنة ا و ع يفغرةال لجرنيم لا م لرزل
م سامس ت لمل سطق لج لفاا لملس ات .)24 16
-43
مبا يلي:

خفضرسً،

تدعم سياستها املتعلقة بتسجيل املواليد ،والقيام على وجه اخلصوص
ينبغي للدولة الطرف أن ّ
و)

حتديج نظامها اخلاص ابلتسجيل املدين عن ينريق زايدة املي انية املخصصة له؛

ل) ةمان التسجيل ا اين للوالدات ،على األقل لألينفوال دون اخلامسوة مون العمور،
خاصة يف املناينق الريفية والنائية؛
ج)

تع ي األ رقة املتنقلة لتسجيل الوالدات قصد الوصول فىل املناينق النائية.

حرية التعبري والتجم السلمي وتكووين اجلمعيوات ،وةايوة الصوحفيني والصوحفيات واملودا عني
واملدا عات عن حقوق اإلنسان
 -44يفشع لجنة ا ابج نق زلء لإل سء عن لجلر لئم لج رحفاا ت قرسنني لج رحسفا لجل لر زلء لم عرسءلا
لجع ل ر ة لملر ررنا ابمعر ررسما عن ر وسررسس هررذه لجل ر لئم غ هررس ررأل ل/ح ررس ررل ج رررا هسنررا ئ رال
لج جا ج ررا نررسج اثئرق و صرني يف رست ل/خرالس ل مار ة ،م سرامس ت حرق لج رحفا لج رحفاسا
لمل ر لفع لمل ر لفعسا عررأل ح ررنيس لإلنغررس نش ر هس عرررب لإلنرتنررت .يفشررع لجنة ررا ابج نررق ولض رسً زلء يف رنيليف
لخلطررب لجغاسس رراا لهلس ف ررا ىل لجر نا ررل ررأل ّ ررأ عم ررل لج ررحفا لج ررحفاسا لمل ر لفع لمل ر لفعسا ع ررأل
ح ررنيس لإلنغررس لجررذلأل لعس ضررني نيلقررف ل ني ررا و لر ل ني لنر سبررسا ح ررنيس لإلنغررس  .وخر لً ،حترراط
لجنة ا عنمسً ابجشر ط لجر اا لرا لملف ضرا عنر لملظرسه لا لجريت ُحتظر يفن سئارسً ت سرط ل را لبرس لملرنيل 7
.)22 21 19 9
10

GE.19-21325

CCPR/C/SEN/CO/5

 -45ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ التدابري التشريعية واملؤسسية الالزمة لضمان توا ق أي قيوود
على ممارسة حرية التعبري م الشروط الصارمة اليت ينص عليها العهد ،ال سيما ما يلي:

واحرتامه؛

و)

أن تن صفة اجلرم عن اجلرائم الصحفية وجرائم فذانة رئيس الدولة؛

ل)

أن تضمن حق السكان والطبقوة السياسوية ومنظموات ا تمو املودين يف التجمو

ج) التأكد من أن املؤسسات التنظيمية ،مثل ذيئة تنظيم االتصاالت والاليد ،وكوذلك
ا لس الوين لتنظيم األنشطة السمعية البصرية ،نارس دورذا بن اذة واستقاللية؛
التحقي و و ووق يف أ ع و و ووال مض و و ووايقة الص و و ووحفيني والص و و ووحفيات واملعارة و و ووني السياس و و وويني
)
واملعارةات واملدا عني واملدا عات عون حقووق اإلنسوان وهتديودذم وتورذيبهم والتحوريض علويهم ،ومقاةواة
املسؤولني واملسؤوالت عن تلك األ عال وفدانتهم.

املشاركة يف الشؤون العامة
 -46يفشع لجنة ا ابج نق  /غننييب ل لا ت لجغ (س  ،سنيلء وبسننيل هأل لمحرةسز لجغس ق جنمحسبما
ل
رخبرنيل ،و سر نيط ل رنيس
و لن  ،م ر م ،ت لجنيلقع لجعمني ،ممس سرا ح رم ت و لَ رخبرنيل و لُ َ
لجغاسساا هذل م لب و ج آجسمً هس لج سنني نيضرنيح .يفشرع لجنة را ابج نرق ت هرذل لج ر زلء
لج ر ر ل لجر ررذ لهتر ررذه لجملنر ررل لج سر رررني ت  20ب ر ررسنني لج سربتل ر ررسل  2019لجر ررذ لبطر ررل يف ّر رراح لخل ر ررم
َجل جغ نيط ح مس ت و لُ رخبس لملس ة .)25
لجغاسسا لج ئاغا ،
حت ل و َ

 -47يف ةوووء تعليووق اللجنووة العووام رقووم  )1996(25بشووأن املشوواركة يف فدارة الشووؤون العامووة وحووق
االقرتا  ،ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ التدابري الالزمة جلعل تشريعاهتا متوا قة م العهد ،وأن حتودد
بوةوح ئات املدانني احملرومني من ممارسة حقوقهم املدنية والسياسية و رتة تعليق ذذا احلقوق.

دال -النشر واملتابعة
 -48ينبغي للدولة الطرف أن تنشر على نطاق واسو نوص العهود ،وتقريرذوا الودوري اخلوامس،
وذووذا املالحظووات اخلتاميووة ،موودف التوعيووة ابحلقوووق املكرسووة يف العهوود يف أوسوواط السوولطات القضووائية
والتشريعية واإلدارية وا تم املدين واملنظمات غري احلكومية العاملة يف البلد وعامة اجلمهور.
 -49وو قاً للفقورة  1مون املوادة  75مون النظوام الوداخلي للجنوة ،يتعوني علوى الدولوة الطورف أن
تقدم ،حبلول  8تشرين الثاين/نو مال  ، 2021معلومات عن تنفيذ التوصيات الويت تكوون قود قودمتها
اللجنة يف الفقرات ( 27الو اة أثناء االحتجاز) و( 33الالجئون وملتمسو اللجووء) و( 41اسوتغالل
األينفال وفساءة معاملتهم).
 -50وو قاً لدورة استعراض اللجنوة املتوقو  ،سووف تتلقوى الدولوة الطورف مون اللجنوة يف عوام
قائمة املسائل الويت جيوب معاجلتهوا قبول تقودمي التقريور ،وسووف يكوون أمامهوا سونة واحودة لتقودمي ردودذوا
عل ووى قائم ووة املس ووائل ،ال وويت س وووف تش ووكل تقريرذ ووا ال وودوري الس ووادس .وتطل ووب اللجن ووة أيضو واً فىل الدول ووة
الطرف ،يف سياق فعداد التقرير ،أن تتشاور على نطاق واس م ا تم املودين واملنظموات غوري احلكوميوة
العاملة يف البلد .وو قاً لقرار اجلمعية العامة  ،268/68يبلغ احلد األقصى لعودد كلموات ذوذا التقريور
 21 200كلمة .وسوف جيرى احلوار البناء القادم م الدولة الطرف يف عام  2027يف جنيف.
2025
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