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 ∗تقرير مفوضة األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان    

  موجز    
.  ومحايتها تعزيز حقوق اإلنسان  يف ميدان    ايف بناء قدراهت  اً  حققت سرياليون تقدم    

إىل حتـسني   الطفـل   حقوق   حقوق املرأة و   يف جمايل الرئيسية  سن بعض القوانني    أدى  وقد  
تكـرس  عادات وتقاليـد    مثة  ومع ذلك،   . قانوين حلماية حقوق الفئات الضعيفة    الطار  اإل

  .والتمييز ضد املرأةاألنثوية تشويه األعضاء التناسلية ممارسات ضارة مثل 
 النقص يف املوارد    وأدى. الظروف االجتماعية واالقتصادية صعبة للغاية    وال تزال     

علـى االضـطالع    املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنـسان      والقدرات إىل تقييد قدرة     املالية  
 توقـد تـأخر  . ال لإلفالت من العقاب  فتح اجمل على إقامة العدل، و   اً  ثر سلب أ، مما   اهامهمب

     ة،جلنة احلقيقة واملـصاحل   أصدرهتا   تنفذ التوصيات احلامسة اليت      ملعملية مراجعة الدستور و   
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بعثات األمم يف ، ١٩٩٨وشاركت مفوضية حقوق اإلنسان يف سرياليون منذ عام   
ـ  تكامل لبناء السالم    املب األمم املتحدة    مكت املتحدة املتعاقبة، مبا يف ذلك     يف اً  املوجود حالي

التشجيع على سن   احلكومة يف   املكتب مع   هذا  يف  قسم حقوق اإلنسان    وشارك  . سرياليون
د جلنة حقوق اإلنسان يف سرياليون واجملتمع املدين يف         تشريعات حلماية حقوق اإلنسان وأيَّ    

اخنرط قسم حقـوق اإلنـسان يف       و.  البلد ا الرامية إىل تعزيز حقوق اإلنسان يف      جهودمه
متواصـل  رصد  قام ب أنشطة التدريب والدعوة مع جمموعة واسعة من أصحاب املصلحة، و         

  .للسلطاتالتقنية الة حقوق اإلنسان وقدم املشورة واخلدمات حل
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 مقدمة  - أوالً  

طلب فيه اجمللس   ي الذي   ٢/١٠٢بقرار جملس حقوق اإلنسان       قدم هذا التقرير عمالً   ُي  -١
جلميع اً  إىل مفوضة األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان مواصلة االضطالع بأنشطتها، وفق          

. ث التقارير والدراسات ذات الصلةحتدي واملقررات السابقة اليت اعتمدهتا جلنة حقوق اإلنسان 
يف البداية   ٢/١٠٢القرار  قد فسرت   وكانت مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان        

حىت و. تقدمي تقارير سنوية  أنه يعين   لتقارير السابقة للجنة حقوق اإلنسان، و     امتداد ل على أنه   
اً عتراضبيد أن ا  . ل األعضاء وافقة ضمنية للدو  حظي مب هذا التفسري   ُيظن أن   وقت قريب، كان    

 كأسـاس لتقـدمي   ٢/١٠٢قرار الإىل اً أشار أيضآخر  يف سياق تقرير     ٢٠١٠عام  يف  ُسجل  
استعرضت املفوضية القرار املذكور، وخلصت إىل أن جملس حقوق لذلك، و. ةالسنويارير تقال

مقدمة اعتربت  التقارير اليت   متديد مدة   ضمان  من خالل   ملء الفجوة التقنية    إىل  اإلنسان سعى   
إىل الدورة املوضـوعية    ها  إىل الدورة الثانية والستني للجنة حقوق اإلنسان سنة واحدة ونقل         

علـى  عتـراض   تسجيل ا هذه الفترة االنتقالية و   انتهاء  مع  و. الحقة جمللس حقوق اإلنسان   ال
أو  اًقـرار يطرح أن جملس حقوق اإلنسان فإن على السنوية، اإلبالغ  دورات  لتفسري األويل   ال

  . هذه التقاريرما رغب يف استمرار  إذا، بشأن هذه املسألةاً  جديدمقرراً
مكتب األمم املتحدة املتكامل لبناء     يف  ، واصل قسم حقوق اإلنسان      ٢٠١٠ عام   ويف  -٢

يف إعمال اجلوانب املتعلقة حبقوق اإلنسان من قرار جملس األمن مشاركته  السالم يف سرياليون
والقـرار  ) ٢٠٠٩(١٨٨٦ن توسعة فيما بعد مبوجب القرار       وما شهدته م  ) ٢٠٠٨(١٨٢٩
الذي مدد والية مكتب األمم املتحدة املتكامل لبناء السالم يف سـرياليون            ) ٢٠١٠(١٩٤١

وتشدد الوالية على دور املكتب يف توفري املساعدة للحكومة    . ٢٠١١سبتمرب  / أيلول ١٥حىت  
، ، وبالتحديد مبا يف ذلك  ق اإلنسان،   يف جهودها من أجل تعزيز سيادة القانون وإعمال حقو        

 . دعم اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان

 جلنة حقوق اإلنسانأن اعتمدت وقد حتسنت حالة حقوق اإلنسان يف سرياليون منذ       -٣
 ، وانتخـاب  ٢٠٠٧ و ٢٠٠٢عـامي   كانت االنتخابات الوطنية يف     قد  و. القرارات األصلية 

كان نقل السلطة مـن حكومـة       وكذا  قراطية،   سلمية ودمي  ٢٠٠٤ احمللية يف عام     احلكومات
 النهائي هاأصدرت جلنة احلقيقة واملصاحلة تقريرو. ٢٠٠٧سبتمرب /أيلول يف   ىخرأمنتخبة إىل   

إصـالح شـامل    وُينفـذ   . تنفيذ بعض التوصيات الواردة فيه    اآلن  ، وجيري   ٢٠٠٤يف عام   
ومكتب األمن القـومي،  وطنية، مثل شرطة سرياليون والقوات املسلحة       المنية  األلمؤسسات  ل

 األحزابالوطنية لالنتخابات وجلنة تسجيل لجنة المؤسسات دميقراطية مثل   كما جيري إنشاء    
سرياليون شهد  وبينما ت . وجلنة مكافحة الفساد   سرياليونيف  حقوق اإلنسان   جلنة  السياسية، و 

ات ال تزال قائمـة،     العديد من التحدي  فإن  حنو احترام احلقوق املدنية والسياسية،      اً  ثابتتوجهاً  
ميع اجلهات املعنية جلو قسم حقوق اإلنسان يف تقدمي الدعم ملؤسسات الدولةسوف يستمر و
 . هذه التحدياتغلب على للت
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 حالة حقوق اإلنسان يف سرياليون  - ثانياً  

أُحرز تقدم يف جمال النهوض بتشريعات حقوق اإلنسان املتعلقة باإلعاقـة وحريـة               -٤
تابة هذا التقرير، بلغت عملية سن مشروع قانون يتعلق باإلعاقة وآخر يتعلق وأثناء ك. اإلعالم

تطورات إجيابية فيما يتعلق بوضـع      اً  وحدثت أيض . حبرية اإلعالم مراحل متقدمة يف الربملان     
السياسات، إذ وضعت وزارة الرعاية االجتماعية وشؤون املرأة والطفل خطة وطنية جنسانية            

ي يس خطة عمل وطنية تـستند إىل قـرار        ، وأطلق الرئ  ٢٠١٠ونيه  ي/استراتيجية يف حزيران  
وهتدف اخلطة الوطنية اجلنـسانية     ). ٢٠٠٨(١٨٢٠و) ٢٠٠٠(١٣٢٥جملس األمن الدويل    

االستراتيجية إىل متكني املرأة يف مجيع امليادين، مبا يف ذلك القطاعات التعليمية واالقتـصادية              
ى مشاركة النساء ومحايتهن وتعزيز دورهـن يف    والسياسية فيما تركز خطة العمل الوطنية عل      

وقد بدأت املناقشات بالفعل بني جلنة حقوق       . مجيع اجملاالت املتعلقة بالسلم واألمن الدوليني     
  . اإلنسان يف سرياليون واجملتمع املدين ووزارة العدل لوضع خطة عمل وطنية حلقوق اإلنسان

 أي  ٢٠٠٨إلصالح الدستوري يف عام     ومع ذلك، مل يلق التقرير الذي قدمته جلنة ا          -٥
وهي مراجعـة   اهتمام من جانب احلكومة، ومل ُيحَرز أي تقدم فيما يتعلق مبراجعة الدستور،             

  . كانت من بني التوصيات الرئيسية للجنة احلقيقة واملصاحلة

  املساواة وعدم التمييز  - ثالثاً  
ـ            -٦ ) د)(٤(٢٧ك القـسم    شجعت بعض أحكام الدستور اليت تتعلق باملرأة، مبا يف ذل
، املمارسات التمييزية فيما يتعلق بالتبين والزواج والطالق والدفن وأيلولة املمتلكات يف            )ه(و

حالة الوفاة وغري ذلك من شؤون قانون األحوال الشخصية، وأدت بالتايل إىل إعاقة تنفيـذ               
 يف  ٢٠٠٧ت يف عـام     صدر" جنسانية"املبدأ العام لعدم التمييز، وإىل تعثر تنفيذ ثالثة قوانني          

  . حماولة لتعزيز املساواة يف احلقوق يف جماالت امللكية الزواج والتبين والطالق
وباملثل، ما زال اللبنانيون والقوقازيون املولودون يف سرياليون ُيبـدون قلقهـم إزاء               -٧

) ١٩٧٣(من قانون اجلنسية الـسرياليوين      ) ب(٢حرماهنم من جنسية سرياليون ألن القسم       
من أصل أفريقـي    "على أن جنسية سرياليون ال ُتمنح إال للشخص الذي يكون والده            ينص  
وقد صدقت سرياليون على اتفاقية     . وحصل على جنسية سرياليون بالوالدة أو التجنس      " زجني

  . القضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري
عاقـة،  وعلى الرغم من تصديق سرياليون على اتفاقية حقوق األشـخاص ذوي اإل             -٨

ومما يفاقم هذا التنميط االجتمـاعي      . يتعرض األشخاص ذوو اإلعاقة للتمييز وعدم املساواة      
اعتباُرهم يف أغلب األحيان من املتسولني ومستحقي الشفقة، وليس من أصحاب احلـق يف              

ويف حماولة ملعاجلـة هـذا      . احلصول على اخلدمات االجتماعية على قدم املساواة مع غريهم        
لسنه يف الربملان، على حتسينات     اً  قانون اإلعاقة، الذي بلغ املراحل النهائية متهيد      الوضع، ينص   
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أساسية فيما يتعلق برعاية املعوقني، مبا يف ذلك حرية وصول األشـخاص ذوي اإلعاقـة إىل            
  . التعليم والرعاية الصحية، وجترمي املمارسات التمييزية ضدهم

، لكن متثيلهن غـري كـاف يف احلكومـة           يف املائة من السكان    ٥١وتشكل النساء     -٩
 امرأة مـن    ١٧ويضم الربملان   ). امرأتان يف منصب وزير وأربع نساء يف منصب نائب وزير         (

. أي أقل من نسبة الثالثني يف املائة اليت أوصت هبا جلنة احلقيقة واملصاحلة            اً،   عضو ١٢٤أصل  
ن أن تكون رئيسة عليـا للمراكـز   ألهنا متنع املرأة م اً  وتزيد املمارسات التقليدية الوضع سوء    

ومـع ذلـك، شـاركت      . القبيلة يف املقاطعة الشمالية بأكملها ويف منطقة كونو يف الشرق         
 ألول مرة يف انتخابات هذه املراكز بعد أن قضت          ٢٠١٠ديسمرب  /مرشحة يف كانون األول   

نتخابـات  ويف تطور إجيايب آخر، فازت امرأة يف اال       . احملكمة العليا بضرورة قبول ترشيحها    
  . الفرعية جمللس الرئاسة يف مقاطعة كونو، وأصبحت أول امرأة ترأس جملس مقاطعة يف البلد

  احلقوق املدنية والسياسية   - ألف  

  احلق يف احلياة والسالمة البدنية   -١  
طـوال  اً  تقيدت سرياليون بالوقف االختياري الفعلي لعقوبة اإلعدام الذي ظل ساري           -١٠

تنفيذ أحكام اإلعدام   لاً  وضع حد ومع ذلك، فإن الوقف االختياري      . خريةالسنوات العشر األ  
لكنه مل يوقف إصدارها، على الرغم من توصية جلنة احلقيقة واملصاحلة مبحو عقوبة اإلعـدام               

باإلعـدام، بينـهم   عليه اً حمكوماً  سجين١٦ما جمموعه اً ويوجد حالي. من املدونات القانونية 
  . أربع نساء

ال ممارسات القتل الطقوسي تشكل مصدر قلق كبري فيما يتعلق بالتمتع باحلق            وال تز   -١١
عدم إجراء حتقيقات منتظمة يف هذه اجلرائم وعدم مقاضـاة           نيف احلياة يف سرياليون، كما أ     

ويف كثري من هذه احلاالت، يفلـت اجلنـاة مـن         . مرتكبيها يشكالن قضية حتتاج إىل حبث     
والتكتم بني سكان اجملتمعات احمللية اليت حتدث فيها هذه         كما تشكل ثقافة الصمت     . العقاب

  . اجلرائم عقبة أمام إجراء حتقيقات فعلية
وقيل يف  . ونفذت السلطات األمنية كذلك اعتداءات خالل الفترة املشمولة بالتقرير          -١٢

.  إن قوات األمن اعتدت على موظفي حمطة بوكينيما لتوليـد الطاقـة            ٢٠١٠فرباير  /شباط
صادر الشرطة أن بعض الشباب التابعني حلزب املؤمتر الـشعيب العـام احلـاكم              وأكدت م 

لكن مل  شامالًاً وأوصت جلنة حقوق اإلنسان بأن جتري احلكومة حتقيق       . متورطون يف احلادث  
، اشتكى سكان مستوطنة جماورة ملركز      ٢٠١٠مارس  /ويف آذار . حيصل شيء من هذا القبيل    

  . ن اجلنود اعتدوا عليهم وقاموا حبرق منازهلم وهدمهاأن جمموعة ممن بنغيما التدرييب 
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لالنتقاد بسبب الطريقة اليت تتبعها لتحصيل الضرائب اً وتعرضت شرطة العاصمة أيض    -١٣
لضرائب احملليـة،   ايف فريتاون، واليت مشلت مضايقة الناس الذين ال يربزون إيصاالت بدفعهم            

ات األجرة وغريها من املركبات للتحقق      وبسبب قيام الشرطة بشكل عشوائي بتوقيف سيار      
  . مما إذا كان ركاهبا قد دفعوا الضرائب

ـ اً  الثامنة عشرة سـن   ) ٢٠٠٧(وحيدد قانون تسجيل الزجيات العرفية والطالق         -١٤  ادني
امللكية، وينص  حق  للزوجني كليهما   خيّول  و. قانونية للزواج ويشترط القانون موافقة الطرفني     

وعالوة على ذلك، يقضي قـانون      . موال أو املهور غري قابلة لالسترداد     على أن اهلدايا أو األ    
بالتوزيع املتساوي للملكية بني زوجة املتوىف وأوالده، وجيرَّم طـرد          ) ٢٠٠٧(انتقال اإلرث   

ينتشر فيه التمييز بني  ومع ذلك، ال يزال الزواج جماالً. األرامل من منازهلن بعد وفاة أزواجهن 
  .  املناطق الريفيةاجلنسني، ال سيما يف

  العنف ضد املرأة واملمارسات التقليدية الضارة   -٢  
مسألة ثقافية حساسة للغاية يف سرياليون ألهنا       األنثوية  ميثل تشويه األعضاء التناسلية       -١٥

وهذه املمارسة أمر حموري    . من مرحلة الطفولة إىل مرحلة البلوغ     " طقوس العبور "تعترب بداية   
اً تفضي إىل االنضمام إىل العديد من اجلمعيات السرية، وتـشكل مـصدر           يف العمليات اليت    

ومل تلق محالت التوعية الرامية إىل احلد مـن هـذه           . للعيش بالنسبة ملن يقومون هبا    اً  رئيسي
وال يوجـد  . املمارسة الترحيب من جانب مسؤويل إنفاذ القانون والسياسيني على حد سواء       

يف سرياليون، على الرغم من أن قانون الطفـل         األنثوية  لية  قانون حيرم تشويه األعضاء التناس    
  . حيظر املمارسات القاسية حبق األطفال) ٢٠٠٧(

 ٢٦٦وقد أدت احلوارات الوطنية االستشارية اليت أجرهتا الـسلطات احملليـة مـع                -١٦
ون نوفمرب وكان/يف تشرين الثايناألنثوية من ممارسي عمليات تشويه األعضاء التناسلية اً شخص
.  إىل تغيري إجيايب يف مواقف هؤالء األشخاص يف بعـض املقاطعـات            ٢٠١٠ديسمرب  /األول

وبالفعل، اتصل ممارسو هذه العمليات يف إحدى املقاطعات باجلهات الفاعلة يف جمال حقوق             
اإلنسان ليطلبوا منها الذهاب للقاء الفتيات اليت ستجرى هلن عمليات اخلتان والتأكد من أن              

 فإن هذه املمارسة ال تزال واسعة النطاق وهي ُتنفـذ        ،ومع ذلك .  الثامنة عشرة  مجيعهن بلغن 
بشكل منهجي على الفتيات الصغريات، ومثة تقارير تفيد بأن الفتيات ُيجربن على اخلـضوع         

  . لعملية تشويه األعضاء التناسلية، مما يترتب عليه عواقب خمتلفة، منها حاالت وفاة
حيظر الزواج املبكر، مت تـسجيل   ) ٢٠٠٧(ن حقوق الطفل    وعلى الرغم من أن قانو      -١٧

جرب والدان ابنتهما البالغة أربعـة      أ،  ٢٠١٠يونيه  /ويف حزيران . حاالت زواج قسري ومبكر   
. على الزواج من تاجر أملاس يف مشيخة زميي ماكبيلي، يف مقاطعـة بوجيهـون             اً  عشرة عام 

الزواج من رجـل    قاطعة كينيما على يف جورو، يف ماً  عام١٥وباملثل، أُجربت فتاة عمرها 
يبلغ اخلامسة واألربعني، وقد تركت املدرسة، على ما يبدو، بعد أن تلقـى والـداها مهـر            
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وألغيت الزجيتان بعد تدخل قسم حقوق اإلنسان يف مكتب األمم املتحدة           . العروس نيابة عنها  
  . املتكامل لبناء السالم يف سرياليون وجلنة حقوق اإلنسان

. تمرت املمارسات التقليدية الضارة يف إدامة عدم املساواة والتمييز ضد املـرأة           واس  -١٨
وقد تدخل قسم حقوق اإلنسان يف مكتب األمم املتحدة املتكامل يف سرياليون إىل جانـب               
اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان لدى السلطات احمللية يف احلاالت اليت ُعرضت عليه، ومتكـن              

الـزواج  ن القرارات التمييزية املتعلقة باملرياث والزواج القسري و       من احلصول على تراجع ع    
األنثوية ومع ذلك، ما زال تشويه األعضاء التناسلية        . املبكر على أساس اإلطار القانوين القائم     

  . يشكل أحد التحديات

  سجنية معقولة ظروف ويف احلق يف احلرية   -٣  
قبض عليهم بشكل تعسفي يف أجزاء      استمر ضباط الشرطة يف اعتقال األشخاص وال        -١٩

وخالل زيارات املراقبة اليت قام هبا قسم حقوق اإلنسان يف مكتـب األمـم   . كثرية من البلد 
املتحدة املتكامل يف سرياليون، تبني أنه، ويف مناسبات عديدة، احُتجز املـشتبه يف ارتكـاهبم       

. صوص عليهـا يف الدسـتور     جلرائم بسيطة، لفترة تزيد عن فترة االثنتني وسبعني ساعة املن         
ويف . ولوحظ أن الشرطة تقوم بعمليات اعتقال واحتجاز عشوائية خالل املظاهرات السلمية          

ـ اً  ، ألقي القبض على مخـسني شخـص       ٢٠١٠نوفمرب  /تشرين الثاين  شكل عـشوائي ومت    ب
. أحد اجملتمعات احمللية ضد شركة تعدين يف مقاطعة تونكـوليلي         انتفض  احتجازهم بعد أن    

تقلوا يف زنزانات للشرطة تفتقر للشروط الصحية ألكثر من أسبوع دون توجيـه أي              وقد اع 
  . هتمة هلم

، قدم صندوق األمم املتحدة لبناء السالم املـساعدة إىل          ٢٠٠٨/٢٠٠٩ويف الفترة     -٢٠
إدارة السجون يف سرياليون مما مكنها من إدخال حتسينات على اهلياكل األساسـية وشـراء               

ومع ذلك، ال تزال مرافق السجون تواجه مشاكل االكتظـاظ          . لسياراتاألسرة واملراتب وا  
كما تفتقـر الـسجون إىل املرافـق        . ونقص املياه واملرافق الصحية ومرافق الصرف الصحي      

فسجن بادميبـا يف    . اًكبرياً  الترفيهية والتعليمية املالئمة، مما جيعل إعادة تأهيل احملكومني حتدي        
يف الوقت الـراهن،     لكنه يضم، اً،   سجين ٣٢٥مصمم الستقبال   فريتاون، على سبيل املثال،     

، ٢٠١٠نوفمرب  /يف تشرين الثاين  ومما هو إجيايب مالحظته، ما تقرر       . جنيس ١ ٠٠٠أكثر من   
ادميبا إىل أماكن االحتجاز التابعة للمحكمـة اخلاصـة         من نقل جلميع السجينات يف سجن ب      

 السجناء الذين حتكم عليهم هذه احملكمـة،        لسرياليون، اليت كانت يف السابق ال تستقبل إال       
  . ٢٠٠٩نوفمرب /ن يف تشرين الثاينواليت ُسلمت إىل دائرة سجون سرياليو
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  الوصول إىل العدالة   -٤  
أُحرز تقدم هائل خالل الفترة املشمولة بالتقرير يف القطاع القضائي من حيث حتسني      -٢١

وقد اكتسب نظام العدالـة     . لقضاة املخصصني اهلياكل األساسية، وتعيني املزيد من القضاة وا      
ويقدم الشركاء  . املزيد من االستقاللية، وخفت حدة التدخل السياسي العلين يف إقامة العدل          

يف التنمية، مبا يف ذلك إدارة التنمية الدولية يف اململكة املتحدة، وبرنـامج األمـم املتحـدة                 
يعاين :  ال تزال هناك حتديات تتمثل فيما يلي       ومع ذلك، . اإلمنائي، الدعم املايل هلذه العمليات    

النظام القضائي من نقص شديد يف املوارد واملوظفني، مما يؤدي إىل تـأخري ال مـربر لـه،                  
فلدى سرياليون اليت يبلغ عدد سكاهنا حوايل سـتة         . فيما يتعلق باإلجراءات اجلنائية   اً  خصوص

  .  عامني مدعني٧واً خمصصاً  قاضي١٥واً،  قاضي١٤ماليني شخص، 
. من دون قاض دائم لفترة طويلة     ) كبونيت على سبيل املثال   (وظلت بعض املقاطعات      -٢٢

وما زالت مرتبات القضاة والقضاة املخصصني غري مغرية مبا يكفي جلذب الشباب العـاملني              
وقد أدى النقص يف عدد املدعني العامني إىل استخدام       . بنشاط يف جمال القانون للعمل كقضاة     

بيد أن معارف املدعني العامني يف الشرطة تبقى        .  العامني يف الشرطة لتعويض النقص     املدعني
متدنية على الرغم من العديد من الدورات التدريبية اليت يوفرها الشركاء الدوليون، وذلـك              

كما يقوُض تدين القدرات التقنيـة للجهـات        . بسبب ارتفاع وترية عمليات نقل املوظفني     
وخالل التحاور مع اجلهاز القضائي، ُسـلط       . عدالة محايةَ حقوق اإلنسان   الفاعلة يف جمال ال   

الضوء على احلاجة إىل مزيد من التدريب يف اجملاالت القانونية الناشئة، مثل اجلـرائم عـرب                
عن اجملاالت اليت تثري القلق منذ فترة طويلة، مثل مـسائل العدالـة املتعلقـة                 الوطنية، فضالً 

 العـدل   قامـة وقد أثرت أوجه النقص هذه يف كفـاءة إ        .  اجلنسني باألحداث واملساواة بني  
  . يف تراكم القضايا اجلنائية واملدنيةاً وسامهت جزئي

يف املناطق الريفية، حيث يلجـأ      اً  والوصول إىل نظام العدالة الرمسي حمدود، خصوص        -٢٣
ة وإىل نظـام     حمكم ٣٠٢جزء كبري من السكان إىل حماكم سرياليون احمللية اليت يبلغ عددها            

وتطبق احملاكم احمللية القانون العريف، وتعمل حتت إشراف وزارة الـشؤون           . العدالة التقليدية 
 بالنظر نيسوى ثالثة خمتصني يف القانون العريف مكلف  اً  وال يوجد حالي  . الداخلية واحلكم احمللي  

طاء يف القانون أو    خ سالمتها من األ   يف مجيع القرارات الصادرة عن احملاكم احمللية للتأكد من        
وزادت خطورة هذا الوضع بسبب عدم كفايـة اهلياكـل   . تطبيق العدالة سالمتها من إساءة    

األساسية، مثل النقص يف عدد دور احملاكم، وسوء حالة مباين احملاكم، وعدم وجود نظـام               
  . لقواعد بيانات احملاكم يضمن سهولة تتبع القضايا

فثمة شكوك ُتثار حول    . حباجة ماسة للتدريب املستمر   كما أن موظفي احملاكم احمللية        -٢٤
أو دون قيود،  -يف املسائل املعروضة عليهم دون جتيز استقاللية رؤساء احملاكم احمللية يف البت  

 على اعتبار أن عـدم      -للنفوذ، أو دون إغراءات أو ضغوط       أو دون أي استخدام غري الئق       
أن كبار زعمـاء    اً  لقلق أيض من دواعي ا  و. قراروجود األمان الوظيفي يؤثر يف عملية صنع ال       
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العشائر ورؤساء القبائل وغريهم من الزعماء التقليديني ما زالوا يبتون يف القضايا يف حمـاكم               
وباإلضافة . تستويف املبادئ األساسية الستقاللية القضاء وال تضمن شروط احملاكمة العادلة          ال

 وتقوض حماوالت متكينها بشكل عام ووصـوهلا إىل         إىل ذلك، متيز القوانني العرفية ضد املرأة      
ومثة حاجة إىل حتديد ومعاجلة مسألة تدوين القـوانني         . العدالة، ال سيما يف اجملتمعات الريفية     
  . عن تدوين واليتها القضائية اليت تستخدمها احملاكم احمللية، فضالً

 من سـن قـانون      ويف جمال قضاء األحداث، ما زالت التحديات قائمة على الرغم           -٢٥
وال يوجد يف البلد سوى حمكمة واحدة خاصة باألحداث، مقرها          ). ٢٠٠٧(حقوق الطفل   

 وال يوجد يف البلد كله سوى مرفقان لالحتجاز التحفظي ومدرسـة معتمـدة            . يف فريتاون 
  . ما يتقاسم األحداث زنزانات السجن مع البالغنياً وكثري. )١(واحدة

  ن حرية الفكر والوجدان والدي  -٥  
وتسود درجة عالية من التسامح الديين على املستوى الوطين بني املـسلمني الـذين                -٢٦

وجيتمع زعماء املسيحيني واملسلمني    .  يف املائة من السكان، واملسيحيني     ٥٥يشكلون حوايل   
بانتظام باعتبارهم جملس حوار بني األديان وهم يستخدمون هذا املنتدى لتعزيـز التـسامح              

وعادة ما تبدأ االجتماعات واملناسـبات الرمسيـة بـصلوات للمـسلمني            . الديين والسالم 
  . واملسيحيني

  املدافعون عن حقوق اإلنسان وحرية التعبري   -٦  
حصل عدد من احلوادث تعرض فيها املدافعون عن حقـوق اإلنـسان للترهيـب                -٢٧

اعتقلـت  فقـد   . واسُتهدف رؤساء جلان حقوق اإلنسان يف عدد من املقاطعات        . واملضايقة
الشرطة رئيس إحدى هذه اللجان وهددته باملالحقة القضائية بتهمة اخليانة بعد قيادته ملظاهرة         
سلمية أمام مقر إقامة الرئيس للفت انتباه الرئيس إىل العدد املتزايد من حوادث العنف اجلنسي           

املقاطعة ومنعت إحدى البلديات رئيس جلنة حقوق اإلنسان يف . والعنف اجلنساين يف مقاطعته
من العمل يف أي وظيفة عامة يف املقاطعة ألن إثارته لقضايا حقوق اإلنسان باستمرار مل تكن                

وأُفيد بأن أحد كبار زعماء العشائر قام بإذالل وترهيب أحد املدافعني عـن        . موضع ترحيب 
حقوق اإلنسان ألنه قام بتحفيز السكان على رفض العمل القسري، الذي ُيـزعم أن ذلـك    

   .م كان يفرضه على الشباب يف مشيختهالزعي
. وعادة ما يتمتع مواطنو سرياليون باحلق يف حرية التعبري وحرية تداول املعلومـات              -٢٨

هيئة إذاعة سرياليون، وهي هيئة مستقلة لإلذاعة والتلفزيون، يف         اً  وقد أطلق األمني العام رمسي    

__________ 

ويقضي األحداث املدانون حمكوميتهم يف مدرسة      . حملاكمةاإلصالحيات مرافق يبيت فيها األحداث بانتظار ا       )١(
 .معتمدة
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شاء حمطيت إذاعة جديـدتني      إن  يف ، ساهم ٢٠١٠سبتمرب  /ويف أيلول . ٢٠١٠يونيه  /حزيران
  . ومستقلتني يف زيادة فرص احلصول على املعلومات

التمتع الكامل حبقـي    ) ١٩٦٥(وأعاقت القيود النامجة عن تطبيق قانون إثارة الفتنة           -٢٩
وُيستخدم جرم القذف وإثارة الفتنة، علـى نطـاق         . حرية التعبري وحرية تداول املعلومات    

الل تقدميهم إىل احملاكمة، على الـرغم مـن أن القـضاة            واسع، لترهيب الصحافيني من خ    
، متـت   ٢٠١٠فرباير  /ويف شباط . املخصصني كانوا يف املاضي يرفضون معظم هذه القضايا       

بدفع تعويض لـه، بينمـا      اً  تربئة أحد الصحافيني من ست هتم بالقذف وأصدر القاضي قرار         
حيفة أوارنس تامي الذي اُتهم     ردت احملكمة، يف مقاطعة أخرى، دعوى تتعلق برئيس حترير ص         

  . بارتكاب جرم إثارة الفتنة ضد رئيس البلد
. حاالت عاىن فيها الصحافيون من أشكال أخرى من الترهيب        اً  وكانت هناك أيض    -٣٠

بالقتل بـسبب   اً  نه تلقى هتديد  أ، زعم رئيس رابطة صحافيي سرياليون       ٢٠١٠مايو  /ففي أيار 
ة الربيطانية عن وزير سابق للموارد البحرية كان ُيحاكم         تقرير كان قد أرسله إىل هيئة اإلذاع      

، ألقي القبض علـى أربعـة       ٢٠١٠ديسمرب  /ويف كانون األول  . على جرائم تتصل بالفساد   
وزعم الـصحافيون  . صحافيني يف فريتاون، بناء على تعليمات من وزير األراضي، كما يقال     

  . قد أُفرج عنهم بكفالة يف وقت الحقو. أهنم كانوا حيققون يف قضية احتيال تتعلق بالوزارة
. وقادت رابطة صحافيي سرياليون الدعوة إىل سن قانون حلرية تـداول املعلومـات        -٣١

ـ              يف اً  وأثناء كتابة هذا التقرير، وافق جملس الوزراء على مشروع القانون الذي نوقش الحق
القـانون،  هـذا  ذا اعُتمد وإ. الربملان، وهو اآلن خيضع ملزيد من الدراسة يف اللجنة التشريعية     

حلرية تداول املعلومات، األمر الذي     اً  ستكون سرياليون ثاين بلد يف غرب أفريقيا يعتمد قانون        ف
  . يعزز املساءلة والشفافية يف أوساط املوظفني العموميني

  احلق يف التجمع السلمي وحرية تكوين اجلمعيات   -٧  
احلرب األهلية، واتضحت معاملها بإجراء     منت دميقراطية متعددة األحزاب منذ هناية         -٣٢

جولتني من االنتخابات احلرة والرتيهة واملوثوق هبا إىل درجة كبرية الختيار رئيس للجمهورية 
ومثة تطور يـستحق    . واختيار أعضاء الربملان واجملالس احمللية، وباإلقبال الكبري على التصويت        

ع انتخابات مباشرة للمجالس احمللية وممثلي      الترحيب هو اعتماد سياسة الالمركزية السياسية م      
  . األحياء، إىل جانب الالمركزية يف تقدمي اخلدمات العامة

بيد أنه حدث توتر سياسي، وال سيما بني املؤمتر الشعيب العام احلـاكم، وحـزب                 -٣٣
املعارضة الرئيسي، أي احلزب الشعيب لسرياليون، يف عدة مناسبات، وميكن أن تسوء العالقة             

وظهـرت  . ٢٠١٢مع اقتراب انتخابات العـام      اً   احلزبني السياسيني الرئيسيني خصوص    بني
     هشاشة الوضع يف حوادث العنف السياسي اليت شهدهتا انتخابات اجملالس احمللية يف كينيمـا              

    . ٢٠١٠مـايو   /، واالنتخابات الفرعية الربملانية يف بوجيهون يف أيار       ٢٠١٠فرباير  /يف شباط 
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، شهدت الفترة الـيت     ٢٠١٠ديسمرب  /أوائل كانون األول   -نوفمرب  / تشرين الثاين  ويف أواخر 
سبقت االنتخابات الفرعية يف مقاطعة كونو بعض احلوادث املثرية للقلق، ختللها قيام أنـصار              
الطرفني برمي احلجارة والفضالت البشرية على بعضهم البعض، إضافة إىل الضرب وختريب            

ورغم هذه احلوادث،   .  ترويع مزعوم للناخبني يف بعض املشيخات      كما أُبلغ عن  . املمتلكات
كانت االنتخابات سلمية وحرة ونزيهة، على الرغم من أهنا سلطت الضوء على احلاجـة إىل        
تعزيز تثقيف الناخبني، وضمان إلغاء األصوات الباطلة، وضمان التمتع الكامـل بـاحلق يف              

  . التصويت
، وأعمـال   اتبعض التوتر  ٢٠١٠لزعامات القبلية العليا يف     نتخابات ا حفت با كما    -٣٤

عنف سبقت االنتخابات وأعقبتها وكان هلا أثر سليب على احلق يف امللكية والسالمة البدنيـة               
واندلعت أعمال العنف يف إحدى االنتخابات بعد مزاعم مفادها أن أحد           . واألمن الشخصي 

  . ة للتأثري على تصويتهمأنصار أحد املرشحني كان يرشي السلطات القبلي

  احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية   - باء  
، وضعت حكومة سرياليون الورقة الثانية الستراتيجية احلد من الفقر،          ٢٠٠٩يف عام     -٣٥

وبينما يتمثل اهلدف الرئيسي هلذه االستراتيجية اليت متتد ألربـع          ". برنامج التغيري "اليت مستها   
منو اقتصادي على نطاق واسع، فإن سيادة القـانون وحقـوق اإلنـسان             سنوات يف حتقيق    

. أساسية ال غىن عنها للحد من الفقر يف هـذه االسـتراتيجية           اً  والسالم واألمن تعترب شروط   
هتدف إىل دعم   اً   برناجم ٢١واعتمدت أسرة األمم املتحدة يف سرياليون رؤية مشتركة تشمل          

  . اً الذي ُينفذ حالي)٢(جدول أعمال احلكومة من أجل التغيري

  احلق يف العمل  -١  
        . ٢٠٠٤ يف املائـة منـذ عـام         ٤٥ إىل   ٤٠ظلت نسبة عمالة السكان ثابتة عند         -٣٦

ومل يستطع سوق العمل استيعاب املعروض من العمالة ألسباب عدة منها عدم احلصول على              
 األساسية يف قوة العمل بسبب نقص املهاراتاً التمويل وضعف اهلياكل األساسية، ولكن أيض     

وتـسعى  . احلالية، مبا يف ذلك النقص يف التعليم العام ويف التعليم يف اختـصاصات حمـددة              
احلكومة، يف األجل القصري، إىل معاجلة بطالة الشباب من خالل برامج نصف رأس املـال،               

 حاجـة  ويف األجلني املتوسط والطويل، ستكون هنـاك    ". النقد مقابل العمل  "املعروفة باسم   
لتدخالت رئيسية يف جمال االستثمار يف املهارات واهلياكل األساسية وجماالت النمو كما هو             

وسوف تضع جلنة الشباب واألمانة الوطنية      . مبني يف جدول أعمال احلكومة من أجل التغيري       
__________ 

 وهي توضح   ٢٠٠٧ومة سرياليون عام    ة كشفت عنها حك   يالتغيري وثيقة استراتيج  جدول األعمال من أجل      )٢(
 واسـع   اقتـصادياً  منها بأهنا ستؤدي إىل التحول االقتصادي وتتيح منواً      اجملاالت اليت أعطتها األولوية اقتناعاً    

 .ق يشكل الوسيلة األساسية للخروج من الفقرالنطا
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اإلطار املؤسسي لتنسيق التـدخالت ذات الـصلة بالـشباب          اً  للشباب اليت أُنشئت مؤخر   
 وهي تدخالت تدعمها الربامج القطرية ملنظمة األغذية والزراعة، وبرنامج األمـم            ومراقبتها،

. املتحدة اإلمنائي، وبرنامج األغذية العاملي، والبنك الدويل، والوكالة األملانية للتعاون الـتقين           
ويتوقف حتقيق العمالة الكاملة واملنتجة وتوفري عمل الئق للجميع، مبن فيهم النساء والشباب،             

ى تسريع النمو واالستثمار يف جماالت مثل الزراعة، وحتسني اجلودة والوصول إىل اخلدمات           عل
االجتماعية األساسية يف املناطق الريفية، وتشجيع العمالة الريفية وإنشاء املصانع يف املنـاطق             

  . الريفية، وتعزيز القدرة على رصد وتقييم حالة التوظيف يف البلد

  مستوى معيشي مناسب   -٢  
وقد تراجـع الفقـر املـدقع مـن     . اًجداً ما زال مستوى الفقر يف سرياليون مرتفع       -٣٧

وعلى الرغم من . ٢٠٠٧ يف املائة حبلول عام ٦٠ يف املائة، بعد احلرب، إىل حوايل ٧٠ حوايل
 يف املائـة يف     ٢١ إىل   ٢٠٠٥ يف املائـة يف عـام        ٣١أن نسبة سوء التغذية اخنفضت مـن        

م حنو ختفيض نسبة األشخاص الذين يعانون من اجلـوع مبقـدار            ، ما زال التقد   ٢٠٠٨ عام
اً ومع ذلك، من املتوقع أن يتحسن النمو حالي       . اًصعباً   يشكل حتدي  ٢٠١٥ النصف حبلول عام  

، وأن يـؤدي    )زراعة الكفاف، وكذلك الزراعة التجاريـة     (ويف املستقبل يف قطاع الزراعة      
الصناعات الزراعية إىل حتسني سبل كـسب       توجيه استثمارات القطاع اخلاص إىل التعدين و      

  . الرزق وإمكانية احلصول على املواد الغذائية
 يف املائة ١٤ إىل ٢٠٠٩ يف املائة يف عام ١١ومن املتوقع أن ترتفع نسبة التضخم من       -٣٨
وزادت أسعار املواد الغذائية    . ، بسبب ضعف العملة وارتفاع أسعار النفط العاملية       ٢٠١٠عام  

وبعد .  يف املائة من االحتياجات الغذائية يف سرياليون ُتوفَّر عن طريق االسترياد           ٤٠ألن حوايل   
يف  ٥,٢، من املتوقع أن يرتفـع إىل        ٢٠٠٩أن اخنفض الناتج احمللي اإلمجايل احلقيقي يف عام         

ومن شأن  . ، مع حتسن االقتصاد العاملي    ٢٠١١ يف املائة يف عام      ٦، وإىل   ٢٠١٠املائة يف عام    
ؤدي إىل زيادة أسعار الصادرات وجذب املزيد مـن االسـتثمارات األجنبيـة يف              ذلك أن ي  

  . مشاريع التعدين

  احلق يف الصحة   -٣  
ويف إطار االستراتيجية الصحية الوطنية     . لوحظ إحراز تقدم يف تعزيز احلق يف الصحة         -٣٩

 اجملانية لألطفال   ، بدأ العمل بنظام الرعاية الصحية     ٢٠٠٩نوفمرب  /اليت أُطلقت يف تشرين الثاين    
وقـد أدى   . ٢٠١٠أبريل  / نيسان ٢٧دون سن اخلامسة واألمهات احلوامل واملرضعات يف        

 إىل زيادة مطردة يف عدد األفراد       ٢٠١٠أبريل  /تطبيق برنامج الرعاية الصحية اجملانية يف نيسان      
 اإلبالغ  ومع ذلك، ال تزال هناك عوائق، وقد مت       . الذين حيصلون على الرعاية الصحية اجملانية     

 حالة  ١٢عن عدد من وفيات األمهات يف مستشفى ماكيين احلكومي املركزي، مبا يف ذلك              
وتشمل أسباب هذه الوفيات    .  وحدمها ٢٠١٠أكتوبر  /سبتمرب وتشرين األول  /وفاة يف أيلول  
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عدم وجود طبيب أمراض النساء والقابالت يف املستشفى، وغياب حس االلتزام يف أوسـاط              
  . ضى، والتأخر يف احلصول على إذن بالدخول إىل املستشفىاملمرضات واملر

الـذي  " األم والطفلصّحة أسبوع "، أطلق الرئيس  ٢٠١٠نوفمرب  /ويف تشرين الثاين    -٤٠
اً  مليون ناموسية جمان  ٣,٢لألطفال يف أحناء البلد إضافة إىل توزيع        اً  أُعطيت خالله األدوية جمان   

من ارتفاع معدل اإلصابة باملالريا بني األطفال واحلوامل        على مجيع األسر يف البلد، بغية احلد        
ملكافحة احلمى الـصفراء، وأنفلـونزا      اً  وقد بذلت احلكومة وشركاؤها جهود    . واملرضعات

ويف . للجمهوراً  الطيور، وداء الفيل، وشلل األطفال عن طريق توفري اللقاحات والعالج جمان          
اإليدز /افحة فريوس نقص املناعة البشري    عنية مبك تطور إجيايب آخر، ذكرت األمانة الوطنية امل      

 يف املائة يف سرياليون،     ٢٥اإليدز بنسبة   /انتقال فريوس نقص املناعة البشري    أنه قد مت خفض     
مصاب بفـريوس نقـص املناعـة        ٤٨ ٠٠٠ شخص من بني   ١٠ ٠٠٠ على الرغم من أن   

  . اإليدز، يتلقون عالجات مضادة للفريوسات الرجعية/البشري
ع ذلك، ال تزال جهود تعزيز احلق يف الصحة تتعرض للتقويض بـسبب عـدم               وم  -٤١

كما أن األدويـة املنتهيـة      . احلصول على مياه نظيفة والنقص يف األطباء واألدوية واملعدات        
على احلق يف الـصحة؛ ويف      اً  سلبياً  اليت ال تليب جودهتا املعايري تؤثر تأثري      األدوية  صالحيتها و 

  . لس صيدليات سرياليون مبصادرة وتدمري كمية من هذه األدويةمناسبات قليلة، قام جم

  احلق يف التعليم   -٤  
خيضع قطاع التعليم يف سرياليون لإلصالح يف حماولة لتحسني نوعية التعليم وحتقيـق        -٤٢

فبعـد األداء الـضعيف للتالميـذ يف االمتحانـات الرمسيـة يف             . األهداف اإلمنائية لأللفية  
ومشلـت  . حلكومة جلنة غباماجنا للتحقيق يف األسباب وتقدمي توصيات       ، أنشأت ا  ٢٠٠٨ عام

تدابري اإلصالح الواردة يف الورقة البيضاء اليت أعدهتا احلكومة بشأن تقرير هذه اللجنة، واليت              
، يف مجلة أمور، عنصر تعليم إلزامـي يف مرحلـة           ٢٠١٠مارس  /قُدمت إىل الرئيس يف آذار    
حلة الثانوية العليا لسنة واحدة، وتطبيق جمانية وإلزاميـة التعلـيم           الطفولة املبكرة، ومتديد املر   

االبتدائي يف السياسات ويف التطبيق العملي على حد سواء، واإللغاء التدرجيي لنظام النوبتني،             
وقبلت احلكومة خمتلف التوصيات اليت طرحتها اللجنة، مثل        . ومراجعة ظروف عمل املعلمني   

ملعلمني والتالميذ يف املدارس وجترمي القبول غري القانوين للتالميذ         متديد ساعات التواصل بني ا    
وجتري كذلك مراجعة سياسـة     . الذين مل حيصلوا على عالمة النجاح يف االمتحانات العامة        

 هبدف حتقيق مجلة أمور منها تعزيز فرص احلصول على التعليم وحتـسني             ٢٠٠٤التعليم لعام   
  . يات يف املدارس وإمتامهن للدراسةعن حتسني بقاء الفت نوعيته، فضالً

، سنَّ الربملان قانون جلنة سـرياليون خلـدمات         ٢٠١٠ديسمرب  /ويف كانون األول    -٤٣
هبدف حتسني نوعية اخلدمات املقدمة يف املؤسسات التعليميـة، وتـضمن           ) ٢٠١٠( التعليم

 مـؤهالهتم    وتطوير تتعلق بإنشاء جلنة تعليمية تعىن بتوظيف املعلمني يف البلد        اً  القانون أحكام 
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أن يؤدي ذلك إىل جعل مهنة التدريس أكثـر         اً  ومن املتوقع عموم  . وتدريبهم وإدارة شؤوهنم  
وعالوة علـى ذلـك، ويف      . للخرجيني، وحتسني تقدمي اخلدمات يف القطاع التعليمي      بية  ذجا

سة التحاق الفتيات باملدارس يف املناطق الريفية، وضعت احلكومة سيا        مستوى  حماولة لتحسني   
يتم مبوجبها توفري التعليم اجملاين يف املرحلة الثانوية للفتيات يف املناطق الـشرقية والـشمالية،               

  . وتوفري الزي املدرسي واملواد املدرسية هلن من دون مقابل

  التفاعل مع اآلليات الدولية حلقوق اإلنسان   - جيم  
، على الرغم مـن     ٢٠١٠ حتسن التفاعل مع اآلليات الدولية حلقوق اإلنسان يف عام          -٤٤

من التقارير فات موعد تقدميها، وال سيما التقارير اليت ينبغي تقدميها إىل جلنة القضاء اً أن عدد
ـ    )١٩٧٦منذ  الواجب تقدميه   تأخر التقرير الرابع    (على التمييز العنصري     اص ، والعهـد اخل

، واللجنـة   )١٩٩٧ام  منذ ع الواجب تقدميه   تأخر التقرير األول    (باحلقوق املدنية والسياسية    
    منـذ  الواجب تقدميـه    تأخر التقرير األول    (قتصادية واالجتماعية والثقافية    املعنية باحلقوق اال  

، )٢٠٠٢ منذ عام الواجب تقدميه   تأخر التقرير األول    (، وجلنة مناهضة التعذيب     )١٩٩٨عام  
    منـذ  الواجب تقدميـه     تأخر التقرير السادس  (ة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة        نواللج
  ).٢٠٠٩عام 
وتضطلع أمانة حقوق اإلنسان يف وزارة اخلارجية مبسؤولية تنسيق مجيع االلتزامات             -٤٥

وقد أُنشئت هذه األمانة بفضل املشورة      . املتعلقة بتقدمي التقارير إىل هيئات املعاهدات الدولية      
األمم املتحدة املتكامـل لبنـاء      الفنية والدعم اللذين قدمهما قسم حقوق اإلنسان يف مكتب          

بني الـوزارات ليكـون مبثابـة       اً  مشتركاً  كما أنشأت احلكومة جملس   . السالم يف سرياليون  
  . رقابة هيئة
نظمتـها وزارة   وطنيـة   ، صادقت حلقة عمل استشارية      ٢٠١٠يونيه  /ويف حزيران   -٤٦

دة املتكامـل لبنـاء     الشؤون اخلارجية والتعاون الدويل مبساعدة تقنية من مكتب األمم املتح         
وقد . قوق اإلنسان، على الوثيقة األساسية املشتركة     السامية حل فوضية  املالسالم يف سرياليون و   

حضر احللقة ممثلون من احلكومة، وجلنة حقوق اإلنسان يف سرياليون، ومنظمـات اجملتمـع              
ومن املنتظر أن   . ةاملدين، واملنظمات غري احلكومية الدولية، واملنظمات الدينية، والسلطة الرابع        

  . يعتمد اجمللس املشترك بني الوزارات هذه الوثيقة
مشاركة احلكومة يف عملية    اً  ، أطلق رئيس سرياليون رمسي    ٢٠١٠أغسطس  /ويف آب   -٤٧

. ٢٠١١مـايو   /االستعراض الدوري الشامل ألنه من املقرر استعراض احلالة يف البلد يف أيار           
 مشاورات وطنية مع مجيع اجلهـات املعنيـة ذات   وأجرت أمانة حقوق اإلنسان يف احلكومة   

كمـا مت   . الصلة فيما يتعلق بالتقرير القطري املقدم مبوجب آلية االستعراض الدوري الشامل          
تشجيع منظمات اجملتمع املدين واملنظمات غري احلكومية، وبقوة، على املشاركة الكاملـة يف             

 وساعد مكتب األمم املتحدة املتكامل      اخلطوات الرئيسية لعملية االستعراض الدوري الشامل،     
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قوق اإلنسان جلنة حقوق اإلنسان يف تنـسيق        السامية حل فوضية  امل/لبناء السالم يف سرياليون   
أغـسطس  /ويف آب . تقدمي اجلهات املعنية للمعلومات إىل عملية االستعراض الدوري الشامل        

م املتحـدة لبنـاء     ، نظمت جلنة حقوق اإلنسان يف سرياليون، بدعم من مكتب األم          ٢٠١٠
حلقوق اإلنسان، ثالث حلقات عمـل      السامية  السالم يف سرياليون ومفوضية األمم املتحدة       

إقليمية مع ممثلني عن منظمات اجملتمع املدين من مجيع املقاطعات، تلتها حلقة عمـل وطنيـة            
راض وقدمت منظمات اجملتمع املدين معلوماهتا إىل االستع      . ٢٠١٠سبتمرب  /تشاورية يف أيلول  

  .٢٠١٠نوفمرب /الدوري الشامل يف تشرين الثاين

  آليات العدالة االنتقالية   - دال  
عراقيل متثلت    كامالًاً  احلقيقة واملصاحلة تنفيذ  حماوالت تنفيذ توصيات جلنة     واجهت    -٤٨
فقد مضت ست سنوات علـى نـشر        . غياب اإلرادة السياسية والنقص احلاد يف التمويل      يف  

مل ُتنفذ بعد عدة توصيات رئيسية يف جمال حقوق اإلنسان، مبا     وواملصاحلة،  تقرير جلنة احلقيقة    
 جلنة   أعمال تابعةمليف ذلك الفصل بني مكتب املدعي العام ومكتب وزير العدل، وإنشاء هيئة             

التشهري، ومراجعة الدستور   نزع صبغة اجلرمية عن     احلقيقة واملصاحلة، وإلغاء عقوبة اإلعدام، و     
  . لتمييزية ضد املرأةوإلغاء األحكام ا

باإلضافة إىل ذلك، مل يقدم برنامج سـرياليون للتعويـضات، الـذي أنـشئ يف                 -٤٩
 لفائدة مبتوري األطراف، وضحايا العنف اجلنسي، وأرامل احلرب من املدنيني،           ٢٠٠٨ عام

واألشخاص الذين أصيبوا جبروح خطرية وضحايا احلرب من األطفال، إال استحقاقات جزئية            
، إضـافة إىل    ٣٢ ٠٠٠ضحية من بني الضحايا املسجلني البالغ عـددهم          ٢٠ ٠٠٠حلوايل  

كما أنشأت حكومـة    . تنظيم مناسبات رمزية تتعلق بالتعويضات على مستوى اجملتمع احمللي        
سرياليون الصندوق الوطين االستئماين للضحايا للمسامهة يف صون الربنامج من خالل متويل            

. حليـاهتم اً  ئ للضحايا الذين يعانون من أمراض تشكل هتديد       العالج الطيب يف حاالت الطوار    
مليون دوالر من دوالرات (وقد وردت منح إضافية من صندوق األمم املتحدة اإلمنائي للمرأة    

االئتمانات البالغة الصغر لضحايا العنف      القائمة على أساس     نشطةاألالواليات املتحدة لتمويل    
فعـدم  . مثة حاجة ماسة ملزيد من الدعم من اجملتمع الدويل        واحلكومة األملانية، لكن    ) اجلنسي

مواصلة دفع التعويضات ينطوي على خطر تأجيج الغضب، ألن مصري الضحايا يتناقض مـع       
الذين حصلوا على املساعدة املالية والتدريب كجزء       ) اجلناة املعلنني (مصري املقاتلني السابقني    

  . من برامج التسريح وإعادة اإلدماج
احملكمة اخلاصة عـن    من قبل   حماكمة الرئيس الليبريي السابق تشارلز تايلور       بلغت  و  -٥٠

فبعد االنتهاء مـن مرافعـات      . اجلرائم اليت يزعم أهنا ارتكبت يف سرياليون، مرحلة متقدمة        
، وهو حكم    املوضوعية الدفاع ورد االدعاء، تصدر الدائرة االبتدائية حكمها بناء على الوقائع         

بعـد  احلكم باإلدانة إذا اقتضى احلال، سيصدر       أما  . ٢٠١١يونيه  / حزيران يتوقع إصداره يف  
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وقد توصلت األمـم املتحـدة وحكومـة        . ستة إىل مثانية أسابيع، تليه إجراءات االستئناف      
تـسهيالً   للنظر يف املسائل املتبقية      إىل اتفاق جديد بشأن إنشاء حمكمة خاصة      اً  سرياليون أيض 
وسيتم تكليـف   . النظر يف املسائل املتبقية   ة، بعد إغالقها، إىل آلية      احملكمة اخلاص لالنتقال من   

وهـو جـوين بـول      اً،  مبحاكمة املتهم الوحيد الذي ال يزال طليق      املذكورة  احملكمة اخلاصة   
كوروما، ما مل يتم حتويل القضية إىل احملاكم الوطنية، وباحلفاظ على احملفوظات وإدارهتـا،              

د والضحايا، وتلبية الطلبات اليت تقـدمها سـلطات االدعـاء    وتوفري احلماية والدعم للشهو  
الوطنية للحصول على األدلة، واإلشراف على تنفيذ األحكام، واستعراض حاالت اإلدانـة            
والتربئة؛ وحتريك قضايا انتهاك حرمة احملكمة، وتوفري حمامي الدفاع واملساعدين القـانونيني            

، واالستجابة للطلبات اليت تقدمها     يف املسائل املتبقية  للنظر  لسري الدعاوى أمام احملكمة اخلاصة      
  . السلطات الوطنية فيما يتعلق بطلبات التعويض، ومنع احملاكمة مرتني على اجلرم نفسه

 ١٩٥ ٠٠٠وقد حصل صندوق األمم املتحدة لبناء السالم على رأمسال أويل يبلـغ               -٥١
ويتكـون  . مع احملكمة اخلاصـة   دوالر ملساعدة احلكومة يف إنشاء متحف للسالم داخل جم        

حفظ الوثائق املرتبطة بالعدالة االنتقالية، وبناء نصب تذكاري        : املشروع من ثالثة عناصر هي    
لضحايا احلرب، وبناء متحف جيسد املعاناة خالل احلرب والعملية اجلارية اهلادفة إىل حتقيـق             

  . سالم دائم يف البلد
 بني العدالة العقابية واجلهود      األفضل ن التوازن وبالنظر إىل أحداث املاضي، رمبا يكو       -٥٢

املبذولة لتعزيز اهلياكل القائمة يف جماالت مثل إقامة العدل والتعويضات قد أسهم يف حتقيـق               
لذا، قد يكـون    . نتائج أكثر فاعلية يف تطوير قدرة البلد على تعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها           

ل تأثري آلليات العدالة االنتقاليـة يف جمـال         من املناسب فتح النقاش حول كيفية ضمان أفض       
وميكن، بعد ذلك، تطبيـق االسـتنتاجات الـيت         . حقوق اإلنسان وبناء القدرات املؤسسية    

  . تتمخض عنها هذه املناقشة على حاالت أخرى متعلقة مبرحلة ما بعد الصراع
اً خص ش ٢٩، اقترحت احلكومة تشكيل هيئة حتقيق يف إعدام         ٢٠١٠مايو  /ويف أيار   -٥٣

ومـع أن   .  يف ظل حكم اجمللس الوطين احلـاكم املؤقـت         ١٩٩٢ديسمرب  /يف كانون األول  
احلكومة أكدت عدم وجود أي دوافع سياسية هلذا التحقيق قائلة إنه يهدف بـاألحرى إىل               
مكافحة اإلفالت من العقاب، فإن أعضاء بارزين يف حزب شعب سـرياليون قـالوا إنـه                

هم بعـض املرشـحني احملـتملني لالنتخابـات الرئاسـية           يستهدف قياديي احلزب، مبن في    
عـن  اً   عام  الذي مينح عفواً   ١٩٩٩ورأوا أنه خمالف التفاق لومي للسالم لعام        . ٢٠١٢ لعام

وعالوة على ذلك، قالت جلنة حقوق اإلنسان يف        . اجلرائم اليت ارتكبت خالل احلرب األهلية     
واملصاحلة استعرضت ظـروف تلـك      سرياليون إن التحقيق غري ضروري ألن جلنة احلقيقة         

احلكومة أي خطـوة    تتخذ  كتابة هذا التقرير، مل     حىت حلظة   و. اإلعدامات على نطاق واسع   
  . أخرى فيما يتعلق هبذه القضية
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  أنشطة قسم حقوق اإلنسان يف جمال حقوق اإلنسان   - رابعاً  
 والتـدريب  ُنفذت أنشطة الرصد وبناء القدرات واملساعدة التقنية والـدعم املـايل        -٥٤

كما قدم القسم الدعم اللوجسيت     . وأنشطة التوعية بالتعاون مع الشركاء وأصحاب املصلحة      
، مبا يف ذلك وسائل نقل، واألثاث لفائـدة         اتصالمثل استئجار مساحات مكتبية، ووسائل      

ية، تشمل برامج إذاعيـة،     وة وتوع يوُنفذت أنشطة دعو  . جلان حقوق اإلنسان يف املقاطعات    
ع التالميذ يف املدارس، وحلقات عمل ودعم للشركاء يف االحتفال بأيام حقـوق             وأنشطة م 

  . اإلنسان، واالخنراط املباشر يف عمل عدد من املؤسسات

  رصد حقوق اإلنسان   - ألف  
واصل قسم حقوق اإلنسان يف مكتب األمم املتحدة املتكامـل لبنـاء الـسالم يف                 -٥٥

إلجراءات احملـاكم،   اً  دورياً  نسان وأجرى رصد  انتهاكات حقوق اإل  االت  سرياليون رصد ح  
ونوقشت املسائل احملددة يف عمليـات      . عن عمليات تفتيش السجون وزنازين الشرطة       فضالً

الرصد مع السلطات احلكومية على املستويات احمللية واإلقليمية واملركزية هبـدف إشـراك             
تماعات األمنية الدوريـة    وشكلت االج . السلطات املختصة يف معاجلة قضايا حقوق اإلنسان      

كما أجرى القسم عمليـة     . على صعيد املقاطعات واملناطق حمافل هامة ملناقشة تلك القضايا        
رصد مشتركة مع جلان حقوق اإلنسان يف املقاطعات، وجلنة حقوق اإلنسان، هتدف إىل بناء              

  . القدرات الوطنية لرصد حقوق اإلنسان

  ة بناء القدرات واملساعدة التقني  - باء  
 من موظفي إنفاذ القانون، وُوضع منـهج لتـدريب          ٦٠٠مت تدريب ما يقرب من        -٥٦

اً  عضو ٢٨٠وباملثل، مت تدريب    . قوات األمن يف جمايل حقوق اإلنسان واملساواة بني اجلنسني        
آخر من اجملتمع املدين يف جمال حقوق       اً   مستفيد ٢٧٥عن    من أعضاء جلان املقاطعات، فضالً    

      للتوعية باتفاقية حقوق الطفل يف املدارس لفائـدة أكثـر         اً  عة عشر نشاط  وُنفذ سب . اإلنسان
 امرأة من القيادات النسائية التقليدية فيمـا يتعلـق          ٢٥٠تلميذ، وأثَّر العمل مع      ٦ ٠٠٠من  

       يف تغـيري  اً كـبري اً والعنف ضـد املـرأة تـأثري   األنثوية مبوضوعي تشويه األعضاء التناسلية    
وقُدمت املساعدة التقنية إىل جلنـة حقـوق        . األنثويةتشويه األعضاء التناسلية    مواقفهن جتاه   

اإلنسان يف سرياليون، واللجنة الربملانية حلقوق اإلنسان، وأمانة حقـوق اإلنـسان يف وزارة              
  . الشؤون اخلارجية



A/HRC/16/78 

19 GE.11-11074 

  الشراكات مع اجلهات الفاعلة الوطنية ووكاالت األمم املتحدة   - جيم  
راكات الثنائية مع الدول واجلهات الفاعلة من غري الدول، مبـا يف            جرى تعزيز الش    -٥٧

ذلك أمانة حقوق اإلنسان يف وزارة الشؤون اخلارجية، وجلنة حقوق اإلنسان يف سرياليون،             
واللجنة الربملانية حلقوق اإلنسان، ومكتب أمني املظامل، ووزارة الرعاية االجتماعية وشـؤون           

وُوضـعت الـصيغة النهائيـة      . ا من مؤسسات إنفاذ القانون    املرأة والطفل، والشرطة وغريه   
ملشروع مذكرة تفاهم مع جلنة حقوق اإلنسان لتقدمي الدعم التقين إلنشاء مديريـة لرصـد               
حقوق اإلنسان داخل اللجنة، وتطوير أدوات الرصد، وتدريب املوظفني على رصد حقـوق             

يت تضم ائتالفـات ملنظمـات      كما شكلت جلان حقوق اإلنسان يف املقاطعات، ال       . اإلنسان
ال يتجزأ من شراكات القـسم      اً  اجملتمع املدين يف مجيع املقاطعات األربع عشرة يف البلد، جزء         

  . ولعب القسم دور املراقب يف اجتماعات اللجان األمنية للمقاطعات واألقاليم. الثنائية
الوصول إىل العدالة  "يف تنفيذ الربنامج الثايناً رئيسياً ولعب قسم حقوق اإلنسان دور  -٥٨

، يف ظل الرؤية املشتركة لألمم املتحدة، وباالشتراك مع برنـامج األمـم             "وحقوق اإلنسان 
وخارج األمم املتحدة، يتشارك قـسم  . املتحدة اإلمنائي واليونيسيف واملنظمة الدولية للهجرة   

ل املعـين   حقوق اإلنسان مع جلنة حقوق اإلنسان يف ترؤس اجتماعات منتظمة للفريق العام           
فاعلـة يف األمـم   اً  وَيجمع الفريق العامل أطراف   . ٢٠١٠حبقوق اإلنسان الذي أُنشئ يف عام       

املتحدة وجهات ماحنة وسفارات ومؤسسات وطنية ومنظمـات دوليـة غـري احلكوميـة              
بئـة املـوارد    ومنظمات جمتمع مدين ملناقشة األولويات وحتديد الثغرات وضمان التنسيق وتع         

  .طةنشوغريها من األ

  التحديات   - خامساً 
. يف بناء القدرات فيما يتعلق بتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان        اً  حققت سرياليون تقدم    -٥٩

بعـض القـوانني    إدراج  وقد أدى التصديق على اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقـة و          
 حلمايـة   إىل حتسني اإلطار القانوين   يف التشريع احمللي    األساسية يف جمال حقوق الطفل واملرأة       

ويسهم إنشاء جلنة حقوق اإلنسان يف سـرياليون وغريهـا مـن            . حقوق الفئات الضعيفة  
املؤسسات املسؤولة عن حقوق اإلنسان يف تزويد الدولة هبيكل مؤسسي للتعامـل بـشكل              

ومتثل جهود احلكومة يف معاجلة الفقر وحتسني       . أفضل مع االلتزامات الدولية حلقوق اإلنسان     
ة واالقتصادية للسكان من خالل خطة للتغيري، وكذلك االسـتراتيجيات          الظروف االجتماعي 

  . املعتمدة ملواجهة التحديات يف جماالت الصحة والتعليم بعض التطورات اإلجيابية
بيد أن مستوى الفقر يف سرياليون مرتفع للغاية، والتنفيذ الفعال الستراتيجية احلد من           -٦٠

. وارد، وكذلك على الدعم املقدم من الشركاء الـدوليني        الفقر يعتمد على تعبئة احلكومة للم     
وتواجه جلنة حقوق اإلنسان يف سرياليون وغريها من مؤسسات حقوق اإلنسان صـعوبات             
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وال تزال العادات والتقاليد تعيـق التنفيـذ        . مالية هائلة حتد من قدرهتا على االمتثال ملهامها       
فال والنساء، وال تزال املمارسـات التقليديـة        الكامل للقوانني اهلادفة إىل تعزيز محاية األط      

والتمييز بني اجلنسني منتشرة على نطاق      األنثوية  الضارة، مبا يف ذلك تشويه األعضاء التناسلية        
وال يزال اخنفاض معدل املالحقات القضائية، والتسويات خارج احملكمـة وتـدخل            . واسع

لإلفـالت    ية القضائية، ويتيح بالتايل جماالً    الزعماء التقليديني يف املسائل القضائية يقوض العمل      
وحـىت  . من العقاب، وال سيما فيما يتعلق بالعنف اجلنسي والعنف القائم على نوع اجلنس            

اآلن، مل ُتنفذ القوانني الثالثة املتعلقة باملساواة بني اجلنسني واليت سنت إلعطاء املرأة حقوقها،              
  . كامالًاً نفيذمبا يف ذلك قانون مكافحة العنف املرتيل، ت

اً ومل حترز عملية إصالح القوانني، مبا يف ذلك عملية املراجعة الدسـتورية، تقـدم               -٦١
ومل يتم بعد تنفيذ برنامج التعويضات، مبا يف ذلك التوصيات احلامسة اليت قدمتها جلنة              . يذكر

ي على متييـز  وميثل إلغاء عقوبة اإلعدام، وتعديل بعض األحكام اليت تنطو  . احلقيقة واملصاحلة 
من القضايا اليت مل ُتعاجل بعد، إىل جانب العقبات األخرى القائمـة            اً  صارخ يف الدستور جزء   

وحصل تقدم بطيء   . اليت تعيق التمتع الكامل باحلقوق املدنية، مثل احلكم املتعلق بإثارة الفتنة          
التزامات تقدمي  يف تكييف صكوك حقوق اإلنسان الدولية اليت مت التصديق عليها، ويف الوفاء ب            

  . التقارير مبوجب املعاهدات

  التوصيات   - سادساً 
  : ينبغي حلكومة سرياليون القيام مبا يلي  -٦٢

ضمان الدعم الكايف للجنة حقوق اإلنسان لتمكينها من ممارسة مهامها على حنو             •
  كامل؛ 

تعزيز قدرة أمانة حقوق اإلنسان يف وزارة الشؤون اخلارجية من خـالل تعـيني              •
   مدرب ودائم، وتوفري خمصصات كافية من امليزانية؛ منسق

ضمان دعم وتعزيز قدرة جلنة حقوق اإلنسان يف الربملان اليت ميثل دورها املفتاح              •
  لضمان سن القوانني ذات الصلة حبقوق اإلنسان؛ 

ضمان التنفيذ الكامل، ويف الوقت املناسب، للتوصيات األساسية يف تقرير جلنـة        •
  : ، مبا يف ذلكاحلقيقة واملصاحلة

  جلنة احلقيقة واملصاحلة؛ ألعمال إقامة هيئة متابعة  •
االنتهاء من عملية مراجعة الدستور، مبا يف ذلك إلغاء األحكام التمييزيـة             •

  الواردة فيه، وإلغاء عقوبة اإلعدام؛ 
  فصل مكتب املدعي العام عن مكتب وزير العدل؛  •
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  ايا احلرب؛ استكمال برنامج التعويض ودفع االستحقاقات لضح •
  التشهري؛ نزع الصبغة اإلجرامية عن  •

يف تقاريرها عن حالة    طرحت  تنفيذ توصيات اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان اليت         •
  حقوق اإلنسان؛ 

اختاذ مجيع التدابري املناسبة، مبا يف ذلك التشريعات والسياسات العامة، هبـدف             •
  القضاء على املمارسات التقليدية الضارة؛ 

ياكل القضائية، وتوفري املوارد الكافية لتمكني السلطة القضائية من أداء          تعزيز اهل  •
  . وظائفها بشكل صحيح

  : وينبغي للمجتمع الدويل القيام مبا يلي  -٦٣
  ؛ كامالًاً دعم حكومة سرياليون يف تنفيذ التوصيات الواردة أعاله تنفيذ •
ن للتأكد من امتثـال     توفري الدعم املايل الكايف لإلجراءات املتصلة حبقوق اإلنسا        •

  حكومة سرياليون اللتزاماهتا يف جمال حقوق اإلنسان؛ 
ضمان الدعم املايل الكايف ملساعدة حكومة سـرياليون يف اسـتكمال برنـامج              •

  .بالتعويضات ودفع االستحقاقات جلميع ضحايا احلر

        
 


