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التقريـــر الـــسادس لألمـــني العـــام عـــن مكتـــب األمـــم املتحـــدة املتكامـــل    
 سرياليون يف
 

 مقدمة -أوال  
ــرار     - ١ ــن مبوجــب الق ــس األم ــدد جمل ــم املتحــدة    ) ٢٠٠٧ (١٧٩٣م ــب األم ــة مكت والي

ــرياليون حــــىت   ــل يف ســ ــول٣٠املتكامــ ــبتمرب / أيلــ ــول  ٢٠٠٨ســ ــدم حبلــ ، وطلــــب إيل أن أقــ
سـتراتيجية اجنـاز للمكتـب تتـضمن ختفيـضا يف عـدد املـوظفني                ا ٢٠٠٨ينـاير   /الثاين كانون ٣١

 يف املائــة مــن ٨٠مــارس، واســتمرار عمــل البعثــة بنــسبة  / آذار٣١ يف املائــة حبلــول ٢٠بنــسبة 
ــوام األصــلي حــىت    ــران٣٠الق ــول    / حزي ــب حبل ــة املكت ــاء والي ــه، وإهن ــول٣٠يوني ــبتمرب / أيل س

دة بـشأن واليـة املكتـب الـذي سينـشأ           وطلب إيل اجمللس أيضا أن أقدم مقترحات حمد       . ٢٠٠٨
 ذلــك  املتكامــل يف ســرياليون، وهيكــل وقــوامةيف املرحلــة التاليــة النتــهاء مكتــب األمــم املتحــد

ويرد يف هذا التقرير بيان بأحـدث املعلومـات         . ٢٠٠٨ أبريل/، يف تقريري لشهر نيسان    املكتب
ريــري األخــري عــن ســرياليون  منــذ تقــدمي تقاعــن التقــدم الــذي أحرزتــه البعثــة يف تنفيــذ واليتــه 

رد يف التقرير مزيـد مـن املعلومـات         ي، و )S/2007/704 (٢٠٠٧ ديسمرب/األول  كانون ٤املؤرخ  
عــن اســتراتيجية اجنــاز املكتــب، وحيــدد مقترحــايت بــشأن واليــة املكتــب التــايل ملكتــب األمــم      

 .املتحدة املتكامل يف سرياليون وهيكله وقوامه
 

 التطورات الرئيسية - ثانيا 
 الوضع السياسي  

خالل الفترة املشمولة بالتقرير، واصلت حكومة سرياليون بـذل جهـود جـديرة بالثنـاء               - ٢
ينـاير،  / كانون الثـاين   ١٣ و   ١٢ويف يومي   . لتنفيذ خطتها لتوطيد السالم واإلنعاش االقتصادي     

عـضاء جملـس الـوزراء، ونـواب     أل الرئاسـي األول   معتكفـه رنـست بـاي كورومـا       إعقد الـرئيس    
الوزراء وغريهم من املسؤولني احلكوميني الرئيسيني يف بومبونا، مبقاطعة تونكـوليلي يف اإلقلـيم              
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وركــز .  للــدفع بالبلــد قــدما مــن خــالل خطــة للتغــيري  ه واســتراتيجياتالــشمايل، ملناقــشة رؤيتــه 
النقـل الـربي    وسـائط   الطاقة وإمـدادات امليـاه؛ و     : الرئيس على عدة جماالت ذات أولولية، وهي      

 ؛؛ وبطالـة الــشباب؛ وقطاعــات النمـو االقتــصادي، مبــا فيهـا الزراعــة والتعــدين   واملــائيوي واجلـ 
ــيم      ــة، مبــا يف ذلــك التعل ــسياحة؛ واخلــدمات االجتماعي ــة وال ومــصائد األمســاك واملــوارد البحري
والرعاية الصحية واإلسكان؛ وبناء القـدرات يف القطـاعني العـام واخلـاص، وذلـك يف احلكومـة          

، اتفق على أن يـدخل كـل وزيـر يف اتفـاق تعاقـدي           املعتكفويف ختام   . العدلنظام  احمللية ويف   
 يسمح للرئيس برصـد وتقيـيم أداء الـوزير يف حتقيـق األهـداف املتفـق عليهـا، علـى                    ،مع الرئيس 

 .منذئذ على تلك العقود ووقع. أساس دوري
 الــشعيب وال يــزال التــوتر الــسياسي بــني مؤيــدي حــزب مــؤمتر مجيــع الــشعب واحلــزب  - ٣

واختذ احلزب الشعيب لسرياليون يف مؤمتر جملسه التنفيـذي الـوطين       . لسرياليون مصدرا لالنشغال  
دعو احلكومـة إىل  يـ ينـاير قـرارا يتكـون مـن عـشر نقـاط        / كانون الثاين  ١٢ و   ١١املعقود يومي   

خابـات  مسائل، من بينها، احلل الفوري للجنة االنتخابية الوطنية وتنحية الرئيس قبـل إجـراء انت              
التخويـف  ”أيـضا مـا وصـفه بتواصـل ممارسـات           القـرار   وأدان  . يوليـه / متـوز  ٥اجملالس احملليـة يف     

املوجهـة ضـد أعـضاء احلـزب الـشعيب لـسرياليون، وإقالـة حكومـة مـؤمتر                  “ واملضايقةوالتحرش  
 .تصور بأهنم من مؤيدي احلزب الشعيب لسرياليونمجيع الشعب للموظفني العامني الذين ُي

ــا احلــزب      / شــباط١٣ويف  - ٤ ــيت رفعه ــسرياليون القــضية ال ــا ل ــر، ردت احملكمــة العلي فرباي
ــسرياليون يف كــانون األول   ــشعيب ل ــسمرب /ال ــة    ٢٠٠٧دي ــة االنتخابي ــرار اللجن ــن يف ق ــيت تطع  ال

 مركـز اقتـراع خـالل اجلولـة الثانيـة مـن             ٤٧٧الوطنية بشأن عدم صحة األصوات املدىل هبا يف         
وقــضت احملكمــة العليــا بأهنــا ال متتلــك اإلختــصاص . ســبتمرب/أيلــول ٨االنتخابـات الرئاســية يف  

 لــسرياليون للنظــر يف أي إجــراءات تتعلــق بانتخــاب     ١٩٩١القــضائي مبوجــب دســتور عــام    
 يف قـرار    مـرة أخـرى    وبني احلزب الـشعيب لـسرياليون منـذ ذلـك احلـني اعتزامـه الطعـن               . الرئيس

 .احملكمة العليا
تـشويه  قيـام أفـراد جمهـولني يف بلـدة بـو يف اإلقلـيم اجلنـويب ب                 إثر   ،فرباير/ شباط ٢٧ويف   - ٥

دعى أهنـا مـن املتعـاطفني مـع     ، قامـت مجاعـة يُـ    للـرئيس كورومـا  يصورة كبرية بـاحلجم الطبيعـ    
ب الــشعيب لــسرياليون يف بــو،  حــزب مجيــع الــشعب بتخريــب وهنــب املكتــب اإلقليمــي للحــز   

د تساءلوا يف الـسابق عـن شـرعية نـصب            مهامجة مسؤويل جملس املدينة الذين كانوا ق       وحاولت
 .صورة يف مركز املدينة دون موافقتهمال
وخالل الفترة املشمولة بالتقرير، عقـد الـرئيس كورومـا اجتماعـات مـع زعـيم األقليـة                   - ٦

مـــن احلـــزب الـــشعيب لـــسرياليون يف الربملـــان، وضـــم أعـــضاء مـــن احلـــزب الـــشعيب لـــسرياليون 
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حلة إىل كينيمـا يف     ارمسية يف اخلارج، كما قام بزيارات مـص        وفده للقيام بزيارات     للمشاركة يف 
اإلقلــيم الــشرقي وبــو يف اإلقلــيم اجلنــويب، وهــي منــاطق تعتــرب بــصفة عامــة منــاطق نفــوذ قويــة    

 .لسرياليون للحزب الشعيب
ابريل، أعلنت اللجنة االنتخابية الوطنيـة أن حـزب مـؤمتر مجيـع الـشعب               / نيسان ٥ويف   - ٧

، الـيت أجريـت     مـارس / آذار ٢٩الفرعيـة يف    نتخابات الربملانيـة    العة مجيعها يف ا   فاز باملقاعد األرب  
وانتخـب مجيـع شـاغلي      .  يف مواقـع وزاريـة     الوظائف الشواغر اليت طرأت إثر تعيني شاغلي        ملأل

ــة ال األربعــة يف االوظــائف ــه /الــيت أجريــت يف متــوز نتخابــات الربملاني قائمــة ضــمن  ٢٠٠٧يولي
، فقـد   ) يف املائـة   ٢٤,٨(نـاخبني   وعلـى الـرغم مـن اخنفـاض عـدد ال          . حزب مؤمتر مجيع الشعب   

 .كانت االنتخابات الفرعية جيدة التنظيم وسارت بشكل سلس
 

 الوضع األمين -ثالثا  
وتعــود التهديــدات الرئيــسية . ظــل الوضــع األمــين يف ســرياليون متــسما باهلــدوء نــسبيا  - ٨

 الشباب العاطلني عن العمل، وسوء األحـوال       الستقرار البلد إىل عوامل من بينها ارتفاع أعداد       
ــا،          ــن تفاقمه ــبرتين م ــة وال ــسلع الغذائي ــاع أســعار ال ــد ارتف ــيت يزي ــة، ال ــصادية واالجتماعي االقت

ويظـل الوضـع األمـين علـى امتـداد احلـدود       . والتوترات السياسية والعرقية اليت بقيـت دون حـل      
 علـى األراضـي بـني سـرياليون         إلقليمـي الـرتاع ا  غـري أن    . مع ليبرييا وغينيـا مـستقرا بـصفة عامـة         

وأعربـت حكومـة سـرياليون عـن التزامهـا حبـل            . وغينيا على املدينة احلدودية يينغا مل يـسو بعـد         
 .هذه املسألة عن طريق احلوار

 
 إصالح قطاع األمن -رابعا  

 شرطة سرياليون -ألف  
يف  التنميـة الدوليـة    العمـل مـع إدارة     مكتب األمم املتحدة املتكامل يف سـرياليون      واصل   - ٩

واإلرشـاد وتطـوير    التـدريب   خـدمات   لتعزيـز شـرطة سـرياليون، وذلـك بتقـدمي           اململكة املتحدة   
وخالل الفترة املـشمولة    . واملشورة التقنية واملشورة املتعلقة بالسياسات إىل قوة الشرطة       اإلدارة  

ية القدرة املؤسـسية لـشرطة   بالتقرير، قدمت البعثة الدعم لألنشطة التدريبية املنظمة لتعزيز وتقو    
 يف النظــام العــام، حتـضريا النتخابــات اجملــالس احملليــة دارة وإمراقبــة اجلمـاهري  سـرياليون يف جمــال  

شرطة التخطيط لالنتخابات التابعة لـ    ألمانة  واإلرشاد أيضا   وقدمت البعثة الدعم    . يوليه/متوز ٥
ــرياليون ــة لالن  ،ســ ــة وميزانيــ ــة أمنيــ ــة إجرائيــ ــع خطــ ــات يف وضــ ــة يف  تخابــ ــة الفرعيــ  الربملانيــ

وتقـوم البعثـة حاليـا مبـساعدة شـرطة سـرياليون يف وضـع خطـة                 . وتنفيذ ذلك  ،مارس/آذار ٢٩
 .يوليه/ متوز٥إجرائية أمنية وميزانية النتخابات اجملالس احمللية يف 
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لشرطة يف اإلعـداد حللقـة عمـل تدريبيـة ملـدة أسـبوعني حـول                قوة ا دعم  بكتب  املم  اوق - ١٠
 من أفراد شرطة سرياليون وشرطة املرور خالل الفتـرة مـن   ١١٥ لعدد ، وتنظيمها،ورإدارة املر 

 املـرور علـى     بقـانون قواعـد    التدريب فيمـا يتعلـق       نوتلقى املشاركو . فرباير/ شباط ٢٢إىل   ١١
، وإجــراءات الــشرطة يف التحقيقــات املتعلقــة بــاملرور، وإدارة اختناقــات املــرور،   املــنقحالطــرق

وسـاعدت البعثـة أيـضا يف    . ة إلدارة املرور، وأخالقيات الشرطة واملعـايري املهنيـة       والنهج اجملتمعي 
 مـن أفـراد شـرطة سـرياليون، مبـن فـيهم ثالثـة نـساء، يعملـون                   للنـشر لعـشرين   التدريب الـسابق    
ــة   ــا يف العملي ــور    لالحتــاد األاملختلطــةحالي ــم املتحــدة يف دارف ــي واألم ــذه هــي أكــرب   . فريق وه

 . حفظ سالم تابعة لألمم املتحدةاليت تشارك يف عمليةطة سرياليون الوحدات من أفراد شر
 سـرياليون نتـائج الدراسـة االستقـصائية للتـصورات           شـرطة فرباير، أصدرت   /ويف شباط  - ١١

والـيت كانــت مثــرة ملــشروع تعـاوين بــني شــرطة ســرياليون وبرنـامج تطــوير قطــاع العــدل الــذي    
ستقصائية حدوث حتسن كـبري يف شـعور اجملتمعـات    وبينت الدراسة اال  . تدعمه اململكة املتحدة  

 .٢٠٠٦احمللية بالرضا عن أداء الشرطة يف جمال منع اجلرائم وتأمني السالمة منذ عام 
فربايــر، أصــدرت شــرطة ســرياليون أيــضا تقريرهــا اإلحــصائي عــن اجلــرائم /ويف شــباط - ١٢

ــام  ــغ عنــ      ٢٠٠٧لع ــه يف حــني شــهدت حــاالت اجلــرائم املبل ــني أن ــذي ب ــإن  ، ال ها اخنفاضــا، ف
ولتعزيـز  . اجلنايات اخلطرية مثل الـسلب باسـتخدام العنـف، واالغتـصاب، والقتـل قـد ارتفعـت                

قدرة شرطة سـرياليون علـى التـصدي هلـذا التوجـه، قـام برنـامج تطـوير قطـاع العـدل ومكتـب                     
األمــم املتحــدة املتكامــل يف ســرياليون مبــساعدة الــشرطة علــى وضــع برنــامج تــدرييب وتنفيــذه     

ديرين من املستويات العليا والوسـطى يف جمـال التحقيقـات اجلنائيـة واالسـتخبارات املتعلقـة                 للم
ومتول إدارة التنمية الدولية برنـامج التـدريب الـذي    . باجلرمية، ولألطباء يف جمال الطب الشرعي     

 .مارس/آذاروبدأ تنفيذه يف مدته سنتان، 
 

 القوات املسلحة جلمهورية سرياليون -باء  
 لتـوفري املـشورة   اصل املكتب دعم جهود اململكة املتحدة، من خـالل الفريـق الـدويل              و - ١٣

ــسكري،    ــدريب يف اجملــال الع ــة،  والت ــة الدولي ــة وإدارة التنمي ــسلحة   الرامي ــوات امل إلصــالح الق
وقــام املكتــب أيــضا باالتــصاالت مــع القــوات املــسلحة . جلمهوريــة ســرياليون وإعــادة تنظيمهــا

 ورفــع توصــيات فيمــا يتعلــق بالتهديــدات األمنيــة  ،ضــع األمــين يف البلــدلتقــدمي تقــارير عــن الو
 .اخلارجية والداخلية

الـدويل  العـسكري  وإثر اسـتعراض شـامل قامـت بـه وزارة الـدفاع، بـدعم مـن الفريـق              - ١٤
ــدريب ــراد القــوات     للمــشورة والت ، وافقــت حكومــة ســرياليون علــى مزيــد مــن التخفــيض ألف

ويف . ٢٠١٠ لالنتـــهاء منـــه حبلـــول عـــام    ، فـــرد٨ ٥٠٠ فـــرد إىل ١٠ ٥٠٠املـــسلحة مـــن  
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مــارس، أعلــن وزيــر الــدفاع أن التخفــيض ســينجز مــن خــالل عمليــة تــسريح أولئــك /آذار ١٢
مزمنــة، باإلضــافة إىل عقليــة وأمــراض الــذين جرحــوا يف املعــارك، والــذين يعــانون مــن أمــراض 

. غبـون يف التقاعـد الطـوعي       سـنة، أو ير    ٥٥أولئك الذين إما أهنم قد وصلوا سن التقاعد وهي          
 فـرد، سـتنفذ إجـراءات التقاعـد         ٨ ٥٠٠ويف حالة عدم التمكن من الوصول إىل احلد املقرر بـ           

 علــى رحني ســيمنحون فــرص التــدريب  سوذكــر الــوزير أيــضا أن األشــخاص املــ    . اإللزامــي
 .املهارات الوظيفية

ماليـة ولوجـستية جديـة،      وال تزال القوات املسلحة جلمهورية سرياليون جتابـه حتـديات            - ١٥
ــواد         ــود وم ــن الوق ــة م ــدادات الكافي ــوفر اإلم ــدم ت ــها ع ــن بين ــات  م ــشغيل املركب ــشحيم لت  ،الت

األفراد العسكريون وأسرهم يعيشون يف ظروف سـكنية        ال يزال   وفضال عن ذلك،    . اتواملولد
ــق يف   ــات مكتظــة ودون املــستوى الالئ ــاه   الثكن ــى مي ــاون، وال يتحــصلون عل ــسية يف فريت الرئي

لتحــسني حاليــا وتبــذل جهــود . الــشرب املأمونــة واملرافــق الــصحية املناســبة إال بــشكل حمــدود 
 .الثكنات العسكرية الثالث يف فريتاون، باستخدام متويالت مقدمة من صندوق بناء السالم

ويعمــل املكتــب مــع شــرطة ســرياليون والقــوات املــسلحة جلمهوريــة ســرياليون لتعزيــز    - ١٦
 ١٣٢٥اين يف كلتـــا املؤســـستني مبـــا يتماشـــى مـــع قـــرار جملـــس األمـــن تعمـــيم املنظـــور اجلنـــس

، ولوضع وتعزيز السياسات واإلجراءات املتعلقة بالتحرش اجلنـسي والتمييـز وإسـاءة              )٢٠٠٠(
ومن بني األنـشطة الـيت تقـوم هبـا البعثـة دعـم وضـع مبـادئ توجيهيـة                    . املعاملة يف أماكن العمل   

التـدريب  إتاحـة  اجلنـسيني، باإلضـافة إىل   اإليـذاء  ل ومدونة سلوك بـشأن االسـتغال     وللسياسات  
لتعزيز قدرة أفراد الشرطة واألفراد العسكريني على معاجلة حوادث االعتـداء اجلنـسي والعنـف               

 . واملعاملة القاسية اليت يتعرض هلا األطفال،العائلي واالعتداء اجلسدي
 

 يوليه/ متوز٥التحضريات النتخابات اجملالس احمللية يف  -خامسا  
ستــشمل هــذه   و. يوليــه / متــوز ٥ التحــضريات النتخابــات اجملــالس احملليــة يف     تــستمر - ١٧

ــدن اخلمــس وهــي فر    ــات جمــالس امل ــا  االنتخاب ــو وكيني ــاون وب ــدو يت ــو ســيمبيهوم،  - وكوي  ني
وخـالل  . ات جملسا مـن جمـالس املقاطعـ   ١٣باإلضافة إىل ملنطقة بونثي   وماكيين، اجمللس البلدي    

ــرة املــشمولة   ــالتقريرالفت ــة إعــادة    ،ب ــة عملي ــة الوطني ــة االنتخابي للمــوظفني، تنظــيم  أهنــت اللجن
 . مفوضني انتخابيني جددوعينت ثالثة 

إلجـراء انتخابـات    تقدمي املساعدة التقنية للجنة االنتخابيـة الوطنيـة         يف  البعثة  واستمرت   - ١٨
ــة  ــم املتحــدة املــ     . اجملــالس احمللي ــابع لألم ــساعدة انتخــايب ت ــق م ــدم فري ــا ساعدة ويق ــة حالي للجن

يتعلــق بــالتخطيط لعملياهتــا االنتخابيــة، وحتــديث ســجل النــاخبني وعرضــه وشــراء املــواد    فيمــا
واإلجـراءات وبـرامج التـدريب      القـانوين لالنتخابـات     املتعلقة باالنتخابات، واسـتعراض اإلطـار       
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ضا مـن إهنـاء   ومبساعدة مـن خـبري األمـم املتحـدة لتعـيني احلـدود، متكنـت اللجنـة أيـ                  . االنتخابية
 .لالنتخاباتدائرة  ٣٩٤ترسيم 
مليـــون دوالر  ٢٤,٨مجيـــع التمـــويالت النتخابـــات اجملـــالس احملليـــة املقـــدرة مببلـــغ   و - ١٩
وتعهـدت إدارة التنميـة الدوليـة،       . فعـال دفعـت   التعهد من املـاحنني بـدفعها أو أهنـا قـد            إما   مت قد

ليين، يف حني تعهـد االحتـاد األورويب        مليون جنيه إستر   ٥,٥، بدفع مبلغ    منفردوهي أكرب مانح    
 مليـون يـورو،     ١ األيرلنديـة بـدفع مبلـغ        العـون  مليون يورو، وتعهـدت منظمـة        ٣,٧بدفع مبلغ   
وقـد دفعـت   . دوالر ٧٠٠ ٤٦٧ يورو، واليابان بـدفع مبلـغ    ٣٨٩ ٠٠٠مبلغ  بدفع  والدامنارك  

ويف . ن دوالر مليــو٣,٢ بــدفع مبلــغ تعهــدها مليــون دوالر مــن أصــل  ١,٣احلكومــة بالفعــل 
املــساعدة املاليــة للجنــة التابعــة للواليــات املتحــدة الدوليــة التنميــة الوقــت نفــسه، تقــدم وكالــة  

املـسؤولة عـن   وهـذه األخـرية هـي اللجنـة      ،االنتخابية الوطنية وجلنة تسجيل األحزاب السياسية  
 .السياسيةاألحزاب تنظيم أنشطة 

 
 االقتصادي القطاع - سادسا 

 حـدثت  بـالتقرير،  املـشمولة  الفتـرة  خـالل و .هـشا  البلـد  يف االقتصادي وضعال يزال ال - ٢٠
 الـسلع  هـذه  أسـعار  على مباشر تأثري هلا كان العامل، يف والبرتين الغذاء أسعار يف كبرية زيادات

 قرابــة أن مبــا ،أصــال اهلــش البلــد اقتــصاد علــى كــبريا ضــغطا ذلــك شــكل وقــد .ســرياليون يف
 حتقيـق  علـى  العمـل ب احلكومـة  وعـدت  وقد .مستورد البلد يف ستهلكامل األرز من املائة يف ٧٠

  .٢٠١٠ عام حبلول األرز إنتاج يف الذايت االكتفاء
 االقتــصادي، االنتعــاش عمليــة يف لإلســراع التــدابري بعــض احلكومــة اختــذت حــني ويف - ٢١
 كـبري  قـدر  ضـخ  إىل احلاجـة  تـدعو  التنميـة،  يف شركائها مع احلوار تعزيز طريق عن ذلك يف مبا
 االقتـصاد  لتحـسني  حبملـة  بالقيـام    وعـدها  تنفيذ من احلكومة لتمكني ةاألجنبي اتاالستثمار من

 .سنوات ثالث خالل
 يف الكهربـاء  إمـدادات  حتـسني  علـى  احلكومة ركزت بالتقرير، املشمولة الفترة وخالل - ٢٢
ــ .البلــد  لتنفيــذ ردوال مليــون ٤٥ علــى احلكومــة حــصلت الــدوليني، شــركائها مــن ساعدةومب

 يف كـبرية  زيادة الكهرباء إمدادات زيادة إىل إجنازه سيؤدي الذي ،الكهرمائي بومبونا مشروع
ــاء ــد أرج ــع .البل ــل أن ويتوق ــشروع يكتم ــانون يف امل ــسمرب/األول ك ــضون ويف .٢٠٠٨ دي  غ
ــك، ــشاء فربايــر/شــباط يف احلكومــة طلبــت ذل  يف وات ميجــا ١٠ بقــدرة كهربائيــة حمطــة إن

 .املدينة يف الكهرباء إمدادات تعززوقد  فريتاون،
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 فربايـر /شباط ٢٠ من الفترة يف سرياليون بزيارة الدويل النقد صندوق من بعثة وقامت - ٢٣
 الربنـامج  وملناقـشة  الفقر من واحلد النمو مرفق إطار يف البلد أداء الستعراض مارس/آذار ٤ إىل

 النـاتج  منـو  ارتفـع  حـني  يف نـه أ الـدويل  النقـد  صـندوق  بعثة والحظت .٢٠٠٨ لعام االقتصادي
 .ةاملائـ  يف ٧,٤ بنـسبة  املتوقـع  النمـو  معـدل  مـن  أدىن يـزال  ال فإنـه  املائـة،  يف ٦,٨ بنـسبة  احمللـي 

 حتـديث  تـشمل  الـيت  ،اهليكلية إصالحاهتا تنفيذ وترية من تزيد أن احلكومةعلى   البعثة شارتوأ
 جلنــــة وتعزيــــز املــــايل قطــــاعال إلصــــالح اســــتراتيجية واعتمــــاد ،لإليــــرادات الوطنيــــة اهليئــــة

 .الفساد مكافحة
 

 االجتماعي القطاع - سابعا 
 ،املتحـدة  اململكـة  يف الدوليـة  التنميـة  لـشؤون  الدولـة  وزيـر  أعلـن  فرباير،/شباط ٢٢ يف - ٢٤

 جنيـه  مليـون  ٣٢ قدره مبلغا تقدمس الدولية التنمية إدارة أن سرياليون، إىل هبا قام زيارة خالل
 واملرافــق امليــاه إمــدادات هيكليــة علــى حتــسينات إلدخــال ســنوات سمخــ مــدى علــى إســترليين
 .البلد يف العامة الصحية والثقافة الصحية

 اإلجنابيــة لــصحةل االســتراتيجية اخلطــة كورومــا الــرئيس أطلــق فربايــر،/شــباط ٢٩ يفو - ٢٥
 املعــدالت مــن احلــد إىل هتــدف الــيت ،٢٠١٠ عــام إىل ٢٠٠٨ عــام مــن للفتــرة الطفــل وصــحة

 بنــسبة الرضــع واألطفــال اخلامــسة ســن دون واألطفــال النفــاس أثنــاء األمهــات لوفيــات اليــةاحل
 للطفولـة  املتحـدة  األمـم  منظمـة  شـاركت  اخلطة، هلذه ودعما .٢٠١٠ عام حبلول املائة يف ٣٠

 الــصحة ومنظمــة ،العــاملي األغذيــة وبرنــامج للــسكان، املتحــدة األمــم صــندوقو ،)اليونيــسف(
 أثنـاء  للنـساء  والشاملة األساسية والرعايةالتحصني   يشمل برنامج وضع يف ونسريالي يف العاملية
 .ومعاجلتها التغذية سوء من والوقاية ،الطارئة احلاالت يف التوليد
 يف الربملـــان اعتمـــده الـــذي الطفـــل حقـــوق قـــانون إطـــالق خطـــة اكتملـــت وقـــد - ٢٦

 يف طـة اخل تنفيـذ ل شركاء بئةتع أجل من لدعوةل اجتماع عقد املقرر ومن ٢٠٠٧ هيوني/حزيران
 االجتماعيـة  الرعايـة  وزارة اليونيـسف  دعمـت  ذلـك،  غضون ويف .٢٠٠٨ عام من الثاين الربع
ــسانيةو ــل شــؤونو اجلن ــن األدىن احلــد وضــع يف الطف ــايري م ــة مع ــة محاي ــوت  ورعاي ــامبي  األيت
 .املستضعفني األطفالو

 سياسـة  لوضـع  أساسـا  شكليـ س للمعلمـني،  تعداد إلجراء التحضريات اُستكملت وقد - ٢٧
 خــارج” األطفــال عــن دراســة التعلــيم وزارة جتــري ،اليونيــسف ساعدةومبــ .املعلمــني لتــدريب
ــد “املدرســة ــق لتحدي ــيت العوائ  التحــاقهم ســن يف املدرســة إىل األطفــال ذهــاب دون حتــول ال
 ضمانلـ  اسـتراتيجيات  علـى  أيـضا  الدراسـة  وستركز .االبتدائي تعليمهم مرحلة وإمتام باملدرسة
 .حاليا املدرسة خارج هم الذين األطفال من املائة يف ٣٠ما نسبته  تسجيل إمكانية
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 الدميقراطي احلكم تعزيز - ثامنا 
 احلكومــة تبــذهلا الــيت هــوداجل املتحــدة األمــم دعمــت بــالتقرير، املــشمولة الفتــرة خــالل - ٢٨

 التـشريعية  النتخابـات ا قطـاع  :هـي  رئيـسية  قطاعـات  ثالثـة  يف الـدميقراطي  احلكم تعزيز هبدف
 علـى  القطاعـات  هـذه  مـن  قطاع لكل الربناجمي الدعم ركز وقد .العدل وقطاع العام والقطاع
ــة ــة املؤســسية القــدرات تنمي ــد .واهليكلي ــضا املتحــدة األمــم دعمــت وق ــذهلا الــيت اجلهــود أي  تب

 .الفساد ومكافحة ١٩٩١ عام دستور ومراجعة ،سلطتها مركزية ال تحقيقل احلكومة
 

 لربملانل الدعم تقدمي - لفأ 
ــام - ٢٩ ــامج ســرياليون يف املتكامــل املتحــدة األمــم مكتــب ق  ،اإلمنــائي املتحــدة األمــم وبرن

 بنـاء  دعـم و الـتقين  للتنـسيق  عمـل  فريـق  إنـشاء  تيـسري ب ،اآلخرين الدوليني الشركاء مع بالتعاون
ــانل القــــدرات ــة يف هدور لتعزيــــز لربملــ ــة الرقابــ ــ الربملــــان أعــــضاء وتوعيــ ــة  يف مورهدبــ إقامــ

 .الدميقراطي النظام
 يف مبـا  الرئيـسيني،  املـصلحة  أصـحاب  من وغريه الربملان مع أيضا املتحدة األمم وتعمل - ٣٠
 ويف .لربملـانيني ا قـدرات  تنميـة ل منـسق  شـامل  برنـامج  وضـع  علـى  الدويل، الربملاين االحتاد ذلك
 سـرياليون  يف املتكامل املتحدة مماأل مكتب نظم بالتقرير، املشمولة الفترة خاللو الصدد، هذا

 توجيهيــا تــدريبا التنميـة،  يف اآلخــرين الـشركاء  مــع بالتعـاون  ،اإلمنــائي املتحـدة  األمــم وبرنـامج 
 املراقبـة، ب املتعلقـة  هممهـام و والتمثيليـة  التـشريعية  مهـامهم  بـشأن  اجلـدد  الربملان ألعضاء أساسيا
 إىل باإلضـافة و .املاليـة  واملخصـصات  انياتامليز إعداد جمال يف تدريبية دورات إجراء عن فضال
 املــدين اجملتمــع ممثلــي مــع بالتنــسيق ســرياليون، يف املتكامــل املتحــدة األمــم مكتــب يقــوم ذلــك،

 وبــشأن االســتخراجية الــصناعات جمــال يف الــشفافية اتمبــادر بــشأن دراســية حلقــات تنظــيمب
 إىل اإلمنـائي  املتحـدة  األمـم  نـامج بر تـربع  بـالتقرير،  املـشمولة  الفترة وخالل .التعدين تشريعات
 .رقمية نسخ وآالت وطابعات ضوئية وماسحات حواسيب تشمل ،يةمكتب عداتمب الربملان

 
 العام القطاع إلصالح املقدم الدعم - باء 

 هيكلـة  إعـادة  الـرئيس  حـدد  ،أعـاله  ٢ الفقـرة  يف إليـه  املـشار  الرئاسـي املعتكف   خالل - ٣١
 الـرئيس  عـّين و .الرئيـسية  أولوياته إحدى بوصفها ،املدنية اخلدمة سيما ال العام، للقطاع شاملة
 مـن  ساعدةومبـ  ذلـك،  علـى  عـالوة و .مباشـرة  إليـه  تقـاريره  يرفـع  العامـة  اخلدمة إلصالح امدير

 واالسـتراتيجية  لـسياسات ل وحـدة  إنـشاء  طـور  يف احلكومـة  فإن ،اإلمنائي املتحدة األمم برنامج
 املـسائل  بـشأن  للرئاسـة  التنفيذيـة  الفنيـة  واهليئـة  للفكـر  عمّـ جم مبثابـة  سـتكون  الرئيس، مكتب يف
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 العـام  القطـاع  إصـالح  وحـدة  مـع  وثيق بشكل ستعمل كما .السياسات ختطيطو االستراتيجية
 .لحكومةل التابع العام القطاع إصالح برنامج تنفيذ يف
 

 ل العدقطاع قدرة لتطوير الدعم تقدمي - جيم 
 أطلـق  فرباير،/شباط ١٩ يفو .تدرجيي بشكل العدل اعقط مؤسسات قدرة بناء جيري - ٣٢

 مـن  للفتـرة  سـرياليون  يف االسـتثمارية  واخلطـة  العدل قطاع إصالح استراتيجية كوروما الرئيس
ــة وتــوفري آمنــة، حمليــة جمتمعــات إقامــة علــى تركــز الــيت ،٢٠١٠ عــام إىل ٢٠٠٨ عــام  إمكاني

 العدالـة  قيـادة  فريق ُمنح وقد .العدالة أداء وحتسني ،القانون سيادة وتعزيز العدالة، إىل الوصول
 لتنفيــذ الــشاملة املـسؤولية  ،العليــا احملكمــة ورئـيس  ،الداخليــة ووزيــر العـدل،  وزيــر مــن املؤلـف 

 لتـسهيل  العـدل  وزارة يف العـدل  قطـاع  تنـسيق  مكتب أنشئ ذلك، إىل باإلضافة .االستراتيجية
 .االستراتيجية تنفيذ يف اليومي العمل
 تبـذهلا  الـيت  اجلهـود  اإلمنائي املتحدة األمم برنامج دعم االستعراض، قيد الفترة وخالل - ٣٣

 إنــشاء طريــق عــن البلــد أحنــاء مجيــع يف العدالــة إىل الوصــول فــرص زيــادة إىل الراميــة احلكومــة
 جتديـد  علـى  سـاعد  كمـا  .طويـل  أمـد  منـذ  املعلقـة  القـضايا  يف البت يف للمساعدة مؤقتة حماكم
 .كمةاحمل مرافق وجتهيز

 
 الفساد مكافحة هودجل دعمال تقدمي – دال 

 .اسـتراتيجية  عمـل  خطـة  الفـساد  مكافحة جلنة وضعت الدولية، التنمية إدارة ساعدةمب - ٣٤
ــقل إدارة أيــضا وأنــشأت  املــدعني أمــاكن ونقلــت القــضائية، واملالحقــة واالســتخبارات لتحقي
 .اللجنة إىل العام املدعي مكتب من الفساد كافحةمب املعنيني العامني
 مكافحـة  جلنـة  رئـيس  فـاد أ ،أعـاله  ٢ الفقـرة  يف إليـه  املـشار  الرئاسـي املعتكف   خاللو - ٣٥

 القـضائية  واملالحقـة  والتثقيف املنعتتكون من    أبعاد ةثالث ذا اهنج وضعت قد اللجنة أن الفساد
 املــوظفني مــن إقــرارات الذمــة املاليــة   علــى احلــصول أمهيــة علــى وشــدد .للفــساد للتــصدي
 أيـضا  وأبـرز  .احلكومـة  أعمـال  تـسيري  يف الشفافية وضمان املشتريات عملية ورصد العموميني،

 توعيــةأمهيــة و الفــساد قــضايا ملالحقــة ســلطة اللجنــة متــنح أن شــأهنا مــن تــشريعات ســن أمهيــة
 .الفساد مكافحة بشأن اجلمهور

 الفـساد،  كافحـة مل جديـدة  وطنيـة  استراتيجية الوزراء جملس قرأ فرباير،/شباط ٢٧ يفو - ٣٦
 سـرياليون  يف املتكامـل  املتحـدة  األمـم  مكتـب  مـن  بتأييـد  تحظيـ  ،ةشـامل  استعراض عملية بعد

 ورصـد  لتنـسيق  الفـساد  مكافحـة  جلنـة  داخـل  وحدة أنشئت وقد .الدوليني الشركاء من وغريه
 ينعـا ت الفـساد  مكافحـة  جلنـة  تـزال  ال احملـرز،  التقـدم  مـن  الرغم علىو .االستراتيجية هذه تنفيذ
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 الحتياجـات ا تقيـيم  حاليـا  ريجيـ و .واللوجـستية  املالية األمور يفو املوظفني يف شديد نقص من
 .اللجنة احتياجات لتحديد الدولية، التنمية إدارة من بدعم البشرية املوارد من
ــسان ١٧ ويف - ٣٧ ــل،أ/ني ــة اعتقلــت بري ــسابق، املظــامل أمــني اللجن ــدون فرانــسيس ال  ،غابي

 ٢٠٠٠ لعـام  الفـساد  مكافحـة  قـانون  يف إطـار مـا يـنص عليـه           املرتكبـة  ومـة املزع اجلرائم بسبب
 أفـرج  وقـد  .٢٠٠٧ عـام  إىل ٢٠٠٠ عـام  مـن  املمتـدة  الفترة يف املظامل أمني منصب توليه أثناء
 .بكفالة احلني ذلك منذ عنه
 

 والالمركزية السلطة نقل - هاء 
ــامج تنفيــذ يف التقــدم بعــض أُحــرز - ٣٨ ــة برن ــسلطة نقــل ويف حلكومــةا يف الالمركزي  إىل ال

 قـانون ل شـاملة  مراجعـة  إجـراء  إىل اجـة حب تـزال  ال احلكومة أن إال .املقاطعات يف احمللية اجملالس
 .احملليـة  واجملالس القبائل رؤساء إدارات ومسؤوليات دوارأ وتوضيح ٢٠٠٤ لعام احمللي احلكم
 ويف وكفـؤ،  فعـال  حنـو  علـى  اعملـه  داءأل قدراهتا بناءل ساعدةامل إىل أيضا احمللية اجملالس وحتتاج
 .العامة املوارد وإدارة تعبئة

 الدستور مراجعة - واو 
ــانون ١٠ يف - ٣٩ ــاين ك ــاير،/الث ــدمت ين ــة ق ــة جلن ــتور مراجع ــيت الدس ــشأهتا ال ــة أن  احلكوم

 عـــام دســتور  علـــى تعــديال  ١٣٦ إدخــال  اللجنـــة اقترحــت و .كورومـــا الــرئيس  إىل تقريرهــا 
 اسـتفتاء  إجـراء  عليهـا  وافقـة امل تطلـب ي “راسـخة ” أحكـام  علـى  يالتعـد  ١٥ من بينها    ،١٩٩١
 واملـصاحلة  احلقيقـة  جلنـة  قدمتـها  الـيت  التوصـيات  مـن  العديـد  إدراج عدم له يؤسف ومما .وطين

 .األساسية واحلريات اإلنسان حقوق وتعزيز حبماية املتعلقة واألحكام
 

 القانون وسيادة اإلنسان حقوق - تاسعا 
 قـدرات  بنـاء  جمـال  يف سـيما  وال ،اإلنـسان  حقـوق  احتـرام  تعزيـز  يف كـبري  متقـد  أُحرز - ٤٠

 تنفيـذ  حالـة  واسـتعراض  اإلنـسان  حقـوق  وتعزيـز  ومحايـة  لرصد اإلنسان حلقوق الوطنية اللجنة
 ســرياليون يف املتكامــل املتحــدة األمــم مكتــب مــن بــدعمو .واملــصاحلة احلقيقــة جلنــة توصــيات

 علـى  مهامهـا  بـأداء  تقـوم  مكاتب اإلنسان حقوق جلنة أنشأت ،اإلمنائي املتحدة األمم برنامجو
 خطـة  لوضع األفكار طرحل  معتكفا وأهنت ،األساسيني املوظفني بعض وعينت األكمل، الوجه

 إطــارا ووضــعت الــشكاوى، ملعاجلــة داخليــا نظامــا تووضــع ،ســنوات مخــس ملــدة اســتراتيجية
 عـن  لـدليل  النهائية الصيغة وضع صددب أيضا وهي .اإلنسان حقوق عن هلا تقرير أول إلصدار
 تلقـت  بـالتقرير،  املـشمولة  الفتـرة  وخـالل  .املاليـة  اسياسـاهت  عن فضال البشرية، واملوارد اإلدارة
 .املتحدة األمم من بدعم فيها وحققت شكوى ٧٠ اللجنة
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ــاء يف التقــدم بعــض إحــراز متو - ٤١ ــة مؤســسات قــدرة بن ــة األســباب عاجلــةمل الدول  اجلذري
 حقـوق  علـى  يـة تدريب بـرامج  عـدة  سـرياليون  يف املتكامل املتحدة األمم مكتب وأجرى .للرتاع

ــسان ــانون، وســيادة ،اإلن ــساء الق ــال والن ــائج ،واألطف ــيت والنت ــا توصــلت ال ــة إليه ــة جلن  احلقيق
 مــن فيهــا مبــا الرئيــسية، احلكوميــة الــوزارات مــن ومــسؤولني املــدين اجملتمــع ملمثلــي واملــصاحلة
 .احمللية احلكومات

 التـام  التحقيـق  يعتـرض  التحـديات  مـن  عـدد  يـزال  ال االجيابيـة،  التطـورات  هـذه  ورغم - ٤٢
 والعنــف اجلنــسي لعنــفا إزاء احلكومــة واســتجابة العــدل، نظــام يــزال ال إذ .اإلنــسان حلقــوق
 التناسـلية  األعـضاء  وتـشويه  واالغتـصاب،  املـرتيل،  العنـف  ذلـك  يف مبا اجلنس، نوع على القائم

 مـن ألل هتديـدا  يـشكل  االنتهاكات هذه ملرتكيب العقاب من اإلفالت يزال وال .ضعيفا لإلناث،
 تقـدم  حرزُي مل بالتقرير، املشمولة الفترة وخالل ذلك، إىل باإلضافة .للمرأة األساسي اإلنساين

 طويلـة  فتـرات ل واالحتجـاز  القـضايا  وتأجيل جدا طويلة ملدد االحتياطي احلبس من لحدل كبري
 يـزال  ال ذلـك،  إىل باإلضـافة  .العـدل  وزارة يفاإلدعـاء العـام      قـدرات  تعزيز يف أو احملاكمة قبل

ــدى هــي ممــا أعلــى تعويــضات مبجموعــات بعقــود القــضاة ُيوظــف ــات ذوي القــضاة ل  .املرتب
 حاليـــا ويوجـــد .احملـــاكم مـــن العديـــد يف كافيـــة غـــري اتوالتجهيـــز املـــوظفني عـــدد زاليـــ الو

 .يائوال مستشارا قانونيا ١٣ و ياقاض ١٩
ــدمت - ٤٣ ــة وق ــيت  الرئاســية العمــل فرق ــشئتأُ ال ــدمي الســتعراض ن  ملعاجلــة توصــيات وتق
 .ينـاير /الثـاين  كانون ٢٥ يف كوروما الرئيس إىل تقريرها العدالة قطاع هلا يتعرض اليت ملشاكلا

 حمـاكم  وإنـشاء  اخلطـرة،  واملـواد  املخـدرات  ملكافحـة  تـشريع  اعتمـاد ب أمور، مجلة يف وأوصت،
 داخـل  حماسـيب  نظـام  وإنـشاء  باألراضـي،  املتعلقـة  والقضايا التجاريةللنظر يف القضايا    مستعجلة  

 .القضائية اهليئة
 توصـياته  تنفيـذ  فـإن  واسـع،  نطاق على واملصاحلة احلقيقة جلنة تقرير توزيع مت أنه ومع - ٤٤
 ةاجلنــسانيالــشؤون  قــانون إصــدار مثــل التوصــيات، بعــض تنفيــذ مت حــني ويف .بطيئــا يــزال ال

 لـضحايا  التعـويض  برنامج فيها مبا الرئيسية، التوصيات من عدد ُينفَّذ مل الطفل، حقوق وقانون
 ، ودمــج أحكامهــا يف التــشريعات احملليــة الرئيــسية الدوليــة الــصكوك علــى والتــصديق احلــرب،
 .دولية معاهدات مبوجب املنشأة اهليئات إىل القطرية التقارير وتقدمي

 
 ) ٢٠٠٠ (١٣٢٥لس األمن تنفيذ قرار جم -عاشرا  

عملت فرقـة العمـل املعنيـة بالـشؤون اجلنـسانية التابعـة للمكتـب عـن كثـب مـع وزارة                - ٤٥
 لتوعية اجلمهور بالقانون املعين باملـسائل       والشؤون اجلنسانية وشؤون الطفل   الرعاية االجتماعية   

نفيـذ قـرار جملـس األمـن     غـري أنّ خطـة العمـل الوطنيـة اهلادفـة إىل ت        . اجلنسانية الذي ُسّن حـديثا    
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لـوزارة  مل توضع بعد بسبب نقص املوارد املالية وضعف القدرات املؤسـسية    ) ٢٠٠٠ (١٣٢٥
 .الرعاية االجتماعية والشؤون اجلنسانية وشؤون الطفل

وواصل املكتب وفريق األمم املتحدة القطري التركيز على تسريع عمليـة متكـني املـرأة                - ٤٦
وسـاند  ). ٢٠٠٠ (١٣٢٥متاشيا مع قرار جملس األمن       حلياة الوطنية من ا يف اجملاالت األساسية    

 من أجل وضع اسـتراتيجيات لتعزيـز مـشاركة النـساء     الدعوة للمرأةاملكتب عددا من مجاعات     
وعالوة على ذلك، واصل املكتب، بالتعاون مع جلنـة تـسجيل األحـزاب        . يف العملية االنتخابية  

لـى الـدفع باجتـاه حتقيـق املـساواة بـني اجلنـسني ومتكـني                السياسية، تشجيع األحزاب السياسية ع    
ــة املقــرر إجراؤهــا يف       ــادة عــدد املرشــحات يف انتخابــات اجملــالس احمللي الــشباب عــن طريــق زي

 .يوليه/متوز ٥
ويف إطار اجلهود اإلضافية املبذولة لتعزيز دور املرأة يف العملية السياسية، عقد املكتـب             - ٤٧

، الـشؤون اجلنـسانية وشـؤون الطفـل    وزارة الرعايـة االجتماعيـة و  سلسلة مـن االجتماعـات مـع     
األحزاب السياسية، وبرملانيات، ومجاعات نـسائية وشـركاء دولـيني، الستكـشاف            ممثلني عن   و

ونتيجـةً هلـذه املـشاورات، ُشـكلت جلنـة        . سبل تعزيز متثيـل النـساء يف انتخابـات اجملـالس احملليـة            
وتناولـت خطـة    .  مخسة أشهر مرفقـة مبؤشـرات أداء       توجيهية وطنية ووضعت خطة عمل لفترة     

العمل أربعة جماالت ذات أولوية هي بناء قدرات الربملانيات، وزيادة عدد النـساء يف الوظـائف                
العامة، وبناء قدرات النساء اللوايت ميكن أن يترشحن للمـشاركة يف انتخابـات اجملـالس احملليـة،                 

دوق األمـم املتحـدة اإلمنـائي للمـرأة، عـزز املكتـب             وبالتعاون الوثيـق مـع صـن      . وتوعية الناخبني 
 .اجلهود املبذولة جلمع األموال من اجلهات املاحنة من أجل تنفيذ خطة العمل

 
 إذاعة األمم املتحدة/اإلعالم  -عشر حادي 

 التوعيـة الـيت مشلـت     ثقافة السالم واحلوار واملشاركة عرب أنـشطة        إشاعة  واصل املكتب    - ٤٨
تـدريب يف مكـان العمـل للعـاملني يف جمـال اإلعـالم،              الأنـشطة البعثـة، وتـوفري       توعية اجلمهـور ب   

يف األمـم املتحـدة،     رفيعـي املـستوى     وتقدمي إحاطات للصحافة وإجراء مقابالت مـع مـسؤولني          
 .ومساندة أنشطة االحتفال باأليام الرمسية لألمم املتحدة

ــدوليني ال   - ٤٩ ــاد ألصـــحاب املـــصلحة الـــوطنيني والـ ــة ممتلكـــاتســـتالم وأنـــشئ احتـ  إذاعـ
ــم ــب   األمــ ــادرة املكتــ ــاب مغــ ــدة يف أعقــ ــذا . املتحــ ــشمل هــ ــادويــ ــة  :  االحتــ ــبكة اإلذاعــ شــ
، )Talking Drums Studio( الطبل النـاطق  وأستوديو، )Independent Radio Network( املستقلة

معهـد  ة إذاعـ ، و)BBC World Service Trust(واحتاد اإلذاعـات العامليـة هليئـة اإلذاعـة الربيطانيـة      
، )Radio Mount Aureol(إذاعـة جبـل أوريـول    مبـا يـشمل   ، )Fourah Bay College(فوراه باي 

 Hirondelle(يرونــديل السويــسرية إ، ومؤســسة )Cotton Tree News( القطــن شــجرةوأنبــاء 
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Foundation of Switzerland .(  وتــساند األمــم املتحــدة واالحتــاد جهــود احلكومــة الراميــة إىل
، إىل )Sierra Leone Broadcasting Service(اعــة احلكوميــة، أي إذاعــة ســرياليون حتويــل اإلذ

، مــع الــسعي يف هنايــة املطــاف إىل حتقيــق هــدف دمــج  تعمــل باســتقالليةإذاعــة وطنيــة عموميــة 
. إذاعـة سـرياليون الـيت أعيـد تنظيمهـا         يف   بعـد فـتح املكتـب،        ستنـشأ  اليت   املستقلة العامةاإلذاعة  

ــة ال  ــضي عملي ــل وستقت ــذه تحوي ــا و ه ــارا قانوني ــل عــن   إط ــا ال يق ــتثمارات   م ــن االس ســنتني م
 .والتدريب الرأمسالية

 
 أنشطة جلنة بناء السالم وصندوق بناء السالم -ثاين عشر 

يناير إطار التعاون لبنـاء الـسالم يف سـرياليون الـذي            /أقّر جملس الوزراء يف كانون الثاين      - ٥٠
ــاء الــ      ــرياليون وجلنــة بن ــت حكومــة س ــد اعتمــدتاه يف  كان ــانون األول١٢سالم ق ديــسمرب / ك

ركـــز اللجنـــة، منـــذ اعتمـــاد إطـــار التعـــاون، علـــى احلـــصول علـــى الـــدعم لتنفيـــذ  تو. ٢٠٠٧
االلتزامـــات الـــيت يتـــضمنها اإلطـــار، وتوســـيع قاعـــدة اجلهـــات املاحنـــة لـــسرياليون، وكـــذلك    

. م ذات األولويـة   االضطالع بأنشطة جديـدة وإكمـال األنـشطة اجلاريـة يف جمـاالت بنـاء الـسال                
 تنفيـذ إطـار   تـدعو إىل فرباير، عممت حكومتا سـرياليون وهولنـدا رسـائل مـشتركة            /ويف شباط 

التعاون وتشجع مجيع أصحاب املصلحة على دعم هذا التنفيذ، وذلـك إمـا عـن طريـق الـربامج             
 .القائمة أو عرب بذل جهود جديدة

ــسال      - ٥١ ــاء ال ــة بن ــدعم لعمــل جلن ــدمي ال ــب تق ــشورة   وواصــل املكت ــوفري امل ــق ت م عــن طري
للحكومة بشأن تنفيذ التزاماهتا على النحو املذكور يف إطار التعـاون، وعـن طريـق تيـسري عقـد                   

وســاند املكتــب ختطــيط اجتماعــات  . اجتماعــات منتظمــة بــشأن بــرامج اللجنــة ذات األولويــة 
ــاوتنظيم ــوارئ املت      هـ ــة الطـ ــذ خطـ ــة وتنفيـ ــالس احملليـ ــات اجملـ ــساعدة النتخابـ ــشد املـ ــة  حلـ علقـ
 .الطاقة بقطاع
 لسرياليون يف جلنة بناء السالم، فرانك مـايور،         التشكيلة القطرية املخصصة  وقام رئيس    - ٥٢

أبريـل،  / نيـسان  ٢٥ إىل   ٢١املمثل الدائم هلولندا لدى األمم املتحدة، بزيارة إىل سرياليون، مـن            
نيويــورك يف   يف عقدلمــشاورات الرفيعــة املــستوى ألصــحاب املــصلحة، الــيت ســتُ       للتحــضري ل

 .مايو للحث على تقدمي الدعم لتنفيذ إطار التعاون/أيار ١٩
ـــ    وفيمــا - ٥٣  مليــون دوالر ٣٥ يتعلــق بــصندوق بنــاء الــسالم، ُخــصص مــن أصــل مبلــغ ال

ــسرياليون، حنــو   ــد أقــرت بــني شــهري      ٤٧املعتمــد ل ــذ ســبعة مــشاريع كانــت ق ــة لتنفي  يف املائ
 دعـم   تـشمل هـي و ،يـذ ثالثـة مـن هـذه املـشاريع        وقـد أجنـز تنف    . ٢٠٠٧يوليـه   /مـايو ومتـوز   /أيار

اللجنة االنتخابية الوطنية، وبناء قـدرات الـشرطة يف سـرياليون، وتقـدمي الـدعم العاجـل لقـوات                   
هــذه تــشمل و. قيــد التنفيــذزال ثالثــة مــن أصــل املــشاريع األربعــة الباقيــة تــوال . األمــن الوطنيــة
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ه والـــصرف الـــصحي يف ثكنـــات املـــشاريع دعـــم جلنـــة حقـــوق اإلنـــسان، ودعـــم مرفـــق امليـــا 
وتتواصـل  . القضايا العالقـة املتراكمـة    ب بّتالويلبريفورس يف فريتاون، ودعم اجلهاز القضائي يف        

 .االستعدادات لتنفيذ املشروع الرابع املتعلق بتنمية مشاريع الشباب
 

 دعم احملكمة اخلاصة لسرياليون  -ثالث عشر 
قــوة احلــرس املنغوليــة الــيت تــوفر احلمايــة  إىل  يواصــل املكتــب تقــدمي الــدعم اللوجــسيت  - ٥٤

غري أنّ البعثة تتشاور مـع بعثـة األمـم املتحـدة يف ليربيـا واحملكمـة                 . للمحكمة اخلاصة لسرياليون  
 .اخلاصة بشأن ترتيبات تسليم مسؤوليات الدعم قبل انتهاء فترة واليتها

 
 )اإليدز(ة املكتسب متالزمة نقص املناع/فريوس نقص املناعة البشرية  -رابع عشر 

الــيت تبــذهلا لجهــود لواصــل فريــق األمــم املتحــدة القطــري تقــدمي الــدعم الــتقين واملــايل  - ٥٥
أبريل، شـارك   / نيسان ٢٢ففي  . اإليدز/ نقص املناعة البشرية   مكافحة فريوس من أجل   احلكومة  

م الـذي   الفريق القطري والـشركاء يف التنميـة يف اجتمـاع تـشاوري لتعزيـز عمليـة تنـسيق الـدع                   
أبريـل، عقـد    / نيـسان  ١٧ويف غـضون ذلـك، يف       . حلكومة ومواءمته واتـساقه   إىل ا يقدمه الفريق   

،  على الـصعيد الـوطين     إليدزعلى مكافحة ا  اإليدز، الذي يشرف    كافحة  اجمللس الوطين املعين مب   
 اإليـدز كافحـة   فضال عن ذلك، أجرت األمانة الوطنية املعنية مب       . اجتماعه األول برئاسة الرئيس   

 .٢٠١٠-٢٠٠٦استعراضا للخطة الوطنية بشأن اإليدز للفترة 
 

   سلوك األفراد وانضباطهم-خامس عشر 
واصلت وحدة السلوك واالنضباط التابعة للمكتـب تـدريب مـوظفي البعثـة وتوعيتـهم        - ٥٦

 االسـتغالل واالعتـداء اجلنـسيني متاشـيا مـع           واحليلولـة دون  بشأن قواعد وأنظمة األمم املتحدة،      
. مـع االسـتغالل واالعتـداء اجلنـسيني    على اإلطالق   ة األمني العام املتمثلة يف عدم التهاون        سياس

سـتغالل  ال اة مـن وخالل الفترة املشمولة بالتقرير، مل يبلّغ عن ارتكاب موظفي املكتب أي حال     
 .اجلنسينيعتداء الوا
 

  املكتبموظفيختفيض عدد /تقليص  -سادس عشر 
  األمـــنرئـــيس جملـــس إىل ينـــاير املوجهـــة  / كـــانون الثـــاين ٣١يف رســـاليت املؤرخـــة   - ٥٧

(S/2008/63)  يف املائـة مـن املـالك        ٢٠ وظيفـة متثـل نـسبة        ٦٢  بأنه سيتم تقليص   ، أبلغت اجمللس 
ويسرين القول إن هذا التقليص قد أُجنـز، فـاخنفض       . مارس/ آذار ٣١املأذون به للمكتب حبلول     

ومشلـت عمليـة التقلـيص      .  موظفا ٢٤٧ني إىل    موظفني مدني  ٣٠٩عدد العاملني يف املكتب من      
  أيـضاً  وقـام املكتـب   .  موظفا وطنيا وأربعة من متطوعي األمـم املتحـدة         ٤٣  موظفا دوليا و   ١٥
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بتبسيط املهام داخل عناصر البعثة اليت ُخفض فيها عدد املوظفني لكفالة استمرار البعثـة يف أداء                
 . بفعالية املتبقيةأعماهلا
  املكتـب  سـيقوم يوليـه،   / متـوز  ٥بات اجملالس احمللية املقرر إجراؤها يف       ويف أعقاب انتخا   - ٥٨

 مبـا يف ذلـك    مـن خـالل عمليـة التنـاقص الطبيعـي       عدد موظفيه املدنيني الباقني تدرجييا،     بتقليص
ويقـدَّر أنـه    . انتهاء عقود املـوظفني    و ،عرب إعادة تعيني بعضهم يف عمليات أخرى حلفظ السالم        

عم إلجنـاز تـصفية املكتـب، الـيت ُيتوقـع أن تـتم بـني شـهري تـشرين                     موظف د  ٦٠سيلزم توافر   
وستكون هناك حاجة أيضا إىل بعـض املـوظفني الفنـيني           . ديسمرب/أكتوبر وكانون األول  /األول

 إىل مكتـب األمـم املتحـدة املتكامـل يف سـرياليون      لكفالة عملية االنتقـال الـسلس والتـسليم مـن           
 .مكتب املتابعة

رساليت املوجهة إىل رئيس جملس األمـن، سـيغادر البعثـة بـني شـهري               وكما ذكرت يف     - ٥٩
.  التــابعني للمكتــب٢٢رطة الـــ أغــسطس مخــسة مــن أصــل مستــشاري الــش /مــارس وآب/آذار
ويف املكتـب   . سبتمرب/ أيلول ٣٠ الباقون فسيغادرون البعثة حبلول      ١٧مستشارو الشرطة الـ     أما

ــاآليتوســـيخفض عـــدد هـــؤال .  ضـــابط اتـــصال عـــسكريا ١١اآلن  ــابط يف : ء الـــضباط كـ ضـ
 .سبتمرب/أغسطس، وستة يف أيلول/يوليه، وأربعة ضباط يف آب/متوز
 

 مكتب األمم املتحدة املتكامل لبناء السالم يف سرياليون  – عشر بعسا
 مكتــب  حيــل حمــلبــأنعــن اعتزامــه ) ٢٠٠٧ (١٧٩٣أعــرب جملــس األمــن يف قــراره   - ٦٠

،  سياسي متكامل لألمـم املتحـدة       مكتبٌ لدى انتهاء واليته  األمم املتحدة املتكامل يف سرياليون      
وبعـد  . تقريـر هـذا ال   وبنيتـه وقوامـه يف       اجلديـد اقتراحات حمددة عن والية املكتب      وطلب تقدمي   

املشاورات اليت جـرت بـني إدارة الـشؤون الـسياسية وبرنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي ومكتـب                   
قـــوق اإلنـــسان وإدارة الـــشؤون االقتـــصادية حل  األمـــم املتحـــدةدعـــم بنـــاء الـــسالم ومفوضـــية

ــداين و     ــدعم املي ــسالم وإدارة ال ــظ ال ــات حف ــة وإدارة عملي ــم املتحــدة   واالجتماعي ــب األم مكت
 حيـل حمـل    وفريق األمـم املتحـدة القطـري وحكومـة سـرياليون، أقتـرح أن                املتكامل يف سرياليون  

 ألمــم املتحــدةا ب مكتــكتــوبرأ/يف تــشرين األولمكتــب األمــم املتحــدة املتكامــل يف ســرياليون 
 .املتكامل لبناء السالم يف سرياليون لفترة أولية مدهتا سنة

 
 مكتب األمم املتحدة املتكامل لبناء السالم يف سرياليونوالية  -ألف  

املكتـب اجلديـد     يركـز عن اعتزامه بأن    ) ٢٠٠٧ (١٧٩٣أعرب اجمللس أيضا يف قراره       - ٦١
 دعـم اجلهـات املاحنـة الدوليـة، ودعـم عمـل جلنـة               حـشد الم، و على املضي قدما بعملية بناء الس     

 واليـة مكتـب األمـم املتحـدة املتكامـل يف            مـن متبقيـة   مهـام    أي   جنـاز وصندوق بنـاء الـسالم، وإ     
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ويف هــذا .  املــصاحلة الوطنيــة ودعــم عمليــة اإلصــالح الدســتوري  حتقيــقســرياليون، وال ســيما 
 أصـحاب املـصلحة الـذين أشـري إلـيهم يف            الصدد، ويف ضوء املشاورات اليت جرت بـني خمتلـف         

مكتب األمـم املتحـدة املتكامـل لبنـاء الـسالم يف سـرياليون مبهمـة          ، أقترح أن ُيكلَّف     ٦٠الفقرة  
 :بأمور، من بينها ما يليمساعدة حكومة سرياليون على القيام، 

ر تقدمي الدعم السياسي للجهود الوطنية واحمللية املبذولة لتحديـد مـواطن التـوت             )أ( 
ــسياسي واالنتمــاء العرقــي واملــوارد       ــرتاع وخــصوصا بــشأن االنتمــاء ال واحتمــاالت نــشوب ال

 الطبيعية قبل اندالع العنف، وإجياد حلول هلا؛
 اعتمـاد    ذلـك  إجناز عمليـات إصـالح احلكـم جلعلـه رشـيدا وتوطيـدها، مبـا يف                )ب( 

 وسائل ملكافحة الفساد؛
 ساسية؛ والتشريعات األ١٩٩٢مراجعة دستور عام  )ج( 
 تعزيز اجلهاز القضائي والربملان ومؤسسات احلكم الرئيسية؛ )د( 
 دعم إصالح قطاع األمن؛ )هـ( 
  احلكم احمللي بشكل أكثر فعالية؛أعمالتعزيز سري  )و( 
 تنفيذ إطار التعاون لبناء السالم وعمل جلنة وصندوق بناء السالم؛ )ز( 
ــها مــن    )ح(  ــة حقــوق اإلنــسان وحتليل ــة حال ــز مؤســسات حقــوق   مراقب أجــل تعزي

اإلنسان وممارسات محاية هذه احلقوق على الصعيد الوطين، ال سـيما يف إطـار تنفيـذ توصـيات        
 جلنة تقصي احلقائق واملصاحلة؛

ــشباب سياســيا        )ط(  ــرأة وال ــذل اجلهــود وتوســيعها مــن أجــل متكــني امل مواصــلة ب
لــسالم وصــنع القــرارات العامــة واقتــصاديا عــرب بنــاء قــدراهتم علــى املــشاركة يف عمليــات بنــاء ا

 واالضطالع مبشاريع اقتصادية تعاونية؛
مــساندة تعمــيم املنظــور اجلنــساين يف جهــود توطيــد الــسالم متاشــيا مــع قــرار     )ي( 

 ؛)٢٠٠٠ (١٣٢٥جملس األمن 
مــساعدة احلكومــة يف تعزيــز التعــاون والتنــسيق بــني مجيــع اجلهــات الــشريكة     )ك( 

احنة الثنائية واملتعددة األطراف، واملنظمات غري احلكومية واملنظمـات         املعنية، مبا فيها اجلهات امل    
 اإلقليمية والدولية لضمان االضطالع باألنشطة الواردة أعاله؛

ــة      )ل(  ــها تقــدمي الــدعم لإلذاعــة العمومي ــز ثقافــة الــسالم واحلــوار بوســائل من تعزي
 املستقلة املعتزم إنشاؤها؛
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ــسالم األخــرى يف املنطقــة دون   مواصــلة التعــاون عــن كثــب مــع عمل   )م(  ــات ال ي
 .اإلقليمية يف إطار اجلهد املشترك لتعزيز السالم اإلقليمي

 
 هيكل وقوام مكتب األمم املتحدة املتكامل لبناء السالم يف سرياليون -باء  

من املقترح أن يرأس مكتـب األمـم املتحـدة املتكامـل لبنـاء الـسالم يف سـرياليون ممثلـي                 - ٦٢
ذي سيكون مسؤوال أمام جلنة الشؤون الـسياسية بوصـفه ممثلـي التنفيـذي، وأيـضا                التنفيذي، ال 

أمام برنامج األمم املتحدة اإلمنائي بوصفه املنسق املقـيم لألمـم املتحـدة واملمثـل املقـيم لــربنامج                   
وسيكون املكتب خاضعا إلدارة الشؤون الـسياسية، بـدعم مـن برنـامج             . األمم املتحدة اإلمنائي  

حدة اإلمنائي، ويف ظل تشاور وثيـق مـع فريـق األمـم املتحـدة القطـري ومكتـب دعـم                     األمم املت 
 .بناء السالم وسائر األطراف املعنية ذات الصلة

 مــن املــوظفني املــدنيني الفنــيني ١٦ويتــضمن قــوام مــوظفي املكتــب ممثلــي التنفيــذي و  - ٦٣
الء املوظفني الفنـيني    ويساعد هؤ . الدوليني ومستشار عسكري ومستشار لشرطة األمم املتحدة      
 مــن مــوظفي الــدعم التنفيــذيني ٢٤التــسعة عــشرة ثالثــة مــن املــساعدين اإلداريــني الــوطنيني و 

 مـن مـوظفي دعـم الطـائرات         ٢٠و  )  مـن املـوظفني الـوطنيني      ٨ من املـوظفني الـدوليني و        ١٦(
 ). من الوطنيني١٦ من الدوليني و ٤(العمودية 

صـغري لـدعم ممثلـي التنفيـذي، وثالثـة أقـسام فنيـة              ويتألف املكتـب مـن مكتـب أمـامي           - ٦٤
للتركيــز علــى اجملــاالت الرئيــسية للواليــة، وهــي الــسالم وشــؤون احلوكمــة؛ وحقــوق اإلنــسان 

 .وسيادة القانون؛ والشباب ومتكني املرأة
) ١-بالرتبـة مـد   (ويتضمن املكتب األمامي ملمثلي التنفيـذي مستـشار سياسـي رئيـسي              - ٦٥

ســـتراتيجي بـــشأن التطـــورات الـــسياسية علـــى الـــصعيدين الـــداخلي ودون لتـــوفري التحليـــل اال
ــدوليني الرئيــسيني؛ وكــذلك      ــوزراء الــوطنيني وال اإلقليمــي ومواصــلة املــشاركة املباشــرة مــع ال

مـن أجـل دعـم أعمـال جلنـة      ) ٥-بالرتبة ف(موظف أقدم لشؤون التعاون يف جمال بناء السالم        
 إطــار التعــاون يف بنــاء الــسالم واملــشاريع الــيت تتلقــى  بنــاء الــسالم، إىل جانــب تنفيــذ أولويــات

لتقــدمي املــشورة ) ٥-بالرتبــة ف(الـدعم مــن صــندوق بنــاء الــسالم؛ ومستـشار عــسكري أقــدم   
بشأن اآلثـار العـسكرية للقـضايا الـسياسية واألمنيـة الداخليـة ودون اإلقليميـة، والعمـل كنقطـة                    

سكرية يف املنطقــة وتقــدمي اإلرشــاد  اتــصال مــع ســائر كيانــات حفــظ الــسالم والكيانــات العــ    
للقــوات املــسلحة وهتيئــة االتــصاالت مــع الفريــق العــسكري الــدويل للمــشورة والتــدريب؛          

ملـساعدة النظـراء الـوطنيني يف تنميـة القـدرات املتعلقـة            ) ٥-بالرتبـة ف  (ومستشار شـرطة أقـدم      
لة والرقابـة، فـضال عـن       مبجاهبة تكاثر اجلرائم املنظمـة واملخـدرات، وبنـاء وتنفيـذ آليـات املـساء              
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ــسان فيمــا يتــصل بأعمــال        ــسانية وحقــوق اإلن ــشؤون اجلن ــة بال ــة التوعي ــة، وكفال ــايري املهني املع
 .األمـن قطاع
ويتلقى املستشار العسكري األقدم املساعدة مـن مستـشار عـسكري مـن أحـد البلـدان         - ٦٦

ــار العــسكرية للقــضايا الــ       ــشأن اآلث ــشورة ب ــوفر امل ــوات، حيــث ي ــسامهة بق ــة امل سياسية واألمني
الداخلية ودون اإلقليمية، يف حني أن مستـشار الـشرطة األقـدم يتلقـى املـساعدة مـن أربعـة مـن              
مستشاري شرطة األمم املتحدة املقدمني مـن بلـدان مـسامهة بـأفراد مـن أفـراد الـشرطة، حيـث                     

شرطة ذات  يتوىل هؤالء املستـشارون األربعـة مـساندة اجلهـود الوطنيـة الراميـة إىل هتيئـة قـوة للـ                    
 .طابع مهين

ــا      - ٦٧ ــا إعالميـ ــامي موظفـ ــب األمـ ــشمل املكتـ ــك، يـ ــافة إىل ذلـ ــة ف(وباإلضـ ) ٤-بالرتبـ
للمساعدة يف استحداث استراتيجية إعالمية، وتقدمي املـشورة للنظـراء الـوطنيني بـشأن القـضايا             

بـث عامـة    املتصلة بوسائط اإلعالم، واإلعانة يف االنتقال من إذاعة األمم املتحـدة إىل مؤسـسة ت              
مـــن أجـــل القيـــام برصـــد وحتليـــل ) ٤-بالرتبـــة ف(وموظـــف للـــشؤون الـــسياسية . ومـــستقلة

االجتاهــات والتطــورات الــسياسية ودون اإلقليميــة، وصــوغ مجيــع الوثــائق ذات الــصلة، مبــا يف   
ملـساعدة أي ممثـل تنفيـذي       ) ٣-بالرتبـة ف  (ذلك التقارير والربقيات املشفرة؛ ومـساعد خـاص         

ته، وخاصــة فيمــا يبذلــه مــن جهــود تنــسيقية ومــشاركة اســتراتيجية مــع         يف تنفيــذ مــسؤوليا 
 .األطراف املعنية الوطنية والدولية واألمانة العامة لألمم املتحدة

ويشمل قسم السالم وشؤون احلوكمة موظفني من موظفي السالم وشؤون احلوكمـة             - ٦٨
ز علـى بنـاء قـدرات    ، حيـث سـيقومان بـالتركي      )٤- واآلخـر بالرتبـة ف     ٥-أحدمها بالرتبـة ف   (

ــي         ــوطين واحملل ــصعيدين ال ــى ال ــصلة عل ــات ذات ال ــز العملي ــة وتعزي ــة واحمللي املؤســسات الوطني
يتصل بفض النـزاعات املتكررة علـى حنـو سـلمي، ومعاجلـة النــزاعات قبـل أن تفـضي إىل                     فيما

ــك         ــصار وذل ــدد األن ــسم بتع ــصار يت ــدد األن ــسم بتع ــق يف اآلراء يت ــاء تواف ــة، وبن ــوترات عنيف  ت
 .يتعلق بالقضايا والسياسات الوطنية احلساسة من خالل احلوار واإلشراك فيما
ــسان وســيادة        - ٦٩ ــوق اإلن ــا حلق ــانون موظف ــسان وســيادة الق ــسم حقــوق اإلن ــضمن ق ويت

، وذلــك مــن أجــل  )٤-بالرتبــة ف(وموظــف آخــر لــسيادة القــانون  ) ٥-بالرتبــة ف(القــانون 
درة النظــام القــضائي، وتيــسري الوصــول إىل ســاحة  االهتمــام بتعزيــز ســيادة القــانون، وتنميــة قــ 

العدالــة، وتــوفري املــشورة بــشأن عمليــة اســتعراض الدســتور، واســتحداث طــرق جديــدة لفــض 
 واآلخـر  ٥-أحـدمها بالرتبـة ف  (ويشمل هذا القسم أيضا موظفني حلقوق اإلنـسان       . النـزاعات
اية النـهوض حبقـوق اإلنـسان،       للمساعدة يف تعزيز القدرات الوطنية املتصلة حبم      ) ٤-بالرتبة ف 

ــة        ــة، ومعاون ــسان الوطني ــة حقــوق اإلن ــصلة للجن ــاء القــدرات ذات ال وال ســيما مــن خــالل بن
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احلكومــة يف وضــع خطــة وطنيــة يف ميــدان حقــوق اإلنــسان والوفــاء بالتزاماهتــا املتعلقــة بتقــدمي   
ك، ســتقوم وباإلضــافة إىل ذلــ. التقــارير، وإصــدار تقــارير عــن حالــة حقــوق اإلنــسان يف البلــد 

مفوضية األمم املتحـدة حلقـوق اإلنـسان بتقـدمي عـشرة مـوظفني وطنـيني لالضـطالع مبـسؤولية                    
 .مراقبة وحتليل حالة حقوق اإلنسان يف البلد وإعداد تقارير عامة منتظمة يف هذا السبيل

ــرأة       - ٧٠ ــشباب ومتكــني امل ــشؤون ال ــرأة موظفــا واحــدا ل ــشباب ومتكــني امل ويــضم قــسم ال
، وموظفــا ثالثــا لــتمكني  )٤-بالرتبــة ف(، وموظفــا آخــر للــشؤون اجلنــسانية  )٥-بالرتبــة ف(

، حيث سيتوىل هؤالء املوظفون االهتمام بتعزيـز القـدرات الوطنيـة يف             )٤-بالرتبة ف (الشباب  
جمــال محايــة حقــوق النــساء والــشباب والنــهوض هبــا، مــع التركيــز بــصفة خاصــة علــى كفالــة    

لقـرار علـى الـصعيد الـوطين، وكـذلك الـربامج املتـصلة          إدراجهم وإشراكهم يف عمليات صـنع ا      
وعالوة على ذلك، فإن موظف الشؤون اجلنسانية سيقوم بإدمـاج نـوع        . بتوطيد دعائم السالم  

ــاء الــسالم يف       ــذهلا مكتــب األمــم املتحــدة املتكامــل لبن اجلــنس يف جهــود دعــم الــسالم الــيت يب
 ).٢٠٠٠ (١٣٢٥لس األمن سرياليون وفريق األمم املتحدة القطري وفقا لقرار جم

وبغية قيام املكتب بالوفاء بواليتـه علـى حنـو فعـال، فإنـه يـتعني تكوينـه بـشكل يـسمح                       - ٧١
بتــشارك مــوظفي الــسياسات العامــة والتنميــة بــاألمم املتحــدة يف موقــع واحــد، حيــث يقومــون  

تنفيـذ واليـة    باستغالل املوارد املشتركة للمكتب املتكامل وفريق األمم املتحدة القطري هبـدف            
ومن شأن هذا التواجد يف موقع واحد أن يتيح أيضا صـياغة سياسـات أكثـر متاسـكا،         . املكتب

فضال عن االضطالع بأنشطة لتعبئة املوارد بأسلوب يتسم مبزيد من التكامـل، والقيـام بالتنفيـذ                
 .املشترك لربامج ومبادرات األمم املتحدة

ى تنفيذ واليته بشكل فعال على مـدى تـوفر     وسوف تتوقف قدرة املكتب املتكامل عل      - ٧٢
ــدعم          ــة وال ــائرات العمودي ــك خــدمات الط ــا يف ذل ــة، مب ــوارد اللوجــستية الالزم ــدرات وامل الق

ومثة أمهية خاصة خلـدمات الطـائرات العموديـة هـذه،           . التشغيلي املقدم من إدارة الدعم امليداين     
خـل البلـد يف فريتـاون ال متتثـل للمعـايري            فوسائل النقل احمللية من املطار الدويل يف النغي حىت دا         

وباإلضـافة إىل ذلـك، سـتظل هنـاك حاجـة ملحـة             . الدولية أو معايري األمم املتحدة ذات الـصلة       
 .لوجود قدرة جوية من أجل اإلجالء الطيب

 
  مالحظات -ثامن عشر 

هـود  أحرز مكتب األمم املتحدة املتكامل يف سرياليون تقدما ملموسا بشأن مساندة ج            - ٧٣
وقـد أعـان املكتـب احلكومـة يف تعزيـز قـدرة       . احلكومة الرامية إىل توطيد دعـائم الـسالم بالبلـد       

قطــاع األمــن، وتــشجيع احتــرام حقــوق اإلنــسان وســيادة القــانون، وبنــاء قــدرات اللجنــة           
االنتخابية الوطنية فيما يتصل بإجراء االنتخابات، واختاذ الترتيبات الالزمة لتسليم إذاعـة األمـم              
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ومع هذا، فـإن البلـد ال يـزال يتعـرض لتـوترات سياسـية علـى أسـس عرقيـة وإقليميـة،                . ملتحدةا
وهو يتسم مبعدل انتعاش اقتصادي بطـيء وبـسوء األحـوال االقتـصادية واالجتماعيـة وخبطـورة              
التحديات املتصلة بشؤون احلوكمة، ويف حالة عدم معاجلة هذه األمـور علـى حنـو حـذر، فإهنـا           

 .ويض عملية توطيد دعائم السالمقد تفضي إىل تق
وقد أسهمت مساندة بنـاء القـدرات، الـيت يوفرهـا املكتـب املتكامـل مـن أجـل اللجنـة                      - ٧٤

االنتخابية الوطنية وقطاع األمن أيضا، يف تعزيـز قـدرة هـاتني املؤسـستني علـى النـهوض بأعبـاء            
انون فهـو يتـسم مبزيـد مـن         أما هنج شرطة سرياليون يف تناول إنفـاذ القـ         . واليتيهما الدستوريتني 

وعـالوة علـى هـذا، فـإن أعمـال التـدريب والرصـد الـيت         . الطابع املهين وحبسن التنسيق كـذلك   
يقوم هبا املكتب املتكامل يف جمال مراقبة اجلماهري قد حـسنت مـن قـدرة الـشرطة علـى معاجلـة                     

ــة و     ــة اخلاصــة بالعــصيان املــدين، مبــا يف ذلــك مظــاهرات الطلب احتجاجــات األعمــال اجلماهريي
ومـع هـذا،    . ويف ضوء هذا، فإن املكتب حيظى على حنو مطرد بثقة واحتـرام اجلمهـور             . العمال

فال تزال الشرطة حباجة إىل مساندة اجملتمع الدويل من أجل شراء املعـدات الالزمـة واسـتكمال                 
 .مرافقها بكافة أحناء البلد

ية للقوات املـسلحة، وذلـك بـدعم        وكان مثة تقدم هام أيضا يف جمال زيادة القدرة املهن          - ٧٥
من اململكة املتحدة والفريق العسكري الدويل للمشورة والتدريب واملكتب املتكامـل ومـاحنون     

وبغية احملافظة على هـذه التطـورات اإلجيابيـة، يلـزم أن تـدخل حتـسينات علـى                  . آخرون كذلك 
 .قدم للجيشأحوال عمل ومعيشة األفراد العسكريني، إىل جانب الدعم اللوجسيت امل

وقـد أسـهم    . وقد استمر حتسن األحوال األمنية بالبلد بسبب تزايد قدرة قطـاع األمـن             - ٧٦
أيضا التـزام قـادة بلـدان احتـاد هنـر مـانو بتهيئـة حـل سـلمي ملـا يـواجههم مـن قـضايا يف انتـشار                    

وأشــجع مــن جــانيب حكومــة ســرياليون علــى . االســتقرار يف ســرياليون واملنطقــة دون اإلقليميــة
 .واصلة دعمها للجهود الرامية إىل تنشيط احتاد هنر مانوم

وهناك أمهية بالغة لقيام األحزاب السياسية الرئيـسية بتنحيـة خالفـاهتم الـسياسية جانبـا                 - ٧٧
وأدعو احلكومة إىل أن تتوىل القيـادة فيمـا يتـصل بتـشجيع املـصاحلة               . لصاحل دعم السالم بالبلد   

اسي وإشـراك كافـة املـواطنني بـصرف النظـر عـن انتمـائهم               الوطنية وتوسيع نطـاق احلـوار الـسي       
الـــسياسي أو منـــشئهم العرقـــي أو أصـــلهم اإلقليمـــي، وذلـــك علـــى صـــعيد االنتعـــاش الـــوطين 

 .والعمليات السياسية
ــسياسية        - ٧٨ ــشؤون ال ــز إدارة ال ــضرورية لتعزي ــة اختــاذ اخلطــوات ال ــد واصــلت احلكوم وق

تباط يف هذا الـصدد، مـا يالحـظ مـن ارتفـاع مـستوى               ومما يدعو على االغ   . واالقتصادية بالبلد 
الدعم املقدم من الشركاء الدوليني لتنمية قدرة الربملـان وقطـاع العـدل ودعـم جهـود احلكومـة                   
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ومــا زالــت هنــاك حاجــة إىل مــساعدة اجملتمــع الــدويل إبــان متابعــة   . يف جمــال مكافحــة الفــساد
 .اض الدستور وإصالح القطاع العاماحلكومة لبذل جهودها من أجل إزالة املركزية واستعر

وميثل اشتراك سرياليون مع جلنة بناء السالم مصدرا هاما للمساعدة اخلارجية املعـززة،              - ٧٩
وإين أشـــجع احلكومـــة علـــى التعـــاون بـــشكل وثيـــق مـــع اللجنـــة يف ميـــدان مواصـــلة حتديـــد    

قتــصادي ودعــم املــشاريع الــيت مــن شــأهنا أن تــؤثر بأســلوب إجيــايب علــى االنتعــاش اال    وتنفيــذ
 .السالم الشامل

وقـد أفـضى إجنـاز حتديـد        . ومثة تقدم يف االستعدادات املتعلقة بانتخابات اجملالس احمللية        - ٨٠
الدوائر وسداد التربعـات الكـبرية الـيت أعلنـها املـاحنون مليزانيـة االنتخابـات إىل كفالـة القيـام يف                      

وبــودي أن أثــين علــى . ذه االنتخابــاتالوقــت املناســب بإكمــال املهــام الرئيــسية الــيت تــرتبط هبــ
 .احلكومة الختاذها خلطوات عاجلة ترمي إىل الوفاء بالتزاماهتا املالية جتاه العملية االنتخابية

وباإلضـافة إىل   . وقد ازداد احترام حقوق اإلنسان، وخاصة احلقوق الـسياسية واملدنيـة           - ٨١
وعلـى الـرغم    . وق املـرأة والطفـل    ذلك، كان مثة بعض من التقدم يف سن تشريعات تتـصل حبقـ            

من هذه التطورات، فإن قطاع سيادة القانون ال يـزال يواجـه حتـديات خطـرية، وهـي حتـديات               
 .ستظل حباجة إىل مساندة اجملتمع الدويل

ويف أعقــــاب انــــسحاب مكتــــب األمــــم املتحــــدة املتكامــــل يف ســــرياليون يف شــــهر   - ٨٢
. لتــزام مــن جانــب األمــم املتحــدة يف ســرياليون ســبتمرب، ستــستمر احلاجــة إىل اطــراد اال/أيلــول
إنــشاء مكتــب متكامــل لبنــاء الــسالم علــى يــد األمــم املتحــدة، وهــو مكتــب يقــوم بــشكل   أمــا

تارخيي بالتصدي ملا يواجه البلد من حتـديات سياسـية واقتـصادية وحتـديات ختـص بنـاء الـسالم                    
وإين . توطيد الـسالم يف سـرياليون     أيضا، فإنه سيكون مبثابة وسيلة هامة ملواصلة الدعم الدويل ل         

أوصي بالتايل بأن يوافق جملس األمن على إنـشاء مكتـب األمـم املتحـدة املتكامـل لبنـاء الـسالم                 
 مـن   ٧٢ إىل   ٦١يف سرياليون، وذلك لفترة أولية تبلغ عاما واحـدا، وفقـا ملـا جـاء يف الفقـرات                   

 .هذا التقرير، من حيث والية وهيكل وقوام املكتب املقترح
ويف اخلتام، أود أن أثين على حكومة سرياليون وشركائها إزاء هتيئة بيئـة مـن شـأهنا أن      - ٨٣

تفضي إىل القيام مبزيد من التعاون، كما أرغب يف اإلعراب عن بالغ تقـديري ملـوظفي مكتـب                  
األمــم املتحــدة املتكامــل لبنــاء الــسالم يف ســرياليون وفريــق األمــم املتحــدة القطــري هبــذا البلــد    

وأبلــغ تقــديري . موه مــن مــسامهة كــبرية يف عمليــة توطيــد دعــائم الــسالم يف ســرياليون  قــد ملــا
كذلك جلميع تلك البلـدان الـيت سـامهت بقـوات شـرطة وبـأفراد عـسكريني مـن أجـل املكتـب                     
املتكامل، واجلماعـة االقتـصادية لـدول غـرب أفريقيـا، واملـاحنني الثنـائيني ومتعـددي األطـراف،                   

نظمات غري احلكومية، فيما يتصل مبا قدمتـه كافـة هـذه األطـراف مـن                والشركاء الدوليني، وامل  
 .مسامهات سخية ودعم مستدام لقضية السالم يف سرياليون



S/2008/281
 

22 08-31831 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


