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ــل          ــدة املتكامـ ــم املتحـ ــب األمـ ــن مكتـ ــام عـ ــني العـ ــع لألمـ ــر الرابـ التقريـ
 سرياليون يف
  

 مقدمة -أوال  
، الـذي مـدد اجمللـس بـه         )٢٠٠٦ (١٧٣٤يقدم هذا التقرير عمال بقـرار جملـس األمـن            - ١

، ٢٠٠٧ديــسمرب / كــانون األول٣١واليــة مكتــب األمــم املتحــدة املتكامــل يف ســرياليون حــىت 
ويوفّر التقريـر احلـايل أحـدث    .  أبلغه بانتظام بالتقدم احملرز يف تنفيذ والية املكتب  أن وطلب إيلَّ 

املعلومات عن التطورات الرئيسية اليت شهدهتا سرياليون واألنشطة اليت اضطلع هبا املكتب منـذ              
 ).S/2006/922 (٢٠٠٦نوفمرب / تشرين الثاين٢٨تقريري املؤرخ 

 
 التطورات الرئيسية -ثانيا  

وتعززت قدرة املؤسسات الوطنيـة     . اصلت سرياليون تقدمها يف عملية تدعيم السالم      و - ٢
 الرئاسية والربملانية، كما تعززت قـدرة قطـاع         ٢٠٠٧يوليه  /املسؤولة عن إجراء انتخابات متوز    

غري أن احلكومة ما زالت تواجـه صـعوبات مجـة يف جمـال قـدراهتا ومـا زالـت حتتـاج إىل          . األمن
وظـل الفقـر    .  االقتصادية يف سـرياليون عـسرية      -ال تزال احلالة االجتماعية     و. مساعدة خارجية 

والبطالة، وخصوصا بني الشباب، واسعي االنتـشار، يف حـني بقيـت قـدرة احلكومـة علـى أداء                   
 .اخلدمات األساسية للسكان ضعيفة

مـارس  / آذار ١٨فربايـر واسـتكمل يف      / شـباط  ٢٦بدأ تسجيل الناخبني لالنتخابات يف       - ٣
وقد قامت األمم املتحـدة، ضـمن إطـار برناجمهـا لتقـدمي املـساعدة إىل اللجنـة الوطنيـة                    . ٢٠٠٧

ــدعم سياســي وتقــين ومــايل كــبري     ــة ب ــد اللجن ــات، بتزوي ــد   . لالنتخاب ــرغم مــن التعقي ــى ال وعل
. اللوجسيت لعملية تسجيل الناخبني وحمدودية القدرة التـشغيلية للجنـة، كـان التـسجيل ناجحـا               

 يف املائة، من النـاخبني املـؤهلني، وبلغـت نـسبة النـساء              ٩١ مليون، أي    ٢,٦فقد سجل حوايل    
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 سـنة   ٣٢ يف املائة، وبلغت نسبة الشباب الـذين تقـل أعمـارهم عـن               ٤٨من الناخبني املسجلني    
 . يف املائة من املسجلني٥٦

الـيت  ويرجع ارتفاع إقبال الناخبني على التسجيل إىل حد بعيد، إىل محلة الثقافة املدنية              - ٤
شنتها اللجنة االنتخابية الوطنية على نطاق البلد، وتعبئة النـاخبني مـن قبـل األحـزاب الـسياسية                  
ــا يف ذلــك إذاعــة األمــم        ــة لوســائط اإلعــالم، مب ــشاركة الفعال ــة، وامل واملنظمــات غــري احلكومي

ورغــم وجــود بعــض الــشكاوى، أعربــت األحــزاب الــسياسية الرئيــسية عــن رضــاها   . املتحــدة
ــا ســـري عم عـــن ــة التـــسجيل ونتائجهـ ــة   . ليـ ــز مـــصداقية العمليـ ــذا النجـــاح يف تعزيـ وأســـهم هـ

 .عموما االنتخابية

ــة      - ٥ ــة املاضــية، أنــشطتها املتعلقــة باحلمل ــسياسية، يف األشــهر القليل صــعدت األحــزاب ال
ــة متيــزت بتزايــد روح التــسامح واملــسؤولية     . االنتخابيــة وممــا يــشجع يف هــذا الــصدد أن احلمل

 ذلك أيضا إىل احلملة املكثفة للتوعية املدنية وجهـود بنـاء القـدرات الـيت بذلتـها               ويرجع. املدنية
وفـضال عـن ذلـك، زود املكتـب         . اللجنة االنتخابية الوطنية وجلنة تـسجيل األحـزاب الـسياسية         

املتكامــل وفريــق األمــم املتحــدة القطــري الشخــصيات األقــدم يف األحــزاب الــسياسية الرئيــسية  
 .تخفيف من حدة الصراع ومنع اخلالفاتبتدريب يف جمايل ال

، وضــعت جلنــة تــسجيل األحــزاب الــسياسية،  ٢٠٠٦نــوفمرب / تــشرين الثــاين٢٣ويف  - ٦
ووافقـت  . بدعم من املكتب، مدونة قواعد السلوك لألحزاب الـسياسية مـن أجـل االنتخابـات               

احلــاكم، مجيــع األحــزاب الــسياسية الرئيــسية، ومنــها احلــزب الــشعيب لــسرياليون، وهــو احلــزب 
وكـان ذلـك    . واملؤمتر الشعيب العام واحلركة الشعبية للتغيري الدميقراطي، على االمتثـال للمدونـة           

تطورا هاما، ألن املدونة تنص على آلية للرصد واإلنفاذ تعـاجل املخالفـات والـشكاوى يف أثنـاء                   
ــة ــسرياليون، يف     . احلمل ــصحفيني ل ــة ال ــن   / آذار١٧كــذلك وضــعت رابط ــساعدة م ــارس، مب م

ويف إطـار هـذه   . ملكتب وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي، مدونة لقواعد سلوك وسائط اإلعـالم  ا
 ناملدونة، وافقت املؤسـسات اإلعالميـة الوطنيـة الرئيـسية علـى ممارسـة ضـبط الـنفس وقبلـت أ                   

وسيساعد هذا التطـور اإلجيـايب علـى كفالـة حتقيـق تغطيـة إعالميـة                . يرصد أداءها فريق مستقل   
 .ت تكون أكثر موضوعية وحرفانيةلالنتخابا

وعقب االجتماع القطري املخصص الذي عقدته جلنة بناء السالم بشأن سـرياليون يف              - ٧
ينــاير /ويف كــانون الثــاين. ، ازداد تعــاون البلــد مــع اللجنــة ٢٠٠٦ديــسمرب / كــانون األول١٢

، اعتمــدت اللجنــة خطــة عمــل لــستة أشــهر مــن أجــل ســرياليون ووافقــت علــى وضــع   ٢٠٠٧
وُينتظــر أن يــوفّر هــذا امليثــاق إطــارا     . ميثــاق متكامــل مــع حكومــة ســرياليون لبنــاء الــسالم      

لاللتزامات املتبادلة بني احلكومـة واجملتمـع الـدويل، ويـساعد احلكومـة علـى تنـاول أولوياهتـا يف                    
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جمال بناء السالم، على النحـو الـذي أقرتـه اللجنـة، ويـساعد علـى كفالـة اتبـاع هنـج متماسـك                        
 .دى معاجلة الثغرات يف اجملاالت اهلامة لبناء السالمومنسق ل

ــر /ويف شــباط - ٨ ــة إىل       ٢٠٠٧فرباي ــة ميداني ــة تقني ــسالم بعث ــاء ال ــم بن ــب دع ــد مكت ، أوف
ــة          ــة خلط ــصيغة النهائي ــى وضــع ال ــصلحة عل ــار أصــحاب امل ــة وكب ــساعدة احلكوم ســرياليون مل

ــسالم    ــاء ال ــصندوق بن ــسبة ل مــارس، / آذار١أقــررُت يف وفيمــا بعــد،  . أولويــات ســرياليون بالن
 مليــون دوالر مــن صــندوق بنــاء الــسالم لــدعم مــشاريع ســرياليون   ٣٥مظروفــا قطريــا بقيمــة  

 .مايو/وُينتظر البدء بتنفيذ هذه املشاريع يف أيار. املتعلقة بأولويات بناء السالم

 إىل ٢٠كــذلك قــام موظفــون مــن جلنــة بنــاء الــسالم بزيــارة ســرياليون يف الفتــرة مــن     - ٩
وخـالل  . مارس، للوقوف علـى التقـدم والتحـديات املتبقيـة يف عمليـة تـدعيم الـسالم                /آذار ٢٥

هذه الزيارة، اتفقت اللجنة واحلكومة على العمل معا الستكمال امليثاق املتكامل لبنـاء الـسالم               
ــران  ــول شــهر حزي ــات      /حبل ــراره، عقــب انتخاب ــدة مــن إق ــة اجلدي ــتمكن احلكوم ــه، كــي ت يوني

عدة احلكومة على وضع امليثاق، زارت سرياليون يف النصف الثـاين مـن شـهر               وملسا. يوليه/متوز
أبريل بعثة تقنية متعددة التخصـصات اشـترك فيهـا مكتـب دعـم بنـاء الـسالم، وبرنـامج                    /نيسان

 .األمم املتحدة اإلمنائي، وإدارة الشؤون السياسية

 الـسياسية يف غينيـا علـى        وخالل الفترة املشمولة بالتقرير، شـكّل األثـر احملتمـل لألزمـة            - ١٠
وللمــساعدة علــى تثبيــت الوضــع، قــام يف  . االســتقرار اهلــش يف ســرياليون مــصدر قلــق شــديد  

فرباير، احلجي أمحد تيجان كاباه رئيس سـرياليون وإلـن جونـسون سـريليف رئـيس                /شباط ٢٠
ه وكانـت هـذ   . ليربيا بزيارة كوناكري وحبثا ُسبل حل األزمة مـع رئـيس غينيـا النـسانا كـونيت                

الزيارة برهانا هاما على التزام قادة بلدان احتاد هنـر مـانو باحملافظـة علـى الـسالم واالسـتقرار يف                     
 .هذه املنطقة الفرعية

أبريـل، ُعقـد يف كونـاكري اجتمـاع بـني رؤسـاء دول احتـاد هنـر مـانو               / نيسان ٣٠ويف   - ١١
وأكـد مـؤمتر    . ا وسرياليون لبحث مسألة منطقة ينغا املتنازع عليها الواقعة على احلدود بني غيني          

القمة هذا على ضرورة مواصلة املشاورات علـى حنـو وثيـق فيمـا بـني الزعمـاء اإلقليمـيني حلـل                      
 .هذه املسألة يف أسرع وقت ممكن

 
 احلالة األمنية -ثالثا  

ظلــت احلالــة األمنيــة يف ســرياليون مــستقرة، وإن تكــن هــشة، خــالل الفتــرة املــشمولة    - ١٢
 معــدالت البطالــة بــني الــشباب، واســتمرار تــصورات اجلمهــور الــسلبية عــن فارتفــاع. بــالتقرير

انعــدام املــساءلة مــن قبــل الــسلطات، وضــعف النظــام القــضائي، وعــدم حــدوث حتــسن يف          
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مستويات معيـشة الغالبيـة العظمـى مـن الـسكان، هـي األمـور الـيت مـا زالـت تـشكل األخطـار                         
 .الرئيسية اليت حتيط باالستقرار اهلش هلذا البلد

 نأبريل، أُبلغ عن انـدالع عـدة حرائـق يف اإلقلـيم اجلنـويب، ويبـدو أ                /ويف أواخر نيسان   - ١٣
ويف . التسبب فيها كان متعمدا، نتج عنـها قـدر كـبري مـن تـدمري املمتلكـات وتـشريد الـسكان                    

لكـن مـن غـري     .  مرتال بالكامل يف إحدى قرى منطقة بورجيهون       ٥٠أبريل، أُحرق   / نيسان ٢٣
 كانت هذه األعمال قد ارتكبت بدافع سياسي، رغم أن احلملة االنتخابيـة الـيت               الواضح ما إذا  

ــيم        ــك اإلقل ــصورة خاصــة يف ذل ــة ب ــت كثيف ــسياسية كان ــنتها األحــزاب ال ــرطة  . ش ــق ش وحتق
 .سرياليون يف هذه احلوادث

ينـاير، أجـرت بعثـة األمـم املتحـدة يف ليربيـا             / كـانون الثـاين    ٢٨ إىل   ٢٢ويف الفترة من     - ١٤
 . مناورة تدريبية دورية دعما ألمن احملكمة اخلاصة لسرياليونبنجاح

 
 إصالح قطاع األمن -رابعا  

 شرطة سرياليون -ألف  
، اشـترك املكتـب   ٢٠٠٧فربايـر  / إىل شـباط  ٢٠٠٦نـوفمرب   /يف الفترة من تشرين الثـاين      - ١٥

 وأيرلنـدا الـشمالية   املتكامل ووزارة التنميـة الدوليـة التابعـة للمملكـة املتحـدة لربيطانيـا العظمـى              
وجيـري  . وشرطة سرياليون يف وضع خطة أمنية وطنية لعملية تـسجيل النـاخبني ُنفـذت بنجـاح               

 .يوليه/وضع خطة مماثلة النتخابات متوز

ــّرت شــرطة ســرياليون، مبــساعدة مــن املكتــب       - ١٦ ــالتقرير، وف ــرة املــشمولة ب وخــالل الفت
ــدريبا حلــوايل    ــة، ت ــة الدولي ــى    مــ٢ ٢٠٠ووزارة التنمي ــسيطرة عل ــشرطة يف جمــايل ال ــراد ال ن أف

وسُينـشر أفـراد الـشرطة املـدربون يف املنـاطق احلـضرية املعرضـة               . التجمعات وإدارة النظام العام   
 .للخطر الشديد

مــارس، نظــم املكتــب، بالتعــاون مــع برنــامج األمــم  / آذار٣٠ إىل ٢٩ويف الفتــرة مــن  - ١٧
ة الــذي تقــوده اململكــة املتحــدة، مــؤمترا لــشرطة  املتحــدة اإلمنــائي وبرنــامج تنميــة قطــاع العدالــ 

سرياليون بشأن فرض النظام يف اجملتمعات الصغرية يهـدف إىل النـهوض بالتعـاون بـني الـشرطة                  
 .يوليه/والسكان، خصوصا يف أثناء انتخابات متوز

ورغم أن شرطة سرياليون تلقـت تـدريبا يف جمـال أسـاليب الـسيطرة علـى التجمعـات،                   - ١٨
وفـضال عـن ذلـك،      . من صعوبات يف أداء واجباهتا بسبب نقص الـدعم اللوجـسيت          ظلت تعاين   

 . ما زال أفراد الشرطة يفتقدون املعدات األساسية الالزمة ألداء واجباهتم على حنو فعال
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 القوات املسلحة جلمهورية سرياليون - باء 
الفريــق واصــلت القــوات املــسلحة جلمهوريــة ســرياليون اســتعراض هيكلــها بــدعم مــن  - ١٩

ويهـدف االسـتعراض    . الدويل للمشورة والتـدريب يف اجملـال العـسكري وإدارة التنميـة الدوليـة             
إىل إجيــاد قــوة مــسلحة ميكــن حتمــل مــصروفاهتا، نظــرا حملدوديــة مــوارد البلــد، وهلــا قــدرة علــى  

ومــن املتــوخى تقلــيص حجــم القــوات املــسلحة مــن . االنتــشار وأداء تــشغيلي ولوجــسيت معــزز
ــر١٠ ٣٠٠ ــصورة     ٨ ٥٠٠د عــسكري إىل  ف ــة، وذلــك ب ــة املقبل ــسنوات القليل ــرد خــالل ال  ف

 .رئيسية من خالل االسترتاف الطبيعي وتوفري فرصة لالتفاق على االنسحاب الطوعي

ليون لالحتــاد األفريقــي واجلماعــة االقتــصادية لــدول غــرب اوقــد أعربــت حكومــة ســري - ٢٠
وقـد سـبق أن تـدرب    . ة يف أنشطة حفـظ الـسالم  أفريقيا واألمم املتحدة عن رغبتها يف املشارك   

األمــم املتحــدة حلفــظ الــسالم؛ بعــض املــراقبني العــسكريني مــن ســرياليون وُنــشروا يف عمليــات 
وجيـري  .  ليـشيت، كمـا ُنـشر اثنـان آخـران يف نيبـال             -وُنشر مراقب عسكري واحد يف تيمـور        

دين يف ســرياليون لنــشرهم النظــر يف أمــر مخــسة مــن مــراقيب األمــم املتحــدة العــسكريني املوجــو  
 .السودان يف

 تعــاين مــن نقــص شــديد يف الــدعم اللوجــسيت   نمــا زالــت القــوات املــسلحة لــسرياليو  - ٢١
 يف املائــة مــن األفــراد العــسكريني وأســرهم     ٥٥فهنــاك حــوايل  . واملعــدات وأمــاكن اإلقامــة  

ــم، ممــ  يــسكنون يف  ــؤثر علــى حنــو ســليب يف معنويــات   ظــروف دون املــستوى املالئ ــودا ي . اجلن
وسكنته الرئيسية يف فري تاون مكتظة، وبعض األسر تعيش يف احملال ومـستودعات األسـلحة،               

وتوجـد ظـروف آفلـة      . وال تتحصل على مياه شرب سليمة أو إصـحاح مرافـق صـحية مناسـبة              
ــة يف الـــسكنات العـــسكرية يف املقاطعـــات   وفـــضال عـــن ذلـــك، ظلـــت مرتبـــات   . غـــري مقبولـ

وقــد نوقــشت هــذه املــسائل يف  . ن تكــاليف املعيــشة قــد ارتفعــتالعــسكريني ثابتــة، يف حــني أ
 .أبريل، خالل اجتماع خاص بني الرئيس كاباه وقيادة القوات املسلحة لسرياليون/نيسان ٥
 

 ٢٠٠٧ النتخابات عام األعمال التحضريية -خامسا  
 الوطنيةاالنتخابية اللجنة  -ألف  

دعمها املكتب وبرنامج األمم املتحـدة اإلمنـائي،        الوطنية، اليت ي  االنتخابية  ظلت اللجنة    - ٢٢
ــال    ــردا يف جمــ ــدما مطــ ــق تقــ ــضريحتقــ ــوز التحــ ــات متــ ــه/ النتخابــ ــ. يوليــ ــشرين  ٣٠ي ففــ تــ

قر برملان سرياليون اقتراح تعيني حدود املناطق االنتخابية، الـذي أعدتـه            ، أ ٢٠٠٦ نوفمرب/الثاين
راعي فيـه التـنقالت     تطق االنتخابية    للمنا ةوهذا االقتراح وضع حدودا جديد    . االنتخابيةاللجنة  

ــصراع      ــة ال ــذ هناي ــد من ــاء البل ــسكان يف أحن ــعة لل ــوز  . الواس ــات مت ــه أول /وســتكون انتخاب يولي
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أمـا االنتخابـات العامـة الـيت        . انتخابات تعقد على أساس املناطق االنتخابيـة ألكثـر مـن عقـدين            
 .التمثيل النسيبكانت على أساس ، فقد ٢٠٠٢أجريت يف عام 

ــ - ٢٣ ــهم    كـ ــافيني وتدريبـ ــوظفني إضـ ــيني مـ ــشغيلية بتعـ ــدهتا التـ ــة قاعـ . ذلك دعمـــت اللجنـ
 مـشرفا للتـسجيل، وفـروا التـدريب حلـوايل          ٢٧٠ مـع    ت اللجنـة   تعاقـد  ،وجـه اخلـصوص    وعلى
وفـضال عـن ذلـك،    .  موظف تسجيل عينوا مؤقتا من أجـل عمليـة تـسجيل النـاخبني       ١٢ ٠٠٠

لكترونيــة واملطبوعــة، واملنــادين يف املنــاطق     وســائط اإلعــالم اإل االنتخابيــةاســتعملت اللجنــة  
 . مع املوسيقى لتثقيف الناخبني بشأن عملية التسجيلاملقفاة واألغاين ،الريفية

لتـابع  اوخالل الفتـرة املـشمولة باالسـتعراض، مت تعزيـز فريـق االنتخابـات االستـشاري                  - ٢٤
ويوجـد  . ينـاير /كـانون الثـاين   لألمم املتحدة إىل حد بعيد فوصل إىل قوامه الكامل حبلول أوائل            

 من متطوعي األمـم     مخسة مستشارا تقنيا و   ١٤، منهم   االنتخابية مستشارا ملقر اللجنة     ١٩اآلن  
من متطـوعي األمـم املتحـدة يعملـون يف أحنـاء البلـد             فردا   ٢٨وفضال عن ذلك، هناك     . املتحدة

منـائي مستـشارا تقنيـا بـدوام     كما عني برنامج األمم املتحدة اإل     . لدعم املكاتب االنتخابية احمللية   
 .كامل ملساعدة جلنة تسجيل األحزاب السياسية

، وقعت املفوضية األوروبيـة اتفاقـا مـع برنـامج           ٢٠٠٦ديسمرب  / كانون األول  ٢٨ويف   - ٢٥
ني يـورو للـصندوق املـشترك للتربعـات الـذي           يـ  مال ٨األمم املتحدة اإلمنائي لتقدمي منحـة مببلـغ         

مـن   مليـون دوالر     ٢,٨وسـامهت اليابـان مببلـغ       . مـن أجـل االنتخابـات     يديره الربنامج اإلمنـائي     
  ماليـني كرونـة  ٥مت الدامنرك حوايل مارس، بينما قد/آذار ١٦يف  دوالرات الواليات املتحدة    

يرلنـدا، الـيت قـدمت حـوايل        أ تربعـات أخـرى مـن حكومـة          أتتو. مارس/آذار ٢١دامنركية يف   
 مليـون جنيـه     ٢,٥ر، واململكـة املتحـدة، الـيت قـدمت          يناي/الثاين مليون يورو يف منتصف كانون    

وقـد ســاعدت هـذه التربعـات علــى التخفيـف مــن     . ٢٠٠٦ نـوفمرب /الثــاين يف تـشرين اسـترليين  
ــسجيل       ــل يف اســتكمال االســتعدادات مــن أجــل ت ــل االنتخابــات وعلــى التعجي العجــز يف متوي

اللـذين قـدموا أمـواال سـخية        وأود أن أشكر هذه الدول األعضاء والشركاء الدوليني         . الناخبني
 .لدعم االنتخابات

 
 األعمال التحضريية األخرى لالنتخابات -باء  

ــاس       - ٢٦ ــد االلتمـ ــشروع قواعـ ــع مـ ــة يف وضـ ــة االنتخابيـ ــرعت اللجنـ ــاء شـ ــذه األثنـ يف هـ
يف   وال١٩٩١وهــذا التــدبري التــشريعي مطلــوب، ألنــه ال توجــد يف دســتور عــام . لالنتخابـات 

 .، أحكام ميكن مبوجبها االعتراض على االنتخابات الربملانية٢٠٠٢م قانون االنتخابات لعا
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ــاطر،        - ٢٧ ــصل املـ ــات يف ذروة الفـ ــراء االنتخابـ ــع إجـ ــن املزمـ ــارة إىل أن مـ ــي اإلشـ وينبغـ
وسيكون هناك ضغط إضـايف علـى اللجنـة االنتخابيـة كـي             . يشكل حتديات لوجستية كبرية    مما

لوقـت املناسـب، ال سـيما يف أحنـاء البلـد الـيت يـصعب                تكفل أداء وتوزيـع املـواد االنتخابيـة يف ا         
ونتيجة لذلك، سيكون من الضروري كفالة وجـود وسـائل النقـل املناسـبة، مبـا              . الوصول إليها 

 .يف ذلك القوارب وأصول السفر اجلوي
 

 جلنة تسجيل األحزاب السياسية -جيم  
ضـي سـيدين وارن، منـصبه    توىل الرئيس اجلديد للجنة تسجيل األحزاب السياسية، القا      - ٢٨
ويف هـذه األثنـاء، مـا زالـت         . فربايـر، بعـد أن وافـق علـى ذلـك برملـان سـرياليون              / شباط ١٢يف  

وقـد وفـر املكتـب املتكامـل وبرنـامج          . اللجنة تواجه نقصا حادا يف األصول التشغيلية واألموال       
ة مـساعدة تقنيـة وماليـة    األمم املتحدة اإلمنائي ووكالـة التنميـة الدوليـة التابعـة للواليـات املتحـد              

كما شجعت هذه اجلهات احلكومة على الوفاء بالتزاماهتا املالية جتاه ميزانيـة هـذه اهليئـة       . للجنة
 .اهلامة

وتركز اللجنة حاليا على رصد تنفيـذ مدونـة الـسلوك لألحـزاب الـسياسية، وأداء دور              - ٢٩
بار الرؤسـاء بـدورهم يف كفالـة       الوسيط يف املنازعات بني اجلهات السياسية الفاعلة، وإشعار ك        

مصداقية االنتخابات والعمل مع األحزاب الـسياسية لتـشجيعها علـى تعزيـز مـشاركة املـرأة يف                  
 .االنتخابات

ــة قواعــد الــسلوك لألحــزاب الــسياسية يف كــانون الثــاين     - ٣٠ ــاير، /وعقــب اعتمــاد مدون ين
 تعزيـز االمتثـال ملدونـة       أنشأت جلنة تسجيل األحـزاب الـسياسية جلنـة لرصـد املدونـة مـن أجـل                

وتتألف هذه اللجنة من ممثلني عن كل حزب من األحزاب املـسجلة، واجملتمـع    . قواعد السلوك 
ــة يف     . املــدين، وشــرطة ســرياليون  ــا فرعي ــسياسية جلان ــسجيل األحــزاب ال ــة ت ــشأت جلن كمــا أن

يف جمــال وبــدعم مــن املكتــب والربنــامج اإلمنــائي، تلقــى مجيــع أعــضاء اللجنــة تــدريبا   . املنــاطق
 .جهود الوساطة يف املنازعات والتخفيف من الصراع

أيــدت األمــم املتحــدة جهــود اللجنــة املبذولــة إلشــعار أعيــان القبائــل بأمهيــة الــسماح      - ٣١
وفـضال عـن ذلـك،      . لألحزاب السياسية بإجراء محالت انتخابية يف مناطق نفوذهم دون إعاقـة          

ــان القبائــل إىل العمــل مــع املؤ   ــة أعي ــة يف معاجلــة عــدم التــسامح   دعــت اللجن ســسات االنتخابي
 .السياسي، الذي أصبح مشكلة سياسية رئيسية يف بعض املناطق القبلية
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 ١٩٩١االستفتاء على تنقيح دستور عام  -جيم  
، جلنـة اسـتعراض دسـتورية لتنقـيح دسـتور           ٢٠٠٦سبتمرب  /شكلت احلكومة، يف أيلول    - ٣٢
اتفـاق لـومي للـسالم وتوصـيات جلنـة احلقيقـة            وجاءت هذه اخلطوة انسجاما مع      . ١٩٩١عام  

أبريــل، أوصــت بإدخــال /وبعــد أن أكملــت اللجنــة األعمــال التحــضريية يف نيــسان. واملــصاحلة
عدد من التعديالت على الدستور، منها توسيع نطاق املعايري بالنـسبة للجنـسية؛ ومحايـة البيئـة؛                 

ــة؛ وإلغــاء األحكــام املتعلقــة     ــالتمييز بــني اجلنــسني؛ واإلجــراءات   واحلــق يف املــساومة اجلماعي ب
القانونيــة يف القــضايا الــيت تنطــوي علــى انتــهاكات حلقــوق اإلنــسان؛ وإحــداث غرفــة مــستقلة   

وفضال عن ذلك، وعلـى الـرغم مـن أن املكتـب كـان قـد اقتـرح أن                   . ألعيان القبائل يف الربملان   
 .تنظر اللجنة يف إلغاء عقوبة اإلعدام، تقرر اإلبقاء عليها

نظــرا ألمهيــة التوصــيات املقترحــة، مــن املتوقــع أهنــا ســتكون موضــوع نقــاش شــعيب     و - ٣٣
ويف هــذه األثنــاء، أكــدت احلكومــة مــؤخرا علــى عزمهــا علــى إجــراء   . واســع، مل حيــدث بعــد

ويـنص الدسـتور علـى أن هـذا     . ٢٠٠٧يوليه /استفتاء دستوري يترافق زمنيا مع انتخابات متوز    
ــة   ــه اللجن ــي أن تنظم ــة االســتفتاء ينبغ ــة الوطني ــارات    .  االنتخابي ــن اخلي ــدد م ــد النظــر يف ع وبع

ــشرين       ــة أن مــن األفــضل إجــراء االســتفتاء يف ت ــة االنتخابي واستــشارة احلكومــة، قــررت اللجن
ــاين ــوفمرب /الث ــصلحة      . ٢٠٠٨ن ــك، ناشــد املكتــب املتكامــل وســائر أصــحاب امل ــاء ذل ويف أثن

واالستفتاء علـى الدسـتور لتتـيح اجملـال         يوليه  /الرئيسيني احلكومة كي تفصل بني انتخابات متوز      
 .إلجراء االنتخابات دون عقبات

 
 احلكم -سادسا  

وأصــبح . كــان التقــدم يف جمــال جهــود مكافحــة الفــساد وتعزيــز املــساءلة بطيئــا للغايــة  - ٣٤
، ٢٠٠٦االستعراض املخطط له لالستراتيجية الوطنية ملكافحة الفـساد، الـيت اعتمـدت يف عـام                

ففـشل مقاضـاة اجملـرمني املزعـومني علـى أسـاس عـدم وجـود أدلـة          . ه الـزمين متأخرا عـن جدولـ    
كافية يثري تساؤالت بشأن قدرة جلنة مكافحة الفساد على التحقيـق، واألهـم مـن ذلـك، علـى                   

ــسياسية  ــتالك اإلرادة ال ــساد،     . ام ــة الف ــة حملارب ــا املبذول ــة يف جهوده ــسارع احلكوم ــزم أن ت ويل
ن للحكـم واملـساءلة الـذي اتفقـت عليـه احلكومـة مـع الـشركاء                 سيما يف سياق امليثاق احملـس      ال

 .٢٠٠٦يوليه /الدوليني الرئيسيني يف متوز

ولكــي يزيــد برملــان ســرياليون مــن تعزيــز قدرتــه، يلــزم أن ينــشئ إدارة قانونيــة تكــون    - ٣٥
ويف أثنـاء ذلـك، شـرع       . قادرة على إعداد مشاريع القـوانني وحتليـل مـا تنطـوي عليـه مـن آثـار                 

تب املتكامل، بالتعاون مع االحتاد الربملاين الدويل، يف برنـامج ملـساعدة الربملـان علـى وضـع                  املك
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أُطر تشريعية ومؤسسية تشجع على وضع نظام دميقراطي للحكم الرشـيد يكـون أكثـر شـفافية             
ومن شأن هذا الربنامج أن ييسر عمل جلنة احلسابات العامة، واللجـان            . وينطوي على املساءلة  

وفـضال عـن ذلـك، أجـرى املكتـب      . ف علـى الوكـاالت العـسكرية ووكـاالت األمـن        اليت تشر 
ــباط  ــائي يف شـ ــامج اإلمنـ ــر وآذار/والربنـ ــة   /فربايـ ــارات املتعلقـ ــة علـــى املهـ ــارس، دورة تدريبيـ مـ

 .بالكمبيوتر ملدة أربع أسابيع قدمت لكتبة الربملان
 

 تدعيم سلطة الدولة يف كافة أحناء البلد -سابعا  
ن عملية الالمركزيـة الـيت بـدأهتا احلكومـة، عقـب انتخابـات احلكومـة احملليـة                  يف حني أ   - ٣٦

ــام  ــستوى    ٢٠٠٤لعــ ــسلطة إىل مــ ــال الــ ــإن انتقــ ــام، فــ ــدة إىل األمــ ــوات جيــ ، خطــــت خطــ
فمجـالس املقاطعـات مـا زالـت ضـعيفة وتفتقـر إىل         . البلدة ما زال يشكل حتديا عسريا     /املقاطعة

ذي قدمـه لربنـامج الالمركزيـة البنـك الـدويل والربنـامج       املوارد، على الرغم من الدعم الوافر الـ      
وأما مهام بعض اخلدمات العامة، وخـصوصا الـصحة         . اإلمنائي وبعض املنظمات غري احلكومية    

ومـا زالـت سـلطة      . والتعليم والزراعة، فكـان انتقاهلـا جزئيـا فحـسب وهـي بطيئـة وغـري كافيـة                 
وتدعو احلاجة إىل اختاذ مزيد مـن       . يزانية مركزية اختاذ القرارات وحتديد املسؤوليات املتعلقة بامل     

التدابري التشريعية كي تنـسجم سياسـات وأدوار الـسلطات املركزيـة واحملليـة مـع قـانون احلكـم            
 .وعالوة على ذلك، يلزم إيضاح دور أعيان القبائل يف هيكل احلكم احمللي اجلديد. احمللي

يـد بـني اجملتمعـات املركزيـة واجملتمعـات           مـن جد   الالمركزية حتمل يف طياهتا الوصل    إن   - ٣٧
ويف الوقـت الـذي   .  االقتصادية وتوسيع املشاركة اجملتمعية-التنمية االجتماعية  تعزيز  الريفية، و 

احلكومــة املركزيــة، بــني تتطــور فيــه إىل األمــام، تتطلــب حتقيــق تــوازن مناســب للمــسؤوليات    
ويلــزم بــذل جهــد كــبري لبنــاء قاعــدة . تمــعواجملــالس احملليــة، والزعمــاء التقليــديني، وأعــضاء اجمل

فعـدم كفايـة التمويـل     . املوارد اخلاصة باجملـالس احملليـة وقـدرات تلـك اجملـالس اإلداريـة والتقنيـة               
 واالفتقار إىل اآلليـات املناسـبة لتعبئـة اإليـرادات حتـرم تلـك اجملـالس                 ة املركزي اآليت من احلكومة  

وملعاجلـة ذلـك، شـرعت األمـم        . دى أداء مـسؤولياهتا   من االستقالل املايل، وجتعلها غري فعالـة لـ        
وســيجري .  للمجــالس احملليــةقــدرات بــشأن تعبئــة املــواردالاملتحــدة مــؤخرا يف مــشروع لبنــاء 

ويف األجـل األطـول، ستـضطر       . توسيع هذا املشروع ليشمل البلد حاملا يتوافر مزيد من املوارد         
سـلطة  مواصـلة تـدعيم     ة مـساعدة عمليـة      األمم املتحدة وسائر أصحاب املصلحة الـدوليني، بغيـ        

الدولــة يف مجيــع أحنــاء البلــد، إىل االتفــاق مــع احلكومــة بــشأن اســتراتيجية للمــستقبل، وبــشأن   
مانــة الالمركزيــة ووزارة احلكــم احمللــي وزيــادة التنــسيق ضــمن إطــار   األكيفيــة إدمــاج أنــشطة 

 .احلكومة
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  االقتصادية-التطورات االجتماعية  -ثامنا  
زال اقتصاد سرياليون يعتمد على املصادر اخلارجيـة يف جمـاالت التنميـة واالسـتثمار               ما   - ٣٨

ويقدر إمجايل تدفق املـوارد مـن الـشركاء اإلمنـائيني           . والسلع االستهالكية واملدخالت الصناعية   
ــغ ٢٠٠٦يف عــام  ــون دوالر٣٥١,٥ مببل ــد    .  ملي ــي للبل ــصاد الكل ــك، كــان أداء االقت ومــع ذل
 ،وفـضال عـن ذلـك     .  يف املائـة   ٩ارير أن التضخم اآلن اخنفـض إىل نـسبة          وذكرت التق . يتحسن

فإن احلكومة هـي يف سـبيل االضـطالع بعمليـة تـستغرق ثـالث سـنوات لرسـم اخلـرائط ملـوارد                   
 .البلد املعدنية، بغية توليد زيادة يف اإليرادات من خالل بيع حقوق التنقيب باملزاد العلين

ا، ستدعو الضرورة إىل مزيـد مـن االسـتثمارات اخلارجيـة         ويف حني أن النمو كان عالي      - ٣٩
. والدعم اآليت مـن الـشركاء الـدوليني لتخفيـف حـدة الفقـر وحتقيـق األهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة            

 يف املائة مـن     ٧٠ يف املائة من السكان يف فقر مدقع، يف حني يعيش            ٢٦وتعيش نسبة مقدرة بـ     
ــة   .الــسكان علــى أقــل مــن دوالر واحــد يف اليــوم   ــة بارتفــاع معــدل البطال  وتتفــاقم هــذه احلال

اإليـدز،  /املتزايد لفريوس نقص املناعة البـشرية االنتشار وتدهور الظروف الصحية، ال سيما مع       
. والتيفوئيد، واملالريا، والسل، وكذلك ارتفاع معدالت وفيـات األمهـات والرضـع واألطفـال             

وال حيـصل علـى ميـاه الـشرب         ملقبـول،   دون املستوى ا  ومعظم األسر املعيشية تعيش يف مالجئ       
 . يف املائة من السكان٥٩السليمة سوى 

ــسبة للحكومــة     - ٤٠ ــسية بالن ــة رئي واألرز هــو الغــذاء  . إن حتقيــق األمــن الغــذائي هــو أولوي
ــسي  ــول عــام      ،األساســي الرئي ــد إنتاجــه حبيــث يتوقــف اســترياد األرز حبل ــع أن يزي  ومــن املتوق

مي على التعليم إىل ارتفاع مفاجئ يف معـدالت التـسجيل           وأدت زيادة اإلنفاق احلكو   . ٢٠٠٨
وأدى التركيز على تعليم الفتيات إىل زيادة تـسجيل اإلنـاث يف املـدارس              . يف املدارس االبتدائية  

 .إىل التعادل مع نسبة الذكوراقتربت نسبته االبتدائية حىت 
 

 حقوق اإلنسان وسيادة القانون -تاسعا  
  احلقيقة واملصاحلةتنفيذ توصيات جلنة -ألف  

حققت سرياليون مزيدا من التقدم يف تنفيذ توصيات جلنة احلقيقة واملصاحلة، ال سـيما               - ٤١
وطنيــة حلقــوق اإلنــسان، وتوســيع جلنــة اخلــدمات  اللجنــة التلــك التوصــيات املتعلقــة بإحــداث  

ــ واعتمــاد مدونــة  والقانونيــة؛القــضائية  ؛ضائينيسلوك ملزمــة للقــضاة واملــوظفني القــ لقواعــد ال
ويف حـني مـا زال عـدد كـبري مـن التوصـيات اهلامـة مل                 . وإقرار القانون املتعلـق باالجتـار بالبـشر       

كـذلك  . جهود متواصـلة إللغـاء القـوانني الدسـتورية والعرفيـة الـيت متيـز ضـد املـرأة                  تبذل  ينفذ،  
اختذت احلكومة خطوات لتنفيذ برنامج لدفع تعويـضات لـضحايا الـصراع، علـى النحـو الـذي                 
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وفـضال عـن ذلـك، سـيتم        . أوصت به جلنة احلقيقة واملصاحلة، وحـددت لـذلك وكالـة تنفيذيـة            
 .قريبا إنشاء صندوق استئماين لضحايا احلرب

ويسرين بـصورة خاصـة أن أالحـظ إنـشاء اللجنـة الوطنيـة حلقـوق اإلنـسان بـدعم مـن                - ٤٢
ضية واملكتب مـساعدة    فقد وفر كل من املفو    . مفوضية األمم املتحدة حلقوق اإلنسان واملكتب     

كمـا تعاقـدت مفوضـية      . وترشيح املفوضني وتعيينـهم   . تقنية لوضع مشروع القانون ذي الصلة     
حقوق اإلنـسان علـى خـدمات عـضو يف جلنـة حقـوق اإلنـسان األوغنديـة عمـل مـع احلكومـة                        

 ومن أجل بناء وتعزيز قـدرة اللجنـة، نظـم املكتـب،     مارس/ويف آذار . ة ملدة مخسة أشهر   واللجن
 شراكة مع مفوضـية حقـوق اإلنـسان، برناجمـا تـدريبيا شـامال ملـوظفي اللجنـة ويـّسر الـدعم                       يف

 .اللوجسيت لعملياهتا األولية
 

 سيادة القانون -باء  
وعقـدت سلـسلة مـن املـشاورات بـني أصـحاب         . ما زال التقدم يف قطاع العدالة بطيئا       - ٤٣

الـة أقرهتـا اللجنـة التوجيهيـة لربنـامج      املصلحة الرئيـسيني لـصوغ اسـتراتيجية لتطـوير قطـاع العد      
وتركــز االســتراتيجية علــى تــدعيم ســيادة . تطــوير قطــاع العدالــة الــذي نفذتــه اململكــة املتحــدة

ومـن خـالل دور     . القانون، والوصول إىل العدالة، وبنـاء القـدرة املؤسـسية، واجملتمعـات اآلمنـة             
، يف ٢٠٠٦ديـــسمرب /ولالـــدعوة الـــذي تقـــوم بـــه اليونيـــسيف، مت الـــشروع يف كـــانون األ      

ــة       ــة حقــوق الطفــل يف نظــام العدال ــوفر إطــارا عامــا حلماي ــة الطفــل، ت ــة لعدال اســتراتيجية وطني
 .اجلنائية

وعلى الرغم من هذه التطورات اإلجيابية، ما زالـت هنـاك ضـرورة ملحـة ملعاجلـة عـدة                - ٤٤
ــها حــاالت االحتجــ   ــراط  مــشاكل، من ــل احملاكمــة، واإلف ــسجن  يف اإلعــادةاز املطــول قب  إىل ال

وتأجيل القضايا؛ وحاالت اخللل اهليكلي يف احملـاكم احملليـة؛ وضـعف آليـة االسـتجابة واإلنفـاذ                  
 .فيما يتعلق بالعنف املرتكب على أساس نوع اجلنس

وبغية تيسري عملية اإلصالح القضائي، عمـد املكتـب املتكامـل إىل عمـل أكثـر تنظيمـا                   - ٤٥
فربايـر جلنـة تنـسيق قطـاع     /وقد أنشئت يف شباط.  العدالةمع كافة الشركاء الرئيسيني يف قطاع 

ــائي،         ــامج اإلمن ــل، والربن ــب املتكام ــة، واملكت ــامج تطــوير قطــاع العدال ــضم برن ــيت ت ــة، ال العدال
واليونيسيف، وصندوق األمم املتحدة اإلمنائي للمرأة، والبنـك الـدويل، وجلنـة الـصليب األمحـر                

وســيتوىل هــذا . عــة للمملكــة املتحــدة، واملعونــة األيرلنديــةالدوليــة، ووزارة التنميــة الدوليــة التاب
املنتــدى تنــسيق األنــشطة يف قطــاع العدالــة ملنــع االزدواجيــة، والتــشجيع علــى ترشــيد خمتلــف     

 . التدخالت واملبادرات
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 بــشأن املــرأة )٢٠٠٠ (١٣٢٥لتنفيــذ قــرار جملــس األمــن عمــل الخطــة  -عاشرا  
 والسالم واألمن

يف إطار خطة العمـل     ) ٢٠٠٠ (١٣٢٥نسيق تنفيذ قرار جملس األمن      يواصل املكتب ت   - ٤٦
ينـاير  /وقد نفذت يف سرياليون يف كـانون الثـاين  . اليت أعدهتا منظومة األمم املتحدة يف سرياليون     

بعثة مشتركة بـني صـندوق األمـم املتحـدة اإلمنـائي للمـرأة ومكتـب دعـم بنـاء الـسالم                       ٢٠٠٧
التقيــيم وضــع خريطــة للطريــق لتنفيــذ خطــة عمــل األمــم   وقــد يــسر هــذا . لتقيــيم وضــع املــرأة

 .املتحدة

ولتعزيز املساواة بني اجلنـسني مـن خـالل الـدعوة إىل متكـني املـرأة، يركـز فريـق األمـم                       - ٤٧
 وتعزيـز حقـوق     كة املـرأة يف العمليـة االنتخابيـة؛       املتحدة القطري على تشجيع مزيـد مـن مـشار         

 ؛ملعاجلة العنـف اجلنـسي والعنـف علـى أسـاس اجلـنس      املرأة، من خالل أمور منها وضع تشريع        
 وتعزيـز   ؛بناء على قدرة وحـدة دعـم األسـرة لـدى شـرطة سـرياليون              و ؛ودعم إنفاذ التشريعات  

 .التمكني االقتصادي للمرأة

 يف مجيـع مراحـل      ، مبـا يف ذلـك املرشـحات،       وما زال املكتـب يـدافع عـن إشـراك املـرأة            - ٤٨
ملكتــب علــى حنــو وثيــق، خــالل عمليــة تــسجيل النــاخبني، مــع  وقــد عمــل ا.العمليــة االنتخابيــة

 وتتعاون إذاعـة األمـم املتحـدة        .اللجنة االنتخابية الوطنية إليصال رسائل حمددة تستهدف املرأة       
ويكمـن  . مع اإلذاعات اجملتمعية لتعزيز ثقة املـرأة وقـدرهتا علـى املـشاركة يف العمليـة الـسياسية                  

ويف هـذا الـصدد،     .  املبادرات إىل أعداد أكرب من املرشحات      التحدي اآلن يف كيفية ترمجة هذه     
 .تعمل األمم املتحدة على حنو وثيق مع جلنة تسجيل األحزاب السياسية

وقــد قامــت جلنــة تــسجيل األحــزاب الــسياسية، مبــساعدة مــن املكتــب، بتنظــيم ثــالث   - ٤٩
ثيــل املــرأة يف ورشــات عمــل إقليميــة ســاعدت علــى صــياغة اســتراتيجية شــاملة بــشأن زيــادة مت 

وفضال عن ذلك، متخـضت     .  احمللية سمؤسسات احلكم الرئيسية، مبا يف ذلك يف الربملان واجملال        
لإلقـرار  “ شـهادة اسـتعجال   ” بأنه سـوف يـصدر       ههذه اجلهود عن إعالن أصدره الرئيس كابا      

ــزواج        ــسجيل حــاالت ال ــة التركــة، وت ــالعنف املــرتيل، وأيلول ــق ب ــوانني تتعل ــة ق املــستعجل لثالث
ويعمل املكتب وفريق األمم املتحـدة      .  ينظر فيها الربملان   والطالق العرفيني وهي مشاريع قوانني    

 . هذهامةالقطري مع احلكومة والربملان على كفالة اإلقرار املبكر ملشاريع القوانني اهل

، إىل  )S/2006/922 (٢٠٠٦ نـوفمرب / تـشرين الثـاين    ٢٨ املؤرخ   يوقد أشرت يف تقرير    - ٥٠
ذ الفعال خلطة العمل سيتطلب إنشاء وظيفـة علـى أسـاس التفـرغ ملستـشار يف املـسائل            أن التنفي 

 .لشؤون اجلنسانيةلوقد مت اآلن تعيني مستشار . اجلنسانية ضمن املكتب
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 اإلعالم واالتصال  -حادي عشر 
ــار،       - ٥١ مــا زال املكتــب يعمــل علــى حنــو وثيــق مــع حمطــة جديــدة مــستقلة إلذاعــة األخب

Cotton Tree News ” ويــدير هــذا . فربايــر/ شــباط١٩، بــدأ بثهــا يف “أخبــار شــجرة القطــن
ويرعاها االحتـاد األورويب واململكـة      ،  l'Hirondelleهي   غري حكومية    املشروع منظمة سويسرية  
آخـر األخبـار    حتتـوي علـى      أخبار شجرة القطـن فتـرة يوميـة          بثوت. املتحدة وأيرلندا وسويسرا  

. ت على إذاعة األمم املتحـدة لكفالـة تغطيـة علـى نطـاق البلـد               تذاع يف نفس الوق   وواملعلومات  
األمـم املتحـدة    تبـذهلا   وإنشاء احملطـة اجلديـدة هـو مبثابـة خطـوة هامـة يف اجلهـود املـشتركة الـيت                     

ث ميكـن النظـر     يـ وأوساط املاحنني واحلكومة إلجياد قدرة تقنية حملية حملطة إذاعة وطنية عامة، حب           
 .إذاعة األمم املتحدة إىل امللكية الوطنيةقدرات قبل يف نقل يف الوقت املناسب يف املست

 ضـمن إطـار فريـق االتـصاالت التـابع لألمـم املتحـدة               ،كذلك كان املكتب يف الطليعـة      - ٥٢
 طيـف واسـع     ز مشاريع متعددة الوسائط إلعالم    يف سرياليون، يف تنفيذ استراتيجية مشتركة ترب      
 والــسياسيون واجملتمــع املــدين والزعمــاء التقليــديون مــن اجلمهــور، مبــا يف ذلــك املــرأة والــشباب

 .ووسائط اإلعالم بشأن النظام االنتخايب اجلديد القائم على أساس املنطقة االنتخابية
 

 التكامل ضمن إطار منظومة األمم املتحدة -ثاين عشر 
ط واصل املكتب التنسيق الوثيق مع كافة وكاالت األمـم املتحـدة، واحلكومـة، والوسـ               - ٥٣

ــة        ــة مــساعدة حكوم ــة، بغي ــة املاحنــة، واملنظمــات غــري احلكومي الدبلوماســي، واجلهــات الدولي
على النحو احملدد يف قرار جملـس األمـن        . سرياليون على املضي يف تدعيم السالم والوفاء بواليته       

وضـعتها احلكومـة بـدعم      , وهلذه الغاية، كانت اسـتراتيجية لتـدعيم الـسالم        ). ٢٠٠٥ (١٦٢٠
 وفريق األمم املتحدة القطري، العامل املوجـه لـصياغة مـشاريع بنـاء الـسالم اهلامـة،          من املكتب 

 .اليت سُتعرض على صندوق بناء السالم طلبا للتمويل

وقــد اشــترك املكتــب ووكــاالت األمــم املتحــدة يف وضــع واعتمــاد إطــار جديــد تــابع     - ٥٤
ــرة مــن      ــة للفت ــساعدة اإلمنائي ــسعى إىل ربــط  ٢٠١٠ى  علــ٢٠٠٨لألمــم املتحــدة لتقــدمي امل ، ي

ويف الوقـت نفـسه،     . أهداف احلكم السليم وحقوق اإلنسان بـالنمو املـستدام والتنميـة البـشرية            
يواصل فريق األمم املتحدة لتقدمي الدعم يف املرحلة االنتقالية، الذي ُنشر يف أحناء البلد، العمـل                

 .حنو بناء قدرة اجملالس احمللية

فة إىل أنشطة األمـم املتحـدة يف جمـال تنـسيق املعونـة، علـى            وقد حافظ املكتب، باإلضا    - ٥٥
استمرار العمل مع الشركاء الدوليني من خالل عقد اجتماعات شهرية لبحث السياسة العامـة              
ولقاءات أخـرى بـشأن املـسائل الرئيـسية، كاملعونـة اإلمنائيـة، واملـساءلة، واألعمـال التحـضريية                  
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وينتظـر أن يـؤدي املكتـب       . وعمالة الشباب ومتكينهم  لالنتخابات، وحقوق اإلنسان، واألمن،     
دورا هاما يف جمال التنسيق بـني أصـحاب املـصلحة ذوي الـصلة فيمـا يتعلـق بتنفيـذ ميثـاق بنـاء                        

 . أعاله، حاملا يتم إبرام امليثاق٩ و ٧السالم، املشار إليه يف الفقرتني 
 

 اإليدز/ فريوس نقص املناعة البشرية-ثالث عشر 
األمم املتحدة دعم األنشطة اليت هتدف إىل تعزيز االسـتجابة الوطنيـة إزاء وبـاء              تواصل   - ٥٦

وخـالل الفتـرة املـشمولة بـالتقرير، أجـرت األمـم املتحـدة              . اإليدز/فريوس نقص املناعة البشرية   
ــة       ــة الوطني ــدز وســاعدت األمان ــد يف جمــال اإلي ــة املقدمــة لألطفــال يف البل ــة الطبي تقييمــا للرعاي

اإليـدز علـى وضـع برنـامج عملـها ومبادئهـا التوجيهيـة              /س نقـص املناعـة البـشرية      ملكافحة فـريو  
 .الوطنية بشأن مرض اإليدز

ووضعت منظومة األمم املتحدة يف سـرياليون أيـضا خطـة عمـل ضـمن إطـار مـشروع                    - ٥٧
ويف هــذا الــصدد، أجريــت محلتــان للتــربع بالــدم،  . اإليــدز يف احتــاد هنــر مــانو وكــوت ديفــوار 

وفـضال عــن ذلــك، مت الــشروع يف  . ورة اجملانيــة ومت جتديـد عــدة مراكــز للمعاجلــة وقـدمت املــش 
 .برنامج للمعلمني النظراء للتدريب وإسداء املشورة يف املنازل

  االستغالل واالعتداء اجلنسيان-رابع عشر 
مل يبلغ املكتب عن حاالت من االستغالل واالعتداء اجلنـسيني خـالل الفتـرة املـشمولة         - ٥٨
وركـــز املكتـــب علـــى تـــدريب املـــوظفني وتوعيتـــهم بـــشأن االســـتغالل واالعتـــداء   . قريربـــالت

ــسيني ــار   . اجلن ــشئت يف أي ــة عمــل مــشتركة أن ــايو /وتواصــل فرق ــق األمــم  ٢٠٠٥م ــضم فري ، ت
املتحدة القطري، ويشترك فيها أيـضا موظفـون مـن املكتـب ومـن احملكمـة اخلاصـة لـسرياليون،                    

ب ملـوظفي األمـم املتحـدة والـسكان احمللـيني وتوعيتـهم بـشأن               أنشطتها املتمثلة يف توفري التـدري     
وخالل الفتـرة املـشمولة بـالتقرير، تلقـى فريـق           . املسائل املتصلة باالستغالل واالعتداء اجلنسيني    

 موظفـا مـن مـوظفي األمـم املتحـدة تـدريبا علـى الـشروط الـيت حتـددها                     ٣٠إضايف مؤلـف مـن      
 .(ST/SGB/2003/13)واالعتداء اجلنسيني نشرة األمني العام بشأن منع االستغالل 

 
  املالحظات والتوصيات-خامس عشر 

فـالتطورات اإلجيابيـة   . يشجعين التقدم الذي أحرزته سرياليون يف عملية تدعيم الـسالم         - ٥٩
عمومــا الــيت جــرت يف غــضون األشــهر القليلــة املاضــية عــززت مــن آمــال التوصــل إىل ســالم     

ويف الوقـت نفـسه، فـإن مـن الواضـح           . البلد على املـدى البعيـد     واستقرار وانتعاش اقتصادي يف     
أيضا أن سرياليون ينبغي هلا أن تواصل التركيز على معاجلة األسباب اجلذرية للـصراع املاضـي،    
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كتعزيــز احلكــم الرشــيد وجهــود مكافحــة الفــساد، واالنتعــاش االقتــصادي، وحتــسني احلــصول  
ويف هـذا الـصدد، حيتـاج البلـد بالتأكيـد           .  اإلنـسان  على العدالة، وزيادة االهتمام بتعزيز حقوق     

إىل الدعم الذي يقدمه اجملتمع الدويل، فاستمرار عمل جلنة بناء الـسالم مـع سـرياليون، يف هـذا                   
الصدد، وأخص بالذكر االتفاق الذي مت التوصل إليه بني احلكومة واللجنة بشأن وضـع ميثـاق            

وإين أحث حكومة سـرياليون علـى العمـل    . بريإطاري متكامل لبناء السالم، يبعث على أمل ك       
 .على حنو وثيق مع اللجنة على وضع امليثاق وكفالة تنفيذه بنجاح يف الوقت املناسب

 يف املائــة مــن النــاخبني املقبــولني قــد ســّجلوا مــن أجــل انتخابــات         ٩١إن جمــرد أن  - ٦٠
ة أيـضا لتزايـد كفـاءة        لدليل على النضج املدين لشعب سرياليون وإشارة هام        ٢٠٠٧يوليه  /متوز

وذلــك يــشري أيــضا إىل أن الــسكان يرغبــون يف ممارســة حقهــم يف   . اللجنــة االنتخابيــة الوطنيــة
واالنتخابات املقبلة توفر فرصة فريدة إلجياد دينامية اجتماعيـة واقتـصادية جديـدة يف              . االختيار

 .ثرياالبلد، وتوفر له الدفع السيكولوجي لصاحل التغيري وهو ما حيتاج إليه ك

وممـا يـدعو إىل الترحيـب       . واملرحلة األوىل من العملية االنتخابية دلت على جناح بـاهر          - ٦١
ومن املهـم مواصـلة تعزيـز املـساواة         . بصورة خاصة املشاركة القوية للمرأة يف تسجيل الناخبني       

بــني اجلنــسني ومتكــني الــشباب عــن طريــق تــشجيع مــشاركة مرشــحي املــرأة والــشباب يف           
ويف هذه األثناء، ينبغي لألحزاب السياسية لـسرياليون أن تـسترشد مبدونـة قواعـد               . االنتخابات

السلوك اليت وافقت عليها طوعـا، ويف الوقـت ذاتـه يلـزم أن تـدلل مؤسـسات وسـائط اإلعـالم                  
يف البلــد علــى احليــاد واحلرفانيــة مبــا ينــسجم مــع نــص وروح مدونــة قواعــد الــسلوك لوســائط   

 .اإلعالم اليت أبرمت مؤخرا

ــان       - ٦٢ ــدا والياب ــدامنرك وأيرلن ــة وال ــها اجلماعــة األوروبي ــسخية الــيت قدمت إن املــسامهات ال
واململكــة املتحــدة والواليــات املتحــدة األمريكيــة، وبرنــامج األمــم املتحــدة اإلمنــائي، لــصندوق  

وينبغي حلكومـة سـرياليون    . التربعات االنتخايب املشترك أساسية لنجاح إجراء تلك االنتخابات       
ونظرا ألن الفترة املتبقيـة     . فسها أن تواصل الوفاء بالتزاماهتا للميزانية االنتخابية بطريقة مناسبة        ن

قبل انعقاد االنتخابات فترة هامـة، فـإن مـن املهـم أن تـؤدي اجلهـات املاحنـة مـساعدهتا بطريقـة                       
. تخابـات مناسبة لتمكني املؤسسات االنتخابية وقطاع األمن من أداء مهامهـا ذات الـصلة باالن             
 .وفضال عن ذلك، ينتظر من اجملتمع الدويل أن يشارك بفعالية يف مراقبة االنتخابات

وبغية حتقيق مزيد من التقدم يف تدعيم السالم، من الضروري أن ُيـصاحب التطـورات           - ٦٣
 .فالتقدم احملرز يف هذا اجملال يظـل هـشاً        . اإلجيابية يف العملية السياسية تعزيز كبري لقطاع األمن       

فكل من القوات املسلحة لسرياليون وشرطة سـرياليون حيتـاج إىل دعـم إضـايف كـبري، ال سـيما                    
. يف جمال املعدات والتجهيز بالضروريات، إذا كـان ال بـد مـن تنفيـذ مهامهمـا علـى حنـو فعـال               
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. ويف الوقت ذاته، يلزم تشجيع إجياد قطاع خـاص مـتني حيـوِّل االقتـصاد وخيلـق فرصـا للعمالـة                    
صاد نابض باحلياة قائم على مبـادئ الـسوق احلـرة واملمارسـات النظيفـة، لـن يـتمكن        فبدون اقت 

ولــدعم التحــّول . البلــد مــن حتقيــق مــا هــو يف أمــس احلاجــة إليــه وهــو التعجيــل يف معــدل منــوِّه 
االجتماعي واالقتصادي، ينبغي للحكومة وشركائها الدوليني تصعيد اجلهود املبذولـة للتعجيـل          

لقــضائية، وتوجيــه اهتمــام متزايــد حنــو تعزيــز حقــوق اإلنــسان، ال ســيما    يف إصــالح الــسلطة ا
 .بالنسبة للمرأة والطفل

ــسيق       - ٦٤ ــة بتن ــا زال يقــوم بفعالي ــر أن املكتــب املتكامــل م ــسرين أن أضــمِّن هــذا التقري وي
وقــد كــان هــذا . أنــشطة منظومــة األمــم املتحــدة وغريهــا مــن الــشركاء الــدوليني يف ســرياليون  

ــة     التعــاون عــامال  ــة حلفــز معاجلــة األســباب اجلذري ــة املــساعدة األجنبي ــادة فعالي  مــساعدا يف زي
ويف هذا الـصدد، سيـساعد إجـراء انتخابـات          . للصراع ويف بناء قدرة املؤسسات الوطنية اهلامة      

ومـا زال يف نـييت إجـراء    . يوليه أيضا على حتديد استراتيجية االنـسحاب بالنـسبة للمكتـب       /متوز
لذي أّداه املكتب وتقدمي توصيايت بشأن مـستقبل وجـود األمـم املتحـدة يف               تقييم شامل للدور ا   

 .٢٠٠٧أكتوبر /ذلك البلد إىل اجمللس، قبل تشرين األول

ويف هذه األثناء، أود أن أعرب عن شكري اخلـالص للـشركاء الـدوليني علـى تواصـل                    - ٦٥
ملـوظفني العـاملني يف     وأقـدِّم شـكري إىل كافـة ا       . عملهم البناء مـع حكومـة سـرياليون واملكتـب         

وأود أيـضا أن أشـكر     . هذا املكتب على دعمهم الثابت لقضية السالم واالستقرار يف سرياليون         
ــور أجنيلــو، ومجيــع مــوظفي منظومــة األمــم املتحــدة يف ســرياليون علــى       ممثلــي التنفيــذي، فيكت

 .جهودهم اليت ال تعرف الكلل لكفالة متتع البلد بسالم دائم وتنمية مستدامة
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