
 A/HRC/WG.6/24/SLE/1  األمــم املتحـدة 

  

 

 الجمعية العامة
 

Distr.: General 

17 November 2015 

Arabic 

Original: English 

 

 

 

111215    141215    GE.15-20150 (A) 

*1520150*  

 مجلس حقوق اإلنسان
 الفريق العامل المعني باالستعراض الدوري الشامل

 الدورة الرابعة والعشرون
 2016كانون الثاين/يناير   18-29

   
مد  مرقدق ادرار مجلدس  5تقرير وطني مقدد  وققدال للفقدرة   

   *16/21حقوق اإلنسان 
 سيراليون  

 

  

 
 

 استنسخت هذه الوثيقة كما وردت، وليس فيها ما يعرب عن أي رأي كان لألمانة العامة لألمم املتحدة. * 



 A/HRC/WG.6/24/SLE/1 

 

2/24 GE.15-20150 

 

 المحتويات
 الصفحة   

. مقدمة - أولا   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . .  3 
. العرض العام واملنهجية - ثانياا   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .  3 
. التطورات يف جمال تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان يف سرياليون - ثالثاا   . . . . . . . . . . . . . . . . .  3 
. مراجعة الدستور - ألف    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .  3 
. الضمانات التشريعية - باء    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .  5 
. اللتزامات التعاهدية - جيم    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .  6 
. مؤسسات حقوق اإلنسان - دال    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   6 
. تدابري السياسة العامة - هاء    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .    7 
. الصحة - واو    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .    8 
املقبولة حتديد اإلجنازات وأفضل املمارسات والتحديات واملعوقات فيما يتعلق بتنفيذ التوصيات  - رابعاا  

. وتطور أوضاع حقوق اإلنسان يف الدولة . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  10 
. املعاهدات - ألف    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .   10 
. اإلصالح الدستوري والقانوين: إدراج معايري حقوق اإلنسان يف القانون احمللي - باء    . . . .  12 
السرتاتيجيات الرامية إىل إعمال حقوق املرأة والطفل وغريها من احلقوق، مبا يف ذلك  - جيم   

. السياساتوضع  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .  13 
 19  . رالتدابري واآلليات املؤسسية املتعلقة باحلقوق القتصادية والجتماعية والثقافية واحلد من الفق - دال   

. الستنتاجات واألولويات املستجدة  - خامساا   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  24 
 

  



A/HRC/WG.6/24/SLE/1 
 

 

GE.15-20150 3/24 

 

 مقدمة -أوالل  
 
هــــذا التقريــــر هــــو متابعــــة للفــــرتة الــــل بــــدأت يف أعقــــا  التقريــــر الــــدوري األول لالســــتعراض  -1

الـــدوري الشـــامل املقـــدم إىل جملـــس حقـــوق اإلنســـان. وقـــد اـــهدت ســـرياليون أربـــع ســـنوات حا ــــة 
واجهــت فيهــا حتــديات اــديدة يف جمــال حقــوق اإلنســان اــولت خطــراا علــ  وجودهــا ذاتــ  كدولــة. 

وللبنيــة التحتيـــة، ىــا أدط إىل تعطيـــل الدولـــة   ل صــدمة بالنســـبة إلينــا كدولـــةوكــان مـــرض فــريو  إيبـــو 
ارتفـــــاع معـــــدل انتشـــــار هـــــذا املـــــرض بصـــــورة مثـــــرية للجـــــزع  وإىل خســـــاار يف األرواح أذهلتنـــــا بســـــب 

وبســـب  فــــرتة الركــــود. واإلــــال الوحيــــد إلحــــراز التقــــدم هــــو التصــــميم علــــ  موافحــــة املــــرض والنصــــر 
نـــــت كبـــــرية علـــــ  الصـــــعيدين القتصـــــادي والجتمـــــاعي وعلـــــ  صـــــعيد البنيـــــة النهـــــااي. فا ســـــاار كا

التحتيــة، وقــد تلقــ  النــاتإل احمللــي اإل ــارب الضــربة األكــرب. ويفطــي هــذا التقريــر فــرتة التنفيــذ والتطــور 
ويبـــا حالـــة التوصـــيات الـــل قـــدمتها الـــدول، وســـيعطي كـــذلك حملـــة عامـــة عـــن البي ـــة الراهنـــة حلقـــوق 

 .اإلنسان يف البلد
  

 العرض العا  والمنهجية -ثانيال  
 
أعــدت وزارة العــدل هــذا التقريــر مبســاعدة موتــ  تنســيق قطــاع العــدل وبالتعــاون مــع فريــق  -2

عامــل تقــت، يتــ لف مــن ىثلــا لــوزارة ا ارجيــة والتعــاون الــدورب، ووزارة التعلــيم والعلــوم والتونولوجيــا، 
لشــؤون اسنســانية واــؤون الطفــل، ووزارة العمــل والضــمان ووزارة الــدفاع، ووزارة الرعايــة الجتماعيــة وا

الجتمــــاعي، ووزارة الشــــؤون الداخليـــــة، واــــرةة ســـــرياليون، ودااــــرة إصـــــالحيات ســــرياليون، وديـــــوان 
 املظامل، وسنة سرياليون حلقوق اإلنسان. 

واســـتخدم تـــإل تشـــاوري حـــل تنظـــيم حلقـــات عمـــل تشـــاورية وةنيـــة وإقليميـــة مـــع أعضـــاء  -3
لعامـــــل التقـــــت، والـــــوزارات واإلدارات واكي ـــــات األخـــــرط يف حوومـــــة ســـــرياليون، ومنظمـــــات الفريـــــق ا

اإلتمـــــع املـــــدين، والوكـــــالت الدوليـــــة، ووســـــاا، اإلعـــــالم، واملنظمـــــات الدينيـــــة، وجمموعـــــات النســـــاء 
 والشبا ، والرابطات األكادميية، واملواةنا.

ا منـذ اسولـة األوىل، وهـو  ـدد تبعـاا ويفطي نطاق هذا العمل تعزيز حقـوق اإلنسـان ومحايتهـ -4
للمواضـــيع ا اصـــة بتنفيـــذ التوصـــيات علـــ  النحـــو املناســـ  وضـــمان إيـــالء أولويـــة ل ةـــار املعيـــاري 

 واملؤسسي من أجل الستدامة. 
  

 التطورات قي مجال تعزيز وحماية حقوق اإلنسان قي سيراليون -ثالثال  
 

 مراجعة الدستور -ألف 
 
. وقـــد 1991لســـرياليون الصـــادر يف عـــام  6جتـــري حاليـــاا مراجعـــة القـــانون الدســـتوري رقـــم  -5

ةلــ  عــدد مــن أصــحا  املصــلحة مــراراا مراجعــة بعــرب األحوــام الــل تعتــرب إمــا  ييزيــة أو ل  تثــل 
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للسياســات الوةنيــة والجتاهــات الشــعبية، ول ســيما تلــك املتعلقــة لقــوق اإلنســان. ولــذلك، أ نشــ ت 
راجعــة الدسـتور مــن أجــل وضـع الطرااــق الالزمــة والتعبـري عــن تلــك الشـواغل يف وثيقــة ستشــول سنـة مل

، 1991يف املقــــام األول أساســــاا لتعــــديل دســــتوري يف تايــــة األمــــر. وتتواصــــل مراجعــــة دســــتور عــــام 
ــــة  ــــة اإلعــــدام واســــتقالل الســــلطة القضــــااية واملواةن وتتصــــدر املناقشــــات مســــاال رايســــية، مثــــل عقوب

والتمييــز اسنســاين. وتنظــر اللجنــة أيضــاا يف أحوــام الفصــل الثــاين مــن الدســتور الــذي يشــري  والقــذ 
نص  إىل األحوام عل  أتا أدلة للسياسات، بيـد أن الـروح العامـة لتلـك األحوـام هـي جـواز عرضـها 

 عل  القضاء.
ون فــــذت جمموعـــــة كبـــــرية جــــداا مـــــن توصـــــيات سنــــة تقصـــــي احلقـــــااق واملصــــاحلة عـــــن ةريـــــق  -6
الحات يف القطــاع العــام وقطــاعي األمــن والقضــاء. وأحــرز تقــدم أيضــاا يف تعزيــز حقــوق اإلنســان إصــ

واملســــاواة بــــا اسنســــا والنهــــوض بالشــــبا  والتصــــدي للفســــاد وإصــــالح القــــانون والتصــــديق علــــ  
املعاهــــدات، إضــــافة إىل توجيــــ  اعتــــذار رااســــي إىل النســــاء بســــب  مــــا عانينــــ  مــــن أضــــرار وم نحــــت 

 ضحايا عل  النحو الذي أوصت ب  سنة تقصي احلقااق واملصاحلة. تعويضات لل
ومــع ذلــك، ل يــزال تنفيــذ توصــيات سنــة تقصــي احلقــااق واملصــاحلة جاريــاا: أي إلفــاء عقوبــة  -7

يــزاا ضــد املــرأة، وحتديــد حصــة ي()د( و)ه( مــن الدســتور ألتــا تشــول  4)27اإلعــدام، وإلفــاء املــادة 
للجنســية، وإنشــاء سنــة اا مســبقاا أة، وإلفــاء األحوــام الــل جتعــل العــرق اــرةيف املااــة للمــر  30نســبتها 

 متابعة يف إةار سنة تقصي احلقااق واملصاحلة.
وهنــــاض بعــــرب التوصــــيات قيــــد النظــــر، فيمــــا مل تنفــــذ توصــــيات أخــــرط، مثــــل فصــــل موتــــ   -8

وهـــــو تفويـــــك املـــــدعي العـــــام ووزيـــــر العـــــدل، والطلـــــ  الـــــذي مل تنفـــــذه بعـــــد حوومـــــة ســـــرياليون أل 
 اب  العسوري يف اعبة الدعم التشفيلي لشرةة سرياليون، وإنشاء سنة للشؤون اسنسانية.  الفرع
، أةلــق فخامــة الــرايس كورومــا ر يــاا عمليــة املراجعــة الدســتورية. 2013 وز/يوليــ   30ويف  -9

عضــواا ميثلــون  80وأ نشــ ت سنــة ملراجعــة الدســتور واــولت أمانــة كــذه اللجنــة. وتتــ لف اللجنــة مــن 
األحـــزا  السياســــية واكي ــــات املســــتقلة ومنظمــــات اإلتمـــع املــــدين والســــلطتا القضــــااية والتشــــريعية. 
ويتمثــل اكــد  العــام للمشــروع يف ضــمان مراجعــة الدســتور علــ  لــو تشــاركي اــامل للجميــع يشــرض 

عزيــــز املؤسســــات  يــــع اــــراا  الســــوان وي عتمــــد باســــتفتاء اــــع . وتتــــي  املراجعــــة فرصــــة تار يــــة لت
الدميقراةية يف سرياليون وإرساء سـيادة القـانون وحقـوق اإلنسـان، ىـا يفضـي إىل نظـام حوـم حـدي  

للجميـع، ىــا يعـزز التنميــة القتصــادية املنصـفة والعدالــة الجتماعيـة للجميــع  وســتعزز اا وأكثـر اســتيعاب
ون. وكلفــــت اللجنــــة بضــــمان هــــذه األمــــور بــــدورها املزيــــد مــــن التماســــك والوحــــدة بــــا أبنــــاء ســــريالي

 استيعا   يع العرتاضات عل  الدستور احلارب واختاذ تدابري إلجراء التعديالت املطلوبة. 
وبـــــدأت هـــــذه اللجنـــــة فديـــــة عملهـــــا املوثـــــف للفايـــــة، لونهـــــا اضـــــطرت إىل تعليـــــق معظـــــم  -10

. بيـــد أتـــا أنشـــطتها علـــ  مـــدط األاـــهر الثمانيـــة عشـــر األخـــرية أثنـــاء موافحـــة مـــرض فـــريو  إيبـــول
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اســــت نفت عملهــــا ون مــــل أن يوــــون لــــدينا دســــتور مــــنق  للــــول اسولــــة املقبلــــة لالســــتعراض الــــدوري 
 الشامل، ىا سيعاجل الوثري من توصيات الستعراض الدوري الشامل املعلقة الل مل تنفذ بعد.

  
 الضمانات التشريعية -باء 

 
ان حقـــوق الشــع . وصـــدرت أيضـــاا ةــرأت تطـــورات كثــرية يف جمـــال إصــالح القـــوانا وضــم -11

ــــل قــــانون األاــــخا  ذوي اإلعاقــــة لعــــام  ، والقــــانون 2011عــــدة تشــــريعات أثنــــاء تلــــك الفــــرتة، مث
. 2012، وقــــانون اســــراام اسنســــية لعــــام 2013املتعلــــق بــــاحلق يف احلصــــول علــــ  املعلومــــات لعــــام 

 ضــع قــانون أيلولــة الرتكــات وتعمــل سنــة إصــالح القــوانا حاليــاا علــ  قــوانا القــذ  إلثــارة الفتنــة. و 
للمراجعــة ألنــ  ل ميتثــل يف بعــرب اإلـــالت امتثــالا تامــاا لألحوــام الــواردة يف الدســـتور،  2007لعــام 

الــذي يتعــارض يف  2007وقــانون الــزواج العــريف لعــام  2007اــ ن  اــ ن قــانون حقــوق الطفــل لعــام 
 أجزاء من  تتعلق بتحديد السن ومبدأ املوافقة. 

مانات تشــريعية أخـــرط مــن خـــالل إنشـــاء جملــس املســـاعدة القانونيــة الـــذي يتطلـــع وتتــاح ضـــ -12
إىل كفالـــة احملاكمـــات العادلـــة والتمثيـــل يف القضـــايا اسناايـــة لألاـــخا  الـــذين ل يســـتطيعون حتمـــل 
تواليفهـــا. وتشـــر  الســـلطة القضـــااية يف الوقـــت احلاضـــر مبااـــرة علـــ  إعمـــال قـــانون احملـــاكم احملليـــة 

 وزارة احلوم احمللي مبوج  القانون السابق.  ، يف مقابل2011املعدل لعام 
وانتهت حوومة سرياليون مـن تنفيـذ اسيلـا األول والثـاين لسـرتاتيجية إصـالح قطـاع العـدل  -13

. 2018-2015وخطــة الســتثمار، وقــد جــرط وضــع اسيــل الثالــ  مــن أجــل تنفيــذها خــالل الفــرتة 
اكـل الر يـة للعدالـة )مراكـز الشـرةة، واحملـاكم احملليـة، و ـاكم ونتيجة لذلك، هناض زيـادة يف عـدد اكي

الصــل ، وغــري ذلــك مــن املؤسســات الداعمــة، مثــل جمــالس اــراكات الشــرةة احملليــة( يف  يــع ألــاء 
الـــبالد. وتواصـــل حوومـــة ســـرياليون اختـــاذ تـــدابري لتعزيـــز نظـــام العدالـــة اسناايـــة لوفالـــة املســـاءلة علـــ  

املســـتقبل. والتعيـــا فيهـــا مســـتمر وجتــري إقامـــة اـــراكات اســـرتاتيجية بـــا الســـلطة اســراام املرتوبـــة يف 
ــــة يف  ــــارات التولفــــة الشــــاملة إلدارة احملــــاكم احمللي ــــديا، وقــــد وضــــعت اعتب القضــــااية والزعمــــاء التقلي

. وســــيبدأ قريبــــاا جتديــــد بعــــرب املبــــاين املتهدمــــة للمحــــاكم احملليــــة، وقــــد التزمــــت 2016ميزانيــــة عــــام 
اليون مبعاسة املشولة الداامـة لسـوء أوضـاع خـدمات املـوعفا العـاملا يف جمـارب القضـاء حوومة سري 

 .2016والقانون يف ميزانية عام 
وأكـــدت سياســـات القـــوات املســـلحة سمهوريـــة ســـرياليون التابعـــة لـــوزارة الـــدفاع، فيمـــا يتعلـــق  -14

ـــــد، أنـــــ  ل ميوـــــن جتنيـــــد أي فـــــرد دون ســـــن الثامنـــــة عشـــــرة يف  القـــــوات املســـــلحة سمهوريـــــة بالتجني
ــــدين  ــــك جليــــاا يف اإلعــــالن عــــن التجنيــــد يف تلــــك القــــوات. وت طلــــ  مــــن اإلن ســــرياليون. ويظهــــر ذل
احملتملــا أيضــاا اــهادات مــيالدهم للت كــد مــن صــحة ادعــاءاتم بشــ ن ســنهم. ويتمتــع كــال اسنســا 

 بتوافؤ الفر  أثناء عملية التجنيد.
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ســتقل للشــواوط املقدمــة ضــد الشــرةة، تقــوم إدارة الشــواوط وبينمــا يــري تفعيــل اإللــس امل -15
والت ديــ  والتحقيقــات الداخليــة برصــد جتــاوزات مــوعفي الشــرةة يف تنفيــذ مهــامهم، ويهــد  ذلــك 
أيضـــاا إىل حتســـا صـــورتم لـــدط اسمهـــور. وتقـــوم إدارة الشـــواوط والت ديـــ  والتحقيقـــات الداخليـــة 

لــــــ  ســـــــوء الســـــــلوض بالســــــتناد إىل اللـــــــواا  الت ديبيـــــــة أيضــــــاا عنـــــــد القتضــــــاء مبقاضـــــــاة املـــــــوعفا ع
. وتشـــمل العقوبـــات علــ  ســـوء الســـلوض إذا ثبتــت علـــ  أســـا  تــرجي  إحـــدط القـــراان 2001 لعــام

الفصل من العمل أو اإليقا  عـن العمـل أو خفـرب الرتبـة أو فـرض غرامـة أو الطـرد مـن الثونـات أو 
، ع ــــــرض 2011مــــــا إىل ذلــــــك. ويف عــــــام التــــــدري  اإلصــــــالحي أو رســــــاال التــــــوبي  واإلنــــــذار، أو 

قضـــية علــــ  إدارة الشـــواوط والت ديــــ  والتحقيقـــات الداخليــــة أفضـــت ضــــمن  1 589جمموعــــ   مـــا
حالــــة فصــــل مــــن العمــــل  29رســــالة إنــــذار و 379حالــــة توقيــــف عــــن العمــــل و 55 لــــة أمــــور إىل 

إىل  حالــــة حتويــــل 500حــــالت خفــــرب الرتــــ  ومــــا يزيــــد علــــ   4مــــن أفــــراد الشــــرةة و 18 وإقالــــة
 التدري  اإلصالحي.

  
 االلتزامات التعاهدية -جيم 

 
وقعـــت ســـرياليون علـــ   يـــع املعاهـــدات األساســـية التســـع حلقـــوق اإلنســـان وصـــدقت علـــ   -16

سبع منها. وقدمت كذلك تقاريرهـا فيمـا  ـس مـس معاهـدات مـن املعاهـدات السـبع الـل صـدقت 
عليهـا، وهـي: اتفاقيـة مناهضــة التعـذي  وغـريه مـن ضــرو  املعاملـة أو العقوبـة القاسـية أو الالإنســانية 

واتفاقيـة القضـاء علـ   يـع أاـوال التمييـز ضـد املـرأة، واتفاقيـة حقـوق الطفـل، والتفاقيــة أو املهينـة، 
الدوليــة للقضــاء علــ   يــع أاــوال التمييــز العنصــري، ودخرهــا العهــد الــدورب ا ــا  بــاحلقوق املدنيــة 

، عنــــدما قــــدمت ســــرياليون تقاريرهــــا إىل ثــــال  مــــن هي ــــات املعاهــــدات. 2014والسياســــية يف عــــام 
املؤســــف أن ســــرياليون مل تــــتمون مــــن متابعــــة دورة تقريــــر سنــــة مناهضــــة التعــــذي  بــــالنظر إىل ومــــن 

تفشي مرض فريو  إيبـول. ومـع ذلـك، سـتفي سـرياليون فميـع التزاماتـا علـ  النحـو الواجـ  عنـدما 
 تنج  يف القضاء عل  هذه اآلفة.

تــا احمللــي مبوجــ  القــانون وقــد أدرجــت حوومــة ســرياليون القــانون الــدورب اإلنســاين يف قانو  -17
 ، وهو قانون اتفاقيات جنيف. 2012الصادر يف عام  14رقم 

  
 مؤسسات حقوق اإلنسان -دال 

 
ــــة لتعزيــــز ومحايــــة حقــــوق اإلنســــان يف  اعتمــــدت -18 سنــــة التنســــيق الدوليــــة للمؤسســــات الوةني

ثاكــــا الوامــــل ، مقــــرة بامت2011جنيــــف سنــــة ســــرياليون حلقــــوق اإلنســــان يف الف ــــة  ألــــف  يف عــــام 
ملبــــادر بــــاريس. ويــــنس قــــانون التفــــويرب علــــ  أن اكــــد  الرايســــي إلنشــــاء سنــــة ســــرياليون حلقــــوق 
اإلنســان هــو تعزيــز ومحايــة حقــوق اإلنســان يف ســرياليون مــع ضــمان اســتقالليتها. وقــد وفــت حوومــة 

ت األخـــرط. ســـرياليون بالتزامهـــا جتـــاه اللجنـــة مـــن خـــالل دفـــع تواليفهـــا التشـــفيلية واألجـــور واملوافـــ 
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. وتعتــــزم حوومــــة ســــرياليون أن توفــــل صــــر  2012وقــــدمت أيضــــاا أمــــوالا لرصــــد انتخابــــات عــــام 
اإلعانــــــة املاليــــــة املقدمــــــة إىل سنــــــة ســــــرياليون حلقــــــوق اإلنســــــان يف الوقــــــت املناســــــ  لتموينهــــــا مــــــن 

 300الضــــطالع مبزيــــد مــــن األنشــــطة املقــــررة. وتلقــــت سنــــة ســــرياليون حلقــــوق اإلنســــان أكثــــر مــــن 
. وقـد أجـرت اللجنــة 2015وكـانون الثاين/ينـاير  2012وط يف الفـرتة مـا بـا كـانون الثاين/ينــاير اـو

أيضـــاا حتقيقـــاا عامـــاا يف ادعـــاءات حـــدو  انتهاكـــات بعـــد األحـــدا  الـــل وقعـــت يف مببونـــا يف الفـــرتة 
، وتابعـــت تنفيـــذ توصـــيات اللجنـــة املتعلقـــة فلســـة الســـتماع 2012نيســـان/أبريل  18و 16بـــا  مـــا

جنــــدياا ســــابقاا يف القــــوات املســــلحة سمهوريــــة ســــرياليون. وتتعــــاون سنــــة  234العامــــة يف قضــــية تــــم 
ســـرياليون حلقـــوق اإلنســـان أيضـــاا مـــع سنـــة حقـــوق اإلنســـان يف املنطقـــة الفربيـــة و يـــع ســـان حقـــوق 

 مقاةعة من مقاةعات البلد.  12اإلنسان يف 
 ات  إقليمية يف أربع مقاةعات.ويعمل ديوان املظامل بوامل ةاقت  ولدي  مو -19
  

 تدابير السياسة العامة  -هاء 
 
انتخابـــــــات رااســـــــية وبرملانيـــــــة وانتخابـــــــات  2012تشـــــــرين الثـــــــاين/نوفمرب  17ن ظمـــــــت يف  -20

احلوومــات احملليــة. ولــوحو أن يــوم القــرتاع كــان هاداــاا واتســم بنيقبــال كبــري للنــاخبا. واضــطلع بوثــري 
لوفالــة احــرتام احلقــوق املتعلقــة بالنتخابــات واســتخدامها بشــول مســؤول مــن األنشــطة قبــل القــرتاع 

مـــن جانـــ   يـــع املـــواةنا، بوســـاال منهـــا التـــدري  وغـــري ذلـــك مـــن أاـــوال املشـــاركة مـــع مـــوعفي 
النتخابـــات واألحـــزا  السياســـية واإلتمـــع املـــدين وعامـــة الســـوان والف ـــات الضـــعيفة. ون ظـــم مـــؤ ر 

، وكــــان 2012نســــان والنتخابــــات يف فــــري تــــاون يف أيار/مــــايو استشــــاري وةــــت بشــــ ن حقــــوق اإل
  .2012موضوع   جعل احلقوق حقيقة واقعة يف انتخابات عام 

ــــؤمن ســــرياليون إميانــــاا راســــخاا بــــالنهوض بالقضــــايا اسنســــانية ول تــــزال تعمــــل علــــ  ســــن  -21 وت
يـــق الرخـــاء، يف حتق خطـــة‘يف املااـــة للمـــرأة  وتتضـــمن  30مشـــروع قـــانون لتخصـــيس حصـــة نســـبتها 

الركيـــزة الثامنـــة مســـ لة  وـــا املـــرأة. ونفـــذت الـــوزارة املعنيـــة، وهـــي وزارة الرعايـــة الجتماعيـــة والشـــؤون 
اسنســانية واــؤون الطفــل، منــذ الســتعراض األخــري خطــةا اســرتاتيجيةا وةنيــةا للشــؤون اسنســانية. وقــد 

 1325لقــــة بقــــراري جملــــس األمــــن أ نشــــ ت سنــــة توجيهيــــة وةنيــــة لتنفيــــذ خطــــة العمــــل الوةنيــــة املتع
، و ضــــعت خطــــة عمــــل وةنيــــة بشــــ ن العنــــف القــــاام علــــ  أســــا  نــــوع 2012. ويف عــــام 1820و

اســـنس وبروتوكـــول اإلحالـــة الـــوةت املتعلـــق بـــالعنف القـــاام علـــ  أســـا  نـــوع اســـنس واســـتهل العمـــل 
ف ضــد املــرأة بنيعالنــ  أن  العنــ 2013هبمــا. وذهــ  الــرايس خطــوة أبعــد يف الثــامن مــن دذار/مــار  

 هو عنف ضد الدولة .
واختــذت حوومــة ســرياليون خطــوات أخــرط فيمــا يتعلــق بتشــوي  األعضــاء التناســلية األنثويــة  -22

ووقعـــت اتفاقـــاا مـــع الزعمـــاء التقليـــديا اظـــر إخضـــاع الفتيـــات دون الثامنـــة عشـــرة لطقـــو  اإلعـــداد 
ة تتعلــــق لقــــوق الطفــــل تشــــمل حليـــاة البالفــــات. وةرحــــت حوومــــة ســــرياليون أيضــــاا تــــدابري سياســــاتي
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السياسة الوةنية لرعاية األةفال وسياسة الرعايـة البديلـة، وسياسـة تسـم  بنينشـاء وحـدة دعـم األسـرة 
 داخل ارةة سرياليون.

وأعـــادت القـــوات املســـلحة سمهوريـــة ســـرياليون التابعـــة لـــوزارة الـــدفاع العمـــل بنظـــام احملومـــة  -23
عزيـــز قـــدرات القـــوات املســـلحة علـــ  املقاضـــاة والـــدفاع ومعاقبـــة العســـورية وإدارة الشـــؤون القانونيـــة لت

األاــــخا  الــــذين تثبــــت إدانــــتهم. وأيــــدت سنــــة سياســــة الــــدفاع السياســــاتا املتعلقتــــا بــــالتحر  
اسنســـي والـــدخول يف عالقـــات وديـــة اللتـــا وضـــعتهما القـــوات املســـلحة سمهوريـــة ســـرياليون. وت عتـــرب 

ة للجميــع يف ســلوكهم، وهــي حتــدد أيضــاا العقوبــات الــل ت فــرض هاتــان السياســتان مبثابــة أدلــة مراــد
علـــ  األاـــخا  الـــذين  ـــالفون هـــاتا السياســـتا. وأنشـــ ت القـــوات املســـلحة سمهوريـــة ســـرياليون 
جملســاا معنيــاا بقضــايا التحــر  اسنســي يضــم ضــابطا برتبــة عميــد مــن بــا أعضــاا . ويتــوىل اإللــس 

ـــــة التحقيـــــق يف حـــــواد  التحـــــر  اسنســـــي و  يقـــــدم توصـــــيات. وأنشـــــ ت القـــــوات املســـــلحة سمهوري
ســــرياليون أيضــــاا موتبــــاا معنيــــاا بــــالعنف القــــاام علــــ  أســــا  نــــوع اســــنس يف موتــــ  مديريــــة الشــــؤون 
اسنســـانية وتوـــافؤ الفـــر  وموتبـــاا للرعايـــة يف مقـــر قيـــادة القـــوات املشـــرتكة ملعاســـة املســـاال املتعلقـــة 

تعـــرب ســـرياليون عـــن اـــورها لشـــركااها اإل ـــاايا، علـــ  بـــالعنف القـــاام علـــ  أســـا  نـــوع اســـنس. و 
 املستويا الدورب والوةت، عل  ضمان أفضل املمارسات يف القوات املسلحة سمهورية سرياليون.

  
 الصحة -واو 

 
بنيبــادة البلــد. اا لقــد اهتــزت ســرياليون لتفشــي مــرض فــريو  إيبــول القاتــل الــذي اــول تديــد -24

ب كملهــا، )ويف بعــرب احلــالت قــرط برمتهــا( بعــد أن اجتــاح البلــد ألكثــر  فقــد قتــل هــذا املــرض أســراا 
مــن نانيــة عشــر اــهراا خــالل الفــرتة املشــمولة بــالتقرير. واــول ةــابع املــرض ذاتــ  حتــدياا أمــام النشــا  
الجتمـــاعي والتنفيـــذ الســـليم للسياســـات وا طـــ،. ومل توـــن البنيـــة التحتيـــة العامـــة يف البلـــد جـــاهزة 

هبــذه الطبيعــة، ول ســيما قطــاع الصــحة. وقــد لقــي عــدد كبــري مــن املــوعفا الطبيــا، ملواجهــة مــرض 
نتيجــة لتفشــي هــذا املــرض. وأعلنــت حوومــة ســرياليون عــن حالــة  احملليــا مــنهم والــدوليا، حــتفهم

( مــن الدســتور لضــمان ســالمة اسمهــور عامــة. 2)29الطــوارر العامــة علــ  النحــو املوفــول يف املــادة 
طوارر إىل مـا يرافـق ذلـك مـن تعليـق للتمتـع بـبعرب احلقـوق علـ  النحـو الـذي يوفلـ  ودفعت حالة ال

الدســتور، إذ  يــوز للــرايس، خــالل فــرتة حالــة الطــوارر العامــة، أن يفــرض مــن األنظمــة ويتخــذ مــن 
ألغــراض احلفــاى علــ  الســالم والنظــام واحلوــم الراــيد وكفالــة اا أو مناســباا التــدابري مــا يبــدو لــ  ضــروري

ســـرياليون أو أي جـــزء منهـــا . وقـــد زاد ذلـــك مـــن الرتكيـــز علـــ  قطـــاع كـــان بالفعـــل يشـــول  ذلـــك يف
 أولوية.
ودفعـــــت األزمـــــة لوومـــــة ســـــرياليون إىل رفـــــع مســـــتوط  صصـــــات ميزانيتهـــــا كـــــذا القطـــــاع  -25
 .2014مليار ليون يف عام  199.9إىل  2008مليار ليون يف عام  47.6 من
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ة هـو حتسـا مسـاال الرعايـة الصـحية للمـرأة مـن خـالل تنفيـذ والعتبار األول يف هـذه احلملـ -26
سياســـات رايســـية للرعايـــة الصـــحية ومبـــادرة الرعايـــة الصـــحية اإلانيـــة للحوامـــل واألمهـــات املرضـــعات 
واألةفــال الـــذين هـــم يف ا امســـة مــن العمـــر ومـــا دون ذلـــك. ودعمــت وزارة الصـــحة برنـــامإل عـــالج 

، إضــافةا إىل برنــاجمي داء الســل وفــريو  نقــس املناعــة البشــرية/ املالريــا اإلــاين سميــع ف ــات األعمــار
 اإليدز.
وزادت ســــرياليون عــــدد مواقــــع الختبــــار فيمــــا  ــــس العــــالج املضــــاد للفريوســــات العووســــة  -27

ــــــدط اإلصــــــابة بفــــــريو  نقــــــس املناعــــــة البشــــــرية/اإليدز مــــــن  يف  689إىل  2011يف عــــــام  556ل
ـــــــريو  نقـــــــس املناعـــــــة ، حيـــــــ  ارتفـــــــع عـــــــدد احلوامـــــــل اللـــــــ2012 عـــــــام وايت خضـــــــعن لختبـــــــار ف

. وتبلــــــ  نســــــبة 2012يف عــــــام  224 000إىل  2011يف عــــــام  138 000البشــــــرية/اإليدز مــــــن 
يف املااـة. ويـر م قـانون اللجنـة املعنيـة بفـريو  نقـس املناعـة البشـرية/اإليدز  74التفطية بالوقاية الطبية 

أو اللتحــاق مبؤسســة تعليميــة علــ  رفــرب مــن  اــخس إموانيــة احلصــول علــ  عمــل  2011لعــام 
ــــك، يعمــــل املوعفــــون  ــــ  مــــن اإلصــــابة بفــــريو  نقــــس املناعــــة البشــــرية. وإىل جانــــ  ذل أســــا  حالت
املصـــابون بفـــريو  نقـــس املناعـــة البشـــرية يف قطـــاع األمـــن ويـــري حاليـــاا أيضـــاا إنفـــاذ قـــانون ملوافحـــة 

تعلقــة بفــريو  نقــس املناعــة الوصــم. وقــد اعتمــدت عــدة أمــاكن عمــل وعممــت السياســة الوةنيــة امل
البشـــرية/اإليدز. واحـــت فو بالتوجهـــات املتعلقـــة بقـــانون اللجنـــة املعنيـــة بفـــريو  نقـــس املناعـــة البشـــرية/ 

ليــ  تــنس األحوــام الــواردة يف القــانون )يف جــزء املــادة الفرعيــة الثامنــة( علــ   2011اإليــدز لعــام 
عــة البشــرية مــن األم إىل الطفــل قبــل ولدة حظــر مقاضــاة املــرأة علــ  أســا  انتقــال فــريو  نقــس املنا

ـــــ  صـــــعيدي اإلذاعـــــة  ـــــادة يف التوعيـــــة عل ـــــاض زي ـــــة. وهن ـــــاء الرضـــــاعة الطبيعي الطفـــــل أو بعـــــدها أو أثن
والتلفزيــون، وكــذلك علــ  صــعيد إدراج عنصــر فــريو  نقــس املناعــة البشــرية/اإليدز يف بــرامإل أخــرط 

بـــادرات الدينيـــة )اـــبوة اإليـــدز املشـــرتكة بـــا )مثـــل محـــل املراهقـــات وتنظـــيم األســـرة(، إضـــافةا إىل امل
األديـــان يف ســـرياليون( ومبـــادرات القطـــاع ا ـــا  )حتـــالف األعمـــال التجاريـــة يف مواجهـــة اإليـــدز يف 

يف املااـــة  90ســرياليون(، وهـــي مبــادرات أصـــبحت تــؤيت نارهـــا. ويزيـــد مســتوط الـــوعي يف البلــد عـــن 
فيمــــــا  ــــــس الســــــتثمار يف العقــــــاقري املضــــــادة (. و 2011)الدراســــــة الستقصــــــااية الســــــلوكية لعــــــام 

ــــة مــــن بــــا  40للفريوســــات العووســــة، يتلقــــ  هــــذا العــــالج مــــا نســــبت   اــــخس  20 000يف املاا
ماليـــــا دولر علـــــ  مـــــدط  6.5اتاجونـــــ . واســـــتناداا إىل تلـــــك التوقعـــــات، أقـــــر الصـــــندوق العـــــاملي 
مليـون دولر  2قـر  مبلـ آ دخـر قـدره السنوات الثال  املقبلة لشراء مضـادات الفريوسـات العووسـة. وأ  

لشــــراء حــــوافو اختبــــار فــــريو  نقــــس املناعــــة البشــــرية. وتضــــع وزارة الصــــحة والتصــــحاح يف الوقــــت 
احلاضــــــر خطــــــة لتعب ــــــة املــــــوارد مــــــن أجــــــل  ــــــع األمــــــوال لســــــتدامة بــــــرامإل فــــــريو  نقــــــس املناعــــــة 

 .2015البشرية/اإليدز بعد عام 
جتمــــاعي أيضــــاا مــــن أجــــل تعزيــــز الرعايــــة الصــــحية واســــت حد  نظــــام للتــــ ما الصــــحي ال -28

اإلانية. وأدخلت التفيريات يف قدرة املـوارد البشـرية لقطـاع الصـحة مـن خـالل سياسـة للمـوارد البشـرية 
. كمــــا أتاحــــت الوفــــورات احملققــــة مــــن تصــــفية كشــــو  املرتبــــات والزيــــادة يف 2012بــــدأت يف عــــام 
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دة يف املرتبـــات الـــل يتقاضـــاها  يـــع العـــاملا يف عامـــل إضـــايف وزيـــا 2 000ميزانيـــة القطـــاع تعيـــا 
 41الصــحة. ونتيجــةا لــذلك، ارتفعــت نســبة املراكــز الصــحية الــل لــديها أكثــر مــن عامــل صــحي مــن 

 يف املااة.  67يف املااة إىل 
وللتصــدي ألســبا  الوفيــات النفاســية، أ ةلقــت محلــة للتعجيــل يف خفــرب الوفيــات النفاســية  -29

ـــة أبعـــاد  للوقايـــة مـــن احلمـــل غـــري املرغـــو  فيـــ   2010يف دذار/مـــار   باتبـــاع اســـرتاتيجية ذات ثالث
د تنظــــيم األســــرة كاســــرتاتيجية أساســــية  فــــرب الوفيــــات  ــــد  والوقايــــة مــــن املضــــاعفات ومعاستهــــا. وح 
النفاســــية، وأ درج يف مبــــادرة الرعايــــة الصــــحية اإلانيــــة ويف خطــــ، املقاةعــــات. ويقــــدم جمانــــاا يف  يــــع 

ــــج ل ا فــــاض كبــــري يف معــــدلت الوفيــــات منــــذ بــــدء مبــــادرة الرعايــــة املرافــــق الصــــ حية احلووميــــة. وس 
الصـــــحية اإلانيـــــة. وأ نشـــــ ت أيضـــــاا أمانـــــة معنيـــــة لمـــــل املراهقـــــات للتخفيـــــف مـــــن محـــــل املراهقـــــات 

 واملضاعفات املتصلة بذلك.
  

 تحديد اإلنجازات وأقضل الممارسدات والتحدديات والمعوادات قيمدا يتعلدق -رابعال  
 بتنفيذ التوصيات المقبولة وتطور أوضاع حقوق اإلنسان قي الدولة

 
توصـــــــية مقدمـــــــة إىل الدولـــــــة،  129وردت يف تقريـــــــر الفريـــــــق العامـــــــل أثنـــــــاء اسولـــــــة األوىل  -30
 28مــن هــذه قــد ن فــذت بالفعــل أو يــري تنفيــذها. وهنــاض  57توصــية منهــا، وكانــت  101 قبلــت

أثنـــاء اسلســـة العامـــة. وتـــ خرت  يـــع ةلبـــات التصـــديق توصـــية أخـــرط أحـــي، علمـــاا هبـــا فيمـــا بعـــد 
املعروضـــة علـــ  الربملـــان يف ذلـــك الوقـــت، فقـــد كـــان علـــ  الربملـــانيا التصـــدي يف املقـــام األول ملـــرض 
فــريو  إيبــول، ولــذلك تباةــ  العمــل التشــريعي الفعلــي. وفيمــا يلــي توضــي  حلالــة التوصــيات املقدمــة 

 إىل حوومة سرياليون.
  

 هداتالمعا -ألف 
 
وقعـــت ســـرياليون وصـــد قت علـــ  اتفاقيـــة مناهضـــة التعـــذي  وغـــريه مـــن ضـــرو  املعاملـــة أو  -31

العقوبـــة القاســـية أو الالإنســـانية أو املهينـــة، ووقعـــت علـــ  الربوتوكـــول الختيـــاري امللحـــق هبـــا. وتعمـــل 
 وزارة العـــدل حاليـــاا مـــع وزارة ا ارجيـــة والتعـــاون الـــدورب علـــ  التصـــديق علـــ  الربوتوكـــول الختيـــاري.

 (1-82و 5-80و 4-80و 3-80و 1-80)التوصيات: 
  وقـــد قطعـــت ســـرياليون اـــوةاا أبعـــد يف تقـــدم التقـــارير إىل سنـــة مناهضـــة التعـــذي  يف أيـــار/ -32
. ولألســـف مل تـــتمون حوومـــة ســـرياليون مـــن اللتـــزام باملوعـــد النهـــااي للمتابعـــة الـــذي 2014مـــايو 

 دخر للمتابعة.حددت  هي ة املعاهدة وتطل  حالياا اقرتاح موعد 
 30وو قـــــــع علـــــــ  الربوتوكـــــــول الختيـــــــاري لتفاقيـــــــة حقـــــــوق األاـــــــخا  ذوي اإلعاقـــــــة يف  -33

وينتظــــر التصـــديق عليــــ . ويف غضـــون ذلــــك، اختـــذت حوومــــة ســـرياليون تــــدابري  2007دذار/مـــار  
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وتنفيـــذه وبنينشـــاء  2011أخـــرط يف هـــذا الصـــدد بســـن قـــانون األاـــخا  ذوي اإلعاقـــة يف عـــام 
 1-80)التوصدددددديات: . 2012ة املعنيــــــة باألاــــــخا  ذوي اإلعاقــــــة يف عــــــام اللجنــــــة الوةنيــــــ

 (17-81و 15-80و
أحوــام اتفاقيــة حقــوق الطفــل يف  ، الــذي يــدرج2007ويوفــل قــانون حقــوق الطفــل لعــام  -34

القـــانون احمللـــي، علـــ  ســـبيل األولويـــة بقـــاء األةفـــال ومحـــايتهم مـــن أي اـــول مـــن أاـــوال الضـــرر، 
 النمــــاء إىل أقصــــ  مــــا ميوــــن وضــــمان مشــــاركتهم يف اختــــاذ القــــرارات، إضــــافةا إىل حــــق األةفــــال يف

ســيما تلـــك املتعلقــة مبســـاال تــؤثر فـــيهم. وقــد نفـــذت الــوزارة وعـــدة اــركاء قـــانون التوعيــة لقـــوق  ول
الطفــل. وأ نشــ ت ســان معنيــة لمايــة الطفــل علــ  مســتويات الــوةت واإلقليمــي ومســتوط املقاةعــات 

 (36-81)التوصية:  ل ورصدها.لتنسيق أنشطة محاية الطف
ووقعـــت ســـرياليون علـــ  الربوتوكـــول الختيـــاري لتفاقيـــة القضـــاء علـــ   يـــع أاـــوال التمييـــز  -35

ضــــد املــــرأة وهــــي بصــــدد التصــــديق عليــــ   وأدرجــــت وزارة الرعايــــة الجتماعيــــة والشــــؤون اسنســــانية 
لـــ   يــع أاـــوال التمييـــز واــؤون الطفـــل يف خطــة عملهـــا الربوتوكــول الختيـــاري لتفاقيـــة القضــاء ع

. وقــد م ـــد د هــذا املوعــد احملـــدد بســب  انتشـــار 2014ضــد املــرأة ملتابعـــة تصــديقها عليــ  للـــول عــام 
مــرض فــريو  إيبــول. ومــع ذلــك، أنشــ ت هــذه الــوزارة مراكــز  ليــة لتقــدم الشــواوط بشــ ن اســراام 

ــــة مبوجــــ  قــــانون اســــراام اسنســــية لعــــام    إدراج ألحوــــام اتفاقيــــة ، وهــــو يف جــــزء منــــ2012املرتوب
القضاء عل  التمييز ضد املـرأة يف القـانون احمللـي. وتعـاجل وحـدة دعـم األسـرة العنـف اسنسـي والعنـف 
القــاام علـــ  نــوع اســـنس الـــذي ي رتوــ  ضـــد النســـاء واألةفــال. واـــعبة مويامبـــا هــي الشـــعبة الرااـــدة 

لعـــدل الســـابق. ولـــدط  يـــع فيمـــا  ـــس وحـــدة دعـــم األســـرة، وتعمـــل برعايـــة مشـــروع تطـــوير قطـــاع ا
ع  حالياا وحدة لدعم األسرة. وو قعـت مـذكرة تفـاهم مـع الزعمـاء ووحـدة دعـم األسـرة مـن أجـل الش  

 2-80و 1-80)التوصددديات: اإلبـــالم ومســـاعدة مقـــدمي الرعايـــة لألةفـــال ضـــحايا العتـــداء. 
 (1-82و 36-81و 7-80و 6-80و

ايـة الدوليـة وأ درج يف قـانون سـرياليون احمللـي. وو قع عل  نظام روما األساسـي للمحومـة اسنا -36
وك لفــت سنــة إصــالح القــانون مبهمــة مراجعــة التشــريعات احملليــة القاامــة واقــرتاح اإلصــالح الضــروري 

اا قانونيــاا لوفالــة إدراج أحوــام نظــام رومــا األساســي يف القــانوين احمللــي بشــول كامــل، وسيصــب  إةــار 
 (1-82و 43-81)التوصيتان: . 2015للول عام 

وســــينتهي التصــــديق علــــ  الربوتوكــــول الختيــــاري امللحــــق بالعهــــد الــــدورب ا ــــا  بــــاحلقوق  -37
القتصـــادية والجتماعيـــة والثقافيـــة والتفاقيـــة الدوليـــة حلمايـــة حقـــوق  يـــع العمـــال املهـــاجرين وأفـــراد 

 2-80و 1-82و 1-80)التوصدددديات: أســــرهم قبــــل اسولــــة املقبلــــة لالســــتعراض الــــدوري الشــــامل. 
 (7-80و

وصــــد قت ســــرياليون علــــ  الربوتوكــــول الختيــــاري امللحــــق بالعهــــد الــــدورب ا ــــا  بــــاحلقوق  -38
املدنيــة والسياســية، اكــاد  إىل إلفــاء عقوبــة اإلعــدام، ول يــزال العمــل بوقــف اختيــاري مســتمراا وقــد 
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بنيلفــاء عقوبــة اإلعــدام  عامــاا مــع ت ييــد قــرار اسمعيــة العامــة لألمــم املتحــدة املتعلــق 14دام ألكثــر مــن 
  وبعــــد املراجعــــة الدســــتورية، تتــــوخ  حوومــــة ســــرياليون إتــــاء إجــــراء إلفــــاء عقوبــــة 2012يف عــــام 

 2-82و 1-82)التوصدددددديات: اإلعــــــدام للــــــول اسولــــــة الثالثــــــة لالســــــتعراض الــــــدوري الشــــــامل. 
 (22-82و 4-82و 3-82و

 يــــع األاــــخا  مــــن الختفــــاء ومل تصــــدق ســــرياليون بعــــد علــــ  التفاقيــــة الدوليــــة حلمايــــة  -39
القســري  ومــع ذلــك، كل فــت وزارة العــدل بنيعــداد مشــروع قــانون يــدرج أحوــام التفاقيــة يف القــانون 

 (2-80و 1-80)التوصيتان: احمللي. 
وقـــدمت وزارة الشـــؤون ا ارجيـــة والتعـــاون الـــدورب تقريـــراا عـــن أربـــع اتفاقيـــات )مبـــا يف ذلــــك  -40

ان والشــعو ( منــذ اسولــة األوىل وقــد استعرضــتها  يــع اكي ــات املعنيــة امليثــاق األفريقــي حلقــوق اإلنســ
باملعاهــــدات: اللجنــــة املعنيــــة لقــــوق اإلنســــان، وسنــــة مناهضــــة التعــــذي ، وسنــــة حقــــوق الطفــــل واللجنــــة 

 11-80و 3-80)التوصددديات: (. 2015األفريقيـــة حلقـــوق اإلنســـان والشـــعو  )تشـــرين الثـــاين/نوفمرب 
 (43-80و 13-80و 12-80و

ووجهـــت حوومـــة ســـرياليون دعـــوة مفتوحـــة داامـــة إىل اإلجـــراءات ا اصـــة لألمـــم املتحـــدة،  -41
وصـدر التقريـر األورب منــذ  2013وقـد قـام املقـرر ا ــا  املعـت لريـة الــدين أو املعتقـد بزيـارة يف عــام 

ر إىل أن ذلـــك احلـــا بتعليقـــات إيابيـــة. وإضـــافة إىل ذلـــك، أ عـــدت الـــدعوات لونهـــا ت جلـــت بـــالنظ
مـــرض فـــريو  إيبـــول قـــد جعـــل القيـــام بتلـــك الزيـــارات القطريـــة أمـــراا مســـتحيالا. بيـــد أن خطـــ، تلـــك 

 (14-80)التوصية: الدعوات ست ست نف بعد النتهاء من موافحة مرض فريو  إيبول. 
  

 اإلصالح الدستوري والقانوني: إدراج معايير حقوق اإلنسان قي القانون المحلي -باء 
 
لت حوومــة ســرياليون الوفــاء بالتزاماتــا مبوجــ  اتفاقيــة القضــاء علــ  التمييــز ضــد املــرأة واصــ -42

ـــرت عمليـــة إدراج أحوـــام التفاقيـــة جزايـــاا يف القـــانون  بـــاحرتام تعهـــداتا يف جمـــال تقـــدم التقـــارير ويس 
ـــة، مثـــل قـــانون تســـجيل الزيـــات والطـــالق العـــرفيا لعـــام  ، 2009احمللـــي عـــن ةريـــق صـــووض قانوني

، وقـــانون موافحــة الجتـــار 2007، وقـــانون أيلولــة الرتكـــات لعــام 2007انون العنــف املنـــزرب لعــام وقــ
 .  2012، وقانون اسراام اسنسية لعام 2005بالبشر لعام 

ــــاا يف  -43 وفيمــــا يتعلــــق مبســــ لة تشــــوي  األعضــــاء التناســــلية األنثويــــة، فهــــي ىارســــة راســــخة ثقافي
التصـــدي لنتشـــار هـــذه املمارســـة. ومـــن املشـــاريع الرااـــدة يف ســـرياليون لوـــن ت بـــذل اسهـــود مـــن أجـــل 

، هنــاض ‘املســاواة بــا اسنســا و وــا املــرأة‘املتعلقــة بـــ:  8، ول ســيما الركيــزة ‘خطــة حتقيــق الرخــاء‘
ســـن قـــانون ملوافحـــة ةقـــو  النتقـــال مـــن الطفولـــة إىل البلـــوم الـــل تتعـــرض كـــا الفتيـــات دون الســـن 

أن يشــول ذلــك مــدخالا إىل القضــاء علــ  هــذه املمارســة يف األجــل الطويــل. . ومــن املــ مول القانونيــة
وو قــع علــ  مــذكرة تفــاهم علــ  املســتوط احمللــي مــع نســاء الســويز )زعيمــات تقليــديات( للقضــاء علــ  
ىارســـة النتقـــال ملـــن هـــن دون ســـن الثامنـــة عشـــرة. وتتواصـــل محـــالت توعيـــة واســـعة النطـــاق ب نشـــطة 
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لـــس نســـاء الســـويز وغــريه مـــن أصـــحا  املصــلحة املعنيـــا مبســـ لة تشـــوي  دعويــة بنـــاءة والعمـــل مــع جم
األعضـــاء التناســـلية األنثويـــة. وتــــد  النتيجـــة املتوقعـــة إىل تي ـــة ســــبل بديلـــة لوســـ  الـــرزق لنســــاء 
الســويز، ول ســيما مــن خــالل احلصــول علــ  الاتمانــات البالفــة الصــفر وعلــ  مهــارات األعمــال التجاريــة. 

 (12-82و 6-82و 5-82و 30-81و 29-81و 28-81و 24-81)التوصيات: 
وتؤكــد حوومــة ســرياليون أن الدســتور يــوفر الضــمانات األساســية للجميــع ويســلم يف الوقــت  -44

ــــاض بعــــرب الف ــــات الضــــعيفة. وعملــــت ســــرياليون بعنايــــة علــــ  إعطــــاء األولويــــة كــــذه  نفســــ  بــــ ن هن
ــــل  وقعــــت أو صــــدقت عليهــــا بالفعــــل. اإلموعــــات، ول ســــيما تلــــك املشــــار إليهــــا يف املعاهــــدات ال

 .9-82و 8-82و 7-82ولذلك تواصل سرياليون اإلحاةة علماا بالتوصيات 
، وهـــو قـــانون احلـــق يف احلصـــول 2013لعـــام  2وأصـــدرت حوومـــة ســـرياليون القـــانون رقـــم  -45

علـــ  املعلومـــات الـــذي يـــنس علـــ  الوشـــف عـــن املعلومـــات الـــل حتـــتفو هبـــا الســـلطات العامـــة أو 
مــن  25لــذين يقــدمون إليهــا ا ــدمات وعلــ  مســاال أخــرط ذات صــلة. وتوفــل املــادة األاــخا  ا

حريـة التعبـري. ومـع ذلـك، جتـري حوومـة سـرياليون مشـاورات مـن أجـل  1991دستور سـرياليون لعـام 
. وقـــد اعت ـــربت 1965التعـــديل احملتمـــل ألحوـــام القـــذ  إلثـــارة الفتنـــة يف قـــانون النظـــام العـــام لعـــام 

تديـــداا للحـــق يف حريـــة التعبـــري ويف حريـــة  2012عـــت يف بونبونـــا يف نيســـان/أبريل احلـــواد  الـــل وق
التجمــع علــ  حــد ســواء. وأجــرت سنــة ســرياليون حلقــوق اإلنســان حتقيقــات عامــة يف تلــك احلــواد . 

 (10-82و 29-80و 45-81)التوصيات: 
ة املتعلـق بــالوقف ، صـوتت سـرياليون للمـرة األوىل لصــار قـرار اسمعيـة العامـ2012ويف عـام  -46

الختياري/إلفــــــاء عقوبــــــة اإلعــــــدام. ويقتضــــــي إلفــــــاء عقوبــــــة اإلعــــــدام مراجعــــــة الدســــــتور. ويف هــــــذا 
والتزمـــــت حوومـــــة  2013 وز/يوليـــــ   30ا صـــــو ، أةلقـــــت عمليـــــة مراجعـــــة الدســـــتور ر يـــــاا يف 

 15-82و 14-82)التوصددددديات: ســـــرياليون مبعاســـــة هـــــذه املســـــ لة كجـــــزء مـــــن عمليـــــة املراجعـــــة. 
 22-82و 21-82و 20-82و 19-82و 18-82و 17-82و 16-82و
 (25-82و 24-82و 23-82و
  

والطفدل وييرهدا مد  الحقدوقا بمدا  االستراتيجيات الرامية إلى إعمدال حقدوق المدرأة -جيم 
 قي ذلك وضع السياسات

 
ــــادة والتنســــيق يف  -47 ــــة الجتماعيــــة والشــــؤون اسنســــانية واــــؤون الطفــــل القي تولــــت وزارة الرعاي

وضــع وتنفيــذ ا طـــة الوةنيــة للشــؤون اسنســـانية وخطــة العمـــل الوةنيــة املتعلقــة بقـــراري جملــس األمـــن 
(. ونفـــــــذت الـــــــوزارة واـــــــركا ها معظـــــــم 2008)1820( و2000)1325التـــــــابع لألمـــــــم املتحـــــــدة 

األنشـــــطة الـــــواردة يف الــــــوثيقتا. وفيمـــــا يتعلــــــق با طـــــة الســـــرتاتيجية الوةنيــــــة للشـــــؤون اسنســــــانية، 
الـــوزارة باســـتعراض منتصـــف املـــدة لتقيـــيم التقـــدم احملـــرز مـــن حيـــ  التنفيـــذ وســـرتحل مـــا مل اضـــطلعت 

 ينفذ إىل خطة حتقيق الرخاء، كجزء من عمليات التنفيذ.
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ـــــالقرارين  -48 ـــــوزارة فرقـــــة 1820و 1325ويف حالـــــة القـــــرارين املمـــــاثلا املتعلقـــــا ب ـــــت ال ، حول
إىل سنـــة  1820و 1325يون بشـــ ن القـــرارين العمـــل الوةنيـــة إلعـــداد خطـــة العمـــل الوةنيـــة لســـريال

توجيهيــة وةنيــة لتتــوىل تنفيــذها الوامـــل. وأتــت الــوزارة املرحلــة الثانيـــة مــن مشــروع املنظــور اسنســـاين 
وإصــالح القطــاع األمــت الــذي يرمــي إىل بنــاء قــدرات أصــحا  املصــلحة والنســاء الريفيــات مــن أجــل 

ط احمللـــي. وإضـــافة إىل ذلـــك، وضـــعت الـــوزارة خطـــة تعييـــنهم يف أجهـــزة القطـــاع األمـــت علـــ  املســـتو 
العمل الوةنية بش ن العنـف القـاام علـ  أسـا  نـوع اسـنس وبروتوكـول اإلحالـة الـوةت بشـ ن العنـف 

واســـتهلت العمـــل هبمـــا. ول يـــزال تنفيـــذ بروتوكـــول  2012القـــاام علـــ  أســـا  نـــوع اســـنس يف عـــام 
ع اســـــنس مســـــتمراا يف  يـــــع ألـــــاء البلـــــد. اإلحالـــــة الـــــوةت بشـــــ ن العنـــــف القـــــاام علـــــ  أســـــا  نـــــو 

 (13-82 )التوصية:
وبـــــذلت حوومـــــة ســـــرياليون عـــــدة جهـــــود مـــــن خـــــالل وزارة الرعايـــــة الجتماعيـــــة والشـــــؤون  -49

اسنســانية واــؤون الطفــل إلذكــاء الــوعي بقضــايا املســاواة بــا اسنســا يف  يــع ألــاء البلــد. وعلــ  
، حـــددت حوومـــة ســـرياليون 8، ول ســـيما الركيـــزة ‘ءخطـــة حتقيـــق الرخـــا‘النحـــو املنصـــو  عليـــ  يف 

املشــاريع الرايســية الــل يتعــا الضــطالع هبــا. وتشــمل تلــك املشــاريع حتديــد واعتمــاد حصــة ل تقــل 
يف املااـــة للنســــاء يف احلوـــم علـــ   يــــع املســـتويات  وإنشـــاء سنــــة للمـــرأة  ووضـــع سياســــة  30عـــن 

رأة. وقــد بــدأت الــوزارة اســتهالل اإلجــراءات املتعلقــة اــاملة بشــ ن املســاواة بــا اسنســا و وــا املــ
ـــقاا للشـــؤون 2014بتلـــك املشـــاريع الرايســـية وهـــي تعتـــزم إجنازهـــا قبـــل تايـــة عـــام  . وعي نـــت أيضـــاا منس 

اسنسـانية يف كــل وزارة ووكالـة حووميــة، مـع ضــمان أن يوـون الشــخس املعـا موعفــاا داامـاا مــن بــا  
نظــور اسنســاين هــو خطــة عمــل جديــدة وكــذلك أيضــاا معيــار ألي كبــار املــوعفا. وتعمــيم مراعــاة امل

 19-80التوصديات: تقييم يقـوم بـ  وزيـر الرعايـة الجتماعيـة والشـؤون اسنسـانية واـؤون الطفـل. )
 (28-82و 18-81و

وتســلم حوومـــة ســـرياليون بـــ ن بعــرب املمارســـات التقليديـــة قـــد أثبتــت ضـــررها وهـــي تنتهـــك  -50
لألفـراد. ولــذلك فهـي تــدعو، كدولــة أيضـاا، إىل أأليــة احلـد األدص للســن املنصــو  احلقـوق األساســية 

(. وصــدر هـــذا اإلةــار القــانوين كــرادع ملمارســة تشــوي  األعضـــاء 18عليــ  يف قــانون حقــوق الطفــل )
التناسلية األنثوية والـزواج املبوـر والـزواج القسـري لألةفـال. ومـع ذلـك، ل تـزال سنـة إصـالح القـانون 

علــ  تعــديل قــانون الــزواج العــريف الـــذي يســم  حاليــاا بــالزواج دون ســن الثامنــة عشــرة، لوـــن تعمــل 
مـــع ســـن  مبوافقــة الوالد/الوصـــي. ومـــن املــ مول أن يوـــون هـــذا القــانون، للـــول اسولـــة الثالثــة، متوافقـــاا 

 (12-82و 20-80و 18-80)التوصيات: البلوم أو املوافقة، أي سن الثامنة عشرة. 
. 2014السداســـــي الســـــنوات يف عـــــام  رر أن ينتهـــــي أجـــــل برنـــــامإل جـــــرب الضـــــررومـــــن املقـــــ -51

 300 000 000وقـــدمت حوومـــة ســـرياليون الـــل تتحمـــل املســـؤولية الرايســـية عـــن  ويـــل الربنـــامإل 
ــــــامإل. ولألســــــف، مل حتــــــرتم املســــــاألة املتوقعــــــة يف الصــــــندوق  ــــــون كــــــدعم تشــــــفيلي وإداري للربن لي

يف امليزانية. وسـاهم صـندوق األمـم املتحـدة لبنـاء السـالم  الست ماين للضحايا بسب  التخفيضات
ليــون للربنــامإل. واســتخدمت هـــذه األمــوال يف تقــدم مــن  بالفــة الصـــفر  3 719 400 000مببلــ  
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مســــتفيداا. وقــــدم صــــندوق  12 398دولراا مــــن دولرات الوليــــات املتحــــدة إىل  75تعـــادل حــــوارب 
 700ت الراميــة إىل القضــاء علــ  العنــف ضــد املــرأة حــوارب األمــم املتحــدة الســت ماين لــدعم اإلجــراءا

مســــتفيداا مــــن ضــــحايا العنــــف اسنســــي ولتقــــدم التــــدري  يف  354مليــــون ليــــون للتــــدقيق يف قضــــايا 
 تلــف املهــارات احلياتيــة واملســاال املواضــيعية. ولــذلك فــنين ســرياليون يف ةريقهــا إىل تنفيــذ توصــيات 

 (41-81)التوصية: ذا ا صو . سنة تقصي احلقااق واملصاحلة يف ه
واختــذت حوومــة ســرياليون تــدابري إيابيــة لتحســا مشــاركة املــرأة يف احليــاة العامــة مــن خــالل  -52

تعيــا عــدة نســاء يف مناصــ  قياديــة يف البلــد. وتشــمل املناصــ  الــل تشــفلها نســاء ضــمن مناصــ  
مـــة، وقيمة/أمينـــة الســـجل العـــام، أخـــرط مـــا يلـــي: )يف املاضـــي القريـــ ( رايســـة القضـــاة، والوكيلـــة العا

عـــــة العامـــــة  واملفوضـــــة العامـــــة للهي ـــــة الوةنيـــــة ل يـــــرادات، ومفوضـــــة سنـــــة إصـــــالح القـــــانون، واملراج 
للحســـــابات، ومفوضـــــات يف سنـــــة النتخابـــــات الوةنيـــــة مبـــــا يشـــــمل رايســـــة املفوضـــــا النتخـــــابيا 

ــــــا ــــــرات وناابــــــات وزراء يف احلوومــــــة، وناابــــــات برملاني ت، وســــــفريات، ورايســــــات جمــــــالس، الســــــابقة، ووزي
احلووميــة.  وأمينــات تنفيــذيات، ومفوضــات سنــة حقــوق اإلنســان، ورايســات للوكــالت واملؤسســات اــب 

يف املااــة  30سـن تشـريع يتعلـق بتخصــيس حصـة ل تقـل عـن ‘ خطـة حتقيـق الرخــاء‘وكرسـت احلوومـة يف 
 (.17-81و 18-80)التوصيات: للنساء عل   يع مستويات املناص  احلوومية. 

وتعاونـــت وزارة الرعايـــة الجتماعيـــة والشـــؤون اسنســـانية واـــؤون الطفـــل، خـــالل الفـــرتة قيـــد  -53
الســـتعراض، مـــع اللجنـــة الدوليـــة ل نقـــاذ وبرنـــامإل األمـــم املتحـــدة اإل ـــااي واـــبوة حركـــات الـــدعوة 

ف القـــاام بســـرياليون يف تقـــدم التـــدري  وتنظـــيم محـــالت إذكـــاء الـــوعي بشـــ ن العنـــف اسنســـي والعنـــ
علــ  أســا  نــوع اســنس لفااــدة هي ــات إنفــاذ القــانون وغريهــا مــن أصــحا  املصــلحة، مبــا يف ذلــك 
اإلـالس احملليـة ومقــدمو ا ـدمات اآلخــرين مـن أجــل قضـايا العنـف اسنســي والعنـف القــاام علـ  نــوع 

رياليون اســنس. وأجــرت مديريــة الشــؤون اسنســانية وتوــافؤ الفــر  يف القــوات املســلحة سمهوريــة ســ
سلســـلة مـــن جـــولت التوعيـــة بقضـــايا التحـــر  اسنســـي لفااـــدة األلويـــة والوتااـــ  علـــ  نطـــاق عـــدة 
قـوات مــن أجـل مناقشــة السياسـة املتعلقــة بـالتحر  اسنســي يف القـوات املســلحة سمهوريـة ســرياليون. 

علــ   وعقــدت أيضــاا اجتماعــات قبليــة )دربــار( مــع ألويــة وكتااــ  ووحــدات وغــري ذلــك مــن اإلدارات
نطاق القوات املسـلحة سمهوريـة سـرياليون ملناقشـة القضـايا اسنسـانية، مبـا يف ذلـك  وـا املـرأة وبنـاء 
قـدراتا ملعاســة مسـاال العنــف القـاام علــ  نـوع اســنس. ونظمـت حلقــات عمـل بشــ ن العنـف القــاام 

ي مديريــة الشــؤون علــ  نــوع اســنس ومحــل املراهقــات يف الثونــات العســورية واإلتمعــات احملليــة. وجتــر 
اسنســـــانية وتوـــــافؤ الفـــــر  أيضـــــاا اتصـــــالت مـــــع أصـــــحا  املصـــــلحة املعنيـــــا بالقضـــــايا اسنســـــانية 
واملؤسســات وجمموعــات اإلتمــع املــدين لتبــادل التجــار  وأفضــل املمارســات والــدرو  املســتفادة مــن 

 .  أجل بناء القدرات للتعامل مع قضايا العنف القاام عل  نوع اسنس داخل القوات
وتواصــل القــوات املســلحة سمهوريــة ســرياليون الســتفادة مــن الــدورات الــل ترعاهــا حوومــة  -54

الوليـــات املتحـــدة لفااـــدة الضـــبا  العســـوريا ذوي الرتـــ  العليـــا واملتوســـطة بشـــ ن قـــانون النزاعـــات 
ـــــات املتحـــــدة أيضـــــاا دورات تدريبيـــــة للقـــــوات  املســـــلحة وحقـــــوق اإلنســـــان. وقـــــدمت حوومـــــة الولي
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بشـــ ن فـــريو  نقـــس املناعـــة ســـلحة سمهوريـــة ســـرياليون يف جمـــالت التخطـــي، ورســـم السياســـات امل
والعنــف القــاام علــ  نــوع اســنس، وصــحة املــرأة. ويضــم املشــاركون يف هــذه الــدورات  اإليدز،البشــرية/

الضبا  العسوريا مـن الـذكور واإلنـا  علـ  السـواء. وتتضـمن سياسـة عمليـة دعـم السـالم للقـوات 
ة سمهوريـة سـرياليون مقتضــ  يتصـل بتـدري  املـوعفا علــ  قـانون النزاعـات املسـلحة وقضــايا املسـلح

 22-80و 10-80)التوصددددديات: حقـــــوق اإلنســـــان كشـــــر  يتعـــــا اســـــتيفا ه قبـــــل النتشـــــار. 
 (23-80و

 2007مــــن قــــانون حقــــوق الطفــــل لعــــام  8يف البــــا   136إىل  125وتتنــــاول املــــواد مــــن  -55
ن ا امسـة عشـرة كسـن قانونيـة للعمـل لـدوام كامـل وللتـدر  املهـت. واظـر عمالة األةفال وحتدد سـ

القــانون عمــل األةفــال يف الليــل ويــنس كحــد أدص علــ  ســن الثالثــة عشــرة ملزاولــة األعمــال ا فيفــة 
والثامنـــــة عشـــــرة ملزاولـــــة األعمـــــال ا طـــــرة. وجـــــرط التصـــــديق علـــــ  اتفـــــاقيل منظمـــــة العمـــــل الدوليـــــة 

 182)اتفاقيــــة بشــــ ن احلــــد األدص لســــن الســــتخدام( ورقــــم  138ةفــــال، رقــــم املتعلقتــــا بعمــــل األ
، مـــن خـــالل الـــدعم 2011)اتفاقيـــة بشـــ ن حظـــر أســـوأ أاـــوال عمـــل األةفـــال( يف حزيران/يونيـــ  

املقــدم مــن مشــروع موافحــة عمالــة األةفــال مــن خــالل التعلــيم يف ســرياليون. ويف أعقــا  التصــديق 
عامــــاا ملزاولــــة  15د األدص لســــن اإلعــــالن عــــن العمــــل هــــو ، أصــــب  احلــــ138علــــ  التفاقيــــة رقــــم 
 عاماا ملزاولة األعمال ا طرة.  18األعمال غري ا طرة و

ـــة ا طـــرة لألةفـــال دون ســـن الثامنـــة عشـــرة يف اا ويـــري أيضـــ -56 إعـــداد قاامـــة باألعمال/العمال
أجريـــت مشـــاورات ســـرياليون برعايـــة وحـــدة عمـــل األةفـــال يف وزارة العمـــل والضـــمان الجتمـــاعي. و 

مصـــادقة وهـــي تنتظـــر موافقـــة جملـــس الـــوزراء. ونظمـــت  علـــ  املســـتوط اإلقليمـــي، واســـتوملت وثيقـــة
حلقـــة عمـــل عـــن وضـــع خطـــة عمـــل وةنيـــة ملوافحـــة أســـوأ أاـــوال عمـــل األةفـــال )التـــزام مبوجـــ  

ووضـــع بالفعـــل مشـــروع خطـــة  2012( يف د /أغســـطس 182اتفاقيـــة منظمـــة العمـــل الدوليـــة رقـــم 
يف وزارة العمـــل والضـــمان  عمـــل وةنيـــة. وأنشـــ ت سنـــة توجيهيـــة تقنيـــة وةنيـــة معنيـــة بعمـــل األةفـــال

الجتمــاعي. وتضــم اللجنــة اــركاء مــن ثالثــة أةــرا  )منظمــات أربــا  العمــل والعمــال( مــع وزارات 
رايســـية، مثـــل وزارة العمـــل والضـــمان الجتمـــاعي ووزارة التعلـــيم والعلـــوم والتونولوجيـــا ووزارة الشـــبا  

حـــدة لعمـــل األةفـــال يف وزارة العمـــل والرياضـــة ووزارة الرعايـــة الجتماعيـــة ومـــا إىل ذلـــك. وأ نشـــ ت و 
 138والضـــمان الجتمـــاعي لوفالـــة اســـتيفاء اإلجـــراءات الالحقـــة للتصـــديق علـــ  التفـــاقيتا رقـــم 

. وتشــــمل وليتهــــا الضــــطالع بــــدور قيــــادي يف اسهــــود الوةنيــــة املبذولــــة لتحســــا القــــدرات 182و
يف السياسـات والـربامإل الوةنيـة  احمللية من أجل التصدي لعمـل األةفـال وكفالـة إدراج عمـل األةفـال

 ووضع خط، عمل بش ن تنش ة األةفال ورفاههم ورصد أماكن العمل. 
العمـــل الرايســـيان اللـــذان جـــرط تنفيـــذألا يف إةـــار مشـــروع موافحـــة عمالـــة  اواكتمـــل برناجمـــ -57

مــل ( يف سـرياليون. ونفـذت اللجنـة الدوليــة ل نقـاذ برنـامإل العTACKLEاألةفـال عـن ةريـق التعلــيم )
ـــــذين كـــــانوا  ـــــ  عمـــــل األةفـــــال . واســـــرتد املشـــــروع األةفـــــال ال ـــــة عل ـــــردود اإلتمعي ـــــون  ال األول املعن

ةفـــل عـــن ةريـــق الـــدعم التعليمـــي. ونفـــذت برنـــامإل  1 500 يســـتخدمون بالفعـــل وحـــال دون عمـــل
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ــــة. وقــــد  ــــة ت ــــدع  العمــــل اإلتمعــــي لتموــــا املنــــاةق الريفي ــــاين منظمــــة غــــري حووميــــة  لي العمــــل الث
ةفــل مســتفيد اســتفادة مبااــرة جــرط ســحبهم أو وقــايتهم مــن عمــل  200برنــامإل العمــل اســتهد  

 األةفال عن ةريق الدعم التعليمي يف عشر مدار  ابتدااية.
ـــرط دراســـة استقصـــااية وةنيـــة عـــن عمـــل األةفـــال، هـــي األوىل يف ســـرياليون، مـــن أجـــل  -58 وجت 

عـــت بالفعـــل بيانـــات ويــــري احلصـــول علـــ  صـــورة أوضـــ  عــــن حالـــة عمـــل األةفـــال يف البلــــد. و    
ولوــن تعــا ت جيلــ   2013حتليلهــا. وكــان مــن املتوقــع تقــدم مشــروع التقريــر يف تايــة أيلول/ســبتمرب 

دعـم أنشـطة إذكـاء الـوعي بشـ ن عمـل األةفـال مـن خـالل اا بسب  مرض فريو  إيبول. وجرط أيض
بعمـــل األةفـــال يف السياســـات بـــرامإل مصـــففرة ينفـــذها عـــدة اـــركاء. وقـــد أ درجـــت الشـــواغل املتعلقـــة 

اإل اايــــة الوةنيــــة واســــرتاتيجيات محايــــة الطفــــل والتعلــــيم. وتعتــــزم حوومــــة ســــرياليون أن تقضــــي، مــــن 
خـــالل اـــركااها الـــوةنيا، علـــ  أســـوأ أاـــوال عمـــل األةفـــال للـــول اسولـــة املقبلـــة مـــن الســـتعراض 

ليــ  ميوــن مواءمــة  يــع  الــدوري الشــامل وكــذا إجــراء اســتعراض قــانوين لتشــريعات عمــل األةفــال
القـــوانا احلاليـــة ملوافحـــة عمـــل األةفـــال. ومـــن املتـــوخ  أيضـــاا تعزيـــز وحـــدة تفتـــي  العمـــل يف وزارة 
العمــل مــن أجــل رصــد عمــل األةفــال وبنــاء قــدرات مفتشــي العمــل ودور األخصــاايا الجتمــاعيا 

ملزمــع أيضــاا وضــع الصــيفة وغــريهم مــن اــركاء اإلنفــاذ الرايســيا يف جمــال رصــد عمــل األةفــال. ومــن ا
النهاايــة  طــة العمــل الوةنيــة ملوافحــة أســوأ أاــوال عمــل األةفــال وتنفيــذها، وزيــادة تعزيــز اكياكــل 
الوةنيـــة لســـتدامة عمليـــات التـــدخل. وتعتـــزم وزارة العمـــل والضـــمان الجتمـــاعي الوصـــول إىل املزيـــد 

نشــطة املـــ درة للــدخل مــن أجــل تفيــري مــن األةفــال واأل ســر، مــع إموانيــة تقــدم املســاعدة يف دعــم األ
 25-80و 24-80)التوصدديات: احليــاة الجتماعيــة القتصــادية ألضــعف األســر بصــورة فعالــة. 

 (  54-81و 47-81و 37-81و 27-80و 26-80و
وحلفــــت إدارة اإلصــــالحيات يف ســــرياليون  ــــل إدارة ســــجون ســــرياليون الســــابقة يف أعقــــا   -59

أدط ذلــك إىل التحــول مــن نظــام كــان يركــز علــ  املعاقبــة إىل دخـــر  صــدور قــانون عــن الربملــان. وقــد
علـ   2014-2012يعمل عل  إعادة ت هيـل السـجناء. وتركـز ا طـة السـرتاتيجية للسـجون للفـرتة 

أربـــع نتـــااإل أساســـية، وهـــي: تعزيـــز رعايـــة الســـجناء، وحتســـا األنظمـــة واإلجـــراءات، وحتســـا نظـــرة 
ــــــل حتققــــــت يف اسمهــــــور، والنهــــــوض بشــــــرو  وعــــــرو  خد مــــــة املــــــوعفا. وتشــــــمل اإلجنــــــازات ال

جمنــــد جديــــد، وحتــــدي   300تنظــــيم درو  لتعلــــيم املبتــــداا اــــارض فيهــــا  2013-2012 الفــــرتة
املنـــاهإل الدراســــية لتـــدري  مــــوعفي الســـجون، وتــــدري  املـــدربا بشــــ ن القضـــايا اسنســــانية وتوــــافؤ 

لظــر التعـذي  واملنـع واحتياجـات الســجناء،  الفـر ، وتعمـيم املبـادر التوجيهيــة لـروبن ديلنـد املتعلقـة
وافتتــاح موتبــة الســجن يف الســجن املركــزي بفــري تــاون بــدعم مــن منظمــة أدفــوض إيــد وموتــ  األمــم 
املتحــدة املتوامــل لبنــاء الســالم يف ســرياليون، إضــافةا إىل رفــع مســتوط عــرو  ا ــدمات، ىــا أدط إىل 

 حتفيز املوعفا.
اء وتوســيع األســيجة يف ســجن كابــال، ووضــع املتــاريس حــول ويــري وضــع خطــ، إلعــادة بنــ -60

لفصـل جنـاح الــذكور عـن اإلنــا . ويـري نقـل الســجن املركـزي لفــري ‘ بـورت لوكــو أنـد كونــو‘سـجن 
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تــاون إىل ماســـانوي وبنــاء ســـجن دخـــر يف مركــز احتجـــاز احملومــة ا اصـــة مـــن أجــل الحتجـــاز قبـــل 
 احملاكمة.

لون حالقــة يف سـجن النســاء بفـري تــاون لوـي توتســ  ويـري وضـع خطــ، أيضـاا لبنــاء صـا -61
السجينات مهـارات يف تصـفيف الشـعر، وقـد عمـل الشـريك اإل ـااي دون بوسـوو علـ  جتديـد  يـع 
أورا  العمــل يف الســجن املركــزي بفــري تــاون. وســت عرض املنتجــات النهاايــة املصــنعة يف أورا  عمــل 

 ا.السجن يف صالة عرض السجن يف ثونات السجن الدني
وفيمــا يتعلــق باألحــدا  اســـالا، ن قحــت الســرتاتيجية الوةنيـــة لعدالــة األةفــال )و ضـــعت  -62

ـــــة األةفـــــال )2006يف عـــــام  ـــــة لعدال ( 2017-2013( واســـــت وملت لتصـــــب  الســـــرتاتيجية الوةني
خبطــــة ماســــية لتنســــيق تنفيــــذ إصــــالحات عدالــــة األةفــــال الــــل حتققــــت علــــ  مــــر الســــنا. وحتــــدد 

النتـــااإل الســـرتاتيجية الرايســـية وتبـــا جمموعـــة ملموســـة مـــن األنشـــطة الالزمـــة ل صـــالح الســـرتاتيجية 
التــدريي لنظــام قضــاء األحــدا  مبــا يتمااــ  مـــع ا طــ، األوســع إلصــالح قطــاع العــدل. وتشـــمل 
النتااإل التدابري الرامية إىل منـع جنـوح األحـدا  والعنـف، إضـافة إىل تـدابري تـد  إىل إعـادة الت هيـل 

 ة اإلدماج.وإعاد
وتتضمن التدابري األخرط رصـد  ـاكم األحـدا  واحملـاكم األخـرط لضـمان حقـوق األةفـال  -63

ومحايتها. وينظر أيضـاا علـ  هـذا املسـتوط يف مسـاال اس نـاة والضـحايا ودور الـدعوة. وسـت وثف أيضـاا 
دة لرعايــة عمليــات رصــد مراكــز الشــرةة أو زنزانــات الحتجــاز واإلصــالحيتا ومدرســة واحــدة معتمــ

األةفــال احملتجــزين ومحــايتهم. وســي خذ قــانون اإلجــراءات اسناايــة املــنق  الــذي اكتمــل وي نتظــر إقــراره 
 أيضاا بالعقوبات البديلة وسيحد  من حالت الت خري والكتظاى يف السجون.

ــــزم حوومــــة ســــرياليون جتنيــــد  -64 موعفــــاا دخــــر لوــــي يتناســــ  معــــدل املــــوعفا مــــع  458وتعت
علـــ  النحـــو املطلـــو  يف قواعـــد األمـــم املتحـــدة النموذجيـــة ملعاملـــة الســـجناء )موعـــف  - الســـجناء

واحـــــد لســـــجينا(. وســـــتخلق موجـــــة التعيـــــا اسديـــــدة وعـــــااف جديـــــدة، مثـــــل املستشـــــار القـــــانوين 
للســــجن، وةبيــــ  الســــجن، وموعــــف للعقــــارات، ومهندســــا ميوــــانيويا. وسيتصــــدط املستشــــار 

جلســــات احملومــــة ولنعــــدام لــــواا  التــــام والتبــــاين يف األحوــــام  القــــانوين للتحــــديات الــــل تنشــــ  يف
 الصادرة.

وختطـ، دااـرة إصــالحيات سـرياليون إلاـراض الســلطة القضـااية بشـ ن ســوابق أحوـام القضــاء  -65
ا اصـــة بضـــمان حقـــوق األم والطفــــل يف هـــذه الف ـــة، وتبحـــ  عــــن ةرااـــق لوفالـــة اتبـــاع األمهــــات 

 مع العلم ب ن هناض حاجة خاصة لذلك يف الوقت احلاضر.، اا خاصاا غذااياا املرضعات نظام
ــــاء دار  -66 وختطــــ، حوومــــة ســــرياليون ملعاســــة إعــــادة إدمــــاج املــــدانا الســــابقا يف اإلتمــــع وبن

ت هيـــل ي رســـل إليهـــا املـــدانون الـــذين هـــم علـــ  واـــك إكمـــال مـــدة عقـــوبتهم ويـــري إعـــدادهم هنـــاض 
 للعودة إىل اإلتمع.
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رياليون تنفيـــذ التوصـــيات الــواردة يف التقريـــر املعنــون  وراء القضـــبان، حالـــة وتعتــزم حوومـــة ســ -67
كــامالا، وهــو تقريــر اــارض يف إصــداره مفوضــية األمــم املتحــدة الســامية اا  الحتجــاز يف ســرياليون  تنفيــذ

. 2012حلقـــــوق اإلنســـــان وموتـــــ  األمـــــم املتحـــــدة املتوامـــــل لبنـــــاء الســـــالم يف ســـــرياليون يف عـــــام 
 (32-80و 31-80و 30-80)التوصيات: 

وقـــد أنشــــ ت حوومــــة ســــرياليون جملســــاا مســــتقالا للشــــواوط املقدمــــة ضــــد الشــــرةة مبوجــــ   -68
قـــانون برملـــاين. وســـيعاجل اإللـــس الشـــواوط ا طـــرية املقدمـــة مـــن أفـــراد اسمهـــور ضـــد أفـــراد الشـــرةة 

البلــــد وســـيوون مســـتقالا عـــن تـــدخل الشـــرةة. ونظمــــت وزارة الداخليـــة محلـــة إعالميـــة علـــ  صـــعيد 
 2015حلــت مقاةعــات البلــد الثنــل عشــرة كلهــا واملنطقــة الفربيــة. واســتهل اإللــس عملــ  يف عــام 

 (26-82)التوصية:  .وسيخضع للتقييم يف غضون عام
ووضعت السياسة الوةنية لرفاه األةفال من أجل تقـدم الر يـة الـل توجـ  عمليـة تعزيـز نظـام  -69

ــــة الطفــــل. ووضــــعت سياســــة الرعايــــة البديلــــة مــــن أجــــل زيــــادة تعزيــــز الرعايــــة ومحايــــة األةفــــال  محاي
املنفصـــلا عــــن أســـرهم ومقــــدمي الرعايــــة كـــم. وأنشــــ ت إدارات لرفاهيــــة الطفـــل يف اإلــــالس احملليــــة، 
وتشــــولت ســــان لرفاهيــــة الطفــــل علــــ  نطــــاق البلــــد، وهــــي تضــــطلع مبســــؤولية تعزيــــز الــــوعي لقــــوق 

اــؤون اسنســا واــؤون الطفــل والشــركاء املعنيــون لمايــة الطفــل. وأجــرت وزارة الرعايــة الجتماعيــة و 
الطفـــل تـــدريباا يف جمـــال األســـرة وعمليـــة للـــم  الشـــمل لفااـــدة  يـــع الف ـــات الضـــعيفة مـــن األاـــخا  

خطـــة ‘مـــن  6الـــذين انفصـــلوا عـــن أســـرهم علـــ  مســـتوط املقاةعـــة واملســـتوط الـــوةت. وحتـــدد الركيـــزة 
األســر املعيشــية الفقــرية. ويعــا الربملــان أعضــاء اللجنــة  اعتمــادات لــدعم األةفــال مــن‘ حتقيــق الرخــاء

 الوةنية املعنية باألةفال من الرتايحات الل يطرحها الرايس. 
وعــالوة علــ  ذلــك، و قــع علــ  مــذكرة التفــاهم مــع الر ســاء ووحــدة دعــم األســرة يف اــرةة  -70

سرياليون من أجل اإلبـالم عـن حـالت العتـداء علـ  األةفـال. وأنشـ ت سـان حلمايـة الطفـل علـ  
املســـــــتويا الـــــــوةت واإلقليمـــــــي ومســـــــتوط املقاةعـــــــات لتنســـــــيق أنشـــــــطة محايـــــــة الطفـــــــل ورصـــــــدها. 

 (.23-80و 16-80)التوصيتان: 
  

التددابير والليددات المؤسسدية المتعلقددة بددالحقوق االاتصدادية واالجتماعيددة والثقاقيددة  -دال 
 والحد م  الفقر

 
مليـــار  247زيـــادة يف ميزانيـــة التعلـــيم مـــن  2012و 2004اـــهدت الفـــرتة مـــا بـــا عـــامي  -71

، ارتفعـــــــت 2012إىل عــــــام  2010مليــــــار ليـــــــون. ويف الفــــــرتة املمتــــــدة مـــــــن عــــــام  407ليــــــون إىل 
وهــو مــا يقابــل زيــادة  - ماليــري ليــون 407مليــار ليــون إىل  337 صصــات امليزانيــة بقــدر أكــرب مــن 

يف املااــة. وأ عــدت مــن فورهــا خطــة جديــدة لقطــاع  28يف املااــة إىل  26ليــاا مــن يف املــوارد املولــدة  
التعلــيم وحظيــت بــدعم اــركاء إ ــاايا يف جمــال التعلــيم. وأحــد اإلــالت الرايســية الثالثــة الــل تفطيهــا 

وتــرد تفاصــيل اســرتاتيجيات وأنشــطة حتســا إدارة التعلــيم يف ‘. تعزيــز النظــام‘خطــة قطــاع التعلــيم هــو 
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وحتــدد خطــة التنفيـذ املســتمدة مــن خطــة ‘. تعزيـز النظــام‘حتــت عنــوان  2018إىل  2014الفـرتة مــن 
قطـــاع التعلـــيم كيفيـــة حتســـا إدارة التعلـــيم. وتـــرد املســـاال املتعلقـــة بالتـــدريس يف خطـــة قطـــاع التعلـــيم 

وفيمـــا  ـــس مســـ لة حتســـا ةرااـــق التـــدريس، تســـل، خطـــة قطـــاع ‘. اســـودة واألأليـــة‘حتـــت عنـــوان 
لتعلـــيم الضـــوء علـــ  ضـــرورة حتســـا تعلـــيم القـــراءة يف مســـتويات الصـــفو  األوىل، وتشـــمل تـــدري  ا

املدرســا يف جمــال تعلــيم القــراءة كجــزء مــن مشــروع ســتمول  الشــراكة العامليــة مــن أجــل التعلــيم. وتــرد 
أيضــــاا يف خطــــة قطــــاع التعلــــيم وخطــــة التنفيــــذ تفاصــــيل بــــرامإل تــــدري  املدرســــا أثنــــاء ا دمــــة الــــل 

 (.27-82و 53-81و 51-81)التوصيات: ب صول التدريس الالزمة.  ستساعدهم كذلك
اعتمـــــدت حوومـــــة ســــرياليون ورقـــــة اســـــرتاتيجية احلــــد مـــــن الفقـــــر الثالثـــــة ، 2012ويف عــــام  -72

خطــة ‘املســماة  خطــة لتحقيــق الرخــاء . وتتمثــل ر يــة ســرياليون الطويلــة األمــد علــ  النحــو املبــا يف 
بلـــــداا اـــــامالا للجميـــــع ومراعيـــــاا للبي ـــــة  2035تصـــــب  ســـــرياليون للـــــول عـــــام  حتقيـــــق الرخـــــاء، يف أن

بشــول بــارز التعلــيم )التعلــيم اإلــاين واإللزامــي( ‘ خطــة حتقيــق الرخــاء‘ومتوســ، الــدخل. ويظهــر يف 
كيلــو مــرتات مــن كــل قريــة( واحلوــم   10والصــحة )الرعايــة الصــحية ونظــام تقــدم ا ــدمات علــ  بعــد 

 الرايد. 
، مــن خــالل مشــاورات واســعة مــع  يــع أصــحا  املصــلحة، ‘خطــة حتقيــق الرخــاء‘ وأعــدت -73

ركـااز اسـرتاتيجية، وهـي: التنويـع القتصـادي، وإدارة املـوارد الطبيعيـة، وتسـريع وتــرية  8وتلخـس حتـت 
التنميــــة البشــــرية، والقــــدرة التنافســــية الدوليــــة، والعمــــل والعمالــــة، وتعزيــــز نظــــم احلمايــــة الجتماعيــــة، 

يف وزارة املاليـة والتنميـة ‘ خطـة حتقيـق الرخـاء‘ واة بـا اسنسـا، و وـا املـرأة. وأنشـ ت أمانـة لــواملسا
القتصـادية تضــطلع بوليــة املشــاركة بصـفة دوريــة يف الفريــق العامــل املعـت بتنســيق الســتعراض الــدوري 

احملـــــرز يف  الشـــــامل علـــــ  املســـــتوط الـــــوةت وتبـــــادل املعلومـــــات مـــــع الفريـــــق العامـــــل بشـــــ ن التقـــــدم
يف جمــــــالت ذات صــــــلة بتوصــــــيات الســــــتعراض الــــــدوري الشــــــامل. ‘ خطــــــة حتقيــــــق الرخــــــاء‘ تنفيــــــذ

 (.48-81و 44-80و 42-80و 35-80و 34-80)التوصيات: 
برناجمــاا جديــداا، وهــو  2010وأقــر اإللــس التنفيــذي لصــندوق النقــد الــدورب يف حزيران/يونيــ   -74

هبــد  حتســا النمــو القتصــادي بتســريع عجلــة الســتثمارات  التســهيل الاتمــاين املمــدد لســرياليون،
يف البنيــة التحتيــة وتطــوير قطــاع مــارب ميوــن الوصــول إليــ . واظــ  برنــامإل اإلنعــا  القتصــادي أيضــاا 

مــن بيـنهم مصــر  التنميــة اآلســيوي وإدارة  بـدعم اــركاء إ ــاايا دخــرين ثنـاايا ومتعــددي األةــرا ،
 ألورويب والبنك الدورب.التنمية الدولية والحتاد ا

، ‘خطــة حتقيــق الرخــاء‘ولتعب ــة املــوارد الوافيــة لتنفيــذ املشــاريع والــربامإل علــ  النحــو املبــا يف  -75
 ستبح  حوومة سرياليون املصادر التقليدية وغري التقليدية للتمويل، مبا يف ذلك ما يلي:

  تعزيز تعب ة اإليرادات احمللية •
  ميةتوسيع وتعميق دعم اركاء التن •
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  احلصول عل  التمويل عن ةريق مؤسسة التصدي لتحديات األلفية •
  إعطاء األولوية للشراكات با القطاعا العام وا ا  •
  استوشا  جتارة الوربون •
  استوشا  إموانية إصدار سندات الشتات •
  توثيف وتوسيع نطاق املسؤولية الجتماعية للشركات •
 .األموال الداخليةتعزيز إموانية الوصول إىل أسواق ر و   •

 (49-81)التوصية: 
وتـد  حوومـة ســرياليون إىل تعزيـز الالمركزيــة يف عمليـة التعلــيم وضـمان القــدرة علـ  حتمــل  -76

تواليفهـــا وإموانيـــة احلصـــول عليهـــا ويف الوقـــت نفســـ  اإلبقـــاء علـــ  صـــفو  دراســـية تعمـــل بوامـــل 
 ، مبــا يف ذلــك بنــاء صــفو  دراســية إضــافيةةاقتهــا وجمهــزة  امــاا لســتيعا  الطلبــات احلاليــة واملتوقعــة

لوـــــي ي شـــــمل اسميـــــع، وخفـــــرب توـــــاليف الدراســـــة عـــــن اآلبـــــاء واألســـــر املعيشـــــية، وإتاحـــــة التعلـــــيم 
عامــاا،  15و 10البتــدااي املوثــف لألةفــال األكــرب ســناا والشــبا  الــذين تــرتاوح أعمــارهم مــا بــا 

 وما إىل ذلك.
 77ليـــــون )حـــــوارب  250 000والتونولوجيـــــا أن مـــــا يعـــــادل وتقـــــدر وزارة التعلـــــيم والعلـــــوم  -77

دولر مــن دولرات الوليــات املتحــدة( ينفــق علــ  كــل ةفلــة ســنوياا ملتابعــة تعليمهــا الثــانوي. ويشــمل 
ذلــــــك الرســــــوم املدرســــــية واملســــــاعدات العينيــــــة، مثــــــل الــــــزي املدرســــــي واللــــــوازم املدرســــــية للفتيــــــات. 

اضــــــر إىل التحــــــاق عــــــدد كبــــــري مــــــن الفتيــــــات باملدرســــــة أفضــــــ  هــــــذا الربنــــــامإل يف الوقــــــت احل وقــــــد
 األوىل.  اإلعدادية

وإضــافة إىل ذلــك، تواصــل وزارة التعلــيم والعلــوم والتونولوجيــا العمــل علــ  حتقيــق الالمركزيــة  -78
مدرســـة إعداديـــة خـــالل الفـــرتة  30مدرســـة ابتداايـــة و 160يف التعلـــيم مـــن خـــالل ضـــمان بنـــاء لـــو 

مــــا أفــــاد تقريــــر التعــــداد املدرســــي وتقريــــر حالــــة البلــــد  . وعلــــ  لــــو2012إىل  2008املمتــــدة مــــن 
فيمـا يتعلـق بـالتعليم، فقـد حتقـق توـافؤ اسنسـا يف املرحلـة مـا قبـل البتداايـة وهـو علــ   2013 لعـام

واـــك أن يتحقـــق علـــ  مســـتوط املدرســـة البتداايـــة. ويرتفـــع مســـتوط توـــافؤ اسنســـا بســـرعة علـــ  
ة واملـــــدار  الثانويـــــة العليـــــا ويـــــزداد معـــــدل اللتحـــــاق باملـــــدار  بشـــــول مســـــتوط املـــــدار  اإلعداديـــــ

 ملحوى. وفيما يلي نسبة الفتيات إىل الفتيان يف  تلف املستويات: 
  (2011 1.08و ( 2010) 1.04مؤار توافؤ اسنسا يف املستوط ما قبل البتدااي:  •
  (2011) 0.98(  و2010) 0.94مؤار توافؤ اسنسا يف التعليم البتدااي:  •
  (2011) 0.89(  و2010) 0.80مؤار توافؤ اسنسا يف التعليم اإلعدادي:  •
 (.2011) 0.73(  و2010) 0.59يف التعليم الثانوي العارب: مؤار توافؤ اسنسا  •
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واظ  األاخا  الـذين ل يتمتعـون بـاحلق يف التعلـيم بـالوثري مـن الهتمـام يف خطـة قطـاع  -79
وحتــدد خطــة قطــاع ‘. احلصــول علــ  التعلــيم واإلنصــا  وإكمــال التعلــيم‘ـ علــق بــيف اســزء املت التعلــيم

التعلـــيم وخطـــة التنفيـــذ اســـرتاتيجيات وأنشـــطة لتقـــدم فـــر  الدراســـة/التعلم لألةفـــال غـــري امللتحقـــا 
باملـــدار  واألةفـــال ذوي اإلعاقـــة وأةفـــال املعـــدما، إضـــافة إىل أول ـــك الـــذين يعيشـــون يف املنـــاةق 

بوجـــ  عـــام. وتشـــمل عمليـــات التـــدخل املقـــررة بنـــاء مرافـــق ‘ مـــن تنقصـــهم ا ـــدمات‘و يـــةالريفيـــة الناا
 إضافية.
وتــدرض حوومــة ســرياليون أن التعلــيم عنصــر أساســي للتنميــة وقــد أفصــحت عــن هــذا الــرأي  -80

)تســـــريع وتـــــرية التنميـــــة البشـــــرية،  ،‘خطـــــة حتقيـــــق الرخـــــاء‘يف بعـــــرب الركـــــااز األساســـــية الـــــواردة يف 
العمــل والعمالــة، واحلمايــة الجتماعيــة واملســاواة بــا اسنســا و وــا املــرأة(. ويف ركيــزة واســرتاتيجية 

اختـاذ تـدابري لوفالـة تعزيـز ي ، يـر ‘خطـة حتقيـق الرخـاء‘املساواة با اسنسـا و وـا املـرأة الـواردة يف 
أميـــة الوبـــار.  إموانيـــة حصـــول املـــرأة علـــ  التعلـــيم، ول ســـيما الحتفـــاى بالفتيـــات يف املـــدار  و ـــو

وت تــاح بــرامإل خاصــة، مثــل بــرامإل املــن  الدراســية، للفتيــات اللــوايت يتــابعن دورات العلــوم والتونولوجيــا 
الفتيــــات مــــن الرســــوم الدراســــية حــــد مرحلــــة املدرســــة اإلعداديــــة، واكــــد  مــــن ذلــــك هــــو  وت عفــــ 

 37-81و 33-81و 37-80و 36-80)التوصددددددددديات: يف توـــــــــافؤ اسنســـــــــا.  املســـــــــاألة
 (16-80و 52-81و

وقــد أفضــ  الفتقــار إىل البنيــة التحتيــة املناســبة إىل خســاار فادحــة يف األرواح يف البلــد أثنــاء  -81
انتشار مـرض فـريو  إيبـول. ويف الوقـت الـذي كانـت سـرياليون مسـتعدة للنمـو وزادت إ ـارب إنفاقهـا 

،  2012عــــام  مليــــار ليــــون يف 174.2إىل  2008مليــــار ليــــون يف عــــام  47.6علــــ  الصــــحة مــــن 
كانــت بطي ــة يف الســتجابة لصــفارة اإلنــذار هــذه يف قطــاع كــان اتــاج إىل عوــس مســار تلــك احلالــة 

مـــن  2015-2010بصـــورة ملحـــة. واعت مـــدت أول خطـــة اســـرتاتيجية وةنيـــة لقطـــاع الصـــحة للفـــرتة 
أجـــل تطـــوير قطـــاع الصــــحة يف البلـــد. فالســـرتاتيجيات الـــواردة يف ا طــــة تركـــز بصـــفة خاصـــة علــــ  
مبــــادرة الرعايــــة الصــــحية اإلانيــــة للحوامــــل واألمهــــات املرضــــعات واألةفــــال دون ســــن ا امســــة مــــن 
العمـــر. واعت مـــد اتفـــاق قطـــري كاتفـــاق ةـــوعي بـــا حوومـــة ســـرياليون واـــركااها اإل ـــاايا يف جمـــال 
الصــــــــحة. ووافــــــــق هــــــــؤلء الشــــــــركاء علــــــــ  تنفيــــــــذ ا طــــــــة الســــــــرتاتيجية الوةنيــــــــة لقطــــــــاع الصــــــــحة 

عــن ةريــق اتفاقــات العمــل املشــرتكة وعلــ  مواءمتهــا مــع األولويــات الصــحية  2015-2010 للفــرتة
مـــن احلـــالت املصـــابة يف املستشـــفيات  للحوومـــة. وكانـــت هنـــاض ختفيضـــات كبـــرية يف نســـبة الوفيـــات

فيمــــا  ــــس أكثــــر أمــــراض الطفولــــة اــــيوعاا يف أعقــــا  اســــتحدا  الرعايــــة الصــــحية اإلانيــــة: فقــــد 
 1.7إىل  2009يف املااــة يف عــام  6.7ن احلــالت املصــابة باملالريــا مــن ا فضــت نســبة الوفيــات مــ

 10.2، وا فضـت تلـك النسـبة فيمـا  ـس احلـالت املصـابة باإلسـهال مـن 2010يف املااة يف عام 
 2009يف املااــــة يف عــــام  6.6، ومــــن 2010يف املااــــة يف عــــام  1.3إىل  2009يف املااــــة يف عــــام 

بالنســـبة إىل احلـــالت املصـــابة باللتهـــا  الراـــوي )اســـتعراض أداء  2010 يف املااـــة يف عـــام 1.3إىل 
سميــع  (. وإضــافة إىل الرعايــة الصــحية اإلانيــة، ي قــدم عــالج املالريــا جمانــاا 2010قطــاع الصــحة لعــام 
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ف ـــات األعمـــار يف  يـــع مرافـــق الرعايـــة الصـــحية احلووميـــة، مبـــا يف ذلـــك عـــالج داء الســـل وفـــريو  
قيــد احليــاة مــن ضـــحايا العنــف القــاام علــ  نـــوع  لــ شــرية/اإليدز وكــذلك للبـــاقا عنقــس املناعــة الب

اســـنس. وت بـــذل جهـــود لتوســـيع نطـــاق خدمـــة الرعايـــة الصـــحية ليـــ  تتعـــدط ف ـــة الرعايـــة الصـــحية 
 اإلانية من خالل نظام الت ما الصحي الجتماعي. 

تقضـي بزيـادة  2012البشـرية يف عـام وفيما يتعلق بـاملوارد البشـرية، ا ـرع يف سياسـة للمـوارد  -82
أجــور  يــع العــاملا الصــحيا. وقــد  ــت تصــفية كشــو  املرتبــات كلهــا واســت خدمت الوفــورات يف 

عامـــل صــحي. وارتفعـــت نســبة املراكـــز الصــحية الـــل لــديها أكثـــر مــن عامـــل صـــحي  2 000تعيــا 
 يف املااة. 67إىل  41 من
لــــــ  مســــــتوط الوحــــــدات الصــــــحية الثانويــــــة يف وأخــــــذ بنظــــــام  ويــــــل يعتمــــــد علــــــ  األداء ع -83

. وحاليــاا  يــع الوحــدات 2012، وعلــ  مســتوط املستشــفيات يف نيســان/أبريل 2011نيســان/أبريل 
الصــحية الثانويــة العامــة وبعــرب العيــادات ا اصــة مؤهلــة لســتقبال نظــام التمويــل الــذي يعتمــد علــ  

يمــا  ــس الرعايــة الصــحية األساســية، علــ  األداء. ويركــز نظــام التمويــل الــذي يعتمــد علــ  األداء، ف
يف جمـــال اإلجنـــا  وصـــحة األةفـــال ت قـــيفم لتعـــديل األداء، وتتمثـــل يف  ســـتة جمـــالت رايســـية للتـــدخل

تنظــــيم األســــرة، والستشــــارات الطبيــــة قبــــل الــــولدة، والــــولدة امل مونــــة، والستشــــارات الطبيــــة بعــــد 
عمـــارهم عـــن عـــام واحـــد، واستشـــارات املرضـــ  الـــولدة، والتحصـــا الوامـــل لألةفـــال الـــذين تقـــل أ

ا ــــــارجيا لفااــــــدة األةفــــــال دون ا امســــــة. ويركــــــز نظــــــام التمويــــــل الــــــذي يعتمــــــد علــــــ  األداء يف 
إىل نظــام درجــات  ــتل، ينطــوي علــ  معــايري ســريرية واــاملة يف  املستشــفيات علــ  النوعيــة اســتناداا 

ارد البشــــــرية، واإلدارة املاليــــــة، وإدارة املــــــواد نانيــــــة جمــــــالت، أل وهــــــي: التنظــــــيم العــــــام، وإدارة املــــــو 
الصـــيدلية، والنظافــــة والتصــــحاح، ورعايـــة املرضــــ ، وخــــدمات الرعايـــة الصــــحية، واملختــــربات. ونظــــام 
التمويــــل الــــذي يعتمــــد علــــ  األداء هــــو سياســـــة مــــن سياســــات متعــــددة  صصــــة لتســــريع خفـــــرب 

مــن األهــدا   5و 4  مــع اكــدفا وهــو مــا يتمااــ - معــدلت الوفيــات النفاســية ووفيــات األةفــال
 اإل ااية لأللفية.

وتالحو حوومة سرياليون أن السياسـات الـل و ضـعت لتحسـا قطـاع الصـحة قاامـة، لوـن  -84
هــــذه ا طــــ، كانــــت نظريــــة يف معظمهــــا، بــــالنظر إىل أن املوجــــة األوىل مــــن وبــــاء فــــريو  إيبــــول قــــد 

د املـــوعفا العـــاملا يف اإلـــال الطـــ ، علـــ  للخســـاار يف األرواح علـــ  صـــعياا ســـريعاا تناميـــ تاـــهد
الصــعيدين احمللــي والــدورب كليهمــا. ومــن هــذا املنطلــق، تعمــل حوومــة ســرياليون جاهــدة مــع الشــركاء 
الــــدوليا والــــوةنيا يف جمــــال قطــــاع الصــــحة مــــن أجــــل حتســــا البنيــــة التحتيــــة بوــــل ةريقــــة ىونــــة. 

 (36-80و 21-80 )التوصيتان:
ة بشــ ن الوقايــة مــن فــريو  نقــس املناعــة البشــرية. وارتفــع عــدد مواقــع ونظمــت محــالت جري ــ -85

، وعــــــدد احلوامــــــل اللــــــوايت 2012يف عــــــام  689إىل  2011موقعــــــاا يف عــــــام  556الختبــــــار مــــــن 
. وكـــان هنـــاض 2012يف عـــام  224 000إىل  2011يف عـــام  138 000 ضـــعن لالختبـــار مـــن 
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يــة بتيســري إبــرام مــذكرة تفــاهم بــا صــندوق األمــم حتســن يف وســم العالمــات التجاريــة للرفــالت الذكر 
املتحــــدة للســــوان ومؤسســــة الرعايــــة الصــــحية ملرضــــ  اإليــــدز. وتوجــــد وزارة الصــــحة والتصــــحاح يف 
الوقـــت احلاضـــر بصـــدد وضـــع خطـــة لتعب ـــة املـــوارد مـــن أجـــل  ـــع األمـــوال لســـتدامة بـــرامإل فـــريو  

. 2015اإليــــــدز( إىل مــــــا بعــــــد عــــــام ) املناعــــــة البشــــــرية ومتالزمــــــة نقــــــس املناعــــــة املوتســــــ  نقــــــس
 (41-80و 40-80و 39-80و 38-80)التوصيات: 

وهبـــــد  تعزيــــــز الــــــوعي بعمليـــــة الســــــتعراض الــــــدوري الشـــــامل ووضــــــع اســــــرتاتيجية لتنفيــــــذ  -86
تشـرين  15و 14ي تـاون يـومي التوصيات، عقد مـؤ ر وةـت بشـ ن السـتعراض الـدوري الشـامل بفـر 

ع خريطـــة ةريـــق واســـرتاتيجيات لتنفيـــذ توصـــيات الســـتعراض موضـــوع :  وضـــ 2011نـــوفمرب /الثـــاين
الـــدوري الشـــامل . ونظمـــت املـــؤ ر سنـــة ســـرياليون حلقـــوق اإلنســـان، وموتـــ  املـــدعي العـــام ووزيــــر 
العــــدل، ووزارة ا ارجيــــة والتعــــاون الــــدورب، بــــدعم تقــــت مــــن موتــــ  األمــــم املتحــــدة املتوامــــل لبنــــاء 

مشـــارض ميثلـــون احلوومـــة واإلتمـــع املـــدين  200يـــة، لـــ  الســـالم يف ســـرياليون. وخـــالل تلـــك العمل
وأصــــحا  املصــــلحة يف اإلتمعــــات احملليــــة والشــــركاء الــــدوليا نتــــااإل الســــتعراض الــــدوري الشــــامل 
لســـرياليون وناقشـــوا التوصـــيات، واتفقـــوا علـــ  الســـرتاتيجيات واألولويـــات واسهـــات الفاعلـــة الرااـــدة 

 امل.لتنفيذ توصيات الستعراض الدوري الش
، عقـــد مـــؤ ر اســـتعراض منتصـــف املـــدة لســـتعراض التقـــدم احملـــرز يف تنفيـــذ 2013ويف عـــام  -87

توصـــيات الســـتعراض الـــدوري الشـــامل. واـــارض اإلتمـــع املـــدين يف تنظـــيم مـــؤ ر الســـتعراض وأســـهم 
 (56-81و 55-81)التوصيتان: بنشا  يف مداولت . 

  
 االستنتاجات واألولويات المستجدة -خامسال  

 
ل تــــــزال حوومــــــة ســــــرياليون تلتــــــزم بتعزيــــــز ومحايــــــة حقــــــوق اإلنســــــان وبتحســــــا الظــــــرو   -88

القتصــادية مــن أجــل  وــا  يــع مواةنيهــا مــن العــي  حيــاة لاقــة وكرميــة. ويســعدنا  - الجتماعيــة
أن نعلـــن عـــن انتهـــاء املعركـــة الـــل توللـــت بالنجـــاح يف موافحـــة مـــرض فـــريو  إيبـــول. ويشـــري هـــذا 

إىل اســـــت نا   يـــــع األنشـــــطة الـــــل توقفـــــت بصـــــورة مؤقتـــــة. وتواصـــــل حوومـــــة ســـــرياليون النتصـــــار 
 ختصيس مواردها من أجل حتسا مشهد حقوق اإلنسان يف سرياليون.

 
 


