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ــاء           ــام عــن مكتــب األمــم املتحــدة املتكامــل لبن ــاين لألمــني الع ــر الث التقري
 سرياليون  السالم يف

  
 مقدمة ‐ أوال  

قدم هذا التقرير عن مكتب األمم املتحـدة املتكامـل لبنـاء الـسالم يف سـرياليون عمـال                   ي  - ١
كـل   تقـارير     اجمللس إىل األمني العام تقدمي      فيه الذي طلب  )٢٠٠٨ (١٨٢٩بقرار جملس األمن    

وبناء على ذلك يغطـي هـذا التقريـر أنـشطة املكتـب يف الفتـرة                . عن أنشطة املكتب  أربعة أشهر   
 .٢٠٠٩مايو / أيار٣١فرباير إىل / شباط١من 

  
 التطورات السياسية -ثانيا   

 بـصورة   ا انـدلعا   وتعـصب  ا سياسـي  اشهدت سرياليون يف الفترة املشمولة هبذا التقرير عنفـ         - ٢
بيد أنـه أمكـن   . كد الطبيعة اهلشة للعملية الدميقراطية الناشئة يف البلد   أ للقلق، مما    مفاجئة ومثرية 

ة إىل تــصميم ــــيرجــع بــصورة أساسي، األمــر الــذي زاعــــة جديــدة مــن النــــوع جولــــتفــادي وق
كبــار القــادة الــسياسيني الــرئيس إرنيــست بــاي كورومــا، وااللتــزام واحلكمــة اللــذين أظهرمهــا  

ــا  حــزب املــؤمتر الــشعيب العــام، وحــزب املعارضــة الرئيــسي، احلــزب الــشعيب     حلزب احلــاكم،ب
، حبـضور رئـيس     ٢٠٠٩أبريـل   / نيـسان  ٢ مـشترك يف     بيـان  توقيع الطرفني    أدىوقد  . لسرياليون

البـــارزة وأعـــضاء الـــسلك الدبلوماســـي، الوطنيـــة وكبـــار الـــوزراء والشخـــصيات اجلمهوريـــة 
ق الدميقراطيـة  ـــ إعـادة البلـد إىل طري  ى ـــ إللرئيـسي،  ك احلـدث ا ـي هبـا ذلـ  ـــ حظي  ـــ التة  ــوالدعاي

 .والسالم واالستقرار

مارس، وقبيل االنتخابات الفرعيـة للمجـالس احملليـة يف          / آذار ١٢ إىل   ٩ويف الفترة من     - ٣
احلزب الشعيب لسرياليون وحـزب املـؤمتر   أنصار  مقاطعة بوجيهون، حدثت مشادات عنيفة بني       

وُعقـدت االنتخابـات    . بات خطرية وتسببت يف تأجيل االنتخابـات      الشعيب العام، أدت إىل إصا    
غري أن حوادث العنف السياسي اليت وقعت سابقا أثـرت سـلبا يف             . مارس/ آذار ٢٨الفرعية يف   
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نسبة مشاركة الناخبني احملتملني وأجربت بعض القرويني على اجتيـاز احلـدود إىل داخـل ليربيـا         
 .طلبا للسالمة

دام بني أنصار حزب املؤمتر الشعيب العام واحلزب الـشعيب           صُ وقع مارس/ آذار ١٣ويف   - ٤
األعمـال تـضرر    لتلـك   ونتيجـة   . واسـُتخدمت األحجـار وقنابـل الـبرتين       . لسرياليون يف فريتـاون   

وأُحـرق عـدد مـن املركبـات        . مكتب احلزب الشعيب لسرياليون ومبىن اجمللس البلـدي لفريتـاون         
 حلقـت أضـرار مبركبـة       ،مـارس / آذار ١٤و  أ ١٣يف يوم   و. داخل مقر احلزب الشعيب لسرياليون    

تابعة للوزير املقيم للوالية الشرقية، وهو عضو يف حـزب املـؤمتر الـشعيب العـام، نتيجـة إلشـعال                    
 مقـر   هائجـة مـارس هامجـت مجـوع       / آذار ١٦ويف   .أشخاص جمهولني النار فيها يف بلدة كينيما      

وتعـرض  .  أخطـر حـادث خـالل هـذه الفتـرة      احلزب الشعيب لسرياليون يف فريتـاون، فيمـا اعُتـرب         
املبىن للنهب وحلقـت بـه أضـرار جـسيمة وأصـيب عـدد مـن أنـصار احلـزب الـشعيب لـسرياليون                        

وتـرددت ادعـاءات بـأن بعـض النـساء تعرضـن لالغتـصاب واالعتـداء اجلنـسي يف أثنـاء            . جبراح
ــسابقني   . اهلجــوم ــاتلني ال ــل علــى أن بعــض املق ــضا دالئ ــة  العــاملني حال وظهــرت أي ــا يف خدم ي

ــاء اهلجــوم علــى مكاتــب احلــزب       ــة كــانوا حاضــرين أثن وكــاالت إنفــاذ القــانون التابعــة للدول
وبدت الشرطة غري جمهزة جتهيزا كافيا وعـاجزة عـن الـسيطرة بفعاليـة علـى                . الشعيب لسرياليون 
 . تلك احلوادث

ــسياسية أســهمت يف جــو      - ٥ ــدو أن حمطــات اإلذاعــة اململوكــة لألحــزاب ال  ولألســف يب
احملطــات نائــب تلــك وقــد أجــربت التعليقــات االســتفزازية الــصادرة عــن  . التعــصب الــسياسي

سام سومانا، الذي توىل زمام األمور يف غياب الـرئيس، علـى تعليـق عملياهتـا                صامويل  الرئيس  
ــارا مــن   ــا اعتب وأقــرت اللجنــة املــستقلة لوســائط اإلعــالم هــذا التعليــق،   . مــارس/ آذار١٤مؤقت
 . اعة التابعة لألحزاب مغلقة منذ ذلك احلنيوظلت حمطات اإلذ

 ممثلـي التنفيـذي يف فريتـاون وقيـادة مكتـب      كـان وطوال فترة األحـداث املبينـة أعـاله،      - ٦
 بنـشاط لـدعم     يتـدخالن ) مكتب بناء الـسالم   ( األمم املتحدة املتكامل لبناء السالم يف سرياليون      

وأوفـد املكتـب بـسرعة      .  العنف الـدائرة   السلطات الوطنية، من أجل املساعدة على إهناء أعمال       
ــسياسية،      ــة تــسجيل األحــزاب ال ــدما مبقاطعــة بوجيهــون إىل جانــب مــوظفي جلن فريقــا إىل جن

وسـاعد املكتـب أيـضا علـى        . للعمل مع الشرطة احمللية واألحزاب السياسية على كفالـة اهلـدوء          
حمللـي التـابعني للحـزب       أعضاء اجمللـس ا    عضو من نزع فتيل التوتر الناجم عن إلقاء القبض على         

نقـل بعـض الـشبان الـذي     قـام ب   بأنـه الشعيب لـسرياليون يف مقاطعـة كـايالهون، أفـادت التقـارير       
عندما أحاط حشد معـاد مـن      ،  مارس/ آذار ١٦يف  و. كانوا حيملون أعتدة هجومية إىل فريتاون     

 كـانوا ن  مـن شـبان احلـزب الـشعيب لـسرياليو     ٢٢بــ  أنصار حزب املؤمتر الـشعيب العـام وغريهـم       
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ــذي تعــرض للنــهب      ــيهم الفكــاك فــوق ســطح مــبىن مقــر احلــزب ال ــدخل ممثلــي   ،وتعــذر عل ت
 .شرطة سرياليونعلى أيدي التنفيذي شخصيا لكفالة إجالئهم ساملني 

األحــداث مباشــرة شــرع املكتــب يف حــوار بــني احلــزبني الرئيــسيني، يف  تلــك وعقــب   - ٧
الدبلوماسـي، هبـدف التوصـل إىل تـسوية         وأعـضاء الـسلك     اجلمهورية  مشاورة وثيقة مع رئيس     

. ســـلمية جلميـــع املـــشاكل الـــيت أدت إىل تفـــاقم التـــوتر بـــني احلـــزبني الرئيـــسيني يف ســـرياليون 
ت مشاورات تبـادل اآلراء واملناقـشات العامـة الـيت جـرت بوسـاطة املكتـب وغـريه عـن                     أسفرو

ثلي التنفيـذي ذلـك     ، حيث شهد مم   ٢٠٠٩أبريل  / نيسان ٢ مشترك يف    بيانقادة احلزبني ل  توقيع  
ويف وقــت الحــق أعلــن ثالــث أكــرب األحــزاب الــسياسية، وهــو احلركــة الــشعبية  . التطــور اهلــام

 املشترك، مما جيعلـه بالفعـل   البيانللتغيري الدميقراطي، أنه سينضم أيضا إىل االتفاق املعلن عنه يف         
 .اتفاقا متعدد األطراف

 املــشترك، البيــانملواقــف املتفــق عليهــا يف  وســعيا للتوصــل إىل توافــق يف اآلراء بــشأن ا  - ٨
حدد حزب املؤمتر الشعيب العام واحلزب الشعيب لـسرياليون كـل علـى حـدة عـددا مـن القـضايا           

واشـترك يف رئاسـة عمليـة احلـوار بـني األحـزاب        .اليت تـشكل أساسـا جلـوالت مناقـشة إضـافية     
وكــان الــدعم القــيم الــذي  .ممثلــي التنفيــذي ورئــيس جلنــة تــسجيل األحــزاب الــسياسية بالنيابــة
أملانيــا والــصني وغانــا وفرنــسا  قدمــه شــركاء ســرياليون الــدوليون الرئيــسيون، وال ســيما ممثلــو   

ذا أمهيــة حامســة يف كفالــة ونيجرييــا واململكــة املتحــدة والواليــات املتحــدة واالحتــاد األورويب،  
 وثيـق   على حنو  االتصال   وخالل املفاوضات استمر ممثلي التنفيذي يف      .جناح املفاوضات الثنائية  

التوصــل مبكــرا إىل هتيئــة اجملــال أمــام تدخلــه ودعمــه القــوي أدى الــرئيس كورومــا، الــذي  مــع
 .املشترك البياناتفاق بشأن 

 املشترك يف جوهره إىل وقف مجيـع أعمـال التعـصب والعنـف الـسياسي؛          البيانويدعو   - ٩
؛ وإنـشاء آليـات مـستقلة للتحقيـق         واعتراف احلكومة واملعارضة بدور كـل منـهما ومـسؤولياته         

وقـد   .يف أحداث العنف السياسي وأعمال االغتصاب والعنـف اجلنـسي املزعومـة واستعراضـها             
 بالتشاور مع املعارضة بشأن التعيينات اهلامة يف املناصـب          البيانالتزم رئيس اجلمهورية أيضا يف      

 .العليا للمؤسسات ذات األمهية الوطنية

 املشترك واليت متهـد     يان االتفاقات اليت مت التوصل إليها يف إطار الب         هو واألهم من ذلك   - ١٠
الطريــق لعالقــات مــستقبلية بنــاءة بــني األحــزاب الــسياسية، يف ســبيل حتقيــق توافــق آراء ثنــائي   

 إىل تعزيـــز االحتـــرام الثنـــائي يـــانويـــدعو الب .بـــشأن املؤســـسات والـــسياسات الوطنيـــة اهلامـــة
ا فيها الشرطة واجلهاز القضائي واللجنة االنتخابيـة الوطنيـة وجلنـة            ملؤسسات الدولة يف البلد، مب    

ويؤكــد كــذلك توافــق اآلراء  .تــسجيل األحــزاب الــسياسية واللجنــة الوطنيــة حلقــوق اإلنــسان 
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ـــالثنائ ــشـ ـــأن احلاجـــي ب ــى إدم  ـ ــا عل ـــة إىل العمــل مع ــسابقني، وتفكيــك   ـ ــةاج احملــاربني ال  كاف
ة مـشاعر عدائيـة بـني    ــــ ى أيـــب علـــل التغلـــن أجـــا مــالعمل معة؛ وـــات الشباب املقاتل  ــمجاع
ـــأجنح ــشبــ ـــاحلزبياب ــة ال ــة       ةـ ــة التابع ــشكله حمطــات اإلذاع ــذي ت ــل ال ــشأن اخلطــر احملتم ؛ وب
ة وطنيــة عامــة مــستقلة ُتــسمع فيهــا مجيــع  ـــــى إنــشاء إذاعــــة، واحلاجــة إلــزاب الــسياسيـــــلألح

 . وجهات النظر

مكتـب  قـد قـام   و . املـشترك دعمـا متواصـال مـن اجملتمـع الـدويل       البيانتطلب تنفيذ   وسي - ١١
 بنـاء علـى     ،نيبناء السالم يف سـرياليون وفريـق األمـم املتحـدة القطـري ومجيـع الـشركاء الـدولي                  

ــسياسية    ــة وزعمــاء األحــزاب ال ــدعم   ، بوضــعطلــب رئــيس اجلمهوري  خطــة مفــصلة لتنظــيم ال
مزيد مـن الـدعم املباشـر لالستعراضـني املـستقلني، وحـوار               تقدميوستشمل هذه اخلطة     .الدويل

األحزاب السياسية، وإصالح مكاتـب احلـزب الـشعيب لـسرياليون، وتعزيـز قـدرات الـشرطة يف              
وأود أن أؤكــد يف هــذا الــسياق أمهيــة صــندوق األمــم املتحــدة لبنــاء    . جمــال مكافحــة الــشغب 

مـن  االسـتجابة بـسرعة وفعاليـة    مـن  الـدويل   األمم املتحـدة واجملتمـع      منظومة   مكّنالسالم الذي   
 .املساعدة على التغلب على األزمة السياسيةأجل 

علــى أوســع نطــاق ممكــن يف أحنــاء البلــد،  املهــم كفالــة التــرويج للبيــان املــشترك  ومــن   - ١٢
وقد أدت إذاعـة األمـم    .ألحزاب السياسية يف مجيع الوالياتالتابعة ل نظمات  املوكفالة حضور   

وإضافة إىل ذلك سـعى مكتـب   . سرياليون دورا هاما يف السعي لتحقيق هذا الغرضاملتحدة يف  
نفـوذ كـبري،   يتمتـع ب ذي الـ لـديانات  ل نشط مع اجمللس املشترك     على حنو بناء السالم إىل التعاون     

لمنظمــات غــري احلكوميــة واجملتمــع املــدين، ووســائط اإلعــالم لخمتلــف املنظمــات اجلامعــة مــع و
 املـشترك ونـشر     يـان د الفنـانني الـسرياليونيني مـن أجـل الـسالم، لـشرح الب             الوطنية، وكذلك احتا  

  .رسالة املصاحلة
منـذ  البلـد  الـسائد يف  زاج املـ علـى حـدوث تغـري يف     تدل  عالمات إجيابية   وقد لوحظت     - ١٣

املؤشـرات تـدل   فـإن  تحـديات،  بعـض ال يف حـني ال تـزال هنـاك        و. التوقيع علـى البيـان املـشترك      
 للبلـد   سـتتيح الـسري علـى طريـق املـصاحلة الـيت           قـد بـدأوا      ني الـسياسي  نيحلـزب  ا على أن قادة كال   

ستقبل والتغلـــب علـــى التحـــديات تنميـــة البلـــد يف املـــتركيـــز جهـــوده اجلماعيـــة علـــى فرصـــة 
  . الكثرية املاثلة أمامهاالجتماعية واالقتصادية 

ــادرة    - ١٤ ــا بب ــرئيس كوروم ــام ال ــ ، مــصاحلة سياســية وق ــسان٤زار يف ف ــل/ ني  املكاتــب أبري
،  لـسرياليون  لحـزب الـشعيب   الـوطين ل  رئيس  ورد الـ  ؛  املتضررة التابعة للحزب الـشعيب لـسرياليون      

يف فريتـاون  حـزب املـؤمتر الـشعيب العـام     زار مكاتـب  فـ ،   باملثل  البادرة تلكعلى  جون بنجامني،   
ــ دعــيوباإلضــافة إىل ذلــك، . أبريــل/ نيــسان٩يف  لحــزب الــشعيب لــسرياليون  الــوطين لرئيس ال
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وكـان احلـدث    مـايو،   / أيـار  ١٦يف  العـام   املـؤمتر الـشعيب     مؤمتر منـدويب حـزب      لقاء كلمة أمام    إل
 احتفـاالت الـذكرى    علـى الـرئيس كورومـا ضـيفا       حـل   ،  أبريـل /نيـسان  ٢٧ ويف. سابقة تارخيية 

ة يـ األخواخلطـوات   سرياليون العديـد مـن      وشهدت  .  احلزب الشعيب لسرياليون   تأسيسالسنوية ل 
تـد  متأريـد هلـا أن    إذا   هاهذه تطورات ال بـد مـن تـشجيع        و. حزاب زعماء األ  بني خمتلف املماثلة  
احلـزب الـشعيب    كـل مـن      إىل   ةجمموعـات الـشباب املنتـسب     كما أن   .  يف مجيع أحناء البلد    وتتعمق

تـصرحيات  حزب املؤمتر الشعيب العام واحلركة الشعبية للتغيري الـدميقراطي أصـدرت     لسرياليون و 
.  العنــفنبــذوالــسياسي التــسامح إحــالل العمــل مــن أجــل هــا تعــرب فيهــا عــن عزممــشتركة 

مـع ممثلـي التنفيـذي،      اجتماعـات   وغريه مـن منظمـات اجملتمـع املـدين، يف           األديان  جملس  وأبدى  
دور كـبري يف توعيـة اجلمهـور        باالضـطالع بـ    م عـن التـزامه    والبيان املـشترك، وأعربـ    ل اقويدعما  

ونبـذ العنـف،    السياسي  وتعزيزا لرسالة التسامح    . نيااحلامسة من الب  ذات األمهية   بشأن اجلوانب   
حـزب املـؤمتر الـشعيب      اجتماعـات مـشتركة مـع       احلركة الـشعبية للتغـيري الـدميقراطي        زعيم  عقد  
  . واحلزب الشعيب لسرياليون يف املقاطعة اجلنوبيةالعام 
 يــادةز منــها يقــصد يتتغــيري املواقــف والــإىل  الراميــة تــهامحلتنفيــذ واصــلت احلكومــة و  - ١٥

وشــدد . مــستويات اجملتمــع الــسرياليوينخمتلــف علــى جتــاه الغــري  ؤوليةالــشعور بالواجــب واملــس
ــا يف خطــاب    ــرئيس كوروم ــه إال ــوم  ىل األوجه ــة ي ــسان١٤م ــى ضــرورة   / ني ــل، عل ــي أبري حتل

وزراء الـ داء الـيت أبرمهـا    األعقـود   اإلعالن عـن    االنفتاح والصراحة والرتاهة، وتعهد بـ     حكومته ب 
إضـفاء الطـابع املؤسـسي علـى هـذه          ومـن أجـل     . ال عن غريها من الوثائق اهلامة     رئيس فض المع  

لـرئيس كورومـا    أطلـق ا  املواقـف والـسلوك، و    أمانة عامة مكلفة بتغيري      احلكومة   أنشأتاحلملة،  
ــسان١٩ يف ــل / ني ــوطين  أســبوع أبري ــاء ال ــالكربي ــس احلــدف غــرس هب ــالوطين وال ــل ت شبث مبث

  .ألمةا خدمة
فرباير عـن  / شباط ٢٧إىل تنشيط احلكومة، أعلن الرئيس كوروما يف        ويف خطوة ترمي      - ١٦

تعديل وزاري مشل تغيريات منها االستعاضة عن وزير املناجم واملوارد املعدنية بـشاغل منـصب               
زيـر املاليـة والتنميـة االقتـصادية     ، كما تبادل يف سياقه كـل مـن و   والعامةوزير الشؤون الرئاسية 

وزيـر الطاقـة واملـوارد املائيـة منـصب وزيـر الثـروة          وتـسلم   . صبيهما من وزير التجارة والصناعة  و
 املنطقـة   يفملنظمة األمـم املتحـدة للتنميـة الـصناعية          سابق  وُعني ممثل   . السمكية واملوارد البحرية  

ر الشؤون اخلارجية والتعاون الـدويل      يوزوكان  .  والعامة وزيرا للشؤون الرئاسية  دون اإلقليمية   
  .احتفظوا مبناصبهم الوزاريةعضاء احلكومة الذين أ ووزير الدفاع من بني
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، ياالئـتالف احلكـوم  يف شـريك  وهـي  ، واحتفظت احلركة الشعبية للتغـيري الـدميقراطي      - ١٧
اشـتكى  ،  الرئيـسي حزب املعارضـة  هو  احلزب الشعيب لسرياليون، و   بيد أن   . مبقاعد يف احلكومة  

  .  البلداجملموعات العرقية يفال متثل كافة احلكومة من أن 
مـؤمتره الـوطين    واحلـزب الـشعيب لـسرياليون       وعقد كل من حزب املـؤمتر الـشعيب العـام             - ١٨

لماليـة والتنميـة االقتـصادية      لجون بنجامني، وهو وزير     وانُتخب  . خالل الفترة قيد االستعراض   
 وطنيـا للحـزب، بينمـا أعـاد       احلزب الشعيب لـسرياليون، رئيـسا       السابقة اليت شكلها    كومة  احليف  

 مالا وحـ ا للحـزب  وطنيـ اانتخـاب الـرئيس كورومـا رئيـس      باإلمجـاع   الشعيب العـام    حزب املؤمتر   
  .٢٠١٢عام لة ينتخابات الرئاسيف االلواء احلزب ل

  
  التطورات األمنية   -ا ثالث  

منـذ األحـداث الـيت وقعـت     ظلت احلالة األمنية العامة يف سرياليون هادئة إىل حد كبري             - ١٩
الـذين  عدد من األشـخاص     يف مالحقة قضائية ل   شرطة سرياليون   وشرعت  . مارس/يف شهر آذار  

مارس يف مكاتـب احلـزب الـشعيب لـسرياليون          / آذار ١٦يف  الذي وقع   احلادث  كانت هلم صلة ب   
عرفـة كيـف تعاقبـت     الداخلية ملتحقيقاتعددا من ال  أيضا  شرطة سرياليون   وبدأت  . يف فريتاون 

  . ه التحديدأحداث العنف والسبب يف اندالعها على وج
حكومـــة ســـرياليون خطـــوات ملموســـة ملكافحـــة االجتـــار باملخـــدرات غـــري واختـــذت   - ٢٠

املـشتركة  فرقـة العمـل     مـن خـالل سـن التـشريعات وتـشكيل           ذلك على اخلصوص    ، و ةاملشروع
  . اجلهات املاحنة الدوليةالشركاء من بدعم من ، املخدراتنع مل

شخـصا، مـن بينـهم      ١٨ة العليا يف فريتاون      احملكم أدانتبريل  أ/ نيسان ٢١  و ٢٠ويف    - ٢١
 ٧٠٣,٥ بعـد مـصادرة    بطريقـة غـري قانونيـة،     دلـ استرياد الكوكايني إىل الب   لقيامهم ب جانب،  أ ٨
ــ/ مـــن الكوكـــايني يف متـــوزيلوغرامـــاتك واعُتـــرب أن .  يف مطـــار لـــونغي الـــدويل٢٠٠٨ هيوليـ

املـدانني علـى الفـور إىل عهـدة         جانب  األوُنقل ثالثة من    . املعايري الدولية جرت وفق   احملاكمات  
حرقــت لواليــات املتحــدة، وأُاحكومــة الواليــات املتحــدة ملواجهــة اهتامــات جنائيــة أخــرى يف   

مكتـب   كبـار املـسؤولني احلكـوميني، و       هاالكوكايني احملجـوزة يف عمليـة شـفافة شـهد         كميات  
  .اإلعالم طسائواجملتمع املدين و وممثلو، بناء السالم يف سرياليون

مارس، إىل أن املناقشات مـع حكومـة غينيـا          / آذار ٣٠حكومة سرياليون، يف    شارت  وأ  - ٢٢
ــزاع بــشأن ــا  ن ــا  احلــدودي ينغ ــدائر بــني ســرياليون وغيني ــسر  مل، ال ــا كــان ت .  مقــرراحــسب م

انــسحاب وصــرحت كــذلك بــأن بعــض املــسائل املتعلقــة بالقيــادة والــسيطرة قــد شــابت بــأن    
  .حلل الرتاع احلدوديبصفة عامة د املبذولة القوات املسلحة الغينية من ينغا واجلهو
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  التطورات االقتصادية واالجتماعية   - رابعا  
داخــل ديــوان الــرئيس مكتــب شــؤون املقــيمني بــاملهجر، وحــددت   أنــشأت احلكومــة   - ٢٣

هدفه يف النهوض إىل أقصى حد خبـربات املهـاجرين مـن أهـايل سـرياليون ودرايتـهم ومـواردهم             
وسـتعاجل هـذه املبـادرة الفجـوات     . لتنميـة االجتماعيـة واالقتـصادية للبلـد      املالية من أجل حتقيق ا    

املوجودة على صعيد القدرات احمللية، وتزيد من تدفق التحويالت املالية إىل البلـد، وتـساهم يف     
  . إجياد قطاع خاص قوي قادر على خلق فرص العمل

ــّوه يف ســريالي     - ٢٤ ون، فــسيكون الرتفــاع ونظــرا ألن موســم األمطــار الرئيــسي قــد بــدأ لت
 تــأثري قــوي علــى ٢٠٠٩ واخنفاضــها بعــد ذلــك يف عــام ٢٠٠٨أســعار املــواد الغذائيــة يف عــام 

وال تزال أسعار الـسلع الغذائيـة يف املنـاطق احلـضرية مرتفعـة، يف حـني يظـل                 . قرارات املزارعني 
وهـي املـصدر    -اخلـارج  املقـيمني ب مـن  املالية ن التحويالت فإوعالوة على ذلك،   . الدخل ثابتا 

رغم وجـود   و. تراجع بسبب األزمة املالية العاملية    ما فتئت ت   -الرئيسي للدخل لكثري من األسر      
كـبرية  العـداد   األ يف صـفوف  ، وخاصـة    عليـه صول  احلـ فإن فـرص     البلد،   ما يكفي من الغذاء يف    

  .شكل مصدر قلق كبريتمن الفقراء، 
بـدأت  و،  أولوياهتـا علـى رأس     غذيـة الـوطين لأل  نتـاج   اإلاحلكومة الزراعـة و   وقد جعلت     - ٢٥

ــة ومنظمــة      ــة األفريقــي واملفوضــية األوروبي ــدعم مــن مــصرف التنمي ــة األمــم املتحــدة ل ب ألغذي
وبرنـامج األغذيـة العـاملي والعديـد مـن املنظمـات            الصندوق الدويل للتنميـة الزراعيـة       والزراعة و 

 ،د مقابـل العمـل    ولنقـ أو ا اء  الغـذ هـا أنـشطة تقـدمي       برامج جديـدة، مبـا في      يف تنفيذ    غري احلكومية 
 احملـصول الـوطين الرئيـسي املتمثـل يف     إنتـاج تعزيـز عمليـات   لـضمان  وذلـك   ،وخاصـة للـشباب  

وزارة الزراعــة تــوفر نتــاج األغذيــة، إزيــادة ومــن أجــل . إيــصاله إىل األســواق وهوجتهيــزاألرز 
علـى سـبيل     ،دةامليكانيكيـة واألمسـ   احلرث بـاآلالت    البذور وخدمات    والغابات واألمن الغذائي  

يف تنفيـذ   الـوزارة أيـضا     وشـرعت   . توسـطة احلجـم   املصغرية و من املزارع ال  موعات  جمل،  االئتمان
اإلنتـاج والطلـب وانعـدام األمـن        تتبع  لتحسني  وبرامج جديدة لتحسني الرصد واإلنذار املبكر،       

  . بدعم من منظمة األغذية والزراعة وبرنامج األغذية العاملي، الغذائي
هتـدف إىل تنميـة     الرئيس استراتيجية لتنمية القطاع اخلاص      أطلق  مارس،  / آذار ٢٦يف  و  - ٢٦

وســتركز .  تقليــل االعتمــاد علــى املــاحنني الــدولينيومــن مثّالقطــاع، ذلــك التجــارة مــن خــالل 
، وزيـادة فـرص احلـصول علـى       على مباشرة األعمال احلرة ودعمها    تشجيع  الستراتيجية على   اال

 التجاريـة   ، وخفض تكـاليف األعمـال     إىل األسواق فرص وصول الفقراء    هتيئة  ، و  امليسر التمويل
  .هاوخماطر
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إىل   نيأسـبوع دامـت   بعثـة     فريق من صندوق النقـد الـدويل       اختتمأبريل،  / نيسان ٧يف  و  - ٢٧
فضال عـن    النمو،   حتقيقاحلد من الفقر و   ملرفق  الرابع  االستعراض  فريتاون ركزت على ترتيبات     

املنـاخ  فريق أنـه علـى الـرغم مـن تـدهور            الوالحظ  .  اقتصاد سرياليون  العاملي على الكساد  تأثري  
اسـتقرار  علـى    حافظـت اإلصالحات االقتصادية واهليكلية الـيت تقـوم هبـا احلكومـة            فإن  العاملي،  

املــساحة املاليــة الكافيــة لتنفيــذ أن احلكومــة تفتقــر إىل أيــضا الحــظ الفريــق و. االقتــصاد الكلــي
 يف  ٥,٥بنـسبة   للبلـد    مجـايل اإل يالناتج احملل وقد ارتفع   . احلد من الفقر  و التنمية   براجمها يف جمايل  

 بيد أن التـضخم ال يـزال يف       . أساسا إىل زيادة اإلنتاج الزراعي    راجع  ذلك  و ،٢٠٠٨ئة عام   اامل
  . خانة العشرات

احلكومة، بدعم مايل وتقـين مـن       ويف إطار التصدي لتفشي احلمى الصفراء، اضطلعت          - ٢٨
الـسكان يف مقاطعـة   ت سـتهدف اناجحـة  ملـة تطعـيم     حب العاملية وشـركاء آخـرين،       منظمة الصحة 

 .يف املائـة  ٨٤  بلغـت تغطيةب ،)باستثناء النساء احلوامل(ما فوق ف أشهر من العمر    ٩البالغني  بو  
ــة  قــدمت كــذلك  ــيم الــدعم منظمــة الــصحة العاملي ــة يف املقاطعــات باســتخدام  لتقي منــاذج احلال
.  تفـشي املـرض  طـر خل  مقاطعة معرضـةٌ  ١٣مقاطعة من أصل     ١١أن  ييم  من التق تبني  و ،رياضية

يف من احلمى الصفراء علـى نطـاق واسـع          وقائية  محلة تطعيم   سرياليون  ستجري  ونتيجة لذلك،   
 بــدعم مــن منظمــة ،تبقــى مــن الــسكانمــن  لتغطيــة ٢٠٠٩نــوفمرب /مــايو وتــشرين الثــاين/أيــار

وزارة الــصحة لــ الــدعمة الــصحة العامليــة منظمــوكــذلك قــدمت . الــصحة العامليــة واليونيــسيف
  . ٢٠١٩-٢٠١٠ صياغة أول خطة استراتيجية لقطاع الصحة للفترةلوالصرف الصحي 

شاور مـع مجيـع الـشركاء يف التنميـة،          وسيواصل مكتب بناء السالم يف سـرياليون، بالتـ          - ٢٩
ــضايا        ــن الق ــدد م ــشأن ع ــة ب ــة إىل احلكوم ــشورة التقني ــدمي امل ــسية تق ــشتركالرئي ــدة  امل ــني ع ة ب

  .فرص العمل للشبابإجياد  ومحاية املوارد البحرية، و،احلوالسأمن  مثل ،قطاعات
  

  حقوق اإلنسان وسيادة القانون   - خامسا 
بينما يتواصـل االجتـاه اإلجيـايب حنـو احتـرام حقـوق اإلنـسان، ال تـزال هنـاك ممارسـات                        - ٣٠

أن إىل منظمـة الـصحة العامليــة    وتـشري تقـديرات   .تقـوض حقـوق املـرأة والطفلـة    ضـارة  تقليديـة  
رهــا، يف معظــم احلــاالت، إىل  يف املائــة مــن مجيــع الفتيــات يف سـرياليون يتعرضــن كَ ٩٤حـوايل  

  . تشويه أعضائهن التناسلية قبل بلوغهن سن الثامنة عشرة
ستراتيجية إصالح قطاع العدل وخطة االستثمار فيـه للفتـرة       الساعد التنفيذ املتزامن    يو  - ٣١

وزارة التنمية الدولية يف اململكة املتحـدة،       على مدى ثالث سنوات بدعم من        ٢٠١٠-٢٠٠٨
 الــذي “٢٠١١-٢٠٠٩حتــسني إمكانيــة اللجــوء إىل القــضاء يف ســرياليون للفتــرة ”ومــشروع 
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يف اتباع هنج شـامل لـسد الثغـرات ومواجهـة التحـديات               املتحدة اإلمنائي،  األمميدعمه برنامج   
  . يف قطاع العدل

 يف الظــروف احتــسن بعــض الــسجونشــهدت صــالح الــسجون، إلطــار مــشروع ويف إ  - ٣٢
جهــود مــن أجــل ختفيــف وقــد بــدأت مثــة يــشكل حتــديا، ال يــزال االكتظــاظ غــري أن . املعيــشية

مرافـق امليـاه   هناك أيضا مشاكل أمام توفري زال تال و. يف سجن بادمبا ُرود يف فريتاون  التكدس  
  . والتصحاح والصحة

ــزال اال  - ٣٣ ــن أجــل       وال ي ــرياليون م ــصحفيني يف س ــة ال ــن رابط ــدم م ــاس املق ــت يف لتم الب
ويـذهب  .  أمـام احملكمـة العليـا      ا معروضـ  ١٩٦٥دستورية بعض مواد قـانون النظـام العـام لـسنة            

الـذي يكفُلُـه   أن تلك املواد جتـرم القـدح ومـن مث تنتـهك احلـق يف حريـة التعـبري         إىل  الصحفيون  
 مـن   ا أمـور  ظم، ُيـن  بـشياخة القبائـل   شروع قانون يتعلق    موهناك  . ١٩٩١عام  لدستور سرياليون   

إال أن التقـدم احملـرز يف تعـديل قـانون     . الشيوخ، بانتظـار بـت الربملـان فيـه       كبار   اتبينها انتخاب 
  .اجلنسية ومشروع قانون العجز ال يزال بطيئا

  
  تنفيذ توصيات جلنة تقصي احلقائق واملصاحلة   - سادسا 

احلـرب األهليـة، وبـدعم مـن املنظمـة الدوليـة            انتـهاء   با علـى     سنوات تقري  ٧بعد مضي     - ٣٤
تنفيـذ برنـامج    جهـازا ل  احلكومـة أخـريا     وضـعت   للهجرة ومتويل أويل من صندوق بناء الـسالم،         

وعلى مـدى األشـهر الثالثـة    . أوصت به جلنة تقصي احلقائق واملصاحلة     ما  التعويضات على حنو    
. اتالتعويـض املستحقني لبعض   ايا احلرب    من ضح  ١٦ ٥٠٠املاضية، سجلت احلكومة حوايل     

ألموال حمدودة للغاية، مل يتسن إال تلبية بعض االحتياجات امللحة للضحايا، مبـا يف              ألن ا ونظرا  
ذلك الرعاية الصحية، واملأوى، والتعليم، والتعويضات الرمزية مثل النصب التذكارية وأعمـال            

  .إحياء الذكرى وإعادة الدفن
مكتـب بنـاء   مـن    مبـساعدة    ،استدامة برنامج التعويضات، جيري حاليـا     تعزيز  ومن أجل     - ٣٥

ثــالث ســنوات مــن أجــل وضــع األســاس تغطــي فتــرة اســتراتيجية عمــل  إعــداد خطــة ،الــسالم
  .  من جهات ماحنة متعددةلدعم لربنامج التعويضاتلتقدمي ا

  
  احملكمة اخلاصة   - سابعا  

 ماليـني دوالر    ٦,٥ بـالتقرير مبلغـا قـدره        تلقت احملكمة اخلاصة خالل الفترة املـشمولة        - ٣٦
وهلم مين الشكر على هذه املـساعدة الـيت         من دوالرات الواليات املتحدة من املاحنني الدوليني،        

حكمـت احملكمـة اخلاصـة علـى عيـسى حـسن            ،  ٢٠٠٩أبريل  / نيسان ٨ويف  . جاءت يف حينها  
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 هاثوريـة، ومـوريس كـالون قائـد    جلبهة املتحـدة ال ا كان ُيعرف با   املؤقت السابق مل  الزعيم  ِسسيه  
 عامـا  ٢٥  عامـا و ٤٠  عامـا و ٥٢، بالـسجن ملـدة   هتـا السابق، وأوغسطني غباو أحد كبـار قاد     

ــهم يف    ــوايل، عقــب إدانت ــر / شــباط٢٥علــى الت ــسانية   ٢٠٠٩فرباي  بارتكــاب جــرائم ضــد اإلن
  . نوانتهاكات خطرية أخرى للقانون اإلنساين الدويل أثناء احلرب األهلية يف سرياليو

مجيــع اخلاصــة احملكمــة أهنــت وباســتثناء احملاكمــة اجلاريــة لتــشارلز تــايلور يف الهــاي،     - ٣٧
، ٢٠٠٩فربايــر /ويف شــباط. حماكماهتــا، ولكــن مــن املنتظــر مواصــلة إجــراءات االســتئناف هبــا  

نظمت احملكمة منتدى استشاريا من أجل النظـر يف طرائـق نقـل املعـارف إىل الـشركاء احمللـيني                    
بنقـل املـدانني إىل     تتعلـق   حكومة سرياليون يف مناقـشات      وتنخرط  . وحفظ السجالت القضائية  

  . عقوبتهممدةلقضاء بلد ثالث 
  

   االستعراض الدستوريةعملي  - ثامنا  
ومل تعلـن احلكومـة حـىت اآلن     . االستعراض الدستوري املقرر  على صعيد   توقف التقدم     - ٣٨
تناول التقريـر املعـين باالسـتعراض الدسـتوري الـذي قُـدم إىل الـرئيس               اليت تعتزم هبا    كيفية  العن  

تحدة تشجيع احلكومـة علـى املـضي سـريعا يف هـذه             وتواصل األمم امل  . كوروما يف وقت سابق   
فيها وفق توصية جلنة تقصي احلقـائق واملـصاحلة         توسيع نطاق املشاركة الشعبية     العملية وكفالة   

وال تــزال األمــم املتحــدة ملتزمــة مبــساعدة احلكومــة يف تلــك العمليــة،   . واتفــاق لوميــه للــسالم
  .ية إىل جلنة االستعراض الدستوريدمات االستشارية والتقناخلوذلك من خالل توفري 

  
  الدعم املقدم إىل املؤسسات الدميقراطية والوطنية  -تاسعا   

أبريـل األسـاس    / نيـسان  ٢، يـضع البيـان املـشترك الـصادر يف           أعـاله حسب املـشار إليـه        - ٣٩
 أمهيـة   هلـا تعزيز املؤسسات الوطنيـة احليويـة الـيت         تستهدف  يبذله احلزبان من جهود مشتركة       ملا
  . اليت حتققت يف البلددميقراطيةالكاسب املغة يف توطيد بال
  

  اللجنة االنتخابية الوطنية  -ألف   
أجرت اللجنة االنتخابية الوطنيـة، خـالل الفتـرة املـشمولة بـالتقرير، عملـييت انتخابـات              - ٤٠

. ما حـزب املـؤمتر الـشعيب العـام    فيهفرعية للمجالس احمللية يف مقاطعيت بوجيهون وبومبايل، فاز      
بنــاء أمــاكن ، واخلاصــة بباللجنــةاســتمرت األعمــال املتعلقــة  وبــدعم مــن الــصندوق املــشترك،  
  .برامج بناء القدراتتنظيم املكاتب، وشراء مرافق التخزين، و
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  جلنة تسجيل األحزاب السياسية   -اء ب  
مــع توقيــع البيــان املــشترك، ستــضطلع جلنــة تــسجيل األحــزاب الــسياسية بــدور متزايــد   - ٤١
 :الثالثـة قليميـة   اإلراكـز   واملحـوار مـستمر متعـدد األحـزاب يف فريتـاون            إقامـة   ية يف تيـسري     األمه

وهلذا الغرض، يعمل برنامج األمم املتحدة اإلمنـائي باالتفـاق مـع مجيـع              . ماكيين، وبو، وكينيما  
للمــساعدة التقنيــة تفــصيلي برنــامج صــياغة مـاحني الــصندوق املــشترك لــدعم االنتخابــات علـى   

ونظــرا ألمهيــة . أعماهلــا يف املنــاطق الــثالثالتوعيــة بلجنــة وزيــادة ال تعزيــز قــدرات يهــدف إىل
احلــوار املتعــدد األحــزاب، سيواصــل موظفــو الــشؤون الــسياسية يف مكتــب بنــاء الــسالم دعــم    

  .جنة ورئيسها بالنيابةلالأنشطة 
  

  اللجنة املستقلة لوسائط اإلعالم  -يم ج  
العنـف  أعمـال   ات احلزبيـة، الـذي سـاهم بقـدر كـبري يف             أبرز البث االستفزازي لإلذاع     - ٤٢
لوسـائط اإلعـالم مـن أجـل تنظـيم          قويـة   مارس، أمهية وجود جلنة مـستقلة       /يف آذار اندلعت    يتال

وهلـذا الـسبب، خيطـط مكتـب بنـاء          . املعـايري الدوليـة   ألرفـع   ورصد بـث وسـائط اإلعـالم وفقـا          
دة لبناء الـسالم مـن أجـل تعزيـز قـدرات          السالم لتوفري املساعدة من خالل صندوق األمم املتح       

اللجنــة املــستقلة لوســائط اإلعــالم علــى رصــد البــث اإلذاعــي يف مجيــع أحنــاء البلــد وبكــل            
  .احمللية اللغات

  
  اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان  -ال د  

أُحرز تقدم ملحوظ يف عمل جلنـة حقـوق اإلنـسان يف سـرياليون ويف بنـاء قـدراهتا مـن                    - ٤٣
نــاء باملقــدم يف إطــار صــندوق التحفيــزي التمويــل ولكــن .  بواليتــها القانونيــةأجــل االضــطالع

  .٢٠٠٩مارس /السالم قد نفد يف آذار
  

  الشرطة السرياليونية  -اء ه  
بــالروح تتــسم للــشرطة علــى الــرغم مــن التقــدم الكــبري احملــرز علــى صــعيد إنــشاء قــوة    - ٤٤
يــربز إمنــا مــؤخرا الــيت انــدلعت اسي أحــداث العنــف الــسيضــعف االســتجابة أثنــاء ، فــإن ةاملهنيــ

يف إطـار البيـان املـشترك،       يلـزم،   و. حاجة الشرطة إىل دعم إضايف يف اجملالني الـتقين واللوجـسيت          
مواصلة التدريب يف جمايل التفاوض وتسوية الرتاعات، فضال عن إدارة النظـام العـام ومهـارات                

وزارة التنميـة   ، باالشتراك مـع     مةوسيقوم مكتب بناء السالم يف األشهر القاد      . مكافحة الشغب 
لكة املتحـدة، بالعمـل مـع شـرطة سـرياليون مـن أجـل حتـسني معـايري الـسلوك يف                      مالدولية يف امل  

كمــا ســيدعم . ة االضــطراباتهــالــشرطة وقــدرهتا علــى االســتجابة لــشكاوى اجلمهــور ومواج 
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ــشطة   ــال  املكتـــب أنـ ــدريب يف جمـ ــشغب التـ ــة الـ ــوال . مكافحـ ــة  لزال يـ ــساعدة املقدمـ ــن لمـ مـ
 التمـاس   للحصول على املعدات ذات الصلة أمهية بالغة، وسيجري على سـبيل األولويـة             املاحنني

  .تلك املساعدة
واصلة تعزيز فرقة العمل املشتركة حلظـر       بتوفري الدعم الالزم مل   مكتب بناء السالم    وقام    - ٤٥

لعـدل، التـابع   املخدرات يف سرياليون، وأعد منهجا تدريبيا بتمويـل مـن برنـامج تطـوير قطـاع ا            
ــة املتحــدة  ــر        . للمملك ــال حظ ــى أعم ــدريبا عل ــل ت ــة العم ــراد فرق ــهج ألف ــيقدم املن ــب وس هتري

ربنــامج اإلمنــائي للمــساعدة الومــع تــوفري . رـــــاألمي ــــق فــــوالتحقية ــدرات غــري املــشروعــــاملخ
قـة العمـل يف     ي جمـال املـشتريات، سـتبدأ فر       ـــ لـدعم ف  لج األغذيـة العـاملي      ـــ  وتقـدمي برنام   ،ةــاملالي
ـــاست ـــالم املعـ ـــة لتحــسني قدراهتــدات احلــساســ ـــد التعبــوي وفــا علــى الــصعيـ ي جمــايل املراقبــة ـ

  . واألدلة اجلنائية
يقــوم قبــل احلــرب، الــشياخات تــضطلع بــه شــرطة كانــت ونظــرا ألمهيــة الــدور الــذي   - ٤٦

أعمـال  مج إلحيـاء    شـرطة سـرياليون ووزارة الداخليـة يف وضـع برنـا           بـدعم   مكتب بناء الـسالم     
 فـردا  ٩٧٤عن طريق توفري التدريب واملعدات لــ  اليت كانت تلك الشرطة تضطلع هبا،      فارة  اخل

مـن  ألت اإلنـذار املبكـر، سُتنـشأ جلـان          اومن أجل تعزيز األمـن يف البلـد وتـوفري آليـ           . أبنائهامن  
  .البلد شياخة املوجودة يف ١٤٩الـ يف الشياخات 

  
  دجلنة مكافحة الفسا  -او و  

الربنـامج الـوطين    ُرئي يف   التزامها مبكافحة الفساد الذي     اإلعراب عن   كررت احلكومة     - ٤٧
وواصلت جلنـة   . االقتصادية يف البلد   - على التنمية االجتماعية  أنه يشكل خطرا جسيما      للتغيري

 ة الفساد وكفالـة املـساءلة مـن خـالل تنفيـذ اسـتراتيجي             ةمواجهمكافحة الفساد إحراز تقدم يف      
  . واملنع واإلنفاذالتثقيف ثية احملاور تستند إىل ثال
مــن أجــل كفالــة منظمــة األمــم املتحــدة للطفولــة مــع مكافحــة الفــساد وتعاونــت جلنــة   - ٤٨

كمـا بـدأت اللجنـة يف العمـل        . ناهج التعليمية يف البلد   امللفساد يف   مناِهضة ل إدراج رسائل قوية    
افحة الفـساد يف أنـشطتها، وال سـيما         الوثيق مع مؤسسات حكومية أخرى من أجل تعميم مك        

ختلف الكيانات العامة مبا فيها اجملالس احمللية والربملـان وجهـات اخلدمـة             ملوضع قواعد السلوك    
 إلنفـاذ امـن خـالل آليـات       قامـت اللجنـة،     و. املدنية كوسيلة للنهوض بربناجمها ملكافحة الفـساد      

 مليون ليـون متثـل ضـرائب غـري      ٧٨٨  حوايلواستعادة  إدانة تسعة أشخاص،    بكفالة   التابعة هلا، 
  . إىل صندوق اإليرادات احلكومي املوحدومت حتويل ذلك املبلغ  ،مدفوعة
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وباملثل، تعهـدت  .  مكافحة الفسادوتواصل حكومة سرياليون توفري الدعم املايل للجنة        - ٤٩
تقدم مليوين جنيـه    وزارة التنمية الدولية يف اململكة املتحدة خالل الفترة املشمولة بالتقرير، بأن            

ي معــا علــى إعــداد ــــج اإلمنائــــربنامالالم وــاء الــســــ ويعمــل مكتــب بن.ةــــدعمــا ألنــشطة اللجن
ــة مكافحــة الفــساد اخلاصــة جمموعــة أخــرى مــن املــساعدات    ــدريب األساســي  بلجن ــوفر الت ، ت

  .والدعم اللوجسيت
  

  لشبابتوفري فرص العمل لخطة   -اي ز  
لـة الناقـصة يف أوسـاط الـشباب تـشكل إحـدى املـشاكل األكثـر               ال تزال البطالة والعما     - ٥٠

 املـأجور، ونقـص   العمـل حلـصول علـى   ااحتمـاالت   قد أدى ضـعف     ف. استحكاما أمام احلكومة  
ــذي ميكِّــ     ــيم األساســي ال ــة والتعل ــارات اهلام ــن التأهــل لاللتحــاق مبؤســسات    امله ــشباب م ن ال

بقــائهم عرضــة الرتكــاب وري منتجــة اخنــراط العديــد منــهم يف أنــشطة غــإىل التــدريب الرمسيــة، 
  .  السيئاجلرائم ولالستغالل

تمكني لـ وسيدعم مكتب بنـاء الـسالم وغـريه مـن الـشركاء الـدوليني اخلطـة احلكوميـة                     - ٥١
درار الـدخل، عـن طريـق القيـام         إل، اليت تستهدف توفري فـرص        وتوفري فرص العمل هلم    الشباب

ويف حــال تعزيــز تلــك اخلطــة، فإهنــا ســتوفر  . اعيةيف املقــام األول بتنفيــذ برنــامج التلمــذة الــصن 
مـسألة تـوفري فـرص      وأنشطة مـدرة للـدخل، وستـساعد يف تعمـيم           سريعة للعمل   للشباب فرصا   

  .يف كل السياسات الوطنية واملبادرات اإلمنائيةهلم 
  

  الالمركزية ونقل السلطة  -عاشرا   
 الدستور اخلاص بلجـان األحيـاء       لالمركزية املصادقة على  عنية بشؤون ا  بدأت األمانة امل    - ٥٢

، ولتحديد مستوى التدريب الذي قـد       ٢٠٠٤وذلك لكفالة االمتثال لقانون احلكم احمللي لعام        
 بــدأت األمانــة العامــة اإلعــداد لعــدد مــن األنــشطة اهلامــة، ذلككــ. يلــزم أعــضاء جلــان األحيــاء

وتعبئـة مهـارات النـساء    والقيـادة  املـسائل اجلنـسانية   التدريب على رصد املـشاريع وعلـى       ومنها  
ربامج لبنـاء القـدرات يف جمـايل اإلدارة املاليـة وحفـظ             بـ  األمانـة    اضـطلعت و. العضوات باجملالس 

ــة   ــوظفي اجملــالس احمللي ــع    /ويف آذار. الــسجالت مل ــارات رصــد جلمي ــة بزي ــارس، قامــت األمان م
احلكومـة احملليـة،    ة ب اخلاصـ  جملسا للتحقق مـن اسـتخدام املـنح اإلمنائيـة            ١٩اجملالس احمللية البالغة    

  .وتدفق األموال إىل بعض القطاعات الناشئة
وعلى الرغم من اإلجنازات اليت حتققت يف عمليـة الالمركزيـة ونقـل الـسلطة، ال تـزال                    - ٥٣

، التــشريعات القائمــة ذات الــصلةغــريه مــن هنــاك حاجــة إىل موائمــة قــانون احلكــم احمللــي مــع 
  .ملسؤولياتوذلك لتوفري أساس قانوين سليم لنقل ا
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  تطور وسائل اإلعالم -حادي عشر 
بعــد توقــف حمطــيت البــث الرئيــسيتني يف أعقــاب أعمــال العنــف الــسياسي الــيت وقعــت    - ٥٤

 تتـسم  مؤخرا، وافق جملس الوزراء رمسيا علـى مـشروع قـانون إلنـشاء هيئـة بـث عامـة جديـدة         
إصــالح البــث ويــصوت ومــن املتوقــع أن ينــاقش الربملــان مــشروع قــانون . باالســتقالل واحليــاد

 حــزبأيــده علنــا احلــزب الــشعيب لــسرياليون ووهــو املــشروع الــذي  ،مــايو/يف شــهر أيــارعليــه 
  .أبريل/ نيسان٢املؤمتر الشعيب العام كجزء من البيان املشترك الصادر يف 

دعم مكتب بناء السالم عملية إصالح البث دعما نشيطا، وفقا لقرار جملـس األمـن               يو  - ٥٥
لذي عهد اجمللـس مبوجبـه إىل مكتـب بنـاء الـسالم مبـساعدة احلكومـة علـى                   ا) ٢٠٠٥ (١٦٢٠

إقامة خدمة للبث العام تتمتع باالستقالل وتتوافر لديها القدرات الالزمة، دعما لثقافـة الـسالم               
  .واحلوار واملشاركة على الصعيد الوطين

  
   تنفيذ الرؤية املشتركة-ثاين عشر 

  
   املتحدة لبناء السالم يف سرياليوناألممة االنتهاء من وضع استراتيجي  -لف أ  

. فريق األمم املتحدة القطـري وثـائق الرؤيـة املـشتركة          وأكمل اآلن مكتب بناء السالم        - ٥٦
وتشمل تلك الوثائق املعايري الـسياسية واإلمنائيـة جلهـود بنـاء الـسالم الـيت تبـذهلا منظومـة األمـم           

وعـالوة علـى   .  ستنفذ يف إطار الرؤيـة املـشتركة   املتحدة، وموجزا جلميع املشاريع والربامج اليت     
صياغة مجيع آليـات تعزيـز التكامـل، مبـا يف ذلـك آليـات الربجمـة املـشتركة                   جري إمتام   ذلك، سي 

  .والرصد والتقييم، وخمتلف خدمات العمليات املشتركة
ـــوســتكمل الوثائ  - ٥٧ ـــق، التـ ــع    إطــار ي أعــدت يف ـ ــة ومجي ــع احلكوم ــة م ــشاورات وثيق م

ـــني فــء الرئيــسيالــشركا ـــي التنميـ ــة وضة، ـ ـــعملي ــاء الــسالم اســتراتيجية مــشتركة ملكتــب  عـ  بن
ـــوالفري ــسالم ف    ـ ــاء ال ــن أجــل بن ـــق القطــري م ــرياليونـ ــل معق. ي س ـــواألم ــى  ـ ــى أن تلق ود عل

وسـتوفر الـدورة    . االستراتيجية دعما كامال خالل الدورة االستثنائية املقبلة للجنـة بنـاء الـسالم            
دة املتعـدد املـاحنني دعمـا لبنـاء الـسالم           ــدوق األمم املتح  ــالق صن ــة إلط ــة أيضا فرص  ــاالستثنائي

  .يف سرياليون
  

  املعايري السياسية واإلمنائية  -اء ب  
، باالشتراك مع الفريق القطري، سلسلة من املعايري لكـل مـن            بناء السالم وضع مكتب     - ٥٨

تــوفر رؤيــة أن والقــصد مــن هــذه املعــايري .  املــشتركة اخلمــسة ذات األولويــةتــهماجمــاالت رؤي
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ــق القطــري، وأن  مكتــب لواضــحة ل ــة مؤشــرات  والفري املتحقــق يف إطــار  إلجنــاز لتكــون مبثاب
  . أنشطتهما السياسية واإلمنائية

 جمال توطيد السالم ذي األولويـة اتـصاال مباشـرا           ضمناملدرجة  السبعة  وتتصل املعايري     - ٥٩
احلفــاظ علــى منــاخ  ‘١’ :يلــي وتتمثــل هــذه املعــايري فيمــا مبنــاء الــسالبتحقيــق واليــة مكتــب 

اء يسمح بعقد انتخابـات رئاسـية وبرملانيـة حـرة ونزيهـة وخاليـة مـن العنـف يف عـام                      سياسي بنّ 
وتكـون قـادرة    هنيـة وحتظـى بـاالحترام       تتـسم بـالروح امل    قـوات أمـن وطنيـة       توفري  ‘ ٢ ’؛٢٠١٢

إلدمـاج  املتاحـة   زيـادة الفـرص     ‘ ٣’اء البلـد؛    على احلفاظ على بيئـة آمنـة وسـلمية يف مجيـع أحنـ             
ــة للبلــد؛    ــصادية واالجتماعي ــاة االقت ــشباب يف احلي ــع   تقــدمي ‘ ٤’ال ــدعم الفعــال للحكومــة ملن ال

حتقيق تقدم ملمـوس يف احلـد مـن الفـساد بـشكل حيظـى       ‘ ٥’االجتار غري املشروع باملخدرات؛  
ــاعتراف دويل؛  ــزت‘ ٦’ب ــسان و  عزي ــوق اإلن ــرام حق ــة؛ جــوء ســبل الل احت ــوفري ‘ ٧’إىل العدال ت

إنـشاء أول خدمـة بـث عـام         إمتـام عمليـة     وتتقيد بصورة متزايـدة بـالروح املهنيـة،          إعالموسائل  
  .مستقلة لسرياليون

  
  املكاتب امليدانية اإلقليمية  -يم ج  

ــة       - ٦٠ أنــشئ مكتبــان إقليميــان يف مقــاطعيت كونــو وبومبــايل، وهنــاك ســتة مكاتــب ميداني
 يف مقاطعات كينيما وبو وكايالهون وبوجيهيجـون وبـورت لوكـو             اإلنشاء قيدإقليمية أخرى   

وســتمكّن املكاتــب . وكابــاال، باعتبــار ذلــك جــزءا ال يتجــزأ مــن اســتراتيجية الرؤيــة املــشتركة 
 املتحدة وبراجمها وصناديقها وغريهـا مـن الـشركاء يف التنميـة مـن               األممامليدانية مجيع وكاالت    

وهتـدف املكاتـب    . والعمـل انطالقـا مـن موقـع واحـد يف كـل مقاطعـة              القيام مبزيـد مـن التوعيـة        
ــدعم          ــة وال ــاملرافق املكتبي ــدهم ب ــن خــالل تزوي ــة م ــشركاء يف التنمي ــال ال ــز أعم ــضا إىل تعزي أي

وسُينــشئ داخــل كــل مكتــب ميــداين إقليمــي مكتــب اتــصال   . اللوجــسيت واالتــصاالت احملليــة
  .ية احملليةمستقل للمنظمات غري احلكومية واجملتمعات املدن

  
  بناء السالممقر مكتب   -ال د  

، يف حماولـة إلدمـاج عملياتـه         حجمـا   موقع جديد وأصـغر    إىلمكتب بناء السالم    انتقل    - ٦١
، ممــا أســفر عــن وفــورات كــبرية يف   املتكامــل يف ســرياليونبعــد إغــالق مكتــب األمــم املتحــدة 

 معظــم موظفيــه الفنــيني،  اآلن تعــينيبنــاء الــسالموأكمــل مكتــب . تكــاليف اإلجيــار والتــشغيل
 يف املائـة مـن مـستويات        ٧٣يونيـه إىل نـسبة      /حبلول هنايـة حزيـران    صل  ي واألمل معقود على أن   

املتكامـل يف سـرياليون، بعـد احلـصول علـى           وقـام مكتـب األمـم املتحـدة         . املوظفني املـأذون هبـا    
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كـتيب، يف   املثـاث   وبعـض األ  مركبـة    ٣٩بتـسليم احلكومـة     املوافقة املطلوبة مـن اجلمعيـة العامـة،         
  .يف الوقت املناسبحاسوبا  ٧٥ حني سيتم تسليم

  
   أنشطة جلنة بناء السالم-ثالث عشر 

أبريـل، قـام رئـيس تـشكيلة سـرياليون التابعـة للجنـة              / نيـسان  ٢٤ إىل   ٢٠يف الفترة مـن       - ٦٢
ــسالم،   ــاء ال ــسفري جــون مــاكين،  بن ــرئيس    ال ــارة ســرياليون، وعقــد عــدة اجتماعــات مــع ال بزي

ا وكبار املسؤولني احلكوميني وأعضاء أحزاب املعارضة ومجاعات اجملتمع املـدين وجلنـة              كوروم
 املتحـدة  األمـم حقوق اإلنسان وجلنة مكافحة الفساد وأعـضاء الـسلك الدبلوماسـي ومـسؤويل          

سـتثنائية  اللـدورة ا للتحـضري  اومن األهداف الرئيـسية للزيـارة   . وأفراد قطاع األمن يف سرياليون   
  .٢٠٠٩يونيه / حزيران١٠بشأن سرياليون يف اليت ستعقد ستوى للجنة بناء السالم رفيعة املال

الزيــارة، يف افتتــاح املكتــب امليــداين اإلقليمــي  يف إطــار تلــك ، مــاكينوشــارك الــسفري   - ٦٣
 األمــماملــشترك لألمــم املتحــدة يف مــاكيين، ممــا وفــر لــه فرصــة االطــالع عــن كثــب علــى قــدرة 

وحـضر الـسفري أيـضا افتتـاح        . قاطعـات بطريقـة متكاملـة ومتماسـكة       املتحدة علـى العمـل يف امل      
. ربنــامج اإلمنــائي بــأموال قدمتــها اليابــانالاملتكامــل ملراقبــة احلــدود الــذي أنــشأه مركــز جنــدما 

ــا         ــا وأكثره ــني ســرياليون وليبريي ــى احلــدود ب ــرب عل ــو أكــرب مع ــة   واملركــز ه ــنن الوجه ــة م أمهي
بـني مجيـع مـدن عواصـم بلـدان احتـاد            الذي يربط   لرئيسي  ستراتيجية، وهو جزء من الطريق ا     اال
  .مانو هنر
  

  للجنة بناء السالم بشأن سرياليونأعمال التحضري للدورة االستثنائية   -ألف   
يف ضــوء االضــطرابات الــسياسية األخــرية واألزمــة املاليــة العامليــة ســوف يــصبح ضــم      - ٦٤

وقت مـضى مـن أجـل تـأمني التمويـل           صفوف احلكومة وشركائها الدوليني أكثر أمهية من أي         
 ،الــوطين والــدويل الــالزم للتغلــب علــى املــشاكل االقتــصادية واالجتماعيــة املتبقيــة يف ســرياليون

وهلـذا الـسبب، فـإنين أعلـق أمهيـة كـربى علـى الـدورة االسـتثنائية                  . وتأمني تنميتها يف املـستقبل    
ــاء الــسالم املقــرر  ــة بن ــران١٠ يف  عقــدهاللجن ــه، وأتع/ حزي هــد بتقــدمي دعمــي الشخــصي   يوني

فنجـاح الـدورة االسـتثنائية سـيمهد الطريـق الجتمـاع الفريـق              . إلجناح هذه الـدورة االسـتثنائية     
، بـدعم كـرمي   ٢٠٠٩نوفمرب / تشرين الثاين٢٠ و ١٩االستشاري الذي سيعقد يف لندن يومي   

  .من احلكومة الربيطانية
ــدول األعــضاء مــن ا     - ٦٥ ــتمكن ال ــرئيس   وحيــدوين األمــل يف أن ت ــامج ال ــدعم برن ــزام ب اللت

وآمـل أيـضا أن تؤيـد جلنـة بنـاء الـسالم       . للتغيري، وتكييف براجمها لتقدمي املـساعدة وفقـا لـذلك    
 والرؤيــة املــشتركة ،األمــم املتحــدةمنظومــة الــيت تأخــذ هبــا تأييــدا تامــا اســتراتيجية بنــاء الــسالم 
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لــق الــدول األعــضاء يف  كمــا آمــل، علــى وجــه اخلــصوص، أن تط . وبراجمهــا وآليــات تنفيــذها 
  .الدورة االستثنائية صندوق األمم املتحدة االستئماين املشترك املتعدد املاحنني

  
  مشاريع صندوق بناء السالم   -باء   

 مليــون ٣٥ البــالغ ،صندوق بنــاء الــسالماخلــاص بــسـوف ُيــستخدم مظــروف التمويــل    - ٦٦
ــران ،دوالر ــة حزي ــه / بالكامــل حبلــول هناي ــا ختــصيص قــد مت و. ٢٠٠٩يوني  مليــون ٣٢,٧حالي

مـشاريع مغلقـة     ٣و   مـشروعا نـشطا      ١١منـها   ( مشروعا   ١٤لـ  )  يف املائة  ٩٣أو نسبة   (دوالر  
مــن املبلــغ )  يف املائــة٦أو نــسبة ( مليــون دوالر ٢,٢ قــدرهومــن املتوقــع أن يغطــي مــا ) عمليــا

. ٢٠٠٩يونيـه   /يران ستتم املوافقة عليها يف حز     جيري اإلعداد هلا، و   تكلفة ستة مشاريع    املتبقي  
بالكامـل حبلـول هنايـة عـام       )  يف املائـة   ٩٩نـسبة   (ومن املتوقع أن تنفـذ مجيـع املـشاريع العـشرين            

يف صـندوق صـغري للطـوارئ     يف املائة، فُيحتفظ به  ١أما اجلزء األخري املتبقي، ونسبته      . ٢٠٠٩
دعم ستخدم كجــزء مــن جمموعــة تــدابري الــ وسيــداخــل مظــروف متويــل صــندوق بنــاء الــسالم  

  . ملتابعة تنفيذ البيان املشتركاملخصصة 
اســتعراض خــارجي جلميــع املــشاريع الــيت يــدعمها    ٢٠٠٩أبريــل /وأُجــري يف نيــسان  - ٦٧

رغــم املــشاكل الــيت تكتنــف وخلــص االســتعراض إىل أنــه . صــندوق بنــاء الــسالم يف ســرياليون
اليون، فـإن األداء العـام      اهلياكل والعمليات اليت مت وضعها إلدارة صـندوق بنـاء الـسالم يف سـري              

ومـن  . ، كـان عمومـا مرضـيا      اثـنني  اليت يدعمها الـصندوق، باسـتثناء برنـامج أو           ١٤للربامج الـ   
املتوقع أن حيدد االستعراض الدروس اهلامة إلنـشاء صـندوق األمـم املتحـدة االسـتئماين املتعـدد                  

  .، وإدارتهاملاحنني
  

  مالحظات - عشر رابع
ي الــيت انــدلعت مــؤخرا مبثابــة صــيحة تنبــه حكومــة   ــالــسياسداث العنــف ــــكانــت أح  - ٦٨

وكـان يف ذلـك     . ة اليت تتطلب اهتماما عاجال ومستمرا     ــوشعب سرياليون إىل التحديات الشاق    
ة دعمـه لعمليـة توطيـد الـسالم         ـــ ة مواصل ـــ ي بأمهي ــر صارخ للمجتمع الدول   ــف أيضا تذكي  ــالعن

  .يف سرياليون
الفعـل لالضـطرابات الـيت انـدلعت مـؤخرا أن تتحـول إىل نـزاع                فقد كان من املمكن ب      - ٦٩

إذ أن تصاعد االنقسامات فيما بني مناطق البلد، وتزايـد االرتبـاط بـني هويـة األحـزاب       : شامل
الــسياسية والــوالءات العرقيــة، وهجــرة الــشباب الــيت ال تنقطــع إىل املراكــز احلــضرية الرئيــسية، 

ن البطالة والعمالة الناقصة وال يساورهم أي أمل علـى          وضخامة أعداد الشباب الذين يعانون م     
ــذاء،      ــعار الغـ ــصاعد أسـ ــستقبلهم، إىل جانـــب تـ ــذكر، يف حتـــسني مـ ــل يـ اإلطـــالق، أو أي أمـ
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واالخنفاض يف التحـويالت وغـري ذلـك مـن اآلثـار املترتبـة علـى االنتكـاس املـايل العـاملي، كلـها              
  .له للعنف السياسي أن يتزايدعوامل تساهم يف إجياد مناخ كان من املمكن فيه بسهو

وبــالنظر إىل هــذه اخللفيــة، تــستحق الطريقــة احلازمــة الــيت تغلبــت هبــا ســرياليون علــى      - ٧٠
فمـن خـالل إظهـار العـزم علـى تـسوية            . األزمة السياسية األخرية اليت مرت هبا مزيدا من الثنـاء         

مــات واهلجمــات اخلالفــات الــيت نــشبت فجــأة، بــدال مــن االستــسالم لــدائرة مفرغــة مــن اهلج  
ي مـستقبلهم،  ـــ اش األمـل ف ـــ ون بإنعــــ ا العاديــــ ون ومواطنوه ـــ ادة سريالي ــادة، مل يكتف ق   ــاملض

وإمنا وفروا أيضا قدوة حتتذى للبلدان األخرى اليت تواجه اضـطرابات سياسـية مـشاهبة يف هـذه                  
  .املنطقة دون اإلقليمية

 يف احلزب احلاكم وأحزاب املعارضـة، بـل         وأشيد برئيس سرياليون وبالقادة السياسيني      - ٧١
وجبميع أهايل سرياليون، ملا أبدوه من تصميم على جتاوز خالفاهتم والتغلب على االضـطرابات               

ويشكل البيان املـشترك الـصادر يف       . السياسية األخرية، ليوطدوا بذلك دعائم السالم يف بلدهم       
ــسان٢ ــق، ومــن دواعــي     / ني ــة ذات مغــزى وطــين عمي ــل وثيق ــع األحــزاب  أبري ــاؤيل أن مجي تف

واألمم املتحدة على أهبة االستعداد لـدعم اجلهـود   . الرئيسية قد أعلنت اآلن التزامها هبذا البيان    
  .الوطنية الرامية إىل تنفيذ االتفاقات الواردة يف البيان املشترك

شـرة  وعلى مدى الشهور األخرية، أحرز البلد تقدما أيضا فيما يتعلق بثالثة أخطار مبا              - ٧٢
فقـد أصـبحت   . هتدد األمن والسالم كنت قد أوضـحتها يف تقريـري الـسابق املقـدم إىل اجمللـس        

جلنة مكافحة الفساد، بتشجيع من الرئيس، أكثر حزما بكثري يف متابعة قضايا الفـساد املرفوعـة                
واختذ الرئيس اخلطـوات األخـرية حنـو تـسمية مفـوض للـشباب يـساعد          . ضد مسؤويل احلكومة  

وفـضال عـن ذلـك، فقـد مت، مـن خـالل             . مج تدعم إجياد فرص العمل هلـم ومتكينـهم        يف بدء برا  
احلكم مؤخرا على ثالثة من كبار املتجرين باملخدرات وطـردهم والقيـام علـى مـرأى ومـسمع                  
اجلميع بتـدمري كميـات الكوكـايني الـيت متـت مـصادرهتا، توجيـه رسـالة واضـحة إىل عـصابات                   

ون مـستعدة للوقـوف يف وجـه أي حماولـة السـتخدام أراضـيها               اإلجرام الدولية تفيد بأن سـريالي     
  .كبلد للعبور

ث لـدى شـعورا     ـــ ون تبع ـــ ي سريالي ـــ ورات الـيت نـشأت ف     ـــ ن أن التط  ـــ م م ــى الرغ ــوعل  - ٧٣
عاما بالتفاؤل، فال يزال القلق يساورين من إمكـان أن تـؤدي األزمـة املاليـة العامليـة إىل تقلـيص                     

لـذلك، فـإنين أهيـب جبميـع الـدول      . حـة أمـام سـرياليون يف الـسنوات املقبلـة         املوارد الدوليـة املتا   
ود بنـاء الـسالم     ـــ ى جه ـــ م إل ــن أشكال الدع  ــي وغريه م  ــاء أن تواصل تقدمي الدعم املال     ــاألعض

  .يف سرياليون



S/2009/267  
 

09-34032 19 
 

ويف الوقت الذي يواصل فيه اجملتمع الـدويل أداء دوره يف دعـم عمليـة بنـاء الـسالم يف                       - ٧٤
ليون، أحث حكومة وشـعب ذلـك البلـد علـى احلفـاظ علـى التزامهمـا ببنـاء اقتـصاد أمـنت                      سريا

يقوم على أساس االستغالل اجملدي ملـوارد البلـد الطبيعيـة، وهـو مـا ينبغـي اسـتخدامه يف تعزيـز                      
وقــد حــان الوقــت لكــي يقــوم أهــايل ســرياليون، متــسلحني . الــسالم الــدائم والتنميــة املــستدامة

ويل، بتسخري ما وهبوا من موارد طبيعيـة ثريـة إلعـادة بنـاء اقتـصاد البلـد علـى                   بدعم اجملتمع الد  
  .دعائم قوية، وتوريث األجيال املقبلة بلدا قويا ينعم بالسالم واالستقرار

ويف اخلتــام، أتوجــه بالــشكر إىل حكومــة ســرياليون، وخباصــة الــرئيس كورومــا، وإىل     - ٧٥
وأشـكر أيـضا ممثلـي التنفيـذي،        . األمـم املتحـدة   شعب ذلـك البلـد علـى اسـتمرار تعاوهنمـا مـع              

مايكل فون در شولينربغ، وزمالءه يف مكتـب بنـاء الـسالم، كمـا أشـكر فريـق األمـم املتحـدة                      
  .القطري على جهودهم اليت ال تكل من أجل الوفاء بوالية بعثة بناء السالم

  


