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 موجز

                                             الذي طلب فيه اجمللس إىل املفوضة السامية           ١٠٢ / ٢                    ً                              يقدم هذا التقرير عمالً مبقرر جملس حقوق اإلنسان          
                     ا جلنة حقوق اإلنسان                                ً                                        مواصلة االضطالع بأنشطتها، وفقاً جلميع املقررات السابقة اليت اعتمدهت         "                حلقـوق اإلنسان    

                                                               وفيما يتعلق بالقضية الراهنة بشأن تقدمي املساعدة إىل سرياليون يف جمال    ".                                   وحتديث التقارير والدراسات ذات الصلة
                                           إىل جلنة حقوق اإلنسان يف دورهتا الثانية والستني،   ) E/CN.4/2006/106 (              ُ                    حقوق اإلنسان، قُدم تقرير سنوي شامل 

                    وتفهم مفوضية األمم     .                                                                  تزال املعلومات الواردة يف التقرير وثيقة الصلة هبذه املسألة           وال  .   ٧٦ /    ٢٠٠٥   ً           عمالً بالقرار   
                                                                     يبقي على الدورة السابقة لتقدمي التقارير السنوية فيما يتعلق             ١٠٢ / ٢                                            املـتحدة السامية حلقوق اإلنسان أن املقرر        

                             ير التطورات اليت حدثت على مدى      ً                        وتبعاً لذلك، يتناول هذا التقر  .                                         هبـذه املسألة إىل أن يقرر اجمللس خالف ذلك     
  .                                                       السنة املاضية فيما يتصل مبساعدة سرياليون يف جمال حقوق اإلنسان

                          ً                                                                     وال تزال سرياليون تنعم نسبياً بالسلم واالستقرار السياسي حىت بعد إنتهاء والية بعثة األمم املتحدة لتقدمي  
 ً                                        اً من األسس اليت أرستها بعثة األمم املتحدة يف       وانطالق  .     ٢٠٠٥      ديسمرب  /            كانون األول  ٣١                    املساعدة يف سرياليون يف 

                   مكتب األمم املتحدة                                                                                               سـرياليون، وبالـتعاون الوثيق مع فريق األمم املتحدة القطري والشركاء الدوليني، اضطلع              
                                   ، بدور كبري لدعم وحفز توطيد السلم يف  )    ٢٠٠٥   (    ١٦٢٠                           ، املنشأ مبوجب قرار جملس األمن                  املتكامل يف سرياليون

  .       سرياليون

            وبدأ التحضري   .       ُ        ً       ُ                                                            وكمـا ذُكـر سـابقاً، فقـد أُحرز املزيد من التقدم يف جمال احلقوق املدنية والسياسية       
                                                   بتشكيل اللجنة الوطنية لالنتخابات وجلنة تسجيل           ٢٠٠٧                                                        لالنـتخابات العامة والرئاسية املزمع تنظيمها يف عام         

     ً               حزباً تعمل بقدر      ٢٨                  سجلة يف سرياليون                                     ، بلغ عدد األحزاب السياسية امل         ٢٠٠٦              وبنهاية عام     .                 األحزاب السياسية 
                                    ً        ومع ذلك، ال يزال النظام القضائي ضعيفاً         .                                                                   كبري من التسامح السياسي، بالرغم من وقوع بعض احلوادث املعزولة         

                                                                                                                ويتطلـب الكثري من الدعم والتدخل ملعاجلة املشاكل املزمنة مثل االفتقار إىل الوصول إىل العدالة وحاالت التأخر                
  .         ء احملاكمات    ً        كثرياً يف إجرا

                                                                               ً                   وعالوة على ذلك، مل يطرأ حتسن كبري يف جمال احلقوق االقتصادية واالجتماعية، ويعزى ذلك جزئياً إىل                 
ُ  ّ    سوء أداء االقتصاد وارتفاع مستويات الفقر واُألمّية                                           .   

                                                                                                         وقد اختريت سرياليون لتكون من أوائل البلدان اليت تستفيد من خدمات جلنة األمم املتحدة لبناء السالم                
                                                                                          وحددت احلكومة، بالتعاون مع األمم املتحدة، أربعة جماالت حتظى بأولوية احلصول على الدعم               .             ً    املنشـأة حديثاً  

                             إصالح قطاع العدالة واألمن؛      )  ج (                 تعزيز اإلدارة؛ و    )  ب (                                      متكـني الشباب وتوفري فرص عمل هلم؛ و         )  أ   : (     وهـي 
   .                                 بناء القدرات وتوفري اخلدمات العامة  )  د ( و

         ِ                                                                              واصـلة من ِقبل األمم املتحدة وما قدمته من دعم تقين إىل إنشاء جلنة وطنية حلقوق                                   وأدت الدعـوة املت    
 ُ                                                             ُ                                 وُنشر التقرير الذي أعدته جلنة احلقيقة واملصاحلة يف مجيع أحناء البلد، وُنظمت أنشطة لزيادة الوعي بنتائج   .       اإلنسان

                                  غم من التقدم احملرز، كان تنفيذ               وعلى الر   .    ١٤٩                                                                  الـتقرير وتوصـياته يف مشيخات البلد الرئيسية البالغ عددها           
                                                                                 وأنشأت احلكومة، بعد ضغوط مكثفة من جانب األمم املتحدة ومنظمات اجملتمع املدين،              .               ً         التوصيات بطيئاً للغاية  
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                                                                          لتكون مبثابة اهليئة احلكومية الرئيسية اليت تشرف على التعويضات بغية تلبية                                        اللجـنة الوطنـية للعمل االجتماعي     
ُ                                              كما ُشكلت يف هذا الصدد فرقة عمل لتنسيق طرائق تشغيل   .                           ع الذي استمر لعشر سنوات                        احتياجات ضحايا الرتا       

   .        الربنامج

                                                     وما فتئت املمارسات الثقافية والتقليدية، والقوانني        .              ً      ُ                                ومل يـتحقق أيضاً تقدم ُيذكر يف جمال حقوق املرأة          
                    وال يزال اإلفالت من      .            حقوق املرأة                                                                    ، واملؤسسات احلكومية وآليات اإلنفاذ الضعيفة، تعوق بشدة إعمال           ة        التمييزي

   .                                                 ً                                  العقاب يف جرائم العنف القائم على نوع اجلنس، وخصوصاً العنف املرتيل، يثري القلق على حنو خاص

                                                                                                    وعلى الرغم من استمرار التزام املفوضية السامية حلقوق اإلنسان مبساعدة حكومة وشعب سرياليون على               
                                                                          قوق اإلنسان، فإن من الضروري أن تعزز احلكومة التزامها بتعزيز ومحاية                                                    تلبية احتياجات البلد الكبرية يف جمال ح      

  .           حقوق اإلنسان
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 احملتويات

       الصفحة         الفقـرات 
  ٥  ١   ...............................................................................     مقدمة

  ٥   ٣١- ٢   .........................................                          حالة حقوق اإلنسان يف سرياليون -   ً أوالً

  ٥  ٣- ٢     ....................................                        احلق يف احلياة واألمن الشخصي -   ألف 

  ٥  ٩- ٤     ...................................................              احلقوق السياسية -   باء 

  ٧   ١٤-  ١٠ .......................................................  فل        حقوق الط -   جيم 

  ٨    ٢٠-  ١٥ ........................................................          حقوق املرأة -   دال 

   ١٠       ٢٢-  ٢١ ...........................................................       الالجئون -   هاء 

   ١٠     ٢٨-  ٢٣ ...........................                                    احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية -   واو 

   ١١   ٣١-  ٢٩ ........................................................          قطاع العدل -   زاي 

   ١٢   ٤٨-  ٣٢ .................                                             أنشطة األمم املتحدة يف جمال حقوق اإلنسان يف سرياليون -     ً ثانياً

                           نون يف مكتب األمم املتحدة                                          قسـم حقـوق اإلنسـان وسيادة القا        -   ألف 
   ١٢   ٣٣-  ٣٢ ...............................................                 املتكامل يف سرياليون

   ١٣   ٣٨-  ٣٤ ....................                                     رصد أوضاع احملاكم ومراكز الشرطة والسجون -   باء 

   ١٤   ٤٣-  ٣٩ ............................................                     التدريب وبناء القدرات -   جيم 

ّ     التعاون التقين والعمل الّدعوي -   دال                         ......................................       ١٥   ٤٤   

   ١٦   ٤٧-  ٤٥ ......................................                          اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان -   هاء 

   ١٦   ٤٨       ....................................................       ء السالم       جلنة بنا -   واو 

   ١٦   ٥٥-  ٤٩ ...........................................................                 العدالة االنتقالية -     ً ثالثاً

   ١٦   ٥١-  ٤٩ ..............................................                  جلنة احلقيقة واملصاحلة -   ألف 

   ١٧   ٥٥-  ٥٢ ...........................................                    احملكمة اخلاصة لسرياليون -   باء 

   ١٨   ٥٨-  ٥٦ .....................................................                 استنتاجات وتوصيات -     ً رابعاً
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 مقدمة

                    امل يف سرياليون لفترة                                متديد والية مكتب األمم املتحدة املتك  )     ٢٠٠٦   (    ١٧٣٤                     طلب جملس األمن يف قراره  - ١
   ّ                                       وكلّف جملس األمن املكتب جبملة مهام منها         .     ٢٠٠٧       يناير /     الثاين          كانون    ١         ً    اعتباراً من             ً              اثـين عشر شهراً إضافية      

                                                                                                        مساعدة حكومة سرياليون على تنفيذ توصيات جلنة احلقيقة واملصاحلة، ووضع خطة عمل وطنية حلقوق اإلنسان،               
    .                                 وإنشاء اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان

  حالة حقوق اإلنسان يف سرياليون-   ً أوال  

  احلق يف احلياة واألمن الشخصي -ألف 

          ٍّ            ستمر ومتفشٍّ النتهاكات                  عن وجود منط م                                                           تقاريـر عن عمليات إعدام خارج نطاق القضاء أو                   مل تـرد   - ٢
    يف            نطاق واسع                                                                   ، باستثناء ممارسة تشويه األعضاء التناسلية لإلناث اليت ال تزال منتشرة على                 جسيمة حلقوق اإلنسان

                                ً                                                                             واليت كان تصدي احلكومة هلا متناقضاً، يف أحسن األحوال، ألهنا مل تستنكر هذه املمارسة أو تضع أي آلية                        البلد
  .                                إنفاذ قانونية إلهنائها أو احلد منها

                                                              ُ                                      وكما ورد يف تقارير سابقة، ال تزال القوانني التشريعية يف سرياليون ُتبقي على عقوبة اإلعدام على الرغم       - ٣
                    وما فتئت احلكومة اليت    ).  ٥         ، الفقرة E/CN.4/2006/106 (                                                  مـن توصية جلنة احلقيقة واملصاحلة بإلغاء هذه العقوبة   

ّ                                                                                         يرأسها أمحد تيجان كباح تّدعي أهنا لن تلجأ إىل تنفيذ اإلعدامات إال يف اجلرائم األشد خطورة، وقد ورد ذلك                                           
                   ، بلغ عدد الذين        ٢٠٠٦              وبنهاية عام     .              قيقة واملصاحلة                              ً                              يف كـتاهبا األبـيض الذي أصدرته رداً على تقرير جلنة احل           

   .     ً               رجالً وامرأة واحدة  ٢١  -     ً   شخصاً   ٢٢                           ينتظرون تنفيذ عقوبة اإلعدام 

  احلقوق السياسية-باء 

                                                                                                           تتسم احلالة السياسية العامة يف البلد باالستقرار، وهناك توجه متزايد حنو احترام احلقوق السياسية على                - ٤
                                             التحضري لالنتخابات املزمع تنظيمها يف عام           ٢٠٠٦                  وقد بدأ يف عام       .                 نتهاكات املعزولة                         الرغم من وقوع بعض اال    

ُ              فُشكلت اللجنة الوطنية لالنتخابات وجلنة تسجيل األحزاب السياسية وُسجل أكثر من   .     ٢٠٠٧                                                           ُ   .      ً       ً   حزباً سياسياً  ٢٨ 
ُ   ّ       ً      أحناء البلد، ُسجلّ مبدئياً                                                                                          ومع ذلك، وعند شروع األحزاب السياسية الرئيسية يف تنفيذ برامج للتوعية يف خمتلف                           

  .                                                                                              عدد من احلاالت املعزولة اليت تعرضت فيها بعض األحزاب السياسية وأعضاؤها للمضايقة والترهيب والتهديدات
                             من التعرض لعمليات هتديد                                                            احلركة الشعبية للتغيري الدميقراطي واملؤمتر الشعيب العام                                   واشـتكى أنصـار كـل من        

                                         بشكل عام، ورؤساء املراكز على وجه اخلصوص،                    ب الشعب السرياليوين    حز                 ِ                    وترهيـب مـتكررة من ِقبل أنصار        
                                                                                                              وذلك يف مشيخة نونغوا ويف مقاطعة كينيما ويف ماترو جونغ يف مقاطعة بوين، إال أن وترية وقوع هذه األحداث                   

  .                                                      مع تزايد وجود املوظفني التابعني للجنة الوطنية لالنتخابات    ٢٠٠٦                  تراجعت يف هناية عام 

     ً                                                                                          أيضاً عدد من التقارير املتعلقة بوقوع اضطرابات مدنية مثل اإلضرابات وأعمال الشغب اليت                        وكان هناك  - ٥
        ، أطلق      ٢٠٠٦       فرباير /    شباط   ٩                       فعلى سبيل املثال، يف       .                   أو تدمري املمتلكات   /            ً                       تسـببت أحياناً يف وقـوع وفيات و      

                 بوه جبروح تويف على                                                                                       رجـال الشـرطة النار على أحد الطالب أثناء إضراب نظمه الطالب يف بورت لوكو فأصا             
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    ٢٧    ويف    .                                 بعد مشاجرة مع رجال الشرطة       ٩١                                                      وأقـدم الطالب على حرق مركز شرطة يف منطقة امليل             .        إثـرها 
                                                                               ، انضم صغار املوظفني واملوظفون من املرتبة املتوسطة يف كلية بورت لوكو إلعداد املعلمني إىل     ٢٠٠٦       فرباير /    شباط

    ٤٠                                                               ذ إضراب عن العمل من أجل املطالبة بزيادة املرتبات بنسبة                                                         موظفي املؤسسات األخرى على نطاق البلد لتنفي      
                                                                          ، انتهت منافسة بني املدارس الثانوية يف فريتاون بأعمال عنف وتدمري للممتلكات        ٢٠٠٦        مـارس  /    آذار   ٩    ويف    .           يف املائـة  
       شرطة       مركز           على إحراقWaterloo Peninsular                           ، أقدم طالب املدرسة الثانوية     ٢٠٠٦        مـايو  /      أيـار     ٢٦   ويف   .         العامـة 

                                                                                                            واتـرلوو يف املـنطقة الغربية مطالبني بإطالق سراح زمالئهم الذين اعتقلتهم الشرطة بسبب رفضهم االنصياع                
   .                            إلشارات للتوقف وضعتها الشرطة

  ُ                              ً                                                            وطُبقت المركزية اإلدارة الوطنية عمالً بقانون صادر عن الربملان، وجرى إنشاء جمالس حملية للمقاطعات     - ٦
                                                                  وما فتئ إضفاء صبغة الالمركزية على اإلدارة ييسر إعمال احلقوق            .               حلكومة املركزية                             آل إليها عدد من وظائف ا     

                           وتشري التقارير امليدانية اليت   .                                                                       السياسية على مستوى اجملتمعات احمللية، مبا يف ذلك املشاركة الشعبية يف احلكم احمللي
            ِ                            املبذولة من ِقبل منظمات اجملتمع املدين جلعل                    إىل اجلهود املتزايدة                                       مكتب األمم املتحدة املتكامل يف سرياليون        قدمها

  ُ                                                   وأُقيل كل من رئيس جملس مقاطعة بومبايل ورئيس جملس مقاطعة   .                                         اجملالس احمللية يف املقاطعة مسؤولة أمام اجلمهور
   .                                                         تونكوليلي من منصبيهما بسبب اهتامهما بالفساد واختالس األموال

                                                       سست مبوجب القانون العريف، ال يزال يتعارض مع عملية                                                 ُ        وإن تفعيل مؤسسة كبار شيوخ القبائل، اليت أُ        - ٧
      ّ                                                                               فهي تقّيد حق االعتراض على حق هذه املشيخات يف السيطرة على األسر املعيشية، وحق                .                    الـتحول الدميقراطي  

                                                                                                             االعـتراض، يف إطـار األسر املعيشية، على املوروث األبوي، مما يؤدي إىل حرمان أعداد كبرية من السكان من                   
                                                                     ومنذ االستقالل، شهدت مؤسسة املشيخات يف سرياليون املزيد من التسييس            .                       واهتم وتعرضهم للتمييز            اإلدالء بأص 

  .                                                                 وخضعت لتدخل احلكومة املركزية، مثل ما حدث أثناء انتخابات مشيخة برييوا

              ، على الرغم       ٢٠٠٦       أغسطس /  آب                                                                     فإصرار احلكومة على إجراء انتخابات الختيار زعيم مشيخة برييوا يف            - ٨
                                    يف املائة من السكان، حبجة حدوث         ٨٥         ِ                                                             طعتها من ِقبل السكان من قبيلة الليمبا الذين يشكلون أكثر من                   من مقا 

                                                                                                           خمالفـات يف هـذه االنتخابات، قد جعل السكان يعتقدون أن احلكومة تستغل نفوذها وسلطتها لتحقيق مصاحل                 
 ُ                            ُتنظم انتخابات الختيار كبار   وال  .                                                                    احلـزب احلـاكم على حساب حقوق بعض الشرائح الكبرية يف اجملتمع احمللي         

                                                                                                                شـيوخ القبائل مبوجب القوانني التشريعية بل مبوجب القانون العريف، وهو قانون غري مدون يهيمن عليه الذكور                 
                      ومبوجب القانون العريف     .                             ً                                                               ويتسم بالتمييز وال يزال سارياً جنبا إىل جنب مع الدستور والقوانني التشريعية يف البلد             

  .                                                                       من النساء دافعات الضرائب اختيار ممثلة تنوب عنهن يف التصويت يف االنتخابات  ٢٠      لكل                  يف مشيخة برييوا، حيق
ُ                                                     ومـع ذلك، ُحذفت من اجلريدة الرمسية أمساء ممثالت أكثر من                                         ُ                 امرأة من دافعات الضرائب ومل ُيسمح هلن           ٤٠٠         

                             النساء وحرماهنن من التصويت،                                   وتؤدي هذه املمارسة إىل هتميش واستبعاد  .                                 بالتايل اإلدالء بأصواهتن يف االنتخابات
                                     وقد رفض السكان من قبيلة الليمبا        .                     ً                    وال يزال الوضع متوتراً يف مشيخة برييوا        .       ّ                        وهـي ختـلّ بالسلم واالستقرار     

                                                                                                               االعـتراف باملرشح الفائز، وهو من قبيلة املانديغو، كزعيم للمشيخة، وينذر هذا الوضع باندالع عمليات عنف                
   .                         واسعة النطاق بني القبيلتني

                  ً                                                                                ومـن املعـروف أن عدداً من زعماء املشيخات يستغلون سلطتهم يف املشيخات التابعة هلم يف ترهيب                  - ٩
     مكتب                                                  وقد الحظ قسم حقوق اإلنسان وسيادة القانون يف           .                                                  ومضـايقة وهتديد أحزاب املعارضة وإعاقة أنشطتها      
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                                 شيخات أحزاب املعارضة من الوصول إىل                                  بعض احلاالت اليت منع فيها زعماء امل                             األمم املتحدة املتكامل يف سرياليون
                                       كل ما يفعله زعماء املشيخات واهلياكل       "                                                      وأوضحت جلنة احلقيقة واملصاحلة يف تقريرها اخلتامي أن           .          مشـيخاهتم 

                                    التفكري بصورة جادة يف عودة زعماء       "                     ، ودعت احلكومة إىل      "                                                      التقليدية هو املزايدة على قاعدة السلطة يف فريتاون       
               ومل تتخذ احلكومة   .  )١ ( "                                                            دوارهم ومهامهم التقليدية، والشروع يف إجراء حوار وطين هبذا الشأن                 املشيخات إىل أداء أ

                                                                                         ً                 إجراءات ملموسة إلصالح هذه املؤسسة، واجته دور احلكومة يف انتخابات مشيخة برييوا إىل إشعال الوضع بدالً                
                                ت اليت قدمتها جلنة احلقيقة واملصاحلة                                      ويتعني على احلكومة أن تدرس جبدية التوصيا  .                           من إجياد حل للرتاعات القائمة

  .           يف هذا الصدد

  حقوق الطفل -جيم 

                                   سن معدل إلتحاق األطفال باملدارس،           فقد حت   .               حقوق الطفل              تعزيز ومحاية       يف        تدرجيي                إحراز تقدم        لوحظ -  ١٠
        ة توفري                              وال تزال احلكومة تطبق سياس      .                                         يف املائة يف مدارس التعليم االبتدائي        ٦٩                                  وبلغـت نسـبة التحاق الفتيات       

                                                     وقد فرغ الربملان من القراءة الثانية ملشروع قانون          .                                                               التعلـيم اجملاين للفتيات يف املدارس الثانوية يف بعض األقاليم         
                                                                                                                   حقوق الطفل الذي وضع لتنسيق جمموعة هائلة من األحكام التشريعية اليت ال تتوافق مع املعايري الدولية، ال سيما                  

                                         وعلى الرغم من ذلك، ال يزال األطفال يتعرضون   .                     للصدور يف شكل قانون                                اتفاقية حقوق الطفل، وهو جاهز اآلن
                         وبعض هذه املمارسات الضارة   .                                                                   لعـدد من املمارسات الضارة اليت متس صحتهم وتعليمهم ومنوهم، وما إىل ذلك  

                                                                                                            ناشـئ عن بعض املمارسات التقليدية والثقافية، وبعضها اآلخر ناشئ عن قصور اخلدمات االجتماعية وارتفاع              
ُ     مستوى الفقر واُألمية                .   

         س إعداد و  طق      إجراء  ب                                                                         ومن املمارسات اليت تبعث على القلق قيام مجعيات سرية، بالقوة يف بعض األحيان،     -  ١١
                                                              ، دخلت جمموعة نساء من مجعية بوندو إىل مدرسة ابتدائية يف               ٢٠٠٦      مايو /    أيار     ففي    .                    حلـياة البالغات            الفتـيات 

                                ُ                   فتاة بالقوة إىل غابة بوندو حيث أُخضعن هلذه           ١٤            ون واصطحنب                                              إحـدى قرى مشيخة لوانا يف مقاطعة كاياله       
  ُ                     ً               وأُطلق سراح الفتيات أخرياً بعد شهر        .                                                                          الطقـوس بعـد تشويه أعضائهن التناسلية، وذلك من دون موافقة اآلباء           

                                        ويف مقاطعة بونيت، متكنت فتاة تبلغ من         .                                                                 ويومـني من االحتجاز يف غابة اجلمعية على حساب صحتهن ورفاههن          
     ً            ُ                                                                           عاماً، وكانت قد أُخضعت هلذه الطقوس بالقوة، من الفرار من غابة بوندو وإبالغ الشرطة اليت امتنعت   ١٦       العمر

                                                                                          وينبغي للحكومة اختاذ تدابري عاجلة للتصدي ملسألة إخضاع الفتيات بالقوة لطقوس اإلعداد              .                    عن اختاذ أي إجراء   
   .                                              حلياة البالغات حىت ولو كان ذلك حيدث مبوافقة اآلباء

                                                                                           ً               وال تزال الزجيات املبكرة والقسرية اليت تتسبب فيها املمارسات التقليدية ويشجع عليها الفقر حتول أيضاً               -  ١٢
          كما ينتشر   .                                                                                             دون اإلعمال التام حلقوق النساء والفتيات، مبا يف ذلك حقوقهن املتعلقة بالصحة والتعليم والرفاه العام

                                              طاع التعدين، على الرغم من القوانني اليت حتظر هذه                                                      عمـل األطفـال عـلى نطاق واسع يف البلد، ال سيما يف ق      
                                                                               ُ                        ومثة حاجة لوضع آليات فعالة وتعزيزها بأنشطة لزيادة الوعي حبقوق األطفال وتوفري بدائل ُتغين األسر                 .        املمارسة

                                                      

  :                       ً             املصاحلة املتاح إلكترونياً على العنوان                                  ، من التقرير اخلتامي للجنة احلقيقة و ٢                       انظر اجمللد الثاين، الفصل   ) ١ (
http://trcsierraleone.org/drwebside/publish/index.shtml.  
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   ُ                                                                                ومل ُتنفذ خالل هذه الفترة سياسة احلكومة اليت تأمر وزارة التعدين بسحب تراخيص شركات        .                عن عمل األطفال  
                                                                                وغالبية األطفال العاملني يف قطاع التعدين هم يف سن الدراسة ويعملون لساعات              .                         دين اليت تستخدم األطفال       التع

   .                    طويلة بأدوات بدائية

ّ                                                                                      وُيرّحـب باعتماد قانون مكافحة االجتار بالبشر كتجديد لاللتزام بالتصدي لالجتار باألطفال            -  ١٣         ويف عام    .  ُ  
ُ  ّ      ً                         ، ُشكّلت عمالً بقانون مكافحة االجت         ٢٠٠٦                                                                        ار بالبشر جلنة مشتركة بني الوزارات وفرقة عمل وطنية معنية مبسألة             

    وقد   .                                                                                                           االجتار بالبشر، تشترك يف رئاستهما كل من وزارة الرعاية االجتماعية وشؤون املرأة والطفل ووزارة العدل              
  ً     راً من                                                                                      شرعت احلكومة يف إجراء مشاورات بغية وضع خطة عمل وطنية من أجل القيام خالل ثالث سنوات، اعتبا

                                                                                                 ، بتنفيذ خطة العمل املشتركة ملكافحة االجتار بالبشر اليت وضعتها اجلماعة االقتصادية لدول وسط                  ٢٠٠٦       عـام   
   .                                  اجلماعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا /       أفريقيا

                                              املساعدة لألطفال يف عدد من اجملاالت اليت تشمل          )          اليونيسيف (                                       وقدمـت منظمة األمم املتحدة للطفولة        -  ١٤
   وال   .                                                                                              دمات القانونية من خالل املنظمات الوطنية، وتلبية احتياجات األحداث يف بعض مرافق االحتجاز                    توفري اخل 

                                     وال يزال الدعم املقدم هلذه املؤسسات        .                                                                   توجد على نطاق البلد إال إصالحيتان ومدرسة واحدة لألحداث اجلاحنني         
ٍ                                                             غري كاٍف وال يليب االحتياجات األساسية من حيث الغذاء والرعاية ا                        وال توجد حىت     .                           لطبية واإلمدادات والتموين       

                                                                                                    اآلن إصالحيات يف احملافظات الشرقية والشمالية، مما يؤدي إىل توقيف األطفال يف خمافر الشرطة أو احتجازهم يف        
                          ً                             ومثة حاجة إىل هنج أكثر اتساقاً من جانب الوزارات ذات الصلة   .                                          السجون إىل حني نقلهم إىل مدينة بو أو فريتاون

   .                                                                                      ت احلكومية املعنية، مبا يف ذلك الشرطة وسلطات السجون ووزارة الرعاية االجتماعية ووزارة العدل       واملؤسسا

  حقوق املرأة-دال 

 ُ                                                                                                    أُحـرز تقدم كبري بشأن إدراج قضايا املرأة يف جدول األعمال الوطين، ولك من خالل الدعوة املستمرة                  -  ١٥
                     ومع ذلك، مل يتحقق سوى   .                       وليني ومجاعات اجملتمع املدين                                               والدعم والتدخل من جانب األمم املتحدة والشركاء الد

                    االفتقار إىل اإلرادة     )  أ   : (          ً                                                                                القلـيل جـداً يف جمال التنفيذ الفعلي، ويرجع ذلك إىل عدد من العوامل تشمل ما يلي                
     وعلى   .                                  عدم وجود جمموعات نسوية قوية ومؤثرة  )  ج (                                    وجود ممارسات ثقافية وتقليدية راسخة؛ و  )  ب (           السياسية؛ و

                                                                                                    م من ذلك، لوحظ إحراز تقدم كبري يف أحد اجملاالت وهو أن احلكومة قدمت تقريريها الدوريني اجملمعني                       الـرغ 
                                                                                                               األول واخلـامس إىل جلنة القضاء على التمييز ضد املرأة، وذلك بدعم من صندوق األمم املتحدة اإلمنائي للمرأة                  

                                                   احلكومة أن تدمج يف تشريعاهتا الوطنية اتفاقية                           وال يزال يتعني على     .                                        مكتب األمم املتحدة املتكامل يف سرياليون      و
                                                                                                                           القضـاء عـلى مجيع أشكال التمييز ضد املرأة، على الرغم من أن اللجنة الربملانية حلقوق اإلنسان قد اضطلعت بعدد من                     

  .                               أنشطة التوعية يف مجيع أرجاء البلد

                                           شكال التمييز ضد املرأة، قامت جلنة إصالح             ً                                                               وتيسرياً لتنفيذ بعض األحكام الواردة يف اتفاقية القضاء على مجيع أ           -  ١٦
                        القانون املتعلق بالعنف     )  أ   : (                                                                                            القوانـني، باالشـتراك مع اللجنة الربملانية حلقوق اإلنسان، بصياغة ثالثة مشاريع قوانني هي             

     اريع           وال تزال مش   ).     ٢٠٠٦ (                    قانون أيلولة امللكية   )  ج (   ؛ و )    ٢٠٠٦ (                           قانون تسجيل الزجيات العرفية   )  ب (   ؛ و )    ٢٠٠٦ (     املرتيل 
                                                   وتتسم معاجلة املسائل املتعلقة باملساواة بني اجلنسني         .                                                                       القوانـني املذكـورة حبوزة وزارة العدل بانتظار إحالتها إىل الربملان          

                                                                                                             ومتكـني املـرأة بأمهـية حامسـة بالنسبة لتوطيد السلم، ويتعني على حكومة سرياليون أن تتخذ خطوات للتصديق على            
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                                    ، واعتماد مشاريع القوانني الثالثة                                                   اإلنسان والشعوب بشأن حقوق املرأة يف أفريقيا                                           بـروتوكول امليـثاق األفريقي حلقوق       
   .                                                                   املذكورة أعاله واليت تتسق مع توصية جلنة احلقيقة واملصاحلة وإصدارها كقوانني

                                                                                                     ومـن التحديات الرئيسية األخرى اليت تواجه األمن األساسي للمرأة وتوطيد السلم التحدي املتمثل يف                -  ١٧
           إذ مت خالل     .                                                          ً                                ممارسة العنف ضد املرأة على نطاق واسع وعلى حنو مستمر، وخصوصاً يف املناطق الريفية                      انتشـار 

                             ً                                                                                يشملها التقرير التبليغ يومياً عن حاالت عنف أسري واغتصاب وتشويه لألعضاء التناسلية لإلناث، ومل خيضع                           الفترة اليت 
                                                     لك دليل واضح على عدم إعمال حكم القانون وآليات                      ً                                                سـوى القلـيل جداً من هذه احلاالت للتحقيق وجرب الضرر، وذ           

   .               اإلنفاذ القائمة

                                                                                               ومل حيدث اخنفاض ملحوظ يف عدد حوادث االغتصاب املبلغ عنها، على الرغم من القيام ببعض احملاوالت الرامية      -  ١٨
ُ                     ويف بعض احلاالت، ُحكم على الذين ث        .                                                          إىل التحقـيق بصورة روتينية يف االهتامات ومقاضاة اجلناة                              بتت إدانتهم بالسجن                 

     فعلى   .                                                                                                                     لفـترات طويلة؛ بيد أن اجلناة، يف بعض احلاالت األخرى، مل يقدموا إىل العدالة بل إهنم قد استفادوا من جرائمهم                   
         ، لكنه مل     ٢٠٠٦     ً        عاماً يف عام   ١٢                                                                            سبيل املثال، أقدم رئيس مركز قرية مانو يف مقاطعة بوجيهون على اغتصاب فتاة عمرها 

                                                                    ودعت جلنة احلقيقة واملصاحلة، كجزء من توصياهتا الرئيسية، إىل إطالق            .  ُ                            أُجربت الفتاة على الزواج به    ُ           ً       ُيالحق قضائياً بل    
       وينبغي   .                                                                                                               محلة على نطاق البلد لوضع حد ملمارسة إجبار الفتيات الاليت يتعرضن لالغتصاب على الزواج مبن اعتدوا عليهن                

  .           عمل ملموس                                              للحكومة ومنظمات اجملتمع املدين حتويل هذه التوصية إىل

                                                                                                        وأدى العمل املتسق يف جمال التوعية ووجود وحدات للدعم األسري ضمن شرطة سرياليون تعمل فيها شرطيات                 -  ١٩
                              ومع ذلك، فإن وحدة الدعم األسري   .                                                                         إىل تشـجيع املزيد من النساء على تقدمي الشكاوى عندما يتعرضن للعنف األسري     

                                        كما أهنا تعاين من نقص يف املوظفني والتجهيزات   .                    ية التصدي هلذه احلاالت                                               ال تتمـتع بـالقدرة الكافية إلنفاذ القوانني بغ     
                                                                                                                 والتدريـب املالئـم، وتفـتقر إىل اخلدمات اللوجستية واإلمدادات األساسية اليت متكنها من التصدي للعنف األسري،                 

           ً  ولوحظت أيضاً    .                                                                                                 والتصـدي بطبـيعة احلال لألشكال األخرى من العنف اجلنسي والعنف القائم على أساس نوع اجلنس               
                                                                                                                  الضـغوط اليت ميارسها اجملتمع احمللي لتسوية حاالت العنف اجلنسي والعنف القائم على أساس نوع اجلنس، ويشمل ذلك                  

  .                                   يف مواصلة عملية املالحقة القضائية      )                                                  يف عدد من احلاالت بعد ختطي حالة الصدمة األولية         (                              عـدم رغبة الضحايا أنفسهن      
                                                                         لزام ضحايا العنف اجلنسي والعنف القائم على أساس نوع اجلنس باحلصول على شهادات                           وعالوة على ذلك، فإن ممارسة إ

                                                       ً     ً                   ً                                      طبية كشرط للمالحقة القضائية ال يلقي على كاهل الضحايا عبئاً ثقيالً فحسب، بل يعزز أيضاً اإلفالت من العقاب ألن                   
         وجيب على    .                     ذه الشهادات الطبية                                ً                                                     الكـثري مـن اجلناة ال يالحقون قضائياً بسبب عجز الضحايا عن احلصول على مثل ه               

                                                                                                                احلكومـة إنشـاء صندوق استئماين يوفر الفحص الطيب اجملاين لضحايا االغتصاب، والعنف املرتيل وغري ذلك من أفعال                  
   .               العنف ضد املرأة

        نسبة       وتبلغ  .                                                                              ً       ً                 وال يـزال استبعاد املرأة من عمليات اختاذ القرارات يف امليدانني العام واخلاص يشكل حتدياً رئيسياً                -  ٢٠
        وال تزال   .                              يف املائة فقط على التوايل       ١٢    و   ١٤    و   ١٥                                                                   النساء بني أعضاء الربملان، وموظفي جملس الوزراء وجمالس املقاطعات          

                                                                     ً                                                         املـرأة تعاين إىل حد كبري من تقييد وصوهلا إىل املوارد والعدالة االجتماعية، فضالً عن حتقيق رفاهها العام، وال تزال تنوء                     
                                                     أما النساء الاليت دخلن احلياة العامة أو السياسية          .                                              اليت حتصر دورها يف احمليط اخلاص داخل املرتل                                بعبء التوقعات الثقافية  

                            ومثة حاجة أكرب، مع اقتراب       .       ً                                                                                     فغالـباً مـا يواجهـن املعارضة أو الوصم من جانب األسرة أو األصدقاء أو اجملتمع احمللي                
ُ                           الوطنية لالنتخابات، ولألخذ بُنُهج مبتكرة وبذل جهود مركزة                                    ، ملراعاة أوضاع املرأة من قبل اللجنة     ٢٠٠٧               انتخابات عام     ُ                           
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               تدريب املرشحات    )  ج (                 تثقيف النساء؛ و    )  ب (                                        تسجيل النساء الاليت حيق هلن التصويت؛ و        )  أ   : (                      يف جمـاالت عديدة تشمل    
   .                                           املرتقبات، وحتديد احلصص الطوعية ملرشحات األحزاب

  الالجئون-هاء 

                                                             ، بلغ العدد املتبقي من الالجئني يف سرياليون من البلدان اجملاورة، من     ٢٠٠٦       ديسمرب /                 يف هناية كانون األول -  ٢١
    ٢١     ٧٠٢     ً          الجئاً منهم      ٢٧     ٣١٧                                                                            يسـتفيدون من رعاية ودعم مفوضية األمم املتحدة السامية لشؤون الالجئني،            
            يف مساكن        ً          الجئاً يعيشون   ٥     ٦١٥                                                                         الجئ يعيشون يف مثانية خميمات تدعمها املفوضية السامية لشؤون الالجئني، و          

                               مكتب األمم املتحدة املتكامل يف                                                    ولوحظ أثناء الزيارات العديدة اليت قام هبا          .                                   خاصـة يف فريـتاون وبو وكينيما      
                                                                                                      إىل خمـيمات الالجـئني أن املشاكل األساسية اليت يواجهوهنا تتمثل يف الوصول إىل املرافق التعليمية                          سـرياليون 
                                         بسحب املساعدة التعليمية اليت تقدمها لطالب     ٢٠٠٦       يوليه /   متوز                                وأدى قيام مفوضية شؤون الالجئني يف  .        والصحية

      ً                           طالباً من خميم تاياما لالجئني         ٢١٤                             فعلى سبيل املثال، قيل إن        .                                                املرحلة الثانوية إىل اخنفاض عدد الطالب الالجئني      
  .    عدة                                                                                                        يف مشـيخةكوري الواقعـة يف مقاطعة مويامبا قد انقطعوا عن الدراسة كنتيجة مباشرة لسحب هذه املسا                

   .     ٢٠٠٦     ً                   الجئاً إىل ليبرييا يف عام   ١١     ٢٥٩                                           ُ     واستمرت العودة الطوعية لالجئني الليبرييني حيث أُعيد 

                                                                   ، اقتحم عدد من الالجئني الليبرييني مقر مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني     ٢٠٠٦       يونيه /      حزيران   ويف  -  ٢٢
               وتدخلت الشرطة    .                             إعادة توطينهم يف بلد ثالث                                     ً                              يف سرياليون ودمروا املمتلكات احتجاجاً على تأخر جتهيز وثائق          

               ُ                     ً  ُ               ً                                     ونتيجة لذلك، اعُتقل ثالثة وأربعون الجئاً أُطلق سراحهم الحقاً بكفالة وال تزال القضية               .                    للسيطرة على الوضع  
   .           أمام احملكمة

  احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية-واو 

               وال يزال تفشي     .                                علق بالتمتع باحلقوق االقتصادية                                                          لوحظ أنه مل حيدث سوى قدر ضئيل من التقدم فيما يت           -  ٢٣
    وجيب   .                                                                                                         الـبطالة، ال سيما يف أوساط الشباب، وكثريون منهم مقاتلون سابقون، ميثل أحد دواعي القلق الرئيسية               

                                                  ً                                              إعطاء األولوية ملعاجلة مسألة متكني وتوظيف الشباب تفادياً لتبديد املكاسب اليت حتققت من خالل اجلهود الدولية 
                    يف املائة من السكان   ٧٠                                            فقد بلغ الفقر مستويات مرعبة إذ يعيش أكثر من   .                              د السلم واالستقرار يف هذا البلد     لتوطي

                                          ً                       وال يزال تدين الرواتب يف القطاع العام، مقترناً بانعدام الدوافع وسوء   .                                    على أقل من دوالر أمريكي واحد يف اليوم
  .       إلنتاجية                     ً                          ظروف العمل، يؤدي أيضاً إىل استشراء الفساد وتدين ا

                                                                                         وقـد وردت تقاريـر عـن وقوع عدد من الرتاعات على األراضي بني مجاعات متجاورة يف مقاطعات           -  ٢٤
ِ               ، وقعت حادثة أُحِرقت فيها         ٢٠٠٦       فرباير /    شباط    ويف    .                                                         تونكوليلي وبومبايل وكينيما وكامبيا وكايالهون ومويامبا       ُ              

                                    سكان قرييت كوبانكا وموالنينا يف                           ُ                                                  إحـدى سـيارات الشرطة وأُصيب العديد من األشخاص أثناء مشاجرة بني           
   .                                 مشيخة رييب التابعة ملقاطعة مويامبا

                                                                                                     ومل حيـدث أي حتسـن ذو شأن يف قطاع التعدين فيما يتعلق بتلبية احتياجات املتضررين من عمليات                   -  ٢٥
                                                  ، كانت شركة كويدو للتنقيب عن املاس قد شيدت             ٢٠٠٦               ويف هناية عام      .                ً                  التعدين، وخصوصاً يف مقاطعة كونو    
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  .                                                                          مرتل وافقت على تشييدها لكي تنتقل إليها األسر املتضررة من عمليات التفجري       ٥٠٠    ً                   مـرتالً فقـط مـن          ٥٦
ُ ّ                           اليت ُشّيدت ال يفي باملعايري املالئمة  ٥٦                                        ووردت شكاوى تفيد بأنه حىت بعض املنازل ال         .   

                        سيما االفتقار إىل املسكن                                                                   وهناك العديد من تبعات الرتاع اليت مل يتم التصدي هلا بشكل تام حىت اآلن، ال -  ٢٦
                                                                                  وال يزال آالف املواطنني يعيشون يف أحياء فقرية بينما يعيش آخرون بطريقة غري قانونية على      .                 واملـأوى املالئمني  
ٍ           أراٍض حكومـية                                                                                         وقامت احلكومة بعدد من عمليات هدم املساكن واإلخالء القسري، خارج نطاق القضاء، يف               .    

                                                                      منطقة هانغا روود يف مقاطعة كينيما، وتسبب ذلك يف الكثري من األمل                                                    ضـاحية هـيل ستيشن يف فريتاون، ويف         
                             ً                                                                     وتشـكل عمليات اهلدم هذه انتهاكاً للحق يف املسكن الالئق وحقوق امللكية وقد تؤدي إىل االستياء                  .           واملعانـاة 

              ، تسببت هذه              ويف فريتاون   .                                                           وهي قد تؤدي بالتايل إىل تقويض الوحدة الوطنية واملصاحلة          .                          وزيـادة الفقر واملعاناة   
ِ     ُ                ُ                    املمارسة يف مقتل موظف حكومي كان يشرف على العملية؛ وقيل إنه اخُتِطف وقُتل من قبل أشخاص ُيعتقد أهنم         ُ                                                           

   .                                                                                        وينبغي للحكومة االلتزام بسيادة القانون ومعاجلة االحتياجات السكنية للفئات الضعيفة من السكان  .      ُ           من املُالك املتضررين

                                                             ً           صل بتوفر اخلدمات االجتماعية األساسية مثل مياه الشرب املأمونة، فضالً                                        ومن التحديات املستمرة ما يت     -  ٢٧
                                      وقد أدى االفتقار إىل املرافق الصحية        .                                                                       عـن توفـري خدمات رعاية صحية معقولة التكلفة وميكن الوصول إليها           

             الكثريين إىل                                                                                 املالئمة، ونقص املوظفني املدربني واألكفاء، وتكلفة احلصول على اخلدمات، إىل احليلولة دون وصول
       حالة    ١٧٠     ب      ٢٠٠٦                                       ُ                 وال تزال معدالت وفيات األطفال مرتفعة، إذ قُدرت يف أواخر عام   .                     خدمات الرعاية الصحية

  .                         حالة يف البلدان النامية  ٥٩                       ً     حالة يف أقل البلدان منواً و   ٩٨                                     من املواليد األحياء مقارنة ب          ١     ٠٠٠                 وفـاة يف كـل      
                                           كما أتاح عدم توفر إمكانيات الوصول إىل         .                        مياه الشرب املأمونة                              يف املائة من السكان إىل       ٥٠                 ويصـل أقل من     

                                                             وال بد من الترحيب باستمرار احلكومة يف تنفيذ سياسة توفري            .                                                   الـرعاية الصحية الفرصة لتكاثر األطباء الدجالني      
   .      اإليدز /                                 ً                                 عقاقري ضد فريوسات النسخ العكسي جماناً للمصابني بفريوس نقص املناعة البشري

        ُ                                                                                           رغم مما ذُكر عن حدوث زيادة يف عدد التالميذ املسجلني، ال يزال النظام التعليمي يواجه العديد                        وعلى ال  -  ٢٨
                                                                                                              مـن املشاكل مثل عدم كفاية غرف التدريس، ونقص املواد التعليمية وارتفاع نسبة التسرب املدرسي للطالبات                

                                  التدريس وتأخر احلكومة يف دفع                                                     ومن القضايا امللحة يف هذا الصدد اكتظاظ غرف         .                           بسبب احلمل يف سن املراهقة    
                                                                                                    ففـي مقاطعة بومبايل على سبيل املثال، هناك بعض املدارس اليت مل تستلم اإلعانات للعام الدراسي                  .          اإلعانـات 

   .                           ، أي يف هناية السنة الدراسية    ٢٠٠٦       أغسطس /  آب       إال يف     ٢٠٠٦ /    ٢٠٠٥

  قطاع العدل-زاي 

                                                  ي أن ضعف قطاع العدل هو أحد األسباب األساسية                                                         رأت جلـنة احلقـيقة واملصاحلة يف تقريرها اخلتام         -  ٢٩
             تعيني املزيد     ٢٠٠٦         وشهد عام   .                                                                  للحرب األهلية، وقدمت عدة توصيات تشمل إجراء إصالحات قانونية وتشريعية

                                    ً      وباستثناء مقاطعة بوجيهون، يوجد حالياً       .                                                                     من القضاة وتدريبهم وتوزيعهم مبساعدة برنامج األمم املتحدة اإلمنائي        
ٍ             قـاٍض مقـيم يف                                                                     وأنشئ ديوان جديد يف ماكيين، يف اإلقليم الشمايل، حبيث أصبح من املمكن اآلن   .            كل مقاطعة  

                  ً                                                                                             الـنظر، يف ماكيين بدالً من فريتاون، يف القضايا املوجهة إىل احملكمة العليا ويف دعاوى االستئناف املرفوعة ضد                  
                            ال تأخري احملاكمات واستمرار                                          وعلى الرغم من هذه التطورات، ال يز        .                                       أحكـام صـادرة عـن حماكم املقاطعات       
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                                          ويتعني على احلكومة أن تعزز، بطريقة متكاملة،   .                                                         االحتجاز السابق للمحاكمة لفترات طويلة يعوقان حتقيق العدالة
   .                         قدرات مؤسسات إقامة العدل

                        يف املائة من السكان إىل    ٨٠                 وحيتكم أكثر من      .                                                        وال تـزال احملـاكم تعاين إىل حد كبري من نقص املوارد            -  ٣٠
                                                                                                             القـانون العريف فقط، وهو قانون غري مدون إىل حد كبري ويتسم هبيمنة الذكور والتمييز، بل وحىت اإلجحاف،                  

                                                                                      وقد أطلق برنامج تطوير قطاع العدل الذي ترعاه إدارة التنمية الدولية اخلارجية،              .                             بالنسـبة للنسـاء واألطفال    
ّ                      كما مّول برنامج تطوير قطاع   .                 ام القانوين الرمسي      ً                                               مشروعاً يهدف إىل دعم إصالح القانون العريف وإدماجه يف النظ      

                                                                                                    العدل قيام حماكم املقاطعات بعقد جلسات متنقلة يف أماكن خمتلفة من مقاطعة مويامبا بغية جعل العدالة أقرب إىل 
                           وينبغي للحكومة دعم مثل هذه   .                                                                            الـناس، ومعاجلـة مسـألة الوصـول أو عدم التمكن من الوصول إىل العدالة          

   .                                                                           الة محاية حقوق اإلنسان، ال سيما حقوق النساء، يف إطار القوانني واملمارسات العرفية           التدخالت وكف

          هناية عام      ويف  .                                            القوانني اليت وضعتها جلنة إصالح القوانني            مشاريع                                                وال تزال وزارة العدل تشكل عقبة أمام حتويل          -  ٣١
                                                وضعتها اللجنة، مبا فيها تلك املتعلقة بتعزيز                                         ً                                    ، كـان لدى وزارة العدل عشرون مشروعاً من مشاريع القوانني اليت                 ٢٠٠٦

                              مشروع قانون تعديل قانون         ٢٠٠٦                          وقد أقر الربملان يف عام        .                                            القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة                          تنفـيذ اتفاقـية     
           ا املواطنون                                                                                                            اجلنسية يف سرياليون من أجل منح احلق يف ازدواج اجلنسية واالستفادة من اإلمكانيات االستثمارية اليت يتمتع هب              

                                                                كما أبطل التعديل الوضع الذي مل يكن جييز للشخص املولود ألم             .                                                     السـرياليونيون الذيـن حيصلون على جنسية بلد آخر        
   .     ١٩٩١                                                                                              سرياليونية أن يكتسب جنسيتها مباشرة، األمر الذي كان يشكل مصدر متييز ضد املرأة خيالف مبادئ دستور عام 

 ال حقوق اإلنسان يف سرياليون أنشطة األمم املتحدة يف جم-     ً ثانيا  

 مكتب األمم املتحدة املتكامل يف سرياليون قسم حقوق اإلنسان وسيادة القانون يف -ألف 

                  ملساعدة احلكومة                                          مكتب األمم املتحدة املتكامل يف سرياليون       )     ٢٠٠٥   (    ١٦٢٠                         أنشأ جملس األمن بقراره      -  ٣٢
ُ        وُحددت م   .                                               على توطيد السلم وليكون مبثابة حمفز للتنمية                              ً     ً        يف جمال حقوق اإلنسان حتديداً جيداً، وهي      كتب    امل     همة 

                             وضع خطة عمل وطنية يف جمال        )  ب (                                        إنشاء اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان؛ و       )  أ   : (                            مساعدة احلكومة على ما يلي    
                                                                             تعزيز سيادة القانون، مبا يف ذلك من خالل تعزيز استقالل القضاء وتدعيم قدرات الشرطة   )  ج (              حقوق اإلنسان؛ و

                      موظفني دوليني يف جمال     ١٠      ً          موظفاً منهم      ٢٤                                               ووافقت إدارة عمليات حفظ السالم على زيادة          .         العقابية          والـنظم   
                                    وظيفة إضافية ملوظفني وطنيني لكي        ١٢                                                    ووفرت مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان          .             حقوق اإلنسان 

                                        ة بناء القدرات الوطنية من أجل نقل                                                                                تكون األمم املتحدة موجودة يف كل مقاطعة من االثنيت عشرة مقاطعة، وبغي           
  .                                    مكتب األمم املتحدة املتكامل يف سرياليون                                            املسؤوليات بشكل سلس إىل مواطنني عند انتهاء والية

  )     ٢٠٠٧-    ٢٠٠٦ (                                               دوالر أمريكي من ميزانيتها لفترة السنتني           ٤١٠     ٠٠٠                          كما خصصت املفوضية مبلغ      -  ٣٣
                            مكتب األمم املتحدة املتكامل                                            واإلمدادات بغية تيسري تنفيذ أنشطة                                                     لتقدمي الدعم التقين، مبا يف ذلك توفري املعدات       

                         ً                               وقد أدى هذا الدعم، مقترناً بالدعم املقدم من إدارة عمليات   .                                     املتعلقة حبقوق اإلنسان وسيادة القانون         يف سرياليون
             من تنفيذ             يف سرياليون                                                                     قسم حقوق اإلنسان وسيادة القانون يف مكتب األمم املتحدة املتكامل                   متكني                    حفـظ السالم، إىل   

      تشجيع   )  ب (                                                       بناء القدرات الوطنية لتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان؛ و         )  أ   : (                                            عـدد من األنشطة يف ثالثة جماالت أساسية هي        
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                                                                        رصد حالة حقوق اإلنسان واإلبالغ عنها، وتنفيذ برامج املساعدة التقنية            )  ج (                                  املصاحلة وتعزيز سيادة القانون؛ و    
                                                وقام رئيس قسم حقوق اإلنسان وسيادة القانون،         .                            ة حلقوق اإلنسان يف سرياليون                                   املقدمـة مـن املفوضية السامي     

ّ                                                                                        بوصفه ممثالً للمفّوضة السامية، بتنفيذ هذه األنشطة مبا يتسق مع خطة عمل املفوضية السامية حلقوق اإلنسان اليت            ً         
                      بتعاون وثيق مع فريق              وقد عمل القسم  .                                                             دعت إىل إشراك البلد وإقامة شراكات وثيقة مع اجلهات صاحبة املصلحة

                                                                                                            األمـم املـتحدة القطـري، واحلكومة، واجملتمع املدين، والشركاء الدوليني، باستخدام أطر وطنية قائمة تشمل                
                                                                                                                 استراتيجية احلد من الفقر، وإطار عمل األمم املتحدة للمساعدة اإلمنائية، واستراتيجية توطيد السلم اليت شاركت               

                                                        كما عمل القسم بصورة وثيقة مع أقسام أخرى يف مكتب            .             واجملتمع املدين                                    يف وضـعها األمم املتحدة واحلكومة       
                                                                                                              األمـم املتحدة املتكامل يف سرياليون، مبا يف ذلك األقسام املعنية بالسلم وحسن اإلدارة، وشرطة األمم املتحدة،                 

                بعض املشاريع                                                             وباإلضافة إىل ذلك، كان القسم مبثابة الشريك التنفيذي يف          .                                 وشؤون اإلعالم، والقوات العسكرية   
                                                                                                              املتبقية املمولة من املفوضية السامية حلقوق اإلنسان ومنها، إنشاء مكتبات تضم مراجع يف جمال حقوق اإلنسان،                

   .                                                                                                        ونشر التقرير اخلتامي للجنة احلقيقة واملصاحلة والقيام بأنشطة للتوعية املتعلقة بالنتائج اليت توصلت إليها اللجنة

 راكز الشرطة والسجوناحملاكم ومأوضاع رصد  -باء 

    ُ                  ، ارُتئي أن مساعدة        ٢٠٠٥                                                                               عـند انـتهاء والية بعثة األمم املتحدة لتقدمي املساعدة يف سرياليون يف عام                -  ٣٤
ّ            وبالتايل، وّسعت والية     .                                                                                   احلكومة على دعم عملية إصالح قطاع العدل قد تكون مسامهة كبرية يف توطيد السلم                        

  .                                                                      تعزيز استقالل وقدرات السلطة القضائية، والشرطة والنظام العقايب                                                     البعثة لتشمل تعزيز سيادة القانون من خالل      
                                                                                                             وعلـيه، قام قسم حقوق اإلنسان وسيادة القانون بزيارات رصد منتظمة إىل احملاكم ومراكز الشرطة والسجون،                

ُ     وكان يوجه نظر السلطات املعنية، بصورة منتظمة، إىل املخالفات اليت ُرصدت                                                              .   

  احملاكم-١

                                                                                   ، كانت احملاكم تعمل يف مجيع املقاطعات اليت يبلغ عددها اثنيت عشرة مقاطعة، على                  ٢٠٠٦        عام          يف هناية  -  ٣٥
    ومع   .                                                            ويوجد قاض مقيم يف كل مقاطعة، باستثناء مقاطعة بوجيهون          .                                          الرغم من الصعوبات الكبرية اليت تواجهها     

                            املقيمني، ويعود السبب يف ذلك        ُ                                                                     ذلك، مل ُيالحظ حدوث تأثري كبري على القضايا املتراكمة، حىت بعد نشر القضاة          
          عدم كفاية   )  ب (                     ِ                             تأخري جتهيز القضايا من ِقبل املوظفني اإلداريني يف احملاكم؛   )  أ   : (                             إىل عدد من العوامل منها ما يلي

                       ونتج عن تدين الرواتب      .                                                         االفتقار إىل نظام احملامني العامني وخدمات العون القانوين         )  ج (                        القدرة على املقاضاة؛ و   
                      وتظهر هذه املشاكل يف      .                                  ً                                     عمل تدين الروح املعنوية مما أدى أيضاً إىل إعاقة سرعة تقدمي اخلدمات                         وسوء ظروف ال  

   .                                          األقاليم بصورة أوضح منها يف العاصمة فريتاون

                                        يف عدد من القضايا اخلطرية املتعلقة جبرائم    ٢٠٠٦               ُ                               وعلى الرغم مما ذُكر أعاله، فقد نظرت احملاكم يف عام  -  ٣٦
                   بعد بقاء القضيتني Wsestside Boys                                                        يف قضية اجلبهة املتحدة الثورية وقضية فتية املنطقة الغربية             ً   ومت البـت أخرياً   .      حـرب 

                          ً                                                                                        مدرجتني ملدة ست سنوات تقريباً يف جدول الدعاوى، وانتهت بذلك احملاكمات احمللية املتعلقة بقضايا ناشئة عن احلرب                 
ُ             شخصاً، ُحكم برباءة     ٥٧                                  إليهم اهتامات والبالغ عددهم                                                        ومن بني فتية اجلبهة املتحدة الثورية الذين وجهت         .         األهلـية    ً       ٤٧    

                  سنوات عن كل هتمة   ١٠                                                  هتمة تواطؤ على القتل وصدرت حبقهم أحكام بالسجن ملدة   ١٥  ُ                    وأُدين عشرة آخرون ب   
                   الذين وجهت إليهم Wsestside Boys                        أما فتية املنطقة الغربية   .                                          عـلى أن ميضـوا فترات العقوبة بشكل متواصل  
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ُ             شخصاً، فقد ُحكم برباءة   ٣٢            لبالغ عددهم          اهتامات وا                                         بستة اهتامات بالتواطؤ وصدرت حبقهم أحكام  ٧   ُ      وأُدين   ٢٥     ً      
  .                                                        سنوات عن كل اهتام على أن ميضوا فترات العقوبة بشكل متواصل  ١٠           بالسجن ملدة 

  الشرطة-٢

             إقامة العدل                                                                                           إن التدريب الذي تلقته شرطة سرياليون على مدى سنوات يف جمال حقوق اإلنسان يف إطار                 -  ٣٧
                            ومع ذلك، لوحظ خالل العام       .                                                           وقد لوحظ ازدياد مراعاة حقوق اإلنسان يف عمليات الشرطة          .                   ال يزال يؤيت مثاره   

  .                                                                    وقوع أحداث مقلقة تورط فيها رجال شرطة، وال تزال مجيعها معلقة أمام احملاكم

  السجون-٣

                                         اع السجون يف البلد اشتمل على القيام                                                     ً              أجـرى مكتب األمم املتحدة املتكامل يف سرياليون تقييماً ألوض          -  ٣٨
                                                           احملدد هلذا العمل، الذي مت بالتعاون الوثيق مع وزارة الداخلية     اهلدف     وكان   .                                  بـزيارات إىل مجيع مرافق االحتجاز    

                                                                                                                       وجهات أخرى صاحبة مصلحة، هو تقييم األوضاع املعيشية يف هذه املرافق ومستوى االمتثال للمعايري الدولية فيما يتعلق                 
ـ                          ُ                                                                 وعلى الرغم من اجلهود اليت ُبذلت بغية االلتزام باملعايري الدولية، أظهرت الزيارات أن               .                       ة األشـخاص احملـتجزين           مبعامل

                                              وسوف يوصي مكتب األمم املتحدة املتكامل يف سرياليون    .                                                         األوضاع يف السجون سيئة بشكل عام وتتطلب إصالح النظام        
  .                                                      ن اإلصالحات املتعلقة بإدارة السجون واألوضاع العامة لالحتجاز                                ً              يف تقريره اخلتامي الذي سيصدر قريباً، بإدخال عدد م

  التدريب وبناء القدرات-جيم 

                                                                                       إن مهمة بناء القدرات الوطنية من أجل تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان تدخل يف صميم والية مكتب األمم  -  ٣٩
                           كتب األمم املتحدة املتكامل             التابع مل       ّ                                         وقد نفّذ قسم حقوق اإلنسان وسيادة القانون          .                            املتحدة املتكامل يف سرياليون   

                                               ً                                                    ، بالتعاون مع املفوضية السامية حلقوق اإلنسان، عدداً من الربامج التدريبية اليت استهدفت شرائح                          يف سـرياليون  
                                                     ُ                     ومن أجل إدماج حقوق اإلنسان يف اإلدارة احمللية لشؤون احلكم، ُنظمت تسع              .                      مـن احلكومة والسكان           حمـددة   

                                                      من أعضاء جمالس املقاطعات واملدن يف جماالت حقوق اإلنسان،       ٣٠٠                    اد منها أكثر من                              حلقات عمل تدريبية استف   
                                                          ّ                                                     والدميقراطـية وسـيادة القانون بغية متكني منظمات اجملتمع املدين، ووفّر مكتب األمم املتحدة املتكامل التدريب                

               ت جامعة ملنظمات                     وهذه اللجان هي جمموعا  .                                         من أعضاء جلان حقوق اإلنسان يف ست مقاطعات    ٢٣٠          ألكثر من 
                              وتؤدي هذه املنظمات، يف إطار       .                                                                           حقوق اإلنسان واملنظمات املناصرة للدميقراطية العاملة على مستوى املقاطعات        

                                                 ً       ً                                                    شـراكة مـع مكتب األمم املتحدة املتكامل يف سرياليون، دوراً جوهرياً يتمثل يف رصد حالة حقوق اإلنسان يف                   
   .                        تمعات احمللية حبقوق اإلنسان                         ً             املناطق اليت تعمل فيها، فضالً عن توعية اجمل

                  من العاملني يف      ٣٠                                                                                 كمـا نظـم مكتب األمم املتحدة املتكامل يف سرياليون حلقة عمل تدريبية حلوايل                -  ٤٠
                                                                                                              وسائط اإلعالم لتعريفهم بالقيم الدميقراطية، ومعايري حقوق اإلنسان واملبادئ األساسية لسيادة القانون يف سبيل              

 ُ                                                      وُنظمت محالت توعية شاملة يف كافة أرجاء البلد بشأن التقرير   .                   ه القيم يف تقاريرهم                         تعزيز قدرهتم على تناول هذ 
                 حلقة عمل عن       ١٤٩ ُ  ّ                وُنظّم ما جمموعه      .                         ز املصاحلة وبلسمة اجلراح    ي                                احلقيقة واملصاحلة من أجل تعز      ة            اخلتامي للجن 

                               عمل واحدة يف كل مشيخة يف           حلقة (                                                                            النـتائج اليت توصلت إليها والتوصيات اليت قدمتها جلنة احلقيقة واملصاحلة            
                                    وجرى أثناء حلقات العمل املذكورة،       .                                                                ، وذلـك بالتعاون الوثيق مع جلان حقوق اإلنسان يف املقاطعات           )       الـبلد 



A/HRC/4/96 
Page 15 

    ُ                                   كما ُنظمت حلقات عمل ألعضاء الكنائس        .                                                                إصـدار وتوزيـع نسخة موجزة من تقرير جلنة احلقيقة واملصاحلة          
  . "                                                    يف تنفيذ توصيات جلنة احلقيقة واملصاحلة وقضايا حقوق اإلنسان               دور رجال الدين  "                       واملنظمات التابعة هلا عن 

 ُ                                                                                                     وُنظمت حلقة عمل تدريبية للموسيقيني والفنانني احملليني هبدف تعميق فهمهم للنتائج اليت توصلت إليها               -  ٤١
      مل يف                                                        ونتيجة هلذا التدريب، أبرم مكتب األمم املتحدة املتكا         .                                                 جلـنة احلقـيقة واملصاحلة وما قدمته من توصيات        

                                                                 تسجيل تقوم مبوجبه بإنتاج تسجيالت موسيقية على أقراص مدجمة           ت              ً     ً                       سـرياليون اتفاقاً حمدداً مع سبعة ستديوها      
  ُ      وأُبرمت   .     ٢٠٠٦                                              وكانت هذه األقراص املدجمة قيد التسجيل يف هناية عام   .                                    تتعلق بلجنة احلقيقة واملصاحلة وتوصياهتا

                                                         لقة دراما إذاعية تتناول بعض أحكام جلنة احلقيقة واملصاحلة، مبا    ح  ٣٠                                       اتفاقات مماثلة مع فرق مسرحية حملية إلنتاج 
  ُ      وأُنتجت   .                                                                                                    يف ذلك النتائج والتوصيات املتعلقة باألطفال والنساء وحسن اإلدارة وسيادة القانون وحقوق اإلنسان            

        يق فهم                                       وكان الغرض من هذه األنشطة هو تعم        .                       ً                                         أحلـان موسـيقية تبث حالياً على احملطة اإلذاعية لألمم املتحدة          
   .                                                        ً اجلمهور ألسباب الرتاع والسبيل إىل منع وقوعه مرة أخرى مستقبالً

                       اللجنة الوطنية للعمل    /                                                                             واشـتملت أنشطة بناء القدرات على مشاركة املفوضية السامية لشؤون الالجئني           -  ٤٢
         لالجئني يف                                                                                               االجتماعي يف تنظيم وتيسري حلقات عمل للموظفني احلكوميني ومنظمات اجملتمع املدين بشأن قانون ا             

               فيما يتعلق    "                                                        رصد وتوثيق حقوق اإلنسان على املستويني الوطين واإلقليمي        "                                  سـرياليون؛ وتقـدمي عـرض بشأن        
                                                                                                             باألطفـال اجلـنود، وذلك أثناء حلقة عمل نظمتها شبكة الغرب األفريقي لوقف استخدام األطفال اجلنود كان                 

         كما شارك   .  "                               قانون اإلنساين الدويل واألمن البشري                                          برنامج بناء القدرات يف جمال حقوق اإلنسان، وال "  :        موضوعها
                                                                                                            قسم حقوق اإلنسان وسيادة القانون يف تدريب شرطة سرياليون يف جمال البعد املتعلق حبقوق اإلنسان يف عمليات                 
              ً                                                                               حفظ السالم، فضالً عن تقدمي عرض أثناء دورة لتدريب كبار ضباط القوات املسلحة يف مجهورية سرياليون نظمها 

   .                                                        لعسكري الدويل للمشورة والتدريب بشأن اجلاهزية لتنفيذ املهام        الفريق ا

          دعم عمل                                        مكتب األمم املتحدة املتكامل يف سرياليون                                                      ويواصـل قسم حقوق اإلنسان وسيادة القانون يف          -  ٤٣
  ،                                                                                         املنظمات غري احلكومية يف جمال حقوق اإلنسان، مبا يف ذلك عمل جلان حقوق اإلنسان يف فريتاون ويف املقاطعات

           وقام القسم   . Fourah Bay   ً                                                                  فضالً عن مجعيات حقوق اإلنسان يف املؤسسات األكادميية مبا فيها جامعة جناال وكلية 
    ً                                                                                                              أيضـاً بتدريب فريق األمم املتحدة القطري بغية تعزيز وإدامة قدرة الفريق على إدماج حقوق اإلنسان يف براجمه                  

                                    الذي يرمي إىل تعزيز عمل األمم        ٢                        لربنامج العاملي لإلجراء                                                 ويف هذا الصدد، مت توفري التمويل يف إطار ا          .        وأنشطته
  .                                          املتحدة على املستوى القطري يف جمال حقوق اإلنسان

ّ      التعاون التقين والعمل الد عوي -دال                           

                                                                                                     يف إطار الربنامج الشامل ملساعدة سرياليون الذي تضطلع به املفوضية السامية حلقوق اإلنسان، وبالتعاون             -  ٤٤
                               مكتب األمم املتحدة املتكامل يف                                                                    بات يف سرياليون، أنشأ قسم حقوق اإلنسان وسيادة القانون يف                        مع جملس املكت  

           وقد اكتملت   .                                                                               مكتبات يف مقاطعات بو وماكيين وكينيما تضم مراجع تتعلق حبقوق اإلنسان والقانون              سـرياليون 
                          مجاعات حقوق اإلنسان فحسب،                         وال يستفيد من هذه املكتبات  .                                          مكتبتا بو وكينيما وأصبحتا جاهزتني لالستخدام

   .         اجلمهور     وعامة       ً                                بل أيضاً العاملون يف جمال القانون والطالب 
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  اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان-هاء 

 ُ      وُتكلف   .                                                      ، عينت احلكومة أعضاء اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان           ٢٠٠٦       ديسمرب /                كـانون األول     ١١   يف   -  ٤٥
                           بتلقي الشكاوى املتعلقة        ٢٠٠٤                                انون صادر عن الربملان يف عام                                                     جلنة حقوق اإلنسان يف سرياليون املنشأة مبوجب ق       

                                                                                                            بانـتهاكات حقوق اإلنسان والبت فيها؛ ورصد واستقصاء وتوثيق حالة حقوق اإلنسان وإعداد تقارير بشأهنا؛               
              ً                                     وهي مكلفة أيضاً مبراقبة االمتثال لاللتزامات مبوجب         .                                                      وتعزيز الوعي حبقوق اإلنسان من خالل اإلعالم والتثقيف       

     ُ                            كما كُلفت جلنة حقوق اإلنسان يف        .                                                                             املعـاهدات، وتعزيز توافق القوانني واملمارسات الوطنية مع املعايري الدولية         
  .                                            لتيسري ورصد تنفيذ توصيات جلنة احلقيقة واملصاحلة "           جلنة املتابعة "                     سرياليون باالضطالع بدور 

                                   ف قد استجابت لطلب للدعم قدمته                                                                     وكانت املفوضية السامية حلقوق اإلنسان اليت يوجد مقرها يف جني          -  ٤٦
ّ                                                   احلكومة فتعاقدت مع مستشار سافر إىل سرياليون مرتني وقّدم خدمات استشارية تتعلق بإنشاء اللجنة                     وتشتمل   .                                                 

                                                         بعد اكتمال إنشائها على عدة أمور منها وضع خطة عمل وطنية                           لجنة حقوق اإلنسان يف سرياليون               املهمة العاجلة ل
   .                                                          ؛ وسوف تواصل املفوضية السامية تقدمي دعمها للجنة يف هذا الصدد                        لتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان

                                                                                                       وال تـزال اللجنة يف طور اإلنشاء؛ ويتعني عليها تطوير احلد األدىن من طرائق العمل وتأمني اإلمدادات                  -  ٤٧
           ة ملستقبلها  ُ                            وُتعد بداية انطالقة اللجنة حامس  .                                                            واملتطلبات األساسية األخرى؛ كما حيتاج موظفو اللجنة إىل التدريب  

                                                                                                              ومصـداقيتها، وهـي وحتتاج بالتايل إىل احلصول يف هذا السياق على دعم تام والتزام قوي من جانب احلكومة                   
                                                                                     وترحب املفوضية السامية حلقوق اإلنسان باملبادرات اليت اختذهتا احلكومة فيما يتعلق باعتبار تقدمي   .             واجملتمع الدويل

   .                             ألولوية يف سياق جلنة بناء السالم                               الدعم للجنة من اجملاالت اليت حتظى با

  جلنة بناء السالم-واو 

                                                                                                            وقـع االختـيار على سرياليون لتكون من أوائل البلدان اليت تستفيد من جلنة األمم املتحدة لبناء السالم                   -  ٤٨
      الدعم                                                                            وقد حددت احلكومة، بالتعاون مع األمم املتحدة، أربعة جماالت حتظى بأولوية احلصول على   .             ً املنشأة حديثاً

                             إصالح قطاع العدالة واألمن؛      )  ج (                 تعزيز اإلدارة؛ و    )  ب (                                        متكـني الشباب وتوفري فرص العمل هلم؛ و         )  أ   : (     وهـي 
                                                             وقام نائب رئيس سرياليون بعرض هذه اجملاالت ذات األولوية يف            .                                         بـناء القـدرات وتوفري اخلدمات العامة        )  د ( و

                                              مذكرات مفاهيم تتناول هذه اجملاالت األربعة                    ووضعت بالتايل   .                                                 نـيويورك وقـد وافقت عليها جلنة بناء السالم        
  .                                                                        وقدمت إىل جلنة بناء السالم للموافقة عليها والشروع يف توفري الغطاء املايل القطري

  االنتقاليةالعدالة -     ً ثالثا  

  جلنة احلقيقة واملصاحلة-ألف 

                           حلة وتلبية احتياجات الضحايا  ُ                                                              أُنشئت جلنة احلقيقة واملصاحلة بغية وضع سجل تارخيي للرتاع، وتعزيز املصا -  ٤٩
                                                     ً       ً                     وأكملت جلنة احلقيقة واملصاحلة مهمتها وقدمت للحكومة تقريراً ختامياً يشتمل على             .                       يف جمـال حقوق اإلنسان    

                              ومبساعدة من املفوضية السامية      .                                                                             عـدد من التوصيات بغية التصدي ألسباب الرتاع اجلذرية وتيسري توطيد السلم           
     مكتب                                                                       املتعلق بالتعاون التقين، قام قسم حقوق اإلنسان وسيادة القانون يف                                             حلقـوق اإلنسان يف إطار مشروعها       
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                                                                                   بتيسري نشر التقرير على نطاق البلد واضطلع بأنشطة للتوعية بنتائج التقرير                                               األمـم املتحدة املتكامل يف سرياليون     
                          يف سرياليون، بالتعاون مع          ُ             ً                                            وكما أُشري إليه سابقاً، اضطلع مكتب األمم املتحدة املتكامل            .                        والتوصيات الواردة فيه  

      وصدرت   .         مشيخة    ١٤٩                                                                                      جلان حقوق اإلنسان يف املقاطعات، بأنشطة توعية يف مجيع مشيخات البلد البالغ عددها              
                 ُ                                                                                          ملخصـات للـتقرير وأُطلع العديد من اجملموعات االجتماعية واملهنية مثل الصحفيني والكنائس واملنظمات غري               

  .                     والتوصيات الواردة فيه                                   احلكومية والشرطة واجليش، على النتائج 

                                                                                                        وعلى الرغم من اجلهود امللحوظة اليت بذلت بغية تنفيذ توصيات جلنة احلقيقة واملصاحلة، ال يزال برنامج                 -  ٥٠
       ُ                                   وجيب أن ُتلىب بأسرع ما ميكن احتياجات اآلالف من   .                                                  التعويضات ميثل أحد اجملاالت احملددة اليت تبعث على القلق 

ت                                                                رت أطرافهم وجرحى احلرب، مبن فيهم ضحايا االغتصاب وغريه من أشكال                    ً    ُ          ضـحايا الـرتاع، وخصوصاً من ُب
                                                                                                وإضافة إىل القرار الذي اعتمده جملس الوزراء فيما يتعلق بتوفري العالج الطيب اجملاين وغري ذلك                 .               االعتداء اجلنسي 

                     ابة اهليئة الرئيسية                                         ً                                                     من اخلدمات االجتماعية، قررت احلكومة مؤخراً أن تكون اللجنة الوطنية للعمل االجتماعي مبث            
                ً                      وبعد القيام رمسياً بإنشاء جلنة حقوق        .                                                                          املعنـية بتنفيذ برنامج التعويضات، ومل يتحقق مع ذلك أي تقدم ملحوظ           

                                                                                  ُ                  اإلنسان يف سراليون اليت ستتابع توصيات جلنة احلقيقة واملصاحلة، مبا يف ذلك برنامج التعويضات، ُيتوقع اختاذ املزيد 
  . د                      من اإلجراءات يف هذا الصد

                                                                               ، وأثناء حلقة عمل للمجتمع املدين هبدف تبادل اآلراء بشأن جلنة بناء السالم                 ٢٠٠٦         يولـيه    /         ويف متـوز   -  ٥١
                                                                ُ                                              وحتديد الدور احملتمل للمنظمات غري احلكومية يف عمل اللجنة يف سرياليون، ارُتئي أن نشر وتنفيذ توصيات جلنة                 

     ً            وأخرياً، ويف كانون   .                                ن تركز عليها جلنة بناء السالم                                                             احلقيقة واملصاحلة هو أحد شواغل حقوق اإلنسان اليت جيب أ         
           املساعدة                                         مكتب األمم املتحدة املتكامل يف سرياليون                                                    ، قدم قسم حقوق اإلنسان وسيادة القانون يف             ٢٠٠٦       ديسمرب   /    األول

  .                                                                                           للحكومة بغية وضع مذكرات مفاهيم لدعم تنفيذ توصيات جلنة احلقيقة واملصاحلة يف إطار صندوق بناء السالم

  احملكمة اخلاصة لسرياليون-باء 

      ٢٠٠٦                   واستمرت طوال عام     .                                                                     دخلـت احملكمة اخلاصة لسرياليون اآلن السنة اخلامسة من سنوات عملها           -  ٥٢
                                                                                                        حماكمـة املتهمني بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد اإلنسانية وانتهاكات خطرية للقانون اإلنساين الدويل من               

                فرباير، أدىل شهود  /       ويف شباط  .                                      دفاع املدين، واجمللس الثوري للقوات املسلحة                                   أعضاء اجلبهة الثورية املتحدة، وقوة ال
                                                                                                   بارزون بشهاداهتم أمام احملكمة وكان من بينهم جو دمييب النائب السابق لرئيس سرياليون، وبيتر بينفولد، املندوب 

                   أكتوبر، انتهى فريق  /  ول              وحبلول تشرين األ  .                                                              السـامي الـربيطاين السابق، واجلنرال ريتشاردز من اجليش الربيطاين    
ُ           الدفاع عن أعضاء قوة الدفاع املدين من مرافعاته مث ُعقدت يومي                     نوفمرب جلسات استماع  /             تشرين الثاين  ٢٩   و  ٢٨                                              

   ُ  ّ                                                   ومل ُيعّين تاريخ حمدد للنطق باحلكم النهائي، لكن من           .                                                          قـدم فيها اإلدعاء والدفاع املوجزات النهائية للمحاكمة       
                  يف إجراء مناقشات     ٢٠٠٦                                   بيد أن احملكمة اخلاصة بدأت يف هناية عام   .     ٢٠٠٧  م                             املتوقع أن يكون ذلك يف مطلع عا

    ُ      وقد ُنقل    .                                                                                                        مع حكومة السنغال بشأن نقل قائد قوة الدفاع الوطين هينغا نورمان إىل داكار من أجل تلقي العالج                
   .     ٢٠٠٧      فرباير  /      شباط  ٢٢                           حيث تويف يف مستشفى داكار يف     ٢٠٠٧      يناير  /             كانون الثاين  ١٧                    املذكور إىل السنغال يف 

ُ  ّ                                   ، اعُتقل رئيس سرياليون السابق شارلز تايلور وُسلّم إىل احملكمة اخلاصة اليت                ٢٠٠٦      مارس /    آذار    ٢٩    ويف   -  ٥٣                                       ُ    
                                                       وقد أنكر إحدى عشرة هتمة موجهة تشمل ارتكاب جرائم           .     ٢٠٠٦       أبريل /     نيسان   ٣                             مثل أمامها للمرة األوىل يف      
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  ُ                  ، ُنقل السيد تايلور     ٢٠٠٦       يونيه /      حزيران    ٢٠   ويف   .        ين الدويل                                             حرب، وجرائم ضد اإلنسانية وانتهاك القانون اإلنسا
      ً                      ، وعمالً مبذكرة احملكمة اجلنائية  )    ٢٠٠٦   (    ١٦٨٨   ً                                                    جواً إىل الهاي بأمر من احملكمة اخلاصة دعمه قرار جملس األمن     

     رئيس                         مبانيها الحتجاز وحماكمة ال                                   اليت وافقت فيها احملكمة على استخدام     ٢٠٠٦       أبريل /     نيسان    ١٣               الدولية املؤرخة 
ُ           وُعقد يف الهاي اجتماعان يتعلقان حبالة الدعوى وُحدد شهر  .                                   السـابق تايلور أمام احملكمة اخلاصة                                              ُ        يونيه /      حزيران  

   .                          كموعد تقرييب لبدء احملاكمة    ٢٠٠٧

                                                                                                     وخسر حمامو الدفاع عن املتهمني من أعضاء اجمللس الثوري للقوات املسلحة التماس الرباءة الذي قدموه                -  ٥٤
                                 واستمعت احملكمة إىل شهود اإلدعاء       .     ٢٠٠٦       يونيه /      حزيران    ٢٨                          ت الدفاع عن موكلهم يف                         وشـرعوا يف إجراءا   

                               ً                           ديسمرب، قدم اإلدعاء والدفاع عروضاً شفوية بشأن املوجزات         /              كانون األول   ٧    ويف    .                          والدفـاع وشهادات اخلرباء   
ّ                         ومل ُيعّين تاريخ حمّدد للنطق باحلكم النهائي  .                  النهائية للمحاكمة           ّ  ُ    .   

                                                                   ، استأنفت احملكمة إجراءات حماكمة املتهمني من أعضاء اجلبهة الثورية املوحدة     ٢٠٠٦       يوليه /   متوز    ١٨   ويف  -  ٥٥
                                                    ً                   ومثل أمام احملكمة أكثر من مائة شاهد وانتهى اإلدعاء أخرياً من مرافعته عندما   .                            يف جلسات كانت غالبيتها مغلقة

ِ                                 واُتِفق بالتايل على أن يبدأ الدفاع يف   .     توبر               تشرين األول أك  ٢٦               ً                              قدم الدفاع طلباً اللتماس الرباءة رفضته احملكمة يف   ُ  
  .    ٢٠٠٧       أبريل /     نيسان                           مرافعته يف األسبوع الثالث من 

  استنتاجات وتوصيات-     ً رابعا  

                                                   ً     ً                                         يالحظ أن تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان ال يزاالن حيرزان تقدماً كبرياً يف سرياليون، ال سيما يف جمال                  -  ٥٦
                                                            رز يف جمال إعمال احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية فهو بطئ              أما التقدم احمل  .                       احلقوق املدنية والسياسية

       ً          وانطالقاً من هذين   .                                                                                   ومـا زال يثري حتديات خطرية، كما هو احلال يف العديد من البلدان اخلارجة من نزاعات         
               قد متثلت يف تقدمي                                                                                  املنظورين، فإن والية بناء السالم والتنمية املنوطة مبكتب األمم املتحدة املتكامل يف سرياليون 

                                                                        ً  بيد أن توطيد السلم بفعالية ال يزال يستوجب معاجلة األسباب األساسية للرتاع، فضالً   .                   دعم كبري لسرياليون  
   .                                     عما أثاره من حتديات يف جمال حقوق اإلنسان

                                                                                                ومـن األمور احلامسة يف هذا الصدد أن تقوم حكومة سرياليون بتويل زمام التدخالت يف جمال حقوق                  -  ٥٧
                                                         بيد أن سرياليون ال تزال حباجة إىل الدعم الدويل ملعاجلة            .                                                    نسـان وإبـداء إرادهتا السياسية والتزامها املايل         اإل

                                                                                               الثغرات يف جمال حقوق اإلنسان، ال سيما فيما يتعلق بالتحديات االقتصادية واالجتماعية اليت قد تبدد ما حتقق 
  .                                عاجل يف الوقت املناسب وبطريقة شاملة                                              ُ من جناح حنو إعمال احلقوق املدنية والسياسية إذا مل ُت

  :     ً                                                               وتبعاً لذلك، حتث املفوضة السامية بقوة على أن تقوم حكومة سرياليون مبا يلي -  ٥٨

                                                                                               أن تـتعاون مـع اجملتمع الدويل بغية تعزيز نظام العدالة من أجل التصدي للمشاكل املزمنة                  ) أ ( 
                                           ، وطول فترات االحتجاز السابق للمحاكمة،                                                                   املـتعلقة بالوصـول إىل العدالـة، والـتأخريات يف احملاكمات          

                  واألوضاع يف السجون؛
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                                         ً                                        أن تنفذ توصيات جلنة احلقيقة واملصاحلة، وخصوصاً برنامج التعويضات، بغية تلبية احتياجات   ) ب ( 
                                                      ضحايا الرتاع يف جمال حقوق اإلنسان وتعزيز املصاحلة الوطنية؛ 

                       ّ                      جلنة حقوق اإلنسان وأن توفّر للجنة املوارد                                                         أن تـبدي اإلرادة السياسـية وااللتزام بتفعيل           ) ج ( 
                             اللوجستية واملالية الضرورية؛ 

       ً                                          مشروعاً من مشاريع القوانني اليت وضعتها جلنة          ٢٠                                         أن تطلـب من وزارة العدل إحالة حنو           ) د ( 
                                                      ً                                                       اإلصـالحات القانونية مث احتفظت هبا الوزارة ملدة عام تقريباً وأغفلت إحالتها إىل الربملان لكي يصدرها يف                

  ؛                                     القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة                                                         شكل قوانني، ومن بينها مشاريع القوانني املتعلقة بدعم اتفاقية 

        وجتعل                                مجيع أشكال التمييز ضد املرأة                                                             أن تدمـج يف التشريعات الوطنية اتفاقية القضاء على              ) ه ( 
                                          اجلنسني ومتكني املرأة؛ وجيب إيالء اهتمام                                                                            القوانني الوطنية تتسق مع أحكام االتفاقية بغية تعزيز املساواة بني         

                                                                                          خاص للممارسات التمييزية املستمرة وأمناط العنف القائم على أساس نوع اجلنس اليت مل تنقطع ممارستها؛

                                   ً                                           أن تعزز آليات اإلنفاذ املستخدمة حالياً، مبا يف ذلك وحدات الدعم األسري واحملاكم، بغرض   ) و ( 
                                                                 ايدة املتمثلة يف عمليات االغتصاب، والعنف املرتيل، وغريمها من أشكال العنف                            التصدي بفعالية للحوادث املتز

                                                                                                 ضد املرأة الذي ما زال يعوق حتقيق األمن األساسي للمرأة ومشاركتها التامة يف امليادين السياسية واالقتصادية 
                     واالجتماعية يف البلد؛ 

                                       واملساءلة يف جمال احلكم، والشروع يف                                                              أن تضع تدابري فعالة حملاربة الفساد، وتعزيز الشفافية         ) ز ( 
  .                                                                                     اختاذ تدابري فعالة لتحسني اخلدمات األساسية، ال سيما توفري مياه الشرب املأمونة والرعاية الصحية

_ _ _ _ _ 


