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دة املتكامـل   ــــــ مكتـب األمـم املتح    ام عـن    ـــــ ر اخلامس لألمني الع   ــــــالتقري  
 يف سرياليون

 
 مقدمة -أوال  

ــة مكتــب األمــم املتحــدة   )٢٠٠٦ (١٧٣٤مــدد جملــس األمــن مبوجــب القــرار    - ١ ، والي
 وطلــب إيلَّ أن أجــري تقييمــا ٢٠٠٧ديــسمرب / كــانون األول٣١املتكامــل يف ســرياليون حــىت 

ويف تقريري الرابع عـن     . ة انسحابه  حتديد استراتيجي   للدور الذي يضطلع به املكتب بغية      شامال
املكتب، أعربت عن عزمي على إجراء تقييم شامل وتقدمي توصيايت إىل اجمللس بـشأن مـستقبل                

وحتقيقا لتلك الغاية، أوفدت بعثة تقييم تقين مـشتركة بـني           . وجود األمم املتحدة يف ذلك البلد     
 تـــشرين ٢٥ إىل ١٥ت، بقيـــادة إدارة عمليـــات حفـــظ الـــسالم، زارت ســـرياليون مـــن اإلدارا
ويــوفّر التقريــر احلــايل أحــدث املعلومــات عــن التطــورات الرئيــسية الــسابقة         . أكتــوبر/األول

ويتــضمن توصــيايت بــشأن اســتراتيجية خــروج البعثــة ومــستقبل وجــود األمــم املتحــدة يف ذلــك  
 .البلد

 
 سيةالتطورات الرئي -ثانيا  

خــالل الفتــرة املــشمولة بــالتقرير، طغــت عمليــةُ تنظــيم وإجــراء االنتخابــات الرئاســية     - ٢
فاالنتخابات اليت كان من املقرر إجراؤهـا       . والربملانية يف سرياليون على ما عداها من األحداث       

أغـسطس بـسبب عـدم موافقـة        / آب ١١يوليه، أُرجئت يف هناية املطـاف إىل        / متوز ٢٨أصال يف   
 .سرياليون على طلب اللجنة االنتخابية الوطنية حله مبكرابرملان 

أغـسطس سـبعة أحـزاب    / آب١١وقد شاركت يف االنتخابات النيابية اليت أجريت يف       - ٣
سياسية بينها األحزاب السياسية الثالثة الكربى وهي مـؤمتر مجيـع الـشعوب وحركـة الـشعوب                 

ن احلـاكم، يف االنتخابـات الربملانيـة الـيت          سرياليوالـشعيب لـ   زب  احلـ من أجل التغيري الـدميقراطي و     
أغــسطس، وتنــافَس ســبعة مرشــحني، مل تكــن بينــهم أي امــرأة، علــى        / آب١١أجريــت يف 
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، ١١٢ـ  ــ  مقعدا من مقاعد الربملان ال     ٥٩وقد فاز مؤمتر مجيع الشعوب بـ       . االنتخابات الرئاسية 
 ٤٣ ـسرياليون بــ لـشعيب لـ   ازب  احل مقاعد و  ١٠وحركة الشعوب من أجل التغيري الدميقراطي بـ        

كمـــا راقـــب .  يف الربملـــان الـــسابق١٨ مقعـــدا مقابـــل ١٦ومل تـــشغل املـــرأة ســـوى  . مقعـــدا
 ٤٤٧  منظمة من منظمـات اجملتمـع املـدين و         ٥٣ مراقب وطين ميثلون     ٩ ٠٠٠االنتخابات حنو   

 .مراقبا دوليا من منظمات إقليمية ودولية خمتلفة
اســيني علــى األغلبيــة الدســتورية املطلوبــة للفـــوز       مــن املرشــحني الرئ  ومل حيــصل أيُّ  - ٤

رئاســي يف وعليــه، أجــري ســباق .  يف املائــة مــن األصــوات٥٥باالنتخابــات والــيت تبلــغ نــسبة 
: سبتمرب بني املرشـحني الـذين حـازا أكـرب عـدد مـن األصـوات يف اجلولـة األوىل ومهـا                 /أيلول ٨

برييـوا، نائـب رئـيس سـرياليون        إرنست باي كوروما، زعيم مؤمتر مجيع الشعوب، وسولومون         
سـبتمرب، أعلنـت اللجنـة االنتخابيـة        / أيلـول  ١٧ويف  . سرياليونالـشعيب لـ   زب  احلـ حينئٍذ ومرشح   

 مـن جممـوع عـدد األصـوات الـصاحلة           ٥٤,٦الوطنية عـن حـصول الـسيد كورومـا علـى نـسبة              
رومــا وأُعلــَن الــسيد كو.  يف املائــة الــسباق الرئاســي٤٥,٤وحــصول الــسيد برييــوا علــى نــسبة 

 .رئيسا منتخبا حسب األصول لسرياليون وأدى اليمني يف اليوم عينه
ومع أن االنطباع السائد هو أن االنتخابـات متـت بـشكل سـلمي واتـسمت بالـشفافية                   - ٥

وذات صدقية إىل حد كبري، فهي أجريت يف جو سـاده تـوتر متنـامٍ وعكرتـه اشـتباكات عنيفـة        
واُتخـذت مبـادرات عـدة لـرتع فتيـل تـوتر الوضـع           . بني مناصري األحـزاب الـسياسية الرئيـسية       

ونظمـت جلنـة تـسجيل األحـزاب الـسياسية مـسريات            . السياسي يف األيام الـسابقة لالنتخابـات      
سلمية جابت أحناء البالد، واستضافت اجتماعات رفيعة املستوى مع قادة األحـزاب الـسياسية              

 . السياسيةبغية التشديد على ضرورة االمتثال ملدونة سلوك األحزاب 
اجلماعــة االقتــصادية لــدول ســبتمرب، قــام وفــد رفيــع املــستوى مــن جلنــة  / أيلــول١ويف  - ٦

ــا  ــا فاســو      غــرب أفريقي ــة بوركين ــة، حممــد ابــن شــامباس، ووزيــري خارجي ــيس اللجن  يــضم رئ
ونيجرييــا واملفــوض الــسامي لغانــا لــدى ســرياليون، بزيــارة البلــد والتقــى الــرئيس حينئــذ أمحــد   

رشَحني الرئاسَيني حلثهم على العمل من أجـل كفالـة إجنـاز الـسباق الرئاسـي يف             تيجان كبه وامل  
 .جو سلمي

ــام     - ٧ ــة لع ــات الوطني ــرب االنتخاب ــا ســلطات    ٢٠٠٧وُتعت ــا وجتريه ــات تنظمه  أول انتخاب
. ٢٠٠٥ عـام     بعثـة األمـم املتحـدة يف سـرياليون         سرياليون منذ انسحاب عمليـة حفـظ الـسالم،        

ــتقين واملــايل لالنتخابــات   وقــدم املكتــب وبرنــامج ا  واضــطلع . ألمــم املتحــدة اإلمنــائي الــدعم ال
املكتب أيضا بدور حيوي يف نزع فتيل التـوتر الـسياسي والعرقـي الـذي هـدد بـإخراج العمليـة                     
االنتخابية عن مـسارها، ويف دعـم اإلجـراءات الـيت اختـذهتا اللجنـة االنتخابيـة الوطنيـة ملواجهـة                      
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وقــام املكتــب بــشكل خــاص بتنظــيم سلــسلة مــن    .  الرئاســيالغــش االنتخــايب خــالل الــسباق 
كمـا قـدم    . حلقات العمل املشتركة بني األحزاب حـضرهتا مجيـع األحـزاب الـسياسية املـسجلة              

الــدعم لعمــل جلنــة تــسجيل األحــزاب الــسياسية وجلــان رصــد التقيــد مبدونــة ســلوك األحــزاب  
 .املشورة والوساطة والتدريبالسياسية على الصعيدين الوطين واملناطقي، من خالل خدمات 

ويف األشهر السابقة لالنتخابات، أفيد عن حصول عـدد مـن االشـتباكات العنيفـة بـني        - ٨
مناصري حزب سـرياليون الـشعيب ومـؤمتر مجيـع الـشعوب وحركـة الـشعوب مـن أجـل التغـيري                      

 -لـبالد   وبلغ التوتر درجة عالية بشكل خاص يف األجزاء الشرقية والشمالية مـن ا            . الدميقراطي
 خـاض فيهـا أيـضا مـؤمتر مجيـع           -سرياليون  الـشعيب لـ   زب  احلـ وهي مناطق يسيطر عليها تقليديا      

ويف . ري الــدميقراطي، محالهتمــاالــشعوب وحليفــه االنتخــايب، حركــة الــشعوب مــن أجــل التغــي  
أغسطس، دعا علناً الرئيس كبه الذي انتابه القلـق إزاء عنـف االشـتباكات إىل ضـبط                 /آب ٢٧

سـبتمرب،  / أيلـول  ٢ويف  .  بفـرض حـال الطـوارئ يف جهـد للـسيطرة علـى الوضـع               النفس وهـدد  
وقّع املرشحان الرئاسيان الرئيسيان يف اجتماع دعا إليه الرئيس كبه بيانـا يـدين تزايـد الترهيـب      

ــا بــشكل  .والتحــرش والعنــف والتزمــا فيــه خــوض الــسباق الرئاســي بــشكل ســلمي    كمــا التقي
مـا  عـن الـسلك الدبلوماسـي واملكتـب لتجديـد التـزام حزبيه            سبتمرب ممثلني   / أيلول ٦منفصل يف   

 . كفالة التقيد التام بالبيان
ورغم احنسار أجواء التوتر إىل حد كبري، ال تزال التقـارير تفيـد عـن حـصول حـاالت                    - ٩

نــوفمرب، اشــتبك مناصــرو / تــشرين الثــاين١١ويف . عنــف معزولــة متبقيــة مرتبطــة باالنتخابــات 
مع مناصري مؤمتر مجيع الشعوب وحركة الشعوب مـن أجـل التغـيري     ون  سرياليلزب الشعيب   احل

ويف اليـوم  . الدميقراطي يف تونغـو، مبقاطعـة كينيمـا، مـا أدى إىل إصـابة ثالثـة أشـخاص جبـروح              
ــيري            ــن أجــل التغ ــشعوب م ــة ال ــشعوب وحرك ــع ال ــؤمتر مجي ــن حــزيب م ــى شــبان م ــسه، ألق نف

سرياليون من املنطقـة نفـسها، حبجـة        لشعيب ل ازب  احلالدميقراطي حجارة على عضو الربملان من       
 .أنه كان قد أرهبهم يف ظل احلكومة السابقة

وأنشأ برنامج األمم املتحدة اإلمنائي صـندوقا مـشتركا خيـضع إلدارتـه يوجـه الـشركاء                  - ١٠
وبالفعـل قـدمت حكومـات      . بيـة اإلمنائيون لسرياليون عربه مسامهاهتم املاليـة إىل العمليـة االنتخا         

ملكـة املتحـدة لربيطانيـا    والـدامنرك وامل ) Irish Aidيرلندية ألعرب منظمة املعونة ا(يرلندا كل من أ
، واليابـان فـضال عـن االحتـاد األورويب،     )إدارة التنميـة الدوليـة  عـرب  (يرلنـدا الـشمالية    العظمى وأ 

كمـا قـدمت الواليـات املتحـدة األمريكيـة أيـضا       . تربعات سخية للصندوق أنا ممنت هلـم بـشأهنا    
ة يف حـني    كالـة التنميـة الدوليـة التابعـة للواليـات املتحـد           الدعم لالنتخابات عرب أموال قدمتها و     
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 مــن مــوظفي االقتــراع ٣٧ ٠٠٠دفــع صــندوق بنــاء الــسالم التــابع لألمــم املتحــدة أجــور حنــو  
 .خالل جولْيت االنتخابات

ــول١٩ويف  - ١١ ــا يرأســه نا    / أيل ــا انتقالي ــا فريق ــرئيس كوروم ــشأ ال ــرئيس  ســبتمرب أن ئــب ال
ســامويل ســومانا للعمــل مــع اإلدارة املنتهيــة واليتــها لكفالــة انتقــال ســلس ملقاليــد احلكــم إىل     
احلكومـــة العتيـــدة، وإعـــداد جـــردة شـــاملة بأصـــول الدولـــة وخـــصومها، وحتديـــد التـــدابري أو  
اإلجــراءات املزمــع تنفيــذها وتقــدمي توصــيات بــشأن إجــراءات املتابعــة الــيت ميكــن أن تتخــذها    

وكـشفت  . أكتـوبر / تـشرين األول   ١٦ه يف   توقدم الفريق استنتاجاته وتوصيا   . مة اجلديدة احلكو
االستنتاجات عن فساد وتفـشٍ لـسوء إدارة مـوارد الدولـة بـسبب أوجـه القـصور الـيت تـشوب                      
املؤسسات والنظام املّتبع، وعن االفتقار إىل آليات داخليـة فعالـة ملراقبـة إنفـاق املـوارد ورصـده                   

 . واملساءلة عنهواإلشراف عليه
أكتوبر، حدد الرئيس كوروما يف خطاب األمة الذي ألقاه لـدى           / تشرين األول  ٥ويف   - ١٢

افتتــاح دورة الربملــان، اخلطــوط العريــضة ألولويــات حكومتــه بــصون األمــن القــومي، وتعزيــز    
ــرام ســيادة القــانون،      ــة حقــوق اإلنــسان وتعزيزهــا، واحت ــوطنيتني، ومحاي املــصاحلة والوحــدة ال

نــشاء خدمــة مدنيــة منظمــة وفعالــة، ومتكــني جلنــة مكافحــة الفــساد، وحتــسني تنظــيم املــوارد   وإ
املعدنية، وتعزيز الالمركزية والتنميـة الريفيـة، وإعـادة تنـشيط االقتـصاد، وإنـشاء قطـاع خـاص                   

 للـشباب، وتـوفري خـدمات حمـسَّنة للرعايـة الـصحية             ال سيما ينبض باحلياة وإجياد فرص العمل،      
 . توفري الكهرباء واملياهواإلسراع يف

 
 بعثة التقييم التقين -ثالثا  

ضمت بعثة التقييم التقين اليت كانت بقيادة إدارة عمليات حفـظ الـسالم والـيت زارت                 - ١٣
أكتـوبر، ممـثلني عـن إدارة الـشؤون الـسياسية باألمانـة             / تشرين األول  ٢٥ إىل   ١٥سرياليون من   

 األمــم املتحــدة اإلمنــائي ومفوضــية األمــم املتحــدة  العامــة ومكتــب دعــم بنــاء الــسالم وبرنــامج 
والتقى الفريق شرحية واسعة من أبناء سـرياليون مشلـت نائـب الـرئيس سـومانا           . حلقوق اإلنسان 

كمــا زارت مقاطعــة كينيمــا يف . وأصــحاب املــصلحة الــدوليني املعنــيني بعمليــة توطيــد الــسالم 
 التقيــيم الـتقين يف الفــرعني الرابــع والثالــث  وتـرد اســتنتاجات بعثــة . احملافظـة الــشرقية لــسرياليون 

 . عشر أدناه
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 احلالة األمنية -رابعا  
وتعــزى التهديــدات الرئيــسية . ظلــت احلالــة األمنيــة يف ســرياليون مــستقرة لكــن هــشة  - ١٤

الستقرار البلد إىل املستوى املرتفع لبطالة الشباب وإىل سوء األحوال االجتماعيـة واالقتـصادية              
 .ا أغلبية السكاناليت تعيشه

أبريل نتيجـة العائـدات احملـدودة     /وتواجه سرياليون أزمة مالية حادة بدأت مطلع نيسان        - ١٥
وتنال هذه األزمة من املعنويـات والقـدرة العملياتيـة ألفـراد شـرطة سـرياليون والقـوات                . للدولة

. د وحـصص اإلعاشـة    املسلحة جلمهورية سرياليون الذين مل يتلقوا األموال املطلوبة لشراء الوقو         
 . وميكن هلذه احلالة، ما مل يصار إىل معاجلتها بسرعة، أن تشكل هتديدا ألمن البالد

بيـد أن احلالـة يف      . وظلت احلالة األمنيـة علـى طـول احلـدود مـع ليربيـا وغينيـا مـستقرة                  - ١٦
جتـاه  فمـن احملتمـل أن يـؤدي أي تـدفق كثيـف لالجـئني الغينـيني با                . غينيا ال تزال مـدعاة للقلـق      

وعـالوة علـى   . سرياليون يف حال حصول أزمـة يف غينيـا إىل زعزعـة احلالـة اهلـشة يف سـرياليون                
ذلك، ال تزال أجواء التوتر سائدة بني سرياليون وغينيا بسبب بلدة ينغا احلدودية الـيت ال يـزال                  

ا تعتـزم حـل     وقد أبلغت حكومةُ سرياليون بعثةَ التقيـيم أهنـ        . حيتلها أفراد القوات املسلحة الغينية    
وحــىت حيــني ذلــك الوقــت، تــسيِّر القــوات املــسلحة   . هــذه القــضية عــرب القنــوات الدبلوماســية  

بعثـة األمـم املتحـدة يف       جلمهورية سرياليون دوريات مشتركة مـع األفـراد العـسكريني التـابعني ل            
 .  على طول احلدود بني ليربيا وسرياليونليربيا

 
 إصالح قطاع األمن -خامسا  

 طة سرياليونشر -ألف  
 فــرد، ٩ ٢٠٠يقــدم املكتــب املــساعدة إىل شــرطة ســرياليون الــيت يبلــغ قوامهــا حاليــا     - ١٧

 مـن األفـراد اإلنـاث، يف جهودهـا الراميـة إىل بلـوغ املـستوى الـذي كانـت                     ١ ٥٥٠بينهم حنو   
كمـا يـوفر املكتـب لـشرطة سـرياليون التـدريب            .  فـرد  ٩ ٥٠٠عليه قبل اندالع احلرب والبالغ      

وهـو يعمـل بـشكل وثيـق مـع          . يه يف السيطرة على اجلموع واحلفـاظ علـى النظـام العـام            والتوج
الشرطة لتشجيع أنشطة تعميم املنظور اجلنساين والتعاون يف حلقات العمـل اهلادفـة إىل حتـسني                

واضــطلع املكتــب بــدور . اإلجــراءات واملمارســات املتبعــة يف معاجلــة العنــف اجلنــساين يف البلــد
 شرطة سرياليون علـى وضـع خطـط العمليـات األمنيـة مبـا ينـسجم واملعـايري           حموري يف مساعدة  

 .الدميقراطية ملمارسة عمل الشرطة يف العملية االنتخابية
ورغم تلك اإلجنـازات، ال تـزال شـرطة سـرياليون تعـاين نقـصا يف املركبـات ومعـدات                     - ١٨

مــاكن اإلقامــة يف االتــصال واألصــفاد ومــصابيح اجليــب واهلــراوات، فــضال عــن عــدم كفايــة أ  
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 أعـاله، مل تـوفر احلكومـة للـشرطة          ١٥وعالوة على ذلك، وكمـا أشـري إليـه يف الفقـرة             . الثُكن
ــالوقود وحـــــصص اإلعا   وحـــــىت . شـــــةاألمـــــوال املطلوبـــــة لـــــشراء إمـــــدادات أساســـــية كـــ

ــول ٣١ ــرف ســوى     /أيل ــد ُص ــبتمرب، مل يكــن ق ــغ   ٣٧س ــن مبل ــة م ــون دوالر ٦,٦ يف املائ  ملي
 . ٢٠٠٧ون يف امليزانية الوطنية لعام املرصود لشرطة سريالي

وال تــزال شــرطة ســرياليون حتتــاج إىل املــساعدة يف إنــشاء فرقــة علــى مــستوى حمتــرف  - ١٩
لتعزيز نظام التحقيقات الداخلية يف سـوء سـلوك األفـراد، ويف وضـع خطـة علـى نطـاق الدولـة                 

تدنية املستوى، فضال عـن     هتدف إىل حتسني أوضاع مرافق االعتقال العديدة التابعة للشرطة وامل         
ــدرات وحــدات دعــم       ــز ق ــسيني وتعزي ــز اجلن ــة إىل مكافحــة التحــرش والتميي ــسياسات اهلادف ال
األسرة التابعة لشرطة سرياليون واحلد من حاالت االجتـار باملخـدرات واألشـخاص عـرب مطـار                 

لنظـام  كما أن مدريب الشرطة حباجة هم أيضا إىل التـدريب علـى إدارة شـؤون ا               . لونغي الدويل 
العام، والدوريات الراجلة، وممارسات حقوق اإلنسان، وكيفية االستجابة لدى وقوع جرميـة،            

 .وكيفية رفع الدعاوى
 

 القوات املسلحة جلمهورية سرياليون -باء  
واصل املكتب االتـصال مـع القـوات املـسلحة جلمهوريـة سـرياليون وشـرطة سـرياليون                   - ٢٠

ــع   ــاون م ــدر بالتع ــدويل للت ــق ال ــشورة العــسكرية الفري ــادة اململكــة  يب يف جمــال امل  اخلاضــع لقي
ــها وتقــدمي            ــالغ عن ــة يف البلــد واإلب ــة األمني ــة رصــد احلال ــرين بغي ــع شــركاء آخ املتحــدة، وم

ــة    ــة والداخلي ــدات اخلارجي ــشأن التهدي ــادل    . التوصــيات ب ــاون وتب ــضا التع ــب أي وواصــل املكت
مكتـب  و ،األمـم املتحـدة يف كـوت ديفـوار    عمليـة  املعلومات مع بعثة األمم املتحدة يف ليربيا، و

، واحملكمـة اخلاصـة لـسرياليون، وقـوة احلـرس املنغوليـة التابعـة لبعثـة         األمم املتحدة لغرب أفريقيا  
 .األمم املتحدة يف ليربيا بشأن القضايا املتصلة باألمن

ــا علــى تــدريب   - ٢١ ــة ســرياليون ويعكــف الفريــق الــدويل حالي   القــوات املــسلحة جلمهوري
كمـا يعمـل الفريـق الـدويل، مبـساعدة مـن املكتـب،              .  إدارة التنمية الدوليـة    يهها بدعمٍ من  وتوج

 مــن ٨ ٥٠٠ إىل ١٠ ٥٠٠علــى تعــديل عديــد قوهتــا مــن القــوات املــسلحة بــشكل وثيــق مــع 
األفراد العسكريني بغيـة إنـشاء جـيش ميكـن حتمـل تكلفتـه يتمتـع بقـدرة حمـسنة علـى االنتـشار                        

ــأداء عمليــايت ولوجــسيت   ــشرت الــشرطة العــسكرية   . معــزَّزوب وخــالل االنتخابــات الوطنيــة، ُن
ــد        ــسبة هتدي ــسودها ن ــيت ت ــاطق ال ــوات املــسلحة إىل جانــب شــرطة ســرياليون يف املن ــة للق التابع
مرتفعة، مثل فريتاون، حيث ساعدت يف تثبيـت اسـتقرار البلـد خـالل فتـرات التـوتر الـسياسي                  

 .املرتفع
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فنحـو نـصف األفـراد العـسكريني        . هـة حتـديات جديـة     وتواصل القوات املـسلحة مواج     - ٢٢
. وأسرهم يعيشون يف ظروف متدنية املستوى األمر الذي ينعكس سلبا على معنويات القـوات              

ــاون مكتظــة إىل درجــة أن بعــض األســر تعــيش يف املخــازن        ــسية يف فريت ــثكن الرئي كمــا أن ال
وتــسود . عامــة الئقــةواملــستودعات وال ميكنــها احلــصول علــى ميــاه شــرب صــحية أو نظافــة    

ــثُكن العــسكرية باملقاطعــات   ــا لتحــسني  . ظــروف مماثلــة غــري ُمرضــية يف ال وُتبــذَل جهــود حالي
ورغـم  . الظروف املعيشية يف الثكن الثالث يف فريتاون بأموال مقدمة من صندوق بنـاء الـسالم              

 هنـاك  إعادة النظر اليت أجريت أخريا لشروط وظروف خدمة أفـراد القـوات املـسلحة، ال تـزال      
هـواجس حـول مـا إذا سـتكون احلكومـة قـادرة علـى الوفـاء مبـا قطعتـه مـن التزامـات يف ضـوء              

وعالوة على ذلك، ال تزال تتعني تسوية عدد مـن قـضايا الرفـاه           . األزمة املالية اليت متر هبا حاليا     
 .العالقة ومنها استحقاقات التقاعد والصرف من اخلدمة

 
 مكتب األمن القومي -جيم  

الـدعم الـتقين ويف جمـال       تـوفري   عـن طريـق      قطاع األمن    اتتعزيز قدر املكتب يف   اعد  س - ٢٣
يف يف املقاطعات واحملافظـات، خـصوصا   كتب األمن القومي وللجان األمنية     ختطيط العمليات مل  

 . وحتليلهااتية  مجع املعلومات االستخبارجمايل
 
 حقوق اإلنسان وسيادة القانون  - سادسا 

، وبنـاء  ئية سيادة القانون، وتعزيـز اسـتقالل الـسلطة القـضا    دعيم ت رد يف مطّحرز تقدم   أُ - ٢٤
 .تعزيز احترام حقوق اإلنسانصالحيات فضال عن قدرات الشرطة ونظام اإل

صالح قطاع العـدل  يف سبيل إ  لجهود اليت تبذهلا احلكومة     ويقدم املكتب حاليا الدعم ل     - ٢٥
مـن صـندوق بنـاء الـسالم،      املمـول  طـاع العـدل   لتنفيـذ مـشروع ق  من خالل توفري الدعم التقين    

كمـا يـوفر الـدعم    . لـشرطة التابعـة ل األسـرة  وحدة دعم   ودعاء العام   ىل تعزيز نظام اال   واهلادف إ 
 لعمليـة  ةقـدم املـساعدة التقنيـ   يالدوليـة، و لربنامج تطوير قطاع العـدل املمـول مـن إدارة التنميـة             

املتعلقة حبقوق اإلنسان وسـيادة      بشأن املسائل    واننيقللجنة إصالح ال  الدستور و إعادة النظر يف    
اإلبـالغِ   مبعـايري حقـوق اإلنـسان و       ىل ذلك، يواصل املكتـب مراقبـة التقيـدِ        إضافة  وباإل. القانون

ويقــدم املــساعدة . االنتــهاكات، مبــا فيهــا تلــك الــيت يرتكبــها بعــض عناصــر األمــن القــوميعــن 
وفري التـدريب علـى التمتـع       واصـل تـ   يولريفية  املناطق ا نشاء جلان حلقوق اإلنسان يف      إيف  كذلك  

مــايو، /يــارأويف .  علــى الــصعيد الــوطينةصــحاب املــصلحأملختلــف األساســية قــوق اإلنــسان حب
 الـسجون مشل استعراضا لقـانوين     حوال السجون،   أل  الوطينا على الصعيد    جرى املكتب مسح  أ

 . رافقهذه املأوضاع ، وقدم توصيات لتحسني ١٩٦١ وعام ١٩٦٠عام الوطنيني ل
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تقريــر وُوزع .  بعــض التقــدم يف تنفيــذ توصــيات جلنــة احلقيقــة واملــصاحلة  حــرَزكمــا أُ - ٢٦
احلكومـة  أنـشأهتا  الـيت  العمـل  فرقـة  واختتمـت  . ةلجنة على نطاق واسع بني أصحاب املـصلح    ال
ربنــامج يف مــا يتعلــق ب نــشاء إلطــار املؤســسي وطرائــق ا  يكــل واإلاهل بــشأن ةاملــشورســداء إل

لربنــامج مل يبــدأ ذا ا هلــين التنفيــذ الفعلــبيــد أ. هــاتقريَرا وأقــرت احلكومــة عماهلــأ، التعويــضات
إىل عزمـه فـصل     رئيس كورومـا مـؤخرا      ، أشار الـ   توصيات جلنة احلقيقة واملصاحلة   وعمال ب . بعد
 . وزير العدلمنصب ن عالعام دعي  املنصبم

ــشئت   - ٢٧ ــسان  كمــا أن ــة حلقــوق اإلن ــة الوطني ــذَل اجلو اللجن ــدر هــود حُتب ــاء ق ــا لبن . اهتاالي
وُسنت أربعة مشاريع قـوانني     . يف مرحلة وضعها  خطة العمل الوطنية حلقوق اإلنسان      تزال   وال

 قد أوصت باعتمادها وهـي      جلنة احلقيقة واملصاحلة  متصلة حبقوق كل من املرأة والطفل كانت        
،  وصـية  مشروع قانون التركـة بـال     ، و ةالطالق العرفي حاالت  تسجيل الزجيات و  مشروع قانون   

أحــرز ىل ذلــك، إضـافة  وباإل. قــانون العنـف املــرتيل ومــشروع قـانون حقــوق الطفــل  مـشروع  و
ــدم  ــور يف تقـ ــيم منظـ ــة يف الس اجملـــحقـــوق اإلنـــسان يف منظمـــات اجملتمـــع املـــدين و  تعمـ احملليـ

 .ةواملؤسسات احلكومياملقاطعات، 
معاهــدات ير مبوجــب  اللتزاماهتــا تقــدمي تقــارتارخيــهحكومــة ســرياليون حــىت مل متتثــل و - ٢٨
 والـسياسية،  ةالعهـد الـدويل للحقـوق املدنيـ    :  وهيقوق اإلنساناألربع املتعلقة حب  ألمم املتحدة   ا
اتفاقيـة مناهـضة التعـذيب      ، و ةالعهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتـصادية واالجتماعيـة والثقافيـ         و

، واتفاقيـه القـضاء علـى    نـة أو املهي وغريه من ضروب املعاملـة أو العقوبـة القاسـية أو الالإنـسانية    
ىل وزارة اخلارجيـة لتمكينـها مـن        إالدعم الـتقين    ويقدم املكتب   . شكال التمييز العنصري  أمجيع  
 .معاهداتاملنشأة مبوجب   ذات الصلةيئاتاهلىل إتقارير التقدمي 

 
 ) ٢٠٠٠ (١٣٢٥تنفيذ قرار جملس األمن  - سابعا 

تنفيـذ قـرار جملـس األمـن     اهلادفـة إىل    وطنيـة   لاعمـل   ال بعض التقدم يف تنفيذ خطـة        حرَزأ - ٢٩
كمــا أنــشئ فريــق متخــصص يف الــشؤون  .  والــسالم واألمــنأةبــاملراملتعلــق ) ٢٠٠٠ (١٣٢٥
مـشاورات واسـعة النطـاق مـع        جتـرى   ألمـم املتحـدة، و    القطـري التـابع ل    فريق  انية ضمن ال  اجلنس
وسـيكون مـن    . ذا القـرار  وغريها من منظمات اجملتمع املدين حـول تنفيـذ هـ          ئية  ماعات النسا اجل

ــسياسي مل   األاملهــم خــالل   ــدعوة والتأييــد ال ــادة جهــود ال ــة زي التفــاوت بــني  واجهــة شــهر املقبل
النـهوض  ائهمـا، وب   ومن أةلفتـاة واملـر   ضرة بـصحة ا    املـ  ةاجلنسني، مبا يف ذلـك املمارسـات التقليديـ        

 .٢٠٠٨إطار انتخابات اجملالس احمللية لعام يف سيما  أة، الباملر
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 إذاعة األمم املتحدة /اإلعالم -امنا ث 
واصــل املكتــب تعزيــز نــشوء ثقافــة للــسالم واحلــوار واملــشاركة فيمــا يتعلــق باملــسائل     - ٣٠

وأعرب املتحاورون الدوليون والوطنيون عـن      . الوطنية، وخباصة من خالل إذاعة األمم املتحدة      
ناصـر املكتـب، يقـدم األخبـار        الرأي بأن إذاعة األمم املتحدة تشكل عنصرا فعـاال وقيمـا مـن ع             

وباإلضـافة إىل ذلـك، أبلـغ املتحـاورون بعثـة التقيـيم، بـأن               . واملعلومات بشكل متـوازن وحمايـد     
جناح االنتخابات الـيت جـرت مـؤخرا وانتقـال الـسلطة بـسالم إىل احلكومـة اجلديـدة، ميكـن أن                 

دمها، ال سـيما خـالل      يعزيا بشكل جزئي إىل توازن األخبار والتعليقات اليت كانت اإلذاعة تقـ           
 .فترات تفاقم التوترات السياسية

 ويتمثل التحدي الرئيسي الـذي سـيواجهه املكتـب خـالل الفتـرة االنتقاليـة، يف تنفيـذ                   - ٣١
االنتقال من إذاعـة األمـم املتحـدة إىل تقـدمي خدمـة إذاعيـة وطنيـة تتـسم باالسـتقالل والقـدرة،                       

اج عملية االنتقال إىل دعم تقين ومايل مـن منظومـة           وستحت. الشيء الذي يفتقر إليه البلد حاليا     
وسـيكون مـن الـضروري علـى وجـه اخلـصوص، أن             . األمم املتحدة وأوساط املـاحنني الـدوليني      

ــة يف اجملــالني القــانوين       ــة ومعاجلــة املــسائل االنتقالي يــشرف املكتــب علــى نقــل املعــدات اإلذاعي
 األطــراف الفاعلــة الوطنيــة أن تكفــل  والتحريــري مــع الــشركاء الــوطنيني، بينمــا ســيتعني علــى 

احلـصول علــى التمويــل وعلـى املــوارد واملــوارد اإلداريـة والتقنيــة، الــيت سـتمكنها مــن أن تــرث     
 .خدمة إذاعية وطنية مستقلة لتقدمي الربامج والبث، وأن تكفل استمرارها

د إىل وقــد اختــذت إذاعــة األمــم املتحــدة خطــوات جتــاه التحــول إىل هيئــة إذاعيــة تــستن  - ٣٢
القــدرات احملليــة، مــن خــالل ترتيباهتــا للــربامج املــشتركة مــع الــشركاء الــوطنيني، الــيت تــشمل    

، الذي تعده مدرسـة االتـصال اجلمـاهريي جبامعـة سـرياليون الـذي             “ أنباء نبتة القطن   ”برنامج  
يتلقى الدعم من مؤسـسة هريونـديل السويـسرية وهـي منظمـة غـري حكوميـة، وشـبكة اإلذاعـة                     

، املكونة من جتمع يضم أكثر مـن عـشرين حمطـة إذاعـة حمليـة، الـيت تتلقـى املـساعدة يف             املستقلة
، ‘الطبـل النـاطق   ’التدريب من احتاد اإلذاعات العامليـة هليئـة اإلذاعـة الربيطانيـة؛ واسـتوديوهات               

اليت تنتج برامج غري إخبارية يف جمال التنمية االجتماعية، بدعم من منظمة البحـث عـن قواسـم                  
 .ة، وهي منظمة غري حكومية مقرها واشنطن مشترك

 
 أنشطة جلنة بناء السالم -تاسعا  

واصلت جلنـة بنـاء الـسالم التركيـز علـى أربعـة جمـاالت ذات أولويـة حـددهتا حكومـة                       - ٣٣
توظيف ومتكـني الـشباب، واحلكـم الـسليم، وإصـالح قطـاعي             : سرياليون وأقرهتا اللجنة، وهي   
 .ات يف جمال تقدمي اخلدماتاألمن والقضاء، وبناء القدر
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واشتركت جلنة بناء السالم واحلكومة، أثناء الفترة املـشمولة بـالتقرير، يف العمـل علـى                 - ٣٤
وسيـشكل هـذا    . إعداد إطـار تعـاون لبنـاء الـسالم، يـستند إىل االسـتراتيجيات الوطنيـة القائمـة                 

وسيــسهم . ة ســرياليوناإلطــار أداة حامســة لتوســيع آفــاق التعــاون بــني اجملتمــع الــدويل وحكومــ
أيضا يف تعزيز احلوار وتقوية الشراكات بني سرياليون وشـركائها الـدوليني، ويف حـشد مـوارد                 
ــة القائمــة، ومعاجلــة        ــذ االســتراتيجيات الوطني ــسياسي مــن أجــل تنفي ــدعم ال ــوفري ال إضــافية وت

 .الفجوات املتبقية يف جمال بناء السالم
ــاء الــسالم، فرانــك   وقــام رئــيس االجتمــاع القطــري املخــص   - ٣٥ ــة بن ص لــسرياليون يف جلن

 تـشرين  ١٥ إىل ٩مايور، املمثل الدائم هلولندا لدى األمـم املتحـدة، بزيـارة إىل سـرياليون، مـن        
أكتوبر، كي حيصل بنفسه على معلومات عن احلالـة الـسائدة عقـب االنتخابـات، وعـن                 /األول

ل مناقـشة العمـل اجلـاري للجنـة بنـاء           أولويات احلكومة اجلديدة املتعلقة ببنـاء الـسالم ومـن أجـ           
 . وأكدت احلكومة جمددا، خالل زيارة السيد مايور، التزامها بالتعاون مع اللجنة. السالم
وكانت للدعم املقدم من األمم املتحدة، وخباصـة مـن املكتـب، أمهيـة كـبرية يف تيـسري                    - ٣٦

كتــب احلكومــة يف صــياغة وســاعد امل. عمــل جلنــة بنــاء الــسالم يف ســرياليون ودفعــه إىل األمــام 
. وتنفيذ خطة أولويات لـصندوق بنـاء الـسالم، ويف إعـداد إطـار للتعـاون يف جمـال بنـاء الـسالم                 

وسيظل استمرار ما تقدمه األمم املتحدة من دعم وتنـسيق علـى الـصعيد االسـتراتيجي، عـالوة           
 ذلـك إكمـال     على إجراء حوار رفيع املستوى بشأن الـسياسات علـى املـستوى امليـداين، مبـا يف                

إطار التعاون يف جمال بناء السالم وتنفيذه واستعراضه بشكل منتظم، من العوامل اهلامة لكفالـة             
 . جناح نشاط جلنة بناء السالم يف سرياليون

 
 التحديات املستقبلية -عاشرا  

 التقدم االقتصادي  -ألف  
، ٢٠٠٢عـام   ء الصراع يف    رغم التقدم احملرز يف ترسيخ السالم يف سرياليون، منذ انتها          - ٣٧

فقـد  . هـشة والدعم املنتظم الذي تقدمه األمم املتحدة لعملية التنمية، تظـل احلالـة يف سـرياليون                
ــا     ــصادي واالجتمــاعي بطيئ ــدم احملــرز يف اجملــالني االقت ــغ . كــان التق متوســط معــدل النمــو  وبل

.  املائـة تقريبــا  يف٦,٦معــدل التـضخم   بينمـا بلـغ   ، يف املائـة ٧االقتـصادي عقـب احلـرب زهــاء    
وأسهمت اإلصالحات االقتصادية يف ختفيض العجز املايل وعجـز احلـساب اجلـاري اخلـارجي،            

وشهدت قطاعات الزراعة والتعـدين     . واحملافظة على استقرار معدل سعر الصرف بشكل نسيب       
، وتظــل وبــالرغم مــن ذلــك، يــستمر اســتفحال الفقــر. والبنــاء واخلــدمات انتعاشــا طفيفــا أيــضا

 .  املؤشرات يف أفريقياأدىنرات االجتماعية واالقتصادية للبلد من املؤش
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 لالسـتثمار   مؤاتيـة وسيتعني على احلكومة أن تكثف جهودهـا مـن أجـل هتيئـة ظـروف                 - ٣٨
وســيكون مــن املهــم  .نمــو القطــاع اخلــاص، باعتبارمهــا وســيلة إلجيــاد فــرص العمــل لاخلــاص و

 جلنــة بنــاء الــسالم، والــذي هاب، الــذي متولــ تــسريع وتــرية تنفيــذ برنــامج توظيــف الــشب ،أيــضا
جـل تلبيـة    أوستكون هناك حاجـة لـربامج إضـافية أيـضا مـن             . مستفيد ٨ ٠٠٠ يستهدف زهاء 

 . احتياجات األعداد الكبرية املتبقية من الشباب العاطلني عن العمل
 

 املصاحلة الوطنية  -باء  
عميـق يف الـساحة الـسياسية،       األخرية عن وجود انـشقاق      كشفت االنتخابات الوطنية     - ٣٩

الرتعة العرقيـة والتوجهـات اإلقليميـة علـى الـشؤون الـسياسية            وألقت الضوء على ازدياد هيمنة      
 . إن مل جتر معاجلته،الذي يؤثر سلبا على جهود ترسيخ السالم يف البلداألمر لسرياليون، 

ــشرين الثــاين ١٤يف و - ٤٠ ــار املــس   / ت لحــزب الــشعيب  ولني التنفيــذيني لؤنــوفمرب، عقــد كب
فريتــاون، اشــتكوا فيــه، ضــمن أشــياء أخــرى، مــن إلغــاء اللجنــة   لــسرياليون مــؤمترا صــحفيا يف 

 مركز اقتراع، يف أعقاب السباق الرئاسي وقيـام الـرئيس           ٤٧٧االنتخابية الوطنية لألصوات يف     
ان نـوفمرب إلعالهنمـا أهنمـا يتـربء    / تـشرين الثـاين    ١٢كوروما بصرف اثنني من أعضاء اللجنة يف        

ــائج هــذه االنتخابــات مــن  ــشعيب     . نت ــاطع اجلهــاز التنفيــذي للحــزب ال وعــالوة علــى ذلــك، ق
نـوفمرب، احتجاجـا علـى    / تـشرين الثـاين  ١٥يف نظـم   لسرياليون احتفال تنصيب الـرئيس، الـذي        

تواصل احلكومة حوارهـا مـع األحـزاب        ومن األمهية مبكان أن     . صرف اثنني من أعضاء اللجنة    
اعـدة عريـضة،   مـستندة إىل ق    ةيف حدة التوترات وإنشاء عمليـة تـشاركي       السياسية من أجل ختف   

 . ٢٠٠٨لعام نتخابات االسيما عند اقتراب  ال
وستواصل األمم املتحدة العمل مع احلكومة واألطراف الفاعلة الوطنيـة األخـرى، مـن               - ٤١

قيـادات  وبنـاء القـدرات لـدى ال      تنميـة مهـارات     ، بغيـة    ي واحلـوار الـسياس    ةخالل أنشطة الـدعو   
، وتعزيـز قـدرات      وبنـاء قـدراهتا، مـن أجـل إجـراء مفاوضـات وحـوار بنـائني                السياسية واملدنيـة  

الوساطة لدى املؤسـسات كلجنـة تـسجيل األحـزاب الـسياسية، واللجـان األمنيـة للمحافظـات          
إلنـشاء شـبكة وطنيـة مـن الوسـطاء؛ وتـشجيع تنظـيم محلـة نـشطة          واملقاطعات؛ وتـوفري الـدعم      

ويف هـذا الـصدد،     . ح بني األحـزاب الـسياسية ومؤيـديها، وخباصـة كبـار الزعمـاء             لتعزيز التسام 
ــع    ــرئيس م ــاء ال ــشكل لق ــشرين األول٨ مــن هــؤالء الزعمــاء يف   ١٤٩ي ــوبر، ومحــالت  / ت أكت

، خطوات مـشجعة    ةاملصاحلة اليت نظمتها احلكومة يف معاقل املعارضة عقب االنتخابات مباشر         
 . على الطريق الصحيح

اجة ملحة أيضا لتسريع تنفيـذ توصـيات جلنـة احلقيقـة واملـصاحلة فيمـا يتعلـق                  وهناك ح  - ٤٢
باملصاحلة، وخباصة برنامج التعويضات الذي يهدف إىل معاجلة معاناة ضحايا الـصراع األهلـي               
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ملـاحنني، نظـرا    مـن أوسـاط ا    ساعدة  املـ يتطلب  سـ بيد أن هـذا األمـر       . جلذرية للحرب اواألسباب  
 .اليا التمويل الالزم لتنفيذ هذا الربنامجإىل أن احلكومة ال متلك ح

 
 تعزيز قدرات قطاع األمن -جيم  

بصرف النظر عن التقدم احملـرز يف جمـال تعزيـز قـدرات قطـاع األمـن، ال تـزال شـرطة                        - ٤٣
وســيكون مــن . ســرياليون والقــوات املــسلحة جلمهوريــة ســرياليون تواجهــان حتــديات خطــرية   

 خـالل الـشهور القادمـة، علـى رفـع مـستويات معيـشة               الضروري أن تركز احلكومة جهودهـا،     
كل من الشرطة واجليش، وتوفري املعدات للشرطة، والوفـاء بالتزاماهتـا تلبيـة لـشروط وظـروف                 
اخلدمة املنقحة يف اجليش، وكفالة توفري األموال مـن أجـل االسـتمرار يف دفـع تكـاليف الوقـود                    

الضروري أيضا أن تواصـل احلكومـة       وسيكون من   . وحصص اإلعاشة واملرتبات لقوات األمن    
جهودها الرامية إىل تقليص حجم القوات املسلحة، من أجل تأسيس جيش أنشط وأقـل عـددا                
بتكلفة معقولة، وكفالة تلقي قوات األمن ما حتتاجه من تدريب ومعدات، بغية مواصلة تعزيـز               

صيغة النهائيــة وتعمــل شــرطة ســرياليون حاليــا، بالتعــاون مــع املكتــب، علــى وضــع الــ  . قــدراهتا
وأنــا أعتــزم مناشــدة اجملتمــع الــدويل، عنــد . لقائمــة بأولويــات املعــدات املطلوبــة لزيــادة فعاليتــها

موافقة احلكومة على هذه األولويات، كـي يـساهم بـسخاء مـن أجـل تلبيـة هـذه االحتياجـات                     
 . البالغة األمهية

 
 تفويض السلطات وتطبيق الالمركزية -دال  

ــة وتفــويض الــسلطات إىل احملافظــات    اتــسمت وتــرية تن - ٤٤ فيــذ برنــامج تطبيــق الالمركزي
ومل يتــوافر للمجــالس احملليــة مــا يكفــي مــن املــوارد املاليــة واألفــراد املــؤهلني    . بــالبطء الــشديد

ومن بني التحديات الكثرية اليت تواجهها احلكومـة اجلديـدة          . أجل ختطيط الربامج وتنفيذها    من
يـة بالتزاماهتـا املتعلقـة بـدفع الـضرائب واملكـوس، وتوضـيح أدوار               ضرورة توعيـة اجملتمعـات احملل     

يتعلـق بتحـصيل اإليـرادات، وإجـراء         ومسؤوليات إدارات زعماء القبائـل واجملـالس احملليـة فيمـا          
 . ٢٠٠٤استعراض مبكر لقانون احلكومات احمللية لعام 

 
 انتخابات اجملالس احمللية -هاء  

تحـدة تـوفري املـساعدة التقنيـة النتخابـات اجملـالس احملليـة،              طلبت احلكومـة إىل األمـم امل       - ٤٥
ويتوقع أن ُيطلـب املـستوى نفـسه        . ٢٠٠٨يونيه  /مايو أو حزيران  /املقرر حاليا إجراؤها يف أيار    

 مـن أجـل إجـراء       ٢٠٠٧من املساعدة التقنية اليت وفرهتا األمم املتحدة لالنتخابات العامـة لعـام             
 يف ذلــك تقــسيم الــدوائر االنتخابيــة، واســتكمال وتنظــيم ســجل انتخابــات اجملــالس احملليــة، مبــا

الناخبني، والتنسيق امليداين وتدريب أفراد اللجنة االنتخابية الوطنيـة، عـالوة علـى تـوفري الـدعم          
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ــة تــسجيل األحــزاب     . العمليــايت واللوجــسيت ــز قــدرة جلن وســيكون مــن الــضروري أيــضا تعزي
ة إىل ذلك، سيتعني مـساعدة احلكومـة يف جمـال تعبئـة             وباإلضاف. السياسية على القيام بالوساطة   

 . املوارد وتنسيق املساعدات الدولية املقدمة إىل اجملالس احمللية
 

 إصالح الدستور -واو  
أُنشئت جلنة استعراض الدستور يف عهـد احلكومـة الـسابقة، كمـا ذكـرت يف تقريـري                   - ٤٦

يــت يف عمليــة االســتعراض هــذه  وروع. ١٩٩١املرحلــي الرابــع مــن أجــل تنقــيح دســتور عــام  
ــة حقــوق اإلنــسان واحلريــات األساســية، واآلليــات      ــة احلقيقــة واملــصاحلة، ومحاي توصــيات جلن

ــات األساســية     ــهاكات احلقــوق واحلري ــة ملواجهــة انت ــة الالزم ــاك حاجــة  . القانوني ــزال هن وال ت
 تــشمل القيـام علــى نطـاق واســع بتعمـيم ومناقــشة توصــيات جلنـة اســتعراض الدسـتور الــيت      إىل

التعــديالت املقتــرح إدخاهلــا علــى الدســتور، مــن قبيــل وضــع تعريــف مــنقح للمواطنــة، وإنــشاء 
 .جملس شيوخ، وإلغاء املمارسات التمييزية ذات الصلة بنوع اجلنس

 
 جهود مكافحة الفساد واملساءلة -زاي  

ــق االن   - ٤٧ ــر الفريــ ــواردة يف تقريــ ــتنتاجات الــ ــتناداً إىل االســ ــشار إلاســ ــايل املــ ــا يف تقــ يهــ
 صــارمةأعــاله ووفقــاً لاللتــزام الــذي أعــرب عنــه الــرئيس كورومــا مبواصــلة محلــة     ١١ الفقــرة

وقــد قامــت . جهــود لتعزيــز دور جلنــة مكافحــة الفــساد واســتقالليتها  بــذلُتملكافحــة الفــساد، 
احلكومــة باســتبدال قيــادة اللجنــة وهــي تعكــف يف الوقــت احلــايل علــى اســتعراض التــشريعات   

حمـددة  وأعربت أيضاً عـن نيتـها يف أن تطلـب إىل اللجنـة التحقيـق يف حـاالت                   . االناظمة لعمله 
 .الفساد وسوء اإلدارة يف تقرير الفريق االنتقايلمن 
 امليزانيــــة الوطنيــــة لألعــــوام وأصــــدرت احلكومــــة تقــــارير عــــن مراجعــــة حــــسابات - ٤٨

بيـد أنـه   . ابقة، كانت قد طلبتها اجلهات املاحنة خالل اإلدارة الـس     ٢٠٠٤و   ٢٠٠٣ و ٢٠٠٢
يلزمها تسريع استعراض االستراتيجية الوطنية ملكافحة الفساد الـيت كـان مـن املفتـرض االنتـهاء                 

دفــع مــسار تنفيــذ امليثــاق احملــسن لــإلدارة  إعــادة  و٢٠٠٧ ينــاير/مــن وضــعها يف كــانون الثــاين
ة والقيـــادة الـــسابقة للجنـــة     بـــسبب خالفـــات بـــني اجلهـــات املاحنـــ     تعثـــر واملـــساءلة الـــذي   

 .الفساد كافحةم
 

 بناء قدرات الربملان -حاء  
ــضاف  - ٤٩ ــباملاست ــدة مــن  كت ــرة املمت ــشرين األول٢٢، يف الفت ــوبر إىل / ت ــشرين ٢أكت  ت
األمم املتحـدة   فريق أجرت باالشتراك مع الحتاد الربملاين الدويلنوفمرب، بعثة تقييم تابعة ل/الثاين
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القـدرات وعقـدت مـشاورات واسـعة النطـاق          ، تقييماً شامالً الحتياجات الربملـان مـن         القطري
مع احلكومة ووكاالت األمم املتحدة واجلهات املاحنة والشركاء اإلمنائيني بشأن وضـع برنـامج              

وأكـد هـذا التقيـيم احلاجـة إىل زيـادة املـوارد وبنـاء قـدرات الربملـانيني                   . مشترك لبنـاء القـدرات    
.  وامليـازين علـى الـسلطة التنفيذيـة    لتمكينهم بصورة فعالة مـن ممارسـة مـا يكفـي مـن الـضوابط             

 النقاشـات التـشريعية وعمليـات اإلصـالح         علـى وسيحتاج أعـضاء الربملـان اجلـدد إىل التـدريب           
وإضـافة إىل ذلـك، سـيلزم األمـر أيـضاً           . على حنو فعال ومثمـر    ليضطلعوا بعملهم   ومهام الرقابة   

ي واهليكلـي ألن ذلـك يـشكل         عدم املساواة بني اجلنسني على املستويني املؤسـس        بأوجهتوعية  ال
 .عوائق تعترض متكني الفتيات والنساء

 
 )اإليدز(متالزمة نقص املناعة املكتسب /فريوس نقص املناعة البشرية -حادي عشر 

بـادئ  املستراتيجيات و السياسات وا الواصلت األمم املتحدة تقدمي الدعم التقين لوضع         - ٥٠
متالزمــة نقــص / مــن فــريوس نقــص املناعــة البــشرية توجيهيــة وبنــاء القــدرات يف جمــال الوقايــة ال

 وأســهم فريــق األمــم املتحــدة القطــري يف اجلهــود الوطنيــة املبذولــة ).اإليــدز(املناعــة املكتــسب 
ــرام     /ملكافحــة ــايل لتخطــيط ب ــدعم امل ــق تقــدمي ال ــدز عــن طري ــة  اإلي ــة والرعاي ج العــالج والوقاي

 مـشروع قـانون   ر الربملـان    قـ يوليـه أ  / متـوز  ويف. يتصل باإليدز وتنفيذ هذه الربامج وتقييمهـا       فيما
 ١ ٢٠٠ويتلقـى يف الوقـت الـراهن مـا يزيـد علـى              . حلماية حقوق األشخاص املصابني باإليـدز     

 امـرأة حامـل     ٢٠ ٠٠٠حـوايل   كل سنة   اإليدز العالج الطيب وتقدم     /بالفريوسشخص مصاب   
وعلـى الـرغم مـن    . للوقاية من انتقال العـدوى مـن األم إىل الطفـ       لمن جمموعات   معدة  جمموعة  

ــاك حتــديات خطــرية مبــا فيهــا احلاجــة إىل ضــمان توســيع فــرص        ــزال هن هــذه اإلجنــازات، ال ت
اإليـدز وبنـاء القـدرات      /فـريوس احلصول على خدمات الوقايـة والعـالج والرعايـة فيمـا يتـصل ب             

الوطنيـة للتــصدي لـه واملــساعدة علـى ضــمان حتقيـق إدمــاج أفـضل للعمليــات املختلفـة املتــصلة       
  .اإليدز يف الربامج الوطنية القائمة/فريوسالب

 
 السلوك واالنضباط  - ثاين عشر

خالل الفترة املشمولة بالتقرير، ركز املكتب علـى تـدريب املـوظفني وتوعيتـهم بـشأن                 - ٥١
 اجلنــسيني واالمتثــال لــسياسة األمــني العــام املتمثلــة يف عــدم   واالعتــداءالوقايــة مــن االســتغالل  

ونظمت البعثة دورتني لتـدريب املـدربني مـن أجـل           .  اجلنسيني واالعتداءالل  التهاون مع االستغ  
 واالعتـداء منسقي الوكالة ودورة تدريبية ملوظفي احملكمة اخلاصة لـسرياليون بـشأن االسـتغالل              

ــالـــسابقومنـــذ تقريـــري . اجلنـــسيني ــتغالل غ عـــن أي حـــاالت ، مل يبلّـ ــداء جنـــسيني اسـ واعتـ
 .ملكتب اشكاوى متصلة بذلك ضد موظفي أو
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 دعم البعثة  - ثالث عشر
خالل الفترة املشمولة بالتقرير، اسـتخدمت أصـول املكتـب لـدعم العمليـات الرئيـسية                 - ٥٢

ــه  معــداتويف الوقــت الــراهن، يقــدم املكتــب  . ئهاللبعثــة وشــركا  النقــل الــربي حلركــة موظفي
حلركـة مـوظفي    النقـل اجلـوي     ومعـدات    ؛ولتوفري اخلدمات احليوية من املياه والصرف الـصحي       

 علــى الــسالمةاإلشــراف / والعمليــات اجلويــة؛ منطقــة البعثــةيف أحنــاءاألمــم املتحــدة وإمــداداهتم 
ــة  ــة احلرك ــصاالت  ؛ومراقب ــة لالت ــة التحتي ــق    و؛ والبني ــن طري ــدعم ع ــات ال ــا املعلوم  ؛تكنولوجي

ود  واإلمــدادات مــن الوقــ؛واخلــدمات التقنيــة وخــدمات الــصيانة مبــا فيهــا إذاعــة األمــم املتحــدة
للمكتب ولقوة احلرس املنغولية التابعة لبعثة األمم املتحدة يف ليربيا املنتـشرة يف احملكمـة اخلاصـة      

 والدعم اهلندسـي ملرافـق األمـم        ؛ وإمدادات الطاقة الكهربائية ملنشآت األمم املتحدة      ؛لسرياليون
 واخلـدمات الطبيـة     ؛ة والصيانة احليوية للمولـدات الكهربائيـ      شؤون املواقع املتحدة مبا فيها إدارة     

كمـا أنـه     .املقدمة ملوظفي املكتب وفريـق األمـم املتحـدة القطـري واحملكمـة اخلاصـة لـسرياليون                
 . منطقة البعثةيف أحناءنسق خدمات األمن املتكاملة ي

رة علــى قــوة احلــرس املنغوليــة  وحتــتفظ بعثــة األمــم املتحــدة يف ليربيــا بالقيــادة والــسيط   - ٥٣
بيــد أن .  اجلوانــب اإلداريــة ذات الــصلةوتــنظمكمــة اخلاصــة لــسرياليون تــوفر األمــن للمح الــيت

 والدعم اللوجسيت مبا يف ذلك تزويد قـوة      املنغولية املكتب يوفر األمن يف موقع خميم قوة احلرس       
 والنقـل اجلـوي واحلركـة       شـؤون املوقـع    وإدارة   وأماكن اإلقامـة  احلرس بالطاقة الكهربائية واملاء     

 . وتكنولوجيا املعلومات وخدمات املطاعم التعاقديةاجلوية والنقل الربي
 

 توصيات بعثة التقييم التقين  - رابع عشر
لفتـرة هنائيـة متتـد       بالتمديـد للمكتـب      ، بالتشاور مع املكتب   ،أوصت بعثة التقييم التقين    - ٥٤

 دعـم   تقـدمي وخالل هذه الفترة سيواصل املكتب مساعدة احلكومة اجلديـدة علـى          . تسعة أشهر 
 واإلصـالح الدسـتوري وتعزيـز احلكـم الـدميقراطي مبـا يف ذلـك                ٢٠٠٨نتخابات احمللية لعام    الل

ــة ملكافحــة الفــساد وتيــسري مــشاركة ســرياليون     ــاء الــسالم يف اجلهــود املبذول ــة بن  وإضــافة .جلن
 تعزيــز قطــاع األمــن ودعــم املؤســسات الوطنيــة  ملواصــلةذلــك، سيواصــل املكتــب جهــوده  إىل

 على املـستويني الـوطين      الصراعاتراهتا يف جماالت اإلدارة والوساطة وحل       واحمللية للنهوض بقد  
واحمللي واملساعدة يف بنـاء قـدرات املؤسـسات احليويـة للدولـة مبـا فيهـا اللجنـة الوطنيـة حلقـوق                       

 وتقويــةاإلنــسان ودعــم اإلصــالح يف قطــاعي القــضاء واإلصــالحيات وتعزيــز حقــوق اإلنــسان 
لإلذاعـة   هيئـة سياسية وإكمال االنتقال من إذاعة األمـم املتحـدة إىل           مشاركة املرأة يف العملية ال    

اع علــى النحــو صرعامــة مــستقلة وطنيــة ودعــم جهــود احلكومــة ملعاجلــة األســباب اجلذريــة للــال
 . واملصاحلةاحلقيقةالذي حددته جلنة 
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ــه      و - ٥٥ ــهاء واليتـ ــد انتـ ــل املكتـــب عنـ ــل حمـ ــأن حيـ ــضا بـ ــتقين أيـ ــيم الـ ــة التقيـ أوصـــت بعثـ
 مكتــب سياســي متكامــل أصــغر حجمــاً يركــز علــى مواصــلة تنفيــذ ،٢٠٠٨ســبتمرب /ولأيلـ  يف

 ودعــم أعمــال جلنــة بنــاء  ، وتعبئــة دعــم اجلهــات املاحنــة الدوليــة ،عمليــة توطيــد دعــائم الــسالم
واسـتكمال أي مهـام متبقيـة مـن واليـة           التـابعني لألمـم املتحـدة       السالم وصـندوق بنـاء الـسالم        

وخيــضع . صاحلة الوطنيــة ودعــم عمليــة اإلصــالح الدســتوري املكتــب وبوجــه خــاص تعزيــز املــ 
يواصـل  ومكتب املتابعة لقيادة إدارة الشؤون السياسية بدعم من برنامج األمم املتحدة اإلمنـائي              

خدمة أغراض إدماج جهـود األمـم املتحـدة يف سـرياليون علـى أن يـؤدي رئـيس املكتـب أيـضاً                     
ــم املتحــدة     ــامج األم ــيم لربن ــل املق ــسق ا دور املمث ــائي واملن ــم املتحــدة  اإلمن ــيم لألم ــالوة . ملق وع

 . املكتب باملوارد الكافية لتمكينه من تنفيذ املهام املكلف هبا بفعاليةيزودذلك،  على
 
  املالحظات - خامس عشر

ــة يف دعــم جهــود حكومــة   مطــردواصــل املكتــب إحــراز تقــدم    - ٥٦ ــه املتمثل  يف أداء واليت
يف البلــد وضــمان اتبــاع هنــج متكامــل للتــصدي للتحــديات   ســرياليون لتوطيــد دعــائم الــسالم  

وقد أدى دوراً هاماً يف بنـاء قـدرات         . املتصلة باحلكم الرشيد واألمن وحقوق اإلنسان والتنمية      
ــة   ــة الوطنيــ ــة االنتخابيــ ــيماللجنــ ــية واعلــــى تنظــ ــة الــــيت جــــرت   االنتخابــــات الرئاســ لربملانيــ

ياسية ودعم إنشاء جلنة وطنيـة حلقـوق        أغسطس وتعزيز جلنة تسجيل األحزاب الس     /آب ١١ يف
ــسان  ــدعيماإلن ــين  وت ــاع األم ــز القط ــم    وتعزي ــسان ودع ــوق اإلن ــضاء   حق ــاعي الق إصــالح قط

ثقافــة والتــرويج لواإلصــالحيات واختــاذ مبــادرات حلمايــة ورعايــة النــساء واألطفــال والــشباب  
م املكتـب أيـضاً   وقـد . السالم واملصاحلة ودعم أعمال جلنـة بنـاء الـسالم وصـندوق بنـاء الـسالم             

الدعم إىل اجلهود الـيت تبـذهلا احلكومـة لتعزيـز احلكـم الرشـيد ومكافحـة الفـساد ووضـع خطـة                   
ــوفري اخلــدمات األساســية         ــة لت ــدرات مؤســسات الدول ــاء ق ــسان وبن ــوق اإلن ــة حلق عمــل وطني

 . للصراعومعاجلة األسباب اجلذرية 
هـا اجملتمـع الـدويل ومـا يقدمـه          ومما يدعو لألسف أنه على الرغم من الفـرص الـيت يتيح            - ٥٧

 لتمكني سرياليون من توطيد دعائم الـسالم وإنعـاش اقتـصادها فـإن البلـد                وإمكاناتمن موارد   
 منتــشرالفقر فــ :وال تــزال احلالــة االقتــصادية صــعبة للغايــة . يواصــل مواجهــة حتــديات جــسيمة 

ومل ُتهيـأ بعـد   . ور آخـذة يف التـده    معـدالت البطالـة بـني الـشباب       و إىل ارتفـاع  أسعار األغذية   و
 تــوفري العمالــة واإليــرادات العامــة  قــادر علــىظــروف اقتــصاد تتــوافر لــه مقومــات االســتمرار   

لفــساد وســوء إدارة املــوارد  وقــد ورثــت احلكومــة اجلديــدة خزانــة خاويــة نتيجــة ل   . املــستدامة
 مـا يـصل  تسعى يف الوقت الراهن إىل احلصول على مساعدة مـن اجلهـات املاحنـة لتمويـل               وهي
 ملكافحــة فوريــة عليهــا أيــضاً أن تتخــذ تــدابري  وجيــب.  يف املائــة مــن ميزانيتــها الوطنيــة ٨٠ إىل

حلسابات العامة وتعهد الـرئيس املنتخـب       اومن البوادر املشجعة إصدار تقارير مراجعة       . الفساد
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تعيني يف مناصـب    لحديثاً باإلعالن عما لديه من أصول وطلبه أن حيذو حذوه مجيع املرشحني ل            
 . واخلطط اليت وضعها لتعزيز جلنة مكافحة الفساد، اخلدمة العامةيف
وأبرزت االنتخابات األخرية تـوترات سياسـية مـستحكمة وأوجـه شـقاق بـني سـكان                   - ٥٨

النتخابـات   الـسابقة  يف املرحلـة     تـشهد تـصعيدا   سرياليون على أسس عرقية وجغرافية حيتمل أن        
 الوطنيــة، علــى يــةلجنــة االنتخاباللــك، ال تــزال وإضــافة إىل ذ. ٢٠٠٨ احملليــة لعــام احلكومــات
، تفتقـر إىل القـدرات   ٢٠٠٧نجاح الباهر الذي حققته يف االنتخابـات العامـة لعـام    الالرغم من   

 وبنـاء علـى ذلـك سـتحتاج إىل مـساعدة            ٢٠٠٨املطلوبة إلجراء انتخابات اجملالس احملليـة لعـام         
 .األمم املتحدة

تعزيـــز روح املهنيـــة والفعاليـــة   از تقـــدم كـــبري يف  ويف القطـــاع األمـــين، ومـــع إحـــر    - ٥٩
واجلــيش ســرياليون وشــرطة ســرياليون فــإن قــوات الــشرطة   مهوريــة القــوات املــسلحة جل لــدى
 يف التمويـــل املقـــدم  أوجـــه قـــصور لوجـــستية وعـــدم كفايـــةيـــزاالن يعانيـــانالـــسواء ال  علـــى
 وقــوات الــشرطة شحتمــل نفقــات اجلــي احلكومــة الــيت ال تــزال غــري قــادرة مبفردهــا علــى     مــن

سياسية وعـدم   الـ تـوترات   وبـالنظر إىل ال   . ام ساعد اجملتمع الـدويل علـى إنـشائه        النظاميني اللذين 
إن مل تعـاجل هــذه املــسائل   إحـراز تقــدم اقتـصادي فهنــاك خطـر مــن مغبـة تــداعي الـسالم اهلــش     

 . األولويةباب من
رسـالة  ويون يف مواجهتـها     لتحديات املعقدة اليت تـستمر سـريال      مع مراعاة العديد من ا    و - ٦٠

، أوصــي )S/2007/659انظــر  (٢٠٠٧أكتــوبر / تــشرين األول٢٢الــرئيس كورومــا املؤرخــة   
أداء املهــام املبينــة يف  تمكينــها مــن  تــسعة أشــهر ل مــدهتا بتمديــد واليــة املكتــب لفتــرة هنائيــة     

دف وخالل هذه الفترة سـيتخذ املكتـب خطـوات لتقلـيص قوتـه تـدرجيياً هبـ                .  أعاله ٥٤ الفقرة
يف وأعتــزم تقــدمي مقترحــات إىل جملــس األمــن  . ٢٠٠٨ســبتمرب / أيلــولحبلــولإكمــال واليتــه 
بواليــة املكتــب و  تتعلــق بتقلــيص البعثــة ٢٠٠٨أبريــل / املكتــب يف نيــسانعــنتقريــري املقبــل 

 . أعاله٥٥الالحق له وهيكله وقوته على النحو املشار إليه يف الفقرة 
قديري حلكومة سرياليون وشـركائها الـدوليني لتعـاوهنم         ويف اخلتام أود أن أعرب عن ت       - ٦١

وأود أيـضاً أن أعـرب عـن امتنـاين للجماعـة            . الوثيق مع املكتب وفريق األمم املتحـدة القطـري        
فراد العـــسكريني وأفـــراد الـــشرطة االقتـــصادية لـــدول غـــرب أفريقيـــا وللبلـــدان املـــسامهة بـــاأل  

وأود أيـــضاً . سالم يف ســـرياليونم الـــاملكتـــب علـــى دعمهـــا املـــستمر لعمليـــة توطيـــد دعـــائ يف
ــور   أن ــذي، فيكت ــي التنفي ــع   داســيلفاأشــكر ممثل ــو ومجي ــاملني    أجنل ــم املتحــدة الع ــوظفي األم م
ق سـرياليون الـسالم واألمـن     يـ سرياليون على جهـودهم الدؤوبـة للمـساعدة علـى ضـمان حتق             يف

 .الدائمني والتنمية املستدامة
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