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 مقدمة -     أوال   

جلار في   ،حكومة جمهورية سرررررورالوون أن تقدي تقريرها الولىي جلس مقوق حقوس ا  سررررران      يسرررررر   -1
 .                                     امتثاال  لعموية االستعراض الدوري الشامل ،الثالثة جولته

ويعرض هذا التقرير أوجه التقدي المحرز في مقال تعزيز وحماية حقوس ا  سررران مىذ اسرررتعراض  -2
 كما يعرض تىفوذ التوصيات المقبولة والتحديات التي صودفت. ؛                              المقد ي في جلار القولة الثا يةالتقرير 

 .2020كا ون األول/ديسمبر جلس    2016كا ون الثا ي/يىاير ىوات، من  س  أربع يغطي هذا التقرير فترة  و  - 3

 المنهجية -       ثانيا   

في  سررررررررررررررورالوون عوس تقرير مىتصررررررررررررررد المردة الرذي  ردمتره حكومرة هرذا الثرالثرة  القولرةتقرير  يىبىي -4
بمسررررررررررررررراعردة من  ،التقريرين الوقىرة التوجوهيرة المشررررررررررررررتركرة بون الوزارات و رد أعردت كا .2019تموز/يوليره 

مفوضررية األمم المتحدة السررامية لحقوس ا  سرران والمفوضررية السررامية لوممو ة المتحدة والسررفارة األيرلىدية في 
بشررررررررر ن  عمل تشررررررررراورية   حوقات 2016             ع قدت في عاي  ، عداد تقرير مىتصرررررررررد المدة          وتحضرررررررررورا  فريتاون. 

 حوقة        و  ظمت؛ اجتماعات عمل فىية  2017لوال عاي            كما   ظمت  ؛  سرررتعراض الدوري الشررراملتوصررريات اال
تشرررررررررررررررين تقررديررد المعوومررات في حوقررة لو  2018تموز/يوليرره في  ترردريبيررة ولىيررة في مقررال القرردراتعمررل 

 .2018الثا ي/ وفمبر 

التوجوهيرة ىرة جمعرت الوق ،2019وتموز/يوليره  2018وفي الفترة مرا بون تشرررررررررررررررين الثرا ي/ وفمبر  -5
تقرير مىتصرررررد المدة من الوزارات وا دارات والوكاالت باسرررررتةداي مصرررررفوفة جمع بيا ات.  من أجل  بيا ات 

بشررر ن حقوس ا  سررران                                                         بحوثا  مكتبية ومواد متاحة بشررركل عاي من المصرررادر المفتوحةكما اسرررتةدمت الوقىة  
 ولىية. عمل حوقةعويه في  وصودستقرير مىتصد المدة  وروجعفي سورالوون. 

       تتب ع           ل ي يتسررررى س الثا ية   توصرررريات القولةتىفوذ المتعوقة ب   2020-2016تطوير مصررررفوفة  جرى  و  -6
 .المعتمدةالتقدي المحرز في تىفوذ التوصيات 

اجتمعت با تظاي   الوقىة التوجوهية المشرررررررررتركة بون الوزاراتتشررررررررركول لقىة صررررررررريا ة دا ل  جرى  و  -7
زيارات متىقوة   عن لريقاأل رى  المصرررادر  ومنمن المصرررفوفة  سرررتقاة الم                                 وأعدت التقرير بىاء  عوس البيا ات 

 ذات الصوة. الوزارات وا دارات والوكاالتجلس 

وفي الفترة مرا . عوس مسررررررررررررررتوى ر يععمويرة تشرررررررررررررراوريرة  عن لريقالثرالثرة هرذا  القولرةتقرير       وأ عرد -8
شررموت مىظمات المقتمع   ،مةتوفةجريت مشرراورات في فترات     أ   ،2020تشرررين الثا ي/ وفمبر   27و 13 بون

وأعضراء لقىة حقوس ا  سران  ،حقوس ا  سرانالوقىة السرورالوو ية لو  ،والمدافعون عن حقوس ا  سران ،المد ي
كان الهدف من المشاورات و . ومسؤولون حكوموون آ رينمن جميع األحزاب السياسية المشكوة  في البرلمان 

تحديد التطورات الرئيسرررررررررررية والتحديات   عن لريققرير الت جعداد سرررررررررررهم أصرررررررررررحاب المصررررررررررروحة في          هو أن ي  
 واألولويات الولىية في مقال حقوس ا  سان  ال الفترة المشمولة بالتقرير.

حوقة عمل ولىية لمدة  مما  يه أثىاءالثالثة والتحقق   القولةاسررررررررررررررتعراض مشرررررررررررررررو  تقرير جرى  و  -9
مىظمات المقتمع من و  ات والوكاالت المعىيةالوزارات وا دار ظمت في فريتاون مع مشرررررررررررراركون من          يومون    

ا عاي ومىظمات الشررررررررباب وأصررررررررحاب المصرررررررروحة   طالمد ي واألكاديموون والمقموعات الىسررررررررائية ووسررررررررائ 
 شركاء التىمية. وفي ذلك ممثل األمم المتحدة وممثو نبم ،اآل رين
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 في مجال تعزيز حقوق اإلنسان وحمايتها الرئيسيةالتطورات  -       ثالثا   

مرا حردف في                ي عرض  يمرا يوي ،2016في عراي  من االسررررررررررررررتعراض القولرة الثرا يرةمىرذ تقرديم تقرير  -10
 عوس حقوس ا  سان. البود من تطورات رئيسية ذات ا عكاسات

 وحقوق اإلنسان ،وإعالن حالة الطوارئ  "،19-كوفيد" جائحةتفشي   

 ،2020مارس /آذار 24إعان مؤرخ ب  ،ولووس مادا بووجفةامة السرررررررررود  ورية،رئيق القمهأعون  -11
           اسررررررررتعدادا  كإجراء احترازي واسررررررررتثىائي جضررررررررافي          شررررررررهرا   12حالة الطوارئ في جميع أ حاء سررررررررورالوون لمدة 

التزاماتها في مقال حقوس ب           أال  تتقود. وهذا يعىي أ ه يمكن لودولة بشرركل  ا و ي "19-كوفود"وتصرردي لوباء ل
( من العهررد الرردولي الةرراد بررالحقوس المررد يررة 1)4عوس الىحو المىصررررررررررررررود عويرره في المررادة  ،ا  سررررررررررررررران

في        أيضررررررررا  لوتصرررررررردي لووباء. وهذا االسررررررررتثىاء مىصررررررررود عويه                              عوس الىحو الذي يكون م بر را  والسررررررررياسررررررررية  
 .(1991لعاي  6القا ون ر م )من دستور سورالوون  29 المادة

 وود عوس حرية التىقل  يما يتعوق    توجد كا ت   ، 2020مارس / آذار   16في   ، الطوارئ  بل جعان حالة  و  - 12
العامتون  حماية الصرحة والسرامة                       كا ت تهدف جميعا  جلس  تموز/يوليه                                         بالسرفر الدولي. وف رض مزيد من القوود في  

        ، ر فعت 2020 وفمبر تشرررين الثا ي/   27تموز/يوليه و   13بون   بود أ ه في الفترة ما برت متىاسرربة وضرررورية.       واعت  
                       المفروض لوا  عوس  طراس  حظر التقول و  ، العبرادة القمراةيرة      مى ع  بمرا في ذلرك  ، جميع أشررررررررررررركرال القوود المةتوفرة 

 الدولي. القوي والسفر  ، بون المىالق  يما والسفر  ، التقمعات العامة       ومى ع  ، الدولة 

 يتمتعون األفراد  وال يزال. تواصررررررل الحكومة حماية حقوس ا  سرررررران والحريات األسرررررراسررررررية ل فرادو  -13
حرمان وال  وال معاموة الج سررا ية ومهوىة؛ ؛ا توجد حاالت اعتقال واحتقاز تعسررفيف ،بحماية القا ون ال اموة

وبشرركل هاي، . ؛ وال تمووزلحرية الضررمور والتعبور  وال عر وة  ؛عوس الةصرروصررية      تعد    ؛ وال حاالتمن المو ية
حكومة   اتاللتزام           وذلك وفقا  حقوس األسرررررررررررررراسررررررررررررررية  ور القابوة لوتقوود  ال هذه الفترة حماية جميع ال  جرت

 ( من العهد الدولي الةاد بالحقوس المد ية والسياسية أثىاء حالة الطوارئ.2)4بموجب المادة  سورالوون 

 والعمالة       العي شسبل من أجل تيسير  "19-الدعم الحكومية لمواجهة "كوفيد    ز     ح    

أول عىدما سررقوت سررورالوون  امت الحكومة،  جيبوال،  وباء                                    بىاء  عوس الدروس المسررتفادة من تقربة  -14
مع  طة        أيضا   تتواءيبةطة                    باالستقابة فورا  ،  2020آذار/مارس    30في  بها   "19-كوفودمن حاالت "حالة  

ن:  طة االسررررتعداد تىقسررررم االسررررتراتيقية جلس شررررقو و .  2023-2019 لوفترة  التىمية الولىية المتوسررررطة األجل
وبر امج االسرررررتقابة اال تصرررررادية  ،، التي تركز عوس ج قاذ األرواح"19-كوفود" وباءل نو    و  واالسرررررتقابة الصرررررح

ة العاج          عدد أسرررررررررررررر   ازدادفي جلار الةطة الصرررررررررررررحية،  و                                         السرررررررررررررريعة الذي يهدف جلس ج قاذ سررررررررررررربل العي  . 
 وجرى .  2020حزيران/يو يه بحوول          سريرا    720جلس أكثر من  30من   2020آذار/مارس  بالمستشفيات في  

 11 039ت مون عوس الحياة لرررررررررررررررر  وثيقةبا ضررافة جلس   "19-كوفود"توفور ألد سرررير وتةصرريصررها لحاالت  
 لحاالت ال وي، بوغ العدد 2020كا ون األول/ديسررررررمبر   وفيصررررررحية. الرعاية                          شررررررةصررررررا  من العاموون في ال

 .      شةصا   74توفي بوىما  تعافوا       شةصا   1 846، مىها حالة 2 428" 19-"كوفود

عة                                                   م ىحت الفئات الضررررررررعيفة شرررررررربكات أمان في شرررررررركل برامج موسرررررررر           العي  ، و يما يتعوق بإ قاذ سرررررررربل   - 15
التي لديها   المعيشررية   ل سررر        ل وون   100  000جلس                  ل وون سررورالوو ي   35  000 يتراوح مبوغها بون  لوتحويات الىقدية 

في القطاعون الرسرررررمي و ور   العاموون                          ان من المسرررررتفودين أيضرررررا  وك من األشرررررةاد ذوي ا عا ة.   سررررربة محددة 
والعمال ذوو األجور المىةفضررررررة في    ، السرررررروس   والبائعات في  ، توقس التقار الصررررررغار  د  . و عوس السررررررواء  الرسررررررمي 

  لوون   1 300 000  قدية  درها  مسررررراعدات   ، شرررررة    29  000  ال وي  حو البالغ عددهم  ، القطا   ور الرسرررررمي 
 ثاثة أشهر.  تعويض  دره مرتب في  طاعي الفىادس والتر يه  جلس العاموون        و  دي  لوفرد. 
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 المحاكمة المتعلقة بالخيانة حالةالقضاء ودعم سيادة القانون:  يةاستقالل  

الوزير السررررابق في  ،( ألفريد باولو كو تيهمتقاعدا تهت محاكمة الرائد ) ،2020تموز/يوليه   1في  -16
 ،القضرررراء يةسرررراعدت عموية المحاكمة في الت كود عوس اسررررتقالو د براءته. ب كم حإصرررردار ب  ،ا دارة السررررابقة

العهد الدولي  الواردة فيومبادئ المحاكمة العادلة    1991عوس الىحو المىصرررررررررررود عويه في دسرررررررررررتور عاي 
 آذار/ 20في           رد ات هم كو تيره)متقراعرد( الرائرد  . وكران1976الةراد برالحقوس المرد يرة والسرررررررررررررريراسرررررررررررررريرة لعراي 

  تموز/ 1في  ،بعرد  رابرة ثاثرة أشررررررررررررررهر من المحراكمرةو من بون تهم أ رى.  ،الةيرا رةتهمرة ب  2020 مرارس
،  من التهمتهمة  11حكمها بالبراءة في         شرررررةصرررررا   12فون المؤلفة من             هوئة المحو   صررررردر عن ،2020 يوليه

امتثوررت الرردولررة لقرار و ررد . وا فراج عىررهه يرر كو ت  )متقرراعررد(تبرئررة الرائررد  جرى  ،ذلرركولرر الةيررا ررة.  من بوىهررا
 .البودبعدي وجود سقىاء سياسوون في  سورالوون تفةر حكومة و المحكمة. 

 وهي تعكد عوس بحث هذه       تحديا    يشرررركل السررررابق لومحاكمة        مطو ل الحكومة ب ن االحتقاز ال       تسررررو م و  - 17
 يتراوح بون  ، وجه عىدما ت ون المرافق ا صراحية مكتظة. والسربب في هذا الوضرع متعدد األ  وال سريما  ، المسر لة 

الازمون  الدولة  ومحامي  ضراة الصروو والقضراة وضرللة عدد القىائية  دعاوا ا وإجراءاتىا التحديات ا جرائية في  
 ضرررررراة   توظيف تواصررررررل الحكومة   ، لتغوور هذا المسررررررار و عوس التوالي.                   وتول ي المقاضرررررراة، القضررررررايا لوىظر في  

  ، 2020في عاي ف العدل.   وإ امة سون الوصول جلس العدالة ودولة كقزء من التزامها بتح ل  ن و ضاة صوو ومحامو 
ووزير العررردل.  القرررا و وون في مكترررب الىرررائرررب العررراي جدارة الموظفون                  محررراميرررا  لوعمرررل في  30الحكومرررة       وظ فرررت 

لمسرررررراعدة المحاكم في ج امة العدل بسرررررررعة وفي الو ت   البود هؤالء المحامون في جميع أ حاء  توزيع  وسرررررريقري 
القا و وون بهذا التوظيف الضرررةم دفعة واحدة.  تقوي فوها جدارة الموظفون هذه هي المرة األولس التي و المىاسرررب. 

 . البود   أجزاء    ضاة و ضاة تحقوق جضافوون لةدمة المحاكم في كل جزء من  لتوظيف كما تةطط الحكومة  

وجود مع و                                                              أيضرا  بوضرع الومسرات األ ورة عوس مشررو   ا ون ا جراءات القىائية.   وتقوي الحكومة -18
دولة ال ومحاموقضررررراة الو التحقوق  ال فالة الحالية و ضررررراة   أ ظمةسرررررتسررررراعد   ،إلجراءات القىائيةجديد ل ا ون 

 السابق لومحاكمة.      مطو لاحتقاز ال          وضع حد  لعوس  ا ضافوون 

وسددددديادة   ،والمحاكمة العادلة ،د الموظفين العموميينلجان التحقيق المسدددددتقلة في فسدددددا  
 وإنهاء اإلفالت من العقاب ،القانون 

 64 أر ايبموجب الصررررركوس الدسرررررتورية وحودين  ضرررررون                  ثاثة رؤسررررراء ومفو   رئيق القمهورية     عو ن -19
لوىظر في أ شرررررطة  ،عوس التوالي ،2018أيوول/سررررربتمبر   27و 2018آب/أ سرررررطق   1المؤر ة   67و  65و

      صرد  سلم ي  ،                                                        عوس عكق الصركوس الدسرتورية السرابقة التي ع رضرت عوس البرلمانو السرابقة.   الحكومةمسرؤولي 
وجت بإ شرراء لقان           أعضررائه ت    من جا ببعد مداوالت مسررتفيضررة  جال البرلمان عوس هذه الصرركوس الدسررتورية 

 .التحقوق المةتوفة

عوىية عوس أسررراس المبادئ الراسرررةة لومحاكمة العادلة جوسرررات اسرررتما   في عقد بدأ المفوضرررون  و  -20
 أ فسرهم جزاء سرمو المفوضرون ل شرةاد المعىوون بالدفا  عن جذكا ت التحقيقات محايدة و وسريادة القا ون. 

 يما يتعوق بمعيار ا ثبات  المىطبقةحددت الوقان جميع مبادئ القا ون و االدعاءات التي وجهت ضررررررردهم. 
 وتقويم األدلة.

عقب تسرررويم التقارير.  المةتوفة  بشررر ن توصررريات الوقان  ور اتها البيضررراء                      شررررت الحكومة مؤ را   و  -21
فإن  ،العاليةعن المحكمة           صرادرا               ت عد حكما  لقىة تحقوق  الصرادرة عن أيأن التوصريات المقبولة جلس          ظرا  و 

كا ون   20  وفييات. هو اسررتئىاف التوصرر  المعىوون المذكورينالقا و ي المتاح ل شررةاد  سرربول اال تصرراف
 جلس محكمة االستئىاف.                        استئىافا  من هذا القبول 60            كان  د   دي ،2020األول/ديسمبر 
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المظدداارات والعنو والمواةنددة اين الحق في حريددة التجمي وتلوين الجمعيددات   قضددددددددددا ددا  
 والقانون والنظا 

في ماكوىي ولو سرررار وتومبو التي و عت تعرب الحكومة عن أسرررفها العموق لاضرررطرابات العىيفة  -22
القضرررررررايا هذه التحقوق في  و د جرى   و يات وإصرررررررابات وتدمور عشررررررروائي لوممتو ات.حدوف  أسرررررررفرت عن و 

لتي                    شررررررةصررررررا  عوس األحداف ا 31و  13                                 في المحاكم. وتحاكم الدولة حاليا                                 وتقري حاليا  عمويات المقاضرررررراة
ججراء تحقوق أولي في محكمة الصروو بةصرود القرائم يقري و  عوس التوالي. ،لو سرارو  و عت في ماكوىي

 والسووس المشا ب. العمديةاألضرار وإحداف بما في ذلك التلمر والقتل والحرس العمد المرت بة، 

تضرررررررم في ماكوىي التي و عت وأ شررررررر ت الحكومة لقىة تحقوق  اصرررررررة لوىظر في االضرررررررطرابات   -23
رئيق لعىاية                         . وأعدت الوقىة تقريرا  المؤسرررررررررسرررررررررات المةتوفةالحكومة من  شرررررررررةصررررررررريات من كبار مسرررررررررؤولي

في  كا وا يعموون  الذين  أفراد الشررررررررررلة. كما أجرت الشررررررررررلة تحقيقاتها الدا وية بشررررررررر ن سرررررررررووس القمهورية
ض كبار ضررررررررربا  المىالق التي حدثت فوها هذه االضرررررررررطرابات. وأدت  تائج بعض التحقيقات جلس ج الة بع

 .وضبا  آ رون بمن فوهم  ادة وحدات محوية وضبا   ادة  ،الشرلة

لقىة تسرررقول األحزاب السرررياسرررية لقىة لوتحقوق في االضرررطرابات العىيفة المذكورة       أيضرررا  شررركوت  و  -24
وسرررررررررائل  فيبعض العاموون   من جا بصررررررررروة بون هذا العىد و طابات ال را ية    توجدلتحديد ما جذا كا ت 

تسررررررررقول أجرت لقىة و الةاف السررررررررياسرررررررري. ب   لها عا ةالجتماعي وما جذا كا ت هذه الحوادف التواصررررررررل ا
 تحقيقاتها ولم تقدي تقريرها بعد.األحزاب السياسية 

في تقريرها  ،وعزت الوقىة  في االضرررررررررررطرابات الوقىة السرررررررررررورالوو ية لحقوس ا  سرررررررررررانكما حققت  -25
اال تهاكات التي أعقبت ذلك جلس بعض القهات الفاعوة الحكومية و ور  ،2020أ سررطق  /الصررادر في آب

جلس أن افتقرار الشرررررررررررررررلرة جلس ال فراءة المهىيرة في التعرامرل مع  ،في جمورة أمور ،الحكوميرة. و و  التقرير
 في اال تهاكات. أسهم                                 أعمال الشغب واالضطرابات كان عاما  

 إلغاء قوانين التشهير الجنائي  

القزء الةررررامق من  ررررا ون الىظرررراي العرررراي  2020أكتوبر /ومررررة في تشرررررررررررررررين األولألغررررت الحك -26
جلغاء  ا ون الىظاي الداةية جلس توصرية                     ما يشرك ل تىفوذا  لو ،المثور لوفتىةي التشرهور      يقر  كان الذي  1965 لعاي

 وبالتالي ضمان حرية التعبور. ،المثور لوفتىةالتشهور القىائية المتعوقة ب قوا ون الالعاي و 

الفتيات الحوامل العودة إلى المدرسددددة   تحظر علىلسددددياسددددات التي عن االحكومة  تراجي  
 االمتحاناتدخول و 

الفتيرات وجود عوس  2015في عراي                  الرذي كران  رد ف رضالحظر  2020مرارس /آذار 30        ر فع في  -27
الفتيرات  تبعردتاسرررررررررررررر ج هراء التردابور التي الرداةيرة جلس وتوصرررررررررررررريرة         لبقرا  لذلرك  رد جراء . و المردارسالحوامرل في 

 .الرئيسيالحوامل من الىظاي التعويمي 

 حملة ارفعوا أيد كم عن فتياتنا: إعالن أن العنو الجنسي  شكل حالة طوارئ وطنية  

كا ون  في                  كا ت  د أ لوقت  "ارفعوا أيديكم عن فتياتىا" حموة صررارمة بعىوان  س مكتب السررودة األول    اد  - 28
  رد الفعل الولىي جزاء كقزء من   2012تعديل  ا ون القرائم القىسرررررررررررررية لعاي وجرى  . 2018األول/ديسرررررررررررررمبر 
. البود اال تهاكات ذات الصرررررررروة في  إزاء  و  ( القىسررررررررا ي العىد القائم عوس  و  القىق )العىد العىد القىسرررررررري و 
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  بغية  2020 تموز/يوليه  24في   ا طوقت أعمالها ج شررررراء أول "محكمة  موذجية لوقرائم القىسرررررية"            وجرى أيضرررررا  
والية الحكومة وتصميمها عوس التصدي لهذه                         وعما  عوس زيادة تطبوق محاكمة مرت بي جرائم العىد القىسي. 

لمعالقة المحاكمات السرررررريعة في القضرررررايا التي                                            أ شررررر  مكتب المدعي العاي ووزير العدل فريقا   ، القريمة الى راء 
كما صردرت تعويمات لمحامي الدولة    . وة واال تهاكات ذات الصر  العىد القىسري والعىد القىسرا ي تىطوي عوس 

ضررمان عدي اسررتفادة مرت بي القرائم القىسررية المدا ون  ب بمعارضررة ا فراج بكفالة عن مرت بي القرائم القىسررية و 
 . الرأفة من سوطة  

في عقوبة من الالقا ون  ويزيد هذا. 2019لعاي                                  لقا ون القرائم القىسرررررررررررررية )المعد ل(تعديل         وأ جري  -29
حالة   توجدكا ت  ، بل ذلكو . جرائم جىسرررررررية في حق القاصررررررررينجرائم ا تصررررررراب أو ارت اب ة ب ا دا  حالة  

 .2019لوارئ بش ن اال تصاب وجرائم أ رى في عاي 

سرررررررقوت سرررررررورالوون   ،األلفية اتمؤسرررررررسرررررررة تحدي  الصرررررررادر عن  2020لعاي  التقويميتقرير و        وفقا  لو  -30
 المعىية،  السرياسراتو عوس حقوس ا  سران.  ا عكاسراتفي تحسرون السرياسرات التي لها   واسرعة مرمو ة طوات  
؛ في المائة 88 :الحريات المد يةو ؛ في المائة 92  :هي كما يوي: الحقوس السياسية ،بالىسبة المئوية          المقي مة

؛ في المائة  61 :دالقىق في اال تصراو و  ؛ في المائة 85 ا عاي:حرية  و ؛ في المائة 58 :سريادة القا ون و 
 79 : في المائة؛ ومكافحة الفسرررررراد  68 : لوتعويم االبتدائي  البىات إتماي و في المائة؛  68  : ا  فاس عوس الصررررررحة و 

 .في المائة

 السابقة الجولةتنفيذ توصيات   -       رابعا   

والتعاون مي  ،التصدددديق على المعاادات الدولية/اإلقليمية/الموايددديعية لحقوق اإلنسدددان -ألو 
 (من أاداف التنمية المستدامة 16ايئات المعاادات )الهدف 

 61-111و ،38-111و ،36-111و ،35-111و ،25-111إلى  1-111التوصيات   

و عت سررررررورالوون  فقد  .        ويا  ا  سرررررران حقوس  األمم المتحدة ل  بالعمل مع مىظومة التزاي سررررررورالوون   ال يزال  - 31
ةمق من تتعوق ب أو دورية / حقوس ا  سرررررررران و دمت تقارير أولية و ل التسررررررررع    معاهدات األسرررررررراسررررررررية ال عوس جميع 

لحقوس المد ية  والعهد الدولي الةاد با مىاهضررررررررررة التعذيب،  اتفاقية : وهي  ، عووها      صررررررررررد س المعاهدات السرررررررررربع الم 
جميع أشرررركال وقضرررراء عوس  واالتفاقية الدولية ل الةاصررررة، واتفاقية القضرررراء عوس جميع أشرررركال التمووز ضررررد المرأة، 

 دمت   ، 2016في عاي  القولة الثا ية                         االسرتعراض الذي أ جري في بعد و .  حقوس الطفل  واتفاقية التمووز العىصرري، 
تىفوذ اتفاقية األمم المتحدة لحقوس األشررررةاد ذوي ا عا ة جلس   تقريرها األولي عن حالة        أيضررررا   حكومة سررررورالوون 

لوقىة الولىية ل شرررررةاد المرصرررررودة لقىة الةبراء المعىية با عا ة. كما زادت الحكومة مةصرررررصرررررات الموزا ية 
 تىفوذ أ شطة من ش  ها تحسون حياة األشةاد ذوي ا عا ة. من أجل  ذوي ا عا ة  

حقوس العمررال والحقوس في العمررل برراهتمرراي المتعوقررة ب مررل الرردوليررة حظوررت معررايور مىظمررة العو ررد  -32
عوس اتفاقيات مىظمة العمل الدولية السربع   2019تموز/يوليه  16البرلمان في        صرد سفقد . سرورالوون حكومة  
 لحكومةا وبدأتاألمم المتحدة. ب  القهة الوديعة لومعاهداتصررررررركوس التصرررررررديق عووها لدى          وأ ودعت ،التالية

معررايور مىظمررة العمررل و مىظمررة العمررل الرردوليررة في الىظرراي القررا و ي الولىي.  ات دمرراج معرراهررد في عمويررة
 :الواردة في الصكوس التالية عووها هي التي جرى التصديقالدولية 

 (؛1930اتفاقية العمل القبري لعاي ) 29اتفاقية ر م ل 2014بروتوكول عاي  •

 (؛102)ر م  1952 ،)المعايور الد يا( لضمان االجتماعيااتفاقية  •
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 (؛150 )ر م جدارة العمل اتفاقية •

 (؛160ر م ) 1985 ،اتفاقية جحصاءات العمل •

 (؛189)ر م  2011 ،العمال المىزلووناتفاقية  •

  (؛97)ر م  الهقرة من أجل العملاتفاقية  •

 .(143 )ر م اتفاقية العمال المهاجرين •

أحد و لوتصرررررديق عوس عدة بروتوكوالت ا تيارية في السرررررىوات القادمة.  حكومة سرررررورالوون تةطط  و  -33
دمج بعض مبادئ حقوس ا  سرررررران الدولية هو  ،في جموة أمور ،أهداف عموية المراجعة الدسررررررتورية القارية

ا من القوا ون العوي         جزءا  جعوها  بالتاليو  ،في الدسرررررررررررررتور القديد البروتوكوالت اال تيارية المعىيةتبىاها ت التي 
 المرا حون لتمكوىهرا من جعرداد التقرارير المتر  رة الردعم منلحصررررررررررررررول عوس جلس الوردولرة. وتسررررررررررررررعس الحكومرة 

ع. وتقديمها  ، وهو جدول سرررتسرررترشرررد بهأعاهالمذكور جدول زمىي لتقديم التقارير   2021في عاي          وسرررووضررر 
 .سورالوون حكومة 

 أوفت ،في فريتاون  2017ق  أ سرررررررررررط/ت الطوىية في آبالعشرررررررررررية كارثة الفيضرررررررررررا ات واال هياو  -34
مقرر ل مم المتحدة الةاد المعىي باآلثار المترتبة في مقال حقوس ا  سررران دعوتها باسرررتقبال ب سرررورالوون 

ججراء دراسررررررة لرصررررررد وتقويم   من أجل                                                                  عوس جدارة المواد والىفايات الةطرة والتةو  مىها بطرس سررررررويمة بوئيا  
شررررا ل  من جا بأفريقيا جلس أول زيارة من هذا القبول هي كا ت هذه و في سررررورالوون.    سررررانحقوس احالة  

 ،2017آب/أ سرررررررررررطق   14الطوىية ال ارثية في   واال هياالتعوس الر م من الفيضرررررررررررا ات و الوالية الحالي. 
 بتقويم المقرر. و اي 2017آب/أ سرطق   25جلس  14واصروت سرورالوون زيارة المقرر الةاد في الفترة من 

المواد والىفررايررات جدارة  من اآلثررار المترتبررة عوسالةطوات التي اتةررذتهررا الحكومررة لحمررايررة حقوس ا  سررررررررررررررران 
 رردي المقرر الةرراد ل مم المتحرردة تقريره جلس مقوق حقوس  ،مىررذ ذلررك الحونو الةطرة لوال دورة حيرراتهررا. 

 .( 1) 2018أيوول/سبتمبر  11ا  سان التابع ل مم المتحدة في 

الوقىرة الرذي يتبع  مترابعرةالالمقرر المعىي بر  ردمرت سررررررررررررررورالوون جلس  ،2018آذار/مرارس  12في و  -35
 )ج(و  )ب(و )أ(33و 11رد الحكومة عوس الفقرتون  المعىية بالقضرراء عوس جميع أشرركال التمووز ضررد المرأة 

 التقرير الدوري السادس لسورالوون. المبداه عوس بحثالماحظات الةتامية من )د( و

مقرر األمم المتحدة الةاد                                   ردت سرررررررررورالوون أيضرررررررررا  عوس اسرررررررررتبيان من  ،2020وفي أوائل عاي  -36
 .( 2) المعىي بحقوس األشةاد ذوي ا عا ة/كبار السن ذوي ا عا ة

من  16واإلطار التشددددريعي المتعلق بحقوق اإلنسددددان )الهدف  ،عملية مراجعة الدسددددتور -باء 
 (أاداف التنمية المستدامة

، 55-111، و51-111، و44-111، و43-111، و42-111، و40-111، و39-111التوصدددددددديات    
 63-111، و62-111و

عموية اعتماد    ظوت توصررية لقىة الحقيقة والمصررالحة بوضررع دسررتور جديد،   2002في عاي  صرردرت  مىذ  -37
التةطيط  جراء  وجرى   . تقري مقراها  و ضررايا أ رى في البود حقوس ا  سرران الىاشررئة  ضررايا معالقة ل دسررتور جديد  

ال تاب األبيض    بود أن .  2018آذار/مارس   7اسرررررتفتاء عوس الدسرررررتور المقترح  بل اال تةابات العامة والرئاسرررررية في  
ر  لوحكومة بشررررررر ن توصررررررريات لقىة مراجعة الدسرررررررتور   في جريدة 2017 تشررررررررين الثا ي/ وفمبر   10جال في             لم ي ىشررررررر 

يترس   األمر الذي لم ،(Sierra Leone Gazette, Vol. CXLV111, No. 79) "سررررررررررورالوون  ازيت"
والحكومة الحالية .            المةط ط له جراء االسررتفتاء  ،بسرربب اال تةابات  ،من الو ت سرروى  در ضررئول أو مىعدي
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ها ،2018في عاي                                            لسرررررررررورالوون موتزمة تماما ، مىذ تول ي مهامها  ؛لقىة مراجعة الدسرررررررررتور                       بالعموية التي تتوال 
 عوس مقوق الوزراء.        حاليا  توصيات ال تاب األبيض معروضة كما أن 

الدسررررررررتور بإدراجها في  مراجعة الدسررررررررتورفي القا ون الدولي  واعد ومبادئ أوصررررررررت لقىة   وتوجد -38
دسرررتور ب ن المبادئ األسررراسرررية لسرررياسرررة الدولة الواردة في الفصرررل الثا ي من  الوقىة كذلك. وأوصرررت القديد
            أيضرررا   ابوة الدولة بل أن ت ون شرررؤون في جدارة   ليق فقط أن ت ون محورية( يىبغي 14)المادة  1991عاي 

 تحسون جعمال حقوس ا  سان.من أجل  لوتقاضي بش  ها

جلغاء  وهي توصررريات مقبولة، تتضرررمن  ،وبعض التوصررريات التي وضرررعتها لقىة مراجعة الدسرررتور -39
المحكمة من عشرررررة أياي جلس سرررربعة  السررررابق لعرض الشررررة  عوساالحتقاز   تقوي  فترةو  ؛عقوبة ا عداي

كما  ؛عوس التوالي ،لقرائم األ رى في حالة اسرررررررراعة  48جلس سرررررررراعة   72من و لقرائم ال برى في حالة اأياي 
مطوقة وال يمكن اال تقاد مىها تحت أي ظرف هي حماية  أن الحماية من المعاموة الاج سررررررررا ية  تتضررررررررمن 

 وتدابور أ رى تدابور تشررررررررررريعية  سررررررررررتعتمدوأن الدولة  ؛         م ثب طا  أن التمووز محظور وليق فقط  و  ؛الظروفمن 
كرذلرك  و  ،القىق و  ىرة من  فق                                                                   لتىفوررذ مبرردأ أال يكون أكثر من ثوثي أعضررررررررررررررراء الهوئررات المىتةبررة أو المعو  

 تقريم تشويه األعضاء التىاسوية األ ثوية.

االسررررررتعراض الدوري الشررررررامل في ة من سررررررورالوون جلس      مقد مالولىية ال في التقارير              وكما هو مبو ن  -40
بغية  ،بما في ذلك جصردار الصركوس المذكورة أد اه ،            ب عمال مهم ةاالضرطا   جرى   ،األولس والثا ية جولتيه
 من توصيات لقىة الحقيقة والمصالحة وتوفور الضما ات التشريعية لحقوس ا  سان: كثورتىفوذ 

 الوقىة السورالوو ية لحقوس ا  سان؛وإ شاء  ،2004وس ا  سان لعاي  ا ون لقىة حق •

مكافحة العىد وهي  ا ون  ،2007عاي في التي صرررررررررردرت  ،القوا ون القىسررررررررررا ية الثاثة •
 ؛   و نالعرفو  و ا ون تسقول الزواج والطاس ،و ا ون أيوولة التركات ،العائوي

 قىة الولىية ل شةاد ذوي ا عا ة. وإ شاء الو  ، 2011 ا ون األشةاد ذوي ا عا ة لسىة   •

 ؛وإ شاء مقوق المساعدة القا و ية ،2012 ا ون المساعدة القا و ية لعاي  •

(      معد لة بقا ون القرائم القىسررررية )ال      معد لبصرررريغته ال  ؛2012 ا ون القرائم القىسررررية لعاي  •
 ؛2019لعاي 

الحق في الوصررررول   لقىةوإ شرررراء   ،2013 ا ون الحق في الوصررررول جلس المعوومات لعاي  •
 ؛جلس المعوومات

بموجب   2017و   2006في عامي   1973 وا ون القىسرررررية لعاي                 التي أ د وت عوس تعديات ال  •
 ؛ 2017لعاي         المعد ل و ا ون الموالىة   2006( لعاي      معد ل )ال  ة  ا ون القىسية السورالوو ي 

 ؛2017 لعاي ،سورالوون  مياه ا ون شركة  •

 ؛2017لعاي  ،ة الموارد المائية الطبيعية ا ون وكالة جدار  •

 ؛2017لعاي   وما ا ون شركة مياه وادي  •

 :التالية الرئيسية اتيةالقرارات السياسوكذلك  ،2007 لعاي ، ا ون حقوس الطفل •

 ؛ج شاء الوقىة الولىية لوطفولة •

تىفوذ  وو د   ،وبطالة الشررررباب  ،األلفال عمل بشرررر نمن السررررياسررررات   كثوراعتماد  •
 ومذكرة تفاهم بش ن تشويه األعضاء التىاسوية األ ثوية. ،عدايعقوبة ا 



A/HRC/WG.6/38/SLE/1 

9 GE.21-02105 

 (من أاداف التنمية المستدامة 10و 5إعمال الحقوق المدنية والسياسية )الهدفان  -جيم 

 90-111و ،64-111التوصيتان   

لرف في  البودسرررررررورالوون لرف في العهد الدولي الةاد بالحقوس المد ية والسرررررررياسرررررررية. كما أن  -41
ال جدال في أن . و الذي يتضرررررمن الحقوس المد ية والسرررررياسرررررية  ،الموثاس األفريقي لحقوس ا  سررررران والشرررررعوب

مكا ة بعض الحقوس المىصرررررررود عووها في العهد الدولي الةاد بالحقوس المد ية والسرررررررياسرررررررية  د اتةذت  
يى  الفصرررل الثالث من . و في األمم المتحدة    ا  عضرررو                بوصرررفها دولة  سرررورالوون الموزي لالقا ون الدولي العرفي 

  ؛               جميعهرا تقريبرا   عوس حمرايرة الحقوس الواردة في ا عان العرالمي لحقوس ا  سررررررررررررررران 1991دسررررررررررررررتور عراي 
عدي وجود سررررررررررررقىاء مور )وحرية الضرررررررررررر  ،وحظر التمووز ،والحرية ،حقوس مثل الحق في الحياة وبةاصررررررررررررة

       جميعا  محظورة    وتقارة الر وق والرس التعذيب  ؛ كما أنوالتقمع وت وين القمعيات ،والتعبور ،(سرررررررررررياسررررررررررروون
        مقو دة ،التزاماتها بموجب القا ون الدولي ودسرتورهابفعل  هي، سرورالوون لذلك فإن حكومة . و بموجب الدسرتور

 بإعمال الحقوس المد ية والسياسية.

 إلغاء عقوبة اإلعدا   -في الحياة  الحق   
 98-111إلى  91-111و ،2-111و ،1-111التوصيات 

تتماشرررررررس هذه . و سرررررررقات  وا ون سرررررررورالوون تدعو هذه التوصررررررريات جلس جلغاء عقوبة ا عداي من  -42
 84  يوجدكان  ،2020عاي جلس  2016عاي من في الفترة  . و الحاليةالتوصرررررريات مع السررررررياسررررررات الحكومية  

لتىفوذ  الو د الفعوي  وهذا بسرررببأي مىهم.        ي عد يول ن لم في ا تظار تىفوذه با عداي                    شرررةصرررا  محكوما  عويه
أن هرذا الو د عوس الر م من . و جرى تىفورذ آ ر عمويرة جعردايعىردمرا  1998القرائم مىرذ عراي عقوبرة ا عرداي، 

بالفعل حكومة  تعهدتفقد  ،بعد التىفوذ لم توضرررررررع موضرررررررع مراجعة الدسرررررررتورلقىة    من جا بتوصرررررررية  هو
رئيق أعون  ،2020كا ون األول/ديسررررررمبر  17في  . و تحقوق هذه الغايةبغية التزامات صررررررارمة ب  سررررررورالوون 
 الىوايا الواضحة لحكومته بإلغاء عقوبة ا عداي. القمهورية

  المساواة وعد  التمييز  
 ، 79- 111إلى    77- 111و ،  72- 111إلى    65- 111و ،  64- 111و ،  47- 111و ، 27- 111التوصدددديات  

 90-111إلى  86-111و

تعزيز  الرامية جلس القوا ون القائمة مع و   الحاليةتتماشررررس هذه التوصرررريات مع السررررياسررررات الحكومية  -43
وحماية ضررررحايا فوروس  ،وتعزيز الت افؤ بون الرجل والمرأة  ،وإ هاء التمووز والعىد ضررررد المرأة  ،تمكون المرأة 

 وحماية حقوس األلفال. ،ا عا ة من الوصم ذوي وحماية األشةاد  ،في مقال الصحةجيبوال والعاموون 

وإلس لويل        أمد  جلس األعراف االجتماةية والثقا ية القائمة مىذ                    ي عزى بدرجة كبورة التمووز بون القىسررون و  - 44
الوصررول  وكذلك جمكا ية  ، رأة القوالب الىمطية القىسررا ية التي تموي العا ات واألدوار والمسررؤوليات بون الرجل والم 

بمرا  ، القوا ون التمووزيرة                                                 وازدادت هرذه األعراف والقوالرب  وة  بفعرل مقموعرة من جلس السررررررررررررروطرة والموارد واالمتيرازات. 
  يظل  ، ( 4) أوجه ا عداي المسراواة هذه  وا ون ولىية لمعالقة       ت سر ن حتس عىدما بل  . وعر ية  ( 3) في ذلك  وا ون تشرريعية 

 بعض األسباب االجتماةية. بفعل هو التحدي الرئيسي لهذه القوا ون ا  فاذ الفعال        دائما  

لدى سررررورالوون معايور  ا و ية تتماشررررس مع األحكاي الرئيسررررية التفاقية القضرررراء عوس جميع وتوجد  -45
واسرررتحدثت سررروسررروة تشرررريعات  ،عوس مدى العقد الماضررري                   فقد سرررى ت سرررورالوون، . أشررركال التمووز ضرررد المرأة 

 ا ون      بسرررررررن   ،2009و  2007بون عامي  امت، في الفترة ما . و ذلكتحقوق موجهة  حو    دوات سرررررررياسررررررراتأ
و ا ون تسررررررررررررررقول الزواج والطاس   ،2007و ا ون أيوولة التركات لعاي  ،2007لعاي  العىد العائويمكافحة 
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    سرن  ب  2012ذلك في عاي  تبع   أ  . و لمسراواة بون القىسرون يما يتعوق باوهي  وا ون رائدة  ،2009لعاي           العرفوو ن 
 .2019تعديوه في عاي جرى   ا ون القرائم القىسية الذي

عوس البروتوكول اال تياري التفاقية القضرررررررراء عوس   2008سرررررررربتمبر /عت سررررررررورالوون في أيوول    و   و  -46
واال هيار    2014فوروس جيبوال في عاي  وباءأدى . و عويه       صررد  سل ىها لم ت و جميع أشرركال التمووز ضررد المرأة 

جائحة فوروس   تجاء ،مع ا تةاب حكومة جديدة. و جلس جعا ة عموية التصديق  الذي تزامن معهاال تصادي  
 .من أجل تىفوذ محتويات البروتوكولاستقابت بشكل جيقابي  بود أن الحكومة  دكورو ا. 

بغية ألراضرري المتعوقة باألوقت الحكومة سررياسررتها الولىية القديدة   ،2017مارس /آذار  23في و  -47
 2017تضرمن سرياسرة األراضري الولىية لعاي جذ . ضرد المرأة  وال سريما ،لتصردي لوتمووز القائم عوس األرضا

والقضررررررراء عوس جميع أشررررررركال التمووز ضرررررررد المرأة  يما يتعوق  ،                                       حقو ا  متسررررررراوية لورجل والمرأة عوس السرررررررواء
السررررياسررررة جلس تعديل دسررررتور سررررورالوون هذه . وتدعو وهاموارد األراضرررري والسرررريطرة عوجلس العادل بالوصررررول  

تضرررررمن لومرأة الحق في الحماية ال اموة والمتسررررراوية بموجب القا ون وحقها في عدي التمووز                ليشرررررمل أحكاما  
 .وضعها من حوث الزواجضدها عوس أساس  و  القىق أو 

فذت وزارة الشرؤون القىسرا ية وشرؤون الطفل  طة اسرتراتيقية جىسرا ية    ،مىذ االسرتعراض األ ورو  -48
كورت لقىرة توجوهيرة ولىيرة لتىفورذ  طرة العمرل الولىيرة بشررررررررررررررر ن  راري مقوق األمن . و ولىيرة  1325                                                                       شرررررررررررررر 

 "،المرأة والسررررراي واألمن والعمل ا  سرررررا يالمعىي ب تفاس االمقوق  ". كما أن سرررررورالوون عضرررررو في 1820و
بما في ذلك توك الواردة  ا جراءات ذات الصررروة المعروضرررة أد اه في مقال السرررياسرررات باتةاذوهي موتزمة 

 الولىية.القىسا ية في الةطة االستراتيقية 

لإل اف من األولوية  ، وتعطيوة لصرررالو الىسررراء     معق  ترقية سرررياسرررة  ت شررررلة سرررورالوون و د اعتمد -49
 شررررررررررررربا /في . و ت حفظ السررررررررررررراي الدوليةلمشررررررررررررراركة في بعثامن أجل افي فرد التدريب   أفراد الشررررررررررررررلة

ضرابط جميعهم  300ببر امج لتقىود وتدريب  القوات المسروحة لقمهورية سرورالوون   اضرطوعت  ،2019 فبراير
                             ذوات المؤهات المهىية )مثا   وال سرررريما ،لوىسرررراء يتيو لوضرررربا  تحت التدريبهذا هو بر امج . و من ا  اف

لا ضرماي جلس صرفوف الضربا  في الفرصرة الطب والقا ون والمحاسربة والمهارات المهىية وما جلس ذلك(  في
 القوات المسوحة لقمهورية سورالوون.

 طوات  ،وهي الهوئرة المسررررررررررررررؤولرة عن المقرالق المحويرة ،الحكوميرة المحويرة  ةت لقىرة الةردمر      طر  و  -50
( مىهم من 3) ةثاث  ،( مفوضرررررون5ضرررررم الهوئة  مسرررررة )ت . و الوقىة                ليكن  من أعمدة الىسررررراءواسرررررعة  دماج  

في المائة من أعضراء لقىة الحي  70 ت ون  سربة عوس أن 2004    ا ون الحكم المحوي لعاي . و الىسراء
 من الىساء.

ة سررياسررة المسرراواة بون القىسررون سررورالوو ي ألوقت الحكومة ال ،2020ديسررمبر /كا ون األول 3في و  -51
 ، وكذلك في الو ت  فسه جلساالجتماةية والمىاظورالسياسة جلس تغوور األعراف  هذه تهدف . و وتمكون المرأة 

 .لوقميع الحقوس والموارد والفرد وضمان الحصول عوسضمان المساواة وا دماج 

كل مراجعة  في    ،وزارة الشرؤون القىسرا ية وشرؤون األلفال عن لريق سرورالوون،بدأت حكومة و د  -52
 1989و را ون التبىي لعراي  ،2018-2014لوفترة  العردالرة ل لفرالواسررررررررررررررتراتيقيرة  ، را ون حقوس الطفرلمن 
األحكاي جلس        أيضرررررررررا   في ذلك                وسررررررررروول س االهتماي. معالقة القضرررررررررايا الىاشرررررررررئة في مقال حماية الطفلبغية 

 في القوا ون المتعوقة بحماية الطفل. المتضاربة

      دلوا   ،حقوس ا  سرررررررررران لقىةبالتعاون مع  ،ا عا ةوضررررررررررعت الوقىة الولىية ل شررررررررررةاد ذوي و  -53
هذه  الشرركاوى من أجل تسررقول حقوس األشررةاد ذوي ا عا ة والتحقوق فوها والمسرراعدة في تعزيز  لمعالقة
جلس زيادة جمكا ية وصرررررول  ،جلس جا ب  ا ون الوصرررررول جلس المعوومات ،أدى هذا الدلول. و وحمايتها  الحقوس 
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سرريقعل  ،في حالة اعتماده ،مشرررو   ا ون البىاءكذلك فإن . المعوومات العامةاألشررةاد ذوي ا عا ة جلس 
رة لاسرررتةداي من جا بالمرافق العامة والةاصرررة    ا ون  ج فاذ وال يزال يقري . األشرررةاد ذوي ا عا ة                        ميسررر 

 .لوقميع مشرو  سياسة التعويم الشامل عن لريق 2011األشةاد ذوي ا عا ة لعاي 

( 5)المقموعة  مقموعة سررررررياسررررررات كاموة  ىمية الولىية المتوسررررررطة األجل صررررررصررررررت  طة الت و  -54
لضرمان عدي اسرتبعاد األلفال ذوي ا عا ة من . و تمكون الىسراء واأللفال واألشرةاد ذوي ا عا ةلمسرائل 

مائمة تزويد المدارس بمرافق                  جهودا  ترمي جلس  وزارة التعويم األسرررررررررراسرررررررررري والثا وي  تقود ،القود في المدارس
وجعل وصرررررررررول التاموذ ذوي ا عا ة جلس دورات المياه  ،مدارج لتحركهمتوفور  وهذا يشرررررررررمل عا ة.  ا لذوي 
. لوقميع  حتياجات الطاب ذوي ا عا ة في الفصرول الدراسرية الشراموة         جدراكا  الوجعل المعومون أكثر   ،أسرهل

تويات التعويم العالي الرسرررروي المدرسررررية ل شررررةاد ذوي ا عا ة في مسرررر  حكومة جمهورية سررررورالوون  تدفعو 
. برا ضررررررررررررررافرة جلس مةطط التعويم القورد المقرا ي الرذي يغطي رسررررررررررررررومهم في المرحوتون االبتردائيرة والثرا ويرة

األمم المتحدة    طةمع    طة التىمية الولىية المتوسرررررررررطة األجلفي الوارد يتماشرررررررررس الىهج المذكور أعاه و 
بمبدأ عدي ترس   المدفوعتون  2063االتحاد األفريقي لعاي  (أجىدةمع  طة )و   2030لعاي لوتىمية المسررررررتدامة 

 أحد يتةود عن الركب.

 ةة بقا ون القىسرررررية السرررررورالوو ي       معد لبصررررريغته ال ،1973لعاي  السرررررورالوو يةيمىو  ا ون القىسرررررية  و  -55
 .ي سرررررررررورالوو ية حتس لو كان األب من جىسرررررررررية مةتوفةألالقىسرررررررررية ألي لفل يولد  ،2006( لعاي      معد ل)ال
 .سورالوو يةيقب أن ت ون موالىة فإ ها  ،و ي تىقل المرأة جىسوتها جلس ألفالهاف ،لذلكو 

الوقوء  جلس موتمسرررررررررررررريتقرديم الحمرايرة والمسرررررررررررررراعردة  لوعمرل االجتمراعيتواصررررررررررررررل الوقىرة الولىيرة و  -56
قول تسرر   ‘3و’؛       العي  سرربل   تقديم الدعم بشرر ن  ‘2و’ ؛ججراءات الوقوء  مباشرررة ‘1’ :والاجئون في مقاالت

جصررررررررررررردار شرررررررررررررهادات مواد   ‘5و’ ؛       محويا   القاري ا دماجهما  امة والعمل لاجئون  تر ي   ‘4’و الموالود
 .وتوثيقهاتسقول الموالود  عن لريقل لفال الاجئون لتقىب  طر أن يصبحوا عديمي القىسية 

 االمتحانات   دخولالفتيات الحوامل العودة إلى المدرسدددة وكذل    تحظر علىالتراجي عن السدددياسدددات التي   
 201-111و، 200-111و، 76-111إلى  73-111و، 69-111التوصيات 

وزارة التعويم األسرررررررررراسرررررررررري   عن لريق السررررررررررورالوو ية،رفعت الحكومة   ،2020آذار/مارس   30في  -57
المشررررررررررررررراركررة في التعويم المرردرسرررررررررررررري  الررذي يمىعهن منالحظر المفروض عوس الفتيررات الحوامررل  والثررا وي،

 ،والسرررامة الشررراموة"  القذري "ا دماج   القائمة عوسالسرررياسرررة القديدة  هذهبسرررياسرررة جديدة. و  واسرررتعيض عىه
( من العهد الدولي الةاد بالحقوس 1)2بموجب المادة  االلتزاي التعاهدي لسررررورالوون   في جلار ترمي، والتي

  دون أي تمووزب لتعويم الشرامل لقميع األلفال  ا تحقوقعوس التشرقيع جلس  ،اال تصرادية واالجتماةية والثقا ية
 .                 تحقيقا  تدريقيا  

فوها يمكن                     لوقميع شررررررموال  جذريا  فإن السررررررياسررررررة القديدة "هي بىاء سررررررورالوون شرررررراموة   ،ذلكل        وتبعا   -58
أو أو  و  القىق بغض الىظر عن الطبقررة أو العرس أو القبووررة أو ا عررا ررة أو المو ع  -لقميع األلفررال 

جلار التعويم   ويتضررررررررمن.  "كرامةب أن يعيشرررررررروا ويتعوموا في أمان و  - الوضررررررررع من حوث ا  قاب أو الوالدية
لقميع فوها سرورالوون يحق  في اتقاه جيقاد من المبادئ كويةرؤية شراموة ومقموعة  القود المقا يالمدرسري 

هذه شررررررررهادة بويغة عوس التزاي الحكومة . و م واالزدهار                                          األلفال الحصررررررررول عوس فرد هادفة ومىصررررررررفة لوتعو  
المسررررررررراواة بون  بتحقوق و  ،(من أهداف التىمية المسرررررررررتدامة 4يمكن الوصرررررررررول جليه )الهدف   جودبتوفور تعويم 

 (.من أهداف التىمية المستدامة 5القىسون )الهدف 
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 إلى القضاء على اذه الممارسة الهادفةتجريم تشويه األعضاء التناسلية األنثوية أو السياسات   

كإسررتراتيقية   هاء تشررويه األعضرراء تعمل  ( 6) ي"    وو      "سرر  ومقوق   ( 5) مذكرة تفاهم بون الحكومة  توجد -59
تسررررررررررررتةدي الحكومة التعويم  . و       عاما   18    سررررررررررررن  جلس عدي  تان الفتيات دون  وهي تدعو ،التىاسرررررررررررروية األ ثوية

وقضرررراء في لب ضرررررار تشررررويه األعضرررراء التىاسرررروية األ ثوية و  البىاتالمدرسرررري القود المقا ي كمد ل لتوةية 
إ هاء تشرويه األعضراء المعىوون ب المطاف عوس ا تشراره. كما تعمل الحكومة بشركل وثوق مع الىشرطاء    اتمة

االسررررتراتيقية الولىية وضررررع اال تهاء من   من أجلعمل  العوس جشررررراس الممارسررررون و عوس التىاسرررروية األ ثوية 
مذكرة التفاهم عوس أن األلفال يقب أن    عوس الر م من . و لوحد من تشرويه األعضراء التىاسروية األ ثوية

 .عن ذلك فإن هذه الممارسة مستمرة بغض الىظر ،هذا ا جراء في حقهميوافقوا عوس 

بون القهات الفاعوة الحكومية  العمل التعاو ي  لريق عنج قاز ال ثور ، جرى وفي هذا الصررررررررررررردد -60
في الوصرررررول جلس  القيادةزماي وزارة الشرررررؤون القىسرررررا ية وشرررررؤون األلفال  ي                       ور الحكومية مع تول  مثووتها و 

. تشرررويه األعضررراء التىاسررروية األ ثوية في البود التحذيرية من بالتوةيةالمسرررتمر  الىهوضعامة الىاس بشررر ن 
  أعضررائهنممن  ضررعن لتشررويه        عاما    49و 15ات والىسرراء الوواتي تتراوح أعمارهن بون ا ةفض عدد الفتي و 

 .2019في عاي  في المائة 86,1  سبة جلس 2011في عاي  في المائة 89  سبة التىاسوية من

  بالبشر حما ة الالجئين وحظر الرق واالتجار  
 56-111و ،161-111التوصيتان 

 لموتمسرررررررررررررريالتزاي الحكومرة بتوفور  ظراي حمرايرة مائم  2007                               ي ظهر  را ون حمرايرة الاجئون لعراي  -61
حماية مىظمة أما ة  والتعاون الدوليتسرررررررتضررررررريف وزارة الةارجية   ،في الو ت الحاضرررررررر. و الوقوء والاجئون

 بالفعل آليات لتعديل القا ون المذكور أعاه.الحكومة ووضعت  ،الاجئون

االتقار  يقمعوهو  ا ون   ،2005 ا ون مكافحة االتقار بالبشررر لعاي  سررورالوون حكومة       سررى ت  و د  -62
في بموجب ما مىصرررررررود عويه االتقار بالبشرررررررر و بالبشرررررررر ويضرررررررمن الحماية من الرس والعبودية والسرررررررةرة  

 موظفون، وتوجد  103تدريب  سرررررررورالوون حكومة        وتول ت.  1991لعاي  ( من دسرررررررتور سرررررررورالوون 1)19 المادة
ا مكتب المدعي العاي ووزير العدل ووزارة الشررررررؤون في رئاسررررررته يتشررررررارسباالتقار بالبشررررررر           عمل ت عىسفر ة  

أديىت امرأتان  ،2020شرررررررربا /فبراير  في . و القىسررررررررا ية وشررررررررؤون األلفال التي تتولس تقديم  دمات األما ة
 قار.بتهمة االت        عاما   20                                                      بتهمة االتقار باأللفال و سول األموال وح  م عووهما بالسقن 

  حرية التعبير والفلر والضمير والدين  
 165-111و، 157-111التوصيتان: 

تشرررررين في . و  وود بابال امل حقوس الصررررحفوون في ممارسررررة مهىتهم   1991يحمي دسررررتور عاي  -63
ي      يقر  كررران الرررذي  1965د جلغررراء القزء الةرررامق من  رررا ون الىظررراي العررراي لعررراي وررر بع ،2020األول/أكتوبر 

م                            في جميع المسررررائل التي يحاك  التهم   ججراء جسررررقا  المدعي العاي ووزير العدل      لب ق ،المثور لوفتىةالتشررررهور 
 القرائم. بهذا الىو  منمتهمون أشةاد فوها 

. والهدف من  ا ون  2020ا عاي لعاي   ط وسررررررررررررائ  ا ون الوقىة المسررررررررررررتقوة ل                      وسررررررررررررن  البرلمان أيضررررررررررررا   - 64
اآل رين وحقو هم وضررررمان حماية سررررمعة   ، مسررررؤولة       حر ة و ا عاي  أن ت ون وسررررائط هو ضررررمان هذا    2020 عاي 

تحقوق  بطبيعة الحال ل       بديا   ج فاذ،   يكون هذا القا ون، بما يتضرررررررررمىه من سررررررررروطات أن           المتو  س . ومن  ا  سرررررررررا ية 
 . عوس السواء  ا عاي التقوودية والقديدة   ط عن وسائ  الىاشئة لشكاوى في حالة ا ال تصاف المد ي ا 
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  حق التصويت والمشاركة في الشؤون العامة  
 168-111و، 169-111التوصيتان: 

أ شرررررررررررر ت المفوضررررررررررررية   ،2012                                                      بىاء  عوس توصرررررررررررريات بعثة االتحاد األوروبي لا تةابات في عاي  -65
 ،بعثة االتحاد األوروبي وكما أوصررررت. مؤسررررسررررات حكومية شررررتسلقىة تضررررم   اال تةابية الولىية لسررررورالوون 

في الةطة  فسررررررره الشررررررريء         وأ دمج ؛المراكز المحوية لعد األصرررررررواتجلس عموية  المفوضرررررررية اال تةابيةعادت 
. 2020تشرررررررين الثا ي/ وفمبر  18جلا ها في جرى  التي  ،2024-2020لومفوضررررررية لوفترة ا سررررررتراتيقية  

أ شررررر ت  ،بشررررر ن تعميم مراعاة المىظور القىسرررررا ي  ومسرررررتمرةفعالة   وتعريفجراء حموة توةية  يما يتعوق بإو 
 وا عا ة. والشؤون القىسا ية جدارات لوتوةية اال تةابية الولىيةالمفوضية 

 تمكين المرأة والمشاركة السياسية  

اة بون القىسرررون سرررياسرررة المسررراو  2020ديسرررمبر /كا ون األول 3ة في سرررورالوو ي ألوقت الحكومة ال -66
لضمان   مقصودةبالفعل ججراءات   د اتةذت الحكومة   كا ت  ،السياسةهذه وتمكون المرأة. وحتس  بل جلاس  

وزارة الةارجية مىصررررب في الدولة:   أعوس ومن بون القهات التي تشررررغل فوها الىسرررراء. الت افؤ بون القىسررررون
ووزارة الثروة    ،الشررررررؤون القىسررررررا ية وشررررررؤون األلفالووزارة  ،  و ائب المفت  العاي لوشرررررررلة ،والتعاون الدولي

  .العاي                 وم راجع الحسابات ،ووزارة السياحة والشؤون الثقا ية ،السمكية

  2012 في عاي  في المائة  12,4 سرررربة المقاعد التي تشررررغوها الىسرررراء في البرلمان الولىي من   وازدادت  - 67
وأعضررررررراء  البوديات لمىاصرررررررب رؤسررررررراء  الشرررررررا ات الىسررررررراء  سررررررربة   وزادت .  2018في عاي  في المائة  12,9جلس  

 .  فسها   ال الفترة  في المائة   28,6جلس   في المائة   18من   هذه المقالق ورؤساء  المقالق المحوية 

 ،2023-2019 ،في سرررررررررورالوون    طة التىمية الولىية المتوسرررررررررطة األجل من 5                ووفقا  لومقموعة  -68
قيادية أكبر مما كان عويه المىاصررررب  الد الىسرررراء في ضررررمان أن يكون عد  يتمثل أحد األهداف الرئيسررررية في

 الةطة.       أ لوقتعىدما  2018في عاي 

مؤتمر رؤسرررراء ما  رره  مع       شرررريا  اتم. و العويا  الحكمتواصررررل الحكومة تعوون الىسرررراء في مىاصررررب و  -69
عاب في اسررررررررتي  في المائة 20زيادة بىسرررررررربة تحقوق األمم المتحدة في  وويورس بشرررررررر ن المعقود ب أركان الدفا   

 .تحت التدريبضابطة  328تقىود ، جرى ا  اف في القوات المسوحة لقمهورية سورالوون 

 مةطط  عن لريقتواصررررل شرررررلة سررررورالوون تىفوذ سررررياسررررتها لتعميم مراعاة المىظور القىسررررا ي  و  -70
دائرة في . و شرررررررررررلة سررررررررررورالوون  حوافز لوىسرررررررررراء لا ضررررررررررماي جلسك يفودهذا . و وموظفات                      الترقية المعق ل بها ل

لةوض عوس السواء ومتقدمون من الذكور وا  اف لتوجد فرد مت افئة  السورالوو ية، ا صاحية  المؤسسات  
 توظيف المرشحون الىاجحون. ويقري  ،عموية المقابوة  فسهاوالمرور ب  ،امتحان القبول

أادداف  من  8و 3و 1داف األاد ) -إعمدال الحقوق االقتصددددددددداد دة واالجتمداةيدة والثقدا يدة  -دال 
 التنمية المستدامة(

 ،لترابط بون جميع حقوس ا  سررررررانالمتمثل في اة بالمبدأ الراسرررررر  اآلن سررررررورالوو ي الحكومة ال      تسررررررو م  -71
بموجررب دسررررررررررررررتور . و اال تصرررررررررررررررراديررة واالجتمرراةيررة والثقررا يررةحقوس وفهي تولي أهميررة كبورة كررذلررك ل ولررذلررك

في الفصرل الثا ي كمبادئ أسراسرية لسرياسرات  اال تصرادية واالجتماةية والثقا يةحقوس  ال        أ درجت، 1991 عاي
حقوس البقعل بعض  مراجعة الدسررررتورتوصرررري لقىة . و معيارية فإ هالموحة   كو هاعوس الر م من ف ،الدولة

 اعتماده. سيقري واجبة ا  فاذ في الدستور القديد الذي  اال تصادية واالجتماةية والثقا ية
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عوس الموثاس األفريقي لحقوس ا  سررررررران والشرررررررعوب الذي  1983ت سرررررررورالوون في عاي     د  صررررررر و د  -72
 ،2015في عاي . و بشرررر  ها يضررررمن الحقوس االجتماةية واال تصررررادية فحسررررب بل يقعوها  ابوة لوتقاضرررري ال

الدورية  تقريرها جلس الوقىة األفريقية لحقوس ا  سرران والشررعوب وتعتزي تقديم تقاريرها سررورالوون  دمت حكومة  
التصررررررررديق عوس العهد الدولي الةاد بالحقوس اال تصررررررررادية واالجتماةية والثقا ية   كان  د جرى . و المت  رة

 دورية. تقرير أولي وتقاريرة لتقديم سورالوو ي وتةطط الحكومة ال 1996عاي  في

 ،اتالتي اعتمدتها الحكوم طط التىمية   فيالسررياسررات ويهدف جعمال الىظر األسرراسرري من حوث   -73
برالمعىس   لوحقوس اال تصرررررررررررررراديرة واالجتمراةيرة والثقرا يرةجلس ا عمرال التردريقي  ،2002وال سرررررررررررررريمرا مىرذ عراي 
أي الحق  ،( من العهد الدولي الةاد بالحقوس اال تصرررررادية واالجتماةية والثقا ية1)2المقصرررررود في المادة 

 ،لوحكومة   الولىية المتوسرررررطة األجل طة التىمية   حددت ،             ومراعاة  لذلك. والعملالغذاء والتعويم كل من في 
لوحق في  عمال التدريقي من أجل ابرامج واسرررررررررررتراتيقيات  ،1في جلار المقموعة    ،2023-2019 لوفترة

 وا سكان بما يتفق مع أهداف التىمية المستدامة. والعملالتعويم والمياه  كل من

  الحق في مستوى معيشي الئق والضمان االجتماعي  
 173-111التوصية 

ع ت  طة الر اء و  ف  ذت حتس كا ون األول -74  طة التىمية الولىية فتها      و و    2018ديسرررررررررمبر /                                          و ضررررررررر 
ية الموجهة ات سوسوة من ا جراءات السياسبالتفصول هذه الةطة          وتحد د. (2023-2019)  المتوسطة األجل

مع  طة المسررررررررررررتدامة و  مع أهداف التىمية                     وتتواءي الةطة أيضررررررررررررا   حو الحد من الفقر وتىويع اال تصرررررررررررراد. 
 لاتحاد األفريقي. 2063 (أجىدة)

                        و ضرررعت  طة اسرررتثمار شررراموة   ، طة التىمية الولىية المتوسرررطة األجلبا ضرررافة جلس صررريا ة و  -75
لتحقوق   المطووبةالبرامج والمشرررراريع الرئيسررررية هذه الةطة األ ورة حددت  و أهداف التىمية المسررررتدامة. بشرررر ن 

 .2030أهداف التىمية المستدامة بحوول عاي 

برامج تهدف جلس بوضررررررع  ، الوقىة الولىية لوعمل االجتماعي   عن لريق  ، ة سررررررورالوو ي الحكومة ال   و امت  - 76
 يوي:  تشمل ما  ، يحتوي هذا البر امج عوس عدة مكو ات لوحد من الفقر . و الحد من الفقر وتحسون اال تصاد 

المعيشية ألسر  جلس اوالتحويات الىقدية    ،ات األمان االجتماعيلتىفوذ شبك  استحداف  ظم •
تحويات  قدية ربع سىوية       تقد ي و   .وإدارة البرامج وبىاء القدرات ،التي تعا ي من فقر مد ع

 .د عة الفقر   م  أسرة  50 000 جلس كل أسرة من( لوون  250 000) بمبوغ

حكومتا   تتشررررررارس في تمويوه الذي  ‘ السرررررراي  تولود من أجل   تحقوق الىمو لوفقراء بر امج ’   يوجد  •
       العي   تحسرررررررررررون سررررررررررربل  جلس في المقاي األول  ويهدف سرررررررررررورالوون وجمهورية ألما يا االتحادية 

 جيحاد عوس   محدد مع التركوز بشرركل   ، سررهم في التىمية وتولود السرراي                        ومقتمعات المسررتفودة وي  ل 
 ء( في مقتمعات ريفية مةتارة. فرد عمل وتولود الد ل لوفئات الضعيفة )الشباب والىسا 

  عن لريق بشدة المصابون قرحس الحرب  ل  رامة ال استعادة يرمي جلس يوجد بر امج تعويضات  •
التدريب عوس تولود الد ل ومحو          ت  م ل ب  ، جعادة ت هول      م ىو في شرررررررركل   جلوهم تقديم تعويضررررررررات 

 البورد في جميع أ حراء    ا  برد ير ق                       لوعمرل االجتمراعي التحق   الوقىرة الولىيرة  ت أعراد . و األميرة المراليرة 
حراالت  من   16 219 البرالغ  العردد ا جمرالي المتبقي   أصرررررررررررررل من حرالرة    9 654 مقموعره  ممرا 

من هذا العدد مىحة   2  250           و  دمت جلس  ، المرتبط بالحرب العىد القىسرررررررري    ا  اف ضررررررررحايا 
 ل ل شة .  لوون  ( 1 200 000ألد ) مووون ومائتي  بمبوغ جعادة ت هول 
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لوعمرل االجتمراعي برامج تهردف جلس معرالقرة محىرة الىسرررررررررررررراء  الوقىرة الولىيرةلردى وتوجرد  •
جلس  ،هذه البرامج عن لريق د سرررررررررررعت الوقىة، . و واأللفال والفئات الضرررررررررررعيفة األ رى 

برامج   عن لريقق ذلك      تحق  و أموال لضرررررررمان حماية الىسررررررراء واأللفال.  الحصرررررررول عوس 
الوقىة  قيايمع  ،عوس الصرررررررررررررعود الولىيتىفوذها جرى   الحماية االجتماةية المةتوفة التي

 امرأة. 2 250دعم الد ل بتقديم الولىية لوعمل االجتماعي 

الوواتي   ضررررررعيفات الحالاألرامل   ،الذي ا تهس اآلن  ،اسررررررتهدف بر امج تعويضررررررات الحرب ،كذلك -77
لوعمررل   ررامررت الوقىررة الولىيررة. و ات لوون سررررررررررررررورالوو يمويررار  3,5مىحررة جعررادة ترر هوررل  رردرهررا              رر دمررت جلوهن

من ذوي ا عا ة في  ظاي التحويل الىقدي  ور المشرررررو  بطريقة         شررررةصررررا   10  982االجتماعي بتسررررقول 
عوس با ضرافة جلس تزويدهم بالقدرة ال ا ية  ،البودشروار            العي   في ج راج هؤالء األشرةاد من بغية كريمة 

 من التسول في الشوار . وتةووعوس الذات  تتسم باالعتمادةي  حياة 

  (من أاداف التنمية المستدامة 6الحصول على المياه )الهدف   
 176-111التوصية 

القوا ون هي:  ا ون  هذه . و الوصرررررررول جلس المياه جمكا ية  وا ون لتحسرررررررون  سرررررررورالوون حكومة اعتمدت  - 78
  ؛ 2017 5 ر م  ، دارة الموارد المائية الولىية    الوكالة  ا ون و  ؛ 2017لسرررررىة    4ر م  السرررررورالوو ية، شرررررركة المياه 

وإدارة موارد المياه في    اسررررتةداي تى  هذه القوا ون عوس . و 2017لعاي   6ر م  ، وما   و ا ون شررررركة مياه وادي 
       تةط ي    -  التصرردي لتحديات األلفية  المسررتفودين من بر امج   أحد        أيضررا  هي سررورالوون . و عوس  حو مسررتداي  البود 

             المقررد ي جلس  مع زيررادة الرردعم دوالر من دوالرات الواليررات المتحرردة مووون  35,5 ( بمىحررة  رردرهررا MCCالعتبررة ) 
ازداد الوصرول جلس مياه الشررب  . و من أهداف التىمية المسرتدامة   6يتماشرس مع الهدف   بما  البود  طا  المياه في  

 . 2017 في عاي  في المائة  71,3جلس   2013في عاي   في المائة   51,8عوس الصعود الولىي من 

ثما ية  طاعات   ثا ي أعوس القطاعات أولوية من بون ة المياه باعتبارها سررررررورالوو ي حددت الحكومة ال  د  و  - 79
 طة التىمية الولىية  في   البىية التحتية والقدرة التىافسرررية اال تصرررادية   -   3المقموعة ذات أولوية لوتىمية في جلار  

ون موارد المياه عن لريق المسرررررررتهدفات  وتهدف هذه الةطة جلس تحسررررررر  . 2023- 2019المتوسرررررررطة األجل لوفترة 
السررررررياسررررررية التالية: زيادة الىسرررررربة المئوية لوسرررررركان المتمتعون بإمكا ية الحصررررررول عوس مياه الشرررررررب الم مو ة من 

؛ وزيادة الىسرررربة المئوية لوسرررركان الذين لديهم جمكا ية  2023في المائة بحوول عاي   80في المائة جلس    59,6  سرررربة 
ىة التي يبوغ و ت الحصرررول عووها الوصرررول جلس مصررردر من م  في المائة    69دقيقة من   30                                                صرررادر المياه المحسررر 

                                                                  ؛ و فض الىسبة المئوية لوسكان الذين يحصوون عوس  دمات مياه ال ي عو ل 2023في المائة بحوول عاي   85جلس  
 . 2023في المائة بحوول عاي    7في المائة جلس    24عووها أو محدودة من  

من   8بمن فيهم النسددداء واألصدددخاص عوو اإلعاقة )الهدف   ،فرص العمل للجمييفير  تو الحق في العمل:    
  (أاداف التنمية المستدامة

 30-111التوصية 

بشرررررررر ن عمل  138ة بالفعل عوس اتفاقية مىظمة العمل الدولية ر م سررررررررورالوو ي ت الحكومة ال     صررررررررد   -80
 ،)اتفاقية أسررررررررررروأ أشررررررررررركال عمل األلفال(  182واالتفاقية ر م  ،(لسرررررررررررن العملاأللفال )اتفاقية الحد األد س 

لوضررررررررررررررمرران  102 ر م االتفرراقيررةو  ،1930التفرراقيررة العمررل القبري لعرراي  2014لعرراي  29 ر م البروتوكولو 
 160 واالتفرررراقيررررة ر م ،(جدارة العمررررل) 150 واالتفرررراقيررررة ر م ،1952لعرررراي االجتمرررراعي )المعررررايور الررررد يررررا( 

 .( 7) 2011 ( لعايالعمال المىزلوون) 189واالتفاقية  ،1985 ( لعايجحصاءات العمل)
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التالية لحظر عمل األلفال والقضررررررررررررراء عويه وتعزيز  التدابورة سرررررررررررررورالوو ي كما اتةذت الحكومة ال -81
كوت      عاما   18الةطرة ل لفال دون سررن   ب شرركال العمل ائمة        و ضررعت رفاههم: الفىية  يةوقىة التوجوهال         ؛ وشرر 
ك ؛عمررل األلفررالب  المعىيررةالولىيررة  في  تجريرر    أ  و  ؛فر ررة عمررل ولىيررة لمكررافحررة االتقررار بررالبشررررررررررررررر وررت    وشرررررررررررررر 

 في الووي العالمي لمكافحة عمل األلفال         واضرررررط وع    ؛لعمل األلفال دراسرررررة اسرررررتقصرررررائية ولىية 2011 عاي
 طة         وو ضررررعت؛ لتحقوق العدالة ل لفالاسررررتراتيقية         وو ضررررعت  ؛دعوة بشرررر ن عمل األلفال/توةية  ب  شررررطة

وجرت المصررراد ة   ،بما في ذلك االتقار باأللفال  ،العمل الولىية لوقضررراء عوس أسررروأ أشررركال عمل األلفال
 مقوق الوزراء. ووافق عووها ولىية لوعمالةسياسة        وو ضعت ،عووها

الصررررررررىدوس الولىي لوضررررررررمان   ا ون   فيالعمال المهاجرين  تىاول مسرررررررر لةبشرررررررركل كامل ولم يقر  -82
ت عوس      صررررررررررد  وإن كا ت وزارة العمل والضررررررررررمان االجتماعي  د    ،2001لعاي  5ر م      وو نوالت مون االجتماع

 ا ون الصررررررررىدوس هذا يةضررررررررع ومع ذلك، . 143 ور م ،102 ور م ،97 اتفاقيات مىظمة العمل الدولية ر م
. الهقرةالسرياسرة الولىية المتعوقة ب دمج بعض أحكاي اتفاقية مىظمة العمل الدولية في    بقصرد        حاليا  لومراجعة  

هقرة الود العاموة في مسرررررر لة  دمج  ‘1’ة عوس وجه التحديد جلس: سررررررورالوو ي لحكومة الاتهدف  ،بشرررررركل عايو 
 جلس أ صرررررررررررس حد والتقوول مناألثر ا يقابي  زيادة  ‘2و’ لهذه التىمية؛  التةطيطفي  التىمية الولىية و  برامج

 اسررتحداف  ‘3و’ ؛جلس الحد األد س  اال تصررادية -  اآلثار السرروبية لهقرة الود العاموة عوس التىمية االجتماةية
ة لقىة سرورالوو ي أ شر ت الحكومة ال ،با ضرافة جلس ذلك. و الهقرة في التةطيط ا  مائيمسر لة آليات  دماج  

 الموظفون العموموون. مرتباتبهدف مواءمة  والمرتباتاألجور 

 2018 األعواي في  دائرة المؤسرررررسرررررات ا صررررراحية السرررررورالوو ية جلس        أمواال   دمت األمم المتحدة و  -83
 اال ةرا يشقع هذا المشرو  الىزالء عوس . و        زيا    290فتو حسابات مصر ية لر  من أجل    2020و  2019و

حققرة من التردريرب  ت جيردا  العرائردات الم . ويقري في المركز  وجودهمفي التردريرب عوس المهرارات الحيراتيرة أثىراء 
 .بعد ا فراج عىهمواستةدامها في حساباتهم 

  (من أاداف التنمية المستدامة 3إيبوال )الهدف وباء الحق في الصحة والدروس المستفادة من   
 189-111إلى  177-111التوصيات 

وزارة الصررررحة والصرررررف  عن لريق  86-111التوصررررية  لتوبية طوات   سررررورالوون اتةذت حكومة  -84
بما في ذلك الرعاية الصررحية المقا ية  ،فوروس جيبوالوباء بر امج شررامل لوىاجون من وذلك بوضررع الصررحي  

أ شرررررررررررررر ت وزارة  ،جيبوالتقربة فوروس  يما يتعوق بالدروس المسررررررررررررررتفادة من . و هذا الوباءلقميع الىاجون من 
جلس مراجعة  المؤديةالعموية         حاليا  هي تباشررر ، و الصررحة والصرررف الصررحي مديرية األمن الصررحي والطوارئ 

لحقوس ا  سررررران. كما أ شررررر ت           مراةيا  الحقائق الحالية وجعوه   ل ي يواكب  1960 ا ون الصرررررحة العامة لعاي 
 مبادئ توجوهيةووضرررعت   المقالعاتوزارة الصرررحة والصررررف الصرررحي فرس اسرررتقابة سرررريعة عوس مسرررتوى 

تعىي هذه التدابور أن . و مسرررتوى المقالعاتعوس مسرررتوى الولىي و لاسرررتقابة لوطوارئ وبروتوكوالت عوس ال
عوس   لها القدرةلاسررتقابة لحاالت الطوارئ الصررحية وبالتالي   ذات اسررتعداد أفضررلسررورالوون أصرربحت اآلن 

 .ةالحالي " 19-"كوفود جائحة أثىاءحماية حقوس موالىوها كما شوهد 

األسرراسررية        ح زمةبما في ذلك ال  ،لتحسررون الصررحةة سررياسررات رئيسررية سررورالوو ي وضررعت الحكومة الو  -85
وسرررياسرررة الصرررحة ا  قابية  ،(2016وسرررياسرررة التمريض والقبالة ) ،(2015لوةدمات الصرررحية األسررراسرررية )

والةطة االسررتراتيقية  ،(2021-2017)  من أجل الصررحة،الموارد البشرررية واسررتراتيقية  وسررياسررة   ،(2017)
 ،             موظفا  صررررررررررحيا    2781تعوون ، جرى  2020من عاي            واعتبارا   .(2023-2019الولىية لوتمريض والقبالة )

بون في الفترة سررررررررررررررقوررت الحكومررة  تررائج جيقررابيررة  ،. و تيقررة لهررذه التررد ات       موظفررا   1 170ترقيررة  وجري 
في مولود حي  1 000حرالرة وفراة ل رل  89ا ةفض معردل و يرات الرضررررررررررررررع من . و 2017و 2008 عرامي
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وا ةفض معردل و يرات األلفرال دون سررررررررررررررن الةرامسررررررررررررررة  ،2017عراي في حرالرة وفراة  56جلس  2008 عراي
 تحديات عديدة. توجدال تزال  بود أ ه.  فسها حالة وفاة  ال الفترة 94جلس  140 من

في مقموعة وذلك أولوية لتحسررررررون الرعاية الصررررررحية                                            وت عطي  طة التىمية الولىية المتوسررررررطة األجل   - 86
لتقديم  يتمثل الهدف االسررررتراتيقي في تحويل  طا  الصررررحة من  ظاي   ، في جلار هذه المقموعة و .  1السررررياسررررات 

لتقرديم الرعرايرة   وفعراليرة  ولىي ذي موارد كرا يرة التقهوز و ور مائم جلس  ظراي  ورديء الموارد  الةردمرات تىقصررررررررررررره 
من دوالرات ووون دوالر  م   428,38 مقموعه ج فاس مبوغ  . وسيقري الصحية ب سعار معقولة لوقميع ومتاح لوقميع 

 1,64بوغ ا  فاس عوس الصرحة   ، 2015في عاي . و 2023و   2019بون عامي ما  عوس الصرحة  الواليات المتحدة 
 . في المائة   1,8جلس   2019وارتفع في عاي   ، من الىاتج المحوي ا جمالي  في المائة 

                                   رسررميا  االسررتراتيقية الولىية لوحد من  السررورالوو ية ألوقت الحكومة   ، 2018ديسررمبر / في كا ون األول و  - 87
 عمويات جلاس ج ويمية. ب تبع التىفوذ ال امل لهذه االستراتيقية    و  س . و حمل المراهقات وزواج األلفال حاالت  

  (من أاداف التنمية المستدامة 4والتثقيف في مجال حقوق اإلنسان )الهدف  ،الحق في التعليم  
 204-111إلى  190-111التوصيات 

توجد اآلن وزارتان لوتعويم: وزارة التعويم األسرررراسرررري  ،ألهمية التي تولوها الحكومة لوتعويم             ظرا  جلس ا -88
با ضرافة جلس أهداف . و التعويم مىصرود عويه في دسرتور سرورالوون . و والعالي التقىيوالثا وي ووزارة التعويم 

توجوهات فإن سررررررررورالوون، بفضررررررررل   ،درة عن البرلمانالقائمة والقواعد والووائو والقوا ون الصررررررررا  اتالسررررررررياسرررررررر 
كل من التعويم األسرراسرري  يما يتعوق ب  جود مقا يتتمتع اآلن بتعويم مدرسرري   ،ات في اآلو ة األ ورةالسررياسرر 

مدارس الحكومية ال وال سريما البودت ثور مباشرر عوس االلتحاس بالمدارس في جميع أ حاء حدوف  والثا وي مع 
 .س مساعدة حكومية           التي تتوق  والمدارس 

 في المائة 15لوتعويم من المرصرررررودة ة من مةصرررررصرررررات موزا وتها سرررررورالوو ي زادت الحكومة الو د  -89
. التعويم المردرسرررررررررررررري القورد المقرا ي  ظراي مرحوي لتىفورذ الت مورة ال رامورة لمبرادرةاتبرا  مع  في المرائرة 21جلس 

لمزيد من             متيحة  بذلك ،مدارس جديدةجيقاد عوس  والثا وي وافقت وزارة التعويم األسراسري   ،عوس أرض الوا عو 
التعويم المدرسررررررري   مةطط عن لريقفرصرررررررة لاسرررررررتفادة مما تقدمه الحكومة الاأللفال الموتحقون بالمدارس 

. الدراسرة بالمدارس من جا ب البىات واألوالدالفترة المشرمولة بالتقرير جتماي  أثىاء            . و د تحسر نالمقا يالقود 
 92بىسررررربة ؛ و 2015في عاي  في المائة 65,4مقابل   ،2019في عاي  لوبىات في المائة 90 بىسررررربةفقد زاد  

 .2015 عاي في في المائة 48,7مقابل  2019 عاي في ل والد في المائة

في  30ضرررابطة ) 60موظد من بوىهم  200 رالوو يةو السررر ا صررراحية  دائرة المؤسرررسرررات  بت     در  و  -90
الو اية مىها  العدوى و في مقال  المائة( بدعم من بر امج األمم المتحدة ا  مائي بشررررر ن أفضرررررل الممارسرررررات 

مسررررررابقة مو ة جمال   الدائرةاسررررررتضررررررافت  البود. و في جميع أ حاء   "19-                     لوتصررررررد ي لقائحة "كوفودمكافحتها و 
عادة    المركز ا صررررررراحيفي                   وأ جريت المسرررررررابقة البوديع أ حاء في جم  في المراكز ا صررررررراحية لوىزيات

 .2019تشرين الثا ي/ وفمبر  11ا دماج في 

 تعليم حقوق اإلنسان  

والوقىرة الولىيرة  ،2004عراي                      المىشرررررررررررررر  ة بموجرب  را ون  ،حقوس ا  سررررررررررررررانالوقىرة السررررررررررررررورالوو يرة ل -91
أ شرررررررررطة   عدة أشررررررررركال:ب لوديمقرالية هما ال يا ان الرئيسررررررررريان المكوفان بالتثقيف في مقال حقوس ا  سررررررررران 

 والتوةية والدعوة. التعريف
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الوقىة بتعزيز حقوس ا  سررررررررررررران   2004لعاي  حقوس ا  سرررررررررررررانالوقىة السرررررررررررررورالوو ية ل            ي وزي  ا ون و  -92
حقوس ا  سرررررررررررررران. وهذا في مقال  جيقاد ثقافة ولىية من أجل   ثقيفهوت توةية القمهور    عن لريقوحمايتها 

هذه   من جا باسررتهدف التدريب والتوةية  د . و وتوثوق ومحفوظات الحقيقة والمصررالحةليشررمل توفور مركز 
. وجرى ومقتمع األعمرال ،والحكراي التقوورديون ،و وات األمن ،والطاب ،عردة شرررررررررررررررائو من المقتمع الوقىرة

وس ا  سرررران والسرررراي في معظم المدارس الثا وية لقعل المعومون والطاب يتعومون المزيد  ج شرررراء  وادي حق
 عن حقوس ا  سان.

وإدامررة الوعي  جيقرراد في ،في جموررة أمور ،تتمثررل بواليررة          المزو دة والوقىررة الولىيررة لوررديمقراليررة، -93
المطاف جلس تولود    اتمةتهدف في  ،حقوس ا  سررررررررانب  المتعوقة  بمبادئ الدسررررررررتورية والموالىة والمسرررررررراءلة

 . ويقري توةية الىاس بحقو همبغية ا عاي   طوسررائ عوس بعض الوسررائل المسررتةدمة  تشررتمل . و الديمقرالية
 يسررتهدف كذلك. البودالتحدف بها في             تةداما  فياألكثر اسرر تىفوذ البرامج التعويمية بالوغات المحوية الرئيسررية 

يسررررراعد جد ال التربية المد ية عوس . و المحرومةالمحوية المسرررررتولىات العشررررروائية أو المقتمعات التعويم  هذا
 حقوس ا  سان. تعويمتعزيز 

يف  الذي يهدف جلس تثق  المقتمعي مقوق المسرراعدة القا و ية بر امج التمكون القا و ي  اسررتحدف كما  - 94
جوسررات    عن لريق تىفوذ  شررا  التمكون هذا  . ويقري الىاس بشرر ن القوا ون وحقوس ا  سرران والعمويات القا و ية 

الةاصرة  حتياجات العدالة  ال        تبعا  كل جوسرة   مواضريع الىقا  أثىاء تحديد  ويقري  ، ة ي التوةية المقتمعية والمدرسر 
، كان عدد من مقوق المسررررررررررراعدة القا و ية   ت            ووفقا  لسرررررررررررقا . أو المدرسرررررررررررة المعىية  بالمقتمع المحوي المعىي 

 . المدارس يذهبون جلس          ولفا          شةصا    40  953 هو   2018من البر امج في عاي  استفادوا 

وتحتل القوات المسررررروحة لقمهورية سرررررورالوون مو ع الصررررردارة في تىفوذ التزامات حكومة سرررررورالوون  -95
 14جىيف ر م  ات ا ون اتفاقي  ،عوس سررررررررربول المثالأي،  –بموجب القا ون الدولي ا  سرررررررررا ي ذي الصررررررررروة  

 1949آب/أ سررررررررررررررطق  12اتفررررراقيرررررات جىيف المؤر رررررة في القوا ون المحويرررررة دمج         الرررررذي أ   2012 لعررررراي
 .1977حزيران/يو يه  8روتوكوالتها ا ضا ية المؤر ة وب 

 تقررديم تعويم جلس، يقري في مركز ترردريررب القوات المسرررررررررررررروحررة          المقىرر دينترردريررب و أثىرراء الت ويف و  -96
األشررةاد  فئاتحقوس   محددتعويمهم بشرركل   . ويقري حقوس ا  سرران بشرر نالطاب العسرركريون والمقىدين 

هو با ضررررررافة البر امج التدريبي  وهذا.  ت جىيف والبروتوكوالت ا ضررررررا يةبموجب اتفاقياالمتمتعة بالحماية 
و د  ،في مقال حقوس ا  سرررران دا ل القوات المسرررروحة لقمهورية سررررورالوون               القائمة فعا  برامج التدريب جلس 
ا صرردار   ،قىدي"ال"حقوس   المعىو ةفي وثيقة سررياسررة القوات المسرروحة لقمهورية سررورالوون موة  له       أ درج
حقوس القىدي وحقوس بالتفصرول هذه الوثيقة  وتعرض. )وزارة الدفا ( 2018تشررين الثا ي/ وفمبر  -  األول

 القىدي. بمهايالمد وون المتعوقة 

التنمية  من أاداف  16هدف الالوطنية لحقوق اإلنسدددددددددان )السددددددددديراليونية تعزيز اللجنة  -ااء 
 المستدامة(

 54-111التوصية   

الوقىة السرررررورالوو ية  تقديم دعم الموزا ية جلس   ، وزارة المالية  عن لريق ، ة سرررررورالوو ي الحكومة ال تواصرررررل   - 97
في   مىقزاتها كقزء من  ،  امت وزارة المالية  عوس سبول المثال . و )لقىة حقوس ا  سان(  حقوس ا  سان الولىية ل 
  كروري  صرررررررررررررررف مربرورغ  عرن لرريرق لرهرررررررذه الرورقرىرررررررة الرقررررررردرات الرمرؤسرررررررررررررسرررررررررررررريرررررررة  ودعرم  برترعرزيرز  ، 2019عررررررراي 

 ،حقوس ا  سررررررررررران المتعوقة ب وشررررررررررركاوى الوقىة ل  اسرررررررررررتقابة عموية من أجل   لوون   14 752 294 000.00  دره 
. مهاي الوقىة في مقالي الرصررررررررد والبحوف التثقيف العاي وتعزيز  عن لريق  تحسررررررررون ثقافة حقوس ا  سرررررررران ل و 
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ضررررمان تزويد لقىة حقوس ا  سرررران ب  وذلك الوفاء بالتزاماتها بموجب مبادئ باريق  سررررورالوون تواصررررل حكومة  و 
 ررا ون  القيرراي، عن لريق ضرررررررررررررمرران و  ؛ من حوررث  و  القىق متواز ون  أموال وموظفون بررالموارد ال ررا يررة من 

وضررمان   ؛ وتحقوق ال فاءة واالسررتقالية لها  ، لوقىة الىطاس    بإيقاد والية تحقيقية وشرربه  ضررائية واسررعة  ، برلما ي 
 ،     تقررد ي بررالىظر جلس مررا . و با  وود من حوررث المكرران  البوررد ع أ حرراء في جمي  أداء أعمررالهررا في الوقىررة اسرررررررررررررتمرار 

لحقوس  ( باعتبارها المؤسرررررررررسرررررررررة الولىية المسرررررررررتقوة A"ألد" )   د من الدرجة         المعتم   مركزها عوس   الوقىة حافظت  
 . البود ا  سان في  

  والتصدي لإلفالت من العقاب والمساءلة، ،مكافحة الفسادلجنة   
 60-111التوصية 

 ؛تىفوذ جووها الرابع من ا سرررررررتراتيقية الولىية لمكافحة الفسرررررررادب          ة حاليا  سرررررررورالوو ي الحكومة ال تقوي -98
. لقىة توجوهية لإلشررررررررررراف عوس التىفوذولاسررررررررررتراتيقية  .  2023-2019وفترة                        وهي اسررررررررررتراتيقية و ضررررررررررعت ل

 الوزارات وا دارات والوكراالت دارة الىزاهرة في جميع لقىرة  هرذه الوقىرة شرررررررررررررركورت ،برا ضرررررررررررررررافرة جلس ذلركو 
 ا سررررررررررررتراتيقية الولىية لمكافحة الفسرررررررررررراد . وتعتمدتوصرررررررررررريات االسررررررررررررتراتيقيةتىفوذ  شررررررررررررراف عوس ا بغية
سررررررررررقوت لقىة   ،2018مىذ عاي . و والتوةية: ا  فاذ والو اية  وامه ثاثي األبعاد        هقا    2023-2019 لوفترة

 أحد العوامل التي أسرهمت في ذلك هووكان  ،سرات الفسرادممار           التصرد ي لمكافحة الفسراد  تائج موموسرة في  
جرائم الفسرراد بسرررعة وكفاءة. مرت بي قضرراة  اصررون لمحاكمة ب         مزو دةج شرراء محكمة  اصررة لقضررايا الفسرراد 

جلس  ما يقول في المائة، 98لقضرررررايا ومعدل جدا ة يزيد عن بشررررر ن امقاضررررراة سرررررريعة  وبىاء عوس ذلك، توجد
اسررررررررررررررتردت لقىة  ،2019من عاي              . واعتبرارا  المىراصررررررررررررررب العرامةفي حالة  العقراب   من ا فات من أد س حد

ومن المىتظر  .بسرررربب الفسرررراد وممارسررررات الفسرررراد               كا ت  د ف قدتلوون مويار  12أكثر من   مكافحة الفسرررراد
الحاالت في األشررهر ا تهاء الىظر في  اسررتردادها بعد  سرريقري   جضررا ية                                    اسررترداد ما ي قد ر بسررتة مويارات لوون 

 الةدمات االجتماةية.                       القادمة ست ةص   لتقديمالستة 

(      معد لأ رت الحكومة السررريا  ية  ا ون مكافحة الفسرراد )ال  ،2019ديسررمبر /كا ون األول 3في و  -99
 لتحقوق األهداف التالية: 2019لعاي 

 ؛تشديد العقوبة عوس جرائم الفساد ال برى  •

مصررررر ية  درها فائدة مع دفع أو اسررررترداد األموال المةتوسررررة  ج رار سرررروطة ججراء مقاضرررراة •
 ؛في المائة 10

 المتساهوة؛االستئىاف ضد األحكاي  ج رار سوطة •

           عووها فعا  والحصررررررول                          تقب ل الحصررررررول عوس مزاياتعريف الفسرررررراد ليشررررررمل   طاس  توسرررررريع  •
 ؛واالستفادة         وتوق وها 

 اتذين يتةوفون عن تقررديم ج رار عقوبررات جداريررة عوس جميع الموظفون العموموون الرر تقرير  •
 بممتو اتهم.

 فز جيمان الموالىون  ،2018لعاي األفريقي باروموتر لو                          السررررتقصرررراء مؤشررررر تصررررو ر الفسرررراد       وفقا  و  -100
 66 جلس أكثر من في المائة  40  وهوبقهود الحكومة في مكافحة الفساد من أد س مستوى له عوس ا لاس  

في بطا ة  20من أصرل   13درجة  سرقوت سرورالوون  ،2019من عاي     ا  . واعتبار ( 8) 2018في عاي  في المائة
 فسررررره في العاي  في المائة 81  سرررررربة وحصرررررروت عوس  التي ت  ذ بها مؤسررررررسررررررة تحديات األلفية  داءاألقياس 

 .2018 عاي في في المائة 79 مع  سبةمقار ة بال
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من أاداف   16وسددددددديادة القانون )الهدف  وإمكانية الوصدددددددول إلى العدالة، ،إقامة العدل -واو 
 (التنمية المستدامة

 152-111و ،142-111و ،141-111و ،136-111و ،72-111و ،71-111التوصيات   

زيادة  درة لمن القضررررررررراة لمعالقة الىق  الحاد في الموظفون القضرررررررررائوون و                     ع و ن لوقضررررررررراء المزيد -101
 المقالعاتيوجد في معظم   ،2019من عاي              . واعتبارا  والحد مىهاالمحاكم عوس معالقة القضرررررررررايا المتراكمة 

 ،2016في عاي . و يوجد  اضرررررررررريان مقيمان  ،عواصررررررررررم المحافظاتأو  ال بورةلمدن وفي حالة ا ،          اض  مقيم
في . و العويراحرد برالمحكمرة سررررررررررررررتئىراف و راض وااالو راض بمحكمرة    العراليرة ضرررررررررررررراة برالمحكمرة  عشرررررررررررررررة      ع و ن

وأربعة بمحكمة االسررتئىاف. ومن بون  ضرراة محكمة  العوياأربعة  ضرراة بالمحكمة       ع و ن  ،2019آذار/مارس 
وأحد الشرررررروا ل التي . من ا  اف        حديثا ،ون      عو ى من القضرررررراة الم في المائة 50أو   ،كا ت اثىتان ،االسررررررتئىاف

                                                عدي وجود  اض  مقيم في المىطقة الشمالية الغربية.                                   تىظر فوها حكومة سورالوون حاليا  هو

السررررررررررررابق لومحاكمة واالكتظاع والرفض التعسررررررررررررفي لوحق في        مطو ليمكن أن يؤدي االحتقاز الو  -102
. ا فراج بكفرالرة جلس ا تهراس حقوس المحتقزين بمرا يتعرارض مع  واعرد مرا رديا بشررررررررررررررر ن معرامورة السررررررررررررررقىراء

بدعم من بر امج   ،السروطة القضرائية  وضرعت ،المتهمون عوس كفالة  حصرولوضرمان   الشروا للمعالقة هذه و 
 5ر م  بوصرررررررررررفها الصرررررررررررك الدسرررررررررررتوري  ،          التي   شررررررررررررت ،2018الئحة ال فالة لعاي  ،األمم المتحدة ا  مائي

 Supplement to the Sierra Leone Gazette) سرررورالوون القريدة الرسرررمية لموحق في   ،2018 لعاي

Vol. CXLIX, No. 63،)  عوس          تدريبا  أجرى القضرررررراء  و   .2018تموز/يوليه  12بتاري  الصررررررادرة    63ر م
 بش ن ال فالة. وقمهورتوةية لأ شطة          كما  ظ ملوقضاة و ضاة الصوو  2018لوائو ال فالة لعاي 

المراكز في   االكتظاعمحاوالت لتةفيف   السررررررررررورالوو يةا صرررررررررراحية    دائرة المؤسررررررررررسرررررررررراتبذلت و  -103
          ووا  في  وازداد ، زيل 5  000 في الدولةسررررررررررررررقىاء العدد ا جمالي لوبوغ  ،2018في عاي . و ا صرررررررررررررراحية

أموال لزيادة تةفيف  جلس تدبورالسررررررررعي   وجرى . 2020في عاي  زيل  4 300ا ةفض جلس ثم  ،2019 عاي
القىائية  لومحاكم ظم رئيق  ضراة سرورالوون جوسرات  . و في األ اليم  المراكز ا صراحيةبعض االكتظاع في 

 السقىاء في المقالعات. اكتظاعكيفية تةفيف بش ن  2020عاي في 

 16و  10و 5األاداف  )  نوع الجنسوالعنو القائم على  وإمكانية الوصدددول إلى العدالة،    والبنات،النسددداء    
 أاداف التنمية المستدامة(من 

في عموية االسرررررتراتيقية الولىية  شرررررراس الذكور  ،و ائي كتدبور ،ةسرررررورالوو ي الحكومة الوضرررررعت   -104
في جموة   ،وتهدف االسررررررتراتيقية. )العىد القىسررررررا ي(  العىد القىسرررررري والعىد القائم عوس  و  القىق مىع
ودعم حقوس  ،بون القىسرونوالىهوض بالمسراواة  ،القىسرا يجلس القضراء عوس العىد القىسري والعىد  ،أمور

يركز عوس مشرررررررررراركة                                 تحو يويا  من الىاحية االجتماةية        هقا  االسررررررررررتراتيقية  د. وتعتموالبىاتوكرامة الىسرررررررررراء 
في أسرررررررهن ومقتمعاتهن ومدارسررررررهن وأماكن   والبىاتكعوامل تغوور وأبطال لحماية الىسرررررراء  واألوالدالرجال  
كحوفاء في تغوور عا ات القوة       أيضرررررررررررررا  فقط كمرت بي أعمال عىد ول ن ليق  الرجال   وهي تعامل. عموهن

 في المقتمع التي تدعم عدي المساواة والعىد بون القىسون   ىظموال

 ا ون القرائم      سرررررررررررررى ت و  2012راجعت الحكومة  ا ون القرائم القىسرررررررررررررية لعاي  ،2019في عاي و  -105
واالعتداء القىسرررري عويه   الطفلزيادة الحد األ صررررس لعقوبة ا تصرررراب بغية   2019( لعاي      معد لالقىسررررية )ال

جريمة جديدة هي           اسررررررررت حدثت ، كماالسررررررررقن المؤبد  وامهاجلس عقوبة        عاما   15 مدةالسررررررررقن ل منبا ياج 
"محكمة  موذجية                 وأ  شررئت أيضررا  د.                        االعتداء القىسرري المشررد  في حالة  د وإدا ة بديوة                       االعتداء القىسرري المشررد  

ة ورالوو ي سرررر أ شرررر ت الحكومة ال ،2020في عاي . و لوقرائم القىسررررية" لمحاكمة مرت بي جرائم العىد القىسرررري
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لإلباغ  العىد القىسرررررررري والعىد القىسررررررررا يضررررررررحايا اال تصرررررررراب و من أجل                صررررررررحيا  مقا يا          هاتفيا         طا   
معالقة ما  جرى   ،2020وفي الفترة ما بون  يسرررررررررررررران/أبريل وتشرررررررررررررررين األول/أكتوبر . المعىية  الحوادف عن

 مكالمة. 48 147مقموعه 

أ شرررررررر  مكتب  ،والية الحكومة وتصررررررررميمها عوس التصرررررررردي لهذه القريمة الى راء                ومواصرررررررروة  لتىفوذ -106
العىد القىسي التي تىطوي عوس                                                                      المدعي العاي ووزير العدل فريقا  لمعالقة المحاكمات السريعة في القضايا 

محامي الدولة بمعارضرررررة ا فراج جلس اال تهاكات ذات الصررررروة. كما صررررردرت تعويمات والعىد القىسرررررا ي. و 
. الرأفة   صراحيةالقرائم المدا ون من هذه فالة عن مرت بي القرائم القىسرية وضرمان عدي اسرتفادة مرت بي بك
العىد   لحاالتبشرررررركل مىاسررررررب            ل ي تتصررررررد ي لشرررررررلة سررررررورالوون التابعة   دعم األسرررررررةيقري تعزيز وحدة  و 

 .القىسي والعىد القىسا ي

برالشرررررررررررررراكرة مع مىظمرة األمم  ، مرا رة الامركزيرة عقردت أ  ، 2017مرايو / أيرار   20جلس   11وفي الفترة من  - 107
        رئيسررا     149 البالغ عددهم         األعوو ن  القبووون رؤسرراء ال اجتماعات تشرراورية مع جميع  ، المتحدة لوطفولة )الوو يسرريف( 

 طط          األعوو ن  الرؤسررراء القبووون       أعد  . و تىاولت هذه االجتماعات  ضرررايا العىد ضرررد األلفال والىسررراء . و في البود 
 . المحوية  العىد ضد األلفال والىساء وتعزيز رفاه األلفال في مقتمعاتهم ارت اب يفية مىع عمل بش ن ك 

المد ية والقىائية  المسرررائلفي          مقا ا  المشرررورة والتمثول القا و وون  مقوق المسررراعدة القا و يةيقدي و  -108
وأولئك الذين يعيشررررون في المقتمعات  جيبوالوباء فوروس الىسرررراء والىاجون من من وال سرررريما  ،لمعوزينجلس ا

في  مقوق المسررراعدة القا و ية            ت سرررهم أعمال ،في هذا الصررردد. و يواجهون احتماالت حقيقية لوتمووزو الريفية 
وكا ون    2015في الفترة ما بون أيار/مايو . و ج فاذ القوا ون والسرررررياسرررررات التي تعزز المسررررراواة بون القىسرررررون

  ن)بم        شرةصرا   214 476ما مقموعه    هذا المقوق الةدمات التي  دمهااسرتفاد من  ،2018األول/ديسرمبر 
 . ور سورالوو وون                بم ن فوهم أشةاد ،( ساء 30 009و      لفا   39 834في ذلك 

 /آليات تسرررررررروية المىازعات أو الوسررررررررالة البديوة في آذار مقوق المسرررررررراعدة القا و ية واسررررررررتحدف -109
.                   مسرررراعدا   ا و يا   35تعوون و شررررر  عقب البودفي   العةمقالةدمة في كل   هذه تقديم. ويقري 2016 مارس

في  امىذ ج شرررررائه هذه اآلليات  من  دمات        شرررررةصرررررا    97 838اسرررررتفادة  مقوق المسررررراعدة القا و ية  سرررررقلو 
       شةصا   48 542استفاد ما مقموعه  . و من المستفودين من المةطط في المائة 46 . ويمثل هذا2016 عاي

من المسررتفودين   في المائة 45ذلك . ويمثل 2018من آليات تسرروية المىازعات أو الوسررالة البديوة في عاي 
 مقوق المسراعدة القا و ية              لفا  من  دمة   23 789اسرتفاد  ،ال ويمن هذا الر م . و من المةطط لتوك الفترة

 من المستفودين. في المائة 49. ويمثل ذلك 2018في عاي 

تسرررراعد في تقوول  أو الوسررررالة البديوة تسرررروية المىازعات  آليات أن تفود ب ن  سررررورالوون مة  حكو        ويسررررر   - 110
عوس مسرررررررررررتوى المقتمع المحوي في   المىازعات الضرررررررررررغط عوس الشررررررررررررلة وو ت المحاكم. ويرجع ذلك جلس أن 

لوسرالة  ا مراكز                  حاليا  عرضرها عوس يقري  الشررلة أو المحاكم لوفصرل فوها            ت عر ض عوس المسرائل المد ية التي 
المسرررررررائل المد ية جلس         أيضرررررررا  تحول الشررررررررلة والمحاكم  ، عاوة عوس ذلك . و التابعة لمقوق المسررررررراعدة القا و ية 

 في تحسون الوصول جلس العدالة.          المةط ط هذا  و د أسهم . فوها   لووسالة  مقوق المساعدة القا و ية 

وحقوق اإلنسدان   ،قوةواسدتخدا  ال ،الشدرطةالمتعلقة بلشدكاوى لإنشداء المجلس المسدتقل  -ةاي 
 (من أاداف التنمية المستدامة 16)الهدف 

 191-111و ،151-111و ،150-111التوصيات   

من دسررررررتور  158في جلار ممارسررررررة السرررررروطات المةولة له بموجب المادة   ، اي مقوق الشرررررررلة -111
وهو هوئة مد ية مسررررررتقوة لور ابة عوس  ،الشرررررررلةالمتعوقة ب وشرررررركاوى لالمقوق المسررررررتقل   ، بإ شرررررراءسررررررورالوون 
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وقريدة الرسمية لالمىشور كموحق    2013لعاي  11الصك الدستوري ر م  عن لريقذلك            و د تحق ق.  الشرلة
أصررررردر مقوق الشررررررلة . و 2013تموز/يوليه  11بتاري  الصرررررادر  32ر م   ،CXLIV، المقود لسرررررورالوون 

وشرركاوى لالمقوق المسررتقل جاءت ب والتي  ،2013 لعاي ،الشرررلةالمتعوقة ب وشرركاوى لالمقوق المسررتقل لوائو 
 .جلس حوز الوجود الشرلةالمتعوقة ب 

 420بتدريب أكثر من  الشررررررررررررلةالمتعوقة ب وشررررررررررركاوى لالمقوق المسرررررررررررتقل  اي   ،2019في عاي و  -112
               واسرررررت هد ف بهذا  ،شررررررلة سرررررورالوون عوس من سررررركان المقتمعات المحوية عوس آلية الر ابة المد ية        شرررررةصرررررا   

  والرؤسررراء القبووون ن عن حقوس ا  سررران و كبار ضررربا  الشررررلة و شرررطاء المقتمع المد ي والمدافع التدريب
وفي .  14 ات الرررررررررررررررر المقالع  فيالتي ترا ب شرررلة سررورالوون ن والهوئات الر ابية األ رى  و والصررحفو         األعوو ن 

المبادئ بشر ن   طاس البود ب سررهعوس          تدريبا   الشررلةالمتعوقة ب وشركاوى لالمقوق المسرتقل أجرى  ،العاي  فسره
واالحتقاز لدى الشرررررلة واالحتقاز السررررابق لومحاكمة في أفريقيا  ب وضررررا  جلقاء القبضالتوجوهية المتعوقة 

مؤسررررررسررررررات ن فوهم ضرررررربا  شرررررررلة وموظفو بم  ،من سرررررركان المقتمعات المحوية       شررررررةصررررررا    591  من أجل
ورؤسراء  ،أشرةاد ذوو جعا ةو  ،المقتمع المد يأفراد من  شرطاء ومدافعون عن حقوس ا  سران و   جصراحية

 "تحسون سيادة القا ون وحقوس ا  سان في سورالوون". يحمل اسم في جلار مشرو  ل مم المتحدة  بووون 

مسرررررررراءلة   لتحقوق                 ججراء  مرحبا  به  الشرررررررررلةتعوقة ب الموشرررررررركاوى لالمقوق المسررررررررتقل   وكان ج شرررررررراء -113
مىذ ظل هذا المقوق، . و شرررررررلة سررررررورالوون  يضررررررمن حقوس األشررررررةاد الذين يتعاموون معهو . و الشرررررررلة

 مقموعة متىوعة من الشكاوى عوس الىحو المبون في القدول المرفق. يتىاول ،ج شائه

 التحد ات والمعوقات -حاء 

 على حقوق اإلنسان" 19-وجائحة "كوفيدتأثير اللوارث الطبيعية   

       ي قرد ي عىردمرا ،2021وعراي  ،الثرا يرة القولرةتقرديم تقرير  جرى عىردمرا  ،2016بون عراي في الفترة مرا  -114
ما أثر   ،"19-"كوفودو الطوىية  هياالتاال هما ،شرررررررررررهدت سرررررررررررورالوون أزمتون  طورتون ،ثالثةال  القولةتقرير 

فئرة  منأي معظم الحقوس  ،قميع التزامرراتهررا في مقررال حقوس ا  سرررررررررررررررانالوفرراء ب عوس  رردرة الحكومررة عوس 
 الحقوس اال تصادية واالجتماةية.

الطوىية   هياالتلفيضرررررا ات واالشرررررهدت سرررررورالوون حالة لوارئ ولىية بسررررربب ا ،2017في عاي ف -115
  4  000من بوىهم و في عداد المفقودين، وتشرررريد اآلالف  شرررة     500 تول، و   500التي  وفت ما يقرب من 

من        عقردا  لتعرافي من عوا رب الحرب األهويرة التي اسررررررررررررررتمرت ا البوردجراء ذلرك في أعقراب محراوالت . و لفرل
 فوروس جيبوال. المعا اة من وباءثاف سىوات من  وكذلك في أعقاب  حو ،الزمن

 مو سررررررررتؤدي جلس ا ةفاض  "19-كوفود"  لقائحةوتشررررررررور التو عات جلس أن العوا ب اال تصررررررررادية   -116
في ظل السررررررررررروىاريو األسررررررررررروأ  بل أن يرتفع   في المائة 1,7جلس  في المائة  4,2الىاتج المحوي ا جمالي من 

الفقورة والفئات الضررعيفة مثل المعيشررية شررديدة عوس األسررر   وآثار ذلك .2021بحوول عاي  في المائة 2 جلس
 األساسية.       العي  من حوث الد ل وسبل  ،واألشةاد ذوي ا عا ة والبىاتالىساء 

 البطالة والحق في العمل  

في المرائرة في المىرالق الريفيرة بوىمرا تبوغ  سرررررررررررررربرة الفقر  86متعردد األبعراد التبوغ  سرررررررررررررربرة الفقر  -117
 2019عاي لصررررررىد تقرير التىمية العالمي  ،باسررررررتةداي مؤشررررررر التىمية البشرررررررية. و في المائة 37  الحضررررررري 

الشرررررباب تزيد  لدىهو أن البطالة   لذلكالصرررررافي   واألثر. دولة  189من أصرررررل    181سرررررورالوون في المرتبة 
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ة في لوو يرر سرررررررررررررروراالحكومررة ال و ررد برردأت ،       تحررديررا   يشرررررررررررررركررلفررإن الحق في العمررل  ولررذلررك. في المررائررة 60 عن
 .                 تحسوىا  تدريقيا  تحسون الحق في العمل ترمي جلس برامج وسياسات االضطا  ب 

 لمرأةاالممارسات التقليد ة وحقوق   

وهي تسرررررررررررررتىد جلس ممارسرررررررررررررات   ، المقتمع مىذ عقود  بىية بعض اال تهاكات مت صررررررررررررروة في         دائما    ظوت  - 118
هو أمر  ، باعتباره ممارسرررة ضرررارة بالطفوة  ، األ ثوية تشرررويه األعضررراء التىاسررروية . و ومعتقدات تقوودية مشررركوس فوها 

 من الوجود بسبب  ظم المعتقدات التقوودية والثقا ية.  زالته جصدار تشريعات يصعب  يصعب القضاء عويه أو  

 ،ا تهاكات حقوس ا  سررانمن مصررادر مصرردر دائم  ماوه ،القىسررا يالعىد القىسرري والعىد      أم ا  -119
 ،أكبر بردرجرةالىسرررررررررررررراء  الورذين تعرا ي مىهمرامزيج معقرد من المعتقردات التقوورديرة والفقر  فهمرا في حرد ذاتهمرا

 .ريفية - ودا ل جووب حضريةالىساء في المىالق الريفية  و اصة

 إمكانية الوصول إلى العدالة  

 ،األهمية في البود هو أحد الشرررررروا ل البالغةمحاكمة عادلة   من حوث توافرالوصررررررول جلس العدالة  -120
الىائية تتعوق  مىالق الرؤسررررررراء القبووونالقضرررررررية الرئيسرررررررية األولس لوىاس في بعض ف. األ اليموال سررررررريما في 

تشرررررررررور و  األ اليم؛الرئيسررررررررري في   ظاي المحاكم ظاي المحاكم المحوية هو . و بالوصرررررررررول المادي جلس المحاكم
أن القضررررايا المرفوعة   ور ،حويةون جلس المحاكم المؤ من السرررركان يوق في المائة  80  حوالتقديرات جلس أن 

 عدة أشكال.ب أماي المحاكم المحوية تتسم بالتعسد 

                الذي ي ىظر جليه  ،                                                               أ عرب عن القوق في جميع أ حاء البود بشرررررررر ن االحتقاز السررررررررابق لومحاكمةو د  -121
رسرررة يرجع جزء كبور من مما. و المتطاولة األمدبسررربب لبيعته  القضررراء القىائي                        عوس أ ه تحد   طور لىظاي 

حدوف المصرررممة بقصرررد مىع   1965االحتقاز السرررابق لومحاكمة جلس أحكاي  ا ون ا جراءات القىائية لعاي 
عوس مدى العقود حدف  ول ن  األعوس درجة،مة باألدلة في المحاكم  و وقضرررررررررررررايا التافهة أو  ور المدعلتراكم 
 ظاي يسررربب جلس أجل  ور مسرررمس و  الت جولعمويات في المحاكم بسررربب  اتلوت  ور               سرررببا  رئيسررريا  أصررربو أن 

 .                                                  بود أ ه تقري حاليا  مراجعة  ا ون ا جراءات القىائيةالسقون.   اكتظاعجلس               الوذين أد ياالحبق االحتيالي 

 األولويات الوطنية -طاء 

باعتبارها ور ة  طة التىمية الولىية المتوسرررطة األجل ألوقت الحكومة   ،2019فبراير  /في شررربا  -122
 ومن ثم ،وتحسرررروىه الهدف الرئيسرررري لوةطة هو تحقوق التعويم. و من القول الرابع وحد من الفقرلتيقية اسررررترا

تمكون  في        تحو لبغية تيسرررررور تحقوق ك سررررراس لتىمية رأس المال البشرررررري  ،التعويم المدرسررررري القود المقا ي
 .وتىمية  طاعات أ رى  ،و وق فرد عمل ،وتحسون الصحة ،المرأة 

جذا لم يتم القضراء  ، الفسراد   ف ثر . عقبة رئيسرية أماي التىمية المسرتدامة والىمو اال تصرادي  د ويشركل الفسرا  - 123
أ شر ت الحكومة السرريا  ية لقان التحقوق المسرتقوة   ،            وتبعا  لذلك ضرعد التمتع بحقوس ا  سران.            يمكن أن ي   ، عويه 

 اال تصادي لشعب سورالوون. وتعزيز الىمو  ، الحكم شؤون وتحقوق المساءلة في   ، الثاف لمكافحة الفساد 

تهدف عموية مراجعة الدسررتور جلس تمكون البود من اعتماد دسررتور جديد يسررتقوب لقضررايا حقوس و  -124
 ا  سان الىاشئة.

ج شرررررررررررراء الوقىة المسررررررررررررتقوة لوسرررررررررررراي والوئاي الولىي جلس تعزيز الوحدة الولىية       يؤد ي            وي ىتظر أن -125
 طة التىمية الولىية من  4مع المقموعة    حو يتوافقوالتسررررررررامو السررررررررياسرررررررري والتماسررررررررك االجتماعي عوس 

 .المتوسطة األجل
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 التقنيةالمساعدة  - اء 

 المساعدة في المقاالت التالية: سورالوون تطوب حكومة  -126

 واسررررررررررررررتةرردايالبيررا رات       تتب عتعزيز االسررررررررررررررتراتيقيررة الولىيررة  عرداد التقررارير ووسرررررررررررررررائرل  )أ( 
 د بها بموجب المعاهدات.                          إعمال حقوس ا  سان المتعه  المتعوقة ب لتزامات االا حصاءات لقياس 

جلس هوئررات  المةتوفررة لتقررديمهررا التقررارير عن الصرررررررررررررركوس بشررررررررررررررر ن جعررداد بىرراء القرردرات  )ب( 
 المعاهدات المىاسبة.

 .     تتب ع اعدة البيا ات الولىية  عداد التقارير والبش ن تدريب القدرات الولىية  )ج( 

 حقوس ا  سان.بش ن وضع  طة عمل ولىية  )د( 

Notes 

 1 See A/HRC/39/48/Add.1 in Annex 2. 

 2  https://www.ohchr.org/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc=/Documents/Issues/Disability/Olde 

rPersons/SIERRA_LEONE.docx&action=default&DefaultItemOpen=1. 

 3 For example, Section 27(4) (d) of the Constitution of Sierra Leone Act, No. 6 of 1991 entrenches 

gender discriminatory law and harmful traditional practices. 

 4 For example, the Domestic Violence Act of 2007, the Devolution of Estates Act of 2007 and the 

Registration of Customary Marriage and Divorce Act of 2007. 

 5 Through the Ministry of Social Welfare, Gender and Children’s Affairs (MSWGCA), as it was 

formerly known. 

 6 The body representing traditional women who carry out the practice of FMG. 

 7 The last five (5) ILO instruments were ratified by the Sierra Leone Parliament on 16th July 2019. 

 8 UNDP Sustainable Development Goals: The 2030 Agenda for Sustainable Development, 

Government of Sierra Leone, June 2019, p 30. 
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