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  جملس حقوق اإلنسان
  الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل

  الدورة احلادية عشرة
  ٢٠١١مايو / أيار١٣- ٢جنيف، 

  لسامية حلقـوق اإلنـسان وفقـاً       جتميع للمعلومات أعدته املفوضية ا        
  ٥/١من مرفق قرار جملس حقوق اإلنسان ) ب(١٥للفقرة 

  سرياليون    

جتميع للمعلومات الواردة يف تقارير هيئات املعاهدات، واإلجراءات        هو  هذا التقرير     
اخلاصة، مبا يف ذلك مالحظات الدولة املعنية وتعليقاهتا، وغري ذلك من وثائق األمم املتحـدة               

وجهات نظر أو اقتراحات من جانـب        آراء أو    وال يتضمن التقرير أي   . الصلةرمسية ذات   ال
السامية حلقوق اإلنسان خبالف ما يرد منها يف التقارير العلنية الصادرة           األمم املتحدة   مفوضية  

. وهو يتبع هيكل املبادئ التوجيهية العامة اليت اعتمدها جملس حقوق اإلنسان          . عن املفوضية 
. علومات الـواردة يف التقريـر     رت بصورة منهجية يف حواشي هناية النص مراجع امل        وقد ذُكِ 

وعند عدم  . روعي يف إعداد التقرير أن دورية االستعراض يف اجلولة األوىل هي أربع سنوات            و
تزال  الوجود معلومات حديثة، أُِخذت يف االعتبار آخر التقارير والوثائق املتاحة إن كانت             

جيمع سوى املعلومات الواردة يف وثـائق األمـم املتحـدة            الن هذا التقرير    وملّا كا . صاحلة
الرمسية، فإن االفتقار إىل معلومات عن مسائل حمددة أو إىل التركيز على هذه املـسائل قـد                 

أو إىل تدّني مستوى التفاعـل أو التعـاون مـع         /ُيعزى إىل عدم التصديق على معاهدة ما و       
  .اناآلليات الدولية حلقوق اإلنس
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  املعلومات األساسية واإلطار  - أوالً  

  )١(ةنطاق االلتزامات الدولي  - ألف  

 )٢(املعاهدات العاملية حلقوق اإلنسان
  تاريخ التصديق أو االنضمام 

 التحفظات/اإلعالنات أو اخلالفة
االعتراف باالختصاصات احملددة 

 هليئات املعاهدات

التمييز االتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال 
  العنصري

  ال): ١٤املادة (شكاوى األفراد   ال يوجد  ١٩٦٧أغسطس / آب٢

العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية 
  واالجتماعية والثقافية

  -  ال يوجد  ١٩٩٦أغسطس / آب٢٣

  ال): ٤١املادة (شكاوى الدول   ال يوجد  ١٩٩٦أغسطس / آب٢٣  العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية
لعهد الدويل اخلاص لالربوتوكول االختياري األول 

  باحلقوق املدنية والسياسية
  -  ال يوجد  ١٩٩٦أغسطس / آب٢٣

نوفمرب / تشرين الثاين١١  اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة
١٩٨٨  

  -  ال يوجد

اتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة 
   الالإنسانية أو املهينةأو العقوبة القاسية أو

  ال): ٢١املادة (شكاوى الدول     ٢٠٠١أبريل /نيسان ٢٥
  ال): ٢٢املادة (شكاوى األفراد 
  نعم): ٢٠املادة (إجراءات التحقيق 

  -  ال يوجد  ١٩٩٠يونيه / حزيران١٨  اتفاقية حقوق الطفل
الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل 

  لرتاعات املسلحةاملتعلق بإشراك األطفال يف ا
إعالن ملزم مبوجب املادة   ٢٠٠٢مايو / أيار١٥

   سنة١٨: ٣
-  

الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل 
املتعلق ببيع األطفال وبغاء األطفال واستغالل 

  األطفال يف املواد اإلباحية

  -  ال يوجد  ٢٠٠١سبتمرب / أيلول١٧

  -  ال يوجد  ٢٠١٠أكتوبر /األول تشرين ٤  اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة
 والربوتوكول االختيـاري،)٣(لعهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية    لالربوتوكول االختياري   :  فيها طرفاًسرياليون  ليست  اليت   املعاهدات

،)٢٠٠٠توقيـع فقـط،     (اقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة         الثاين للعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية، والربوتوكول االختياري التف         
الدولية ، واالتفاقية )٢٠٠٣توقيع فقط،    (والربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة               

توقيـع(، والربوتوكول االختياري التفاقية حقـوق األشـخاص ذوي اإلعاقـة            )٢٠٠٠ ،توقيع فقط  ( أسرهم حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد     
  ).٢٠٠٧توقيع فقط، (، واالتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص من االختفاء القسري )٢٠٠٧ فقط،

  
 التصديق أو االنضمام أو اخلالفة صكوك دولية رئيسية أخرى ذات صلة

 ال جرمية اإلبادة اجلماعية واملعاقبة عليهااتفاقية منع 

  نعم نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية

 )٥(ال )٤(بروتوكول بالريمو

 ١٩٦١ و١٩٥٤نعم، باستثناء اتفاقييت  )٦(واألشخاص العدميو اجلنسيةالالجئون 

             ة اإلضافيت والربوتوكوال١٩٤٩أغسطس / آب١٢اتفاقيات جنيف املؤرخة 
 )٧( هباةامللحق

  الثالث اإلضايف  الربوتوكول باستثناءنعم، 

 ١٨٢ و١٣٨، باستثناء االتفاقيتني رقم نعم )٨(االتفاقيات األساسية ملنظمة العمل الدولية
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 نعم اتفاقية اليونسكو ملكافحة التمييز يف جمال التعليم

 وكول االختيـاري التفاقيـة    ى الربوت ّجعت سرياليون على النظر يف التصديق عل      وُش  -١
واالتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال       ،)٩(القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة      

وكذلك بروتوكول بالريمو واتفاقييت منظمة العمـل الدوليـة          )١٠(املهاجرين وأفراد أسرهم  
  .)١١(١٨٢ و١٣٨ رقم

  اإلطار الدستوري والتشريعي  -باء   
ـ  ،٢٠١٠قرير قّدمه فريق األمم املتحدة القطري يف عام          يف ت  ،أُفيد  -٢ أن احلكومـة   ب

هـي مراجعـة    ، و ١٩٩١ جلنة ملراجعة دستور عام      ٢٠٠٦أكتوبر  /أنشأت يف تشرين األول   
، ٢٠٠٧ويف عـام    . تشكل موضوع توصية رئيسية وردت يف تقرير جلنة احلقيقة واملصاحلة         

اليون وأنشئت جلنـة ملراجعـة هـذه        قّدمت جلنة مراجعة الدستور توصيات إىل رئيس سري       
والحظ فريق األمم املتحدة    . التوصيات وتقدمي املشورة بشأن سبيل املضي قدماً يف هذا العمل         

القطري أن عمل اللجنة كان بطيئاً وذكر أن احلكومة حالت دون إجراء استفتاء على مراجعة 
  .)١٢(٢٠١٢الدستور قبل انتخابات عام 

للجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة عن قلقها إزاء          ، أعربت ا  ٢٠٠٧ويف عام     -٣
تنطبق فيما يتعلق  المن الدستور، الذي ينص على أن الضمانات ضد التمييز ) د)(٤(٢٧البند 

الطالق أو الدفن أو انتقال امللكية عند الوفاة أو غري ذلك من اجملـاالت               بالتبين أو الزواج أو   
. )١٣(الشخصية، وبذا فإنه يشكل متييزاً ضد املرأة وينتهك االتفاقيةاليت يشملها قانون األحوال 

 من الدستور جيعـل التنفيـذ الكامـل         ٢٧وشدد فريق األمم املتحدة القطري على أن البند         
امللكية والتبين  منها جمال   ، يف جماالت    ٢٠٠٧للقوانني الثالثة املتعلقة باملرأة، اليت أقّرت يف عام         

 بالقضاء على التمييز ضـد املـرأة        املعنيةوحثت اللجنة   . )١٤(ضع شك والزواج والطالق، مو  
) د()٤(٢٧البنـد   مجيع التـدابري واملناسـبة إللغـاء        دون إبطاء،   أن تتخذ،   سرياليون على   

  .)١٥(الدستور من
والحظ فريق األمم املتحدة القطري أن بعض األحكام التشريعية تنطوي علـى متييـز            -٤
وينص الدستور أيضاً على أن     . اجلنسية عن طريق الزوجة   ر اكتساب   حيظفالدستور  . مساواة وال

األشخاص املنحدرين من أصل زجني هم وحدهم الذين حيق هلم اكتساب جنـسية سـرياليون          
أن ) ٢٠١٠-٢٠٠٨( وأكد التقييم القطري املشترك اخلاص بسرياليون        )١٦(بالوالدة أو التجنس  

لى الرغم من أنه قانون غري مكتوب، فإنه ينطبق علـى           وع. القانون العريف ميّيز أيضاً ضد املرأة     
وحثت جلنة حقوق الطفـل سـرياليون علـى        .)١٧(يورث" متاعاً"غالبية السكان ويعترب املرأة     

  .)١٨(سجالت لديهاالمواصلة وتعزيز جهودها اهلادفة إىل إزالة مجيع القوانني التمييزية من 
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 مبوجب القـانون    صراحةًُيحظر  ، أوصت جلنة حقوق الطفل بأن       ٢٠١٠ويف عام     -٥
م استخدام األطفال من قبل القوات املسلحة يف أعمال قتالية وجتنيد واستخدام األطفال             وجيرَّ

  .)١٩(يف أعمال قتالية من قبل مجاعات مسلحة غري الدولة

  اإلطار املؤسسي والبنية األساسية حلقوق اإلنسان  -جيم   
، مؤسسة وطنية حلقـوق     ٢٠١٠ديسمرب  /ل حىت كانون األو   ،مل تكن لدى سرياليون     -٦

  .)٢٠(اإلنسان معتمدة من جلنة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية لتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان
 أن جلنـة    ٢٠١٠وذكرت مفوضة األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان يف عـام             -٧

هى املشروع املنفذ يف    حقوق اإلنسان يف سرياليون واجهت نقصاً خطرياً يف التمويل عندما انت          
وحثت سرياليون بقوة على أن تـوفّر       . )٢١(٢٠٠٩مارس  /إطار صندوق بناء السالم يف آذار     

للجنة حقوق اإلنسان املوارد الكافية لتمكينها من القيام بوظائفها الرئيسية املنصوص عليها يف           
 حالـة حقـوق     نظامها األساسي وعلى تنفيذ التوصيات اليت قدمتها اللجنة يف تقريريها عن          

  .)٢٢(٢٠٠٨ و٢٠٠٧اإلنسان لعامي 
ون ؤ، أعربت جلنة حقوق الطفل عن قلقها ألن اللجنة الوطنية لـش           ٢٠١٠ويف عام     -٨

وأوصت باختاذ تـدابري     ،)٢٣(الطفل املزمع إنشاؤها مبوجب قانون حقوق الطفل مل تنشأ بعد         
 الوطنية لتعزيـز ومحايـة       مبركز املؤسسات  ةعاجلة إلنشائها وتشغيلها وفقاً للمبادئ املتعلق     

  .)٢٤()مبادئ باريس(حقوق اإلنسان 
وأوصى فريق األمم املتحدة القطري بأن تكفل احلكومة توفري الدعم للجنة الربملانية              -٩

حلقوق اإلنسان، اليت كان هلا دور كبري يف سّن مشاريع القوانني املتعلقة حبقوق اإلنسان، وأن          
  .)٢٥(تعّزز قدرات هذه اللجنة

  تدابري السياسة العامة  - دال  
أفاد فريق األمم املتحدة القطري بأنه جتري مناقشات لوضع خطة عمل وطنية بشأن               -١٠

  .)٢٦(ّخرت على ما يبدو وإن كانت هذه العملية قد أُ،حقوق اإلنسان
، ذكرت املفوضة السامية أن عدم وجود سياسة واضـحة بـشأن            ٢٠١٠ويف عام     -١١

ومن بني أسباب هذه الرتاعات عدم   .  األراضي ةعات حول ملكي  األراضي أدى إىل نشوب نزا    
ترسيم األراضي بشكل مناسب وتسجيلها بشكل صحيح وعـدم االحتفـاظ بـسجالت             

وحثت سرياليون بقوة على اعتماد سياسة واضحة بشأن األراضي، مبا يف ذلـك              .)٢٧(بشأهنا
  .)٢٨(يتعلق بترسيم األراضي وتسجيلها بشكل صحيح ما
، شجعت جلنة حقوق الطفل سرياليون على اعتماد خطـة عمـل            ٢٠٠٨م  ويف عا   -١٢

  .)٢٩( تتناول بصورة كاملة مجيع احلقوق اجملّسدة يف االتفاقية،وطنية بشأن الطفل
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  تعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها على أرض الواقع  - ثانياً  

  التعاون مع آليات حقوق اإلنسان  - ألف  

  التعاون مع هيئات املعاهدات  -١  

  )٣٠(عاهدةاملئة هي
 قُدمر ـآخر تقري
  وُنظر فيه

ــات  ــر مالحظ آخ
  حالة اإلبالغ  رد املتابعة  ختامية

تأخر تقدمي التقارير من الرابع إىل          ١٩٧٤أغسطس /آب  ١٩٧٣ جلنة القضاء على التمييز العنصري
  ١٩٧٦العشرين منذ عام 

اللجنة املعنية بـاحلقوق االقتـصادية      
  واالجتماعية والثقافية

خر تقدمي التقرير األويل منذ عام      تأ      
١٩٩٨  

تأخر تقدمي التقرير األويل منذ عام              اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان
١٩٩٧  

تأخر تقدمي التقرير السادس منـذ          ٢٠٠٧مايو /أيار  ٢٠٠٥  جلنة القضاء على التمييز ضد املرأة
  ٢٠٠٩عام 

ذ عام  تأخر تقدمي التقرير األويل من            جلنة مناهضة التعذيب
٢٠٠٢  

حيل موعد تقدمي التقرير املوحـد          ٢٠٠٨مايو /أيار  ٢٠٠٦  جلنة حقوق الطفل 
الذي يضم التقارير من الثالث إىل      

  ٢٠١٢اخلامس يف عام 
الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق    
الطفل املتعلق بإشـراك األطفـال أو       

  الرتاعات املسلحة

ر املوحد الـذي    سُيدرج يف التقري      ٢٠١٠ سبتمرب/أيلول  ٢٠٠٨
 الثالـث إىل     مـن  يضم التقارير 

اخلامس والذي حيل موعد تقدميه     
  ٢٠١٢ يف عام

الربوتوكول االختياري التفاقية حقـوق     
اء األطفال  غالطفل املتعلق ببيع األطفال وب    

  واستغالل األطفال يف املواد اإلباحية

سُيدرج يف التقرير املوحد الـذي          ٢٠١٠سبتمرب /أيلول  ٢٠٠٨
قارير الثالث إىل اخلامس    يضم الت 

والذي حيل موعـد تقدميـه يف       
  ٢٠١٢ عام

اللجنة املعنية حبقوق األشخاص ذوي     
  اإلعاقة

تأخر تقـدمي التقريـر األويل يف             
  ٢٠١٢ عام

أنه مل يقـّدم    جلنة القضاء على التمييز العنصري، آسفة،       ، الحظت   ٢٠٠١ويف عام     -١٣
الحظ فريق األمم املتحدة القطـري أنـه تـأخر    و )٣١(١٩٧٤أي تقرير إىل اللجنة منذ عام       

 وأشار  ، تقريراً إىل هيئات األمم املتحدة املنشأة مبوجب معاهدات حقوق اإلنسان          ٢٥ تقدمي
إىل احلاجة املاسة إىل تقدمي الدعم املناسب إىل أمانة حقوق اإلنسان يف وزارة اخلارجية وإىل               

على الوفاء بالتزاماهتا املتعلقة بتقـدمي      سرياليون  ملساعدة  زمين  ذي إطار   وضع خمطط منظم و   
  .)٣٢(التقارير بصورة كاملة ويف الوقت املطلوب
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  التعاون مع اإلجراءات اخلاصة  -٢  
 نعم وجهت دعوة دائمة

املقررة اخلاصة املعنية بالعنف ضد املرأة وأسبابه وعواقبه         آخر الزيارات أو التقارير املتعلقة بآخر البعثات
 )٣٣()٢٠٠١أغسطس / آب٢٩-٢١(

املقرر اخلاص املعين بعمليات اإلعدام خارج القضاء أو         الزيارات املوافق عليها من حيث املبدأ
 بإجراءات موجزة أو تعسفاً

ممثلة األمني العام املعنية حبقوق اإلنـسان للمـشردين          زيارات طلب إجراؤها ومل يوافق عليها بعد
  داخلياً

طلبت يف عام   (سفي  الفريق العامل املعين باالحتجاز التع    
  )٢٠٠٩ وعام ٢٠٠٦ وجدد الطلب يف عام ٢٠٠٤

املقرر اخلاص املعين مبسألة استخدام املرتزقة كوسـيلة        
حل حمله  (إلعاقة ممارسة حق الشعوب يف تقرير املصري        

  )الفريق العامل املعين باملرتزقة
 املقرر اخلاص املعين حبرية الرأي والتعبري

  ثات التعاون أثناء البع/التيسري

  متابعة الزيارات

. خالل الفترة قيد االستعراض، أرسلت ثالث رسـائل        الردود على رسائل االدعاءات والنداءات العاجلة
 ومل ترد احلكومة على أي منها

 الـيت   ٢٦  مل ترد سرياليون على أي من االسـتبيانات ال         الردود على االستبيانات املتعلقة مبسائل مواضيعية
 )٣٤(ن بواليات يف إطار اإلجراءات اخلاصةأرسلها املكلفو

  التعاون مع مفوضية األمم املتحدة حلقوق اإلنسان  -٣  
حلقوق اإلنسان قسم حقـوق اإلنـسان وسـيادة         األمم املتحدة   مفوضية  دعمت    -١٤

التابع ملكتب األمم املتحدة املتكامل لبناء السالم يف سـرياليون، الـذي أنـشئ يف                القانون
وكانت املفوضية قد دعمت أيضاً املكتب الذي سبقه، وهو مكتـب          ؛  ٢٠٠٨أغسطس  /آب

تـشمل  . )٣٥(٢٠٠٦يناير  /األمم املتحدة املتكامل يف سرياليون، الذي أنشئ يف كانون الثاين         
ا جملس األمن إىل مكتب األمم املتحدة املتكامل تقدمي املساعدة إىل احلكومة الية اليت أسندهالو

وقدمت املفوضـة الـسامية      .)٣٦(ة القانون وحقوق اإلنسان   يف تعزيز احلكم الرشيد وسياد    
  .)٣٧(االستعراض، تقارير سنوية إىل جملس حقوق اإلنسانقيد حلقوق اإلنسان، خالل الفترة 

تنفيذ االلتزامات الدولية املتعلقة حبقوق اإلنسان، مع مراعاة القانون اإلنـساين             -باء   
  الواجب التطبيق

  املساواة وعدم التمييز  -١  
حثت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة سرياليون علـى أن تـسارع إىل                 -١٥

ل أو إزالة املمارسـات     يوضع استراتيجية شاملة تتضمن أهدافاً ومواعيد زمنية واضحة لتعد        
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 الثقافية والصور النمطية السلبية اليت تضّر باملرأة ومتّيز ضدها وتعزيز متتع املرأة الكامل مبا هلـا               
وينبغي أن توضع هذه االستراتيجية بالتعاون مع اجملتمع املدين واملنظمات          . من حقوق اإلنسان  

النسائية، وأن تتضمن على وجه التحديد برامج تعليمية وبرامج توعية لصاحل املرأة والرجـل              
يري على مجيع مستويات اجملتمع، مبا يف ذلك رؤساء القبائل، وأن هتدف إىل إجياد بيئة مواتية لتغ

  .)٣٨(الصور النمطية والقيم الثقافية واملواقف واملمارسات التمييزية
 يف املائة مـن األطفـال       ٢٧(وأفادت املفوضة السامية بأن الزواج املبكّر والقسري          -١٦

، واحلمل يف أوساط املراهقني، وانتشار االسـتغالل        )يتزوجون قبل بلوغ سن اخلامسة عشرة     
والتحّيز الثقايف والديين يف جمال تعليم البنات، تشكل مجيعهـا          اجلنسي واالعتداءات اجلنسية،    

ويضاف إىل  . وما زالت املرأة تعاين من اإلقصاء والتمييز يف خمتلف امليادين          )٣٩(حتّديات حامسة 
 بريوا يف ماكيين معايري متييزيـة جتـاه         مشيخةذلك أن املعايري املطبقة لتقدمي منح دراسية يف         

  .)٤٠(بكارة احلصول على هذه املنح إالّ إذا خضعن الختبار البنات، إذ ال حيق هلن
وشجعت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة على إنشاء أساس تـشريعي               -١٧

للجوء إىل التدابري اخلاصة املؤقتة وحثت على وضع أهداف ملموسة، كاحلصص واجلـداول             
. )٤١(الرجل واملرأة يف كل جمال من اجملاالت       للتعجيل بتحقيق املساواة املوضوعية بني       ،الزمنية

وأشار فريق األمم املتحدة القطري إىل أن وزارة الرعاية االجتماعية والـشؤون اجلنـسانية              
بـشأن  وشؤون الطفل وضعت خطة استراتيجية وطنية لشؤون املرأة وخطة العمل الوطنيـة             

  .)٤٢(١٨٢٠ و١٣٢٥قراري جملس األمن 
 املقدم إىل جملس األمن، علـى       ٢٠١٠كومة، يف تقريره لعام     وحث األمني العام احل     -١٨

معاجلة شواغل اجلهات املعنية يف البلد فيما يتعلق بضرورة توفري فرص متكافئة جلميع املواطنني 
، ٢٠١٠ويف عام   . )٤٣(بصرف النظر عن أصلهم اإلثين أو احلزب السياسي الذي ينتمون إليه          

 تقـدمي  ، التابعة ملنظمة العمل الدولية،التفاقيات والتوصيات اخلرباء املعنية بتطبيق ا    ةطلبت جلن 
معلومات بصفة خاصة عما مت اختاذه من تدابري لضمان املساواة يف االستخدام واملهنـة بـني       

  .)٤٤( اإلثنية املختلفةاجلماعاتالرجل واملرأة وفيما بني أعضاء 

  حق الفرد يف احلياة واحلرية وأمنه الشخصي  -٢  
ن فريق األمم املتحدة القطري واملفوضة السامية بأنه مت         ، أفاد كل م   )٤٥(٢٠١٠يف عام     -١٩

وشددت .  سنوات ١٠االختياري الفعلي لتطبيق عقوبة اإلعدام، الذي تقرر منذ         بالوقف  التقيد  
  .)٤٦(املفوضة السامية على أن جلنة احلقيقة واملصاحلة أوصت بإلغاء عقوبة اإلعدام يف القانون

 أيضاً، ذكرت املفوضة السامية أن عمليـات القتـل الـشعائرية            ٢٠١٠ويف عام     -٢٠
  .)٤٧(استمرت يف أحناء خمتلفة من البلد وأنه مل جتر حتقيقات فعالة ومالحقات ناجحة بشأهنا

وحتدثت املفوضة السامية عن حاالت انتهاكات للحق يف احلياة ارتكبتها سـلطات              -٢١
 ٢٠٠٩سبتمرب /ي يف أيلولادث الذي وقع يف لوجنثال، إىل احلوأشارت، على سبيل امل. الدولة
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ن نتيجة السـتخدام     شخصاً آخري  ١٣ أشخاص بالرصاص وجرح     ٣أسفر عن قتل    والذي  
متظاهرين كانوا يهامجون أحـد خمـافر        فتحت النار على     بل الشرطة اليت  القوة املفرطة من قِ   

هذا األمر وعلى مقاضاة    وحثت املفوضة السامية احلكومة بقوة على التحقيق يف         . )٤٨(الشرطة
  .)٤٩(يحقوق اإلنسان، وخاصة يف حادث لوجناملسؤولني األمنيني املتورطني يف انتهاك 

والحظت املفوضة السامية أن وقوع عدد كبري من عمليات السطو املـسلح، الـيت             -٢٢
ري زعم أنه توجد يف بعض احلاالت صالت بني األفراد الذين يقومون هبا والقوات األمنية، تث              ُي

  .)٥٠(حتديات جدية فيما خيص احلق يف األمن الشخصي وصون املمتلكات
 ٢٠١٠وفيما يتعلق باملدافعني عن حقوق اإلنسان، أفادت املفوضة السامية يف عام              -٢٣

جزت، كما ادُّعي، ملدة يومني، مـن       بأن رئيسة جلنة حقوق اإلنسان يف مقاطعة بومبايل احتُ        
  .)٥١(دها حكم احملكمة يف قضية اغتصابقبل القاضي يف ماكيين بسبب انتقا

الحظت املفوضة الـسامية  وعلى الرغم من حدوث حتسن كبري يف مرافق السجون،         -٢٤
  .)٥٢(زالت مكتظة للغاية جون ماأن بعض الس

وواصلت جلنة حقوق الطفل واللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة واملفوضة              -٢٥
 واإلكراه على االنتساب    )٥٣(زاء تشويه األعضاء التناسلية لإلناث    السامية اإلعراب عن القلق إ    

 يف املائة من النساء     ٩٠وأفاد فريق األمم املتحدة القطري بأن زهاء        . )٥٤(إىل اجلمعيات السرية  
يف سرياليون والشتات خضعن هلذه املمارسة، اليت ُينظر إليها على أهنا حق ثقايف وتقليـدي               

والحظ فريق األمم املتحدة القطري استمرار ممارسة ختـان         . فاهلمميارسه اآلباء ملصلحة أط   
البنات الصغريات جداً يف السن، اليت جتري أحياناً مبعزل عن االحتفاالت الـشعائرية والـيت               

وأوصى بوجوب استكشاف هنج ابتكارية، نظـراً إىل        . )٥٥(تكون هلا عواقب صحية خطرية    
عماء التقليديني كشركاء يف التنمية قـد يـشكل         حساسية املسألة، وأشار إىل أن إشراك الز      

وحثت جلنة حقوق الطفل سرياليون على القيام بأمور منها توفري الدعم           . )٥٦(خطوة إىل األمام  
والتدريب املناسبني ملن يتخلون عن ممارسة تشويه األعضاء التناسلية لإلناث كـي جيـدوا              

ون على أمور منها التصديق علـى       وشجعت املفوضة السامية سريالي   . )٥٧(مصادر دخل بديلة  
  .)٥٨(الربوتوكول االختياري للميثاق األفريقي حلقوق املرأة

إزاء القلق بوجه خـاص     وأعربت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة عن            -٢٦
سيما  الاستمرار القانون العريف واملمارسات الثقافية اليت تعترب العقاب البدين ألفراد األسرة، و           

وأشارت املفوضة السامية إىل عدم إمكانية وصول املـرأة إىل الـشرطة،            . )٥٩(املرأة، مقبوالً 
والرسوم الباهظة اليت يتقاضاها املوظفون الطبيون، والتسويات اليت تـتم خـارج احملكمـة،         
بوصفها بعض األسباب الكامنة وراء اخنفاض معدل مقاضاة ممارسي العنف املرتيل مبوجـب             

وأوصت باعتماد استراتيجية وطنية للقضاء على العنف       . )٦٠(٢٠٠٧ملرتيل لعام   قانون العنف ا  
  .)٦١(ضد املرأة
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وأعربت جلنة حقوق الطفل عن مشاعر قلق إزاء حالة األطفـال ضـحايا العنـف            -٢٧
وذكرت املفوضة السامية   . )٦٢( اجلنسية اجلنسي والعنف القائم على نوع اجلنس واالعتداءات      

طفال الضعفاء ما زالوا ضحايا االستغالل، يف جماالت مثـل األعمـال            أن آالف اليتامى واأل   
املرتلية، واألعمال اخلطرة، وخباصة يف قطاع التعدين، واالستغالل التجاري، واالجتار عـرب             

وأعربت جلنة حقوق الطفل عن القلق أيضاً إزاء تقارير تفيـد بتزايـد أعـداد               . )٦٣(احلدود
ة ختلـي  ومن املمارسات األخرى املالحظ. )٦٤( يتم االجتار هبمناألطفال املشردين داخلياً الذي   

، والعدد املرتفع لألطفال الـذين  )men kipin(اآلباء عن حضانة أطفاهلم لألقارب أو املعارف 
يعيشون أو يعملون يف الشوارع والذين يكونون أكثر تعرضاً لالستغالل اجلنسي وغريه مـن              

  .)٦٥(أشكال االستغالل
، كررت جلنة اخلرباء التابعة ملنظمة العمل الدولية مالحظتها املتعلقة          ٢٠١٠ويف عام     -٢٨

وطلبت من احلكومة إلغاء أو تعديل      ). ٦١الفصل  (املشيخات  من قانون جمالس    ) ح(٨باملادة  
 من الدستور، والذي جييز فـرض عمـل زراعـي           ٩يتفق مع املادة     الذلك احلكم، الذي    

ختاذ التدابري الالزمة جلعله يتوافق مع اتفاقيـة الـسخرة          ، وا "السكان األصليني "على   إلزامي
  .)٦٦()٢٩ رقم(

وأعربت جلنة حقوق الطفل عن القلق لعدم حظر العقاب البدين وللجوء إليـه، يف                -٢٩
الواقع، على نطاق واسع يف املنازل واملـدارس أو سـياقات الرعايـة البديلـة ومراكـز                 

ون حقوق الطفل تنفيذاً كامالً وأن حيظر القانون        وأوصت اللجنة بأن ينفذ قان    . )٦٧(االحتجاز
 مجيع أشكال العنف ضد األطفال، مبا يف ذلك العقاب البدين، يف مجيع الظـروف،               صراحةً

  .)٦٨(القوانني بصورة فعليةهذه وبأن تنفذ 

  إقامة العدل، مبا يف ذلك مسألة اإلفالت من العقاب وسيادة القانون  -٣  
فوضة السامية، يف معـرض إشـارهتا إىل اإلصـالحات          ، أكدت امل  ٢٠١٠يف عام     -٣٠

، أن حاالت )٦٩(االستراتيجية اليت أجراها القضاء بدعم من صندوق األمم املتحدة لبناء السالم 
التأخري يف إقامة العدل، وفترات االحتجاز املطولة قبل احملاكمة، وحاالت االحتجاز لفتـرات    

وأشارت إىل أن عدم    . )٧٠( من األمور الشائعة   أطول من تلك املنصوص عليها يف القانون، هي       
، )٧١(كفاية القدرة يف جمال املقاضاة يسهم يف التأخر يف البت يف القـضايا أمـام احملـاكم                 

وأفـاد   .)٧٢(والحظت أيضاً وجود نقص يف املركبات اليت ينقل فيها احملتجزون إىل احملكمـة   
 موظفاً قضائياً   ١٥ قاضياً و  ١٤ سوى   فريق األمم املتحدة القطري بأنه ال يوجد يف سرياليون        

 وأوصت املفوضة السامية بتحسني أوضـاع       .)٧٣( حمامٍ ممارس  ١٠٠ مدعني عامني وحنو     ٧و
تعزيز استقالل القضاء وملء املناصب الشاغرة      بغية زيادة   القضاة واملوظفني القضائيني    ة  خدم

  .)٧٤(اخلاصة باملوظفني القضائيني واملدعني العامني
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 الوصول إىل النظام الرمسي حمدودة      م املتحدة القطري إىل أن إمكانية     يق األم وأشار فر   -٣١
جداً يف املناطق الريفية، حيث تلجأ الغالبية العظمى من السكان إىل احملاكم احمللية اليت تطبـق                

وعلى املستوى غري الرمسي،    . القانون العريف يف اجملتمعات الريفية، وإىل نظام العدالة التقليدي        
وأفاد فريق األمم املتحدة القطري بأن نقـص        . )٧٥(يف املنازعات كبار رؤساء القبائل    يفصل  

 العاملة حتت إشراف وزارة الشؤون الداخليـة        ٣٠٢    إىل احملاكم احمللية ال   أيضاً  العاملني امتد   
وال يوجد حالياً سوى ثالثة موظفني معنيني بالقـانون         . واحلكومة احمللية وليس وزارة العدل    

مكلفني مبراجعة مجيع قرارات احملاكم احمللية لضمان عدم وجود أخطـاء قانونيـة أو              العريف  
وأشار فريق األمم املتحدة القطري إىل أنـه مت التـشكيك يف            . إساءة لتطبيق أحكام العدالة   

. تصور أن انعدام األمن الوظيفي يؤثر على اختاذ القرارات        استقالل رؤساء احملاكم احمللية ألنه يُ     
 املوجودة يف مجيع أحناء البلد حيث واصل        ١٤٩    الاملشيخات  د تفاقم هذا الوضع يف      وقد ازدا 

وأشارت املفوضة السامية أيضاً إىل قضايا      . )٧٦(الفصل يف القضايا كذلك   كبار رؤساء القبائل    
لقة بفرض   ومن ذلك تفشي القضايا املتع     ة املرتبطة بعمل احملاكم احمللية،    حقوق اإلنسان اخلطري  

 التعسفي، وممارسة السلطة يف جماالت تتجاوز نطاق االختصاص،   اهظة، واالحتجاز غرامات ب 
. )٧٧(وتأثري السلطات التقليدية الذي ال مربر له على القضايا اليت تنظر فيها احملـاكم احملليـة               

وأضافت أن عدم توفري تدريب للرؤساء املعينني حديثاً يف احملـاكم احملليـة يـشكل أحـد                 
النظر يف التقنني الـذي  يلزم وأشار فريق األمم املتحدة القطري إىل أنه        . )٧٨(التحديات اجلدية 

  .)٧٩(تستخدمه احملاكم احمللية وكذلك يف اختصاص هذه احملاكم
والحظ فريق األمم املتحدة القطري أن القانون العريف ينطوي غالباً على متييز ضـد                -٣٢

 مية إىل القيود اليت حتد من قدرة      فوضة السا وأشارت امل . )٨٠(املرأة على مستوى احملاكم احمللية    
سلطات التحقيق، وإىل معدل املالحقات القضائية املنخفض، والتسويات اليت تـتم خـارج             

 تـزال تقـوِّض      بوصفها عوامل ال   ،ل الزعماء التقليديني يف األمور القضائية     احملكمة، وتدخّ 
وخاصة فيما يتعلـق بـالعنف      إلفالت من العقاب،    العملية القضائية، فتفسح بذلك اجملال ل     
  .)٨١(اجلنسي والعنف القائم على نوع اجلنس

 الحظت املقررة اخلاصة املعنية بالعنف ضد املرأة، عقب البعثة الـيت            ٢٠٠٢ويف عام     -٣٣
، أن عدم التحقيق يف حاالت االغتصاب وغـريه مـن           ٢٠٠١قامت هبا إىل سرياليون يف عام       

عدم مقاضاة املسؤولني عنها ومعاقبتهم، قد ساهم يف        أشكال العنف القائم على نوع اجلنس، و      
  .)٨٢(املرتيل إجياد بيئة إفالت من العقاب أدامت العنف ضد املرأة، مبا يف ذلك االغتصاب والعنف

وأشار فريق األمم املتحدة القطري إىل وجود حتديات جـسيمة يف جمـال قـضاء                 -٣٤
ضمان تطبيق معايري قضاء األحداث     وحثت جلنة حقوق الطفل سرياليون على       . )٨٣(األحداث

.  سنة ١٤ائية إىل   الطفل الذي رفع سن املسؤولية اجلن     تطبيقاً كامالً، مبا يف ذلك قانون حقوق        
وأوصت جلنة حقوق الطفل أيضاً بأن تعتمد سرياليون سياسة دائمة تقوم على تطبيق عقوبات     

 كتدبري يتخذ كمالذ أخري     البديلة على اجلناة األحداث، وأن تضمن عدم احتجاز األطفال إ         
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فصل  وأن ُي، فترة ممكنة من الزمن، وأن تتم مراجعة األحكام املتعلقة باالحتجاز دورياًوألقصر
األطفال احملتجزون عن البالغني، سواء يف االحتجاز السابق للمحاكمة أو بعد صدور احلكم،             

  .)٨٤(كنوأن حتال القضايا املتعلقة باألحداث إىل احملاكم يف أسرع وقت مم
 باختاذ تدابري فعالة لرصد حالة  سرياليون، أوصت جلنة حقوق الطفل٢٠١٠ويف عام     -٣٥

 نزع السالح والتسريح وإعادة الـدمج،        السابقني الذين مل تشملهم عملية     املقاتلني األطفال 
 وبأن  ،سيما الفتيات، بغية توفري املساعدة الالزمة هلم لتيسري إعادة دجمهم بصورة كاملة            وال

  .)٨٥(تكفل دفع تعويضات للمقاتلني القدامى وفقاً لتوصيات جلنة احلقيقة واملصاحلة
 شـرطتهم   أن الكثري من السرياليونيني ال يثقون يف      بوأفاد فريق األمم املتحدة القطري        -٣٦
وأوصـى بـأن    . )٨٦( الرشوة بسبب عدم وجود آليات رقابة مناسـبة        زالوا خيشون قبوهلا   وما
  .)٨٧(الشكاوى املقدمة ضد الشرطةتعىن بملطلوب عملية إنشاء هيئة مستقلة ستكمل يف الوقت اُت

وذكر فريق األمم املتحدة القطري أن شرطة سرياليون استحدثت نظام إنذار مبكـر              -٣٧
يتضمن جلاناً على مستوى األقاليم واملقاطعات ملعاجلة القضايا األمنية للمجتمع، وأنـشأت             

قد  هوأضاف أن . ئم اجلنسية واجلرائم القائمة على نوع اجلنس      وحدة دعم األسرة ملعاجلة اجلرا    
. )٨٨(  والية النظر يف قضايا االجتـار بالبـشر        أسندت إىل وحدة اجلرائم املنظمة عرب الوطنية      

 إقرار تشريع عزز سـلطات جلنـة        ٢٠٠٨أغسطس  /وذكرت املفوضة السامية أنه مت يف آب      
أنه أصبح بإمكان هذه اللجنـة الـشروع يف         مكافحة الفساد يف جمال املالحقات القضائية و      

  .)٨٩(الدعاوى دون أخذ موافقة وزارة العدل
تسعة سجناء أدانتهم احملكمة اخلاصة يف سرياليون قـد         أن  وذكرت املفوضة السامية      -٣٨
 وأشارت إىل مشاعر القلق اجلديـة الـيت         ،قلوا إىل رواندا لقضاء األحكام الصادرة حبقهم      ُن

ق اإلنسان من أن نقل هؤالء السجناء إىل بلدان أخرى قد يفـصلهم             جلنة حقو أعربت عنها   
  .)٩٠(عن أسرهم

  احلق يف اخلصوصية والزواج واحلياة األسرية  -٤  
، حثت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة سرياليون علـى            ٢٠٠٧يف عام     -٣٩

حكام التمييزية املوجـودة يف     التعجيل بإصالح الزواج والعالقات األسرية بغية إزالة مجيع األ        
القانون العريف ويف قانون الزواج احملمدي من أجل حتقيق املساواة بني الرجل واملـرأة علـى                

  .)٩١(صعيد احلقوق وااللتزامات القانونية
مج تـسجيل الـوالدات     إىل برنا  ٢٠١٠يف عام   وفيما أشارت جلنة حقوق الطفل        -٤٠

رياليون بأن تضمن أن يكون تسجيل الـوالدات         على صعيد البلد، أوصت س     اجلاري تنفيذه 
جمانياً وإلزامياً من الناحية العملية؛ وأن تنظر يف استخدام وحدات متنقلة لتسجيل الوالدات،             
وخاصة يف املناطق النائية، وأن تنظم محالت توعية، بدعم من زعماء اجملتمع احمللي، للتشجيع              

  . )٩٢(على تسجيل الوالدات
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 بذل اجلهود إلعادة مجع     وق الطفل سرياليون بأمور منها أن تواصل      وأوصت جلنة حق    -٤١
 وأن تعزز جهودها ملكافحة التبين غري املشروع، وبوجه         )٩٣( عنها أسرهم اليت انفصال  باألطفال  

  .)٩٤(خاص، تقدمي من حيصل بطرق ملتوية على املوافقة على تبين طفل حملاكمة حسب األصول

ية التعبري وتكوين اجلمعيات والتجمـع الـسلمي واحلـق يف         املعتقد وحر  حرية الدين أو    -٥  
  املشاركة يف احلياة العامة واحلياة السياسية

، أشارت املفوضة السامية إىل تقارير تفيد بوجود تعـصب ديـين،            ٢٠١٠يف عام     -٤٢
  . )٩٥(وأوردت أمثلة على حوادث مت فيها شن هجمات على مباٍن دينية

والحظت املفوضة السامية أنه على الرغم من احترام احلق يف حرية التعبري بوجه عام،                -٤٣
فقد ادعي أن مصوراً صحفياً تابعاً ملكتـب الـرئيس          . فإن هناك حاالت ُينتهك فيها هذا احلق      

وُزعم . )٩٦(اعتدى على رئيس حترير إحدى الصحف لنشره أنباًء ومقاالت ينتقد فيها احلكومة           
ء املنتميات إىل مجعية بوندو، وهي مجعية نسائية سرية، اعتدين على أحـد املراسـلني               أن النسا 

  .)٩٧(الصحفيني ألنه كشف نقاشات حول اآلثار السلبية لتشويه األعضاء التناسلية لإلناث
وأفادت املفوضة السامية بأن الصحفيني واصلوا الدعوة إىل إلغاء أحكـام التـشهري             -٤٤

 تـشرين  ١٠، وأن احملكمة العليا رفـضت يف  ١٩٦٥نون النظام العام لعام املثرية للفتنة يف قا 
 االلتماس الذي قدمته رابطة صحافيي سرياليون للطعن يف دستورية          )٩٨(٢٠٠٩نوفمرب  /الثاين

وأوصت املفوضة السامية بأن تلغي سرياليون حكم التشهري اجلنائي يف قـانون            . هذا القانون 
  .)٩٩(١٩٦٥النظام العام لعام 

، أشارت جلنة اخلرباء التابعة ملنظمة العمل الدولية إىل أنه مبوجـب            ٢٠١٠ويف عام     -٤٥
 مبوجب إدانة   ، ميكن احلكم  ٢٠٠٠من قانون جلنة وسائط اإلعالم املستقلة لعام        ) أ(٤٠املادة  
 على أي شخص يدير مؤسسة وسائط إعالم من دون ترخيص من جلنة وسائط اإلعالم جزئية

ن تسجيل املؤسسة لدى اللجنة املذكورة بالسجن ملدة أقصاها سنتان، قد           املستقلة أو من دو   
  .)١٠٠(تشتمل على عمل جربي

التعصب بني مناصري   ومظاهر العنف   أفادت املفوضة السامية بأن     ،  ٢٠١٠ويف عام     -٤٦
. )١٠١(يف حدوث انتهاكات للحقوق املدنية والسياسية     أسهمت  احلزبني السياسيني الرئيسيني    

رفيعة املستوى املنشأة للتحقيق يف االدعاءات      الاحلكومة فريقاً ملراجعة تقرير اللجنة      وقد عينت   
املتعلقة باغتصاب مناصرات ألحد احلزبني السياسيني ولتقدمي توصيات بشأن ما يلزم اختـاذه             

وأشار فريق األمم املتحدة القطري إىل أن العالقة بني احلزبني الرئيـسيني            . )١٠٢(من إجراءات 
ودعا األمني العام األحزاب السياسية إىل      . )١٠٣(ت متوترة وإىل أنه يتوقع أن تزداد توتراً       زال ما

وحث األطراف على التقيد مبدونة قواعد السلوك الـيت         . مواصلة التحاور وإىل حل خالفاهتا    
وضعتها جلنة تسجيل األحزاب السياسية وعلى العمل على حنو وثيق مع اللجنـة الوطنيـة               

  .)١٠٤(٢٠١٠أن ترتيبات انتخابات عام لالنتخابات بش
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 يف املائـة    ٥١والحظ فريق األمم املتحدة القطري أنه على الرغم من أن النساء يشكلن               -٤٧
وأشـار إىل أن    .  هم من النساء   ١٢٤     عضواً فقط من بني أعضاء الربملان ال       ١٧من السكان، فإن    

ممارسة متييز ضد املرأة حبرماهنـا مـن        املمارسات التقليدية تزيد من تعقيد هذا الوضع وتؤدي إىل          
. )١٠٥(التقليدية يف اإلقليم الشمايل بكامله ويف مقاطعة كونو يف الشرق         زعامة القبائل   تقلد مناصب   

، ُحرمـت   ٢٠٠٩اليت أجريت عام    زعامة القبائل   وأفادت املفوضة السامية بأنه خالل انتخابات       
  .)١٠٦( بسبب التقاليد واملعتقدات الثقافيةلةالرئيس األعلى للقبيامرأتان من حق الترشح ملنصب 

  احلق يف العمل ويف التمتع بشروط عمل عادلة ومواتية  -٦  
شّدد فريق األمم املتحدة القطري على أن مستوى البطالة يف أوسـاط الـشباب يف                 -٤٨

 ،٢٠١٠ويف عام  .)١٠٧(الفرعيةسرياليون يعّد من بني أعلى املستويات يف منطقة غرب أفريقيا        
  .)١٠٨(ذكر األمني العام أن البطالة املتوطنة يف أوساط الشباب تشكل حتّدياً الستقرار البلد

 أشارت جلنة اخلرباء التابعة ملنظمة العمل الدولية إىل أن مراجعـة            ،٢٠١٠ويف عام     -٤٩
قوانني العمل، اليت أعّدت مبساعدة تقنية من منظمة العمل الدولية، قد أرسـلت إىل دائـرة                

وطلبت اللجنة مرة أخرى من احلكومة بـذل قـصارى          . ١٩٩٥القانونية يف عام    الشؤون  
جهدها الختاذ اإلجراءات الالزمة العتماد التشريع اجلديد وبيان التقـدم احملـرز يف هـذا               

من احلكومة تقدمي معلومات مفصلة عن االتفاقات اجلماعية        أيضاً   وطلبت اللجنة    .)١٠٩(الشأن
  .)١١٠(القطاعاتغريه من النافذة يف قطاع التعليم و

  احلق يف الضمان االجتماعي ويف التمتع مبستوى معيشي الئق  -٧  
، أفادت املفوضة السامية بأن اخنفاض مـستوى التمتـع بـاحلقوق            ٢٠٠٩يف عام     -٥٠

، )١١١(االقتصادية واالجتماعية ما زال يشكل أحد أكرب األخطار اليت هتدد توطيـد الـسلم             
 زالت أحد البلدان اليت تسجل فيها أعلى معدالت وفيات الرضـع    مشرية إىل أن سرياليون ما    

  .)١١٢(العاملواألطفال دون سن اخلامسة ومعدالت وفيات األمهات يف 
 يف املائة   ٧٠وأفاد فريق األمم املتحدة القطري بأن معدل الفقر املطلق هبط من زهاء               -٥١

 يف  ٤٠رياليون تستورد قرابـة     ، وبأن س  ٢٠٠٧ يف املائة حبلول عام      ٦٠بعد احلرب إىل زهاء     
وأعربت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املـرأة         . )١١٣(املائة من احتياجاهتا من األغذية    

عن قلقها بوجه خاص إزاء حراجة وضع النساء يف املناطق الريفية، اللوايت يـشكلن غالبيـة                
ن اجلهود اهلادفة إىل حتسني أعربت جلنة حقوق الطفل عن قلقها أل       و .)١١٤(النساء يف سرياليون  

؛ كما أعربت عن قلقها     )١١٥(األمن الغذائي غري كافية لبقاء األطفال على قيد احلياة ولنمائهم         
إزاء ارتفاع معدل سوء التغذية، وضعف إمكانية احلصول علـى ميـاه الـشرب ومرافـق                

ائمة بني اجلنـسني    ؛ وأوجه التباين الق   )١١٦(اإلصحاح، وعدم كافية وقاية األطفال من املالريا      
وعلى املستوى اإلقليمي يف جمال احلصول على اخلدمات الـصحية األساسـية، واخنفـاض              

  .)١١٧(الرضاعة الطبيعيةاالعتماد على معدالت 
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وحثت جلنة حقوق الطفل سرياليون على اختاذ التدابري الالزمة للوقاية مـن العـدوى                -٥٢
، وخاصة فيمـا يتعلـق بالـشباب، وذلـك          اإليدز واحلد منها  /بفريوس نقص املناعة البشري   

اإليـدز ومكافحتـه    /يةطريق أمور منها تنفيذ خطة الوقاية من فريوس نقص املناعة البشر           عن
ومعاجلته تنفيذاً كامالً؛ ومواصلة نشر معلومات ومواد لفائدة اجلمهـور، وال سـيما النـساء               

  .)١١٨(لك املمارسات اجلنسية اآلمنةوالفتيات؛ وزيادة املعرفة بأساليب الوقاية واحلماية، مبا يف ذ

  احلق يف التعليم  -٨  
أعربت جلنة حقوق الطفل عن قلقها ألنه على الرغم من ازدياد معدل التـسجيل يف       -٥٣

املدارس ومعدالت إمتام الدراسة يف املدارس االبتدائية، فإن معدل التـسجيل هـذا مـا زال       
املدرسني قليل جداً بالقياس إىل كرب حجم منخفضاً، وخاصة فيما يتعلق بالفتيات، وألن عدد        

وأعربت عن قلقها إزاء املمارسة املتبعة يف املدارس العامة واملتمثلة يف فرض رسوم             . الصفوف
سـيما   الإضافية، وإزاء التقارير اليت تفيد بوقوع عمليات اعتداء جنسي على األطفـال، و            

 وأعربـت   .)١١٩(املدارسلبدين يف    من جانب املدرسني، واستمرار ممارسة العقاب ا       ،الفتيات
  .)١٢٠(مماثلةاللجنة املعنية مبكافحة التمييز ضد املرأة عن مشاعر قلق 

ّينت وأشار فريق األمم املتحدة القطري إىل أن قطاع التعليم خيضع حالياً إلصالح بُ              -٥٤
وتشتمل اإلصالحات على عنصر    . خطوطه العريضة مؤخراً يف كتاب أبيض أصدرته احلكومة       

 تعليم إلزامي يف الطفولة املبكرة، ومتديد فترة الدراسة الثانوية ملدة سنة، وتـوفري              تعلق بتوفري ي
تعليم ابتدائي جماين وإلزامي يف السياسة واملمارسة على السواء، واإللغاء التـدرجيي لنظـام              

م وخضعت سياسة التعلي  . النوبتني، وإعادة النظر يف أوضاع خدمة املدرسني، بني أمور أخرى         
 للمراجعة بغية حتقيق أهداف منها حتسني فرص احلصول على التعليم وحتـسني             ٢٠٠٤لعام  

  .)١٢١(جودته، واستبقاء الفتيات يف املدارس وإمتامهن تعليمهن

  املهاجرون، والالجئون، وطالبو اللجوء  -٩  
 الجئني ٨ ٩٠٧أفاد فريق األمم املتحدة القطري بأن سرياليون استضافت ما جمموعه   -٥٥
قّعت ، وُ ٢٠٠٩ويف عام   .  طاليب جلوء، وفدوا بصورة رئيسية من أحد البلدان اجملاورة         ٢٠٨و

، خصصت احلكومة   ٢٠١٠ويف عام   . اتفاقات بشأن األراضي بني الالجئني والسلطات احمللية      
  .)١٢٢(احلضريةلبناء مآوى بغية تعزيز دمج الالجئني يف املناطق أرض والسلطات احمللية قطع 

  يف التنميةاحلق   -١٠  
، أن البلـد    ٢٠٠٧تقرير التنمية البشرية لعام     لوحظ، يف اجلزء املتعلق بسرياليون من         -٥٦
 األمني العـام    ، ذكر ٢٠١٠ ويف عام    .)١٢٣(الطبيعيةزال فقرياً على الرغم من غناه باملوارد         ما

غري . املقبلة املربمة تبعث على األمل بتحقيق االكتفاء الذايت يف السنوات           أن اتفاقات التعدين  
 وذكر أن األمـم     ،أنه حث على اتباع هنج حذر يف تنفيذ الترتيبات املتعلقة باستغالل املوارد           

  .)١٢٤(املتحدة مستعدة لتقدمي املساعدة الالزمة إىل سرياليون
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، أخذت جلنة بناء السالم علمـاً بالتـشديد القـوي الـوارد يف              ٢٠١٠ويف عام     -٥٧
الفقر، برنامج عمل من أجل التغيري، على النمـو االقتـصادي           االستراتيجية الثانية للحد من     

 وأشار فريق األمم املتحدة     .)١٢٥(وإعطاء األولوية للزراعة والطاقة وتنمية البنية التحتية للطرق       
القطري إىل أن تنفيذ برنامج العمل من أجل التغيري واستراتيجييت الصحة والتعليم تنفيذاً فعاالً              

  .)١٢٦(ارد من قبل احلكومة وعلى دعم الشركاء الدولينييتوقف على تعبئة املو

  اإلجنازات، وأفضل املمارسات، والتحّديات، واملعّوقات  - ثالثاً  
، أشاد األمني العام بسرياليون إلنشائها برنامج رعاية صحية جمانيـة           ٢٠١٠يف عام     -٥٨

عاجلة ارتفـاع   لألمهات املرضعات والنساء احلوامل واألطفال دون سن اخلامسة من أجل م          
   .)١٢٧(معدالت وفيات الرضع واألمهات

وأفاد فريق األمم املتحدة القطري بأنه مت إحراز تقّدم هائل عقب املفاوضات الـيت                -٥٩
وقـال إن إنـشاء     . ٢٠٠٢وهناية احلرب يف عام     ) ١٩٩٩(جرت لعقد اتفاق لومي للسالم      

 يعّدان مبثابة آلية عدالة انتقاليـة       ٢٠٠٤احلقيقة واملصاحلة ونشر تقريرها اخلتامي يف عام         جلنة
غري أن  . )١٢٨(ملعاجلة مسألة اإلفالت من العقاب وتعزيز املصاحلة الوطنية ومنع عودة الرتاعات          

هناك عدة توصيات رئيسية مل تنفذ بعد رغم مرور ست سنوات على نشر تقرير جلنة احلقيقة                
  .)١٢٩(واملصاحلة

ة بطالة الشباب، وتقوية املؤسسات الدميقراطيـة،  وذكر األمني العام أن معاجلة مسأل     -٦٠
ومكافحة الفساد، وتعزيز التالحم والوحدة الوطنيني، هي من بني أهم التحّديات اليت تتطلب             

   .)١٣٠(٢٠١٢اهتماماً خاصاً، وخاصة يف الفترة املفضية إىل انتخابات عام 

  ةاألولويات واملبادرات وااللتزامات الوطنية الرئيسي  - رابعاً  

  توصيات حمددة بشأن املتابعة    
، اعتمدت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان آراءهـا بـشأن          ٢٠٠١يوليه  / متوز ١٦يف    -٦١

 )طامبا وآخـرون  ( ٨٤٠/١٩٩٨ ورقم   )مانساراج وآخرون ( ٨٣٩/١٩٩٨البالغات رقم   
، وخلصت فيها إىل أن سرياليون انتـهكت العهـد          )زاي وآخرون يس( ٨٤١/١٩٩٨ورقم  

 شخـصاً مـن بـني       ١٢ص باحلقوق املدنية والسياسية لكوهنا قد حكمت على         اخلاالدويل  
 الذين قّدموا تلك البالغات باإلعدام بعد حماكمات مل تـستوف شـروط             ١٨ لاألشخاص ا 

 أنه قد مت اإلفراج      الذي قدمته  وذكرت سرياليون يف رد املتابعة    . احملاكمة العادلة مبوجب العهد   
باحلق يف استئناف األحكـام الـصادرة عـن احملـاكم           عن ستة أشخاص وأنه أعيد العمل       

ورأت اللجنة أنه يتعّين على سرياليون إعادة النظر يف قرارها املتعلق بعدم مـنح               .)١٣١(العرفية
   .)١٣٢(زال احلوار جارياً يف إطار املتابعة وال. تعويض ألسر الضحايا املتوفني
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 واملفوضة السامية يف    )١٣٣(٢٠١٠وقام كل من مكتب األمم املتحدة القطري يف عام            -٦٢
. )١٣٤( بتقـدمي توصـيات    ،تقاريرها السنوية املقدمة إىل جملس حقوق اإلنسان بشأن سرياليون        

: التعجيل بتنفيذ توصيات جلنة احلقيقة واملصاحلة عن طريق أمور منها         : ومشلت هذه التوصيات  
 ومشاريع القوانني املتعلقـة     تسريع عمليات إصالح القوانني، وخاصة ما يتعلق باجلرائم اجلنسية        

؛ ودمج معاهدات حقوق اإلنسان، مبا فيها اتفاقية حقوق األشخاص ذوي           )١٣٥(باحلياة الزوجية 
؛ وإنشاء جلنة ملتابعة جلنة احلقيقة واملـصاحلة؛ وإمتـام عمليـة            )١٣٦( يف القانون الوطين   ،اإلعاقة

؛ )١٣٧(دة فيه وإلغاء عقوبة اإلعـدام     مراجعة الدستور، مبا يف ذلك إلغاء األحكام التمييزية الوار        
   .)١٣٨(وفصل مكاتب النائب العام عن مكاتب وزير العدل، وعدم جترمي التشهري

  بناء القدرات واملساعدة التقنية  - خامساً 
بأنه مت اختيار سرياليون أحد أول البلـدان        أفادت املفوضة السامية    ،  ٢٠٠٧يف عام     -٦٣

  .)١٣٩(حدة لبناء السالم املنشأة حديثاًاليت ستستفيد من جلنة األمم املت

وأشار فريق األمم املتحدة القطري إىل أن سرياليون أنشأت برنامج التعويـضات يف               -٦٤
ومـن بـني   .  يف إطار متابعة إحدى التوصيات الرئيسية للجنة احلقيقة واملصاحلة    ٢٠٠٨عام  

.  العنـف اجلنـسي    املستفيدين من هذا الربنامج األشخاص الذين بترت أعضاؤهم وضحايا        
 ضحية حرب ووفّر تعويضات جزئية ملا يزيد علـى          ٣٢ ٠٠٠وسّجل الربنامج ما يزيد على      

 ويرى فريق األمم املتحدة القطري أن عدم االستمرار يف تقدمي تعويضات            .ضحية ٢٠ ٠٠٠
خيشى أن يؤّجج الغضب نظراً إىل أن مصري الضحايا يتناقض كلياً مع مصري احملاربني السابقني        

ويبقى الربنامج يف   . لذين تلقوا مساعدة مالية وتدريباً يف إطار برامج التسريح وإعادة الدمج          ا
  .)١٤٠( حمورياً لضمان مصاحلة ذات معىن ويكتب هلا البقاء٢٠١١-٢٠١٠الفترة 
 واملفوضة السامية الشركاء الدوليني     )١٤١(وحث كل من فريق األمم املتحدة القطري        -٦٥

مة يف التصّدي للتحّديات القائمة يف جمال حقوق اإلنسان، وبوجـه           على مواصلة دعم احلكو   
  .)١٤٢(خاص على املساعدة يف متويل برنامج التعويضات
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