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أوالل -مقدمة
 -1ه ــذا التقري ــر ه ــو متابع ــة للف ــرتة ال ــل ب ــدأت يف أعق ــا التقري ــر ال ــدوري األول لالس ــتعراض
ال ــدوري الش ــامل املق ــدم إىل جمل ــس حق ــوق اإلنس ــان .وق ــد ا ــهدت سـ ـرياليون أرب ــع س ــنوات حا ــة
واجهــت فيهــا حتــديات اــديدة يف جمــال حقــوق اإلنســان اــولت خط ـرا عل ـ وجودهــا ذات ـ كدولــة.
وكــان مــرض فــريو إيبــول صــدمة بالنســبة إلينــا كدولــة وللبنيــة التحتيــة ،ىــا أدط إىل تعطيــل الدولــة
وإىل خسـ ــاار يف األرواح أذهلتنـ ــا بسـ ــب ارتفـ ــاع معـ ــدل انتشـ ــار هـ ــذا املـ ــرض بصـ ــورة مثـ ــرية للجـ ــزع
وبس ــب ف ــرتة الرك ــود .واإل ــال الوحي ــد إلحـ ـراز التق ــدم ه ــو التص ــميم علـ ـ موافح ــة امل ــرض والنص ــر
النهـ ــااي .فا سـ ــاار كانـ ــت كبـ ــرية عل ـ ـ الصـ ــعيدين القتصـ ــادي والجتمـ ــاعي وعل ـ ـ صـ ــعيد البنيـ ــة
التحتيــة ،وقــد تلق ـ النــاتإل احمللــي اإل ــارب الض ـربة األكــرب .ويفطــي هــذا التقريــر فــرتة التنفيــذ والتطــور
ويبــا حالــة التوص ــيات الــل قــدمتها ال ــدول ،وســيعطي كــذلك حمل ــة عامــة عــن البي ــة الراهنــة حلق ــوق
اإلنسان يف البلد.

ثانيال -العرض العا والمنهجية
 -2أعــدت وزارة العــدل هــذا التقريــر مبســاعدة موت ـ تنســيق قطــاع العــدل وبالتعــاون مــع فريــق
عامــل تقــت ،يتـ لف مــن ىثلــا لــوزارة ا ارجيــة والتعــاون الــدورب ،ووزارة التعلــيم والعلــوم والتونولوجيــا،
ووزارة الــدفاع ،ووزارة الرعايــة الجتماعيــة والشــؤون اسنســانية واــؤون الطفــل ،ووزارة العمــل والضــمان
الجتمـ ــاعي ،ووزارة الشـ ــؤون الداخليـ ــة ،واـ ــرةة س ـ ـرياليون ،ودااـ ــرة إصـ ــالحيات س ـ ـرياليون ،ودي ـ ـوان
املظامل ،وسنة سرياليون حلقوق اإلنسان.
 -3واس ــتخدم ت ــإل تش ــاوري ح ــل تنظ ــيم حلق ــات عم ــل تش ــاورية وةني ــة وإقليمي ــة م ــع أعض ــاء
الفريـ ــق العامـ ــل التقـ ــت ،والـ ــوزارات واإلدارات واكي ـ ــات األخـ ــرط يف حوومـ ــة س ـ ـرياليون ،ومنظمـ ــات
اإلتمـ ــع املـ ــدين ،والوكـ ــالت الدوليـ ــة ،ووسـ ــاا ،اإلعـ ــالم ،واملنظمـ ــات الدينيـ ــة ،وجمموعـ ــات النسـ ــاء
والشبا  ،والرابطات األكادميية ،واملواةنا.
 -4ويفطي نطاق هذا العمل تعزيز حقـوق اإلنسـان ومحايتهـا منـذ اسولـة األوىل ،وهـو ـدد تبعـ ا
للمواض ــيع ا اص ــة بتنفي ــذ التوص ــيات علـ ـ النح ــو املناسـ ـ وض ــمان إي ــالء أولوي ــة ل ة ــار املعي ــاري
واملؤسسي من أجل الستدامة.

ثالثال -التطورات قي مجال تعزيز وحماية حقوق اإلنسان قي سيراليون
ألف -مراجعة الدستور
 -5جت ــري حاليـ ـا مراجع ــة الق ــانون الدس ــتوري رق ــم  6لسـ ـرياليون الص ــادر يف ع ــام  .1991وق ــد
ةل ـ عــدد مــن أصــحا املصــلحة م ـرارا 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 ،أنشـ ت
سنـة ملراجعــة الدسـتور مــن أجــل وضـع الطرااــق الالزمــة والتعبـري عــن تلــك الشـواغل يف وثيقــة ستشــول
يف املق ــام األول أساسـ ـا لتع ــديل دس ــتوري يف تاي ــة األم ــر .وتتواص ــل مراجع ــة دس ــتور ع ــام ،1991
وتتص ــدر املناقش ــات مس ــاال رايس ــية ،مث ــل عقوب ــة اإلع ــدام واس ــتقالل الس ــلطة القض ــااية واملواةن ــة
والقــذ والتمييــز اسنســاين .وتنظــر اللجنــة أيض ـا يف أحوــام الفصــل الثــاين مــن الدســتور الــذي يشــري
نص إىل األحوام عل أتا أدلة للسياسات ،بيـد أن الـروح العامـة لتلـك األحوـام هـي جـواز عرضـها
عل القضاء.
 -6ونفـ ــذت جمموعـ ــة كبـ ــرية جـ ــدا مـ ــن توصـ ــيات سنـ ــة تقصـ ــي احلقـ ــااق واملصـ ــاحلة عـ ــن ةريـ ــق
إص ـالحات يف القطــاع العــام وقطــاعي األمــن والقضــاء .وأحــرز تقــدم أيض ـ ا يف تعزيــز حقــوق اإلنســان
واملس ــاواة ب ــا اسنس ــا والنه ــوض بالش ــبا والتص ــدي للفس ــاد وإص ــالح الق ــانون والتص ــديق علـ ـ
املعاه ــدات ،إض ــافة إىل توجيـ ـ اعت ــذار رااس ــي إىل النس ــاء بس ــب م ــا عانينـ ـ م ــن أضـ ـرار ومنح ــت
تعويضات للضحايا عل النحو الذي أوصت ب سنة تقصي احلقااق واملصاحلة.
 -7ومــع ذلــك ،ل يـزال تنفيــذ توصــيات سنــة تقصــي احلقــااق واملصــاحلة جاريـا :أي إلفــاء عقوبــة
اإلعــدام ،وإلفــاء املــادة ()4(27د) و(ه) مــن الدســتور ألتــا تشــول ييـزا ضــد املـرأة ،وحتديــد حصــة
نســبتها  30يف املااــة للمــرأة ،وإلفــاء األحوــام الــل جتعــل العــرق اــرةا مســبقا للجنســية ،وإنشــاء سنــة
متابعة يف إةار سنة تقصي احلقااق واملصاحلة.
 -8وهن ــاض بع ــرب التوص ــيات قي ــد النظ ــر ،فيم ــا مل تنف ــذ توص ــيات أخ ــرط ،مث ــل فص ــل موتـ ـ
املـ ــدعي العـ ــام ووزيـ ــر العـ ــدل ،والطل ـ ـ الـ ــذي مل تنفـ ــذه بعـ ــد حوومـ ــة س ـ ـرياليون أل وهـ ــو تفويـ ــك
الفرع اب العسوري يف اعبة الدعم التشفيلي لشرةة سرياليون ،وإنشاء سنة للشؤون اسنسانية.
 -9ويف  30وز/يولي ـ  ،2013أةلــق فخامــة ال ـرايس كورومــا ر ي ـا عمليــة املراجعــة الدســتورية.
وأنش ـ ت سنــة ملراجعــة الدســتور واــولت أمانــة كــذه اللجنــة .وتت ـ لف اللجنــة مــن  80عض ـوا ميثلــون
األحـ ـزا السياس ــية واكي ــات املس ــتقلة ومنظم ــات اإلتم ــع امل ــدين والس ــلطتا القض ــااية والتشـ ـريعية.
ويتمثــل اكــد العــام للمشــروع يف ضــمان مراجعــة الدســتور علـ لــو تشــاركي اــامل للجميــع يشــرض
ي ــع اـ ـراا الس ــوان ويعتم ــد باس ــتفتاء ا ــع  .وتت ــي املراجع ــة فرص ــة تار ي ــة لتعزي ــز املؤسس ــات
الدميقراةية يف سرياليون وإرساء سـيادة القـانون وحقـوق اإلنسـان ،ىـا يفضـي إىل نظـام حوـم حـدي
وأكثـر اســتيعابا للجميـع ،ىــا يعـزز التنميــة القتصــادية املنصـفة والعدالــة الجتماعيـة للجميــع وســتعزز
ه ــذه األم ــور ب ــدورها املزي ــد م ــن التماس ــك والوح ــدة ب ــا أبن ــاء سـ ـرياليون .وكلف ــت اللجن ــة بض ــمان
يع العرتاضات عل الدستور احلارب واختاذ تدابري إلجراء التعديالت املطلوبة.
استيعا
 -10وبـ ــدأت هـ ــذه اللجنـ ــة فديـ ــة عملهـ ــا املوثـ ــف للفايـ ــة ،لونهـ ــا اضـ ــطرت إىل تعليـ ــق معظـ ــم
أنشــطتها عل ـ مــدط األاــهر الثمانيــة عشــر األخــرية أثنــاء موافحــة مــرض فــريو إيبــول .بيــد أتــا
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اس ــت نفت عمله ــا ون م ــل أن يو ــون ل ــدينا دس ــتور م ــنق لل ــول اسول ــة املقبل ــة لالس ــتعراض ال ــدوري
الشامل ،ىا سيعاجل الوثري من توصيات الستعراض الدوري الشامل املعلقة الل مل تنفذ بعد.

باء -الضمانات التشريعية
 -11ة ـرأت تطــورات كثــرية يف جمــال إصــالح الق ـوانا وضــمان حقــوق الشــع  .وصــدرت أيض ـ ا
ع ــدة تش ـ ـريعات أثن ــاء تل ــك الف ــرتة ،مث ــل ق ــانون األا ــخا ذوي اإلعاق ــة لع ــام  ،2011والق ــانون
املتعل ــق ب ــاحلق يف احلص ــول عل ـ ـ املعلوم ــات لع ــام  ،2013وق ــانون اسـ ـراام اسنس ــية لع ــام .2012
وتعمــل سنــة إصــالح القـوانا حاليـ ا علـ قـوانا القــذ إلثــارة الفتنــة .و ضــع قــانون أيلولــة الرتكــات
لعــام  2007للمراجعــة ألن ـ ل ميتثــل يف بعــرب اإلــالت امتثــالا تام ـ ا لألحوــام ال ـواردة يف الدســتور،
اـ ن اـ ن قــانون حقــوق الطفــل لعــام  2007وقــانون الــزواج العــريف لعــام  2007الــذي يتعــارض يف
أجزاء من تتعلق بتحديد السن ومبدأ املوافقة.
 -12وتتــاح ض ـمانات تش ـريعية أخــرط مــن خــالل إنشــاء جملــس املســاعدة القانونيــة الــذي يتطلــع
إىل كفال ــة احملاكم ــات العادل ــة والتمثي ــل يف القض ــايا اسنااي ــة لألا ــخا ال ــذين ل يس ــتطيعون حتم ــل
تواليفهــا .وتشــر الســلطة القضــااية يف الوقــت احلاضــر مبااــرة عل ـ إعمــال قــانون احملــاكم احملليــة
املعدل لعام  ،2011يف مقابل وزارة احلوم احمللي مبوج القانون السابق.
 -13وانتهت حوومة سرياليون مـن تنفيـذ اسيلـا األول والثـاين لسـرتاتيجية إصـالح قطـاع العـدل
وخطــة الســتثمار ،وقــد جــرط وضــع اسيــل الثالـ مــن أجــل تنفيــذها خــالل الفــرتة .2018-2015
ونتيجة لذلك ،هناض زيـادة يف عـدد اكياكـل الر يـة للعدالـة (مراكـز الشـرةة ،واحملـاكم احملليـة ،و ـاكم
الصــل  ،وغــري ذلــك مــن املؤسســات الداعمــة ،مثــل جمــالس ا ـراكات الشــرةة احملليــة) يف يــع ألــاء
الــبالد .وتواصــل حوومــة س ـرياليون اختــاذ تــدابري لتعزيــز نظــام العدالــة اسناايــة لوفالــة املســاءلة عل ـ
اس ـراام املرتوبــة يف املســتقبل .والتعيــا فيهــا مســتمر وجتــري إقامــة ا ـراكات اس ـرتاتيجية بــا الســلطة
القض ــااية والزعم ــاء التقلي ــديا ،وق ــد وض ــعت اعتب ــارات التولف ــة الش ــاملة إلدارة احمل ــاكم احمللي ــة يف
ميزاني ــة ع ــام  .2016وس ــيبدأ قريبـ ـ ا جتدي ــد بع ــرب املب ــاين املتهدم ــة للمح ــاكم احمللي ــة ،وق ــد التزم ــت
حوومة سرياليون مبعاسة املشولة الداامـة لسـوء أوضـاع خـدمات املـوعفا العـاملا يف جمـارب القضـاء
والقانون يف ميزانية عام .2016
 -14وأكــدت سياســات الق ـوات املســلحة سمهوريــة س ـرياليون التابعــة لــوزارة الــدفاع ،فيمــا يتعلــق
بالتجني ـ ــد ،أنـ ـ ـ ل ميو ـ ــن جتني ـ ــد أي ف ـ ــرد دون س ـ ــن الثامن ـ ــة عش ـ ــرة يف القـ ـ ـوات املس ـ ــلحة سمهوري ـ ــة
س ـ ـرياليون .ويظه ــر ذل ــك جلي ـ ـا يف اإلع ــالن ع ــن التجني ــد يف تل ــك الق ـ ـوات .وتطل ـ ـ م ــن اإلن ــدين
احملتملــا أيضـا اــهادات مــيالدهم للت كــد مــن صــحة ادعــاءاتم بشـ ن ســنهم .ويتمتــع كــال اسنســا
بتوافؤ الفر أثناء عملية التجنيد.
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 -15وبينمــا يــري تفعيــل اإللــس املســتقل للشــواوط املقدمــة ضــد الشــرةة ،تقــوم إدارة الشــواوط
والت دي ـ والتحقيقــات الداخليــة برصــد جتــاوزات مــوعفي الشــرةة يف تنفيــذ مهــامهم ،ويهــد ذلــك
أيض ـا إىل حتس ــا ص ــورتم ل ــدط اسمه ــور .وتق ــوم إدارة الش ــواوط والت دي ـ والتحقيق ــات الداخلي ــة
أيض ـ ـ ـا عنـ ـ ــد القتضـ ـ ــاء مبقاضـ ـ ــاة املـ ـ ــوعفا عل ـ ـ ـ سـ ـ ــوء السـ ـ ــلوض بالسـ ـ ــتناد إىل الل ـ ـ ـواا الت ديبيـ ـ ــة
لعــام  .2001وتشــمل العقوبــات عل ـ ســوء الســلوض إذا ثبتــت عل ـ أســا تــرجي إحــدط الق ـراان
الفصل من العمل أو اإليقا عـن العمـل أو خفـرب الرتبـة أو فـرض غرامـة أو الطـرد مـن الثونـات أو
الت ـ ــدري اإلص ـ ــالحي أو رس ـ ــاال الت ـ ــوبي واإلن ـ ــذار ،أو م ـ ــا إىل ذل ـ ــك .ويف ع ـ ــام  ،2011ع ـ ــرض
م ــا جمموعـ ـ  1 589قض ــية علـ ـ إدارة الش ــواوط والت ديـ ـ والتحقيق ــات الداخلي ــة أفض ــت ض ــمن
ل ــة أم ــور إىل  55حال ــة توقي ــف ع ــن العم ــل و 379رس ــالة إن ــذار و 29حال ــة فص ــل م ــن العم ــل
وإقال ــة  18م ــن أفـ ـراد الش ــرةة و 4ح ــالت خف ــرب الرتـ ـ وم ــا يزي ــد علـ ـ  500حال ــة حتوي ــل إىل
التدري اإلصالحي.

جيم -االلتزامات التعاهدية
 -16وقعــت س ـرياليون عل ـ يــع املعاهــدات األساس ــية التســع حلقــوق اإلنســان وصــدقت عل ـ
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
أو املهينـة ،واتفاقيـة القضـاء علـ يـع أاـوال التمييـز ضـد املـرأة ،واتفاقيـة حقـوق الطفـل ،والتفاقيــة
الدوليــة للقضــاء علـ يــع أاــوال التمييــز العنصــري ،ودخرهــا العهــد الــدورب ا ــا بــاحلقوق املدنيــة
والسياس ــية يف ع ــام  ،2014عن ــدما ق ــدمت سـ ـرياليون تقاريره ــا إىل ث ــال م ــن هي ــات املعاه ــدات.
وم ــن املؤس ــف أن سـ ـرياليون مل ت ــتمون م ــن متابع ــة دورة تقري ــر سن ــة مناهض ــة التع ــذي ب ــالنظر إىل
تفشي مرض فريو إيبـول .ومـع ذلـك ،سـتفي سـرياليون فميـع التزاماتـا علـ النحـو الواجـ عنـدما
تنج يف القضاء عل هذه اآلفة.
 -17وقــد أدرجــت حوومــة س ـرياليون القــانون الــدورب اإلنســاين يف قانوتــا احمللــي مبوج ـ القــانون
رقم  14الصادر يف عام  ،2012وهو قانون اتفاقيات جنيف.

دال -مؤسسات حقوق اإلنسان
 -18اعتم ــدت سنـ ــة التنسـ ــيق الدوليـ ــة للمؤسسـ ــات الوةني ــة لتعزيـ ــز ومحايـ ــة حقـ ــوق اإلنسـ ــان يف
جني ــف سن ــة سـ ـرياليون حلق ــوق اإلنس ــان يف الف ــة أل ــف يف ع ــام  ،2011مق ــرة بامتثاك ــا الوام ــل
ملب ــادر ب ــاريس .وي ــنس ق ــانون التف ــويرب علـ ـ أن اك ــد الرايس ــي إلنش ــاء سن ــة سـ ـرياليون حلق ــوق
اإلنســان هــو تعزيــز ومحايــة حقــوق اإلنســان يف سـرياليون مــع ضــمان اســتقالليتها .وقــد وفــت حوومــة
س ـرياليون بالتزامه ــا جت ــاه اللجن ــة م ــن خ ــالل دف ــع تواليفه ــا التش ــفيلية واألج ــور واملواف ـ ت األخ ــرط.
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وق ــدمت أيضـ ـا أمـ ـوالا لرص ــد انتخاب ــات ع ــام  .2012وتعت ــزم حووم ــة سـ ـرياليون أن توف ــل ص ــر
اإلعان ـ ــة املالي ـ ــة املقدم ـ ــة إىل سن ـ ــة سـ ـ ـرياليون حلق ـ ــوق اإلنس ـ ــان يف الوق ـ ــت املناسـ ـ ـ لتموينه ـ ــا م ـ ــن
الض ــطالع مبزي ــد م ــن األنش ــطة املق ــررة .وتلق ــت سن ــة سـ ـرياليون حلق ــوق اإلنس ــان أكث ــر م ــن 300
اـووط يف الفـرتة مـا بـا كـانون الثاين/ينــاير  2012وكـانون الثاين/ينـاير  .2015وقـد أجـرت اللجنــة
أيض ـا حتقيق ـا عام ـا يف ادع ــاءات ح ــدو انتهاك ــات بع ــد األح ــدا ال ــل وقع ــت يف مببون ــا يف الف ــرتة
مــا بــا  16و 18نيســان/أبريل  ،2012وتابعــت تنفيــذ توصــيات اللجنــة املتعلقــة فلســة الســتماع
العام ــة يف قض ــية ت ــم  234جن ــديا س ــابقا يف القـ ـوات املس ــلحة سمهوري ــة سـ ـرياليون .وتتع ــاون سن ــة
س ـرياليون حلق ــوق اإلنس ــان أيض ـا م ــع سن ــة حق ــوق اإلنس ــان يف املنطق ــة الفربي ــة و ي ــع س ــان حق ــوق
اإلنسان يف  12مقاةعة من مقاةعات البلد.
 -19ويعمل ديوان املظامل بوامل ةاقت ولدي موات إقليمية يف أربع مقاةعات.

هاء -تدابير السياسة العامة
 -20نظم ـ ـ ــت يف  17تش ـ ـ ـرين الث ـ ـ ــاين/نوفمرب  2012انتخاب ـ ـ ــات رااس ـ ـ ــية وبرملاني ـ ـ ــة وانتخاب ـ ـ ــات
احلوومــات احملليــة .ولــوحو أن يــوم القـرتاع كــان هاداـا واتســم بنيقبــال كبــري للنــاخبا .واضــطلع بوثــري
مــن األنشــطة قبــل القـرتاع لوفالــة احـرتام احلقــوق املتعلقــة بالنتخابــات واســتخدامها بشــول مســؤول
يــع امل ـواةنا ،بوســاال منهــا التــدري وغــري ذلــك مــن أاــوال املشــاركة مــع م ــوعفي
مــن جان ـ
النتخاب ــات واألحـ ـزا السياس ــية واإلتم ــع امل ــدين وعام ــة الس ــوان والف ــات الض ــعيفة .ونظ ــم م ــؤ ر
استش ــاري وة ــت بشـ ـ ن حق ــوق اإلنس ــان والنتخاب ــات يف ف ــري ت ــاون يف أيار/م ــايو  ،2012وك ــان
موضوع جعل احلقوق حقيقة واقعة يف انتخابات عام . 2012
 -21وت ــؤمن س ـ ـرياليون إميان ـ ـ ا راسـ ــخ ا بـ ــالنهوض بالقض ــايا اسنسـ ــانية ول ت ـ ـزال تعمـ ــل عل ـ ـ سـ ــن
مش ــروع ق ــانون لتخص ــيس حص ــة نس ــبتها  30يف املاا ــة للم ـرأة وتتض ــمن ‘خط ــة حتقي ــق الرخ ــاء ،يف
الركيــزة الثامنــة مس ـ لة وــا امل ـرأة .ونفــذت الــوزارة املعنيــة ،وهــي وزارة الرعايــة الجتماعيــة والشــؤون
اسنســانية واــؤون الطفــل ،منــذ الســتعراض األخــري خطـةا اس ـرتاتيجيةا وةنيـةا للشــؤون اسنســانية .وقــد
أنشـ ـ ت سن ــة توجيهي ــة وةني ــة لتنفي ــذ خط ــة العم ــل الوةني ــة املتعلق ــة بقـ ـراري جمل ــس األم ــن 1325
و .1820ويف ع ــام  ،2012وض ــعت خط ــة عم ــل وةني ــة بشـ ـ ن العن ــف الق ــاام علـ ـ أس ــا ن ــوع
اســنس وبروتوكــول اإلحالــة الــوةت املتعلــق بــالعنف القــاام عل ـ أســا نــوع اســنس واســتهل العمــل
هبمــا .وذهـ الـرايس خطــوة أبعــد يف الثــامن مــن دذار/مــار  2013بنيعالنـ أن العنـف ضــد املـرأة
هو عنف ضد الدولة .
 -22واختــذت حوومــة س ـرياليون خط ـوات أخــرط فيمــا يتعلــق بتشــوي األعضــاء التناســلية األنثويــة
ووقعــت اتفاق ـا مــع الزعمــاء التقليــديا اظــر إخضــاع الفتيــات دون الثامنــة عشــرة لطقــو اإلعــداد
حلي ــاة البالف ــات .وةرح ــت حووم ــة سـ ـرياليون أيضـ ـا ت ــدابري سياس ــاتية تتعل ــق لق ــوق الطف ــل تش ــمل
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السياسة الوةنية لرعاية األةفال وسياسة الرعايـة البديلـة ،وسياسـة تسـم بنينشـاء وحـدة دعـم األسـرة
داخل ارةة سرياليون.
 -23وأعــادت الق ـوات املس ــلحة سمهوري ــة س ـرياليون التابع ــة ل ــوزارة ال ــدفاع العم ــل بنظ ــام احملوم ــة
العســورية وإدارة الش ــؤون القانوني ــة لتعزي ــز ق ــدرات الق ـوات املس ــلحة عل ـ املقاض ــاة وال ــدفاع ومعاقب ــة
األا ــخا الـ ــذين تثبـ ــت إدانـ ــتهم .وأيـ ــدت سنـ ــة سياسـ ــة الـ ــدفاع السياسـ ــاتا املتعلقتـ ــا بـ ــالتحر
اسنســي والــدخول يف عالقــات وديــة اللتــا وضــعتهما الق ـوات املســلحة سمهوريــة س ـرياليون .وتعتــرب
هاتــان السياســتان مبثابــة أدلــة مراــدة للجميــع يف ســلوكهم ،وهــي حتــدد أيض ـ ا العقوبــات الــل تفــرض
عل ـ األاــخا الــذين ــالفون هــاتا السياســتا .وأنش ـ ت الق ـوات املســلحة سمهوريــة س ـرياليون
جملس ـ ا معني ـ ا بقضــايا التحــر اسنســي يضــم ضــابطا برتبــة عميــد مــن بــا أعضــاا  .ويتــوىل اإللــس
التحقي ـ ــق يف ح ـ ـواد التح ـ ــر اسنس ـ ــي ويق ـ ــدم توص ـ ــيات .وأنش ـ ـ ت الق ـ ـوات املس ـ ــلحة سمهوري ـ ــة
سـ ـرياليون أيضـ ـ ا موتبـ ـ ا معنيـ ـ ا ب ــالعنف الق ــاام علـ ـ أس ــا ن ــوع اس ــنس يف موتـ ـ مديري ــة الش ــؤون
اسنس ــانية وتو ــافؤ الف ــر وموتبـ ـ ا للرعاي ــة يف مق ــر قي ــادة القـ ـوات املش ــرتكة ملعاس ــة املس ــاال املتعلق ــة
ب ــالعنف الق ــاام علـ ـ أس ــا ن ــوع اس ــنس .وتع ــرب سـ ـرياليون ع ــن ا ــورها لش ــركااها اإل ــاايا ،علـ ـ
املستويا الدورب والوةت ،عل ضمان أفضل املمارسات يف القوات املسلحة سمهورية سرياليون.

واو -الصحة
 -24لقــد اهتــزت سـرياليون لتفشــي مــرض فــريو إيبــول القاتــل الــذي اــول تديــدا بنيبــادة البلــد.
فقــد قتــل هــذا املــرض أس ـرا ب كملهــا( ،ويف بعــرب احلــالت قــرط برمتهــا) بعــد أن اجتــاح البلــد ألكثــر
مــن نانيــة عشــر اــهرا خــالل الفــرتة املشــمولة بــالتقرير .واــول ةــابع املــرض ذاتـ حتــديا أمــام النشــا
الجتم ــاعي والتنفي ــذ الس ــليم للسياس ــات وا ط ــ .،ومل تو ــن البني ــة التحتي ــة العام ــة يف البل ــد ج ــاهزة
ملواجهــة مــرض هبــذه الطبيعــة ،ول ســيما قطــاع الصــحة .وقــد لقــي عــدد كبــري مــن املــوعفا الطبيــا،
احملليــا مــنهم والــدوليا ،حــتفهم نتيجــة لتفشــي هــذا املــرض .وأعلنــت حوومــة س ـرياليون عــن حالــة
الطـوارر العامــة علـ النحــو املوفــول يف املــادة  )2(29مــن الدســتور لضــمان ســالمة اسمهــور عامــة.
ودفعت حالة الطوارر إىل مـا يرافـق ذلـك مـن تعليـق للتمتـع بـبعرب احلقـوق علـ النحـو الـذي يوفلـ
الدســتور ،إذ يــوز لل ـرايس ،خــالل فــرتة حالــة الط ـوارر العامــة ،أن يفــرض مــن األنظمــة ويتخــذ مــن
التــدابري مــا يبــدو لـ ضــروريا أو مناســبا ألغـراض احلفــاى علـ الســالم والنظــام واحلوــم الراــيد وكفالــة
ذل ــك يف س ـرياليون أو أي ج ــزء منه ــا  .وق ــد زاد ذل ــك م ــن الرتكي ــز عل ـ قط ــاع ك ــان بالفع ــل يش ــول
أولوية.
 -25ودفع ـ ــت األزم ـ ــة لووم ـ ــة سـ ـ ـرياليون إىل رف ـ ــع مس ـ ــتوط صص ـ ــات ميزانيته ـ ــا ك ـ ــذا القط ـ ــاع
من  47.6مليار ليون يف عام  2008إىل  199.9مليار ليون يف عام .2014
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 -26والعتبار األول يف هـذه احلملـة هـو حتسـا مسـاال الرعايـة الصـحية للمـرأة مـن خـالل تنفيـذ
سياســات رايس ــية للرعايــة الص ــحية ومب ــادرة الرعايــة الص ــحية اإلاني ــة للحوامــل واألمه ــات املرض ــعات
واألةفــال الــذين هــم يف ا امســة مــن العمــر ومــا دون ذلــك .ودعمــت وزارة الصــحة برنــامإل عــالج
املالريــا اإلــاين سميــع ف ــات األعمــار ،إضــافةا إىل برنــاجمي داء الســل وفــريو نقــس املناعــة البش ـرية/
اإليدز.
 -27وزادت سـ ـرياليون ع ــدد مواق ــع الختب ــار فيم ــا ــس الع ــالج املض ــاد للفريوس ــات العووس ــة
ل ـ ــدط اإلصـ ـ ــابة بفـ ـ ــريو نقـ ـ ــس املناعـ ـ ــة البش ـ ـ ـرية/اإليدز مـ ـ ــن  556يف عـ ـ ــام  2011إىل  689يف
ع ـ ـ ــام  ،2012حيـ ـ ـ ـ ارتف ـ ـ ــع ع ـ ـ ــدد احلوام ـ ـ ــل اللـ ـ ـ ـوايت خض ـ ـ ــعن لختب ـ ـ ــار ف ـ ـ ــريو نق ـ ـ ــس املناع ـ ـ ــة
البشـ ـ ـرية/اإليدز م ـ ــن  138 000يف ع ـ ــام  2011إىل  224 000يف ع ـ ــام  .2012وتبلـ ـ ـ نس ـ ــبة
التفطية بالوقاية الطبية  74يف املااـة .ويـرم قـانون اللجنـة املعنيـة بفـريو نقـس املناعـة البشـرية/اإليدز
لعــام  2011رفــرب مــن اــخس إموانيــة احلصــول عل ـ عمــل أو اللتحــاق مبؤسســة تعليميــة عل ـ
أس ــا حالت ـ ـ م ــن اإلص ــابة بف ــريو نق ــس املناع ــة البش ـ ـرية .وإىل جان ـ ـ ذل ــك ،يعم ــل املوعف ــون
املصــابون بفــريو نقــس املناعــة البش ـرية يف قطــاع األمــن ويــري حالي ـ ا أيض ـ ا إنفــاذ قــانون ملوافح ــة
الوصــم .وقــد اعتمــدت عــدة أمــاكن عمــل وعممــت السياســة الوةنيــة املتعلقــة بفــريو نقــس املناعــة
البش ـرية/اإليدز .واحــتفو بالتوجهــات املتعلقــة بقــانون اللجنــة املعنيــة بفــريو نقــس املناعــة البش ـرية/
اإليــدز لعــام  2011لي ـ تــنس األحوــام ال ـواردة يف القــانون (يف جــزء املــادة الفرعيــة الثامنــة) عل ـ
حظــر مقاضــاة املـرأة علـ أســا انتقــال فــريو نقــس املناعــة البشـرية مــن األم إىل الطفــل قبــل ولدة
الطف ـ ــل أو بع ـ ــدها أو أثن ـ ــاء الرض ـ ــاعة الطبيعي ـ ــة .وهن ـ ــاض زي ـ ــادة يف التوعي ـ ــة عل ـ ـ ص ـ ــعيدي اإلذاع ـ ــة
والتلفزيــون ،وكــذلك عل ـ صــعيد إدراج عنصــر فــريو نقــس املناعــة البش ـرية/اإليدز يف ب ـرامإل أخــرط
(مث ــل مح ــل املراهق ــات وتنظ ــيم األس ــرة) ،إض ــافةا إىل املب ــادرات الديني ــة (ا ــبوة اإلي ــدز املش ــرتكة ب ــا
األدي ــان يف س ـرياليون) ومب ــادرات القط ــاع ا ــا (حت ــالف األعم ــال التجاري ــة يف مواجه ــة اإلي ــدز يف
س ـرياليون) ،وهــي مبــادرات أصــبحت تــؤيت نارهــا .ويزيــد مســتوط الــوعي يف البلــد عــن  90يف املااــة
(الدراس ـ ــة الستقص ـ ــااية الس ـ ــلوكية لع ـ ــام  .)2011وفيم ـ ــا ـ ــس الس ـ ــتثمار يف العق ـ ــاقري املض ـ ــادة
للفريوس ــات العووس ــة ،يتلق ـ ـ ه ــذا الع ــالج مـ ــا نس ــبت  40يف املاا ــة م ــن ب ــا  20 000اـ ــخس
اتاجون ـ ـ  .واسـ ــتنادا إىل تلـ ــك التوقعـ ــات ،أقـ ــر الصـ ــندوق العـ ــاملي  6.5ماليـ ــا دولر عل ـ ـ مـ ــدط
السنوات الثال املقبلة لشراء مضـادات الفريوسـات العووسـة .وأقـر مبلـ آ دخـر قـدره  2مليـون دولر
لشـ ـراء ح ـ ـوافو اختب ــار ف ــريو نق ــس املناع ــة البشـ ـرية .وتض ــع وزارة الص ــحة والتص ــحاح يف الوق ــت
احلاض ـ ــر خط ـ ــة لتعب ـ ــة املـ ـ ـوارد م ـ ــن أج ـ ــل ـ ــع األمـ ـ ـوال لس ـ ــتدامة بـ ـ ـرامإل ف ـ ــريو نق ـ ــس املناع ـ ــة
البشرية/اإليدز بعد عام .2015
 -28واسـ ــتحد نظـ ــام للت ـ ـ ما الصـ ــحي الجتمـ ــاعي أيض ـ ـا مـ ــن أجـ ــل تعزيـ ــز الرعايـ ــة الصـ ــحية
اإلانية .وأدخلت التفيريات يف قدرة املـوارد البشـرية لقطـاع الصـحة مـن خـالل سياسـة للمـوارد البشـرية
ب ــدأت يف ع ــام  .2012كم ــا أتاح ــت الوف ــورات احملقق ــة م ــن تص ــفية كش ــو املرتب ــات والزي ــادة يف
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ميزاني ــة القط ــاع تعي ــا  2 000عام ــل إض ــايف وزي ــادة يف املرتب ــات ال ــل يتقاض ــاها ي ــع الع ــاملا يف
الصــحة .ونتيجـةا لــذلك ،ارتفعــت نســبة املراكــز الصــحية الــل لــديها أكثــر مــن عامــل صــحي مــن 41
يف املااة إىل  67يف املااة.
 -29وللتصــدي ألســبا الوفيــات النفاســية ،أةلقــت محلــة للتعجيــل يف خفــرب الوفيــات النفاســية
يف دذار/م ــار  2010باتب ــاع اسـ ـرتاتيجية ذات ثالث ــة أبع ــاد للوقاي ــة م ــن احلم ــل غ ــري املرغ ــو فيـ ـ
والوقاي ــة م ــن املض ــاعفات ومعاسته ــا .وح ــدد تنظ ــيم األس ــرة كاسـ ـرتاتيجية أساس ــية ف ــرب الوفي ــات
النفاس ــية ،وأدرج يف مب ــادرة الرعاي ــة الص ــحية اإلاني ــة ويف خط ــ ،املقاةع ــات .ويق ــدم جمانـ ـ ا يف ي ــع
املراف ــق الصـ ـحية احلوومي ــة .وس ــجل ا ف ــاض كب ــري يف مع ــدلت الوفي ــات من ــذ ب ــدء مب ــادرة الرعاي ــة
الصـ ــحية اإلانيـ ــة .وأنش ـ ـ ت أيض ـ ـ ا أمانـ ــة معنيـ ــة لمـ ــل املراهقـ ــات للتخفيـ ــف مـ ــن محـ ــل املراهقـ ــات
واملضاعفات املتصلة بذلك.

رابعال -تحديد اإلنجازات وأقضل الممارسدات والتحدديات والمعوادات قيمدا يتعلدق
بتنفيذ التوصيات المقبولة وتطور أوضاع حقوق اإلنسان قي الدولة
 -30وردت يف تقريـ ـ ــر الفريـ ـ ــق العامـ ـ ــل أثنـ ـ ــاء اسولـ ـ ــة األوىل  129توصـ ـ ــية مقدمـ ـ ــة إىل الدولـ ـ ــة،
قبلــت  101توصــية منهــا ،وكانــت  57مــن هــذه قــد نفــذت بالفعــل أو يــري تنفيــذها .وهنــاض 28
توص ــية أخ ــرط أح ــي ،علمـ ـ ا هب ــا فيم ــا بع ــد أثن ــاء اسلس ــة العام ــة .وتـ ـ خرت ي ــع ةلب ــات التص ــديق
املعروضــة عل ـ الربملــان يف ذلــك الوقــت ،فق ــد كــان عل ـ الربملــانيا التصــدي يف املقــام األول مل ــرض
فــريو إيبــول ،ولــذلك تباة ـ العمــل التش ـريعي الفعلــي .وفيمــا يلــي توضــي حلالــة التوصــيات املقدمــة
إىل حوومة سرياليون.

ألف -المعاهدات
 -31وقع ــت س ـرياليون وص ــدقت عل ـ اتفاقي ــة مناهض ــة التع ــذي وغ ــريه م ــن ض ــرو املعامل ــة أو
العقوبــة القاســية أو الالإنســانية أو املهينــة ،ووقعــت عل ـ الربوتوكــول الختيــاري امللحــق هبــا .وتعمــل
وزارة العــدل حالي ـا مــع وزارة ا ارجيــة والتعــاون الــدورب عل ـ التصــديق عل ـ الربوتوكــول الختيــاري.
(التوصيات 1-80 :و 3-80و 4-80و 5-80و)1-82
 -32وقــد قطعــت س ـرياليون اــوة ا أبعــد يف تقــدم التقــارير إىل سنــة مناهضــة التعــذي يف أي ــار/
م ــايو  .2014ولألس ــف مل ت ــتمون حووم ــة س ـرياليون م ــن اللت ـزام باملوع ــد النه ــااي للمتابع ــة ال ــذي
حددت هي ة املعاهدة وتطل حالي ا اقرتاح موعد دخر للمتابعة.
 -33ووقـ ـ ــع عل ـ ـ ـ الربوتوكـ ـ ــول الختيـ ـ ــاري لتفاقيـ ـ ــة حقـ ـ ــوق األاـ ـ ــخا ذوي اإلعاقـ ـ ــة يف 30
دذار/م ــار  2007وينتظ ــر التص ــديق عليـ ـ  .ويف غض ــون ذل ــك ،اخت ــذت حووم ــة سـ ـرياليون ت ــدابري
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أخــرط يف هــذا الصــدد بســن قــانون األاــخا ذوي اإلعاقــة يف عــام  2011وتنفيــذه وبنينشــاء
اللجن ـ ــة الوةني ـ ـ ـ ة املعني ـ ــة باألا ـ ــخا ذوي اإلعاق ـ ــة يف ع ـ ــام ( .2012التوصد د دديات1-80 :
و 15-80و)17-81
 -34ويوفــل قــانون حقــوق الطفــل لعــام  ،2007الــذي يــدرج أحوــام اتفاقيــة حقــوق الطفــل يف
الق ــانون احملل ــي ،عل ـ س ــبيل األولوي ــة بق ــاء األةف ــال ومح ــايتهم م ــن أي ا ــول م ــن أا ــوال الض ــرر،
إض ــافةا إىل ح ــق األةف ــال يف النم ــاء إىل أقص ـ ـ م ــا ميو ــن وض ــمان مش ــاركتهم يف اخت ــاذ الق ـ ـرارات،
ول ســيما تلــك املتعلقــة مبســاال تــؤثر فــيهم .وقــد نفــذت الــوزارة وعــدة اــركاء قــانون التوعيــة لقــوق
الطفــل .وأنش ـ ت ســان معنيــة لمايــة الطفــل عل ـ مســتويات الــوةت واإلقليمــي ومســتوط املقاةعــات
لتنسيق أنشطة محاية الطفل ورصدها( .التوصية)36-81 :
 -35ووقعــت س ـرياليون عل ـ الربوتوكــول الختيــاري لتفاقيــة القضــاء عل ـ يــع أاــوال التمييــز
ضـ ــد امل ـ ـرأة وهـ ــي بصـ ــدد التصـ ــديق علي ـ ـ وأدرجـ ــت وزارة الرعايـ ــة الجتماعيـ ــة والشـ ــؤون اسنسـ ــانية
واــؤون الطفــل يف خطــة عملهــا الربوتوكــول الختيــاري لتفاقيــة القضــاء عل ـ يــع أاــوال التمييــز
ضــد امل ـرأة ملتابعــة تصــديقها علي ـ للــول عــام  .2014وقــد مــدد هــذا املوعــد احملــدد بســب انتشــار
مــرض فــريو إيبــول .ومــع ذلــك ،أنش ـ ت هــذه الــوزارة مراكــز ليــة لتقــدم الشــواوط بش ـ ن اس ـراام
املرتوب ــة مبوج ـ ـ قـ ــانون اس ـ ـراام اسنسـ ــية لعـ ــام  ،2012وهـ ــو يف جـ ــزء من ـ ـ إدراج ألحوـ ــام اتفاقيـ ــة
القضاء عل التمييز ضد املـرأة يف القـانون احمللـي .وتعـاجل وحـدة دعـم األسـرة العنـف اسنسـي والعنـف
القــاام عل ـ نــوع اســنس الــذي يرتو ـ ضــد النســاء واألةفــال .واــعبة مويامبــا هــي الشــعبة الرااــدة
فيمــا ــس وحــدة دعــم األســرة ،وتعمــل برعايــة مشــروع تطــوير قطــاع العــدل الســابق .ولــدط يــع
الشع حاليا وحدة لدعم األسرة .ووقعـت مـذكرة تفـاهم مـع الزعمـاء ووحـدة دعـم األسـرة مـن أجـل
اإلب ــالم ومس ــاعدة مق ــدمي الرعاي ــة لألةف ــال ض ــحايا العت ــداء( .التوص دديات 1-80 :و2-80
و 6-80و 7-80و 36-81و)1-82
 -36ووقع عل نظام روما األساسـي للمحومـة اسناايـة الدوليـة وأدرج يف قـانون سـرياليون احمللـي.
وكلفــت سنــة إصــالح القــانون مبهمــة مراجعــة التش ـريعات احملليــة القاامــة واق ـرتاح اإلصــالح الضــروري
لوفالــة إدراج أحوــام نظــام رومــا األساســي يف القــانوين احمللــي بشــول كامــل ،وسيصــب إةــارا قانوني ـ ا
للول عام ( .2015التوصيتان 43-81 :و)1-82
 -37وس ــينتهي التص ــديق علـ ـ الربوتوك ــول الختي ــاري امللح ــق بالعه ــد ال ــدورب ا ــا ب ــاحلقوق
القتصــادية والجتماعيــة والثقافيــة والتفاقيــة الدوليــة حلمايــة حقــوق يــع العمــال املهــاجرين وأف ـراد
أس ــرهم قب ــل اسول ــة املقبل ــة لالس ــتعراض ال ــدوري الش ــامل( .التوصد دديات 1-80 :و 1-82و2-80
و)7-80
 -38وص ــدقت سـ ـرياليون عل ـ ـ الربوتوك ــول الختي ــاري امللح ــق بالعه ــد ال ــدورب ا ــا ب ــاحلقوق
املدنيــة والسياســية ،اكــاد إىل إلفــاء عقوبــة اإلعــدام ،ول ي ـزال العمــل بوقــف اختيــاري مســتمرا وقــد
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دام ألكثــر مــن  14عامـا مــع ت ييــد قـرار اسمعيــة العامــة لألمــم املتحــدة املتعلــق بنيلفــاء عقوبــة اإلعــدام
يف عـ ــام  2012وبعـ ــد املراجعـ ــة الدسـ ــتورية ،تتـ ــوخ حوومـ ــة س ـ ـرياليون إتـ ــاء إج ـ ـراء إلفـ ــاء عقوبـ ــة
اإلع ـ ــدام لل ـ ــول اسول ـ ــة الثالث ـ ــة لالس ـ ــتعراض ال ـ ــدوري الش ـ ــامل( .التوص د دديات 1-82 :و2-82
و 3-82و 4-82و)22-82
 -39ومل تص ــدق سـ ـرياليون بع ــد علـ ـ التفاقي ــة الدولي ــة حلماي ــة ي ــع األا ــخا م ــن الختف ــاء
القســري ومــع ذلــك ،كلفــت وزارة العــدل بنيعــداد مشــروع قــانون يــدرج أحوــام التفاقيــة يف القــانون
احمللي( .التوصيتان 1-80 :و)2-80
 -40وق ــدمت وزارة الش ــؤون ا ارجي ــة والتع ــاون ال ــدورب تقريـ ـرا ع ــن أرب ــع اتفاقي ــات (مب ــا يف ذل ــك
امليثــاق األفريقــي حلقــوق اإلنسـان والشــعو ) منــذ اسولــة األوىل وقــد استعرضــتها يــع اكي ــات املعنيــة
باملعاه ــدات :اللجن ــة املعني ــة لق ــوق اإلنس ــان ،وسن ــة مناهض ــة التع ــذي  ،وسن ــة حق ــوق الطف ــل واللجن ــة
األفريقي ــة حلق ــوق اإلنس ــان والش ــعو (تش ـرين الث ــاين/نوفمرب ( .)2015التوص دديات 3-80 :و11-80
و 12-80و 13-80و)43-80
 -41ووجه ــت حووم ــة س ـرياليون دع ــوة مفتوح ــة داام ــة إىل اإلج ـراءات ا اص ــة لألم ــم املتح ــدة،
وقـد قـام املقـرر ا ــا املعـت لريـة الــدين أو املعتقـد بزيـارة يف عــام  2013وصـدر التقريـر األورب منــذ
ذلــك احل ــا بتعليقــات إيابي ــة .وإض ــافة إىل ذلــك ،أع ــدت ال ــدعوات لونهــا ت جل ــت ب ــالنظر إىل أن
مــرض ف ــريو إيبــول ق ــد جعــل القي ــام بتلــك الزي ــارات القطريــة أم ـرا مســتحيالا .بي ــد أن خطــ ،تل ــك
الدعوات ستست نف بعد النتهاء من موافحة مرض فريو إيبول( .التوصية)14-80 :

باء -اإلصالح الدستوري والقانوني :إدراج معايير حقوق اإلنسان قي القانون المحلي
 -42واصـلت حوومــة سـرياليون الوفــاء بالتزاماتــا مبوج ـ اتفاقيــة القضــاء عل ـ التمييــز ضــد امل ـرأة
ب ــاحرتام تعه ــداتا يف جم ــال تق ــدم التق ــارير ويس ــرت عملي ــة إدراج أحو ــام التفاقي ــة جزاي ـا يف الق ــانون
احملل ــي ع ــن ةري ــق ص ــووض قانوني ــة ،مث ــل ق ــانون تس ــجيل الزي ــات والط ــالق الع ــرفيا لع ــام ،2009
وق ـانون العنــف املنــزرب لعــام  ،2007وقــانون أيلولــة الرتكــات لعــام  ،2007وقــانون موافحــة الجتــار
بالبشر لعام  ،2005وقانون اسراام اسنسية لعام .2012
 -43وفيم ــا يتعل ــق مبس ـ ـ لة تش ــوي األعض ــاء التناس ــلية األنثوي ــة ،فه ــي ىارس ــة راس ــخة ثقافي ـ ـ ا يف
س ـرياليون لوــن تبــذل اسهــود مــن أجــل التصــدي لنتشــار هــذه املمارســة .ومــن املشــاريع الرااــدة يف
‘خطــة حتقيــق الرخــاء‘ ،ول ســيما الركيــزة  8املتعلقــة ب ــ‘ :املســاواة بــا اسنســا و وــا امل ـرأة‘ ،هنــاض

ســن قــانون ملوافحــة ةقــو النتقــال مــن الطفولــة إىل البلــوم الــل تتعــرض كــا الفتيــات دون الســن
القانونيــة .ومــن املـ مول أن يشــول ذلــك مــدخالا إىل القضــاء علـ هــذه املمارســة يف األجــل الطويــل.

ووقــع علـ مــذكرة تفــاهم علـ املســتوط احمللــي مــع نســاء الســويز (زعيمــات تقليــديات) للقضــاء علـ
ىارســة النتقــال ملــن هــن دون ســن الثامنــة عشــرة .وتتواصــل محــالت توعيــة واســعة النطــاق ب نشــطة
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دعويــة بنــاءة والعمــل مــع جملــس نســاء الســويز وغــريه مــن أصــحا املصــلحة املعنيــا مبس ـ لة تشــوي
األعض ــاء التناس ــلية األنثوي ــة .وت ــد النتيج ــة املتوقع ــة إىل تي ــة س ــبل بديل ــة لوسـ ـ ال ــرزق لنس ــاء
السـويز ،ول ســيما مــن خــالل احلصــول علـ الاتمانــات البالفــة الصــفر وعلـ مهــارات األعمــال التجاريــة.
(التوصيات 24-81 :و 28-81و 29-81و 30-81و 5-82و 6-82و)12-82
 -44وتؤكــد حوومــة سـرياليون أن الدســتور يــوفر الضــمانات األساســية للجميــع ويســلم يف الوقــت
نفس ـ ـ ب ـ ـ ن هن ــاض بع ــرب الف ــات الض ــعيفة .وعمل ــت س ـ ـرياليون بعناي ــة عل ـ ـ إعط ــاء األولوي ــة ك ــذه
اإلموع ــات ،ول س ــيما تل ــك املش ــار إليه ــا يف املعاه ــدات ال ــل وقع ــت أو ص ــدقت عليه ــا بالفع ــل.
ولذلك تواصل سرياليون اإلحاةة علم ا بالتوصيات  7-82و 8-82و.9-82
 -45وأص ــدرت حووم ــة س ـرياليون الق ــانون رق ــم  2لع ــام  ،2013وه ــو ق ــانون احل ــق يف احلص ــول
علـ ـ املعلوم ــات ال ــذي ي ــنس علـ ـ الوش ــف ع ــن املعلوم ــات ال ــل حت ــتفو هب ــا الس ــلطات العام ــة أو
األاــخا الــذين يقــدمون إليهــا ا ــدمات وعل ـ مســاال أخــرط ذات صــلة .وتوفــل املــادة  25مــن
دستور سـرياليون لعـام  1991حريـة التعبـري .ومـع ذلـك ،جتـري حوومـة سـرياليون مشـاورات مـن أجـل
التع ــديل احملتم ــل ألحو ــام الق ــذ إلث ــارة الفتن ــة يف ق ــانون النظ ــام الع ــام لع ــام  .1965وق ــد اعت ــربت
احلـ ـواد ال ــل وقع ــت يف بونبون ــا يف نيس ــان/أبريل  2012تدي ــدا للح ــق يف حري ــة التعب ــري ويف حري ــة
التجمــع علـ حــد سـواء .وأجــرت سنــة سـرياليون حلقــوق اإلنســان حتقيقــات عامــة يف تلــك احلـواد .
(التوصيات 45-81 :و 29-80و)10-82
 -46ويف عـام  ،2012صـوتت سـرياليون للمـرة األوىل لصــار قـرار اسمعيـة العامـة املتعلـق بــالوقف
الختياري/إلف ـ ــاء عقوب ـ ــة اإلع ـ ــدام .ويقتض ـ ــي إلف ـ ــاء عقوب ـ ــة اإلع ـ ــدام مراجع ـ ــة الدس ـ ــتور .ويف ه ـ ــذا
ا صـ ــو  ،أةلقـ ــت عمليـ ــة مراجعـ ــة الدسـ ــتور ر ي ـ ـ ا يف  30وز/يولي ـ ـ  2013والتزمـ ــت حوومـ ــة
س ـ ـرياليون مبعاسـ ــة هـ ــذه املس ـ ـ لة كجـ ــزء مـ ــن عمليـ ــة املراجعـ ــة( .التوص د دديات 14-82 :و15-82
و 16-82و 17-82و 18-82و 19-82و 20-82و 21-82و22-82
و 23-82و 24-82و)25-82

جيم -االستراتيجيات الرامية إلى إعمدال حقدوق المدرأة والطفدل وييرهدا مد الحقدوقا بمدا
قي ذلك وضع السياسات
 -47تول ــت وزارة الرعاي ــة الجتماعي ــة والش ــؤون اسنس ــانية وا ــؤون الطف ــل القي ــادة والتنس ــيق يف
وضــع وتنفيــذ ا طــة الوةنيــة للشــؤون اسنســانية وخطــة العمــل الوةنيــة املتعلقــة بق ـراري جملــس األمــن
التـ ـ ــابع لألمـ ـ ــم املتحـ ـ ــدة  )2000(1325و .)2008(1820ونفـ ـ ــذت الـ ـ ــوزارة واـ ـ ــركا ها معظـ ـ ــم
األنش ـ ــطة الـ ـ ـواردة يف ال ـ ــوثيقتا .وفيم ـ ــا يتعل ـ ــق با ط ـ ــة السـ ـ ـرتاتيجية الوةني ـ ــة للش ـ ــؤون اسنس ـ ــانية،
اضــطلعت الــوزارة باســتعراض منتصــف املــدة لتقيــيم التقــدم احملــرز مــن حي ـ التنفيــذ وســرتحل مــا مل
ينفذ إىل خطة حتقيق الرخاء ،كجزء من عمليات التنفيذ.
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 -48ويف حال ـ ــة الق ـ ـرارين املم ـ ــاثلا املتعلق ـ ــا ب ـ ــالقرارين  1325و ،1820حول ـ ــت ال ـ ــوزارة فرق ـ ــة
العم ــل الوةني ــة إلع ــداد خط ــة العم ــل الوةني ــة لسـ ـرياليون بشـ ـ ن القـ ـرارين  1325و 1820إىل سن ــة
توجيهيــة وةنيــة لتتــوىل تنفيــذها الوامــل .وأتــت الــوزارة املرحلــة الثانيــة مــن مشــروع املنظــور اسنســاين
وإصــالح القطــاع األمــت الــذي يرمــي إىل بنــاء قــدرات أصــحا املصــلحة والنســاء الريفيــات مــن أجــل
تعيي ــنهم يف أجه ــزة القط ــاع األم ــت عل ـ املس ــتوط احملل ــي .وإض ــافة إىل ذل ــك ،وض ــعت ال ــوزارة خط ــة
العمل الوةنية بش ن العنـف القـاام علـ أسـا نـوع اسـنس وبروتوكـول اإلحالـة الـوةت بشـ ن العنـف
الق ــاام عل ـ أس ــا ن ــوع اس ــنس يف ع ــام  2012واس ــتهلت العم ــل هبم ــا .ول ي ـزال تنفي ــذ بروتوك ــول
اإلحالـ ــة الـ ــوةت بش ـ ـ ن العنـ ــف القـ ــاام عل ـ ـ أسـ ــا نـ ــوع اسـ ــنس مسـ ــتمرا يف يـ ــع ألـ ــاء البلـ ــد.
(التوصية)13-82 :
 -49وبـ ــذلت حوومـ ــة س ـ ـرياليون عـ ــدة جه ـ ــود مـ ــن خـ ــالل وزارة الرعاي ـ ــة الجتماعيـ ــة والش ـ ــؤون
اسنســانية واــؤون الطفــل إلذكــاء الــوعي بقضــايا املســاواة بــا اسنســا يف يــع ألــاء البلــد .وعل ـ
النح ــو املنص ــو علي ـ يف ‘خط ــة حتقي ــق الرخ ــاء‘ ،ول س ــيما الركي ــزة  ،8ح ــددت حووم ــة س ـرياليون
املشــاريع الرايســية الــل يتعــا الضــطالع هبــا .وتشــمل تلــك املشــاريع حتديــد واعتمــاد حصــة ل تقــل
ع ــن  30يف املاا ــة للنس ــاء يف احلو ــم علـ ـ ي ــع املس ــتويات وإنش ــاء سن ــة للمـ ـرأة ووض ــع سياس ــة
اــاملة بش ـ ن املســاواة بــا اسنســا و وــا امل ـرأة .وقــد بــدأت الــوزارة اســتهالل اإلج ـراءات املتعلقــة
بتلــك املشــاريع الرايســية وهــي تعتــزم إجنازهــا قبــل تايــة عــام  .2014وعينــت أيض ـ ا منســق ا للشــؤون
اسنسـانية يف كــل وزارة ووكالـة حووميــة ،مـع ضــمان أن يوـون الشــخس املعـا موعفـ ا داامـ ا مــن بــا
كبــار املــوعفا .وتعمــيم مراعــاة املنظــور اسنســاين هــو خطــة عمــل جديــدة وكــذلك أيض ـ ا معيــار ألي
تقييم يقـوم بـ وزيـر الرعايـة الجتماعيـة والشـؤون اسنسـانية واـؤون الطفـل( .التوصديات19-80 :
و 18-81و)28-82
 -50وتســلم حوومــة س ـرياليون ب ـ ن بعــرب املمارســات التقليديــة قــد أثبتــت ضــررها وهــي تنتهــك
احلقـوق األساســية لألفـراد .ولــذلك فهـي تــدعو ،كدولــة أيضـا ،إىل أأليــة احلـد األدص للســن املنصــو
علي ـ يف قــانون حقــوق الطفــل ( .)18وصــدر هــذا اإلةــار القــانوين ك ـرادع ملمارســة تشــوي األعضــاء
التناسلية األنثوية والـزواج املبوـر والـزواج القسـري لألةفـال .ومـع ذلـك ،ل تـزال سنـة إصـالح القـانون
تعمــل عل ـ تعــديل قــانون الــزواج العــريف الــذي يســم حالي ـا بــالزواج دون ســن الثامنــة عشــرة ،لوــن
مبوافقــة الوالد/الوصــي .ومــن امل ـ مول أن يوــون هــذا القــانون ،للــول اسولــة الثالثــة ،متوافق ـا مــع ســن
البلوم أو املوافقة ،أي سن الثامنة عشرة( .التوصيات 18-80 :و 20-80و)12-82
 -51ومـ ــن املق ـ ـرر أن ينتهـ ــي أجـ ــل برنـ ــامإل جـ ــرب الضـ ــرر السداسـ ــي السـ ــنوات يف عـ ــام .2014
وق ــدمت حووم ــة س ـرياليون ال ــل تتحم ــل املس ــؤولية الرايس ــية ع ــن وي ــل الربن ــامإل 300 000 000
لي ـ ــون ك ـ ــدعم تشـ ـ ــفيلي وإداري للربن ـ ــامإل .ولألس ـ ــف ،مل حتـ ـ ــرتم املس ـ ــاألة املتوقع ـ ــة يف الصـ ـ ــندوق
الست ماين للضحايا بسب التخفيضات يف امليزانية .وسـاهم صـندوق األمـم املتحـدة لبنـاء السـالم
مببل ـ  3 719 400 000ليــون للربنــامإل .واســتخدمت هــذه األم ـوال يف تقــدم مــن بالفــة الصــفر
14/24

GE.15-20150

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

تع ــادل حـ ـوارب  75دولرا م ــن دولرات الولي ــات املتح ــدة إىل  12 398مس ــتفيدا .وق ــدم ص ــندوق
األمــم املتحــدة الســت ماين لــدعم اإلجـراءات الراميــة إىل القضــاء علـ العنــف ضــد املـرأة حـوارب 700
ملي ــون لي ــون للت ــدقيق يف قض ــايا  354مس ــتفيدا م ــن ض ــحايا العن ــف اسنس ــي ولتق ــدم الت ــدري يف
تلــف املهــارات احلياتيــة واملســاال املواضــيعية .ولــذلك فــنين س ـرياليون يف ةريقهــا إىل تنفيــذ توصــيات
سنة تقصي احلقااق واملصاحلة يف هذا ا صو ( .التوصية)41-81 :
 -52واختــذت حوومــة سـرياليون تــدابري إيابيــة لتحســا مشــاركة املـرأة يف احليــاة العامــة مــن خــالل
تعيــا عــدة نســاء يف مناصـ قياديــة يف البلــد .وتشــمل املناصـ الــل تشــفلها نســاء ضــمن مناصـ
أخــرط مــا يلــي( :يف املاضــي القري ـ ) رايســة القضــاة ،والوكيلــة العامــة ،وقيمة/أمينــة الســجل العــام،
واملفوض ـ ــة العام ـ ــة للهي ـ ــة الوةني ـ ــة ل يـ ـ ـرادات ،ومفوض ـ ــة سن ـ ــة إص ـ ــالح الق ـ ــانون ،واملراجع ـ ــة العام ـ ــة
للحسـ ــابات ،ومفوض ـ ــات يف سن ـ ــة النتخابـ ــات الوةني ـ ــة مب ـ ــا يشـ ــمل رايس ـ ــة املفوض ـ ــا النتخ ـ ــابيا
الس ـ ــابقة ،ووزي ـ ـ ـرات ونااب ـ ــات وزراء يف احلووم ـ ــة ،ونااب ـ ــات برملاني ـ ــات ،وس ـ ــفريات ،ورايس ـ ــات جم ـ ــالس،
وأمينــات تنفيــذيات ،ومفوضــات سنــة حقــوق اإلنســان ،ورايســات للوكــالت واملؤسســات اــب احلووميــة.
وكرسـت احلوومـة يف ‘خطـة حتقيـق الرخــاء‘ سـن تشـريع يتعلـق بتخصــيس حصـة ل تقـل عـن  30يف املااــة
للنساء عل يع مستويات املناص احلوومية( .التوصيات 18-80 :و.)17-81
 -53وتعاون ــت وزارة الرعاي ــة الجتماعي ــة والش ــؤون اسنس ــانية وا ــؤون الطف ــل ،خ ــالل الف ــرتة قي ــد
الس ــتعراض ،م ــع اللجن ــة الدولي ــة ل نق ــاذ وبرن ــامإل األم ــم املتح ــدة اإل ــااي وا ــبوة حرك ــات ال ــدعوة
بس ـرياليون يف تقــدم الت ــدري وتنظــيم محــالت إذك ــاء الــوعي بش ـ ن العن ــف اسنســي والعن ـف الق ــاام
عل ـ أســا نــوع اســنس لفااــدة هي ــات إنفــاذ القــانون وغريهــا مــن أصــحا املصــلحة ،مبــا يف ذلــك
اإلـالس احملليـة ومقــدمو ا ـدمات اآلخـرين مـن أجــل قضـايا العنـف اسنســي والعنـف القــاام علـ نــوع
اســنس .وأجــرت مديريــة الشــؤون اسنســانية وتوــافؤ الفــر يف الق ـوات املســلحة سمهوريــة س ـرياليون
سلســلة مــن جــولت التوعيــة بقض ــايا التحــر اسنســي لفااــدة األلوي ــة والوتاا ـ عل ـ نطــاق ع ــدة
قـوات مــن أجـل مناقشــة السياسـة املتعلقــة بـالتحر اسنســي يف القـوات املســلحة سمهوريـة سـرياليون.
وعقــدت أيضـا اجتماعــات قبليــة (دربــار) مــع ألويــة وكتااـ ووحــدات وغــري ذلــك مــن اإلدارات علـ
نطاق القوات املسـلحة سمهوريـة سـرياليون ملناقشـة القضـايا اسنسـانية ،مبـا يف ذلـك وـا املـرأة وبنـاء
قـدراتا ملعاســة مسـاال العنــف القـاام علـ نـوع اســنس .ونظمـت حلقــات عمـل بشـ ن العنـف القــاام
علـ نــوع اســنس ومحــل املراهقــات يف الثونــات العســورية واإلتمعــات احملليــة .وجتــري مديريــة الشــؤون
اسنسـ ــانية وتوـ ــافؤ الفـ ــر أيض ـ ـا اتصـ ــالت مـ ــع أصـ ــحا املصـ ــلحة املعنيـ ــا بالقضـ ــايا اسنسـ ــانية
واملؤسســات وجمموعــات اإلتمــع املــدين لتبــادل التجــار وأفضــل املمارســات والــدرو املســتفادة مــن
أجل بناء القدرات للتعامل مع قضايا العنف القاام عل نوع اسنس داخل القوات.
 -54وتواصــل الق ـوات املســلحة سمهوريــة س ـرياليون الســتفادة مــن الــدورات الــل ترعاهــا حوومــة
الوليــات املتحــدة لفااــدة الضــبا العســوريا ذوي الرت ـ العليــا واملتوســطة بش ـ ن قــانون النزاعــات
املس ـ ــلحة وحق ـ ــوق اإلنس ـ ــان .وق ـ ــدمت حووم ـ ــة الولي ـ ــات املتح ـ ــدة أيض ـ ـ ا دورات تدريبي ـ ــة للقـ ـ ـوات
GE.15-20150

15/24

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

املس ــلحة سمهوري ــة سـ ـرياليون يف جم ــالت التخط ــي ،ورس ــم السياس ــات بشـ ـ ن ف ــريو نق ــس املناع ــة
البشـرية/اإليدز ،والعنــف القــاام علـ نــوع اســنس ،وصــحة املـرأة .ويضــم املشــاركون يف هــذه الــدورات
الضبا العسوريا مـن الـذكور واإلنـا علـ السـواء .وتتضـمن سياسـة عمليـة دعـم السـالم للقـوات
املسـلحة سمهوريـة سـرياليون مقتضـ يتصـل بتـدري املـوعفا علـ قـانون النزاعـات املسـلحة وقضــايا
حق ـ ــوق اإلنس ـ ــان كش ـ ــر يتع ـ ــا اس ـ ــتيفا ه قب ـ ــل النتش ـ ــار( .التوص د دديات 10-80 :و22-80
و)23-80
 -55وتتن ــاول امل ـ ـواد م ــن  125إىل  136يف الب ــا  8م ــن ق ــانون حق ــوق الطف ــل لع ــام 2007
عمالة األةفال وحتدد سـن ا امسـة عشـرة كسـن قانونيـة للعمـل لـدوام كامـل وللتـدر املهـت .واظـر
القــانون عمــل األةفــال يف الليــل ويــنس كحــد أدص عل ـ ســن الثالثــة عشــرة ملزاولــة األعمــال ا فيفــة
والثامنـ ــة عشـ ــرة ملزاولـ ــة األعمـ ــال ا طـ ــرة .وجـ ــرط التصـ ــديق عل ـ ـ اتفـ ــاقيل منظمـ ــة العمـ ــل الدوليـ ــة
املتعلقت ــا بعم ــل األةف ــال ،رق ــم ( 138اتفاقي ــة بشـ ـ ن احل ــد األدص لس ــن الس ــتخدام) ورق ــم 182
(اتفاقي ــة بشـ ـ ن حظ ــر أسـ ـوأ أا ــوال عم ــل األةف ــال) يف حزيران/يونيـ ـ  ،2011م ــن خ ــالل ال ــدعم
املقــدم مــن مشــروع موافحــة عمالــة األةفــال مــن خــالل التعلــيم يف س ـرياليون .ويف أعقــا التصــديق
عل ـ ـ التفاقيـ ــة رقـ ــم  ،138أصـ ــب احل ـ ـد األدص لسـ ــن اإلع ــالن عـ ــن العمـ ــل هـ ــو  15عام ـ ـ ا ملزاولـ ــة
األعمال غري ا طرة و 18عام ا ملزاولة األعمال ا طرة.
 -56وي ــري أيضـ ـا إع ــداد قاام ــة باألعمال/العمال ــة ا ط ــرة لألةف ــال دون س ــن الثامن ــة عش ــرة يف
س ـرياليون برعاي ــة وح ــدة عم ــل األةف ــال يف وزارة العم ــل والض ــمان الجتم ــاعي .وأجري ــت مش ــاورات
عل ـ املس ــتوط اإلقليم ــي ،واس ــتوملت وثيق ــة مص ــادقة وه ــي تنتظ ــر موافق ــة جمل ــس ال ــوزراء .ونظم ــت
حلق ــة عم ــل ع ــن وض ــع خط ــة عم ــل وةني ــة ملوافح ــة أس ـوأ أا ــوال عم ــل األةف ــال (الت ـزام مبوج ـ
اتفاقيــة منظم ــة العم ــل الدولي ــة رق ــم  )182يف د /أغســطس  2012ووض ــع بالفع ــل مش ــروع خط ــة
عمــل وةني ــة .وأنش ـ ت سن ــة توجيهيــة تقني ــة وةني ــة معني ــة بعمــل األةف ــال يف وزارة العم ــل والض ــمان
الجتمــاعي .وتضــم اللجنــة اــركاء مــن ثالثــة أةـرا (منظمــات أربــا العمــل والعمــال) مــع وزارات
رايســية ،مثــل وزارة العمــل والضــمان الجتمــاعي ووزارة التعلــيم والعلــوم والتونولوجيــا ووزارة الشــبا
والرياضــة ووزارة الرعايــة الجتماعيــة ومــا إىل ذلــك .وأنش ـ ت وحــدة لعمــل األةفــال يف وزارة العمــل
والض ــمان الجتم ــاعي لوفال ــة اس ــتيفاء اإلجـ ـراءات الالحق ــة للتص ــديق علـ ـ التف ــاقيتا رق ــم 138
و .182وتش ــمل وليته ــا الض ــطالع ب ــدور قي ــادي يف اسه ــود الوةني ــة املبذول ــة لتحس ــا الق ــدرات
احمللية من أجل التصدي لعمـل األةفـال وكفالـة إدراج عمـل األةفـال يف السياسـات والـربامإل الوةنيـة
ووضع خط ،عمل بش ن تنش ة األةفال ورفاههم ورصد أماكن العمل.
 -57واكتمــل برناجم ـا العمــل الرايس ــيان الل ــذان جــرط تنفي ــذألا يف إة ــار مشــروع موافح ــة عمال ــة
األةفـال عـن ةريـق التعلــيم ( )TACKLEيف سـرياليون .ونفـذت اللجنـة الدوليــة ل نقـاذ برنـامإل العمــل
األول املعن ـ ــون ال ـ ــردود اإلتمعي ـ ــة عل ـ ـ عم ـ ــل األةف ـ ــال  .واس ـ ــرتد املش ـ ــروع األةف ـ ــال ال ـ ــذين ك ـ ــانوا
يســتخدمون بالفعــل وحــال دون عمــل  1 500ةفــل عــن ةريــق الــدعم التعليمــي .ونفــذت برنــامإل
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العم ــل الث ــاين منظم ــة غ ــري حوومي ــة لي ــة ت ــدع العم ــل اإلتمع ــي لتمو ــا املن ــاةق الريفي ــة .وق ــد
اســتهد برنــامإل العمــل  200ةفــل مســتفيد اســتفادة مبااــرة جــرط ســحبهم أو وقــايتهم مــن عمــل
األةفال عن ةريق الدعم التعليمي يف عشر مدار ابتدااية.
 -58وجت ــرط دراس ــة استقص ــااية وةني ــة ع ــن عم ــل األةف ــال ،ه ــي األوىل يف س ـرياليون ،م ــن أج ــل
احلص ــول علـ ـ ص ــورة أوضـ ـ ع ــن حال ــة عم ــل األةف ــال يف البل ــد .و ع ــت بالفع ــل بيان ــات وي ــري
حتليلهــا .وكــان مــن املتوقــع تقــدم مشــروع التقريــر يف تايــة أيلول/ســبتمرب  2013ولوــن تعــا ت جيل ـ
بسب مرض فريو إيبول .وجرط أيض ا دعـم أنشـطة إذكـاء الـوعي بشـ ن عمـل األةفـال مـن خـالل
ب ـرامإل مص ـففرة ينف ــذها عــدة اــركاء .وق ــد أدرجــت الش ـواغل املتعلق ــة بعمــل األةفــال يف السياس ــات
اإل ااي ــة الوةني ــة واسـ ـرتاتيجيات محاي ــة الطف ــل والتعل ــيم .وتعت ــزم حووم ــة سـ ـرياليون أن تقض ــي ،م ــن
خــالل اــركااها الــوةنيا ،عل ـ أس ـوأ أاــوال عمــل األةفــال للــول اسولــة املقبلــة مــن الســتعراض
الــدوري الشــامل وكــذا إج ـراء اســتعراض قــانوين لتش ـريعات عمــل األةفــال لي ـ ميوــن مواءمــة يــع
الق ـوانا احلالي ــة ملوافح ــة عم ــل األةف ــال .وم ــن املت ــوخ أيض ـ ا تعزي ــز وح ــدة تفت ــي العم ــل يف وزارة
العمــل مــن أجــل رصــد عمــل األةفــال وبنــاء قــدرات مفتشــي العمــل ودور األخصــاايا الجتمــاعيا
وغــريهم مــن اــركاء اإلنفــاذ الرايســيا يف جمــال رصــد عمــل األةفــال .ومــن املزمــع أيضـ ا وضــع الصــيفة
النهاايــة طــة العمــل الوةنيــة ملوافحــة أس ـوأ أاــوال عمــل األةفــال وتنفيــذها ،وزيــادة تعزيــز اكياكــل
الوةنيــة لس ــتدامة عمليــات الت ــدخل .وتعت ــزم وزارة العمــل والض ــمان الجتمــاعي الوص ــول إىل املزي ــد
مــن األةفــال واألســر ،مــع إموانيــة تقــدم املســاعدة يف دعــم األنشــطة امل ـدرة للــدخل مــن أجــل تفيــري
احليــاة الجتماعيــة القتصــادية ألضــعف األســر بصــورة فعالــة( .التوصدديات 24-80 :و25-80
و 26-80و 27-80و 37-81و 47-81و)54-81
 -59وحلف ــت إدارة اإلص ــالحيات يف سـ ـرياليون ــل إدارة س ــجون سـ ـرياليون الس ــابقة يف أعق ــا
صــدور قــانون عــن الربملــان .وقــد أدط ذلــك إىل التحــول مــن نظــام كــان يركــز عل ـ املعاقبــة إىل دخــر
يعمل عل إعادة ت هيـل السـجناء .وتركـز ا طـة السـرتاتيجية للسـجون للفـرتة  2014-2012علـ
أرب ــع نت ــااإل أساس ــية ،وه ــي :تعزي ــز رعاي ــة الس ــجناء ،وحتس ــا األنظم ــة واإلجـ ـراءات ،وحتس ــا نظ ــرة
اسمه ـ ــور ،والنه ـ ــوض بش ـ ــرو وع ـ ــرو خدم ـ ــة امل ـ ــوعفا .وتش ـ ــمل اإلجن ـ ــازات ال ـ ــل حتقق ـ ــت يف
الفـ ــرتة  2013-2012تنظـ ــيم درو لتعلـ ــيم املبتـ ــداا اـ ــارض فيهـ ــا  300جمنـ ــد جديـ ــد ،وحتـ ــدي
املن ــاهإل الدراس ــية لت ــدري م ــوعفي الس ــجون ،وت ــدري امل ــدربا بشـ ـ ن القض ــايا اسنس ــانية وتو ــافؤ
الفـر  ،وتعمـيم املبـادر التوجيهيــة لـروبن ديلنـد املتعلقـة لظــر التعـذي واملنـع واحتياجـات الســجناء،
وافتتــاح موتبــة الســجن يف الســجن املركــزي بفــري تــاون بــدعم مــن منظمــة أدفــوض إيــد وموتـ األمــم
املتحــدة املتوامــل لبنــاء الســالم يف سـرياليون ،إضــافةا إىل رفــع مســتوط عــرو ا ــدمات ،ىــا أدط إىل
حتفيز املوعفا.
 -60ويــري وضــع خطــ ،إلعــادة بنـاء وتوســيع األســيجة يف ســجن كابــال ،ووضــع املتــاريس حــول
سـجن ‘بـورت لوكــو أنـد كونــو‘ لفصـل جنـاح الــذكور عـن اإلنــا  .ويـري نقـل الســجن املركـزي لفــري
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تــاون إىل ماســانوي وبنــاء ســجن دخــر يف مركــز احتجــاز احملومــة ا اصــة مــن أجــل الحتجــاز قبــل
احملاكمة.
 -61ويـري وضـع خطــ ،أيضـ ا لبنــاء صـالون حالقــة يف سـجن النســاء بفـري تــاون لوـي توتسـ
السجينات مهـارات يف تصـفيف الشـعر ،وقـد عمـل الشـريك اإل ـااي دون بوسـوو علـ جتديـد يـع
أورا العمــل يف الســجن املركــزي بفــري تــاون .وســتعرض املنتجــات النهاايــة املصــنعة يف أورا عمــل
السجن يف صالة عرض السجن يف ثونات السجن الدنيا.
 -62وفيمــا يتعلــق باألحــدا اســالا ،نقحــت الس ـرتاتيجية الوةنيــة لعدالــة األةفــال (وضــعت
يف ع ـ ــام  )2006واس ـ ــتوملت لتص ـ ــب الس ـ ـرتاتيجية الوةني ـ ــة لعدال ـ ــة األةف ـ ــال ()2017-2013
خبط ــة ماس ــية لتنس ــيق تنفي ــذ إص ــالحات عدال ــة األةف ــال ال ــل حتقق ــت علـ ـ م ــر الس ــنا .وحت ــدد
الس ـرتاتيجية النتــااإل الس ـرتاتيجية الرايســية وتبــا جمموعــة ملموســة مــن األنشــطة الالزمــة ل صــالح
التــدريي لنظــام قضــاء األحــدا مبــا يتماا ـ مــع ا طــ ،األوســع إلصــالح قطــاع العــدل .وتشــمل
النتااإل التدابري الرامية إىل منـع جنـوح األحـدا والعنـف ،إضـافة إىل تـدابري تـد إىل إعـادة الت هيـل
وإعادة اإلدماج.
 -63وتتضمن التدابري األخرط رصـد ـاكم األحـدا واحملـاكم األخـرط لضـمان حقـوق األةفـال
ومحايتها .وينظر أيضـ ا علـ هـذا املسـتوط يف مسـاال اسنـاة والضـحايا ودور الـدعوة .وسـتوثف أيضـ ا
عمليــات رصــد مراكــز الشــرةة أو زنزانــات الحتجــاز واإلصــالحيتا ومدرســة واحــدة معتم ـدة لرعايــة
األةفــال احملتجـزين ومحــايتهم .وســي خذ قــانون اإلجـراءات اسناايــة املــنق الــذي اكتمــل وينتظــر إقـراره
أيض ا بالعقوبات البديلة وسيحد من حالت الت خري والكتظاى يف السجون.
 -64وتعت ــزم حووم ــة س ـ ـرياليون جتني ــد  458موعف ـ ـا دخ ــر لو ــي يتناس ـ ـ مع ــدل امل ــوعفا م ــع
الس ــجناء  -علـ ـ النح ــو املطل ــو يف قواع ــد األم ــم املتح ــدة النموذجي ــة ملعامل ــة الس ــجناء (موع ــف
واحـ ــد لسـ ــجينا) .وسـ ــتخلق موجـ ــة التعيـ ــا اسدي ـ ــدة وعـ ــااف جديـ ــدة ،مثـ ــل املستشـ ــار الق ـ ــانوين
للس ــجن ،وةبي ـ ـ الس ــجن ،وموع ــف للعق ــارات ،ومهندس ــا ميو ــانيويا .وسيتص ــدط املستش ــار
الق ــانوين للتح ــديات ال ــل تنشـ ـ يف جلس ــات احملوم ــة ولنع ــدام لـ ـواا الت ــام والتب ــاين يف األحو ــام
الصادرة.
 -65وختطـ ،دااـرة إصــالحيات سـرياليون إلاـراض الســلطة القضـااية بشـ ن سـوابق أحوـام القضــاء
ا اص ــة بض ــمان حق ــوق األم والطف ــل يف ه ــذه الف ــة ،وتبحـ ـ ع ــن ةراا ــق لوفال ــة اتب ــاع األمه ــات
املرضعات نظام ا غذااي ا خاص ا ،مع العلم ب ن هناض حاجة خاصة لذلك يف الوقت احلاضر.
 -66وختط ــ ،حووم ــة س ـ ـرياليون ملعاس ــة إع ــادة إدم ــاج امل ــدانا الس ــابقا يف اإلتم ــع وبن ــاء دار
ت هيــل يرســل إليهــا املــدانون الــذين هــم عل ـ واــك إكمــال مــدة عقــوبتهم ويــري إعــدادهم هنــاض
للعودة إىل اإلتمع.
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 -67وتعتــزم حوومــة س ـرياليون تنفيــذ التوصــيات ال ـواردة يف التقريــر املعنــون وراء القضــبان ،حالــة
الحتجــاز يف سـرياليون تنفيــذا كــامالا ،وهــو تقريــر اــارض يف إصــداره مفوضــية األمــم املتحــدة الســامية
حلقـ ــوق اإلنس ـ ــان وموت ـ ـ األم ـ ــم املتحـ ــدة املتوام ـ ــل لبنـ ــاء الس ـ ــالم يف س ـ ـرياليون يف ع ـ ــام .2012
(التوصيات 30-80 :و 31-80و)32-80
 -68وق ــد أنشـ ـ ت حووم ــة سـ ـرياليون جملسـ ـ ا مس ــتقالا للش ــواوط املقدم ــة ض ــد الش ــرةة مبوجـ ـ
ق ــانون برمل ــاين .وس ــيعاجل اإلل ــس الش ــواوط ا ط ــرية املقدم ــة م ــن أفـ ـراد اسمه ــور ض ــد أفـ ـراد الش ــرةة
وس ــيوون مس ــتقالا ع ــن ت ــدخل الش ــرةة .ونظم ــت وزارة الداخلي ــة محل ــة إعالمي ــة علـ ـ ص ــعيد البل ــد
حلــت مقاةعــات البلــد الثنــل عشــرة كلهــا واملنطقــة الفربيــة .واســتهل اإللــس عمل ـ يف عــام 2015
وسيخضع للتقييم يف غضون عام( .التوصية)26-82 :
 -69ووضعت السياسة الوةنية لرفاه األةفال من أجل تقـدم الر يـة الـل توجـ عمليـة تعزيـز نظـام
محاي ــة الطفـ ــل .ووضـ ــعت سياسـ ــة الرعايـ ــة البديلـ ــة مـ ــن أجـ ــل زيـ ــادة تعزيـ ــز الرعايـ ــة ومحايـ ــة األةفـ ــال
املنفص ــلا ع ــن أس ــرهم ومق ــدمي الرعاي ــة ك ــم .وأنشـ ـ ت إدارات لرفاهي ــة الطف ــل يف اإل ــالس احمللي ــة،
وتش ــولت س ــان لرفاهي ــة الطف ــل علـ ـ نط ــاق البل ــد ،وه ــي تض ــطلع مبس ــؤولية تعزي ــز ال ــوعي لق ــوق
الطفــل .وأجــرت وزارة الرعايــة الجتماعيــة واــؤون اسنســا واــؤون الطفــل والشــركاء املعنيــون لمايــة
الطفــل تــدريبا يف جم ــال األســرة وعمليــة لل ــم الشــمل لفاا ــدة يــع الف ــات الض ــعيفة مــن األا ــخا
الــذين انفصــلوا عــن أســرهم عل ـ مســتوط املقاةعــة واملســتوط الــوةت .وحتــدد الركيــزة  6مــن ‘خطــة
حتقيــق الرخــاء‘ اعتمــادات لــدعم األةفــال مــن األســر املعيشــية الفقــرية .ويعــا الربملــان أعضــاء اللجنــة
الوةنية املعنية باألةفال من الرتايحات الل يطرحها الرايس.
 -70وعــالوة عل ـ ذلــك ،وقــع عل ـ مــذكرة التفــاهم مــع الر ســاء ووحــدة دعــم األســرة يف اــرةة
سرياليون من أجل اإلبـالم عـن حـالت العتـداء علـ األةفـال .وأنشـ ت سـان حلمايـة الطفـل علـ
املسـ ـ ــتويا الـ ـ ــوةت واإلقليمـ ـ ــي ومس ـ ـ ــتوط املقاةعـ ـ ــات لتنسـ ـ ــيق أنش ـ ـ ــطة محايـ ـ ــة الطفـ ـ ــل ورص ـ ـ ــدها.
(التوصيتان 16-80 :و.)23-80

دال -التددابير والليددات المؤسسدية المتعلقددة بددالحقوق االاتصدادية واالجتماعيددة والثقاقيددة
والحد م الفقر
 -71ا ــهدت الف ــرتة م ــا ب ــا ع ــامي  2004و 2012زي ــادة يف ميزاني ــة التعل ــيم م ــن  247ملي ــار
ليـ ـ ــون إىل  407مليـ ـ ــار ليـ ـ ــون .ويف الفـ ـ ــرتة املمتـ ـ ــدة مـ ـ ــن عـ ـ ــام  2010إىل عـ ـ ــام  ،2012ارتفعـ ـ ــت
صصــات امليزانيــة بقــدر أكــرب مــن  337مليــار ليــون إىل  407ماليــري ليــون  -وهــو مــا يقابــل زيــادة
يف امل ـوارد املولــدة لي ـا مــن  26يف املااــة إىل  28يف املااــة .وأعــدت مــن فورهــا خطــة جديــدة لقطــاع
التعلــيم وحظيــت بــدعم اــركاء إ ــاايا يف جمــال التعلــيم .وأحــد اإلــالت الرايســية الثالثــة الــل تفطيهــا
خطــة قطــاع التعلــيم هــو ‘تعزيــز النظــام‘ .وتــرد تفاصــيل اسـرتاتيجيات وأنشــطة حتســا إدارة التعلــيم يف
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الفـرتة مــن  2014إىل  2018حتــت عنـوان ‘تعزيـز النظــام‘ .وحتــدد خطــة التنفيـذ املســتمدة مــن خطــة
قط ــاع التعل ــيم كيفي ــة حتس ــا إدارة التعل ــيم .وت ــرد املس ــاال املتعلق ــة بالت ــدريس يف خط ــة قط ــاع التعل ــيم
حت ــت عن ـوان ‘اس ــودة واألألي ــة‘ .وفيم ــا ــس مس ـ لة حتس ــا ةراا ــق الت ــدريس ،تس ــل ،خط ــة قط ــاع
التعل ــيم الض ــوء عل ـ ض ــرورة حتس ــا تعل ــيم الق ـراءة يف مس ــتويات الص ــفو األوىل ،وتش ــمل ت ــدري
املدرســا يف جمــال تعلــيم الق ـراءة كجــزء مــن مشــروع ســتمول الش ـراكة العامليــة مــن أجــل التعلــيم .وتــرد
أيضـ ـا يف خط ــة قط ــاع التعل ــيم وخط ــة التنفي ــذ تفاص ــيل بـ ـرامإل ت ــدري املدرس ــا أثن ــاء ا دم ــة ال ــل
ستساعدهم كذلك ب صول التدريس الالزمة( .التوصيات 51-81 :و 53-81و.)27-82
 -72ويف عـ ــام  ،2012اعتمـ ــدت حوومـ ــة س ـ ـرياليون ورقـ ــة اس ـ ـرتاتيجية احلـ ــد مـ ــن الفقـ ــر الثالثـ ــة
املســماة خطــة لتحقيــق الرخــاء  .وتتمثــل ر يــة سـرياليون الطويلــة األمــد عل ـ النحــو املبــا يف ‘خطــة
حتقيـ ــق الرخـ ــاء ،يف أن تصـ ــب س ـ ـرياليون للـ ــول عـ ــام  2035بلـ ــدا اـ ــامالا للجميـ ــع ومراعي ـ ـ ا للبي ـ ــة
ومتوســ ،الــدخل .ويظهــر يف ‘خطــة حتقيــق الرخــاء‘ بشــول بــارز التعلــيم (التعلــيم اإلــاين واإللزامــي)
والصــحة (الرعايــة الصــحية ونظــام تقــدم ا ــدمات علـ بعــد  10كيلــو مـرتات مــن كــل قريــة) واحلوــم
الرايد.
 -73وأعــدت ‘خطــة حتقيــق الرخــاء‘ ،مــن خــالل مشــاورات واســعة مــع يــع أصــحا املصــلحة،
وتلخـس حتـت  8ركـااز اسـرتاتيجية ،وهـي :التنويـع القتصـادي ،وإدارة املـوارد الطبيعيـة ،وتسـريع وتــرية
التنمي ــة البش ـ ـرية ،والق ــدرة التنافس ــية الدولي ــة ،والعم ــل والعمال ــة ،وتعزي ــز نظ ــم احلماي ــة الجتماعي ــة،
واملساواة بـا اسنسـا ،و وـا املـرأة .وأنشـ ت أمانـة ل ـ ‘خطـة حتقيـق الرخـاء‘ يف وزارة املاليـة والتنميـة
القتصـادية تضــطلع بوليــة املشــاركة بصـفة دوريــة يف الفريــق العامــل املعـت بتنســيق الســتعراض الــدوري
الش ـ ــامل علـ ـ ـ املس ـ ــتوط ال ـ ــوةت وتب ـ ــادل املعلوم ـ ــات م ـ ــع الفري ـ ــق العام ـ ــل بشـ ـ ـ ن التق ـ ــدم احمل ـ ــرز يف
تنفي ـ ــذ ‘خط ـ ــة حتقي ـ ــق الرخ ـ ــاء‘ يف جم ـ ــالت ذات ص ـ ــلة بتوص ـ ــيات الس ـ ــتعراض ال ـ ــدوري الش ـ ــامل.
(التوصيات 34-80 :و 35-80و 42-80و 44-80و.)48-81
 -74وأقــر اإللــس التنفيــذي لصــندوق النقــد الــدورب يف حزيران/يونيـ  2010برناجمـ ا جديــدا ،وهــو
التســهيل الاتمــاين املمــدد لس ـرياليون ،هبــد حتســا النمــو القتصــادي بتس ـريع عجلــة الســتثمارات
يف البنيــة التحتيــة وتطــوير قطــاع مــارب ميوــن الوصــول إليـ  .واظ ـ برنــامإل اإلنعــا القتصــادي أيض ـ ا
بـدعم اــركاء إ ــاايا دخـرين ثنـاايا ومتعــددي األةـرا  ،مــن بيـنهم مصــر التنميــة اآلســيوي وإدارة
التنمية الدولية والحتاد األورويب والبنك الدورب.
 -75ولتعب ــة املـوارد الوافيــة لتنفيــذ املشــاريع والـربامإل علـ النحــو املبــا يف ‘خطــة حتقيــق الرخــاء‘،
ستبح حوومة سرياليون املصادر التقليدية وغري التقليدية للتمويل ،مبا يف ذلك ما يلي:
• تعزيز تعب ة اإليرادات احمللية
• توسيع وتعميق دعم اركاء التنمية
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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
• تعزيز إموانية الوصول إىل أسواق ر و األموال الداخلية.
(التوصية)49-81 :
 -76وتـد حوومـة سـرياليون إىل تعزيـز الالمركزيــة يف عمليـة التعلــيم وضـمان القــدرة علـ حتمــل
تواليفه ــا وإمواني ــة احلص ــول عليه ــا ويف الوق ــت نفس ـ اإلبق ــاء عل ـ ص ــفو دراس ــية تعم ــل بوام ــل
ةاقتهــا وجمهــزة امـ ا لســتيعا الطلبــات احلاليــة واملتوقعــة ،مبــا يف ذلــك بنــاء صــفو دراســية إضــافية
لوـ ــي يشـ ــمل اسميـ ــع ،وخفـ ــرب توـ ــاليف الدراسـ ــة عـ ــن اآلبـ ــاء واألسـ ــر املعيشـ ــية ،وإتاحـ ــة التعلـ ــيم
البتــدااي املوثــف لألةفــال األكــرب ســن ا والشــبا الــذين ت ـرتاوح أعمــارهم مــا بــا  10و 15عام ـ ا،
وما إىل ذلك.
 -77وتقـ ــدر وزارة التعلـ ــيم والعلـ ــوم والتونولوجيـ ــا أن مـ ــا يعـ ــادل  250 000ليـ ــون (ح ـ ـوارب 77
دولر مــن دولرات الوليــات املتحــدة) ينفــق علـ كــل ةفلــة ســنويا ملتابعــة تعليمهــا الثــانوي .ويشــمل
ذل ـ ــك الرس ـ ــوم املدرس ـ ــية واملس ـ ــاعدات العيني ـ ــة ،مث ـ ــل ال ـ ــزي املدرس ـ ــي واللـ ـ ـوازم املدرس ـ ــية للفتي ـ ــات.
وق ـ ــد أفضـ ـ ـ ه ـ ــذا الربن ـ ــامإل يف الوق ـ ــت احلاض ـ ــر إىل التح ـ ــاق ع ـ ــدد كب ـ ــري م ـ ــن الفتي ـ ــات باملدرس ـ ــة
اإلعدادية األوىل.
 -78وإضــافة إىل ذلــك ،تواصــل وزارة التعلــيم والعلــوم والتونولوجيــا العمــل عل ـ حتقيــق الالمركزيــة
يف التعلــيم مــن خــالل ضــمان بنــاء لــو  160مدرســة ابتداايــة و 30مدرســة إعداديــة خــالل الفــرتة
املمت ــدة م ــن  2008إىل  .2012وعلـ ـ ل ــو م ــا أف ــاد تقري ــر التع ــداد املدرس ــي وتقري ــر حال ــة البل ــد
لعـام  2013فيمـا يتعلـق بـالتعليم ،فقـد حتقـق توـافؤ اسنسـا يف املرحلـة مـا قبـل البتداايـة وهـو علـ
وا ــك أن يتحق ــق عل ـ مس ــتوط املدرس ــة البتدااي ــة .ويرتف ــع مس ــتوط تو ــافؤ اسنس ــا بس ــرعة عل ـ
مسـ ــتوط املـ ــدار اإلعدادي ـ ـة واملـ ــدار الثانويـ ــة العليـ ــا ويـ ــزداد معـ ــدل اللتحـ ــاق باملـ ــدار بشـ ــول
ملحوى .وفيما يلي نسبة الفتيات إىل الفتيان يف تلف املستويات:
• مؤار توافؤ اسنسا يف املستوط ما قبل البتدااي )2010( 1.04 :و)2011 1.08
• مؤار توافؤ اسنسا يف التعليم البتدااي )2010( 0.94 :و)2011( 0.98
• مؤار توافؤ اسنسا يف التعليم اإلعدادي )2010( 0.80 :و)2011( 0.89
• مؤار توافؤ اسنسا يف التعليم الثانوي العارب )2010( 0.59 :و.)2011( 0.73
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 -79واظ األاخا الـذين ل يتمتعـون بـاحلق يف التعلـيم بـالوثري مـن الهتمـام يف خطـة قطـاع
التعلــيم يف اســزء املتعلــق ب ـ ‘احلصــول عل ـ التعلــيم واإلنصــا وإكمــال التعلــيم‘ .وحتــدد خطــة قطــاع
التعلــيم وخطــة التنفيــذ اس ـرتاتيجيات وأنشــطة لتق ــدم فــر الدراســة/التعلم لألةفــال غــري امللتحق ــا
بامل ــدار واألةف ــال ذوي اإلعاق ــة وأةف ــال املع ــدما ،إض ــافة إىل أول ــك ال ــذين يعيش ــون يف املن ــاةق
الريفيــة الناايــة و‘مــن تنقصــهم ا ــدمات‘ بوج ـ عــام .وتشــمل عمليــات التــدخل املقــررة بنــاء مرافــق
إضافية.
 -80وتــدرض حوومــة س ـرياليون أن التعلــيم عنصــر أساســي للتنميــة وقــد أفصــحت عــن هــذا ال ـرأي
يف بع ـ ــرب الرك ـ ــااز األساس ـ ــية الـ ـ ـواردة يف ‘خط ـ ــة حتقي ـ ــق الرخ ـ ــاء‘( ،تسـ ـ ـريع وت ـ ــرية التنمي ـ ــة البشـ ـ ـرية،
واس ـرتاتيجية العمــل والعمالــة ،واحلمايــة الجتماعيــة واملســاواة بــا اسنســا و وــا امل ـرأة) .ويف ركيــزة
املساواة با اسنسـا و وـا املـرأة الـواردة يف ‘خطـة حتقيـق الرخـاء‘ ،يـري اختـاذ تـدابري لوفالـة تعزيـز
إموانيــة حصــول امل ـرأة عل ـ التعلــيم ،ول ســيما الحتفــاى بالفتيــات يف املــدار و ــو أميــة الوبــار.
وتتــاح بـرامإل خاصــة ،مثــل بـرامإل املــن الدراســية ،للفتيــات اللـوايت يتــابعن دورات العلــوم والتونولوجيــا
وتعف ـ ـ الفتيـ ــات مـ ــن الرسـ ــوم الدراسـ ــية حـ ــد مرحلـ ــة املدرسـ ــة اإلعداديـ ــة ،واكـ ــد مـ ــن ذلـ ــك هـ ــو
املسـ ـ ـ ــاألة يف توـ ـ ـ ــافؤ اسنسـ ـ ـ ــا( .التوصد د د دديات 36-80 :و 37-80و 33-81و37-81
و 52-81و)16-80
 -81وقــد أفض ـ الفتقــار إىل البنيــة التحتيــة املناســبة إىل خســاار فادحــة يف األرواح يف البلــد أثنــاء
انتشار مـرض فـريو إيبـول .ويف الوقـت الـذي كانـت سـرياليون مسـتعدة للنمـو وزادت إ ـارب إنفاقهـا
علـ ـ الص ــحة م ــن  47.6ملي ــار لي ــون يف ع ــام  2008إىل  174.2ملي ــار لي ــون يف ع ــام ،2012
كانــت بطي ــة يف الســتجابة لصــفارة اإلنــذار هــذه يف قطــاع كــان اتــاج إىل عوــس مســار تلــك احلالــة
بصــورة ملحــة .واعتمــدت أول خطــة اس ـرتاتيجية وةنيــة لقطــاع الصــحة للفــرتة  2015-2010مــن
أج ــل تط ــوير قط ــاع الص ــحة يف البل ــد .فالسـ ـرتاتيجيات الـ ـواردة يف ا ط ــة ترك ــز بص ــفة خاص ــة علـ ـ
مب ــادرة الرعاي ــة الص ــحية اإلاني ــة للحوام ــل واألمه ــات املرض ــعات واألةف ــال دون س ــن ا امس ــة م ــن
العم ــر .واعتم ــد اتف ــاق قط ــري كاتف ــاق ة ــوعي ب ــا حووم ــة سـ ـرياليون وا ــركااها اإل ــاايا يف جم ــال
الص ـ ـ ــحة .وواف ـ ـ ــق ه ـ ـ ــؤلء الش ـ ـ ــركاء علـ ـ ـ ـ تنفي ـ ـ ــذ ا ط ـ ـ ــة السـ ـ ـ ـرتاتيجية الوةني ـ ـ ــة لقط ـ ـ ــاع الص ـ ـ ــحة
للفــرتة  2015-2010عــن ةريــق اتفاقــات العمــل املشــرتكة وعل ـ مواءمتهــا مــع األولويــات الصــحية
للحوومــة .وكانــت هنــاض ختفيضــات كبــرية يف نســبة الوفيــات مــن احلــالت املصــابة يف املستشــفيات
فيمـ ــا ـ ــس أكثـ ــر أم ـ ـراض الطفولـ ــة اـ ــيوعا يف أعقـ ــا اسـ ــتحدا الرعايـ ــة الصـ ــحية اإلانيـ ــة :فقـ ــد
ا فضــت نســبة الوفيــات م ـن احلــالت املصــابة باملالريــا مــن  6.7يف املااــة يف عــام  2009إىل 1.7
يف املااة يف عام  ،2010وا فضـت تلـك النسـبة فيمـا ـس احلـالت املصـابة باإلسـهال مـن 10.2
يف املاا ــة يف ع ــام  2009إىل  1.3يف املاا ــة يف ع ــام  ،2010وم ــن  6.6يف املاا ــة يف ع ــام 2009
إىل  1.3يف املااــة يف عــام  2010بالنســبة إىل احلــالت املصــابة باللتهــا الراــوي (اســتعراض أداء
قطــاع الصــحة لعــام  .)2010وإضــافة إىل الرعايــة الصــحية اإلانيــة ،يقــدم عــالج املالريــا جمانـا سميــع
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ف ــات األعم ــار يف ي ــع مراف ــق الرعاي ــة الص ــحية احلوومي ــة ،مب ــا يف ذل ــك ع ــالج داء الس ــل وف ــريو
نقــس املناعــة البش ـرية/اإليدز وكــذلك للبــاقا عل ـ قيــد احليــاة مــن ضــحايا العنــف القــاام عل ـ نــوع
اس ــنس .وتب ــذل جه ــود لتوس ــيع نط ــاق خدم ــة الرعاي ــة الص ــحية ليـ ـ تتع ــدط ف ــة الرعاي ــة الص ــحية
اإلانية من خالل نظام الت ما الصحي الجتماعي.
 -82وفيما يتعلق بـاملوارد البشـرية ،اـرع يف سياسـة للمـوارد البشـرية يف عـام  2012تقضـي بزيـادة
أجــور يــع العــاملا الصــحيا .وقــد ــت تصــفية كشــو املرتبــات كلهــا واســتخدمت الوفــورات يف
تعيــا  2 000عامــل صــحي .وارتفعــت نســبة املراكــز الصــحية الــل لــديها أكثــر مــن عامــل صــحي
من  41إىل  67يف املااة.
 -83وأخ ـ ــذ بنظ ـ ــام وي ـ ــل يعتم ـ ــد علـ ـ ـ األداء علـ ـ ـ مس ـ ــتوط الوح ـ ــدات الص ـ ــحية الثانوي ـ ــة يف
نيســان/أبريل  ،2011وعلـ مســتوط املستشــفيات يف نيســان/أبريل  .2012وحاليـا يــع الوحــدات
الصــحية الثانويــة العامــة وبعــرب العيــادات ا اصــة مؤهلــة لســتقبال نظــام التمويــل الــذي يعتمــد عل ـ
األداء .ويركــز نظــام التمويــل الــذي يعتمــد عل ـ األداء ،فيمــا ــس الرعايــة الصــحية األساســية ،عل ـ
س ــتة جم ــالت رايس ــية للت ــدخل يف جم ــال اإلجن ــا وص ــحة األةف ــال تق ـيفم لتع ــديل األداء ،وتتمث ــل يف
تنظـ ــيم األسـ ــرة ،والستشـ ــارات الطبيـ ــة قبـ ــل الـ ــولدة ،والـ ــولدة امل مونـ ــة ،والستشـ ــارات الطبيـ ــة بعـ ــد
ال ــولدة ،والتحص ــا الوام ــل لألةف ــال ال ــذين تق ــل أعم ــارهم ع ــن ع ــام واح ــد ،واستش ــارات املرضـ ـ
ا ـ ــارجيا لفاا ـ ــدة األةف ـ ــال دون ا امس ـ ــة .ويرك ـ ــز نظ ـ ــام التموي ـ ــل ال ـ ــذي يعتم ـ ــد علـ ـ ـ األداء يف
املستشــفيات عل ـ النوعيــة اســتنادا إىل نظــام درجــات ــتل ،ينطــوي عل ـ معــايري س ـريرية واــاملة يف
نانيـ ـ ــة جمـ ـ ــالت ،أل وهـ ـ ــي :التنظـ ـ ــيم العـ ـ ــام ،وإدارة املـ ـ ــوارد البش ـ ـ ـرية ،واإلدارة املاليـ ـ ــة ،وإدارة امل ـ ـ ـواد
الص ــيدلية ،والنظاف ــة والتص ــحاح ،ورعاي ــة املرضـ ـ  ،وخ ــدمات الرعاي ــة الص ــحية ،واملختـ ـربات .ونظ ــام
التمويـ ــل الـ ــذي يعتمـ ــد عل ـ ـ األداء هـ ــو سياسـ ــة مـ ــن سياسـ ــات متعـ ــددة صصـ ــة لتس ـ ـريع خفـ ــرب
معــدلت الوفيــات النفاســية ووفيــات األةفــال  -وهــو مــا يتماا ـ مــع اكــدفا  4و 5مــن األهــدا
اإل ااية لأللفية.
 -84وتالحو حوومة سرياليون أن السياسـات الـل وضـعت لتحسـا قطـاع الصـحة قاامـة ،لوـن
ه ــذه ا ط ــ ،كان ــت نظري ــة يف معظمه ــا ،ب ــالنظر إىل أن املوج ــة األوىل م ــن وب ــاء ف ــريو إيب ــول ق ــد
ا ــهدت تناميـ ـ ا سـ ـريع ا للخس ــاار يف األرواح علـ ـ ص ــعيد امل ــوعفا الع ــاملا يف اإل ــال الطـ ـ  ،علـ ـ
الصــعيدين احمللــي والــدورب كليهمــا .ومــن هــذا املنطلــق ،تعمــل حوومــة س ـرياليون جاهــدة مــع الشــركاء
ال ــدوليا وال ــوةنيا يف جم ــال قط ــاع الص ــحة م ــن أج ــل حتس ــا البني ــة التحتي ــة بو ــل ةريق ــة ىون ــة.
(التوصيتان 21-80 :و)36-80
 -85ونظمــت محــالت جري ـة بشـ ن الوقايــة مــن فــريو نقــس املناعــة البشـرية .وارتفــع عــدد مواقــع
الختب ـ ــار م ـ ــن  556موقع ـ ـ ـا يف ع ـ ــام  2011إىل  689يف ع ـ ــام  ،2012وع ـ ــدد احلوام ـ ــل الل ـ ـ ـوايت
ض ــعن لالختب ــار م ــن  138 000يف ع ــام  2011إىل  224 000يف ع ــام  .2012وك ــان هن ــاض
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حتســن يف وســم العالمــات التجاريــة للرفــالت الذكريــة بتيســري إبـرام مــذكرة تفــاهم بــا صــندوق األمــم
املتح ــدة للس ــوان ومؤسس ــة الرعاي ــة الص ــحية ملرضـ ـ اإلي ــدز .وتوج ــد وزارة الص ــحة والتص ــحاح يف
الوق ــت احلاض ــر بص ــدد وض ــع خط ــة لتعب ــة امل ـوارد م ــن أج ــل ــع األم ـوال لس ــتدامة ب ـرامإل ف ــريو
نق ـ ــس املناع ـ ــة البشـ ـ ـرية ومتالزم ـ ــة نق ـ ــس املناع ـ ــة املوتسـ ـ ـ (اإلي ـ ــدز) إىل م ـ ــا بع ـ ــد ع ـ ــام .2015
(التوصيات 38-80 :و 39-80و 40-80و)41-80
 -86وهب ـ ــد تعزي ـ ــز ال ـ ــوعي بعملي ـ ــة الس ـ ــتعراض ال ـ ــدوري الش ـ ــامل ووض ـ ــع اسـ ـ ـرتاتيجية لتنفي ـ ــذ
التوصيات ،عقد مـؤ ر وةـت بشـ ن السـتعراض الـدوري الشـامل بفـري تـاون يـومي  14و 15تشـرين
الثــاين/نــوفمرب  2011موضــوع  :وض ـع خريطــة ةريــق واس ـرتاتيجيات لتنفيــذ توصــيات الس ــتعراض
ال ــدوري الش ــامل  .ونظم ــت امل ــؤ ر سن ــة سـ ـرياليون حلق ــوق اإلنس ــان ،وموتـ ـ امل ــدعي الع ــام ووزي ــر
الع ــدل ،ووزارة ا ارجي ــة والتع ــاون ال ــدورب ،ب ــدعم تق ــت م ــن موتـ ـ األم ــم املتح ــدة املتوام ــل لبن ــاء
الس ــالم يف سـ ـرياليون .وخ ــالل تل ــك العملي ــة ،لـ ـ  200مش ــارض ميثل ــون احلووم ــة واإلتم ــع امل ــدين
وأصـ ــحا املصـ ــلحة يف اإلتمعـ ــات احملليـ ــة والشـ ــركاء الـ ــدوليا نتـ ــااإل السـ ــتعراض الـ ــدوري الشـ ــامل
لسـ ـرياليون وناقشـ ـوا التوص ــيات ،واتفقـ ـوا علـ ـ السـ ـرتاتيجيات واألولوي ــات واسه ــات الفاعل ــة الراا ــدة
لتنفيذ توصيات الستعراض الدوري الشامل.
 -87ويف عــام  ،2013عقــد مــؤ ر اســتعراض منتصــف املــدة لســتعراض التقــدم احملــرز يف تنفيــذ
توصــيات الســتعراض الــدوري الشــامل .واــارض اإلتمــع املــدين يف تنظــيم مــؤ ر الســتعراض وأســهم
بنشا يف مداولت ( .التوصيتان 55-81 :و)56-81

خامسال -االستنتاجات واألولويات المستجدة
 -88ل ت ـ ـ ـزال حووم ـ ــة س ـ ـ ـرياليون تلت ـ ــزم بتعزي ـ ــز ومحاي ـ ــة حق ـ ــوق اإلنس ـ ــان وبتحس ـ ــا الظ ـ ــرو
الجتماعيــة  -القتصــادية مــن أجــل وــا يــع مواةنيهــا مــن العــي حيــاة لاقــة وكرميــة .ويســعدنا
أن نعل ــن ع ــن انته ــاء املعرك ــة ال ــل تولل ــت بالنج ــاح يف موافح ــة م ــرض ف ــريو إيب ــول .ويش ــري ه ــذا
يـ ــع األنشـ ــطة الـ ــل توقفـ ــت بصـ ــورة مؤقتـ ــة .وتواصـ ــل حوومـ ــة س ـ ـرياليون
النتصـ ــار إىل اسـ ــت نا
ختصيس مواردها من أجل حتسا مشهد حقوق اإلنسان يف سرياليون.
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