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 .٠٠/١٠افتتحت اجللسة الساعة  
ــارير   ــةالنظــر يف التق ــراف مبوجــب    املقدم ــدول األط ــن ال  م

 ) تابع ( من االتفاقية١٨ املادة
ــ  ــة املوحـــدة ريراالتقـ ــاين والثالـــث   األول وال الدوريـ ثـ

 لسرياليونوالرابع واخلامس 
 )CEDAW/C/SLE/5                و CEDAW/C/SLE/Q/5 
 )CEDAW/C/SLE/Q/5/Add.1 و

الرئيـــسة، جلـــس أعـــضاء وفـــد    بنـــاء علـــى دعـــوة     - ١
 .سرياليون إىل مائدة اللجنة

قالــت، وهــي تعــرض ): ســرياليون (الــسيدة كورومــا - ٢
ــاين والث   ــدة األول والثـ ــة املوحـ ــارير الدوريـ ــثالتقـ ــع  الـ والرابـ

، إنــه ينبغــي النظــر )CEDAW/C/SLE/5(واخلــامس لــسرياليون 
إىل حالــة املــرأة يف ســرياليون يف ســياق بلــد خيــرج مــن حــرب   
أهليــة ويواجــه حتــديا هــائال فيمــا يتعلــق بإعــادة بنــاء اقتــصاده    

وأعربــت عــن امتناهنــا لــشعبة النــهوض     . وهياكلــه األساســية 
ــه    ــبري الـــذي قدمتـ ــاملرأة علـــى لـــدعم الكـ ــة بـ إىل وزارة الرعايـ

االجتماعيـــة والـــشؤون اجلنـــسانية وشـــؤون الطفـــل يف إعـــداد 
ــرياليون       ــم املتحــدة يف س ــق القطــري لألم ــا، وإىل الفري تقريره

وقد قامت وزارهتا بإجراء مـشاورات      . ملساعدته التقنية واملالية  
 . واسعة جلمع البيانات الالزمة إلعداد التقرير

ها ببالتزاماهتا مبوجـب    وأضافت أن حكومتها، وفاء من     - ٣
، أنـشأت املكتـب     ١٩٨٨االتفاقية اليت صدقت عليهـا يف عـام         

املعين بشؤون املرأة لتنـسيق املـسائل املتـصلة بتنميـة املـرأة، ويف              
 أنــشأت مكتــب الــشؤون اجلنــسانية يف مكتــب     ١٩٨٣عــام 

وقامـت  . رئيس اجمللس الوطين احلاكم املؤقـت ورئـيس الدولـة         
ية والشؤون اجلنـسانية وشـؤون الطفـل        وزارة الرعاية االجتماع  

 بوضـع سياسـات وطنيـة تتعلـق بتعمـيم مراعـاة             ١٩٩٨يف عام   
املنظور اجلنساين، وسياسات وطنية عن النـهوض بـاملرأة، وقـد           

ــام   ــان يف عـ ــدمها الربملـ ــضا  . ٢٠٠٠اعتمـ ــوزارة أيـ وقامـــت الـ
بتنظــيم حلقــة عمــل ألغــراض التوعيــة وتعاونــت مــع صــندوق  

ئي للمرأة، وجلنـة اإلنقـاذ الدوليـة، واللجنـة          األمم املتحدة اإلمنا  
 . الربملانية املعنية حبقوق اإلنسان

ــالح      - ٤ ــة إصـ ــع جلنـ ــت مـ ــا تعاونـ ــافت أن وزارهتـ وأضـ
القوانني من أجل وضع خطة نسائية إلصالح القوانني يف عـام            

ومت إدراج هــذه اخلطــة يف خطــة عمــل جلنــة إصــالح  . ٢٠٠٣
ا عملـت مـع اللجنـة       ، كما أهنـ   ٢٠٠٥-٢٠٠٤القوانني للفترة   

الربملانية املعنية حبقوق اإلنسان فعقدت مشاورات عـن أحكـام          
. االتفاقية املتصلة بالزواج والطـالق واملـرياث وحقـوق امللكيـة          

ــريف،       ــزواج الع ــسجيل ال ــق بت ــوانني تتعل ــشاريع ق ــداد م ومت إع
 ومن أجل تعزيز متكـني املـرأة يف  . والتركات، والعنف العائلي

 قامت وزارهتـا بالتعـاون مـع صـندوق األمـم            بناء السالم، جمال  
املتحدة اإلمنائي للمرأة بتنظيم مشاورات وطنيـة نـسائية لتعزيـز     
مــشاركة املــرأة يف جلنــة بنــاء الــسالم والتأكــد مــن أن منظــور    
 . املرأة سيظل موضع اعتبار يف صندوق بناء السالم لسرياليون

ــاة املنظــو     - ٥ ــيم مراع ــشأن تعم ــة ب ــسياسة الوطني ر وإن ال
العمليــة اإلمنائيــة الــشاملة تعــاجل الــيت تعتــرب جــزءا مــن اجلنــساين 

الشؤون اجلنسانية بوصفها عنصرا شامال وتؤكـد علـى تطـوير           
ــرأة   ــات املـ ــتجابة الحتياجـ ــة   . االسـ ــسياسة الوطنيـ ــل الـ وتكمـ

ــستهدفة     ــة؛ وتعــّرف اجملــاالت امل ــربامج القطاعي ــسياسات وال ال
 بـصورة منتظمـة يف      الرئيسية للتأكد من أن شؤون املـرأة تعـاجلَ        

ــضع إطــارا      ــشطة؛ وت ــيم األن ــذ والرصــد وتقي التخطــيط والتنفي
وتــدعو الــسياسة الوطنيــة احلكومــة إىل استكــشاف  . مؤســسيا

إمكانيــات جعــل القــوانني منــسجمة للتأكــد مــن أن التنميــة       
االقتصادية واالجتماعية والثقافية تـسري علـى حنـو يتناسـب مـع       

ــاين الوطن  ــة واألمـ ــداف الوطنيـ ــةاألهـ ــة  . يـ ــا مكلفـ وإن وزارهتـ
مبسؤولية العمل على قيادة وتنـسيق تطـوير االسـتجابة لـشؤون      

 . املرأة
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وقالت إن املبـادئ التوجيهيـة للـسياسة الوطنيـة املعنيـة             - ٦
ــدفاع عــن ضــمانات الدســتور      ــاملرأة هتــدف إىل ال ــهوض ب بالن
ــام    ــال؛ وتنفيـــذ أحكـ للحقـــوق املتـــساوية بـــني النـــساء والرجـ

ــاد ــة؛ وإعـ ــسياسية  االتفاقيـ ــة والـ ــه املؤســـسات التعليميـ ة توجيـ
واالجتماعية من أجل ضمان اإلنصاف، والعدالة االجتماعيـة،        
والرفاهية من خالل التنميـة املـستدامة؛ ومعاجلـة حقـوق املـرأة              

وتعيـد  . باعتبارها من حقوق اإلنسان وبوصفها مـسائل إمنائيـة        
يـع  السياسة الوطنية التأكيد على حـق املـرأة يف العمـل علـى مج             

مــستويات احلكومــة، وشــغل مناصــب يف الــسلطة، واملــشاركة 
ــسياسة  . علــى مجيــع املــستويات يف اختــاذ القــرارات   وتؤكــد ال

الوطنيــة علــى أمهيــة تكــافؤ الفــرص بــني النــساء والرجــال فيمــا 
يتعلق باألجور، والترقيـة، والتعيينـات، والتـدريب، فـضال عـن            

علـى  ) األكـادميي التقين أو   (حق املرأة يف احلصول على التعليم       
مجيــع املــستويات واختيــار أي ميــدان مــن ميــادين التخــصص؛  
ويف املطالبـة باحلـصول علـى الرعايـة الـصحية األوليـة، وتنظـيم        
األسرة وغري ذلك من اخلدمات؛ ويف احلـصول علـى مـساعدة            
حكوميـــة قـــصرية األجـــل إذا كـــّن معوقـــات أو مـــشردات أو  

و كوارث مـن    أصبحن على رأس أسر معيشية نتيجة حلروب أ       
ــة    فعــل اإلنــسان؛ ويف أن تكــون ممثلــة يف مجيــع اللجــان الوطني

وأدت اجلهود اليت تبذهلا الوزارات املعنيـة       . واإلقليمية والدولية 
إىل مشاركة أكرب للمرأة يف القطاع العام؛ ومـساواة أكـرب مـع             
الرجل يف جمال التعليم؛ وشـغل عـدد أكـرب مـن مناصـب اختـاذ                

ص الــــيت تــــسمح هلــــن بــــالتمكني  القــــرارات؛ وزيــــادة الفــــر
 . االقتصادي

 يكــرس ١٩٩١وأضــافت أن دســتور ســرياليون لعــام   - ٧
ــساء كــانوا أم رجــاال،     ــواطنني، ن ــع امل ــساوية جلمي احلقــوق املت

، ُيحظـــر ســـن قـــوانني ٧  و٥ و ٤ورهنـــا باألقـــسام الفرعيـــة 
 ٢٧غـري أن القـسم   . يترتب عليها  يف ما  متييزية يف حد ذاهتا أو    

، يـضع قيـودا   ١٩٦١ راسخ من دسـتور عـام     ، وهو حكم  )٤(
على احلماية من التمييز فيمـا يتعلـق بـالتبين والـزواج والطـالق              

والدفن وأيلولة امللكية عند وفاة الـزوج، وعليـه فإنـه مييـز ضـد               
املــرأة يف هــذه املــسائل، وهــذا األمــر قــد حــدده إىل حــد كــبري  

 . القانون العريف املتبع أثناء احلكم االستعماري
ــعت إىل     - ٨ ــتور سـ ــتعراض الدسـ ــة اسـ ــافت أن جلنـ وأضـ

معاجلة مثل هذه األحكام الدستورية الـيت تـثري االعتـراض، ومت            
). د) (٤ (٢٧إعداد مشروع دسـتور مـنقح يلغـى منـه القـسم         

وقد قطعت اللجنة شوطا كبريا يف اسـتعراض القـوانني املتـصلة       
وكان معروضا على وزير العـدل ثالثـة مـشاريع          . حبقوق املرأة 

 واملتعلقـة بتـسجيل     “القوانني الـيت هتـم املـرأة      ”وانني من بينها    ق
حاالت الـزواج العـريف والطـالق، وأيلولـة التركـات، والعنـف             

يـتم عرضـها علـى الربملـان مبوجـب شـهادة اسـتعجال              (العائلي  
، وتـــشريع )٢٠٠٧أغـــسطس /ويـــتم ســـنها حبلـــول شـــهر آب

املـسيحي  معنون املخالفات اجلنسية واملواطنة؛ وقـانون الـزواج     
، وقـانون الـزواج     )املعدل(، وقانون الزواج اإلسالمي     )املعدل(

 . ، وقانون األسرة)املعدل(املدين 
وللتأكد من أن الفتيات الاليت بلغن سـن الـذهاب إىل            - ٩

ــزواج     املدرســة غــري متزوجــات ضــد إرادهتــن، يــنص قــانون ال
العريف على أن هـذه الزجيـات غـري قانونيـة مـا مل يبلـغ الطرفـان          

 سنة على األقـل ووافقـا حبريـة علـى الـزواج، وخيـضع          ١٨سن  
ــق      ــريف املنطب ــانون الع ــل للق ــى األق ــهما عل ــسعى . واحــد من وي

القانون إىل إضفاء الطابع الشرعي على املعاشرة بـني شـريكني           
 سنة أو أكثر عاشا معا مخس سـنوات علـى األقـل؛          ١٨يبلغان  

ان متـزوجني   وإذا كان قانوهنما الشخصي قانونا عرفيا فسُيعترب      
ــانون ــرأة الـــيت   . مبوجـــب القـ ــق للمـ ــك، حيـ ــافة إىل ذلـ وباإلضـ

سجلت زواجها أو تطلقت مبوجب التشريع اجلديـد احلـصول           
ويـستطيع أي طـرف مـن الطـرفني أن          . على نفقة هلا وألطفاهلا   

يتقدم بطلب إىل اجمللس احمللـي للتـسجيل، وأن يقـتين ممتلكـات      
 ُتـرّد اهلـدايا واملـال       ومبوجـب القـانون، ال    . منقولة وغري منقولة  

املدفوع ترقبا للزواج، مما خيفف الـضغط علـى البقـاء يف زواج             
 . ال انسجام فيه بسبب عدم القدرة على إعادة املهر
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وأضافت أن قانون أيلولة التركـات يـسمح بـأن يـرث        - ١٠
األطفــال املولــودون للطــرف املتــوىف قبــل الــزواج واألطفــال       

انوين أو زوجتـه القانونيـة أثنـاء        املولودون للمتوىف ولزوجـه القـ     
الزواج، كما أن القانون مرن مبا فيه الكفايـة ليـشمل األطفـال             

 “الزوجــة/الــزوج”وباملثــل يــشمل تعريــف   . الــشرعيني غــري
األشخاص املتزوجني قانونيا للطرف املتوىف، فضال عن هـؤالء         

تقـل   الذين عاشروا الطرف املتـوىف وكـأهنم متزوجـون ملـدة ال            
ومبوجـــب القـــانون، تـــذهب ممتلكـــات .  تعـــن عـــشر ســـنوا

الطرف املتوىف املنقولة إىل الطرف الذي بقـي علـى قيـد احليـاة              
 . وإىل ألطفال

وقالــت إن العنــف العــائلي يعتــرب قانونيــا واعتياديــا إىل  - ١١
فبموجـب القـانون    . حد مـا يف معظـم اجملتمعـات يف سـرياليون          

 علـى   “معقولـة معاقبة الزوجة معاقبة    ”العريف، للزوج احلق يف     
ومن الناحية النظريـة ميكـن مقاضـاة العنـف          . يصيبها جبراح  أال

العــائلي اخلطــري للغايــة مبوجــب القــانون العــام غــري أن الــشرطة 
ــر حــىت      ــوانني كانــت تنف ــاذ الق ــسؤولة عــن إنف والوكــاالت امل
ــق وحماكمــة املــسؤولني عــن هــذه       ــة األخــرية مــن التحقي اآلون

ــالعنف العــائلي حمــاط مــ  . احلــاالت ــة  ف ــة بثقاف ــة العملي ن الناحي
 . الصمت

وإن التعريف الشامل اجلديـد الـوارد يف قـانون العنـف          - ١٢
العائلي يشمل اإلساءة اجلسدية واجلنسية والعاطفية والكالميـة        
ــرش،      ــف، والتحـ ــن التخويـ ــضال عـ ــصادية فـ ــسية واالقتـ والنفـ
ــشتكي      ــت امل ــة، واإلضــرار باملمتلكــات، ودخــول بي واملالحق

ــه، و  ــدون موافقت ــى    ب ــذي ينطــوي عل ــسلوك ال ــة، أو ال املواجه
ويــشمل التعريــف اجلديــد أيــضا املــسنني  . اإلســاءة أو التهديــد

والقـانون  . وهؤالء الذين يعيشون يف مؤسسات الرعاية العامـة       
حمايد من الناحية اجلنسانية ويوفّر جمموعة من األدوات ملعاجلـة          

ــة      ــات اجلنائي ــك الوســاطة، والعقوب ــا يف ذل ــائلي مب ــف الع ، العن
ووسائل االنتصاف املدنية، ويسمح يف الوقت نفـسه بالتـسوية          
الودية مبوافقة احملكمـة بالنـسبة للحـاالت الـيت ال تنطـوي علـى               

وقد سّن برملـان سـرياليون قـانون مكافحـة االجتـار            . تعٍد خطري 
 الذي وضع تعريفـا واسـعا لالجتـار يـشمل           ٢٠٠٥بالبشر لعام   

 . مي تعويضات للضحايااستغالل املرأة يف الدعارة ويتيح تقد
ــازات    - ١٣ ــرياليون حققـــت إجنـ ــرأة يف سـ ــافت أن املـ وأضـ

 امـرأة يف الربملـان      ١٨فهناك  . متواضعة يف جمال اختاذ القرارات    
عـضوا، كمـا أن نائبـة رئـيس الربملـان امـرأة        ١٢٤املؤلـف مـن   

 عـضوا يف    ٢١جمموعـه    ومما. وتترأس النساء جلانا برملانية هامة    
اء منهم مـن النـساء وتـشغل النـساء ثالثـة            احلكومة، ثالثة أعض  

ومن بـني رؤسـاء اجملـالس       . مناصب من مناصب نواب الوزراء    
، هنـاك امـرأة     )٢٠٠٤( يف إطار قانون احلكومـة احملليـة         ١٩الـ  

كمــا .  مستــشارا٤٢٥ مستــشارة ممــا جمموعــه ٥٢واحــدة، و 
. أن للجان تنميـة الـدوائر عـددا متـساويٍا مـن النـساء والرجـال         

ملــــرأة جلانــــا وإدارات مهمـــة تعــــاجل مــــسائل مثــــل  وتتـــرأس ا 
ــاحلرب ووســائط     االنتخابــات واهلجــرة واألطفــال املنكــوبني ب
اإلعالم وحقوق اإلنسان والتنمية والقضاء، ويـشغلن مناصـب         

 . عليا يف اخلدمة املدنية والشرطة واجليش
 تعلـيم   ٢٠٠٤وجعل قانون التعليم يف سـرياليون لعـام          - ١٤

 مـن   ١٩٩٩قد بدأ تدخل احلكومة يف عام       و. األطفال إجباريا 
خـــالل دفـــع رســـوم التالميـــذ مـــن الـــصف األول إىل الـــصف 
ــع       ــصفوف الراب ــشمل ال ــامج لي ــذا الربن ــد ه ــث؛ مث مت متدي الثال
ــادة ســريعة يف االلتحــاق     ــا أدى إىل زي ــسادس مم واخلــامس وال

كمــا أن برنــامج دعــم تعلــيم الطفلــة قــدم إعانــات   . باملــدارس
ــادة   اســدد ماليــة ماديــة و لرســوم املدرســية ممــا ســاعد علــى زي

وأدت املبادرات العديدة الـيت قامـت       . التحاق البنات باملدارس  
هبا وزارة التعليم إىل تشجيع تعليم البنات وإتاحة فرصة عـودة           
الفتيــات واألمهــات إىل املدرســة ممــا زاد عــددهن وبقــاؤهن يف 

 . املدارس
وأضـــــافت أن وزارة الـــــصحة تتبـــــع جمموعـــــة مـــــن  - ١٥
ملبادرات الرامية إىل االهتمام بالصحة اإلجنابية، وبقاء الطفـل،         ا
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واحملافظــة علــى الفنــيني احملتــرفني يف اجملــال الــصحي، وتــدريب  
العاملني يف اجملال الصحي، وتدبري األدوية، واالهتمام بـاملراكز         
ــة     ــاالت نقـــل فـــريوس نقـــص املناعـ الـــصحية، وخفـــض احتمـ

وخفـض حـاالت اإلصـابة      اإليدز من األم إىل الطفـل،       /البشرية
 . بالناسور املثاين املهبلي، وتوفري الناموسيات، ومعاجلة الكزاز

وقالــت إن الــسياسات وخطــة العمــل الوطنيــة املتعلقــة  - ١٦
بالتنمية الريفية املتكاملة يف سرياليون تـشمل املنظـور اجلنـساين           
ــة      ــى الرعايـ ــة علـ ــرأة الريفيـ ــم حـــصول املـ ــى دعـ ــساعد علـ وتـ

دة مــن التنميــة االقتــصادية، واالئتمانــات    الــصحية، واالســتفا 
ــساء عــن مخــس يف    . وفــرص العمــل  وينبغــي أال يقــل عــدد الن

 . اجملالس احمللية وجلان تنمية الدوائر املؤلفة من عشرة أعضاء
وأضافت أن سـرياليون مـا زالـت جمتمعـا يهـيمن عليـه               - ١٧

فواحـد يف املائـة فقـط مـن         . الرجل والتحديات ما زالت قائمة    
نية الوطنية خمصصة لـوزارة الرعايـة االجتماعيـة والـشؤون           امليزا

اجلنسانية وشؤون الطفل، مما يعين أن هـذه الـوزارة تعتمـد إىل             
وعـــدد العـــاملني يف شـــعبة . حـــد كـــبري علـــى دعـــم املتـــربعني

كمـا أن القـدرة علـى       . الشؤون اجلنسانية وشؤون الطفل قليل    
لعوامــــل اســــتخدام األدوات التحليليــــة اجلنــــسانية حمــــدود؛ فا

الثقافية والتقليدية ما زالت تعطي األولويـة للبـنني، ومـا زالـت              
ومــا زالــت . املــرأة تعــاين مــن التحامــل يف إدارة أمــاكن العمــل

ــة، يف وضــع غــري     ــات، وإن كــّن بــشكلن األغلبي النــساء الريفي
مؤاٍت من حيث إمكانية جلـوئهن إىل العدالـة وحـصوهلن علـى             

 .التعليم واخلدمات الصحية
قالت، يف معرض ترحيبها لتوقيـع سـرياليون        : لرئيسةا - ١٨

على الربوتوكول االختياري لالتفاقيـة، إهنـا تعـرب عـن األمـل             
 . يف أن التصديق سيتم يف أقرب وقت ممكن

  ٢ و ١املادتان 
استفسرت عن اإلطار الزمين العتمـاد      : السيدة بيغوم  - ١٩
ملتوقـع أن يـتم      نظرا ألنه مـن ا     “القوانني الثالثة اليت هتم املرأة    ”

أغـسطس  /حل الربملـان قبـل االنتخابـات الـيت سـتجرى يف آب            
وإذ الحظت أن القوانني العرفية املنطبقة يف كثري مـن      . ٢٠٠٧

مقاطعات البلد غري مكتوبـة وختـضع لتفـسري األعيـان ومتيـز يف              
ــة      ــاك أي ــرأة، ســألت إذا كانــت هن ــان ضــد امل كــثري مــن األحي

. تنــسجم مــع االتفاقيــةخطــط لتــدوين هــذه القــوانني وجعلــها 
ــزم إدراج    ــة تعتـ ــود أن تعـــرف إذا كانـــت احلكومـ ــريا، تـ وأخـ

 . االتفاقية يف الدستور
طلبــت مزيــدا مــن املعلومــات عــن     : الــسيدة ســايغا  - ٢٠

عمــــل جلنــــة اســــتعراض الدســــتور، وبــــصفة خاصــــة  نتيجــــة
) ٤ (٢٧كانت قد أوصت بإدخال تعديالت علـى القـسم           إذا
ــتور الـــذي يـــشمل أحكا ) د( ــة للدسـ ــا تتنـــاىف مـــع االتفاقيـ . مـ

وسألت أيـضا إذا كانـت هـذه التعـديالت املوصـى هبـا سـوف                
ــه يف    ــتفتاء املقــــرر تنظيمــ تكــــون مــــشمولة يف جــــدول االســ

وإذ الحظـت أن القـوانني الثالثـة الـيت هتـم         . ٢٠٠٧يوليه  /متوز
املــرأة تتمتــع باألولويــة مــن حيــث اعتمادهــا عمــال بــشهادة        

ــز   مين املوضــوع العتمــاد  االســتعجال، ســألت عــن اجلــدول ال
القــوانني الــستة األخــرى املــذكورة يف بيــان الدولــة الطــرف       

 . االستهاليل
ــام - ٢١ ــة إصــــالح  : الــــسيدة دايريــ إذ الحظــــت أن جلنــ

القوانني مل تنته بعد من عملها بشأن مجيع القـوانني الـيت يـتعني        
ــع      ــت مجيـ ــألت إذا كانـ ــة، سـ ــع االتفاقيـ ــسجمة مـ ــها منـ جعلـ

تبقية، ال سـيما تلـك التعـديالت املتـصلة          التعديالت املقترحة امل  
. بالقـــانون العـــريف، ســـوف تعـــرض علـــى الربملـــان العتمادهـــا

وطلبت أيضا مزيدا من املعلومات عـن جوانـب حمـددة للحيـاة             
وعلـى حـد علمهـا، تنطبـق        . اليت ينظمهـا فيهـا القـانون العـريف        

وتـود  . القوانني العرفية املختلفة على خمتلف اجملموعات اإلثنيـة       
 تعرف إذا كانت هنـاك أيـة خطـط لتوحيـد هـذه القـوانني،                أن

. مبا أن التبـاين فيمـا بينـها علـى األرجـح أن يـؤدي إىل التمييـز                 
ويــتعني علــى الدولــة الطــرف أيــضا أن تــذكر إذا كــان قــانون   
أيلولة التركات وقانون العنف العائلي عند اعتمادمهـا سـيكون          
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لة يف حالة وجـود     هلما األسبقية على القوانني العرفية ذات الص      
ــضارب ــون     . أي ت ــان يبّت ــا مسعــت أن األعي ــت إهن وأخــريا، قال

أحيانـــا يف مـــسائل ال ختـــضع عـــادة للقـــانون العـــريف، مثـــل       
وتود أن تعـرف اإلجـراء الـذي        . االغتصاب واالعتداء اجلنسي  

سوف يتم اختـاذه لرصـد ومعاجلـة هـذه احلـاالت الـيت تتجـاوز                
 . والية القانون العريف

سألت إذا كانت جلنـة     :  كاداري -هالبريين  السيدة   - ٢٢
استعراض الدستور وجلنة إصـالح القـوانني هيئـتني منفـصلتني،           

هــي نــسبة النــساء والرجــال يف كــل   ومــا هــي وظيفتــهما ومــا 
وإذ الحظت أن القـوانني الثالثـة الـيت هتـم املـرأة قـد مت                . منهما

عرضـــها علـــى احلكومـــة ملناقـــشتها، ســـألت إذا كانـــت جلنـــة  
قـوانني مـا زالـت تـستعرض القـوانني الـستة األخـرى              إصالح ال 

وتــود أن تعــرف أيــضا إذا كانــت القــوانني     . الــيت مت ذكرهــا 
الدينيــة والعرفيــة يف البلــد موجــودة يف شــكل مكتــوب وإن مل  
يكــن األمـــر كـــذلك إذا كانـــت هنـــاك خطـــط لتدوينـــها وإذا  

وأخـريا، طلبـت مزيـدا مـن        . كانت هناك أيـة تعـديالت عليهـا       
إذا  عــن واليــة احملــاكم الدينيــة والعرفيــة وســألت     املعلومــات 

 .كانت املرأة ممثلة فيها
قالت، متحدثـة بوصـفها عـضوا يف اللجنـة،          : الرئيسة - ٢٣

 مــن االتفاقيــة أن ٢إن الــدول األطــراف ملزمــة مبوجــب املــادة 
 للقـضاء علـى التمييـز، مبـا يف          “بـدون تـأخري   ”تتخذ خطـوات    

وسـألت إذا   . لقانون احمللـي  ذلك اإلدراج الكامل لالتفاقية يف ا     
ــرد يف    ــة يـ ــه يف االتفاقيـ ــز املنـــصوص عليـ ــان تعريـــف التمييـ كـ

وعلى الرغم من أن الدستور يـشمل مبـدأ املـساواة،           . الدستور
ومبـا أن االتفاقيـة صـك       . فإن بعض أحكامه تتناىف مع االتفاقية     

من صكوك حقوق اإلنسان امللزمة قانونيـا، ميكـن اسـتخدامها           
ان إلجراء التعديالت الالزمة من أجل جعـل        كحجة أمام الربمل  

 . القانون احمللي ينسجم مع أحكام االتفاقية

وقالت إهنا ترحب مبشاركة املنظمـات غـري احلكوميـة           - ٢٤
يف إعداد التقرير وطلبت مزيـدا مـن املعلومـات عـن املنظمـات              

 . غري احلكومية بصفة عامة
ات غري  قالت إن املنظم  ): سرياليون (السيدة كوروما  - ٢٥

احلكومية شاركت يف مجيع مراحل إعداد التقرير، مبا يف ذلـك         
وتعاونـت احلكومـة تعاونـا وثيقـا مـع املنظمـات        . مجع البيانات 

غري احلكومية وهـو أمـر كـان موضـع تقـدير هائـل ألن عملـها          
 . يكمل عمل احلكومة

قـال إن القـانون العـريف       ): سـرياليون  (السيد سيـساي   - ٢٦
وإن .  مقاطعـــة يف ســـرياليون١٤موعـــه  ممـــا جم١٢منطبـــق يف 

ــانون العــام الــذي يــشمل القــانون املــوروث مــن اململكــة        الق
املتحدة وقوانني سـرياليون اخلاصـة هبـا وقـوانني الربملـان تنطبـق              

وقــد مت االضــطالع مبــشروع جتــرييب  . يف املقــاطعتني األخــريني
ــن إدارة       ــدعم م ــة واحــدة ب ــريف يف مقاطع ــانون الع ــدوين الق لت

الدوليــة التابعــة للمملكــة املتحــدة، ومــن املقــرر أن يــتم التنميــة 
وإن حقـوق   . التوسع يف املشروع ليـشمل املقاطعـات األخـرى        

اإلنــسان، مبــا يف ذلــك احلقــوق املكرســة يف االتفاقيــة، ســوف   
وينبغـي اإلشـارة مـع      . حتترم احتراما كامال يف القوانني املدونـة      

أي قـانون    ينص أصال على أن      ١٩٦٣ذلك إىل أن قانون عام      
عــريف يتنــاىف مــع الدســتور ومــع قــانون صــادر عــن الربملــان أو   

ولـدى  . مبادئ العدالة الطبيعية، ينبغـي أن يعتـرب بـاطال والغيـا           
كل مقاطعة مـن املقاطعـات االثـنيت عـشرة املـذكورة حماكمهـا              
احمللية اليت تطبق القوانني العرفية، وميكـن الطعـن يف قراراهتـا يف        

ــتئناف احمل  ــاكم االسـ ــة حمـ ــة للمقاطعـ ــة التابعـ ــوانني . ليـ وإن القـ
العرفية، باستثناء القوانني املتصلة بتوزيـع املمتلكـات وبـالزواج          

وعليه، تنشأ أحيانا حاالت مـن عـدم الـيقني مـن            . غري مكتوبة 
حيث تفسريها ويتم االعتماد اعتمـادا كـبريا علـى الـسوابق يف             

 .إصدار األحكام
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يــشمل كــل جمــال وأضــاف أن القــانون العــريف املــدين  - ٢٧
مــن جمــاالت احليــاة، مبــا يف ذلــك الــزواج، وحيــازة األراضــي،  

ــة  ــات التعاقدي ــى    . والعالق ــائي عل ــريف اجلن ــانون الع ــق الق وينطب
. اجلنح الـيت يعاقَـب عليهـا بالـسجن ملـدة تقـل عـن سـتة أشـهر               

ومبا أن اجلرائم اخلطرية، مبـا يف ذلـك العنـف العـائلي واجلـرائم               
شـد، لـيس للمحـاكم احملليـة واليـة          اجلنسية، ختـضع لعقوبـات أ     

. وحيـــاكَم مرتكبـــو هـــذه اجلـــرائم يف احملـــاكم الرمسيـــة. عليهـــا
ويطبق األعيان القانون العريف على أساس غـري رمسـي ولكنـهم            

وأي شـخص غـري    . ال يبتون يف املسائل املعروضة على احملـاكم       
ميكـــن أن يقـــدم راضٍ عــن تـــدخل أي شــخص مـــن األعيــان    

شــكوى إىل احملكمــة احملليــة ويتابعهــا علــى مجيــع مــستويات       
 .النظام القضائي حىت احملكمة العليا

حاولـــت املنظمـــات غـــري احلكوميـــة واجملتمـــع املـــدين   - ٢٨
بأكمله الضغط من أجل اإلسراع يف َسّن القوانني الثالثـة الـيت            

ــأ     ثرة هتــم املــرأة ألهنــا تغطــي معظــم جوانــب حقــوق املــرأة املت
وُيتوقع أن يـتم سـن هـذه القـوانني قبـل حـل              . بالقوانني العرفية 

ــة  ــراء االنتخابـــات املقبلـ ــان إلجـ ــذه  . الربملـ ــدما تـــصبح هـ وعنـ
القــوانني نافــذة ســوف تبطـــل بــالطبع القــوانني العرفيـــة ذات      

 .الصلة
وأضاف أن تعريف التمييز يف الدسـتور يطـابق تقريبـا            - ٢٩

نــة اســتعراض الدســتور وقــد أصــدرت جل. تعريفــه يف االتفاقيــة
ويؤمـل أن   . من الدسـتور  ) ٤ (٢٧تقريرا يوصي بإلغاء القسم     

ــديل الدســتور مــن خــالل       ــا بتع ــى التزامه ــة عل ــربهن احلكوم ت
 . عرض املسألة يف استفتاء يف املستقبل القريب

وقـــال إن جلنـــة اســـتعراض الدســـتور وجلنـــة إصـــالح   - ٣٠
ــان منفــصلتان  ــوانني هيئت ــشاء األخــ . الق ــد مت إن رية مبوجــب وق

قانون أصدره الربملان، وهي مكلفة باسـتعراض مجيـع القـوانني           
الوطنيــة هبــدف جعلــها تنــسجم مــع االلتزامــات الدوليــة للبلــد   

ــدميقراطي   ــم الـ ــسان واحلكـ ــوق اإلنـ ــادئ حقـ ــة  . ومبـ ــا جلنـ أمـ

ــن       ــادرة م ــى مب ــاء عل ــشاؤها بن ــد مت إن اســتعراض الدســتور فق
نــة إصــالح الــرئيس وهــي تتــسم بطبيعــة سياســية أكــرب مــن جل  

ولديها والية أوسع تتمثل يف استعراض املـسائل الـيت          . القوانني
وأعــضاؤها ممثلــون . تــؤثر يف كــل جانــب مــن جوانــب اجملتمــع

يف اإلدارات احلكوميــــة واجملتمــــع املــــدين واملنظمــــات غــــري     
 ٢٧ومــن بــني مهامهــا املتــصلة باســتعراض القــسم  . احلكوميــة

ــل أحنـــ    ) ٤( ــشاورات يف كـ ــد مـ ــتور، عقـ ــن الدسـ ــد مـ اء البلـ
 . لالطالع على آراء اجلمهور يف هذا الصدد

  ٣املادة 
يف  ٦١إذ الحظـــت أن : الـــسيدة أروشـــا دومينغيـــز - ٣١

املائة من السكان يعيشون يف املناطق الريفية، طلبت مزيدا مـن        
املعلومات عن الطريقة اليت تتعاون هبا اآلليات الوطنية للنـساء،          

حملليــة املــسؤولة عــن تنفيــذ  مــن الناحيــة العمليــة، مــع اهلياكــل ا 
ونظــرا ألن اآلليــات الوطنيــة . سياســات املــساواة بــني اجلنــسني

تعوزهــا املــوارد، فإهنــا تــود أن تعــرف إذا كانــت لــديها واليــة  
حمددة ملتابعة تنفيذ السياسات على الـصعيد احمللـي أو إذا كـان             

ــى أســاس طــوعي حمــض     ــتم عل ــاون ي ــا. هــذا التع ــق  وفيم يتعل
ة للنــهوض بــاملرأة، ســألت كيــف تــستطيع  بالــسياسات الوطنيــ

ــة أن تتأكــد مــن أن احتياجــات النــساء تؤخــذ     اآلليــات الوطني
بعــني االعتبــار يف مجيــع املــشاريع املتــصلة بالتنميــة االجتماعيــة  

ــصادية ــود أن تعــرف إذا كانــت    . واالقت وأخــريا، قالــت إهنــا ت
ــضعفة مــن      ــساعدة اجملموعــات املست ــاك سياســات حمــددة مل هن

ل تلـــك اجملموعـــات املـــشردة أو املعوقـــة، أو الـــيت النـــساء، مثـــ
ــة للحــــرب يف    ــر املعيــــشية نتيجــ أصــــبحت علــــى رأس األســ

 .سرياليون
أعربت عن خيبة أملها لعـدم إحـراز        : السيدة نويباور  - ٣٢

ــني       ــساواة بـ ــاملرأة واملـ ــهوض بـ ــات النـ ــذ سياسـ ــدم يف تنفيـ تقـ
رة ونظرا ألن اآلليات الوطنية للمـرأة تفتقـر إىل القـد          . اجلنسني

الالزمة على االضطالع بعملها علـى حنـو فعـال، فإهنـا تـود أن             
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تعـرف إذا كانـت احلكومـة قــد أفـادت الربملـان بالعقبـات الــيت       
تواجههــا يف هــذا الــصدد، مبــا أن الربملــان، علــى مــا يفتــرض،    

وسـألت أيـضا إذا     . يبت يف موضـوع ختـصيص مـوارد امليزانيـة         
عاملـة برملانيـة    كانت الدولة الطرف قد نظرت يف إنـشاء هيئـة           

ــق املــساواة بــني        ــهوض بــاملرأة وحتقي ــل مــسؤوليتها يف الن تتمث
فمن شأن هذه اهليئة أن تساعد علـى التأكـد مـن أن             . اجلنسني

 . الربملان يعطي حقوق املرأة األمهية الكافية
رحبــت بالتقــدم الــذي  : الــسيدة تافــاريس دا ســيلفا  - ٣٣

ها قالــت إن أحرزتــه الدولــة الطــرف يف جمــاالت كــثرية، ولكنــ 
وطلبـت توضـيحات    . هناك عمـال كـثريا مـا زال يـتعني إجنـازه           

ــضاربة     ــر مــن أن أولويــات احلكومــة املت عــن مــا ورد يف التقري
تعرقـــــل تنفيـــــذ خطـــــة العمـــــل املتعلقـــــة بالنـــــهوض بـــــاملرأة 

)CEDAW/C/SLE/5 ــرة ــاء يف  ). ٦-٥-١٠، الفقـــ ــا جـــ ومـــ
ساسـي  التقرير يعطي االنطباع بأنه ليس لدى احلكومة التـزام أ         

باملساواة بني اجلنسني، على الرغم مـن أنـه ينبغـي أن ُينظـر إىل          
. املــــساواة بــــصفتها شــــرطا مــــسبقا للتنميــــة والدميقراطيــــة     

واستفـسرت عمــا تعتــزم احلكومــة عملـه إلعطــاء املــساواة بــني   
 . اجلنسني األولوية اليت تستحقها

ــبارد  - ٣٤ ــسيدة غاس ــشاكل الناشــئة عــن    : ال ــت بامل اعترف
غــري أنــه مــن األمهيــة القــصوى أن تكــون .  املــوارداالفتقــار إىل

هناك آليات قوية وفعالة يف جمـال املـساواة بـني اجلنـسني تتـسم             
بأهداف واضحة وختضع لتقييم منتظم يف كل وزارة ويف كـل           

ــد  ــاء البلـ ــية    . أحنـ ــدون إرادة سياسـ ــق ذلـــك بـ ــن حتقيـ وال ميكـ
ــة    . متواصــلة ــر الدول ــة حتــضري تقري ــساءلت إذا كانــت عملي وت

طــرف كــان مفيــدا بالنــسبة ألصــحاب املــصلحة وأدى إىل      ال
 . معرفة أوسع لالتفاقية

قالت إن إنشاء اجملـالس     ): سرياليون (السيدة كوروما  - ٣٥
احمللية كان أحد التدابري اليت مت اختاذهـا للتعـويض عـن االفتقـار       

واملطلوب من اجمللس احمللـي     . إىل املوارد على الصعيد الوزاري    

ـــ  ــع ال ــاون مـ ــشطتها   أن يتعـ ــد أنـ ــام برصـ ــة والقيـ وزارات املعنيـ
فما زال األمـن وإصـالح اهلياكـل األساسـية موضـع            . وتقييمها

وإن وزارهتـا،  . اهتمام هائل يف البلد يف أعقاب احلرب األهليـة        
وهي وزارة الرعايـة االجتماعيـة والـشؤون اجلنـسانية وشـؤون            
الطفل، ال تعمل مع جلنـة بنـاء الـسالم املكلفـة مبـسألة تعـويض          
ــى رأس األســر       ــاليت عل ــساء ال ــيهم الن ــن ف ضــحايا احلــرب، مب
املعيـــشية والـــاليت فقـــدن أزواجهـــن، بـــل هـــي مـــسؤولة عـــن  

. االضطالع بربنامج نزع السالح والتسريح وإعـادة االنـدماج        
وليس لدى الوزارة إال ميزانية صغرية تسعى إىل زيادهتـا بـدعم     

لـــى مــن جلنـــة اإلشــراف الربملانيـــة، وتعتمــد إىل حـــد كــبري ع    
ــة    ــشركاء يف التنمي ــاحنني وال ــات امل ــن   . تربع ــتفادت م ــد اس وق

تعاون الوزارات األخرى من خالل مراكز التنسيق اجلنـسانية؛         
ــاملني يف هــــذه الــــوزارات       ــري أ املــــوظفني اإلداريــــني العــ غــ

يــــستطيعون لألســــف أن يكــــون هلــــم دائمــــا تــــأثري علــــى  ال
ــسياسات   ــة ورســم ال فقــد طُلــب مــن  . املخصــصات يف امليزاني

لوزارات ذات الصلة أن ختتار فنيني هلذا الغـرض، وقـد بـدأت      ا
ومت تأجيـل اجتمـاع كـان     . بعض الوزارات تفعل ذلك بالفعـل     

ُيعتــزم عقــده مــع الــوزارات املعنيــة ملناقــشة اآلثــار املترتبــة علــى 
االتفاقية، غري أن توصيات اللجنة سوف حتال إىل الوزراء قبل          

يـز بـصفة خاصـة علـى        االنتخابات القادمة، وسـوف يـتم الترك      
وال تعترب احلكومة الـشؤون     . ما لشؤون املرأة من طبيعة شاملة     

اجلنسانية جماال ذا أولوية إال أهنا تتوق إىل تعزيز هـذه املـسائل،             
وعلى الرغم من القيود اليت تعاين منـها عملـت جاهـدة لزيـادة              

وســوف تواصــل عملــها بالتعــاون مــع     . وعــي اجلمهــور هبــا  
ــع أن    املنظمــات غــري احلكو  ــن املتوق ــدين، وم ــع امل ــة، واجملتم مي
 .حتقق مزيدا من التقدم

ــدي  - ٣٦ ــسيد فان ــة  ): ســرياليون (ال ــال إن وزارة الرفاهي ق
االجتماعية والشؤون احلنـسانية وشـؤون الطفـل مـسؤولة عـن            
تعميم مراعاة املنظور اجلنـساين، وتنفيـذ االتفاقيـة هـو مـن بـني              

حل املــرأة الريفيــة، ومــن خــالل اجلهــود املبذولــة لــصا . أهــدافها
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مانــة الالمركزيــة، وتعتــزم إنــشاء نظــام  األعملــت الــوزارة مــع 
واحلكومـــة ملتزمـــة بتحقيـــق   . إداري شـــامل لـــشؤون املـــرأة  

 . املساواة بني اجلنسني و تعترف بأنه مصلحة وطنية
 ٤املادة 
أبرزت، متحدثة بصفتها عـضوا يف اللجنـة،        : الرئيسة - ٣٧

املؤقتــة وأحالــت الدولــة الطــرف إىل  أمهيــة التــدابري االســتثنائية 
ــم   ــة رقـ ــية العامـ ــل    ٢٥ التوصـ ــي إىل التعجيـ ــيت ترمـ ــة الـ  للجنـ

وتساءلت إذا كان ميكن إدراج هـذه التـدابري     . بالنهوض باملرأة 
يف الدســتور وغــريه مــن التــشريعات مبــا أن االتفاقيــة ال تنطبــق  

 . بصورة مباشرة يف سرياليون
نه يتم التأكيد على     قال إ ): سرياليون (السيد سيساي  - ٣٨

ــة مل تــدَرج يف    ــز يف الدســتور، إال أن االتفاقي مبــدأ عــدم التميي
ــي  ــانون احملل ــل القــانون     . الق ــشريعات جلع وجيــري إصــالح الت

ومبجــرد أن يــتم إصــالح . احمللــي ينــسجم مــع أحكــام االتفاقيــة
 . التشريعات ُيتوقع أن يأيت دور القانون احمللي

  ٥املادة 
أثنت على اجلهود الـيت بذلتـها الدولـة         : السيدة سيمز  - ٣٩

ــة      ــرغم مــن االضــطرابات احمللي ــى ال ــرأة، عل ــصاحل امل الطــرف ل
وأعربـت عـن خيبـة أملـها بـسبب         . النامجة عن احلـرب األهليـة     

ــن       ــاث يف أي م ــان اإلن ــى خت ــة عل عــدم ذكــر العواقــب املترتب
وتــود . املبــادرات الــيت مت اختاذهــا للتأكيــد علــى حقــوق املــرأة  

ة مىت ستقوم حكومة سرياليون بالقضاء على هـذه         اللجنة معرف 
املمارســة املــشينة الــيت تــشكل انتــهاكا صــارخا لــسالمة املــرأة   

 . اجلسدية
ــسيدة بيمينتيـــل - ٤٠ ــارهتا إىل  : الـ قالـــت، يف معـــرض إشـ

توصيات املقرر اخلاص عن العنـف املوجـه ضـد املـرأة وأسـبابه              
لقـــانون  للجنـــة، إن ا١٩وعواقبـــه وإىل التوصـــية العامـــة رقـــم 

العــريف يعــزز امليــل إىل معاملــة املــرأة علــى أهنــا مــن درجــة أدىن 
وتــود اللجنــة احلــصول علــى    . وإىل ارتكــاب العنــف ضــدها  

معلومــات عــن التــدابري الــيت تتخــذها الدولــة الطــرف ملكافحــة  
وتساءلت إذا كانـت    . العنف العائلي ولضمان العدل للضحايا    

ــة خطــط جلمــع البيانــات عــن حجــم هــذه     الظــاهرة؛ هنــاك أي
وكيف تعتزم احلكومة مكافحة هذه العـادة؛ ومـا الـذي تفعلـه             
لتشجيع املرأة على اإلبالغ عن العنف املوجه ضـدها والـسعي           

وهل هناك خطة لوضع قـوانني حمـددة        . إىل اللجوء إىل القانون   
 حول هذا املوضوع؟ 

ــيلفا  - ٤١ ــة : الـــسيدة تافـــاريس دا سـ قالـــت إن رّد الدولـ
 علــى الطلــب الــوارد يف قائمــة القــضايا الطــرف مل يكــن كافيــا

واألســئلة بتقــدمي معلومــات عــن االســتراتيجية الــشاملة إلجيــاد   
، CEDAW/C/SLE/Q/5(بيئة تؤدي إىل املـساواة بـني اجلنـسني          

ورمبا من شأن اتباع هنـج جديـد يف النظـام           ). ١٠السؤال رقم   
ــضاء      ــى الق ــساعد عل ــالم أن ي ــشر واإلع التعليمــي ويف دور الن

ووفقا للمعلومـات الـواردة مـن مكتـب       . والب النمطية على الق 
األمم املتحدة للتكامـل يف سـرياليون، هنـاك زيـادة يف حـاالت              
االغتصاب والعنف املوجه ضد املـرأة يف فتـرة مـا بعـد الـرتاع،               

وتـود أن  . كما أن هناك تقصريا يف اإلبالغ عن هـذه احلـاالت          
لــه تعــرف إذا كــان هــذا األمــر مــستمرا ومــا الــذي يــتم عم       

لتشجيع املرأة على اللجوء إىل القانون للتصدي هلـذه احلـاالت       
 . ووضع حد إلفالت مرتكيب هذا العنف من العقاب

أشارت إىل أن التقرير الـدوري للدولـة        : السيدة شني  - ٤٢
الطرف ال يعترف بـأن ختـان اإلنـاث مـسألة اقتـصادية مبـا أنـه                 

 ،CEDAW/C/SLE/5(يشكل مورد رزق ملن ينظمن الطقـوس        
ــرة  ــن    ). ٨-٥-١٢الفقـ ــوفر هلـ ــة أن تـ ــى احلكومـ ــتعني علـ ويـ

مصدر دخل بديل ولكنـها حتتـاج أيـضا إىل تغـيري فهـم الرجـل               
للجنس مبا أن الرجل ال يود أن يتزوج امرأة مل جتـر هلـا عمليـة             

وتود أن تعرف ما الذي مت عمله لتوفري إعـادة التأهيـل            . اخلتان
حايا االغتـصاب   الضروري للغاية وإسداء املشورة النفـسية لـض       

 . والعنف اجلنسي يف حاالت الرتاع املسلح
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ــاه  - ٤٣ ــسيدة كــوكر أبي ــا  : ال قالــت إن احلكومــات أحيان
تستخدم وزن التقاليد والعادات كحجة لعدم التصدي ملعاملـة        

غــري أن التقاليــد عمليــة ديناميــة؛  . املــرأة معاملــة غــري متــساوية 
لعادات على أهنـا    وال ُينظر إىل هذه ا    . وميكن للعادات أن تتغري   

ودعت الدولـةَ الطـرف إىل أن   . ال تتغري إال عندما تتعلق باملرأة     
تأخذ زمام املبادرة وأن تكون وطيدة العزم من خالل التأكيـد           
على أن التنمية ستعاين إذا ظلت النساء الـاليت يـشكلن نـصف             

وسألت ما الذي مت عمله لتنفيذ توصـيات        . السكان يف اخللفية  
مـــن أجـــل تقـــدمي الـــدعم قـــائق واملـــصاحلة جلنـــة اســـتجالء احل

 . النفسي واالجتماعي لضحايا العنف
قـال، ردا علـى الـسؤال     ): سـرياليون  (السيد سيـساي   - ٤٤

املطــروح حــول التــدابري املتخــذة ملكافحــة االغتــصاب والعنــف 
ــد احلــرب       ــة بع ــيت تواجــه احلكوم ــشاكل ال ــائلي، إن أحلّ امل الع

ال القـضائي وعـدم وجـود    تتمثل يف عدم وجود عاملني يف اجملـ    
ــامني  ــدعني ع ــدان     . م ــن البل ــة م ــشركاء يف التنمي ــساعدة ال ومب

األخرى، عادت احملاكم لتعمـل اآلن ومت تعـيني مـدعني عـامني         
جدد؛ وجيـري حـل مـسألة املرتبـات وظـروف العمـل يف إطـار         
ــة؛ وجيـــري تـــدريب الـــشرطة ملـــساعدة    ــة العدالـ ــامج تنميـ برنـ

ت الـصارمة للغايـة املفروضـة      كمـا أن العقوبـا    . املدعني العامني 
يف حالة االغتصاب، مبا يف ذلك السجن مدى احلياة يف بعـض            

واملشكلة هـي أن الـضحايا ينفـرن مـن          . احلاالت، إجراء رادع  
تقدمي شهادهتن، ذلـك أن املطلـوب مـن املـرأة أن تـصف بدقـة                
مــا حــدث هلــا؛ وال تــود املــرأة أن تعــيش الــصدمة مــرة أخــرى  

وملعاجلـة  . مة احملتملة اليت ستلحق هبـا     ذلك أهنا ختشى من الوص    
هذه املشكلة، أصبح من املمكن تقدمي األدلة يف جلـسة مغلقـة            

ويف احلـاالت الـيت تنطـوي       . يف اإلجراءات السابقة للمحاكمـة    
ــة  ١٥علـــى فتيـــات حتـــت ســـن   ــة املوافقـ ــنة ال تقبـــل حجـ  سـ

 . كدفاع
قالــت إنــه مت إنــشاء   ): ســرياليون (الــسيدة كورومــا  - ٤٥

عم العائالت وخطوط هاتفية ملساعدة النساء علـى    وحدات لد 

التصدي للعنـف العـائلي واجلنـسي والتعامـل حبـسب االقتـضاء             
وفيمــا يتعلــق خبتــان اإلنــاث، . مــع األطبــاء والــشرطة واحملــاكم

ــت      ــر إىل وقـ ــيحتاج األمـ ــلة وسـ ــة متأصـ ــرت أن املمارسـ ذكـ
وأحد الدالئل الـيت تـشري إىل بعـض التقـدم هـو             . للقضاء عليها 

أصـــبح مـــن املقبـــول التحـــدث عـــن املوضـــوع وعقـــد       أنـــه 
وأضــــافت أن . اجتماعــــات بــــشأنه ونــــشر مقــــاالت حولــــه 

ــل مــع        ــال وتعم ــذا اجمل ــشطة يف ه ــة ن ــري احلكومي ــات غ املنظم
 هــذه الطقــوس إلجيــاد مهــن ومــصادر دخــل بديلــة “منظمــي”

ويــسعى قــانون جديــد يف الربملــان إىل رفــع الــسن األدىن  . هلــن
ة، وهــي خطــوة صــغرية أخــرى  ســن ١٨إلجــراء الطقــوس إىل 

 . على طريق القضاء التام على هذه املمارسة
قالت، متحدثـة بوصـفها عـضوا يف اللجنـة،          : الرئيسة - ٤٦

ــا       ــاك قانون ــرد أن هن ــة ال ميكــن أن تكــون راضــية جمل إن اللجن
يفـرض حــدا أدىن للعمـر مــن أجـل ممارســة عمليـة غــري مقبولــة     

 .مبوجب االتفاقية
  ٦املادة 
سـألت إذا كـان قـانون مكافحـة         :  شـوتيكول  السيدة - ٤٧

االجتــار بالبــشر فعــاال، وبــصفة خاصــة إذا كــان قــد مت حتديــد    
العقــاب وفرضــه، وإذا كــان قــد مت دفــع التعــويض ومــن الــذي 
دفعه، وإذا كانـت الـشرطة قـد تلقـت التـدريب الـالزم لتنفيـذ                

ــة    . أحكــام القــانون  ــدا مــن املعلومــات عــن اللجن وطلبــت مزي
ــني ا  ــشتركة بـ ــة  املـ ــل الوطنيـ ــة العمـ ــوزارات وفرقـ ــت . لـ وحثـ

احلكومة علـى طلـب املـساعدة مـن املنظمـات الدوليـة إلجـراء                
ومـن شـأن ذلـك أن       . دراسة عن االجتـار باألشـخاص يف البلـد        

وطلبــت أيــضا . يــساعد فرقــة العمــل علــى تنفيــذ تــدابري فعالــة  
مزيدا من املعلومات عـن خطـة األنـشطة الـيت وضـعتها اللجنـة               

 . الوزاراتاملشتركة بني 
قال إن للقـانون أحكامـا      ): سرياليون (السيد سيساي  - ٤٨

وأضـاف أن مـوظفي    . تغطي معظم املسائل اليت أثارهـا اخلـرباء       
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. الدولة ال يتمتعون حبصانة وميكن حماكمتهم مبوجـب القـانون         
ويدفع املتاجرون باألشخاص الذين مت إدانتهم التعويـضات إىل         

 . وعات لديها أموالالضحايا وهم عادة أشخاص أو جمم
قالت إنه يتم تدريب الـشرطة علـى        : السيدة كوروما  - ٤٩

وأعربـت عـن موافقتـها علـى أن         . مكافحة االجتار باألشخاص  
دراســة بــشأن االجتــار باألشــخاص ســوف تكــون قّيمــة ومــن    

أمــا خطــة العمــل فمــا  . شــأهنا أن تــثري القــضية أمــام احلكومــة  
يـل الـرد علـى هـذه        زالت معروضة على الربملـان واألفـضل تأج       

 .األسئلة إىل أن يتم اعتماد اخلطة
  ٨ و ٧املادتان 

ــسيدة زو  - ٥٠ ــساكياوالــ ــه  : كــ ــا تفعلــ ــسرت عمــ استفــ
احلكومة للتغلب على أثر القيم التقليدية، وقلـة احتـرام الـذات             
عند النساء، وتعزيز مـشاركتهن يف اختـاذ القـرارات، ومتثيلـهن            

محـالت التوعيـة يف     وحثـت احلكومـة علـى تعبئـة         . يف احلكومة 
وسائط اإلعـالم واحللقـات الدراسـية التدريبيـة الـيت تـستهدف             

 . النساء من أجل تغيري طريقة تفكري الناس
ــاور  - ٥١ ــسيدة نويبــ ــساء   : الــ ــدد النــ ــت أن عــ إذ الحظــ

ــان ويف غـــريه مـــن اهليئـــات الـــيت تتخـــذ    املـــشاركات يف الربملـ
ــضا،     ــزال منخفـ ــان ال يـ ــاد وإن كـ ــذ يف االزديـ ــرارات آخـ القـ
سألت إذا كان قد مت جتربة التدابري االستثنائية املؤقتة متشيا مـع            

فلــيس هنــاك، علــى مــا يبــدو، أدلــة  .  للجنــة٢٥التوصــية رقــم 
كافيــة علــى أن للحكومــة سياســة عامــة للتغلــب علــى هتمــيش  

وسـألت عـن التـدابري الـيت مت اعتمادهـا لتعزيـز مـشاركة            . املرأة
ــا يف ذلــــك   ــرارات، مبــ ــاذ القــ ــرأة يف اختــ ــة  املــ ــدابري املؤقتــ  التــ

 . االستثنائية
ــسيدة شــني  - ٥٢ ــة نظمــت   : ال ــت احلكوم ســألت إذا كان

محالت توعية لتعزيز مشاركة أكـرب مـن جانـب املـرأة يف حـل               
وهـل  ). ٢٠٠٠ (١٣٢٥الرتاعات متشيا مع قرار جملس األمن       

أصـــدرت حكومـــة ســـرياليون اعتـــذارا رمسيـــا للنـــساء بـــسبب 

، كما أوصت بذلك جلنـة     سبب هلن الرتاع من دمار وضرر      ما
استجالء احلقائق واملصاحلة؟ وأعربت عن رغبتها يف االطـالع          

 .على التقدم العام احملرز يف تنفيذ توصيات اللجنة
قالـت إن سـرياليون،     :  زيـرداين  -السيدة بيلميهوب    - ٥٣

شــأهنا يف ذلــك شــأن كــثري مــن البلــدان األفريقيــة، عانــت مــن  
سر تــــاريخ التــــوترات األثـــر الوحــــشي لالســــتعمار، ممـــا يفــــ  

ويــتعني علــى . واحلــروب األهليــة يف فتــرة مــا بعــد االســتعمار  
القــوى االســتعمارية الــسابقة أن تقــدم الــدعم إلعــادة التأهيــل   

وحثت سـرياليون   . والبناء من أجل إصالح الضرر الذي سببته      
علـــى املطالبـــة مبـــساعدة اجلهـــات املاحنـــة واملنظمـــات الدوليـــة 

 ب النــساء علــى أداء دورهــن النــشطإلعــادة بنــاء البلــد وتــدري
 .الذي يعود إليهن يف اجملتمع

استفـــسرت إذا كانـــت :  شـــيلنغ-الـــسيدة شـــوب  - ٥٤
األحزاب السياسية يف سرياليون تدرج مسائل شؤون املـرأة يف          
برناجمها، وإذا كانـت تـدعم التـدابري املؤقتـة االسـتثنائية لـصاحل              

اء يـــشغلن وإذ الحظـــت أن عـــددا متزايـــدا مـــن النـــس . املـــرأة
ــادة يف       ــزن ع ــساء يترك ــت الن ــة، ســألت إذا كان ــائف عام وظ
جماالت جغرافية حمددة، ويف رتب حكوميـة معينـة أو وزارات           

وطلبت مزيدا من املعلومـات عـن وظيفـة ومهمـة جلـان             . معينة
وإذ الحظـت أن عـدد النـساء قليـل بـني  كبـار               . تنمية الـدوائر  

صب الزعامـة   الزعماء، سألت عن من الذي ميكن ترشـحيه ملنـ         
ــة الترشــيح     ــوم بعملي ــذي يق ــن ال ــى   . وم ــة عل ــت احلكوم وحث

 ١٣٢٥استخدام السلطة اليت منحهـا إياهـا قـرار جملـس األمـن       
 مــن االتفاقيــة  ٧ واملــادة ٤ مــن املــادة  ١، والفقــرة )٢٠٠٠(

العتماد تدابري مؤقتة استثنائية ترمي إىل زيادة مشاركة النـساء          
 . يف هيئات السالم و املصاحلة

أكـد ألعـضاء اللجنـة أن       ): سرياليون (السيد بيماغيب  - ٥٥
النساء ممثالت متثيال كافيا يف فرقة العمل الوطنية املسؤولة عـن      

أمــا فيمــا يتعلــق بتوصــيات . تنفيــذ توصــيات جلنــة بنــاء الــسالم
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جلنة استجالء احلقـائق واملـصاحلة، فقـد نفـذت املنظمـات غـري              
والعامـل  . اتاحلكومية يف بعـض احلـاالت بعـض هـذه التوصـي           

ــات اختــاذ       ــرأة يف هيئ ــسبة للم ــساواة بالن ــق امل األساســي لتحقي
ــستعدات       ــث يكــن م ــيمهن حبي ــز تعل ــل يف تعزي ــرارات يتمث الق

 . وقادرات على تويل هذه املهام
قــال إن منــصب كــبري  ): ســرياليون (الــسيد سيــساي - ٥٦

األعيان هو جانب من جوانب احلكم احمللي الـذي يـنص عليـه             
 انتخاب األعيان مدى احلياة من بني مرشـحني         ويتم. الدستور

. ينتمــون إىل األســر احلاكمــة بعــد أن ترشــحهم جلنــة األعيــان  
وجلان تنمية الـدوائر هـي أصـغر الوحـدات اإلداريـة يف احلكـم               

 . احمللي ومقرها املقاطعات
 .٠٠/١٣رفعت اجللسة الساعة  

 
 


