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

  
  مقدمة  -أوال   

الـذي طلـب فيـه اجمللـس        ) ٢٠٠٩ (١٨٨٦يقدم هذا التقرير عمال بقرار جملس األمـن           - ١
م يف اء الـسال مين أن أقدم كل ستة أشهر تقريرا عن أنشطة مكتـب األمـم املتحـدة املتكامـل لبنـ           

أغــسطس  / آب٣١ إىل ٢٠١٠مــارس /ذارآ ١ويغطــي التقريــر الفتــرة املمتــدة مــن  . ســرياليون
٢٠١٠.  

  
  التطورات الرئيسية   -ثانيا   
  التطورات السياسية  -ألف   

 خالل الفتـرة املـشمولة بـالتقرير ثالثـة تطـورات هامـة ميكـن أن يكـون هلـا أثـر                      حدثت  - ٢
ــى اجلهــود   ــيت ســيبذهلا املكتــب ا كــبري عل ــسالم واألمــن   ملتكامــل مــستقبال ال ــد دعــائم ال  لتوطي

وال، يبدو أن البلد قد دخل بالفعل يف أجواء تسبق االنتخابـات حيـث أصـبحت                أف. واالزدهار
بــصورة متزايــدة حنــو انتخابــات عــام  إجراءاهتــا احلكومــة واألحــزاب الــسياسية الرئيــسية توجــه  

ــا، عجلــت احلكومــة مــن  . ٢٠١٢ ــرام عــدد مبادراهتــاوثاني مــن االتفاقــات اهلامــة يف جمــال   إلب
.  للمـوارد املعدنيـة    ا رئيـسي  اُمـصدِّر من خالهلا   سرياليون  تصبح  ميكن أن   وهي اتفاقات   التعدين،  

ــا، ميكــن أن تــ  ــات الرئاســية يف غين ضيوثالث ــا دميق يــف االنتخاب ــدا يف  ا اجملــاورة نظام ــا جدي راطي
ومـــع أن هـــذه . لـــد بتنـــصيب أول حكومـــة منتخبـــة دميقراطيـــا يف ذلـــك البحـــوض هنـــر مـــانو

كـبرية  متأصـلة  التطورات تعـود علـى سـرياليون مبنـافع كـبرية، فإهنـا قـد تـستجلب أيـضا خمـاطر             
تسبب حتديات جديدة ومعقدة يتعني على احلكومة واألحزاب الـسياسية واألطـراف الـسياسية              

  .  أن تتحسب هلا وتعاجلها يف القريب العاجل يف سرياليوناألخرى صاحبة املصلحة
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  ة سرياليونزيار    
 يفســرياليون إىل قمــت بزيــارة إرنــست بــاي كورومــا، بنــاء علــى دعــوة مــن الــرئيس    - ٣
 إشـارة البـدء، باالشـتراك مـع         يعطـ كـي أ  لخالهلـا الفرصـة     اغتنمـت   . يونيه/ حزيران ١٥و   ١٤

  . الرئيس، هليئة اإلذاعة السرياليونية، بوصفها إذاعة وطنية مستقلة
رت يف االجتماعات الـيت عقـدت مـع الـرئيس كورومـا             وقد تركزت املناقشات اليت ج      - ٤

ــالتغيري وحتقيــق       ــذهلا احلكومــة لتنفيــذ برناجمهــا اخلــاص ب ــه، علــى اجلهــود الــيت تب وجملــس وزرائ
وأكد يل الرئيس أن األهداف اإلمنائيـة لأللفيـة حتتـل مكانـا بـارزا يف                . األهداف اإلمنائية لأللفية  

بصورة خاصة على اهلياكل األساسـية      فيها   االهتمام   اليت ينصب االستراتيجية العامة للحكومة،    
  . والتعليم والصحة

وقد التقيت أيضا بأعضاء السلك الدبلوماسي وممثلي اجملتمع املدين وزعمـاء األحـزاب               - ٥
ــسرياليون   ــسية وزرت احملكمــة اخلاصــة ل ــسياسية الرئي وأعــرب خمتلــف األطــراف أصــحاب   . ال

املتحـدة مـن دعـم ومـساعدة، وخباصـة يف تنفيـذ برنـامج               املصلحة عن تقديرهم ملا تقدمه األمم       
 مجيع األحزاب السياسية األمم املتحدة على أن تواصل القيام بـدورها            حثتو. احلكومة للتغيري 

وخــالل اجتمــاعي مــع فريــق األمــم املتحــدة القطــري، . يف توطيــد دعــائم الــسالم يف ســرياليون
املتكامـل بـصورة فعالــة حتـت قيـادة ممثلــي     سـرين أن أرى أن أسـرة األمــم املتحـدة تطبـق النــهج     

  . التنفيذي
من الواضح أن البلد قد حقق تقدما مهما يف سبيل توطيد دعـائم الـسالم ويف                 ومع أن   - ٦

 خبطة إمنائية شاملة، فقد بدا واضحا مـن مناقـشايت مـع األطـراف صـاحبة املـصلحة                   املضي قدما 
 الرئيـسية الـيت تتطلـب اهتمامـا خاصـا،       ومـن هـذه التحـديات     . أنه ال تزال هناك حتديات كثرية     

ــة الــشباب،  ٢٠١٢وال ســيما مــع اقتــراب البلــد مــن انتخابــات عــام      الفارقــة، التــصدي لبطال
 الـوطين والوحـدة     ماسـك ، وتعزيز الت  قراطية الضعيفة، ومكافحة الفساد   وتعزيز املؤسسات الدمي  

  . الوطنية
  

  تنفيذ البيان املشترك    
. أبريـل / نيـسان  ٢ يف   املوقـع ولة بالتقرير تنفيذ البيان املـشترك        خالل الفترة املشم   استمر  - ٧

وقـد قـدم فريـق االسـتعراض املــستقل املنـشأ عمـال بالبيـان املــشترك املوقـع بـني احلـزب احلــاكم           
اب بالرئيسي، حزب املؤمتر الشعيب العام، واحلزب الشعيب لسرياليون املعارض، للتحقيـق يف أسـ           

، تقريـــره إىل الـــرئيس كورومـــا يف   ٢٠٠٩مـــارس /ذارآالعنـــف الـــسياسي الـــذي انـــدلع يف    
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وتقوم احلكومة حاليـا باسـتعراض تقريـر الفريـق ومـن املتوقـع أن تـصدر ورقـة                   . يوليه/متوز ٢٩
  .وقد أجنز الفريق عمله بتمويل من صندوق بناء السالم. بيضاء يف الوقت املناسب

رك، منـها تعزيـز املؤسـسات       وال يزال التنفيذ مستمرا يف أحكام أخرى من البيان املـشت            - ٨
وكجزء من تـدابري بنـاء الثقـة الـيت جيـري تنفيـذها بتمويـل مـن صـندوق بنـاء                      . الدميقراطية للبلد 

السالم، مت االنتهاء من أعمال التصليح يف مقر احلزب الـشعيب لـسرياليون، الـذي أصـابه التلـف              
  .٢٠٠٩مارس /ذارآأثناء االضطرابات السياسية اليت وقعت يف 

قيقا ملقاصد البيان املشترك وبتمويل من صـندوق بنـاء الـسالم أيـضا، أعيـد تنـشيط               وحت  - ٩
رابطــة شــباب مجيــع األحــزاب الــسياسية، الــيت تــضم أجنحــة الــشباب يف األحــزاب الــسياسية    
الرئيسية األربعة، وهي احلزب الشعيب لسرياليون، واملؤمتر الشعيب العام، وحركـة الـشعوب مـن          

وقــد سـاعدت الرابطــة علـى تــشجيع   .  والتحـالف الــدميقراطي الـوطين  أجـل الـتغري الــدميقراطي،  
 ويتوقـــع أن تقـــوم بـــدور مماثـــل يف انتخابـــات جزئيـــةمح الـــسياسي يف عـــدة انتخابـــات التـــسا
  . ٢٠١٢ عام
وقد اخُتتمت اجلهود اليت بذلت لتعزيز املـشاركة الـسياسية للمـرأة يف سـرياليون بقيـام                    - ١٠

الـشعيب العـام واحلـزب الـشعيب لـسرياليون وحركـة الـشعوب مـن            أجنحة املرأة يف حزب املؤمتر      
أجــل التغــيري الــدميقراطي بعقــد اجتماعــات لوضــع سياســات وخطــط عمــل تعــاجل القــضايا          

واعتمد احلزب الشعيب لسرياليون بالفعل سياسة من هذا القبيل، بينما يقـوم احلزبـان    . اجلنسانية
مكتـب األمـم املتحـدة املتكامـل لبنـاء           دعم مـن  اآلخران بوضع سياستيهما يف صيغتها النهائية بـ       

. السالم يف سرياليون وجلنة تسجيل األحـزاب الـسياسية، ومبـساعدة مـن صـندوق بنـاء الـسالم                  
 يف رأةوتــوفر هــذه االجتماعــات حمفــال إلجــراء مناقــشات بــشأن بلــوغ حــصة مــشاركة املــ         

ة العليــا ملناصــب احلكوميــمواقــع قياديــة يف األحــزاب الــسياسية واتقلــدها االنتخابيــة و املناصــب
  . يف املائة ٣٠نسبة 
تـزال العالقـة بـني حـزب املـؤمتر       ورغم التقدم الذي حتقق يف تنفيـذ البيـان املـشترك، ال            - ١١

الشعيب العام واحلزب الشعيب لسرياليون يشوهبا التـوتر وتتـسم حبالـة عميقـة اجلـذور مـن انعـدام             
ديدة، بتنظيم اجتماعات مـشتركة مـع األحـزاب         وقد قام ممثلي التنفيذي، يف مناسبات ع      . الثقة

ومن املقرر عقد حوار هام بـني األحـزاب قبـل           . حتسني العالقة فيما بينها   سعيا منه إىل    الرئيسية  
  . هناية السنة

ــع نــشوب الرتاعــات        - ١٢ ــة إىل من ــام املكتــب املتكامــل، كجــزء مــن اســتراتيجيته الرامي وق
يوليـه بـني شـرطة سـرياليون        / متوز ٣٠ املستوى يف    والتخفيف من حدهتا، بترتيب اجتماع رفيع     

وجرت مناقشة قضايا شىت، من بينها جتنيد أفراد الـشرطة؛ ومحايـة            . واحلزب الشعيب لسرياليون  
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ووافق كال اجلانبني علـى وضـع الـصعوبات         . مقار األحزاب ومقاضاة مرتكيب العنف السياسي     
، وعلـى النحـو املتـوخى يف البيـان          وفـضال عـن ذلـك      .السابقة وراء ظهورمهـا ومواصـلة احلـوار       

املشترك، مت إحراز تقدم يف سبيل إنشاء جلنة مـستقلة معنيـة بالـشكاوى املقدمـة ضـد الـشرطة،                    
  .لمساءلةل  خضوعهاوهي اللجنة اليت ستعزز ثقة اجلمهور يف الشرطة وتضمن

  
  ١٩٩٢ديسمرب / كانون األول٢٩التحقيق املقترح يف عمليات اإلعدام اليت جرت يف     

إعـدام مفـتش عـام سـابق          حتقيق يف  إلجراءمايو، خططا   / أيار ٢٨أعلنت احلكومة، يف      - ١٣
وقد متت عمليات اإلعـدام أثنـاء   . ١٩٩٢ديسمرب / كانون األول٢٩ آخرين يف    ٢٧ للشرطة و 

حكم اجمللس الوطين احلاكم املؤقت، وهو نظام عسكري أطاح حبكومـة حـزب املـؤمتر الـشعيب         
  .١٩٩٢ أبريل/العام يف نيسان

يف حالــة إجرائــه، ، قــد يــشمل هــذا التحقيــق، قــد جــرى اإلعــراب عــن القلــق مــن أنو  - ١٤
ممــن احلــزب الرئيــسي املعــارض،  وهــو بعــض األعــضاء املرمــوقني يف احلــزب الــشعيب لــسرياليون

وتشدد احلكومـة بقـوة علـى       . تقلدوا مناصب رئيسية يف حكومة اجمللس الوطين احلاكم املؤقت        
وقوف على حقيقة عمليـات اإلعـدام والوصـول مـع األسـر الـيت تـأثرت                ي لل سيجرأن التحقيق   

ومــع ذلــك، فقــد اعتــرض احلــزب الــشعيب لــسرياليون علــى خطــة  . هبــا إىل خامتــة لتلــك املــسألة
احلكومــة، مــشريا إىل أمــور منــها أن اخلطــة تــشكل خرقــا للعفــو العــام املمنــوح مبوجــب اتفــاق  

 منظمات اجملتمع املدين واللجنة الوطنيـة حلقـوق         كما أعربت بعض  . ١٩٩٩لومي للسالم لعام    
اإلنسان عن القلق من أن التحقيق املعتـزم ميكـن أن يـؤدي إىل مطالـب بتحقيقـات يف عمليـات           

ــزم يف شــن    .  ســابقةحكومــاتنفــذهتا إعــدام مماثلــة  ــسبب التحقيــق املعت وفــضال عــن ذلــك، َت
عر يف وسـائل اإلعـالم احملليـة        هجمات قوية مدفوعة بدوافع عرقية وهجمات قوية ملهبة للمشا        

  .ضد املعارضة واحلكومة على حد سواء
وعقــب مــشاورات مــع شــركاء دولــيني وأطــراف معنيــة أخــرى، أبلــغ ممثلــي التنفيــذي   - ١٥

يعرقـل اجلهـود الراميـة إىل احلفـاظ علـى قـوة الـدفع               قـد   أن التحقيق املعتـزم     قلقهم من   احلكومة  
ــا يف ســبيل حتقيــق املــصاحل   ومنــذ ذلــك احلــني،  . ة الــسياسية والتماســك الــوطين املوجــودة حالي

   .تفصح احلكومة عما إذا كانت تعتزم املضي يف التحقيق أم ال مل
  

  التطورات األخرى    
وذكــر  .أبريـل بالعيـد التاســع واألربعـني السـتقالهلا    / نيــسان٢٧احتفلـت سـرياليون يف     - ١٦

الـيت تـثري الفرقـة يف البلـد، أيـا      الرئيس كوروما يف خطابه أن عـرى الوحـدة أقـوى مـن القـضايا          
  . كان االنتماء السياسي أو املعتقد الديين ملواطنيها
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يونيــه، زار الــرئيس كورومــا مقــر املكتــب املتكامــل وحــضر اجتماعــا  / حزيــران٣ويف   - ١٧
 االجتمـاع عـن تقـديره للتعـاون بـني األمـم             أثناءوأعرب الرئيس   . لفريق األمم املتحدة القطري   

ضمان إحداث تغـيري    بوأكد التزامه   . سرياليونواالستقرار يف   تنمية  لتحقيق ال مة  املتحدة واحلكو 
  .يف املواقف، وخاصة يف اخلدمة املدنية للبلد

وقــد جنحــت اللجنــة االنتخابيــة الوطنيــة يف إجــراء انتخابــات جزئيــة خــالل الفتــرة مــن   - ١٨
 .نيـة ومقاعـد اجملـالس احملليـة        مللء شواغر يف املقاعد الربملا     ٢٠١٠يونيه  / حزيران إىلمارس  /ذارآ

ومع أن هذه االنتخابات قـد جـرى معظمهـا يف أجـواء سـلمية، فقـد جـرت انتخابـات برملانيـة                       
يف مقاطعة بوجيهون يف جو اتسم بالتوتر وتـرددت فيـه ادعـاءات بـأن كـال مـن احلـزب                     جزئية  

ابقني لتخويـف   الشعيب لسرياليون وحزب املؤمتر الشعيب العـام قـد جلـأ إىل اسـتعمال مقـاتلني سـ                 
كما أن نتائج االنتخابات اجلزئية قـد عـززت، فيمـا يبـدو، االنطبـاع بوجـود انقـسام                  . الناخبني
يف سرياليون، حيث حيظى حزب املـؤمتر الـشعيب العـام بـدعم سياسـي قـوي          يزداد عمقا   إقليمي  

نــوب اجل والغــرب بينمــا حيظــى احلــزب الــشعيب لــسرياليون بــدعم سياســي قــوي يف  الــشماليف 
وتشري النتائج أيضا إىل ما يبدو أنه احنسار يف شعبية حركة الشعوب من أجـل الـتغري                 . شرقالو

  .٢٠٠٨الدميقراطي، اليت مل تفز بأية انتخابات منذ عام 
  

  ٢٠١٢التحضري النتخابات عام     
 وجههـــا إىل ممثلـــي التنفيـــذي يفطلـــب وزيـــر املاليـــة والتنميـــة االقتـــصادية يف رســـالة    - ١٩
 مساعدة تقنية ومالية مـن األمـم املتحـدة يف إجـراء انتخابـات               ٢٠٠٩ديسمرب  /كانون األول  ٣

   .لمجالس احملليةل انتخابات رئاسية وانتخابات برملانية وانتخابات  ستشمل، اليت٢٠١٢سنة 
فربايـر بعثـة لتقيـيم االحتياجـات        /واستجابة لطلب احلكومة، زارت سرياليون يف شباط        - ٢٠

وعقـب إجـراء    . نامج األمم املتحدة اإلمنائي وإدارة الشؤون السياسية      االنتخابية مشتركة بني بر   
ــسياسية ووزراء       ــسجيل األحــزاب ال ــة ت ــة وجلن ــة الوطني ــة االنتخابي ــي اللجن مــشاورات مــع ممثل

بعثة بتقـدمي مـساعدة تقنيـة       الأساسيني والشرطة واجملتمع املدين وأطراف مهتمة أخرى، أوصت         
ذكـرت أن احتمـال وقـوع أعمـال      كمـا . ٢٠١٢خابـات عـام   ومالية إىل احلكومة يف إجراء انت    

للتخفيـف مـن حــدة   اختـاذ عــدة تـدابري   سـيلزم   هعنـف أثنـاء االنتخابـات هـو احتمــال كـبري وأنـ      
وعليه، فقد قام املكتب املتكامل بعملية لالستدالل على مواطن الرتاع واخلطر، جـرى             . الوضع

  .اطرخالهلا عدد من اإلجراءات للتخفيف من حدة هذه املخ
 برنــامج األمــم املتحــدة اإلمنــائي، بالتــشاور مــع  اقتــرحبعثــة تقريرهــا، الوعقــب تقــدمي   - ٢١

إىل املقــدم  الــدعم حتــدد مالمــحأطــراف معنيــة حمليــة وجهــات ماحنــة، مــسودة وثيقــة مــشاريع   
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وقـد  . اللجنة االنتخابية الوطنية وجلنة تسجيل األحـزاب الـسياسية والـشرطة واجلهـاز القـضائي             
  .٢٠١٢ناقشات مع شركاء دوليني بشأن املساعدة املطلوبة إلجراء انتخابات عام بدأت امل

  
  التطورات األمنية   -باء   

وقد عينـت احلكومـة     .  أثناء الفترة املشمولة بالتقرير    ظلت حالة األمن هادئة بوجه عام       - ٢٢
ــدا لل   /يف آب ــدا للــشرطة ورئيــسا جدي ــة  أغــسطس مفتــشا عامــا جدي قــوات املــسلحة جلمهوري

  .رياليونس
واستمرت احلكومة يف نشر جنود من القوات املـسلحة لـدعم عمليـات األمـم املتحـدة         - ٢٣

واصلت القوات املـسلحة مـساعدة الـشرطة يف         على الصعيد الوطين    و. حلفظ السالم يف دارفور   
ــصدي جلــرائم العنــف مــن خــالل     ــبالت ــا  طل ــرئيس كوروم ــساعدة  إعمــال  ال ــانون تقــدمي امل ق

  . ملدنيةالعسكرية للسلطة ا
ويف الفتــرة املــشمولة بــالتقرير أيــضا، نفــذت أجهــزة قطــاع األمــن يف ســرياليون، ومــن    - ٢٤

 مـع حـرس سـواحل الواليـات املتحـدة جـرى       ا مـشترك تـدريبا بينها القوات املسلحة والشرطة،   
خالله التركيز على حتديد ومنع السفن واملراكب األخرى اليت تزاول أنـشطة غـري مـشروعة يف                 

  .لساحلية لسرياليونااملياه 
ويف . وقد ظـل الـرتاع علـى حـدود منطقـة ينغـا بـني سـرياليون وغينيـا قائمـا دون حـل                         - ٢٥
رسالة احتجاج إىل رئيس األركان الغيين علـى قيـام          لقوات املسلحة   مارس، وجهت ا  /ذارآ ٢٦

ت  عالقـا  البلـدين ومع ذلـك، ظلـت تـربط بـني          . جنود غينيني بالتوغل يف األراضي السرياليونية     
  .فيهما الزيارات الرفيعة املستوى بني كبار املسؤولني احلكوميني ت استمركماودية 

  
  االقتصادية - التطورات االجتماعية  -جيم   

 ظلــت احلالــة االقتــصادية يف ســرياليون تتــسم بــصعوبات كــبرية، تعــود أساســا إىل           - ٢٦
ال قليلــة جـدا، قــد بــدأت  علــى أن إيـرادات احلكومــة، الــيت ال تـز  . التراجـع االقتــصادي العـاملي  

. ٢٠١٠ينــاير / كــانون الثــايناعتبــارا مــنتــزداد بــسبب فــرض ضــريبة علــى الــسلع واخلــدمات  
طرأت زيادة طفيفـة علـى اإليـرادات غـري الـضريبية املتأتيـة مـن التعـدين ومـصائد األمسـاك                       كما

 ، وهــو مــا يعــزى بــصورة رئيــسية إىل ٢٠١٠يف عــام زاد عجــز امليزانيــة لكــن و. واالتــصاالت
كمـــا شـــرعت احلكومـــة يف تنفيـــذ برنـــامج . زيـــادة اإلنفـــاق علـــى تطـــوير اهلياكـــل األساســـية

  .استثماري كبري يف الطرق الفرعية لتحسني وصول اإلنتاج الزراعي الريفي إىل األسواق
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مــارس، أعطــى الــرئيس كورومــا إشــارة البــدء إلصــدار أول تقريــر عــن   /ذارآ ٢٥ويف   - ٢٧
وتكمـن الرؤيـة وراء ذلـك يف     . صناعات االسـتخراجية يف سـرياليون     مبادرة الشفافية يف جمال الـ     

 للتنميـة املـستدامة والقـضاء       حمـرك مبثابـة   ضمان أن تكـون الثـروة املتحققـة مـن املـوارد الطبيعيـة               
وذكر الرئيس كوروما أيضا أن هناك حاجة إىل احملاسبة الشفافة لإليـرادات املتأتيـة           . على الفقر 

ــصناعة االســتخراجية  ــسرياليون   . مــن ال ــشعيب ل ــد مــن    وذكــر احلــزب ال ــوخي مزي ــه ينبغــي ت أن
  .يف قطاع النفط الوليد بالبلداملربمة عقود النفط الشفافية يف 

، وقعــت احلكومــة علــى امتيــازات كــربى يف جمــال الفتــرة املــشمولة بــالتقرير أيــضاويف   - ٢٨
. هـا الربملـان   وصـدق علي African Minerals Limited و London Miningالتعـدين مـع شـركيت    

والقصد من هذه االمتيازات هو استغالل رواسب ركاز احلديد يف مشال سرياليون، اليت يعتقـد               
 African Minerals Limitedويقدر أن يشمل العقد املـربم مـع شـركة    .  يف العاملمن أكربهاأهنا 

 منـهم   ،نيب انتقد هذه العقود عـدد مـن املـراق         وقد.  بليون طن  ١٠,٥رواسب ركاز حديد تبلغ     
بلـد ومتـنح   منظمات من اجملتمع املدين، ذاهـبني إىل أهنـا تنتـهك قـوانني التعـدين والـضرائب يف ال        

  . املعنيةالتعدين امتيازات مفرطة لشركات
حتفـز   إيـرادات كـبرية      لدورفضت احلكومـة هـذه االدعـاءات وأكـدت أن العقـود سـتو               - ٢٩
واكتـشاف واسـتغالل   .  الـسرياليونيني فـرص عمـل لكـثري مـن    تـوفر   لتنمية االقتصادية يف البلد و    ا

هذه املوارد املعدنية اهلائلة ميكن، إذا ما أُحسنت إدارهتمـا، أن يـوفرا بالفعـل فـرص العمـل الـيت                     
املـساعدة الـيت يقـدمها      احلاجـة إىل    تشتد احلاجة إليها، وخاصة لألجيال الـشابة، وأن حيـدا مـن             

  .املاحنون الدوليون
لرعايـة الـصحية    ل الرئيس كورومـا إشـارة البـدء لربنـامج           أبريل، أعطى / نيسان ٢٧ويف    - ٣٠

اجملانية للمرضـعات واحلوامـل واألطفـال دون سـن اخلامـسة للتـصدي ملعـدالت وفيـات الرضـع            
وتلقـى الربنـامج دعمـا مـن إدارة التنميـة       . من الفقراء ووفيات األمهات الفقـريات أثنـاء النفـاس         

وهيئـة املعونـة األيرلنديـة     العظمـى وأيرلنـدا الـشمالية       لربيطانيـا   الدولية التابعـة للمملكـة املتحـدة        
الـيت وفـرت     منظمـة الـصحة العامليـة        ، ومنـها مـثال    ووكاالت األمم املتحدة وصناديقها وبراجمها    

مصارف دم ومعـدات للتقليـل إىل أقـصى حـد مـن نقـل الـدم غـري اآلمـن ونفـذت بـرامج لبنـاء                           
  .قدرات العاملني يف القطاع الصحي

  
  وض ببناء السالمالنه  -ثالثا   

، زار وفد من جلنة بناء السالم سـرياليون وأشـاد بالتقـدم الـذي               ٢٠١٠مارس  /ذارآيف    - ٣١
 الوفد جتربـة سـرياليون مثـاال ناجحـا لبنـاء الـسالم              عترباو. أحرزه البلد منذ هناية احلرب األهلية     
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بـل أن حتقـق   ذكـر أن سـرياليون ال تـزال أمامهـا عـدة حتـديات كـبرية ق            كمـا   . املتعدد األطـراف  
وأشـارت اللجنـة إىل أن اسـتمرار الـدعم          . بالكامل تطلعاهتا الطويلة األجل يف التنمية املـستدامة       

الدويل ال يزال أمرا حيويا للتغلـب علـى هـذه العقبـات النهائيـة، وال سـيما يف سـياق التحـضري                       
  .٢٠١٢النتخابات عام 

ــران   - ٣٢ ــذ حزي ــه /ومن ــشكيلة ســرياليون ا  ٢٠٠٩يوني ــوائم ت ــسالم   ، ُت ــاء ال ــة بن ــة للجن لتابع
احلوكمـة الرشـيدة وسـيادة القـانون؛        : مـع برنـامج احلكومـة للتغـيري مـع التركيـز علـى             أنشطتها  

ومــن مث، فقــد قــدم إىل جلنــة بنــاء  . ومكافحــة االجتــار باملخــدرات؛ والتــصدي لبطالــة الــشباب 
احلكومـة  برنـامج   سبتمرب تقرير مرحلي مـشترك عـن تنفيـذ          /السالم يف دورهتا املعقودة يف أيلول     

ومت إعــداد . لتغــيري أعدتــه احلكومــة بالتعــاون الكامــل مــع شــركائها الــدوليني واجملتمــع املــدين   ل
التقرير عقب مشاورات موسعة فيما بني خمتلف األطراف صاحبة املصلحة، ومنـها احلكومـات        

   . األطرافاجملتمع املدين، واستنادا إىل إسهامات من هؤالءوواجلهات املاحنة واألمم املتحدة 
ويشري التقرير إىل أنه على الرغم من أن سرياليون حترز تقدما مطـردا يف تنفيـذ برنـامج                - ٣٣

. التغــيري، ال تــزال هنــاك ثغــرات وحتــديات جــسيمة، تعــود يف املقــام األول إىل نقــص التمويــل   
تلـف  يشري إىل ضرورة التصدي ملشكلة قصور القدرات واالفتقار إىل التنسيق فيمـا بـني خم     كما

األطــراف صــاحبة املــصلحة، الــذي يتــسم بأمهيــة حيويــة لــضمان جنــاح االســتراتيجية اإلمنائيــة     
  .للحكومة

 ماليـني دوالر تقريبـا      ١٠املـشتركة لـسرياليون     أسرة األمم املتحدة    لرؤية  وقد ُخصص     - ٣٤
وجرى بالتنـسيق مـع احلكومـة توجيـه املخصـصات بنجـاح إىل              . “توحيد األداء ”من صندوق   

اين املتعـدد املـاحنني     االسـتئم األمـم املتحـدة     برامج الرؤية املشتركة عـن طريـق صـندوق          ستة من   
  .لسرياليون

 الــصندوق االســتئماين مل يــستقطب مــستوى الــدعم املنــشود   هــذاوممــا يؤســف لــه أن  - ٣٥
وال يـزال فريـق األمـم       . “ أساسـيا لتنفيـذ الرؤيـة املـشتركة        توحيد األداء ”صندوق  وهلذا أصبح   

قطري يتابع استكشاف خيارات لتعبئة املوارد عـن طريـق الـصندوق االسـتئماين غـري                املتحدة ال 
توحيـد  ”وإىل جانـب املبلـغ املخـصص مـن صـندوق            . أن تربعات املاحنني ال تزال صـعبة املنـال        

  .تئماين حىت اآلن إال حكومة كندالصندوق االسل، مل تتربع “األداء
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  دعم املؤسسات الدميقراطية  -رابعا   
  هيئة اإلذاعة السرياليونية  -ألف   

يونيـه بوصـفها إذاعـة      / حزيـران  ١٥مع إعطاء إشارة البدء هليئة اإلذاعة الـسرياليونية يف            - ٣٦
وطنية مستقلة، نقلت إىل اهليئة معدات من إذاعة األمم املتحدة، تـشمل مثانيـة مواقـع لإلرسـال                  

ريا مـن املعـدات للهيئـة       كمـا قـدمت احلكومـة قـدرا كـب         . الالسلكي وثالثة اسـتديوهات إذاعيـة     
وقـد اكتمـل اآلن ضـم مـوظفني مـن إذاعـة األمـم املتحـدة إىل اهليكـل التنظيمـي هليئـة                    . اجلديدة

 دوالر مـن صـندوق   ٨٠٠ ٠٠٠وُتـستخدم حاليـا منحـة قـدرها     . اإلذاعة الـسرياليونية اجلديـدة   
سـتئماين   دوالر مـن الـصندوق اال      ٨٠٠ ٠٠٠األمم املتحدة لبناء السالم ومنحة أخرى قـدرها         

  . لتغطية التكاليف الفنية والتشغيلية للهيئة
وال يزال املكتب املتكامـل لبنـاء الـسالم يف سـرياليون يعمـل علـى حنـو وثيـق جـدا مـع                           - ٣٧

يمكنها مـن القيـام بـدورها    سـ هيئة اإلذاعة السرياليونية لضمان تأسيسها علـى أسـس متينـة، مبـا          
  . نفقاهتا بذاهتاغطيةقية وقادرة على تبوصفها إذاعة عامة مستقلة حمترفة وذات مصدا

  
   اإلعالملاللجنة املستقلة لوسائ  -باء   

حاليــا، بــدعم مــن املكتــب املتكامــل، بإعــادة   املــستقلة لوســائل اإلعــالم  تقــوم اللجنــة   - ٣٨
ــة         ــاءة املهني ــة وحتــسني الكف ــدرة التحريري ــز الق ــال لتعزي ــة احملــررين بوصــفها حمف ــشيط رابط . تن

ــة، يف   ــدرت اللجنـ ــسؤولياهتا عـــ   وأصـ ــا مبـ ــياق قيامهـ ــا يف    سـ ــالم، بيانـ ــائل اإلعـ ــد وسـ ن رصـ
رض علــى الكراهيــة والعنــف حتــ ، الــيت قــدت امللهبــة للمــشاعراملقــااليوليــه أدانــت فيــه /متــوز ٩

وشــددت اللجنــة علــى ضــرورة التــزام حمــرري الــصحف  . يف بعــض الــصحف احملليــة، نيالعــرقي
 حـات املتعلقـة بتمويـل االنتخابـات املقدمـة      وتـشمل املقتر  . مبدونة قواعد الـسلوك الـيت وضـعتها       

  .للجنةإىل ا إىل املاحنني الدوليني تقدمي دعم فين ومايل حاليا
  

  األخذ بالالمركزية  -جيم   
.  السلطات يعتريه الـبطء ونقلال يزال التقدم احملرز يف تنفيذ عملية األخذ بالالمركزية            - ٣٩

حات الراميـة إىل األخـذ بالالمركزيـة،        فبعد مضي ست سـنوات تقريبـا علـى بـدء نفـاذ اإلصـال              
ــة إال   مل ـــ   ٤٦تفــوَّض إىل اجملــالس احمللي  الــيت كانــت تؤديهــا احلكومــة   ٨٠ مهمــة مــن املهــام ال

كمــا ال يــزال يلــزم القيــام بـالكثري يف جمــاالت بنــاء القــدرات وتطــوير اهلياكــل  . املركزيـة ســابقا 
 إنــشاء نظــام لتحويــل األمــوال  ويف الوقــت ذاتــه، مت. األساســية والــدعم اللوجــسيت للمجــالس 

احلكومية من امليزانية العامـة إىل امليزانيـات احملليـة وطـرأت زيـادة مطـردة علـى املـنح احملولـة إىل                       
  .اجملالس احمللية
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يونيــه، أعلنــت احلكومــة أن نظــام مــسؤويل املقاطعــات ســيعاد تطبيقــه يف /ويف حزيــران  - ٤٠
املــسؤولون حــسن إدارة وتوجيــه رئاســة وسيــضمن هــؤالء .  مقاطعــة مــن مقاطعــات البلــد١٢

ومل يوفـد مـسؤولو مقاطعـات       . عـات املقاطعات وتنسيق األنشطة احلكومية على مستوى املقاط      
  .ا حاليا احلزب الشعيب لسرياليون اجملالس احمللية اليت يديرهإىل
  

  الربملان  -دال   
 املـشاريع   عاينـة دستورية وأوفد بعثات ميدانيـة مل      اإلشرافية ال  هواصل الربملان القيام مبهام     - ٤١

وشــارك الربملــانيون يف مبــادرة احلكومــة املفتوحــة،  . الــيت تنفــذها األجهــزة التنفيذيــة للحكومــة 
 ميوله برنامج األمم املتحدة اإلمنائي ويتيح الفرصة جلماهري النـاخبني للتفاعـل مـع               مشروعوهي  
أقر الربملان تشريعات يف عـدد مـن اجملـاالت، منـها            كما  . اء الربملان ونقل هواجسهم إليهم    ضأع

  .تنظيم األسلحة الصغرية واالتصاالت السلكية والالسلكية
شــركاء البلــد يف التنميــة مكتبــا لتنــسيق املــساعدة   وأغــسطس، أنــشأ الربملــان  /ويف آب  - ٤٢

كومـة  ومت التوصـل إىل اتفـاق مؤقـت مـع احل    . الربملانية لكي يتوىل تنسيق أنـشطة بنـاء القـدرات    
 ٢٠١١على متويل موظفني معنيني بتقدمي اخلدمات الربملانية األساسية يف امليزانيـة الوطنيـة لعـام                

كخطوة أوىل يف سبيل إنشاء املصاحل اإلدارية الثمـاين الـيت دعـا إليهـا قـانون اخلـدمات الربملانيـة          
  .٢٠٠٧لعام 

  
  جلنة تسجيل األحزاب السياسية  -هاء   

األحزاب السياسية بـدور مهـم يف رصـد تنفيـذ البيـان املـشترك               اضطلعت جلنة تسجيل      - ٤٣
، وبــدعم قــوي مــن   بتمويــل مــن إدارة التنميــة الدوليــة   وجــرى . أبريــل / نيــسان٢ يف املوقــع

احلكومة، إعادة تشكيل اللجنة أثناء الفترة املشمولة بالتقرير، مما مكَّنها مـن اسـتقدام موظفيهـا                
  .بنفسها ألول مرة

امج لبنــاء قــدرات اللجنــة املعــاد تــشكيلها كمــا بــدأ اســتعراض خطتــها  وبــدأ تنفيــذ بــر  - ٤٤
مطلـوب بـشدة     علما بأن تعيينـه      ،إال أن احلكومة مل تعني رئيسا للجنة حىت اآلن        . االستراتيجية

 من الوفاء الكامل مبسؤولياهتا عن رصد سلوك األحزاب الـسياسية والقيـام مبهـام      ألنه سيمكنها 
  .الوساطة

  
  الوطنية النتخابيةا اللجنة  - واو  

 كريـستيانا  الـدكتورة  تعيني أيضا كوروما الرئيس أعاد بالتقرير، املشمولة الفترة خالل  - ٤٥
 تعيينـها  إعـادة  علـى  لـسرياليون  الشعيب احلزب واعترض .الوطنية االنتخابية للجنة رئيسة ثورب
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 لربملانيــةا اإلجــراءات مبوجــب أنــه احلــزب وذكــر .كــاف حنــو علــى ُيستــشر مل أنــه أســاس علـى 
 بــشأن تقاضــي عمليــة يف شــاركت ألهنــا ثــورب الــدكتورة تعــيني إعــادة علــى املوافقــة ميكــن ال

 قبـل  مـن  تعيينـها  علـى  التـصديق  مت ذلـك،  ومـع  .٢٠٠٧ عـام  انتخابـات  خـالل  أصوات إبطال
ــان ــا التحــديات، هــذه ضــوء ويف .الربمل ــة وآثاره ــى احملتمل ــة،ال أعمــال عل ــى وكــذلك لجن  عل
علــى  لجنــةالو املعارضــة حــزب املتكامــل كتــباملاســتحث  ،٢٠١٢ عــام اتالنتخابــ التحــضري

  .قدما لمضيل ليسب على واالتفاق للطرفني مقبول حل إلجيادبذل جهود 
   للفتـــرة ةســـتراتيجياال خلطتـــها النهائيـــة الـــصيغة اللجنـــة وضـــعت مـــايو،/أيـــار ويف  - ٤٦

 ٢٠١٢ عـام  النتخابـات  التحضري ذلك يف مبا األنشطة، من عددا تغطي اليت ،٢٠١٤-٢٠١١
 وحتــسني باالنتخابــات املهتمــة األطــراف مــشاركة حتــسنيو للجنــة، األساســية اهلياكــل وتعزيــز
 جلنـة  مـع  بالتعـاون  لجنـة، ال نظمـت  االنتخـايب،  القـانون  بإصالحات يتعلق وفيما .معها التنسيق
 يونيـه، /رانحزي ١٥ يف عمل حلقة اإلمنائي، املتحدة األمم وبرنامج السياسية األحزاب تسجيل
 املقاعــد يف احلــق ســقوطو ؛للمرشــحني األهليــة شــروط قبيــل مــن قــضايا مناقــشة متــت حيــث

 .االنتخابــات  نتــائج  علــى والتــصديق  ؛التــصويت وإجــراءات  ؛النــاخبني وتــسجيل  ؛الربملانيــة
 ملواصـلة  القـوانني  إصـالح  وجلنـة  العـدل  ووزيـر  العام النائب إىل العمل حلقة توصيات وستقدم
  .فيها النظر

  
   اإلنسان حقوق  - خامسا 

  اإلنسان حلقوق الوطنية اللجنة  - ألف  
ــدمت  - ٤٧ ــة ق ــة اللجن ــوق الوطني ــسان حلق ــا ســرياليون يف اإلن ــسنوي تقريره ــث ال  إىل الثال

 وحقـوق  ،العـدل  إقامـة  بـشأن  توصـيات  التقريـر  وتّضمن .أغسطس/آب ٣ يف كوروما الرئيس
 حقـوق  محايـة  يف رائـد  دور أداء اللجنـة  اصـلت وو .الـصحافة  وحريـة  ،والتعدين ،واملرأة الطفل
 ذلـك،  ومـع  .واملـصاحلة  احلقـائق  تقـصي  جلنـة  توصـيات  وتنفيـذ  الدسـتور  مراجعة وعملية املرأة
ــت ــة ظل ــة وفجــوة حتــديات تواجــه اللجن ــذ يف متويلي ــها تنفي ــى .ةســتراتيجياال خطت  وجــه وعل

  .عاجال ااهتمام اإلقليمية مكاتبها على اللوجستية القيود تتطلب اخلصوص،
 املـساعدة  وتقـدمي  القـدرات  بنـاء  جمـال  يف دعـم  تقـدمي  يف املتكامـل  كتبامل استمر كما  - ٤٨

 املــدين واجملتمــع احلكوميــة واملؤســسات اإلنــسان حلقــوق الوطنيــة لجنــةال إىل التقنيــة واملــشورة
 تـدريب  أفريقيـا  لغـرب  املتحـدة  األمـم  مكتـب  مـع  بالتعـاون  جـرى و .األخـرى  املعنية واجلهات

 الرؤيـة  ةاستراتيجيو التغيري برنامج تنفيذ يف قوقاحل على قائم هنج اتباع على حكومية اراتوز
   .املتحدة لألمم املشتركة



S/2010/471
 

12 10-53089 
 

يف وضــع الــصيغة النهائيــة  الــدويل والتعــاون اخلارجيــة وزارةقــدم املكتــب الــدعم إىل و  - ٤٩
 هـذه  مكنتوسـ  .ستعراضاال قيد الفترة خاللاليت اعتمدهتا احلكومة     املوحدة األساسية لوثيقةل

ــة ــة الوثيق ــن احلكوم ــاء م ــا الوف ــدمي بالتزاماهت ــارير بتق ــة املعاهــدات مبوجــب التق ــوق الدولي  حلق
  .اإلنسان

 بزيـارة  اإلنـسان  حقـوق  مفوضـية  من فريق قام يوليه،/متوز ٣٠ إىل ٢٦ من الفترة ويف  - ٥٠
 أعمالــه يف كتــبامل وضــعها الــيت الــشروط اســتعراض هــو الزيــارة مــن الغــرض وكــان .فريتــاون
 املتحـدة  األمـم  لوجـود  املتكاملـة  الطبيعـة  مراعـاة  مـع  التنـسيق  وتعزيـز  اإلنـسان،  حبقـوق  املتعلقة
   .سرياليون يف وواليتها

  
   واملصاحلة احلقائق تقصي جلنة توصيات تنفيذ  - باء  

 مـن  ماليـة  مبـساعدة  تنفيـذه  مت الـذي  الـرتاع  لـضحايا  التعويضات مشروع اختتامعقب    - ٥١
ــاء قصــندو ــسالم، بن ــت ال ــة أطلق ــة اللجن ــل الوطني ــاعي للعم ــشروع االجتم ــدريب م ــى ت  عل
 املتحـدة  األمـم  صـندوق  مـن  متويـل  علـى  حـصل  الـذي  اإلنـاث،  مـن  احلـرب  لـضحايا  املهارات
 اجلنـسي  العنـف  ضـحايا  مـن  ٦٥٠ لـ املهارات على التدريب املشروع وسيوفر. للمرأة اإلمنائي
   .للرزق املدرة األنشطة أجل من صغرية نحام سيوفر كما احلرب خالل جرى الذي
 .التعويـضات  برنـامج  تنفيـذ  علـى  ؤثرتـ  التمويـل  يف الـنقص  أوجـه  زالتـ  ال ذلـك،  ومع  - ٥٢
 سـوى  ٢٠٠٩ ديـسمرب /األول كـانون  يف أنـشئ  الذي للضحايا االستئماين الصندوق جيمع ومل

 حــاالت يف عمالــد لتــوفري حاليــا اســتخدامه جيــري مبلــغ وهــو اآلن، حــىت دوالر ٢٥ ٠٠٠
 مـن  ثـان  ختـصيص  علـى  للحـصول  مـشروع  وثيقـة  صـياغة  متـت  وقد .للضحايا الطبية الطوارئ
   .السالم بناء صندوق

  
  اجلنسانية القضايا  - سادسا 

 سـرياليون  يف اخلمـسية  الوطنيـة  العمـل  خطة يونيه/حزيران ٨ يف كوروما الرئيس أطلق  - ٥٣
 مـن  اخلطـة  وتتـألف  .)٢٠٠٨ (١٨٢٠ و) ٢٠٠٠( ١٣٢٥ األمـن  جملـس  قـراري  تنفيـذ  بشأن
  .والتعزيز واحلماية واملقاضاة واملنع املشاركة :هي ركائز مخس
 االحتفــالمــايو يف ســياق / أيــار٢٧املالحظــات الــيت أدىل هبــا الــرئيس كورومــا يف  ويف  - ٥٤

املتقلـدات   للنساء املخصصة ةاملائ يف ٣٠ حبصة التزامه عن الرئيس أعرب للمرأة، الدويل باليوم
 الـيت  املعانـاة  عـن  للمـرأة  اعتـذر  كمـا  .احلكـم  مؤسـسات  مناصب انتخابية ومناصب أخـرى يف     

  .واملصاحلة احلقائق تقصي جلنة به أوصت ما حنو على الرتاع خالل هبا حلقت
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 يف ومحايتــها اجلنــسانية احلقــوق تعزيــز جمــال يف التحــديات مــن عــدد هنــاك يــزال وال  - ٥٥
 بــسبب التحــديات هــذه وتتفــاقم .واجلنــساين اجلنــسي نــفالع مكافحــة ذلــك يف مبــا ســرياليون،

 ،الريفيـة  اجملتمعـات  يف وخباصـة  األميـة  مـستويات  ارتفاعو الدولة مؤسسات يف القدرات نقص
  .الثقافية املمارسات بعضو
  

  لسرياليون اخلاصة احملكمة  - سابعا  
  تايلور تشارلز حماكمة  - ألف  

 لـسرياليون  اخلاصـة  احملكمـة  يف تـايلور  تشارلز السابق الليربي الرئيس حماكمة استمرت  - ٥٦
 دفاعـه  بـدأ  أن منـذ  تـايلور  السيد عن بالنيابة اآلن حىت بشهاداهتم شاهدا ١٨ وأدىل .الهاي يف
 اجلوانـــب بـــشأن حكمـــاً االبتدائيـــة الـــدائرة تـــصدر أن املتوقـــع ومـــن .٢٠٠٩ يوليـــه/متـــوز يف

 فتـرة  بعـد  وجدت، إن بالعقوبة، حكم وسيصدر .٢٠١١ يونيه/حزيران يف للقضية املوضوعية
 يف اخلاصـة،  احملكمـة  بـدأت  وقـد  .االسـتئناف  إجـراءات  تليه ،تقريبا أسابيع ٨ و ٦ بني تتراوح
   .احملددة اإلجناز معامل القضائي العمل بلوغ مع موظفيها خفض احملاكمة، مع واحد وقت

  
   املتبقية للمهام اخلاصة احملكمة  - باء  

 حمكمـة  إنـشاء  بـشأن  اتفـاق  إىل اخلاصـة  للمحكمـة  اإلداريـة  جنةلالو احلكومة توصلت  - ٥٧
 احملكمــة إغــالق عنــد العمــل تبــدأ وســوف هولنــدا، يف مقرهــا ســيكون املتبقيــة، للمهــام خاصــة
   .يف القريب العاجل االتفاق على سرياليون يف الربملان يصادق أن املتوقع ومن .اخلاصة
 الـذي  املتبقـي  الوحيـد  املتـهم  مبحاكمـة  تبقيـة امل للمهـام  اخلاصـة  احملكمـة  تكليف وسيتم  - ٥٨
ــزال ال ــة إىل القــضية حتــول مل مــا كورومــا، بــول جــوين طليقــا، ي ــة قــضائية هيئ  مبوجــب وطني

 احملكمـة  حتـافظ  وسـوف  .للمحكمـة  اإلثبـات  وقواعـد  اإلجرائيـة  قواعـد ال من مكررا ١١ املادة
 طلبـات  علـى  وتـرد  والضحايا؛ للشهود احلماية وتوفر ؛اخلاصة احملكمة حمفوظات على اجلديدة
 علـى  وتـشرف  الوطنيـة؛  القـضائية  الـسلطات  قبـل  من التعويض ومطالبات األدلة على احلصول
  .والرباءة اإلدانة أحكام ستعرضوت ،األحكام تنفيذ

  
  اإلقليمي التعاون  - ثامنا  

 .قريربـالت  املـشمولة  الفتـرة  خـالل  اإلقليمـي  التعـاون يف إطـار     املبذولـة  اجلهود استمرت  - ٥٩
 قمــة مــؤمتر يف كونـايت،  ســيكوبا اجلنـرال  لغينيــا املؤقــت الـرئيس  أطلــع أغـسطس، /آب ١٧ ويف

ــاء ــاد دول رؤس ــانو هنــر احت ــد الــذي م ــضاء كونــاكري، يف عق ــورات علــى األع  احمليطــة التط
  .٢٠١٠ سبتمرب/أيلول ١٩ يف إجراؤها املقرر اإلعادة انتخاباتبلده و بانتخابات
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 املــصلحة، أصــحاب مــن عــدد مــع مــشتركة اجتماعــات زائــرونال الرؤســاء عقــد كمــا  - ٦٠
 ومرشـحيّ  غينيـا  وزراء ورئـيس  أفريقيـا،  غـرب  لـدول  االقتـصادية  اجلماعـة  سـفراء  ذلـك  يف مبا

 القـانون  علـى  احلفـاظ  أجـل  مـن  العمل مواصلة على حثوهم الذين ،اإلعادة النتخابات الرئاسة
   .يةاالنتقال العملية طيلة والنظام
 /حزيـران  ٢٧ انتخابـات  يف سـرياليون  يف غينيـا  مواطنـا  ١٢ ٩٧١ بــ  يقدر ما وصوت  - ٦١

ــه، ــيت يوني ــة جــرت ال ــة ســلمية بطريق ــدمت .ومنظم ــةال وق ــة لجن ــة االنتخابي ــشرطة الوطني  وال
  .لالنتخابات واللوجسيت ينتقال الدعم املتكامل كتباملو

 حـول  األرض مـن  فـدانا  ١٨ علـى  يزيـد  ما كوروما الرئيس سلم يوليه،/متوز ١٤ ويف  - ٦٢
 مرفـق و لوجـسيت  مستودع إلنشاء أفريقيا غرب لدول االقتصادية للجماعة الدويل لونغي مطار

 الفتــرة وخــالل .الــسالم لــدعم االقتــصادية اجلماعــة عمليــات يف امالســتخدامه العــابر للمــرور
 ياتاجلنـس  متعـددة  تـدريبات  يف السرياليونية املسلحة قواتال شاركت أيضا، بالتقرير املشمولة
  .االحتياطية قوهتا ترتيبات إطار يف االقتصادية اجلماعة نظمتها
 نائـب  ةديـا قب االقتـصادية  اجلماعة وفد كوروما الرئيس استقبل أبريل،/نيسان ١٢ ويف  - ٦٣

 دوالر مليونـا  ذلـك  يف مبـا  لتغيري،ل الرئيس برنامج تنفيذل الدعم بتقدمي تعهد الذي اللجنة رئيس
  .التحتية يةالبن مشاريع بعض لتنفيذ

  
  الرئيسية املخاطر  - تاسعا  

   الفساد  - ألف  
ــرة خــالل تواصــلت  - ٦٤ ــشمولة الفت ــالتقرير امل ــة ب ــر حماكم ــصائد وزي ــوارد األمســاك م  وامل

 جوزيـف  بتعـيني  كورومـا  الرئيس قام يوليه،/متوز ٢٢ ويف . مزعوم فساد بتهمة السابق البحرية
ــ اخلاصــة للمحكمــة العــام املــدعي نائــب كامــارا،  مكافحــة للجنــة اجديــد امفوضــ سرياليون،ل
  .الربملان ملوافقة كامارا السيد تعيني وخيضع .الفساد
 الـرئيس  إىل بالنيابـة،  الـشرطة  مفـوض  كامارا، - بويا مورالي قدم يوليه،/متوز ٦ ويف  - ٦٥

 حققتـها  الـيت  جنـازات إلا على الضوء سلط الذي ،٢٠٠٩ عامل للجنة السنوي التقرير ،كوروما
 مكاتـب  وبنـاء  ة؛إدانـ  قـرار  عـشر  أحـد  إصـدار و ؛ليون بليون ٢,٨ استعادة ذلك يف مبا اللجنة،
 الوطنيــة ةســتراتيجياال تنفيــذ ملراقبــة املــدين اجملتمــع مــع شــراكة إقامــةو ؛ومــاكيين بــو يف إقليميــة
   .الفساد ملكافحة
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 حققـت  الـيت  احلاالت عدد ازداد ،٢٠٠٨ عام يف الفساد مكافحة قانون صدور ومنذ  - ٦٦
 يف حالـــة ١١٧ و ٢٠٠٩ عـــام حالـــة ١٢٢ إىل ٢٠٠٨ عـــام يف حالـــة ٨٦ مـــن اللجنـــة فيهـــا

 يف حـاالت  مخـس  يف املقاضاة متت ذلك، على وعالوة .٢٠١٠ عام من األوىل السبعة األشهر
 مــن األوىل الــسبعة األشــهر يف حــاالت وأربــع ،٢٠٠٩ عــام يف حــاالت وتــسع ،٢٠٠٨ عــام
   .٢٠١٠ عام
  

  املشروعة غري املخدرات  - باء  
 قيــد الفتــرة خــالل ســرياليون، يف املخــدرات ملنــع املــشتركة العمــل فرقــة تــشكيل أعيــد  - ٦٧

 الـساحل  مبـادرة  مـع  الوحـدة  إنشاء ويتماشى .الوطنية عرب اجلرمية وحدة بوصفها االستعراض،
 كلةاملـش  ملعاجلة االقتصادية للجماعة اإلقليمية العمل خطةتستهدف تنفيذ    اليت ألفريقيا، الغريب
 .أفريقيـا  غـرب  يف املخدرات وتعاطي املنظمة واجلرمية باملخدرات املشروع غري لالجتار املتنامية
ــشاء وســيتم ــة وحــدات إن ــا يف مماثل ــوار وكــوت ليربي ــا ديف ــساو، - وغيني ــسيقب وســتقوم بي  تن
   .أفريقيا غرب يف املنظمة واجلرمية املخدراتب االجتار مكافحة جمال يف وثيق بشكل أنشطتها

 عـن  فـضال  دوالر مليـون  قيمتـه  مبـا  كوكـايني  الوحـدة  دمرت أغسطس،/آب ١٢ ويف  - ٦٨
 دعمالـ و التمويـل  تـوفر  الـيت  املاحنـة  اجلهـات  مـن  العديـد  وهنـاك  .املارجيوانا من كيلوغرام ٦٠٠

ــ ــاء ربامجل ــا مثــل الوحــدة، أجــل مــن القــدرات بن ــا أملاني  والواليــات هولنــداوالنمــسا و وإيطالي
  . األمريكيةاملتحدة
ــا مــن كــبرية كميــات الــشرطة وصــادرت  - ٦٩ ــرة خــالل املارجيوان ــالتقرير املــشمولة الفت  .ب
 لـسلطات  خطـرية  حتـديات  شكليـ  قاطعاتامل بعض يف كبرية مارجيوانا مزارع وجود يزال الو

 تبـذهلا  الـيت  اجلهـود  قـوض ي كمـا  .املـشكلة  هلـذه  اإلقليميـة  األبعـاد  علـى  ؤكـد يو القـانون،  إنفاذ
 علـى  يرلنـدا أ حكومـة  وافقـت  وقـد  .الغـذائي  األمـن  لتحقيـق  احمللية املبادرات لتشجيع احلكومة
  .املزارع تلك على للقضاء التمويل توفري

  
  الشباب بطالة  - جيم  

 املنـاخ  ظـل  يف سيما ال للشباب، العمل فرص إجياد تواجه هائلة حتديات هناك تزال ال  - ٧٠
 أو العمـل  عـن  عاطـل  شـاب  ٨٠٠ ٠٠٠ حـوايل  أن إىل التقـديرات  وتـشري  .احلـايل  االقتصادي

 زيـادة  ةكـبري  بـصورة  لوضـع ا هـذا  قلـب  وسيتطلب .كافية بصورة يعمل ال أو أجر دون يعمل
 بعـد  يـوفر  مل لكنـه  واعـد  والزراعـة  التعـدين  قطـاعي  يف األجـنيب  واالسـتثمار  .الدويل االستثمار

  .للشباب عمل فرص كبري نطاق على
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ــ للجنــة رئــيس تعــيني مت وقــد  - ٧١  إىل هتــدف الــيتو حــديثا، أنــشئت الــيت للــشباب ةالوطني
 احلكوميـة  وغـري  احلكوميـة  اهليئـات  مع بالتعاون الشبابقدرات   تنميةل برامج تنفيذ يف الشروع
ــة ــا وجيــري .املعني ــد حالي ــب جتدي ــة مكات ــاون يف اللجن ــد فريت ــشاء   وحتدي ــاكن إلن ــبأم  مكات
  .هلا إقليمية
 البنــك مـن  بتمويــل سـنوات  ثـالث  ملــدة الردو مليـون  ٢٠ قيمتـه  مــشروع تنفيـذ  وبـدأ   - ٧٢

 بـــرامج خــالل  مــن  العمــل  وفــرص  األعمـــال لتطــوير  شــاب  ١٨ ٠٠٠ ويــستهدف  الــدويل، 
 مـن  وغريهـا  التجاريـة  األعمـال  تنميـة  ودعـم  الرمسـي  وغـري  الرمسي القطاعني يف املهين التدريب
 األشـغال  مشاريع يف شاب ٣٠ ٠٠٠ حوايل توظيف املشروع إطار يف أيضا وسيتم .املهارات
   .االقتصادية للتنمية احليوية التحتية البين تأهيل عادةإل العامة

  
  التكامل عملية يف احملرز التقدم  - عاشرا  

 معـا  العمـل  مبواصـلة يف سـرياليون     القطـري  املتحدة األمم وفريق املتكامل كتبامل يقوم  - ٧٣
 لفريـق ل الـسنوي  املعتكـف  قدوسـيع  .للبعثـة  والتنمويـة  الـسياسية  تنيالـوالي  بـني  التكامل لتحقيق
 املـشتركة  الرؤيـة  عناصـر  خمتلـف  تنفيـذ  ملواصـلة  املقبلـة  األسـابيع  يف املتكامـل  كتـب املو القطري
  .وواليتهااألمم املتحدة يف سرياليون  بعثة ألولويات وفقا املتحدة لألمم

  
  والتوصيات االستنتاجات - عشر حادي

. املـصاحلة الوطنيـة يف سـرياليون      حتقيـق   سالم و أُحرز تقدم كبري يف سـبيل تعزيـز بنـاء الـ             - ٧٤
ــسالم      ــاء ال ــة بن ــدعو إىل ضــمان عــدم زوال املكاســب الــيت حتققــت يف عملي . ولكــن احلاجــة ت

كمـا أن مـن املهـم للغايـة أن          . ويشكل تفشي البطالة بني الشباب حتديا يف سبيل استقرار البلـد          
مـة يف هـذا الـصدد علـى أن تبـذل            وإين أحـث احلكو   . تتواصل اجلهود املبذولة ملكافحـة الفـساد      

  .ليت تبذهلا جلنة مكافحة الفسادمساعيها لضمان توفري موارد كافية لدعم اجلهود ا
لـدى سـرياليون   كما أن ما مت إبرامه مؤخرا من اتفاقات يف ميدان التعدين يثري التفاؤل               - ٧٥

وإين أشـعر  .  املقبلـة  ويعـد بتحقيـق اكتفـاء ذايت مـن الناحيـة املاليـة يف الـسنوات               هابشأن مستقبل 
بارتياح للجهود اليت تبذهلا احلكومـة يف سـبيل بلـوغ املعـايري الـيت وضـعتها مبـادرة الـشفافية يف                      

إال أنه عند املضي قـدما خبطـط احلكومـة لتحقيـق كامـل املنـافع                . جمال الصناعات االستخراجية  
ق مـع قوانينـه، فـإنين       اليت ميكن أن حيققهـا البلـد مـن مـوارده الطبيعيـة، وعلـى النحـو الـذي يتفـ                    

ويف هــذا . أحــث علــى اتبــاع هنــج حــذر عنــد تنفيــذ الترتيبــات املتعلقــة باســتغالل هــذه املــوارد  
  . املساعدة الالزمة إىل احلكومةالصدد، تعلن األمم املتحدة استعدادها لتقدمي
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 مـن   تـدبري قـدر كـبري   ، فقدتـسبب التحـدي املتمثـل يف     األزمة املالية العامليـة    بالنظر إىل و  - ٧٦
مـن  كمـا أن    . تنفيـذ برنـامج الـرئيس كورومـا للتغـيري أمـرا بـالغ الـصعوبة               يف أن أصبح    التمويل  

نفيـذ اسـتراتيجية    تقدمي دعـم إىل الـصندوق االسـتئماين املتعـدد املـاحنني لت            املطلوب بشكل مماثل    
رنـامج  وقـد أثـر عـدم تـوافر األمـوال لتنفيـذ ب            . لتغـيري ا، الـيت تتـواءم مـع برنـامج          الرؤية املشتركة 

مبـادرات أقـوى   اختـاذ  التغيري والرؤية املشتركة على خطط احلكومـة الراميـة إىل التـشجيع علـى       
بنــاء الــسالم علــى أن جلنــة وإين أحــث .  االقتــصادية-لتحقيــق التنميــة الــسياسية واالجتماعيــة 

  .ة املوارد الالزمتعبئةتقوم، عند اضطالعها مبهامها األساسية، بدور رائد يف املساعدة على 
 بتعزيـز حقــوق النـساء والفتيـات وبــإطالق    حكومتـه وأشـيد بـالرئيس كورومـا اللتــزام      - ٧٧

ــراري جملــس األمــن      ــذ ق ــة لتنفي . )٢٠٠٨ (١٨٢٠و ) ٢٠٠٠( ١٣٢٥خطــة العمــل احلكومي
ــز   غــري ــه ســتلزم مــوارد لتعزي ــدعم األســري مكاتــب وحــدةأن الــشرطة املوجــودة يف مراكــز  ال

لتمكينها من التصدي بالـشكل املناسـب للعنـف اجلنـسي           البلد  واملؤسسات احلكومية املعنية يف     
كمــا أشــيد بــالرئيس كورومــا إلنــشاء برنــامج للرعايــة الــصحية اجملانيــة للحوامــل    . واجلنــساين

علـى اجلهـود املبذولـة      واملرضعات واألطفال دون سن اخلامسة، الذي سـيكون لـه تـأثري إجيـايب               
  .  سرياليونلوفيات النفاسية يفوفيات الرضع والللتصدي 

ــة يف  ٢٠١٢وســتكون انتخابــات عــام    - ٧٨ ــد دعــائم   ســبيل ال عالمــة فارق تقــدم حنــو توطي
ــة يف  ــسياسية     ســرياليونالدميقراطي ــادة ال ــد وللقي ــة للبل ــا للمؤســسات االنتخابي ــارا حقيقي  واختب

الـــسري الـــسلمي ويف هـــذا الـــصدد، ومـــع أن املـــسؤولية الرئيـــسية عـــن . واألحـــزاب الـــسياسية
ونتائجها ستقع علـى كاهـل احلكومـة واألحـزاب الـسياسية واملؤسـسات الوطنيـة،            النتخابات  ل

ــضا أن ي     ــدويل أي ــه ينتظــر مــن اجملتمــع ال ــدور داعــم مهــم يف   بــل وشــعب ســرياليون، فإن قــوم ب
  .الصدد هذا
ــع اقتراب  - ٧٩ ــن  نــاوم ــام   م ــات ع ــإين ٢٠١٢موعــد انتخاب  األحــزاب الــسياسية،  أدعــو، ف

بة املـصلحة، علـى مواصـلة احلـوار وتـسوية خالفاهتـا مبـا يتفـق                 بوصفها األطراف الرئيسية صاح   
كما أحث األحزاب على االلتزام مبـا نـصت         . أبريل/ نيسان ٢وروح البيان املشترك الصادر يف      

عليه مدونة قواعد الـسلوك الـيت وضـعتها جلنـة تـسجيل األحـزاب الـسياسية والعمـل علـى حنـو                       
  . ٢٠١٢رتيب النتخابات عام وثيق مع اللجنة االنتخابية الوطنية يف الت

ــز التماســك        - ٨٠ ــل بتعزي ــة يف التعجي ــة علــى أن تنظــر علــى ســبيل األولوي وأحــث احلكوم
وأحــث احلكومــة أيــضا علــى أن تعمــل علــى تبديــد القلــق الــذي    . الــوطين واملــصاحلة الوطنيــة 

أعربــت عنــه األطــراف صــاحبة املــصلحة يف البلــد بــشأن ضــرورة حتقيــق تكــافؤ الفــرص جلميــع 
ــ ــسياسية    امل ــة أو ال ــاءاهتم اإلثني ــصرف النظــر عــن انتم ــا   . واطنني ب ــة أهن ــا أن إعــالن احلكوم كم



S/2010/471
 

18 10-53089 
 

 ميكـن   ١٩٩٢ديـسمرب   / كـانون األول   ٢٩حتقيقا يف عمليـات اإلعـدام الـيت جـرت يف            ستجري  
أن يؤثر تأثريا سلبيا على عملية توطيد دعائم الـسالم وأن يقـوض التـوازن الـذي أرسـاه اتفـاق                     

  . للسالملومي
وميكـــن أن تـــؤثر التطـــورات يف غيينـــا علـــى بلـــدان احتـــاد هنـــر مـــانو يف املنطقـــة دون    - ٨١

 تكميـل اإلجنـازات املتحققـة يف سـرياليون جبهـود موازيـة              ال بد مـن   ويف الوقت ذاته،    . اإلقليمية
وإين أحـث، يف  . ترمي إىل تعزيز االستقرار ومواجهة التحديات املشتركة لبلدان احتاد هنر مـانو    

  . العمل مع االحتاد بصورة وثيقةشركاء سرياليون يف التنمية على هذا الصدد، 
وبالنظر إىل ضرورة مواصـلة تقـدمي املـساعدة إىل سـرياليون يف توطيـد دعـائم الـسالم؛                     - ٨٢

؛ وهتيئــة الظــروف املالءمــة لتحقيــق املــصاحلة الوطنيــة؛  ٢٠١٢وتــوفري الــدعم النتخابــات عــام  
ــة إىل   ــدما باإلصــالحات الرامي ــساد واالجتــار    واملــضي ق ــق احلكــم الرشــيد؛ ومكافحــة الف  حتقي

باب؛ وحــشد دعــم املــاحنني باملخــدرات واجلرميــة املنظمــة عــرب الوطنيــة؛ والتــصدي لبطالــة الــش 
، بالتنسيق مـع جلنـة بنـاء الـسالم، فـإين أوصـي بتجديـد واليـة املكتـب املتكامـل لفتـرة                        الدوليني

لـسنة املقبلـة، تنفيـذ واليتـه يف إطـار الرؤيـة             وسيواصـل املكتـب، يف ا     . إضافية مدهتا سنة واحدة   
املشتركة واألولويات احملددة يف واليته السابقة، مع التركيز بـصورة خاصـة علـى دعـم عملـييت                  
ترســيخ األســس الــسياسية وتوطيــد دعــائم الــسالم يف الوقــت الــذي يتأهــب فيــه البلــد إلجــراء   

  . ٢٠١٢انتخابات عام 
ري للرئيس كوروما وحكومة سرياليون ملا قدماه مـن         وختاما، أود أن أعرب عن تقدي       - ٨٣

ــه    ــاين ملــوظفي   . دعــم يف متكــني املكتــب املتكامــل مــن أداء واليت كمــا أود أن أعــرب عــن امتن
املكتب ومنظومة األمم املتحدة يف سرياليون ملا يقومون به مـن عمـل يف تعزيـز الـسالم واألمـن                    

وأعـرب عـن    . يذي مايكـل فـون ديـر شـولينربغ        يف سرياليون يف ظل القيادة القديرة ملمثلي التنف       
تقديري اخلالص أيضا للمسامهات اليت ال تقدر بثمن املقدمـة مـن شـركاء سـرياليون يف التنميـة                   

  .والبنك الدويل ومصرف التنمية األفريقي
  


