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  مقدمة    
عقد الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل، املنشأ مبوجب قرار جملـس              -١

 ٢ يف الفترة من  احلادية عشرة ، دورته   ٢٠٠٧يونيه  / حزيران ١٨ املؤرخ   ٥/١حقوق اإلنسان   
 ٥  املعقـودة يف  لثامنة  ا يف اجللسة    سرياليون واسُتعرضت احلالة يف     .٢٠١١مايو  / أيار ١٣إىل  
السيد فرانكلني باي كارغبو، النائب العام ووزيـر         سرياليون وترأس وفد    .٢٠١١مايو  /أيار

 ٩ املعقودة يف الثانية عشرة    يف جلسته    سرياليونواعتمد الفريق العامل هذا التقرير عن       . العدل
  . ٢٠١١مايو /أيار
، فريق املقررين   ٢٠١٠ونيه  ي/ حزيران ٢١يف  كان جملس حقوق اإلنسان قد اختار       و  -٢

  .زامبيا وسلوفاكيا وملديف: لتيسري استعراض احلالة يف سرياليون) اجملموعة الثالثية(التايل 
، صدرت الوثائق التالية ألغـراض      ٥/١ من مرفق القرار     ١٥وعمالً بأحكام الفقرة      -٣

  :استعراض احلالة يف سرياليون
ــين  )أ(   ــر وط ــرة  /تقري ــاً للفق ــدم وفق ــي مق ــرض خط ) أ(١٥ ع

(A/HRC/WG.6/11/SLE/1)؛ 

جتميع للمعلومات أعدته مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنـسان            )ب(  
  ؛(A/HRC/WG.6/11/SLE/2) )ب(١٥وفقاً للفقرة 

) ج(١٥موجز أعدته املفوضية السامية حلقوق اإلنـسان وفقـاً للفقـرة              )ج(  
(A/HRC/WG.6/11/SLE/3).  

 طريق اجملموعة الثالثية، قائمة أسئلة أعدها سلفاً كل من          وأحيلت إىل سرياليون عن     -٤
بلجيكا واجلمهورية التشيكية وسلوفينيا والسويد وسويسرا واململكة املتحدة لربيطانيا        آيرلندا و 

وهذه األسئلة متاحة علـى املوقـع الـشبكي         . العظمى وآيرلندا الشمالية والنرويج وهولندا    
  . لشاملاخلارجي آللية االستعراض الدوري ا

  موجز مداوالت عملية االستعراض  -أوالً   

  عرض احلالة من جانب الدولة موضوع االستعراض  -ألف   
قدم رئيس الوفد يف مالحظاته االستهاللية جرداً للسياق الذي مت فيه جتميع التقريـر                -٥

س لقد تولت احلكومة احلالية اليت يرأسها الـرئي . الوطين مبوجب االستعراض الدوري الشامل   
 للتنميـة أساسـه      جديداً وأعلنت بسرعة إطاراً  . ٢٠٠٧سبتمرب  /كوروما السلطة يف أيلول   

 عملية اإلبالغ مبوجب ٢٠١٠وأطلق الرئيس يف عام ". برنامج من أجل التغيري"احلقوق وامسه 
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وُعِقدت، مبساعدة . االستعراض الدوري الشامل اليت ُصنِّفت ضمن فئة األنشطة ذات األولوية   
ورات واسعة مع اجملتمع املدين واألطفال والنساء والشركاء يف التنمية والزعماء           شركاء، مشا 

  .التقليديني والدينيني
 سـنة  ١١وذكَّر الوفد املشاركني بأن سرياليون عانت ويالت حرب وحشية دامت          -٦

وومستها جمازر وحوادث قتل وعمليات جتنيد قسري لألطفـال يف        . ُشنَّت على املدنيني الُعزَّل   
 / كـانون الثـاين  ١٨ يف   وانتهت احلرب رمسياً  . فصائل املتحاربة وحاالت الزواج القسري    ال

فقد أنيطـت بلجنـة احلقيقـة       . ، وأنشئت عقب ذلك آليتان للعدالة االنتقالية      ٢٠٠٢يناير  
. واملصاحلة مهمة إعداد سجل تارخيي للرتاع وتقدمي توصيات لتاليف أي احتمـال لتجـدُّده             

ذات تكـوين   م املتحدة احملكمة اخلاصة لسرياليون، وهـي حمكمـة          وأنشأت احلكومة واألم  
وُوليت مهمة معاجلة مسألة إفالت من يتحملون أكرب املـسؤوليات يف ارتكـاب             . مزدوج

ويقضي اآلن مثانية أشخاص    . االنتهاكات الفظيعة حلقوق اإلنسان خالل احلرب من العقاب       
  .يا السابق، تشارلز تايلوروتتواصل حماكمة رئيس ليبري. عقوبات حبس يف رواندا

ويتضمن يف فصِله الثالـث     . ١٩٩١قانون سرياليون األساسي هو دستورها لعام       و  -٧
، ورثت احلكومة احلالية عملية مراجعة دسـتورية        ٢٠٠٧ويف عام   . شرعة راسخة للحقوق  

م ملعاجلة دواعي القلق الناشئة بشأن القوانني اليت تنطوي على التمييز ضد املـرأة واألحكـا              
وأشار الوفد إىل أن    . املتسمة بالتمييز يف قانون اجلنسية واملسائل املتصلة بإلغاء عقوبة اإلعدام         

، وذلك بـالنظر إىل هـشاشة       ٢٠١٢هذه العملية قد أوِقفت إىل حني إجراء انتخابات عام          
  .دميقراطية سرياليون اجلديدة

 يف املائة   ٣٠مينح املرأة نسبة    وتعتزم احلكومة أن تعتمد قبل االنتخابات املقبلة قانونا           -٨
من التمثيل يف مجيع مواقع الوظيفة العمومية، مبا يف ذلك املناصب يف إدارة الربملان وجملـس                

وقُدمت معلومات بشأن قـوانني اعُتِمـدت    . واملشاورات جارية بشأن هذه املسألة    . الوزراء
أيلولة التركـات   وقانون   ،٢٠٠٧، منها قانون تسجيل الزواج والطالق العرفيني لعام         مؤخراً
 وقانون الوقاية من فريوس نقص املناعة البشري        ، وقانون مكافحة العنف املرتيل    ،٢٠٠٧لعام  
  . والقانون املتعلق باإلعاقة الذي اعُتمد مؤخراً،٢٠٠٧لعام 
  ٢٠٠٤ووردت اإلشارة إىل اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان اليت أنـشئت يف عـام                -٩

  ومن املتوقع أن ُتعَتمد خالل فتـرة قـصرية مبوجـب           . هتا وميزانيتها واليت تتحكم يف عمليا   
  .مبادئ باريس

      وخبصوص محاية املرأة والطفلة، تعتزم احلكومة التركيـز علـى مـسألة كـبح مث                 -١٠
إلغاء املمارسات التقليدية الضارة العميقة اجلذور من قبيل الزواج املبكر وتـشويه األعـضاء          

كما شرعت  .  سنة ١٨ وقد اعُتِمد قانون حيدد سن املوافقة على الزواج يف           .التناسلية لإلناث 
 تشويه األعضاء   ةاحلكومة، بالتعاون مع األمم املتحدة، يف محلة ضخمة لتوعية السكان مبشكل          

  .التناسلية لإلناث
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. ٢٠١١أبريـل   / نيـسان  ٢٧ت سرياليون بالذكرى اخلمسني الستقالهلا يف       لواحتف  -١١
 الدوري الشامل فرصة مثالية إلجراء تقييم جدي للخطوات اليت اختـذهتا            ويتيح االستعراض 

  .للوفاء بالتزاماهتا الدولية وإلبرازها

  احلوار التفاعلي وردود الدولة موضوع االستعراض  - باء  
وأثىن عدد من الوفود على سرياليون      .  ببيانات خالل احلوار التفاعلي     وفداً ٤١أدىل    -١٢

ق اإلنسان ولتقريرها الوطين الذي يبيِّن التحـديات الـيت تواجههـا            اللتزامها مبسائل حقو  
واعترف عدد من الوفـود     . احلكومة وكذلك لتعاوهنا وتشاورها مع اجملتمع املدين يف إعداده        

وتـرد  .  سنوات من احلرب األهلية    ١٠بالتقدم احملَرز يف جمال حقوق اإلنسان بعد أكثر من          
  .الفرع الثاين من هذا التقريرالتوصيات املقدمة خالل احلوار يف 

. وأثنت اليابان على جهود سرياليون من أجل إعادة إدماج األطفال اجملندين سـابقاً              -١٣
والحظت بقلق االعتـداء    . ورحبت بإصالح التعليم وبإنشاء برنامج للرعاية الصحية اجملانية       

القائم على أساس نوع     واستمرار العنف    ،املنظَّم على النساء والبنات واألطفال خالل الرتاع      
واستفسرت اليابان عن التـدابري     .  وقانونياً هيكلياًبني اجلنسني   عدم املساواة   ترسُّخ   و ،اجلنس

احملددة املتخذة لالستجابة للتوصيات اليت قدمتها مؤسسات األمم املتحدة لتعديل القـوانني             
.  العمل بني املرأة والرجل    احمللية اليت تنطوي على التمييز ضد املرأة ولضمان املساواة يف جمال          

  .وقدمت توصيات
والحظت نيبال بتقدير املبادرات التشريعية واملؤسسية املتخذة واجلهـود املبذولـة             -١٤

كما أثنـت علـى     . لتحقيق التنمية االجتماعية واالقتصادية ولتحسني فعالية توفري اخلدمات       
حثت اجملتمع الدويل علـى دعـم       و. إعادة البناء واإلصالح  يف جمال   سرياليون الستراتيجياهتا   

  .وقدمت توصيات. مبادرات سرياليون باملساعدة التقنية وبناء القدرات
وأبـدت  . والحظت بولندا َسنَّ بعض القوانني اهلامة يف ميادين حقوق املرأة والطفل          -١٥

وعيها بالتحديات اليت تتسبب فيها لسرياليون الظروف االجتماعية واالقتـصادية الـصعبة             
  .وقدمت توصيات. قات يف جمال القدراتواملعو
وأشادت اجلزائر بإنشاء مؤسسات وآليات واعتماد خطط عمـل واسـتراتيجيات             -١٦

والحظت أن حتقيق هديف    . وطنية يف جماالت حقوق الطفل واملرأة واألشخاص ذوي اإلعاقة        
نساء يف احلياة  يف املائة من ال٣٠القضاء على التمييز والعنف ضد املرأة وإشراك ما ال يقل عن        

وأشارت اجلزائـر إىل اكتظـاظ      . السياسية، رغم التزام سرياليون به، ال يزال يشكل حتدياً        
  .وقدمت توصيات. السجون

وأثىن املغرب على التزام سرياليون السياسي بإقرار احلقيقة واملصاحلة وبإرساء السلم             -١٧
أشاد بالتدابري القانونية واملؤسـسية     و. واالستقرار وبإعادة بناء النسيج االجتماعي عرب احلوار      



A/HRC/18/10 

GE.11-14518 6 

ودعا املغرُب إىل إبداء    . املتخذة وباحلكم الرشيد واإلجنازات األخرى يف جمال حقوق اإلنسان        
التضامن وتقدمي املساعدة التقنية واملالية لدعم هذه اجلهود، وال سيما لتنظيم وتسريع عمليـة              

 األهداف اإلمنائية لأللفية من     اتولوياإلصالح الدستوري وإعمال احلقوق األساسية وتلبية أ      
  .وقدم توصيات. قبيل احلصول على الغذاء والسكن والرعاية الصحية واملياه والتعليم

وأثارت فرنسا شواغل بشأن التمييز بني اجلنسني، وخباصة نقص متثيل املرأة يف اجملال               -١٨
. اء التناسـلية لإلنـاث    السياسي ومتييز القانون العريف ضد املرأة وقانونية تـشويه األعـض          

. واستفسرت عما إذا كان جيري النظر يف تدابري قانونية واستراتيجيات لتصحيح هذا الوضع            
واستفسرت عن التدابري الرامية إىل القضاء على عادة القرابني البشرية وعن نوايا إلغاء عقوبة              

اظ السجون وسوء    اكتظ ةوطلبت معلومات بشأن التدابري الرامية إىل معاجلة مشكل       . اإلعدام
كافحة اإلفالت من العقاب    جرى تناوهلا مل  واستفسرت عن األحكام اليت     . ظروف االحتجاز 

 وللمعاقبة علـى    ٢٠٠٧على اجلرائم اليت ارُتِكبت خالل فترة الرتاع املسلح وانتخابات عام           
  .وقدمت فرنسا توصيات. االنتهاكات اليت ارتكبتها الشرطة وقوات األمن

.  بالتزام سرياليون بالتنفيذ الكامل لتوصيات جلنة احلقيقة واملـصاحلة         وأشادت كندا   -١٩
والحظت االعتذار الرئاسي للنساء والبنات على معاناهتن خالل فترة احلرب وخطة العمـل             

وإنشاء وحدات دعم   ) ٢٠٠٨(١٨٢٠و) ٢٠٠٠(١٣٢٥الوطنية بشأن قراري جملس األمن      
  .وقدمت توصيات.  املساواة وعدم التمييزورحبت كندا بالتزام سرياليون مببدأي. األسر
      ورحبت آيرلندا بإنشاء جلنة حقوق اإلنسان فيما الحظـت الـصعوبات املاليـة              -٢٠

والحظت مسامهة جلنة احلقيقة واملصاحلة يف تسريع وترية تنمية ثقافـة حقـوق             . املُبلغ عنها 
وأشارت إىل وجود   . اللجنةاإلنسان وأشادت بالتزام احلكومة بالتنفيذ الكامل لتوصيات هذه         

. مشاكل فساد كبرية داخل سلك الشرطة السرياليونية تقوض الثقة العامـة يف املؤسـسات             
ورحبت آيرلندا بوقف سرياليون االختياري الفعلي لعقوبة اإلعدام، ولكنها الحظت أنـه ال             

قـدمت  و. يزال ينبغي القيام بكثري من العمل حلذف هذه العقوبة بصفة دائمة من القـانون             
  .آيرلندا توصيات

والحظت أذربيجان حتديات سرياليون االجتماعية واالقتصادية النامجة عن احلـرب            -٢١
ورحبت بالتدابري املتخذة للتحقيق يف القضايا املتصلة باحلرب وبااللتزام بإعادة بنـاء            . األهلية

جلنسني، مبا يف ذلـك  املساواة بني احتقيق كما أشادت باجلهود الرامية إىل   . اجملتمع واالقتصاد 
وأشـارت إىل   .  اجلنسانية وإنشاء وحدات دعم األسـر      قضايااخلطة الوطنية االستراتيجية لل   

  . مديريـة لـشؤون الطفـل     إىل إنشاء   شبكة منتديات الطفل ومديرية الشؤون اجلنسانية و      
  .وقدمت توصيات

امجة عـن الـرتاع     واعترفت إسبانيا باجلهود اليت بذلتها سرياليون للملمة اجلراح الن          -٢٢
ـ ااملسلح وباخلطوات اليت اختذهتا لتحسني حالة حقوق اإلنسان اليت ال تزال مع ذلك تو               هج
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وكدليل على التحسن، أشارت إسبانيا إىل العمليتني االنتخابيتني املنظمـتني          . مشاكل خطرية 
  .وقدمت إسبانيا توصيات. يف البلد

املستقبل بالتزاماهتا فيما يتعلق بتقدمي تقارير      وردَّ الوفد بأن سرياليون تعتزم الوفاء يف          -٢٣
  . الصدداذهمبوجب معاهدات حقوق اإلنسان، غري أهنا حتتاج إىل املساعدة التقنية يف 

أنه قد حتصل حاالت من عمل األطفال، فقد كرر الوفد تأكيـده أن جتنيـد               مع   و  -٢٤
صرحياً وأن هـذا احلظـر   حظراً   حظره قانون حقوق الطفل      أمُر األطفال يف القوات املسلحة   

  .بدعاية واسعة النطاقحظي 
غري أنـه وقـع   . ٢٠٠٧وأوضح الوفد أنه مل حيصل أي عنف خالل انتخابات عام        -٢٥

مكتب األمم املتحدة املتكامـل لبنـاء الـسالم يف          وبتيسري من   . حادث بعدها يف فريتاون   
 فأُِعد تقرير وُحـدِّدت     .، أنشئت جلنة ضمت مفوضني مسَّتهم مجيع األطراف املعنية        سرياليون

 آخر عن العنف غري املتصل       أن تقريراً  وأشار الوفد إىل  . املسؤولية واتُِّخذت اخلطوات الالزمة   
وتعتزم احلكومة معاجلة تلك املـسائل      . قيد اإلعداد اإلثنية ال يزال    الصراعات  باالنتخابات وب 
  .وحماسبة اجلناة

وجيـري  . ه األعضاء التناسلية لإلنـاث    احلكومة ملتزمة بالقضاء على ممارسة تشوي     و  -٢٦
  . اهلدفهذابالتدريج وباستمرار اختاذ خطوات لبلوغ 

. فهو حمظور صراحةً مبوجب الدستور. وال ُيماَرس أي متييز على أساس امليل اجلنسي         -٢٧
  .وقد كرر الوفد التزام احلكومة بأن حيمي القانون اخلاضعني لواليتها القضائية

مشروع قانون جديد بشأن احملاكم احمللية ُيخضع أسـلوب إقامـة           وأشار الوفد إىل      -٢٨
ومن املتوقع أن   . العدل على الصعيد العريف والتقليدي للنظام العام وللمنظومة القانونية الرمسية         

رئيس احملكمة  وسُيخِضع القانون إدارة هذه احملاكم لسلطة       . يونيه/ بنهاية حزيران  يصبح قانوناً 
كما اعتمـدت   . كانية وقوع االنتهاكات وعدم الوصول إىل العدالة      ، ما سيحد من إم    العليا

.  للمساعدة القضائية اليت توسع نطاقها ليشمل احملاكم احملليـة          وطنياً احلكومة احلالية مشروعاً  
وإضافة إىل ذلك، أوجدت احلكومة بيئة مواتية       . ويوجد ذلك القانون قيد املراجعة يف الربملان      

 للمساعدة القضائية على صـعيد      ومية ومؤسسات أخرى نظاماً   تدير فيها منظمات غري حك    
  .اجملتمعات احمللية

ويف الوقت الراهن، ال يوجد يف سرياليون أي سجناء على قائمة احملكـوم علـيهم                 -٢٩
، عدَّل رئيس سرياليون مجيع األحكام بعقوبة اإلعدام        ٢٠١١أبريل  / نيسان ٢٧ففي  . باإلعدام

. لى ثالثة سجناء كانوا على قائمة احملكوم عليهم باإلعـدام         إىل السجن املؤبد وصدر عفو ع     
وتوجد مسألة إلغاء عقوبة اإلعدام على      . ١٩٩٨ومل ُيعَدم أي شخص يف سرياليون منذ عام         

. ونوقشت بإسهاب خالل عملية املراجعة الدسـتورية      . جدول األعمال التشريعي للحكومة   
  .٢٠١٢وستتواصل تلك العملية بعد انتخابات عام 
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 الـذي  ١٩٧٣وخبصوص مسألة اجلنسية، تعترف احلكومة بأن حكم قانوهنا لعـام           -٣٠
يشترط للحصول على اجلنسية أن يكون األسالف منذ جيلني من ساللة األفارقـة الـسود               

 يف املستقبل يف    وسُتعالَج تلك املسألة أيضاً   . مناٍف لاللتزامات الدولية يف جمال حقوق اإلنسان      
  .لدستوريةإطار عملية املراجعة ا

وأعربت النرويج عن قلقها بشأن أمِّية النساء والبنات الـيت تقـوض احتمـاالت                -٣١
وأعربت النرويج عن قلقها خبـصوص      . حصوهلن على عمل ومشاركتهن النشيطة يف التنمية      

والحظت، وهي تشيد بتأييد سرياليون للبيان املـشترك        . معدالت وفيات الرضع واألمهات   
ت حقوق اإلنسان القائمة على أساس امليـل اجلنـسي واهلويـة            بشأن وضع حد النتهاكا   

اجلنسانية، أنه قد احُتِفظ بالعقوبات اجلنائية ضد النشاط اجلنسي بني باِلَغني متراضيني مـن              
. وأعربت عن قلقها البالغ بشأن اإلفالت من العقاب يف حاالت العنف اجلنسي           . نفس اجلنس 

  .وقدمت توصيات
تحديات اليت تواجهها سرياليون بسبب األزمات االقتـصادية        وأشارت كوبا إىل ال     -٣٢

واالستغالل الدويل واحلرب األهلية، وشددت على الفقر وبطالة الشباب وضعف اهلياكـل            
. االجتماعية األساسية وأطفال الشوارع وعنف الشباب ونقص متثيل املرأة يف مواقع القيـادة            

صاحلة وملنح األولوية للرعاية الصحية العامـة       والحظت كوبا التقدم احملَرز لتحقيق السلم وامل      
واجملانية ولتنفيذ السياسات الرامية إىل إعمال حقوق املرأة، كما أوصت هبا جلنـة احلقيقـة               

  .وقدمت كوبا توصيات. واملصاحلة، وخلفض مستوى األمية بزيادة التعليم اجملاين واإللزامي
وأشـادت  . بالتشاور مع اجملتمع املدين   ورحبت النمسا مبسألة صياغة التقرير الوطين         -٣٣

باإلصالحات املؤسسية مبا يف ذلك إنشاء جلنة حقوق اإلنسان وجلنة مكافحة الفساد وأمانة             
والحظت أن توصيات مهمة للجنة احلقيقة      . حقوق اإلنسان واللجنة الربملانية حلقوق اإلنسان     

قدمي تعويـضات إىل ضـحايا      واملصاحلة ما زالت مل ُتنفَّذ وطلبت معلومات إضافية بشأن ت         
وأعربت عن قلقها بشأن ارتفاع مستوى العنف ضد        . احلرب وإمتام عملية املراجعة الدستورية    

املرأة، وال سيما انتشار ممارسة تشويه األعضاء التناسلية لإلناث، واستفسرت عن اخلطـوات     
  .وقدمت النمسا توصيات. امللموسة املتخذة إلهناء هذه املمارسة

ت أملانيا إنشاء جلنة ملراجعة الدستور، وهذه إحدى التوصيات الرئيسية للجنة           والحظ  -٣٤
وأعربت عن رغبتها يف معرفة كيف ستطور احلكومة جهودها الرامية إىل           . احلقيقة واملصاحلة 

جتاوز التباين بني األحكام الدستورية والقوانني التقدمية الداعمة حلقوق اإلنسان، على سبيل            
 ٩٠والحظت أملانيا وجود تقديرات تشري إىل أن        . ن املساواة بني املرأة والرجل    املثال، يف ميدا  

وقدمت . يف املائة من النساء يف سرياليون قد خضعن لعملية تشويه األعضاء التناسلية لإلناث            
  .توصيات
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وسلطت األرجنتني الضوء على إجراءات احملكمة اخلاصة لسرياليون للتحقيـق مـع           -٣٥
وشددت علـى   . رائم املرتكَبة خالل الرتاع املسلح ومالحقتهم ومعاقبتهم      املسؤولني عن اجل  

  .وقدمت توصيات. تنفيذ آليات االعتراف بضحايا الرتاع وتقدمي التعويضات إليهم
ورحبت الربازيل بالتزام سرياليون مبكافحة الفقر وبتوطيـد الدميقراطيـة وتنـشيط              -٣٦

 إجنازات من قبيل االعتذار      إىل  الربازيل أشارتو. "الربنامج من أجل التغيري   "االقتصاد بتنفيذ   
الرئاسي للنساء والبنات واعتماد قانون مكافحة العنف املرتيل وإنشاء آليـات للتحقيـق يف              

الـصادرة  نت الضمانات   ومثّ. حاالت العنف اجلنسي واملرتيل وبرامج الرعاية الصحية اجملانية       
لى جدول األعمال التشريعي وأن دعوة دائمة       أن مسألة إلغاء عقوبة اإلعدام توجد ع      ومؤداها  

والحظت الربازيل استمرار وقوع عدد مرتفع من اجلرائم        . إىل اإلجراءات اخلاصة  قد ُوّجهت   
ذات الصلة بنوع اجلنس وأشارت إىل أنه ال تزال توجد حتديات فيما يتعلق باحلصول علـى                

  .وقدمت توصيات. الرعاية الطبية واملساعدة القضائية
نأت أستراليا سرياليون على طلبها بأن تنظر يف حالتها جلنة األمم املتحدة لبنـاء              وه  -٣٧

ودعت إىل تنفيذ املعاهدات الدولية حلقوق اإلنسان على الصعيد احمللـي وتفعيـل             . السالم
وأعربت عن قلقها بشأن املُدد املطولـة لالحتجـاز دون          . توصيات جلنة احلقيقة واملصاحلة   

 يف قدرات هيئة االدعاء وبشأن ما أفادت به تقارير مـن واقـع              حماكمة بسبب وجود نقص   
اإلفالت من العقاب يف حاالت العنف القائم على أساس نوع اجلنس وكـذلك اسـتغالل               

سـعادهتا  عن  وأعربت  . وحثت سرياليون على أن تعزز نظامها القضائي      . األطفال يف العمل  
  .وقدمت توصيات. بتقدمي املساعدة إىل سرياليون

 باعتبارها آلية عدالة ٢٠٠٤أشارت شيلي إىل جلنة احلقيقة واملصاحلة وتقريرها لعام و  -٣٨
  انتقالية مهمة ملكافحة اإلفالت من العقاب ولتشجيع املصاحلة الوطنية وضمان عدم تكـرار             

. وهنأت شيلي سرياليون على جهودها لتنفيذ توصيات جلنة احلقيقـة واملـصاحلة           . ما حصل 
  اخلصوص بربنامج الرعاية الصحية العامة اجملانية املعتمـد مـؤخراً          ورحبت شيلي على وجه   

  .وقدمت شيلي توصيات. صادرةل اوالحظت تعديل أحكام اإلعدام
وأشادت هنغاريا بعمل جلنة احلقيقة واملصاحلة الرائع وباعتماد اخلطة االسـتراتيجية             -٣٩

والحظـت  . افحة اإليدز  وبإنشاء األمانة الوطنية ملك    ٢٠١٥-٢٠١٠للقطاع الصحي للفترة    
أن التعليم االبتدائي ال يزال غري جماين وأن نقص اهلياكل األساسية واكتظاظ قاعات الدراسة              

واقترحت هنغاريا أن تستعمل سرياليون املالحظات اخلتامية هليئـات         . يؤثران على بيئة التعلم   
  .وقدمت توصيات. املعاهدات لتحديد أشد مسائل حقوق اإلنسان إحلاحاً

وأشادت هولندا بالتطورات القانونية املذهلة فيما الحظت أن احلقـوق األساسـية              -٤٠
 ال تزال عرضة للخطر، وخباصة حقوق املرأة والطفل والسجناء واملدافعني عن الضعيفةللفئات 

يف حرية التعـبري     هؤالء   فحسبما أفادت به تقارير، انُتهِك حق     . حقوق اإلنسان والصحفيني  
 باخلطة االسـتراتيجية الوطنيـة      وأحاطت علماً .  أن تتدخل السلطات   وتنظيم أنفسهم دون  
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وشكرت سرياليون على تأييدها للبيان املتعلـق       . اإليدز/ملكافحة فريوس نقص املناعة البشري    
بوضع حد النتهاكات حقوق اإلنسان على أساس امليل اجلنسي واهلويـة اجلنـسانية بينمـا        

واملثليني ومزدوجي امليل اجلنـسي ومغـايري اهلويـة    أشارت إىل تقارير مفادها أن املثليات       
.  من الدستور اليت حتظـر التمييـز       ٢٧اجلنسانية ال يستفيدون من احلماية اليت توفرها املادة         

  .وقدمت توصيات
وأشار الوفد إىل أن احلكومة تعتزم تشكيل جلنة متابعة أعمال جلنة احلقيقة واملصاحلة               -٤١

توصيات جلنة احلقيقة واملصاحلة قيد     فومع ذلك،   . ل ذلك بعد  يف الوقت املناسب وإن مل تفع     
ورغم . وعلى سبيل املثال، تنفِّذ اللجنة الوطنية للعمل االجتماعي برنامج التعويضات         . التنفيذ

بالضمانات املقدمة، فقد واصـلت     شركاء يف التنمية    املعوقات االقتصادية احلادة وعدم وفاء      
  .سرياليون تنفيذ توصيات اللجنة

وقـد أنـشئت    . ويتصدر التصديق على املعاهدات الدولية جدول أعمال احلكومة         -٤٢
وكالة داخل وزارة الشؤون اخلارجية للمساعدة يف هذه املهمة والـتمس الوفـد أن ينظـر                

  .الشركاء يف مسألة تقدمي املساعدة إليها لتعزيز قدراهتا
ويف الذكرى اخلمـسني    . سرياليون بالغ األمهية بالنسبة ل    اً املصاحلة مسعى وطني   وُتعّد  -٤٣

 ٢٠١١الستقالل البلد، وعد رئيس اجلمهورية بعقد مؤمتر وطين يف الربع الثاين مـن عـام                
  .بصراحةاملطروحة ستناقَش خالله املسائل 

ودعمت احلكومة اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان منذ إنشائها، وذلك بطرق منـها              -٤٤
ب الوفد من البلدان املهتمة أن تنظر يف إمكانية تعزيز          وطل. دفع املرتبات، وخصصت هلا بناية    

  .جهود احلكومة
وبفـضل  . أّما خبصوص مسألة الفساد، فقد أنشأت احلكومة جلنة مستقلة ملكافحته           -٤٥

عملها، لوِحق ثالثة وزراء وقُدِّم إىل احملاكم رئيس هيئة اإليرادات الوطنية ومسؤولو وكاالت             
فحة الفساد بالدعم الكامل من جانب احلكومة ألهنا تعترب         وحتظى جلنة مكا  . حكومية أخرى 
  . حلقوق اإلنسان انتهاكاًالفساد أيضاً

 واستمرت رغم وجـود     ٢٠١٠واسُتحِدثت خدمة الرعاية الصحية اجملانية يف عام          -٤٦
طباء وغريهم من املوظفني الصحيني     الذي يشمل األ  " نزيف األدمغة "معوقات حادة من قبيل     

تنظر احلكومة يف سبل معاجلة هذا الوضع وختطط إلنشاء مستشفى ثاٍن لتـدريس             و. املدرَّبني
  .الطب يف األسابيع القليلة املقبلة بغرض زيادة عدد املوظفني الطبيني املدرَّبني

وقد ُمنِحت األولوية خالل األعوام الـستة       . وَتجري معاجلة مشكل عمل األطفال      -٤٧
وعلى سبيل إجراءات التمييز اإلجيـايب، قُـدِّمت        . للبناتاألخرية لتعزيز نظام التعليم الرمسي      

كما . بعض احلوافز لألسرة والطفل، مبا يف ذلك من خالل مشروع سابابو احلكومي للتعليم            
  . يف توصياتهخضع قطاع التعليم برمته لعملية استعراض تنظر احلكومة حالياً
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 ثقافة حقوق اإلنـسان     واعترفت املكسيك جبهود سرياليون من أجل إنشاء وتعزيز         -٤٨
وأشارت املكـسيك إىل    . والتحقيق يف انتهاكات حقوق اإلنسان املرتكبة ومعاقبة مرتكبيها       

جلنة احلقيقة واملصاحلة وبرناجمها جلرب الضرر الذي يوفر الدعم املايل والتدريب املهين لضحايا             
خالل التعاون  وطلبت رأي سرياليون بشأن ضمان استمرارية برنامج جرب الضرر من           . احلرب

 برئاسة سرياليون للجنة تابعـة للجماعـة        وأحاطت املكسيك علماً  . الدويل وبناء القدرات  
 على إرادة البلد السياسية لتعزيـز ومحايـة        االقتصادية لدول غرب أفريقيا باعتبار ذلك دليالً      

  .وقدمت املكسيك توصيات. حقوق اإلنسان
صاحلة الوطنية وتنفيـذ كـثري مـن        وأشادت سويسرا جبهود سرياليون لتشجيع امل       -٤٩

 بشأن العنف املرتيل ٢٠٠٧ورحبت بالقانون املعتمد يف عام . توصيات جلنة احلقيقة واملصاحلة   
وأعربت عن قلقها إزاء تفشي عادة تشويه األعضاء        . وحثت على بذل جهود جديدة لتنفيذه     

رمسي، وخباصة يف املناطق    التناسلية لإلناث وحمدودية إمكانيات الوصول إىل النظام القضائي ال        
 ما يتأخر وُتمدَّد فترة االحتجاز وتتعدى   والحظت أن صدور األحكام القضائية كثرياً     . الريفية

والحظت أن االسـتخدام املفـرط للقـوة والفـساد          . مدد عقوبات احلبس احلد القانوين    
ة يف قوات   واالنتهاكات األخرى اليت ترتكبها الشرطة عوامل أضعفت، حسبما أُفيد به، الثق          

  .وقدمت سويسرا توصيات. األمن والشرطة
وأثنت الواليات املتحدة األمريكية على التزام احلكومة بتقليص معـدالت وفيـات              -٥٠

 وإدارة الربنامج وتوسيع نطاق تغطيتـه       مراقبة وحثت على حتسني     ،الرضع واألمهات املرتفعة  
وحثت على التنفيـذ    . حة الفساد والحظت التقدم الذي أحرزته جلنة مكاف     . للمناطق الريفية 

، وال سيما يف املناطق الريفية، وعلى ختـصيص         "املتعلقة بنوع اجلنس  "الكامل للقوانني الثالثة    
وأعربت عن قلقها خبصوص الظروف يف السجون ومراكـز         . املوارد الوطنية لألهداف املعلنة   

مني وتـأخري مواعيـد     االحتجاز املكتظة وكذلك بشأن عدم توافر إمكانية االستعانة باحملـا         
وبقيت قلقـة   .  يف عمل الصحفيني   والحظت تدخل املسؤولني احلكوميني أحياناً    . احملاكمات

وبينما أشادت بالتحضريات   . بشأن تفشي ظاهرة عمل األطفال، وال سيما يف قطاع التعدين         
حزاب ، أعربت عن قلقها بشأن اآلثار السلبية احملتملة للتوترات بني األ      ٢٠١٢النتخابات عام   

  .وقدمت توصيات. احلاكمة واملعارِضة
ورحبت تركيا بتوصيات جلنة احلقيقة واملصاحلة خبصوص النساء والبنـات الالئـي              -٥١

وأشادت بإنشاء األمانة الوطنية ملكافحة اإليدز وبوضع اخلطـة         . عانني خالل احلرب األهلية   
. ٢٠١٥-٢٠١١ز للفتـرة    اإليد/االستراتيجية الوطنية ملكافحة فريوس نقص املناعة البشري      

ونوهت باستحداث مبادرة الرعاية الصحية اجملانية وباجلهود الرامية إىل زيادة فرص التعلـيم             
وأيدت جهـود احلكومـة     . ٢٠١٥بغرض حتقيق هدف تعميم التعليم االبتدائي حبلول عام         

. نيملعاجلة مشكل بطالة الشباب ولتعزيز املؤسسات الدميقراطية والوئام والوحـدة الـوطني           
  .وقدمت توصيات
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وبينما الحظت الربتغال الوقف االختياري الفعلي لعقوبة اإلعدام، استفسرت عـن             -٥٢
والحظت الربتغال أنه، رغم التقدم     . نوايا احلكومة خبصوص تعديل األحكام القانونية إللغائها      

ن العنـف   احملَرز، ال تزال توجد قوانني تنطوي على التمييز ضد املرأة وكذلك نسبة مرتفعة م             
واستفسرت عن التدابري املتخـذة لتقلـيص عمـل         . اجلنسي واملرتيل والتعذيب واالغتصاب   

وملساعدة وتعويض األطفال الذين كـانوا      والقضاء على هاتني الظاهرتني     األطفال ووفياهتم   
إزاء انتشار ممارسـة تـشويه      وأعربت عن قلقها    .  أو مشاركني فيها   ضحايا احلرب األهلية  

 ١٨سلية لإلناث ونية حظرها فقط فيما يتعلق بالبنات الالئي تقل أعمارهن عن             األعضاء التنا 
وأثارت الربتغال شواغل خبصوص ضـعف كفالـة وإعمـال احلقـوق االقتـصادية         . سنة

واالجتماعية والثقافية واستفسرت عن التدابري املتخذة لتحقيق األهداف اإلمنائية لأللفية ذات           
  .وقدمت توصيات. الصلة
ما أثنت سلوفينيا على سرياليون لوضعها استراتيجيات وخطط، بقيـت قلقـة            وبين  -٥٣

إزاء ما أفادت به تقارير مـن       أعربت عن قلقها    و.  وممارسةً خبصوص التمييز ضد املرأة قانوناً    
وأشادت سلوفينيا بربنـامج الرعايـة      .  ضحايا االستغالل  الضعفاءآالف األطفال امليتَّمني و   

 ارتفاع معدل وفيات الرضـع      ة عن التدابري املتخذة ملعاجلة مشكل     الصحية اجملانية واستفسرت  
واألطفال دون سن اخلامسة واألمهات، مبا يف ذلك لتحسني حالة مرافق مياه الشرب املأمونة              

كما استفسرت عن التدابري الرامية إىل الرصد الفعـال حلالـة املقـاتلني             . والصرف الصحي 
ت، الذين مل تشملهم عملية نزع الـسالح والتـسريح        السابقني من األطفال، وال سيما البنا     

وقـدمت  . وإعادة اإلدماج بغرض منحهم املساعدة الالزمة لتيسري إعادة إدماجهم الكامـل          
  .سلوفينيا توصيات

عاجلة سرياليون ملا كان    مباململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية       رحبت  و  -٥٤
وأشـادت بالتقـدم   . لوفيات الرضع واألمهات يف العامل    يشكل يف مرحلة معينة أعلى معدل       

      "  اجلنـسانية القـضايا قـوانني  "احملَرز يف ميادين أخرى بإنشاء جلنة حلقوق اإلنسان وسـن      
وال تزال حتديات تعتـرض حتـسني سـبل     .  بشأن اإلعاقة  ٢٠١١ وقانون عام    ٢٠٠٧لعام  

قوق اإلنسان متوافقة مـع مبـادئ       الوصول إىل العدالة ومعاجلة معضلة الفقر وجعل جلنة ح        
باريس ودحر القوانني واملمارسات والعادات التمييزية اليت متنع املساواة بني اجلنسني ومنـع             

وحثت احلكومةَ على أن تعاجل تلك املشاكل والبلـد         . جتدد الرتاع بتشجيع املصاحلة الوطنية    
  .وقدمت توصيات.  وما بعدها٢٠١٢ميضي قدماً حنو انتخابات عام 

والحظت إيطاليا اخلطوات املهمة املتخذة لتوطيد السلم وتعزيز التعددية الـسياسية             -٥٥
. ورحبت بربنامج الرعاية الصحية اجملانية لتحسني صـحة األم والطفـل          . وبدء اإلصالحات 

 الظروف االجتماعية واالقتصادية املزريـة      اليت تطرحها واعترفت إيطاليا بالتحديات الكثرية     
وأشارت إىل دواعي قلق أُعرِب .  تزايد عدد أطفال الشوارع وعنف الشباب   ةالسائدة ومبشكل 

تشويه األعضاء التناسلية لإلناث على نطـاق       املتمثلة يف   عنها بشأن انتشار املمارسة الضارة      
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.  على متكينـها وتنميتـها      باملرأة وتؤثر سلباً    بالغاً تلحق ضرراً ممارسة  ي  وهواسع يف البلد،    
  .ةوقدمت إيطاليا توصي

وأشادت السويد بتجرمي العنف املرتيل، مبا يف ذلك االعتـداء اجلنـسي يف نطـاق                 -٥٦
غري أهنـا الحظـت ورود      . ٢٠٠٧الزواج، وذلك بسن قانون مكافحة العنف املرتيل لعام         

لة خطرية، علمـاً أن     تقارير مفادها أن العنف املرتيل، مبا يف ذلك االغتصاب، ال يزال مشك           
وطلبت تقدمي تفاصيل عن التدابري املتخذة لتعزيـز        .  اجلناة ُيالحق قضائياً   عدداً قليالً جداً من   

 النفاسيةوفيات  الوالحظت بتقدير اجلهود الرامية إىل احلد من        . محاية املرأة من العنف املرتيل    
لوفيـات  ل أخـرى    والحظت أن أسباباً  . دةباستحداث برنامج الرعاية الصحية اجملانية للوال     

حتتاج إىل املعاجلة من قبيل الزواج املبكر ونقص املعلومات املتعلقة بالـصحة            ال تزال   نفاسية  ال
واستفسرت عن التدابري الراميـة إىل حتـسني        . اإلجنابية واإلجهاض غري املأمون بصفة خاصة     

  .وقدمت السويد توصيات. والدةالرعاية الصحية يف جمال ال
 وطلبـت   ٢٠١٠مارس  / آذار ورحبت جنوب أفريقيا باالعتذار الرئاسي الصادر يف        -٥٧

معلومات بشأن اخلطوات املتخذة لتنفيذ دعوة جلنة القضاء على التمييز ضد املرأة إىل وضـع               
استراتيجية شاملة ذات أهداف وجداول زمنية واضحة لتغيري أو إزالة املمارسـات الثقافيـة              

 جنوب أفريقيـا  وأشارت. السلبية الضارة والصور النمطية اليت تنطوي على التمييز ضد املرأة 
 ،إىل حتديات معترف هبا من قبيل ضرورة تعزيز ورعاية املؤسسات واآلليـات الدميقراطيـة             

وحثـت  . ضمان املساواة بني اجلنسني   مسألة   و ، وبطالة الشباب  ،ومعدل الفقر املرتفع للغاية   
  .وقدمت توصيات. اجملتمع الدويل على تقدمي املساعدة التقنية للتغلب على هذه التحديات

وأشار وفد سرياليون إىل أن احلكومة حتتاج إىل مضاعفة جهودها للقضاء على ممارسة               -٥٨
وقال إنه سينقل إىل احلكومة آراء اجملتمع الدويل بشأن هـذه           . تشويه األعضاء التناسلية لإلناث   

  .املمارسة وأكد جمللس حقوق اإلنسان أنه قد ُصمِّمت سياسات لبلوغ ذلك اهلدف
باخلطوات اليت اختذهتا احلكومة لكبح العنف اجلنسي والقائم على أساس          وفيما يتعلق     -٥٩

نوع اجلنس واملرتيل، أشار الوفد إىل الدعاية الواسعة النطاق املتعلقة بآثاره السلبية وإىل إنشاء              
  .حماكم خاصة ُتعقَد أمامها جلسات استماع عادلة وسريعة ملرتكيب هذه اجلرمية

قانون  العدالة يف املناطق الريفية، فقد أشار الوفد إىل تعديل        أّما خبصوص الوصول إىل       -٦٠
 ملـشاريع   ووفقـاً . احملاكم احمللية الذي يوجد يف املراحل النهائية من نظر الربملان يف نـصه            

   أحكامه، سُتخَضع عملية إقامة العدل لسلطة قطاع العدالة الرمسي الـذي ترأسـه قاضـية               
     قد أوجدت احلكومـة بيئـة توسـع فيهـا نطـاق           و. تشغل منصب رئيسة اجمللس األعلى    

 مهمـا    اخلدمات القانونية، ومنها املساعدة القضائية بصفة خاصة، ليشمل اجملتمعات احملليـة          
  .كان صغرها
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أداء  ورّداً على دواعي القلق املثارة خبصوص الصعوبات اليت يواجهها الصحفيون يف            -٦١
 ٥٢ ماليـني نـسمة لـديها        ٦ عدد سكاهنا    عملهم، الحظ الوفد أن سرياليون اليت يقارب      

ويوجـد  . وتعمل الرابطة السرياليونية للصحفيني حبرية    . صحيفة وطنية َيمِلكها كلها خواص    
 احلكومة احلالية تومنذ أن تول. مشروع قانون حرية اإلعالم يف مرحلة املناقشة داخل اللجان      

قلة لشؤون وسائط اإلعالم    وتفصل اللجنة املست  . املسؤولية، مل تسجن أو تقاضِ أي صحفي      
 ١٩٦٥ومل ُيستعمل قانون األمر العام لعام       . يف القضايا والشكاوى بني الصحفيني واحلكومة     

وتوجد املسألة على جدول األعمال التشريعي للحكومة، ويتمثل اهلدف         . الذي جيرِّم التشهري  
  .من املدونات القانونيةيف حذفه النهائي 

ألشخاص، أشار الوفد إىل التعاون بشأهنا، مبا يف ذلك من       وخبصوص مسألة االجتار با     -٦٢
خالل عمل فرقة العمل الوطنية اليت تضم احلكومة ووكاالت األمم املتحدة واجملتمع املـدين،              

  . يف هذا الصددوإىل التقدم اجليد احملَرز
قوية ورّداً على املسائل املثارة خبصوص االنتخابات، الحظ الوفد أن جلنة االنتخابات   -٦٣

 وقد أجرت اللجنة مؤخراً   . ومستقلة وترأسها كريستيانا ثورب، املعروفة على الصعيد الدويل       
وأوصي بأن جيري توحيد القوانني التنظيمية . مشاورات جرت املصادقة على التقرير املتعلق هبا  

  .لالنتخابات اليت ترد يف نصوص قانونية شىت حبيث ُتَضمَّن كل األحكام يف جملد واحد
وأحرِز تقدم جيد فيما يتعلق باالكتفاء الذايت الغذائي حيث جتـاوزت سـرياليون               -٦٤

مستوى االلتزامات املفروضة مبوجب إعالن مابوتو فيما يتعلق باملخصصات مـن امليزانيـة             
  .لقطاع الزراعة

 معنياً باملـسألة     ريادياً  اكتظاظ السجون، أنشأت احلكومة فريقاً     ةوفيما يتعلق مبشكل    -٦٥
واختذت احلكومة خطوات لضمان أال ُيسَجن األحداث مع        . يضم شركاء خارجيني كأعضاء   

 سجن سُينقل إليه    وُرمِّم مؤخراً . صل بالفعل رغم أن القانون حيظره     كان حي البالغني، وهو ما    
وينبغـي أن  . الرئيـسي ) Pademba Road(سجناء لتخفيف االكتظاظ يف سجن بادميبا رود 

 سنوات عقوبتهم يف الـسجن الرئيـسي؛        ٧ي مجيع من ُحِكم عليهم باحلبس أكثر من         يقض
كمـا  .  يف إعادة النظر يف هذه املمارسة من منظور ختفيف االكتظـاظ           وجيري التفكري أيضاً  

  .جيري التفكري يف اعتماد عقوبات بديلة للحبس وعقوبات أقصر مدةً
مية وااللتزام بتحقيق األهـداف املتعلقـة       والحظت الصني األمهية املعارة ملسائل التن       -٦٦

باحلد من الفقر واالنضمام إىل املعاهدات الدولية األساسية حلقوق اإلنسان والتركيـز علـى         
. محاية حقوق الفئات املستضعفة، مثل النساء واألطفال، وعلى ضمان حق الطفل يف التعليم            

 يف الغذاء والـسكن الالئـق   واعترفت بالصعوبات اليت تواجهها سرياليون يف ضمان احلقوق     
ودعت اجملتمع الدويل إىل أن يقدم إليها املـساعدة التقنيـة واملاليـة             . ومياه الشرب املأمونة  

  .وقدمت توصية. الالزمة
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واعترفت إكوادور جبهود سرياليون للوفاء بالتزاماهتا الدولية بكفالة حقوق اإلنسان            -٦٧
ة فيما يتعلق بعملية املصاحلة الوطنية عقب احلرب        والحظت اجلهود املبذول  . ومراعاهتا وتعزيزها 

  . توصياتوقدمت إكوادور. ٢٠٠٢ إىل عام ١٩٩١األهلية املأساوية اليت دامت من عام 
واعترفت كوستاريكا باملؤسسات املنشأة وبالتدابري التشريعية املتخذة يف جمال حقوق         -٦٨

وأعربـت عـن   . فال واألمهاتاإلنسان وكذلك بالسياسات املعتمدة للحد من وفيات األط   
وطلبت تعاون . قلقها بشأن ضعف النساء واألطفال وطلبت أن توىل عناية خاصة هلذه املسألة   

  .وقدمت كوستاريكا توصيات. اجملتمع الدويل للتغلب على تلك التحديات
عيق التمتع الكامل حبقـوق     ت ة خطري لةوالحظت بنغالديش أن الفقر ال يزال مشك        -٦٩

ارت إىل ما حتقق من إجنازات، مبا يف ذلك يف قطاع الصحة، وأشادت مببادرات وأش. اإلنسان
وحثت بنغالديش علـى التنفيـذ      . احلكومة لضمان التعليم االبتدائي الرمسي اجملاين واإللزامي      

واعترفت بأنه ال يزال يوجد كثري مما ينبغي إجنـازه لتعزيـز            . الكامل لقانون حقوق الطفل   
  .وقدمت توصيات. لطفلومحاية حقوق املرأة وا

وأثنت أوغندا على التزام احلكومة بإزالة اآلثار املدمرة للحـرب األهليـة وعلـى                -٧٠
جهودها الستعادة السلم والدميقراطية وإلجياد بيئة مواتية ونظام حلقوق اإلنسان، مبا يف ذلك             

عتـذار  وأشادت أوغندا بعمل جلنة احلقيقـة واملـصاحلة وباال        . بإنشاء جلنة حقوق اإلنسان   
الرئاسي للنساء والبنات باعتبارمها مثالني ألفضل املمارسات بالنسبة للبلدان اخلارجـة مـن             

وحثت أوغندا احلكومة على مواصلة ترقية النساء       . احلرب، ال سيما وأن املرأة تتحمل وطأهتا      
  . والحظت حاجـة سـرياليون إىل التعـاون الـتقين         . إىل املراتب العليا يف اجليش والشرطة     

  .قدمت توصيةو
وحثت أوكرانيا على االستفادة من صندوق األمم املتحدة لبنـاء الـسالم للقيـام                -٧١

 ما تنتـهك التزامـات      والحظت أن ممارسات القضاء العريف القائمة كثرياً      . بإصالح القضاء 
سرياليون الدولية يف جمال حقوق اإلنسان واستفسرت عن التدابري املتخذة لتـصحيح هـذا              

دت بتقدمي الوفد ضمانة بإيالء اهتمام إضايف ملسألة القضاء علـى املمارسـات      وأشا. الوضع
والحظت أن تقارير وجب تقدميها إىل . الثقافية السلبية والصور النمطية الضارة باملرأة والطفل

  .هيئات حلقوق اإلنسان قد فات موعدها وقدمت توصية
طلبت معلومات بـشأن التـدابري    و. ورحبت بلجيكا مببادرة الرعاية الصحية اجملانية       -٧٢

املتخذة لتبديد قلق جلنة القضاء على التمييز ضد املرأة إزاء القوانني املتعلقة باملرأة، وال سيما                
وأشارت بلجيكا إىل قلق جلنة حقوق الطفـل بـشأن جتنيـد      .  من الدستور  )د(٤ ٢٧البند  

عمل وطنية لـشؤون    اجلماعات املسلحة لألطفال وإىل توصية اللجنة خبصوص اعتماد خطة          
والحظت بارتيـاح مواصـلة     . الطفل واستفسرت عن التقدم احملَرز فيما يتعلق هبذه املسائل        

الوقف االختياري لعقوبة اإلعدام واستفسرت عما إذا كانت احلكومة تفكر يف إلغائهـا يف              
  .وقدمت توصيات. الدستور
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 االسـتقرار والـسلم     وأثنت السنغال على التزام سرياليون بالعمل من أجل حتقيـق           -٧٣
 يف الصكوك الدولية واإلقليمية     وأعربت السنغال عن سرورها لكون سرياليون طرفاً      . والتنمية

 ومؤسسي حلقوق اإلنسان لـضمان      شارعورحبت بإنشاء إطار    . الرئيسية حلقوق اإلنسان  
س مراعاهتا، مبا يف ذلك بإنشاء جلنة وطنية نشيطة حلقوق اإلنسان متوافقة مع مبـادئ بـاري       

 من املعلومات بشأن الـسياسات الراميـة إىل   وطلبت السنغال مزيداً  . ووزارة حتقيق املساواة  
  .وقدمت توصيات. حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية

وأشادت إندونيسيا باجلهود املبذولة لضمان أن تبقى حقوق اإلنسان أولوية رئيسية             -٧٤
والحظـت  . اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان   يف عملية إعادة البناء الوطنية وأشارت إىل عمل         

وأشـادت  . األمهية املعارة ملسائل احلصول على التعليم واملساواة بني اجلنسني وحقوق املرأة          
  .وقدمت توصيات. إندونيسيا بالتزام احلكومة بتنفيذ توصيات جلنة احلقيقة واملصاحلة

الرامية إىل التنفيذ الكامل    ت اجلهود   وحيَّ. وأشادت غانا بإنشاء جلنة حقوق اإلنسان       -٧٥
وحثت . لتوصيات جلنة احلقيقة واملصاحلة، وخباصة ما يتعلق منها بتعزيز حقوق املرأة والطفل           

.  يف املائـة   ٣٠احلكومةَ على أن تبقى ملتزمة بضمان حصة للمرأة يف مواقع احلكم أدناهـا              
، اليت تركـز بـصفة      لرمسياملتعلقة مبجانية وإلزامية نظام التعليم ا     حكام  األوتوقعت أن حتقق    

  .وقدمت توصيات. خاصة على البنات، نتائَج مثمرة
ورحبت نيجرييا باجلهود الرامية إىل توطيد السلم واالستقرار ومواءمة القوانني احمللية             -٧٦

والحظت أن بعض املعاهـدات ال تـزال يف طـور           . مع الصكوك الدولية حلقوق اإلنسان    
ت والربامج املتعلقة بالتعليم والصحة وحقـوق املـرأة         وأشادت باإلصالحا . التصديق عليها 

 اليت تعترض سـرياليون يف عمليـة        لعراقيلواعترفت بالتحديات وا  . ذوي اإلعاقة والطفل و 
  .وقدمت توصيات. إجنازها لألهداف اإلمنائية لأللفية

مـن  وفيما يتعلق بتحقيق األهداف اإلمنائية لأللفية، أشار الوفد إىل برنامج احلكومة              -٧٧
وتستنري هذه الورقـة    .  الذي حتول إىل الورقة الثانية الستراتيجية احلد من الفقر         ،لتغيريأجل ا 

وتعمل احلكومة بنشاط إلجناز تلك     . باألهداف اإلمنائية لأللفية وتدمج استراتيجيات لتحقيقها     
  .األهداف ضمن إطار زمين

املعـادن وسـنَّت    ، اعتمدت سرياليون سياسة جديدة للمناجم و      ٢٠٠٧ومنذ عام     -٧٨
وسرياليون بلد  . قوانني وأنظمة الستغالل املوارد الطبيعية وتوزيع الثروات املعدنية داخل البلد         

 وتتوقع أن ُينظَـر يف      مبادرة الشفافية يف جمال الصناعات االستخراجية     مرشح لالنضمام إىل    
مهية اإلدارة احلـذرة    وتعي سرياليون أ   .ملفها يف إطار عملية هذه املبادرة يف املستقبل القريب        

 إذ تتمثل إحدى استنتاجات جلنة احلقيقة واملصاحلة يف أن موارد البلد املعدنية، وإن              ،للموارد
  . للرتاع، قد سامهت يف إطالة أمده مباشراًمل تكن سبباً
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ويف اخلتام، وعدت سرياليون بأن تواصل جهودها من أجل الوفاء بالتزاماهتا وأعربت              -٧٩
املساعدة التقنية ملعاجلة كثري من املشاكل اليت تواجه ا ستحتاج إىل  تسجل أهنعن رغبتها يف أن

  .وعدهم بالتعاونوشكر الوفد املشاركني على التزامهم و. البلد واليت أثريت خالل احلوار

  أو التوصيات/االستنتاجات و  -ثانياً   
وأعربت عـن   يف التوصيات اليت قُدِّمت خالل احلوار التفاعلي        سرياليون  نظرت    -٨٠

  :، وهي توصيات تدعوها إىل ما يليتأييدها هلا
أن توقع وتصدق على الربوتوكول االختياري للعهد الدويل اخلاص           -١-٨٠

باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية؛ وأن تـصدق علـى الربوتوكـول           
 والربوتوكـول   ،االختياري التفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة        

الختياري التفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضـروب املعاملـة أو العقوبـة             ا
 والربوتوكول االختيـاري التفاقيـة حقـوق        ،القاسية أو الالإنسانية أو املهينة    

االتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص من االختفاء       و ،األشخاص ذوي اإلعاقة  
  ؛)إسبانيا(القسري 

صديق على االتفاقية الدولية حلماية حقـوق       أن تنظر يف إمكانية الت      -٢-٨٠
 واالتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص      ،مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم    

لقضاء على مجيع أشكال ا والربوتوكول االختياري التفاقية ،من االختفاء القسري
  ؛)األرجنتني(التمييز ضد املرأة 

 التفاقية مناهضة التعـذيب     أن تصدق على الربوتوكول االختياري      -٣-٨٠
وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة وتقدم أكثر             

املتعلقة باتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييـز        تلك  التقارير تأخراً، ال سيما     
  ؛)كوستاريكا(العنصري وبالعهدين الدوليني 

االختياري التفاقيـة مناهـضة     أن توقع وتصدق على الربوتوكول        -٤-٨٠
التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينـة             

  ؛)فرنسا(وتنشئ آلية وطنية مستقلة لرصد أماكن احلرمان من احلرية 
أن توقع وتصدق على الربوتوكول االختياري التفاقيـة مناهـضة            -٥-٨٠

  ؛)اململكة املتحدة(التعذيب 
أن تصدق على الربوتوكول االختياري التفاقية القضاء على مجيع           -٦-٨٠

أشكال التمييز ضد املرأة والربوتوكول االختياري للميثاق األفريقي حلقوق املرأة          
  ؛)بلجيكا(
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أن تنظر يف إمكانية التصديق على ما تبقى من املعاهدات من قبيـل     -٧-٨٠
ع أشكال التمييز ضـد املـرأة       الربوتوكول االختياري التفاقية القضاء على مجي     

  ؛)نيجرييا(واالتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم 
 بـشأن   ١٥٥أن تصدق على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقـم            -٨-٨٠

  ؛)هنغاريا (السالمة والصحة املهنيتني
أن تضع خطط عمل وطنية بشأن الطفل وبشأن حقوق اإلنـسان             -٩-٨٠

  ؛)أستراليا(
أن تنظر يف مسألة إنشاء برنامج للتدريب يف جمال حقوق اإلنسان             -١٠-٨٠

  ؛)أوغندا(خاص بقوات جيشها وشرطتها 
أن تقدم تقاريرها املتبقية بالتدريج وأن تستفيد من استعراضـات            -١١-٨٠

  ؛)اليابان(هيئات املعاهدات املعنية لتحسني وضعها فيما يتعلق حبقوق اإلنسان 
أن تتدارك ما تراكم من التأخر يف تقـدمي التقـارير إىل هيئـات                -١٢-٨٠

املعاهدات وأن تطلب، ألجل ذلك، املساعدة املناسبة مـن املفوضـية الـسامية      
  ؛)اجلزائر(حلقوق اإلنسان 

الوفاء بالتزاماهتا املتعلقة بتقدمي تقـارير      من حيث    هاأن حتسِّن وضع    -١٣-٨٠
  ؛)أوكرانيا(نسان إىل هيئات األمم املتحدة حلقوق اإل

  ؛)إسبانيا(أن توجه دعوة مفتوحة ودائمة إىل مجيع اإلجراءات اخلاصة   -١٤-٨٠
أن تتخذ مبادرات إضافية حلماية وتعزيز حقوق السكان املهمشني           -١٥-٨٠
  ؛)نيبال (الضعفاءو

أن تعزز اإلجراءات الرامية إىل تعزيز ومحاية حقوق املرأة والطفـل             -١٦-٨٠
  ؛)بنغالديش(

أن تواصل تدابريها الرامية إىل مواصـلة تعزيـز حقـوق املـرأة               -١٧-٨٠
  ؛)أذربيجان(

أن تبذل جهوداً إضافية لتعزيز دور املرأة يف احليـاة العامـة وأن               -١٨-٨٠
حترص على أن تقترن هذه اجلهود، فيما يتعلق بالبنات، بإلغاء ممارسـة تـشويه              

  ؛)السنغال( أم ال وافقت عليه الفتاةاألعضاء التناسلية لإلناث، سواء 
أن تعمق التدابري الرامية إىل تغيري املمارسات التقليديـة والـصور             -١٩-٨٠

النمطية اليت تنتهك حقوق املرأة املدنية والسياسية واالجتماعيـة واالقتـصادية           
  ؛)األرجنتني(ومتنعها من التمتع باملساواة مع الرجل 



A/HRC/18/10 

19 GE.11-14518 

املعانـاة  نساء والبنـات    اللتجنيب  أن تتخذ مجيع التدابري الالزمة        -٢٠-٨٠
ممارسات تقليدية ضارة من قبيل تشويه األعضاء التناسـلية لإلنـاث           الناجتة عن   

  ؛)سلوفينيا(وحاالت الزواج املبكر والقسري واحلمل يف مرحلة املراهقة 
 وتعاجل  بالوالدةأن تواصل حتسني مستوى الرعاية الصحية املتعلقة          -٢١-٨٠

املسائل ذات الصلة مـن      من وفيات األمهات و    الوفيات النفاسية وغريها  أسباب  
قبيل الزواج املبكر ونقص املعلومات اإلجنابية واإلجهاض غري املأمون وتـشويه           

  ؛)السويد(األعضاء التناسلية لإلناث 
أن تدرب موظفي إنفاذ القوانني على معاجلة قضايا العنف اجلنسي            -٢٢-٨٠

  ؛)الربازيل(
ىل محاية حقـوق الطفـل، وال سـيما         أن تكثف جهودها الرامية إ      -٢٣-٨٠

مـن ذوي   األطفال الذين يعانون من الفقر وضحايا بغاء األطفـال واألطفـال            
 للقوانني الوطنية لضمان التنفيذ الكامل ملبدأ        شامالً ؛ وأن جتري استعراضاً   اإلعاقة

، كمـا   لتحسني الوضع يف هذا الـصدد     عدم التمييز وتعتمد استراتيجية وطنية      
؛ وأن تتخـذ مجيـع التـدابري        ٢٠٠٤ حقوق الطفل يف عام      أوصت بذلك جلنة  

  ؛)إسبانيا(الالزمة لوضع حد ملمارسة جتنيد األطفال 
أن تعزز تدابري منع ومكافحة الظواهر اليت متس حقـوق الطفـل،             -٢٤-٨٠

  ؛)املغرب(وخباصة عمل األطفال والعنف ضد األطفال 
ل، وال سـيما يف      إلنفاذ أحكام حظر عمل األطفا     أن تبذل جهوداً    -٢٥-٨٠

  ؛)بولندا(أسوأ أشكاله 
 استغالل األطفال، مبا يف ذلك العمل       ةأن تتخذ تدابري ملعاجلة مشكل      -٢٦-٨٠

اجلـنس واالجتـار    جتـارة   املرتيل والعمل اخلطري، وال سيما يف قطاع التعدين، و        
 ١٣٨باألشخاص، وأن تبدأ بالتصديق على اتفاقييت منظمة العمل الدوليـة رقـم             

  ؛)سلوفينيا( بشأن أسوأ أشكال عمل األطفال ١٨٢ األدىن للسن ورقم بشأن احلد
 لتوحيد ورفـع احلـد      ٢٠٠٧ل قانون حقوق الطفل لعام      عّدأن تُ   -٢٧-٨٠

ترغيب أو الترهيب، وال سيما يف إطار       الاألدىن لسن العمل وأن تضمن، بتدابري       
 ألسوأ أشـكال     ُتسَند أعمال شاقة مماثلة    أالّقانون ملكافحة االجتار باألشخاص،     

  ؛)السنغال( من األشخاص الضعيفةاالستغالل إىل هذه الفئة 
معاجلة عاجلة املفارقة اليت أقرت هبا احلكومة فيما يتعلـق          أن تعاجل     -٢٨-٨٠

  ؛)آيرلندا(ملقيمني املنحدرين من ساللة غري أفريقية بالوضع القانوين جلنسية ا
الواليـات  (األشـخاص    إليواء ضحايا االجتـار ب     أن تطور نظاماً    -٢٩-٨٠

  ؛)املتحدة



A/HRC/18/10 

GE.11-14518 20 

  ؛)اجلزائر(أن تويل عناية خاصة لتحسني أحوال السجون   -٣٠-٨٠
أن تتخذ تدابري فعالة لتخفيف االكتظاظ يف السجون وختفض مدة            -٣١-٨٠

 فيمـا يتعلـق  االحتجاز االحتياطي املطولة وتعزز النظام القضائي، مبا يف ذلـك           
  ؛)النمسا(باجملرمني من األحداث 

أن تتخذ خطوات لتعزيز برامج املساعدة القضائية وتسريع عملية           -٣٢-٨٠
جدولة مواعيد احملاكمات وتوفر شروط حتسني ظـروف العـيش يف الـسجون       

  ؛)الواليات املتحدة(ومراكز االحتجاز على حد سواء 
أن حتسِّن ظروف عمل القضاة واملدعني العامني لتعزيز استقالليتهم           -٣٣-٨٠

  ؛)سويسرا(صب القضاة واملدعني العامني الشاغرة أكثر، وأن متأل منا
أن تواصل اختاذ تدابري فعالة لتعزيز استراتيجية ختفيف وطأة الفقر            -٣٤-٨٠

  ؛)الصني(وضمان حقوق اإلنسان األساسية مثل احلق يف الغذاء واحلق يف التنمية 
أن تواصل مكافحة الفقر بفضل دعم اجملتمـع الـدويل وتعاونـه              -٣٥-٨٠

  ؛)يشبنغالد(
أن تواصل تنفيذ الربامج والتدابري الرامية إىل تعزيز التمتع باحلق يف             -٣٦-٨٠

  ؛)كوبا(التعليم واحلق يف الصحة 
   اجلهود الرامية إىل ضمان تكافؤ فـرص التعلـيم،         حتافظ على   أن    -٣٧-٨٠

  ؛)شيلي(وال سيما بالنسبة للمرأة والطفل 
دمات ووسـائل الـدعم     كفالة وصول الربامج واخل   تستمر يف   أن    -٣٨-٨٠

اإليـدز إىل عمـوم الـسكان       /اخلاصة بالوقاية من فريوس نقص املناعة البشري      
  ؛)هولندا(

أن تسوي مشكلة األحكام املنطوية على التمييز ضد املرأة فيما يتعلق         -٣٩-٨٠
  ؛)هولندا(اإليدز /بالوقاية من فريوس نقص املناعة البشري

واد املتعلقة بالوقاية مـن فـريوس       أن تواصل تعميم املعلومات وامل      -٤٠-٨٠
  ؛)هولندا(اإليدز على اجلماهري /نقص املناعة البشري

فـريوس  مكافحة  أن تعزز براجمها وتعتمد تدابري أخرى يف ميدان           -٤١-٨٠
  ؛)تركيا(اإليدز /نقص املناعة البشري

أن تلتمس املساعدة التقنية واملالية من اجملتمع الدويل ملعاجلة مشاكل     -٤٢-٨٠
  ؛)أذربيجان(فقر والبطالة وانعدام األمن الغذائي ال
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أن تنظر يف مسألة طلب املساعدة التقنية من املفوضـة الـسامية              -٤٣-٨٠
حلقوق اإلنسان ألداء املهمة املعقدة املتمثلـة يف تقـدمي التقـارير إىل هيئـات               

  ؛)شيلي(املعاهدات 
اإلمنائيـة  أن تدعو اجملتمع الدويل إىل دعم جهودهـا باملـساعدة             -٤٤-٨٠

  ).نيجرييا(واملساعدة التقنية وبناء القدرات 
وتؤيد سرياليون التوصيات التالية اليت ترى أهنا ُنفِّذت أصالً أو هـي يف طـور                 -٨١

  :، وهي توصيات تدعوها إىل ما يليالتنفيذ
أن حتظر قانوناً بشكل صريح وجترِّم استخدام القـوات املـسلحة             -١-٨١

 غـري الـدول    مـن  اجلماعات املسلحةهم من جانب  دلألطفال يف املعارك وجتني   
  ؛)بولندا(واستخدامها هلم يف املعارك 

قانوناً بشكل صريح وجترِّم استخدام القـوات املـسلحة         أن حتظر     -٢-٨١
غـري الـدول    من   اجلماعات املسلحة    هم من جانب    لألطفال يف املعارك وجتنيد   

  ؛)سلوفينيا(واستخدامها هلم يف املعارك 
عتمد وتنفِّذ خطة وطنية لشؤون الطفل تشمل تدابري تـشريعية       أن ت   -٣-٨١

  ؛)كوستاريكا(من قبيل حظر استخدام األطفال يف الرتاعات املسلحة 
 وضمن سياق اسـتغالل     ٢٠١٢النتخابات عام    أن تركز، حتضرياً    -٤-٨١

موارد سرياليون الطبيعية، على هنج توافقي وتضع يف االعتبار بصفة دائمة مراعاة            
  ؛)السنغال(اإلنسان، وذلك لتعزيز املصاحلة الوطنية حقوق 

أن تنشئ جلنة متابعة أعمال جلنة احلقيقة واملـصاحلة وأن تواصـل              -٥-٨١
  ؛)النمسا(ا تنفيذ مجيع توصياهت

أن تنشئ رمسياً جلنة املتابعة املوصى هبا يف تقريـر جلنـة احلقيقـة                -٦-٨١
 وصيات جلنة احلقيقة واملـصاحلة     مواصلة تنفيذ ت  واملصاحلة وتسنِد هلا مهمة رصد      

  ؛)اململكة املتحدة(احلكومة واجملتمع املدين أو تقدمي تقارير يف هذا الصدد إىل 
  ؛)أستراليا(أن تنفذ بالكامل توصيات جلنة احلقيقة واملصاحلة   -٧-٨١
أن تواصل العمل يف ميدان تعزيز حقوق املـرأة وتعتمـد مجيـع               -٨-٨١

  ؛)الربتغال(احلقيقة واملصاحلة يف هذا اجملال التوصيات اليت قدمتها جلنة 
أن تضاعف اجلهود لضمان متثيل املرأة يف احلياة السياسية وأن تنفذ             -٩-٨١

  ؛)املغرب(توصيات جلنة احلقيقة واملصاحلة يف ذلك الصدد 
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أن تواصل العمل من أجل تعزيز اآلليات الوطنية حلقوق اإلنـسان             -١٠-٨١
  ؛)نيبال(

يف مسألة إنشاء مؤسسة وطنية حلقوق اإلنسان وفقاً ملبادئ     أن تنظر     -١١-٨١
  ؛)بولندا(باريس 

أن ختصص املوارد الالزمة للجنة السرياليونية حلقـوق اإلنـسان            -١٢-٨١
  ؛)أستراليا(لتضطلع مبهامها القانونية األساسية 

  ؛)إندونيسيا(أن تعزز عمل جلنة حقوق اإلنسان وفقاً ملبادئ باريس   -١٣-٨١
أن متنح املوارد الكافية للجنة حقوق اإلنسان لتمكينـها مـن أن              -١٤-٨١

تؤدي بإخالص واجبها الثقيل يف محاية وتعزيز حقوق اإلنـسان يف سـرياليون             
  ؛)غانا(

دور املرأة يف بناء السالم ويف عملية صنع القرار         تعترف بأمهية   أن    -١٥-٨١
  ؛)إندونيسيا(وتعززه 

رها يف اإلصـالحات االجتماعيـة   أن تواصل تعزيز جهودها ومسا   -١٦-٨١
واالقتصادية والسياسية سعياً لزيادة تعزيز ومحاية حقـوق اإلنـسان وحرياتـه            

  ؛)نيجرييا(األساسية 
أن تواصل اجلهود الرامية إىل تعزيز ومحاية حقوق الطفل وصـغار             -١٧-٨١

السن واألشخاص ذوي اإلعاقة واملرأة وأن تسعى إىل التغلب على مشكل ضعف  
  ؛)كوبا(ملرأة متثيل ا
أن تنفِّذ سياسات أخرى لضمان املساواة بني اجلنـسني وتعزيـز             -١٨-٨١

  ؛)جنوب أفريقيا(برمته حقوق املرأة والطفل يف اجملتمع 
أن حتقق مع املسؤولني عن االغتصاب وغريه من أشكال العنـف             -١٩-٨١

  ؛)النرويج(وتعاقبهم قضائياً القائم على أساس نوع اجلنس وتالحقهم 
أن توفر ما يكفي من املوظفني لوحدات دعم األسـرة يف مراكـز               -٢٠-٨١

  ؛)النمسا( العنف ضد املرأة ةالشرطة لتعاجل مشكل
أن حترص على أن توجد يف مراكز الشرطة وحدات لدعم األسرة             -٢١-٨١

وعلـى   العنف اجلنسي وتقدمي الدعم لـضحاياه    ائممكلفة مبهمة التحقيق يف جر    
    يكفي من املـوظفني واملـوارد لتـستطيع االضـطالع          تزويد تلك املراكز مبا     

  ؛)هنغاريا(بواليتها 
أن تزيد وعي السكان الفقراء واملهمـشني باألحكـام القانونيـة             -٢٢-٨١

املنصوص عليها يف قانون مكافحة العنف املرتيل؛ وتفـتح حتقيقـات يف مجيـع              
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 عـن مجيـع     املـسؤولني قضائياً  الشكاوى املقدمة بشأن العنف املرتيل؛ وتالحق       
وضع احلاالت وتوفِّر للضحايا اخلدمات املناسبة، ال سيما إمكانية االستفادة من           

  ؛)سويسرا(تقرير طيب جماين واملساعدة القضائية 
أن تكثف جهودها ملكافحة العنف املرتيل، مبا يف ذلك االغتصاب،            -٢٣-٨١

بري مـن   وتعمل ضد اإلفالت من العقاب على هذا النوع من العنف؛ وتتخذ تدا           
قبيل زيادة وعي موظفي الشرطة والنظام القضائي واملوظفني الطبيني وتدريبـهم           

  ؛)السويد(
أن تتخذ مجيع التدابري املناسبة ملعاجلة مشكل العنف ضـد املـرأة              -٢٤-٨١

 تشويه األعضاء التناسلية لإلنـاث، مبـا يف         بفعالية وللقضاء، بصفة أخص، على    
  ؛)النمسا(ذلك بتجرمي ممارسته 

أن تستحدث نظاماً فعاالً للقضاء على ممارسة تـشويه األعـضاء             -٢٥-٨١
  ؛)اليابان(التناسلية لإلناث وتضع سياسة حكومية يف هذا الصدد 

أن تيسر حواراً وطنياً شامالً بشأن تشويه األعضاء التناسلية لإلناث   -٢٦-٨١
 النـسائية،    واجلماعات ،وتضع، بالتعاون مع الزعماء القبليني، والزعماء الدينيني      

  ؛)كندا(تدابري فعالة للقضاء على ممارسته 
كخطوة وتدعم،  أن تلغي ممارسة تشويه األعضاء التناسلية لإلناث          -٢٧-٨١
 املبادرات اليت تدعو من داخل البلد إىل حظرها على األقل فيمـا خيـص               ،أوىل

  ؛)أملانيا( سنة ١٨القاصرات الالئي تقل أعمارهن عن 
 حلظر تشويه األعضاء التناسلية لإلناث وتشجع يف        أن تعتمد قوانني    -٢٨-٨١

  ؛)سويسرا(نفس الوقت حواراً صرحياً بشأن هذه املسألة 
أن حتظر وجترِّم بشكل كامل تشويه األعضاء التناسلية لإلناث ألنه            -٢٩-٨١

  ؛)الربتغال(يشكل انتهاكاً واضحاً حلقوق اإلنسان 
ع بفعالية ممارسة تـشويه     أن حتظر على وجه التحديد وتعاقب ومتن        -٣٠-٨١

  ؛)اململكة املتحدة( سنة ١٨األعضاء التناسلية لإلناث الالئي تقل أعمارهن عن 
أن تنشر معلومات بشأن العواقب الـسلبية لتـشويه األعـضاء             -٣١-٨١

التناسلية لإلناث، وذلك بالتعاون أيضاً مع املنظمات الدولية املعنية ووكـاالت           
  ؛)إيطاليا(األمم املتحدة 

أن تزيل العوائق اليت متنع املرأة من االستفادة الفعالة مـن نظـام               -٣٢-٨١
إىل املساعدة القضائية األساسـية     تقدمي  تعتمد التدابري املناسبة لتعزيز     أن  العدالة و 
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أمـام  قوقها، مبا يف ذلك احلق يف احلصول على سبل االنتصاف           توعيتها حب ملرأة و ا
  ؛)املكسيك(احملاكم 

تدابري لضمان استفادة النساء والبنات من مجيع مستويات        أن تنفِّذ     -٣٣-٨١
  ؛)النرويج(التعليم وتكفل مستوى أعلى من مشاركة املرأة يف احلياة العامة 

دخل أن تستعرض السياسات الراهنة للرعاية الصحية لألمهات وتُ         -٣٤-٨١
 ع أحناء مجيعليها التعديالت الالزمة لضمان استفادة احلوامل من املرافق الطبية يف           

  ؛)النرويج(البلد 
أن تعزز االستفادة من خدمات تنظيم األسرة وخدمات الـصحة            -٣٥-٨١

  ؛)النرويج ( على حنو يراعي سرية املعلومات الشخصيةاجلنسية واإلجنابية
أن تضع تدابري فعالة لتنفيذ قانون حقوق الطفل ومحاية الطفل مـن            -٣٦-٨١

نس ومـن االعتـداء واالسـتغالل       العنف اجلنسي والقائم على أساس نوع اجل      
  ؛)كندا(واالجتار وأسوأ أشكال عمل األطفال 

أن تواصل مساعيها من أجل خفض معدالت األمية والقضاء على            -٣٧-٨١
  ؛)أذربيجان(السخرة، وال سيما عمل األطفال 

أن ترصد عملية إعادة إدماج املقاتلني الـسابقني مـن األطفـال،        -٣٨-٨١
رض ضمان تقدمي املساعدة املناسـبة إلـيهم وتنفيـذ          وخباصة البنات، وذلك بغ   

  ؛)اليابان(التدابري املالئمة 
أن تتخذ تدابري فعالة لضمان عمـل احملـاكم احملليـة والزعمـاء               -٣٩-٨١

التقليديني وفقاً لاللتزامات املتعلقة حبقوق اإلنسان ومبـدأي املـساواة وعـدم            
لكايف يف جمال حقوق اإلنسان التمييز، مبا يف ذلك بكفالة احلصول على التدريب ا    

  ؛)كندا(ومبراجعة إجراءات تعيني الزعماء احملليني والتقليديني 
أن تثين موظفي الشرطة، أّياً كانت رتبتهم، عن االستخدام املفرط            -٤٠-٨١

للقوة أو أفعال الفساد والسرقة واالبتزاز وغري ذلك من االنتهاكات؛ وحتقق يف            
لشرطة؛ وُترتِل عقوبات تأديبية باجلناة أو تالحقهم       االنتهاكات اليت تتورط فيها ا    

  ؛)سويسرا(قضائياً 
أن تتخذ اخلطوات الالزمة لضمان جرب كل مـا حلـق بـضحايا               -٤١-٨١

انتهاكات حقوق اإلنسان وأسرهم من الضرر بإرجاع املمتلكـات والتعـويض           
  ؛)كندا(وتلبية االحتياجات ورد االعتبار 

ئي واجلنائي احمللي وإنفاذه الفعال فيما يتعلق       أن تعزز القانون القضا     -٤٢-٨١
اخلطرية حلقوق اإلنـسان  /مبساءلة من ثبتت مسؤوليتهم عن االنتهاكات اجلسيمة  
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خالل الرتاع الداخلي يف سرياليون وفرض العقوبات املناسبة عليهم مع احتـرام            
  ؛)إكوادور(أصول احملاكمة املرعية 

 ارتكبته الـشرطة وقـوات      أن تلقي الضوء بشكل كامل على ما        -٤٣-٨١
األمن من االنتهاكات اخلطرية حلقوق اإلنسان خالل الرتاع املـسلح وخـالل            

 وأن تدِمج يف القانون احمللي أحكام نظام روما األساسـي           ٢٠٠٧انتخابات عام   
  ؛)فرنسا(للمحكمة اجلنائية الدولية 

عن أعمـال العنـف   الذين ُيزعم أهنم مسؤولون أن حتقق مع مجيع      -٤٤-٨١
قـضائياً   وبعدها وأن تالحقهـم      ٢٠٠٧السياسي واإلثين خالل انتخابات عام      

  ؛)كندا(وتعاقبهم 
  ؛)هولندا(أن تكفل احلق يف حرية التعبري والتجمع   -٤٥-٨١
أن تتخذ التدابري الالزمة لضمان استقاللية ومصداقية اهليئات اليت           -٤٦-٨١

صادقة على نتائج االقتـراع يف      ستتمتع بالوالية القضائية األساسية فيما يتعلق بامل      
 ولضمان املستوى املناسب من األمن      ٢٠١٢االنتخابات الرئاسية والربملانية لعام     

يف مراكز االقتراع مبا يكفي ليمارس النـاخبون حبريـة حقهـم يف التـصويت               
  ؛)الواليات املتحدة(

أن تتخذ خطوات للقضاء على عمل األطفال والسخرة ولتعزيـز            -٤٧-٨١
وتشمل سـبل إجنـاز هـذه       . وق العمال، ال سيما يف قطاع التعدين      مراعاة حق 

األهداف تعديل قوانني العمل احلالية جلعلها متوافقة مع حقوق العمال األساسية           
  ؛)الواليات املتحدة(املعترف هبا دولياً واختاذ تدابري إلنفاذ قوانني العمل بفعالية 

ج إعادة اإلدمـاج    أن تكثف سياسات إجياد مناصب العمل وبرام        -٤٨-٨١
 منهم جنوداً أطفاالً خالل احلرب األهلية       االجتماعي للشباب، وخباصة من كانوا    

  ؛)املكسيك(
أن تعبئ املوارد الالزمة إلجناح تنفيذ الـربامج الوطنيـة يف جمـال       -٤٩-٨١

  احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية من قبيل االستراتيجية الثانيـة للحـد           
     واسـتراتيجيات الـصحة والتعلـيم       ،لربنامج من أجـل التغـيري      وا ،من الفقر 

  ؛)جنوب أفريقيا(
 االسـتفادة مـن اخلـدمات       ضـمان أن تعزز اجلهود الرامية إىل        -٥٠-٨١

االجتماعية األساسية يف إطار األهداف اإلمنائية لأللفية جلميع سكان سـرياليون           
  ؛)إكوادور(

ة لتعزيز فرص احلـصول علـى       أن ختصص مزيداً من املوارد املالي       -٥١-٨١
  ؛)إندونيسيا(التعليم يف البلد ولتحسني جودته 



A/HRC/18/10 

GE.11-14518 26 

أن تويل العناية اخلاصة على وجه اخلصوص لتعليم البنات والنساء            -٥٢-٨١
  ؛)تركيا(

أن تدمج التثقيف حبقوق اإلنسان والتوعية هبا يف املناهج الدراسية            -٥٣-٨١
  ؛)ندونيسياإ(بالتعاون مع اجملتمع الدويل ومبساعدة منه 

أن تلتمس مساعدة منظمة العمل الدولية يف مكافحة عمل األطفال            -٥٤-٨١
  ؛)الربازيل(

أن تشرِك اجملتمع املدين يف عملية متابعة توصيات آلية االستعراض            -٥٥-٨١
  ؛)بولندا(الدوري الشامل 

أن تواصل التشاور مع اجملتمع املدين يف متابعـة توصـيات آليـة               -٥٦-٨١
  ؛)النمسا(لدوري الشامل االستعراض ا

أن تعزز القدرة على التحقيق يف الشكاوى املقدمة ضـد قـوات              -٥٧-٨١
وتعزز استقاللية املكتب املديري    قضائياً  األمن العامة ومعاقبة املذنبني ومالحقتهم      

إلدارة الشكاوى والتأديب والتحقيقات الداخليـة املكلـف باملعاقبـة علـى            
  ).املكسيك( استخدام القوة املمارسات الفاسدة واإلفراط يف

يف التوصيات التالية، وسُتقدم ردودها يف الوقت املناسب، على         سرياليون  ستنظر    -٨٢
أالّ يتجاوز ذلك موعد الدورة الثامنة عشرة جمللس حقوق اإلنسان املزمـع عقـدها يف               

ي وسُتدَرج ردود سرياليون على هذه التوصيات يف التقرير اخلتام        . ٢٠١١سبتمرب  /أيلول
  :الذي سيعتمده اجمللس يف تلك الدورة

: أن تنضم إىل الـصكوك الدوليـة التاليـة أو تـصدق عليهـا               -١-٨٢
الربوتوكوالت االختيارية التفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املـرأة؛           
واتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملـة أو العقوبـة القاسـية أو              

نة وبروتوكوهلا االختياري؛ واتفاقية حقوق األشـخاص ذوي        الالإنسانية أو املهي  
اإلعاقة؛ ونظام روما األساسي للمحكمـة اجلنائيـة الدوليـة؛ والربوتوكـول            
االختياري للعهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعيـة والثقافيـة؛          

ـ          سياسية والربوتوكول االختياري الثاين للعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية وال
  ؛)إكوادور(

أن توقع على الربوتوكول االختياري الثاين للعهد الدويل اخلـاص            -٢-٨٢
  ؛)الربتغال(باحلقوق املدنية والسياسية 

أن توقع وتصدق على الربوتوكول االختياري الثاين للعهد الدويل           -٣-٨٢
ت اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية الذي حيظر عقوبة اإلعدام يف مجيع احلـاال           

  ؛)فرنسا(
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أن تصدق على الربوتوكول االختياري الثاين للعهد الدويل اخلاص           -٤-٨٢
باحلقوق املدنية والسياسية بغرض إلغاء عقوبة اإلعدام يف أقرب وقـت ممكـن             

  ؛)بلجيكا(
أن تواصل تكييف قوانينها لضمان التنفيذ الكامل التفاقية القضاء           -٥-٨٢

ظر بشكل صريح، على وجه اخلصوص،      على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة وحت      
  ؛)فرنسا(وجترِّم تشويه األعضاء التناسلية لإلناث 

أن تعتمد إصالحات للقوانني واألنظمة احمللية ترمي إىل القضاء على        -٦-٨٢
  ؛)إكوادور(مجيع أشكال التمييز ضد املرأة 

ييز أن جتعل قوانينها متوافقة مع التزامها بكفالة املساواة وعدم التم           -٧-٨٢
 حبظر التمييز على أساس امليل اجلنـسي أو اهلويـة اجلنـسانية         ، وذلك   للجميع

  ؛)كندا(
أن تلغي مجيع األحكام اليت قد ُتطبَّق لتجرمي النشاط اجلنسي بـني              -٨-٨٢

  ؛)النرويج(بالغني متراضيني 
أن تلغي مجيع األحكام اليت جترِّم النشاط اجلنـسي بـني بـالغني               -٩-٨٢

  ؛)هولندا(متراضيني 
أن تعتمد مشروع قانون حرية اإلعالم وتلغي القوانني اليت تعاقب            -١٠-٨٢

  ؛)الواليات املتحدة(جنائياً على التشهري 
 اجلنسانية وخطـة    قضاياأن تعتمد تدابري ملموسة لتنفيذ اخلطة الوطنية لل         -١١-٨٢

 )٢٠٠٠(١٣٢٥العمل الوطنية بشأن قراري جملس األمن التـابع لألمـم املتحـدة             
وأن تنظر يف إمكانية اعتماد استراتيجية وطنية ملكافحة العنف         ) ٢٠٠٨(١٨٢و

  ؛)اجلزائر(ضد املرأة 
أن تضع استراتيجية للقضاء على ممارسات التمييز ضد املرأة وعلى            -١٢-٨٢

  ؛)كوستاريكا(تشويه األعضاء التناسلية لإلناث 
  ؛)النرويج (أن تعتمد استراتيجية وطنية للقضاء على العنف ضد املرأة  -١٣-٨٢
أن تعتمد وقفاً اختيارياً حبكم القانون لتطبيق عقوبة اإلعدام يرمـي           -١٤-٨٢

  ؛)فرنسا(إىل إلغائها هنائياً متاشياً مع توصيات جلنة احلقيقة واملصاحلة 
  ؛)آيرلندا(أن تسن يف أقرب وقت ممكن قانوناً يلغي عقوبة اإلعدام   -١٥-٨٢
طبيق عقوبة اإلعدام بغرض إلغائها هنائيـاً       أن تعتمد وقفاً اختيارياً لت      -١٦-٨٢

حبكم القانون وأن توقع يف هذه احلالة وتصدق على الربوتوكول االختياري الثاين            
  ؛)إسبانيا(للعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية 
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  ؛)النمسا(أن تلغي عقوبة اإلعدام كلياً   -١٧-٨٢
  ؛)أملانيا(نصوص القانونية أن تزيل رمسياً عقوبة اإلعدام من ال  -١٨-٨٢
  ؛)األرجنتني(أن تعتمد تدابري إللغاء عقوبة اإلعدام   -١٩-٨٢
  ؛)الربازيل(أن تنظر يف تدابري تشريعية إللغاء عقوبة اإلعدام   -٢٠-٨٢
 تعديل عقوبـة اإلعـدام       مسألة أن حترص على أن يتواصل اعتبار       -٢١-٨٢

  ؛)شيلي(جزءاً من عملية املراجعة الدستورية 
أن تلغي عقوبة اإلعدام وتصدق على الربوتوكول االختياري الثاين           -٢٢-٨٢

  ؛)سويسرا(للعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية 
أن تعتمد وقفاً اختيارياً رمسياً لعقوبة اإلعدام بغرض إلغائها تأييـداً             -٢٣-٨٢

  ؛)تغالالرب(لقرار اجلمعية العامة بشأن الوقف االختياري لعقوبة اإلعدام 
أن تضفي الصبغة الرمسية على وقفها االختياري الفعلـي احلـايل             -٢٤-٨٢

  ؛)اململكة املتحدة(لعقوبة اإلعدام بغرض سن قانون يلغيها عما قريب 
      أن تعتمد اإلصالحات الالزمة إللغاء عقوبـة اإلعـدام بـشكل             -٢٥-٨٢
  ؛)إكوادور(تام 
 محلة  تنظمستقالً للشرطة و  أن تنشئ يف أقرب وقت ممكن جملساً م         -٢٦-٨٢

  ؛)آيرلندا(إعالمية إلخبار عامة الناس بإنشاء هذه اهليئة ولشرح دورها ومهامها 
أن تزيد امليزانية السنوية وتنشئ آليات لبحث سبل حتـسني إدارة             -٢٧-٨٢

  ؛)هنغاريا(التعليم وأساليب التدريس 
ل األحكـام   أن تكثف جهودها لتعزيز املساواة بني اجلنسني؛ وتعدّ         -٢٨-٨٢

يقلّل ألسباب جنسانية من شأن هذه املساواة ومـن         نظاماً  تكرس  القانونية اليت   
؛ وتضع سياسة شاملة للمساواة بني اجلنـسني تـشمل          شأن محاية حقوق املرأة   

  ).إسبانيا(محالت توعية يف جمايل اجملتمع واإلدارة العامة 
التقرير تعرب عـن موقـف      أو التوصيات الواردة يف هذا      /ومجيع االستنتاجات و    -٨٣

وال ينبغي تأويلها على أهنا     . أو الدولة موضوع االستعراض   /اليت قدمتها و  ) الدول(الدولة  
  .حتظى بتأييد الفريق العامل ككل
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  املرفق

  تشكيلة الوفد    
The delegation of Sierra Leone was headed by The Honorable Franklyn Bai Kargbo, 
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• Mr. Soulay B. Daramy, Director-General, Ministry of Foreign Affairs and 
International Cooperation; 

• Ms. Cassandra O. M. Labor-Bangura, Coordinator, Human Rights Secretariat, 
Ministry of Foreign Affairs and International Cooperation; 

• Mr. Kekura Bnagura,  States Counsel; 

• Mr. Franklyn B. Fawundu, Desk Officer, International Division, Ministry of Foreign 
Affairs and International Cooperation. 

    
  


