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 مجلس حقوق اإلنسان
 الفريق العامل المعني باالستعراض الدوري الشامل

 الدورة الثامنة والثالثون 

 2021أيار/مايو  3-14

 *حبة المصلحة بشأن سيراليون الورقات المقدمة من الجهات صاموجز   

 تقرير مفوضية األمم المتحدة السامية لحقوق اإلنسان  

 معلومات أساسية -أوالا  

، مع مراعاة دورية االستعراض 21/ 16و 1/ 5أُعد هذا التقرير عماًل بقراري مجلس حقوق اإلنسان   -1
إلى االساااتعراض  ( 1) صااال ةلهة صااااحمة م  18الدوري الشااااموه وهو مولو لور ال المعلومال المقدمة م  

ف  ش لااموج مولو دقً دًا بال د ا  صااى لعدد ال لماله وُيقدف  رل مسااتقو لمساااهمة  الدوري الشااامو، وهو مقد 
  ش امتثال داف لممادئ باريسهالمؤسسة الوطنية ل قوق اإلنسان المعتمدة 

ة بناء المعلومات المقدمة من المؤسسسسسسسسسسة الوونية لحقوق اإلنسسسسسان المعتمد -ثانياا  
 على التقيد الكامل بمبادئ باريس

حثت لجنة حقوق اإلنسااان  ش سااًرالًون سااًرالًون على التصااديا على معاهدال حقوق اإلنسااان  -2
 ه( 2) مجال دقديم التقارير التش لم دصدق علًها بعد ود سً  سجالدها  ش

معال الم لية بشاا ن وألااارل لجنة حقوق اإلنسااان  ش سااًرالًون إلى التودرال المولودة  ش المجت  -3
لمالئم واًر السااااليم مع النتايال والمواد ال يميائية  عمليال ا عمال التجارية، نتيجة دعامو الشاااارغال اًر ا

مساتدامة لسا ا االساتثمارال م  لانا الشارغال وعدف   الخطًرة والمتتجرال، إضاا ة إلى عدف ولود طط 
ةه وأوصاااات  وضااااع ططة عمو وطنية بشاااا ن ا عمال كتاية دطبًا ممادئ الموا قة ال رة المساااامقة المسااااتنًر 

 ه( 3) التجارية وحقوق اإلنسان

وأعربت لجنة حقوق اإلنساااان  ش ساااًرالًون ع  أساااتها  ن التوصااايال التش  دمتها لجنة ال  يقة  -4
والمصاال ة منذ أمد طويو بللاا  عقوبة اإلعداف لم دنتذ بعده وأوصات ساًرالًون بالتصاديا على البرودوغول  

__________ 

 لم ُد رر هذه الوثيقة  بو إرسالها إلى دوائر الترلمة الت ريرية  ش ا مم المت دةه *
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إلى إلااا  عقوباة  يااري الثاانش المل ا باالعهاد الادولش الخااق باال قوق المادنياة والساااااااااااااايااسااااااااااااااياة الرامشاالطت 
 ه( 4) اإلعداف، وأن د مو عملية مرالعة الدستور

وأعربت اللجنة ع   لقها إزا  االنتهاكال الجسااااااايمة ل قوق اإلنساااااااان التش ارد بتها  وال ا م   ً    - 5
المظاهراله وأوصاااااااااات اللجنة  تقديم الجناة إلى    الطالب أثنا  إحدى ، بما  ش ذلك  تو  2020و  2016عامش 

 ه ( 5) ددريا موظتش إنتاذ القانون بانتظاف على ممادئ ا مم المت دة ا ساسية المتعلقة باستخداف القوة العدالة، و 

وأعربت اللجنة ع   لقها إزا  ساو  الظرو  الصا ية  ش مراكو االحتجاز وعدف إممانية ال صاول  -6
التش دمارساها  ً واالعتقال واالحتجاز التعساتً التعليم  ًها، وأعربت ع  أساتها ل االل التسااد واال تواز على 

الشاارطةه وأوصاات اللجنة  ت سااً  غتا ة الشاارطة ومسااا لتها وا تدارها المهنشر ود سااً  ظرو  االحتجاز، 
 ه( 6) ذ واليتهاودمويو الدوائر اإلصالحية  ش سًرالًون دموياًل غافيًا لتممًنها م  دنتً 

 دي للعنف الجنسااش والجنسااانش، وساا   انون طاق وأوصاات اللجنة  وضااع ططة عمو وطنية للتصاا  -7
 ه( 7) ل ظر دشويه ا عضا  التناسلية ا نثوية

وألاااارل اللجنة إلى حدوأ د طًرال مساااتمرة  ش الم اكمال، وال سااايما  ش الم اكم العليا، نتيجة  -8
جهاز القضاائش افه وأوصات  تعًً  المويد م  الموظتً  القانونًً   ش الالنظر بشامو مت طر  ش لوائ  االده

 ه( 8) وممتا مدير النيابة العامة

ال يوال يتي  للشارطة إممانية ر   ممارساة ال ا    1965وذغرل اللجنة أن  انون النظاف العاف لعاف  - 9
 ه ( 9) م  القانون   17ادة  ش التظاهر، رام إسقاط الصتة الجرمية ع  القذ ه وأوصت اللجنة  تعديو الم 

وأعربت اللجنة ع  أسااااااتها لضااااااعف دنتًذ نظاف الرعاية الصاااااا ية المجانية وأعربت ع   لقها إزا   -10
عدف دوا ر بع  أدوية الرعاية الصاااااا ية المجانية  ش بع  المسااااااتشااااااميال ود طر وصااااااول اإلمدادال إلى 

ة م  لاا نها أن دعوز القطال المناطا التش يصااعا الوصااول إلًهاه وأوصاات  وضااع سااياسااة وطنية للصاا 
 ش المائة على الن و الذي يقتضااايه إعالن أ ولا  15الصااا ش، وزيادة مخصاااصاااال مًوانًتها السااانوية إلى 

وأوصت أيضًا بضمان ادمال نهج  ائم على حقوق اإلنسان  ش االستجابة الص ية الطارئة  ه ( 10) 2001لعاف 
 ه( 11) 19-لجائ ة غو ًد

 اا  البلاد ال دوال دوالاه د ادياال  ش جتمعاال الم لياة  ش لميع أن وألاااااااااااااااارل اللجناة إلى أن الم -11
ب الم مونة ال صاااااول على المياهه وأوصااااات  تخصااااايص أموال لضااااامان حصاااااول السااااامان على مياه الشااااار 

 ه( 12) والنظيتة

  ورحبت اللجنة  برنامج التعليم المدرساش المجانش الجًد، وبويادة مخصاصاال المًوانية لقطال التعليمه -12
اساااااتمرار ساااااو  ا حوال الصااااا ية  ش معظم المدارع العامةه غما أعربت اللجنة ع   لاااااددل على  ًد أنها

  امة وأوصاااات  تنتًذ  رنامج التعليم المدرسااااش المجانش الجًد لقها إزا  ضااااعف أدا  التالمًذ  ش االمت انال الع 
 ه( 13) والت قًا  ش ا دا  الضعيف  ش االمت انال العامة داماً  دنتًذاً 

ع   لقها إزا  اساااتمرار الت ديال التش دواله دنتًذ  انون ا لاااخاق ذوي اإلعا ة   اللجنة وأعربت -13
النظم التعليمية، ودعًً  مدربً  متخصصً   ش وأوصت بضمان إدماج ا لخاق ذوي اإلعا ة  ش لميع 

 ه( 14) التعليم الشامو للجميع
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 المعلومات المقدمة من الجهات األخرى صاحبة المصلحة -ثالثاا  

( 16) والتعاون مع اآلليات والهيئات الدولية لحقوق اإلنسان ( 15) نطاق االلتزامات الدولية -فلأ 
 

ألااااااارل عدة منظمال إلى أن التصااااااديا على مختلف صااااااموا حقوق اإلنسااااااان ال يوال ينتظره  -14
   نب   3وأوصااى المرغو الوطنش ل قوق اإلنسااان والتنمية ومرغو مناهضااة القتو  ش العالم والور ة المشااترغة 

أو  مناهضااة التعذيا واًره م  ضااروب المعاملة أو العقوبة القاسااية أو الالإنسااانية دصاادق سااًرالًون على ادتا ية 
ر  ( 18) ر واالدتا ية الدولية ل ماية لميع ا لاااااااااخاق م  االطتتا  القساااااااااري ( 17) المهًنة وبرودوغولها االطتياري 

  سًرالًون بالتصديا على البرودوغوله غما أوصًت  ( 19) والمًثاق ا  ريقش بش ن الديمقراطية واالنتخابال وال مم 
ر  ( 20) االطتياري المل ا بالعهد الدولش الخاق بال قوق المدنية والسااااياسااااية الهاد  إلى إلاا  عقوبة اإلعداف

ر والبرودوغول  ( 21) والبرودوغول االطتياري الثانش المل ا بالعهد الدولش الخاق بال قوق المدنية والسااااااياسااااااية
 ه( 22) على لميع ألمال التمًًو ضد المرأة   ية القضا االطتياري الدتا

  وأوصت لممة  رلمانًون م  ألو الت را العالمش بالتصديا على ادتا ية منع لريمة اإلبادة الجماعية  -15
 ه( 23) والمعا مة علًها وادخاذ ططوال ن و دنتًذ نظاف روما ا ساسش

لشاااامو لل الة  ش ساااًرالًون الدوري اوأوصاااى  ريا منظمال المجتمع المدنش لرصاااد االساااتعراض   -16
) ريا منظمال المجتمع المدنش للرصااد( بلنشااا  مديرية طاصااة  ش ممتا الرئيس لضاامان ساارعة التصااديا 

 ه( 24) على لميع الصموا الدولية المتعلقة ب قوق اإلنسان التش لم ُيصدق علًها بعد

دقاريرها المقدمة إلى هًئال   وأوصاااااى المرغو الوطنش ل قوق اإلنساااااان والتنمية ال مومة  ت ساااااً  -17
 ه( 25) المعاهدال، وال سيما إلى اللجنة المعنية ب قوق اإلنسان

وم  ألو موا مة التشااااااريعال والسااااااياسااااااال الوطنية مع االلتوامال اإل ليمية والدولية  ش مجال حقوق   -18
 ه( 26) راإلنسان، أوصى المرغو سًرالًون ب ن دخصص المويد م  الموارد لعملية مرالعة الدستو 

وأوصاااااااى  ريا منظمال المجتمع المدنش للرصاااااااد ساااااااًرالًون بمتابعة حلقة العمو المتعلقة بعملية  -19
 ه( 27) 2018الشامو التش نظمتها المتوضية السامية ل قوق اإلنسان  ش سًرالًون  ش عاف  االستعراض

واليال لمملتً    وأوصااااى المرغو الوطنش ل قوق اإلنسااااان والتنمية  توليه دعوة دائمة إلى لميع ا -20
 ه( 28)  ش إطار اإللرا ال الخاصة و بول طلمال الويارال

( 29) اإلوار الووني لحقوق اإلنسان -باء 
 

والمرغو الوطنش ل قوق اإلنساااااااان والتنمية و ريا منظمال المجتمع  1ألاااااااارل الور ة المشاااااااترغة  -21
اإللرا ال القانونية  ادمال  م  دون  2018المدنش للرصااااد بقلا إلى حو ال مومة لجنة حقوق اإلنسااااان عاف 

ه وأوصاى ( 30) على اساتبدال ا عضاا  الثالثة الساابقً  بخمساة أعضاا  لدد 2019الوالمة، واإل داف  ش عاف 
وطنش ل قوق اإلنساان والتنمية و ريا منظمال المجتمع المدنش للرصاد بضامان االساتقاللية التامة المرغو ال

 ه( 31) باريسللجنة  ش االضطالل  واليتها و قًا لممادئ 

وألااار المرغو الوطنش ل قوق اإلنسااان والتنمية إلى أن ال مومة السااابقة اسااتعرضاات الدسااتور ولم  -22
ى  ريا منظمال المجتمع المدنش للرصااااد  تقديم لدول زمنش الساااات مال عملية ه وأوصاااا ( 32) ُيساااا    انونًا بعد
 ه( 33) مرالعة الدستور
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اني  وق اإلنسسسسانع مع مراعاة القانون الدولي اإلنسسسس تنفيذ االلتزامات الدولية المتعلقة بحق -جيم 
 الواجب التطبيق

 المسائل الشاملة لعدة قطاعات -1  

( 34) المساواة وعدف التمًًو  
 

 ش  1973ألااااار  ريا منظمال المجتمع المدنش للرصااااد باردياغ إلى إلاا   انون المواطنً  لعاف  -23
بصااااياته  نساااايةه وأوصااااى بلذغا  الوعش  هذا القانون م  ألو االعترا  ب ا المرأة  ش نقو الج 2017عاف 

 ه( 35) المعدلة

ضام  حا المرأة  ش نقو ع  أساتها لعدف إلرا  إصاالحال دشاريعية د  3وأعربت الور ة المشاترغة  -24
 ه( 36) الجنسية إلى زولها ا لنبش على  دف المساواة مع الرلو

ًً  5وأعربت الور ة المشاترغة  -25 ن بالجذاف و اللذي  يعانش منهما المصاا و ع   لقها إزا  الوصام والتم
مو والصااااااااا ةه  ش ساااااااااًرالًون، وازا  العوائا التش دواله دمتعهم ب قو هم، بما  ش ذلك ال ا  ش التنقو والع

ساااًرالًون ب ن دلاش أي  وانً  أو ساااياساااال دمًًوية وأن دجرف التمًًو، بما  ش  5وأوصااات الور ة المشاااترغة 
 ه( 37) ذلك ضد المصا ً  بالجذاف

( 38) التنمية والبًئة وا عمال التجارية وحقوق اإلنسان  
 

إلى أن المدا عً  ع  ال قوق البًئية وال قوق  ش ا راضااش ال يوالون  9ألااارل الور ة المشااترغة  -26
باعتماد دشاريعال وددا ًر لتنتًذ   9وأوصات الور ة المشاترغة  ه ( 39) ضا ايا للتخويف واالحتجاز  ش ساًرالًون 

ً  ن والضاامان ال امو ل ماية المدا ع دة التولًهية بشاا ن ا عمال التجارية وحقوق اإلنساااممادئ ا مم المت 
 9وأوصاااااات الور ة المشااااااترغة  ه ( 40) العاملً  على المسااااااائو المتعلقة بال قوق  ش ا راضااااااش وال قوق البًئية

 ش ذلك م   أيضااااااااااااًا بال د م  د ثًر الشاااااااااااارغال اًر المبرر على العمليال والجهال التاعلة العامً ، بما
ليال اإلنتاذ التش دمم   ا لدولة م  حماية حقوق اإلنساااااااان طالل التشاااااااريعال التعالة والساااااااياساااااااال العامة ّو

لسااامانها با  النظر ع  أي مصاااال  دجارية على الم كه وأوصااات غذلك بضااامان التنتًذ ال امو والتعال 
 ه( 41) راضش م  االنتهاال ماية ال قوق المشروعة  ش ا  2015للسياسة الوطنية لألراضش لعاف 

 الحقوق المدنية والسياسية -2 

( 42) وال ر ية وا مان على لخصهحا الترد  ش ال ياة   
 

  أعربت عدة منظمال ع   لقها لقبول ساااااًرالًون،  ش الجولة الثانية م  االساااااتعراض الدوري الشاااااامو،  -27
  ه( 43) طذل  و ف لتنتًذ عقوبة اإلعدافالتوصاايال بللاا  عقوبة اإلعدافه  ًد أنها ال هش  علت ذلك وال هش أ

بللاا  عقوبة اإلعداف  ش لميع ال االل  8لور ة المشااااااااااترغة وأوصااااااااااى مرغو مناهضااااااااااة القتو  ش العالم وا
بترض و ف  وري ورسااااامش على إصااااادار  1وأوصااااات الور ة المشاااااترغة   ه ( 44) ودخميف لميع أحماف اإلعداف

 ه( 45) ذال صلة بآثار عقوبة اإلعدافأحماف لديدة باإلعداف، وبللرا  حمالل دوعية لاملة 

الوطنش ل قوق اإلنسااااااااان والتنمية و ريا منظمال المجتمع  والمرغو 9وأعربت الور ة المشااااااااترغة  -28
المدنش للرصاااااااد ع  القلا إزا  االنتهاكال الخطًرة ل قوق اإلنساااااااان التش درد بها  وال ا م ، بما  ش ذلك 

  ، بالعودة إلى حاالل م ددة، إلى أنه يوعم 9ة المشاااااااترغة ل الور  ه وألاااااااار ( 46) عمليال القتو واالعتقال التعساااااااتش 
على طالب لجااامعااة نجاااال غااانوا يتظاااهرونر و تلاات  2017ة  ت اات النااار  ش ّذار/مااارع الشاااااااااااااارطاا  أن

واللجنة الدولية   9وأعربت الور ة المشااااااااااااترغة  ه ( 47) طالمًا ّطري  بجروغ ططًرة  16وأصااااااااااااا ت حوالش  مراهقاً 
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 ش مدينة ماكًنش، والتش  2020وز/يوليه لا أيضاااًا إزا  ا حداأ التش و عت  ش دمل قوق اإلنساااان ع  الق
ه ورحبت اللجنة الدولية ل قوق اإلنساان  ( 48) أساترل ع  مقتو عدة لامان متظاهري ، واصاابة واعتقال ّطري 

ل أطرى باللجنة الرئاسااية التش أنشاائت للت قًا  ش ا حداأ، ل نها أعربت ع  أسااتها لعدف ادخاذ أي إلرا ا
ش إلرا  عمليال دشااااااااري  لثي المدنًً  الذي  ُ تلوا أثنا   حتى اآلنه وألااااااااارل اللجنة أيضااااااااًا إلى الت طر  

ه وأوصااى المرغو الوطنش ل قوق اإلنسااان والتنمية بضاامان الت قًا المالئم  ش انتهاكال حقوق ( 49) ال ادأ
ا مجلس الشااااماوى المسااااتقو للشاااارطة اإلنسااااان، وال ساااايما عمليال القتو والتعذيا وسااااو  المعاملة، م  لان 

وأوصااااى  ريا منظمال المجتمع المدنش للرصااااد بلنشااااا  هًئة طاصااااة لرصااااد  ه ( 50) العدالةودقديم الجناة إلى 
وأوصى المرغو الوطنش ل قوق  ه ( 51) عمليال الشرطة ودو ًر التدريا  ش مجال حقوق اإلنسان لقوال ا م 

الف ر القانونًً   عضاااااا  أحواب المعارضاااااة ووساااااائ  اإلعاإلنساااااان والتنمية  و ف االعتقال واالحتجاز اً 
 ه( 52) والنالطً   ش المجتمع المدنش

بقلا إلى اساتمرار االكتظا  وظرو  االحتجاز المشاًنة التش   8و 1وألاارل الور تان المشاترغتان  -29
  تشاااااش ا مراض ال دوال منتشااااارة على نطاق واساااااع  ش ساااااًرالًون، بما  ش ذلك عدف غتاية الاذا  ونقص المياه ود 

إلى أن االحتجاز السااااااااا ا للم اكمة ال يوال   8لااااااااارل الور ة المشااااااااترغة ه وأ( 53) وعدف غتاية الرعاية الطبية
إلى أن أزمة  1وألاااااارل الور ة المشاااااترغة  ه ( 54) ُيساااااتخدف اساااااتخدامًا مترطًا ويشااااامو سااااابمًا رئيسااااايًا لالكتظا 

إلى مرا ا االحتجاز م  مراكو إعادة  د أدل إلى دتا م االكتظا  بساااااااااااااابا إعادة ا لااااااااااااااخاق  19-كو ًد
لاااملت د ديال اًر مسااابو ة أماف الو اية  19-أن لائ ة غونتًد 8وأضاااا ت الور ة المشاااترغة  ه ( 55) اإلدماج

ه وألااااارل إلى أن صاااا ة النسااااا   ش السااااجون أسااااوأ م  عامة ( 56) م  انتقال التًروع  ش مراكو االحتجاز
  كو اإلصاااااااالحيال ت تية التش ال دساااااااتو ش المعايًر  ش معظم مرا النوال ، وأن ظرو  النظا ة الصااااااا ية والبنى ال 

الخاصااة  على أن االحتيالال الصاا ية   8ولااددل الور ة المشااترغة ه ( 57) دعرض صاا ة الم تجوال لخطر غبًر 
 ه( 58) بالنسا ، مثو الرعاية المتعلقة ب مراض النسا ، ال دؤطذ  ش االعتمار على ن و غا   ش نظاف السجون 

ب ن دضااااع سااااًرالًون، و قًا لقواعد ا مم المت دة لمعاملة السااااجًنال  3المشااااترغة  وأوصاااات الور ة -30
ه وأوصاااااات ( 59) والتدا ًر اًر االحتجازية للمجرمال ) واعد بان وا(،  دائو للتدا ًر االحتجازية طاصااااااة بالنسااااااا  

ع  طريا  ويادة الجهود الرامية إلى د سااااً  ظرو  االحتجاز، بما  ش ذلك   8و 4و 1الور ال المشااااترغة 
م  طالل  صايص موارد غافية لضامان االمتثال لقواعد نًلساون مانديالر وال د م  االكتظا   ش الساجون دخ

السااااااا ا  إطالق سااااااراغ ال وامو، والنسااااااا  الالدش له  أطتال، والسااااااجًنال المساااااانال، وم  ا تدن إلى االحتجاز 
لال الصاا ة البدنية والعقلية   ًر احتيا وأوصاات المنظمال أيضااًا  تو ه ( 60) للم اكمة الرد ا ه  مخالتال بسااايطة

  الخاصااة بالمرأة، بما  ش ذلك الرعاية المتعلقة ب مراض النسااا ر وضاامان دمم  النسااا  نويالل السااجون م  العمو 
 ه( 61) عمله  والمشارغة بتاعلية  ش إعادة إدماله ، ودو ًر  رامج دعليمية وددريبية مناسمة له  لت سً   رق 

اإلنسااااان والتنمية بضاااامان وصااااول هًئال مسااااتقلة لرصااااد حقوق ش ل قوق وأوصااااى المرغو الوطن  -31
ه وأوصااااااى  ريا منظمال المجتمع المدنش للرصااااااد  ( 62) اإلنسااااااان إلى مراكو االحتجاز  ش لميع أن ا  البلد

 ه( 63)  تو ًر دمويو غا  لدائرة إصالحيال سًرالًون م  ألو االضطالل  واليتها الجديدة

والعدالة ع  لوعه ل ون سًرالًون ال دوال، رام الجهود التش دبذلها  قانون وأعرب المرغو ا وروبش لل  - 32
م  أعلى معدالل دشااويه ا عضااا  التناساالية ا نثوية  ش العالم، حًي دشااًر التقديرال  ال مومة، دعر  واحداً 

تها لعدف س أ ه وأعربت منظمة الخطة الدولية ع  ( 64)  ش المائة م  النسا  والتتيال دعرض  للتشويه  90إلى أن  
والمرغو ا وروبش للقانون   2ه وو قًا للور ة المشااترغة ( 65) ولود دشااريع يجرف دشااويه ا عضااا  التناساالية ا نثوية 

والعدالة، ال دوال سااااااًرالًون دواله د ديال  ش مما  ة دشااااااويه ا عضااااااا  التناساااااالية ا نثوية  نها متجذرة  ش  
 وروبش للقانون والعدالة على الدور الساااااااااالبش الذي دلعمه و ا مرغ ه ولاااااااااادد ال ( 66) الممارسااااااااااال الثقافية والتقلًدية 

لمعية  وندو التش دشاااجع ود يم حتالل دشاااويه ا عضاااا  التناسااالية ا نثوية ودنظمها، وألاااار إلى أنه ال يولد  
حتى اآلن  انون ضااد ممارسااة دشااويه ا عضااا  التناساالية ا نثوية السااائدة نتسااها، على الرام م  أن ال تالل  

 ه ( 67) نية انو ر   اً 
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وأوصاات عدة منظمال سااًرالًون باعتماد نهج لااامو للقضااا  على العنف ضااد المرأة، بلدطال منظور  - 33
التنمية اال تصااديةر وال ظر الصاري  لجميع الممارساال المؤذية ضاد المرأةر وادخذ ددا ًر إلنتاذ ال ظره وأوصات  

عضااا  التناساالية ا نثويةر ودعديو  انون  ه ا  دشااوي المنظمال غذلك سااًرالًون بساا  دشااريعال دجرف لميع ألاامال  
ل ظر دشاويه ا عضاا  التناسالية ا نثوية حظرًا ال لمس فيهر وانشاا  ّليال الرصاد ذال    2007حقوق الطتو لعاف 

الصاااااااالةر وال ياف ب مالل دوعية بشاااااااا ن اآلثار والتداعيال الساااااااالبية المتردمة على دشااااااااويه ا عضااااااااا  التناساااااااالية  
نظمال أيضااًا بلنشااا  مختبر للطا الشاارعش للتصاادي للمسااائو المتعلقة بالعنف الجنسااش ت الم وأوصاا  ه ( 68) ا نثوية 

ه وأوصات عدة منظمال أيضاًا بضامان إنتاذ القانون الذي ي ظر طقوع دشاويه ا عضاا  التناسالية  ( 69) والجنساانش 
د ثًر لمعية  وندو   مما  ة وبال ل ا نثوية  ش لمعية  وندو دنتًذًا صااارمًا، واسااتخداف الهياكو القانونية و رض عق 
 ه ( 70) وأولئك الذي  يشجعون أو يمولون احتتاالل دشويه ا عضا  التناسلية ا نثوية 

ليشااااااااامو لرائم   2019 تعديو  انون الجرائم الجنساااااااااية عاف  3و 2ورحبت الور تان المشاااااااااترغتان  -34
 2الور ة المشاترغة حبت  ه ور ( 71) لنساية إضاافية وزيادة العقوبال على مرد بش العنف الجنساش ضاد ا طتال

أيضااااااااًا بلنشااااااااا  وحدة دعم ا ساااااااارة التابعة للشاااااااارطةر والخ  الهادتش المجانش، والمراكو الجامعة، وحمالل 
ه  ًد أن المنظمال سااااالطت الضاااااو  على أنه ال دوال دتعً  معالجة  ضاااااايا هامة، ( 72) التوعية ذال الصااااالة

 تنتًذ   2ه وأوصااااات الور ة المشاااااترغة ( 73) ةراض دجاري مثو االاتصااااااب واالساااااتاالل الجنساااااش لألطتال  ا
، بصااااياته المعدلة، بضاااامان دقديم مرد بش العنف الجنسااااش إلى العدالةر 2019 انون الجرائم الجنسااااية لعاف 

  ودعويو التدا ًر الو ائية ل ماية ا طتال  ش المدارعر والعمو مع الشاااارغا  لت ثيف حمالل التوعية على مسااااتوى 
ًلش والنتسااااش للضاااا ايا  ريا م   وأوصااااى ه ( 74) الم لشالمجتمع  نظمال المجتمع المدنش للرصااااد  تو ًر الدعم الت ه
 ه( 75) التنتًذ ال امو لبرودوغول اإلحالة الوطنش المتعلا بخطة العمو الوطنية بش ن العنف الجنسانش وضمان 

مما  ة االعتدا  وذغر  ريا منظمال المجتمع المدنش للرصااد أن هذه السااياسااال التش وضااعت ل -35
ش المدارع دواله د ديًا بسااااااابا عدف غتاية دعم ضااااااامان التنتًذ التعاله وأوصااااااات جنساااااااش على التتيال  ال

 ه( 76) بلنشا  ّلية  وية ل ماية التتيال  ش المدارع

( 77) إ امة العدل، بما  ش ذلك مس لة اإل الل م  العقاب، وسيادة القانون   
 

ل بلصاااالغ دوال، رام  بولها بالتوصااايا ع  أساااتها ل ون ساااًرالًون ال 1أعربت الور ة المشاااترغة  -36
نظامها القضاااائش، دواله ع مال أماف الوصاااول إلى العدالة وغذا التسااااد والت ثًرال الخارلية التش ال مساااو  

ال الماهظ لرسااااوف على أن الخصاااااق  ش الم امً  والقضاااااة، واالردت 1ه ولااااددل الور ة المشااااترغة ( 78) لها
ه وحثات ( 79) نياة ،  اد أدل إلى حااالل دا طًر طويلاة  ش اإللرا ال القاانو الم ااكم، وعادف ولود الترلماة الشاااااااااااااتوياة 

سًرالًون على إصالغ النظاف القضائش وضمان سًر اإللرا ال القانونية  ش و تها وم   5الور ة المشترغة 
إلنسااااان والتنمية  وضااااع ددا ًر لضاااامان اسااااتقاللية ه وأوصااااى المرغو الوطنش ل قوق ا( 80) دون د طًر مترط

السالطة القضاائيةه وأوصات، على وله  ما يتمالاى وممادئ ا مم المت دة ا سااساية بشا ن اساتقاللالقضاا  ب 
 ه( 81) الخصوق، بتصو وزارة العدل ع  ممتا المدعش العاف

ع  أساتها لعدف دقديم المشاورة القانونية للنساا  الم تجوال الالئش ربما    8وأعربت الور ة المشاترغة  -37
ه وأوصااااااات ( 82)  وية القوية، المهارال الالزمة لتقديم الشاااااااماوى واحقاق حقو ه دعوزه ، بسااااااابا الثقا ال ا 

ع  بالزالاة ال والو التش د ول دون دمتع المرأة بالمماانياة الوصااااااااااااااول إلى العادالاة دمتعاا  عااالر بماا  ش ذلاك 
 ه( 83) طريا دعويو معر ته  ب قو ه  ودقديم المساعدة القانونية له ، وبخاصة للتئال ا ضعف

أنه على الرام م  الجهود التش دبذلها ال مومة  ش هذا الصادد،  لن  5ور ة المشاترغة ظت الوالح -38
ةه ودوصاااااااااااش الور ة االبية ا لاااااااااااخاق الذي  ي تالون إلى دمثًو ال ي صااااااااااالون على المعونة القانونية المجاني 

لرا ال دمثًو غو لاخص يواله عقوبة ساج  غبًرة بم اف مختص  ش لميع مراحو اإل بضامان   5المشاترغة 
 ه( 84) نونشالقضائية، با  النظر ع   درة الشخص على د ع د اليف التمثًو القا
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بمولا  ع   لقها  ن لرائم بسااااايطة، منها كالتسااااامعك، يجري إنتاذها 8وأعربت الور ة المشاااااترغة  -39
ه  ( 85)  وانً   ديمة واامضاااااااة ُدطب ا بشااااااامو طاطش، مما يمن  الشااااااارطة سااااااالطة دقديرية واساااااااعة  ش إنتاذها

، مشًرة إلى أن الجرائم المسيطة  د ازدادل طالل ( 86) وأعربت ع  أستها لتضرر النسا  بشمو اًر متناسا
ه  ( 87) يطة يتي   رصاة للتسااد والرلاوةأن اإلنتاذ  ش الجرائم المسا   8ودرى الور ة المشاترغة  ه 19-لائ ة غو ًد

تشااااجيع  دخميف دصاااانيتهار وب الجرائم المساااايطة و لسااااقاط الصااااتة الجرمية ع  ب   8وأوصاااات الور ة المشااااترغة 
 ه( 88) ال لول البديلة للمنازعال ل و الجرائم الصاًرة، ووضع ددا ًر مجتمعية اًر احتجازية

إزا  ددطو السااالطة التنتًذية  ش اساااتقالل   وأعرب  ريا منظمال المجتمع المدنش للرصاااد ع   لقه -40
وامر دنتًذيةه وأوصااى بلعادة المؤسااسااال، حًي ُحلت بع  المؤسااسااال المعنية ب قوق اإلنسااان بمولا أ

 ه( 89) فيما يتعلا بصالحيال السلطة التنتًذية 1991النظر  ش دستور عاف 

ه اًر ( 90) دبذلها سااًرالًون لمما  ة التساااد ونو ه  ريا منظمال المجتمع المدنش للرصااد بالجهود التش  - 41
غ السااااامان بصاااااورة غافية ع  أعربت ع  أساااااتها الساااااتمرار هذه الممارساااااة، ولعدف دبلي   4أن الور ة المشاااااترغة 

 ه ( 91) االنتقافه وأوصت سًرالًون بمواصلة لهودها الرامية إلى التصدي للتساد   حاالل التساد طو ًا م  ططر 

( 92) ش المشارغة  ش ال ياة العامة وال ياة السياسيةال ريال ا ساسية وال ا    
 

أن الص ا ًً  والمدا عً  ع   ( 9ذغرل منظمة الخدمة الدولية ل قوق اإلنسان )الور ة المشترغة  -42
حقوق اإلنسان والنشطا  م  المثليال والمثلًً  ومودولش المًو الجنسش والمت ولً  لنسيا وحاملش صتال 
الجنساااً   د دعرضاااوا لالعتدا ال واالحتجاز التعساااتش واًر ذلك م  ألااامال الترهًاه وأعربت ع  أساااتها 

ل، بما  ش ذلك اساااااتخداف الااز المساااااًو للدمول وا سااااال ة االساااااتخداف الشااااارطة القوة المترطة أثنا  المظاهر 
ه وأوصاااى المرغو الوطنش ل قوق اإلنساااان والتنمية بضااامان دممً  المدا عً  ع  حقوق اإلنساااان ( 93) النارية

والصاااااااا ا ًً  وأعضااااااااا  أحواب المعارضااااااااة م  الممارسااااااااة ال رة ل قهم  ش حرية التعبًر والتجمع ود وي   
 ه( 94) االنتقافالجمعيال م  دون طو  م  

والمرغو الوطنش ل قوق اإلنسااااااان والتنمية باردياغ إلى إلاا    6و ش حً  ألااااااارل الور ة المشااااااترغة  - 43
، أعربت المنظمال ع  أساااااااتها ل ون بع  ألوا   2020أحماف القذ  والتشاااااااهًر م   انون النظاف العاف عاف 

إلى أن  6ك، ألاااااارل الور ة المشاااااترغة ذل ى  ه واضاااااا ة إل ( 95) القانون ال دوال دساااااتخدف لمنع االحتجاج السااااالمش 
يثًر مخاو  لديدة بشاااااااااا ن الر ابة،  نه يخول اللجنة    2020 انون اللجنة المسااااااااااتقلة لوسااااااااااائ  اإلعالف لعاف 

ه وأوصاااات ( 96) المسااااتقلة لوسااااائ  اإلعالف إاالق دور اإلعالف على أسااااس اامضااااة  دعوى كالمصاااال ة العامةك 
حقوق الصاا ا ًً  والمدا عً  ع  حقوق اإلنسااان، السااياسااال التش دقًد بللاا  التشااريعال و   9الور ة المشااترغة 

واعتماد ودنتًذ  انون وطنش بشااااااااا ن حماية المدا عً  ع  حقوق اإلنساااااااااان و قًا إلعالن ا مم المت دة بشااااااااا ن 
مناخ م  التسااااام  مع انتقاد الساااالطة ودعويو  ه وأوصااااى مرغو غاردر  تعويو ( 97) المدا عً  ع  حقوق اإلنسااااان 

 تعديو  انون اللجنة المساااااتقلة   6ه وأوصااااات الور ة المشاااااترغة ( 98) لية اللجنة المساااااتقلة لوساااااائ  اإلعالف اساااااتقال 
 ه ( 99) م  ألو دو ًر ّليال الر ابة واالنتصا  فيما يتعلا بقرارال اللجنة   2020لوسائ  اإلعالف لعاف 

ف االنتخابال، ويوعم  يو ، 2018،  قد دم إاالق اإلنترنت  ش ّذار/مارع 6وو قًا للور ة المشااااااااااااترغة  - 44
أناه غاان يهاد  إلى منع اللجناة االنتخاا ياة الوطنياة واًرهاا م  الهًئاال م  دماادل نتاائج االنتخااباال مع  رول  

إلى المعلومال و قًا لاللتوامال سااااًرالًون بمتالة إممانية الوصااااول   6ه وأوصاااات الور ة المشااااترغة ( 100) ا حواب 
امتثال لميع ألهودها وغيانادها لل قوق وااللتوامال الممتولة بمولا   الدولية المتعلقة ب قوق اإلنساانر وضامان 

ه وأوصاااااااااااات الور ة  ( 101) ون الوصااااااااااااول إلى المعلومالر وو قا لاللتوامال الدولية المتعلقة ب قوق اإلنسااااااااااااان  ان 
 ه ( 102) حماية البيانال وا م  السًبرانش م  طالل عمليال دشارغية ودشاورية أيضًا بس  دشريعال   6المشترغة 
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وأوصاااااااااااااى مرغو غااااردر بضاااااااااااااماااان إطالل النااااطبً  المؤهلً  لالنتخااااباااال المقبلاااة على حقو هم  - 45
غما أوصاااى  وضاااع إطار لاااامو بشااا ن دمويو ال مالل االنتخا ية يضااام  أعلى مساااتوى م   ه ( 103) االنتخا ية 

ه  ( 104) ية ذلك  بو يوف االنتخابالر ووضاااااااع عقوبال على طرق  واعد دمويو ال ملة االنتخا  الشاااااااتافية، بما  ش  
وأوصااااات غذلك بضااااامان أن يمون لدى اللجنة االنتخا ية الوطنية إطار مالئم إللرا  االنتخابال و قا للمعايًر  

 ه ( 105) االنتخا ية الدوليةر ودو ًر ممادئ دولًهية واض ة وضمان سبو انتصا   عالة فيما يتعلا بالجرائم 

( 106) حظر لميع ألمال الرق   
 

ل ون سااااااااااااااًرالًون ال دوال م   ً   لاادان أ ري يااا لنوب لقهااا ع    2أعرباات الور ااة المشااااااااااااااترغااة  -46
الصاااااااااا را  ال برى التش دعر  أعلى معدالل عمو ا طتال، بما  ش ذلك غماعة متجولً  ومقدمش الرعاية، 
  وغذلك  ش ا عمال الخطرة، بما  ش ذلك صاااااااااااًد ا ساااااااااااماا  ش أعالش الم ار والتعدي ه وعلى الرام م   رنامج 

ًاد انش االتعليم المجا  الاذي زاد بشااااااااااااااماو غبًر االلت ااق باالمادارع، ال يوال العادياد م  ا طتاال،  ( 2019) لج
 2ه وأوصاااااات الور ة المشااااااترغة ( 107) ساااااايما التتيال، طارج المدرسااااااة وضاااااا ايا لالسااااااتاالل اال تصااااااادي وال

مو ر وبرصاااااااااااد ع( 108) باالمتثال للقانون الدولش ودنتًذ  وانً  العمو بما ي قا مصاااااااااااال  ا طتال التضااااااااااالى
تصدي له  ش لميع المناطا الساطنة  ش البلدر وزيادة  رق الوصول إلى البرامج المدرسية  ش تال والا ط

ه وأوصاااااااااى  ريا ( 109) مقاطعال مثو غوينادواو وبولًهون وغامبيا التش دعر  أعلى معدالل عمو ا طتال
وانتهاج     البلدرميع أن امنظمال المجتمع المدنش للرصااااد بلنشااااا   اعدة  يانال بشاااا ن عمو ا طتال  ش ل

الالمرغوية  ش ممادا عمو ا طتال على الصااااعًد اإل ليمش أو على مسااااتوى المقاطعال، ووضااااع سااااياسااااة 
 ه( 110) عامة بش ن عمو ا طتال ودعميمها

بخطاة العماو الوطنياة بشااااااااااااااا ن االدجاار باالمشاااااااااااااار المعتمادة  2وبًنماا رحبات الور اة المشااااااااااااااترغاة  -47
لاداطلش باا طتاال ال يوال مردتعاًا  ش سااااااااااااااًرالًونه  االدجاار ا ون معادل ، أعربات ع  أسااااااااااااااتهاا ل2020 عااف

بالتقرير العالمش ع  االدجار بالمشااار، الذي يتًد ب نه لم دجر المقاضااااة إال  3واساااتشاااهدل الور ة المشاااترغة 
 2ه وأوصاات الور ة المشااترغة ( 111) وم  دون صاادور أية إدانة  2017-2014 ش عشاار حاالل طالل التترة  

ال  ش المجتمعاال الم لياة ال ادودية، وانشااااااااااااااا  ّلياال للمرا ماة المجتمعياة  ش جار با طتا لوعش باالد بلذغا  ا
المناطا التش يسااهو اطترا ها، ودو ًر التدريا المنتظم لقوال ا م   ش المناطا ال دوديةه وأوصاات أيضااًا 

يا افية للضااااا امسااااااعدة ال  تساااااريع اعتماد مشااااارول القانون المنق  المتعلا باالدجار با لاااااخاقر ودقديم ال
 ه ( 112) ومواصلة غشف حاالل االدجار با لخاق ومقاضاة الجناة

 الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية -3 

( 113) ال ا  ش العمو و ش ظرو  عمو عادلة وموادية  
 

أعرب  ريا منظمال المجتمع المدنش للرصااااااااااااااد ع  لوعه إزا  اردتال معدل المطالة ولااااااااااااااماوى  -48
يد ع لهم ال د ا دنى لأللر أو ألر ساااااااعال العمو اإلضااااااافيةه وأعربت ع  أسااااااتها لعدف العمال الذي  ال 

دنش لتتمع معدل المطالة على الصااااااااااااعًد الوطنشه وأوصااااااااااااى  ريا منظمال المجتمع الم  ولود  يانال د يقة
وساااااياساااااة  2015للرصاااااد بلنشاااااا  ّلية  وية لرصاااااد دنتًذ  انون ال د ا دنى لأللور والم توى الم لش لعاف 

 ه( 114) ، ووضع  يانال ع  العمالة2019ص ال د ا دنى لأللور لعاف دخصي 

( 115) ال ا  ش مستوى معيشش الئا  
 

 ش المائة م  السمان يعيشون د ت ط  التقر،  70بقلا إلى أن ن و   7ألارل الور ة المشترغة   -49
إلى ا ثر السااااااالبش للتقر على  3ه وألاااااااارل الور ة المشاااااااترغة ( 116) 2019و قًا لتقرير التنمية المشااااااارية لعاف 

صا ة المرأة مبً ننًة أن التقر  د ُحدد غ حد ا ساماب الرئيساية لناساور الوالدة وحاالل ال مو المممره وأوصت 
 ه( 117) بالعمو  ش  طاعال متعددة لت سً  ظرو  معيشة المرأة  ش سًرالًون 
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ًا غبًرًا لاادًا م  الناااع  ش دوأعرب المرغو الوطنش ل قوق اإلنساااااااااااااااان والتنميااة ع   لقااه  ن عااد -50
سااااًرالًون يتتقرون إلى مياه الشاااارب الم مونة والاذا  ا ساااااسااااًً ، ويعيشااااون  ش مساااااك  رديئة، وال ساااايما 

أن مسااا لة اإلسااامان ال دوال دشااامو  10ه وذغرل الور ة المشاااترغة ( 118) النساااا  وا طتال  ش المناطا الريمية
دصااميم الهياكو ا ساااسااية لاساامان العاف  ش البلده غما ل  ضااية رئيسااية  ش سااًرالًون وألااارل إلى د ديا

أعربت ع  أساااااتها لعدف ولود  وانً  وساااااياساااااال وبرامج غافية لتو ًر السااااام  العاف  ش البلد،  ش التترة  ًد 
االسااتعراضه وأوصاات سااًرالًون ب ن دضااع سااياسااال ودنتذ أطرًا  انونية لضاامان المساااواة وعدف التمًًو  ش 

 ه( 119) ان  نا  مساك  لذوي الدطو المنخت ، وال سيما لأللخاق ذوي اإلعا ةضم طال العقارال و 

 120ال ا  ش الص ة  

نوه المرغو الوطنش ل قوق اإلنسان والتنمية بالجهود التش دبذلها سًرالًون لت سً   طال الص ة،  -51
ة ادخاذ ضااااااارور بما  ش ذلك ع  طريا دوظيف المويد م  العاملً   ش مجال الصااااااا ةه  ًد أنه لااااااادد على 

ه  ( 121) مويد م  التدا ًر لمعالجة ساااااااو  الخدمال الصااااااا ية المقدمة  ش البلد، وال سااااااايما  ش المناطا الريمية
 تقديم المويد م   10ه وأوصااات الور ة المشاااترغة ( 122) وأوصاااى ساااًرالًون ب ن دضاااع ساااياساااة وطنية للصااا ة

ية الصاا ية  ش طدمال الصاا ة الرعا  ال وا و السااتمقا  ا طما  والممرضااً  واًرهم م  العاملً   ش مجال
 ه( 123) العامة، وال سيما  ش المناطا النائية

ع  القلا إزا  عدف المسااواة  ش حصاول المرأة على الرعاية الصا ية،  4وأعربت الور ة المشاترغة  -52
وعدف مراعاة االحتيالال الصااااااااااا ية الخاصاااااااااااة بالمرأة  ش القطال الصااااااااااا ش مراعاة غافيةه والحظت الور ة 

 وله طاق أن العديد م  النساااا  يعانً  م  ناساااور الوالدة بسااابا والدة عساااًرة مطولة وعدف  4ترغة المشااا 
إممانية ال صااول على الرعاية النتاساايةر والوفيال النتاسااية واعا ة ا مهال، وا مراض المنقولة لنساايا، بما 

 تو ًر    4غة ة المشاااااتر ه  وأوصااااات الور ( 124)  ش ذلك  ًروع نقص المناعة المشااااارية، وسااااارطان عنا الرحم
القا الل المؤهالل والمعدال الالزمة للمراكو الصااا ية  ش لميع المناطا الريمية النائية  ش البلد، م  ألو 

ه وأوصاات غذلك  توساايع نطاق  رامج التوعية بالو اية م  مرض ( 125) دو ًر أ ضااو رعاية مممنة  بو الوالدة
ية للقضااااا  على ناسااااور الوالدة بادمال نهج  ائم االسااااتراديجية الوطن الناسااااور ووضااااع ّلية  عالة لرصااااد دنتًذ 

 ه( 126) على حقوق اإلنسان

أكبر م  الموارد لتنتًذ االساااااتراديجية  ساااااًرالًون ب ن دخصاااااص  دراً  2وأوصااااات الور ة المشاااااترغة  -53
 ه( 127) دنتًذًا غامالً  ( 2022-2018) الوطنية بش ن حمو المراهقال 

سااساية الصا ية ووضاع ُنظم  عالة إلدارة الصا ة  ت ساً  الهياكو ا  2 وأوصات الور ة المشاترغة -54
، وضااااااامان طدمال الرعاية الصااااااا ية المجانية لألطتال حتى 19-العامة م  ألو التصااااااادي لجائ ة غو ًد

، ودو ًر إممانية عادلة للوصااااااااول إلى المرا ا الصاااااااا ية  ش المناطا النائية لضاااااااامان ( 128) عاماً  12 ساااااااا 
 ه( 129) اية الص ية الجًدة على  دف المساواة مع اآلطري  ضعتً  وأسرهم على الرعحصول ا طتال المست 

بلدراج التدريا على الجذاف  ش مناهج التدريا الطبش، وانشاا  طدمة  5وأوصات الور ة المشاترغة  -55
 ه( 130) طبية مجانية على نطاق البلد، بما  ش ذلك لتائدة ا لخاق المصا ً  بالجذاف

( 131) التعليمال ا  ش   
 

نش ل قوق اإلنساان والتنمية بساياساة التعليم الجًد المجانش وبويادة مخصاصاال رحا المرغو الوط -56
اًر أناه أعرب ع  أسااااااااااااااتاه إزا  الت ادياال التش ال دوال  اائماة مثاو نقص  ه 2019التعليم  ش مًوانياة عااف 

الهياكو ا ساااااااسااااااية، وردا ة المياه والمرا ا الصاااااا ية  ش المدارع، وعدف غتاية عدد المدرسااااااً ، والرسااااااوف  
ه وأوصااااااى المرغو  ت سااااااً  البنية الت تية للمدارع، بما  ش ذلك ع  طريا  نا  المويد م  ( 132) مدرساااااايةال
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لدراساااايةر ودو ًر المويد م  مواد التعلم والتدريس، ودعويو رصااااد لميع المدارع  ش لميع أن ا  التصااااول ا
ه وأوصااى  ريا ( 133) ة العلياالبلد ع  طريا د سااً  لااعمة التتتيت التابعة لوزارة المدارع ا ساااسااية والثانوي 

يم المجانش الجًد و قًا منظمال المجتمع المدنش للرصااااااااد بالعمو مع المجالس الم لية لتنتًذ سااااااااياسااااااااة التعل
ه و د أوصااااااااااات منظمة الخطة الدولية ساااااااااااًرالًون  تعبئة موارد غافية لتمويو ( 134) 2004لقانون التعليم لعاف 

 ه( 135) لقانون اإلعا ةسياسة التعليم الجًد المجانش والتنتًذ ال امو 

م، وال سااااااااايما  ش وأعربت منظمة الخطة الدولية ع   لقها ل ون حا العديد م  ا طتال  ش التعلي  -57
المنااطا الريمياة، دعو اه العادياد م  الت ادياال، منهاا عادف دوا ر مرا ا اإلنترنات، و لاة المعر اة بااالسااااااااااااااتخاداف 

ه وأوصاااااات منظمة الخطة الدولية  ت ديد  ( 136) 19-دالتعال لل لول الر مية، وال ساااااايما  ش سااااااياق أزمة غو ً 
ساياساال التعلم ع  بعد هذه ودصاميم ساياساال  طصاائص وعدد ا طتال الذي  لم يتممنوا م  االساتتادة م 

ساااااااًرالًون ب ن دعوز   7ه وأوصااااااات الور ة المشاااااااترغة ( 137) أطرى د تو إدماج ا طتال الضاااااااعتا   ش التعليم
 ه( 138) ساسش، بما  ش ذلك دعليم التتيال ودعليم ا طتال ذوي اإلعا ةالسياسال التش دوطد أسس التعليم ا 

أن ثالثا م  غو عشاااااااار م   تيال المدارع ُيسااااااااتمعدن م  التعليم  4والحظت الور ة المشااااااااترغة  -58
ه وأوصااااااى  ريا منظمال المجتمع المدنش ( 139) نتيجة ل مو المراهقال، و قًا لتقرير صااااااادر ع  الًونيسااااااف

ساااًرالًون  2وأوصااات الور ة المشاااترغة  ه ( 140) ة لويادة الت اق التتيال بالمدارعللرصاااد  وضاااع حوا و طاصااا 
، وبتعويو لميع ( 141) الااذي يجعااو التعليم اال تاادائش/ا سااااااااااااااااسااااااااااااااش إلوامياااً  2005 تنتًااذ  ااانون التعليم لعاااف 

ليم  يم ا سااااساااش، بما  ش ذلك دعليم التتيال وم و أمية ال مار ودعالساااياساااال الرامية إلى دوطًد أساااس التعل
 ه( 142) ا لخاق ذوي اإلعا ة

وألاااار  ريا منظمال المجتمع المدنش للرصاااد إلى أن د ع الرساااوف الدراساااية يشااامو عائقًا رئيسااايًا   -59
وأوصاااااى  تو ًر    أماف معدل إدماف الدراساااااة  ش البلد، وال سااااايما بالنسااااامة للتتيال وا لاااااخاق ذوي اإلعا ةه

ً ، ووضاااااع ساااااياساااااة لت ساااااً  البنية الت تية للمدارع وضااااامان المواد التقنية ومواد التعل م لألطتال الم روم
 ه( 143) مجانية التعليم

 حقوق أشخاص محددين أو فئات محددة -4 

( 144) المرأة   
 

ه وألاااااارل الور ة ( 145) نوهت منظمة الخطة الدولية بالتقدف الم رز  ش التصااااادي للعنف الجنساااااش -60
،  لن العنف 2019الجرائم الجنسااااااااااية  ش عاف  إلى أنه على الرام م  اعتماد )دعديو(  انون  8المشااااااااااترغة 

الجنسااااااش والجنسااااااانش ضااااااد النسااااااا  والتتيال ال يوال متتشاااااايًا  ش البلد، بما  ش ذلك االاتصاااااااب واالعتدا  
ن  ش إ ال  الشاااارطة ع  المعتدي علًه ،  الجنسااااش  ش إطار الوواجه  وال دشااااعر العديد م  النسااااا  با ما

ه وأوصات ساًرالًون ب ن دنتذ ساياساة عدف التساام  مطلقًا مع ( 146) الجدوعندما يتعل ، ال يؤطذن على م مو  
العنف الجنسااااااش والجنسااااااانشر ودضاااااام  مالحقة الجناة  ضااااااائيًار ودو ر إعادة الت هًو للضاااااا ايا وددعمه ر 

 ه ( 147) لموظتش القضا  وانتاذ القانونر ودعوز ّليال مسا لة الشرطة ودو ر ددريما مراعيا للمنظور الجنسانش

إلى أن م ممة العدل التابعة للجماعة اال تصاادية لدول ارب أ ري يا  3ارل الور ة المشاترغة وألا  -61
 2015، ردًا على ال ظر الذي  رض  ش عاف 2019طلصااااااات  ش  رار صااااااادر  ش غانون ا ول/ديسااااااامبر 

ساااااة وامو إلى المدرساااااة، إلى أن الساااااياساااااة التش دمنع التتيال م  الذهاب إلى المدر على ذهاب التتيال ال 
الحظتا أن ثمة د ديال  3و 2در ى إلى حد التمًًو وانتهاا حقوق اإلنسااانه اًر أن الور تً  المشااترغتً  

ية التش عميقة ال دوال  ائمة، بما  ش ذلك ادخاذ ددا ًر ساااااياساااااادية دهد  إلى عمس ادجاه الموا ف المجتمع
المتثال التاف لتوصااااااااايال حمم با  2ه وأوصااااااااات الور ة المشاااااااااترغة ( 148) ددعم التمًًو ضاااااااااد التتيال ال وامو

الجماااعااة اال تصااااااااااااااااديااة لاادول ارب أ ري يااار ودو ًر الخاادمااال والتاادطالل الااداعمااة للتتيااال ال وامااو  ش 
 ه( 149) لدراسيةالمدارعر ودقديم دربية لنسية لاملة م  طالل دمجها بشمو غامو  ش المناهج ا
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ضد النسا  والتتيال  ش القانون و ش وأوصت منظمة الخطة الدولية سًرالًون بالقضا  على التمًًو  - 62
ًاو بالدطاال دعاديالل دساااااااااااااتورياة  ش مجاال المساااااااااااااااواة  ً   المماارسااااااااااااااة العملياة، بماا  ش ذلاك ع  طريا التعج

 ه( 151)  تنظيم حمالل للتوعية ب قوق المرأة لتائدة الرلال والنسا  معاً   4هوأوصت الور ة المشترغة ( 150) الجنسً  

دية  رق المرلااااا ال للمشاااااارغة  ش العمليال الساااااياساااااية، وأعرب مرغو غاردر ع  أساااااته لم دو  -63
 ش  12,5، ول ون المرأة ال دمثو ساااوى  مرلااا اً  17ولعدف دقدف ساااوى مرلااا تً  النتخابال الرئاساااة م   ً  

لمرلااااااااااا ً  البرلمانًً ه وو قًا لمرغو غاردر،  لن انختاض عدد المرلااااااااااا ال يعمس عدف المائة م  لميع ا
لمساااواة  ً  الجنسااً   ش المؤسااسااال العامةه والحظ غذلك أن مشاارول  انون ولود إرادة سااياسااية لت سااً  ا

و وأوصاااااى مرغ ، ولم ُيسااااا  بعد  انونًاه2013المسااااااواة  ً  الجنساااااً  ال يوال  ش طور الصااااايااة منذ عاف 
كاردر باعتماد مشارول  انون المسااواة  ً  الجنساً  وطت  رساوف دساجًو المرلا ً  لدعم د قًا  در أكبر 

ساااااواة  ً  الجنسااااً   ش الممارسااااة السااااياساااايةه غما لااااجع ا حواب السااااياسااااية على دعويو العمليال م  الم
ه وأوصااااااااى  ريا منظمال المجتمع المدنش للرصااااااااد  ويادة دنتًذ  ( 152) الداطلية لترلااااااااي  النسااااااااا  للمناصااااااااا

 ه( 153)  ش المائة للمرأة  ش عملية صنع القرار 30دخصيص حصة 

( 154) ا طتال  
 

بقلا إلى أن ا طتال هم م   ً  أضااااااااعف التئال المتضااااااااررة م   2لمشااااااااترغة  ألااااااااارل الور ة ا -64
ملة المنولية  ش الدور الخاضاعة لل جر الصا ش  ش ساًرالًون   هم يوالهون حاالل إساا ة المعا 19-كو ًد

ومراكو الرعاية ويشاهدونهار ودعرض ا طتال المت ثرون بالجائ ة لالنتصاال ع  والديهم، وأصام  عدد منهم  
غذلك إلى أن معظم ا طتال لم يتلقوا الرعاية  2أيتامًا نتيجة لتقدان والديهمه وألااارل الور ة المشااترغة  اآلن

 ه( 155)  ا ًً ، ودعرضوا لاهمال واإلسا ة العاطمية وا ذى النتسش المردم  بالجائ ةوالدعم النتسش ال

لصاا ية وأن دنشااش إدارة  عالة سااًرالًون ب ن د ساا  الهياكو ا ساااسااية ا   2وأوصاات الور ة المشااترغة  - 65
ه وأوصاااااات الور ة  ( 156) على ر اه ا طتال الضااااااعتا   19- للصاااااا ة العامة للتقلًو إلى أدنى حد م  د ثًر غو ًد 

وأي مرض  ش   19- أيضااااااااًا  وضااااااااع ططة اسااااااااتجابة طارئة ل ماية ا طتال فيما يتعلا بمو ًد   2المشااااااااترغة 
 ه ( 157) االلتماعية ووزارة الشؤون الجنسانية ولؤون الطتو   بويادة مخصصال المًوانية لوزارة الرعاية المستقبور و 

وألااااااار  ريا منظمال المجتمع المدنش للرصااااااد إلى الجهود التش دبذلها سااااااًرالًون للقضااااااا  على  -66
السااااااتمرار العقوبة ه اًر أن المرغو الوطنش ل قوق اإلنسااااااان والتنمية أعرب ع  أسااااااته ( 158) العقوبة البدنية

 ه( 160) وأوصى  ريا منظمال المجتمع المدنش للرصد بالتوعية  هذه المس لةه ( 159) البدنية  ش المدارع

ومنظمة الخطة الدولية ع   لقهما إزا  التتشااش ال بًر لوواج ا طتال  3وأعربت الور ة المشااترغة  -67
ل دساااجًو الموالًد، وهو ما يشااامو دهديدًا  إلى انختاض معد 3ه وألاااارل الور ة المشاااترغة ( 161)  ش ساااًرالًون 

ه وأوصااااات منظمة الخطة الدولية بسااااا   انون ( 162) ة ا طتال م  الوواج المممر والممارساااااال الضاااااارةل ماي 
ي ظر الوواج المممر  ي لاااااخص دون سااااا  الثامنة عشااااارة، والدطول  ش ممادرال واساااااعة النطاق للتوعية 

الدولية   ه وأوصاات منظمة الخطة( 163) ر واًره م  ألاامال العنفوالت ساايس ب ماية التتيال م  الوواج الممم
 تنتًذ التوصااااايال  4هوأوصااااات الور ة المشاااااترغة ( 164) أيضاااااًا  رصاااااد دنتًذ القوانً  التش د مش حقوق الطتو

 ه( 165) 2016الصادرة ع  حملة االد اد ا  ريقش إلنها  زواج ا طتال  ش أ ري يا  ش عاف 

( 166) ا لخاق ذوو اإلعا ة  
 

ادخذدها سااااااًرالًون للقضااااااا  على الوصاااااام بالخطوال اإليجا ية التش  10رحبت الور ة المشااااااترغة  -68
اًر أنها أعربت ع   ه 19-والتمًًو ضاااااااد ا لاااااااخاق ذوي اإلعا ة، بما  ش ذلك  ش ساااااااياق لائ ة غو ًد

  القلا إزا  اسااتمرار التمًًو  ش الوصااول إلى وسااائو النقو العاف، والعمو، واإلساامان، والصاا ة، والتعليم، والعدالة، 
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سااااًرالًون ب ن د ظر  5ه وأوصاااات الور ة المشااااترغة ( 167) ئية ذال صاااالةإزا  عدف ولود  يانال إحصاااااوغذا 
التمًًو على أسااع اإلعا ة وب ماية حقوق ا لاخاق ذوي اإلعا ة  ش ظرو  عمو عادلة ومالئمة، على 

تساوي ال يمة،  دف المساواة مع اآلطري ، بما  ش ذلك د ا ؤ الترق ودقاضش ألر متساو لقا  ال ياف بعمو م
ساااًرالًون ب ن دضاااع ساااياساااة د تو  10ه وأوصااات الور ة المشاااترغة ( 168) الم مونة والصااا يةوظرو  العمو 

لأللاخاق ذوي اإلعا ة ممارساة حقهم  ش التعبًر والرأي وال صاول على المعلومال على  دف المسااواة مع 
إيجا ية لصااال  ا لااخاق ذوي غذلك بضاامان ادخاذ إلرا ال   10ه وأوصاات الور ة المشااترغة ( 169) اآلطري 

عا ةر والتوعية بشااا ن القضاااا  على الوصااام والتمًًو ضاااد هؤال  ا لاااخاقر وضااامان دمويو غا  لوزارة اإل
 ه ( 170) الرعاية االلتماعية واللجنة الوطنية لأللخاق ذوي اإلعا ة م  ألو االضطالل  واليتًهما بتعالية

ي للرصاااااااااااااااد  اادعم اللجنااة الوطنيااة لأللااااااااااااااخاااق ذو وأوصااااااااااااااى  ريا منظمااال المجتمع الماادنش  -69
باعتماد ودنتًذ ساااياساااة  10 ه وأوصاااى  ريا منظمال المجتمع المدنش للرصاااد والور ة المشاااترغة( 171) اإلعا ة

 ه( 172) التعليم الشامو لذوي اإلعا ة

وأوصاى مرغو غاردر بادخاذ ددا ًر ودخصايص دمويو عاف لتعويو المشاارغة الساياساية لأللاخاق  -70
ماا يتعلا بالمماانياة الوصااااااااااااااول إلى لميع مراكو اال ترالر  عاا اة  ش االنتخااباال المقبلاة، بماا  ش ذلاكذوي اإل

 ه( 173) ودو ًر مواد دث يمية بش ن التصويت لأللخاق الذي  يعانون م  ضعف المصر والسمع
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