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ــر  األســئلة املتــصلة  رد ســرياليون علــى قائمــة القــضايا و     ــالنظر يف التقري ب
الثاين والثالث والرابـع واخلـامس   للتقرير األويل والتقارير الدورية    اجلامع  

 مبوجب اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة 
 

 اليونسري  
 

 حملة عامة  
التقرير قدراً حمدوداً من البيانات اإلحصائية املـصنفة حـسب نـوع اجلـنس               يتضمن - ١

والرجـاء تقـدمي معلومـات عـن حالـة          . بشأن وضع املرأة يف اجملاالت اليت تـشملها االتفاقيـة         
ب مجع البيانات يف البلد عموماً، وتبيان إىل أي مدى يراعى يف تلك العملية التصنيف حس

ويرجى إيـضاح كيـف تعتـزم احلكومـة حتـسني مجـع البيانـات املـصنفة حـسب            . نوع اجلنس 
نوع اجلنس بشأن اجملاالت اليت تشملها االتفاقية حبيث يتسىن دعم عملية صنع السياسات 

 . ووضع الربامج وقياس التقدم احملرز صوب تنفيذ االتفاقية

نس، باستثناء بعـض احملـاوالت      البيانات حبسب نوع اجل   صنيف  هناك فجوة واسعة يف ت     
السكان، وتقرير سرياليون بشأن األهداف اإلمنائية لأللفيـة لعـام          /اليت جرت يف تقارير اإلحصاء    

ومن املمكن أن يعـزى هـذا إىل القـدرة احملـدودة            . ستراتيجية احلد من الفقر   ا، وورقات   ٢٠٠٥
 ســـواء علـــى مـــستوى  يف إعـــداد البيانـــات،ةعلـــى تطبيـــق أدوات التحليـــل اجلنـــساين املالئمـــ 

ونوقـشت تلـك املـسألة يف العمليـة         . ات سرياليون أو علـى مـستوى الـوزارات املختـصة          ءإحصا
اتفاقيــة القــضاء علــى مجيــع أشــكال املتــصل بتقريــر العتمــاد الالــيت متــت علــى املــستوى الــوطين 

التمييز ضد املرأة، وُوِضـعت خطـة عمـل مشـل جـزء منـها قاعـدة بيانـات مـصنفة حبـسب نـوع                         
س ســيجري اســتخدامها يف أغــراض البحــوث والــربامج الــيت تنفــذها الــوزارات القطاعيــة    اجلــن

وغريها من الوكاالت، ووضـع مؤشـرات تراعـي البعـد اجلنـساين جلميـع البحـوث الـيت ُتجـرى                     
 . البلد يف

 
 ٢  و١املادتان   

ني ال يقدم التقرير معلومات عن مركز االتفاقية بالنسبة للدستور وغريه من القـوان             - ٢
رجى تقدمي معلومات عما إذا كانت االتفاقيـة تنطبـق مباشـرةً وعمـا إذا كانـت        ُيو. الوطنية

 .هناك حاالت مت فيها االحتكام إىل االتفاقية يف احملاكم

وثيقة اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييـز ضـد املـرأة ال تنطبـق بـشكل مباشـر          إن   
أن يـتم أوالً وقبـل كـل شـيء التـصديق علـى أي               بـد    فدستورنا ينص على أنـه ال     . يف سرياليون 
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أن يـسّنها  بـد   اتفاقية دولية تغري القانون يف سرياليون، مث إدراجهـا يف التـشريعات احملليـة الـيت ال         
التـشريعات  اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييـز ضـد املـرأة يف          جيري حاليا إدراج    . الربملان

 . من مشاريع القوانني اليت تنتظر موافقة الربملاناحمللية، حيث جرت اآلن صياغة العديد 

وال تعلم جلنة إصالح القوانني يف الوقت احلايل بوجود أي حـاالت مت فيهـا االحتكـام                   
 .إىل االتفاقية يف احملاكم

مـن الدسـتور علـى أن الـضمانات مـن التمييـز ال تنطبـق           ) د) (٤ (٢٧ينص البنـد     - ٣
طالق، والدفن، وانتقال التركة عنـد الوفـاة وغـري ذلـك        يتصل بالتبين، والزواج، وال    فيما”

ويشري التقرير إىل أن عملية إصالح      . “من اجملاالت اليت يشملها قانون األحوال الشخصية      
، فالرجاء  )٧-٨الفقرة   (“طويلة، ومضنية، ومستنفدة للوقت، وباهظة    ”الدستور ستكون   

لـيت وضـعتها احلكومـة مـن أجـل          تقدمي معلومات عن اخلطط واجلـداول الزمنيـة امللموسـة ا          
إصــالح الدســتور وعــن األولويــة الــيت تعتــزم إعطاءهــا لكفالــة اتــساق كافــة أحكامــه مــع    

 . االتفاقية

 ٢٠٠٧فربايـر  / بدأت جلنة مراجعة الدستور الـيت أنـشأهتا احلكومـة جلـساهتا يف شـباط       
جتعلــه ت  بغــرض التوصــية بإدخــال تعــديال١٩٩١مبراجعــة دســتور ســرياليون لعــام ”: وكلِّفــت
تطــورات االقتــصادية واالجتماعيــة والــسياسية الــيت حــدثت وطنيــاً ودوليــاً منــذ عــام    مواكبــا لل
١٩٩١. 

خــرباء سياســيني، الــيت تــضم لتها احلكومــة وبــدأت جلنــة مراجعــة الدســتور الــيت شــكّ و 
ويتوقـع أن   . عات النسائية واجملتمع املدين، بالفعـل عملـها يف مراجعـة الدسـتور            وجمموممثلني لل 

راَجـع بـالتزامن   وسـيجري اسـتفتاء لقبـول الدسـتور امل    . من الدستور) د) (٤ (٢٧ُيشطَب البند  
وهبـذا  ،  ٢٠٠٧يوليه  / متوز ٢٨يف  جرى  التصويت يف االنتخابات الرئاسية والربملانية اليت ستُ      مع  

وعنـدما تتـوىل    . “طويلـة، ومـضنية، ومـستنفدة للوقـت، وباهظـة         ”مسألة كون العملية    سُتعاجل  
والـذي يـبني    راَجـع   ن الدسـتور امل   سـيكو ،  ٢٠٠٧يوليـه   / متـوز  ٢٨جديـدة احلكـم بعـد       حكومة  

 .االلتزامات مبوجب االتفاقية جاهزاً

فربايـر ويـستمر حـىت األسـبوع     /ويبدأ اجلدول الزمين إلصالح هذا الدستور مـن شـباط     
ذه يف  وستوضع االستنتاجات اليت ستتوصل إليها جلنة املراجعـة هـ         . ٢٠٠٧مايو  /األول من أيار  

ــة املزمــع      ــات العام ــة عليهــا خــالل االنتخاب ــه / متــوز٢٨يف إجراؤهــا اســتفتاء عــام للموافق يولي
٢٠٠٧. 

وفقاً ملا ورد يف التقرير، فهناك قوانني كثرية متيز ضـد املـرأة مـن حيـث الغـرض أو            - ٤
، وقـانون إدارة التركـات، وقـانون اجلنـسية لعـام       ١٩٦٠األثر، ومنها قانون الـزواج لعـام        
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والرجاء تقدمي معلومات عن اخلطوات اليت ). ١٠-١-٩  و١-٥-٤الفقرتان  (١٩٧٣
اختذهتا احلكومة أو تنوي اختاذهـا لتحديـد وتعـديل مجيـع القـوانني املنطويـة علـى متييـز ضـد            
املرأة واليت ال تتماشى مع االتفاقية، مبا يف ذلـك معلومـات عـن التقـدم الـذي حققتـه جلنـة                      

 . دإصالح القانون يف هذا الصد

اخلطوات اليت اختـذهتا احلكومـة لتحديـد وتعـديل مجيـع القـوانني الـيت متيـز ضـد النـساء                       
 انون، وهي جلنة كانت متوقفة عن العمـل،       جلنة إصالح الق  عادة تنشيط   أوالً، عن طريق إ   : هي

وثانيـاً،  . ومتكينها من أجل مراجعة مجيع قـوانني سـرياليون، ومنـها القـوانني التنظيميـة والعرفيـة                
ت احلكومة باإلضـافة إىل هـذا جلنـة ملراجعـة الدسـتور مـن أجـل مراجعـة الدسـتور احلـايل                       شكل

 . لسرياليون هبدف إلغاء مجيع القوانني اليت متيز ضد النساء

ة مشلـت تقريبـا مجيـع       حـىت اآلن هـو مراجعـ      انون  والتقدم الذي حققته جلنة إصالح القـ       
ى مــع اتفاقيــة القــضاء علــى مجيــع أشــكال القــوانني الــيت متيــز ضــد النــساء وتلــك الــيت ال تتماشــ

 :ما يلياللجنة يف هذا الصدد جعتها ارالقوانني اليت من و. التمييز ضد املرأة

 قانون أيلولة التركة؛ - ١ 

 قانون تسجيل الزواج والطالق العرفيني؛  - ٢ 

 ؛ املنـزيلقانون العنف  - ٣ 

 اجلرائم اجلنسية؛  - ٤ 

 خاص؛اجلرائم املوجهة ضد األش - ٥ 

 ؛ ١٩٧٣لسرياليون لعام ) املعّدل(قانون اجلنسية  - ٦ 

 ؛ )املعّدل(قانون الزواج املسيحي  - ٧ 

 ؛)املعّدل(قانون الزواج اإلسالمي  - ٨ 

 ؛ )املعّدل(قانون الزواج املدين  - ٩ 

 قانون األسرة؛ - ١٠ 

 . لقانون العريفا - ١١ 

ــام ووزيـــر العـــدل لتقـــدميها  وتـــشمل الوثـــائق املوجـــودة بالفعـــل مبكتـــب النائـــب    العـ
لـرقمني  الربملان الحقاً مجيع مـشاريع القـوانني املـذكورة عاليـه باسـتثناء مـا هـو مـذكور يف ا           إىل
 ). ١١( و) ٥(
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الرجــاء تقــدمي معلومــات عــن التــدابري القائمــة لتعزيــز الوصــول املــرأة إىل العدالــة     - ٥
احملاكم إلعمال حقوقهن، وتوعية    سيما الريفيات، على االستفادة من       وتشجيع النساء، ال  

القضاة واحملامني وموظفي إنفاذ القـانون فيمـا يتـصل بالتزامـات الـدول األطـراف مبوجـب                  
 . االتفاقية، حيث تعهدت بتحقيق املساواة بني اجلنسني

هتـدف  البلـد   ن حلقـة دراسـية للتـشاور مشلـت كامـل أحنـاء              وعقدت جلنة إصالح القـان     
 بإصـالح هـذه القـوانني فحـسب، وإمنـا أيـضاً إىل توعيـة سـكان         ىل توصـيات لتوصل إإىل اليس  

 .اجلنسنيبني تكافؤ البقضايا األرياف 

وعالوة على ما سبق، فإن مـشاريع القـوانني املـصاغة تـنص أيـضاً علـى كفالـة وتعزيـز              
 املطبـق اآلن علـى   ٢٠٠٦وصول النساء إىل العدالة، على سبيل املثال قانون أيلولة التركة لعـام            

وتـضع أحكـام مـشروع      . “مواطن يف سرياليون بغض النظر عن األصل الـديين أو اإلثـين           كل  ”
 . أيضاً تدابري لتعزيز وصول النساء إىل العدالة٢٠٠٦لعام املنـزيل القانون املعين بالعنف 

لوفاء بالتزامـات احلكومـة يف حتقيـق        صوب ا لذا فإن اإلصالحات قطعت شوطاً طويالً        
 .املساواة بني اجلنسني

 
 ٣املادة   

يشري التقرير إىل أن قدرات اآللية الوطنيـة للنـهوض بـاملرأة حمـدودة بـسبب نقـص                   - ٦
والرجـاء إيـضاح التـدابري      ). ١-٤-١٠  و ١-٣-١٠الفقرتـان   (املوارد املاليـة والبـشرية      

اليت تتخذها احلكومة حالياً أو اليت تنوي اختاذها لتزويد اآللية الوطنية للنـهوض بـاملرأة مبـا                 
 .ي من القدرات لصنع القرار ومن املوارد املالية والبشريةيكف

أن اآللية الوطنية للنهوض باملرأة حمـدودة بـسبب نقـص املـوارد املاليـة      فعال من الواضح   
، منــهم ٢٠٠٣ديــسمرب /انــضم عــشرة مــوظفني فنــيني إليهــا يف كــانون األول  وقــد . والبــشرية

إال أنـه بـسبب     . ملنـاطق تـب ا  ا ملك مـوظفني مدير، ونائب مدير، ومخسة موظفي بـرامج، وثالثـة          
تدين ظروف اخلدمة، ترك املدير واثنان من موظفي الربامج العمـل لينطلقـوا إىل رحـاب أوسـع                  

 وهـي أقـل     ،وتعاين الشعبة يف الوقت احلـايل مـن نقـص كـبري يف عـدد املـوظفني                . يف مكان آخر  
 اآلليـة الوطنيـة للنـهوض بـاملرأة         وكجزء من التزام احلكومة بتزويد    . اجلهات متويالً يف سرياليون   

بالقدرة املالئمة علـى صـنع القـرارات، ُعيِّنـت أمينـة دائمـة خصيـصاً لـشعبة الـشؤون اجلنـسانية                      
حيــث لفنــيني وال يــزال يــتعني إجيــاد حــل ملــسألة شــواغر املــوظفني ا .  بــالوزارةشــؤون الطفــلو

تنظـر  ومن املـأمول أن     . الجتاهوعدت األمينة الدائمة اجلديدة باختاذ اخلطوات الالزمة يف ذلك ا         
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مـن أجـل    لتـأثري   زيادة الـدعم املـايل للـشعبة حـىت ميكنـها ممارسـة أنـشطة الـدعوة وا                 يف  احلكومة  
 .نساء وأطفال سرياليون بصورة فعالة

ومن بـني التـدابري األخـرى الـيت اختـذهتا احلكومـة لتعزيـز القـدرة علـى صـنع القـرارات                        
مــن الــوزارات كواحــدة نقــل الوظــائف الــيت تؤديهــا الــوزارة  وزيــادة املــوارد املاليــة والبــشرية، 

لنـهوض  الرئيسية إىل اجملالس احمللية الـيت لـديها القـدرة علـى تعبئـة مزيـد مـن املـوارد مـن أجـل ا                        
 .بالنساء الريفيات، خاصة عن طريق عملية الالمركزية

 مشاكل يذكر التقرير أن املسؤولني عن مكاتب املناطق يعملون يف فريتاون بسبب - ٧
والرجــاء تبيــان ). ١-٤-١٠الفقــرة (لوجــستية وأن حــضورهم غــري ملمــوس يف املنــاطق  

وتقـدمي تفاصـيل عـن اخلطـة واجلـدول الـزمين            ووجهـت   طبيعة الصعوبات اللوجستية الـيت      
 .اللذين وضعتهما احلكومة قصد نشر هؤالء املسؤولني يف املناطق

املـسؤولني عـن   يفاد كل واحد مـن   إ يفالصعوبات اللوجستية اليت تواجهها الشعبة      من   
 :منطقته ما يليإىل مكاتب املناطق 

، إذ يـتعني  هـؤالء املـوظفني مـن العاصـمة إىل منـاطقهم         الصعوبات املاليـة املتـصلة بنقـل         
ــز للمكاتــب،    ــَنح االســتقرار وحي ــة،   تزويــدهم ِمب ــة احلديث ــاملواد املكتبي وتزويــد هــذه املكاتــب ب

 . م لعملهم يف مناطقهم بشكل فعالر أداءهالنقل اليت تيّسوسائل و

ــب      ــوظفي مكات ــت إىل م ــة طلب ــاطقهم   إال أن احلكوم ــارة من ــاطق زي ــن  املن والتأكــد م
وموافــاة احلكومــة بالتقــارير الالزمــة الختــاذ يف عــني املكــان الــصعوبات الفعليــة الــيت يواجهوهنــا 

وجــودهم يف ة مالحظــوقبــل انتــهاء العــام احلــايل، ســيكون مــن املمكــن   . اإلجــراءات املطلوبــة
وهنا جيدر التذكري بالدمار الكامـل الـذي حلـق          . مناطقهم يف خضم مجيع القيود اليت يواجهوها      

ملــدة خــالل ســنوات احلــرب األهليــة الــيت دارت رحاهــا يف ســرياليون احلكوميــة بالبنيــة التحتيــة 
عمـل يف   وقـد تعهـدت األمينـة الدائمـة اجلديـدة املكلفـة بال            .  عامـاً  ١١ و    أعـوام  ١٠تتراوح بني   

ــسانية و   ــشؤون اجلن ــعبة ال ــل  ش ــؤون الطف ــسانية     ش ــشؤون اجلن ــة وال ــة االجتماعي ــوزارة الرعاي ب
طفــل باالجتمــاع بالــشركاء املــاحنني لتــسليط الــضوء علــى التحــديات الكــثرية الــيت    لوشــؤون ا

 . تواجهها الشعبة على وجه اخلصوص

ذ الـسياسة الوطنيـة     ال يقدم التقرير أي معلومات عن النتـائج الـيت حتققـت يف تنفيـ               - ٨
والرجاء تقدمي معلومات عن . للنهوض باملرأة ويف سياسات تعميم مراعاة املنظور اجلنساين     

التقدم احملرز يف تنفيذها وعن كيفية رصد التنفيذ وتقييمه وأثر هذه الـسياسات مـن حيـث               
 . بلوغ أهداف االتفاقية
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أال وهــي الــسياسة الوطنيــة ل النتــائج الــيت حتققــت يف تنفيــذ الــسياسة املزدوجــة، تــسّج 
وقـد  . للنهوض باملرأة وسياسة تعميم مراعاة املنظور اجلنساين معدالت منخفضة إىل أبعـد حـد             

 يف وقت كان بلـدنا ال يـزال خيـوض القالقـل             ٢٠٠٠خرجت السياسات إىل حيز الوجود عام       
نـامج  ، جعلـت احلكومـة مـن بر       ٢٠٠٢وعندما وضعت احلرب أخـرياً أوزارهـا يف عـام           . املدنية

وقد قامـت احلكومـة     . إعادة تأهيل مواطنيها وإعادة إدماجهم وإعادة توطينهم إحدى أولوياهتا        
 . والشركاء املاحنون بالفعل بتمويل برنامج التنمية ملرحلة ما بعد احلرب

وكما جاء يف التقريـر، تتلقـى الـسياسة الوطنيـة للنـهوض بـاملرأة أقـل        ومن ناحية ثانية،   
تنفيــذ هــذه الــسياسة املزدوجــة أمــواالً   يتطلــب و. امليزانيــة اإلمجاليــة للبلــد مــن  يف املائــة ١مــن 
 . تقدر الوزارة على دفعها بالنظر إىل مواردها احملدودة ال

للـوزارة أدوات   تتـوافر   ، حيـث ال     مـن املعوقـات   ويعد رصد السياسات وتقييمها أيضاً       
ــيم    ــات الرصــد والتقي ــساعدها يف عملي ــل   . ت ــال توجــد أدوات مث ــاف ــوظفني  ئل وس ــل، وامل النق

ملـوظفني الفنـيني املعنـيني      واستلمت اجملموعة األوىل مـن ا     . اجملهزين ذوي الدراية بأنشطة الرصد    
لـذا فـإن وجـود      . ٢٠٠٣ديـسمرب   /يف كـانون األول   شؤون الطفل مهامها    بالشؤون اجلنسانية و  

 . موظفني مدربني على تنفيذ هذه السياسات أمر بالغ األمهية

بــد أن يكونــوا املنفــذين واملــستفيدين الرئيــسيني   املــصلحة الــذين الأصــحاب كمــا أن  
ويرجـع الـسبب يف ذلـك إىل    . بشكل فعال بأحكـام كلتـا الـسياستني       يتم تعريفهم وتوعيتهم     مل

سـتراتيجية ميكـن مـن خالهلـا     احمدودية املوارد املالية للـوزارة وقـدرهتا التقنيـة علـى وضـع طـرق          
ــسياسات، ورصــد   ــذ تلــك ال ــا ميكــن  . ها، وتقييمهــاضــمان تنفي ــاره إال أن م ــأثرياعتب  لتلــك ات

سـتراتيجية، علـى سـبيل املثـال        الوطنيـة اال  وثـائق   الالسياسات هو كثرة اإلشـارة إليهـا يف وضـع           
ســتراتيجي الســتراتيجية احلــد مــن الفقــر، ومــشروع قــانون حقــوق الطفــل، واإلطــار ااورقــات 

مجيـع هـذه الوثـائق      ناولـت   وت. مجلة وثـائق  الوطين ملكافحة فريوس نقص املناعة البشرية، ضمن        
مـن النـواحي االقتـصادية، والـصحية، والتعليميـة، وعلـى مـستوى العنـف                رأة والفتـاة    لقضايا املـ  
 . ، وغري ذلك من املسائل ذات الصلةاملنـزيل

نشر السياسات القائمة واستعراضها حيـث أهنـا خرجـت إىل حيـز الوجـود               عتزم  إننا ن و 
لقــد توجهنــا إىل املــاحنني ووجــدنا لــديهم رغبــة يف مــساعدتنا يف و.  ونيــفمنــذ مخــس ســنوات
ــة االســتعراض  ــيني، ميكــن     . عملي ــوظفني الفن ــد وحبمــاس امل ــسياسي يف البل ــوفر االســتقرار ال فبت

 .بالتأكيد حتقيق التقدم يف أقل وقت ممكن بدءاً بعملية االستعراض ومن بعدها التنفيذ
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 ٤املادة   

فهـل مت    .ئيلة عـن التـدابري اخلاصـة املؤقتـة يف سـرياليون           يقدم التقرير معلومـات ضـ      - ٩
النظر يف استخدام تدابري خاصة مؤقتة، من قبيل حتديد حصص أو تقـدمي حـوافز لإلسـراع              

 ٢٥بتحقيق املساواة يف جماالت عـدا التعلـيم واحلكـم احمللـي، مـع مراعـاة التوصـية العامـة                     
  االتفاقية؟ من٤ من املادة ١قرة الصادرة عن اللجنة بشأن الف

ــة يف        ــدابري اخلاصــة املؤقت ــة ويف صــميم املوضــوع يف جمــال الت ــر دقيقــا للغاي كــان التقري
ويف الوقـت   .إال أنـه مـن الـضروري تقـدمي تقريـر وقـائعي عـن وضـع املـرأة يف البلـد           .سـرياليون 

وهناك جهـود جاريـة حلمـل        .احلاضر مل توضع أو تنفذ أي تدابري خاصة مؤقتة ملموسة أخرى          
مة واألحزاب السياسية علـى حتديـد حـصص خاصـة أو تقـدمي حـوافز لإلسـراع بتحقيـق                    احلكو

 اليت تعمل من أجـل حتقيـق التكـافؤ    ٥٠/٥٠وتقود جمموعة  .املساواة يف جمال التمثيل السياسي   
 مـن مقاعـد     يف املائـة   ٣٠بني اجلنسني يف جمال السياسة هذه احلملة فعليا من أجل حتقيـق نـسبة               

 . االختيار هلا عن طريـق االنتخـاب متـشيا مـع توصـيات رابطـة الكومنولـث                 املناصب اليت جيري  
ــساين         ــع أن تراعــي املنظــور اجلن ــداد سياســة للعمــل يتوق ــى إع ــا عل وتعمــل وزارة العمــل حالي

 .وتشكل تدبريا خاصا مؤقتا حمتمال
 

 ٥املادة   

ملمارسـات  يربز التقرير استمرار املواقف النمطيـة يف سـرياليون، وأشـري إىل بعـض ا               - ١٠
الثقافية والتقليدية والعادات بوصفها تشكل عقبة رئيسية أمام حتقيـق مـساواة املـرأة حبكـم          

ويرجـى تقـدمي معلومـات عـن أي          ).١-١٢ و   ٥-٤على سبيل املثـال، الفقرتـان       (الواقع  
ــة تفــضي إىل حتقيــق      اســترات ــة وثقافي ــة اجتماعي ــة بيئ يجية شــاملة قــد تكــون موجــودة لتهيئ

نسني، مبا يف ذلـك التثقيـف والتوعيـة املوجهـان إىل عامـة النـاس، وعـن أي        املساواة بني اجل 
وعند اإلجابة على هذا السؤال، يرجى       .نظمات غري احلكومية يف هذا الصدد     تعاون مع امل  

 .إيالء اهتمام خاص للمبادرات املتخذة أو املتوقع اختاذها فيما يتصل باملناطق الريفية

يجيات الشاملة لتهيئـة بيئـة اجتماعيـة        ستراتاالتتضمن  على سبيل الذكر وليس احلصر،       
 :ثقافية للمساواة بني اجلنسني ما يلي

حتسني معايري التعليم من خالل املنح الدراسية اخلاصة حـىت ميكـن تعزيـز عملـييت احلـق                   
 يف العمل وصنع القرارات بالنسبة للمستفيدين الناجحني؛
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ت احملليـة يف أحنـاء البلـد يف سـرياليون بـشأن             القيام بالتوعية الكافيـة مـن خـالل اإلذاعـا          
اين يف مكافحـة العنـف اجلنـس      القائمة واملستفاد منـها فعـال       دور الشرطة ووحدات دعم األسرة      

 لعالقات األخرى بني الذكور واإلناث؛وبالنسبة ل

 ختفيف متطلبات الدخول إىل مركز التدريب الوطين يف جناال بالنسبة للمرشحات؛ 

 فراج عن األراضي لربات البيوت؛إللالقطاع الزراعي ع سياسات يتشج 

عـبء اسـتخدام    والـيت تزيـل     املعاجلة اآللية للمحاصيل املؤكدة يف الـسياسات الزراعيـة           
 .اهلاون واملدق لسحن األرز عن كاهل النساء واألطفال

بالنظر إىل أثر احلرب على النساء والفتيات، ُيرجى تقـدمي تفاصـيل عـن اخلطـوات                 - ١١
 جيــري اختاذهــا إلتاحــة بــرامج للتأهيــل والــدعم، مبــا يف ذلــك التعــايف النفــسي وإعــادة  الــيت

اإلدمــاج االجتمــاعي للنــساء والفتيــات ضــحايا العنــف، مراعــاة لتوصــيات جلنــة احلقيقــة     
 .واملصاحلة واحملكمة اخلاصة لسرياليون

ــر تعرضــا ألخطــار املتمــردين    إن  ــال أكث ــساء واألطف ــن ال   . الن ــل كــثري م ــد قت ــساء فق ن
ويف ذروة احلرب األهلية، كان االجتـار        .واألطفال واغتصبوا ومت االجتار هبم يف البلدان اجملاورة       
هؤالء النساء واألطفـال يف     مت إشراك   إذ   .بالبشر عرب حدود ليربيا وغينيا اجملاورتني شائعا للغاية       

 .هبم فيها االجتار جرىجتارة اجلنس وإنتاج املواد اإلباحية يف البلدان اليت 

وتعد وزارة الرعاية االجتماعيـة والـشؤون اجلنـسانية وشـؤون الطفـل دعامـة قويـة مـن                 
ــضعفاء وحــىت الرجــال املهمــش      ــال ال ــساء واألطف ــات مناصــرة الن ــت  . يف اجملتمــعنيدعام وتول

 .الوزارة قيادة الدعوة والتنسيق والتآزر مع كل قضايا محاية الطفل يف البلد

ابري الراميـة لـضمان تنفيـذ القـوانني املتعلقـة بـالعنف             فضال عن ذلك، وكجـزء مـن التـد         
ــة والــشؤون اجلنــسانية وشــؤون الطفــل،      ــة االجتماعي ضــد املــرأة يف البلــد وقعــت وزارة الرعاي

، مذكرة تفاهم مـن أجـل اختـاذ إجـراء           ٢٠٠٣ديسمرب  / كانون األول  ١٢وشرطة سرياليون يف    
افقـت وحـدة دعـم األسـرة داخـل      وو .تعاوين لتقليل حـدوث العنـف القـائم علـى نـوع اجلـنس          

شرطة سـرياليون والـوزارة، يف االتفـاق، علـى االسـتجابة معـا الحتياجـات ضـحايا العنـف مـع                      
 الـوعي بـشأن     زيادةواتفقنا أيضا على     .يب العنف إيالء اهتمام اجتماعي للضحايا ومعاقبة مرتك     

 .ملـرتيل يف البلـد  هذه احلوادث وتشجيع اختاذ إجراءات حمليـة ومؤسـسية لتقليـل وقـوع العنـف ا          
وتــشمل جمــاالت التعــاون والتنــسيق الرئيــسية مبوجــب مــذكرة التفــاهم وضــع مبــادئ توجيهيــة  
عملية إلشـراك املرشـدين االجتمـاعيني بـالوزارة والـشرطة يف التحقيـق يف العنـف املزعـوم ضـد                     

شأن النساء واألطفال؛ ومجع بيانات ووضع برامج لتوعيـة اجملتمعـات احملليـة وعامـة اجلمهـور بـ                 
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ــة علــى العنــف ضــد النــساء واألطفــال      ــة املترتب ــة والنفــسية واالجتماعي ــة والطبي ــائج القانوني النت
 .البلد يف

وإىل جانب العمل مع وزارة الرعاية االجتماعية والشؤون اجلنـسانية وشـؤون الطفـل،               
 .تقيم وحدة دعم األسرة شراكة مع وزارات الصحة والتعليم والعدل من بـني وزارات أخـرى      

احملليـة والدوليـة علـى الـسواء        عمل الوحدة أيـضا بتعـاون وثيـق مـع املنظمـات غـري احلكوميـة                 وت
 األمم املتحـدة للطفولـة واحلركـة        منظمةيف ذلك إدارة التنمية الدولية وجلنة اإلنقاذ الدولية و         مبا

ليـة  الدولية للدفاع عن األطفال وبعثة األمم املتحدة حلفظ السالم يف سرياليون اليت أكملت عم             
 .٢٠٠٥ديسمرب /ختفيضها يف كانون األول

مراكـز قـوس    ”ويف هذا الصدد، أنشأت وحدة دعم األسرة وجلنة اإلنقاذ الدولية معـا              
الكـوخ يف فريتـاون،     الـذي ُيعـرف أيـضا باسـم          يف مستشفى األمرية كريستيان لألمومـة        “قزح

وتقـدم هـذه املراكـز       .وكذلك املستشفى احلكومي يف كينيما ويف كويـدو يف احملافظـة الـشرقية            
الثالثة خدمات طبية واستشارية جمانية لضحايا العنف اجلنسي أو االعتداء اجلنسي، كما تقـدم              

املساعدة القانونية للنساء املتطلعـات إىل املـساواة        ُتعينها يف ذلك جمموعة تقدمي      خدمات قانونية   
 .يف احلقوق

ــر مــن ســبعني مرشــد     ــدريب أكث ــةوقــد مت ت ــة   مــن وزاة اجتماعي ــة االجتماعي رة الرعاي
والــشؤون اجلنــسانية وشــؤون الطفــل وأحلقــوا بوحــدة دعــم األســرة التابعــة للــشرطة مــن أجــل  

 .حتقيق األهداف والغايات وراء إنشاء وحدة دعم األسرة

ورقـة  تـسلمهن   وحيال ضحايا االغتصاب مباشرة إىل شـرطة وحـدة دعـم األسـرة الـيت                 
 نويـتم إجـراء مقـابالت مـع الـضحايا ويـزود            . قـزح  طبية للفحص الطيب والعالج مبراكز قـوس      

وعـادة تعتقـل     .باملشورة النفسية االجتماعية وحتال املسألة إىل احملكمة الختـاذ اإلجـراء القـانوين            
 .الشرطة مرتكب اجلرمية وجتري مقابلة معه مث حتيله إىل احملكمة الختاذ اإلجراء القانوين

، ٢٠٠٦شروع قـانون العنـف املـرتيل لعـام       ُيرجى تقدمي مزيد من التفاصيل عـن مـ         - ١٢
ــاريخ املتوقــع العتمــاده  ــة قــد تواجــه هــذا    . تتــضمن الت ومعلومــات عــن أي عقبــات حمتمل

 .املشروع يف الربملان

اهلدف من مشروع هذا القانون هو منـع األشـخاص مـن التـورط يف العنـف املـرتيل يف                   
ــة لــ     ــصاف واحلماي ــة وتقــدمي ســبل االنت ويعــرض  .ضحايا العنــف املــرتيل إطــار العالقــات املرتلي

مشروع القانون جرمية العنف املرتيل الـيت تـشمل العنـف الـذي يقـع يف إطـار العالقـات املرتليـة                       
ويـسعى ملعاجلـة حـاالت العنـف         .واألطفال وأفراد األسرة اآلخـرين    والدين  أي بني األزواج وال   

وميكـن تقـدمي بعـض       . وفـاة  اليت تسفر أحيانا عـن حـاالت      ويف سرياليون   املوجودة بكثرة   املرتيل  
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أعمال العنف هذه للمحاكمة مبوجب األحكام القانونية العامة، إال أن القـانون احلـايل ال يـوفر          
ويـزداد األمـر سـوءا إذا كانـت سـبل عـيش الـضحية         .آليات مثل أمر محاية ملنع تكرار االعتداء     

 .وبقاؤها على قيد احلياة يعتمد على مرتكب اجلرمية

ن مــشروع قــانون العنــف املــرتيل ومــشاريع القــوانني األخــرى بــشأن  وأفيــد مــؤخرا بــأ 
وقـد اغتنمـت     .بال وصية وتسجيل الزواج العريف والطالق تتم يف مكتب النائـب العـام            اإلرث  

باعتمـاد مـشاريع     للمطالبة   ٢٠٠٧املرأة يف سرياليون الفرصة اليت أتاحها يوم املرأة الدويل لعام           
 .القوانني هذه

 جياز مشروع هذا القانون ليـصبح قانونـا هـذه الـسنة قبـل حـل الربملـان                   ومن املؤمل أن   
ــه   ــدة واليت ــة م ــل هناي ــسي يف       .وقب ــه الرئي ــساء يف خطاب ــيس ســرياليون الن ــة رئ ــغ فخام ــد أبل وق

 أنه سلم شـهادة اسـتعجال    ٢٠٠٧مارس  / آذار ٢٠احتفاالت اليوم الدويل للمرأة هذا العام يف        
وال تتوخى جلنـة     .ثالثة مشاريع قوانني إىل الربملان إلجازهتا     للنائب العام ووزير العدل إلرسال      

 .الربملانُعرضت على إذا هذه مواجهة أي عقبات بشأن مشاريع القوانني إصالح القانون 

يذكر التقريـر أنـه مل توّجـه أي لـوائح اهتـام يف قـضايا االغتـصاب احلاصـلة يف عـام                        - ١٣
ــة  ، وأن تأديــب الزوجــة ممار )٠-٢اجلــدول  (٢٠٠٤ ــرة (ســة مقبول وأن ) ١٥-١٢الفق

القانون اجلنائــي ال ُيعتبـــر منطبقــا علــى أشكـــال العنـــف الــيت قـد يـسلطها الـزوج علـى                   
 الصادرة عن اللجنـة بـشأن       ١٩ومع مراعاة التوصية العامة      ).١٣-١-٩الفقرة  (زوجته  

ملة ملكافحـة مجيـع     يجية شـا  اسـترات العنف ضد املرأة، ُيرجى تبيان اخلطوات املتخذة لوضـع          
أشكال العنف ضد املرأة، مبا يف ذلك حماكمـة مرتكبيـه وتـوفري املـساعدة للـضحايا وتنفيـذ                 

مثل الشرطة واحملامني والعاملني    (برامج لبناء القدرات والتوعية موجهة إىل خمتلف الفئات         
 .وعامة الناس) يف قطاع الصحة واملرشدين االجتماعيني وجهاز القضاء

حيــدة الــيت اختــذت حــىت اآلن هــي إنــشاء وحــدة دعــم األســرة وتــدريب  اخلطــوات الو 
الــشرطة علــى التعامــل مــع قــضايا العنــف القــائم علــى نــوع اجلــنس وحقــوق اإلنــسان للمــرأة     

ــد ــ .بالتحدي ــشرطة علــى  األمــم املتحــدة  شرفوت ــدريب لل ــها اآلن مــن   .هــذا الت ــد مت متكين وق
وقد قامت وزارة الرعايـة      .ى مستوى البلد  التعامل مع قضايا العنف القائم على نوع اجلنس عل        

ــة والــ  ــدريب مرشــدين اجتمــاعيني مكلفــني إىل    شؤوناالجتماعي ــسانية وشــؤون الطفــل بت  اجلن
 .نطاق البلدجانب الشرطة مبعاجلة قضايا العنف املرتيل والعنف القائم على نوع اجلنس على 
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 ٦املادة   

ختاذها من أجل التنفيذ التام لقانون      ُيرجى تقدمي تفاصيل عن اخلطوات اليت جيري ا        - ١٤
 . والنتائج اليت حتققت حىت اآلن٢٠٠٥مكافحة االجتار بالبشر لعام 

، مت تـشكيل فرقـة عمـل وطنيـة     ٢٠٠٥بعد سن قانون مكافحة االجتار بالبـشر يف عـام     
ــسانية وشــؤون الطفــل       ــار وزارة الرعايــة االجتماعيــة والــشؤون اجلن يونيــه /يف حزيــران يف إط

 املنظمــات غــري احلكوميــة  تــشمل عــضوية فرقــة العمــل املعنيــة باالجتــار باألشــخاص  و .٢٠٠٥
 األمم املتحدة للطفولة واملنظمة الدولية للـهجرة واحتـاد األديـان       منظمةوالوكاالت الدولية مثل    

 . وســـفارة الواليـــات املتحـــدة األمريكيـــة ومنتـــدى املـــرأة      “تـــوكني درام ”اســـتوديوهات  و
ة التعلــيم ووزارة الــصحة ووزارة الــشباب والرياضــة وشــرطة  ومؤســسات حكوميــة مثــل وزار

ــة  (ســرياليون  ــشرطة اجلنائي ــة لل ــانونيني ووزارة  )املنظمــة الدولي ، واهلجــرة وإدارة املــسؤولني الق
 :يجية التنفيذاستراتا يلي كجزء من القيام مبوقد مت  .التنمية والتخطيط االقتصادي

 .وتزويدها باملعداتإنشاء أمانة مكافحة االجتار باألشخاص  • 

وقـد نـاقش    . أقرهتـا اللجنـة املـشتركة بـني الـوزارات     ٢٠٠٧وضع خطـة ألنـشطة عـام       • 
وزير الرعايـة االجتماعيـة والـشؤون اجلنـسانية وشـؤون الطفـل خطـة األنـشطة بالفعـل           

 .يف الربملان ووزارة املالية لتوفري خمصصات لتنفيذ األنشطة

املنــاطق الــيت يكثــر فيهــا جتــار بالبــشر وحتديــد وتــشمل بعــض األنــشطة تقيــيم وضــع اال • 
 .االجتار بالبشر وحتديد هوية ضحايا االجتار وتدريب أعضاء فرقة العمل

يجيات ملكافحـة   اسـترات وجيتمع أعـضاء فرقـة العمـل مـرتني كـل شـهر مـن أجـل إجيـاد                     
قـت نفـسه   وحاليـا تعـد سـرياليون نقطـة عبـور وبلـد املنـشأ ويف الو            .االجتار بالبشر يف سرياليون   

ــا كــبريا مــع      .املقــصودالبلــد  ــة مبكافحــة االجتــار باألشــخاص تعاون وتتعــاون فرقــة العمــل املعني
اهلجرة واملنظمـة الدوليـة للـهجرة     واجلهـات املعنيـة بـ    )املنظمة الدولية للـشرطة اجلنائيـة     (الشرطة  
ماعيـة  وقـد طلـب وزيـر الرعايـة االجت         .يجيات فعالة للقـضاء علـى االجتـار بالبـشر         استراتلوضع  

 .والشؤون اجلنسانية وشؤون الطفل إىل فرقة العمل الشروع يف التنفيذ الفعال خلطة األنشطة
 

 ٨  و٧املادتان 

بـــالنظر إىل الـــنقص الكـــبري يف متثيـــل النـــساء يف مناصـــب اختـــاذ القـــرار يف احليـــاة  - ١٥
ذهـا لتحقيـق    السياسية والعامة ويف األنشطة الدوليـة، مـا هـي التـدابري امللموسـة املزمـع اختا                

مــشاركة املــرأة ومتثيلــها بالكامــل وعلــى قــدم املــساواة يف كافــة مــستويات احلكومــة، ويف   
 ٢٥الربملان واجلهاز القضائي، وكذلك على الصعيد الـدويل، مـع مراعـاة التوصـية العامـة                 
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 بـشأن   ٢٣ من االتفاقية والتوصية العامـة       ٤ من املادة    ١الصادرة عن اللجنة بشأن الفقرة      
ــشاركة  ــسياسية؟ ويرجـــ   مـ ــاة الـ ــرأة يف احليـ ــربامج    املـ ــر الـ ــصوص ذكـ ــه اخلـ ــى وجـ ى علـ

السياسات القائمة أو املتوخاة لتشجيع وتيسري زيادة مشاركة نساء سرياليون يف احليـاة              أو
 .العامة والسياسية

وقـد عملـت مـن    .  كمنظمة غـري متحزبـة  ٥٠/٥٠، مت تشكيل جمموعة     ٢٠٠٠يف عام    
، ٢٠٠٢ويف عـام    . عامة النـاس إىل املـرأة يف امليـدان الـسياسي          خالل التوعية على حتسني نظرة      

ــدان      ٥٠/٥٠عقــد اجمللــس الربيطــاين وجمموعــة    حلقــة عمــل مــع عــدد مــن الربملانيــات مــن بل
وقد عرضـت هـؤالء     . الكومنولث مثل كندا وبريطانيا وغانا ونيجرييا بوصفهن من أهل الرأي         

النساء جتارهبن على نساء سرياليون وأهنب هبن أال يدخرن جهدا من أجل املـساواة يف مناصـب                 
يت كانــت منــشأة حــديثا  الــ٥٠/٥٠وقــد اســتلهمت مــن ذلــك جمموعــة . احلكــم وصــنع القــرار

لغرض الدعوة وكسب التأييد من أجـل زيـادة مـشاركة املـرأة يف العمـل الـسياسي الـدميقراطي                    
وحــىت هــذا التــاريخ، ال تــزال اجملموعــة تتلقــى  . ومناصــب صــنع القــرار علــى مجيــع املــستويات 

 . التوجيه من اجمللس الربيطاين

يــة للمرشــحات لالنتخابــات وُعقــدت علــى صــعيد البلــد سلــسلة مــن الــدورات التدريب 
 مشلــت مجيــع النــساء ٢٠٠٤ وانتخابــات دوائــر احلكــم احملليــة يف عــام ٢٠٠٢الربملانيــة يف عــام 

وتناولـــت هـــذه . املنتميـــات إىل األحـــزاب الـــسياسية املـــسجلة وحـــىت املرشـــحات املـــستقالت
ضــي االــدورات املهــارات الالزمــة للتغلــب علــى الــبعض مــن العراقيــل الــيت كانــت حتــول يف امل  

ــام النــساء بــدور نــشط يف الــسياسة   دون ــالنفس، وإلقــاء    . قي ــاء الثقــة ب ومــن تلــك املهــارات بن
البيانات، والقيام باحلمالت، والتعامل مـع وسـائط اإلعـالم، وختامـا، مهـارات مجـع األمـوال،                  

ة فاحلالـ . نظرا لكون اجلانب املايل كان وال يزال له حىت اآلن تأثري على مشاركة املرأة ومتثيلـها              
املاليــة للمــرأة ليــست ميــسورة عــادة، وبالتــايل كــان مــن أهــداف التــدريب متكــني املــرأة حبيــث  

 .تضاهي الرجل الذي له خربة أطول مبجال السياسة

 مــع شــركاء ٥٠/٥٠ويف ســعيها إىل حتقيــق املــساواة بــني اجلنــسني، تتعــاون جمموعــة    
 متيــز ضــد املــرأة، وإدخــال  آخــرين لكفالــة القيــام باســتعراض جــدي للقــوانني الدســتورية الــيت  

 .اإلصالحات الالزمة عليها

ومحــالت التوعيــة وكــسب التأييــد والــدعوة لــدى احلكومــة واألحــزاب الــسياسية مــن   
وتـستخدم نـساء   .  يف املائـة ال تـزال جاريـة حـىت اآلن      ٣٠أجل ختـصيص حـصة للنـساء قـدرها          

املـساكن بوصـفه ُحجـة     للـسكان و ٢٠٠٤سرياليون أيضا األرقـام الـيت أسـفر عنـها تعـداد عـام            
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 أهنن يشكلن قرابـة     يبيِّن يف املائة؛ ذلك أن التعداد       ٣٠مقنعة للحصول على حصة متثيل نسبتها       
 . يف املائة من جمموع السكان٥١

ــام   ــسانية وشــؤون     ٢٠٠١ويف ع ــشؤون اجلن ــة وال ــة االجتماعي ، شــرعت وزارة الرعاي
وكــان هــذا املــشروع يرمــي إىل  . ةالطفــل يف إنــشاء فرقــة عمــل معنيــة بــدور املــرأة يف الــسياس  

تقليص احلواجز الـيت حتـول دون دخـول املـرأة جمـال الـسياسة، وذلـك بتعبئـة النـساء ليـشاركن                       
. بنــشاط يف الــسياسة، وزيــادة تــسجيلهن كناخبــات، والــدعوة إىل الــتمكني الــسياسي للمــرأة   

 ولـو مت ذلـك   ولكن بسبب معوقات مالية مل تتمكن الـوزارة مـن كفالـة اسـتمرار فرقـة العمـل،            
لكانت تلك الفرقة أفضل جهاز لكسب التأييد والدعوة لزيادة عـدد النـساء يف مناصـب صـنع                   

 .القرار يف البلد
 

 ١٠املادة   

اجلــدول  (٢٠٠٤ يف املائــة يف عــام ٢٩يــذكر التقريــر أن نــسبة األميــات كانــت    - ١٦
دة إملــام والرجــاء وصــف أي مبــادرات جاريــة أو معتزمــة لزيــا ). ٢-٩-١٧، الفقــرة ٢٥

 .النساء بالقراءة والكتابة وتقييم فعالية تلك املبادرات والنتائج اليت حققتها حىت اآلن

بيـد أن احلكومـة     . إن مستوى إملام اإلناث بالقراءة والكتابة مـنخفض بالفعـل يف البلـد             
عمـل  وي. وشركاءها يف عملية زيادة إملام النساء بالقراءة والكتابة وضعوا العديـد مـن املبـادرات      

حاليا فرع منتدى املربييات األفريقيات يف سرياليون على تعليم الشباب والنساء يف كافـة أحنـاء             
وتتاح لنـساء البلـد أيـضا دورات حملـو األميـة الوظيفيـة              . البلد مبادئ القراءة والكتابة واحلساب    

العامـة الـيت    وتنص وثيقة الـسياسة     ). أي حمو األمية إىل جانب حتسني املهارات العملية الالزمة        (
 علـى متكـني املـرأة       “٢٠٠٥رؤيـة عـام     ”وضعتها وزارة التنمية والتخطيط االقتـصادي بعنـوان         

وباملثل، فإن مبادرة توفري التعليم للجميع تـشدد بقـوة علـى تـوفري التعلـيم         . من الناحية التعليمية  
املنظمـات  كمـا تقـدم     . لكافة الشرائح املعنيـة ومنـها النـساء علـى وجـه اخلـصوص             ) حمو األمية (

احمللية غري احلكومية، مثـل الرابطـة التعليميـة الـشعبية، دورات خاصـة يف حمـو األميـة جملموعاهتـا                     
 .النسائية على نطاق البلد

ــا         ــوم والتكنولوجي ــيم والعل ــوزارة التعل ــة ل ــيم غــري النظــامي التابع ــضطلع شــعبة التعل وت
وترعــى هــذا الربنــامج منظمــة األمــم  . بربنــامج حملــو األميــة والتربيــة املدنيــة لفائــدة نــساء البلــد  

املتحدة للتربية والعلم والثقافة ورابطة سرياليون لتعليم الكبار، وهـو يـوفر أيـضا للكبـار دروس                 
وينتظـر  . اإليدز على نطـاق البلـد  /حمو األمية والتثقيف فيما يتصل بفريوس نقص املناعة البشرية       

 .اء بالقراءة والكتابة يف األجل القصرين هذه التدابري مجيعها من زيادة إملام النسأن متكِّ
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، وأثـره علـى تعلـيم       نالرجاء تقدمي بيانـات عـن معـدل محـل املراهقـات يف سـرياليو               - ١٧
الفتيـــات علـــى اســـتئناف الدراســـة  الفتيـــات، وتبيـــان االســـتراتيجيات القائمـــة لتـــشجيع  

 .مواليدهن وضع بعد

وال ُتمنــع الفتيــات اللــوايت . ال تتــوافر للبلــد حاليــا بيانــات عــن معــدل محــل املراهقــات 
وتوجـد يف كافـة أخنـاء البلـد مؤسـسات للتـدريب             . أجننب من استئناف الدراسـة بعـض الـوالدة        
 .املهين تليب احتياجات الفتيات األمهات

 
 ١١املاد ة   

الرجــاء إيــضاح كيــف تراعــي اســتراتيجيات احلــد مــن الفقــر املوجــودة يف البلــد       - ١٨
 . تنفيذ اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأةاملنظور اجلنساين وتسهم يف

اعتــربت اســتراتيجية احلــد مــن الفقــر أن املنظــور اجلنــساين مــسألة مــشتركة بــني مجيــع   
عناصرها وُتبـذل جهـود جـادة ملراعـاة مبـادئ اتفاقيـة القـضاء علـى مجيـع أشـكال التمييـز ضـد                    

 .املرأة

وتـضمن ذلـك حـوارا      .  عملية شاملة ومتكاملة   وكان إعداد استراتيجية احلد من الفقر      
ــة   ــع اجلهــات املعني ــة واملنظمــات غــري    : مفتوحــا بــني مجي ــسلطات احمللي ــانيون وال ــوزراء والربمل ال

واجملتمـــع املـــدين والقطـــاع اخلـــاص والـــشركاء اإلمنـــائيون واجملموعـــات املـــستفيدة  احلكوميـــة
 ذلــك احلــوار هيئــة اإلذاعــة  وقــد دعمــت. واملواطنــون مبــن فــيهم النــساء والــشباب واألطفــال  

وعرضت اجملموعات الـيت مشلـها التركيـز وجهـات نظـر أصـحاب املـصلحة بـشأن                  . والتلفزيون
وقامــت األفرقــة العاملــة القطاعيــة واملعنيــة مبواضــيع حمــددة بتــصميم الــربامج    . احلــد مــن الفقــر 

ج شـعورا   د هـذا النـه    وقـد ولَّـ   . واستعراضها، وحتديد الثغرات، ووضـع مؤشـرات قابلـة للرصـد          
ن من حتديد أولويات الـسياسة العامـة، مبـا يف    بالسيطرة على زمام األمور، وأتاح معلومات متكِّ     

 . والقضايا املتصلة حبقوق الطفلذلك تعميم مراعاة املنظور اجلنساين

واستراتيجيات البلد احلالية للحد من الفقر تعمم مراعـاة املنظـور اجلنـساين وتـسهم يف                 
والواقــع أن العنــصر الثالــث مــن . ضاء علــى مجيــع أشــكال التمييــز ضــد املــرأة تنفيــذ اتفاقيــة القــ

استراتيجية احلد من الفقر يدعم التنمية البـشرية الـيت تـشمل التعلـيم والـصحة وامليـاه والـصرف          
واختــذت  . الــصحي، وهــي جوانــب إذا عوجلــت ســيكون ذلــك إســهاما يف تنفيــذ االتفاقيــة        

ني ومتكني املرأة ولكن احلاجـة تـدعو إىل حتقيـق مزيـد مـن               إجراءات لتحقيق املساواة بني اجلنس    
. وأدرجت القـضايا اجلنـسانية يف كـل عنـصر مـن عناصـر االسـتراتيجية               . التقدم بشكل جذري  

وفيما يتصل باملسائل املشتركة بني عدة قطاعات، سـتتيح احلكومـة التنـسيق وتـضطلع بأنـشطة               
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كة بـني عـدة قطاعـات، أدرج مرفـق يتنـاول            ومبا أن القـضايا اجلنـسانية اعُتـربت مـشتر         . الدعوة
حتديــدا اإلجــرءات املتــصلة هبــا، ذلــك أهنــا تــدخل ضــمن اختــصاصات اآلليــة الوطنيــة للنــهوض 

واهلــدف األول يف مرفــق القــضايا اجلنــسانية هــو األخــذ باالتفاقيــة علــى الــصعيد احمللــي . بــاملرأة
 :نشطة احملددة ما يليومن األ. ووضع إطار قانوين للتصدي للعنف اجلنساين يف البلد

 إجراء دراسة لزيادة فهم قضية العنف اجلنساين يف سرياليون؛ • 

 ن قانون حلماية النساء والفتيات من العنف اجلنساين؛َس • 

عـــن طريـــق التمثيـــل والنـــشرات (توعيـــة عامـــة النـــاس مبـــسألة أثـــر العنـــف اجلنـــساين   • 
ــى صــعيد اجمل    ــصقات واألناشــيد والعــروض املــسرحية عل ــة واملل وتنظــيم ) تمعــات احمللي

برامج لتثقيف وتوعية عامة الناس بشأن قضية العنف اجلنساين علـى صـعيد اجملتمعـات               
 احمللية واملقاطعات وعلى الصعيد الوطين وكذلك داخل املدارس؛

املـشورة  (زيل وغريه من أشكال العنـف       ـتقدمي خدمات دعم مالئمة لضحايا العنف املن       • 
 ؛)يف القانوين واملعلوماتوالرعاية الطبية والتثق

مؤازرة وحدة الدعم األسـري التابعـة لـوزارة الرعايـة االجتماعيـة والـشؤون اجلنـسانية                • 
وشـــؤون الطفـــل وأفرقـــة التحقيـــق يف إســـاءة معاملـــة األطفـــال، ومقـــدمي اخلـــدمات  

 .املوجودين

منعـدما  يشري التقريـر إىل أن وصـول املـرأة إىل العمالـة غـري التقليديـة يكـاد يكـون                    - ١٩
والرجــاء تقــدمي معلومــات عــن    . ولكنــه ال يقــدم أي تفاصــيل أخــرى   ) ١-١٨الفقــرة (

اخلطوات اليت اتُّخذت، مبا يف ذلك التدابري اخلاصة املؤقتـة وتـوفري التـدريب املهـين لتعزيـز            
 .١١ االمتثال للمادة

ائية يف إن التـدابري واألحكـام املتـصلة مبرافـق التـدريب املهـين قـصد تعزيـز العمالـة النـس           
املناطق الريفية كانت حمدودة، كما أن فرص التدريب املهين حمدودة جدا وهي تـأيت مببـادرات                

 .من املنظمات غري احلكومية أو من اخلواص

ر لفتـرة طويلـة يف       مما أثّّ  ،ونطاق وصول املرأة إىل سوق العمالة يف سرياليون ضيق جدا          
ــى   وال توجــد. املــساواة بــني اجلنــسني يف هــذا اجملــال   ــة للتغلــب عل  أي سياســات وأطــر قانوني

بيد أن وزارة العمـل     . العراقيل اليت تواجه املرأة يف العمالة وحلمايتها من التمييز يف هذا القطاع           
تقوم حاليا بوضع سياسة بشأن العمالة ُينتظر عند إمتامها وإعماهلا أن متكّن املـرأة مـن الوصـول       

 .خذ حاليا تدابري خاصة مؤقتة يف هذا الصددوتت. إىل العمالة غري التقليدية يف البلد
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بـــالنظر إىل ارتفـــاع النـــسبة املئويـــة لنـــساء ســـرياليون اللـــوايت يعملـــن يف القطـــاع  - ٢٠
النظامي ووضعهن اهلش، ُيرجى اإلشارة إىل بـرامج التوعيـة املوجـودة إلطـالع ذوات                غري

 الوصـــول إىل الـــدخل املـــنخفض والفقـــريات، ال ســـيما يف املنـــاطق الريفيـــة، علـــى فـــرص 
 .والتكنولوجيا األسواق

، هناك يف الواقع نـسبة مئويـة عاليـة مـن النـساء اللـوايت يعملـن يف القطـاع غـري الرمسـي                        
أنه مت وضع بعض برامج التوعية لفائدهتن وال سيما يف املنـاطق الريفيـة حـىت يغتـنمن فـرص                     بيد

 :ومن هذه الربامج ما يلي. الوصول إىل األسواق والتكنولوجيا

يف إطار والية وحدة الشؤون النسائية بوزارة الزراعة واألمن الغذائي، تـستفيد النـساء               
ــطة       ــدعم بواسـ ــدريب والـ ــاد والتـ ــها اإلرشـ ــزارعني، ومنـ ــة للمـ ــسهيالت املتاحـ ــع التـ ــن مجيـ مـ

 .املدخالت، وما إىل ذلك

وهناك نسب مئوية هامـة مـن النـساء يف املـدارس الزراعيـة امليدانيـة، ووحـدة املـشاريع                   
 .لزراعية، وغري ذلك من أساليب اإلرشاد املوجه إىل صغار املزارعنيا

 
 ١٢املادة 

. إن معــدل وفيــات النــوافس والرضــع يف ســرياليون مــن أعلــى املعــدالت يف العــامل   - ٢١
والرجاء تقــدمي معلـــومات عـــــن التدابيـــر املوجـودة أو املعتزمـة خلفـض وفيـات النـوافس                  

 برنامج األمومة الرامـي إىل خفـض عـدد الوفيـات وحـاالت            والرضع، تتضمن تفاصيل عن   
ويرجى أيضا تبيان التدابري اخلاصة املتوخاة بالنسبة لنساء        ). ١-٦-١٩الفقرة  (االعتالل  

 .املناطق الريفية وأي تقدم حتقق صوب بلوغ الغايات

 ومـن . ر أن لسرياليون واحدا من أعلى معدالت وفيات الرضع والنوافس يف العامل           يقّد 
 :اخلطوات املتخذة مؤخرا لتدارك هذا الوضع ما يلي

إجــراء حتليــل عملــي إلتاحــة معلومــات مــن أجــل وضــع الــسياسات واالســتراتيجات      
 ؛)أجنز(واخلطط 

ــة وبقــاء الطفــل قــصد إتاحــة إطــار لوضــع        صــياغة سياســات متــصلة بالــصحة اإلجنابي
 ؛)قارب اإلجناز(االستراتيجيات واخلطط 

 ؛)قيد اإلجناز(لبقاء الطفل وخفض معدل الوفيات النفاسية وضع خطة استراتيجية  

. دالت اعــتالل الرضــع والنــوافس تعبئــة املــوارد لــدعم اجلهــود الراميــة إىل خفــض معــ   
تعهد كل من اليونيسيف ومنظمة الصحة العاملية وبرنامج األمم املتحـدة اإلمنـائي مبواصـلة                وقد
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ــد      ــة قـ ــى منحـ ــدويل علـ ــك الـ ــق البنـ ــدعم؛ ووافـ ــدمي الـ ــن دوالرات  تقـ ــون مـ ــون مليـ  رها ثالثـ
ز يـدوم أربـع سـنوات معـين ببقـاء الطفـل واحلـد مـن                 املتحدة مـن أجـل مـشروع معـزّ         الواليات

سـترليين مـن أجـل خطـة        أاعتالل النوافس؛ وتعهدت إدارة التنمية الدولية خبمسني مليون جنيـه           
 مسؤولية كثري مـن     استراتيجية مدهتا عشر سنوات يف جمال الصحة اجلنسية واإلجنابية؛ وأنيطت         

أنشطة الرعاية الصحية األولية مبجالس املقاطعات، وبالتايل فقد زاد تركيز تلك األنـشطة علـى               
 .احتياجات املرأة والطفل يف املناطق الريفية

الرجاء تقدمي تفاصيل عن اخلطوات اليت تتخذها احلكومـة حاليـا أو تعتـزم اختاذهـا                 - ٢٢
ويف هذا الرد، ينبغي اإلشارة إىل ما إذا كانت احلكومة  . للقضاء على ممارسة ختان اإلناث    

تنوي القيام ببحث الصلة بني الناسور املثاين املهبلي وختان اإلناث، وبتثقيـف عامـة النـاس     
 .وتوعيتهم فيما خيص آثار ختان اإلناث

تقوم وزارة الصحة والتصحاح بدور الـوزارة الرائـدة يف محلـة التوعيـة باآلثـار اجلانبيـة                   
ــس ــاين املهبلــي   ال ــا يف ذلــك الناســور املث ــاث، مب ــان اإلن ــة   . لبية خلت ــر الرعاي ــة وزي وحــضرت نائب

االجتماعية والشؤون اجلنسانية وشؤون الطفل مؤمترا بشأن ختـان اإلنـاث عقـد يف القـاهرة يف                 
وأشار اجمللس بـأن تتعـاون الـوزارة مـع          .  وعرضت نتائج املؤمتر على جملس الوزراء      ٢٠٠٣عام  

ويف االحتفاالت باليوم الدويل للمـرأة      . تمع املدين يف التصدي ملسألة ختان اإلناث      منظمات اجمل 
أشـركت الـوزارة   ) شـرق البلـد   ( يف كينيمـا     ٢٠٠٥وعام  ) مشال البلد ( يف ماكيين    ٢٠٠٤عام    

فهتفت هـؤالء النـساء بـصوت واحـد         . النساء كبريات األحياء يف القضايا املتصلة خبتان اإلناث       
 وكـان ذلـك مبثابـة       “ن وأُسرنا، وكيـف سـنتدبر الكـساء ونعلـم أوالدنـا؟           من أين سنقتات حن   ”

رسالة منهن تفيد بأن أسباب رزقهن تتوقف على ختان اإلناث، وبالتـايل فهـن يطـالنب مبـصدر                  
وعما قريب سـتوقع الـوزارة وبعـض اجملموعـات النـسائية مـذكرة تفـاهم للعمـل                  . بديل للدخل 

بيـد أن التوعيـة بآثـار ختـان اإلنـاث ستـشكل             . لنـسوة على معاجلة قضايا أسباب رزق هـؤالء ا       
 .أساس أنشطة الدعوة اليت تضطلع هبا الوزارة وشركاؤها

 
 ١٤املادة   

ويشري يف الوقت ذاته    . يرسم التقرير صورة قامتة لوضع املرأة الريفية يف سرياليون         - ٢٣
ء تقدمي معلومـات عـن      والرجا). ٢١الفقرة  (إىل أن أغلبية النساء يعشن يف املناطق الريفية         

اســتراتيجية احلكومــة يف جمــال التنميــة الريفيــة، وتبيــان مــا إذا كانــت تنطــوي علــى منظــور 
جنــساين وتتــضمن دعمــا خاصــا للمــرأة الريفيــة يف قطاعــات مــن قبيــل الــصحة والتعلــيم     
والعمالة والتنمية االقتصادية واحلصول على االئتمانات واملشاركة يف صنع القـرار، مبـا يف              

 .احمللي ك على الصعيدذل
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، بالتعـاون مـع املـاحنني وجمموعـات اجملتمـع      ن، وضعت حكومة سرياليو  ١٩٩٤يف عام    
 .املــدين والــسلطات التقليديــة سياســة وطنيــة وخطــة عمــل بــشأن التنميــة الريفيــة املتكاملـــة          

برحـت هــذه الـسياسة تطبــق منـذ ذلــك التـاريخ وهـي تراعــي املنظـور اجلنــساين، ممـا يــؤثر         ومـا 
زيـادة مـشاركة املـرأة    : وتشمل أولويات إطار الـسياسة العامـة  . بيا على املرأة الريفية خاصة    إجيا

الريفية يف اختاذ القرارات داخل األسرة ويف اجملتمع احمللي، وتعزيـز مـشاركة الطفلـة يف الـربامج                  
تنميــة التعليميــة، وتقــدمي الــدعم اهلــادف للمــرأة والفتــاة الريفيــة يف جمــاالت الــصحة والتعلــيم وال

وقـد بـذلت احلكومـة      . االقتصادية، والوصول إىل التسهيالت االئتمانية والعمالة، وما إىل ذلك        
ووفقـا  . واملنظمات غري احلكومية جهودا ضخمة إلدماج هذه األولويات يف األنشطة التنفيذيـة           

ركيـز  لنهج جديد لتحديد دور املرأة يف التنمية الريفيـة، مت إدخـال تغـيري منـوذجي فبـدال مـن الت                    
ا على تعزيـز مـشاركتها   على توفري الفرص للمرأة الريفية لكي جتين الفوائد أصبح التركيز منصبّ  

وممـا يـدل علـى ذلـك أن النـساء أصـبحن ُيعتَبـرن شـريكات يف إدارة املراكـز                     . يف عملية التنمية  
هيئــة انتخابيــة النتخــاب ( إمــا كرئيــسات مركــز أو كمستــشارات مركــز  ١٤٩البــالغ عــددها 

 امـرأة يف منـصب رئيـسة مركـز خاصـة يف جنـوب وشـرق                 ١١وهنـاك حاليـا     ).  املراكز رؤساء
وترمـي سياسـة احلكومـة    . البلد إىل جانب عدد كبري من مستشارات املراكز علـى نطـاق البلـد             

إىل عــدم التمييــز علــى أســاس اجلــنس يف انتخــاب رؤســاء املراكــز ومــساعديهم يف كافــة أحنــاء   
 تـزال تلقـى معارضـة مـن املقاطعـة الـشمالية وجـزء مـن املقاطعـة          بيد أن هذه الـسياسة ال     . البلد

الشرقية، ذلك أن املمارسات التقليدية والثقافية تتصدى للنساء اللوايت يتنافسن مـع الرجـال يف               
 .انتخابات رؤساء املراكز

وقد اعُترب أن إحدى االستراتيجيات الرئيسية لتعميم مراعاة املنظور اجلنـساين يف مجيـع         
ــستويا ــي إىل متكــني        م ــذي يرم ــة ال ــي والالمركزي ــامج إصــالح احلكــم احملل ت احلكــم هــي برن

اجملتمعات احمللية حىت تستجيب لالحتياجات اإلمنائية يف مناطقها والـسيطرة علـى زمـام ختطـيط               
ونـص قـانون احلكـم احمللـي        . وتنفيذ املشاريع والربامج اليت من شأهنا أن ختفف من حـدة الفقـر            

وتـضم جلنـة    . ء جمالس حملية منتخبة بطريقـة دميقراطيـة وجلنـة لكـل حـي              على إنشا  ٢٠٠٤لعام  
علـى األقـل مخـس نـساء مـن كـل عـشرة              (احلي عددا متساويا من األعـضاء مـن كـال اجلنـسني             

وهـذا مـن شـأنه أن يتـيح فرصـة           . وتضم اجملالس احمللية أعدادا كبرية من نساء األرياف       ) أعضاء
. اهتن مـن أجـل عمليـة صـنع القـرار يف جمتمعـاهتن احملليـة               للنساء على الصعيد احمللي لتسخري طاق     

 .وقد مت إبراز ذلك يف التقرير بوصفه من إجراءات العمل اإلجيايب

ويف قطاع الـصحة، قامـت احلكومـة، بالتعـاون مـع املنظمـات غـري احلكوميـة، بتـشييد                     
 يف  ويكمـن اهلـدف   .  ويف كـثري مـن القـرى       ١٤٩مستوصفات ومكاتب للـصحة يف املراكـز الــ          

تقريب اخلدمات الصحية من اجملتمعات احمللية الريفية، وحتـسني نوعيـة الـصحة اإلجنابيـة جلميـع                 
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حــاالت احلمــل ســكان ســرياليون، وخفــض معــدالت اعــتالل النــوافس واملواليــد والتقليــل مــن  
وأتيحـت بعـض األدويـة علـى أسـاس          . املرغوب فيه بالنسبة جلميع النساء يف سـن اإلجنـاب          غري

ومت تـدريب  . تكاليف، ال سيما بالنـسبة لـضعاف احلـال مـن نـساء وأطفـال األريـاف               استرداد ال 
وال تــزال احلكومــة تقــوم، بالتعــاون مــع . الــدايات يف املراكــز علــى رعايــة النــساء أثنــاء الوضــع

ــة واســعة النطــاق بــشأن تنظــيم األســرة       ــة توعي ــة واجملتمــع املــدين حبمل املنظمــات غــري احلكومي
وقـصد تـوفري خـدمات كفـؤة وفعالـة يف جمـال الرعايـة        . اإليـدز / بـشرية وفريوس نقص املناعـة ال  

الصحية األولية، أضفت احلكومة طابع الالمركزية على الرعاية الصحية حبيـث أصـبحت أيـضا               
. مــن اختــصاص اجملــالس احملليــة وذلــك لزيــادة تيــسري الوصــول إىل هــذه اخلــدمات يف األريــاف 

وإضــافة إىل ذلــك فــإن .  علــى وجــه اخلــصوصوتــستهدف بــرامج التحــصني النــساء واألطفــال
 .فر التدريب بشأن املسائل الصحيةاملنظمات غري احلكومية املهتمة حبقوق املرأة تو

ويف املناطق الريفية، بالرغم من عدم توافر إحصاءات، ال يزال مـن املؤكـد أن الـزواج                   
ــد واالغتــصاب    املبكِّــ ــرة وعــدد حــاالت محــل املراهقــات يف تزاي ــشر بكث ــشر ومعــدل  ر منت  منت

 .انقطاع الفتيات عن التعليم مرتفع

وتوجــد أيــضا قــضايا تتــصل بارتفــاع ســعر الفائــدة علــى االئتمانــات الــيت يتيحهــا املقرضــون      
ــات مــن      ــة احملــّسنة، وإىل االئتمان ــدام الوصــول إىل األدوات واملــدخالت الزراعي ــون، وانع احمللي

رة ، وحمدوديـة خـدمات اإلرشـاد يف         القطاع الرمسي، وقصور يف احلصول على األراضـي مباشـ         
ــز، واخنفــاض عــدد املرشــدات وســوء إدارة        ــق التخــزين والتجهي ــة، ورداءة مراف ــاطق الريفي املن

وبالنسبة للنساء تزداد هذه القضايا سوءا بـسبب قـوانني اإلرث املتـصلة باألراضـي               . التعاونيات
عات االئتمانـات للنـساء     واليت ال تراعي املنظور اجلنساين وبـسبب سـيطرة الـذكور علـى مـدفو              

وأغلبيــة الريفيــات  . واالئتمانــات الــصغرية غالبــا مــا تــستبعد  املــرأة مــن الزراعــة       . الريفيــات
كما يتعذر احلصول علـى الكهربـاء   . مستبعدات أيضا من الصندوق الوطين للتأمني االجتماعي  

 .وإمدادات املاء النقي مما جيعل املرأة معرضة للفقر وألخطار صحية إضافية

ومــن ناحيــة أخــرى، جتــدر اإلشــارة إىل أن إعــادة إرســاء اجملــالس احملليــة تتــيح فرصــة      
وبـالرغم مـن أن قـدرة املـرأة علـى صـنع القـرار، مـثال علـى صـعيد             . لتحسني حياة املرأة الريفية   

جلــان األحيــاء، ال تــزال غــري مؤكــدة، فإنــه مت بــذل جهــود لتــدريب النــساء وبنــاء ثقتــهن لكــي  
وهلــذا .  النــشطة يف القــرارات الــيت هلــا تــأثري علــى حيــاة بنــات جنــسهن  يــتمكن مــن املــشاركة

ــائق          ــد وث ــة لكــي ُتع ــة الالمركزي ــسانية بأمان ــشؤون اجلن ــف متخصــصة يف ال ــرض، مت توظي الغ
وهـــذه الوثـــائق قيـــد االســـتعراض اآلن، وصـــيغت . الـــسياسة العامـــة املتـــصلة بالتنميـــة الريفيـــة
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ساين لتسترشد هبا عملية إشـراك املـرأة بنـشاط ومتكينـها            استراتيجية لتعميم مراعاة  املنظور اجلن     
 .من االستفادة خاصة يف املناطق الريفية

وأعطي قدر كبري من األولوية لقطاع التعليم، مما حقق أثـرا إجيابيـا علـى املـرأة والفتـاة                    
 ونـصت اسـتراتيجية احلكومـة يف جمـال التعلـيم علـى زيـادة قيـد الفتيـات يف                   . يف املناطق الريفيـة   

املدارس، وقـد تيـسر ذلـك بفـضل تـشييد مزيـد مـن املـدارس يف املنـاطق الريفيـة، ودفـع رسـوم                          
ــدائي وامتحــان شــهادة       ــيم االبت ــوطين للتعل االمتحانــات العامــة لألطفــال املــؤهلني لالمتحــان ال

وتـشمل هـذه االسـتراتيجية      . التعليم األساسي وامتحـان شـهادة التعلـيم الثـانوي لغـرب أفريقيـا             
 مواد التـدريس والـتعلم، مبـا يف ذلـك األثـاث املدرسـي والكتـب واألزيـاء املدرسـية                 أيضا إتاحة 

 .وغريها

 ويـشمل  ،ت الـسياسة العامـة علـى هتيئـة فـرص العمالـة البديلـة يف املنـاطق الريفيـة                   ونّص 
ذلك الصناعات القائمة على الزراعة، وتصبري األمساك، والتجارة الـصغرية النطـاق والـصناعات         

وجيـري تقـدمي قـدر كـبري مـن املـساعدة            . ِحلرف اليدوية والتعاونيات الريفية، وغريهـا     زلية وا ـاملن
من جانب احلكومة واملنظمات غري احلكومية إىل املنظمات اجملتمعية اليت تقوم بأنـشطة البـستنة               

 . وزراعة اخلضروات يف كباال مبقاطعة كوانادوغو ويف لوجني مبقاطعة بورت لوكو

انات الصغرية مثل اللجنة الوطنية للعمل االجتمـاعي ورابطـة          وقدمت مؤسسات االئتم   
التنميــة الريفيــة املــساعدة للنــساء الريفيــات مــن خــالل تــسهيالت االئتمانــات الــصغرية لتعزيــز    

ويؤمل أن تستفيد املزارعات عما قريب مثلمـا اسـتفادت املـشتغالت            .  على أنفسهن  ناعتماده
 .بالتجارة الصغرية النطاق

ارة الزراعــة واألمــن الغــذائي وحــدة معنيــة بــدور املــرأة يف الزراعــة         وأنــشئت يف وز  
والتغذية ملعاجلة القضايا املتصلة باملرأة، من أجـل كفالـة األمـن الغـذائي والتغـذوي علـى صـعيد         

 .األسرة املعيشية

 ١٦ و ١٥املادتان 

ستند إىل  يشري التقرير إىل أن الزواج يف سرياليون ينقسم إىل ثالثة أنـواع خمتلفـة تـ                - ٢٤
كما يـشري إىل أن التمييـز ضـد         . القانون املدين أو إىل الشريعة الدينية أو إىل القانون العريف         

املرأة ال يزال قائما يف كثري من اجملاالت، مبـا يف ذلـك إدارة املمتلكـات وموافقـة الوالـدين                    
ري والرجاء تقدمي معلومات عما تتخـذه احلكومـة مـن تـدابري لـضمان أن جيـ                . على الزواج 

 .التقيد يف كامل إقليمها بااللتزامات القانونية الدولية اليت عقدهتا

 :الزواج يف سرياليون أربعة أنواع خمتلفة هي 
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 ن مــــن مدونــــة قــــوانني ســــرياليو٩٥الــــزواج املــــسيحي، وينظمــــه الفــــصل  ) أ( 
 ؛١٩٦٠ لعام

 ن مـــن مدونـــة قـــوانني ســـرياليو   ٩٦الـــزواج اإلســـالمي، وينظمـــه الفـــصل     ) ب( 
 ؛١٩٦٠ لعام

 ؛١٩٦٠ لعام ن من مدونة قوانني سرياليو٩٧الزواج املدين، وينظمه الفصل  ) ج( 

 .الزواج العريف ) د( 

ومع ذلك، فإن هذه القوانني متيز بالتأكيد ضد املرأة يف كثري من اجملاالت، ومن ذلـك                  
ون العـام   مـن القـان  ٤٥التمييز فيما يتصل بإدارة املمتلكات، فعلى سبيل املثال، مبوجب الفصل    

ويـنص  . ، يف حالـة عـدم وجـود وصـية، تـؤول التركـة إىل األرملـة                “انتقـال التركـات   ”املعنون  
 مــن قــانون الــزواج اإلســالمي علــى أن تركــة أي مــسلم ميــوت دون أن يكتــب وصــية  ٩البنــد 

وحسب هذه الـشريعة، فـإن الـشخص الـذي حيـق لـه توزيـع               . توزع حسب الشريعة اإلسالمية   
 مــات دون أن يكتــب وصــية،  احلــصر االبــن األكــرب للــشخص الــذي  التركــة هــو علــى ســبيل  

كان ذلك االبـن بلـغ سـن الرشـد وفقـا للـشريعة اإلسـالمية؛ أو األخ األكـرب، إذا كـان بلـغ              إذا
ز بـشكل واضـح   وهذا البنـد مييِّـ   . سن الرشد وفقا للشريعة اإلسالمية؛ أو القائم الرمسي باإلدارة        

 .م وحدهم الذين جيوز هلم تقسيم التركةضد املرأة إذ أن األقرباء الذكور ه

 من قانون الزواج املسيحي على أنـه جيـب احلـصول علـى موافقـة األب                 ٧وينص البند    
 يف وال جيـوز لـألم أن تعطـي موافقتـها إالّ    .  سـنة ٢١إذا كان سن أحد طريف عقد الزواج دون         

 . لوصاية على أبنائهماوهذا البند ال يعطي املرأة والرجل نفس السلطة أو ا. حالة وفاة األب

 مــن هــذا ١٤أمــا قــانون الــزواج املــدين فيتــضمن عبــارات غــري مواتيــة للمــرأة؛ فالبنــد    
 وينبغـي تعديلـه حبيـث تـصبح العبـارة           “الرجـل والزوجـة   ”القانون يشري إىل عالقة الـزواج بـني         

 .“ةأالرجل واملر” أو “الزوج والزوجة”

فعلــى ســبيل املثــال، فيمــا يتــصل  . جوانــبز القــانون العــريف ضــد املــرأة مــن عــدة  ومييِّــ 
بالزواج يف إطار القانون العريف ال يوجد حـد لعـدد النـساء اللـوايت ميكـن أن يتـزوجهن الرجـل                      

كمـا أن الرجـل يعطـي موافقتـه علـى الـزواج يف حـني أن                 . وليس هناك سن أدىن حمدد للـزواج      
 .موافقة املرأة غري ضرورية يف عدد من احلاالت

د يف ل املتعلـق بالتـدابري الــيت تتخـذها احلكومـة لـضمان أن جيـري التقيُّــ      وبالنـسبة للـسؤا   
إن احلكومـة    : كامل إقليمهـا بااللتزامـات القانونيـة الدوليـة الـيت عقـدهتا، فـإن اإلجابـة واضـحة                  

تــدرك أن كــثريا مــن القــوانني قدميــة وبالتــايل حتتــاج إىل إصــالح ملواكبــة االجتاهــات املعاصــرة     
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ى العديد من االتفاقيات الدوليـة مبـا يف ذلـك اتفاقيـة القـضاء علـى مجيـع                   خاصة وهي موقِّعة عل   
 .أشكال التمييز ضد املرأة 

 تنـشيط جلنـة إصـالح القـانون     ٢٠٠٣ونتيجة هلذه املتطلبات أعادت احلكومـة يف عـام     
قــصد إصــالح مجيــع قــوانني ســرياليون، مبــا يف ذلــك القــانون العــريف مــع أخــذ االتفاقيــات            

وهلذا الغرض، تعمل جلنة إصالح القانون حاليـا علـى إصـالح            . ولية يف االعتبار  واملعاهدات الد 
وما يلـزم أن يتـوافر اآلن هـو اإلرادة الـسياسية إلعمـال هـذه          . مجيع القوانني اليت متيز ضد املرأة     

 . القوانني

والرجـاء إتاحـة هـذه      . ال يقدم التقريـر أي معلومـات عـن وجـود تعـدد الزوجـات               - ٢٥
ع بيانـات إحــصائية، واإلشــارة إىل اخلطـط الــيت وضــعتها احلكومـة مــن أجــل    املعلومـات، مــ 

 .مراجعة قوانينها والقضاء على ممارسة تعدد الزوجات اليت تتعارض مع االتفاقية

 ،مل تبذل أي حماولـة إلعـداد بيانـات عـن النـسبة املئويـة لتعـدد الزوجـات يف سـرياليون                      
سـيكون مـشروع القـانون املتعلـق بتـسجيل الـزواج       و. ذلك أنه منتشر خاصة يف املناطق الريفية    

ــة خطــوة أوىل صــوب تقلــيص ظــاهرة تعــدد       ــدما جيــري اعتمــاده، مبثاب والطــالق العــرفيني، عن
ويعطي مشروع القانون هذا املرأة فرصة لتوقِّع قبل الزواج على اتفـاق بـشأن نـوع                . الزوجات

 .الزواج الذي يريده الطرفان
 

 ٢٠ من املادة ١يل الفقرة الربوتوكول االختياري وتعد  

وقّعت سرياليون على الربوتوكول االختياري التفاقية القـضاء علـى مجيـع أشـكال               - ٢٦
والرجــاء اإلبــالغ عــن أي تقــدم حتقــق  . ٢٠٠٠ســبتمرب / أيلــول٨التمييــز ضــد املــرأة يف  

 . منها٢٠ من املادة ١صوب التصديق على االتفاقية وصوب قبول تعديل الفقرة 

،  علــى الربوتوكــول االختيــاري التفاقيــة ٢٠٠٠ليون بالفعــل، منــذ عــام وقّعــت ســريا 
بيد أنه مل جير نـشر هـذا الربوتوكـول علـى نطـاق              . القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة      
وتفكر الوزارة يف توعية عامـة النـاس بـالربوتوكول          . البلد قبل عرضه على الربملان ليصدق عليه      

يـا تقـدمي تقريـر سـرياليون اجلـامع للتقريـر األويل والتقـارير الدوريـة                 االختياري بعـد أن يـتم رمس      
الثاين والثالث والرابع واخلامس عن اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املـرأة والنظـر          

 .يف ذلك التقرير

 


