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 ونمبادئ التعا -أوال  
 رية سرياليون وجلنة بناء السالمإن مجهو - ١

جلنــة بنــاء الــسالم الــيت هتــدف، يف مجلــة أمــور، إىل اجلمــع بــني مجيــع     )١(لواليــةوفقــا  
األطراف الفاعلة ذات الصلة لتعبئة املوارد وتقدمي النصح واقتـراح اسـتراتيجيات متكاملـة لبنـاء                

 ،واالنتعاش بعد انتهاء الصراعاتالسالم 
  على تعزيز الشراكة والتعاون بني سرياليون وجلنة بناء السالم، تا العزموقد عقد 
 بالتقدم احملرز يف حتقيق اسـتقرار سـرياليون وانتعاشـها وبنـاء الـسالم فيهـا                 وإذ تسلمان  

 ، )١٩٩٩(منذ التوقيع على اتفاق لومي للسالم 
ــضعان يف اعتبارمهــا   ــق أنوإذ ت ــستدا   حتقي ــة امل ــدائم والتنمي ــسالم ال مة يف ســرياليون  ال

  االستقرار ولألسباب اجلذرية للصراع،يت هتدد التصدي للتحديات املتبقية التطلبي
 ضرورة االستفادة مـن اإلجنـازات واالسـتراتيجيات وااللتزامـات القائمـة             وإذ تؤكدان  

 من أجل حتقيق السالم والتنمية وملواصلة تنفيذها،
 يف سـرياليون بـني الـسلطات الوطنيـة           الـشراكة القويـة وهياكـل التنـسيق        وإذ تالحظان  

 واجملتمع الدويل، 
 بأن توطيـد الـسالم يف سـرياليون يقتـضي سـيطرة وطنيـة تامـة ومـشاركة                   وإذ تسلمان  

 مثـل احلكومـة املركزيـة واحلكومـات احملليـة، واجملتمـع املـدين،            املعنـيني مجيع أصـحاب املـصلحة      
 والقطاع اخلاص، والشركاء الدوليني،

 بضرورة مواصلة اشتراك اجملتمع الدويل يف عملية توطيـد الـسالم            لكوإذ تسلمان كذ   
 ريثما يتم بلوغ أهداف السالم املستدام،

 :  إطار التعاون يف بناء السالم هذا استناد إىل املبادئ التاليةقد وضعتا 
تكـــون املـــسؤولية األوليـــة عـــن توطيـــد الـــسالم وتنميـــة : الـــسيطرة الوطنيـــة )أ( 

 ؛ على ذلك حلكومة سرياليون وشعبهاميقراطية والسيطرةسرياليون مزدهرة ود
ــة  )ب(  ــساءلة املتبادل ــى      :امل ــوم عل ــة تق ــستدام شــراكة قوي ــسالم امل ــاء ال  يتطلــب بن

 ؛شعب سرياليون وشركائهما الدولينياالحترام واملساءلة املتبادلني بني حكومة و
__________ 

ديــسمرب / األولكــانون ٢٠املــؤرخ ) ٢٠٠٥ (١٦٤٥ وقــرار جملــس األمــن  ٦٠/١٨٠قــرار اجلمعيــة العامــة   )١( 
٢٠٠٥. 
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ــشاركة املتواصــلة  )ج(  ــب    :امل ــة األجــل تتطل ــة طويل ــسالم عملي ــاء ال ــشاركة  بن  م
 .متواصلة وقابلة للتنبؤ هبا من مجيع أصحاب املصلحة

 
 السياق -ثانيا  

، أحرزت حكومـة سـرياليون وشـعبها،        ١٩٩٩ منذ توقيع اتفاق لومي للسالم يف عام         - ٢
ومـن بـني اإلجنـازات      . بدعم من اجملتمع الدويل، تقدما هائال يف إعادة بناء البلد وتأمني الـسالم            

 ٢٠٠٧ و ٢٠٠٢يف عـــامي الـــيت أُجريـــت خابـــات الـــسلمية والدميقراطيـــة الرئيـــسية تـــرد االنت
؛ وإنـشاء جلنـة تقـصي احلقـائق واملـصاحلة واكتمـال             ٢٠٠٤وانتخاب احلكومات احمللية يف عام      

ــن الوطنيـــ      ــسات األمـ ــشاملني ملؤسـ ــيم الـ ــادة التنظـ ــالح وإعـ ــها؛ واإلصـ ــشرطة  ةعملـ ــل الـ  مثـ
ب األمن الـوطين؛ وإنـشاء عـدد مـن          تليون، ومك السرياليونية، والقوات املسلحة جلمهورية سريا    

املؤســسات الدميقراطيــة مثــل اللجنــة االنتخابيــة الوطنيــة، وجلنــة تــسجيل األحــزاب الــسياسية،    
 . وجلنة حقوق اإلنسان، وجلنة مكافحة الفساد

وما حتقق من إجنازات حىت اآلن ساهم فيـه عـدد مـن األطـر واالسـتراتيجيات الوطنيـة                    - ٣
 ورقـة إسـتراتيجية   ، و ٢٠٢٥عـام   حـىت   قيق السالم والتنمية مثـل رؤيـة سـرياليون          الساعية إىل حت  

 احلكــم،  و توطيــد الــسالم، وميثــاق حتــسني املــساءلةوإســتراتيجيةســرياليون للحــد مــن الفقــر، 
 . وتقرير جلنة تقصي احلقائق واملصاحلة، وهي تظل توجه عملية االنتعاش وحتقيق االستقرار

ــرغم ممــا أحــرز و - ٤  مــن تقــدم ملحــوظ، يظــل الــسالم واالســتقرار يف ســرياليون    علــى ال
 وهـي استـشراء الفـساد، وهتمـيش وإضـعاف           -واألسباب اجلذرية للصراع    . يتسمان باهلشاشة 

 اجملتمعات احلـضرية، واالفتقـار إىل الفـرص االقتـصادية،           يفاجملتمعات الريفية وبعض القطاعات     
. )٢(دون عــالج بــصفة عامــةبــ تظــل – وضــعف قــدرة الدولــة علــى تقــدمي اخلــدمات األساســية

 . ثل كل من البطالة وهتميش الشباب بصفة خاصة خطرا بالغا على االستقرار والسالمـومي
 اهتمـام    اسـتمرار  يهدف عمـل سـرياليون باالشـتراك مـع جلنـة بنـاء الـسالم إىل كفالـة                 و - ٥

 البلـد يف جمـال توطيـد        اجملتمع الدويل بتـوفري املزيـد مـن الـدعم الـسياسي واملـايل والـتقين جلهـود                 
وهذا اإلطار وثيقة متوسطة األجـل مـن أجـل الـشراكة واملـساءلة املتبادلـة، يـنص فيهـا                    . السالم

على إجراءات حمددة تلتزم حكومة سرياليون وجلنـة بنـاء الـسالم باختاذهـا للتـصدي للتحـديات        
ــده    ــسالم وتوطي ــة وســيقود اإلطــار عمــل ا . واملهــددات األشــد خطــورة علــى اســتدامة ال للجن

واحلكومة بتـسليط الـضوء علـى أهـم الثغـرات يف بنـاء الـسالم يف االسـتراتيجيات وااللتزامـات                     
. وكفالة تنفيذ تلك االستراتيجيات وااللتزامات يف وقت سريع وبـصورة فعالـة           القائمة  الوطنية  

__________ 
 . تقصي احلقائق واملصاحلة دراسة شاملة لألسباب اجلذرية للصراع يف سرياليونتضمن تقرير جلنة )٢( 
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لجنــة اإلطــار أيــضا لتعزيــز احلــوار ومتــتني الــشراكات بــني ســرياليون وشــركائها  الوستــستخدم 
 . ولينيالد
أن تكـون  : وحتدد االلتزامات يف هـذا اإلطـار باالسـتناد إىل ثالثـة معـايري رئيـسية، هـي            - ٦

ذات أمهيــة حامســة لتفــادي االنتكــاس والعــودة إىل الــصراع، وأن تتــراوح فترهتــا بــني القــصرية    
ــن         ــا م ــة وغريه ــن احلكوم ــة م ــب اختــاذ إجــراءات متبادل األجــل واملتوســطة األجــل، وأن تتطل

ينبغـي النظـر إىل التركيـز       . صلحة الوطنيني وشركاء سرياليون علـى الـصعيد الـدويل         أصحاب امل 
طــر األ  املنــصوص عليهــا يف غــريه مــن علــى هــذه العناصــر علــى أنــه استعاضــة عــن االلتزامــات  

 . قائمةالتعدد األطراف املثنائي والتعاون الواتفاقات 
ا اســتجابة ملــا حيــدث مــن  لجنــة تعديلــهاللحكومــة ولاإلطــار هــو وثيقــة مرنــة ميكــن  و - ٧

 تـشاوريه  وضـع اإلطـار عـن طريـق عمليـة        وقـد . تطورات يف عملية توطيد السالم يف سرياليون      
 . املداوالت اليت متت يف جلنة بناء السالميف يف سرياليون وجرت 

 
  يف جمال بناء السالم األخطارحتليل األولويات والتحديات و -ثالثا  

يـة القائمـة، يـسلط اإلطـار الـضوء علـى األولويـات احلامسـة                وفقا لالستراتيجيات الوطن   - ٨
وحيـدد اإلطـار    . األمهية واملترابطة فيما يتعلق باحلد مـن األخطـار وتوطيـد الـسالم يف سـرياليون               

 تنفيذ االسـتراتيجيات القائمـة وحيـدد االلتزامـات املتبادلـة اسـتجابة              اليت تواجه أيضا الصعوبات   
 الرئيــسية املاثلــة أمــام تنفيــذ العديــد مــن االســتراتيجيات   وتتــصل التحــديات. هلــذه الــصعوبات

وااللتزامات القائمة باإلرادة السياسية، وحمدودية القدرة املاليـة والبـشرية للحكومـة ومنظمـات              
ــسيق والترتيبــات مــع        ــان، فــضال عــن الــصعوبات الــيت تواجــه آليــات التن اجملتمــع املــدين والربمل

 التحتيـة األساسـية، مثـل       الـبين التحـديات ضـعف حالـة       ويضاعف من هذه    .  الشركاء الدوليني 
كومة أيضا ضـرورة كفالـة املواءمـة بـني النقـاط املرجعيـة              احلوأكدت  . الكهرباء واملياه والطرق  

 .ومتطلبات الرصد فيما يتعلق بالتزاماهتا الدولية لكفالة التنفيذ الفعال لألولويات القائمة
لجنـة  ال يف اإلطـار يف جلـسات         الـواردة  لويـة كومـة اجملـاالت ذات األو     احلوقد حـددت     - ٩

.  مـن مـشاورات مـع مجيـع أصـحاب املـصلحة املعنـيني              أعقبـها اليت ُتكرس لبلدان بعينـها وفيمـا        
تعلـيم الـشباب ومتكينـه، وتوطيـد الدميقراطيـة واحلكـم الرشـيد،              : وتشمل هذه اجملاالت ما يلـي     

وباإلضـافة إىل ذلـك،     . ع الطاقـة  وإصالح قطاع العدالة واألمـن، وبنـاء القـدرات، وتنميـة قطـا            
ــاء الــسالم       ــة لبن ــاء الــسالم وانتقــاء االلتزامــات األبعــاد دون اإلقليمي ــاول حتليــل أولويــات بن يتن

 . والقضايا الشاملة لعدة قطاعات مثل املساواة بني اجلنسني وحقوق اإلنسان



PBC/2/SLE/1
 

6 07-61808 
 

 توظيف الشباب ومتكينه -ألف  
ميش واإلقـصاء الـسياسي للـشباب بوصـف         حددت جلنة تقصي احلقائق واملصاحلة الته      - ١٠

ما ينظر إليه على نطاق واسع على أنـه خطـر   هو ذلك أحد األسباب اجلذرية للحرب األهلية و  
ــوم   ــسالم الي ــد ال ــشباب  . يهــدد توطي ــة ال ــراوح  بوصــفهموحتــدد احلكوم ــذين تت  األشــخاص ال

الـسكان  بنحو مليوين شخص من جممـوع  الذين يقدر عددهم  سنة، و٣٥ و ١٥أعمارهم بني  
 عـاطلني أو ممـن       مـا يقـارب الثلـثني      ، يعتـرب   الـشباب  ومن بني هـؤالء   . البالغ مخسة ماليني نسمة   

يعترب الشباب أيضا ممن يعملون بأجر أقل وممـن تقـل    عادة  و. يندرجون يف إطار العمالة الناقصة    
ظيف وهم يواجهون عددا من العقبات املتعلقـة بـالتو        .  العام والرمسي  نيفرص عملهم يف القطاع   

مثل تدين مستويات التعليم، وحمدودية فرص احلـصول علـى األراضـي ورأس املـال االجتمـاعي                 
 والـشباب الفقـراء     ، وشـباب األحيـاء الفقـرية احلـضرية        ،ويشكل احملاربون السابقون  . واالئتمان

 والـــشباب يف املـــستوطنات ،والـــذين يعيـــشون يف حالـــة إقـــصاء اجتمـــاعي يف املنـــاطق الريفيـــة
مــن املهمــشني  املنــاطق احلدوديــة يف ســرياليون القطاعــات الرئيــسية مــن الــشباب   العــشوائية يف

بيد أن التحدي املتمثـل يف هتمـيش        . اجلنسني الذين حيتاجون إىل تدابري خاصة لتلبية احتياجاهتم       
فمـن الـضروري أيـضا كفالـة املـشاركة          . الشباب يتجاوز مسألة الفرص االقتصادية والتوظيـف      

ــة للــشباب مــن   ــة حقــوقهم  الكامل ــسياسية ويف محاي ــة ال ــة املــشاركة  . اجلنــسني يف العملي وكفال
املتساوية للنساء، ال سيما الشابات، يف العمليـة الـسياسية يـشكل حتـديا خاصـا ويتطلـب اختـاذ                    

 . إجراءات مستهدفة مثل إصالح القوانني وبناء القدرات املطرد
 واملتوسط ملعاجلة بطالـة الـشباب،       وجيري تنفيذ عدد من املبادرات على املديني القصري        - ١١

 هبـدف تـوفري مـا يـصل إىل          ٢٠٠٦مثل خمطط توظيف الشباب الذي أطلقتـه احلكومـة يف عـام             
كومــة سياســة وطنيــة احلكــذلك وضــعت .  فرصــة عمــل لفتــرات قــصرية للــشباب ١٣٥ ٠٠٠

للشباب وهي بصدد تكوين جلنة وطنية للشباب لتعزيـز متكـني الـشباب وزيـادة مـشاركتهم يف       
كذلك يوفر صندوق األمم املتحـدة لبنـاء الـسالم الـدعم لربنـامج احلكومـة لتنميـة        . ختاذ القرار ا

كومة دراسة شاملة تتعلق بعمالة الـشباب أشـارت       احلوأصدر البنك الدويل و   . مشاريع الشباب 
 . إىل ضرورة وضع حلول للمشكلة على املديني املتوسط والبعيد

جلة بطالـة الـشباب ارتباطـا وثيقـا بإنـشاء منـو اقتـصادي               ويرتبط التحدي املتمثل يف معا     - ١٢
 والتـسويق الـزراعيني، وهتيئـة بيئـة مؤاتيـة لتنميـة القطـاع               اإلنتـاج على املدى الطويـل، وتنـشيط       

ويـتعني أن يلـىب يف هـذا        . اخلاص واالستثمار احمللي ومـن مـواطين الـشتات واالسـتثمار األجـنيب            
ن توافر الكهرباء واملياه وغري ذلك من الـبىن التحتيـة   السياق عدد من الشروط املسبقة مثل حتس      

ورغـم أن هـذا اإلطـار    . األساسية فضال عن دعـم منظمـي املـشاريع وأصـحاب األعمـال احلـرة       
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يتــضمن اعترافــا بأمهيــة النمــو االقتــصادي علــى املــدى الطويــل يف ســياق توطيــد الــسالم، فــإن   
ويف هــذا .  احلــد مــن الفقــرراتيجيةإســت ورقــة نطــاقأنــشطة حمــددة يف هــذا القطــاع تنــدرج يف 

اإلطـار، ســتوىل األولويــة لتركيــز أكثــر اســتهدافا ومتوســط املــدى علــى معاجلــة بطالــة الــشباب  
خاصــة يف جمــايل إصــالح الــسياسات العامــة ومتكــني الــشباب عــن طريــق تنفيــذ اخلطــة الوطنيــة  

ــشباب يف املقاطعــات، وت     ــشباب، وجلــان ال ــوطين لل ــز اجمللــس ال ــشباب، وتعزي وســيع خمطــط  لل
 .احلكومة لتوظيف الشباب

 
 إصالح قطاع العدالة واألمن -باء  

املؤسسات القـضائية يف مجيـع أحنـاء        إرساء   يف إعادة     احملرز على الرغم من بعض التقدم     - ١٣
هـو   ، بانعـدام القـدرات يف نظـام العدالـة     ،البلد، فإن انعدام الوصول إىل العدالة ألغلبية السكان       

الـيت عفـا   ويعاين نظـام العدالـة مـن القـوانني      .م واالستقرارلساليت هتدد الاة من الشواغل اخلطري
 يف املائـة مـن   ٨٠ويعتمـد مـا ينـاهز     . وعـدم كفايـة األفـراد واملـشاكل اللوجيـستية     عليها الـزمن 

ــدي     ــة التقلي ــى نظــام العدال ــسكان عل ــى  (ال ــائم عل ــة الق ــات التقليدي ــر إىل  )الزعام ــذي يفتق ، ال
امة العدل بفعالية وينظر إليه على أنـه متحيـز ضـد املـرأة والـشباب ويفتقـر                  القدرات الالزمة إلق  
 .إىل الشفافية واملساءلة

وبـدعم   .ارية إلعادة بناء مؤسسات العدالـة يف سـرياليون  اجلبادرات امل  عدد منوهناك - ١٤
 وتقـدمي الـدعم   ،من صندوق بناء السالم، أُحرز تقدم كبري يف خفض حجـم القـضايا املتراكمـة       

غـري أن    .اجـة ماسـة إليهـا     س احل متـ ىل اهليئة القضائية وقطاع العدالة ككل لبنـاء القـدرات الـيت             إ
قطـاع العدالـة، وال سـيما حتـسني الوصـول      تواجه  معاجلة التحديات القائمة منذ عهد بعيد اليت        

وهلـذا الغـرض، أطلقـت حكومـة سـرياليون، بـدعم مـن         .يستوجب هنجاً مشولياًأمر إىل العدالة، 
لتنميـــة الدوليـــة، برناجمـــاً لتنميـــة قطـــاع  لء دولـــيني، وال ســـيما إدارة اململكـــة املتحـــدة  شـــركا
وإطــار سياســات وطنيــة لقطــاع العدالــة، واســتراتيجية إلصــالح قطــاع العدالــة للفتــرة  العدالــة،
وهنــاك أيـــضاً بـــرامج جاريـــة لالســتعراض واإلصـــالح يف اجملـــالني القـــانوين   . ٢٠١٠-٢٠٠٨

  .نة لإلصالح القانوين وجلنة لالستعراض الدستوريوالدستوري، من خالل جل

وهناك حاجة إىل تنسيق هذه اجلهود عن كثب كما أن هنـاك حاجـة إىل اختـاذ تـدابري                    - ١٥
إىل العدالـة وعلـى قـدم       الـسريع   إضافية لزيادة ثقـة الـسكان يف نظـام العدالـة وضـمان الوصـول                

نفيــذ توصــيات جلنــة تقــصي احلقــائق  تاملهــم للغايــة مــن ويف هــذا الــصدد، ســيكون   .املــساواة
حملكمة اخلاصـة، وجلنـة حقـوق اإلنـسان الوطنيـة الـيت أُنـشئت          ا استمرار عمل واملصاحلة، ودعم   

، والوسـاطة املـستندة إىل اجملتمعـات         لتسوية الرتاعات  آلليات التقليدية لحديثاً، واجلهود املعززة    
 .“رصد السالم”احمللية، ومبادرات 
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راع، جرى االضطالع مببادرات ناجحة إلصـالح القطـاع األمـين مـن             الصانتهاء  ومنذ   - ١٦
 دولــة ســرياليون األخطــار الــيت هتــدد املؤســسات األمنيــة وإعــادة هيكلتــها ملواجهــة  تغــيريأجــل 

مــع التركيــز علــى  هــذه اإلصــالحات دعــموهنــاك حاجــة إىل زيــادة  .ومواطنيهــا بــشكل فعــال
وهنـاك أيـضاً حاجـة إىل     . ومعقولـة التكلفـة  جعـل القـوات املـسلحة جلمهوريـة سـرياليون فعالـة      
هنـاك أيـضاً حاجـة إىل املزيـد مـن      كمـا أن   .استعراض وحتـديث شـروط وخدمـة هـذه القـوات     

 . الـشرطة واجملتمـع، وتوسـيع وتعزيـز وحـدات دعـم األسـرة        بـني عالقـات الالتـدريب لتحـسني   
 يف الـصراع، هنـاك      سامهةاملـ واعترافاً بأن سوء التنسيق بني املؤسسات األمنية كان من العوامل           

حاجــة إىل املزيــد مــن الــدعم الســتراتيجية احلكومــة الراميــة إىل تعزيــز التنــسيق بــني املؤســسات 
منـع الـصراع واإلنـذار      قـدرات   األمنية من خالل مكتب األمـن الـوطين، مبـا يف ذلـك يف تعزيـز                 

زيـز احلـوار بـشأن    علـى صـعيد املقاطعـات واحملافظـات وتع    التابعة للمكتب   املبكر للجان األمنية    
 .كتب ومنظمات اجملتمع املديناملالسياسات بني 

 
 دتعزيز الدميقراطية واحلكم الرشي -جيم  

شــيئاً ضــرورياً للــسالم تــدعيمها يعــد احلكــم الــدميقراطي وإنــشاء مؤســسات وطنيــة و  - ١٧
وكـان مـن    .الدائم والتقدم االقتـصادي واالجتمـاعي وتعزيـز حقـوق اإلنـسان وسـيادة القـانون       

يف تعزيــز الدميقراطيــة وإنــشاء حكومــة قابلــة  رياليون بــني االســتراتيجيات الرئيــسية حلكومــة ســ 
 االسـتراتيجية  تلـك وتقـوم   .ميـع أحنـاء البلـد   جل اخلـدمات  ميللمساءلة توسيع سلطة الدولة وتقـد   

على االعتـراف بـأن هتمـيش جـزء كـبري مـن الـسكان مـن العمليـة الـسياسية وعـدم املـساواة يف                   
مـن  يظـالن   مـن العوامـل الـيت سـامهت يف احلـرب األهليـة              مهـا    الفـرص االقتـصادية      الوصول إىل 

وال بـد مـن بـذل جهـود إضـافية خـالل الفتـرة                .الـسالم توطيد  العوامل اليت تشكل خطراً على      
 لتعزيــز مؤســسات احلكــم احمللــي وضــمان ٢٠٠٨املؤديــة إىل انتخابــات اجملــالس احملليــة يف عــام 

وال سـيما إليـضاح توزيـع األدوار        ) ٢٠٠٤(انون احلكومـات احملليـة      مركزية فعليـة وفقـاً لقـ       ال
وال بد مـن تعبئـة مـا يكفـي مـن             .التقليديةالزعامات  واملسؤوليات بني اجملالس احمللية وسلطات      

 .املوارد والدعم التقين خالل الفترة املفضية النتخابات اجملالس احمللية

عزيـز قـدرات املؤسـسات الوطنيـة مـن قبيـل            مزيد مـن الـدعم لت     وهناك أيضاً حاجة إىل      - ١٨
ــان ــة  ،الربمل ــة الوطني ــة االنتخابي ــسياسية   ، واللجن ــسجيل األحــزاب ال ــة ت ــة مكافحــة  ، وجلن  وجلن
تكملـة اجلهـود املبذولـة      يـتعني   و . وجلنـة حقـوق اإلنـسان      ، واللجنة الوطنية للدميقراطيـة    ،الفساد

الـسياسية واملـصاحلة واملـشاركة      دعماً ملؤسسات احلكم من خالل تعزيز احلـوار بـني األحـزاب             
ــسكانية يف     ــشرائح ال ــع ال ــة جلمي ــة الكامل ــرار عملي ــسياق ويف  .صــنع الق ــك ال ــز  ذل ــد تعزي ، يع

ــساء،  يــشمل  مبــا ، الــسياسيالتغــيريومــشاركة اجملتمــع املــدين يف   دور جمموعــات الــشباب والن
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رات وتعزيــز مــن خــالل أنــشطة بنــاء القــد عــاجلني حامســاً وهــو يتطلــب اهتمامــاً ودعمــاً   أمــراً
 .التنسيق آليات

وقــد ُبــذلت جهــود كــثرية ملعاجلــة الفــساد، مــن قبيــل اعتمــاد قــانون ملكافحــة الفــساد    - ١٩
غري أن الفساد ال يزال مـن التحـديات الرئيـسية وأحـد      .وإنشاء جلنة مكافحة الفساد) ٢٠٠٠(

املهـم  الفساد، من   وملكافحة   . استقرار البلد وتقدمه االجتماعي واالقتصادي     هتدد اليت   األخطار
تقتــضي هــذه و . إضــايف مــن التــدابري امللموســة وااللتــزام الــسياسيرأن يكــون هنــاك قــدللغايــة 

وإعــادة النظــر يف قــانون واســتراتيجية  تعزيــز جلنــة مكافحــة الفــساد،  التــدابري، يف مجلــة أمــور،  
 حاجـة  وهنـاك  .مكافحة الفساد، وبناء قدرات مؤسسات إنفاذ القانون واخلدمـة املدنيـة ككـل         

ــز قــدرات بــذل املزيــد مــن اجلهــود ل  أيــضاً إىل  ــشفافية يف جمــال   احلتعزي ــادرة ال كومــة، وفقــاً ملب
 .الصناعات االستخراجية، مـن أجـل إدارة املـوارد الطبيعيـة وتنظيمهـا لفائـدة شـعب سـرياليون                  

عـة  مبادرات من قبيل اتفاق حتسني احلكم واملساءلة الذي وقعته احلكومة واملـاحنون األرب            توفر  و
 تدابري مهمة لتعزيز املساءلة املتبادلـة       ٢٠٠٦يوليه  /يف متوز دعما مباشرا للميزانية    الذين يقدمون   

 .واحلكم الرشيد يف سرياليون
 

 بناء القدرات -دال  
ال ميكــن فــصل التقــدم احملــرز بــشأن أولويــات بنــاء الــسالم احملــددة عــن بنــاء القــدرات   - ٢٠

وبعـد سـنوات عديـدة مـن اإلمهـال، ونتيجـة للحـرب               .وسـع وعلـى مجيـع األصـعدة       مبفهومه األ 
األهليــة، تتــوافر للمؤســسات احلكوميــة وغريهــا مــن اجلهــات املعنيــة الوطنيــة قــدرات حمــدودة    

ويظهـر ذلـك أيـضاً      . كافيةلتقدمي اخلدمات وتنفيذ اإلصالحات وضمان إدارة اقتصادية ومالية         
 الدولـة يف العديـد مـن احلـاالت     على صعيدي احملافظات واملقاطعات، حيث ال تزال مؤسسات       

عالوة علـى ذلـك، تقـوض نـواحي          .الالمركزيةإرساء  ضعيفة أو غري موجودة، مما يعيق عملية        
القـــصور يف القـــدرات أدوار الرقابـــة الـــيت يؤديهـــا الربملـــان الـــوطين ومنظمـــات اجملتمـــع املـــدين 

  .ط اإلعالمـووسائ

ا ـتنفيذهـ دابري احملاسـبة، مبـا يف ذلـك      وجرى تنفيذ عدد من مبـادرات القطـاع العـام وتـ            - ٢١
غــري أن هنــاك حاجــة إىل املزيــد مــن  .مــن خــالل برنــامج اإلصــالح املؤســسي وبنــاء القــدرات 

هنـاك حاجـة إىل وضـع اسـتراتيجية         كمـا أن     .التقدم، وال سيما يف جمال إصالح اخلدمة املدنيـة        
األهليـة واألداء  يـة علـى     شاملة ومستدامة إلصـالح اخلدمـة املدنيـة لـضمان فـرص التوظيـف املبن              

عاجلة الثغرات امللحة يف القدرات، مبا فيها اخنفاض نـسبة النـساء يف اخلدمـة               مل و القوي واملساءلة 
ــامل لقـــدرات الـــوزارات واإلدارات     .املدنيـــة ــتعراض شـ ــراء اسـ ــة إىل إجـ وهنـــاك أيـــضاً حاجـ

 .ات يف القـدرات الثغـر والقصري واملتوسـط  على املديني والوكاالت لتحديد ومعاجلة التحديات     
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ولــضمان اســتمرار جهــود بنــاء القــدرات علــى املــدى الطويــل، ينبغــي أن تنطــوي كــل الــربامج 
عــالوة علــى ذلــك، ينبغــي للوكــاالت  .واألنــشطة علــى بنــاء القــدرات بوصــفه عنــصراً رئيــسياً

ــة يف البلــد       ــاء القــدرات والتنمي ــة يف ســرياليون أن تقــيم قــدراهتا لــدعم جهــود بن ــة العامل الدولي
  .شكل فعالب

 
  قطاع الطاقة -هاء  

وأزمـة   .مير قطاع الطاقة يف سرياليون، وال سيما قطاعه الفرعي للكهربـاء، حبالـة أزمـة               - ٢٢
منوه وانتعاشـه االقتـصادي، وهـي تعيـق         اليت تواجه   الطاقة يف البلد هي أحد التحديات الرئيسية        

بلــد الراهنــة مــن الكهربــاء إىل  وتــصل احتياجــات ال .الــسالمتوطيــد  يف  احملــرزمواصــلة التقــدم
ــصل إنتاجــ    ٢٥٠ ــا ي ــاوات بينم ــاوات١٠ احلــايل إىل هميغ ــصور يف   .  ميغ ــواحي الق ــشكل ن وت

.  الـراهن  اإلمداد بالكهرباء حتدياً حامساً وشامالً يؤثر يف أولويات بناء السالم احملددة يف اإلطـار             
ة ـ العامــ اإليــرادات وتوليــدوســيكون ملعاجلــة أزمــة الطاقــة أثــر إجيــايب كــبري علــى إجيــاد العمالــة  

طـال  األمهيـة   أيضاً مكسب سالم حاسم وسيحقق .د من الفقر وانتعاش البلد بشكل عامــواحل
 .الصراعانتهاء لسكان بعد مرور مخسة أعوام على لانتظاره 

ــدة حتــدياتت كانــوإن - ٢٣ ــة ذا  عدي ــة األجــل، فــإن هــذا   ت يف قطــاع الطاق  طبيعــة طويل
 مـدادات اإل القضايا الطارئة القصرية األجـل مـن قبيـل توليـد             واملعاجلةاألولوية  ب سيخصاإلطار  

 . وإدارهتا هذه اإلمداداتفريتاون واملناطق احمليطة هبا وتوزيعل الكهرباء من
 

 األبعاد دون اإلقليمية لبناء السالم -واو  
ــرتبط  - ٢٤ ــالتطورات يف     دعــمي ــق ب ــشكل وثي ــسالم علــى املــدى الطويــل يف ســرياليون ب  ال

املنطقة دون اإلقليمية على نطاق أوسع، وال سـيما حـوض هنـر مـانو الـذي يـضم غينيـا وليربيـا                       
ــد الواحــد إىل      .وكــوت ديفــوار وســرياليون  ــد عــدم االســتقرار يف البل فخــالل عــدة عقــود امت

لعديـــد مـــن احلـــاالت مـــالذاً آمنـــا للميليـــشيات  ه واســـتخدمت مناطقـــه احلدوديـــة يف اـجريانـــ
وهنــاك حاجــة مــستمرة إىل تعزيــز احلــوار بــني البلــدان يف املنطقــة دون اإلقليميــة          .املــسلحة
ويـشكل التعـاون يف إطـار احتـاد         .  بـشأهنا  والوسـاطة تـسويتها    و اتمنـع الـصراع   قدرات   وتعزيز

األفريقـي ومنظمـات إقليميـة ودون       مانو واجلماعة االقتصادية لدول غرب أفريقيـا واالحتـاد           هنر
إقليمية أخرى منصة رئيسية هلذا احلوار وينبغي تعزيـزه مـن خـالل املزيـد مـن القيـادة الـسياسية                 

وينبغــي أيــضاً تعزيــز أمانــة احتــاد هنــر مــانو لــضمان فعاليــة  . املــواردصيصاالســتباقية وزيــادة ختــ
ــاد    ــضاء يف االحتـ ــدول األعـ ــني الـ ــسيق بـ ــب أو. التنـ ــة جيـ ــضاً تكملـ ــود يـ ــد جهـ ــسالم توطيـ  الـ
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 الوطين والدويل بتـدابري بنـاء الثقـة بـني اجملتمعـات احلدوديـة، مـن خـالل آليـات             ينالصعيد على
 . وتعزيز العالقات التجاريةالرتاعاتحمددة لتسوية 

 
 تبادلةاملتزامات لاال - رابعاً 

 التزامات حكومة سرياليون -ألف  
ــة ســرياليون،   -٢٥ ــزم حكوم ــها ألن تعت ــة واإلدارة  إدراكــا من ــادة املــسؤولة والدميقراطي  القي

ــاء        ــسالم يف ســرياليون، الوف ــد ال ــة هــي شــروط مــسبقة لتوطي ــة للمــوارد والقــدرة الكافي الفعال
 :بااللتزامات التالية

 
 توظيف الشباب ومتكينهم  

 يـشمل حتقيـق      لتوظيـف الـشباب ومتكينـهم، مبـا        مستهدفةوضع وتنفيذ برامج     )أ( 
 ؛لتربية الوطنيةلو األمية والتدريب املهين وبرامج حمل برامج ذلك من خالل

تعزيز اجلهود الرامية إىل دعم املنظمات الشبابية وزيـادة مـشاركة الـشباب يف               )ب( 
 ؛ اهتمام خاص إىل احتياجات الشابات والفتياتمع إيالءعملية صنع القرار، 

 ؛تنقيح وتنفيذ السياسة الوطنية للشباب )ج( 
ة يـ  الـربامج فعال   أكثـر خطة توظيـف الـشباب لالسـتفادة مـن          استعراض وتنقيح    )د( 

 متكينهم؛إلجياد فرص عمل للشباب و
 يف انتخابـات    نـاخبني  بوصفهم مرشحني و   من اجلنسني دعم مشاركة الشباب     )هـ( 

 ؛٢٠٠٨ة لعام اجملالس احمللي
 

 األمنو  العدالةإصالح قطاع  
قريـر جلنـة تقـصي احلقـائق       لتوصـيات الـواردة يف ت     ل  العاجل لتنفيذلوضع خطة    )و( 

 ؛واملصاحلة والشروع يف تنفيذها
ضمان تنفيذ عمليات إصالح تشريعي ودستوري شاملة وشفافة وقائمة علـى            )ز( 

املشاركة، وذلك من خالل أمور تشمل دعم جهـود جلنـة إصـالح القـانون وجلنـة االسـتعراض             
 توري؛الدس
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ــدعم إىل وحــدات دعــم األســرة     )ح(  يف الــشرطة لكــي تعــاجل  تقــدمي املزيــد مــن ال
بشكل كاف العنف اجلنسي والقائم على نوع اجلنس وغريها من اجلرائم املرتكبة ضـد النـساء                

 ؛واألطفال
ــشرطة      )ط(  ــة بال ــشكاوى املتعلق ــستقل الســتعراض ال ــشاء جملــس م ــع هبــدفإن  من

 واالرتقـــاء مبـــستوى املـــساءلة وحتـــسني املعـــايري املهنيـــة  ســـلوكهاجتـــاوزات الـــشرطة أو ســـوء 
 ؛العالقات بني الشرطة واجملتمعو

التام للقوانني املتعلقة بتسجيل حـاالت الـزواج العـريف          و  العاجل ضمان التنفيذ  )ي( 
 ؛والطالق والعنف املرتيل وانتقال التركات

 عم لعمل جلنة حقوق اإلنسان؛توفري املزيد من الد )ك( 
، مبـا  ة سـرياليون لقوات املسلحة جلمهوريـ تنفيذ برنامج االستعراض األساسي ل    )ل( 

يف ذلك البنود املتعلقة بقوام القوات وشـروط وظـروف اخلدمـة، األمـر الـذي يكفـل مقبوليتـها             
 ؛من حيث التكلفة وفعالية أدائها

 
 توطيد الدميقراطية واحلكم السليم  

 النتخابـــات اجملــالس احملليـــة يف  الكافيــة ضــمان القيــام باألعمـــال التحــضريية     )م( 
 الوطنيـة وجلنـة تـسجيل       يـة لجنـة االنتخاب  الدة احلـوار الـسياسي ودعـم         بزيـا   وذلـك  ،٢٠٠٨ عام

 اب السياسية؛األحز
ســيما مؤســسات  توطيــد احلكــم الــدميقراطي بتعزيــز مؤســسات احلكــم، وال   )ن( 
 ؛)جار(  احمللياحلكم

صنع القـرار   لـ  العمليـات الوطنيـة   ضمان ودعم زيادة فـرص مـشاركة املـرأة يف            )س( 
 ؛) تنفيذهجار (٢٠٠٨سيما يف االنتخابات احمللية لعام  وطنية، والوالعمليات السياسية ال

ــانون   )ع(  ــتعراض ق ــماس ــام  احلك ــي لع ــسؤوليات  ٢٠٠٤ احملل  وتوضــيح أدوار وم
 ؛اجملالس احمللية والسلطات التقليدية

وضــع ودعــم الــربامج املخصــصة للتربيــة الوطنيــة واملــشاركة املدنيــة، وزيــادة     )ف( 
 ؛حلكومة والشعبتبادل املعلومات بني ا

ووضــع اســتراتيجية شــاملة ) ٢٠٠٠(اســتعراض اســتراتيجية مكافحــة الفــساد  )ص( 
 ضـرورة بـذل اجلهـود لبنـاء      متنح جلنة مكافحة الفساد سلطات مستقلة ختوهلا املقاضاة، وتراعي        

 ؛القدرات
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 ؛ منصيب املدعي العام ووزير العدل بنيفصلال )ق( 
ــسياسة   )ر(  ــتعراض ال ــةاس ــادنملبا املتعلق ــيةع ــن     األساس ــا م ــصل هب ــا يت ــوائح وم  ل

لالرتقاء مبستوى تنظيم وإدارة املوارد الطبيعية، مبا يف ذلك مـا يتعلـق بـالعقود احلاليـة وحتـصيل                   
اإليــرادات، هبــدف منــع التــهريب والتجــارة غــري املــشروعة وضــمان املــشاركة علــى الــصعيدين 

 ؛احمللي واجملتمعي
 

 بناء القدرات  
ــذا      اســتعراض مقترحــ  )ش(  ــراء إصــالح شــامل هل ــة وإج ــة املدني ات إصــالح اخلدم
 زيادة مـشاركة النـساء والـشباب وتعزيـز          مبا يكفل ، مبا يف ذلك اخلدمة التنفيذية العليا،        القطاع

 هلم؛الفرص الوظيفية 
 املهـام الـيت     تويل مسؤولية تسريع عملية بناء قدرات اجملالس احمللية لتتمكن من          )ت( 

 ؛ملختصةأناطتها هبا الوزارات ا
تيسري ودعم مبادرات بناء القدرات اخلاصة بالقطاع اخلـاص واجملتمـع املـدين،              )ث( 

ــق       ســيما الو ــصاحلة وحتقي ــسالم وامل ــد ال ــساهم يف توطي ــيت ت ــشبابية، ال ــسائية وال  املنظمــات الن
 ؛االنتعاش االجتماعي االقتصادي للمجتمع وإعادة بنائه

 ان سرياليون؛لربملوضع استراتيجية لتقدمي الدعم الشامل  )خ( 
 

 الطاقةقطاع   
ــاون      )ذ(  ــاء وتوزيعهــا يف فريت ــد الكهرب ــة لتحــسني تولي ــذ خطــة طارئ وضــع وتنفي

 نطقة الغربية؛وامل
 إىل املتوسط؛ القصري على املدىوضع استراتيجية شاملة لقطاع الطاقة تنفذ  )ض( 

 
 ة لبناء السالمد دون اإلقليميابعاأل  

مة يف مبـادرات احتـاد هنـر مـانور واملنظمـات األخـرى مـن                حتقيق املشاركة التا   )أأ( 
 الراميـة بـادرات   املأجل توطيد السالم دون اإلقليمي وتقدمي الدعم هلا مع التركيز اخلـاص علـى               

 ؛) تنفيذهجار(إىل بناء الثقة والتعاون فيما بني اجملتمعات احلدودية وإجياد فرص عمل للشباب 
 ؛اد هنر مانودعم بناء قدرات أمانة احت  )بب ( 
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 دعم عمل جلنة بناء السالم  

 بعمـل   احلـايل والتوعيـة   استخدام آليـات التنـسيق القائمـة لـدعم تنفيـذ اإلطـار          )ج ج ( 
 ؛جلنة بناء السالم

تــشجيع وتيــسري التوثيــق وتبــادل الــدروس املــستفادة مــن جتربــة ســرياليون يف     )د د( 
 ات؛اعاستعادة السالم وبنائه مع بلدان أخرى خارجة من صر

 
 التزامات جلنة بناء السالم -باء  

لمـسؤولية الرئيـسية لـشعب وحكومـة سـرياليون          إدراكاً منـها ل   تعتزم جلنة بناء السالم،      - ٢٦
واليتـها احملـددة يف قـراري اجلمعيـة         ل اً وفقـ   مبـا يلـي    د، القيـام   يف البلـ   تنميـة ال توطيد الـسالم و    عن

 :قطرية احملددة لسرياليون اجتماعاهتا ال، واملناقشات اليت جرت يف)٣(العامة وجملس األمن
مواصلة عملها مع سرياليون لفترة ثالث سـنوات والقيـام باسـتعراض مـشترك               )أ( 

 ؛٢٠١٠ملتابعة العمل بعد عام 
دعــم جهــود حكومـــة وشــعب ســـرياليون لتوطيــد الــسالم مبـــا يتمــشى مـــع        )ب( 

 اإلطار؛ هذا
  املؤسسات الدولية؛ هيئات إدارة سياقدعم تنفيذ هذا اإلطار يف )ج( 
 بــني حكومــة ســرياليون    معــززالــدعوة إىل إقامــة شــراكة مــستدامة وحــوار     )د( 

 بذل مساعٍ ترمي إىل زيادة عـدد الـشركاء الـدوليني الـذين              بأساليب منها وشركائها الدوليني،   
 يدعمون جهود توطيد السالم يف سرياليون؛

ان التنفيـــذ الفعلـــي دعـــم وضـــع سياســـة وطنيـــة للمعونـــة يف ســـرياليون لـــضم )هـ( 
  للسياسات الفعالة واملمارسات اجليدة املتعلقة باملعونة، مثل إعالن باريس؛العاجلو

تركيز االنتباه على دعم تنفيذ هذا اإلطار وتأمني مـستويات ثابتـة مـن املـوارد                 )و( 
ل وقـد يـشمل هـذا األمـر وضـع آليـات متعـددة املـاحنني لتمويـ                 . املالية واملـساعدة التقنيـة لـذلك      

 قطاع بأكمله مثل صناديق االئتمان املتعددة املاحنني؛
دعــم جهــود حكومــة وشــعب ســرياليون، مــع مراعــاة الــصكوك القائمــة مثــل   )ز( 

 وعمليــة كيمــربيل، عــن طريــق الــدعوة إىل  مبــادرة الــشفافية يف جمــال الــصناعات االســتخراجية 

__________ 
 ).٢٠٠٥ (١٦٤٥ وقرار جملس األمن ٦٠/١٨٠قرار اجلمعية العامة  )٣( 
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 مـن    الوطنيـة  الـسيطرة  اختاذ إجـراء مناسـب يف إشـراك أصـحاب املـصلحة املعنـيني، ويف ضـمان                
ــشفافية واالســتدامة    ــسمان بال ــذين يت ــالني والل  ملــوارد ســرياليون  أجــل االســتغالل واإلدارة الفعَّ

 الطبيعية؛
التشجيع على التنـسيق الفعـال بـني األمـم املتحـدة واجلهـات الفاعلـة األخـرى              )ح( 

 بشأن مسائل توطيد السالم متشياً مع هذا اإلطار؛
 مـن خـالل تعزيـز       سـيما  الليمي يف عملها مع سـرياليون، و      إدماج بعد دون إق    )ط( 

 الشراكات مع البلدان يف املنطقة دون اإلقليمية وتقدمي الدعم إىل احتاد هنر مانو وأمانته؛ 
دعم املؤسـسات الوطنيـة للبحـث والـتعلم يف إجـراء األحبـاث ومجـع الـدروس                   )ي( 

هلــا علــى املــستويات الوطنيــة واإلقليميــة املــستفادة وأفــضل اخلــربات املتــصلة ببنــاء الــسالم وتباد 
 والدولية؛
التــشجيع علــى تقــدمي مــسامهات ملموســة لــدعم ســرياليون يف جهودهــا لبنــاء   )ك( 

ــة يــضطلع هبــا مجيــع أصــحاب        ــة ومجاعي الــسالم وتنفيــذ هــذا اإلطــار مــن خــالل أعمــال فردي
 :املصلحة املعنيني وترمي إىل مجلة أمور، منها

 
 متوظيف الشباب ومتكينه  

اضــة ضــماناً ملراعــاة شــواغل   والــشباب والريالتربيــةدعــم بنــاء قــدرات وزارة  )ل( 
 الشباب؛
 شباب؛دعم جهود احلكومة إلجياد فرص عمل لل )م( 
دعم حتسني التدريب املهين ويف جمال اإلملام بـالقراءة والكتابـة وبـرامج التربيـة                )ن( 

 .الوطنية القائمة
 

 األمن العدالة وإصالح قطاع  
ــصاحلة يف     )س(  ــائق وامل ــة تقــصي احلق ــذ توصــيات جلن  معاجلــة األســباب  دعــم تنفي

 اجلذرية للصراع؛
 ؛ لسرياليونكمة اخلاصةاحملدعم عمل  )ع( 
 تلـك الراميـة إىل      سيما المبادرات بناء القدرات للقوات املسلحة والشرطة، و       )ف( 

 مليات األمم املتحدة حلفظ السالم؛زيادة مشاركة سراليون يف ع
 احنة لربنامج تنمية قطاع العدالة؛ املتوسيع نطاق دعم اجلهات )ص( 
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زيــــادة التــــدريب اإلداري وبنــــاء قــــدرات اإلدارة الوســــطى لــــشرطة دعــــم  )ق( 
 رياليون؛س

دعمــا لبنــاء قــدرات احملــاكم  حملــاكم ســرياليون واتقــدمي املــساعدة التقنيــة دعمــ )ر( 
 التقليدية؛

 
 الرشيدتوطيد الدميقراطية واحلكم   

ع للمـساءلة وإرسـاء     دعم جهود سرياليون يف توطيد احلكم الدميقراطي اخلاضـ         )ش( 
 سيادة القانون؛

 الوطنيــة وجلنــة تــسجيل يــةلجنــة االنتخابالدعــم عمــل جلنــة حقــوق اإلنــسان و )ت( 
 اطية وغريها من املؤسسات الوطنية؛األحزاب السياسية واللجنة الوطنية من أجل الدميقر

 
 بناء القدرات  

 االقتـصادية   - دعم برامج احلكومة اهلادفـة إىل تلبيـة االحتياجـات االجتماعيـة            )ث( 
 للسكان، وفق ورقة استراتيجية سرياليون للحد من الفقر واألهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة،               املباشرة

رهــا شــروطاً وتنميــة اخلــدمات واهلياكــل األساســية، مبــا فيهــا امليــاه والكهربــاء والطــرق، باعتبا  
 ء السالم؛ضرورية لبنا

 دعم بناء قدرات برملان سرياليون؛ )خ( 
ــا    دعــم  )ذ(  ــة، مب ــة املدني ــة إلصــالح اخلدم ــاء القــدرات الالزم ــة  بن  يف ذلــك اخلدم

 التنفيذية العليا؛
ناء القدرات الالزمـة لتعزيـز جهـود احلكومـة يف إدارة املـوارد الطبيعيـة،         دعم ب  )أ أ( 

 املعدنية؛املوارد  املوارد البحرية وتا وزارسيما الو
مبـــادرات بنـــاء القـــدرات الالزمـــة للقطـــاع اخلـــاص واجملتمـــع املـــدين، دعـــم  )ب ب( 

ســيما املنظمــات النــسائية والــشبابية، الــيت تــسهم يف توطيــد الــسالم واملــصاحلة واإلنعــاش      وال
  االقتصادي للمجتمع وإعادة بنائه؛االجتماعي

 ر اجلنساين؛ جمال تعميم املنظودعم جهود حكومة سرياليون يف )ج ج( 
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 الطاقةقطاع   
حشد الـدعم لتنفيـذ خطـة الطـوارئ القـصرية األجـل حلكومـة سـرياليون الـيت                    )د د( 

ترمي إىل توليد الكهرباء وتوزيعها، مبا يف ذلك إعادة هيكلـة هيئـة الطاقـة الوطنيـة وغريهـا مـن                 
 ات العامة العاملة يف هذا القطاع؛املؤسس

ائية وشبكات التوزيع وخطـوط    املولدات الكهرب   وإصالح عزيزحشد الدعم لت   )هـ هـ( 
 النقل؛

 
  لبناء السالمالبعد دون اإلقليمي  

 يف جمـال    سيما ال الدعم التقين واملايل لتنشيط احتاد هنر مانو، و        توفري املزيد من   )و و( 
 يف ذلـك علـى      تعزيز بناء الثقة عرب احلـدود ومواجهـة التحـديات املـشتركة يف بنـاء الـسالم، مبـا                  

 د اجملتمع احمللي؛صعي
 اجلماعـة االقتـصادية لـدول غـرب أفريقيـا         تقدمي املساعدة إىل احتاد هنـر مـانو و         )ز ز( 

 .عابرة للحدود، مثل التجارة غري املشروعة باألسلحة الصغريةالقضايا اليف معاجلة 
 

 طاراإلأدوار األمم املتحدة ومسؤولياهتا يف دعم  -جيم  
، ٢٠٠٥أغــسطس / آب٣١املــؤرخ ) ٢٠٠٥( ١٦٢٠يف ضــوء قــرار جملــس األمــن     - ٢٧

ــب    ــة مكتـ ــدد واليـ ــذي حيـ ــرياليون  الـ ــل يف سـ ــدة املتكامـ ــم املتحـ ــن  األمـ ــرار جملـــس األمـ ، وقـ
ــوبر / تــشرين األول٣١املــؤرخ ) ٢٠٠٠( ١٣٢٥ ــرأة والــسالم واألمــن   ٢٠٠٠أكت  ،بــشأن امل

دة تـشجع   نظومـة األمـم املتحـ     ، فـإن م   ٢٠١٠-٢٠٠٨وإطار األمم املتحدة للمساعدة اإلمنائيـة       
 :يلي على ما

 ؛دعم تنفيذ هذا اإلطار وعمل جلنة بناء السالم )أ( 
مراعاة أولويات هـذا اإلطـار أثنـاء اسـتعراض إطـار األمـم املتحـدة للمـساعدة                   )ب( 

 ؛اإلمنائية وما يتصل بذلك من برامج وأنشطة تنفذها األمم املتحدة يف البلد
سالم الــيت ة بــشأن قــضايا بنــاء الــتعزيــز التنــسيق داخــل منظومــة األمــم املتحــد )ج( 

 حتظى باألولوية؛
 بنـاء الـسالم مـن        جمـال  ضمان التنسيق بني مجيع اجلهـات الفاعلـة والـربامج يف           )د( 

  اتساق اجلهود وتفادي االزدواجية؛أجل كفالة
 ها؛جماوضع وتنفيذ هنج يراعي بناء السالم إزاء أنشطة األمم املتحدة وبر )هـ( 
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 تشجع علـى زيـادة التعـاون والتنميـة           اليت ربامجاللمبادرات و لل  تقدمي دعم متواص  ) و( 
 تـضطلع هبـا اللجنـة االقتـصادية          الـيت  ربامجالعلى الصعيد دون اإلقليمي، مبا يف ذلك من خالل          

 .ألفريقيا
 

 طاراإلأدوار ومسؤوليات الشركاء الثنائيني واملتعددي األطراف يف دعم  -دال  
 ، األطراف، ضمن إطار برامج التعاون اخلاصة هبـم        املتعددويشجع الشركاء الثنائيون و    - ٢٨

اللتزامـات الـواردة يف إعـالن األلفيـة، علـى القيـام             ل إلعالن باريس بشأن فعالية املعونة       ةومراعا
 :مبا يلي

 ذا اإلطار وعمل جلنة بناء السالم؛دعم تنفيذ ه )أ( 
 ت هذا اإلطار يف براجمها للتعاون؛إدراج أولويا )ب( 
تيجية عــم تنفيــذ أولويــات حكومــة ســرياليون كمــا وردت يف ورقــات اســتراد )ج( 

 ؛)٢٠١٠-٢٠٠٨(احلد من الفقر 
 مبـا يـشمل الـدعوة       املشاركة مع جلنة بناء السالم يف الـدعوة باسـم سـرياليون،            )د( 
 تعبئة املزيد من املوارد؛ من أجل
ي لعـــامي الوفـــاء بااللتزامـــات الـــيت قطعـــت يف اجتمـــاعي الفريـــق االستـــشار  )هـ( 
 ؛٢٠٠٦  و٢٠٠٥

بذولـة يف  ضمان تنـسيق الـربامج والتـدخالت تفاديـاً لالزدواجيـة يف اجلهـود امل          )و( 
 إطار مساعي بناء السالم؛

 .وضع وتنفيذ هنج يراعي بناء السالم يف األنشطة والربامج )ز( 
 

 طاراإلأدوار ومسؤوليات الدول يف منطقة غرب أفريقيا يف دعم  -هاء  
 :دول يف املنطقة دون اإلقليمية على القيام مبا يليتشجع ال - ٢٩

املــسامهة يف بنــاء الــسالم يف ســرياليون بــدعم عمــل خمتلــف املنظمــات دون         )أ( 
 ك من خالل تنشيط احتاد هنر مانو؛اإلقليمية، مبا يف ذل

 ترمـي إىل بنـاء الثقـة عـرب          املسامهة والتعاون يف مشاريع دون إقليميـة مـشتركة         )ب( 
 احلدود؛
ــى        )ج(  ــشجيع عل ــة، والت ــات القائم ــية للمنازع ــلمية ودبلوماس ــسوية س ــزام بت االلت

 ؛ وعلى اإلنذار املبكراتاالرتقاء مبستوى التعاون ملنع الصراع
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املسامهة يف اعتمـاد هنـج شـامل ملواجهـة التحـديات االقتـصادية واالجتماعيـة،                 )د( 
 ن يف قطاع الطاقة؛ إقليمية للتعاويف ذلك يف وضع وتنفيذ استراتيجيات دون مبا

 
  وتتبعهاستعراض التقدم - خامسا 

ستقوم حكومة سرياليون مع جلنـة بنـاء الـسالم باسـتعراض التقـدم الـذي أحـرز بـشأن                     - ٣٠
 اجتماعـات نـصف سـنوية لبلـدان حمـددة ومـشاورات دوريـة مـع                  عـن طريـق    تنفيذ هذا اإلطـار   

 املـصلحة الرئيـسيني يف عمليـة        وسيتلقى أصحاب .  يف سرياليون  املعنينيمجيع أصحاب املصلحة    
ــدعوة حلــضور اجتمــاع واحــد علــى األقــل مــن االجتماعــات نــصف        ــد ال ــسالم يف البل ــاء ال بن

 اسـتعراض التقـدم احملـرز يف        )أ(: مـا يلـي   وسيتمثل الغرض من االجتماعات الرمسيـة في      . السنوية
 مـع    عمومـا  لسالم أهداف والتزامات إطار التعاون من أجل بناء السالم وعمل جلنة بناء ا            تنفيذ

تتطلـب  الـيت   رئيـسية لبنـاء الـسالم       السائل  املـ تركيز اهتمام اجملتمع الدويل علـى       ) ب(؛  سرياليون
ــن العمــل   ــد م ــاء  )ج( ؛املزي ــة واحل ضــمان وف ــة والكوم ــعلجن ــيني  مجي ــصلحة املعن   أصــحاب امل

 ؛ اســتخالص الــدروس واملمارســات اجليــدة   )د( ؛ اإلطــار هــذا بالتزامــاهتم مبوجــب اآلخــرين
وستفـــضي االجتماعـــات إىل تقـــدمي مـــشورة  .  اإلطـــار حـــسب االقتـــضاء هـــذاحتـــديث )ـهـــ(

وتوصيات بشأن الطريقة اليت ميكن ألصحاب املصلحة املعنـيني أن يفـوا مـن خالهلـا بالتزامـاهتم             
 . اإلطار هذايف الواردة
وسترتكز عمليـة االسـتعراض نـصف الـسنوية إىل تقـارير مرحليـة تـشمل عـدة عناصـر                     - ٣١

 التطورات اهلامـة يف إطـار كـل مـسألة مـن مـسائل بنـاء                 يبنيالجتاهات  حتليل ل ) أ(:  مثل رئيسية
 اســتعراض التقــدم احملــرز يف تنفيــذ االلتزامــات )ب(الــسالم واجملــاالت الــشاملة ذات األولويــة؛ 

ــة؛  وســتتوىل حكومــة ســرياليون وضــع تقــارير   .  تقــدمي التوصــيات ألعمــال املتابعــة )ج(املتبادل
 ،ملـساعدة اإلمنائيـة ومنظمـات اجملتمـع املـدين         االت مهمة يقـدمها مكتـب تنـسيق         مرحلية، مبدخ 

 مكتـب دعـم     وسـيعد .  مكتب األمم املتحدة يف سرياليون ومكتب دعـم بنـاء الـسالم             من دعمب
. لجنــةال بنــاء الــسالم بالتــشاور مــع جلنــة عــن التقــدم احملــرز بــشأن التزامــات اً بيانــبنــاء الــسالم
نقــاط مرجعيــة  التقــارير الدوريــة قــدر اإلمكــان علــى مؤشــرات و  يف الــواردتحليــلالوســيعتمد 

، إطار اإلنفـاق املتوسـط األجـل   قائمة وواردة يف كل من  ورقات استراتيجية احلد من الفقر، و         
 . حتسني احلكم واملساءلةميثاقوإطار دعم امليزانية املتعدد املاحنني و

وارد الكافيــة لآلليــات احلاليــة  كومــة ، بــدعم مــن اجملتمــع الــدويل، املــ  احلوستخــصص  - ٣٢
وباإلضافة إىل ذلك، سـتتوىل أيـضاً       . لتنسيق املعونة من أجل دعم استعراض وتنفيذ هذا اإلطار        

ــة واحل ــة وضــع أداة رصــد  الكوم ــصفوفة”  أولجن ــة    “م ــار وعملي ــال لإلط ــذ الفع ــسري التنفي  لتي
ود احلاليـة    ومؤشـرات حمـددة، وستـشمل اجلهـ        نقـاط مرجعيـة   لمـصفوفة   لوسـيكون   . استعراضه
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لالطـالع  (تحدد الدعم اإلضايف الالزم لتنفيـذ االلتزامـات املدرجـة يف اإلطـار              س و ،لبناء السالم 
 ).املرفقانظر  “املصفوفة”منوذج على 
جلنــة بنــاء الــسالم   يف سرياليون ة اخلاصــة بــ لتــشكيللسبق االجتماعــات الرمسيــة  وستــ - ٣٣

. نظمات اجملتمع املدين الدولية واحمللية معـاً      إحاطات غري رمسية للمجتمع املدين تعقد مبشاركة م       
الـشراكة القائمـة بـني حكومـة سـرياليون      ب التوعيـة وستضطلع فئات اجملتمع املدين بدور هـام يف       

 يف زيـادة    املـسامهة يـشمل   مبـا   وجلنة بنـاء الـسالم وستـسهم يف اسـتعراض ورصـد هـذا اإلطـار،                 
 .يذ االلتزاماتتطوير املصفوفة من أجل استعراض التقدم احملرز وتنف

 جلنــة  يفسرياليونبـ  ة اخلاصــةلتـشكيل لوسيوضـع اجلـدول الــزمين لالجتماعـات الرمسيــة     - ٣٤
بناء السالم بالتشاور مـع حكومـة سـرياليون وشـركائها، وذلـك خلفـض االحتياجـات اإلداريـة                   

ــات     . اإلضــافية إىل احلــد األدىن  ــن االجتماع ــد م ــة مبزي ــات الرمسي ــذه االجتماع ــستكمل ه  وست
ــضاء يف      اإل أو ــدول األعـ ــضاء الـ ــسب االقتـ ــا حـ ــة تنظمهـ ــارة رمسيـ ــات وبزيـ ــة إىل الحاطـ لجنـ

لجنـة مـشورة    الوستفضي هذه االجتماعات والزيارات امليدانية اإلضـافية إىل تقـدمي           . ونـسريالي
وتوصــيات إىل جملــس األمــن واجلمعيــة العامــة واجمللــس االقتــصادي واالجتمــاعي واملؤســسات   

 .األخرى املعنية
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 مرفق 
  تنفيذ االلتزاماتيفمصفوفة الستعراض التقدم احملرز   

 سـرياليون   ، تـستكمل باسـتمرار عقـب اعتمـاد إطـار          “وثيقـة حيـة   ”ستعد املصفوفة   : مالحظة[
 دوريـة كـل سـتة أشـهر        اتاستعراضـ إلجـراء   وسـتوفر األسـاس الـالزم       . للتعاون يف بناء السالم   

 ]رياليون جلنة بناء السالم وحكومة سهانظرتلتنفيذ اإلطار ل
  

 االحتياجات اإلضافية حالة التنفيذ الدعم الدويل اجلاري النقاط املرجعية واملؤشرات االلتزامات

     
     
     
     
     

 


