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 مقدمة  
انيررة مررن ارسررت را  الثخرر ل الولررة خرر ل  تلقتهرراتوصررياس  208يف  نظرررس سررواليو  -1

  .2016كانو  الثاين/يناير   27الدوري الشامل، املن قدة يف 
ع  علر  الررر م   حر علر  التوصررياس الرق تلقتهرا. ون قتضربا  م ردا  وقرد ععردس سرواليو   -2

جل ررب  التشرراور املطلررو  جلررت الهرراس صرراحبة املرررلحة جلالقرردر املترروخ   نطررا  مررن عرردس ات ررا 
عرردد مررن متس رراس املتمررا املرردين والرروااراس وا داراس ضرريا الوقررق، شقررد  ررار  القيررود املاليررة و 
واارة اخلارجيرة والت رراو  الرردوة ولنررة حقررو  ا ن ررا  و  مبررا شيهررا واارة ال رردل ،الرئي ررية والوكرارس

  .مشاركة كاملة يف عملية التشاور هذه
ذ يف سرريا  مرحلررة مررا جل ررد ولررة الثانيررة سررت ن    حرر  ع  توصررياس الي رررس سررواليو  ع  تو  -3

حالرة  دسرتورية جديردة. وعلر  الرر م وجلدايرة جليةرة القيادةيقرت  ذلك جلتغيو  ومن املرجح ع إيبور، 
يف الغالبيرة  نظررس سرواليو  شقرد، املرتقبرة التحرول ال ياسرو والتغيرو الدسرتوريو  املاة اليقتعدس 

يف هررذا  الررردود الررواردة د مج س ررقوقرر. لتأييرردهااسررت داد  هررو علرر و  ال ظمرر  مررن هررذه التوصررياس
جلرذكر ذلرك كلمرا  قبولنا للتوصرياس، احلارس منال ديد يف ا طار حب   املوضو . وقد عكدنا، 

  .كما عحطنا علما  جل دد قليل منها ملواصلة النظر شيها  ،ناجلتأييد حظيق هذه التوصياس

  تحسين تنفيذ الصكوك الدولية -للف 
 مواصررلة الت رراو  مررا مجيررا  ليرراسون ترر س  .بت ييأأد سأأيراليون 38-1 التوصررياس تحظأأ  -4

التوقيرررا  عمليرررة خطرررواس خررر ل شررررتة التن يرررذ لتح رررتجملرررق حقرررو  ا ن رررا ، وسرررو  نت رررذ 
  والترديا عل  الركو  الدولية الرئي ية.

 اإلطار الدستوري والتشريعي -باء 
تحأأي  و  ؛63-62و 58-55و 51-49و 47-39 التوصررياس تؤيأأد سأأيراليون -5

دسررتورها ل لررم يتما رر  مررا امل ررايو  اسررت را  جلنشررا وتواصررل سررواليو  . 48رلمأأاب بالتو،أأية 
  التطل اس الدميقراطية ال امة لش بها. يليبالدولية حلقو  ا ن ا  و 

ولكننررا سن ررتمر يف ا جلقرراا علرر  احلظررر امل رررو  علرر  تلقررت ال تيرراس اللرروا  تقررل ععمررارهن  -6
المهررور يف مناقشررة م ررتقبل املمارسرراس الثقاشيررة مررن قبيررل تشررويم األعضرراا  عامررا  مررا إ رررا  18عررن 

 التناسلية األنثوية. 

 اإلطار المؤسسي والهيكل األساسي لحقوق اإلنسان والتدابير السياساتية -ويم 
نظاس ت  ي   وسنواصل دعم .بت ييد سيراليون 60-59و 54-52التوصياس  تحظ  -7

  الدميقراطو. م تقبلهاحقو  ا ن ا  ومحايتها كج ا من 
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 التعاون مع هيئاأ المعاهداأ - ال 
جملررررق حقررررو   نررررا  ررراهالت ام ونواصررررل تأكيرررد .بت ييأأأد سأأأأيراليون 61توصررررية ال تحظأأأ  -8

مبوجررر  املقطوعررة جلارلت امرراس  وسنضررمن الوشررراا م اهررداس. هيةررراس ر سرريماو  ،ا ن ررا  و لياتررم
  امل اهداس. عل الترديا جل قبلناها والق تت لا التوصياس القالق وق ناها وتن يذ امل اهداس 

 المساواة وردم التمييا -هاء 
تحأأأأأأأي  رلمأأأأأأأاب و  ؛90-86و 79-77و 72-65التوصرررررررياس  تؤيأأأأأأأد سأأأأأأأيراليون -9

شةررة مررن  ةعيرر ضرردالتمييرر   حظرررسررواليو   وستضررمن. 85-80و 76-73و 64بالتو،أأياأ 
اس الررق ي رررج ح إدخاهلررا يف و يررتغع  الو  خيضررا حاليررا  ل سررت را  لدسررتوروإذ ن لررم ع  ا مواطنيهررا.

محايرررة عقرررو  لميرررا  نبقررر  واثقرررت يف ال مليرررة ون لرررم ع ، املرررارس املرررذكورة قرررد ع حررري   رررا علمرررا  
  .ست رج إىل الوجود ال ةاس احملرومة

يف هرذه ال ةرة يف الوقرق املناسر .  حي   را علمرا  عالتوصياس الق  تلك تناولجري وسي -10
واألولويرراس الررق تراعررو مطالبنررا ارجتماعيررة والقرردراس املتاحررة، لررن يكررو  جل ررب  نقررو املرروارد و 

يف لنرررة حقرررو  ا ن رررا   ور النرررا نشرررجا .مبقررردورنا سرررو  الت امرررل مرررا التوصرررياس الرررق نتيررردها
  ذه القضايا.  ا م تو  الوعولرشما املتم اس احمللية  ت او سواليو  عل  ال

 حق الفر  في الحياة والحرية ولمنه الشخصي -واو 
 ؛135-127و 122و114و 110و 105-91 التوصررررررياس تؤيأأأأأأد سأأأأأأيراليون -11
 .125-123و 121-115و 113-111و 109-106تحأأأي  رلمأأأاب بالتو،أأأياأ و 

التشرررراور مررررا سنواصررررل  حقررررو  ا ن ررررا . ومررررا ذلررررك، نررررا جلتح ررررت حالررررةالت ام ونواصررررل تأكيررررد
شيمررا يت لررا جلاملمارسرراس الثقاشيررة  وهنائيررة سياسررة واضررحة جلشررأ  وضرراعصررحا  املرررلحة احملليررت 

  .األنثويةتشويم األعضاا التناسلية  ن قبيلالضارة م

 وسيا ة القانون لت بما في ذلك اإلفالأ من العقابإقامة العد -زاي 
وسنواصرل الررتويل لانرامل إصر حو . بت ييأد سأيراليون 152-136التوصرياس  تحظ  -12

 قوي لنظاس عدالتنا يف إطار التطور الدستوري والدميقراطو للبلد. 

 الحق في الخصو،ية والاواج والحياة األسرية -حاء 
 .بت ييد سيراليون 156-153التوصياس  تحظ  -13



A/HRC/32/16/Add.1 

GE.16-10452 4 

 الحق في الدين وحرية التعبير -طاء 
 .بت ييد سيراليون 165-157 التوصياستحظ   -14
دعررروة م وجرررومرررا النرررا ن م ررردل انتشرررار الت رررامح الررردي .تتمترررا جلارت رررا  سرررواليو   ر تررر ال -15

 ترمررو إىلتشررري اس  ولرردينا د.و رروه مررن املكل ررت جلوريرراس ل يررارة البلرر م توحررة إىل املقرررر اخلررا 
فلغائهررا. جلعلرر  الوجررم الرررحيح و  تطالرر  جلفن اذهررادعررواس ؛ ون لررم ع  هنررا  محايررة حريررة الت بررو

وجلرالنظر إىل نقرو املروارد، نواجررم يف ع لر  األحيرا  قيرودا   ن رراذ هرذه التشرري اس إن راذا  سررليما ، 
  .خاض ة للتقييد و  تظل الضماناس الق يوشرها القانو  و ع  مجيا 

 تمكين المرلة والمشاركة السياسية -ياء 
 126تحأأي  رلمأأاب بالتو،أأيتين ؛ و 169و 167-166التوصررياس  تؤيأأد سأأيراليون -16
حقررا   ررو قاجلررل ل نتقررا  يف م ررار التطررور متكررت املرررعة وايررادة مشرراركتها  ور النرا ن تررا .168و

  .ارقترادي لبلدنا - الدميقراطو وارجتماعو

 وفي مستوى معيشي مناسب الحق في الضمان االوتماري -كاف 
الرواردة  التوصياسوت كق . سيراليون بت ييد 207و 176-170التوصياس  تحظ  -17

 خطرة حتقيرا الرخرااور تر ال حلكومة سواليو . الر بة ال ياسية يف إطار هذه املموعة املواضي ية 
  ارقترادي. - تشكل الداشا وراا حت ت الوضا ارجتماعو

 الحق في الصحة -الم 
صررر بة مرررا وجلررراا  . ولقرررد خضرررنا م ركرررةبت ييأأأد سأأأيراليون 189-177التوصرررياس  تحظأأأ  -18
حيرد عرواح مواطنيها شح  ، جلل دمسر عيضا  األسرق الرق يقروس عليهرا اقتررادها. ونردر  و رن يف  مل

مرحلررة إعررادة البنرراا ع  دور  عخررر  قررد متلررك مرراذج ألشضررل املمارسرراس ميكررن ع  تتقا هررا، ونرحرر  
   ملناسبة للجميا.جلكل دعم ميكننا احلرول عليم لر  القطا  الرحو يف قال  يتيح الرعاية ا

 وإننا ن ت دس مجيا الطر  املمكنرة للحرد منهرا، .ور ت ال ظاهرة محل املراهقاس منتشرة -19
 من الهاس الق حاولق ذلك وو شِّقق شيرم ونطلر  منهرا ع  تردخل  اعدةامل عيضا   لكننا نلتمق
  .دناهاالدروس الق است من بنا موذج مناس  لش  إنشاا تمكن مننا حىت نيف  راكة م 

 الحق في التعليم -ميم 
جلرأ  جلنراا اقتررراد  وإننرا علر  اقتنررا  .بت ييأد سأأيراليون 204-190التوصرياس  تحظأ  -20

نواصرل  مت لمت. وسرو وجود مواطنت قادرين و  يتطل  قوي وجمتما دميقراطو وم تقر سياسيا  
  يبور.يتنا الدميقراطية ومن م تقبل ما جل د إتنمكج ا من الت ليم   نطا توسيا 
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 تحسين تنفيذ تو،ياأ االستعراض الدوري الشامل -نون 
 اعتقررادا   وت تقررد سررواليو . بت ييأأد سأأيراليون 208و 206-205التوصررياس  تحظأأ  -21

 . ولررذلك،يف البلرردفجراا تقيرريم لنظرراس حقررو  ا ن ررا  جلرر ي ررمح هلررذه ايليررة ارمتثررالجلررأ   راسرر ا  
لتن يررذ الكامررل لميررا املتمررا املرردين لضررما  امررا و  سررن مل عررن كثرر  مررا مجيررا قطاعرراس املتمررا

مرررا ةيةرررة األرضرررية ال امرررة لتن يرررذ التوصرررياس احملرررا   رررا علمرررا  ، التوصرررياس الرررق حظيرررق جلالتأييرررد
  جلرورة سل ة.

    


