سامبا  ،مياتا ماريا (سيراليون)
]األصل :باإلنكليزية[
السيرة الذاتية
بيانات شخصية
اسم العائلة :سامبا
االسم األول :مياتا ماريا
الجنس :أنثى
تاريخ الميالد 3 :تشرين األول/أكتوبر 1971
الجنسية :سيراليونية
المعايير اإلقليمية :أفريقيا
الحالة االجتماعية :متزوجة
القائمة ألف/القائمة باء :القائمة ألف
اللغات :اللغة األم :اإلنكليزية
الفرنسية( :كتابة) مستوى أساسي؛ (تحدثا) مستوى أساسي
-

المؤهالت التعليمية

 :2014/01 - 2013/01مركز قوانين وسياسات الطاقة والبترول والتعدين ،جامعة دوندي ،سكوتلندا ،المملكة
المتحدة .ماجستير في قوانين وسياسات البترول (بامتياز).
 :2001/12 – 2001/01مركز حقوق اإلنسان ،جامعة بريتوريا ،بريتوريا ،جنوب أفريقيا .ماجستير في القانون في
مجال حقوق اإلنسان والتحوُّ ل الديمقراطي في أفريقيا.
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 :1999/07 – 1998/09كلية الحقوق في سيراليون ،فريتاون ،سيراليون .درجة المحامي المطلق (( ،)BLالدرجة
الثانية العليا).
 :1998/07 – 1993/10كلية فوره باي ،جامعة سيراليون ،فريتاون ،سيراليون .ليسانس في الحقوق ،مع مرتبة
الشرف (الدرجة الثانية).
 :1998/07 – 1992/10كلية فوره باي ،كلية القانون في سيراليون ،فريتاون ،سيراليون .ليسانس في اآلداب (القسم
األول).
-

الخبرة المهنية

 – 2020/01حتى اآلن :المحكمة الخاصة لتصريف األعمال المتبقية لسيراليون ( .)RSCSLقاض .إن المحكمة الخاصة
لتصريف األعمال المتبقية لسيراليون واألمم المتحدة المكلفة باالضطالع بمهام المحكمة الخاصة لسيراليون التي لها والية
قضائية لمحاكمة أولئك الذين يتحملون أكبر مسؤولية عن الجرائم الفظيعة المرتكبة في سيراليون .فالمحكمة الخاصة
لتصريف األعمال المتبقية تن ِّفذ المهام القضائية المتبقية بما في ذلك اإلشراف على إنفاذ األحكام؛ واستعراض حاالت
اإلدانة واإلفراج المبكر والبراءة وازدراء إجراءات المحكمة.
 2015/08حتى اآلن :السلطة القضائية لجمهورية سيراليون .قاض في المحكمة العليا ،وبدءا من عام  2019قاض في
محكمة االستئناف .و المحكمة العليا هي المحكمة االبتدائية في القضاء األعلى في سيراليون ،ولها اختصاص لمحاكمة كل
من القضايا المدنية والجنائية ،بما في ذلك الجرائم الجنسية واالحتيال وغيرها من الجنايات الخطيرة والمعقدة .ومحكمة
االستئناف هي جزء من محاكم القضاء األعلى في سيراليون ،ولها اختصاص للنظر والبت في الطعون المنبثقة من أي
حكم أو مرسوم أو أمر صادر عن المحكمة العليا بشأن المسائل الجنائية والمدنية على حد سواء .وكجزء من فريق ثالثي
أو كقاض وحيد ،فهي تنظر وتبت في الطعون المعقدة والخطيرة في إطار القانون الجنائي ،بما في ذلك األفعال الفاسدة
واالحتيال والقتل والجرائم الجنسية .وعالوة على ذلك ،وكجزء من فريق ،نظرت وب َّتت في دعاوى معروضة أمام
المحكمة العليا (وهي محكمة االستئناف الدستورية والنهائية في سيراليون) ،بناء على طلب كبير قضاة جمهورية
سيراليون.
 :2015/06 – 2010/10لجنة مكافحة الفساد في سيراليون .مدعي عام .تولَّت الرئاسة في محاكمة عمدة فريتاون الحالي
في دعوى "الدولة ضد هربرت أكيريمي ،وجورج-ويليامز وآخرين" ( )2012بسبب اختالس أموال عامة؛ وأجرت
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محاكمة الرئيس المعين/رئيس "الوكالة الحكومية المعنية بتغيير المواقف والسلوكيات" بسبب اختالس أموال عامة أيضا،
وإساءة استخدام المنصب في دعوى "الدولة ضد فيليب كونتيه ،والنسانا زانتو كامارا ،وأليو بدارا لكامارا" ،من بين
دعاوى أخرى.
 :2015/06 – 2010/10المحكمة الجنائية الدولية .مسؤولة عن العمليات الميدانية .المكتب الميداني التابع للمدعي العام
في أوغندا .لقد عملت على ما يُسمى "حالة أوغندا" ،فقامت بإدارة وصيانة قاعدة بيانات عن شهود االدعاء غالبا في شمال
أوغندا؛ وأجرت تقييمات للمخاطر وتواصلت مع أصحاب المصلحة المعنيين األساسيين ورؤساء المجتمعات المحلية؛
وقدمت المساعدة إلى المحققين التابعين لمكتب المدعي العام في البعثات الميدانية التي أرسلت إلى كينيا وتنزانيا وأوغندا.
 :2010/10 – 2002/10المحكمة الخاصة لسيراليون ( .)SCSLمحامي مساعد في المحاكمات .بصفتها محامي مساعد
في المحاكمات ،قدمت مساعدة في إطار عمل المدعي العام ،وعملت كمنسق معني بإدارة الشهود وكمحقق .وفي إطار
فريق االدعاء في دعوى "الدولة ضد هنغا نورمان ،وآليو كوندوا ،وموينينا فوفانا" ،قامت بتحليل وتقييم أقوال شهود
االدعاء وقيادة الشهود في المحكمة وإعادة فحص أقوالهم .وبصفتها منسق معني بإدارة الشهود ،فقد أعدت قائمة بجميع
شهود االدعاء في قاعدة بيانات إدارة الشهود؛ واضطلعت بإدارة وصيانة شهود االدعاء في سيراليون وخارجها لمقاضاة
المتهمين في قوات الدفاع المدني ،والمجلس الثوري التابع للقوات المسلحة ،والجبهة المتحدة الثورية؛ وحافظت على
االتصاالت مع جميع شهود االدعاء؛ وأجرت تقييمات للمخاطر وأسدت المشورة بشأن االنتقال المحتمل عند الضرورة.
وقامت بالتحقيق واالتصال مع أطراف ثالثة في إطار التحقيق في جرائم حرب مزعومة ،وجرائم ضد اإلنسانية كانت قد
ارتكبت خالل الحرب األهلية التي وقعت في سيراليون ،وذلك في دعاوى أقيمت في المحكمة الخاصة لسيراليون ضد
متهمين في قوات الدفاع المدني ،والمجلس الثوري التابع للقوات المسلحة ،والجبهة المتحدة الثورية.
األنشطة المهنية األخرى
 -2020/01حتى اآلن :رئيس مجلس المساعدة القانونية لسيراليون ،الذي تم إنشاؤه بموجب قانون برلماني في عام ،2012
وهو مسؤول عن توفير خدمات المساعدة القانونية المجانية للفقراء بما في ذلك التمثيل القانوني ،وتقديم المشورة ،
والتواصل القانوني والمجتمعي ،وحل النزاعات بطرائق بديلة.
ُ : 2017/06محاضر في القانون الجنائي بجامعة سيراليون.
 :2006/06 – 2003/10مُحاضر في قانون العقود بجامعة سيراليون.
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 : 2002/05مناصرة حقوق اإلنسان – جرى استشارتها ألغراض الحملة من أجل الحكم الرشيد :أعدت لالتصاالت مع
اللجنة األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب بشأن االنتهاكات التي ارتكبت بحق الالجئين السيراليونيين في غينيا وعملت
على رفع مستوى هذه االتصاالت ،وباشرت االتصاالت مع اللجنة األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب فيما يتعلق بالنتائج
التي تم التوصل إليها.
 : 2002/01مناصرة حقوق اإلنسان .معهد حقوق اإلنسان والتنمية في غامبيا :ترأسَّت فريقا من المحققين في إطار عملية
التحقيق في االنتهاكات المزعومة لحقوق الالجئين السيراليونيين في غينيا ،وباشرت اتصاالت مع اللجنة األفريقية لحقوق
اإلنسان والشعوب فيما يتعلق بالنتائج التي تم التوصل إليها.
 :2015/08-1999 /11قامت بدور رائد وقدمت خدمات تطوعية متصلة بحقوق اإلنسان لدى المنظمة المسماة "الوصول
القانوني عبر النساء الساعين من أجل إحقاق الحقوق المتساوية والعدالة االجتماعية ( ")LAWYERSالتي تأسست في
شباط/فبراير  ،1997وعملت ،في ذروة الصراع األهلي في سيراليون ،بهدف استخدام القانون لحماية وتعزيز حقوق
النساء والفتيات في سيراليون .وتتولَّى المنظمة المذكورة تقديم المشورة القانونية وخدمات التمثيل لدى المحاكم مجانا إلى
النساء والفتيات في مجموعة متنوعة من المسائل بما في ذلك العنف الجنسي والمنزلي.
منشورات ذات صلة شديدة
"تحليل معاهدات حقوق اإلنسان المنطبقة في سيراليون" (غير منشورة ،برنامج تطوير قطاع العدالة)2007 ،؛
"تعليق على معاهدات حقوق اإلنسان التي تم التوقيع و/أو التصديق عليها من قبل سيراليون" (غير منشور ،برنامج تطوير
قطاع العدالة.)2006 ،
حلقات دراسية ذات صلة شديدة
"الدور الحاسم للعدالة الجنائية الدولية في تحقيق الهدف  16من أهداف التنمية المستدامة" (عرض أحداث على هامش
اليوم الدولي للعدالة ،األمم المتحدة ،نيويورك 17 ،تموز/يوليه )2019؛
"العنف الجنسي والجنساني في مجتمعاتنا المحلية – دور منظمة  LAWYERSفي كبح اإلفالت من العقاب وضمان العدالة
للضحايا ،فريتاون 1 ،تشرين األول/أكتوبر )2015؛
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"قانون مكافحة الفساد لعام  2008واتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد" ،عرض مقدَّم في إطار تدريب القوات المسلحة
السيراليونية ،ثكنات بنغيما العسكرية 18 ،أيلول/سبتمبر )2012؛
"مقاضاة استخدام الجنود األطفال وممارسة العنف ضد المرأة"  -مكتب المدعي العام؛ المحكمة الخاصة لسيراليون؛ 26
نيسان/أبريل )2006؛
"تجنيد األطفال  -جريمة حرب" ( -المؤتمر السنوي الرابع عشر لحقوق اإلنسان ،جوهانسبرغ 9 ،أيلول/سبتمبر )2005؛
"حقوق المرأة بموجب الصكوك الدولية واإلقليمية" (حملة من أجل الحكم الرشيد ،حلقة عمل تدريبية للموظفين المسؤولين
الميدانيين ،فريتاون 5 ،أيار /مايو )2004؛
"المحكمة الخاصة لسيراليون :مسائل اإلفالت من العقاب والمساءلة والردع" (حملة من أجل الحكم الرشيد ،فريتاون،
تموز/يوليه .)2002
عضوية النقابات والجمعيات المهنية
- 1الرابطة الدولية للقاضيات
- 2الحكام والقضاة في الكومنولث
- 3عضو في شركة DEFLOSACSوهي منظمة خيرية في سيراليون.
الجوائز والتكريم
جائزة المصدر (جريدة سيراليون) لعام  2019للخدمة الدؤوبة
اهتمامات شخصية
ممارسة أنواع الفنون واالهتمام باألدب.
حقائق أخرى ذات صلة
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