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  جملس حقوق اإلنسان
  الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل

   احلادية عشرةالدورة 
   ٢٠١١مايو /أيار ١٣- ٢جنيف، 

) ج(١٥قوق اإلنسان، وفقاً للفقـرة      موجز أعدته املفوضية السامية حل        
  ٥/١من مرفق قرار جملس حقوق اإلنسان 

  *سرياليون    

 إىل عمليـة    )١( معنية ة جه تسع عشرة هذا التقرير هو موجز للمعلومات املقدمة من          
وهو يتَّبع هيكل املبادئ التوجيهية العامة اليت اعتمدها جملـس          . االستعراض الدوري الشامل  

 يتضمن التقرير أية آراء أو وجهات نظر أو اقتراحـات مـن جانـب               وال. حقوق اإلنسان 
مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان، وال أي حكم أو قرار فيما يتصل بادعاءات              

وقد ذُكرت بصورة منهجية يف حواشي هناية النص مراجع املعلومـات الـواردة يف              . حمدَّدة
أما االفتقار إىل معلومات    . صوص األصلية دون تغيري   التقرير، كما أُبقي قدر اإلمكان على الن      

عن مسائل حمددة أو إىل التركيز على هذه املسائل فقد يعزى إىل عدم تقدمي اجلهات املعنيـة                 
وتتاح على املوقع الشبكي للمفوضية الـسامية حلقـوق         . معلومات عن هذه املسائل بعينها    

وقد روعي يف إعـداد هـذا     . ات الواردة اإلنسان النصوص الكاملة اليت تتضمن مجيع املعلوم      
  .التقرير أن دورية االستعراض يف اجلولة األوىل هي أربع سنوات

  ـــــــــ
  .مل ُتحرَّر هذه الوثيقة قبل إرساهلا إىل دوائر الترمجة التحريرية باألمم املتحدة  *
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  املعلومات األساسية واإلطار  - أوالً  

  نطاق االلتزامات الدولية  -ألف   
شارت جلنة حقوق اإلنسان يف سرياليون إىل أن الربوتوكوالت االختيارية امللحقـة            أ  -١

اتفاقية مناهضة التعذيب وغـريه مـن       باتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة و        
اتفاقية حقوق األشـخاص ذوي      و أو املهينة  ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية      

وأشار ائتالف العدالة واملساءلة إىل أن سرياليون قد وقعـت          . )٢(قيد التصديق  مل تزل    اإلعاقة
ولكنها مل تصدق   ) نظام روما األساسي  (على نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية        

وأوصت منظمة  . )٤(وأوصى االئتالف بالتصديق على ذلك النظام األساسي وتنفيذه       . )٣(عليه
ى الربوتوكول االختياري امللحق باتفاقية مناهضة التعذيب وغريه        رصد التعذيب بالتصديق عل   

  . )٥(من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة
 بأن توقع سرياليون وتصدق على الربوتوكول االختياري ١وأوصت الورقة املشتركة    -٢

ثقافيـة، وبـأن تـصدق علـى        للعهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية وال      
  .)٦(الربوتوكول االختياري الثاين للعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية

  اإلطار الدستوري والتشريعي  - باء  
ذكرت منظمة العفو الدولية أن عملية اإلصالح القانوين الـيت تـشمل االسـتعراض                -٣

مل تـورد إشـارة تـذكر إىل        والحظت أن العملية    . الدستوري مل تشهد سوى تقدم طفيف     
 .)٧(توصيات جلنة تقصي احلقائق واملصاحلة، ومل تتناول األحكام التمييزية الواردة يف الدسـتور            

وأشارت منظمة رصد حقوق اإلنسان إىل ضرورة أن تكمل سرياليون عمليـة االسـتعراض              
 عن جلنـة    ٢٠٠٨الدستوري باختاذ إجراءات لتنفيذ التوصيات الواردة يف التقرير الصادر عام           

وأوصى املركز الدويل للعدالة االنتقاليـة بـأن تـستعرض احلكومـة            . )٨(استعراض الدستور 
سيقوم بأمور من بينها فصل مكتب املدعي العام عن         اً  جديداً  إىل أن دستور  اً  ، مشري )٩(الدستور

إنـشاء  أن احلكومة مل تقم بعد بسن تشريع حلرية اإلعالم وب         اً  وأبرز املركز أيض  . وزارة العدل 
  . )١٠(مكتب حملامي املساعدة القضائية من أجل حتسني محاية حقوق املتهمني يف دعاوى جنائية

الئتالف العدالة واملساءلة، فإن احلكومة مل تنظر بعد جبدية يف توصية جلنـة             اً  ووفق  -٤
تقصي احلقائق واملصاحلة بأن تتوىل رصد تنفيذ توصياهتا جلنةُ حقوق اإلنسان يف سـرياليون              

وأعرب اجمللس املشترك بني األديان عن قلقه من عدم وجود          . )١١(عتبارها هيئة متابعة وطنية   با
وأبرز إشارة الرئيس السابق للجنة     . برنامج منظم وكلي لتنفيذ توصيات جلنة تقصي احلقائق       

مـن  اً  وحيوياً   بأن تنفيذ كل توصيات تلك اللجنة يعد حامس        ٢٠١٠تقصي احلقائق يف عام     
وأوصى اجمللس املشترك بني األديان بأن تنفـذ احلكومـة          . )١٢(كرار للرتاع أجل جتنب أي ت   
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وأوصت منظمة العفو الدولية بـأن تقـّيم        . )١٣(التوصيات املتبقية للجنة تقصي احلقائق     كل
احلكومة سجلها وتعلن عما أحرزته من تقدم يف تنفيذ توصيات جلنة تقصي احلقائق وعـن               

  .)١٤(التزامها مبواصلة التنفيذ
ما أوصت منظمة العفو الدولية بسن تشريع جيرم مبوجب القانون الـوطين جـرائم              ك  -٥

وأوصى اجمللس املشترك بني األديان مبواءمة القوانني       . )١٥(احلرب واجلرائم املرتكبة ضد اإلنسانية    
  .)١٦(الوطنية املتعلقة جبرائم احلرب املتمثلة يف العنف اجلنسي مع أحكام نظام روما األساسي

مشروع قانون األشخاص ذوي    "نة حقوق اإلنسان يف سرياليون على سن        وحثت جل   -٦
  .)١٧(الذي سيحقق املساواة لألشخاص ذوي اإلعاقة وعدم التمييز ضدهم" اإلعاقة

وأوصت احلملة من أجل احلكم الرشيد بأن تطبق احلكومة على الصعيد احمللي كـل          -٧
رأة وغريها من الصكوك اليت تعـزز       جوانب اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد امل        

  .)١٨(حقوق املرأة وحتميها
وجود قوانني متييزية سارية وإىل عدم كفاية احلماية     وأشار احتاد املساواة يف احلقوق إىل       -٨

التشريعية من التمييز يف جماالت خمتلفة من احلياة املدنية والثقافيـة واالقتـصادية والـسياسية               
 بإجراء استعراض شامل للتشريعات احمللية مـن أجـل حتديـد            وأوصى االحتاد . واالجتماعية

  .)١٩(التمييزية وتعديلها أو إلغائها، واعتماد تشريعات وسياسات شاملة مناهضة للتمييز القوانني
وشددت احلملة من أجل احلكم الرشيد على أن قوانني الزعامة القبليـة والقـوانني                -٩

  .)٢١(اض كل تلك القوانني التمييزية وإلغائها، موصية باستعر)٢٠(العرفية متيز ضد املرأة
، ٢٠٠٧، فإن قوانني العدل بني اجلنسني لعـام         ١ملا أوردته الورقة املشتركة     اً  ووفق  -١٠

قانون مكافحة العنف املرتيل، وقانون تسجيل الزواج العريف والطالق، وقانون          : "وهي حتديداً 
ات واملتناقضات، مما يهـدد بتقـويض       ، قد اعتمدت وفيها الكثري من الثغر      "أيلولة التركات 

 إىل أن سـرياليون أصـدرت       ٣وأشارت الورقة املشتركة    . )٢٢(الغرض من تلك التشريعات   
الذي له األسبقية على القانون العريف وينص على أن أي          " ٢٠٠٧قانون حقوق الطفل لعام     "

 رصد حقوق وأشارت منظمة. )٢٣(تقاليد حملية متارس كعادة جيب أن تتوافق مع ذلك القانون         
اإلنسان إىل أن حمدودية نفوذ السلطة القضائية والفهم االجتماعي احملدود ملبادئ تلك القوانني          

 للدفاع عن احلقوق بأن تعزز Sabi Youوأوصت منظمة . )٢٤(وأحكامها يقوض من تطبيقها
. )٢٥(همـشة احلكومة القوانني اجلنسانية الثالثة وتزيد التوعية بشأهنا يف اجملتمعات الفقرية وامل          

 بإجراء استعراض يتسم بالشفافية والتشاركية والتشاور والشمول    ٣وأوصت الورقة املشتركة    
  .)٢٦(مع املعايري الدوليةاً لقانون حقوق الطفل من أجل تعزيزه وليكون متماشي

وأشارت منظمة رصد السجون يف سرياليون إىل ِقدم معظم أحكام قواعد وقـانون               -١١
 اليت تشكل التشريع الوطين واليت توجه املعاملة والعمليات         ١٩٦١ و ١٩٦٠السجون لعامي   

  .)٢٨(وأوصت بإجراء استعراض شامل لذلك التشريع. )٢٧(واإلجراءات اخلاصة بالسجناء
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  اإلطار املؤسسي والبنية األساسية حلقوق اإلنسان  - جيم  
ؤون  بإنشاء جلنة وطنية مستقلة ومـزودة بـاملوارد لـش          ٣أوصت الورقة املشتركة      -١٢

  .)٢٩(وإدارات لرعاية الطفل يف كل مقاطعة، وجلان لرعاية الطفل يف كل مشيخة وقرية الطفل،

  تدابري السياسة العامة  - دال  
وضع سياسة  : وأشارت منظمة شعب من أسرة واحدة إىل أن سرياليون يتعني عليها            -١٣

تيـسر سياسـة    وكفالة أن ؛)٣٠(عامة ملواجهة التمييز املؤسسي ضد األشخاص ذوي اإلعاقة      
، بطرق من بينها على وجه اخلصوص وضع ضـمانات          احلكومة التدريب وفرص العمل هلم    

  .)٣١(حلمايتهم من التمييز
وأشارت منظمة العفو الدولية إىل قلة الربامج احلكومية اليت تليب بالقـدر الكـايف                -١٤

، ومـشردون   االحتياجات اخلاصة لألطفال والشباب املتضررين من احلرب، ومن بينهم أيتام         
  .)٣٢(غري مصحوبني بذويهم، وأطفال من اجملندين سابقاًاً داخلي
وذكرت منظمة العفو الدولية أن غياب سياسة واضحة لألراضي، وتعليم حـدود              -١٥

األراضي على حنو صحيح، وتسجيل األراضي وحفظ سجالهتا بشكل سليم، قد تـسبب يف         
باألراضـي بـني الالجـئني العائـدين     منازعات وهجمات عنيفة، وأجج التوترات املتعلقة     

  .)٣٣(املعاد توطينهماً واملشردين داخلي

  تعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها على أرض الواقع  - ثانياً  

  التعاون مع آليات حقوق اإلنسان  - ألف  
السياسي، أوصت منظمـة العفـو       - باإلشارة إىل الشواغل املتعلقة بالعنف اإلثين       -١٦

لعنصرية والتمييز العنصري وكراهية األجانب  بااملعين  مة املقرر اخلاص    الدولية بأن تدعو احلكو   
  .)٣٤( لزيارة سرياليونوما يتصل بذلك من تعصب
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تنفيذ االلتزامات الدولية املتعلقة حبقوق اإلنسان مع مراعاة القانون اإلنـساين             -باء   
  الدويل املنطبق

  املساواة وعدم التمييز  -١  
 احلقوق إىل أنه رغم احلماية الدستورية املكفولـة مبوجـب           أشار احتاد املساواة يف     -١٧
فالقوانني العرفية للنظام األبوي هـي الـسائدة،        . تزال املرأة ضعيفة يف اجملتمع      ال ،٢٧ املادة

والنظرة التقليدية لدور املرأة يف اجملتمع تسمح بقدر كبري بانتشار انعدام املـساواة والعنـف               
 وذكرت الورقة   .)٣٥( يتفشى عدم املساواة بني املرأة والرجل      كما. اجلنساين على نطاق واسع   

حسب اجملموعـة   اً   أن حقوق املرأة ووضعها يف إطار القانون العريف تتباين كثري          ١املشتركة  
. فبموجب القانون العريف، يتساوى وضع املرأة يف اجملتمع بالقاصـر         . اإلثنية اليت تنتمي إليها   

  .)٣٦(زوجها وتورث بوفاته مع ممتلكاته األخرىوُينظر للمرأة على أهنا مملوكة ل
 ذوي األصول   سيما ال، و "السكان غري األفارقة  "احتاد املساواة يف احلقوق أن      وذكر    -١٨

اللبنانية أو اهلندية، معرضون لقوانني متييزية على أساس عرقي، حيث يضع قـانون اجلنـسية            
مـن  " زجنية -  أصول أفريقية  املنحدرين من "صارمة على األشخاص غري     اً   قيود ١٩٧٣ لعام

ويرسخ التمييز يف إمكانية احلصول على      اً  جانب األب، مبا حيرم تلك الفئات من حقوقها فعلي        
أصـول  "من القانون على وجوب أن ينحدر الشخص من         ) ج(٢، حيث تنص املادة     اجلنسية
  . )٣٧(، يف مجلة أمور، ليكتسب اجلنسية حبكم امليالد"أفريقية-زجنية
 الضوء على إقصاء األشخاص ذوي اإلعاقـة مـن          احتاد املساواة يف احلقوق   وألقى    -١٩

وأشـار إىل أن األشـخاص ذوي اإلعاقـة         . )٣٨( من الدستور  ٢٧احلماية اليت تكفلها املادة     
أن حتدي اإلعاقـة هـو أحـد أخطـر     اً   يف املائة من السكان، مالحظ     ١٠يشكلون حوايل   

 مرحلة ما بعد انتهاء الرتاع مواجهتها، وذلـك         التحديات اليت يتعني على احلكومة القائمة يف      
  .)٣٩(يف أعقاب حرب أهلية مدمرة

  حق الفرد يف احلياة واحلرية وأمنه الشخصي  -٢  
جلنة حقوق اإلنسان يف سرياليون أنه رغم التوصيات الصادرة عـن جلنـة             ذكرت    -٢٠

 فإن تلك العقوبـة   استعراض الدستور وجلنة تقصي احلقائق واملصاحلة بإلغاء عقوبة اإلعدام،          
وحثت جلنة . على جرائم اخليانة والقتل والسلب املقترن بظروف مشددةاً  تزال سارية قانون   ال

حقوق اإلنسان يف سرياليون على تنفيذ توصيات جلنة تقـصي احلقـائق بإلغـاء عقوبـة                
  .)٤١(كما أوصت منظمة رصد حقوق اإلنسان بإلغاء تلك العقوبة. )٤٠(اإلعدام
 العفو الدولية أن وحشية الشرطة، وفسادها، وإفراطها يف استخدام          وذكرت منظمة   -٢١

القوة، وقيامها باالحتجاز املطول دون اهتام لفترات تتجاوز فترة االحتجاز القانونية، وسـوء             
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وأوصـت بـأن تـصدر      . )٤٢(األحوال يف زنازين االحتجاز لديها، هي من األمور الشائعة        
بالتصرف على حنو ميتثل للقـانون الـدويل حلقـوق          سرياليون تعليمات لقوات األمن لديها      

اإلنسان، وبتعليق خدمة أفرادها املشتبه يف ارتكاهبم جـرائم أو انتـهاكات ريثمـا تـتم                
  .)٤٣(التحقيقات

أعمال القتل لتقدمي القرابني والعنف     وأفادت منظمة العفو الدولية بأن التحقيقات يف          -٢٢
عف، وقلة املالحقة، والتسوية خـارج احملكمـة،        اجلنسي واجلنساين تتسم يف غالبيتها بالض     

  .)٤٤(وتدخل شيوخ القبائل
وذكرت جلنة حقوق اإلنسان يف سرياليون أن زيادة حاالت السلب املسلح علـى               -٢٣

للتمتع باحلق يف احلياة واألمن الشخصي      اً  خطرياً  مدى السنوات الثالث األخرية تشكل هتديد     
  .)٤٥(من من أجل ضمان سالمة املواطننيودعت سرياليون إىل زيادة األ. لألفراد
العقاب البدين لألطفال مترسخ يف الثقافة السائدة يف         أن   ٣وذكرت الورقة املشتركة      -٢٤

 وأشارت املبادرة العاملية إلهنـاء      .)٤٦(ما يقع االعتداء البدين حبجة التأديب     اً  سرياليون، وكثري 
. )٤٧( مشروع يف املرتل ويف املدرسـة      مجيع أشكال العقاب البدين لألطفال أن العقاب البدين       

 من قانون منع اسـتعمال      ٣ بإلغاء املادة    ٢٠٠٧ومل يقم قانون حقوق الطفل املعتمد يف عام         
" املـربر "و" املعقـول "القسوة مع األطفال، وأكد من جديد على مفهوم تأديب األطفـال            

ونية يف األحكام، ولكن    ويف نظام العقوبات، تعد العقوبة البدنية غري قان       . )٤٨())٢(٣٣ املادة(
وتعد . ليس هناك حظر صريح الستعمال العقوبة البدنية كإجراء تأدييب يف املؤسسات العقابية           

  . )٤٩(العقوبة البدنية مشروعة يف أوساط الرعاية البديلة
يـزال يف ازديـاد     ال أن العنف املرتيل للدفاع عن احلقوقSabi Youمنظمة وأفادت   -٢٥

قـانون  "و" قانون أيلولة التركـات   "و" قانون مكافحة العنف املرتيل   "على الرغم من وجود     
وأبرزت املنظمة املـذكورة    . )٥٠(٢٠٠٧اليت ُسنت يف عام     " تسجيل الزواج العريف والطالق   

Sabi Youوأشارت . )٥١(ثالث حاالت من العنف املرتيل واجلنساين
 ومنظمة العفو الدولية )٥٢(

 العنف املرتيل يعززه عدم إمكانية جلوء املـرأة إىل          إىل أن اإلفالت من العقاب على ارتكاب      
يستطيع الضحايا حتمل تكلفـة       ال  حيث )٥٣(األطباءالشرطة، والرسوم الباهظة اليت يفرضها      

، والـضغوط  )٥٤(التقرير الطيب الضروري لإلبالغ عن حاالت العنف املرتيل ومقاضاة مرتكبيه 
التنفيذ الفعال للتشريعات املـذكورة   بSabi Youوأوصت . )٥٥(إلجراء تسوية خارج احملكمة

أعاله؛ وتعزيز التوعية بتلك التشريعات يف اجملتمعات الفقرية واملهمشة؛ والتحقيـق يف كـل              
شكاوى العنف املرتيل ومقاضاة مرتكبيه؛ وكفالة إمكانية حصول الضحايا علـى املـوارد             

فادة من املساعدة القانونية؛    املالئمة، مبا يف ذلك احلصول على تقرير طيب جماين وإمكانية االست          
  . )٥٦(وإنشاء حمكمة متخصصة للنظر على وجه السرعة يف دعاوى العنف املرتيل واجلنساين

وأفادت منظمة العفو الدولية بأن اغتصاب القاصرات وحـاالت محـل املراهقـات               -٢٦
تزال متثـل    ال )يد األقارب املقربني أو املعلمني يف املدرسة أو أفراد األمن، إىل غري ذلك             على(
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 أنه بينما أدى    منظمة رصد حقوق اإلنسان   وذكرت  . )٥٧(مشكلة، وكذلك االستغالل اجلنسي   
وجود وحدات دعم األسرة يف مراكز الشرطة إىل زيادة اإلبالغ عن العنف اجلنسي ضد املرأة               

وأوصت بتوفري ما يكفـي مـن       . )٥٨(تزال تلك الوحدات تعاين من نقص املوظفني        ال والفتاة،
 بوضـع اسـتراتيجية     ٣وأوصت الورقـة املـشتركة      . )٥٩(فني واملوارد لتلك الوحدات   املوظ

على العنف ضد األطفال؛ وزيادة عدد األخصائيني االجتماعيني يف وحدات دعم األسرة  للقضاء
  .)٦٠(ووزارة الرعاية االجتماعية والشؤون اجلنسانية وشؤون الطفل على صعيد املشيخات

سان يف سرياليون بأن ممارسة تشويه األعـضاء التناسـلية          وأفادت جلنة حقوق اإلن     -٢٧
لإلناث سائدة يف سرياليون وأن احلكومة مل ُتظهر اإلرادة السياسية الالزمة ملواجهـة تلـك               

كما ُحذف مشروع البند الذي حيظر تشويه األعضاء التناسلية لإلناث عندما اعُتمد            . الظاهرة
ـ . )٦١( يف استمرار املمارسة   ، مما تسبب  ٢٠٠٧قانون حقوق الطفل يف عام       للورقـة  اً  ووفق

من النساء يف سرياليون كن عضوات يف مجعية سـرية،          اً   يف املائة تقريب   ٩٤، فإن   ٣املشتركة  
منظمة رصد التعذيب بسن    وأوصت  . )٦٢(يعين بالتبعية تعرضهن لتشويه األعضاء التناسلية      مما

حلكومة على القيام بأمور مـن       ا ٣وحثت الورقة املشتركة    . )٦٣(تشريع حيظر تلك املمارسة   
وقيادة وضع استراتيجية وطنية للقضاء على تعرض     بينها تيسري فتح حوار بشأن تلك املمارسة        

 بأمور  اجمللس املشترك بني األديان   وأوصى  . )٦٤(هلااً   عام ١٨األطفال الذين تقل أعمارهن عن      
والشعوب بشأن حقـوق  من بينها التصديق على بروتوكول امليثاق األفريقي حلقوق اإلنسان         

  . )٦٥(املرأة يف أفريقيا
وذكرت منظمة العفو الدولية أن السجون تعاين من االكتظاظ، ونقص اإلمدادات،             -٢٨

وعدم كفاية العالج الطيب واألغذية، واالحتجاز املطول السابق على احملاكمـة، واحتجـاز             
ن سرياليون مـن     بأن حتس  منظمة رصد حقوق اإلنسان   وأوصت  . )٦٦(األحداث مع البالغني  

اإلمدادات الغذائية والتصحاح وإمكانية احلصول علـى الـدواء واخلـدمات الـصحية يف              
احلملة من أجل احلكم الرشيد بأن تكـف احلكومـة عـن وضـع          وأوصت  . )٦٧(السجون

  .)٦٨(األحداث والبالغني يف الزنزانة نفسها
 حالة ٣٥وثقت  ٢٠٠٩منظمة رصد السجون يف سرياليون إىل أهنا يف عام وأشارت   -٢٩

وفاة ألسباب صحية يف سجن بادمبا رود، والحظت أن مستشفى السجن ليس لديه القدرة              
. على التعامل مع حاالت الطوارئ تلك، حيث حتال معظم احلاالت إىل مستشفى حكـومي            

وأوصت بـأن تكفـل     . وذكرت املنظمة أن عملية النقل الصعبة سامهت يف معظم الوفيات         
  .)٦٩(ء بالرعاية الصحية اجملانية اجليدة وإنشاء مستشفى للسجنسرياليون متتع السجنا

 أهنا وثقت حاالت ألطفال جاحنني تقل       منظمة رصد السجون يف سرياليون    وذكرت    -٣٠
، مشرية إىل حتديد قانون السجون احلـد        )٧٠(وحمتجزين يف السجون  اً   عام ١٨أعمارهم عن   

، "قانون حقوق الطفل"ية حقوق الطفل و  مما يتعارض مع اتفاق    اً، عام ١٧  بأقصى لعمر الطفل    
  .)٧١(ً عاما١٨حيث ينص هذان الصكان على أن يكون ذلك السن 
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وأفادت منظمة العفو الدولية بأن أطفال الشوارع يعانون الضعف أمام طائفة واسعة              -٣١
حتمي األطفال من أسـوأ       ال ، وبأن سرياليون  )٧٢(من االعتداءات، حبماية قليلة أو دون محاية      

وذكرت . )٧٣(اللتزاماهتا مبوجب القانون احمللي واملعاهدات الدولية     اً   عمل األطفال وفق   أشكال
 أن مئات من األطفال ينخرطون يف أسوأ أشكال عمل األطفال،        منظمة رصد حقوق اإلنسان   

باعـة  مبا يف ذلك العمل يف مناجم املاس والذهب، بينما يعمل عشرات اآلالف اآلخـرين               
وأوصت منظمة رصد حقوق اإلنسان بأن تبـذل        . )٧٤(نازل ومحالني يف امل اً  متجولني وخدم 

  .)٧٥(وزارتا العمل واملوارد املعدنية ما يكفي من اجلهود إلنفاذ حظر عمل األطفال

  إقامة العدل، مبا يف ذلك مسألة اإلفالت من العقاب، وسيادة القانون  -٣  
 سلوكيات غري   ذكرت منظمة رصد حقوق اإلنسان أن الشرطة تواصل الضلوع يف           -٣٢

يستفاد منها استفادة كاملة؛      ال مهنية بل وإجرامية يف كثري من األحيان؛ وأن آلية الشكاوى         
تبذل ما يكفي من اجلهود للتحقيق مع الضباط الضالعني يف تلك         ال وأن سلسلة قيادة الشرطة   

وأوصت بأن تبلغ سرياليون صراحة كـل الرتـب يف          . )٧٦(السلوكيات وتأديبهم ومقاضاهتم  
الشرطة بأن من يتورط يف أعمال الفساد أو السرقة أو االبتزاز أو غري ذلك من انتـهاكات                 
سيخضع للمساءلة؛ وأن حتسن من آليات الرقابة الداخلية التأديبية لدى قوات الشرطة؛ وأن             
حتقق مع ضباط الشرطة املتورطني يف ممارسات الفساد وغريها من االنتـهاكات اخلطـرية               

  .)٧٧(هموتؤدهبم أو تقاضي
ودعت منظمة العفو الدولية احلكومة إىل التحقيق يف حوادث العنف السياسي الـيت               -٣٣

كمـا  اً  سياسياً  يصبح االغتصاب سالح    ال تنطوي على عنف جنسي، واملعاقبة عليها، حىت      
  .)٧٨(كان خالل احلرب

ويواصل تقويـضه   اً  يزال متفشي   ال  أن الفساد  منظمة رصد حقوق اإلنسان   وذكرت    -٣٤
نمية وسرقته أموال الناس الالزمة لتوفري اخلدمات احليوية مثل التعلـيم وامليـاه والرعايـة               للت

ـ اً  ، أحرزت جلنة مكافحة الفساد تقدم     ٢٠٠٨ومنذ عام   . الصحية  حيـث أجـرت     اً،هام
من بينهم وزراء وموظفون مـدنيون      اً   شخص ٢٠ حالة، وقاضت حوايل     ٣٢٥حتقيقات يف   
 وعدم قيام اللجنة بعد ذلك ٢٠١٠مايو /فوض اللجنة يف أيارولكن استقالة م. رفيعو املستوى

بالتحقيق مع ساسة احلزب احلاكم أو توجيه اهتامات هلم أثار القلق من خسارة ما حتقق من                
وأوصت منظمة رصد حقوق اإلنسان بأن تكفل سرياليون إعالن كل موظف           . )٧٩(مكاسب

ليه منصبه، ومرة كل سنة، وعند      عمومي عما ميتلكه من أصول يف غضون ثالثة أشهر من تو          
انتهاء مدة خدمته؛ وأن ُتنشئ حمكمة خاصة سريعة اإلجراءات تكرَّس للفصل يف الـدعاوى              

  .)٨٠(املتصلة بالفساد
وأشارت منظمة العفو الدولية إىل أن نظام العدالة يعاين من نقص حاد يف القـضاة،                 -٣٥

، وعدم كفاية قدرات االدعـاء      وحاالت تأخري، وزيادة عبء العمل على مستشاري الدولة       



A/HRC/WG.6/11/SLE/3 

9 GE.11-10892 

العام، وحاالت تأخري يف تعيني رؤساء احملاكم احمللية، وقيود على القدرات، وكل ذلك يؤثر              
  .)٨١(مباشرة على إمكانية اللجوء إىل القضاء

ووثق ائتالف العدالة واملساءلة حاالت تأخري يف احملاكمات وحاالت احتجاز مطول             -٣٦
 وأشارت جلنة .)٨٣(وأوصى بزيادة عدد القضاة يف األقاليم     ،  )٨٢(للمتهمني بسبب نقص القضاة   

حقوق اإلنسان يف سرياليون إىل أنه على الرغم من ختصيص قضاة خلدمة عـدة جمتمعـات                
ريفية، فإهنم غري مقيمني يف تلك اجملتمعات، ولذلك حيرم املواطنون من إمكانيـة النظـر يف                

  .)٨٤(ة مقيمني يف املناطق الريفيةودعت إىل وجود قضا. دعاواهم يف الوقت املناسب
تتـوىل تـسوية    " احملاكم احملليـة  "والحظت جلنة حقوق اإلنسان يف سرياليون أن          -٣٧

 يف املائة من املواطنني يف املناطق الريفية وأن بعض القـوانني العرفيـة              ٧٠املنازعات حلوايل   
 اللجنة إىل اختـاذ     ومن مث دعت  . املطبقة يف تلك احملاكم تتعارض مع مبادئ حقوق اإلنسان        

وأفاد ائـتالف العدالـة واملـساءلة بـأن         . )٨٥(تدابري هتدف إىل تنظيم أنشطة تلك احملاكم      
 يف املائة من رؤساء احملاكم الذين يرأسون جلسات كل الدعاوى هم من الذكور،              ٩٨ حوايل

 وذكر االئتالف أن تلك احملاكم تـشهد يف       . )٨٦(ويفتقرون إىل املعرفة مبجال حقوق اإلنسان     
لالئـتالف،  اً  ووفق. )٨٧(ضد املرأة اً  العديد من احلاالت إساءة يف تطبيق أحكام العدالة ومتييز        

، ولكن مل يوضـع     ١٩٦٥فإن احلكومة بصدد استعراض القانون املنظم للقوانني العرفية لعام          
وأوصـى االئـتالف    . )٨٨(برنامج الستعراض إجراءات التعيني حىت تشمل املزيد من النساء        

تدريب يف جمال حقوق اإلنسان للمـسؤولني اإلداريـني علـى صـعيد احملـاكم               بتوفري ال 
  . )٨٩(األهلية/احمللية
 إىل أن املشايخ يتآمرون يف بعض األحيان مع الرجـال           ١وأشارت الورقة املشتركة      -٣٨

وقام املشايخ يف بعـض     . لطرد النساء واألطفال من منازهلم أو تعريضهم لالحتجاز التعسفي        
  . )٩٠(م من اجملتمعاألحيان بطرده

وأشارت احلملة من أجل احلكم الرشيد إىل عدم وجود مبادئ توجيهية أو تشريعات    -٣٩
، وأوصت بوضع مبادئ توجيهية فعالة      )٩١(حلماية األشخاص احملتجزين يف احلبس االحتياطي     

  . )٩٢(حلماية حقوق احملتجزين
ستفادة من التمثيـل    وأشارت منظمة رصد حقوق اإلنسان إىل أن نقص إمكانية اال           -٤٠

القانوين وبطء إجراءات الدعاوى أمام احملاكم قد أسفر عن عدد ينذر باخلطر من الـسجناء               
وأوصت بأن تصدر سرياليون قانون اإلجـراءات       . )٩٣(احملتجزين يف احلبس االحتياطي املطول    

أمـام  ؛ وأن تكفل مثول كل املتهمني       ٢٠١٠ الذي عرض على الربملان يف عام        اجلنائية املنقح 
احملاكمة يف إطار زمين معقول؛ وأن تدعم وزارة العدل يف أمور من بينها معاجلة عدم كفاية                

  .)٩٤(مرتبات القضاة
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إىل حد كبري   اً  وذكر ائتالف العدالة واملساءلة أن برنامج املعونة القانونية كان مقتصر           -٤١
ى يف احملاكم اإلدارية    على املناطق احلضرية ومل يوفر املساعدة للمحتاجني من أصحاب الدعاو         

  .)٩٦(وأوصى بكفالة معونة قانونية كافية للمحتاجني. )٩٥(األهلية
ملنظمة العفو الدولية، فإن معظم مرتكيب اجلرائم اليت وقعت خـالل الـرتاع             اً  ووفق  -٤٢

للمقاضاة أمام  اً  وال يعد بند العفو، مبوجب اتفاق لوميه، مانع       . يزالون دون عقاب    ال املسلح
ورغم احملاكمـات   . يزال يطبق مبوجب قانون سرياليون      ال اصة لسرياليون، ولكنه  احملكمة اخل 

القليلة اليت جرت أمام احملكمة اخلاصة لسرياليون، مل ُتجر حتقيقات أو حماكمات أخرى أمام              
وأوصت منظمة العفو الدولية، يف     . )٩٧(احملاكم الوطنية وظل اإلفالت من العقاب هو القاعدة       

مجلة أمور، بوضع خطة عمل شاملة للتحقيق يف كل اجلرائم اليت ظل مرتكبوها دون عقاب               
  .)٩٨(ومقاضاة اجلناة

للمركز الدويل للعدالة االنتقالية، بدأت سرياليون عملية جديرة بالثناء لتقدمي          اً  ووفق  -٤٣
قد توقفـت بـسبب نقـص       " للعام الثاين خطة التنفيذ   "، ولكن   ٢٠٠٨التعويضات يف عام    

وأوصى املركز بأن تزيد سرياليون من دعمهـا املتعلـق بامليزانيـة لربنـامج              . )٩٩(التمويل
التعويضات؛ وأن تدرج عناصر ذلك الربنامج يف املؤسسات القائمة؛ وأن متنح اللجنة الوطنية             

زم من قدرات لتمكينهم    للعمل االجتماعي وأمناء الصندوق االستئماين لصاحل الضحايا ما يل        
  . )١٠٠(من إدرار األموال عن طريق سبل بديلة

  احلق يف اخلصوصية والزواج واحلياة األسرية  -٤  
ومزدوجي امليل اجلنسي   اً  املثليات واملثليني جنسي  الحظ احتاد املساواة يف احلقوق أن         -٤٤

 من الدستور   ٢٧ املادة   يستفيدون من احلماية اليت تكفلها      ال ومغايري اهلوية اجلنسية واخلناثى   
بدرجـة  اً  يـزال ضـعيف     ال اليت حتظر التمييز، وتشري الدالئل إىل أن جمتمع الفئات املذكورة         

 إىل أن سرياليون أبقت على العقوبات اجلنائية ضـد  ٢وأشارت الورقة املشتركة    . )١٠١(كبرية
ضد األشـخاص    من قانون اجلرائم     ٦١وجترم املادة   . النشاط اجلنسي بالتراضي بني البالغني    

 ٢وأوصت الورقة املشتركة . )١٠٢(وتعاقب مرتكبه بالسجن مدى احلياة" اللواط "١٨٦١ لعام
  .)١٠٣(بإلغاء مجيع األحكام اليت جترم النشاط اجلنسي بالتراضي بني البالغني

وإذ نوهت جلنة حقوق اإلنسان يف سرياليون بالقانون الذي جيرم الزواج املبكر ملـن             -٤٥
 يف املنـاطق    سيما التزال منتشرة و    ال  فقد ذكرت أن املمارسة    اً، عام ١٨تقل أعمارهم عن    

  .)١٠٤(الريفية، ودعت احلكومة إىل اختاذ إجراءات أكثر صرامة ضد مرتكيب تلك األعمال

حرية الدين أو املعتقد وحرية التعبري وتكوين اجلمعيات والتجمـع الـسلمي واحلـق يف              -٥  
 السياسيةاملشاركة يف احلياة العامة واحلياة 

، ُحرمت رابطة صحفيي سرياليون     ٢٠٠٩إىل أنه يف عام      ١أشارت الورقة املشتركة      -٤٦
. )١٠٦(أمنيـاً اً  ، حبجة أن املظاهرة ستـشكل خطـر       )١٠٥(من حقها يف تنظيم مظاهرة سلمية     
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 بأن تكفل احلكومة متتع اجلميع باحلق يف حرية تكوين اجلمعيات           ١وأوصت الورقة املشتركة    
صت منظمة رصد حقوق اإلنسان بأن جتري احلكومة االستعراض الـذي    وأو. )١٠٧(والتجمع

  .)١٠٨(وعدت به للقوانني اليت تفرض عقوبات جنائية على التشهري هبدف إلغائها
وأفادت منظمة العفو الدولية بأن العنف فيما بني األحزاب، واألنشطة اإلجراميـة              -٤٧

ان، كانت من بني عناصر االنتخابات االنتهازية، وما يقترن بذلك من انتهاكات حلقوق اإلنس
األخرية املختلف على نتائجها، وأن هناك احتمال كبري بوقوع انتهاكات خالل االنتخابات            

وأفادت املنظمة بضلوع الشباب يف أعمال العنـف الـسياسي          . )١٠٩(٢٠١٢املقبلة يف عام    
، فإن أوجه التحيز    وحسبما أوردت املنظمة  . واإلثين بني أنصار احلزبني السياسيني الرئيسيني     

فقـد  . اإلثين والسياسي امللحوظة يف الشرطة واجليش قد أسفرت عن نتائج مستفزة ومدمرة           
وأوصـت  . أُثريت شكوك بشأن استقاللية اجليش، كما بدأت التوترات تنشأ بني صـفوفه           

 املنظمة بأن تدعم سرياليون حرية التعبري والتجمع، يف سياقات من بينها احلمالت االنتخابيـة     
اإلثين الـيت    -  لإلفالت من العقاب وحتقق يف أعمال العنف السياسي        املقبلة؛ وأن تضع حداً   

  . )١١٠(من ُيزعم مسؤوليته عنهااً  وبعدها، وتالحق قضائي٢٠٠٧وقعت خالل انتخابات عام 
، فقد حرمت املرأة من حقها يف املشاركة الفعالة يف أدوار           ١للورقة املشتركة   اً  ووفق  -٤٨

وذكرت أنه رغم نص الدستور على حق اجلميع يف التنافس على املناصب            . سياسيةالقيادة ال 
وأشارت احلملة من أجل احلكم الرشـيد       . )١١١(فحسباً  السياسية، فإن هذا احلق قائم نظري     

. )١١٢(إىل أن معظم األحزاب السياسية مل تضع سياسات حلماية املرأة من التخويف السياسي            
ة سيدة ُحرمت من احلق يف التنافس على منـصب كـبري             قضي ١وأوردت الورقة املشتركة    

وأُقيمت الدعوى أمام احملكمة العليا ولكن احلكم صدر يف صاحل شـيوخ القبائـل              . الشيوخ
وأشارت جلنة حقوق اإلنسان يف سرياليون إىل عـدم         . )١١٣(إىل القانون العريف القائم   اً  استناد

لقرار رغم اجلهود اجلبارة اليت تبذهلا      إحراز تقدم يف ختصيص مناصب للمرأة يف مراكز صنع ا         
وأوصت احلملة من أجـل  . )١١٤(اجلماعات النسائية وتوصيات جلنة تقصي احلقائق واملصاحلة 

 يف  ٣٠احلكم الرشيد بأن تكفل سرياليون التمثيل اجليد للمرأة يف احلكم وأن تشكل املـرأة               
بـإقرار  ة بناء القدرات    وأوصت مبادر . )١١٥(املائة على األقل من مرشحي األحزاب السياسية      

 يف املائة، مشرية إىل تـأخر       ٣٠مشروع قانون يكفل متثيل املرأة يف املناصب السياسية بنسبة          
  . )١١٦(ذلك اإلقرار

  اتيةؤاحلق يف العمل ويف التمتع بشروط عمل عادلة وم  -٦  
، اشتكت نقابة املعلمني يف سرياليون من التـأخر يف عمليـة            ٢٠١٠مارس  /يف آذار   -٤٩
افقة على املعلمني البدالء، مشرية إىل أن العديد من املعلمني مت حتويلـهم إىل متطـوعني                املو

وأشارت النقابة إىل اخنفاض املرتبات املقتـرن بتـراكم         . واستثناؤهم من كشوف املرتبات   
حيد من صالحيات النقابة يف املفاوضة " قانون التعليم"وذكرت أن  . متأخراهتا أو عدم سدادها   

اسـتحقاقات  وأوصت، يف مجلة أمور، بتوفري ما يكفي من مرتبات وبدالت و          . )١١٧(النقابية
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ومعاشات للمعلمني؛ وإصالح قانون التعليم لكفالة متكني نقابة املعلمني من التفـاوض مـع            
  .)١١٨(احلكومة بشأن القضايا املؤثرة عليهم

مسألة  إىل أن التحرش اجلنسي يف مكان العمل يشكل          ١وأشارت الورقة املشتركة      -٥٠
 وأن الشاكيات غري قادرات على رفع دعاواهن أمام احملاكم بـسبب            سيما المثرية للقلق، و  

  . )١١٩(عدم حظر التحرش اجلنسي مبوجب القانون

  احلق يف الضمان االجتماعي ويف التمتع مبستوى معيشي الئق  -٧  
 يف املائة من الـسكان يعيـشون حتـت خـط            ٧٠ بأن   ٣أفادت الورقة املشتركة      -٥١
ملنظمة الرؤية العاملية، فإن خطر وفيات النساء مـن مـضاعفات احلمـل           اً  ووفق. )١٢٠(فقرال

، أما نسبة وفيات األطفال قبل إمتام عامهم األول         ٨ إىل   ١والوالدة على مدى حياهتن نسبته      
  .)١٢١( عاما٤٧,٣ًوأشارت املنظمة إىل أن العمر املتوقع هو . ١٢ إىل ١فهي 
لتلبيـة احتياجـات    اً  ملية أن النظام الصحي ليس جمهـز      وذكرت منظمة الرؤية العا     -٥٢

كما أحدث انتقال أعداد كبرية من املشتغلني باملهن الـصحية إىل العمـل يف              . )١٢٢(السكان
وأوصت املنظمة بتنفيذ استراتيجية وطنية للمـوارد       . )١٢٣(للموارد البشرية اً  زافـاخلارج استن 

فاظ بالعاملني يف النظام بالفعل، وتيـسري       البشرية لزيادة عدد األخصائيني الصحيني، واالحت     
لألخـصائيني    عودة املهاجرين، بطرق من بينها توفري محاية أكرب ومعاملـة أكثـر عـدالً             

  .)١٢٥(وقدمت منظمة العفو الدولية توصية مماثلة. )١٢٤(الصحيني
يزال العديد من العوامل املسببة للوفيـات النفاسـية           ال ملنظمة العفو الدولية،  اً  ووفق  -٥٣
للممارسات الـضارة   اً  وأوصت بأن تضع احلكومة حد    . )١٢٦(اعتالل األمهات دون معاجلة   و

تشويه األعضاء التناسلية لإلناث والزواج املبكر؛ وحتسن من إمكانية احلـصول علـى             مثل  
خدمات تنظيم األسرة وخدمات الصحة اجلنسية واإلجنابية على حنو يتـسم باخلـصوصية؛             

 حية من ذوي املهارات ومتنحهم حوافز للعمل يف املناطق الـيت          وحتتفظ باملشتغلني باملهن الص   
حتظى خبدمات كافية؛ وتوفر آليات للشكوى وتعلم املرضى حبقوقهم يف التعويض؛ وتلتزم             ال

بإجراء حتقيقات على صعيد املقاطعات يف التوقيت السليم يف حاالت الوفيات النفاسية وجبمع             
ل األمهات وإبالغها على حنو دقيـق؛ وتواجـه أثـر           البيانات عن الوفيات النفاسية واعتال    

اإلجهاض غري املأمون على الوفيات النفاسية، بطرق من بينها توفري خـدمات اإلجهـاض              
  .)١٢٧(املأمون بأقصى قدر يسمح به القانون

: وأشارت منظمة الرؤية العاملية إىل ما يلي كأسباب لوفيات األطفال يف سـرياليون              -٥٤
سهال، وااللتهاب الرئوي، واملالريا، واحلصبة، واإلصابات، وفـريوس        وفيات املواليد، واإل  
 يف املائة من األطفال دون سن اخلامسة يعانون         ٢١وأفادت املنظمة بأن    . نقص املناعة البشرية  
 يف املائة يعانون مـن سـوء        ١٠ يف املائة يعانون من توقف النمو، و       ٣٦من نقص الوزن، و   

 يف املائة فقط من األطفال حيصلون على        ١١لرؤية العاملية بأن    وأفادت منظمة ا  . التغذية احلاد 
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 يف  ١٢ وأن نسبة التغطية يف توفري فيتامني ألف قد اخنفـضت إىل             اً،الرضاعة الطبيعية حصر  
وأوصت، يف مجلة أمور، بأن تعزز سرياليون من اجلهـود الراميـة إىل تـشجيع               . )١٢٨(املائة

هر الستة األوىل من حياهتم، مبا يـشمل اإلنفـاذ          للرضع خالل األش  اً  الرضاعة الطبيعية حصر  
  .)١٢٩(احمللي للمدونة الدولية لتسويق بدائل لنب األم

وأشارت منظمة العفو الدولية إىل أن سياسة الرعاية الصحية اجملانية اليت حتظى بدعاية               -٥٥
. )١٣٠(لقطـاع الـصحة بأسـره       ملزيد من اإلصالح العام األكثر مشوالً     اً  جيدة أضحت حمرك  

، ٢٠١٠كرت جلنة حقوق اإلنسان يف سرياليون أن تلك السياسة، اليت اعُتمدت يف عـام               وذ
 إال أن اللجنـة   . عززت من إمكانية حصول األمهات على اخلدمات الصحية بقدر أكـرب           قد
العاملني يف القطاع الطيب لتيسري تقـدمي تلـك         تزال قلقة من عدم توفر املعدات األساسية و        ال

وُوجد أن املمرضـات يهجـرن الوحـدات        . املناطق الريفية على السواء   اخلدمة يف العاصمة و   
. )١٣١(الصحية اخلارجية يف معظم األحوال، مما جيعل من الصعب على املرأة التمتع بذلك احلـق           

مـن النـساء   اً كـبري اً وأشارت منظمة العفو الدولية إىل أن إطالق تلك السياسة أحدث تدفق         
يزالـون    ال لى الرعاية املالئمة، وأن املستفيدين املستهدفني     واألطفال الذين مل حيصلوا عندئذ ع     

 ١وأشارت الورقة املشتركة    . )١٣٢(يسددون تكاليف اخلدمات واألدوية يف العديد من األماكن       
إىل أن العديد من املنظمات غري احلكومية وثقت تسبب شبكات الطـرق الـسيئة يف بعـض                 

  .)١٣٣(النفاسيةأدت إىل تفاقم الوفيات  اليت" حاالت التأخري"
وأوصت منظمة الرؤية العاملية، يف مجلة أمور، بالتوسع يف جمموعة خدمات الرعايـة             -٥٦

الصحية اجملانية من أجل كفالة جمانية الرعاية الصحية األولية للحوامل وصـغار األطفـال،              
، يف  ٣وأوصت الورقة املشتركة    . )١٣٤( للمقيمني يف املناطق الريفية والنائية واهلامشية      سيما الو

   /مجلة أمور، بتنفيذ آلية مستدامة وطويلة األجل لتمويل اخلدمات الصحية حبلـول نيـسان             
، هبدف التقليل إىل احلد األدىن من االعتماد على املعونة وكفالة أقـصى قـدر         ٢٠١١أبريل  

ممكن من املوارد املتاحة إلعمال حق الطفل يف البقاء والصحة؛ وكذلك حتسني آلية تـسجيل   
والحظت منظمة الرؤية العاملية أن إنفاق سرياليون       . )١٣٥(٢٠١٢أبريل  /د حبلول نيسان  املوالي

 يف املائـة الـيت      ١٥  ل يف املائة، أي حوايل نصف نسبة ا       ٨تزال نسبته     ال على قطاع الصحة  
أعلنت االلتزام هبا يف القمة االستثنائية لالحتـاد األفريقـي عـن فـريوس نقـص املناعـة                  

، )١٣٦(٢٠٠١اليت عقدت يف أبوجـا عـام        ) اإليدز(املناعة املكتسب   متالزمة نقص   /البشرية
  .)١٣٧( يف املائة من ميزانيتها السنوية١٥وأوصت بأن تزيد املخصص إىل 

وأمانـة  اً  وطنياً  وذكرت جلنة حقوق اإلنسان يف سرياليون أن هذا البلد أنشأ جملس            -٥٧
الذي جتـرى بـه     " ذبذباملت"، ولكنها أشارت إىل األسلوب      ٢٠٠٢وطنية لإليدز يف عام     

اإليدز، وحثت احلكومة على إشـراك آخـرين مـن          /التوعية بفريوس نقص املناعة البشرية    
  .)١٣٨(أصحاب املصلحة يف برامج التوعية املستمرة الواسعة النطاق
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وباإلشارة إىل ما مل تنفذه احلكومة بعد من توصيات جلنة تقصي احلقائق واملصاحلة،               -٥٨
 األديان بأن حيصل مبتورو األطراف على رعاية صحية بدنية جمانية           أوصى اجمللس املشترك بني   

؛ وأن يكون من حق ضحايا العنف اجلنسي احلصول على رعاية صحية بدنية      )١٣٩(مدى احلياة 
  .)١٤٠(جمانية تشمل جراحة الناسور الناتج عن الصدمة

قسري الطرد ال، وثقت منظمة شعب من أسرة واحدة ٢٠٠٩يناير /ويف كانون الثاين  -٥٩
 ٦٥من ذوي اإلعاقة من مبىن خاص يف فريتـاون، وألكثـر مـن    اً   شخص ١٥٠ألكثر من   

. )١٤١(٢٠٠٩أكتوبر  /يف تشرين األول  " مبىن حكومي "آخرين من ذوي اإلعاقة من      اً  شخص
 وأنه يتعني توفري السكن املالئم لألشخاص ذوي        )١٤٢(أماكن إقامة بديلة  وذكرت أنه مل توفر     

  .)١٤٣(اإلعاقة

  التعليم ويف املشاركة يف احلياة الثقافية للمجتمع احلق يف   -٨  
أعربت جلنة حقوق اإلنسان يف سرياليون عن قلقها من احلالة الـسيئة للتعلـيم يف                 -٦٠

ودعت احلكومـة   . سرياليون، وهو ما يظهر يف األداء املتواضع للتالميذ يف االختبارات العامة          
 للنظـر يف  ٢٠٠٩لتحقيق اليت شكلت عـام  إىل اختاذ تدابري جذرية يف تنفيذ توصيات جلنة ا      
  . )١٤٤(ميدان التعليم وأداء التالميذ يف االختبارات العامة

بسبب اجملموعة املتنوعـة  اً ، فإن التعليم االبتدائي ليس جماني٣للورقة املشتركة  اً  ووفق  -٦١
. )١٤٥(تزال تفرض على التالميذ، وذلك رغم إلغاء سداد مصاريف املدارس   ال من الرسوم اليت  

وأضافت أن البيئة يف املدارس ليست مواتية للتعلم بسبب اهلياكل األساسـية املاديـة غـري                
 واكتظاظ فصول الدراسة، ونقص األثاث، وعدم كفاية ومالءمة املواد التعليميـة،            ،املالئمة

. )١٤٦(وأساليب التأديب الضارة، واخنفاض معنويات املعلمني، وطرق التدريس غري املناسـبة          
 يف املائة وبتحسني إدارة التعلـيم؛  ٢٠ بزيادة امليزانية السنوية إىل ٣ة املشتركة   وأوصت الورق 

موعة عناصر األجر املقدمة للمعلمـني؛ وزيـادة عـدد املـشرفني يف             وإجراء استعراض جمل  
بالشراكة مع اً ؛ وتنفيذ برامج التغذية يف املدارس االبتدائية يف املناطق األكثر ضعف   )١٤٧(املدارس

  . )١٤٨(ذية العامليبرنامج األغ
بأن تكفل سرياليون جمانية التعليم لألشخاص منظمة شعب من أسرة واحدة وأوصت   -٦٢

   .)١٤٩(ذوي اإلعاقة وإمكانية حصوهلم عليه وتكييفه الحتياجاهتم، وبإنشاء مدارس متخصصة
والحظت . )١٥٠(وأشارت منظمة العفو الدولية إىل مشكلة التمييز اجلنساين يف التعليم           -٦٣
 يف املائة من نساء سرياليون أميات، وهذا عامل رئيسي يف           ٥٠ أن أكثر من     ١قة املشتركة   الور

كما الحظـت أن احلوامـل مـن الفتيـات          . )١٥١(إعاقة مشاركتهن الفاعلة يف عملية التنمية     
 إىل أن متوسط السن     ٣ وأشارت الورقة املشتركة     .)١٥٢(ما يطردن من املدرسة   اً  الصغريات كثري 
وتساهم املعتقدات واملمارسات التقليدية املتعلقة بالفتيـات واألوالد،        . سنة ١٥عند احلمل هو    

وكذلك مواقف ومفاهيم اجملتمع عن الصحة اجلنسية واإلجنابية واستعمال الرفاالت، يف ارتفاع            
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 بإدراج التعليم يف جمال احلياة العائليـة        ٣وأوصت الورقة املشتركة    . مستويات محل املراهقات  
راسية للمرحلة االبتدائية؛ ووضع استراتيجية وطنية لتعزيـز التغـيري يف املواقـف           املناهج الد  يف
وأوصى اجمللس املشترك بني األديان بوضـع بـرامج         . )١٥٣(العالقات واملمارسات اجلنسية   جتاه

  . )١٥٤(تعليمية إلزامية يف جمال حقوق اإلنسان، مبا يف ذلك يف املدارس

  والتحديات واملعوقاتاإلجنازات وأفضل املمارسات   - ثالثاً  
أشارت جلنة حقوق اإلنسان يف سرياليون إىل تنفيذ بعض املعاهدات الدولية علـى               -٦٤

 باعتبـار ذلـك مـن       ٢٠٠٤الصعيد احمللي وإعادة العمل بنظام احلكم احمللـي يف عـام            
  . )١٥٥(اإلجنازات

ـ             -٦٥ صحية وأثنت منظمة الرؤية العاملية على احلكومة الستحداثها مبـادرة الرعايـة ال
اجملانية، اليت تستهدف حتسني صحة األمهات واألطفال واحلد بشكل جذري من الوفيـات             

  .)١٥٦(النفاسية ووفيات الرضع
 إىل أن إعمال احلقوق االقتصادية واالجتماعية يـشكل         ١وأشارت الورقة املشتركة      -٦٦
ملنـافع   يف املائة فقط من السكان بإمكانية احلصول علـى ا          ٥١حيظى سوى     ال  حيث اً،حتدي

وسيكون من بني التحديات الرئيسية حتقيق غاية الوصول إىل تغطيـة           . االجتماعية األساسية 
  .)١٥٧( يف املائة، وهي من األهداف اإلمنائية لأللفية٦٦نسبتها 

وأوضح املركز الدويل للعدالة االنتقالية أن احلرب األهلية، اليت نـشبت يف الفتـرة                -٦٧
سلحة عدة، اتسمت بوقوع انتهاكات جسيمة لقانون        بني مجاعات م   ٢٠٠٢ إىل   ١٩٩١ من

ومشلت اجلرائم قطع األطراف، والتجنيد القسري لألطفال . حقوق اإلنسان والقانون اإلنساين   
يف اجلماعات املسلحة، واغتصاب وإكراه النساء والفتيات على نطاق واسـع باعتبـارهن              

ويقدر عدد القتلـى    . وتشويههمللمقاتلني، وحرق املنازل، وقتل املدنيني      " زوجات أدغال "
ومنذ ذلك  .  شخص، بينما تشرد مئات اآلالف اآلخرين يف أحناء البلد         ٢٠٠ ٠٠٠بأكثر من   

احلني، شرعت سرياليون يف إصالحات بإنشاء أنظمة للمساءلة عن انتهاكات قانون حقـوق             
حلكـم  اإلنسان والقانون اإلنساين اليت ارتكبت خالل الرتاع، وتعزيز سـيادة القـانون وا            

ولكن منظمة رصد حقوق اإلنسان أشارت إىل أن القلق بشأن عدم كفاية            . )١٥٨(الدميقراطي
 بسبب األزمة االقتـصادية العامليـة،   سيما الالتقدم احملرز يف تعزيز سيادة القانون قد تفاقم و      

  .)١٥٩(وارتفاع مستويات البطالة يف أوساط الشباب، وفترات العنف السياسي
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  واملبادرات وااللتزامات الوطنية الرئيسيةاألولويات   - رابعاً  
أشارت جلنة حقوق اإلنسان يف سرياليون إىل األولويات الوطنية الرئيسية للحكومة،             -٦٨

، بينمـا ذكـرت الورقـة       )١٦٠(مبا يف ذلك تعزيز األمن الغذائي من خالل التوسع الزراعي         
  .)١٦١(ً بناء وإصالح الطرق يف كل املناطق تقريبا١املشتركة 

  بناء القدرات واملساعدة التقنية  - اًخامس 
  ال ينطبق
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