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  االستعراض العام واملنهجية  - أوالً  
 جمللـس حقـوق     ٥/١بـالقرار     تقدم سرياليون هذا التقرير الوطين الدوري، عمالً        -١

 الدولية يف جمال حقـوق      ااإلنسان، لعرض ما اختذته من خطوات هتدف إىل الوفاء بالتزاماهت         
وُجمـع التقريـر مـن      . اليت هي طرف فيها   اإلنسان مبوجب خمتلف املعاهدات والصكوك      

أحنـاء  مشلت   يف مشاورات    ،أصحاب املصلحة من  واً  من املواطنني عموم  املستقاة  املعلومات  
الرئيس الدكتور إرنست باي    سيادة  عقب البدء الرمسي للعملية الذي أعلنه       وذلك  البلد كافة،   
  .٢٠١٠أغسطس / آب٣٠كوروما يف 

 يف وزارة اخلارجية والتعاون الدويل بدور الوكالـة         واضطلعت أمانة حقوق اإلنسان     -٢
وأُعد التقرير من خـالل  . الرائدة، إىل جانب اجمللس املشترك بني الوزارات حلكومة سرياليون 

  .التعاون مع منسقني معينني يف الوزارات واإلدارات والوكاالت املختصة
لزعمـاء  ، وا مـن ممثلـي احلكومـة     وأجريت املشاورات مع أصحاب املـصلحة         -٣

اهليئات التقليدية، وممثلي اجملالس احمللية، ومنظمات اجملتمع       /اهليئات الدينية، والوجهاء  /الدينيني
مكتب األمم املتحدة املتكامل لبناء     املدين، واملنظمات غري احلكومية، وجلنة حقوق اإلنسان، و       

ناعـة  املـرأة، واملـصابون بفـريوس نقـص امل        (، والفئات الـضعيفة     السالم يف سرياليون  
، )، واألشـخاص ذوو اإلعاقـات البدنيـة       )اإليدز(متالزمة نقص املناعة املكتسب     /البشرية

  .ووسائط اإلعالم، وإدارات الشرطة واجليش والسجون، على التوايل
احلايل  معلومات أساسية عن سرياليون، واإلطار الشارع واملؤسسي رويبني هذا التقري  -٤

نفيذ ذلك اإلطار وفعاليته؛ وامتثال الدولة واملؤسـسات        لتعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها، وت    
لمعايري املقبولة حلقوق اإلنسان وآليات إعماهلا واملؤسسات الوطنية املعنية هبا؛ واملنظمـات            ل

علـى  يف جمال حقوق اإلنسان     من أصحاب املصلحة الوطنيني املعنيني      ها  غري احلكومية وغري  
؛ والتحـديات   نشأ من أفضل املمارسات     وما ازاتالصعد الوطين واإلقليمي والدويل؛ واإلجن    

  . ٦/١٠٢والقيود؛ واألولويات والتوقعات الوطنية الرئيسية مبا يتماشى مع القرار 

  البلدمعلومات أساسية عن   - ثانياً  
تقع سرياليون على الساحل الغريب ألفريقيا حيث تطل على احمليط األطلـسي مـن                -٥

وتبلغ . يا من اجلنوب الشرقي وغينيا من الشمال      ريدها ليب جهيت الغرب واجلنوب الغريب، وحت    
عدد سكاهنا ستة ماليـني     يبلغ  و)  ميل مربع  ٤٥ ٠٠٠ ( مربعاً  كيلومتراً ٧١ ٧٤٠مساحتها  
  . يف املائة من الذكور٤٧ يف املائة منهم من اإلناث و٥٣، نسمة تقريباً
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وتتـألف  . ١٩٦١وحصلت سرياليون على استقالهلا عن اململكة املتحدة يف عـام             -٦
جملس تشريعي واحد، واملؤسسة التنفيذيـة      الربملان، املؤلف من    من  للحكم  األذرع الشارعة   
  .١٩٩١لعام ) ٦القانون رقم (والقانون األساسي هو دستور سرياليون . واملؤسسة القضائية

 البالد سلسلة من االنقالبات العسكرية واالضطرابات املدنيـة الـيت           شهدتوقد    -٧
وقوع  واتسمت ب  ،١٩٩٠من عام   اً   اندالع حرب أهلية دامت لعشر سنوات بدء       إىلأفضت  

، من بينها القتل، واالغتصاب اجلماعي، وبتـر األعـضاء  انتهاكات صارخة حلقوق اإلنسان  
مـن  بتوقف الوفاء مبجموعـة     وأعمال االختطاف، والزواج القسري، وتدمري املمتلكات، و      

  .عاجالًاً اهتماميتطلب  سان، وهو مايف جمال حقوق اإلنااللتزامات الدولية 
، واتسمت عملية بناء    ٢٠٠٠يناير  / كانون الثاين  ١٨انتهت احلرب األهلية يف     قد  و  -٨
وتنتقل سرياليون مـن تـأمني الـسالم إىل         . سالم بالبطء والصعوبة ولكن بنتائج ملموسة     ال

.  حقوق اإلنسان ومحايتها   وتشمل التنمية البشرية تعزيز   .  مث إىل بناء السالم والتنمية     ،املصاحلة
اً مـسترشد ومن مث، سيقدم هذا االستعراض إفادة عن حالة تعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها،             

  .٦٠/٢٥١املبادئ التوجيهية الواردة يف القرار ب

  الدستور  -ألف   
يتألف النظام القانوين يف سرياليون من الدستور، والقانون العام، والقانون املدون،             -٩

وبوصفها مستعمرة بريطانية سابقة، أخذت سرياليون عن بريطانيا قوانني         . لعريفوالقانون ا 
 كـانون   ١من بينها القانون العام والنظم األساسية ذات التطبيق العام يف إنكلتـرا قبـل               

ويعمل البلد بنظام مزدوج من القانون العام والقانون العريف احمللـي،           . ١٨٨٠يناير  /الثاين
  .على التوايل

الفصل (كل دستور سرياليون القانون األعلى يف البلد، وله شرعة حقوق راسخة            ويش  -١٠
يكن كل، احلقوق الواردة يف اإلعالن العاملي حلقـوق           مل ويضمن الدستور معظم، إن   ). الثالث

اإلنسان، والعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية، والعهد الدويل اخلـاص بـاحلقوق             
عية والثقافية، وامليثاق األفريقي حلقوق اإلنسان والشعوب، ونظام حقـوق          االقتصادية واالجتما 

اإلنسان للجماعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا، واتفاقيات منظمة العمل الدولية، وكـذلك            
ومن مث، هناك عدد من احلريات األساسية اليت ينص عليهـا           . القانون اإلنساين الدويل الساري   

احلياة، واحلق يف احلرية، واحلق يف امللكية، واحلماية مـن العبوديـة            الدستور، وتشمل احلق يف     
والسخرة، واحلماية من املعاملة الالإنسانية، واحلماية من التمييز على أساس العرق أو املـوطن              

  .األصلي أو الرأي السياسي أو لون البشرة أو العقيدة، واحلق يف حماكمة عادلة وافتراض الرباءة
حقوقهم، وذلك مـن خـالل احملـاكم        تنتهك  ن  ملستور آليات جرب    الديضع  كما    -١١

القانونية وغريها من اهليئات النظامية مثل أمني املظامل، وجلنة حقوق اإلنسان، وجلنة مكافحة             
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. الفساد، واللجنة الوطنية للدميقراطية وحقوق اإلنسان، واللجنة املستقلة لوسـائط اإلعـالم           
  .احلارس احمللي الفعال حلقوق اإلنسان يف سرياليونوبذلك تضطلع تلك املؤسسات بدور 

  اهليئة التشريعية  - باء  
 على وجود برملان من جملس واحـد ونظـام حكـم            ينص قانون سرياليون حالياً     -١٢

  .دميقراطي قائم على التعددية احلزبية
وتعتمد الدولة نظام حكم رئاسي يقوم على االقتراع العـام للراشـدين، ويتـسم                -١٣

و املنصوص عليه   بات حرة ونزيهة تعقد بشكل اعتيادي على فترات منتظمة على النح          بانتخا
يلزم حصول احلزب الذي يـشكل      ئ الطريقة املصمم هبا النظام إمكانية أال      وُتهي. يف الدستور 

حيتاج الرئيس سوى تـأمني أغلبيـة يف          وال .احلكومة يف سرياليون على األغلبية يف الربملان      
الـضوابط  فعالية  وتكفل هذه اخلاصية املميزة للحكم يف سرياليون        . شيحهاالقتراع لصاحل تر  

  .واملوازين يف ممارسة السلطات التنفيذية
االنتخابات الربملانيـة واالنتخابـات     : وُيجرى يف سرياليون نوعان من االنتخابات       -١٤

 من   احلكومة انتقال، وأسفرت عن    ٢٠٠٧وقد عقدت آخر انتخابات عامة يف عام        . الرئاسية
وأدى . املعارضة يف السابق  ميثل  إىل املؤمتر الشعيب العام الذي كان         السرياليوين زب الشعيب احل

اً حالي، وتستعد سرياليون    ٢٠٠٧سبتمرب  /سيادة الرئيس إرنست باي كوروما اليمني يف أيلول       
  .٢٠١٢لالنتخابات املقبلة املقرر عقدها يف عام 

  السلطة القضائية  - جيم  
طة القضائية حارس الدستور، وهي مكلفة مبهمة تفسري دسـتور البلـد            تشكل السل   -١٥

بـأول  اً  ويرأس تلك املؤسسة املستقلة رئيس القضاة، حيث تتباهى سرياليون حالي         . وقوانينه
ويعني رئيس الدولة رئيس القضاة وغريه من قضاة حمكمة القضاء          . قاضية تشغل ذلك املنصب   
وخيضع املرشـحون ملوافقـة     . هاز القضائي والقانوين  مفوضية اجل العليا بناء على مشورة من      

  .مبوجب النظام األساسيالربملان، وُتكفل هلم مدة والية آمنة 
وتشكل حمكمة النقض أرفع حماكم البلد، تليها حمكمة االستئناف مث احملكمـة العليـا                -١٦

ويلـي ذلـك    . )حمكمة لقانون العمل وحمكمة جتارية يف إطار احملكمة العليـا         اً  أُنشئت مؤخر (
املستوى احملاكم اجلزئية اليت تشكل حماكم الدرجة األوىل وهلا اختصاص حمـدود يف املـسائل               

بصفتها االستئنافية فيما يرفع من احملاكم      اً  وتنظر احملكمة العليا أيض   . املدنية واجلنائية على السواء   
حمـدود يف     ال اجلزئية من استئنافات، كما تعمل بصفتها حمكمة الدرجـة األوىل باختـصاص           

  .املسائل املدنية واجلنائية على السواء، فيما عدا ما يتعلق بتفسري الدستور واألحكام التشريعية
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أو احملاكم احمللية يف املسائل املتعلقة بالقانون العريف وتعمل          املشيخاتحماكم  وتفصل    -١٧
مؤهلـون،  ويشرف موظفو القانون العريف، وهم حمامون مدربون و       . على صعيد املشيخات  

استئناف قرارات احملكمة احمللية أمام      غري الراضني للمتقاضني  وحيق  . على أعمال تلك احملاكم   
يف األمـور    تدخل   وهبذه الطريقة، . احملليةستئناف  االحماكم  تعمل بصفتها   اليت   اجلزئية   اكماحمل

  ".الرمسي"نظام احملاكم 
مسية، ميكن للمواطنني اللجوء إىل     وباإلضافة إىل ذلك، وخبالف احملاكم الدستورية الر        -١٨

احملاكم اإلدارية، ومكتب أمني املظامل الذي أنشئ مبوجب الفـصل           القضاء من خالل تدخل   
السابع من دستور سرياليون، وجلنة حقوق اإلنسان، واللجنة الوطنية للدميقراطيـة وحقـوق       

  .اإلنسان، واللجنة املستقلة لوسائط اإلعالم

  دة األطرافاملعاهدات املتعد  -دال   
  :وقعت سرياليون وصدقت على املعاهدات الرئيسية التالية حلقوق اإلنسان  -١٩

  العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية والربوتوكول االختياري امللحق به •
  العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية •
الربوتوكـول  : ياريان امللحقـان هبـا    والربوتوكوالن االخت اتفاقية حقوق الطفل     •

، عات املـسلحة  ارتاألطفال يف ال  املتعلق بإشراك   االختياري التفاقية حقوق الطفل     
وبغـاء  بيـع األطفـال     املتعلق ب تفاقية حقوق الطفل    الالربوتوكول االختيـاري   و

  واستغالل األطفال يف املواد اإلباحيةاألطفال 
 املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية    اتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب      •

  أو املهينة
  االتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري •
  اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة •
  االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم •
  اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة •
  نظام روما األساسي  •
  اتفاقيات جنيف األربع والربوتوكوالن اإلضافيان •
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األساسية حلقوق اإلنسان، واملؤسـسات الوطنيـة حلقـوق اإلنـسان،           البنية    - هاء  
  واملنظمات غري احلكومية، ومنظمات اجملتمع املدين

ها يف  قوق وتعزيز تلك احل  جلنة حقوق اإلنسان املكلفة حبماية       ٢٠٠٤أُنشئت يف عام      -٢٠
  .إىل مبادئ باريساً سرياليون استناد

 وأعدت ثالثة تقارير سنوية عن حالة حقـوق         ٢٠٠٧بدأت اللجنة عملها يف عام      و  -٢١
  .اإلنسان يف سرياليون وقدمت توصيات للرئيس واحلكومة

لتنظيم تسجيل املنظمات غـري احلكوميـة وعملـها         اً  تشريعت سرياليون   سّنكما    -٢٢
الدوليـة  الوطنيـة و  وتعمل األفرقة   . تعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها   ضمان   هبدف   عوائق بال

وتنـشر    قضايا حقوق اإلنسان   يفمن دون قيود حكومية، حيث حتقق       عادة  حلقوق اإلنسان   
وتشجع احلكومة اهليئات املستقلة مثل ممثلي خمتلف املنظمات غـري احلكوميـة            . استنتاجاهتا

ات اإلقليمية، وغري ذلك من الوكاالت التابعة لألمم        الدولية، والدبلوماسيني األجانب، واهليئ   
ذات الصلة حىت تسفر التوصيات الناجتـة       األماكن  املتحدة، على زيارة السجون وغريها من       

  .عن حتسينات يف الظروف داخل تلك املؤسسات يف األجل الطويل

   وفعاليتهتنفيذ اإلطار الشارع واملؤسسي  -اً ثالث  

  املرأة  - ألف  
 رياليون حبرب أهلية طويلة دامت لعقد كامل وانتهت إىل ركود اجتمـاعي           مرت س   -٢٣
ويف إطار مبادرة بناء السالم، أُنشئت جلنة تقصي احلقائق واملـصاحلة وكُلفـت             . اقتصاديو

. الـوطين التصاحل   أسباب اندالع احلرب وتقدمي توصيات ملنع تكرارها ولتعزيز          يفبالتحقيق  
).  يف املائة منها لـصاحل املـرأة       ٣٠(حتمية التنفيذ   يات  وقدمت اللجنة توصيات عامة وتوص    

للنساء والفتيات رئاسي العتذار االوُنفذ عدد كبري من توصيات اللجنة بشأن املرأة مبا يف ذلك      
  .٢٠١٠مارس /يف آذار الذي قُدم  خالل احلرب األهليةعلى معاناهتن

ـ  اتعرضة العتداء كانوا  النساء والفتيات واألطفال    وخلص التقرير إىل أن       -٢٤  ة منهجي
 خالل الرتاع مثل التعذيب، واالغتصاب، واالعتداء اجلنسي، واالستعباد اجلنسي، واالجتـار،         

خلص و. ، واحلمل القسري، والسخرة، واالحتجاز     األعضاء واالسترقاق، واالختطاف، وبتر  
 نـساين إىل أن العنف اجلنساين وانعدام املساواة بشكل هيكلي على أسـاس ج           اً  أيضالتقرير  

. حىت بعد احلرب، حيث فشلت احلكومات املتعاقبة يف التصدي لتلك املسائل  اً  يزال مستمر  ال
األسباب الكامنـة وراء    معاجلة  ومنحت توصيات جلنة تقصي احلقائق واملصاحلة، الرامية إىل         

زاع، أولوية إللغاء القوانني والقضاء على املمارسات اليت متيز ضد املرأة والسـتحداث             ـالن
  .واحلد منهواملرتيل دابري فعالة ملواجهة العنف اجلنسي ت



A/HRC/WG.6/11/SLE/1 

 GE.11-10686 8 

، يف إطار التزامها بالتنفيذ الكامل لتوصيات جلنـة          كتاب أبيض  احلكومةوصدر عن     -٢٥
وقـد  . لتنفيذ تلك التوصيات  اً  تقصي احلقائق واملصاحلة، ومنذ ذلك احلني وهي تبذل جهود        

مسائل حقوق اإلنسان، وإنشاء جلنة     ة  تستهدف معاجل إصالحات قانونية   إجراء  : حتقق ما يلي  
حقوق اإلنسان، وجرب ضحايا احلرب، واالعتذار الرئاسي للمرأة، وبدء عملية االسـتعراض            

املعـايري  صـياغة  يف اً أدبيمع اجلهات الوطنية الضامنة   سرياليون  حكومة  وتعاون   ،الدستوري
  . تلك اجلهات الدوليةوأحيل الطلب يف هذا اخلصوص إىل. أدبياًللجهات الدولية الضامنة 

. ووقعت احلكومة وصدقت على اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة             -٢٦
يف  ومنذ ذلك احلني، قدمت وزارة الرعاية االجتماعية والشؤون اجلنسانية وشؤون الطفـل           

 إىل جلنة   ،سلتقارير الدورية الثاين إىل اخلام    للتقرير األول وا   تقريرها اجلامع    ٢٠٠٧ مايو/أيار
مـشروع  اً  وأعدت الوزارة مـؤخر   . ية باالتفاقية املذكورة  اخلرباء التابعة لألمم املتحدة واملعن    

  .إىل األمم املتحدةاً عليه وتقدميه رمسيالتقرير الدوري السادس بانتظار التصديق 
وض من أجل تعزيز حقوق املرأة والنه     على الصعيد احمللي    اً  وُتطبق تلك االتفاقية جزئي     -٢٧

، "القوانني اجلنسانية الثالثة  "ب  ما يعرف على نطاق واسع       وجتلى ذلك يف سنّ   . عموماًباملرأة  
  :وهي حتديداً

 ٢٠٠٧قانون تسجيل الزواج العريف والطالق لعام  •

 ٢٠٠٧قانون أيلولة التركات لعام  •

 ٢٠٠٧زيل لعام ـقانون مكافحة العنف املن •

رأة على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة، كانت امل       تفاقية القضاء   الاحمللي  التطبيق  وقبل    -٢٨
الزواج ومرياث املمتلكات، ومن زيادة انتشار وحـدوث العنـف          تعاين من التمييز يف جمايل      

سيما يف جمال مـشاركة املـرأة         وال وتعمل احلكومة على التصدي لذلك    . اجلنسي واملرتيل 
الوزراء ويف الربملان، كما شـهد      فاملرأة تشغل مناصب يف جملس      . ومتثيلها يف أجهزة احلكم   

. نسبة ذلك التمثيـل ضـعيفة      أن الإ. متثل يف تعيني رئيسة للقضاة    اً  فارقاً   حدث ٢٠٠٨ عام
أوردته الصكوك الدولية املعنية حبقوق املرأة وجلنة تقصي احلقائق واملصاحلة بشأن            ملا  وامتثاالً

ائة كحد أدىن، اختذت احلكومة      يف امل  ٣٠حتديد حصة مشاركة املرأة يف أجهزة احلكم بنسبة         
  .إعالن التزامها بكفالة حتقيق تلك النسبة على النحو الواجببخطوة إضافية 

ُرقّيـت  ،  ١٣٢٥ويف جمال السالم واألمن كذلك، واستجابة لقرار األمم املتحـدة             -٢٩
مناصـب  اً  جندية إىل رتبة عميد يف القوات املسلحة جلمهورية سرياليون؛ وتشغل املرأة أيض           

عن ذلك، يضم جيش سـرياليون        وفضالً. ساعد املفتش العام للشرطة يف شرطة سرياليون      م
  .سيدات ضمن حفظة السالماً حالي
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 العمل بالسياستني التوأم لوزارة الرعاية االجتماعية والـشؤون         ٢٠١٠وبدأ يف عام      -٣٠
 لتنفيـذ  وطيناجلنسانية وشؤون الطفل، ومها اخلطة الوطنية للشؤون اجلنسانية وخطة العمل ال     

  .١٨٢٠ و١٣٢٥قراري األمم املتحدة 
. لعنف ضد املرأة والعنف اجلنساين عموماً     ملواجهة ا كومة آليات جاهزة    احلووضعت    -٣١

اً مكلفاً  مكتبلتكون   وحدة دعم األسرة داخل شرطة سرياليون        ٢٠٠١نشئت منذ عام    أُفقد  
العنـف  ملواجهـة    جلنة وطنيـة     وهناك. العنف اجلنسي واملرتيل يف البلد    أعمال  التحقيق يف   ب

مؤسـسات حكوميـة    وتتألف من   اجلنساين، وهي منظمة ذات أصحاب مصلحة متعددين        
ووكاالت تابعة لألمم املتحدة ومنظمات اجملتمع املدين، وتعمل على منع العنـف اجلنـساين              

ويوجد مقر اللجنة يف وزارة الرعاية االجتماعية والشؤون اجلنـسانية وشـؤون            . ومواجهته
وزير الرعاية  معايل   االجتماعات   ويرأس .طفل، وجتتمع يف يوم اجلمعة الثالث من كل شهر        ال

االجتماعية ويشارك يف رئاستها مساعد املفتش العام للشرطة املسؤول عن دوائر مكافحـة             
لجنـة  ال، و وقضايا الـزواج  وقد ُوضعت مشاريع قوانني ملكافحة اجلرائم اجلنسية،        . اجلرمية

  .الربملانيف وتنتظر تلك املشاريع موافقة جملس الوزراء وسنها . بني اجلنسني الوطنية للمساواة

  الطفل  - باء  
ويف إطـار   . ١٩٩٠وقعت سرياليون وصدقت على اتفاقية حقوق الطفل يف عـام             -٣٢

عنية برصد تنفيـذ  تنفيذها لالتفاقية وتقدمها للجنة املالتزامها، تعد احلكومة تقارير دورية عن       
 على الصعيد   االتفاقيةتطبق احلكومة   كما  .  الطفل من أجل كفالة التنفيذ الفعال      اتفاقية حقوق 

  .٢٠٠٧من خالل قانون حقوق الطفل لعام احمللي 
 من خـالل وزارة الرعايـة       ٢٠١٠لعام  األطفال  وأنشأت احلكومة شبكة منتدى       -٣٣

فـال علـى    ويتمثل هدفها يف مساعدة األط    . االجتماعية والشؤون اجلنسانية وشؤون الطفل    
  . اليت تؤثر على مستقبلهمالتفاعل ومناقشة القضايا

وجتري مناقشة إنشاء جلنة وطنية حلقوق الطفل، باعتبارها أحـد شـروط تنفيـذ                -٣٤
وستكلَّف اللجنة برصد وتنسيق تنفيذ االتفاقية وامليثاق؛ واإلشراف علـى تنفيـذ            . تفاقيةاال

على النحو املكرس يف الفصل الثالث من        الطفل، ومسؤوليات األبوين والدولة   قانون حقوق   
القانون املذكور؛ وإسداء املشورة للحكومة بشأن السياسات الراميـة إىل حتـسني أحـوال              

  .كفالة توافق تلك السياسات مع االتفاقية وامليثاقمن أجل األطفال يف سرياليون أو رعايتهم، 
ن اجلنسانية وشـؤون     وزارة الرعاية االجتماعية والشؤو    عن ذلك، شهدت    وفضالً  -٣٥

للـشؤون  عاملة  هناك اآلن مديرية    والطفل إعادة هيكلة وظيفية لإلدارة أقرها جملس الوزراء؛         
األحـداث، وهـي    لتقدير سن   وُوضعت مبادئ توجيهية    . اجلنسانية ومديرية لشؤون الطفل   

  .مكتب رئيس القضاة للموافقة عليهاعلى اً معروضة حالي
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  األشخاص ذوو اإلعاقة  - جيم  
بالتوقيع والتصديق على اتفاقية حقـوق األشـخاص ذوي         اً  قامت سرياليون مؤخر    -٣٦

وُوضع مشروع سياسة ومشروع قانون بشأن اإلعاقة، ومير مشروع القانون مبرحلة           . اإلعاقة
وينص مشروع  . مع الربملانيني ومنظمات اجملتمع املدين    اليت تسبق اإلطار التشريعي     داوالت  امل

  .نة معنية بشؤون اإلعاقةالقانون على إنشاء جل
اإلسـكان أو   جمال  يبدو أن هناك متييز صريح ضد األشخاص ذوي اإلعاقة يف            الو  -٣٧

، فإن فرص العمل لألشخاص ذوي اإلعاقة       الرتفاع معدل البطالة عموماً   اً  التعليم، ولكن نظر  
وتشكل محاية حقوق هـذه     . خرى من اجملتمع  األقطاعات  بعض ال قد تكون أقل منها لدى      

  . أولوية للحكومة على التمييز ضدهاالقضاء التامهلا وجودة احلياة وضمان الفئة الضعيفة 

  )اإليدز(متالزمة نقص املناعة املكتسب /فريوس نقص املناعة البشرية  - دال  
أُنشئت األمانة الوطنية ملكافحة اإليدز حتت إشراف الرئاسـة لرسـم الـسياسات               -٣٨

يتوىل فالرئيس  . اإليدز/فريوس نقص املناعة البشرية   افحة وباء   واالستراتيجيات الرامية إىل مك   
اجمللس الوطين ملكافحة اإليدز الذي يعد أعلى هيئة استراتيجية مسؤولة عن الـسياسة             رئاسة  

اإليـدز  /فريوس نقص املناعة البـشرية    لعلى الصعيد الوطين    بشأن التصدي   اً  والتنسيق عموم 
  .سرياليون يف
اإليدز على الـصعيد الـوطين يف       /فريوس نقص املناعة البشرية   ويبلغ معدل انتشار      -٣٩

خطة اسـتراتيجية وطنيـة ملكافحـة     اً  وقد وضعت احلكومة أيض   . يف املائة  ١,٥٣سرياليون  
اً قدمدفع جهود التصدي    ، وبدأت تنفيذها، من أجل      ٢٠١٥-٢٠١١للفترة  اإليدز  /الفريوس

 ولتحقيق ذلك، سيتعني تعزيز وزيادة  .إصابات جديدة بالفريوس يف سرياليون    ليتحقق منع أي    
  .االتصال اجلنسي ومن األم لطفلها عن طريق الفريوساإلصابة باجلهود الرامية إىل منع انتقال 

الربامج واخلدمات  استفادة عموم السكان من     كفالة  العمل على   وستواصل احلكومة     -٤٠
فريوس نقـص املناعـة     ن  الوقاية م وقد تعرض قانون    . والدعم يف جمال الوقاية من الفريوس     

وتعمـل وزارة   .  متييزية ضد املرأة   من مشوله ألحكام  ُزعم    إىل االنتقاد ملا   ٢٠٠٧البشرية لعام   
على استعراض تلك األحكام من     اً  الرعاية االجتماعية والشؤون اجلنسانية وشؤون الطفل حالي      

  .أجل ضمان محاية أفضل للجميع
  . محلة اليوم العاملي لإليدز شخص خالل٣٠ ٠٠٠جمموعه  مافحص وجرى   -٤١
حلقـائق  عـن ا  بطريقة برايل للمكفوفني    اً  كما أصدرت أمانة مكافحة اإليدز كتيب       -٤٢

  .اإليدز/فريوس نقص املناعة البشريةلاألساسية 
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  التعليم  -هاء   
حتقيق هـدف تعمـيم     من أجل   كل مواطنيها   ل التعليم   فرصتواصل احلكومة زيادة      -٤٣

زيادة إمكانية احلصول على    هناك صعوبة تقترن ب   ولكن  . ٢٠١٥ل عام   التعليم االبتدائي حبلو  
يف املـدارس   التلميـذ   /فنسبة املعلم . الشواغل املثارة بشأن جودة التعليم    وهي زيادة   التعليم،  

  .د أهنا يف ازدياد، وُيعتق١/٥٠هي اً حالياالبتدائية 
ى مدى الـسنوات أن     وتكشف الدراسات االستقصائية اليت أجرهتا وزارة التعليم عل         -٤٤

) ٢٠٠٤ لعـام    ٢لقانون رقم   ا (٢٠٠٤قانون التعليم لعام    وصدر  . معدل األمية مرتفع للغاية   
ولذلك، ينظَّم التعليم مبا يراعي املرحلة املتوسطة وكـل فئـات           . الوضع املؤسف  إلهناء هذا 

ايل، ومعاهد  الكبار ومبؤسسات التعليم الع   مبحو أمية   املوارد البشرية، مع إدراج أحكام تتعلق       
اليت تتبـع   (الفنون التطبيقية، واجلامعات، وبرامج املدارس الثانوية مبرحلتيها املتوسطة والعليا          

 ٢القانون رقم    (٢٠٠٤قانون التعليم لعام     كما ينص ). ٤-٣-٣-٦النظامي، بنظام   التعليم  
  . سنة١٦ سنوات إىل ٦من سن على إلزامية التعليم األساسي لكل طفل ) ٢٠٠٤ لعام
اإللزامي اجملاين لألطفال يف املرحلـة  النظامي وأعلنت احلكومة التزامها بتوفري التعليم        -٤٥

االبتدائية، مع التركيز بشكل خاص على تعليم الطفلة إىل مستوى اختبار شـهادة التعلـيم               
وتدرب احلكومـة مستـشاري     . وجيري العمل على التنفيذ الكامل هلذا االلتزام      . األساسي

بالنسبة  أما. املسار الوظيفي اإلرشاد بشأن   لألسرة و املشورة  يع املدارس لتوفري    توجيه يف مج  ال
حيث يـشكل    تكفل احلكومة وجود مدارس ثانوية يف مجيع املشيخات       فللهياكل األساسية،   

  .لكل طفلاً دستورياً ذلك حق
كفالـة محايـة حقـوق      من أجل    ٢٠١٠ التدريس لعام    وُسّن قانون جلنة خدمات     -٤٦

  .هدف حتسني مستوى التعليم يف سرياليونليتحقق يف هناية املطاف  املعلمني

  العمل  - واو  
منظمة العمل الدوليـة،    اتفاقيات  وقعت حكومة سرياليون وصدقت على ست من          -٤٧
  :وهي

 ملنظمـة العمـل     ٨٧، االتفاقيـة رقـم      اتفاقية احلرية النقابية ومحاية حق التنظيم      •
 ١٩٦١يونيه / حزيران١٥:  تاريخ التصديق-) ١٩٤٨( الدولية

 ملنظمـة العمـل   ٩٨اتفاقية حق التنظيم واملفاوضة اجلماعيـة، االتفاقيـة رقـم      •
 ١٩٦١يونيه / حزيران١٣:  تاريخ التصديق-) ١٩٤٩( الدولية

 ملنظمـة العمـل     ١١١اتفاقية التمييز يف االستخدام واملهنـة، االتفاقيـة رقـم            •
 ١٩٦٦أكتوبر / تشرين األول١٤:  تاريخ التصديق- )١٩٥٨( الدولية
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 - )١٩٧٣( ملنظمة العمل الدوليـة      ١٣٨اتفاقية احلد األدىن للسن، االتفاقية رقم        •
 ٢٠١١يناير / كانون الثاين٢٠: تاريخ التصديق

 ملنظمـة العمـل     ١٨٢اتفاقية أسوأ أشكال عمل األطفـال، االتفاقيـة رقـم            •
  ٢٠١١يناير / كانون الثاين٢٠:  تاريخ التصديق- )١٩٩٩( الدولية

  : بشأن ما يليوتنظر احلكومة يف اختاذ إجراء  
 ملنظمـة العمـل     ١٦٩اتفاقية الشعوب األصـلية والقبليـة، االتفاقيـة رقـم            •

 )١٩٨٩( الدولية

 ١٣ ب، احلد األدىن للـسن      ٢٠٠٧ل لعام   وحددت سرياليون، يف قانون حقوق الطف       -٤٨
وينص القانون كذلك علـى تـسجيل       . مال اخلطرة ألعلاً   عام ١٨ألعمال اخلفيفة و  لاً  عام

ويلزم تقاعد العاملني يف اخلدمة العامـة يف سـن          . األطفال والشباب يف الشركات الصناعية    
  .على استحقاقات الضمان االجتماعيهلم احلصول حيق اخلامسة والستني، و

أوساط وحيظر الدستور العمل القسري والسخرة، وهي مشكلة ُيعتقد أهنا تسود يف              -٤٩
ويوجد لدى وزارة الرعاية االجتماعية والشؤون اجلنسانية وشـؤون         . األطفال بوجه خاص  

  .الطفل عدة سياسات من شأهنا أن حتد من هذه احلالة يف األجل الطويل
لعمال يف الواقع االنضمام إىل نقابـات       وحيق ل ،  احلقوق النقابية ينص الدستور على    و  -٥٠
 إىل   يف املائة من العمال يف املناطق احلضرية       ٦٠حوايل  وينتمي  . االيت خيتاروهن لعمال املستقلة   ا

تلق سوى القليل     مل عمال الزراعة تنظيم  ، ومن بينهم عمال احلكومة، ولكن حماوالت        نقابات
 إىل مؤمتر عمـال سـرياليون،       نقابات العمال كل  أن تنضم   وجرت العادة على    . من النجاح 

  .تلك العضوية طوعيةولكن 
 الصندوق الوطين للضمان االجتماعي والتأمني،      أُنشئ تعزيز رفاه العمال،     ومن أجل   -٥١
، والسياسة الوطنية للحماية االجتماعية، واإلطار الوطين       الوطنية لألمان االجتماعي  شبكة  الو

  .للحماية االجتماعية، وكذلك حمكمة صناعية
ـ  وثيقة احتـاد     ٢٠١٠أكتوبر  / تشرين األول  ٢٨ووقعت احلكومة يف      -٥٢ ، ستخدمنيامل

بالتعاون مع مؤمتر عمال سرياليون ومنظمة العمل الدولية، هبدف حتـسني ظـروف عمـل               
  . يدة، وتدابري السالمةاجلطبية الرافق املعادل، والجر األ:  اليت تشمل يف مجلة أموراملوظفني

وتشرف إدارة هيئة   . بيئة عمل جيدة  توفري  لعمال  اسالمة  املتعلقة ب حكام  األوتشمل    -٥٣
، من أجل   ١٩٧٤ لعام   ٣تيش على املصانع يف وزارة العمل على تنفيذ قانون املصانع رقم            التف

  .املصانع يف عمال وصحتهمالكفالة صون وتعزيز سالمة 
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  االجتار بالبشر  - زاي  
 من أجل منع    ٢٠٠٥سنت حكومة سرياليون قانون مكافحة االجتار بالبشر يف عام            -٥٤

كما أُنشئت أمانة ملكافحة االجتار بالبشر      . خلي واخلارجي االجتار بالبشر على الصعيدين الدا    
يف وزارة الرعاية االجتماعية والشؤون اجلنسانية وشؤون الطفل من أجل تنسيق ورصد كل             

وباإلضافة إىل ذلك، توجد فرقة عمـل وطنيـة   . أنشطة مكافحة االجتار بالبشر يف سرياليون    
. لألمم املتحدة ومنظمات اجملتمـع املـدين      ملكافحة االجتار، تضم احلكومة ووكاالت تابعة       

ليكون أكثـر صـرامة يف   جيري استعراضه  ٢٠٠٥قانون مكافحة االجتار بالبشر لعام       أن إال
  .مسائل جديدة وناشئةيتعلق به من  ماسيما   والالتصدي ملسائل االجتار

  التمييز املدين والسياسي  -حاء   
النوع اجلنساين، أو العرق،    / نوع اجلنس  حيظر الدستور كل أشكال التمييز على أساس        -٥٥

سـيما    وال املقيمني املتحدرين من أصول غري أفريقية،      أن إال. أو الدين، أو اإلثنية، أو العقيدة     
ميكنهم احلصول على اجلنسية رغم كون بعضهم من اجليل الثالث أو الرابـع               ال اجلالية اللبنانية، 

من النقد، ولكن احلكومة أقـرت اآلن       اً  كبرياً  قدرويثري ذلك   . ممن ُولدوا ونشأوا يف سرياليون    
  .ملعاجلة هذا االختالل موجود على جدول أعماهلا التشريعياً عالنية بأن قانون

 القائم علـى املعتقـدات      ،النوع اجلنساين /ويتواصل التمييز على أساس نوع اجلنس       -٥٦
على سبيل  د الزعامة القبلية    فعلى صعي . الثقافية واملمارسات التقليدية لبعض اجلماعات اإلثنية     

تترسـخ  جنسها، حيـث  نوع  بسبب  تشغل منصب كبري الشيوخ     ميكن للمرأة أن      ال املثال،
وترى احلكومة أن تلك    . اليت تقتصر على الذكور   السرية  اجلمعيات  املؤسسة يف   جذور تلك   
م وصون  للدور اهلام الذي تضطلع به املؤسسة يف احلك       اً  ، نظر ميكن استمرارها   ال املمارسات

  .النظام يف اجملتمع، وتلتزم احلكومة بالتخلص منها تدرجيياً

  حرية التعبري واحلرية النقابية  -ء طا  
. ذلك بشكل تام على أرض الواقع     حتترم احلكومة   ويضمن الدستور احلرية النقابية،       -٥٧

وهناك متتع كامل بذلك احلق من خالل تكوين األحزاب السياسية وغريها مـن مجاعـات               
مسجلة، والعديد سياسية حوايل ستة أحزاب  وتوجد  . غط، من دون أي عوائق أو عقبات      الض

  .حبرية يف سرياليونتعمل من رابطات العمال، ومجاعات نسائية، ورابطات مهنية 
، ٢٠١٠لعـام   ) ١القانون رقم    (يةسرياليونال اإلذاعة   ووضعت احلكومة قانون هيئة     -٥٨

أصحاب ويفتح هذا اإلجراء الباب أمام      . عامة يف أفريقيا  الذي أنشئت مبوجبه أول هيئة إذاعة       
أنشأت احلكومـة اللجنـة     ،  ومبوجب قانون برملاين  . أفكارهملينشروا  الرأي بكل أطيافهم    

خـالل وسـائط    حلرية التعبري من    اً  ، لتكون حارس  ٢٠٠٥املستقلة لوسائط اإلعالم يف عام      
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إلعالم اليت تتسم باحلرية والتعدديـة يف       تعزيز وسائط ا  "اللجنة بعملها على    وتفتخر  . اإلعالم
تقـدمي   وكفالة حتقيق املؤسسات اإلعالمية ألعلى مستويات الكفاءة يف          ،كل أحناء سرياليون  

اً  حمطة إذاعية عاملة مسجلة حالي٥١وخاصة  صحيفة ٥٢وهناك حوايل ". يةدمات اإلعالماخل
 .لدى اللجنة

  نآليات محاية املدافعني عن حقوق اإلنسا  -ء يا  
 على محاية املـدافعني عـن حقـوق        ٢٠٠٤ينص قانون جلنة حقوق اإلنسان لعام         -٥٩

. انتهاك للحقوق األساسية املبينة يف الدستور ميكـن مقاضـاة مرتكبـه     أي أن إال. اإلنسان
فـإن  الف قوانني سـرياليون،  بأسلوب خي عن حقوق اإلنسان للمعاملة    ونتعرض املدافع  وإذا

  .  سرياليونقواننيإىل  جيب أن تستندعملية اجلرب 

  السياسات واالستراتيجيات وااللتزامات الوطنية  -اً رابع  

  احلكم الرشيد  -ألف   
يضم مكتب الرئيس يف سرياليون وحدة إصالح احلكم هبدف إعادة هيكلة اخلدمـة               -٦٠

  .العامة لتحقيق الفعالية يف نواجتها
وض بأبعاد احلكم والتعليم    وتشكل رابطة شباب كل األحزاب السياسية منتدى للنه         -٦١

والعملية الدميقراطية لدى الشباب يف أحناء سرياليون من أجل كبح عنف الشباب ومعاجلـة              
  .مسائل احلكم

وُوضعت آليات وهياكل مؤسسية من أجل حتسني توصيل اخلدمات واملساءلة على             -٦٢
لثانية للحد من الفقـر،     لتغيري أو ورقة االستراتيجية ا    لاحلكومة  برنامج  : حنو فعال، ومن بينها   

. ، واالستراتيجية الوطنية ملكافحة الفساد    )قريباصدوره  املقرر  (ومشروع قانون حرية اإلعالم     
 ٢٠٠٨هو قانون مكافحة الفساد لعام      برملاين  وتسترشد استراتيجية مكافحة الفساد بقانون      

عما ميلكـون مـن     عالن  اإلو ملوظفني العموميني تشديد الرقابة على ا   على  الذي ُعدِّل لينص    
وجلنة تسجيل   واللجنة االنتخابية املستقلة،     ؛، وعقود األداء املوقعة بني الرئيس ووزرائه      أصول

  .األحزاب السياسية، ضمن أمور أخرى
تواصل احلكومة مـع    "هتدف إىل   ،  مكتب الرئيس النفتاح احلكم، يف    مبادرة  وهناك    -٦٣

يف القطاع العام، وإدارة املاليـة العامـة،        إصالح اإلدارة   : وقد مت التجهيز ملا يلي    ". الشعب
  .األمن الوطين للعمل على حتقيق السالم واألمنوالالمركزية، ومكتب 



A/HRC/WG.6/11/SLE/1 

GE.11-10686  15 

سـرياليون  بـشأن   ورحبت الدورة االستثنائية الرفيعة املستوى للجنة بناء الـسالم            -٦٤
لتحقيق اً  قوياً  وطنياً  كونه إطار منوهة ب  بربنامج التغيري،    ٢٠٠٩يونيه  / حزيران ١٠يف  املعقودة  

  . النمو والتنمية االقتصادية وتوطيد السالم
،  القائمـة  الكثري من النقاش بشأن الطابع التقييدي لقـوانني التـشهري         إجراء  وبعد    -٦٥

ـ    . حكومة سرياليون مشروع قانون حلرية اإلعالم     أصدرت   بالعمليـة  اً  ومير املـشروع حالي
  .التعبري اإلعالميالتشريعية ويهدف إىل توفري احلماية يف كل أشكال 

  منع اجلرمية وخفارة اجملتمعات احمللية  -باء   
مـن  اً  كبرياً  ولكن قدر . لقد بّشر انتهاء احلرب األهلية الدموية بزمن السالم واملصاحلة          -٦٦

وأضـحت  . االجتماعية - الضرر كان بالفعل قد حلق بسرياليون من النواحي املادية والنفسية         
ومع البـدء يف    . سالم اليت تطورت منذ ذلك احلني إىل مرحلة البناء        من عملية ال  اً  املصاحلة جزء 

ومن بني تلـك املبـادرات      . بناء السالم، ُوضعت عدة مبادرات معدة إلصالح القطاع األمين        
. عن إنشاء مكتب األمن الـوطين     اً  متكني الشرطة والقوات العسكرية وتدريبها، مما أسفر أيض       

نضباط وإدارة التحقيقات الداخلية لتكـون باألسـاس        وأُنشئت كذلك مديرية الشكاوى واال    
وحدة إصالح يف صفوف جنود الشرطة من أجل النظر يف الشكاوى املقدمة من املدنيني ضـد                

ومن خالل تعزيز االنضباط داخل الشرطة، يضطلع جملس اإلدارة التنفيذي بأعمـال            . الشرطة
خلصائص املميزة هلذا اإلصالح خفارة     ومن ا . اإلدارة واالنضباط وينظم الشؤون اليومية للشرطة     

مـع  اً  تتطلب فحسب أن تعمل الشرطة مع اجملتمع، بل أن تتعاون أيض            ال اجملتمعات احمللية اليت  
وأسفر هذا التطور عن إنشاء جمالس شـراكة        . اجملتمعات يف جهودها الرامية إىل تعقب اجملرمني      

عن تلـك   اً  انبثقت األجهزة التالية الحق   و. خلفارة اجملتمعات احمللية هبدف النهوض بذلك اجملال      
  .جلنة أمن األقاليم؛ وجلنة أمن املقاطعات؛ وجلنة أمن املشيخات: املبادرة حتديدا

وقادرة علـى   اً  لألمن الوطين، وهو مؤسسة أمنية حمايدة سياسي      اً  وأنشأت احلكومة مكتب    -٦٧
  .األقاليم واملقاطعات واملشيخاتزيادة التنسيق الفعال لألنشطة األمنية على الصعيد الوطين وصعد 

  التعليم وتنمية املوارد البشرية  -جيم   
تكفل حكومة سرياليون تنوع الربامج التعليمية يف البلد من أجل الوفاء باالحتياجات              -٦٨

   .من قدرات املوارد البشرية يف القطاعني اخلاص والعام على السواء
كما يطالب مبنح   . واطنني يف جمال التعليم   ويدعو الدستور إىل تكافؤ الفرص جلميع امل        -٦٩

يلزم مـن    األولوية حلقوق الفئات الضعيفة مثل األطفال والنساء واملعاقني عن طريق توفري ما           
  .مؤسسات ومتويل ومرافق دعم للتعليم مىت أمكن ذلك عمليا
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كومة عازمة على القضاء على األمية، ولتحقيق هذا اهلدف ستوجه سياسـاهتا            احلو  -٧٠
  : عليمية لتحقيق ما يليالت

  جمانية برامج حمو أمية الكبار؛  )أ(  
  . التعليم األساسي اإللزامي يف املرحلتني االبتدائية والثانوية املتوسطةجمانية   )ب(  

 وخطة قطـاع    ٢٠٠٤وقامت احلكومة مع الربملان بسن وتنفيذ قانون التعليم لعام            -٧١
سـبل حتقيـق    من  م األساسي والسياسة العامة     النظاويعد  .  على التوايل  ٢٠٠٧ التعليم لعام 

تليب االحتياجات   أن وحتاول اخلطة أوالً  . اهلدف املتعلق بالتعليم من األهداف اإلمنائية لأللفية      
  .من املوارد البشرية من خالل رفع مستوى التعليم واملهارات والتدريب وحمو األمية

، مبا يـشمل    نظام التعليم صالح   قد ُسّن من أجل إ     ٢٠٠٤وكان قانون التعليم لعام       -٧٢
تتعلق بالتعليم قبل االبتدائي، والتدريب التقين واملهين، وتعليم الكبار والتعليم غـري            اً  أحكام

  .النظامي، ودور اجلامعات، ومن أجل النص على أمور أخرى ذات صلة
يف وزارة التعلـيم والـشباب      الطفلة من السياسات اهلامة     دعم تعليم   وتعترب سياسة     -٧٣

واختـذت  . ٢٠١٥حتقيق هدف توفري التعليم لكل الفتيات حبلول عـام          من أجل    ،والرياضة
كمـا  . يف كـل أحنـاء البلـد   الطفلة لدعم تعليم إجراءات كومة يف إطار تلك السياسة   احل

عززت  ومن مث ،يف املدارس الثانوية املتوسطةالطفلة دعم لاستعرضت ذلك من خالل برناجمها    
مـن  أي يف املرحلة االبتدائية، اً  ويتاح التعليم اجملاين عموم   . تكافؤ اجلنسني من برناجمها املعين ب   

الصف األول إىل السادس، بينما تتمتع الطفلة حبافز إضايف يتمثل يف جمانيـة التعلـيم حـىت                 
  . سداد رسوم االختبارومستوى اختبار شهادة التعليم األساسي 

  الصحة  -دال   
ت الصحة اإلجنابية، وضعت احلكومة سياسـة وطنيـة        يف حماولة لتعزيز توفري خدما      -٧٤

ينصب التركيز  و،  بني العناصر اهلامة لتلك السياسة    من  يعد تنظيم األسرة    و. للصحة اإلجنابية 
  .على النهوض بنوعية احلياة

 شـرعت   ،ويف جهد يرمي إىل احلد من معدالت الوفيات النفاسية ووفيات األطفال            -٧٥
وهتـدف  . ٢٠١٥-٢٠١٠ استراتيجية لقطاع الصحة للفترة      يف تنفيذ خطة  اً  احلكومة مؤخر 

اخلطة إىل كفالة التنفيذ الناجح للمجموعة األساسية من اخلدمات الصحية الضرورية من أجل           
وستكفل تلك اجملموعة توفري احلد األدىن الضروري من جودة الرعاية          . حتسني توفري اخلدمات  

سيما املتعلقة   وال(شاكل الصحية الرئيسية    لى امل عللجميع، وهي تشمل خدمات عظيمة األثر       
ويتمثل اهلدف من تلك االستراتيجية يف إلغاء كل املصاريف املالية          ). منها بصحة األم والطفل   

وسيكون اهلدف يف األجل    . لحامل واملرضعة واألطفال البالغني من العمر مخس سنوات فأقل        ل
  .عالية اجلودة جلميع الفئات الضعيفةالطويل توفري إمكانية احلصول على الرعاية الصحية ال
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  النوع اجلنساين  - هاء  
اخلطة االسـتراتيجية الوطنيـة     ،  ٢٠١٠يونيه  /حزيران ٣ يف   ،وضع سيادة الرئيس    -٧٦

بناء : وتضم الوثيقة ستة جماالت ذات أولوية تضم      .  تنفيذها أعلن عن بدء  وللشؤون اجلنسانية   
احلقوق املتعلقة بالصحة اجلنـسية     و يف احلكم؛    مشاركة املرأة والقدرات، واإلدارة والرقابة؛    

البحث والتوثيق، وتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت؛ وامليزنـة       ومتكني املرأة؛   وواإلجنابية؛  
  .واملساءلةاجلنسانية 

خطـة العمـل الوطنيـة    عن بدء  ٢٠١٠يونيه /حزيران ٨ سيادة الرئيس يف    علنوأ  -٧٧
، وهلا مخـس    ١٥٢٠ و ١٣٢٥من التابع لألمم املتحدة     قراري جملس األ  املتعلقة ب  ،لسرياليون
  .التنسيق؛ املالحقة؛ احلماية؛ املنع؛ املشاركة:  هيركائز
جملـس الـوزراء    إىل   جلنة وطنية للمساواة بني اجلنسني       بشأنوقُدم مشروع قانون      -٧٨

  .ملناقشته واملوافقة عليه
الوطنيـة لتعمـيم     قد وضعت السياسة     ٢٠٠٠وقبل ذلك، كانت الوزارة يف عام         -٧٩

  .تنفيذمهاوبدأت مراعاة املنظور اجلنساين والسياسة الوطنية للنهوض باملرأة 

  إدارة املوارد الطبيعية  - واو  
أسفر استعراض حكومة سرياليون للسياسة األساسية للموارد املعدنية، هبدف جذب            -٨٠

ـ        . ٢٠٠٩ادن لعـام  االستثمارات اخلاصة إىل هذا القطاع، عن إصدار قانون املنـاجم واملع
سجل عقاري أُنشئ بدعم من برنامج األمم       نظام  ويضفي هذا القانون اجلديد، الذي يسانده       

وتتمثل سياسة  . نفسهاعلى التراخيص   عملية منح التراخيص و   على  املتحدة اإلمنائي، مصداقية    
وتيـسري  املنافع املثلى من الثروة املعدنيـة       على  الناس  حصول  احلكومة هلذا القطاع يف كفالة      
  .التنمية االقتصادية واالجتماعية

مـن مسـات    لبيئة مسة رئيـسية     اويشكل حتسني اإلدارة السليمة للموارد الطبيعية و        -٨١
احلكومة يف اعتبارها آثار االسـتغالل واإلدارة غـري     وتضع  . استقرار احلكومة وأمهية دورها   

  :فيما يلياألهداف تمثل تو. البلد الطبيعيةاملستدامني ملوارد 
  تعزيز املؤسسات الوطنية إلدارة البيئة •
  كفالة وجود آليات متكاملة لإلدارة البيئية •
  املتعلقة مبواجهة الكوارثتلك تعميم القضايا البيئية و •
  تعزيز إطار تقييم األثر البيئي •
  تعزيز االمتثال واإلنفاذ البيئيني •
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وتعمـل  .  البيئيـة  وتضطلع وكالة محاية البيئة يف سرياليون مبهمة معاجلة القـضايا           -٨٢
وجيري وضع آليات لكفالـة     . احلكومة على تنسيق حمتوى قانون املوارد الطبيعية وإدارة البيئة        

  .إدراج العنصر البيئي يف مجيع املشاريع اإلمنائية

  أفضل املمارسات واإلجنازات  -اً خامس 
لحـد   ل لرفع كفاءة مسعاها   آلية   ،بوضعها برنامج التغيري  سرياليون،  أنشأت حكومة     -٨٣

ومتثلت فعالية . من الفقر عن طريق تقسيمه إىل أهداف فورية ومتوسطة األجل وطويلة األجل          
ذلك النهج يف إصدار تقارير مرحلية مشتركة عن برنامج التغيري الـيت ظهـرت لتـسجل                

  . اإلجنازات والتحديات وتضع التوصيات
يف إنشاء جلنـة حقـوق      ويتمثل اإلجناز األجدر بالثناء، من ناحية حقوق اإلنسان،           -٨٤

وتقـدم  . قوق يف سرياليون وبأمور أخرى ذات صلة      وتعزيز تلك احل  اإلنسان املكلفة حبماية    
بعد انتـهاء    خرباهتا يف جمال إدارة الرتاعات ومبادرات بناء السالم يف مرحلة ما          اً  اللجنة أيض 

تعـاون مـع    بال، وذلـك    بعد الرتاع  ، ويف غريها من بلدان مرحلة ما       يف سرياليون  زاعـالن
وأصـبحت  . قوق اإلنسان يف تلك البلدان ومع أمانة الكومنولث       حباملؤسسات الوطنية املعنية    

، وحازت ثناء أمانة الكومنولث يف التقرير املرحلي        ٢٠٠٨كامل يف عام    شكل  اللجنة عاملة ب  
ويوجد لدى اللجنـة    . عن حقوق اإلنسان لكون عملها فاق العتبة احملددة يف مبادئ باريس          

تلك مجيع انتهاكات حقوق اإلنسان مبا فيها املرتكبة ضد املدافعني عن           من  للشكاوى   سجل
وحتال الشكوى، حسب طابعها، إىل اإلدارة املسؤولة يف احلكومة الختاذ اإلجراءات           . قوقاحل

وأثبتت اللجنة جدارهتا يف الدفاع عن حقوق اإلنسان األساسية ألبناء سرياليون ويف            . الالزمة
  .على التقيد بالتزاماهتا الدولية يف جمال حقوق اإلنسانحث احلكومة 

لحد من اإلفالت من العقاب، أنشأت احلكومة بالتعاون مـع األمـم            لويف حماولة     -٨٥
املتحدة حمكمة خمتلطة، وهي احملكمة اخلاصة لسرياليون، من أجل النظر يف اجلرائم الرئيـسية              

وحـوكم  . ة بوجه خاص باحلرب يف سرياليونمبوجب القانون اجلنائي الدويل واجلرائم املتصل 
 األشخاص الذين يتحملون املسؤولية األكرب مبن فيهم رئيس دولة كان يشغل سدة الرئاسـة             

  .وجتري حماكمته حاليا
ومل تقم الدولة فحسب بترسيخ أحكام ختص حقوق اإلنسان األساسية يف الدسـتور،              -٨٦

من االتفاقيات واملعاهدات اخلاصة حبقـوق      بل ذهبت ملا هو أبعد من ذلك بالتوقيع على عدد           
  .اإلنسان، أو االنضمام إليها أو التصديق عليها، هبدف دعم حقوق اإلنسان األساسية ومحايتها

حقوق اإلنسان يف مشاركة منظمات اجملتمع املـدين        بكفالة  ويتضح التزام احلكومة      -٨٧
وتعمل تلك الكيانات من    . املدنيةواملنظمات غري احلكومية يف احلياة السياسية واالجتماعية و       
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دون أية قيود أو حتقيقات يف منشوراهتا أو أدبياهتا املتعلقة باالستنتاجات اخلاصـة بقـضايا               
  .آلراء تلك الكيانات وتقبالًاً تعاوناً عمومكما تبدي احلكومة حقوق اإلنسان، 

اب الـسياسية   وُخّول مكتب أمني املظامل وجلنة اخلدمة العامة وجلنة تسجيل األحز           -٨٨
واللجنة الوطنية لالنتخابات واهليئة الوطنية للمشتريات العامة، معاجلة مسائل متنوعة من سوء            
املمارسة املهنية على الصعيد اإلداري، إىل العمالـة وإدارة املـوارد البـشرية، واالعتـراف         

  .السياسي، والدميقراطية، واملساءلة
إىل إصدار احلكومة الكتاب األبـيض عـن        ، الذي أدى    نظام التعليم أما استعراض     -٨٩

مستوى لتحسني  توصية إجيابية   خلص إىل    تقرير جلنة غباماجنا، فقد      وهو،  ٢٠١٠التعليم لعام   
إدراج ولنظـام املـدارس     الكامل  وتراوحت التوصيات من اإلصالح الفوري      .  إمجاال التعليم

 العليا، إىل التوصيات القصرية     عنصر لاللتحاق املبكر باملدارس والتمديد سنة للمدارس الثانوية       
تأمني بيئـة  عن األجل عن بناء قدرات املعلمني ومديري املدارس، وتوصيات متوسطة األجل  

مالئمة للمدارس، واعتماد سياسة للتعليم يف مرحلة الطفولة املبكرة وسياسة أخرى للتعلـيم             
  .التقين واملهين

 ٢٠٠٨انون مكافحة الفساد يف عام      ويف جمال الشفافية واملساءلة، عدلت احلكومة ق        -٩٠
الفـساد يف اإلدارة    ممارسـات   املزيد من السلطات للتمكني من منع مجيع أشـكال          لُتنشئ  

وأُنشئت اللجنة الربملانية للرقابة على امليزانية وجلنة الرقابة علـى    . احلكومية ومالحقة مرتكبيه  
بالرقابة فيما يتعلق   و. زانية السنوية ميزانية املقاطعات من أجل تقدمي مسامهة قيمة يف إعداد املي         

اً األموال اليت تنفقها وزارة املالية والتنمية االقتصادية، أجرى استشاريون مستقلون مسح          على  
  . أحناء سرياليونمجيع لتتبع اإلنفاق العام، حيث سجلوا اإلنفاق احلكومي يف 

 وحدة دعم األسرة    ٢٠٠١لألسرة، أُنشئت يف عام     العمل الشرطي املراعي    ويف جمال     -٩١
وكان جناح هـذا الربنـامج      . لعنف اجلنسي واملرتيل  من أجل التصدي ل   يف شرطة سرياليون    

  . بالثناء حيث صدرت نداءات بإنشاء املزيد من تلك الوحدات يف كل أحناء البلداً جدير
صدور بعد  اً  أصبح ضروري وهو ما   وتعمل احلكومة على إجراء استعراض دستوري،         -٩٢

ـ   . املترسخة الدعوات إىل إلغاء األحكام التمييزية       العديد من  مرحلـة  اً  وبلغ االستعراض حالي
  .متقدمة للغاية

. إحدى حماور تركيز احلكومـة يف اخلدمات العامة  وتشكل عملية حتقيق الالمركزية       -٩٣
اخلدمات العامة ومتكني اجملتمعات احمللية مـن إدارة        توفري  ويتمثل اهلدف من ذلك يف حتسني       

  .ا اخلاصةشؤوهن
  .على مستوى حمترم من التسامح الدييناً وحتافظ سرياليون دائم  -٩٤
  .وهناك وقف اختياري حبكم الواقع لعقوبة اإلعدام يف سرياليون  -٩٥
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  التحديات والقيود  -اً سادس 
هناك حاجة ماسة لتعزيز املؤسسات واآلليات الدميقراطية ورعايتها هبدف الوصـول          -٩٦

 توطيد احلكم الرشيد، وحتقيق السالم واألمن، وإعمال حقوق اإلنـسان           يف هناية املطاف إىل   
  .يف أحناء البلد كافة

  .وبطالة الشبابيف معدل الفقر اً كبرياً ارتفاعوتواجه احلكومة   -٩٧
سـيما يف    والغري موجـودة، هي أو بالضعف، اهلياكل األساسية يف الدولة تتسم  و  -٩٨

  .املناطق الريفية
يف عنف  زيادة ال طفال الشوارع و  ألومة حتدي التعامل مع العدد املتزايد       وتواجه احلك   -٩٩

  .الشبابأوساط 
تعزيـز  لمن الدعاوى القضائية املتعلقة باملصلحة العامة       اً  يوجد سوى القليل جد    وال  -١٠٠

  .محاية حقوق اإلنسان
فالـسجون  . مراكز االحتجـاز /وال تزال هناك مشاكل متنوعة تعاين منها السجون       -١٠١

ضعف الظـروف الالزمـة     مما يسفر عن     ،ذات اإلجراءات األمنية املشددة أصبحت مكتظة     
  .حلماية حقوق اإلنسان بشكل سليم

ا يقتضي  ممعلى حنو غري مقبول،     اً  وال يزال متثيل املرأة يف مؤسسات احلكم منخفض         -١٠٢
  .صاحلةجلنة تقصي احلقائق واملاإللزامية مبوجب تقرير  يف املائة ٣٠ لاحصة مناقشة 
حىت مع تنفيذ برنامج الرعاية الصحية اجملانية للمرضعات واحلوامل واألطفال دون           و  -١٠٣

ويتمثل القيد يف تنفيذ خطـط قـصرية        . سن اخلامسة، فإن النتائج ستظهر يف األجل الطويل       
 .األجل لتزويد املستشفيات العادية وبرامج التأمني الصحي باملعدات والتكنولوجيا احلديثـة          

بشكل غري مقبـول رغـم املبـادرات احلكوميـة          اً  زال معدل الوفيات النفاسية مرتفع    ي وال
  . ١٠٠ ٨٥٧/٠٠٠ - النشطة
سيتحقق تقـدم يف إمكانيـة   و.  غري ممكن إىل حد كبري  وال يزال اللجوء إىل القضاء      -١٠٤

اللجوء إىل القضاء يف حال تلبية احلاجة إىل وجود برامج أفضل وأمشل للمعونـة القانونيـة،                
  .جنوح األحداث، وتدوين القوانني العرفيةمسألة وإقامة حماكمات فورية وعادلة، واستعراض 

ميثل ) الغذاء واألمن واملأوى واملاء   (الناشئة  /وال يزال جممل احلماية للحقوق اجلديدة       -١٠٥
  .دعم التقين الالزم للتنفيذ السليمال حيث يوجد نقص يف ،مشكلة
 ) عامـاً  ١٨(سن الرشد   إعمال  ىل توافق يف اآلراء بشأن      إالتوصل  وهناك صعوبة يف      -١٠٦

 بشأن تشويه األعضاء التناسلية لإلناث، أي إتاحة        ٢٠٠٧الوارد يف قانون حقوق الطفل لعام       
يف عرقلـة   نقص التمويـل    ويتسبب  . أن تتخذ القرار عندما تبلغ سن الرشد      للطفلة  الفرصة  

  .الرضابشأن ضرورة التثقيف السليم 
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بـسبب  اً   متثيل املرأة يف احلياة السياسية واحلياة العامة حتـدي         وسيع نطاق تويشكل    -١٠٧
  .املعتقدات واملمارسات التقليدية

وهناك زيادة جديدة كبرية يف اجلرائم اجلنسية املرتكبة حبق الفتيات واألطفال بوجه              -١٠٨
 تلـك   ومثة حاجة إىل مرافق يف جمال الطب الشرعي للمساعدة يف أعمال التحقيق يف            . خاص

توفر القدر الكايف مـن     كما توجد حاجة ماسة إىل املآوى اليت        . اجلرائم ومقاضاة مرتكبيها  
، واخلدمات الطبية، واألمن، وغري ذلك من أوجـه         االجتماعية - املشورة القانونية والنفسية  

  .الرعاية ذات الصلة
احلاجة  يف ظل موضع انتقاد بسبب البطء يف تنفيذه،وال يزال االستعراض الدستوري   -١٠٩

تتوفر املوارد الالزمة إلجراء االستفتاءات املتعلقة     وال .إىل دستور أكثر مراعاة حلقوق اإلنسان     
  .باالستعراض الكامل

  . احلكومة كل ما نفذته من توصيات جلنة تقصي احلقائق واملصاحلةحتدد ويلزم أن   -١١٠
  .وضع خطة عمل وطنية بشأن حقوق اإلنسانويلزم   -١١١

  توقعات الدولة  -اً سابع  
االستعانة مبصادر لتوفري املساعدة التقنية واملالية من أجـل التغلـب علـى             ضرورة    -١١٢

  . التحديات والقيود القائمة أمام التعزيز واحلماية الكاملني حلقوق اإلنسان يف سرياليون
  .تعزيز النمو يف جمايل حقوق اإلنسان والتنمية بشكل متزامن  -١١٣

        


