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التقريــر الثالــث لألمــني العــام عــن مكتــب األمــم املتحــدة املتكامــل لبنــاء       
  السالم يف سرياليون

    
  مقدمـة  -أوال   

، الذي طلـب فيـه اجمللـس        )٢٠٠٨ (١٨٢٩ال بقرار جملس األمن     يقدم هذا التقرير عم     - ١
ــس        ــاء ال ــم املتحــدة املتكامــل لبن ــشطة مكتــب األم ــر عــن أن ــام تقــدمي تقري الم يف إىل األمــني الع

 إىل ٢٠٠٩يونيـه  / حزيـران ١يغطي هذا التقرير الفترة املمتدة مـن  و. سرياليون كل أربعة أشهر 
  .٢٠٠٩سبتمرب / أيلول١
  

  التطورات الرئيسية  -ثانيا   
  التطورات السياسية  -ألف   

اتسمت احلالة يف البلد أثناء الفترة قيد االستعراض باهلدوء، وعدم وقـوع أيـة حـوادث       - ٢
ــ. عنــف سياســي  ــان املــشترك املــؤرخ   وحتلي ــروح البي ــسان٢ا ب ــل، اســتمرت األحــزاب  / ني أبري

السياسية الرئيـسية يف التواصـل يف إطـار منتـديات احلـوار الـيت نظمتـها جلنـة تـسجيل األحـزاب                
  .لسياسية، بدعم من األمم املتحدةا
ئاسـتها   جلنة للتقّيد بالبيان املشترك، يشترك يف ر       ٢٠٠٩أبريل  / نيسان ٢٩وأنشئت يف     - ٣

كــل مــن جلنــة تــسجيل األحــزاب الــسياسية ومكتــب األمــم املتحــدة املتكامــل لبنــاء الــسالم يف  
وعالوة على املؤمتر الشعيب العام واحلـزب الـشعيب لـسرياليون، تـضم عـضوية اللجنـة                . سرياليون

. كال من شرطة سرياليون واللجنة الوطنية للدميقراطية واجمللس املشترك بـني األديـان لـسرياليون         
. وأظهرت األحزاب اهتماما بالغا بأعمال اللجنة، وظلت املناقشات اليت أجرهتـا بنـاءة وإجيابيـة              

وإضــافة إىل مــسامهة البيــان املــشترك يف وقــف العنــف الــسياسي، فقــد هّيــأ أيــضا إطــارا إلقامــة   



S/2009/438
 

2 09-49466 
 

ت توافق يف اآلراء بني احلزبني الرئيسيني بشأن مسائل الشباب واالجتار غري املـشروع باملخـدرا              
  .يز املؤسسات الدميقراطية للبالدوتعز
ــاء الثقــة لــيس فقــط فيمــا بــني األحــزاب         - ٤ واســتمر بــذل اجلهــود مــن أجــل تــشجيع بن

كورومـا،  أرنيـست بـاي     وحتقيقا لتلك الغاية، طلب الرئيس      . السياسية، بل داخل اجملتمع أيضا    
قق يف ادعــاءات يوليــه، أداء الــيمن مــن جانــب أعــضاء جلنــة التحقيــق الــيت ســتح   / متــوز١٩يف 

االغتصاب والعنف اجلنـسي الـيت ُبلّـغ عـن وقوعهـا أثنـاء اهلجـوم علـى مكاتـب اجلـيش الـشعيب                     
ومع ذلك، فلـم يعـني بعـُد فريـق اسـتعراض            . ٢٠٠٩ مارس/ آذار ١٦لسرياليون يف فريتاون يف     

  .٢٠٠٩مارس /مستقل للنظر يف أعمال العنف والتعصب السياسيني اليت وقعت يف آذار
عت جلنـة التحقيـق، برئاسـة القاضـي بـانكول تومـسون، إىل شـهادات الـضحايا                  واستم  - ٥

وقدم الدعم املايل والتقين ألعمال اللجنة كـل مـن صـندوق بنـاء الـسالم،                . املزعومني والشهود 
ومكتــب األمــم املتحــدة املتكامــل لبنــاء الــسالم يف ســرياليون وصــندوق األمــم املتحــدة اإلمنــائي 

 وبروح حممودة من التعاون بني األحزاب السياسية، اختـار الـرئيس            .للمرأة وحكومة سرياليون  
كورومــا أعــضاء اللجنــة مــن بــني قائمــة مــن املرشــحني قــدمها كــل مــن املــؤمتر الــشعيب العــام      

  .واحلزب الشعيب لسرياليون
وعالوة على ذلـك، عقـدت يف فريتـاون ويف احملافظـات عـدة حـوارات بـني األحـزاب                      - ٦

وقد نظمت احلوارات جلنـة تـسجيل األحـزاب    . لسياسي وعدم العنفهبدف تشجيع التسامح ا 
الــسياسية، بــدعم تقــين ومــايل مــن مكتــب األمــم املتحــدة املتكامــل لبنــاء الــسالم يف ســرياليون   

وحضر االجتماعـات، عـالوة علـى احلـزب الـشعيب لـسرياليون             . وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي   
ــشعيب العــام، كــل مــن احلركــة     ــدميقراطي   واملــؤمتر ال ــدميقراطي والتحــالف ال ــشعبية للتغــيري ال ال

 إىل ٨ فريتـــاون، يف الفتـــرة مـــن وُنظمـــت يف. الـــوطين، فـــضال عـــن منظمـــات اجملتمـــع املـــدين
يونيه، حـوارات ولقـاءات خاصـة بـني األحـزاب ركـزت علـى األجنحـة الـشبابية                   /حزيران ١١

طعـات، شـارك فيهـا أعـضاء     لألحزاب الـسياسية، وأعقبتـها مناسـبات مماثلـة علـى مـستوى املقا           
  . احمللية، فنانون من أجل السالمالفرقة املوسيقية

وعقدت احلركة الشعبية للتغيري الـدميقراطي مؤمترهـا الـوطين للمناديـب يف كينيمـا، يف                  - ٧
يوليه، وأعادت انتخاب السيد شارلس فرانـسيس مارغـاي زعيمـا           / متوز ٢٦ إىل   ٢٤الفترة من   
 حضر حفل افتتاح املؤمتر الرئيس كوروما وأعـضاء قيـاديون مـن             ويف تطور مشجع،  . وطنيا هلا 

ــسرياليون، جــون         ــشعيب ل ــوطين للحــزب ال ــرئيس ال ــام، فــضال عــن ال ــشعيب الع ــؤمتر ال ــه امل حزب
ودعــا كــل مــن الــرئيس والــسيد بنجــامني يف . بنجــامني، ومــسؤولني ســامني مــن ذلــك احلــزب

  .خطابيهما باملناسبة إىل التسامح السياسي ونبذ العنف
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وباختتام املؤمتر الوطين للمناديب للحركة الشعبية للتغيري الدميقراطي، تكون األحـزاب             - ٨
ومع أن أيا من احلزب الـشعيب لـسرياليون واحلركـة           . الرئيسية قد عقدت مجيعا مؤمتراهتا احلزبية     

ــام       ــات ع ــر مرشــحه الرئاســي النتخاب ــدميقراطي مل خيت ــيري ال ــشعبية للتغ ــؤمتر  ٢٠١٢ال ــإن امل ، ف
  .٢٠١٢لشعيب العام قد عني الرئيس كوروما مرشحا رئاسيا للحزب يف انتخابات عام ا
ــستقلة لوســائط اإلعــالم يف      - ٩ ــة امل ــوز٨وأعلنــت اللجن ــصي احملطــات   / مت ــه أن ترخي يولي

اإلذاعية لألحزاب السياسية اململوكني لكل من املؤمتر الشعيب العام واحلزب الـشعيب لـسرياليون           
وقف نائب الرئيس، سام سومانا، العمل يف هاتني احملطتني اإلذاعيـتني يف            وقد أ . سيتم سحبهما 

مارس بناء على ما نسب إليهما مـن دور يف أحـداث التعـصب الـسياسي والعنـف يف        / آذار ١٤
ــبالد  ــاء الـ ــسرياليون  . بعـــض أحنـ ــشعيب لـ ــزب الـ ــع احلـ ــا، يف   ورفـ ــة العليـ ــدى احملكمـ ــوى لـ  دعـ

العليـا قـرارا    ومل تتخـذ احملكمـة      . ستقلة لوسائط اإلعـالم   يوليه، طعنا يف قرار اللجنة امل     /متوز ١٥
  .بعُد بشأن املسألة

اعـة الـسرياليونية    يوليـه، قـانون هيئـة اإلذ      / متـوز  ٢٣ويف تلك األثناء، أجـاز الربملـان، يف           - ١٠
 مـشروع القـانون األسـاس القـانوين لتحويـل دائـرة اإلذاعـة الـسرياليونية                 يئوسيه. ٢٠٠٩لعام  

ــة   ــة مــستقلة  اململوكــة للدول ــة وطني ــة إذاعي ــساور أصــحاب    . إىل هيئ ــإن القلــق ي ومــع ذلــك، ف
املــصلحة الــوطنيني والــدوليني، مبــن فــيهم مكتــب األمــم املتحــدة املتكامــل لبنــاء الــسالم يف          

. نون اســتقاللية هيئــة اإلذاعــة ســرياليون، إزاء إمكانيــة أن تقــوض بعــض أحكــام مــشروع القــا  
روع القـانون، ولكنـه أعطـى تطمينـات بـأن القلـق             ق بعـُد الـرئيس كورومـا علـى مـش          يصّد ومل

  .الذي أعرب عنه أصحاب املصلحة فيما يتعلق باستقالل اهليئة املقترحة ستتم معاجلته
  

  احلالة األمنية  -باء   
خالل الفترة املشمولة بالتقرير، اختذت الوكاالت األمنية السرياليونية تـدابري ترمـي إىل               - ١١

ــة املارخيوانيــ    ــن زراع ــن       احلــد م ــات كــبرية م ــب وكمي ــزارع القن ــن م ــدد كــبري م ــدمري ع ا، وت
بيد أن االفتقار إىل الوسـائل اللوجـستية يعيـق اجلهـود الـيت تبـذهلا شـرطة سـرياليون                    . املخدرات

فزراعـة القنـب علـى نطـاق واسـع ال هتـدد األمـن        . من أجل التصدي سريعا ملشكلة املخـدرات   
  .احملاصيل احملليةزراعة القومي فحسب، بل إهنا تعيق أيضا توسع 

ووضعت مذكرة تفـاهم بـشأن األدوار واملـسؤوليات املنوطـة بأعـضاء اللجنـة البحريـة                   - ١٢
املشتركة لكفالة تنـسيق أفـضل ملـا تبذلـه احلكومـة مـن جهـود حلمايـة الـساحل البحـري للـبالد                   

قيمـة   الشأن، أعلن البنك الدويل أنه سـيقدم إىل احلكومـة منحـة ب             لكويف ذ . ومواردها البحرية 
ــها     ٢٠ ــصائد األمســاك، من ــة م ــون دوالر حلماي ــة البحريــة    ٦ ملي ــني دوالر خمصــصة للجن  مالي
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وســتنفق اللجنــة البحريــة املــشتركة جــزءا مــن التمويــل القتنــاء ســفينة بغــرض تــسيري . املــشتركة
  . املياه اإلقليمية لسرياليونيفدوريات 

ــة ســرياليون، مبــساعدة ا     - ١٣ ــدأت القــوات املــسلحة جلمهوري ــا ململكــة املتحــدة وب  لربيطاني
، التحــضريات للمــسامهة بقــوات يف  األمريكيــة والواليــات املتحــدةالعظمــى وأيرلنــدا الــشمالية

وقــدرة القــوات املــسلحة علــى . العمليـة املختلطــة لالحتــاد األفريقــي واألمــم املتحــدة يف دارفــور 
ليـة إصـالح قطـاع      االنتشار دعما لعلميـات األمـم املتحـدة حلفـظ الـسالم دليـل علـى جنـاح عم                  

  .األمن، اليت اضطلع فيها الشركاء الدوليون بدور رئيسي
يوليـه، التقـى خالهلـا      / متـوز  ١٤ و   ١٣وقام الرئيس كوروما بزيارة رمسية لغينيا، يومي          - ١٤

وناقش رئيسا الدولتني الـرتاع احلـدودي يف منطقـة          . ، النقيب موسى داديس كامارا    ازعيم غيني 
واتفقــا لــذلك . ان فيــه تأكيــد التزامهمــا باحلــل الــسلمي هلــذه املــسألة يينغــا وأصــدرا بيانــا يعيــد

  .ئ سابقا للبت يف الرتاع احلدوديالغرض أيضا على إحياء الفريق التقين املشترك، الذي أنش
يوليــه، أعــضاء الفريــق الــتقين الغينيــون  / متــوز٣١وبنــاء عليــه، وصــل إىل فريتــاون، يف    - ١٥

وركزت مباحثـاهتم علـى اعتمـاد هنـر مونـا كخـط حـدودي               . نيواجتمعوا بنظرائهم السرياليوني  
وقدم الفريق الـتقين تقـارير، كـل طـرف عـن           . بني البلدين، وعلى نزع السالح من منطقة يينغا       

وال تزال حكومة سـرياليون متفائلـة حبـل         . ، إىل رئيسي الدولتني   ةارجياخل ه للشؤون طريق وزير 
ــوات الثنائيــة   ــرتاع عــن طريــق القن ــدم مك. ال ــسالم يف    وق ــاء ال تــب األمــم املتحــدة املتكامــل لبن

  . ملنطقة يينغا احلدوديةتهسرياليون الدعم اللوجسيت إىل الفريق التقين خالل زيار
  

   االقتصادية-احلالة االجتماعية   -جيم   
. يونيه، من التصدي بفاعلية آلثار األزمة املاليـة الراهنـة         /نت سرياليون، حىت حزيران   متكّ  - ١٦

إن البيانات احلديثة لصندوق النقد الـدويل تـشري إىل أن قـدرة الـبالد علـى املقاومـة                   ومع ذلك، ف  
 ٤ معـدل  ٢٠٠٩ومن املتوقع أن يبلغ النمو احلقيقي للناتج احمللي اإلمجـايل لعـام     . بدأت تضعف 

وتـسبب اخنفـاض قيمـة العملـة        .  نقطة مئوية عن الـسنة الـسابقة       ١,٥يف املائة، أي بتراجع قدره      
  .اع كبري يف األسعار االستهالكية يف املائة مقابل العمالت الرئيسية يف ارتف٢٥سبة احمللية بن

ــسلع      - ١٧ ــة للـ ــواق العامليـ ــدات الـــصادرات هببـــوط األسـ ــأثرت عائـ ــسه، تـ ويف الوقـــت نفـ
،  مليـون دوالر   ١٨٠ مـا جمموعـه      ٢٠٠٩ ويتوقـع أن تبلـغ قيمـة الـصادرات يف عـام           . األساسية

وتراجعــت كميــات املــاس والروتيــل . ٢٠٠٨ن قيمتــها يف عــام  يف املائــة مــ٢٧أي أقــل بنــسبة 
وإضـافة إىل ذلـك،     . ٢٠٠٧ مقارنـة بعـام      ٢٠٠٩املصدرة خالل األشهر الستة األوىل من عام        
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وهبطـت  . فقد تسبب هبـوط األسـعار العامليـة للمـاس يف تراجـع العائـدات بـصورة أكثـر حـدة                    
  . مليون دوالر٧٠، أو مبا يناهز ة يف املائ٤٩القيمة اإلمجالية لصادرات املاس بنسبة 

ــسرياليونيني       - ١٨ ويتوقــع أن يتراجــع االســتثمار املباشــر األجــنيب، مبــا يف ذلــك حــواالت ال
 مقارنة بالقيمة القـصوى الـيت سـجلت يف          ٢٠٠٩ يف املائة يف عام      ٢٥املقيمني باخلارج، بنسبة    

 املقلقـة، فمـن احملتمـل أن        طـورات وبـالنظر إىل هـذه الت     .  مليون دوالر  ٦٩نة املاضية وبلغت    الس
إذا ما طـال أمـد      عّول سرياليون على مزيد من متويالت اجلهات املاحنة لسد العجز يف امليزانية،             ت

  .األزمة العاملية
يوليــه، أطلــق الــرئيس كورومــا املرحلــة االختباريــة األوىل مــن مــشروع  / متــوز٢٧ويف   - ١٩

ــا الكهرومــائي ــة و . بومبون ــاء مــن   وستتــضمن املرحلتــان الثاني ــار نقــل الكهرب ــة مــن االختب الثالث
املشروع إىل حمطة كينغتاون للطاقة وأيضا إىل حمطة هيئة الطاقة الوطنية، وكلتامها يف فريتـاون،               

 وقــد بــدأ تــشييد مــشروع بومبونــا الكهرومــائي قبــل . مــن أجــل إمــداد املــستهلكني بالكهربــاء 
 بـارزا يف مـسار احلكومـة بـالنظر       سنة خلت، وتعد مرحلته االختباريـة معلمـا        ٢٥ يزيد على  ما

إىل أن إمدادات الطاقـة تـشكل إحـدى الركـائز األساسـية لربنـامج التغـيري الـذي يتبنـاه الـرئيس                       
  .)االستراتيجية الثانية للحد من الفقر لسرياليون (كوروما

  
  النهوض بربنامج بناء السالم  -ثالثا  
  الدورة االستثنائية للجنة بناء السالم  -ألف   

تركت حكومة سرياليون وكندا يف رئاسة دورة استثنائية رفيعة املـستوى للجنـة بنـاء            اش  - ٢٠
ــشأن ســرياليون، يف   ــسالم ب ــران١٠ال ــه / حزي ــورك٢٠٠٩يوني ــان  .  يف نيوي ــة البي وأيــدت اللجن

املشترك، وأكدت على أمهيته بـصفته منوذجـا ملنـع الرتاعـات وتـسويتها يف البلـدان اخلارجـة مـن                     
 األمم املتحدة املتكامل لبناء السالم يف سـرياليون علـى املـساعدة علـى               وحثت مكتب . الرتاعات

ــة اجلهــ       ــسياسية وكاف ــة واألحــزاب ال ــب احلكوم ــن جان ــذه م ــة  تنفي ــة املعني ــة الوطني . ات الفاعل
خالل الدورة الترحيـب بربنـامج التغـيري الـذي تتبنـاه احلكومـة بـصفته الوثيقـة االسـتراتيجية                     ومت

واعتربت اللجنة أن مسامهة األمـم املتحـدة يف برنـامج التغـيري             . ٢٠١٢ األساسية للبالد إىل غاية   
  .السياسية واإلمنائية واإلنسانيةوالرؤية املشتركة هنج ابتكاري لبناء السالم، جيمع بني األهداف 

 وشـجعت   برناجمـا ٢١ وعـددها  رؤية املشتركةالوأعربت الدورة أيضا عن دعم برامج       - ٢١
على تزويد الصندوق االستئماين املتعدد املـاحنني بـاملوارد لكفالـة تنفيـذ             أعضاء جلنة بناء السالم     

 مليـون دوالر علـى مـدى    ٣٤٥ألمـم املتحـدة    ل  املـشتركة  رؤيةالوتبلغ تكاليف تنفيذ    . املشاريع
ــها حــوايل     ــة، ُجمــع من ــع املقبل ــسنوات األرب ــون دوالر١٤١ال ــة أن يظــل   .  ملي ــررت اللجن وق
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ائما على مبادئ امللكية الوطنية لزمـام املبـادرة واملـساءلة املتبادلـة             التزامها إىل جانب سرياليون ق    
ــستمرة  ــشراكة امل ــى      . وال ــصورة خاصــة عل ــيري وســتركز ب ــامج التغ ــذ برن ــدعم لتنفي وســتقدم ال

 ؛ة االجتـار غـري املـشروع باملخـدرات         ومكافحـ  )ب( ؛تعزيز احلكم الرشيد وسـيادة القـانون       )أ(
  .بابلة يف صفوف الش معاجلة البطا)ج( و
  

  برنامج التغيري للحكومة  -باء   
جيـري دعــم تنفيــذ برنــامج التغــيري عــن طريــق توجــه متجــدد حنــو تعزيــز تنــسيق املعونــة    - ٢٢

وتـضطلع وزارة املاليـة والتنميـة االقتـصادية         . وإدارهتا بني احلكومة والشركاء اإلمنائيني الدوليني     
. صورة أكثر فعالية وتوجيهها إىل امليزانيـة      بإعادة اهليكلة من أجل استقطاب املساعدة اإلمنائية ب       

  .ويؤيد ممثلي التنفيذي وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي تأييدا قويا عملية تنسيق املعونة
، اجتمـاع  ٢٠٠٩نـوفمرب  / تـشرين الثـاين   ١٩ إىل   ١٨وُسيعقد يف لندن، يف الفتـرة مـن           - ٢٣

دارة أعمـال املـؤمتر كـل مـن الـرئيس           وسيـشترك يف إ   . لفريق استشاري لتعبئة املوارد لـسرياليون     
.  ألفريقيــا البنــك الــدويل  نائــب رئــيس   كورومــا ووزيــر التنميــة الدوليــة باململكــة املتحــدة و     

 وتستعرض التقدم احملـرز يف قطاعـات رئيـسية هـي الزراعـة         ،وستعرض احلكومة برناجمها للتغيري   
وسـيكون أسـاس    . م الرشـيد  والنقل والطاقة، وُتربز اجلهود املبذولة مـن أجـل كفالـة قيـام احلكـ              
ــة املــشتركة لألمــم املتحــدة و    ــدويلاملناقــشات يف االجتمــاع هــو الرؤي االســتراتيجية و البنــك ال

  .صرف التنمية األفريقيملاملشتركة للمساعدة القطرية 
  

  الرؤية املشتركة لألمم املتحدة  -جيم   
: طلبـات املتداخلـة   تستجيب الرؤيـة املـشتركة لألمـم املتحـدة ألربـع جمموعـات مـن املت                 - ٢٤

 وتعزيـز املبـادئ األساسـية املنـصوص عليهـا يف إعـالن              )ب(؛  دعم برنـامج احلكومـة للتغـيري       )أ(
 وإقامـة إطـار العمـل اخلـاص         )د(؛   واالستجابة لقرار األمني العام املتعلق بالتكامل      )ج(؛  باريس

حـدة يف إطـار   كمـا تـضع مـسامهة األمـم املت    . ٢٠١٢بربامج األمـم املتحـدة يف البلـد حـىت عـام        
جمهـــود دويل أوســـع بكـــثري ملـــساعدة حكومـــة ســـرياليون علـــى توطيـــد الـــسلم وحتفيـــز النمـــو 

سـيما بالنـسبة للـشباب، ومكافحـة اجلرميـة املنظمـة             االقتصادي وهتيئـة فـرص العمـل الالئـق، ال         
  .ووقف الفساد وإحراز التقدم حنو حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية

ــاب إطــالق الر   - ٢٥ ــران  ويف أعق ــشتركة يف حزي ــة امل ــه /ؤي ــم   ٢٠٠٩يوني ــق األم ــادر فري ، ب
املتحــدة القطــري إىل وضــع بــرامج مفــصلة واتفاقــات مــشتركة بــني الوكــاالت للخــدمات          

وتولــت تنــسيق هــذه األنــشطة  . املــشتركة، وإنــشاء الــصندوق االســتئماين للمــاحنني املتعــددين  
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حــدة املتكامــل لبنــاء الــسالم يف وحــدة التخطــيط االســتراتيجي املــشتركة بــني مكتــب األمــم املت
  .سرياليون وفريق األمم املتحدة القطري

  
  دعم املؤسسات الدميقراطية  -رابعا   

ــي بــني         - ٢٦ ــزاع حــزيب داخل ــسياسية يف الوســاطة يف ن ــسجيل األحــزاب ال ــة ت جنحــت جلن
يف  ملناديــب احلــزب بيــل عقــد املــؤمتر الــوطينكــة الــشعبية للتغــيري الــدميقراطي قُفــصيلني مــن احلر

وجتــرى حاليــا إعــادة هيكلــة اللجنــة بــدعم تقــين مــن برنــامج األمــم    . ٢٠٠٩يوليــه /متــوز ٢٤
وجيري أيـضا تطـوير   . املتحدة اإلمنائي ومكتب األمم املتحدة املتكامل لبناء السالم يف سرياليون   

جلان رصد مدونة سلوك اللجنـة يف املقاطعـات مـن أجـل النـهوض ببنـاء الـسالم يف املقاطعـات                      
وعالوة على املـساعدة املاليـة مـن حكومـة سـرياليون، تلقـت اللجنـة الـدعم                  . عات احمللية واجملتم

 ن، الـذي يدعمـه كـل مـ        “التربعات املشتركة لالنتخابات  ”من صندوق بناء السالم وصندوق      
النـرويج  وزارة التنمية الدولية يف اململكـة املتحـدة واالحتـاد األورويب وهيئـة املعونـة اآليرلنديـة و                 

  . والدامنركواليابان
 صـندوق التربعـات املـشتركة     ”واستمرت اللجنة االنتخابية الوطنيـة يف االسـتفادة مـن             - ٢٧

ــضا        “لالنتخابــات ــدمت أي ــيت ق ــة ســرياليون ال ــدمها حكوم ــيت تق ــن املخصــصات ال ، وكــذا م
وخـالل الفتـرة املـشمولة بـالتقرير،        . مساعدة حيوية يف جمال بناء اهلياكـل األساسـية والقـدرات          

ويف .  االنتخابية انتخابات فرعية جمللس حملي بدائرة دوارزاك يف فريتـاون           الوطنية لجنةأجرت ال 
  الوطنيـة أعقاب إجازة الربملان ملشروع قانون يتعلق برؤسـاء العـشائر، يوضـح مـسؤولية اللجنـة        

االنتخابية عن تنظيم االنتخابـات العـشائرية، أعلنـت اللجنـة أن انتخابـات سـتجري يف تـشرين                   
  . مقعدا شاغرا لرؤساء عشائر٤٠ مللء زهاء ٢٠٠٩فمرب نو/الثاين
وواصــلت اللجنــة املــستقلة لوســائط اإلعــالم تثبيــت ســلطتها يف جمــال تنظــيم وســائط      - ٢٨

وقامــت بإعــادة جتميــع مــراقيب وســائط اإلعــالم يف . اإلعــالم املطبوعــة واملــسموعة يف ســرياليون
دوق بناء السالم، مكتبـا فرعيـا هلـا يف بـو،          احملافظات واجملتمعات احمللية وافتتحت، مبساعدة صن     

 تظلمـا مـن وسـائط اإلعـالم، واختـذت يف        ١٥وبتـت أيـضا يف حنـو        . ثاين أكـرب مـدن سـرياليون      
اآلونة األخرية قرارا مهما استنتجت فيـه أن بعـض االدعـاءات حبـق حـزب املعارضـة الرئيـسي،                  

ة برناجما تدريبيا للـصحفيني     ونفذت اللجن . احلزب الشعيب لسرياليون، ال تستند على أي أساس       
وســتتلقى . يف مدينــة بــو، وهــي بــصدد تنفيــذ بــرامج مماثلــة يف أمــاكن أخــرى، منــها فريتــاون    

اللجنة، عالوة على دعم وزارة التنمية الدولية يف اململكة املتحدة، مساعدة ماليـة مـن صـندوق      
  .بناء السالم بغرض اقتناء معدات لرصد وسائط اإلعالم



S/2009/438
 

8 09-49466 
 

ان يعمــل بنــشاط خــالل الفتــرة املــشمولة بــالتقرير، وســّن قــوانني جديــدة    وظــل الربملــ  - ٢٩
ولتعزيز التطـوير املـستمر لقـدرات الربملـان، جيـري تقـدمي             . غطت خمتلف جوانب احلياة الوطنية    

الدعم من خالل صندوق بناء السالم من أجل تغطيـة تنظـيم بـرامج تدريبيـة للربملـانيني، وكـذا                    
  .  واحتياجاهتم يف جمال تكنولوجيا املعلوماتتلبية احتياجاهتم اللوجستية

 دوالرات  ٩٠٩ ٦٠٦ويف إطار البيان املشترك، قدم صندوق بنـاء الـسالم أيـضا مبلـغ                 - ٣٠
وحتقيقـا لتلـك الغايـة، عمـل مكتـب          . لتعزيز قدرات الشرطة يف جمال التصدي للعنف السياسي       

األمم املتحدة املتكامـل لبنـاء الـسالم يف سـرياليون بتعـاون مـع مكتـب األمـم املتحـدة خلـدمات                       
املشاريع من أجل اقتناء معدات ومركبات ومواد تدريبيـة لفائـدة أفـراد وحـدات حفـظ النظـام                   

عــايري املهنيــة يف ســرياليون، وســيتم قريبــا تــسليم املعــدات اخلاصــة بوحــدة امل. ملهنــينيواحملققــني ا
  . والتدريب على املعايري املهنيةجيري إعداد أساليب حفظ النظام فيما

  
  دعم حقوق اإلنسان وسيادة القانون  -خامسا  

سـتعادة  اختذت احلكومة إجراءات هامة للتصدي لإلفالت من العقاب، بوسائل منـها ا             - ٣١
ــشاء جملــس حملكمــة عــسكر       ــام مــؤخرا بإعــادة إن ــة العــسكرية بعــد القي ية للقــوات عمــل العدال

  .املسلحة السرياليونية
برناجمـا للمـساعدة القانونيـة لتقـدمي املـساعدة إىل           الـسرياليونيني   وأنشأت نقابـة احملـامني        - ٣٢

ــق         ــاين إضــافية للمحــاكم ومراف ــشييد مب ــا ت ــضعيفة، وجيــري حالي ــات ال ــضاة الفئ . ســكنية للق
. واستمرت ظروف السجون تتحسن، إال يف جماالت املياه والصرف الصحي واملرافق الـصحية            

لــضغط عــن ســجن وأوشــكت أيــضا علــى االنتــهاء أعمــال جتديــد ســجن مافانتــا بغيــة ختفيــف ا
  .طريق بادمبا املكتظ

ركته واســـتمر مكتـــب األمـــم املتحـــدة املتكامـــل لبنـــاء الـــسالم يف ســـرياليون يف مـــشا   - ٣٣
ورغـم هــذه  . منظمـات اجملتمـع املــدين، مبـا يف ذلــك عـن طريــق دعـم التــدريب وبنـاء القــدرات      

اجلهود، فثمة إقرار بضرورة بذل املزيد من أجل التغلب علـى املمارسـات التقليديـة الـضارة يف                  
  .سيما منها العنف ضد املرأة اجملتمع، ال

  
  جلنة حقوق اإلنسان الوطنية السرياليونية  -ألف   

سـرياليون يف أداء مهامهـا النظاميـة، بـدعم          يف  قوق اإلنسان   الوطنية حل لجنة  الاستمرت    - ٣٤
وأنـشأت اللجنـة مكاتـب      . تقين من مكتب األمـم املتحـدة املتكامـل لبنـاء الـسالم يف سـرياليون               

ويف خطــوة غــري مــسبوقة، نظــم الــرئيس كورومــا   . إقليميــة يف حمافظــات الــبالد الــثالث كلــها 
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التقريـر الـسنوي   أغـسطس دعـا إليـه املفوضـني ملناقـشة      / آب١١ع حكومته يف   منتدى تفاعليا م  
  .للجنة وتوصياهتا

واستمرت احلكومة، رغم الصعوبات املالية، يف دعم أعمال اللجنة، مبا يف ذلك حتّمـل                - ٣٥
ومـع  . ٢٠١٠املرتبات وتشييد جممع مكاتب جديـد، يتوقـع أن تنتقـل إليـه اللجنـة حبلـول عـام                    

ونتيجــة . ة اللجنــة وبراجمهــا علــى االســتمرارية ال تــزال تــشكل حتــديا جوهريــاذلــك، فــإن قــدر
لذلك، فقد حددت الرؤية املشتركة لألمم املتحدة جلنة حقوق اإلنسان الـسرياليونية باعتبارهـا              

اللجنــة الوطنيــة مؤســسة ذات أولويــة يف الــدعم، وإنــين أهيــب بالــشركاء الــدوليني أن يــدعموا  
  .حلقوق اإلنسان

  
  يات جلنة تقصي احلقائق واملصاحلةتوص  -باء   

بفضل الدعم الـذي تقدمـه األمـم املتحـدة، حقـق تنفيـذ برنـامج التعويـضات، حـسبما                      - ٣٦
وهكـذا، فقـد سـجل الربنـامج حـىت          . أوصت به جلنـة تقـصي احلقـائق واملـصاحلة، تقـدما كـبريا             

أيـضا عـدد    وبـدأ   .  مـشيخة  ١٨ من ضحايا احلرب، وقدم تعويضات رمزيـة يف          ٢٨ ٠٠٠اآلن  
من الـربامج يف تقـدمي العمليـات اجلراحيـة للناسـورة بالنـسبة للنـاجني مـن العنـف اجلنـسي أثنـاء                 

  .احلرب، وإتاحة قروض صغرية لتمويل أنشطة لكسب الرزق
ــة عــام        - ٣٧ ــاء الــسالم هلــذه األنــشطة بنهاي ــه مــع توقــع اســترتاف متويــل صــندوق بن بيــد أن

 االستمرار ستعرض للخطر مـا مل تـتم تعبئـة مـوارد     ، فإن قدرة برنامج التعويضات على    ٢٠٠٩
ــرئيس       . إضــافية ــشرف ال ــع أن ي ومت وضــع خطــة عمــل اســتراتيجية خلمــسة أعــوام، مــن املتوق

. ســبتمرب تزامنــا مــع إطــالق الــصندوق االســتئماين للــضحايا /كورومــا علــى إطالقهــا يف أيلــول
د براجمهـا ذات األولويـة،   واعتربت الرؤيـة املـشتركة لألمـم املتحـدة أن التعويـضات تـشكل أحـ         

  .برنامج التعويضاتوإنين أناشد شركاء التنمية أن يدعموا 
  

  احملكمة اخلاصة  -سادسا  
يوليـــه، أجـــازت جلنـــة إدارة احملكمـــة اخلاصـــة لـــسرياليون االســـتراتيجية  / متـــوز١٧يف   - ٣٨

ــيت حــددت شــهر شــباط     ــا، ال ــر /املــستكملة إلجنــاز أعماهل ــا إلجنــا ٢٠١١فرباي ز  موعــدا متوقع
وإىل تارخيــه، أكملــت احملكمــة اخلاصــة كافــة حماكماهتــا، باســتثناء الطعــون . أنــشطتها القــضائية

املقدمة استئنافا لألحكـام الـصادرة ضـد قـادة اجلبهـة املتحـدة الثوريـة وحماكمـة تـشارلز تـايلور                      
يف ومن املتوقـع أن يـصدر حكـم االسـتئناف           . اجلارية يف مقر احملكمة اجلنائية الدولية يف الهاي       

عــت احملكمــة أيــضا  ووقّ. ٢٠٠٩أكتــوبر /طعــون اجلبهــة املتحــدة الثوريــة بنهايــة تــشرين األول  
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اتفاقــات إلنفــاذ األحكــام مــع دول عديــدة، هــي اآلن يف مراحــل خمتلفــة مــن إدمــاج هــذه           
  .االتفاقات يف تشريعاهتا احمللية

وطنيـة عـن طريـق       ويف إطار برنامج تراث احملكمة، تعمل احملكمـة علـى بنـاء القـدرات ال               - ٣٩
االنتداب وبرامج التدريب الـشاملة وتقـدمي املـساعدة التقنيـة املوجهـة إىل املؤسـسات احملليـة يف                   

مكنـة  لالسـتخدامات امل  وتعمل احملكمة أيضا مع حكومة سرياليون من أجل استكـشاف           . البلد
اسـية أوائـل    أكرا بعد إجناز األنشطة القضائية األس ١١,٥رفق احملكمة الذي ميتد على مساحة       مل

  .٢٠١١عام 
وسـتظل احلاجـة قائمـة إىل متـويالت كـبرية لكفالـة إجنـاز األنـشطة القـضائية األساسـية             - ٤٠

وإنـين أدعـو إىل     . للمحكمة، واإلنفـاق علـى املؤسـسة املتبقيـة وتغطيـة تكـاليف إنفـاذ األحكـام                
  .كمةتقدمي مزيد من الدعم لتيسري األنشطة احليوية املتبقية للمح

  
تكامل أنشطة مكتب األمم املتحـدة املتكامـل لبنـاء الـسالم يف سـرياليون                 -سابعا   

  وفريق األمم املتحدة القطري
ستساهم جناحات مكتب األمم املتحدة املتكامل لبناء السالم يف سرياليون وإخفاقاتـه،              - ٤١

 بــصفته أول بعثــة متكاملــة كليــا بقيــادة إدارة الــشؤون الــسياسية، يف حتديــد حجــم بعثــات بنــاء
وهلذا السبب، فقد كان وكيلـي للـشؤون الـسياسية يرصـد عـن              . السالم ووظائفها يف املستقبل   

كثب إنشاء مكتب األمم املتحـدة املتكامـل لبنـاء الـسالم يف سـرياليون ومـا أحـرزه مـن تقـدم،                       
  . خالل الفترة املشمولة بالتقريروزار فريتاون

 منـسقا مقيمـا لفريـق األمـم املتحـدة      وبقيادة كل من ممثلي التنفيذي، الذي يعمل أيضا       - ٤٢
القطــري، واملمثــل املقــيم لربنــامج األمــم املتحــدة اإلمنــائي، اتبعــت منظومــة األمــم املتحــدة يف     
سرياليون هنجـا جديـدا لبنـاء الـسالم، يـستند إىل اسـتراتيجية متكاملـة كليـا لبنـاء الـسالم، هـي                        

نـهج هـو تقـدمي مـساعدة أكثـر تركيـزا            واهلدف الرئيسي هلـذا ال    . الرؤية املشتركة لألمم املتحدة   
ــة إىل ســرياليون، حكومــة وشــعبا   ــة مــن التكامــل     . وفعالي ويقــوم هــذا النــهج علــى درجــة عالي

ويف إطـار الرؤيـة املـشتركة، اتفـق مكتـب األمـم املتحـدة            . الربناجمي بـني أنـشطة األمـم املتحـدة        
لـى العمـل معـا يف مخــسة    املتكامـل لبنـاء الـسالم يف ســرياليون وفريـق األمـم املتحـدة القطــري ع      

ــذ     ــى تنفي ــاون عل ــة والتع ــاط    ٢١جمــاالت ذات أولوي ــن النق ــة م ــسترشدين مبجموع ــا، م  برناجم
  .شتركة والتقييم املشترك للربامج للربجمة املا نظاموأقاما أيضا .املرجعية املشتركة
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ــيت        - ٤٣ ــوارد ال ــة اســتخدام امل ــاجمي وكفال ــل الربن ــم التكام ــن أجــل دع ــدول  وم ــدمها ال  تق
 وجــه، فقــد حقــق أيــضا مكتــب األمــم املتحــدة املتكامــل لبنــاء الــسالم يف  أعــضاء علــى أكفــاأل

سرياليون وفريق األمم املتحدة القطري درجة عاليـة مـن التكامـل التـشغيلي، عـن طريـق إنـشاء                    
مرافق وخدمات مشتركة مثل املكاتب امليدانية اإلقليمية املـشتركة، وإنـشاء صـندوق اسـتئماين         

ــة وخــدم    متعــدد املــاحنني  ــة ، ووحــدة مــشتركة للتخطــيط االســتراتيجي، ومــصحة طبي ات أمني
  .وورشة إلصالح املركبات

ــشغيلي     - ٤٤ ــاجمي والت ــل الربن ــستوى التكام ــسندهوم ــة لت  ت ــود مبذول ــن    جه ــد م ــق مزي حقي
ويعمـل ممثلـي   . عموم املساعدة الدولية املقدمة إىل سرياليون    االتساق وفعالية املعونة فيما يتعلق ب     

ي مــع احلكومـة، إىل جانــب ممثــل البنـك الــدويل، مـن أجــل إقامــة هيكـل فعلــي لتنــسيق     التنفيـذ 
وعـالوة علـى    .  يف رئاسـة االجتماعـات العاديـة لـشركاء التنميـة           كما أنه يـشترك أيـضا      .املعونة

ذلــك، فــإن مكتــب األمــم املتحــدة املتكامــل لبنــاء الــسالم يف ســرياليون وفريــق األمــم املتحــدة    
طة التنفيذيــة للــدول األعــضاء عــن طريــق املكاتــب امليدانيــة اإلقليميــة    القطــري يــدعمان األنــش 

  .للوفود الزائرة وبعثات املساعدةاملشتركة والدعم اللوجسيت، مبا يف ذلك توفري النقل اجلوي 
وخالل الفترة املشمولة بالتقرير، أثبتت جهود كل من تشكيلة جلنـة بنـاء الـسالم املعنيـة              - ٤٥

مـا فتئـت تكمَّـل وتعـزز        م املتحدة املتكامل لبناء السالم يف سـرياليون أنـه           بسرياليون ومكتب األم  
وأسهمت جلنة بناء السالم، بدعم من مكتب األمم املتحدة املتكامل لبنـاء الـسالم              . بعضها بعضا 

  .يف سرياليون، يف زيادة كفاءة املعونة وحتسني االتساق على نطاق منظومة األمم املتحدة
م املتحدة املتكامل لبناء السالم يف سـرياليون مكتبـا لبنـاء الـسالم أكثـر                ويعد مكتب األم    - ٤٦

. الــسالم الــسابقة يف ســرياليون   بــساطة وفعاليــة مــن حيــث التكــاليف مقارنــة ببعثــات حفــظ        
كمـا أن نـسبة الوحـدات الفنيـة     .  موظفـا حمليـا  ٣٢ موظفا، بينهم    ٧٣يتجاوز حجم املكتب     وال

  . من املوظفني مكلفون مبهام فنية يف املائة٧٥بت، حيث إن إىل وحدات الدعم اإلداري قد انقل
وموظفو مكتب األمم املتحدة املتكامل لبناء السالم يف سـرياليون خـرباء يف تـوجههم،                 - ٤٧

حيــث يتنــاول املختــصون مــسائل مثــل االجتــار غــري املــشروع باملخــدرات، ومكافحــة الفــساد،  
دميقراطيـــة، واهليئـــات اإلذاعيـــة العامـــة وحقـــوق اإلنـــسان، وتطـــوير الـــشرطة، واملؤســـسات ال

ومــا فتــئ يزيــد اعتمــاد . املــستقلة، وتطــوير وســائط اإلعــالم، والالمركزيــة ومراجعــة الدســتور 
.  وظيفـة وطنيـة مـن الفئـة الفنيـة          ١٣املكتب على اخلرباء الوطنيني، حيث بات لديه ما جمموعه          

.  أنـه منـتج ويلـيب أولويـات البلـد          وقد أثبت اخللط بني األخصائيني الـدوليني واخلـرباء الـوطنيني          
 يف املائــة مــن جممــوع وظــائف املكتــب، ومــن املتوقــع أن يبلــغ ٧٥وقــد مت حــىت اآلن مــلء حنــو 

  .٢٠٠٩أكتوبر / تشرين األول يف املائة حبلول٩٠معدل ملء الشواغر 
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وقد بذلت جهـود عنـد إنـشاء املكتـب مـن أجـل هتيئـة تـصفية أنـشطته وكفالـة انتقالـه                      - ٤٨
وهلـذا الـسبب، فـإن وطـأة     . سلسة إىل النظام االعتيـادي ألفرقـة األمـم املتحـدة القطريـة          بصورة  

ات األمـم املتحـدة، وسـيعتمد علـى         مؤسساملكتب خفيفة، وقد اختار أخصائييه باالشتراك مع        
وستـسهل هـذه الدرجـة العاليـة مـن          . ات األمم املتحدة لتنفيـذ كافـة األنـشطة التـشغيلية          مؤسس

  .جة املكتب لالنسحاب يف املستقبل والتشغيلي استراتيالتكامل الربناجمي
  

  التحديات احلرجة لبناء السالم  -ثامنا   
  الفساد  -ألف   

ويف . م علــى صــعيد التــصدي للفــساداســتمرت جلنــة مكافحــة الفــساد يف إحــراز التقــد  - ٤٩
ز وُيــربِ. ٢٠٠٨يوليــه، عرضــت اللجنــة علــى الــرئيس كورومــا تقريرهــا الــسنوي لعــام /متــوز ٦

ــة       ــز اللجن ــدم توصــيات لتعزي ــة، ويق ــدم احملــرز والتحــديات القائم ــر التق ــك  . التقري ــشمل تل وت
التوصيات إنـشاء حمكمـة سـريعة املـسار ملكافحـة الفـساد يكـون لـه قـضاهتا ومـدعوها العـامون                 
اخلاصون هبا، وتعديل القـانون املتعلـق باملمارسـني القـانونيني للـسماح للجنـة بتوظيـف احملـامني                  

وقـد طمـأن الـرئيس      . تدارك النقص احلاصل يف املدعني العامني، مث بناء مقـر دائـم هلـا             املزمعني ل 
  .كوروما اللجنة بأن احلكومة ملتزمة مبحاربة الفساد

ويف إطـــار االســـتراتيجية الوقائيـــة للجنـــة، عملـــت اللجنـــة مـــع عـــدد مـــن الوكـــاالت   - ٥٠
وبـدأت،  . ن خمـاطر الفـساد    احلكومية من أجل اسـتعراض إجراءاهتـا ونظمهـا الداخليـة للحـد مـ              

وجيـري حاليـا النظـر يف مبـادرة مماثلـة           . بالتعاون مع الربملان، يف وضع مدونـة سـلوك للربملـانيني          
يونيـــه، اعتقلـــت اللجنـــة مـــسؤولني يف إحـــدى / حزيـــران٣ويف . ملـــسؤويل احلكومـــات احملليـــة

، ٢٠٠٨عـام   الشركات اململوكة للحكومة، وذلك بتهم يعاقب عليها قانون مكافحة الفـساد ل           
يونيه، جنحت يف إصدار حكـم إدانـة مـن احملكمـة            / حزيران ٩ويف  . تشمل اختالس أموال عامة   

ــا حبــق أمــني مظــامل ســابق باحلكومــة الرتكابــه ممارســ    ــة . ات فاســدة خمتلفــةالعلي وجبــت اللجن
  .يزيد على بليون ليون يف شكل غرامات ما
  

  املخدرات غري املشروعة  -باء   
ــز    - ٥١ ــعيا إىل تعزيـ ــشروع     سـ ــري املـ ــار غـ ــة االجتـ ــى مكافحـ ــرياليون علـ ــة سـ ــدرة حكومـ قـ

باملخدرات، قام مكتب األمم املتحدة املتكامل لبناء السالم يف سرياليون، بالتعاون مـع اململكـة               
املتحدة والواليات املتحدة ومكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية، واملنظمـة الدوليـة             

نامج تدريب مدتـه شـهران لفرقـة العمـل املـشتركة الـسرياليونية ملنـع                للشرطة اجلنائية، بتقدمي بر   
املخدرات؛ ويشمل التدريب تقنيات التحقيق واملنع والتقنيـات التكتيكيـة الالزمـة للتعامـل مـع                
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وإضافة إىل ذلـك، تلقـى أفـراد فرقـة العمـل،            . اجلرمية املنظمة واالجتار غري املشروع باملخدرات     
تحـدة اإلمنـائي، معـدات حيويـة سـتكون حامسـة يف إنفـاذ اإلجـراءات                 مبساعدة برنامج األمـم امل    
  .تحدة فرقة العمل مبعدات إضافيةوستزود حكومة الواليات امل. ضد االجتار باملخدرات

  
  البطالة يف صفوف الشباب  -جيم   

ال تزال البطالة والعمالة الناقصة يف صفوف الشباب تشكالن حتديات كـبرية حلكومـة                - ٥٢
وملعاجلــة هــذه املــشكلة، تقــوم احلكومـة واألمــم املتحــدة وشــركاء التنميــة اآلخــرون  . سـرياليون 

املهـارات، والتمويـل    تطـوير   : بتقدمي الدعم ملبادرات عمالة الـشباب اجلاريـة يف اجملـاالت التاليـة            
والتــدريب علــى مباشــرة األعمــال احلــرة، والعمــل لقــاء النقــود، والغــذاء مقابــل   ،البــالغ الــصغر

 إطار الرؤية املشتركة أيضا، مت إعـداد برنـامج حمـدد يركـز علـى خلـق فـرص عمـل                   ويف. العمل
وتـضع احلكومـة حاليـا اللمـسات األخـرية علـى إنـشاء جلنـة وطنيـة                  . ألعداد كبرية من الشباب   

للــشباب ســتتيح القيــادة االســتراتيجية والتنــسيق الــذي متــس احلاجــة إليــه لكافــة أنــشطة عمالــة  
  .وزاراتالشباب على نطاق مجيع ال

  
  مالحظات  -تاسعا   

أبريـل مـن    / نيـسان  ٢مكنت اخلطـوات الـيت قطعـت حنـو تنفيـذ البيـان اخلتـامي املـؤرخ                    - ٥٣
وقد أثار البيان املشترك محاس القطاعات الرئيـسية يف         . تعزيز عملية توطيد السالم يف سرياليون     

وجهـات اهلادفـة إىل   سيما شبيبة األحزاب السياسية، ووطّد تـصميمها علـى وقـف الت        البالد، ال 
  .ى إىل تعزيزها منذ انتهاء احلربفتئت سرياليون تسع النيل من املكتسبات الدميقراطية اليت ما

ومع هذا، فمن الالزم لكافة أصـحاب املـصلحة الـوطنيني بـذل جهـود إضـافية لكفالـة                     - ٥٤
ر الـدعم  ومـن اجلـوهري بالنـسبة السـتدامة العمليـة، اسـتمرا      . استدامة هـذا الـزخم الـذي حتقـق     

وعلــى الــصعيد الــداخلي، ســيتعني  . املطــرد الــذي يقدمــه شــركاء التنميــة الــدوليون لــسرياليون  
التصدي للتعصب والعنف السياسيني باعتبارمها مسألة ذات أولويـة، وخباصـة يف ظـل اسـتعداد                

  .٢٠١٢سية خلوض غمار انتخابات عام األحزاب السيا
ــة يف     - ٥٥ ــة املرتفع ــدالت البطال ــزال مع ــشباب واالجتــار باملخــدرات غــري    وال ت صــفوف ال

كمــا أن احلالــة االقتــصادية العامليــة قــد . املــشروعة تــشكل حتــديات كــبرية أمــام توطيــد الــسالم
أثرت سلبا يف سرياليون عن طريق خفض املعونة األجنبية واالسـتثمارات اخلارجيـة واحلـواالت      

ل تسجل وفيات أطفال ووفيـات      ومن املثري للقلق بوجه خاص أن سرياليون ال تزا        . من اخلارج 
نفاســية مبعــدالت بالغــة االرتفــاع ومــستويات مــن الفقــر تــستدعي زيــادة التــزام اجملتمــع الــدويل 

  . على عكس هذه االجتاهات السلبيةباملساعدة
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وما حققته سرياليون حىت اآلن من إجنـازات يف جمـال إشـاعة الدميقراطيـة يعـزى جزئيـا                     - ٥٦
ــه    ــذي قدم ــوي ال ــدعم الق ــة الوطنيــة      إىل ال ــرياليون إىل اللجن ــة س ــدوليون وحكوم  الــشركاء ال

االنتخابيــة وجلنــة تــسجيل األحــزاب الــسياسية وشــرطة ســرياليون واللجنــة الوطنيــة حلقــوق         
وإين ممنت للـدعم الـسخي   . اإلنسان وجلنة مكافحة الفساد وسواها من مؤسسات الدولة املهمة 

م عملية توطيد السالم، فـإنين أدعـو إىل تقـدمي           ويف ظل تقد  . الذي قدمه شركاء البلد يف التنمية     
مساعدة مستمرة، مبا يف ذلك تقدميها مـن جانـب حكومـة سـرياليون نفـسها، مـن أجـل تعزيـز                      

  .قاء على جهود اإلصالح يف مسارهامؤسسات الدولة واإلب
. وقد آن األوان منذ فترة طويلة على إكمال اإلصالح الدستوري الـذي طـال انتظـاره         - ٥٧

يــل هبــذه العمليــة، فــإنين أهيــب باحلكومــة أن تنظــر يف إقامــة آليــة تــشاورية تــشاركية يف وللتعج
أقرب وقت ممكـن إلتاحـة الفرصـة أمـام اجملتمـع املـدين وأصـحاب املـصلحة الـوطنيني اآلخـرين                      

ومكتـب األمـم املتحـدة املتكامـل لبنـاء الـسالم يف سـرياليون علـى                 . للمسامهة على نطاق واسع   
مهة مهمـة يف    تقدمي الدعم التقين هلـذه العمليـة، الـيت ستـشكل، باكتماهلـا، مـسا              أهبة االستعداد ل  

  .عملية توطيد السالم
ومع أنين أقر بأنه ال يـزال مثـة كـثري ممـا يـتعني القيـام بـه، فـإنين أثـين علـى اجلهـود الـيت                               - ٥٨

ي، احلـزب   يبذهلا الرئيس كوروما واألحزاب السياسية يف البلد، مبا فيها حزب املعارضة الرئيس           
  .تسامح السياسي وتوطيد االستقرارالشعيب لسرياليون، من أجل تشجيع ال

وقـد اسـتمر مكتــب األمـم املتحــدة املتكامـل لبنــاء الـسالم يف ســرياليون يف إحـراز تقــدم         - ٥٩
ــبالد،       ــة إىل توطيــد الــسالم يف ال ــه بــدعم جهــود حكومــة ســرياليون الرامي مطــرد يف تنفيــذ واليت

ومراعــاة للتحــديات املعقــدة .  املتحــدة هنجــا متكــامال يف جمــال بنــاء الــسالموكفالــة اتبــاع األمــم
الكثرية اليت ال تزال قائمة، فإنين أود أن أوصي جملس األمن بتمديد والية مكتـب األمـم املتحـدة             

  .٢٠١٠ سبتمرب/ أيلول٣٠املتكامل لبناء السالم يف سرياليون لفترة سنة واحدة تنتهي يف 
ود أن أتوجه بالـشكر إىل ممثلـي التنفيـذي، مايكـل فـون ديـر شـوليمربغ،                  ويف اخلتام، أ    - ٦٠

وإىل موظفي مكتب األمم املتحدة املتكامل لبناء السالم يف سرياليون ووكاالت األمـم املتحـدة              
  .وبراجمها، فضال عن البنك الدويل ومصرف التنمية األفريقي لتفانيهم يف تنفيذ والية البعثة

  


