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ــر ال     ــاء     األول تقري ــام عــن مكتــب األمــم املتحــدة املتكامــل لبن لألمــني الع
  سرياليون يفالسالم 

    
  قدمةم  -أوال   

، الـذي أذن فيـه اجمللـس،        )٢٠٠٨( ١٨٢٩قدم هذا التقرير عمال بقرار جملس األمـن         ُي  - ١
ــارا مــن   ــشرين األول ١اعتب ــوبر /ت ــشاء مكتــب األمــم املتحــدة املتكامــل لبنــ   ب، ٢٠٠٨أكت اء إن

.  كـل أربعـة أشـهر عـن تنفيـذ واليـة البعثـة           يطلعـه  أن   ٩السالم يف سرياليون، وطلب يف الفقرة       
مـن  املمتدة وبناء على ذلك، يغطي هذا التقرير أنشطة البعثة والتطورات يف سرياليون يف الفترة            

  .٢٠٠٩يناير /كانون الثاين ٣١ إىل ٢٠٠٨أكتوبر /تشرين األول ١
  

  مم املتحدة املتكامل لبناء السالم يف سرياليونإنشاء مكتب األ  -ثانيا   
مكتـب األمـم املتحـدة    إىل سـرياليون  يف االنتقال من مكتب األمم املتحـدة املتكامـل      مت    - ٢

ــسالم يف ســرياليون   ــاء ال  إجــراء مــشاورات مكثفــة بــني   بعــد،  املقــررعلــى النحــو  املتكامــل لبن
 رؤيــة مــشتركة ألســرة األمــم تمــادباع توجــتوكــاالت األمــم املتحــدة وبراجمهــا وصــناديقها،  

ــسرياليون  ــة إطــار  . املتحــدة ل ــ اســتراتيجياوتعكــس تلــك الرؤي ــدد اجملــاالت ا حي شتركة ذات امل
، جيمـع مكتـب     على ذلـك  وبناء  . التنفيذية املتحدة اللوجستية و   األمماألولوية وكذلك ترتيبات    

سياسية واإلمنائيـة واإلنـسانية   الـ الواليـات  بـني   األمم املتحدة املتكامل لبناء الـسالم يف سـرياليون        
سرة األمم املتحدة يف سرياليون، لتقدمي دعم متكامل للحكومة يف تعزيـز الـسالم واالسـتقرار         أل

  .ودفع عجلة التنمية االجتماعية واالقتصادية
ن على حـد    ون والوطني ون الدولي واملوظفمبن فيهم   فردا   ٧٣كتب  قوام امل بلغ جمموع   وي  - ٣

لبعثـة مكتـب    ول.  يف سرياليون، مايكل فـون در شـولنربغ        ممثلي التنفيذي ويرأس املكتب   . سواء
قسم الـشؤون الـسياسية      ، ال سيما  دعم عمل ممثلي التنفيذي ومخسة وحدات فنية      مهمته  صغري  
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ــسان وســيادة القــانون، و  و، وتوطيــد الــسالم  ــة قــسم حقــوق اإلن  ؛قــسم املؤســسات الدميقراطي
  .املشترك تراتيجي التخطيط االسووحدةاألمن وقسم الشرطة و
 األمـم  جتمـع أنـشطة  آلية تنـسيق  و يةاالستراتيجم السياسات  وتوفر وحدة التخطيط دع     - ٤

ــسياسي  ــة ةاملتحــدة ال ــسانية و واإلمنائي ــدعم . يف ســرياليونككــل نظومــة األمــم املتحــدة  ملاإلن وت
رياليون لممثل التنفيذي ومنظومة األمم املتحدة مع حكومـة سـ         ل يةشاركة االستراتيج املالوحدة  

  .بناء السالمل املتحدة األممجلنة و ة الرئيسيواجلهات املاحنة
 تـشجيع احلـوار     الراميـة إىل   جهود البعثة    قسم الشؤون السياسية وتوطيد السالم    ويقود    - ٥

 املـصاحلة   كفالـة  هبـدف    ني الرئيـسي  نيواحلل السلمي للمنازعات بـني أصـحاب املـصلحة الـوطني          
  .والتالحم الوطين

 الــدعم لتعزيــز ســيادة القــانون وتعزيــز  حقــوق اإلنــسان وســيادة القــانون سمويقــدم قــ  - ٦
ــة   . ومحايــة حقــوق اإلنــسان يف ســرياليون  ويقــدم الــدعم يف جمــال الــسياسات، واملــشورة التقني

والــــدعوة لتعزيــــز اللجنــــة الوطنيــــة حلقــــوق اإلنــــسان، فــــضال عــــن تنفيــــذ توصــــيات جلنــــة 
  .واملصاحلة احلقيقة

مكتـب األمـم املتحـدة املتكامـل        اليت يبـذهلا     اجلهودت الدميقراطية   قسم املؤسسا ويقود    - ٧
ــسالم يف ســرياليون   ــاء ال ــدعم  للبن ــدتقــدمي ال ــة لتوطي ــى   الدميقراطي ــة  القائمــة عل ــة احلزبي التعددي

إىل ويقـدم املـشورة التقنيـة والـسياسة العامـة      . يف سرياليون ، وتوسيع نطاقها    ة الرشيد واحلوكمة
يف ذلـك بـشأن     مبـا افحة الفـساد، وحتقيـق الالمركزيـة يف األمانـة العامـة،        جلنة مك وإىل  ،  الربملان
 القــسم تعاونــا وثيقــا مــع مؤســسات احلكــم الوطنيــة    ويتعــاون.إصــالح القطــاع العــام مــسألة 

 املتحـدة   األمـم  إذاعـة  علـى نقـل      أيضاالقسم  وسيشرف  . واحمللية، يف بناء قدرات اجملالس احمللية     
  . تشكيل هيئة مستقلة للبثحكومة سرياليون من خاللإىل 
يف األمــن اجلهــود الــيت تبــذهلا البعثــة يف تــوفري الــدعم للــشرطة   وقــسم الــشرطة  يقــودو  - ٨

  . األخرىمؤسسات قطاع األمنوسرياليون، ومكتب األمن القومي 
  

  التطورات السياسية  -ثالثا   
 بينمـا اسـتمر   ر،   احلالة السياسية مـستقرة واجيابيـة خـالل الفتـرة املـشمولة بـالتقري              ظلت  - ٩

نقــل الــسلطة الــسلمي والــدميقراطي مــن حكومــة  الناشــئ عــن الــزخم االســتفادة مــن البلــد يف 
الـسائد  على الرغم من مناخ عـدم الثقـة      و. ٢٠٠٧سبتمرب  /أخرى يف أيلول  حكومة   إىلمنتخبة  

، واملـؤمتر  حـزب معـارض   أكـرب  حاليـا ميثـل  الـذي  ،  حاليـا  بني احلزب الشعيب لسرياليون احلـاكم     
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تطـور  يبـني احلـزبني الرئيـسيني       العـام    التفاعـل    ال يـزال  ،  الـسلطة حاليـاً   الـذي يتبـوأ     شعيب العام   ال
  . إىل درجة كبريةبطريقة بناءة وودية

هلـذا  و. ياإلصـالح برناجمهـا    يفعنـصر أساسـي     ك احلكومـة مكافحـة الفـساد        أُدرجتو  - ١٠
 كفالـة ت هتـدف إىل     كافحـة الفـساد، اختـذت احلكومـة خطـوا         برناجمهـا مل  كجزء مـن    والغرض،  

رعاهـا  ييف إطار مبادرة احلكومة املفتوحة اليت       و. مزيد من الشفافية واملساءلة يف الشؤون العامة      
نائـب رئـيس احلكومـة      وكورومـا،   ست بـاي    نـ إرالـرئيس   عقـد   برنامج األمم املتحـدة اإلمنـائي،       

 القـضايا   بـشأن  مؤخرا جلسات أسئلة وأجوبة مع اجلمهـور         احلكومةوزراء  وسومانا  سهر  سام  
تغــيري مــن أجــل لتــرويج حلملــة اكمــا تواصــل احلكومــة  . االجتماعيــةواالقتــصادية والــسياسية 

  . جتاه هذا البلدةاملدنيالتزاماهتم إىل  جبدية إىل أن ينظرواسرياليون شعب  ودعتاملواقف 
إدارة أكتوبر، أنشأت احلكومة جلنة حتقيـق للنظـر يف اسـتخدام            / تشرين األول  ١٥ ويف  - ١١
 احلزب الـشعيب    واشتكى. اليت قدمتها اجلهات املاحنة   موال  ألزب الشعيب لسرياليون السابقة ل    احل

 الـرئيس كورومـا      وقـدم  .ا كذلك مفتوحكان  أنه  ولسرياليون من أن التحقيق مل يكن مستقال،        
إجراء يهدف إىل منـع أي إسـاءة        إنه   بل،  ال يهدف إىل تصيد أحد     قوية بأن التحقيق     تأكيدات

  . تلك األموال يف املستقبلاستخداميف 
اتـصاالت وثيقـة مـع      بمكتب األمم املتحـدة املتكامـل لبنـاء الـسالم يف سـرياليون              أقام  و  - ١٢

ــسياسية،   ــى ضــرورة  واســتمر يفاألحــزاب ال ــد عل ــة  التأكي ــوطين يف  إقام احلــوار والتماســك ال
. البلـد ليميـة يف    أعقاب االنتخابات الوطنية واحمللية األخـرية الـيت شـهدت انقـسامات عرقيـة وإق              

مجيــع   علــى تــشجيع اســتئناف احلــوار الــسياسي مــن خــالل إحيــاء رابطــةأيــضاكتــب وعمــل امل
  . جلنة تسجيل األحزاب السياسيةوتنشيطاألحزاب السياسية، 

لعمليـات الـسياسية    يف ا  تـشكل حتـديا رئيـسيا        رؤوسـاء العـشائر     بـني   اخلالفـات  وظلت  - ١٣
برييـوا  الـرئيس     عمـل  نـوفمرب، علقـت احلكومـة     /ن الثاين  تشري ٥يف  و.  على حد سواء   والقانونية
 اتإلجــراءيــتم وفقــا ل حتقيــق إداري أن تعيينــه مل أن كــشفيف مقاطعــة بومبــايل، بعــد األعلــى 
يف  فقـد ُعـيِّن الـرئيس األعلـى    .  جلنـة االنتخابـات الوطنيـة   أجرهتـا  مـن خـالل انتخابـات     ةالسليم
 السـتعراض  أيـضا جلنة قـضائية للتحقيـق   ومت إنشاء . احلزب الشعيب لسرياليون  أثناء إدارة    منصبه

 التـوتر   ال يـزال يـسبب     الرئيس األعلى عـن العمـل      إال أن توقيف  . استنتاجات التحقيق اإلداري  
  . احمللي يف اجملتمعوماندينغو  اجملموعتني العرقيتني ليمبابني
 حتـديات    إلعادة تركيز االهتمـام الـوطين علـى        متضافرةواصلت احلكومة بذل جهود     و  - ١٤

بأهنـا   سـرياليون    صـورة  إلظهـار  مل تـسع  ولتحقيق هذه الغاية،    . بلدها ال واجهيالتنمية اهلائلة اليت    
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ملتــزم بتعزيــز  أنــه بلــد   إلظهــارهوكــذلك بــل ، فحــسببنجــاح الــرتاع رج مــن مل خيــبلــد 
  . الدوليةه وتوسيع نطاق عالقاتاإلصالحات

ــصدد،  و  - ١٥ ــذا ال ــة األ  ويف ه ــة،   يف ضــوء التحــديات األمني ــة دون اإلقليمي خــرية يف املنطق
. حتـاد هنـر مـانو     إديـسمرب، مـؤمتر قمـة رؤسـاء دول          / كـانون األول   ١٠استضافت سـرياليون يف     

ليربيــا، ، رئيــسة  إلــني ســريليف جونــسون بكــل مــنمــؤمتر القمــةإىل ورحــب الــرئيس كورومــا 
. تيديان سـوير   أمحد   آنذاك ورئيس وزراء غينيا     ،كوت ديفوار مجهورية   رئيس   ،بوغباغلوران  و

العمــل معــا للتغلــب علــى التحــديات الــيت تواجــه باحتــاد هنــر مــانو التــزامهم القــوي وأكــد قــادة 
بنـاء الثقـة   لوحـدات  ودود احلـ مـن  ألشتركة إنشاء وحدات مـ  إىل وا، ودع دون اإلقليمية املنطقة  

ابري  دول احتاد هنر مـانو وتعزيـز التعـاون االقتـصادي والعـسكري، فـضال عـن اختـاذ تـد              مجيعيف  
  . الغذائي األمنلكفالة
 البلـدين  بيـد أن كـال  . دون حلب الرتاع على حدود ينغا بني غينيا وسرياليون     وال يزال   - ١٦

أنــشأت احلكومــة جلنــة رفيعــة  و. مــشاورات دبلوماســية بــشأن هــذه املــسألة ال يــزاالن جيريــان 
 ،دويل، والـدفاع  وزراء اخلارجيـة والتعـاون الـ      واملستوى تتألف من نائب الـرئيس سـام سـومانا           

  .املسألة معاجلة هذه ملواصلة واإلعالم، ،والداخلية
  

  التطورات االقتصادية واالجتماعية  - رابعا  
منـو النـاتج احمللـي      فقـد وصـل     . متفاوتا ٢٠٠٨ جممل أداء االقتصاد الكلي يف عام        كان  - ١٧

ــسبة ٢٠٠٨اإلمجــايل احلقيقــي يف عــام   ــدرها مــشجعةإىل ن ــة ٦  ق التوســع يف  عززهــا، يف املائ
 تعليـق عمليـات      اليت أعقبـت    تباطؤ أنشطة التعدين   إال أن . اخلدماتوالبناء  يف قطاعي   الزراعة و 

تـدهور  اللتعـدين، و  ل موقـع سـريا روتيـل        يفثانيـة   اجلرافـة ال   اهنيـار    باإلضـافة إىل   ،كويدو القابضة 
  .تصادي العاميف البيئة االقتصادية اخلارجية تشكل عقبات رئيسية أمام النمو االقالذي حصل 

تكثيـف تعبئـة اإليـرادات،      لإليـرادات   ل الوطنية   اهليئةعلى الرغم من اجلهود اليت تبذهلا       و  - ١٨
أقـل بكـثري    ،  ٢٠٠٨أكتـوبر   / بدايـة تـشرين األول     منـذ مجـع اإليـرادات احملليـة،       كانت عمليـات    

ق النقـد  صـندو الـيت وضـعها   داء األ معايري  أحدإىل عدم مراعاة    وقد أدى ذلك    . كان متوقعا  مما
إلجراءات التصحيحية اليت اختـذهتا     ل استجابة إال أنه . ةييرادات احمللية احلكوم  باإلالدويل املتعلقة   

  .إعفاءاتاجمللس التنفيذي لصندوق النقد الدويل منح احلكومة، 
يـرتبط   أربـع سـنوات      مدتـه  مبوجـب ترتيـب    االستعراض الثالث ألداء سرياليون      انتهىو  - ١٩

وافـق  ، ونتيجـة لـذلك  . ٢٠٠٨ديـسمرب  / النمـو يف كـانون األول  وحتقيـق ر حلـد مـن الفقـ    مبرفق ا 
 لتحـسني وضـع    مليون دوالر أمريكي     ١٦,١  مبلغ صندوق النقد الدويل على   التنفيذي ل لس  اجمل
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وميكـن  .  األزمة املالية العاملية   نتيجةملواجهة الصدمات اخلارجية    االحتياطي اخلارجي لسرياليون    
جممـــوع وبـــذلك يـــصل  دوالر أمريكـــي، ماليـــني ١٠,٨حنـــو  االســـتعراض مـــن إنفـــاقإهنـــاء 

  . مليون دوالر أمريكي٣١,٧إىل املدفوعات يف إطار هذا الترتيب 
اخنفـاض  : ٢٠٠٩ سـرياليون يف عـام   هها اليت تواجاحملتملة االقتصادية  املخاطر ومن بني   - ٢٠

ــة الرمسيــة، وارتفــاع تكــاليف الغــذاء والوقــود، فــضال     عائــدات خنفــاضا  عــناملــساعدة اإلمنائي
ويـرجح  . متويـل القطاعـات االجتماعيـة     ذلـك يف    ثر  ؤوقـد يـ   . التصدير والتحويالت من اخلارج   

ــالغ      أن  ــد والب ــدى البعي ــى امل ــه عل ــستوى توازن ــضخم يف م ــا حــىت   ١٠يظــل الت ــة، ورمب  يف املائ
  .٢٠٠٩ منتصف عام

ال الفتـــرة املـــشمولة بـــالتقرير، اخنفـــضت معـــدالت وفيـــات الرضـــع واألطفـــ خـــالل و  - ٢١
 دوالر متولــه ماليــني ٤,٦ قيمتــه مــن خــالل مــشروعو. األمهــات يف ســرياليون بــشكل حــاد و

 وصــندوق األمــم املتحــدة ،في واليونيــس، ومنظمــة الــصحة العامليــة،املعونــة األيرلنديــةمؤســسة 
. برنـامج لـدعم الـصحة اإلجنابيـة وصـحة الطفـل           مت وضـع     وبرنـامج األغذيـة العـاملي،        ،للسكان

وأجريـت  يف أجـزاء خمتلفـة مـن البلـد،          يف املقاطعات   لمعلومات الصحية   ل ئد را نظامكما أنشئ   
 ســرياليون بــدعم مــن صــندوق األمــم املتحــدة      وصــحية يف  دراســة استقــصائية ســكانية  أول 

ة األمــم املتحــدة الــسامية  يمفوضــو، اليونيــسيفللــسكان، وبرنــامج األمــم املتحــدة اإلمنــائي، و 
لربيطانيا العظمى وأيرلنـدا الـشمالية،   لية باململكة املتحدة ووزارة التنمية الدو  ،لشؤون الالجئني 

  .ومنظمة الصحة العاملية
مكتب األمم املتحدة املتكامل لبناء السالم يف سـرياليون والفريـق القطـري لألمـم               وبدأ    - ٢٢

املتحدة مشروعا لتعزيز قـدرات اجملتمـع املـدين يف املنـاطق عـن طريـق تـوفري أمـاكن للمكاتـب،                      
ــق اال ــصاالت واإلومراف ــتت ــشطة املنظمــات غــري      . نترن ــني أن ــسيق ب ــشروع التن ــذا امل ــيح ه ويت

  .احلكومية وتعزيز التعاون بني أسرة األمم املتحدة واجملتمع املدين
  

  التطورات األمنية  -خامسا  
ــة ومــستقرة     - ٢٣ ــة يف ســرياليون هادئ ــة األمني ــزال احلال ــرغم مــن التطــورات   و. ال ت ــى ال عل

إال أن . سـالمة أراضـي سـرياليون    علـى   هتديدات خارجية متوقعة    هناك  ليس  فاألخرية يف غينيا،    
ــة   ــصاديةوحتــديات اجتماعي ــا  كــبريةاقت ــا، مب ــة و  فيه ــواد الغذائي ــاع أســعار امل ــة ال ارتف ــني بطال ب

  .املكاسب اليت حتققت يف عملية توطيد السالمتعوق  قدالشباب، 
لالجتـار  عـابر   نقطـة شـحن     كتزايـد   معلى حنو    استخدام سرياليون    ومن الشواغل امللحة    - ٢٤

أكثـر مـن    من خالل ضـبط     غري املشروع باملخدرات من أمريكا اجلنوبية إىل أوروبا، كما ثبت           
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االجتـار  وميثـل   .  يف مطـار لـونغي الـدويل       ٢٠٠٨ هيوليـ /كيلوغرام من الكوكايني يف متـوز      ٧٠٠
 يكــون و ألنينحــ هتريــب املخــدرات وخاصــة ألنبالكوكــايني أكــرب هتديــد ألمــن ســرياليون،   

  . واالجتار بالبشر، والفساد، وختريب مؤسسات الدولة الشرعية، األسلحةمترافقا مع جتارة
نـوفمرب، هـاجم قراصـنة    / تـشرين الثـاين  ٩  ففي.القرصنةفهو خر  اآلمين  األ التحدي   أما  - ٢٥

ات لقـو ل اجلنـاح البحـري    وأرسل.سرياليونل التابعةلصيد يف املياه الساحلية   ل زورقنيمسلحون  
إىل النـهب    سفينة صـيد     وكانت قد تعرضت  .  القراصنة مركبني العتراض سرياليون  يف  املسلحة  
علـى  ألقـي القـبض     و ،قراصـنة مـن ال  هنـم   أ يـشتبه     أشـخاص  ربعةأ  وقتل . خالل احلادث  والسلب

إلقامـة دوريـات حبريـة      مباشـرة    الدول اجملـاورة هلـا     مع   أن تعمل  احلكومة   وتزمع. مخسة آخرين 
  . املشتركةل املياه الساحليةمشتركة على طو

  
  تعزيز املؤسسات الدميقراطية  - سادسا 

  تقدمي الدعم إىل الربملان  - ألف  
مبهـام  ، ا متعـددة  أحزابـ يـضم  مـن فـروع احلكومـة     مـستقال ا فرع بصفتهيضطلع الربملان     - ٢٦

 إال أن . يف البلـد  التنميـة   برنـامج   صـالح و  اإلوطيـد الـسالم، و    تتؤثر على   كبرية    ورقابية تشريعية
  . تشكل حتديا يعيق فعالية عمل الربملانال تزالاملوارد والقدرات القيود على 

مكتــب األمــم املتحــدة املتكامــل لبنــاء الــسالم يف ســرياليون، وبرنــامج األمــم    وشــكل   - ٢٧
 عمـل   ن فريـق  روآخـ ن  وشـركاء دوليـ   و، واملنظمة الدولية للهجرة     اليونيسيفاملتحدة اإلمنائي، و  

، عقـدت حلقـات عمـل تدريبيـة للجـان الربملانيـة      و.  الدولية املقدمة إىل الربملان    لتنسيق املساعدة 
. ةالربملانيـ لجنـة اخلدمـة     نظـام حـوافز ل    ووضع   ، مقترحات لوضع هيكل تنظيمي جديد     وقُدمت

متَّ تقـدمي مـساعدات لوجـستية وتقنيـة         بتمويل مـن صـندوق بنـاء الـسالم،          وباإلضافة إىل ذلك،    
  .، وخاصة لتعزيز جلان الرقابةدراتالقبناء دعم لربملان ول

ظمـت  ونظرا للدور احلاسم الذي يؤديه الربملان يف تعزيز الوحدة الوطنية والتماسك، نُ             - ٢٨
ــة  ــة معتكفــات إقليمي ــة  ا برملانيــ١٢٤  شــارك فيهــا مثاني ــشرين األول وزعــيم قبيل ــوبر / بــني ت أكت

رتعـات احلزبيـة، واحلـد       فرصـة ملعاجلـة ال     وأتاحـت املعتكفـات   . ٢٠٠٨ديـسمرب   /وكانون األول 
يف و.  الربملـان، فـضال عـن تعزيـز روح الزمالـة          أعمـال من تـأثري الـسياسات احلزبيـة والعرقيـة يف           

االحتاد الربملاين الـدويل    وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي     قام   أيضا،   ٢٠٠٨ديسمرب  /كانون األول 
دعم مـن البلـدان اجملـاورة لتبـادل          ومـوظفي الـ     األفارقة لربملانينيل أيام ثالثة   مدتهاجتماع  برعاية  

  . دور الربملاناملستفادة بشأناخلربات والدروس 
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  دعم االنتخابات الدميقراطية  - اءب  
 ني فـرعي  ني برملـاني  ني الوطنية انتخـاب   االنتخاباتجلنة  أجرت  يناير،  / كانون الثاين  ١٠ يف  - ٢٩

املراقبـون   واعتـرب . قـة اجلنوبيـة    فريتـاون وبوجيهـون، املنط      مقاطعـة  يفالغربية  يف املنطقة احلضرية    
 يف  علـى مقاعـده   املـؤمتر الـشعيب العـام       وحـافظ   . سـلمية كانـت ذات مـصداقية و      االنتخابات   أن

قعـد يف  مب -احلـزب الـشعيب لـسرياليون     - حزب املعارضة الرئيسي فازاملنطقة الغربية، يف حني     
صــندوق ســلة  تخدم واســ.  مقعــدا٤٤ إىل ٤٣ النيــايب مــن   ممــا زاد متثيلــه مقاطعــة بوجيهــان 
لجنـة االنتخابـات   لبـرامج بنـاء القـدرات       كما استمرت   .  الفرعية نتخاباتاالاالنتخابات لدعم   

  .تسجيل األحزاب السياسية بدعم من صندوق السلةجلنة الوطنية، و
  

  مكافحة الفساددعم جهود   - يمج  
جلنـة  أجـرت  و.  مكافحـة الفـساد  ترمـي إىل  اختاذ تـدابري    يفحكومة سرياليون   استمرت    - ٣٠

 ا داخليـ  ا تنظيميـ  استعراضـا  اسـتراتيجية وطنيـة ملكافحـة الفـساد،          باالستناد إىل مكافحة الفساد،   
، يةنطقـة الـشمال   امل مكتب فرعي للجنة يف ماكيين، يف        واُفتتح.  عملها علىالمركزية  ال وأضفت

  . املنطقة الشرقية يفمكتب آخر يف كويدومن املقرر أن يفتح و
ــة ا و  - ٣١ ــوطنيني   وضــعت اللجن .  اآلخــرينســتراتيجية شــراكات مــع أصــحاب املــصلحة ال

ــة املنقحــة ملكافحــة   مــن اجملتمــع املــ فريــق رصــد وأنــشئ  ــة تنفيــذ االســتراتيجية الوطني دين ملراقب
لتــصدي لالفــساد، واختــذت ترتيبــات لتعزيــز قــدرات منظمــات اجملتمــع املــدين واجملــالس احملليــة   

ــساد ــق . للف ــش    وواف ــى م ــسالم عل ــاء ال ــدرات   صــندوق بن ــاء الق ــدعم بن ــة  لروع ل ــة العام ألمان
التوعيـة   يف ة كـبري مـسامهة األمانـة العامـة   وقـد سـامهت     . الستراتيجية الوطنية ملكافحـة الفـساد     ل
  .عدد من املشاورات واملناقشاتإجراء قضايا الفساد، من خالل ب

ول صـ باألإىل التـصريح    املـوظفني العمـوميني     وجهت اللجنة   الرئيس كوروما،   باقتداء  و  - ٣٢
 القــبض علــى اللجنــة وألقــت، ٢٠٠٩ينــاير /كــانون الثــاين ٣٠موعــد أقــصاه العائــدة إلــيهم يف 

 أثـارت  ،أكتوبر/ تشرين األول  ٣  تقرير مؤرخ  يفو. قاض يف احملكمة العليا بتهمة تلقي رشاوى      
 ميغـاواط مـن الكهربـاء يف فريتـاون،          ١٠قيـام احلكومـة مبـنح عقـد لتزويـد            بـشأن اللجنة القلـق    

وأوضحت احلكومة أنه ال توجد أعمـال إثـراء غـري           . أنه مل يتم التقيد بقواعد الشراء     والحظت  
مشروع نتيجة منح العقد وأن أي خـرق لقواعـد الـشراء مل تكـن مقـصودة، وأهنـا نـشأت عـن                       

 والــذي فرضــته ٢٠٠٧ديـسمرب  / كــانون األول٢٠ضـرورة االلتــزام باملوعــد النـهائي احملــدد يف   
  .ريتاون بالكهرباءاحلكومة اجلديدة لتزويد ف
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  سرياليونيف اهليكل األمين  دعم  - الد  
تعزيـز هـذه املؤسـسات      ُيعتـرب   و. تحـسن الالرئيسية يف البلـد     واصلت املؤسسات األمنية      - ٣٣

  .مقياس حاسم لنجاح عملية توطيد السالمأنه يف النظام الدميقراطي 
اليون مسامهة كـبرية يف وضـع       قدم مكتب األمم املتحدة املتكامل لبناء السالم يف سري        و  - ٣٤

تـوافر آليـات    كفالة  هذه املعايري   تشمل  و. لشرطة سرياليون لعمليات حفظ األمن    معايري مناسبة   
ويقـوم أيـضا املكتـب      . قـّوة الـشرطة    ضـد     املقدمـة  مصداقية للتحقيق يف الـشكاوى    ذات  داخلية  
اليت سـتعزز عالقاهتـا     ن  سرياليوشرطة  للشراكة مع    اجملالس احمللية    لتعزيزمقترحات متويل   بوضع  

التـدريب يف اجملـاالت املتخصـصة، مثـل     حتتاج إىل مواصـلة   الشرطة إال أن. مع اجملتمعات احمللية  
من احلدود ومكافحة املخدرات غري املـشروعة، واملـاس واملعـادن الثمينـة األخـرى،      أاملطارات و 

 يف يف غايـة األمهيـة  حنة  اليت تقدمها اجلهات املاات املساعد وستظل. فضال عن الدعم اللوجسيت   
  . األمن الداخلييف جمال الرئيسية اهذه اجملاالت لتمكني شرطة سرياليون من أداء مسؤولياهت

مكتب األمم املتحدة املتكامل لبنـاء الـسالم يف         وضع   الفترة املشمولة بالتقرير،     وخالل  - ٣٥
ــاون مــع   ــع   ســرياليون، بالتع ــشتركة ملن ــة العمــل امل مبــساعدة مــن  ، ليونســريايف املخــدرات فرق

 الواليــات املتحــدة واململكــة املتحــدة، خطــة عمــل ملعاجلــة االجتــار غــري املــشروع          يتحكــوم
إىل خطــة العمــل اإلقليميــة الــيت   اخلطــة واســتندت. ســرياليونيف باملخــدرات واجلرميــة املنظمــة  

والـيت  ، ٢٠٠٨أكتـوبر  /اعتمدها املؤمتر الوزاري الذي ُعقد يف الرأس األخضر يف تشرين األول          
 غري املشروع باملخـدرات بوصـفه       االجتار”أقرهتا اجلماعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا بشأن        

  .“خطرا أمنيا على غرب أفريقيا
مـن أجـل   خمتلف األجهزة األمنية    بني   مجعتوضع خطة العمل إجنازا هاما ألهنا       وكان    - ٣٦

وبفـضل  . يف سـرياليون  غـري املـشروع     املخـدرات   وقـف هتريـب     حتقيق هدف مشترك، أال وهـو       
ــة العمــل املــشتركة ملنــع   كتــب املمــساعدة  وضــعت ســرياليون، يف املخــدرات واملعنــيني يف فرق

 موحدة حتدد أدوار ومـسؤوليات أعـضاء فرقـة العمـل يف التحقيـق يف اجلرميـة                يةإجراءات تشغيل 
الــيت ود هــاجلتنـسيق   بكتــبويقـوم امل . املنظمـة عــرب الوطنيـة واالجتــار غـري املــشروع باملخــدرات   

ــامج األمــم املتحــدة اإلمنــائي، ومكتــب األمــم املتحــدة    يبــذهلا  ،  واجلرميــةاملخــدراتاملعــين ببرن
  .فرقة العمل اتتطوير قدربوغريها من الشركاء الدوليني 

االستغالل االقتصادي ملا تزخر به سـرياليون مـن مـوارد حبريـة غنيـة وصـون                وُينظر إىل     - ٣٧
ــساحلي   ــها ال ــربوصــفهما أمن ــوين حيأم ــرابطني نيي ــال القرصــنة األخــرية،    . مت ويف ضــوء أعم

خطـوات مـن أجـل    يف اختـاذ  حكومة سرياليون، بالتعـاون مـع منظومـة األمـم املتحـدة،             شرعت  
وتعكــف األمــم املتحــدة والبنــك الــدويل علــى وضــع نظــام . تنظــيم مياههــا اإلقليميــة ومراقبتــها
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ا وطنيــا لتعزيـز قـدرات خمتلــف   لرصـد حركـات الـسفن الدوليــة ومراقبتـها، وسـيقترحان برناجمـ      
ولن ميكّن ذلك الربنامج السلطات مـن مكافحـة االجتـار الـدويل          . الوكاالت احلكومية املختصة  

باملخدرات وسائر األنشطة غري املشروعة فحسب، بل سيتيح أيضا فرصة ممتازة لزيادة الـدخل              
 . املوارد البحريةالذي تدرُّهالوطين 

تنفيذ التوصـيات الـواردة يف   ب املسلحة جلمهورية سرياليون     تواصل إصالح القوات  قد  و  - ٣٨
 إىل  ١٠ ٠٠٠االستعراض األساسي الذي يتوقع إجراء ختفيض يف عديد القـوات املـسلحة مـن               

ويف ســبيل .  يف هـذا الــصدد بيــد أن صـعوبات التمويــل ســتظل تـشكل حتــديا  .  جنـدي ٨ ٥٠٠
ت املـساعدة    اخلدمـة وأسـرهم، قـدم      حتسني أحوال معيشة أفراد القوات املـسلحة املـستمرين يف         

الـسالم لتـوفري مرافـق امليـاه والـصرف الـصحي يف الثكنـات العـسكرية                 بنـاء    صندوق   عن طريق 
ــاون   ــثالث يف فريت ــسية ال ــاء    . الرئي ــك، مت بن ــى ذل ــالوة عل ــة   ٢٠٠وع  وحــدة ســكنية يف اآلون

ملرافـق املتعلقـة هبـا    اغري أن نقـص أمـاكن اإليـواء املناسـبة و       . األخرية، بدعم من احلكومة اهلندية    
تقــدمي الــدعم اللوجــسيت مــا زال مــن الــالزم أيــضا وفــضال عــن ذلــك، . فتــئ يــشكل حتــديا مــا
 .اجليش إىل
  

 السلطةانتقال والالمركزية   -هاء   
ا جاهزا علـى وجـه      واملؤسسات العامة املعنية هب   لعملية الالمركزية   اإلطار العام   أضحى    - ٣٩

بنـاء  باإلضـافة  غري أنه . ٢٠٠٨يوليه / احمللية بنجاح يف متوز ، وأجريت انتخابات اجملالس   العموم
بعمليــة اجملتمــع قــدرات اجملــالس احملليــة والــوزارات املعنيــة، تــدعو احلاجــة إىل إذكــاء وعــي         

الــسلطة عــن طريــق تــسليم مزيــد مــن  انتقــال تعجيــل عمليــة األمهيــة مبكــان ومــن . الالمركزيــة
 . إىل اجملالسةالسلط

وقد قدم كل مـن برنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي وصـندوق األمـم املتحـدة للمـشاريع                   - ٤٠
ــدعم   ــة ال ــدرات   جلاإلنتاجي ــاء الق ــصعيد  هــود بن ــى ال ــيعل ــسمرب / كــانون األول٥ويف . احملل دي

اهلــدف و.  فتــرة الــسنتني الــسابقةمــدى، بــدأ التقيــيم الثــاين لعمــل اجملــالس احملليــة علــى  ٢٠٠٨
. اجملـالس احملليـة إىل املـواطنني      اخلـدمات املقدمـة مـن       كفالة حتسني   هو  لية  الرئيسي من هذه العم   

سـتكفل  كما  وستتيح نتائج التقييم إعادة توجيه األولويات اإلمنائية لألمانة املعنية بالالمركزية،           
امتثــال اجملــالس احملليـــة للمبــادئ التوجيهيــة املاليـــة واملتعلقــة بامليزانيــة، وســـواها مــن املبـــادئ        

 .هيةالتوجي

إكمـال  العمـل علـى   مـن املهـم   سـيكون  بنـاء القـدرات،   املتعلقـة ب  سائل  املـ وعالوة على     - ٤١
سد الثغـرات الـيت تعتـري تنفيـذ     وبغية . ٢٠٠٤االستعراض اجلاري لقانون احلكومة احمللية لعام  

ــذا  ــانون، ه ــدت الق ــة   عق ــة بالالمركزي ــة معني ــة عمــل وطني ــشاورية يف    فرق ــدة اجتماعــات ت ع
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: الـيت تقتــضي التوضــيح والتاليــة املتعلقــة باملـسائل   حتديــد األحكـام  خــضت عـن ، مت٢٠٠٨ عـام 
 والعالقــات بــني املــشيخات واجملــالس احملليــة؛  دور الربملــان وجلــان التنــسيق بــني املقاطعــات  )أ(
 مدونــة قواعــد ســلوك أعــضاء )د( مجــع اإليــرادات احملليــة؛ )ج(مــشاركة اجملتمــع املــدين؛  )ب(

املالحظـات  تلـك   وستـستخدم   . ؤسـسة اجمللـس احمللـي مبقتـضى الدسـتور          محايـة م   )هــ (اجملالس؛  
 .٢٠٠٩األولية الستعراض سياسة الالمركزية الوطنية يف الربع األول من عام 

  
 دعم وسائط اإلعالم  -واو   

وتـشري  .  سـكان سـرياليون    أهم وسيلة من وسائل االتصال بالنسبة لغالبيـة       اإلذاعة  ظل  ت  - ٤٢
وتـؤدي إذاعـة     .اإلذاعة بانتظـام   يف املائة من السكان يستمعون إىل        ٨٥ التقديرات إىل أن زهاء   

. األمــم املتحــدة دورا مهمــا نظــراً جلــودة براجمهــا ونطــاق بثهــا الــذي يكــاد يغطــي البلــد بأســره
مكتــب األمــم املتحــدة  ، اتفقــت احلكومــة مــع  )٢٠٠٥ (١٦٢٠وعمــال بقــرار جملــس األمــن   

ى خريطـة طريـق لتحويـل إذاعـة األمـم املتحـدة إىل حمطـة               علـ  املتكامل لبناء السالم يف سرياليون    
  .إذاعة عامة مستقلة

ومبوجب املقترحات احلالية، ستتحول حمطة إذاعة سرياليون اململوكة للدولـة إىل حمطـة               - ٤٣
وستنقل أرصدة إذاعة األمـم املتحـدة إىل هـذه          . إذاعة عامة مستقلة، امسها هيئة إذاعة سرياليون      

يما يتعلق بالتمويل األويل إلنشاء هيئة إذاعة سرياليون، واصـل مكتـب األمـم              وف. اهليئة اجلديدة 
  .املتحدة اتصاالته مع اجلهات املاحنة الدولية، وكانت الردود إجيابية إىل حد اآلن

وقدم مكتب األمم املتحدة الدعم التقين إلعداد مشروع القانون املنـشئ هليئـة اإلذاعـة                 - ٤٤
ويكفـل القـانون إدارة اهليئـة       . س الـوزاري ريثمـا يبـت الربملـان بـشأنه          اجلديدة، الذي أقـره اجمللـ     

وخالل الفترة املشمولة بالتقرير، حـصلت إذاعـة األمـم          . اجلديدة مبا يتماشى مع املعايري الدولية     
املتحدة للمرة الثانية على جائزة من إحدى املنظمات احمللية باعتبارها األفضل من بـني وسـائط                

  .ية يف البلداإلعالم اإللكترون
  دعم حقوق اإلنسان وسيادة القانون  -زاي   

ظلت سرياليون تسجل بوجه عام اجتاها ثابتا صوب احترام احلقوق املدنيـة والـسياسية                - ٤٥
ولئن كانت حرية التعبري وحريـة الـصحافة حمتـرمتني بـشكل عـام، فـإن وجـود قـانون                  . يف البلد 
  .يبقى مثار قلق بالنسبة لوسائط اإلعالم جيّرم التشهري الذي ١٩٦٥لعام العام النظام 
 الذي كـان قـد سـبق     بقانون حقوق الطفل  ديسمرب/ يف كانون األول   وبدأ العمل رمسيا    - ٤٦

وعـالوة علـى ذلـك، نظـم مكتـب األمـم املتحـدة بالتعـاون مـع وزارة التعلـيم منتـدى                 . اعتماده
  . الثانوي يف سرياليونتشاوريا وطنيا بشأن إدماج حقوق اإلنسان يف مناهج مدارس التعليم
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إزاء تشويه األعضاء التناسـلية     فيما يبدو   قف  اتغري املو توألول مرة يف تاريخ سرياليون،        - ٤٧
تعهد بعض زعماء القبائل بعدم إخـضاع أي امـرأة دون الثامنـة عـشرة مـن عمرهـا       إذ لإلناث،  

ون األطفــال ووضــعت وزارة الرعايــة االجتماعيــة والــشؤون اجلنــسانية وشــؤ  . لتلــك املمارســة
خطــة بــشأن قــوانني إقامــة العــدل بــني اجلنــسني، وعــززت إذكــاء الــوعي إزاء حقــوق املــرأة يف  

  .بأسره البلد
ــابع لألمــم املتحــدة واملــساعدة        - ٤٨ ــاء الــسالم الت وبفــضل الــدعم املبــذول مــن صــندوق بن

 اإلنـسان   االستشارية والتقنية املقدمة من مكتب األمم املتحدة، دخلت اللجنـة الوطنيـة حلقـوق             
طور التشغيل ونفذت عددا من الربامج، مبـا يف ذلـك إصـدار أول تقريـر هلـا موجـه إىل الربملـان         

وأقر الربملان أيضا الصكوك التشريعية الناظمة لتقـدمي الـشكاوى          . “حالة حقوق اإلنسان  ”عن  
  .إىل اللجنة، واإلجراءات الالزمة لفتح حتقيقات عن انتهاكات حقوق اإلنسان

ن التمويل التحفيزي املقدم عن طريق صندوق بناء الـسالم التـابع لألمـم املتحـدة                غري أ   - ٤٩
مل يـرد مزيـد مـن        ، وقد تتـأثر عمليـات اللجنـة سـلباً مـا           ٢٠٠٩يناير  /سينضب يف كانون الثاين   

وعليـه، وضـعت اللجنـة خطـة عمـل اسـتراتيجية متتـد        . الدعم من احلكومة والـشركاء الـدوليني    
عدة تقنية من مكتـب األمـم املتحـدة، وذلـك هبـدف إنـشاء صـندوق                 لفترة ثالث سنوات، مبسا   

  .مشترك للتربعات الجتذاب الدعم من جهات ماحنة متعددة
وبتمويلٍ مـن برنـامج تنميـة قطـاع العدالـة الـذي ترعـاه اململكـة املتحـدة وكـذلك مـن                    - ٥٠

ية املقدمـة مـن   صندوق بناء السالم التابع لألمم املتحـدة، وبفـضل اخلـدمات التقنيـة واالستـشار       
مكتب األمم املتحدة وبرنامج األمم املتحـدة اإلمنـائي، مت تـوفري التـدريب للمـوظفني التنفيـذيني        
القانونيني العاملني يف اجلهاز القضائي وكذلك ملوظفي احملـاكم احملليـة، وجـرى اسـتقدام قـضاة                 

ونتيجــة . ملــهمإضــافيني وتقــدمي املــوارد، مبــا يف ذلــك املعــدات واملركبــات، مــن أجــل تعزيــز ع 
لـذلك، أصــبح يتـوافر اآلن لــدى معظــم املقاطعـات قــضاة مقيمــون، وصـارت احملــاكم تبــت يف     

 دعـوى متـأخرة، ممـا أدى إىل         ٤٠٠الدعاوى بشكل أكثر انتظاماً، ومت البّت يف مـا يربـو علـى              
 بيــد أنــه ســتدعو احلاجــة إىل بــذل مزيــد مــن اجلهــود   .تقلــيص االكتظــاظ املفــرط يف الــسجون 

  .اكتظاظ السجون املفرط، وحتسني أحوال معيشة السجناءملعاجلة 
 يف جمـال مـسائل حقـوق        ا تـدريبي  ابرناجمـ وخالل الفترة املشمولة بـالتقرير نفـذ املكتـب            - ٥١

وُنظـم أيـضا برنـامج آخـر بـشأن القـضايا            .  من مـدعي الـشرطة وحمققيهـا       ١٠٠اإلنسان لفائدة   
ابط شـرطة وقـع علـيهم االختيـار للنـشر            ضـ  ٦٥اجلنسانية يف سياق حفظ السالم، اسـتفاد منـه          

وبــدأ برنــامج األمــم املتحــدة اإلمنــائي أيــضا العمــل باالشــتراك مــع    . يف بعثــات األمــم املتحــدة 
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حتــسني فــرص الوصــول إىل ” مليــون دوالر، عنوانــه ١١احلكومــة علــى تنفيــذ مــشروع بقيمــة 
  .ور قطاع العدل، هبدف سد الثغرات اليت تعت“٢٠١١-٢٠٠٩العدل يف سرياليون يف الفترة 

  
  تنفيذ توصيات جلنة احلقيقة واملصاحلة  -حاء   

واصــل مكتــب األمــم املتحــدة تقــدمي املــساعدة إىل احلكومــة يف تنفيــذ توصــيات جلنــة      - ٥٢
وبفـــضل التمويـــل التحفيـــزي املقـــدم مـــن صـــندوق بنـــاء الـــسالم مببلـــغ   . احلقيقـــة واملـــصاحلة

رنـامج جـرب األضـرار الالحقـة بـضحايا الـرتاع            دوالر، من املتوقـع أن يبـدأ تنفيـذ ب         ماليني   ٣,٤
. مل يـرد دعـم دويل إضـايف        بيد أن استمرار الربنامج سيظل موضع شك ما       . األهلي عما قريب  

بعــد الــرتاع ضــمانُ معاجلــة املآســي  ومــن الركــائز الالزمــة لبنــاء ســرياليون أقــوى يف مرحلــة مــا
هــذه الغايــة، سيــستمر توجيــه  قيــق ولتح. واملظــامل الــيت ختللــت احلــرب األهليــة الطويلــة األمــد  

النداءات، عن طريق الصندوق االستئماين املتعدد املاحنني املقترح، من أجـل دعـم برنـامج جـرب                 
  .األضرار وكذلك املساعدة يف تنفيذ سائر توصيات جلنة احلقيقة واملصاحلة

  
  الدستورمراجعة عملية   -طاء   

تنقـيح الدسـتور احلـايل      علـى   قـة واملـصاحلة      وتقريـر جلنـة احلقي     اتفاق لوميه للسالم  نّص    - ٥٣
 الـيت أنـشأهتا احلكومـة الـسابقة         مراجعـة الدسـتور   وعليه، أوصـت جلنـة      . ١٩٩١املعتمد يف عام    

، وقــدمت تقريرهــا إىل الــرئيس كورومــا منــذ ١٩٩١ دســتور عــام علــى تعــديال ١٣٦بإدخــال 
  .ونّيف عام
يتــه، بأنــه علــى اســتعداد لتقــدمي وأبلــغ مكتــب األمــم املتحــدة احلكومــة، متــشيا مــع وال  - ٥٤

بيــد أن احلكومــة مل تتخــذ . لعمليــة مراجعــة الدســتورخــدمات املــساعدة التقنيــة واالستــشارية  
واحلكومة مـدعّوة إىل التحـرك      . الدستورمراجعة  قرارا بعد بشأن طريقة تعاملها مع تقرير جلنة         

 نطـاق أوسـع علـى حنـو     وكفالـة مـشاركة عاّمـة النـاس علـى     املراجعة بسرعة لدفع عجلة عملية    
وتظـل األمـم املتحـدة ملتزمـة     .  وأوصت به جلنة احلقيقة واملصاحلة     لوميه للسالم توقّعه اتفاق    ما

  .مبساعدة احلكومة يف هذه العملية
  احملكمة اخلاصة لسرياليون  -سابعا   

أصدرت احملكمة اخلاصة لسرياليون، اليت أنشئت حملاكمـة األشـخاص الـذين يتحملـون             - ٥٥
 األعظم من املسؤولية عن اجلرائم املرتكبة خـالل الـرتاع املـسلح يف سـرياليون، أحكامـاً                  القسط

، وهي ختطـط لالنتـهاء   ٢٠٠٨مستأنفة يف دعويني من الدعاوى األربع املعروضة عليها يف عام          
، والـدعوى األخـرية املقامـة ضـد شـارلز تـايلور، يف الهـاي                ٢٠٠٩من الدعوى الثالثة يف عـام       
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ونظرا للتوقعات بوقف أنشطة احملكمـة بـصفة هنائيـة          . ٢٠١٠أكتوبر  /تشرين األول هبولندا، يف   
، جيـري التخطـيط علـى قـدم وسـاق إلقامـة آليـة لالضـطالع مبـا بقـي بذمـة                       ٢٠١٠حبلول عام   

مكتـب  مهـام   ومن بني املسائل الرئيسية الـيت قـد تـؤثر يف            . احملكمة اخلاصة من التزامات قانونية    
ــه و   ، مثــل املــ األمــم املتحــدة  ــع احملكمــة مبــا يف ذلــك نقل وجــه اســتخدامه يف  سائل املتعلقــة مبوق

  .املستقبل، وحتديد مكان إليواء حمفوظات احملكمة اخلاصة وتغطية مصاريفه
  

  برنامج بناء السالم  -ثامنا   
. مــا زالــت ســرياليون تــنعم بــسالم نــسيب منــذ مــرور ســت ســنوات علــى هنايــة الــرتاع    - ٥٦
بيـد أن العديـد مـن األسـباب         . سابقا تشكّل أي هتديد الستقرار البلـد      تعد القوات املتمردة     ومل

تـزال قائمـة، وباتـت احلاجـة تـدعو إىل التـصدي        اجلذرية وراء احلرمان والعزلة االجتمـاعيني ال      
 ة متـضافر  ادواحلكومة مع شركائها الدوليني وأسرة األمم املتحدة جهـ        تبذل  وهلذا السبب،   . هلا

ــسالم يف ســري    ــاء ال ــل بن ــتني سياســيتني     لتعجي ــى وجــه اخلــصوص إىل وثيق ــتناد عل اليون، باالس
 مـن  رئيسيتني، مهـا برنـامج الـرئيس مـن أجـل التغـيري والرؤيـة املـشتركة ألسـرة األمـم املتحـدة،            

  .٢٠٠٨ديسمرب / كانتا قد صدرتا بشكل متتال يف كانون األولأجل سرياليون،
  

  برنامج الرئيس من أجل التغيري  -ألف   
 الــذي برنــامج التغــيري، أصــدر الــرئيس كورومــا  ٢٠٠٨ديــسمرب /ون األول كــان١يف   - ٥٧

سياســات احلكومــة وأولوياهتــا األساســية علــى امتــداد الــسنوات الــثالث املقبلــة، ويرســي حيــدد 
  .األساس املكني لبناء السالم يف سرياليون

البلـد،  ههـا   بالتحديات االجتماعية االقتصادية اجلسام الـيت الـيت يواج        ويعترف الربنامج     - ٥٨
 يف  ٦٠ويؤكد أن السبيل الرئيسي للتخلص من براثن الفقر املدقع الذي يكابده مـا يربـو علـى                  

املائة من السكان إمنا هو إحداث حتول رئيسي يف االقتصاد الـسرياليوين عـن طريـق اجلمـع بـني                    
حكومــة وحيــدد الربنــامج األولويــات الرئيــسية لل . النمــو االقتــصادي والتنميــة البــشرية املطــردة 

تعزيز اإلمداد بالكهرباء بشكل موثـوق؛ والنـهوض بـالنمو االقتـصادي وال سـيما مـن               : كالتايل
خــالل الزراعــة واســتغالل مــصايد األمســاك، وحتــسني اهلياكــل األساســية يف البلــد، والتعجيــل     

. بالتنميــة البــشرية مــن خــالل حتــسني التثقيــف الــصحي وســائر اخلــدمات االجتماعيــة احليويــة   
اإليـدز والتخفيـف مـن آثـاره مـن          /ى ذلك، سيظل درء فريوس نقص املناعة البـشرية        وعالوة عل 

  .أولويات احلكومة
ر غـري املـشروع      خطر االجتا  استمرار الفساد، وتصاعد    برنامج التغيري  الرئيس يف وحدد    - ٥٩

 املخــاطر النامجــة عــن بطالــة الــشباب الواســعة النطــاق بوصــفها األخطــار   باملخــدرات، وتزايــد
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وأعـاد الـرئيس تأكيـد التـزام        . ة واملباشرة الثالثة اليت حتدق بـسالم سـرياليون واسـتقراره          الرئيسي
  .حكومته القاطع بالتصدي هلذه التحديات

 بليــون ٢,١ويقـدر التمويـل الــالزم لتحقيـق األهــداف املبينـة يف برنـامج الــرئيس مببلـغ         - ٦٠
 بليــون دوالر ضــمن إطــار  ١,٢وقــد تعهــدت احلكومــة وشــركاؤها اإلمنــائيون بتقــدمي  . دوالر

  .اإلنفاق املتوسط األجل
  

   من أجل سرياليونالرؤية املشتركة ألسرة األمم املتحدة  -باء   
سعياً إىل توجيه مجيع املوارد املتاحة توجيها فعاال إىل تنمية سـرياليون وكفالـة التنـسيق                  - ٦١

بوضـع رؤيـة   والـدوليني،  القوي، قام ممثلي التنفيذي، بالتعاون مع أصـحاب املـصلحة الـوطنيني            
سرياليون، وهي عبارة عـن اسـتراتيجية مـشتركة حتظـى          من أجل   مشتركة ألسرة األمم املتحدة     

بكامــل الــدعم مــن وكــاالت األمــم املتحــدة وبراجمهــا العاملــة يف البلــد، كمــا حظيــت بــإقرار     
  .حكومة سرياليون

ب األمـم املتحـدة والواليـات       وجتمع الرؤية املشتركة بني الوالية السياسية املنوطة مبكتـ          - ٦٢
اإلمنائية واإلنـسانية املوكلـة إىل وكـاالت األمـم املتحـدة وصـناديقها وبراجمهـا، وحتـدد مـسامهة                    
منظومة األمم املتحدة يف تنفيذ برنـامج الـرئيس مـن أجـل التغـيري واسـتراتيجية سـرياليون للحـد                     

 علـى توطيـد الـسالم، حتـدد     وعالوة على اهلدف العام املتمثـل يف مـساعدة احلكومـة         . من الفقر 
اإلدماج االقتصادي للمنـاطق الريفيـة؛   ) أ: (الرؤية املشتركة أربع أولويات برناجمية رئيسية، هي   

وحتقيـق تكـافؤ فـرص احلـصول علـى الرعايـة       ) ج(وإشراك الـشباب العاطـل عـن العمـل؛          ) ب(
  .وتعزيز احلوكمة الرشيدة) د(الصحية؛ 

ل مــن البنــك الــدويل، ومــصرف التنميــة األفريقــي،  وقــد انــضم إىل مؤيــدي الرؤيــة كــ   - ٦٣
وسـيتيح هـذا اإلقـرار تـضمني     . وصندوق النقد الدويل، والشركاء اإلمنائيني، وجلنة بناء الـسالم        

املــساعدة اإلمنائيــة املقدمــة إىل ســرياليون اســتراتيجية متماســكة لبنــاء الــسالم، باإلضــافة إىل         
  . كفاءة املعونةاملساعدة على حتقيق أهداف إعالن باريس بشأن

، سـيجري إعـداد تـدخالت برناجميـة         املبينة يف الرؤيـة املـشتركة     ولويات  األواستناداً إىل     - ٦٤
 يتــوىل إدارتـه برنــامج األمــم  “صـندوق اســتئماين متعــدد املـاحنني  ”حمـددة وتنفيــذها عـن طريــق   

 املمثلـة  الجتـذاب اجلهـات املاحنـة غـري       خصيصا  والصندوق االستئماين مصمم    . املتحدة اإلمنائي 
ــبالد      ــدراهتا يف ال . يف ســرياليون، والــيت ترغــب يف اســتخدام خــدمات أســرة األمــم املتحــدة وق

تعزيـز القـدرة علـى وحـدة        هبـدف   وعالوة على ذلـك، مت إنـشاء عـدد مـن اخلـدمات املـشتركة                
أربعة مكاتب ميدانية إقليمية مـشتركة      إنشاء  وتشمل هذه اخلدمات    . األداء لدى األمم املتحدة   
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 املتحــدة، وكــذلك خــدمات مــشتركة يف اجملــاالت اللوجــستية واألمنيــة والطبيــة وجمــال    لألمــم
  .صيانة املركبات

  
  أنشطة جلنة بناء السالم  -تاسعا   

وقـد عملـت جلنـة بنـاء الـسالم،          . ما زالت سرياليون تتلقى الدعم من جلنة بناء الـسالم           - ٦٥
رئيس االجتمـاع املخـصص لبلـد حمـدد     حتت القيادة املقتدرة للسفري فرانك ماجور من هولندا،         

بشأن سرياليون، بوصفها منتدى مهما لتحفيز االهتمام املتواصل بالتحديات اليت تواجه عمليـة             
ووفقــا . وأتاحــت أيــضا لــسرياليون فرصــة حــشد املــساعدة اإلمنائيــة  . توطيــد الــسالم يف الــبالد

نة بناء السالم فيما تقوم به مـن        للوالية املنوطة مبكتب األمم املتحدة، قدم املكتب الدعم إىل جل         
نـصف الـسنوي    أنشطة يف سرياليون، مبا يف ذلك املساعدة يف األعمال التحضريية لالسـتعراض             

 / كـــانون األول١٥، املعقـــود يف نيويـــورك، يف  يف جمـــال بنـــاء الـــسالمالثـــاين إلطـــار التعـــاون
  .٢٠٠٨ ديسمرب

 ا مليــون دوالر كــان قــد منحهــ٣٥ يف املائــة مــن أصــل ٩٠وقــد أُنفــق مــا يربــو علــى    - ٦٦
صــندوق بنــاء الــسالم لــسرياليون، وذلــك مــن أجــل تنفيــذ أربعــة عــشر مــشروعا لــدعم جهــود  

ــة     ــسالم احليوي ــاء ال ــة ســرياليون يف جمــاالت بن ــذ   . حكوم ــد اكتمــل تنفي ــه  وق ــا جمموع ــة م أربع
هيـة  وأوصـت اللجنـة التقنيـة اللجنـة التوجي        . يف طـور اإلجنـاز    مـشاريع   زال عشرة    مشاريع، وما 

ــأن         ــة ســرياليون، ب ــذي وحكوم ــي التنفي ــشترك يف رئاســتها ممثل ــيت ي ــسالم، ال ــاء ال ــصندوق بن ل
تــستخدم األمــوال غــري املخصــصة يف تنفيــذ عــدد مــن املــشاريع املهمــة األخــرى، مبــا يف ذلــك    

  .العملية اجلارية إلنشاء هيئة إذاعة عامة وطنية مستقلة لسرياليون
ــا   - ٦٧ ــاء الــسالم يف ســرياليون،   ويف االجتمــاع االستعراضــي الث ين لتنفيــذ إطــار التعــاون لبن

احلكــم التقــدم احملــرز يف جمــاالت مكافحــة الفــساد، والالمركزيــة و بنــاء الــسالم الحظــت جلنــة 
ويف الوقـت نفـسه،     . احمللي، وإصالح القطاع العام، وهتيئة بيئـة مواتيـة لتطـوير القطـاع اخلـاص              

ميــة إىل تعزيــز الوحــدة الوطنيــة واحلــوار بــني دعـت اللجنــة احلكومــة إىل مــضاعفة جهودهــا الرا 
وطُلــب كــذلك إىل احلكومــة أن . األحــزاب وكــذلك تنفيــذ توصــيات جلنــة احلقيقــة واملــصاحلة

ــر        ــة الســتراتيجية احلــد مــن الفق ــة الثاني ــة والورق ــسيق املعون ــات تن ــة آللي ــصيغة النهائي ــضع ال . ت
كومة من أجل التغيري، عـالوة علـى        وتعهدت األمم املتحدة وجلنة بناء السالم بدعم برنامج احل        

  .تشجيع تقدمي املساعدة الدولية للحد من خماطر االجتار غري املشروع باملخدرات والقرصنة
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  املالحظات  -عاشرا   
ليون، بدعم من األمم املتحدة وسائر الشركاء الدوليني، إحـراز تقـدم يف             اواصلت سري   - ٦٨

لكثري مما ينبغي عمله حـىت تكـون اإلجنـازات هنائيـة،     بيد أنه ال يزال هناك ا. جمال توطيد السالم  
ويف هـذا الـصدد، فـإين       . سيما من خـالل معاجلـة األسـباب اجلذريـة للـرتاع األخـري يف البلـد                 ال

أشعر باالرتياح إلعـراب حكومـة الـرئيس كرومـا عـن اإلرادة الـسياسية الالزمـة للتغلـب علـى                     
وثبــت بوضــوح كــبري مــن خــالل  . ميةالتحــديات الــيت يواجههــا البلــد بــصورة مباشــرة، وســل  
، واالنتخابــات الرئاســية  ٢٠٠٨يوليــه /اقتراعــات اجملــالس احملليــة الــيت متــت بنجــاح يف متــوز      

، أن ثقافــة دميقراطيــة بــدأت تــضرب جبــذورها ٢٠٠٧أغــسطس /والتـشريعية الــيت تلتــها يف آب 
  . يف سرياليون

ميقراطيــة الـيت حتققـت حــىت   ويف حـني ُيتخـذ املزيـد مــن اخلطـوات لتعزيـز املكاسـب الد        - ٦٩
اآلن، فمــن املهــم أن تتعــاون مجيــع فئــات جمتمــع ســرياليون، مبــا يف ذلــك احلكومــة واألحــزاب   

ومتس احلاجـة بوجـه   . السياسية واجملتمع املدين من أجل تعزيز الوئام الوطين واملصاحلة السياسية 
حلامسـة، مبـا يف ذلـك    خاص إىل بذل جهود أكرب ملواجهـة التحـديات االجتماعيـة واالقتـصادية ا             

  . تدهور اهلياكل األساسية واالخنفاض الشديد يف قاعدة اإليرادات
وما حتقق هـذا التقـدم يف سـرياليون إال نتيجـة اللتـزام شـعبها وقادهتـا بالـسالم ونتيجـة                        - ٧٠

ويف هــذا . للــدعم القــوي املقــدم مــن الــشركاء الــدوليني، مبــا يف ذلــك منظومــة األمــم املتحــدة   
ــدويل ككــل      الظــرف احلاســ  ــدول األعــضاء واجملتمــع ال ــاء الــسالم، فــإين أناشــد ال م، ظــرف بن

  . مواصلة تقدمي الدعم لسرياليون، ال سيما من أجل تنفيذ برنامج التغيري الذي يتبناه الرئيس
. ومن الضروري بذل جهود أكرب لكفالة تنفيذ اسـتراتيجية احلكومـة ملكافحـة الفـساد                 - ٧١

 الــضخمة الــيت ميكــن أن  اإلمكانــاتالظــاهرة ذات خــدرات، هــذه فاالجتــار غــري املــشروع بامل 
تقوض األمن واالستقرار االجتماعي واالقتصادي يف البلد، بل ويف املنطقة، جيب التـصدي هلـا                

لـذلك  . وتظـل بطالـة الـشباب أشـد املـشاكل حـدة      . قبل أن تستفحل ورمبا تشكل خطرا أكـرب     
العمالة هبدف احلـد مـن آثـار التـهميش الـيت             من أجل خلق فرص      إجراءاتيلزم التعجيل باختاذ    

  . يعانيها شباب سرياليون، اجلزء األكرب من السكان، منذ وقت طويل
 اهتمـام أكـرب حبالـة ضـحايا     إيـالء وينبغي أن تواصل حكومة سرياليون واجملتمع الـدويل     - ٧٢

 هلــم ويف هــذا احلــرب األهليــة املــدمرة يف البلــد والــسهر علــى تــوفري الرعايــة والتأهيــل الالزمــني
الصدد، أود لفت االنتباه إىل برنامج التعويـضات املقـرر لـضحايا احلـرب األهليـة، الـذي تلقـى                    

ــا مــن صــندوق بنــاء الــسالم، والــذي يلــزم تزويــده مــع ذلــك مبــوارد       حــىت إضــافيةمتــويال أولي
  . قائما يظل
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لـى توسـيع    جلنة بناء السالم من أجل مساعدة حكومـة سـرياليون ع          وإين ألشيد جبهود      - ٧٣
وسوف يكون من الضروري تكثيف هذه اجلهود بـسبب األزمـة املاليـة العامليـة               . قاعدة املاحنني 

وأشـعر باالرتيـاح ملـا اختذتـه احلكومـة          . اليت من احملتمل أن تؤثر يف املـساعدة اإلمنائيـة اخلارجيـة           
  . رمن تدابري لتوسيع نطاق التعاون وتعزيزه مع بلدان اجلوار املباشر وغري املباش

ويساورين القلق بوجه خـاص إزاء اخلطـر املتزايـد الناشـئ عـن نـشاط جتـار املخـدرات                      - ٧٤
املؤسـسات الـيت تعهـد      ألن  ونظـرا   . الدوليني الذين يستعملون سرياليون كنقطـة للـشحن العـابر         

هلا الدولة مبكافحة خطر املخدرات غري املشروعة وأثرها الـسليب احملتمـل علـى خمتلـف جوانـب                  
لسرياليوين، مؤسسات حديثة العهد، فـإن مـن املهـم زيـادة تعزيـز قـدرات البلـد العامـة                    اجملتمع ا 

على مواجهة هذه املسألة، مبا يف ذلـك مـساعدة سـرياليون يف جمـال مكافحـة مـشكلة القرصـنة                     
  . البحرية املتفاقمة يف مياهها الساحلية

يني وسـائر الـدول   وختاما، أود أن أعرب عن خالص تقديري لشركاء سرياليون الـدول           - ٧٥
وأود أن أكرر التأكيد على التزام األمم املتحـدة املتواصـل بـدعم             . األعضاء ملساعدهتم املستمرة  

وأود . حكومــة ســرياليون يف جهودهــا الراميــة إىل تنفيــذ برنــامج التغــيري الــذي وضــعه الــرئيس   
في مكتـب   ولنربغ، وإىل مـوظ   شـ كذلك أن أتقدم بالشكر إىل ممثلي التنفيذي، مايكل فـون در            

األمم املتحدة املتكامل لبنـاء الـسالم يف سـرياليون ومجيـع أعـضاء فريـق األمـم املتحـدة القطـري           
  . على جهودهم اليت ال تكل يف تنفيذ والية البعثة

 


