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  موجز

 الذي طلب فيه اجمللس إىل مفوضة األمـم         ٢/١٠٢يقدم هذا التقرير عمالً مبقرر جملس حقوق اإلنسان           
نشطتها، وفقاً جلميع املقررات السابقة اليت اعتمدهتا جلنـة         املتحدة السامية حلقوق اإلنسان مواصلة االضطالع بأ      

وتبعاً لذلك، يتناول هذا التقرير     .  أحدث املستجدات   التقارير والدراسات ذات الصلة    وتضمنيحقوق اإلنسان،   
التطورات اليت حدثت على مدى السنة املاضية فيما يتصل مبساعدة سرياليون يف جمال حقوق اإلنـسان، وهـو                  

  .٢٠٠٧لتقرير الذي قدم إىل اجمللس يف عام ا يستكمل

    جيايب  إ    أثر   ،     ٢٠٠٧                     سرياليون على مدار عام                   إلدارية اليت طرأت يف     وا ة                  السياسية والتشريعي              وكان للتطورات   
    كما   .         ً ها حالياً     تشغيل        ويتواصل             قوق اإلنسان   حل       وطنية    ال      لجنة                     وقد أنشئت فيه ال     .                                  على حالة حقوق اإلنسان يف البلد     

  .                           اآلن على قدم وساق بـشأهنا           والعمل جار  ،     ١٩٩١                          عادة النظر يف دستور عام                 الدستور إل    اض     استعر     جلنة         أنشئت  
       واستمر   .          والطفل   أة         حقوق املر         وباألخص                    حقوق اإلنسان،     ة   ماي حل   ً اً        تعزيز  ة        التشريعي         القوانني         من    ً اً           الربملان عدد      وسن  

                                   ادة املشاركة السياسية يف احلكم وتعزيز         تعزيز زي  يف       احمللية          املقاطعات        ىل جمالس  إ                              نقل السلطات من احلكومة املركزية 
   .          اجملتمع احمللي         على صعيد        احمللية و       قاطعات     امل             حقوق اإلنسان يف

              قد بـدأ              بناء السالم                األمم املتحدة ل              طار صندوق    إ               ىل سرياليون يف     إ            مم املتحدة     األ             الذي تقدمه        دعم       ال    وإن  
         رامية إىل        مشاريع                   ويتواصل اآلن تنفيذ   .  ة    جلذري ا      الرتاع      سباب  أ                                تسهيل توطيد السالم عن طريق معاجلة            يؤيت أكله يف 

   مبا        وهرية،               بعض القضايا اجل      معاجلة    و      القضاء                  تعزيز مؤسسات قطاع    و                                    بناء قدرات جلنة حقوق اإلنسان يف سرياليون
                                  ، إجراء االنتخابـات الرئاسـية          ٢٠٠٧     عام              الطارئة يف                            ومن التطورات الرئيسية      .   هم             الشباب ومتكين            ها توظيف     في

                           على ما يبدو مبراعـاة            ملتزمة               قيادة سياسية       بروز           احلكومة و    يف        تغيري         إحداث             أفضت إىل       حيث   ،     جاح             والربملانية بن 
   .                                 ما أدلت به حىت اآلن من تصرحيات علنية    ً        بناًء على                           حقوق اإلنسان وسيادة القانون

    .                                                                                                      وبرغم هذه التطورات، ال يزال هناك عدد من التحديات املاثلة أمام اإلعمال الكامل حلقوق اإلنـسان                 
   ،                           قـضاياهم املعروضـة عليهـا     يف           احملـاكم     نظر           متكررة يف     تأخري     حاالت     ون    واجه ي       احلقوق                   ما انفك أصحاب     و

                                  وتزايد حوادث العنف القائم على نوع          االحتجاز       أوضاع     وسوء           ، ويعانون  ة                        لفترات طويلة قبل احملاكم     ُ        وُيحتجزون
             تقدم كبري يف                    ومل يالحظ إحراز      .    ناث     لإل  ة            اء التناسلي   عض     األ  ه                                        مبا يف ذلك االغتصاب والعنف املرتيل وتشوي         ،      اجلنس

     مـم                             التنمية البشري لربنامج األ         دليل                ىل قاع مؤشر     إ               سرياليون هبطت       ألن                                      جمال احلقوق االجتماعية واالقتصادية،     
   .    ٢٠٠٧          منائي لعام          املتحدة اإل

      بـني         الفوضى        فاقم ت و                  على نطاق واسع؛             املستشري           الفساد،         ًَ      ً   اهتماماًَ شديداً          ستدعي      اليت ت        األخرى        سائل         ومن امل   
                             إيالء اهتمام أكرب لعملية          ويلزم   .                      البلد حقوق اإلنسان                                         وانتهاك شركات التعدين العاملة يف      ؛            دهور البيئة   وت   ؛    بة          صفوف الطل 

   .              موضع التنفيذ                    جلنة احلقيقة واملصاحلة            اليت اقترحتها      صالحات     اإل    لوضع   ً اً            الدستور ضمان                      إصالح القوانني واستعراض 
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  احملتويات

  الصفحة  ـراتـالفق  
  ٤  ١     . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . مقدمة   - أوالً 
  ٤  ٣٣-  ٢  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . حالة حقوق اإلنسان   - ثانياً 

  ٤  ٣ -  ٢  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . احلق يف احلياة واألمن الشخصي   - ألف  
  ٤  ٩ -  ٤  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . احلقوق السياسية   - باء   
  ٦  ١٤- ١٠  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . حقوق الطفل   - جيم  
  ٧  ١٨- ١٥  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . حقوق املرأة   - دال  
  ٨  ٢٠- ١٩  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الالجئون  - هاء   
  ٩  ٢٣- ٢١  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . والثقافية احلقوق االقتصادية واالجتماعية   - واو  
  ٩  ٢٩- ٢٤  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . قطاع العدل   - زاي  
  ١٠  ٣٣- ٣٠  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . جلنة استعراض الدستور   - حاء  

  ١١  ٥٨- ٣٤  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . أنشطة األمم املتحدة يف جمال حقوق اإلنسان   - ثالثاً 
  قسم حقوق اإلنسان وسيادة القانون يف مكتـب األمـم املتحـدة              - ألف  
  ١١  ٣٦- ٣٤  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . املتكامل يف سرياليون     
  ١٢  ٣٩- ٣٧  . . . . . . . . . . . . . . . .  ٢٠٠٧تخابات الربملانية والرئاسية لعام رصد االن  - باء   
  ١٣  ٤٨- ٤٠  . . . . . . . . . . . . . . . . رصد أوضاع احملاكم ومراكز الشرطة والسجون   - جيم  
  ١٥  ٥٣- ٤٩  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . بناء القدرات   - دال  
  ١٦  ٥٦- ٥٤  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان  - هاء   
  ١٧  ٥٨- ٥٧  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . جلنة بناء السالم   - واو  

  ١٧  ٦٣- ٥٩  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . العدالة االنتقالية   - رابعاً 
  ١٧  ٦١- ٥٩  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . جلنة احلقيقة واملصاحلة   - ألف  
  ١٧  ٦٣- ٦٢  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . احملكمة اخلاصة لسرياليون   - باء  
  ١٨  ٦٦- ٦٤  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . االستنتاجات والتوصيات   - خامساً
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   مقدمة–   ً أوال  
 ملدة  والية مكتب األمم املتحدة املتكامل يف سرياليون         ، )    ٢٠٠٦ (    ١٧٣٤                مبوجب قراره     ،              مدد جملس األمن    -  ١

        تتمثـل                               وفيما يتعلق حبقوق اإلنسان،       .              لتوطيد السالم  تيسرياً،  ٢٠٠٧ديسمرب  /ألول كانون ا  ٣١حىت   شهراً   ١٢
                                       وإعداد خطة عمل وطنيـة بـشأن حقـوق     ،                                                     والية املكتب يف مساعدة احلكومة على إنشاء جلنة حلقوق اإلنسان 

   ،              طة القـضائية                                          وتعزيز سيادة القانون واستقالل السل      ،                                                 والتعجيل بتنفيذ توصيات جلنة احلقيقة واملصاحلة       ،      اإلنسان
   .                                   وحتسني قدرات جهاز الشرطة ونظام السجون

   حالة حقوق اإلنسان–     ً ثانيا  
   احلق يف احلياة واألمن الشخصي–ألف 

ينتظرون تنفيذ  فرداً   ٢٠ ويوجد حالياً .  سرياليون ة يف  من القوانني التشريعي   عدام جزءاً عقوبة اإل ال تزال     - ٢
. على شخص واحـد   . عدامكم باإل ُح،  ٢٠٠٧يف عام   و.  نساء ٣منهم  بالغون، و ، ومجيعهم   فيهمحكم اإلعدام   

 تقريراً،  ١٩٩١دستور عام    الستعراض   ٢٠٠٧يناير  /يف كانون الثاين  نشأة  الدستور، امل ستعراض  جلنة ا وأصدرت  
يف مجيع حاالت   إلغاؤها  عدام، ولكن ينبغي    عقوبة اإل باإلبقاء على   وصت فيه   ، أ ٢٠٠٧بريل  أ/ نيسان ١٥يف   ولياًأ

قد أوصت اللجنة   و. حبياة اآلخرين مباشرة  ودي  ابع سياسي ال ت   اليت تتسم بط  و غريها من اجلرائم     أ  العظمى ةاخليان
مكتب وليس لدى قسم حقوق اإلنسان يف       . إلغائها سنوات هبدف    ٥ل  كعدام  عقوبة اإل بإعادة النظر يف    الربملان  

، ومل يتلق بدون حماكمةالتعسفية واإلعدام  عداماإلحاالت تقارير عن بأية علم  يف سرياليون األمم املتحدة املتكامل
  .أي تقرير منه

ـ     تزايد  نظراً ل ولُوِحظ أن الشعور بانعدام األمن متنام بني النساء واألطفال            - ٣ وادث التقـارير املتعلقـة حب
رب ممارسة  ناث، الذي يعت   لإل ةعضاء التناسلي طفال، مبا فيه تشويه األ    يذاء اجلسدي لأل  االغتصاب والعنف املرتيل واإل   

  .وال حيظره القانونتقليدية 

   احلقوق السياسية–باء 

عنـدما  ،  ٢٠٠٢ منذ عـام      القائمة على تعدد األحزاب يف سرياليون، وخصوصاً       ةعادة الدميقراطي منذ إ   - ٤
ة وتعددياالجتماعية السياسية   ئة  التنشهائالً يف    اًالبلد منو يشهد  ،  رتاعيف مرحلة ما بعد ال    عقدت أوىل االنتخابات    

رية حباالختيار وأكرب يف رية التمتع حبىل إيؤدي ، مما  عن التوسع املطرد يف اجملال السياسي، فضالًاألحزاب السياسية
قلة الرغم وب.  حبرية أكرب إىل حد بعيداملواطننيأوساط املشاركة بني وتكوين اجلمعيات وممارسة احلقوق السياسية 

 بلغ عـدد األحـزاب      حيثاآلخذ يف النمو بسرعة،     فهو  يني نسمة،    مال ٥ البالغ   ،عدد سكان سرياليون  النسبية ل 
خفّض و. ةربملانيالولرئاسية  ا٢٠٠٧عام  انتخابات متاماً حزباً يف الفترة اليت سبقت ٢٨السياسية املسجلة يف البلد   

 جلنـة تـسجيل   أجرهتا  وشفافة  عقب عملية تسجيل منصفة      رمسياًمعترف هبا   أحزاب   ٩عدد هذه األحزاب إىل     
  .حزاب السياسيةاأل
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لحقـوق  حلرة ل االعقبة الرئيسية اليت تقف يف طريق املمارسة        فإن  ،  ٢٠٠٧لعام  االنتخابات الوطنية   وقبل    - ٥
نظام املشايخ التقليدي داخل من زعماء  كبار التزايد مظاهر التعصب السياسي من قبل بعضيف   قد متثلتالسياسية

 حزب الشعب السرياليوين ومؤيدوه واملتعاطفون معه ووكالء االقتراع         حوما بر  .الذي يتمتع بنفوذ كبري يف البلد     
 الشرقية املناطقصعوبة بالغة يف مزاولة العمل أو االضطالع بأنشطة سياسية يف جيدون املنتمون إىل أحزاب معارضة 

كبـار   نـزوع بب بسواجلنوبية من البلد اليت ال تزال إىل حد بعيد معقالً سياسياً للحزب احلاكم السابق، وذلك         
تعرض زعماء املعارضة للمـضايقة     ،   مثالً خالل فترة ما قبل االنتخابات    ف. الزعماء إىل وضع العراقيل يف طريقهم     
احلزب زعم أن ذلك مت بتوجيه من       ، ويُ ناطقالتجمعات السياسية يف هذه امل    بشكل متكرر ومل ُيسمح هلم مبخاطبة       

يف الثأرية   و ةنتقامياألعمال اال  يف خطر   إجياد ِحراك  أدى ذلك إىل      كان متوقعاً، فقد   وعلى حنو ما  . احلاكم آنذاك 
  .الرئاسية مباشرةعقاب االنتخابات أ

 ٤٦املمتد لفتـرة     ،لبلدلالتاريخ السياسي    ألول مرة يف     ىل آخر إاالنتقال من زعيم مدين     وبرغم سالسة     - ٦
خسر حزب الشعب السرياليوين، الذي من وجهة الالذعة املنتيجة لالنتقادات مستشرية فيه  ال تزال التوترات عاماً،

 للتأثري على نتائج االنتخابات ملصلحة واجملتمع الدويللالنتخابات لجنة الوطنية البني املزعوم تواطؤ بشأن الالسلطة، 
ر ىل زيادة حدة التوت إ الوضعهذاقد أدى ف وحسبما كان متوقعاً،. ملؤمتر الشعيب العاموهو ااحلزب احلاكم اجلديد، 

 باحلقوق السياسية، ألحزاب وأفضى إىل احلد بشكل كبري من متتع بعض أعضاء حزب الشعب السرياليوينبني افيما 
وحـزب املعارضـة   اجلديـد  التعاون واحلوار بني احلزب احلاكم انعدام  وإن  . وهو اآلن حزب املعارضة الرئيسي    

علـى تـضييق    وقد عمل ضمناً    بل االستقالل،   ما ق فترة  على املشهد السياسي منذ     الذي هيمن    ،الرئيسي اجلديد 
 يكون عـريض القاعـدة    أمام التوصل إىل أي توافق وطين هادف يف اآلراء          على األقل يف الوقت احلايل،      اجملال،  
  .جتماعي والوحدةالتماسك االوطنية والسياسية لتحقيق املصاحلة ال ةديناميكي إلجياد اًوضروري

وافع سياسـية ضـد شخـصيات    املرفوعة بدعدد من القضايا  يفنونية  احملاكم القا نظرتوخالل العام،     - ٧
، ، السيد تشارلز مارغاي   يلتغيري الدميقراط من أجل ا  حلركة الشعبية   ا ، قضية زعيم حزب املعارضة    منها،  املعارضة

تعريض يه بإلاهتامات عقب توجيه ة بو، اجلنويب مبدينقليمي  يف املقر اإل٢٠٠٦نوفمرب / يف تشرين الثاينالذي اعُتقل
القضية عندما تولـت     رفضت احلكومة اجلديدة     وقد.  للخطر ،سولومون برييوا آنذاك، السيد   حياة نائب الرئيس    

اجلبهـة   ما كان ُيعـَرف ب     باسمغويل، املتحدث السابق    مثة قضية أخرى تتعلق بالسيد مايكل أومري        و. السلطة
عـن  على ما ُيزعم    التآمر   بتهمة   ٢٠٠٦يناير  / الثاين  كانون ١٢ بتاريخ يف فريتاون الذي اعتقل   ة،  املتحدة الثوري 

من حرمانـه   ذاتهيف الوقت مرة خالل العام، بينما اشتكى  ٥٠كثر من   ألحماكمته  وأرجئت  . برييواالسيد  اغتيال  
. حق اإلفراج عنه بكفالةمن  أسرته أو  من أفراد زياراتتلقيمن والئقة  طبية ةعناياحلصول على حق  من بانتظام
مجيع بالتايل  لتسقط  القضية،   بياناً برفض زارة العدل    و أصدرت،   الدستورية اليمَني الرئيس   أداءالنتخابات و وبعد ا 

  . العظمىبريطانيامنذ ذلك احلني إىل غادر   الذي،السيد غويلضد التهم املوجهة 

يف  مراجعة شاملة ألصول احلكومة وبراجمها، أجراها فريـق انتقـايل رئاسـي كُلِّـف بـذلك                وجرت  - ٨
 موارد الدولة على نطاق واسع يف مرافق اخلدمة  وإدارِةإساءة استخدامِالنقاب عن كشفت ، ٢٠٠٧سبتمرب /أيلول

ىل إحالة هذه النتائج إ  كوروماالرئيسوقد قرر  .العامة ككل، مردها عدد من كبار املسؤولني يف احلكومة السابقة
احلكومة هذا جراء  وعلى الرغم من أن إ. مرتكبيهامقاضاةة  فيها وإمكانيشامل جراء حتقيقجلنة مكافحة الفساد إل
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فإن خطورته تكمن يف زيـادة حـدة   مع الفساد ،  مطلقاً عدم التسامحجوهري بالنسبة ل  املساءلة و ر يف إطار    مربَّ
  .حزب الشعب السرياليوينالتوترات السياسية القائمة بني احلزب احلاكم و

  قـانون النظـام العـام      يتمثل يف    ،لسالم واالستقرار جسيمة على ا   اًارثف آ ومثة حتد كبري حيتمل أن خيلِّ       - ٩
مظاهر العنف بني الطلبة أثناء االضطالع بأنـشطة          الذي يتسم بطابع نقدي الذع للغاية، ويف نشوء        ١٩٦٥لعام  

ـ املتكميم أفواه   لعلى تطبيق القانون باستمرار     احلكومات السابقة   وقد دأبت   . فيما بني املدارس  رياضية   ، شقنين
 ومجاعات الدعوة   اجملتمع املدين  أصواتإىل أدىن حد من ارتفاع      التقليل  ، و االنتقاديونن  وباألخص منهم الصحفي  و

 مظاهر يضاًأومن دواعي القلق . صفوف املعارضة السياسيةتنفذة يف وبعض العناصر املإىل مناصرة حقوق اإلنسان 
الشهرين املاضيني،  وخالل  . فيما بني املدارس  رياضية   بأنشطة   اصة أثناء االضطالع  وخالعنف املتكررة بني الطلبة،     

ستة رجال ، أصيب خالهلا الرئيسية يف البلد معارك عنيفة مع الشرطة     خاض عدد من طلبة إحدى املدارس الثانوية        
 وعالوة على ذلك، انقلب عدد من املظاهرات واإلضرابات الصناعية إىل مظاهر            .شرطة جبروح خطرية  من أفراد ال  

بِلغ عن كما أُ.  بشكل هادفالنظام العامعلى ضمان إدارة  منية   األ ةجهزقدرة األ كبرياً بشأن    وطرح حتدياً ،  نفع
ة، مما يؤدي يف    امللكيسندات  بسبب سوء تسجيل    ،  وملكيتهابشأن استخدام األراضي    اضطرابات متكررة   حدوث  

 ىلإنذير سـوء بالنـسبة   هذه احلوادث ات وتعد تبع.  إىل مطالبة عدة أشخاص مبلكية أرض واحدة      أكثر األحيان 
  .اً هشاً وسالماً متوتراً سياسياًوضع بلد ال يزال يواجهيف من حتقيق السالم واستتباب األ

   حقوق الطفل–جيم 

مكتب األمـم   وقدم  . تعزيز حقوق الطفل ومحايتها   ل  على صعيد اجلبهة التشريعية    بعض اخلطوات اِختذت    -  ١٠
 االجتماعية وشؤون ةبالتعاون مع وزارة الرعايإىل مناصرته ر الدعوة ويّساً قنيت اًدعم يوناملتحدة املتكامل يف سريال

بني الذي ينسق ) ٢٠٠٧(املرأة والطفل واملنظمات املعنية حبقوق الطفل، وذلك من أجل سن قانون حقوق الطفل   
عـاجل  ولكن هذا القـانون ال ي     . فلاتفاقيه حقوق الط  طابقها ب وياملتعلقة بالطفل   مجيع التشريعات الوطنية القائمة     

األطفـال  احتياجـات   ميس  و ،مستشرية على نطاق واسع   ، وهي ممارسة       ناث     لإل  ة            اء التناسلي   عض     األ  ه    تشويممارسة  
لسن اليت تبدأ فيها دىن لأحد جوهري يهدف إىل تعيني كم وُحِذف من هذا القانون ح. املعوقني اخلاصة وحقوقهم

  ذلك احلكم   إلعدادهن حلياة البالغات، وذلك استناداً إىل ما يترتب عليه            ناث     لإل  ة            اء التناسلي   عض     األ  ه    تشويطقوس  
دراج إعلـى   ، و  األعضاء تشويهممارسة  ن قانون حيظر    َسعلى  الربملان  املفوضية  شجع  تو. سياسية وثقافية من آثار   

  .طفال املعوقني يف مشروع القانون املتعلق حبقوق املعوقنياحتياجات األ

لتلك انون حقوق الطفل، ال يزال هناك عدد من التحديات املاثلة أمام اإلعمال الكامل              وبرغم إصدار ق    -  ١١
 جبمعيات سرية إلجراء طقوس إعدادهن حليـاة البالغـات   الفتيات الصغرياتويتواصل بال هوادة إحلاق    . احلقوق

ىل إفرباير، /يف شباط اليونمكتب األمم املتحدة املتكامل يف سريأشارت تقارير تلقاها و.  ة          التناسلي       أعضائهنوتشويه 
)  لإلناث مجعية سرية (سنة أحلقن جبمعية بوندو      ١٥ و سنتني بني   نعمارهأتتراوح  فتاة   ٦٠٠كثر من   أنه ِقيل إن أ   

جدير بالتقدير مبقاطعة حراز تقدم إلوحظ و.  اإلقليم اجلنويبيف  مقاطعة بو  أخضعن لتشويه أعضائهن التناسلية يف    و
سـنة   ١٢ ال تتجاوز أعمارهم    ية، وبرغم ذلك، يتواصل إكراه األطفال الذين       والقسر ةر املبك جياتجمال الز بو يف   
نفاذ  إ وإن. قطاع التعدين يف  سيما   ال، و ة كربى متثل مسأل طفال  عمالة األ ت  ئوما فت . الزواج دون موافقتهم  على  
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.  أمـراً ضـرورياً   ال يزال،الوعيباالقتران مع تنسيق عملية إذكاء       ،طفالالتشريعات القائمة اليت حتظر عمالة األ     
  .يف التعديناليت تستخدم األطفال شركات للرخص التعدين منح تعليق  يف سبيلويتعني بذل جهود 

يف وقد أسهمت . ولُوحظ بعض التحسن يف معدل التحاق األطفال باملدارس، وخصوصاً فيما بني الفتيات  -  ١٢
والرسوم املدرسية للفتيات حـىت     املوحد  والزي املدرسي   تب   مبادرة احلكومة املتعلقة بتوفري الك     هذا التقدم إحراز  

كثريات ينقطعن  فتيات  هناك  على الرغم من ذلك، ال تزال       و. ختارةاملقاطعات امل يف بعض    الثانويمرحلة التعليم   
  .ية والقسرةاملبكرزجيات احلمل وال بينها،  ألسباب خمتلفةةعن الدراس

طفال االجتار باألينظرون إىل سرياليون سكان كثري من وال يزال ال. سيةرئي قضيةطفال االجتار باألوما برح   -  ١٣
مـن أسـرهم    طفـال   األيتواصل أخذ   لذلك،  و.  على حنو غري مشروع    عرب احلدود على أنه مقصور على نقلهم      

الت فإمع  ،اليت ُيجربون على أدائهاخرى دوار األبني األمن ، يف الشوارعالبيع إجبارهم على اخلدمة يف البيوت وو
  . للضحايا والشهودةتوفري احلمايناة لردعهم ووتشجع احلكومة على مالحقة اجل. من العقاباجلناة 

 دون متثيل   اكممام احمل ويعد مثول األطفال أ   . ببطء خطاه حداث  يدان قضاء األ  يف م ويتسم التقدم املُحرز      -  ١٤
وعمدت الشرطة يف عدد من     .  أمراً عادياً  ، االجتماعية ةوزارة الرعاي أو حضور املتدربني فيها من موظفي       قانوين  

صـالحيات يف   حىت اآلن إ  توجد  وال  . كبالغنيليتسىن حماكمتهم   ثناء التحقيق   أطفال  األاحلاالت إىل تغيري أعمار     
، يف هـذه املقاطعـات    فإن املدافعني عن األحداث الذين ُيعتقلون       نتيجة لذلك،   و. ت الشمالية والشرقية  قاطعاامل

 ىلإحاجة ملحة   مثة  ،  عليهو. و فريتاون أ بو   يتم نقلهم إىل  السجن حىت    ُيزج هبم يف     وأالشرطة  يف مراكز   حيتجزون  
 .ال حلل هذه املشاكل فحسب، ولكن للبحث عن بدائل الحتجاز األحداث أيضاً            ،حداثصالح نظام قضاء األ   إ

برنامج  من بينها  الصلة،   العمل مع احلكومة واملؤسسات ذات     مكتب األمم املتحدة املتكامل يف سرياليون     ويواصل  
  .هذه املشكلة، ملعاجلة قطاع العدلتطوير 

   حقوق املرأة–دال 

تقاريرها األولية من الثـاين إىل      سرياليون  وقد قدمت   . أة حقوق املر  ةمحايوذت خطوات هامة لتعزيز     اِخت  -  ١٥
التـدابري  لضوء فيها علـى     رأة، مسلطة ا  شكال التمييز ضد امل   أعن حالة تنفيذ اتفاقيه القضاء على مجيع        اخلامس  

تكميلي تقرير   وقُدم أيضاً    .١٩٨٨ عام   منذ تصديقها عليها يف    مبوجب االتفاقية     املقطوعة املتخذة لتنفيذ التزاماهتا  
دينية، وتولت رابطة سـرياليون     قوق اإلنسان ومنظمات    حل ومنظمات   مواز من قبل ائتالف يضم مجاعات نسوية      

،    ناث    لإل ة           اء التناسلي  عض    األ ه    تشويجال املتعلق منها مبفيما عدا ، عاءات احلكومةادويؤيد االئتالف عموماً  . تنسيقه
ة شؤون املرأة، والـذي     لوزاراملقدم من امليزانية    لدعم  اواملسألة   يف معاجلة     مبكيالني احلكومة كيل انتقد فيها اليت  و

  .قضايا املرأة كما ينبغيعاجلة وصفه بأنه غري كاف مل

 منظمات اجملتمع املدين  وألمم املتحدة والشركاء الدوليني     اوالدعم التقين وتدخل     وةالدعوبفضل استمرار     -  ١٦
قانون أيلولة امللكية وقانون تسجيل الزجيات العرفية     والقانون املتعلق بالعنف املرتيل     صدر الربملان   أ،  ٢٠٠٧يف عام   

شكال أ لتنفيذ اتفاقيه القضاء على مجيع       يزاًتعز، وذلك   ")مبشاريع القوانني املتعلقة باملرأة   "املشار إليها   (والطالق،  
ـ     راسخاً اًومن املؤمل أن يرسي إصدار هذه املشاريع أساس       . رأةالتمييز ضد امل    ة للتصدي للممارسـات التمييزي
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 ولكـن . والتنمية االقتصادية إضفاء طابع الدميقراطية    دور هادف يف عملية     أداء  تمكينها من   ل،  أةوالعنف ضد املر  
ـ وة  الربملان قانون اجلرائم اجلنسي   هماً، فإن من الضروري أن يسن        م اًثردث هذه املشاريع أ   سعياً إىل أن حت    انون ق

  .تنفيذها على حنو فعالمن أجل االجتماعية ة زارة الرعاية لوامليزانيكافية من خمصصات يرصد ، والزواج

عمال الكامل حلقـوق    ثلة أمام اإل  املاالتحديات  وبرغم التقدم احملرز على صعيد اجلبهة التشريعية، إال أن            -  ١٧
 أةعمال الكامل حلقوق املرأمام اإل حتدياًأة ميثالن املساواة بني اجلنسني ومتكني املروما انفكت .  ال تزال كثريةأةاملر

وعـدد مـن     ٥٠/٥٠ جمموعة سرياليون    مع مكتب األمم املتحدة املتكامل يف سرياليون     وقد تعاون   . يف سرياليون 
 ٢٠٠٧ عـام النتخابات  توعية بشأن الطموحات من املرشحات      بأنشطة  لالضطالع  خرى   األ النسويةاملنظمات  

 ١٦ىل إ ١٨من غري أن متثيل املرأة يف الربملان اخنفض . يف املشاركة يف العملية السياسيةبشأن حقوق املرأة والعامة، 
 ايل على املوقف التمييزي املتأصـل     مما يدل بالت  حلكومة اجلديدة،    يف منصب وزير با    نيممثلة، ومل ُتعني سوى سيدت    

  .جتاه املرأة لتويل منصب زعيمة سياسيةبعمق 

. إعمال حقوق املرأة يف البلـد   مام   أ عائقاًتشكل  حوادث العنف اجلنسي واملرتيل     وما برحت أيضاً زيادة       -  ١٨
الضرب واالعتـداء   ت  ، مبا فيه حاال   لعنف املرتيل لبانتظام  الاليت يتعرضن   من   يف املائة    ٦٧ىل  وهناك نسبة تصل إ   

رفع مستوى وعـي املـرأة       بفضلارتفاع معدل اإلبالغ عن حاالت العنف       رغم  وب. وتدمري املمتلكات واحلرمان  
 بالقدرات  شرطة سرياليون  التابعة ل  سرةوحدات دعم األ  مرتكبيها بفعل عدم متتع     حماكمة  ، تتواصل إعاقة    حبقوقها
الذين يشغلون مناصب سقاط التهم، وعرقلة سري العدالة من قبل إلسر الضحايا أفراد أ، والضغط من جانب الكافية

. ئية ملدة طويلة غـري اعتياديـة      اكمات القضا بفعل حاالت تأخري احمل   ن، و ون والسياسي والزعماء التقليدي رفيعة، مبن فيهم    
ىل إ،  اك مبقاليد هذه األمور   املسؤولة عن اإلمس  الوطنية  هي اهليئة   ، و املرأة والطفل  االجتماعية وشؤون    ةوزارة الرعاي وتفتقر  
. أة لربامج متكني املرةيزانيما يكفي من خمصصات املاحلكومة كما أن حركتها مشلولة بسبب عدم رصد ، ات الالزمةالقدر

  .ةوالوزاروحدات دعم األسرة بناء السالم الدعم لبناء قدرات لمم املتحدة ويقدم صندوق األ

   الالجئون–هاء 

  ليبرييـون،  ، مجـيعهم    ئـاً  الج ٩ ٩٤٧  زهاء ٢٠٠٧كتوبر  أ/ول تشرين األ  ١٥غاية  بلغ عدد الالجئني ل     -  ١٩
بو  تقع يف اجلزء اجلنويب الغريب منه مبقاطعيت          خميمات ة مثاني يفالالجئني  البلد  ستضيف  وي.  فرداً منهم  ٥٧باستثناء  

 ساساً، هي أ بلدان ثالثةيفئ  الج٢٠٠أن ُيعاد توطني  ٢٠٠٧ومن املتوقع حبلول هناية عام . فريتاونيف وكينيما و
والالجئون . اً يف نظام احلكومةحيتهم صورعايالالجئني عليم وجيري اآلن دمج ت. دةستراليا والواليات املتحأكندا و

 الالجئني لشؤونالسامية   ية األمم املتحدة  مفوضوقدمت  . ق يف التعليم  والسرياليونيون سيان من حيث التمتع باحل     
وقُلص تدرجيياً  . ٢٠٠٦ هيوني/حزيرانشهر  يف الكليات حىت    الطلبة   دفع رسوم تعليم     شكلالدعم ملرة واحدة يف     

  .٢٠٠٧ سبتمرب/يلولأاملفوضية يف املقدم من املباشر الصحي الدعم 

ويتمثل التحدي الرئيسي املاثل أمام سرياليون، كبلد مضيف، يف وجود الجئني ال يرغبون يف البقـاء يف                   -  ٢٠
األساسي لسبب وا .لعودة طوعاً إىل الوطن، وإمنا يريدون فقط إعادة توطينهم يف بلد غريب     سرياليون وال خيتارون ا   
ومع . احلصول على تصاريح عمل    اليت تعترض طريق      سرياليون والعقبات  مستوى الفقر يف  الكامن وراء ذلك هو     

  .يف القطاع اخلاصالعاملني الجئني الطرف عن الكثري من الض احلكومة غذلك، ت
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  قوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية احل–واو 

يف ، سـرياليون  ٢٠٠٨- ٢٠٠٧ة للفترة  التنمية البشريه عنتقريريف منائي  مم املتحدة اإل  األصنف برنامج     -  ٢١
إملام البالغني بالقراءة والكتابـة وإمجـايل       متوسط العمر املتوقع و    على أساس     بلداً ١٧٧املرتبة األخرية من أصل     

  يف و. مجـايل للفـرد   التعليم االبتدائي والثانوي والتعليم العايل والناتج احمللـي اإل        شترك يف   معدالت التسجيل امل  
يف إشـارة   ،  ) بلداً ١٧٧ من أصل    ١٧٦(خرية  املرتبة األ من بني البلدان اليت حتتل      سرياليون  صنفت  ،  ١٩٧٦عام  

  .لتضاؤلائية لأللفية آخذة يف امنهداف اإلحتقيق األيف ن فرص سرياليون واضحة إىل أ

تنمية حتقيق   احمللية من    ة على متكني احلكوم   ٢٠٠٧ لعامسرياليون  ة اخلاص ب  التنمية البشري  تقريروقد ركز     -  ٢٢
 اخلدمات ة حمدوديمن بينهاالتحديات اليت تواجهها سرياليون، سلط الضوء على و،  مستدامة واحلد من الفقرةبشري

وازديـاد   وارتفاع مستوى البطالة      اجلنسني وعدم متكني السكان    وعدم املساواة بني  يئية  االجتماعية واملشاكل الب  
لـشرب  الـصاحلة ل  يـاه   املمثل  ،  ساسيةىل اخلدمات االجتماعية األ   إ استمرار االفتقار    ٢٠٠٧ شهد عام و. الفقر

  .ومرافق التعليم الصحيةة وخدمات الرعاي

              تتواله شـركة               مشروع سكين    و  .         عة كونو                       نشطة التعدين يف مقاط    أ    ب  ة                              انتهاكات حقوق اإلنسان املرتبط           استمرت  و  -  ٢٣
                   أصـحاب املمتلكـات                                  مرافق سكنيه بديلة للمتضررين من         لتوفري (Koido Holding Limited)                     كويدو القابضة احملدودة 

         وانتـهت    .                              دعوة  منظمات اجملتمع املـدين            تزايد       رغم                   خبطى وئيدة، ب                 يسري تنفيذه                        اليت تضطلع هبا الشركة               التعدين         بأنشطة
     بسبب        كويدو        شركة         ضد       ٢٠٠٧       نوفمرب   /               تشرين الثاين    ٢٣   يف                  صحاب املمتلكات                        ام هبا املتضررون من أ        ة ق             مظاهرة سلمي 

         وأوقفـت    .                   أودت حبياة شخـصني              عمال شغب     بأ                                    واالنتهاكات املستمرة حلقوق اإلنسان،            السكين        شروع    امل       تنفيذ          تأخري
   .          ً         فتحت حتقيقاً يف املوضوع              مليات الشركة و             منذ ذلك احلني ع       احلكومة 

  ع العدل قطا–زاي 

  يف ومثة مشروع لبناء القـدرات جـرت املوافقـة عليـه             .لُوحظ إحراز بعض التقدم يف قطاع العدل        -  ٢٤
نشطة،  من الربامج واألاًعدديتضمن بناء السالم، لاألمم املتحدة يف إطار صندوق دعم تقدمي الل، ٢٠٠٧ هيولي/متوز

املزيد من  وتوظيف  حماكم معنية بالقضايا املتأخرة     نشاء  إ، و عيني املزيد من القضاة واملوظفني القضائيني     ت من بينها 
مـع  م  ممارسـاهت  مواءمةرؤساء احملاكم احمللية سعياً إىل      وتدريب  إضافية  حماكم  وتدريبهم وتشييد   املدعني العامني   

عم  من أجل تقدمي الد    احلقوقكلية  رجيي  خلتدريب  اليوفر املشروع   كما  . لدستور ومعايري حقوق اإلنسان   أحكام ا 
فإن مـن   ،  نشطةتنفيذ هذه األ   يف   تقدم كبري ه لُوحظ إحراز    نمن أ رغم  على ال و. القانوين ملؤسسات قطاع العدل   
  .ل قطاع العد كامل نطاقعلىالسابق ألوانه حتديد أثر ذلك 

إطالـة فتـرات     القضايا واملغاالة يف     فراط يف تأجيل  واإلوتواصلت خالل العام حاالت تأخري احملاكمات         -  ٢٥
ـ  . ةفترات طويلة قبل احملاكم   لاالحتجاز  حاالت  حتياطي و احلبس اال  ا يتعلـق  ومل ُتتخذ أية تدابري إصـالحية فيم

 وال يزال هناك الكثري من احملاكم الرديئة التـشكيل          .وإصدار األحكام كفالة  املبادئ التوجيهية إلخالء السبيل ب    ب
 ٥العليا الدائمني عن حملكمة أال يقل عدد قضاة امثالً على أنه ينبغي وينص الدستور . دستور سرياليونواليت تنتهك 

 قضاة، يف حني أنه ليس لدى احملكمة العليا سوى قاضيني ٩ عن على األة واحملكم؛٧عن قضاة، وحمكمة االستئناف 
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 حبسب مقتـضيات  ن تشكيل احملاكم    ع اًعوضو.  قضاة ٧ علىاألواحملكمة   قضاة؛   ٣حمكمة االستئناف   و؛  دائمني
ىل تفـاوت يف    إدى  أ، مما   ت كبرية عويضات اتجمموعبعقود متنحهم   لتوظيف القضاة   أت ممارسة   فقد نش الدستور،  

 ملواءمةهناك حاجة ملحة فإن ولذلك، . ئيةنتاجية داخل السلطة القضاهبوط املعنويات واإللقضاة، واهيكل رواتب 
الذي مينع حالياً   قانوين  الظر  احلورفع   ووضع حد ملمارسة توظيف القضاة بعقود        لدستورأحكام ا مع  احملاكم  إدارة  

قد يـدفع   و. مناصب قضائية هم يف   و تعيين أ البلدسرياليون من ممارسة القانون يف      دربني يف   املاحملامني والقضاة غري    
  .ئية فيهاىل ديارهم وقبول التعيينات القضاإالعودة إىل  الشتات يفالقضاة واحملامني هذا األمر املتمرسني من 

       يوجـد     ال    و  .              إقامة العدالة       تأخري        حاالت  اً القيود املفروضة على قدرات وزارة العدل يف         وقد أسهمت أيض    -  ٢٦
       الشرطة                       واملدعون العامون من      .      قاليم        يف األ   ٣                يف فريتاون و    ٤         منهم  ،                     يف عموم أرجاء البلد                          عضاء النيابة العامة         من أ    ٧     سوى  

         ونتيجـة    .     قضاء  ال      يف جمال       ً شامالً                  ً ني وال يتلقون تدريباً             هم ليسوا حمام                نيابة عن الدولة    بال         اجلرائم             قاضاة مرتكيب           املرخصون مب 
                 عادة النظـر يف     إ    لى   ع        احلكومة           املفوضية  ُ      ُتشجع   و  .                     يف عملية املقاضاة                          من معايري حقوق اإلنسان                         ال يتم التقيد بعدد            لذلك،  

   .          حمامني مؤهلني       اجتذاب            الدولة هبدف                املدعني العامني يف           شروط خدمة 

 ،ة احملليات على مستوى اجملتمعاالحتكام إىل القضاء   سبل   يسهِّل الذي   ،ةليدينظام احملاكم التق  ولُوحظ أن     -  ٢٧
فإن مـن    ،عليهو. ملراجعة قضائية قرارات هذه احملاكم    وقلما ختضع   . أةقمعي ومتييزي ضد املر   نظام  معروف بأنه   

إصدار  حلقوق اإلنسان، و   حكام الدستور واملعايري الدولية   أمع  واءمتها   مل ةالنظر يف القوانني العرفي   الضروري إعادة   
  . اإلداريشراف السلطة القضائيةإلاحملاكم احمللية إخضاع ىل إالذي يهدف قانون احملاكم احمللية املعلق مشروع 

وخلص املشاركون يف . واحداً من التحديات الكربى اليت تواجه السلطة القضائيةيشكل وال يزال الفساد   -  ٢٨
غـري  نه  أ، و                                                                     إىل أن الفساد مستشر على نطاق واسع داخل صفوف السلطة القضائية            مؤمتر عقد مؤخراً لرابطة احملامني    

 ةاحلالوما انفكت هذه .  أيضاً وموظفي الدعمسعاة احملاكميعتري إمنا ، واملوظفني القضائينيالقضاة ومقصور على 
مبا فيهـا  لخدمة،  لالسيئةشروط وحّددت ال. ئية وتعويلهم عليهالسلطة القضاتعمل على زعزعة ثقة اجلمهور يف ا    

من الضروري أن جتـري     و. لفساد يف السلطة القضائية   ، على أهنا أسباب ا    صرفهايف  نتظام  االتدين الرواتب وعدم    
  .إقامة العدالةتعزيز فعالية ليتسىن وظفني القضائيني املجور أ لفئات  شامالًاًحلكومة استعراضا

رئيس اجلمهورية فرقة عمل عني عاله، ذكورة أتحديات امللنوفمرب، وسعياً إىل التصدي ل/ويف تشرين الثاين  -  ٢٩
دراسة  من بينها ،  ر أمو على مجلة اختصاصات فرقة العمل    واشتملت  .  توصيات مي وتقد ة القضائي سلطةلنظر يف ال  ل

شخاص مستوى الغرامات املفروضة على األومدى كفاية القوانني القائمة؛ توصيات مناسبة بشأن وتقدمي املوضوع 
؛ القـضايا عمومـاً   النظر يف   تأخري سري   والتحقق من األسباب اليت تقف وراء حاالت        جرائم؛  ارتكاب  املدانني ب 

ـ حبث إ التجارية والقضايا املتعلقة باألراضي؛ و    القضايا  ملعاجلة  متابعة سريعة   نشاء حماكم   إ ةمكانيإدراسة  و  ةمكاني
  .بديلة إلصدار األحكاماألشكال الحكام، مبا يف ذلك صدار األإلسياسة وضع 

   جلنة استعراض الدستور–حاء 

 ٢٠٠٧ يناير/اليت أنشأهتا احلكومة يف كانون الثاين     ،  الدستورستعراض  جلنة ا قامت  ،  ٢٠٠٧بريل  أ/ نيسان ١٥يف    -  ٣٠
االقتصادية واالجتماعية والسياسية مواكباً للتطورات  ١٩٩١دستور عام جتعل تعديالت قد قصد التوصية بإدخال ب
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 تعتزم توصية احلكومةكانت  ةيرئيسعديالت يتضمن تويل أر تقرير اصدبإ، ارئة على الصعيدين الوطين والدويلالط
عـايري  م، ويقدم   ة للحصول على اجلنسي   العرق بوصفه معياراً  وتقترح اللجنة فصالً جديداً يلغي عنصر       . بإدخاهلا
الواردة  ةقائمة حقوق اإلنسان احملمي   وسيع نطاق   كما تقترح اللجنة ت   .  والتجنس النسب والزواج والتبين  والوالدة  
احلق يف التعليم و البيئة ةجواز سفر واحلق يف محايحيازة  تشمل احلق يف    ، ل ساسية احلقوق األ  ن ع ٣الفصل  يف إطار   

  . اجلماعيةساومةواحلق يف املة كرامة اإلنسانيالاحلق يف و

) ٤(٢٧لغاء املادة    إ من بينها ،  ١٩٩١دستور عام   خبصوص  األخرى  األساسية  عدد من التغيريات    واقُترِح    -  ٣١
اليت تشن  و املؤسسات   أشخاص  لألوضع قانوين   أة ومنح   التمييز ضد املر  تفرض جزاءات على     اليت   ،٣من الفصل   

   .                    انتهاكات حقوق اإلنسان يف احملاكم بالنيابة عن ضحايا إقامة دعاوى بغية حقوق اإلنسانمحالت الدفاع عن 

أن ذريعة الرئيس من تكوين الربملان ب منع) أ: (قُدم مقترحان مهمان، مها، ةلسلطة التشريعياوفيما يتعلق ب  -  ٣٢
، "جملس الـشيوخ " ُيسمى  عضوا٤٤ً  جملس نواب ثان مؤلف من نشاء إ )ب(و ؛فهوم فصل السلطات  مب ذلك خمل 

سهم يف تأن هم وخربهتم  من شأن معرفت   ، ولكن عامباالقتراع ال من غري املنتخبني    زعماء وغريهم   كبار ال  من   كونتي
  .ئيةىل السلطة القضاإ ة احملليومة نقل احملاكم احمللية من وزارة احلكاًيضوتؤيد اللجنة أ. إدارة احلكمعملية 

يف ضوء املاضـي     سيما ، وال  يف ظل هذه الظروف    أمراً له ما يربره   كثري من التعديالت املقترحة     عترب ال وُي  -  ٣٣
إلغاء عنصر العرق من أجل     ف. سديد حقوق اإلنسان وتعزيز احلكم ال     ةمحايوم   وضرورة تدعيم السال   القريب للبلد 

شرحية كبرية لدى من انعدام األأن يعاجل موضوع تفاقم الشعور بمن شأنه  على سبيل املثال، ،احلصول على اجلنسية
ـ    هم، ولكن غريه آخر   اًيعرفون بلد ال   يف سرياليون، الذين     ولودينمن السكان امل   شاركة يف احليـاة     حيرمون من امل

 إعادة النظر يف  تعمل  ن  أالدعم التقين لضمان    تقدمي   حالياً مم املتحدة وتواصل األ . ساس العرق أعلى  فيه  السياسية  
عاجلة جوانب اإلصالح   وم تها جلنة احلقيقة واملصاحلة   وضعمجيع التوصيات اليت    مراعاة  ) أ(:  على ما يلي   الدستور

  الدولـة علـى مجيـع املـستويات؛        شؤون  دارة  إتنظيم  منائي املنحى يف    وإحديث  اتباع هنج   ) ب(والدستوري؛  
  .احلقوقهذه آليات قانونيه فعالة للتصدي النتهاكات إنشاء ) د(و؛ ساسيةحقوق اإلنسان واحلريات األمحاية ) ج(و

   أنشطة األمم املتحدة يف جمال حقوق اإلنسان–     ً ثالثا  
  كتب األمم املتحدة املتكامل يف سرياليونم قسم حقوق اإلنسان وسيادة القانون يف –ألف 

يف جمال حقوق اإلنـسان وسـيادة     من مهام   مكتب األمم املتحدة املتكامل يف سرياليون      ما ُيسَند إىل  إن    -  ٣٤
وضـع  ) ب(و؛   يف سرياليون  إنشاء اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان    ) أ: ( مساعدة احلكومة على ما يلي     هوالقانون  

 تعزيز استقالل القضاء وتدعيم بطرق منهاتعزيز سيادة القانون، ) ج(و حقوق اإلنسان؛ خطة عمل وطنية يف جمال
قسم حقوق اإلنسان وسيادة القانون يف مكتب األمم املتحـدة املتكامـل يف             مالك  و. قدرات الشرطة ونظم العقوبات   

.  موظفـاً وطنيـاً    ١٤و متطوعني من األمم املتحدة      ٥ موظفني دوليني و   ٦موظفاً، منهم    ٢٥ مكون من    سرياليون
 وظيفة إضافية ملوظفني وطنيني تسهيالً ١٢وإضافة إىل ذلك، وفرت مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان 

  .لتغطية أنشطة القسم على الصعيد الوطين
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لتيـسري  ) ٢٠٠٧- ٢٠٠٦( دوالر من ميزانيتها لفترة السنتني       ٤١٠ ٠٠٠كما خصصت املفوضية مبلغ       -  ٣٥
وأتاح هذا الدعم، مقترناً بدعم إدارة عمليات حفظ . مكتب األمم املتحدة املتكامل يف سرياليونطة قسم تنفيذ أنش
وتنفيـذ بـرامج مـساعدة تقنيـة     فيما يتعلق حبقوق اإلنسان  كتب  املذكور لتنفيذ والية امل   قسم  اجملال أمام ال  السالم،  

  .للمفوضية يف سرياليون

ريق األمم املتحدة القطري واحلكومة واجملتمـع املـدين والـشركاء           وقد عمل القسم بتعاون وثيق مع ف        - ٣٦
الدوليني، وذلك باستخدام أطر وطنية قائمة تشمل استراتيجية احلد من الفقر وإطار عمل األمم املتحدة للمساعدة 

 كما عمـل    .اإلمنائية واستراتيجية توطيد السالم اليت شاركت يف وضعها األمم املتحدة واحلكومة واجملتمع املدين            
القسم بصورة وثيقة مع أقسام أخرى يف مكتب األمم املتحدة املتكامل يف سرياليون، مبا فيها األقسام املعنية بالسالم 

وعالوة على ذلك، نفذ القسم عدداً من . وحسن اإلدارة وشرطة األمم املتحدة وشؤون اإلعالم والقوات العسكرية
 حتويقوق اإلنسان وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي، مبا فيها إنشاء مكتبات املشاريع املمولة من املفوضية السامية حل

مراجع عن حقوق اإلنسان ومراجع قانونية؛ ونشر التقرير اخلتامي للجنة احلقيقة واملصاحلة واالضطالع بأنـشطة               
فريق األمم املتحدة     لبناء قدرات  ٢توصيات؛ وبرنامج العمل    من نتائج وما تقدمه من       اللجنة   توعية مبا ختلص إليه   

  .لمجتمعات احملليةل التآزريةساعدة امل حقوق اإلنسان؛ ومشاريع إحقاقالقطري باالستناد إىل هنج قائم على 

  ٢٠٠٧ رصد االنتخابات الربملانية والرئاسية لعام –باء 

رصد  ٢٠٠٧ لعام   خالل االنتخابات الربملانية والرئاسية   مكتب األمم املتحدة املتكامل يف سرياليون       توىل    -  ٣٧
، مبا فيهـا    اإلمجاليةالعملية  ولُوحظ أن   .  سيادة القانون  وتعزيز حقوق اإلنسان واحلريات األساسية      مراعاةمدى  

حكـام  أ مـع    متساوقةالتصويت، كانت   االنتخابية و ملة  احلتسجيل الناخبني و  و الدوائر االنتخابية     حدود سيمتر
  .حلقوق اإلنسانالدنيا لية مع املعايري الدووالدستور وقوانني سرياليون 

بعض احلـاالت  فيما عدا عنف،  دون جواء سلميةظل أ يف  عموماً أرجاء البلدمجيعيف   وجرى التصويت   -  ٣٨
َبيـد أن   . عنفاللجوء إىل ال   اهلدوء دون    تشرطة سرياليون بسرعة واستعاد   بسيطة واملنفردة اليت تدخلت فيها      ال

خـالل فتـرة   ُروعيت عموماً قد التعبري ولتجمع وتشكيل اجلمعيات حرية ا أن ، على الرغم من   أنهالحظ  القسم  
 بالقتل   وتدمري املمتلكات والتهديد   ةاملضايق و الترهيبحاالت  فرادى  عدد من   فقد كان هناك    احلملة االنتخابية،   

ن هذه احلـوادث مل     أ بيد   ،خرىأحزاب سياسية   منتمني إىل أ  فراد  أحزاب السياسية ضد    بعض األ من قبل أعضاء    
  .وطابعها السلمي بشكل عامية االنتخابات ونزاهتها  حرعرقلت

وقـوع  النتصاف يف حالـة     ا لحقوق اإلنسان وتوفري سب   ة  حلماي موضع التنفيذ    عدد من اآلليات  ووضع    -  ٣٩
ما ادُّعي عـن   مبا يف ذلك ،عن العملية االنتخابية  الناشئة  شكاوى  ال للنظر يف حماكم انتخابية   وشكلت  . اتانتهاك

من خالل جلنة تسجيل واعتمدت األحزاب السياسية مدونة لقواعد السلوك .  يف االنتخاباتتزويرت حاالحدوث 
ملمارسة حرية  توجيهات  مضمون و ملنح  عالم مدونة لقواعد السلوك     إلوسائل ا كما اعتمدت   . حزاب السياسية األ

 وشن محالت االنتخابـات غـري   نيتثقيف الناخباً دوراً هاماً من خالل      اجملتمع املدين أيض  وأدت فئات   . الصحافة
  .شاركة الكاملة للمرأةاملوالعنيفة 
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   رصد أوضاع احملاكم ومراكز الشرطة والسجون–جيم 

  احملاكم -١

احملاكمات       تأخري     مشلت           صعوبات،                برغم مواجهة   اتسم أداء احملاكم يف مجيع املقاطعات باجلودة خالل العام،            -  ٤٠
                   وكان هناك عدد من .ةفترات طويلة قبل احملاكملاالحتجاز حاالت ولقضايا وتأجيل افراط يف احلبس االحتياطي واإل

                         حاالت مل تنـتظم فيهـا         و   أ                                دوائر اختصاصهم لفترات طويلة                              واملوظفون القضائيون عن            القضاة                   اليت تغيب فيها           احلاالت  
                          ل القضايا بسبب االفتقار                 فراط يف تأجي        ُ                            كما لُوحظ يف عدد من احلاالت إ        .  ات              ىل تأخري احملاكم   إ    دى   أ       ، مما    ة           جلسات احملكم 

ـ   ُ        ً                             ولُوحظ أيضاً يف عدد من احلاالت تعرض ا         .     تهمني           لنقل امل        مركبات                                             ىل املدعني العامني وحمامي الدفاع وعدم توفر         إ   ة        لعدال
        مـرأة  ا                                                      حكمت احملكمة املعنية بالقضايا املتأخرة يف بو علـى             ،      ً   مثالً      كتوبر أ /  ول            تشرين األ    ٣٠     يوم      في   ف  .            حلاالت إجهاض 

                   حضور حمام ميثلها،           ودون    ،                               املرأة أمام احملكمة إال مرتني               يتم إحضار    مل   و  .     واحد                     مل تستغرق سوى يوم          كمة         بعد حما          باإلعدام  
َ  يستجَوب    ومل   ـ       ُ       ً      ً           ه ُمنح يوماً واحداً فقط ل         ولكن         بقضيتها          حمام    ل  ّ وكّ         كان قد       و  .       شهود   أي              يف قضيتها           .   ها                     تنظيم الـدفاع عن
                   القاضي الذي أوشك        عقد                                حماكمة املرأة يف القضية كان       ُ              ً                                              كُشف النقاب الحقاً عن أن سبب التعجيل على هذا النحو يف             و

   .                                            على االنقضاء ورغبته يف إهناء القضية قبل مغادرته

    يف       أسـهم قـد         املعدات     توفري                      بسبب نقص املوظفني وعدم         القضايا                                         إن التأخر الطويل يف حتديد مواعيد للنظر يف    -  ٤١
     توفر          لعدم    ة    احملكم            ملثول أمام                            من سنة يف السجن دون ا              ة أكثر      مرأ ا                ً          اإلقليم اجلنويب مثالً، قضت      ب        في بو    ف  .   ات           تأخري احملاكم 

            وائح االهتام                                     اإلقليم الشرقي، فقد أرسلت مجيع ل      ب           يف كينيما        أما    .                 حكومي الهتامها     حمام            وعدم وجود                  إلعداد إفادهتا          طابعني  
       قـضية      ٥٢      صـل    أ    من   ف       لذلك،          ونتيجة    .      طابعني    بة َ َت َ كَ             لعدم توافر          يناير /               كانون الثاين    ٢٢               ىل فريتاون يف                      املقرر إصدارها، إ  

      عـام                  حبلـول هنايـة                                 حملاكمة مبوجب لوائح اهتامات      ا     قيد            قضايا فقط      ٥           كان هناك            كينيما،       سجن     يف                   خاضعة للمحاكمة   
                     طيلة ما يزيد عـن               إليهم     ات                       ينتظرون توجيه اهتام                            احملتجزين الذين ما برحوا        بعض             كان هناك           ماكيين،       سجن     يف   و  .     ٢٠٠٧

             وعدم حـضور                أمام احملكمة                          وعدم مثول الشهود       ت،              و تأمني ضمانا   أ              فراج بكفالة    إ                   صعوبة احلصول على      أن     كما    .    سنة  ال
   .         املتأخرة               هائل من القضايا           يف تراكم كم          قد أسهمت   ،        بانتظام            موظفي احملاكم 

  مراكز الشرطة -٢

 اتقـدر  ٢٠٠٧ النتخابات عـام  ستعداداالزيدت يف إطار    و  .                                        طرأ حتسن عام على مراعاة حقوق اإلنسان        -  ٤٢
       مراعاة لى بوضوح عر ثّأ، مما والتحقيق والسيطرة على اجلموع    ة مبا فيها املعايري املهني    ، عدد من اجملاالت   الشرطة يف 

مكتـب األمـم املتحـدة املتكامـل يف          وإن. من التحديات  واجه عدداً                                         الشرطة حلقوق اإلنسان، ولكن هذا األمر       
التصرف واألعمال اإلجرامية   حاالت سوء   عن عدد من    النقاب  قد كشف   ،  ريرالذي يتوىل رصد التقا    ،سرياليون

مكتظة معظم مرافق االحتجاز وما انفكت . مل ُيعجل بالتحقيق فيه وحماكمة مرتكبيه     ، وبعضها   من جانب الشرطة  
  .ئيةمدادات الغذاواإل  ترتيبات النوم والصحةبينهاتعاين من سوء أوضاعها، و

حتجاز ، مثل ا   لإلجراءات القانونية الواجبة التطبيق    الشرطة كثرياً ما ترتكب انتهاكات    ولُوحظ أيضاً أن      -  ٤٣
  الشرطة  استخدام أُفيَد عن كما  .  واالحتجاز التوقيفعدم ذكر أسباب    الفترة القانونية، و  لفترة أطول من    املتهمني  

السجن دون يف املتهمني مباشرة لزج بشكل روتيين ها ، تستخدمالقاضي مسبقاًة من   وقعإلقاء قبض فارغة م   مر  واأ
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 ١٣ ، حيث احتجزةجراءات القانونية الواجباإلعلى رفض تطبيق مروع ومثة مثال . ىل احملاكمجوع مرة أخرى إالر
 ١٠ويف  . حبقهـم صدار أحكام    إ حماكمة هلم أو  حماضر  أية  دون وجود   سجن بادميبا رود    سنوات يف   طيلة  شخصاً  

  . سنوات٨كثر من ألبعضهم يف السجن  لبث بعد أنأطلقت احملكمة العليا سراحهم غسطس، أ/آب

  السجون -٣

وضـاع الـسجون    أل اًمكتب األمم املتحدة املتكامل يف سرياليون تقييم      أجرى قسم حقوق اإلنسان يف        -  ٤٤
وضاع بعـض    أ منذ ذلك احلني  حتسنت  و. ٢٠٠٧ه  يوني/ىل احلكومة يف حزيران   قّدم رمسياً إ    شامالً  تقريراً أصدرو

. ياه الـشرب  ملصنبور  وركّب فيه     لفصل السجناء عن السجينات    ، ففي سجن كينيما مثالً، شّيد جدار      السجون
، بالسجن يف مدينة بورتو لوكـو     الذين يقضون أحكاماً     للشباب   ةالتدريب على املهارات املهني   وأطِلقت أنشطة   

وبعد أن نفذ القـسم  . دعم من البنك الدويل حكومية، وب غري  وتولت تنفيذها هيئة مراقبة السجون، وهي منظمة        
ضـباط  يف جمال تقيـد     تقدم   لُوحظ أيضاً إحراز     لتقرير،عقب صدور ا  كثفة  املتدريب  المن برامج   جمموعة  أيضاً  

ضـباط  يـرفض  و، يف السجون العقوبة اجلسدية   ال توجد تقارير عن     و. ملعايري الدولية حلقوق اإلنسان   باالسجون  
  .حداث قبول احتجاز األنالسجون اآل

، وخاصة يف فريتاون وبـو      هافي يشكل حتدياً اكتظاظ السجون    يزال   جيابية، ال رغم هذه التطورات اإل   و  -  ٤٥
   ففـي   . يف هذه السجون   ةوضاع املعيشي وقد تدهورت األ  . طوال العام  شهدت اكتظاظاً وكينيما وماكيين، واليت    

 ،نـزيالً  ١ ١٧٦و ٩٠٠، بني   سجيناً ٣١٤ الذي يستوعب ،   بادميبا  سجن احملتجزين يف ، تراوح عدد    ٢٠٠٧عام  
ومل يؤثر تشكيل احملاكم املعنية بالقضايا املتأخرة للتعجيـل مبحاكمـة   .  احملكومني من السجناء  يف املائة    ٥٠ منهم

  .احلاالت املزمنة تأثرياً كبرياً على تقليل عدد األفراد احملبوسني احتياطياً أو اخلاضعني للمحاكمة

  .                                            الكافية مشكلة مزمنة بالنسبة للـسجون                                                      شكلت إمدادات الغذاء والدواء غري املنتظمة وغري      ،  ٢٠٠٧ويف عام     -  ٤٦
  .         فيـه                   واملرافق الطبيـة                 وضاع املعيشية             ىل سوء األ   إ                ً   يرجع ذلك جزئياً      ، و                 سجن بادميبا رود        يف         ً   سجيناً   ٢٠    من              وتويف أكثر   

          بسبب عدم     ،      غسطس أ /  آب و      مايو   /   يار أ    بني                             بنود الضرورية عن السجن                  وغريها من ال    ِّ                              علِّقت إمدادات الغذاء والدواء            عندما   و
             مم املتحـدة             برنامج األ  ومكتب األمم املتحدة املتكامل يف سرياليون             زوده                               املتأخرات املستحقة للبائعني،           حلكومة         سداد ا 

   .                      حيث كانت املشكلة خطرية            االت الطوارئ،                           بالغذاء واملاء والدواء يف ح    منائي  اإل

حدثاً  ٢٥ ر فغسطس،أ/بآويف . ٢٠٠٧األحداث سيئة يف عام صالحيات إيف ة وضاع املعيشيوظلت األ  -  ٤٧
وتـودع  . وضاع املعيشية وانعدام املستوى األمين املطلوب فيها      يف فريتاون بسبب سوء األ    ة كينغتوم   صالحيمن إ 

الرتالء أماط تفتيش السجن اللثام عن اعتداء       ، حيث   بادمياسجن  يف  حداث يف فريتاون األحداث     حمكمة األ روتينياً  
نتيجـة  عامـاً    ١٦ تويف حدث يبلغ من العمـر        ديسمرب،/ولأل كانون ا  ١٢ويف  .  على األحداث جنسياً   البالغني

  .اليت تعرض هلا يف سجن بادميبااللواط  فعالأاملضاعفات النامجة عن 

             سجون خمتلفة             ً              يقضون أحكاماً بالسجن يف               كانوا         ً   سجيناً   ٥٠      سبيل                 رئيس سرياليون         أخلى         غسطس،   أ /     آب  ٩   يف  و  -  ٤٨
          باإلعـدام     ني                  من السجناء احملكوم           أي فرد                           ومل يشمل إخالء السبيل     .   ية      حسن ن         كبادرة                     ، وذلك لتوديعهم              حناء البلد  أ      جبميع

   .      ً  سجيناً  ٢٠             البالغ عددهم 
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   بناء القدرات–دال 

            الرئيسية   ة                            مم املتحدة واملؤسسات احلكومي                                       تقدم كبري يف بناء قدرات وكاالت األ         ٢               برنامج العمل حتقق يف إطار      -  ٤٩
       حقـوق        قـسم        نفـذ      وقد   .                     الوكاالت واملؤسسات               يف مجيع برامج     ن       اإلنسا      حقوق            إعمال                            تطبيق النهج القائم على         بشأن  

             القطـري                 ألمـم املتحـدة    ا      فريق            فيما خيص                      برامج تدريبية     ٨األمم املتحدة املتكامل يف سرياليون                       اإلنسان يف مكتب    
               مـم املتحـدة                    رؤساء وكاالت األ            مبن فيهم      ،       ً   شخصاً    ٢١٨           ما جمموعه                   ، وشارك فيها                                احلكومة ومنظمات اجملتمع املدين    و

   .           ولني احلكوميني ؤ           وكبار املس        الربامج و     وموظف

ِ    أِعد              للسجون،                 التقييم الوطين          املتعلق ب        تقرير                     أن أصدر القسم ال        بعد  و  -  ٥٠           الدوليـة            الوطنية و         السجون            ن معايري          دليل ع  
        هـذه      أن           مما ال شك فيه و  .       السجون     ضباط         من كبار      ضابط      ٢٠٠                   لتدريب ما جمموعه           برامج        نفذت      و    بية            حدات التدري    الو و
              بناء قـدرات                كما أدى     .             ً   خبطى بطيئة جداً               ن كان ذلك     إ    ، و               متتعهم بالرفاه                           حقوق السجناء وتعزيز      ة               تسهم يف محاي    ة   نشط  األ

   .          قامة العدل إ                           التمسك مبعايري حقوق اإلنسان يف    إىل                           السجون ومؤسسات قطاع العدل 

جل أء القدرات من     احملامني لبنا  ةمع نقاب العمل  األمم املتحدة املتكامل يف سرياليون            مكتب       قسم   واصليو  -  ٥١
عن ي  مؤمتر استشار ديسمرب  / كانون األول  ٤وعِقد يف   .  وسيادة القانون  ة وتعزيز الدميقراطي  محاية حقوق اإلنسان  

احلكومة واجملتمـع املـدين     واحملامني  نقابة   القضاء و  جملسمن  ممثالً   ١٢٠، شارك فيه أكثر من      حالة نظام العدالة  
صالح إجلنة  على العمل مع    األمم املتحدة املتكامل يف سرياليون           كتب   م كما يعكف    .عددا من التوصيات  وقدموا  

يف البلد منذ جتسيد األوضاع املتغرية و ملعايري الدوليةمع االقوانني الوطنية ملطابقة  الدستور ستعراضالقوانني وجلنة ا
سـداء  ها احلكومة إل  ينتعلفرقة العمل اليت    فين  ستشار  يقوم القسم أيضاً مقام م    و. ١٩٩١عام  اعتماد الدستور يف    

  .اتنشاء برنامج للتعويضاملتعلقة بإطار املؤسسي وطرائق التنفيذ بشأن اإلإليها  املشورة 

                   حقوق اإلنسان يف مكتب     قسم     نفذ                      وقانون حقوق الطفل، وبعد اعتماد مشاريع القوانني الثالثة املتعلقة باملرأة  -  ٥٢
                               بالتعاون مع الشركاء الوطنيني                                            نيتني إلذكاء الوعي بشأن هذه املشاريع                  مبادرتني وط األمم املتحدة املتكامل يف سرياليون      

  ،          الثانيـة        أمـا      ؛                 لزعماء التقليديني     ً                       شخصاً من كبار الزعماء وا         ٣٨٠             يوليه حبضور    /   متوز                     وقد نفذت أوالمها يف       .         والدوليني
         لزعمـاء             زعمـاء وا      ً              شخصاً من كبار ال        ٣٣٨                ديسمرب، وحضرها    /                   نوفمرب وكانون األول   /                  شهري تشرين الثاين              فنفذت يف 
   .                              احملاكم احمللية ومنظمات اجملتمع املدين       وموظفي           التقليديني 

 وسيادة  ةبناء ثقافة احترام حقوق اإلنسان والدميقراطي     ل  ورصني باحلياةومثة حاجة إىل جمتمع مدين نابض         -  ٥٣
، مـل يف سـرياليون    األمم املتحدة املتكا                         حقوق اإلنسان يف مكتب          قسم   لعالوة على األعمال املشتركة     و. القانون

 برامج تدريبية لبناء قدرات ٦فقد نفذ القسم ، طةنشدد من األ التعاونية املستمرة اليت يتخذها بشأن عجراءاتاإلو
مراقيب حقوق اإلنسان واملدافعني فرداً من  ٢٨٠منظمات حقوق اإلنسان يف خمتلف مقاطعات سرياليون ملا جمموعه 

مـستوى  وحتسن  . حقوق اإلنسان ن  ملدة ساعة واحدة ع   اعياً يف األسبوع    برناجماً إذ  ٤٨جرى بث   عنها، يف حني    
بالغ، فضال عن لرصد واإلااآلن يف برامج يشارك   الكثري منهاوأصبحا، منظمات اجملتمع املدين اليت مت تدريبهالتزام 
  .سهام يف توطيد السالمتواصل مجيعا اإل والدعوة، وةالتوعي
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  نسان اللجنة الوطنية حلقوق اإل–هاء 

. ٢٠٠٦ديـسمرب   /لُوحظ إحراز تقدم كبري يف تشغيل جلنة حقوق اإلنسان منذ إنشائها يف كانون األول               -  ٥٤
 لتحدياتاضعف القدرات و  منها   ة، من املشاكل العويص   عدداًفقد واجهت   ،   كون اللجنة مؤسسة جديدة    كنول

نسان حقوق اإل تعزيز  مسؤولية   سالسة نقل    ضمانلأمراً حامساً   لجنة  البناء قدرات   ويعد  . املتعلقة ببداية التشغيل  
 حلقـوق   ةالسامياألمم املتحدة   دعم مفوضية   وبفضل  . مؤسسة وطنية عاتق  ىل  إمم املتحدة   عاتق األ من  ومحايتها  

 برناجماً تدريبياً شامالً للجنة     ،األمم املتحدة املتكامل يف سرياليون                           حقوق اإلنسان يف مكتب          قسم  فقد نفذ   ،  نساناإل
ة دولية للجان حقوق اإلنسان يف كل مـن   جولة دراسيهعقابأيف  نظمت للمفوضني   مايو،  /يف أيار ن  ا أسبوع مدته

خالل الـدعم   وأنشئت الطرائق املؤسسية والتنفيذية للجنة ونظامها الداخلي من         . وغانافريقيا  أوغندا وجنوب   أ
لعمل ال يزال جارياً على قدم وساق ، فقد كان ا٢٠٠٧عام وحبلول هناية .  اإلضايف املقدم من لدن املفوضيةالتقين

  .لجنةلخطة عمل استراتيجية لصياغة 

                 مليـون دوالر       ١,٥                                                                   ، وافق صندوق األمم املتحدة لبناء السالم على تقدمي منحة مببلغ                ٢٠٠٧       يونيه   /          ويف حزيران   -  ٥٥
       تقـدمي   ،اليوناألمم املتحدة املتكامل يف سـري                            حقوق اإلنسان يف مكتب          قسم          ويواصل    .     لجنة  ال                 لبناء قدرات     ي    مريك أ

      بـدء                 فيما خيص أنشطة     منائي             مم املتحدة اإل         برنامج األ                              كما تلقت اللجنة الدعم من      .                         يف تنفيذ هذا املشروع     ة               املساعدة التقني 
                     فـوراه بـاي يف          كلية         التابع ل                               حمفوظات جلنة احلقيقة واملصاحلة          دار        دارة   إ                                نشاء مركز للوثائق، ومراقبة و     إ    ها      مبا في           التشغيل،  

   .             جامعة سرياليون

  . حـوال حـسن األ  بالفتور يف أ  لجنة  ل ةدعم احلكوم فقد اتسم   ،  النيةحسن  إثبات اجملتمع الدويل    رغم  ب و  -  ٥٦
. ة للجنـة  اليومي لعملياتمن امليزانية ل  خمصصات  بانتظام، بينما مل ُيوافق على رصد         نيرواتب املفوض وال ُتصرف   

  .نشطتهاأدعم لللجنة وية اهتماماً على سبيل األولواحلكومة اجلديدة تويل ومن املؤمل أن 

   جلنة بناء السالم–واو 

اليت حتصل على دعم جلنة األمم املتحدة لبناء السالم                                على أهنا من البلدان              سرياليون        حددت     ،      ٢٠٠٦        عام  يف  -  ٥٧
وعينت مبدئياً أربعة جماالت حتظى . ملساعدهتا على توطيد السالم من خالل معاجلة أسباب الرتاع اجلذرية يف البلد      

  :  مليون دوالر لـسرياليون، وهـي      ٣٥لوية احلصول على الدعم يف إطار املبلغ الذي خصصته اللجنة مبقدار            بأو
وإصالح قطاع العدالة واألمن، مبا يف ذلك جلنة حقوق اإلنسان؛          ) ج(وتعزيز اإلدارة؛   ) ب(توظيف الشباب؛   ) أ(
 نـسان لجنة حقـوق اإل   الالزمة ل موال  ري األ توفاملوافقة على   جرت  و. وبناء القدرات وتوفري اخلدمات العامة    ) د(

ـ ، كانت هنـاك بعـض   ٢٠٠٧عام حبلول هناية و. مؤسسات قطاع العدالةإصالح الشباب ووتوظيف   شاريع امل
لدعم تنفيذ برنامج    وآخر   السجونيها مشروع يهدف إىل دعم      مبا ف قيد احلصول على موافقة بتنفيذها،      ضافية  اإل

  .املصاحلةلجنة احلقيقة واخلاص بالتعويضات 

                  مم املتحدة واحلكومة              فقد اشتركت األ           سرياليون،                      عمال جلنة بناء السالم يف أ         لتوجيه  ي                توفري إطار سياس    ً   سعياً إىل و  -  ٥٨
ـ   :        ، هـي                              ثالثة مبادئ رئيسية للتعاون                وحيدد اإلطار      ".                        بناء السالم يف سرياليون                 إطار تعاون ل   "           يف اعتماد                 الوطنيـة    ة       امللكي

     مـن    األ            العدالـة و                        باستمرار إلصالح قطاع           الدعم        تقدمي     ىل   إ       احلاجة              ً    ، ويؤكد جمدداً     ة   تدمي       كة املس       واملشار   ة                   واملساءلة املتبادل 
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                 مواصـلة أعمـال    و            ً   املنشأة حـديثاً        نسان         قوق اإل           الوطنية حل              دعم اللجنة    و                                     تنفيذ توصيات جلنة احلقيقة واملصاحلة       و         والطاقة  
   .       اخلاصة ة   حملكم ا

   العدالة االنتقالية–     ً رابعا  
   واملصاحلة جلنة احلقيقة–ألف 

، مهمتها وقدمت للحكومة تقريـراً ختاميـاً يف         ٢٠٠٢أكملت جلنة احلقيقة واملصاحلة، املنشأة يف عام          -  ٥٩
 يشتمل على عدد من التوصيات بغية التصدي ألسباب الرتاع اجلذريـة وتوطيـد              ٢٠٠٥أكتوبر  /تشرين األول 

ومع أنـه   .  وحتقيق املصاحلة الوطنية يف سرياليون     ويعد تنفيذ هذه التوصيات أمراً جوهرياً لتوطيد السالم       . السالم
فإن وقع خطى التنفيذ                             وقانون حقوق الطفل،     نفذت توصيات كثرية، من قبيل إصدار القوانني الثالثة املتعلقة باملرأة         

 وال يزال هناك عدد من التوصيات الرئيسية غري املنفذة، وخصوصاً، برنامج التعويضات الذي يتمثل ،ما برح بطيئاً
من مبتوري األطراف وجرحـى     (الغرض منه يف تلبية احتياجات حقوق اإلنسان خلمس فئات من ضحايا الرتاع             

ـ           كـل مـن        االت               مساعدهتم يف جم       خالل      من  ) احلرب واألرامل واألطفال وضحايا االعتداء اجلنسي                 الطبيـة   ة        الرعاي
             عمـل علـى                          السياسية واملوارد              إىل اإلرادة    ر        االفتقا      ولكن    .                  و القروض الصغرية     ة                                 والتعليم واملعاشات التقاعدي        إلسكان  وا

  . فعلياً      لربنامج ا     نفيذ        إحباط ت

مكتب األمـم   قسم  تعاون  و. بشأن تقرير جلنة احلقيقة واملصاحلة     توعيةبرامج  ، مت تعزيز    ٢٠٠٧يف عام     -  ٦٠
ـ عـن ال   (CD)السرياليونيني يف إنتاج قـرص مـدمج         مع عدد من الفنانني      املتحدة املتكامل يف سرياليون    ائج نت

 شخص يف   ٧ ٠٠٠ ما يزيد على     ٢٠٠٧ هيوني/حزيراناجتذب طرحه يف    الذي  ووالتوصيات الواردة يف التقرير،     
قرص ال نسخة من    ٥ ٠٠٠  مت إنتاج  ،األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان    دعم مفوضية   وبفضل  . امللعب الوطين 

مكتب األمم  قام  وحبلول هناية العام،    . لبلداعموم أرجاء   يف  ويتواصل اآلن توزيعها جماناً     ،  شريط صويت  ٢ ٥٠٠و
التعاون مع جلنة   بعن حالة تنفيذ توصيات جلنة احلقيقة واملصاحلة، و       بإعداد مصفوفة    املتحدة املتكامل يف سرياليون   

  .تنفيذالاستعراض حالة يف تنظيم مؤمتر استشاري وطين ملدة يومني بغية نسان حقوق اإل

 اهليئة الرئيسية املعنية بتنفيذ برنامج التعويـضات،        لتكونللعمل االجتماعي   وعقب تعيني اللجنة الوطنية       -  ٦١
           ، وافقـت    ه    يولي /       ويف متوز   .       تنفيذه        وطرائق           للربنامج           املؤسسايت     طار          بشأن اإل                إلسداء املشورة   شكلت احلكومة فرقة عمل     

       إلعطائه لوطنية للعمل االجتماعي اللجنة ا   ن             تعديل قانو       منها               مجلة أمور،      إىل          ذي دعا،                                       احلكومة على تقرير فرقة العمل، ال     
                الربنـامج مـن          ً           تعزيزاً الستدامة                   النظام األساسي                                  صندوق استئماين للضحايا مبوجب           نشاء   إ                                 سلطة قانونية لتنفيذ الربنامج و    

   .        ة املستمر             خالل دعم احلكوم

   احملكمة اخلاصة لسرياليون–باء 

ومن أصل أربع قضايا معروضة . ات عملهادخلت احملكمة اخلاصة لسرياليون اآلن السنة السادسة من سنو  -  ٦٢
باجمللس الثوري للقوات املسلحة، والثانية تتعلق مها على احملكمة، فرغت الدائرة االبتدائية من البت يف قضيتني، أوال

يونيه، أصدرت احملكمة حكمها يف قضية اجمللـس الثـوري للقـوات            / حزيران ٢٠ويف  . بشأن قوة الدفاع املدين   
يوليه، / متوز١٩ أشخاص فيها بارتكاب جرائم ضد اإلنسانية وانتهاك القوانني اإلنسانية؛ ويف ٣ وأدانتاملسلحة، 
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 احملكمة أيـضاًً يف  أدانتأغسطس، / آب٢ويف .  عاماً ٥٠ و ٤٥حكمت احملكمة عليهم بالسجن ملدد تتراوح بني        
بالسجن ملـدد   ا  عليهموحكمت  قضية قوة الدفاع املدين شخصني بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد اإلنسانية            

مجيع سقطت  أقبل انتهاء حماكمته و   ،  قوات الدفاع املدين  القائد السابق ل  هينغا نورمان،   وتويف   . سنوات ٨ و ٦تتراوح بني   
  . اخلاصةة يف احملكمةيئالدائرة االبتدااجلبهة الثورية املتحدة معروضة على وال تزال قضية حماكمة . ليهإالتهم املوجهة 

  .، استؤنفت حماكمة تشارلز تايلور، رئيس ليبرييا السابق٢٠٠٨يناير / الثاين كانون٧ويف   -  ٦٣

   االستنتاجات والتوصيات–     ً خامسا  
      قوقهم               على التمتع حب                                         ، ويتزايد اليوم عدد الذين يؤكدون                قد ارتفع ُ                                      ُيالحظ أن مستوى الوعي حبقوق اإلنسان         -  ٦٤

                                         عدد من توصيات جلنة احلقيقة واملـصاحلة،          ُ  ِّ وُنفِّذ   ،      نسان             جلنة حلقوق اإل              وقد أنشئت     .    تها                          يف سرياليون ويطالبون حبماي   
           ميـدان    يف          ً   أكثر نشاطاً                        منظمات اجملتمع املدين           أصبحت          نسان، و        قوق اإل  حل   ً اً     تعزيز         اجلوهرية                  بعض التشريعات         وسنت  

   .         املطروحة      الكبرية                عدد من التحديات             ال يزال هناك          ومع ذلك،   .     نسان إل            تعزيز حقوق ا

                     للجنة الوطنية حلقوق    ا      لصاحل                                   صندوق األمم املتحدة لبناء السالم          من          دعم          قدم من                      أن املفروض أن ما ي         ومع    -  ٦٥
                                                                       حقوق اإلنسان، فإن اإلرادة السياسية للحكومة وتبين التدخالت يف هـذه            و                     قدرات هذه املؤسسات          يعزز           اإلنسان،  

   .                 العدل يف سرياليون                           تكامل على حقوق اإلنسان ونظام  امل     كلي و  ال      شامل و  ال            ألجل التأثري                       القطاعات ال تزال ضرورية 

  :وتبعاً لذلك، فإن املفوضة السامية  -  ٦٦

حتث احلكومة بقوة على تنفيذ توصيات جلنـة احلقيقـة واملـصاحلة، وخـصوصاً برنـامج                  •
ويف هذا الصدد، ُتشجع احلكومة على تعديل قانون اللجنة الوطنيـة للعمـل             . التعويضات

وإنشاء صندوق استئماين لضحايا احلـرب،      االجتماعي لتمكينها قانوناً من تنفيذ الربنامج،       
  ؛وإنشاء آلية لتقدمي الدعم املستدام للربنامج من جانب احلكومة

تشجع جلنة استعراض الدستور على أن تدرج يف أنشطتها مجيع توصيات جلنة احلقيقة واملـصاحلة                 •
  ؛ التوصياتاملتعلقة بإصالح الدستور، وجلنة إصالح القوانني إلضفاء طابع األولوية على هذه

تدعو احلكومة إىل تبين جلنة حقوق اإلنسان يف سرياليون عن طريق توفري خمصصات كافية يف                 •
امليزانية الوطنية وصرف هذه املخصصات يف الوقت املناسب لتمكني اللجنـة مـن العمـل               

  ؛الفّعال

عدة حتث احلكومة على تعزيز قدرات احملاكم ووزارة العدل، وإنشاء برنامج وطين للمـسا              •
القانونية من أجل معاجلة مشاكل تأخري احملاكمات وطول فترات االحتجاز السابق للمحاكمة  

  ؛واإلفراط يف احلبس االحتياطي وتأجيل القضايا

توصي بإجراء استعراض شامل جلميع القوانني العرفية يف سرياليون، بقصد حتديد وتنـسيق               •
  ؛ستور واملعايري الدولية حلقوق اإلنساناملمارسات واإلجراءات غري املتسقة مع أحكام الد
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تشجع احلكومة على إدراج اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التميز ضد املرأة يف القـانون                 •
الوطين ووضع استراتيجية لتنفيذ مشاريع القوانني الثالثة املتعلقة باملرأة اليت سنها الربملان يف             

الح القوانني املتعلقـة باالغتـصاب       وتعزيز قدرات وحدات دعم األسرة وإص      ٢٠٠٧عام  
قوق املرأة والعنف القائم على نوع اجلنس حبوالشروع يف إذكاء الوعي على املستوى الوطين 

  ؛عاجلة الشعور املتنامي لدى املرأة بانعدام األمن يف البلد معاجلة شاملةمل

حلقوق اإلنـسان    املعلقةتشجع احلكومة على أن تصادق على املعاهدات الدولية واإلقليمية            •
وعلى أن تدرجها يف قانوهنا الوطين، وخصوصاً الربوتوكول االختياري للميثـاق األفريقـي           

، وعلى أن تبذل جهوداً متضافرة من أجل أن تتقيد بالتزامات تقدمي التقـارير              املرأةحلقوق  
  الدولية؛املعاهدات ملختلف هيئات 

الوطنية حلقوق اإلنسان وتنسيق األنشطة  مع اللجنة تعمل بصفة مباشرةتوصي بإنشاء وزارة    •
  . يف إطار احلكومةاملتعلقة هبذه احلقوق

 -  -  -  -  -  

  


