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  جملس حقوق اإلنسان
  الدورة العاشرة

   من جدول األعمال٢البند 
  التقرير السنوي ملفوضة األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان، 

  ألمني العامتقارير مفوضية األمم املتحدة السامية واو

  سرياليون يف جمال حقوق اإلنساناملساعدة املقدمة إىل     

   *تقرير املفوضة السامية حلقوق اإلنسان    

  موجز    
 حنـو احتـرام احلقـوق املدنيـة         ٢٠٠٨أبدت سرياليون توجهاً إجيابياً يف عام         

وقـد  . والسياسية، بالرغم من الشواغل اخلطرية اليت ال تزال قائمة يف عدد من اجملـاالت             
 النتخاب ممثليهم   ٢٠٠٨يوليه  / متوز ٥توجه أفراد شعب سرياليون إىل صناديق االقتراع يف         

واتفق معظم مراقيب االنتخابات على أهنا متت بطريقة نزيهة وشفافة وأن النتـائج             . احملليني
. ومع ذلك، ُسجلت بعض احلاالت املعزولة اليت وقعت فيها مـضايقات          . كانت موثوقة 

 يف ٤٠ امللحوظ الذي طرأ على متثيل املرأة، إذ ارتفع متثيل النساء بنـسبة  ولوحظ التحسن 
وتواصل املؤسسات السياسية والقانونية واألمنية يف البلد إحراز تقدم باجتاه كفالـة            . املائة

زال الوقف االختياري    وما. احترام احلق يف احلياة ويف السالمة الشخصية جلميع املواطنني        
  .دام ساري املفعول بشكل تام، بصرف النظر عن تغري احلكوماتلتنفيذ عقوبة اإلع

وقد حتقق بدعم من الشركاء الدوليني بعض التقدم يف جمال تعزيز ومحاية حقوق               
ولوحظ التغري الذي طرأ على مواقف بعض الزعماء التقليديني يف احملافظـة            . املرأة والطفل 

حيث التزم الزعماء يف مقاطعة كامبيـا        الشمالية بشأن تشويه األعضاء التناسلية لإلناث،     
__________ 

  .تأخر تقدمي هذا التقرير  *  
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كما حتقق تقدم تـدرجيي فيمـا       . بعدم إخضاع الفتيات دون الثامنة عشرة هلذه املمارسة       
املرأة وقامت وزارة الرعاية االجتماعية وشؤون      . يتعلق بتوفري احلماية القانونية حلقوق املرأة     

نسني، وجرى تنظيم محالت    والطفل بوضع خطة متهيدية لسن قوانني تتعلق بالعدل بني اجل         
وستوفر هذه القوانني قدرا كبريا من احلماية يف . كبرية على مدار العام للتوعية حبقوق املرأة

  .حاالت العنف األسري وفيما يتعلق حبقوق املرياث
ستراتيجية اوأطلقت احلكومة   . ٢٠٠٨وحتقق تقدم كبري يف جمال القضاء يف عام           

 ٢٠١٠-٢٠٠٨اع العدل وخطة االستثمار فيه للفتـرة        قطمدهتا ثالث سنوات إلصالح     
استنادا إىل توصيات فريق العمل الذي شكله الرئيس لدراسة أسـباب تـأخري البـت يف             

وحتقق تقدم كبري كذلك يف تنفيذ عدد من املشاريع         . القضايا وما يتصل بذلك من مسائل     
دي لبعض التهديدات اليت    يف إطار صندوق األمم املتحدة لبناء السالم، مما ساعد على التص          

تواجه تعزيز السالم، وكان ذلك على سبيل املثال عن طريق بنـاء القـدرات يف قطـاع         
وال يزال مـن    . القضاء، وتفعيل اآللية الوطنية حلقوق اإلنسان، وإنشاء برنامج تعويضات        

عـدم  أكرب مهددات تعزيز السالم تدين التمتع باحلقوق االقتصادية واالجتماعية املتمثل يف         
توفر اخلدمات االجتماعية األساسية املالئمة، مبا يف ذلك مياه الشرب اآلمنة، وخـدمات             

  .الرعاية الصحية، والتعليم واملرافق السكنية
وحتقق تقدم كبري فيما يتعلق بتفعيل اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان وبناء قـدرهتا               

ل التحفيـزي املقـدم يف إطـار        ومع ذلك، فإن التموي   . على االضطالع مبهامها القانونية   
، ومثة شعور   ٢٠٠٩يناير  /صندوق بناء السالم سينتهي كما هو خمطط له يف كانون الثاين          

بالقلق إزاء احتمال تأثر عمليات اللجنة بصورة سلبية ما مل يأت دعم إضايف من احلكومة               
ـ          . والشركاء الدوليني  دها ومت تعزيز جلنة مناهضة الفساد بفضل تشريعات جديـدة اعتم

، وهي تتمتع اآلن بصالحيات يف جمال املقاضاة ومل تعـد       ٢٠٠٨أغسطس  /الربملان يف آب  
، ٢٠٠٨يناير  / كانون الثاين  ١٠ويف  . معتمدة على وزارة العدل لبدء اإلجراءات القضائية      

وحـىت  . قامت جلنة استعراض الدستور اليت أنشأهتا احلكومة بتقدمي تقريرها إىل الـرئيس           
  .كومة عن نيتها بشأن كيفية التعامل مع هذا التقريراآلن، مل تكشف احل

ومل . ومع ذلك، ال يزال هناك عدد من الشواغل اخلطرية املتعلقة حبقوق اإلنسان             
. خيضع أفراد الشرطة للمساءلة يف العديد من حاالت االعتقال واالحتجـاز التعـسفيني            

ون، إال أن تدين الوصول     وهناك وسائل انتصاف قانونية ينص عليها دستور وقانون سريالي        
 الغرض ستراتيجيتنياومت وضع . إىل العدالة واحلصول على التمثيل القانوين جيعلها غري فعالة   

منهما معاجلة املسائل اهلامة املتعلقة بإصالح قطاع القضاء، وينبغي تنفيذمها حبلـول عـام        
لتعويضات فهي  أما توصيات جلنة احلقيقة واملصاحلة بشأن وضع ومتويل برنامج ا         . ٢٠١٢

ال تزال بانتظار تنفيذها بشكل تام بالرغم من التقدم احملرز يف هذا الصدد، مبساعدة مـن                
وفيما يتعلق بقطاع الصحة، وبالرغم من نشر جمموعة من األطبـاء           . صندوق بناء السالم  
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الكوبيني، فإن العديد من املستشفيات تعاين من نقص يف األطبـاء وتفتقـر إىل األدويـة                
وال تـزال سـرياليون     . ية، مما جيعلها غري قادرة على التعامل مع احلاالت الطارئة         األساس

تسجل أعلى معدل لوفيات الُرضع واألطفال دون سن اخلامسة، فضال عن أعلى معـدل              
  .وفيات نفاسية يف العامل

ويف ضوء ذلك، خيلص التقرير إىل جمموعة من التوصيات املقدمـة إىل حكومـة                
تقدمي الدعم إىل جلنة حقوق اإلنسان، وإكمال عملية إصالح الدستور،          سرياليون، وتشمل   

بغية تعزيز حرية الصحافة، واعتماد مشروعي قـانون        ) ١٩٦٥(وتغيري قانون النظام العام     
اجلرائم اجلنسية واجلرائم املرتكبة يف إطـار الزوجيـة، ومعاجلـة الوضـع االقتـصادي               

  .واالجتماعي للسكان يف سرياليون
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  توياتاحمل
  الصفحة الفقـرات 

  ٥  ١  ...........................................................................  مقدمـة  
  ٥  ٣٢-٢  ........................................................حالة حقوق اإلنسان  - أوالً  

  ٥  ١٥-٢  ...........................................احلقوق املدنية والسياسية  - ألف     
  ٩  ١٩-١٦  .....................................................حقوق الطفل  -  باء     
  ١٠  ٢٣-٢٠  .......................................................حقوق املرأة  - جيم     
  ١١  ٢٥-٢٤  .........................................................الالجئون  - دال     
  ١١  ٢٨-٢٦  .............................احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية  -  هاء     
  ١٢  ٣٠-٢٩  ....................................جلنة حقوق اإلنسان يف سرياليون  -  واو     
  ١٣  ٣١  .........................................جلنة االستعراض الدستوري  - زاي     
  ١٣  ٣٢  ..............................صندوق األمم املتحدة لبناء السالم  - حاء     

  ١٤  ٤١-٣٣  ...................سيادة القانون وإقامة العدل مبا يف ذلك العدالة االنتقالية  - ثانياً  
  ١٤  ٣٧-٣٣  .........................................سيادة القانون وإقامة العدل  - ألف     
  ١٥  ٣٨  ... وتنفيذ تقرير جلنة احلقيقة واملصاحلة املصاحلة الوطنية-العدالة االنتقالية   -  باء     
  ١٦  ٤١-٣٩  .......................................احملكمة اخلاصة لسرياليون  - جيم     

  ١٦  ٦٧-٤٢  ...............................أنشطة األمم املتحدة يف جمال حقوق اإلنسان  - ثالثاً  
  ألمم املتحدة املتكامل يف مكتب ا يف قسم حقوق اإلنسان وسيادة القانون  - ألف     

  ١٦  ٤٣-٤٢  ..........................................................سرياليون
  ١٧  ٥٩-٤٤  ......................أنشطة قسم حقوق اإلنسان وسيادة القانون  -  باء     
  ٢١  ٦٠  ....................................رصد االنتخابات احلكومية احمللية  - جيم     
  ٢١  ٦٧-٦١  ................................رصد احملاكم والسجون والشرطة  - دال     

  ٢٣  ٧٠-٦٨  ..................................................االستنتاجات والتوصيات  - رابعاً  
 

  



A/HRC/10/52 

5 GE.09-11651 

  مقدمة
مكتب األمـم املتحـدة     ، متديد والية    )٢٠٠٧(١٧٩٣لس األمن، يف قراره     قرر جم   -١

 ملساعدة احلكومة   ٢٠٠٨سبتمرب  / أيلول ٣٠سرياليون لفترة تسعة أشهر تنتهي يف       املتكامل يف   
، )٢٠٠٨(١٨٢٩وعند انتهاء هذه الوالية، قرر اجمللس، يف قراره         . على تعزيز ترسيخ السالم   

 شهرا، وذلك اعتبارا    ١٢تكامل لبناء السالم يف سرياليون لفترة       مكتب األمم املتحدة امل   إنشاء  
ومل يطرأ تعديل على والية البعثـة يف جمـال حقـوق            . ٢٠٠٨أكتوبر  / تشرين األول  ١من  

مساعدة اللجان واملؤسسات الوطنية يف جمال تعزيز اإلدارة الرشيدة وحقـوق           ) أ: (اإلنسان
رصد وتعزيـز   ) ب(ق حبقوق اإلنسان؛    اإلنسان، ويشمل ذلك وضع خطة عمل وطنية تتعل       

دعم التحول إىل الالمركزية،    ) ج(حقوق اإلنسان، واملؤسسات الدميقراطية وسيادة القانون؛       
ومعظم األنشطة اليت اضطلع هبا .  وسن التشريعات ذات الصلة١٩٩١واستعراض دستور عام 

كامل يف سرياليون تقـع     قسم حقوق اإلنسان وسيادة القانون التابع ملكتب األمم املتحدة املت         
ضمن اجملاالت الرئيسية خلطة عمل مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان وقد ُنفّذت           

وعليه، أجنز هذا القسم العديد من املشاريع بتمويل من املفوضـية،           . بدعم مايل من املفوضية   
إلنـسان يف   ويغطي هذا التقرير حالة حقـوق ا      . فضال عن تقدمي خدمات استشارية وتقنية     

 واألنشطة اليت اضطلع هبا مكتب األمم املتحدة املتكامل يف سرياليون        ٢٠٠٨سرياليون يف عام    
  . وتابعها مكتب األمم املتحدة املتكامل لبناء السالم الذي أُنشئ خالل هذه الفترة

  حالة حقوق اإلنسان  -أوالً   

  احلقوق املدنية والسياسية  -ألف   
. توجه إجيايب حنو حتقيق احترام احلقوق املدنية والـسياسية        واصلت سرياليون إبداء      -٢

، وتوجه أفراد شعب سرياليون إىل ٢٠٠٧وجرى تنظيم االنتخابات الرئاسية والربملانية يف عام 
 النتخاب ممثليهم يف اجملالس احمللية للمقاطعـات يف         ٢٠٠٨يوليه  / متوز ٥صناديق االقتراع يف    

تخابات حرة ونزيهة واتسمت باملصداقية، وذلك استنادا إىل        وقد كانت االن  . مجيع أحناء البلد  
توافق اآلراء العام يف أوساط املراقبني الدوليني واحملليني، مبا يف ذلك املعهد الدميقراطي الوطين              
الذي يوجد مقره يف الواليات املتحدة األمريكية، ومرصد االنتخابات الوطنية، وهو ائتالف            

ومع ذلك، وقعت أحداث تنطوي على تعصب سياسي،        .  احمللية جيمع منظمات اجملتمع املدين   
وأفعال ختويف ومضايقات استهدفت بشكل خاص مرشحي املعارضة واملرشحني املـستقلني   

فقـد  : ولوحظ حدوث حتسن كبري يف متثيل النساء      . مما أثر يف ممارستهم حلقوقهم السياسية     
 يف املائـة    ١٨ فحصلن على    ،٢٢٥ مرشحة من جمموع املرشحات البالغ عددهن        ٨٦فازت  
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 مقعدا  ٢٦ مقعدا، وحصلن على     ٤٧٥تقريبا من جمموع املقاعد املتنافس عليها البالغ عددها         
  . ٢٠٠٤إضافيا مقارنة بعام 

ووقع عدد من حاالت التخويف واملضايقات ضد السياسيني املعارضني خالل فترة             -٣
 كبار املسؤولني احلكوميني، مبـن      االنتخابات، ومتت هذه األفعال يف بعض األحيان بأمر من        

ومتثلت إحدى األحداث املثرية لالهتمام يف اهلجوم الذي        . فيهم أعضاء الربملان، أو مبوافقتهم    
دبره على ما ُيزعم أنصار مؤمتر عموم الشعب يف مدينة كويدو ضد موكب النائب الـسابق                

 الزيارة اليت قام    للرئيس وهو املرشح الرئاسي عن حزب شعب سرياليون، وكان ذلك خالل          
  . يونيه/ حزيران١٥هبا الفتتاح محلة حزبه يف انتخابات اجملالس احمللية يف مقاطعة كونو يف 

ومستوى عدم الثقة السائد بـني      . وال يزال البلد مقسماً على أسس سياسية وإثنية         -٤
احلزبني السياسيني الرئيسيني، مؤمتر عموم الشعب وهو احلزب احلـاكم وحـزب شـعب              

ليون الذي خسر االنتخابات، قد حال دون إجراء حوار فعال ومناقشات سياسية هادفة             سريا
وتفاقم هذا اجلو من عدم الثقة جزئيا بـسبب عـدد مـن             . بشأن القضايا الوطنية الرئيسية   

 مركـزا للتـصويت يف      ٤٧٧األحداث بدأت بإبطال األصوات اليت أدىل هبا النـاخبون يف           
، باإلضافة إىل تعيينات الوزراء، وإزاحة بعض       ٢٠٠٧ يف عام    االنتخابات الرئاسية اليت جرت   

املسؤولني احلكوميني الذين عملوا يف احلكومة السابقة بقيادة حزب شعب سرياليون، وإغالق            
احملطة اإلذاعية التابعة هلذا احلزب بشكل مؤقت، واهلجمات اليت تعرضت هلا مكاتبه يف مدينيت 

  . بو وفريتاون
 بتشكيل جلنة   ٢٠٠٨ بصورة أوضح من خالل قيام احلكومة يف عام          وبرز عدم الثقة    -٥

للتحقيق يف إساءة استخدام األموال العامة أو املقدمة من جهات ماحنة يف ظل حكومة حزب               
وأُنشئت تلك اللجنة استجابة لتوصيات قُدمت بعد قيام فريـق احلكومـة            . شعب سرياليون 

ات شاملة لألصول والربامج احلكومية كشفت       بإجراء مراجعة حساب   ٢٠٠٧االنتقالية يف عام    
  . عن سوء استغالل وإدارة املوارد العامة على نطاق كبري يف القطاع العام

وقدم الرئيس عروضا كثرية ملعاجلة بعض هذه الـشواغل بغيـة تعزيـز املـصاحلة                 -٦
، أمر بإعادة فتح احملطة اإلذاعية التابعة حلـزب شـعب     ٢٠٠٨أغسطس  /ويف آب . السياسية

وتعاون مكتـب   . سرياليون، اليت أغلقتها وزارة اإلعالم، ووعد بالبقاء على اتصال باملعارضة         
األمم املتحدة املتكامل يف سرياليون مع جلنة تسجيل األحزاب السياسية بغية تعزيز احلوار فيما              

 مكتب األمم املتحدة املتكامل لبناء الـسالم      ويواصل  . بني األحزاب وتيسري تسوية املنازعات    
  .  الوفاء هبذا التعهديف سرياليون

 اليت أنشأهتا األحزاب السياسية يف األساس للمساعدة يف احلمالت          "أفرقة العمل "أما    -٧
االنتخابية والعمل يف جمال مراقبة اجلماهري أثناء التظاهرات اليت واكبت العمليات االنتخابيـة             

تقويض السلم واألمـن يف  ، فهي ال تزال موجودة وقد تتسبب يف    ٢٠٠٨ و ٢٠٠٧يف عامي   
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وعقب انتهاء االنتخابات، ورد أن أفرقة العمل هذه، وقوامها من شباب كانوا مقاتلني             . البلد
  .يف السابق، قد تورطت يف عمليات ابتزاز وعنف، وخباصة على طول الشريط احلدودي

قانونا وال يزال االحتجاز يف خمافر الشرطة لفترات طويلة تتجاوز املدة املسموح هبا               -٨
وينص الدستور على عرض املتـهم      . يشكل انتهاكا للحق يف احلرية ويف السالمة الشخصية       

.  أيام بالنسبة للجرائم اخلطرية    ١٠ ساعة من اعتقاله أو يف غضون        ٧٢على حمكمة يف غضون     
ولوحظ استمرار احتجاز املتهمني بصورة تعسفية ووضعهم رهن التحقيـق بـسبب تـأخر     

لناجم عن ضعف اإلمكانيات يف جمال التحقيق وسوء التنـسيق مـع            استكمال التحقيقات ا  
وينص دستور سرياليون وقوانينـها     . الوكاالت واجلهات الفاعلة األخرى يف النظام القضائي      

على صدور أمر املثول أمام القضاء للتحقق من مشروعية االعتقال واالحتجاز أمام السلطات             
على تعويض يف حالة االعتقال واالحتجاز عـن        القضائية، كما ينص على احلق يف احلصول        

ومع ذلك، فإن هذه التحديات املطروحة أمام الوصول إىل العدالـة والتمثيـل             . طريق اخلطأ 
القانوين تؤدي إىل عدم فعالية سبل االنتصاف، وال يزال رجال الشرطة مبنأى عن اخلـضوع               

  . لفترات طويلةللمساءلة بشأن العديد من حاالت االعتقال التعسفي واالحتجاز
. ومثة احترام بشكل عام حلرية تكوين اجلمعيات والتجمع والتنقل يف مجيع أحناء البلد             -٩

ومع ذلك، هناك عدد من التقارير املعزولة اليت تفيد بتقييد هذه احلقوق، ويقترن ذلك بوقوع               
  . حاالت ختويف ومضايقات، وال سيما خالل االنتخابات احمللية

  بيـد أن وجـود قـانون النظـام         . عام حلرية التعبري وحرية الصحافة     ومثة احترام     -١٠
. ، الذي جيّرم التشهري، ال يزال يستخدم النتهاك حرية الصحافة يف سرياليون           )١٩٦٥(العام  

وقدمت مجعية الصحفيني يف سرياليون ومجعية املبادرة الدميقراطيـة شـكوى إىل احملكمـة              
ومل يصدر قرار للبت يف هـذه  . د الواردة يف القانون  الدستورية للطعن يف دستورية بعض املوا     

وعالوة على ذلك، لوحظ وقوع حاالت ختويف وقمع حلرية         . ٢٠٠٨املسألة حىت هناية عام     
تعرض أحد الصحفيني لالعتقال واالستجواب من قبل رجـال         : التعبري لكنها كانت معزولة   

ليـة فيـه تـشهري بـرئيس        الشرطة بدعوى أنه قام بنشر كاريكاتري يف إحدى الصحف احمل         
اجلمهورية، وقررت وزارة اإلعالم إغالق احملطة اإلذاعية التابعة حلـزب شـعب سـرياليون      

وهذا اإلجـراء   . املعارض على أساس أن إنشاء هذه احملطة مل يتبع اإلجراءات الالزمة لذلك           
ق احملطـات   الذي يبدو جلياً أنه غري قانوين واختذته جهة ال تتمتع بالسلطات القانونية إلغال            

اإلذاعية ودون مراعاة لإلجراءات القانونية الواجبة، قد أشعل موجة من ردود الفعل الغاضبة             
من جانب أنصار احلزب الذين هددوا بتنظيم مظاهرات ضد احلكومة اليت يتزعمها حـزب              

، ويف  ٢٠٠٨مـايو   / أيار ١٣ويف  . مؤمتر عموم الشعب احتجاجا على قمع حرية الصحافة       
سؤولني من حزب شعب سرياليون، مسح رئيس اجلمهورية باسـتئناف البـث            اجتماع مع م  

  .اإلذاعي حملطة احلزب املعارض
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ويف حني ينص دستور سرياليون وقوانينها على محاية احلق يف امللكية، فإن املنازعات               -١١
ود ولوحظ وج. يف هذا اجملال، وخباصة فيما يتعلق باألراضي، هلا تأثري سليب على تعزيز السالم

عدد من املنازعات املتصلة باألراضي يف خمتلف أحناء البلد، وقد أدى بعضها إىل أعمال عنف               
وتشري سجالت الشرطة . فيما بني اجملتمعات احمللية تسببت يف وقوع وفيات وإصابات خطرية         

 بسبب ٢٠٠٨يف مدينة فريتاون وضواحيها إىل زيادة البالغات املتعلقة بأعمال العنف يف عام        
وال بد من وضع نظام فعال لتسجيل األراضي باإلضافة إىل آلية فعالـة             . عات األراضي مناز

ن النظام القانوين القائم قد ال يعـاجل هـذه          إللوساطة واحللول البديلة لتسوية املنازعات، إذ       
  . الشواغل على حنو فعال

وينص الدستور على عدم حرمان أي شخص من حق امللكية دون أن خيضع ذلـك                 -١٢
ومع ذلك، لوحظ وقوع عدد من احلاالت قام فيهـا رجـال            . جراءات القانونية الواجبة  لإل

أكتـوبر  / تشرين األول  ٨ويف  . الشرطة بعمليات إخالء قسري دون مراعاة تلك اإلجراءات       
، أقدمت الشرطة على هدم تسع منشآت ترفيهية يف شاطئ لوملي بتوجيه من جملس              ٢٠٠٨

وقامت وحدة حقوق اإلنسان التابعـة      . بلدي ملدينة فريتاون  السياحة يف سرياليون واجمللس ال    
 برصد عمليـات اهلـدم واإلخـالء        كتب األمم املتحدة املتكامل لبناء السالم يف سرياليون       مل

ونفذت الشرطة عدة عمليات أخرى مت فيها       . القسري اليت اسُتخدمت فيها القوة والتخويف     
تباع اإلجراءات القانونيـة الواجبـة   ا دون هدم وإخالء ممتلكات خاصة يف مجيع أرجاء البلد  

  . بزعم أن ملكية األراضي تعود إىل احلكومة
ويف حني مل ترد تقارير عن تعرض أي متهم للتعذيب أثناء االحتجاز أو التحقيـق،                 -١٣

هناك تقارير عن االستخدام املفرط للقوة واألسلحة النارية من جانب أفراد الشرطة ممـا أدى     
 تقرير جلنة جنكرت جونسون اليت شكلتها       ٢٠٠٨مارس  / وصدر يف آذار   .إىل حدوث وفيات  

 ١٣ للتحقيق يف عمليات القتل اليت حدثت يف         ٢٠٠٧ديسمرب  / كانون األول  ١٨احلكومة يف   
 عندما تدخلت الشرطة لتفريق مظاهرة نظمها املُـالك ضـد           ٢٠٠٧ديسمرب  /كانون األول 

املسؤولني املعنـيني بتنفيـذ القـوانني       ووجدت اللجنة أن    . شركة كويدو القابضة يف كونو    
ومع ذلك مل تتم هـذه املقاضـاة        . استخدموا القوة املفرطة، وأوصت اللجنة مبقاضاة اجلناة      

  . وتعكف الشرطة على إجراء حتقيقاهتا الداخلية يف هذه املسألة
وال يزال استمرار تشويه األعضاء التناسلية لإلناث يشكل خطراً على سالمة النساء              -١٤
وهناك مجعيات سـرية    . الفتيات، وُبلّغ عن حدوث عدد من الوفيات بسبب هذه املمارسة         و

ومع ذلك، تالحظ إحراز بعض     . ختضع كثري من الفتيات هلذه املمارسة قسرا يف سن مبكرة         
ففي مقاطعة كامبيا، يف املنطقة الشمالية من البلـد، تعهـد           . التقدم يف حماربة هذه املمارسة    

ن بعدم إخضاع أي فتاة دون الثامنة عشرة هلذه املمارسة، وكـان ذلـك              الزعماء التقليديو 
، وهي منظمة غري حكومية Advocacy Movement Networkبفضل هنج ابتكاري تبنته منظمة 

وال يـزال   . حملية، بدعم تقين من مكتب األمم املتحدة املتكامل لبناء السالم يف سـرياليون            
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ويالحظ .  املبادرة من أجل القضاء على هذه املمارسة       مكتب األمم املتحدة ملتزما بدعم هذه     
من قانون حقوق الطفـل     ) ١(٣٣عدم وجود قانون حمدد ُيجّرم هذه املمارسة إال أن املادة           

  ال جيوز ألي شخص أن يعرض طفال للتعذيب أو ملعاملة أو عقوبة قاسـية أو      "تنص على أنه    
 حتط من الكرامة البشرية أو تلحق الضرر        إنسانية أو مهينة، ويشمل ذلك أي ممارسة ثقافية        ال

  ."بسالمة الطفل البدنية والعقلية
زال الوقف االختياري لتنفيذ عقوبة اإلعدام ساري املفعول بشكل تام، بصرف            وما  -١٥

، بلغ عدد من هم بانتظار تنفيـذ عقوبـة          ٢٠٠٨ويف هناية عام    . النظر عن تغري احلكومات   
  . عون مل ُيبت فيها بعد شخصاً، وهناك ثالثة ط١١اإلعدام 

  حقوق الطفل  - باء  
يف جمال تعزيز ومحايـة حقـوق        بالرغم من أن احلكومة قد أحرزت بعض النجاح         -١٦

وتسجل سرياليون أعلى   . الطفل، بدعم من الشركاء الدوليني، ال تزال هناك حتديات خطرية         
د مـن أعلـى     معدل لوفيات الُرضع واألطفال دون سن اخلامسة، فضال عن أن لديها واح           

وبالرغم من اجلهود املبذولة لتحقيق األهداف اإلمنائيـة        . معدالت الوفيات النفاسية يف العامل    
وتتمثل التحـديات   . ٢٠١٥لأللفية، فمن الواضح أن هذه األهداف لن تتحقق حبلول عام           

 يف املائة من األطفـال يـتم        ٢٧(اخلطرية املطروحة يف الزواج املبكر واإلكراه على الزواج         
، ) يف املائة من الفتيات قبل الثامنة عـشرة      ٦٢تزوجيهم قبل سن اخلامسة عشرة، ويتم تزويج        

وحاالت محل املراهقات، وارتفاع نسبة االستغالل واإليذاء اجلنسيني، والتحيز الثقايف والديين           
  . ضد تعليم الفتيات

ـ             -١٧ ا يف ذلـك    وال يزال اآلالف من األيتام واألطفال الفقراء ضحية لالسـتغالل، مب
استغالهلم كخدم يف املنازل ويف األعمال اخلطرة، ال سيما يف املنـاجم ويف جتـارة اجلـنس            

 قانون مكافحة االجتـار     ٢٠٠٥ومع أن الربملان قد اعتمد يف عام        . واالجتار هبم عرب احلدود   
بالبشر الذي يشتمل على أحكام جديدة صارمة تنظم التبين، فإن االجتار باألطفال خـارج              

وُيعد هذا القانون تطوراً إجيابياً غري أن تنفيذه بفعاليـة          . د ال يزال من التحديات الرئيسية     البل
  . يتطلب احلصول على دعم أكرب من احلكومة

ولوحظت الزيادة املضطردة يف أعداد األطفال الذين يلتحقون باملـدارس، وذلـك              -١٨
ومع . عدات املقدمة لتعليم الفتيات   بفضل تشييد وإعادة تأهيل املدارس واملعاهد التقنية واملسا       

ذلك، ال تزال التحديات الرئيسية اليت تواجه إعمال احلق يف التعليم تتمثل يف تأخر صـرف                
  . رواتب املعلمني، وظروف عملهم السيئة، وارتفاع املصاريف الدراسية

وأُنـشئت احملكمـة األوىل     . ولوحظ إحراز بعض التقدم يف جمال قضاء األحـداث          -١٩
ويف مدينة فريتاون، ُحددت أيام معينة لعقد       .  يف املقاطعة اجلنوبية   "بو"يدة لألحداث يف  والوح
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جلسات حماكمات األحداث، ولوحظ حدوث حتسن يف ظروف ترحيـل األحـداث مـن           
وبالرغم من ذلك، فإن التمثيل القانوين لألحداث ال يزال يشكل حتدياً،           . السجون إىل احملاكم  

أمام احملاكم دون حمامني، ويعود ذلك جزئيا إىل عدم وجود نظام           إذ ميثل كثري من األحداث      
  .عون قانوين فعال

  حقوق املرأة  - جيم  
وقامـت  . لقد أُحرز تقدم تدرجيي يف جمال تعزيز ومحاية حقوق املرأة يف سرياليون             -٢٠

املرأة والطفل بوضع خطة متهيدية تشمل سن ثالثة قوانني         وزارة الرعاية االجتماعية وشؤون     
تتعلق بالعدل بني اجلنسني ومت على مدار العام تنظيم محالت كبرية للتوعية وبرامج تثقيفيـة               

 وهي القانون ٢٠٠٧وقد أُجيزت هذه القوانني الثالثة مرة واحدة يف عام       . تتعلق حبقوق املرأة  
. املتعلق بالعنف األسري، وقانون تسجيل الزجيات العرفية والطالق، وقانون انتقال التركات          

وعالوة . نتيجة لذلك، أصبح العنف األسري جرمية وجيوز لضحاياه طلب إصدار أمر محاية           و
على ذلك، تتمتع املرأة اآلن حبماية أكرب فيما يتعلق حبقوقها يف املرياث، غري أن قانون العدل                
بني اجلنسني جيب تكميله باعتماد مشروع القانون املتعلق باجلرائم اجلنـسية الـذي طـال               

  مشروع القانون املتعلق بالزوجية، من أجل تعزيـز احلمايـة القانونيـة للمـرأة              انتظاره، و 
  .بصورة أفضل

املرأة والطفل، بالتعاون مـع صـندوق       وزارة الرعاية االجتماعية وشؤون      وأجرت    -٢١
األمم املتحدة للسكان وصندوق األمم املتحدة اإلمنائي للمرأة، دراسة استقـصائية وطنيـة             

سي والقائم على أساس نوع اجلنس، وصدر تقرير عقـب الدراسـة يف             تناولت العنف اجلن  
.  يوماً ملناهضة العنف اجلنساين    ١٦، عشية بدء محلة استمرت      ٢٠٠٨ديسمرب  /كانون األول 

وأطلقت الوزارة، بالتعاون مع األمم املتحدة واملنظمات غري احلكومية الوطنية، برنامج دعوة            
  . رائم اجلنسية ومشروع القانون املتعلق بالزوجيةالعتماد مشروع القانون املتعلق باجل

وشكلت الوزارة، بدعم من املنظمات غري احلكومية الوطنية والدوليـة ووكـاالت              -٢٢
األمم املتحدة، جلنة وطنية معنية بالعنف اجلنساين هدفها تنسيق مجيع املبادرات الراميـة إىل               

 املراكز لرعاية النساء ضحايا العنف      وأُنشئت يف البلد بعض   . وقف العنف اجلنسي واجلنساين   
كما وافق صندوق بناء السالم على متويل تشييد مركزي إيواء مؤقـت            . األسري واجلنساين 

  . يف فريتاون وماكيين للنساء الاليت يقعن ضحية للعنف اجلنسي واجلنساين
، ٢٠٠٨وبالرغم من زيادة مشاركة النساء يف االنتخابات احمللية اليت جرت يف عام               -٢٣

 يف املائة من أعضاء     ١٢ يف املائة فقط من أعضاء اجملالس احمللية و        ١٨فإهنن يشكلن حىت اآلن     
ومن الشواغل األساسية األخرى املتنامية فقدان املـرأة لالطمئنـان بـسبب            . جملس الوزراء 

وتؤدي ثقافة  . عمليات االغتصاب والعنف األسري وممارسة تشويه األعضاء التناسلية لإلناث        
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. ت السائدة إىل التقليل من فداحة تأثري املمارسات التقليدية على النساء والفتيات           الصم
  .  يزال لألمم املتحدة والشركاء الدوليني دور هام يف هذا الصددوال

  الالجئون  - دال  
  /ففـي تـشرين األول    . ٢٠٠٨لقد اخنفض عدد الالجـئني يف البلـد يف عـام              -٢٤

   الجئا يف الشهر نفـسه مـن        ٩ ٩٤٧ب ا مقارنة    الجئ ٨ ٣٦٦ كان عددهم    ٢٠٠٨أكتوبر  
.  منهم يف فريتاون وبو وكنيما٤ ٢٨٩ منهم يف املناطق الريفية و٤ ٠٧٧ ، وكان٢٠٠٧عام  

 الجئا مساعدات حلثهم على العودة الطوعيـة وأُعيـد          ١ ٠٤٠، تلقى   ٢٠٠٨وخالل عام   
  .  الجئني يف بلدان ثالثة١٠٦توطني 
 أسرة يف ١٥٠دة السامية لشؤون الالجئني الدعم إليواء       وقدمت مفوضية األمم املتح     -٢٥

ومت تقـدمي قـروض     .  أسرة أخرى  ١٠٠اجملتمعات احمللية لالجئني وجيري العمل على إيواء        
وجرى اعتماد مشروع قانون الالجئني الذي ينص على        .  الجئا ٢٨٢ل صغرية ومعدات عمل    

. ضع السياسات املتعلقة بالالجئني   أمور منها إنشاء هيئة وطنية لالجئني تكون مسؤولة عن و         
وستعمل هذه اهليئة جاهدة على ضمان احترام حقوق الالجئني، ومنح مركـز الالجـئ يف               

. حاالت تدفق الالجئني بكميات كبرية وكفالة وجود املرافق املالئمة الستقباهلم ورعايتـهم           
  . وعالوة على ذلك، أُنشئت أمانة لالجئني يف وزارة الشؤون اخلارجية

  احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية  - اءه  
ال يزال مستوى التمتع باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية متـدنيا بـسبب              -٢٦

استمرار االفتقار للخدمات االجتماعية األساسية املالئمة، مبا يف ذلك مياه الشرب، وخدمات            
قق بعض التقدم يف قطاع الطاقة، مما أدى إىل         وحت. الرعاية الطبية، واملرافق التعليمية والسكنية    
  . حتسن اإلمداد بالكهرباء يف مدينة فريتاون

 معاناة البلد من آثار أزمة الغذاء العاملية حيـث ارتفعـت   ٢٠٠٨وشهد معظم عام    -٢٧
األسعار ارتفاعا شديدا وحدثت ندرة أحياناً يف سلع أساسية كالطعام واألدوية واملنتجـات             

وشهدت تلك الفترة . يت مستويات البطالة مرتفعة، ال سيما يف أوساط الشباب   وبق. البترولية
أيضا حدوث العديد من اإلضرابات اليت نظمها العاملون يف القطاعني العام واخلاص احتجاجا          
على ظروف اخلدمة السيئة، وتأخري وعدم دفع الرواتب، وسوء ظروف العمـل وحـاالت              

والحظت جلنة احلقيقة واملـصاحلة أن عـدم تـوافر          . ةالتسريح من العمل بطرق غري قانوني     
اخلدمات االجتماعية األساسية وارتفاع مستوى الفقر من األسباب األساسية للرتاع األهلـي         

وبالرغم من التقدم الكبري الذي أُحرز يف ميدان احلقـوق املدنيـة            . الذي دام عشر سنوات   
 من التقدم فيما يتعلق مبعاجلـة شـواغل         والسياسية منذ انتهاء الرتاع، فقد حتقق القليل جدا       



A/HRC/10/52 

GE.09-11651 12 

ويؤدي تدين مـستوى التمتـع بـاحلقوق االقتـصادية          . املواطنني االجتماعية واالقتصادية  
  . واالجتماعية إىل إهدار أية مكتسبات مت حتقيقها

فبالرغم من جتديد عدد مـن      . وُيعد قطاع الصحة من اجملاالت الرئيسية املثرية للقلق         -٢٨
راكز الصحية وتوزيع جمموعة من األطباء األجانـب علـى املستـشفيات            املستشفيات وامل 

احلكومية، هناك الكثري من املستشفيات اليت ال تزال تفتقر لألطبـاء واألدويـة األساسـية               
وهناك بعض الوفيات اليت    . واإلمدادات الطبية وتعجز عن االستجابة بفعالية للحاالت الطارئة       

 سيما يف اجملتمعات اليت تفتقر للمستشفيات واملرافق الطبية         تسبب فيها األطباء املشعوذون، ال    
 االستعراض التـام  ٢٠٠٨وقد اكتمل يف عام . أو تكون فيها اخلدمات الطبية مرتفعة التكلفة    

، واسترشد إعداد الورقة الثانيـة      )٢٠٠٧-٢٠٠٥(ستراتيجية احلد من الفقر     الللورقة األوىل   
وتتناول مسودة الورقـة    . الدروس املستفادة مبا حتقق من اجنازات وب    ) ٢٠١٢- ٢٠٠٨(

الثانية حقوق اإلنسان وسيادة القانون والسلم واألمن بوصفها من الشروط املسبقة للنمو            
  . والتنمية املستدامني

  جلنة حقوق اإلنسان يف سرياليون  - واو  
البالغ متت االستفادة من املبلغ املرصود للدعم التحفيزي يف إطار صندوق بناء السالم    -٢٩

 مليون دوالر لتحقيق تقدم كبري يف تفعيل جلنة حقوق اإلنسان يف سرياليون وبناء              ١,٥قدره  
ومت توفري مكاتب للجنة وجتهيزها وتزويـدها باألثاثـات،         . قدرهتا لتتمكن من اجناز واليتها    

وتعيني املوظفني األساسيني، وحتديد طرائق العمل املؤسسية والتشغيلية، وتنفيذ عـدد مـن             
كما .  وتسليمه إىل الربملان"دولة حقوق اإلنسان"نشطة مشلت إصدار التقرير األول املعنون  األ

قام الربملان باعتماد ونشر الصكوك القانونية املتعلقة بتقدمي الشكاوى ذات الصلة بانتهاكات            
حقوق اإلنسان وحدد اإلجراءات اليت تتبع يف التحقيقات والتحريات وجلسات االسـتماع            

وُيعد تفعيل اللجنة من العوامل الرئيسية لتعزيز القـدرة الوطنيـة يف جمـال              . شكاوىهلذه ال 
  . النهوض حبقوق اإلنسان وتعزيزها يف سرياليون

ومع ذلك، فإن التمويل التحفيزي املقدم للجنة يف إطار صندوق األمم املتحدة لبناء               -٣٠
تأثر عمليات اللجنة بصورة سلبية     ، ومثة قلق إزاء     ٢٠٠٩يناير  /السالم سينفد يف كانون الثاين    

 ٢٣١وخصصت احلكومة للجنـة مبلـغ       . ما مل ُيقدم دعم من احلكومة والشركاء الدوليني       
، وال يكفي هذا املبلغ ٢٠٠٩يف امليزانية الوطنية لعام )  دوالر أمريكي  ٧٧ ٠٠٠(مليون ليونز   

 عمـل اللجنـة،     ولتفادي حدوث فجوة يف التمويل وتعزيز استمرارية      . لتغطية عمل اللجنة  
ستراتيجية مدهتا ثالث سنوات، وجيري العمل اآلن بـدعم مـن           اوضعت اللجنة خطة عمل     

مكتب األمم املتحدة املتكامل لبناء السالم يف سرياليون ومن املفوضـية الـسامية حلقـوق               
اإلنسان، على تطوير اخلطة إىل مشروع مقترح يتعلق بإنشاء صندوق مشترك لتلقي الـدعم              
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 يورو إىل برنامج ٣٠٠ ٠٠٠وقدمت املعونة اآليرلندية بالفعل مبلغ  . ة متعددة من جهات ماحن  
  . األمم املتحدة اإلمنائي كمسامهة يف هذا الصندوق

  جلنة االستعراض الدستوري  - زاي  
 تقرير جلنـة االسـتعراض   ٢٠٠٨يناير / كانون الثاين١٠تلقى رئيس اجلمهورية يف      -٣١

ومل تكشف احلكومة   . ٢٠٠٦أكتوبر  / تشرين األول  ٢٤يف  الدستوري اليت أنشأهتا احلكومة     
 ١٣٦فقد اقترحت اللجنة إدخـال      . حىت اآلن عن نيتها بشأن كيفية التعامل مع هذا التقرير         

 تعديال تتعلق بأحكام راسخة تتطلب املوافقة عليها        ١٥ منها   ١٩٩١تعديال على دستور عام     
قوق اإلنسان واحلريات األساسية وتشمل     ويتعلق عدد من التعديالت حب    . إجراء استفتاء وطين  

اليت جتيز التمييز ضد املرأة،     ) ه)(د)(٤(٢٧يل األحكام الواردة يف املادة      تعد) أ: (ب توصيات  
وضع قائمة تبني احلقوق    ) ج(حلقوق اإلنسان إىل هيئة دستورية،      حتويل اللجنة الوطنية    ) ب(

ومع ذلك، فإن التعديالت املقترحة جمتمعةً . اليت ال جيوز عدم التقيد هبا خالل فترات الطوارئ
ال تستجيب لتوصيات جلنة احلقيقة واملصاحلة، وال تؤدي إىل إرساء دعائم السالم واحلكـم              

وهناك عدة قضايا أساسية جديرة باالهتمام من الناحيـة         . ديةالرشيد وحتقيق التنمية االقتصا   
الدستورية لكنها مل ُتعاجل بصورة مناسبة كالفصل بني السلطات، والـضوابط واملـوازين،             

  . والالمركزية، ودور جمالس املقاطعات وزعماء القبائل

  صندوق األمم املتحدة لبناء السالم  - حاء  
من املشاريع اليت متت املوافقة على متويلها يف إطـار          ، بدأ تنفيذ عدد     ٢٠٠٨يف عام     -٣٢

. صندوق األمم املتحدة لبناء السالم، ال سيما يف جمال حقوق اإلنـسان وسـيادة القـانون               
 مليون دوالر، واخلاص ببنـاء      ٣,٤وتشمل هذه املشاريع مشروع قطاع العدل البالغة قيمته         

 جلنة حقوق اإلنسان البالغة قيمته قدرات مؤسسات اجلهاز القضائي وقطاع العدل؛ ومشروع    
البالغة السجون  هذه اللجنة واملساعدة يف بناء قدراهتا؛ ومشروع        لتفعيل   مليون دوالر،    ١,٥

 الـسجون؛ ومـشروع     الظروف الـسيئة يف   واالكتظاظ   مليون دوالر، ملعاجلة     ١,٥قيمته  
 األهلي واسـترجاع     مليون دوالر، ملعاجلة حمنة ضحايا الرتاع      ٣,٤البالغة قيمته   التعويضات  

  .كرامتهم اإلنسانية
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  سيادة القانون وإقامة العدل مبا يف ذلك العدالة االنتقالية  - ثانياً  

  سيادة القانون وإقامة العدل  - ألف  
 كـانون   ٢٥ويف  . ٢٠٠٨ لقد أُحرز تقدم كبري يف قطـاع العـدل يف عـام               - ٣٣
 ٢٠٠٧نوفمرب /شرين الثاين ت٣٠، قدمت فرقة عمل شكلها الرئيس يف ٢٠٠٨يناير /الثاين

 إىل جانب توصيات     التأخر يف إقامة العدل وقضايا أخرى ذات الصلة، تقريراً         لبحث أسباب 
وتعهدت احلكومة بتنفيذ هذه التوصـيات يف إطـار       . استجابت هلا احلكومة استجابة إجيابية    

أت ، بـد  ٢٠٠٨فربايـر   / شباط ١٩ ويف   ،استراتيجية ثالثية السنوات إلصالح قطاع العدل     
ولتنسيق . ٢٠١٠-٢٠٠٨احلكومة استراتيجية إصالح قطاع العدل وخطة االستثمار للفترة         

وتسهيله، أُنشئ مكتب للتنسيق يف قطاع العدل داخل وزارة العدل يف عام  تنفيذ االستراتيجية
 بقيمة  كما بدأ برنامج األمم املتحدة اإلمنائي على حنو مشترك مع احلكومة مشروعاً           . ٢٠٠٨

حتسني إمكانية اللجوء إىل القضاء يف سـرياليون للفتـرة          " دوالر، وهو مشروع      مليون ١١
دل وال  يف قطاع الع  اليت توجد   ت ومواجهة التحديات    سد الثغرا الرامي إىل    "٢٠١١-٢٠٠٩

  .على تنفيذ هذا املشروعوجيري العمل . تغطيها استراتيجية اإلصالح
 قدرات قطاع العدل، الذي تبلـغ       وأُحرز تقدم كبري فيما خيص تنفيذ مشروع بناء         -٣٤

 مليون دوالر، املمـولني     ١,٥ الذي تبلغ قيمته     السجون، مليون دوالر ومشروع     ٣,٤قيمته  
وقد اسُتكمل معظم األنشطة الفنية اليت تدخل يف إطار مشروع     . يف إطار صندوق بناء السالم    

املدعني العامني التـابعني  وقطاع العدل، مبا فيها تدريب املسؤولني التنفيذيني يف جمال القانون      
كما يقدم هذا املشروع حواسيب وتسهيالت السـتخدام        . للشرطة وموظفي احملاكم احمللية   

بيد أن تنفيذ بعض األنشطة، مبا فيها جتديد        . اإلنترنت ومركبات لتعزيز عمل اجلهاز القضائي     
.  العامني، كان بطيئا   املكتبة القانونية وشراء كتب القانون وبناء احملاكم وأماكن إقامة املدعني         

ومت شـراء   . لوحظ حتسن يف ظروف املعيشة يف بعض السجون       السجون،  ويف إطار مشروع    
  .سجن بادميبا رودوبدأت جهود من أجل التخفيف من االكتظاظ يف فُُرش أسّرة و
يناير، كان هناك تغيري يف قيادة اجلهاز القـضائي بعـدما طلـب      /ويف كانون الثاين    -٣٥

وبعد ذلك قامت . دة السيد آد رينري، رئيس القضاة أنداك، أخذ إجازة مطولة     الرئيس من سعا  
القاضية أومو جالوه، وهي أقدم قاض يف هيئة احملكمة، بأداء القسم كرئيسة للقضاة بالنيابة يف 

وبرزت هواجس إزاء وقوع انتهاك للدستور جـراء أوامـر       . ٢٠٠٨يناير  / كانون الثاين  ٢٨
 القضاة، لكن مل تقدم أية التماسات لالعتراض على دستورية هذا           الرئيس املوجهة إىل رئيس   

ويف كـانون   . ، قدم رئيس القضاة السابق استقالته     ٢٠٠٨نوفمرب  /ويف تشرين الثاين  . اإلجراء
  ).وهي أول رئيسة للقضاة يف سرياليون(، ُعينت القاضية أومو جالوه ٢٠٠٨ديسمرب /األول
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.  خيص بناء قدرات االدعاء العام يف وزارة العدل ومل حيرز سوى تقدم قليل جدا فيما        -٣٦
بيد أنه  .  حماميا تابعا للدولة   ١٧وقد وفر مشروع بناء قدرات قطاع العدل التمويل لتوظيف          

 وما زال االدعاء العام يف القضايا اجلنائية        . منهم اثنني سوى   ٢٠٠٨مل يوظف حىت هناية عام      
ولتلبية . ني التابعني للشرطة الذين ليسوا مبحامينيمن اختصاص املدعني العاماجلزئية اكم احمليف 

 مكتب األمم املتحدة املتكامل لبناء السالم يف سـرياليون        احتياجاهتم يف جمال القدرات، قام      
عملية اإلدعاء  يف جمال    مدع عام تابع للشرطة      ١٠٠وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي بتدريب      
  .شروع بناء القدراتالعام وحقوق اإلنسان األساسية يف إطار م

، وافـق   ٢٠٠٨أغسطس  /ويف آب . وأُحرز بعض التقدم يف جمال اإلصالح القانوين        -٣٧
الربملان على قانون جديد ملكافحة الفساد، يوسع صالحيات جلنة مكافحة الفساد لتـشمل             

. االعتقال واالهتام واملالحقة فيما خيص قضايا الفساد دون موافقة مسبقة من وزارة العـدل             
 وقد حل حمل قـانون املخـدرات        ٢٠٠٨يف عام   قانون املراقبة الوطنية للمخدرات      وصدر

 لكي تنفذ أحكام هذا القـانون  الوكالة الوطنية إلنفاذ قوانني مراقبة املخدرات  اخلطرية وأنشأ   
كمـا  . وتضمن التوافق مع االتفاقيات الدولية ملراقبة املخدرات، اليت وقعت عليها سرياليون          

  .ون بشأن محاية األشخاص املعوقني وهو قيد النظر اآلن أمام الربملانُوضع مشروع قان

  وتنفيذ تقرير جلنة احلقيقة واملصاحلة  املصاحلة الوطنية- العدالة االنتقالية  - باء  
مكتب األمم املتحدة املتكامل لبناء     قسم حقوق اإلنسان وسيادة القانون يف       يواصل    -٣٨

 اخلدمات التقنية واالستشارية للحكومة من أجل التقدم يف          الدعوة وتقدمي  السالم يف سرياليون  
وقد أُحرز بعض التقدم    . ٢٠٠٥ لعام    جلنة احلقيقة واملصاحلة   تنفيذ التوصيات الواردة يف تقرير    

 مليـون دوالر يف إطـار       ٣,٤، مبا يف ذلك تلقي منحة بقيمة        ٢٠٠٨بشأن تنفيذها يف عام     
وإىل جانـب  . ضحايا الرتاع األهلـي   تعويضات   ناء السالم من أجل تنفيذ برنامج     صندوق ب 

تقدمي الدعم التقين واخلدمات االستشارية، مثل ضمان األخذ بنهج قائم على حقوق اإلنسان             
يف ختطيط وتنفيذ مجيع الربامج، يعمل موظفو القسم أيضا يف اللجنة التوجيهية للربنامج الـيت          

وقد نظم القسم أيضا، بالتعاون مع      . عتقوم باإلرشاد واملراقبة بشكل عام فيما خيص املشرو       
جلنة حقوق اإلنسان، مؤمترا استشاريا ألصحاب املصلحة بشأن وضع تنفيذ توصيات جلنـة             

، ورسم هذا املؤمتر استراتيجيات لتسهيل تنفيذ التوصيات اليت مل           فريتاون احلقيقة واملصاحلة يف  
 توصية فقط تنفيذا تاما     ٢٠ذت  ، ُنف ٥٦ومن بني التوصيات املقدمة البالغ عددها       . تنفذ بعد 
إىل ذلـك جزئيـاً     وما زالت هناك حتديات عديدة أمام تنفيذ التوصيات، وُيعزى          . أو جزئيا 

 قسم حقوق اإلنسان وسيادة القانونويشارك . املوارد احملدودة وغياب سياسة حكومية شاملة
حيث يقـدم   تعويضات  باليف أنشطة الدعوة ويعمل أيضا يف اللجنة التوجيهية الوطنية املعنية           

  .إرشادات بشأن تنفيذ التوصيات كما وردت يف تقرير جلنة احلقيقة واملصاحلة
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  احملكمة اخلاصة لسرياليون  - جيم  
فرغت احملكمة اخلاصة من إجراءات االستئناف املتعلقة بقضية أفراد قوات الـدفاع              -٣٩

التوايل الرتكاب جـرائم  املدين الذين أُدينوا وحكم عليهم بست سنوات ومثاين سنوات على           
ورفعـت  .  املشتركة بني اتفاقيات جنيف    ٣حرب وجرائم ضد اإلنسانية وانتهاكات للمادة       

كما مت االنتـهاء مـن حماكمـة        .  عاما على التوايل   ٢٠ و ١٥االستئناف األحكام إىل    ئرة  دا
ـ       . باجمللس الثوري للقوات املسلحة    األعضاء القياديني  ذه وكانت نتيجة احلكـم األويل يف ه

، هي أول إدانة مبوجب القـانون اجلنـائي   ٢٠٠٨فرباير / شباط ٢٢احملاكمة، اليت انتهت يف     
وإىل جانب ذلك، شكل احلكم بـأن الـزواج         . الدويل لتجنيد األطفال اجلنود واستخدامهم    

كمـا  . القسري هو جرمية ضد اإلنسانية تطورا ُيشاد به يف جمال السوابق القضائية الدوليـة             
عيسى حسن   اليت مشلت    جلبهة املتحدة الثورية  باعات النهائية للمحاكمة املتعلقة     اخُتتمت املراف 

 وكان من املتوقـع     ٢٠٠٨يونيه  / حزيران ٢٤يف  يس كالون، وأوغسطني غباو     سومو،  ِسسيه
  .٢٠٠٨ديسمرب /إصدار حكم يف كانون األول

مـن مجيـع    مبا أهنا انتهت    احملكمة اخلاصة لسرياليون    وجيري تدرجيياً تقليص حجم       -٤٠
وفضال عن عبء القضايا املتبقية، تشارك القضايا ومل يتبق أمامها سوى النظر يف قضيتني فقط 

األحكـام القـضائية يف     احملكمة مشاركة فعالة يف نقل املعارف إىل الشركاء احملليني ووضع           
وأنشئ فريق عامل معين باإلرث مكون من ممثلني عن احلكومـة           . احملفوظات ألغراض خمتلفة  

جملتمع املدين ووكاالت األمم املتحدة ومنظمات غري حكومية دولية لتحديد جماالت نقـل             وا
ومن املقرر يف هذا السياق أن تستفيد احملاكم والسجون . املعارف وتنفيذ أنشطة بناء القدرات  

  .ودائرة االدعاء العام ومنظمات اجملتمع املدين من جتربة احملكمة اخلاصة
رئيس ليبرييا السابق، يف الهاي وقد فرغت الـدائرة          ،ز تايلور حماكمة تشارل وجتري    -٤١

 شاهدا من شـهود     ٨٠االبتدائية الثانية للمحكمة اخلاصة لسرياليون من االستماع ألكثر من          
 بارتكاب جرائم ضد اإلنـسانية       هتمة ١٧،  ٢٠٠٣ يف عام    تشارلز تايلور ووجهت ل . االدعاء

ت جنيف وانتهاكات أخـرى خطـرية للقـانون         املشتركة بني اتفاقيا   ٣انتهاكات للمادة   و
  .اإلنساين الدويل

  أنشطة األمم املتحدة يف جمال حقوق اإلنسان  - ثالثاً  

  مكتب األمم املتحدة املتكامل يف سرياليونيف  قسم حقوق اإلنسان وسيادة القانون  - ألف  
املتكامل مكتب األمم املتحدة    قسم حقوق اإلنسان وسيادة القانون يف       تتمثل والية     -٤٢

، مكتب األمم املتحدة املتكامل لبناء السالم يف سرياليون       والبعثة اليت ختلفه وهي     يف سرياليون   
تقدمي املساعدة للجان واملؤسسات الوطنية من أجل تعزيز احلوكمة وحقـوق           ) أ: (فيما يلي 
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رصد وتعزيز حقـوق    ) ب(اإلنسان، مبا يف ذلك وضع خطة عمل وطنية حلقوق اإلنسان؛ و          
 ١٩٩١دعم مراجعة دستور عـام      ) ج(سان واملؤسسات الدميقراطية وسيادة القانون؛ و     اإلن

  .وسن التشريعات ذات الصلة
مكتب األمم  قسم حقوق اإلنسان وسيادة القانون يف       ، كان   ٢٠٠٨ويف بداية عام      -٤٣

 ٥ مـوظفني دولـيني و     ٦ موظفا، مبن فـيهم      ٢٥ يتكون من    املتحدة املتكامل يف سرياليون   
مفوضـية  وإضافة إىل ذلك، وفرت  .  موظفا وطنيا  ١٤من متطوعي األمم املتحدة و    متطوعني  

للموظفني الوطنيني بغية تسهيل تغطيـة      وظائف   ١٠ل  التمويل   األمم املتحدة حلقوق اإلنسان   
 متاشيا  ٢٠٠٨مارس  / يف املائة يف آذار    ٢٠وُخفّض مالك املوظفني بنسبة     . أنشطة القسم للبلد  

وجرى املزيد من التخفيضات يف عدد املوظفني       ). ٢٠٠٨(١٨٢٩م  مع قرار جملس األمن رق    
ويف . ٢٠٠٨سبتمرب  / يف أيلول  مكتب األمم املتحدة املتكامل يف سرياليون     عقب انتهاء والية    

 ١٢ موظفني دولـيني و ٣ قسم حقوق اإلنسان وسيادة القانون ، كان لدى    ٢٠٠٨هناية عام   
فقد . مفوضية األمم املتحدة حلقوق اإلنسان     يةموظفا وطنيا، ُيدعم عشرة منهم يف إطار ميزان       

) ٢٠٠٨-٢٠٠٧ (لفترة الـسنتني  دوالر من ميزانيتها     ٣٢٦ ٠٠٠خصصت املفوضية مبلغ    
  .لتسهيل تنفيذ أنشطة القسم

  أنشطة قسم حقوق اإلنسان وسيادة القانون  - باء  

  بناء القدرات  -١  
ء القدرات الوطنيـة لتعزيـز      ، ركز القسم على بنا    زيادة املشاركة القطرية  يف جمال     -٤٤

جلنة تفعيل  ومشلت اإلجنازات املهمة يف هذا الصدد       . ومحاية حقوق اإلنسان وإعمال احلقوق    
وقام . حقوق اإلنسان يف سرياليون وبناء قدراهتا من أجل تنفيذ واليتها القانونية تنفيذا فعاال            

ورة الـسياسية ووضـع     القسم مبجموعة واسعة من األنشطة منها بناء القدرات وإسداء املش         
كما قُدِّم الدعم التقين واخلدمات االستشارية لتنفيـذ        . برامج مشتركة وتقدمي الدعم املادي    

 مليون دوالر يف إطار صندوق بناء الـسالم،         ١,٥مشروع بناء قدرات اللجنة، البالغة قيمته       
   .ولرسم خطة العمل االستراتيجية اخلماسية السنوات اخلاصة باللجنة

القسم برامج لبناء القدرات يف جمال حقوق اإلنسان والدميقراطيـة وسـيادة            ذ  نفّو  -٤٥
القانون لصاحل منظمات اجملتمع املدين والزعماء التقليديني واملنظمـات الدينيـة واحلكومـة             

ونظم برامج تدريبية بشأن رصـد حقـوق        . ومؤسساهتا، مبا فيها اجملالس احمللية للمقاطعات     
 وتقدمي التقارير إىل جلان حقوق اإلنسان يف املقاطعات، وهـي           اإلنسان وإجراء التحقيقات  

 ٧٥٠جمموعة شاملة من املنظمات غري احلكومية احمللية، واستفاد من هذه الربامج أكثر مـن               
رت أيضا عمليات مشتركة كوسيلة لبناء قدرات اللجان، جو. ناشطا يف جمال حقوق اإلنسان

امج مشتركة للتدريب والتوعية بـشأن حقـوق        لرصد حالة حقوق اإلنسان يف األقاليم وبر      
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 ١٦، نظم القسم، بالتعاون مع اللجان يف كينيمـا وكيالهـون،            ٢٠٠٨ ويف عام    .اإلنسان
  . تلميذ يف املدارس الثانوية٨٠٠برناجما تدريبا لفائدة أكثر من 

ويف . املـدارس الثانويـة    يف   قـوق اإلنـسان   حبوأُجنز عمل مهم يف جمال التثقيف         -٤٦
، نظم القسم، باالشتراك مع وزارة التعليم، منتدى استشاريا وطنيا عن           ٢٠٠٨س  أغسط/آب

وخلص املنتدى إىل أنه ينبغي أال يـدمج        . إدماج حقوق اإلنسان يف مناهج املدارس الثانوية      
والثانويـة بـل    املتوسطة  التثقيف حبقوق اإلنسان فقط يف املناهج املوجودة اخلاصة باملدارس          

الـيت  املواد الدراسية   كما حدد املنتدى    . إلزاميا بالنسبة جلميع املدارس   ينبغي أيضا أن يصبح     
  . وما زالت األمم املتحدة تشارك يف هذه العملية. ينبغي أن ُتدمج فيها حقوق اإلنسان

ويف إطار التوعية اليت جتري على مدى سنة بشأن اإلعالن العاملي حلقوق اإلنـسان،              -٤٧
ت األمم املتحدة بأنشطة عديدة تشمل برامج إذاعية وحلقـات          اليت أطلقها األمني العام، قام    

تكتب عليهـا   عمل للتوعية على صعيد البلد يف البلديات واملدارس ونصب لوحات إعالمية            
). يوميات وملفات وملصقات وغـري ذلـك      (مواد خمتلفة من اإلعالن وتوزيع مواد تروجيية        

  . سجنا١٢ًوجرت التوعية باإلعالن أيضا يف 
 قطاع العدل، يقوم قسم حقوق اإلنسان وسيادة القانون إىل جانـب الرصـد              ويف  -٤٨

املنتظم ألنشطة الشرطة والسجون واحملاكم، بالتعاون مع شركاء رئيـسيني لبنـاء قـدرات            
مكتب األمم  وقد انتهى   . مؤسسات قطاع العدل وحتسني أداء العدالة وتعزيز استقالل القضاء        

 مشروع كتيب عن حقوق اإلنسان واسـتقالل القـضاء،           من املتحدة املتكامل يف سرياليون   
ليكون مبثابة دليل عن حقوق اإلنسان يف جمال إقامة العدل بالنـسبة للقـضاة واملـوظفني                

وقدم املكتب الدعم التقين واخلدمات االستشارية ملواصلة تنفيذ مـشروع بنـاء            . القضائيني
ر يف إطار صندوق بناء السالم،       ماليني دوال  ٣قدرات قطاع العدل، الذي تلقى منحة بقيمة        

وبالنسبة للسجون، قدمت األمـم     . كما شارك موظفو القسم يف اللجنة التوجيهية للمشروع       
املتحدة خدمات تقنية واستشارية لوضع مشروع بناء القدرات اخلاصة بالسجون، الذي تلقى            

ـ  بدأ  و.  مليون دوالر يف إطار صندوق بناء السالم       ١,٥دعما بقيمة    حوسـبة  ضا  املكتب أي
  .سجن بادميبا رود البيانات ونظام الوثائق يفجتميع 
 ودرب قسم حقوق اإلنسان وسيادة القانون، بالتعاون مع برنامج األمم املتحـدة              -٤٩

وإقامة العدل وختتلف حقوق اإلنسان يف جمال  مدع عام وحمقق تابعني للشرطة ١٠٠اإلمنائي، 
ذات الوطنية والدولية   للمعايري  مت جتميع وتوزيع دليل     و. دعاء العام االاجلوانب املتصلة بعملية    

مكتب مـدير   وأصدر القسم أيضا، بالتعاون مع      . إلنسان يف جمال إقامة العدل    الصلة حبقوق ا  
 يف وزارة العدل، دليال للمدعني العامني التابعني للشرطة هبدف تقدمي إرشادات            االدعاء العام 

وزارة الرعاية االجتماعية وقضايا اجلنسني وشؤون      وبالتعاون مع   . عملية ختص عملهم اليومي   
ومنظمـة  وجلنة اإلنقاذ الدوليـة،  ، وشرطة سرياليون، قطاع العدل برنامج تطوير   األطفال، و 

"Action Aid" لوحـدة  قُدِّمت مسامهة يف وضع دليل ركة الدولية للدفاع عن األطفال،  ، واحل



A/HRC/10/52 

19 GE.09-11651 

وعالوة . ه الوحدة على صعيد البلد     من أجل تدريب موظفي هذ     شرطةل التابعة ل  سرةدعم األ 
 شرطيا اختريوا لينشروا يف بعثات األمم املتحدة اخلاصة جبوانب          ٦٥على ذلك، درب القسم     

ا اجلنـسني يف         ي ملرأة وقضا خمتلفة من جوانب حقوق اإلنسان، مبا فيها حقوق ا
  .جمال حفظ السالم

 تقريرا خطيا وجه فيه     وأتاح القسم خدمات استشارية للجنة مراجعة الدستور، وقدم         -٥٠
انتباه اللجنة إىل توصيات جلنة احلقيقة واملصاحلة بشأن اإلصالح الدستوري واقتـرح أيـضا              
توصيات بشأن عدد من األحكام اليت حتتاج إىل تعديل لتكون متماشية مع القواعـد              

  .واملعايري الدولية

  تعميم مراعاة حقوق اإلنسان  -٢  
. ة خمتلفني للتشاور بشأن قضايا حقوق اإلنسان      جنح القسم يف مجع أصحاب مصلح       -٥١

مواضيعيا حلقوق فريقا "وبفضل جهود القسم، أنشأ فريق األمم املتحدة القطري بشكل رمسي    
 بغية تعزيز جهود األمم املتحدة املشتركة الرامية إىل زيادة محاية وتعزيـز حقـوق               "اإلنسان

  .اإلنسان يف سرياليون
 املنطقة  دون إقليمي ملعاجلة حتديات حقوق اإلنسان يف      وعمل القسم الستحداث هنج     -٥٢

م بعمليات  ، يتماشى مع توصيات األمني العام بشأن التعاون بني البعثات والقيا          دون اإلقليمية 
واعُترب االجتار بالبشر، وإنشاء قاعدة بيانات بـشأن انتـهاكات         ). S/2005/135 (عرب احلدود 

  .ومات بشكل متزايد، قضايا أساسيةحقوق اإلنسان يف كل بلد، وتقاسم املعل
طة عمل خيعكف القسم على رسم وبالتعاون مع جلنة حقوق اإلنسان يف سرياليون،      -٥٣

كما مجع القسم أصحاب مصلحة ومتحاورين خمتلفني إلحياء        . وطنية خاصة حبقوق اإلنسان   
ويوم حقوق  سري  األ يوما من العمل ملكافحة العنف       ١٦أيام األمم املتحدة الرئيسية، مبا فيها       

. ، كوسيلة لتسهيل االعتراف حبقوق اإلنسان واحترامها      اليوم الدويل حلقوق اإلنسان   الطفل و 
وإىل جانب ذلك، يواصل القسم املشاركة يف فريق تنسيق قطاع العدل بغية حتقيق أكرب قدر               

  .من التآزر من خالل التنسيق املعزز بني الشركاء اإلمنائيني يف قطاع العدل

  اجملتمع املدين ووكاالت األمم املتحدة: كة أوثقشرا  -٣  
وتنظمـت  . اُتخذ عدد من املبادرات لتقوية الشراكة مع منظمات اجملتمـع املـدين             -٥٤

منظمات حقوق اإلنسان يف جلان حلقوق اإلنسان على مستوى املقاطعات وتلقـت تـدريبا     
و وكينيما وكيالهون   ومتت مساعدة أربعة جلان حلقوق اإلنسان يف ب       . بشأن حقوق اإلنسان  

وتربع القسم أيضا   . وبونيت من خالل إتاحة مراكز للموارد ومنشورات عن حقوق اإلنسان         
كيالهـون وكونـو     بست دراجات نارية للجان حقوق اإلنسان على صعيد املقاطعات يف         

وبورت لوكو ومويامبا وبونيت وبوجيهون لتسهيل تنقلها تعزيزا ألنشطة حقوق اإلنسان، مبا            
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وأُنـشئت أيـضا مكتبتـان      . على األخص الرصد وتقدمي التقارير يف مقاطعة كل منها        فيها  
  .إقليميتان ملراجع حقوق اإلنسان والقانون اإلنساين يف بو وكينيما

مـشروع  ونفذ القسم، مع برنامج األمم املتحدة اإلمنائي، املرحلة اخلامـسة مـن               -٥٥
 مـن   - ويوفر هذا املشروع الدعم املايل    . ن يف سرياليو  املساعدة التآزرية للمجتمعات احمللية   

 ألنشطة حقوق اإلنسان اليت تقوم هبا املنظمات غري احلكومية احمللية وغريها            -خالل منحتني 
 وتلقت إحدى عشرة منظمة غري      .من اجلهات الفاعلة املعنية حبقوق اإلنسان يف اجملتمع املدين        

  .جمال التثقيف بشأن هذه احلقوقحكومية الدعم إلجناز أنشطة خاصة حبقوق اإلنسان يف 
، عزز القسم قدرات وكاالت األمم املتحدة ووزارات        ٢ومن خالل برنامج العمل       -٥٦

ين الرئيسية مـن خـالل      احلكومة وجلنة حقوق اإلنسان يف سرياليون ومنظمات اجملتمع املد        
وق هذه احلق هنج قائم على حقوق اإلنسان لتعزيز إدماج وتعميم مراعاة          التدريب على   

  .يف عملياهتا

  تعزيز تعاون سرياليون مع هيئات معاهدات حقوق اإلنسان  -٤  
حقـوق  معاهدات  هيئات  حرصا على تشجيع مشاركة السلطات الوطنية يف عمل           -٥٧

عمل القسم بشكل وثيق مع احلكومة لتسهيل التصديق على الـصكوك الدوليـة             اإلنسان،  
 والوفاء بالتزامات البلد فيما يتعلق بتقدمي التقارير حلقوق اإلنسان وإدراجها يف القوانني احمللية،    

 وطنية خاصة بتقدمي التقارير     وقد اعتمد جملس الوزراء استراتيجية    . مبوجب املعاهدات الدولية  
عاهدات، وتطبق هذه االستراتيجية حاليا وزارة الشؤون اخلارجية، باالقتران مع          املهيئات  إىل  

 موظفا تقنيا مـن  ٥٥وقام القسم بتعيني  .  ودعم تقين  ما يقدمه القسم من خدمات استشارية     
فيما خيص تقدمي التقارير إىل هيئات      " منسقني"خمتلف الوزارات والوكاالت احلكومية بصفة      

عاهدات ودرهبم على مجيع القضايا اجلوهرية اليت تدخل يف إطار عملية تقـدمي التقـارير               امل
ن أجل صياغة الوثيقة األساسية املشتركة بني       أيضا م التقنية  وقدم القسم املساعدة    . وصياغتها

الـشؤون اخلارجيـة لـدعم      جيري اآلن إنشاء أمانة تابعة لوزارة       و. رصد املعاهدات هيئات  
ومن اجلدير بالذكر أن سرياليون مل تف       . عاهداتاملوتنسيق عملية تقدمي التقارير إىل هيئات       

هدات دولية على األقل، منذ مدة طويلـة        بالتزاماهتا املتعلقة بتقدمي التقارير مبوجب أربع معا      
  . ١٩٧٣تعود يف بعض األحيان إىل عام 

  رصد حقوق اإلنسان وتقدمي تقارير بشأهنا  -٥  
لتعزيز والية القسم املتعلقة بالرصد ولضمان تغطية البلد تغطية شاملة، كان لـدى               -٥٨

 امليداين يف بو لتغطية املكتب: مقره يف فريتاون، وهي    أربعة مكاتب ميدانية، إىل جانب       القسم
املقاطعة اجلنوبية؛ واملكتب امليداين يف كينيما لتغطية املقاطعة الشرقية؛ واملكتـب امليـداين يف     
ماكيين لتغطية املقاطعة الشمالية؛ واملكتب امليداين يف فريتاون لتغطية املنطقة الغربية واملنـاطق         

امت هبا هذه املكاتب، فقد ساهم هـذا        وإىل جانب أنشطة الرصد القيمة اليت ق      . اجملاورة هلا 
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احلضور امليداين يف بناء القدرات والدعوة، مبا يف ذلك تدريب املوظفني احلكوميني واجملتمـع              
  .قضايا حقوق اإلنسانيف العديد من جماالت املدين والزعماء التقليديني 

  تقريراً ١١ أسبوعيا و   تقريراً ٥٠ تقريرا يوميا و   ٢٥٠، أصدر القسم    ٢٠٠٨ويف عام     -٥٩
وأبلغت هذه التقارير منظومة األمم املتحدة باملعلومات املتعلقة حبالة حقوق اإلنسان           . شهريا

البلد وكان اهلدف منها هو تشجيع وتسهيل اختاذ اإلجراءات الالئقة ملعاجلـة            يف مجيع أحناء    
وأصدر القسم أيضا   . القضايا اليت ُحّددت من خالل تدخالت أجريت مع أصحاب املصلحة         

تقارير مواضيعية بشأن قضايا معينة حلقوق اإلنسان، مبا فيها تقرير عن رصد العنف اجلنسي              
كما سـاهم يف    ) ٢٠٠٨مارس  / آذار -يناير/كانون الثاين (والعنف القائم على نوع اجلنس      

  .مكتب األمم املتحدة املتكامل يف سرياليونالتقارير الدورية املنتظمة الالزمة مبوجب والية 

  د االنتخابات احلكومية احملليةرص  - جيم  
 ٥رصد القسم اجلوانب املتعلقة حبقوق اإلنسان يف االنتخابات احلكومية احملليـة يف               -٦٠
وكان هناك عموما احترام حلقوق اإلنسان وحرياته األساسـية املتعلقـة           . ٢٠٠٨يوليه  /متوز

ع واحلق يف التـصويت     معيات والتنقل والتعبري والتجم   اجلباالنتخابات، مبا فيها حرية تكوين      
اتسمت بالتدخل معزولة ومع ذلك، كانت هناك تقارير عن حوادث        . واملساواة وعدم التمييز  

  . يف ممارسة هذه احلقوق، كما سبقت اإلشارة إىل ذلك

  رصد احملاكم والسجون والشرطة  - دال  

  احملاكم    
يعية، تعمل بـصورة    أظهر الرصد املنتظم أن احملاكم، املنشأة مبوجب القوانني التشر          -٦١

إال نادرا بـسبب عـدم وجـود         عادية يف كافة املقاطعات، بالرغم من أن بعضها ال ينعقد         
إال أنه مل يكن بإمكان احملاكم احمللية، اليت تعمل مبوجب القوانني العرفيـة،      . موظفني قضائيني 

اء جدد وجرى   أن تباشر أعماهلا ملدة تسعة أشهر يف مجيع أحناء البلد جراء انتظار تعيني رؤس             
ولوحظت حاالت تأخري للمحاكمات يف     . ٢٠٠٨أكتوبر  /هذا التعيني فقط يف تشرين األول     

 يف  ، أعرب قاضي احملكمة العليا يف ماكيين علناً       ٢٠٠٨يونيه  / حزيران ١١ويف  . معظم احملاكم 
ني وُتعزى حاالت التأخري إىل قلة املدع. االهتاماتتوجيه احملكمة عن استيائه من بطء عمليات  

العامني املناسبني والعبء املفرط الواقع على عاتق املوظفني القضائيني ال سـيما يف فريتـاون     
 قضية، وكـذلك إىل     ٥٠ و ٤٠قضايا يصل عددها يف املتوسط ما بني        ُينظر يومياً يف    حيث  

كمـا أدت   . ني لعدد من القضايا يفوق العدد الذي بإمكاهنم معاجلته معاجلة الئقة          أخذ احملام 
احملكمة العليا إىل وضع ملفات احملكمة يف       اجلزئية و اكم  احملالضعيفة حلفظ السجالت يف     النظم  

ضايا ويعاين السجناء رهن    ُتعلق الق وبسبب عدم وجود امللفات،     . غري موضعها أو إىل فقداهنا    
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وهناك عدد من املشاريع قيد اإلجناز، بتمويل من صـندوق بنـاء            . احملاكمة التأجيل املفرط  
  . أجل معاجلة أوجه القصور هذهالسالم، من

  السجون    
وكان اإلمداد  . باالستناد إىل رصد السجون، وجد القسم أنه مت إحراز بعض التقدم            -٦٢

كما ُحلـت مـشكلة     . ٢٠٠٧باملواد الغذائية أكثر انتظاما يف معظم السجون مقارنة بعام          
.  لنقل إمدادات امليـاه    آبار ووصلها بأنابيب  حفر  اإلمداد باملياه يف معظم السجون من خالل        

ويف إطار الدعم الذي يقدمه برنامج تطوير قطاع العدل ، ُشيد سجن جديـد يف كينيمـا                 
. ت خطـة لتوليـد الـدخل    استؤنفويف بعض السجون، مثل يف بورت لوكو وبو،         . للنساء

  . واشتغل السجناء يف صناعة الصابون والنسيج وإنتاج مواد أخرى صغرية
.  التسهيالت الطبية، مبا فيها العقاقري واإلمدادات، ضـعيفة        ومن جهة أخرى، ظلت     -٦٣

ألمهـات  لويعاين السجناء، يف أغلب املراكز، األمراض اجللدية ومل ُتضع أية ترتيبات مناسبة             
 يف مجيع السجون باستثناء سجن النـساء        وظل الصرف الصحي سيئاً   . املرضعات وأطفاهلن 

 مبواد النظافة مبا فيها الصابون وفـرش األسـنان          وكانت اإلمدادات . املبين حديثا يف كينيما   
وظل االكتظاظ يشكل حتديا يف العديد      . واملواد الصحية اخلاصة بالنساء، إما منعدمة أو قليلة       

 هـذا   فقد بلغ عدد احملتجـزين يف     .  األكثر اكتظاظا  سجن بادميبا رود  من السجون، وكان    
  .٢٠٠٨اية عام  يف هنسجيناً ١ ١٠٠،  نزيال٣١٤السجن، الذي يستوعب 

  إصالحيات األحداث    
وكانت اإلمدادات الغذائيـة    . حتسنت األوضاع يف إصالحية األحداث يف فريتاون        -٦٤

كما عوجلت الـشواغل األمنيـة يف   . عادية ومنتظمة وحتسنت وسائل نقل اجلناة إىل احملكمة  
لكـن  . حملكمـة اإلصالحية من خالل نشر شرطيني إضافيني يقومان أيضا مبوافقة اجلناة إىل ا       

وكانت اإلمدادات الغذائية غري كافية وظلـت األحـوال         . احلالة يف إصالحية بو تدهورت    
ويف املقاطعات اليت ال توجد فيها إصالحيات       . املعيشية سيئة يف هذه اإلصالحية يف هناية العام       

لألحداث أو مدارس معتمدة للجناة األحداث، يكون القائمون على السجون جمربين علـى             
  . ل األحداث يف السجونقبو

  الشرطة    
لوحظ أن الشرطة قد استخدمت القوة دون مربر يف عدد من األحداث، مبا يف ذلك                 -٦٥

، ممـا   يف فريتاون كينغتوم  استخدام الغازات املسيلة للدموع يف مدرسة إدواردز اإلعدادية يف          
عامل الـشرطة   تت يف   ووقعت حادثة يف مبىن الربملان متثل      طالبا إصابة بالغة،     ١٥سبب إصابة   

وبالرغم من إجراء حتقيق، مل توجـه أيـة   .  صحفيني ودمرت معداهتم٦مع  بوحشية شديدة   
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 دوالر للصحفيني الـستة     ٦ ٢٠٠وقدمت احلكومة تعويضا بقيمة     . اهتامات لرجال الشرطة  
  .إلهناء املوضوع

لشرطة، وحسب ما أفادت به إدارة الشكاوى والتأديب والتحقيق الداخلي التابعة ل            -٦٦
 شرطيا لسوء استخدامهم السلطة والرتكاهبم جرائم خطرية مثل االغتـصاب           ٥٦فقد طُرد   

  . والسرقة وغري ذلك، وأُرسلت امللفات إىل وزارة العدل من أجل إمكانية املالحقة القضائية
وتعاين وظلت مراكز االحتجاز التابعة للشرطة سيئة بصورة عامة يف مجيع أحناء البلد               -٦٧

ويوضـع  .  اإلمدادات الغذائية وسوء األحوال املعيشية ورداءة الصرف الـصحي         من نقص 
  .مع املتهمني البالغنيالحتجاز األحداث يف بعض مراكز ا

  االستنتاجات والتوصيات  - رابعاً  
.  يف جمال تعزيز ومحاية حقوق اإلنـسان       ٢٠٠٨لقد أُحرز بعض التقدم يف عام         -٦٨

 الوطنية لتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان، من خالل        وُبذلت جهود من أجل تقوية القدرات     
وأدت مشاريع عديدة جرت بدعم صندوق األمـم        . وتفعليهاإنشاء جلنة حقوق اإلنسان     

املتحدة لبناء السالم إىل تطوير القدرات يف جمال حقوق اإلنسان، وال سـيما يف قطـاع                
ا زال هناك عدد من     وعلى الرغم من هذه التطورات اإلجيابية، م      . متكني الشباب والعدل  

التحديات يف جمال حقوق اإلنسان وسيادة القانون البد من معاجلتـها دعمـا لتوطيـد               
ومن بني هذه التحديات، تتمثل التحديات اهلامة يف العنف اجلنسي والعنف القائم . السالم

على نوع اجلنس، واإلصالح القانوين والدستوري، وبناء قدرات مؤسسات قطاع العدل           
   .وق اإلنسانوجلنة حق

  :وتبعا لذلك، حتث املفوضة السامية بقوة على أن تقوم حكومة سرياليون مبا يلي  -٦٩
إكمال عملية اإلصالح الدستوري يف الوقت الالزم وفقـا للتوصـيات             )أ(  

  الواردة يف اتفاق لومي للسالم وتوصيات جلنة احلقيقة واملصاحلة؛
نة احلقيقة واملصاحلة اليت مل تنفذ      وضع استراتيجية شاملة لتنفيذ توصيات جل       )ب(  

  ضحايا الرتاع؛ لمن خالل إنشاء صندوق استئماينالتعويضات بعد، ودعم تنفيذ برنامج 
توفري الدعم الكايف من امليزانية للجنة حقوق اإلنسان وصـرف هـذه              )ج(  

  املخصصات يف الوقت املناسب لتمكني اللجنة من االضطالع بوظيفتها القانونية؛
تصديق على املعاهدات الدولية حلقوق اإلنسان اليت مل تصدق عليهـا           ال  )د(  

بعد وإدماجها يف التشريعات احمللية وزيادة اجلهود الرامية إىل الوفاء بااللتزامات املتعلقـة             
  بتقدمي التقارير مبوجب هذه املعاهدات؛

  لكي تعزَّز حرية الصحافة؛) ١٩٦٥(إلغاء قانون النظام العام   )ه(  
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مشروع القانون املتعلق باجلرائم اجلنسية ومشروع قانون الـزواج         سن    )و(  
لتعزيز محاية حقوق املرأة والتصدي على حنو فعال للموجة املتزايدة من العنف القائم على              

  نوع اجلنس؛
إنشاء إصالحيات لألحداث يف كل مقاطعة للحيلولة دون احتجاز اجلناة            )ز(  

  األحداث مع البالغني يف السجون؛
اليت تكوهنـا   " أفرقة العمل "اختاذ تدابري فعالة تكفل اإلقرار بعدم شرعية          )ح(  

  األحزاب السياسية لتساعدها يف احلمالت االنتخابية وتكفل حلها؛
وضع سياسة واضحة بشأن إصالح األراضي، لتشمل سـن تـشريعات             )ط(  

  .تعلقة باألرضبشأن إصالح األراضي، واستحداث آليات قانونية فعالة لتسوية الرتاعات امل
وحتث املفوضة السامية أيضا مجيع الشركاء الدوليني على دعم حكومة سرياليون             -٧٠

  . يف معاجلة التحديات املتعلقة حبقوق اإلنسان اليت ما زالت هتدد توطيد السالم يف البلد

        


