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التقريــر احلادي عشر لألمني العـام عـــن مكتـب األمـم املتحـدة املتكامـل                    
  لبناء السالم يف سرياليون

    
  مقدمة  -أوال   

 )٢٠١٠ (١٩٤١ و )٢٠٠٩ (١٨٨٦هذا التقرير مقدَّم عمال بقرارات جملـس األمـن        - ١
 الـــيت طلـــب فيهـــا اجمللـــس إيلّ    )٢٠١٣ (٢٠٩٧ و )٢١٠٢ (٢٠٦٥و  )٢٠١١ (٢٠٠٥و 
ويغطـي  . حـدة املتكامـل لبنـاء الـسالم يف سـرياليون          أقدم تقريرا عن أنشطة مكتب األمـم املت        أن

، ويتـضمن   ٢٠١٣أغـسطس   / آب ٣١ إىل   ٢٠١٣مارس  / آذار ١هذا التقرير الفترة املمتدة من      
معلومــات مــستكملة عــن أعمــال إهنــاء واليــة املكتــب املتكامــل ونقــل املــسؤوليات إىل فريــق  ’’

  .)٢٠١٣ (٢٠٩٧ من القرار ٣تلبية للطلب الوارد يف الفقرة ‘‘ قطري تابع لألمم املتحدة
  

  التطورات الرئيسية  -ثانيا   
 خــالل الفتــرة املــشمولة بــالتقرير، شــرعت حكومــة ســرياليون يف مراجعــة دســتور عــام  - ٢

البلـد،    يف يوليه، أطلقت احلكومة االسـتراتيجية الثالثـة للحـد مـن الفقـر            / متوز ١٢ويف  . ١٩٩١
وألسـباب إجرائيـة،    . “)٢٠١٨-٢٠١٣(برنـامج سـرياليون لتحقيـق الرخـاء،         ”املعروفة باسم   

 القــضية الــيت رفعهــا حــزب املعارضــة الرئيــسي،  يونيــه/ حزيــران١٤يف  رفــضت احملكمــة العليــا
احلزب الشعيب لسرياليون، واليت طعن فيها يف نتائج االنتخابات الرئاسية الـيت دارت يف تـشرين                

بلـدة ينغـا     ، أهنـت غينيـا سـحب قواهتـا مـن          ٢٠١٣أبريـل   / نيسان ٨ويف  . ٢٠١٢ نوفمرب/ثاينال
املتنازع عليها الواقعة يف مقاطعة كيالهون الشرقية يف سرياليون، وفقا لالتفاق الـذي مت توقيعـه        

وخـالل الفتـرة    .  مع سرياليون، بشأن نـزع الـسالح مـن هـذه البلـدة             ٢٠١٢يوليه  /متوز ٢٧يف  
ــشمولة بــ  ــم املتحــدة      امل ــام ســحب مكتــب األم ــة إلمت التقرير، اتُِّخــذت خطــوات حتــضريية هام

  .٢٠١٤مارس / آذار٣١املتكامل لبناء السالم يف سرياليون حبلول 
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  التطورات السياسية  -ألف   
. اتــسمت احلالــة الــسياسية العامــة باهلــدوء واالســتقرار خــالل الفتــرة قيــد االســتعراض   - ٣
ــة   ويف ــحفية مؤرخــ ــشرة صــ ــ٩نــ ــايو /ار أيــ ــرئيس   ٢٠١٣مــ ــأن الــ ــة بــ ، أبلغــــت دار الرئاســ

كورومــا لــن يترشــح لفتــرة رئاســية ثالثــة، عمــال بتقييــد فتــرة الرئاســة بــواليتني      بــاي إرنــست
ــك دســتور عــام      ــى ذل ــنص عل ــا ي ــاقبتني كم ــة    . ١٩٩١متع ــة مراجع ــأن عملي ــضا ب ــادت أي وأف

  .الدستور لن تغّير احلد األقصى لعدد الواليات الرئاسية
ــران١٤ويف   - ٤ ــه / حزي ــسرياليون االلتمــاس الــذي    ٢٠١٣يوني ــا ل ، رفــضت احملكمــة العلي

قدمـه احلــزب الـشعيب لــسرياليون للطعــن يف نتـائج االنتخابــات الرئاســية الـيت جــرت يف تــشرين     
ويف اليوم نفسه، أصدر احلـزب الـشعيب لـسرياليون بيانـا صـحفيا أعـرب                . ٢٠١٢نوفمرب  /الثاين

ومـع ذلـك دعـا      . “بالعدالة علـى مـذبح املخالفـات اإلجرائيـة        التضحية  ”فيه عن خيبة أمله من      
وجيـدر التـذكري    . احلزب مؤيديه إىل التزام اهلـدوء بينمـا يـسعى إلجيـاد خيـارات شـرعية أخـرى                 

 إلغـــاء نتـــائج ٢٠١٢نـــوفمرب / تـــشرين الثـــاين٣٠بـــأن احلـــزب طلـــب مـــن احملكمـــة العليـــا يف 
وأكـــدت احملكمـــة . ليـــة االنتخابيـــةاالنتخابـــات بـــسبب مـــزاعم بـــالغش والتالعـــب أثنـــاء العم

احلكم الذي أصدرته، يف مجلة أمور، أن االلتماس مل ُيقدَّم يف غضون سبعة أيـام مـن تـاريخ                    يف
  .اإلعالن عن نتائج االنتخابات، على النحو املنصوص عليه يف القانون ذي الصلة

ات برملانيــة أجــرت اللجنــة االنتخابيــة الوطنيــة انتخابــ ،٢٠١٣يونيــه / حزيـران ٣٠ويف   - ٥
 يف مقـــاطعيت تونكـــوليلي وبومبـــايل بعـــد تعـــيني  ٦٢ و ٢٩جزئيـــة يف الـــدائرتني االنتخـــابيتني 

ودارت هـذه االنتخابـات     . عضوي الربملان اللذين ميثالن هـاتني املقـاطعتني يف مناصـب وزاريـة            
اجلزئية يف أجواء سلمية رغم حدوث اشتباكات طفيفة خالل احلملة االنتخابيـة ورغـم وجـود                

مــوم الــشعب، بــشأن اختيــار مرشــحه  الفــات داخــل احلــزب احلــاكم، وهــو حــزب مــؤمتر ع خ
وحـىت هـذا الوقـت، مل تعلـن اللجنـة االنتخابيـة الوطنيـة عـن نتـائج                   . ٦٢الدائرة االنتخابيـة     عن

 الختيــار املرشــحني ٢٠١٢نــوفمرب /االنتخابــات الربملانيــة اجلزئيــة الــيت دارت يف تــشرين الثــاين 
 يف مقـاطعيت كينيمـا وكيالهـون بـسبب الطعـون القانونيـة              ١٥ و   ٥تخـابيتني   الـدائرتني االن   عن

  .يتم البت فيها بعُد اليت مل
ــوز٣٠ويف   - ٦ ــيت       / مت ــتور، ال ــة الدس ــة مراجع ــال جلن ــا أعم ــرئيس كوروم ــتح ال ــه، افت يولي

سريأسها القاضـي إدمونـد كـوان، الـذي كـان يـشغل يف الـسابق منـصب أمـني املظـامل ورئـيس                        
 عـضوا   ٨٠وتـضم هـذه اللجنـة       . ١٩٩١شراف علـى عمليـة مراجعـة دسـتور عـام            الربملان، لإل 

 الـسرياليونية ميثلون األحزاب السياسية املسّجلة يف البلـد، واملؤسـسات الدميقراطيـة مثـل اللجنـة                
ــضال          ــسياسية، ف ــسجيل األحــزاب ال ــة ت ــة، وجلن ــة الوطني ــة االنتخابي ــسان، واللجن ــوق اإلن حلق
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واجمللس الوطين لرؤساء القبائل، واالحتاد الوطين للطـالب، ونقابـة          اللجنة الوطنية للشباب،     عن
  .ن، ورابطة الصحفيني يف سرياليوناحملامني يف سرياليو

وخالل حفل االفتتاح، دعا الرئيس كوروما إىل صـياغة دسـتور يـشمل اجلميـع حبيـث                   - ٧
مـن النـاس،    ا  قريب”ك إىل صياغة الدستور حبيث يكون       ودعا كذل . يعكس تنّوع البلد ووحدته   

ــد البلــد     . “وســهل الفهــم واملتابعــة  ــة املراجعــة أن جتــّسد جتدي ــه ينبغــي لعملي ــرئيس أن وذكــر ال
وشـدد علـى    . وحيويته مع استخالص العرب من الدروس املستلَهَمة من التاريخ الدستوري للبلد          

دعــا و. أمهيــة اتبــاع عمليــة املراجعــة ألفــضل املمارســات الدوليــة يف جمــال الــصياغة الدســتورية  
الرئيُس اللجنةَ إىل إجراء مشاورات عامة شـاملة يف مجيـع أحنـاء البلـد، وإىل اسـتخدام األدوات                  
التكنولوجية املتاحـة مـن أجـل كفالـة مـشاركة مـواطين سـرياليون يف هـذه العمليـة علـى أوسـع                   

وأشــار أيــضا إىل أن جلنــة مراجعــة الدســتور ســتقدم توصــياهتا بــشأن العمليــات    . نطــاق ممكــن
 عليهــا يف الدســتور إىل احلكومــة، الــيت ســتقوم بعــد ذلــك باستعراضــها وإحالتــها إىل  املنــصوص
  .ا، فهي ستخضع الحقا إىل استفتاءوإذا متت املوافقة عليه. الربملان

وقد شرعت اللجنة يف وضع خطط عملها وُيتوقَّع أن تنهي عملية املراجعة يف غـضون                 - ٨
األمـم املتحـدة وشـركاء سـرياليون الـدوليون          وبناء على طلب مـن احلكومـة، تقـدم          .  شهرا ٢٤

 يف املائة من امليزانية اإلمجاليـة       ٢٦وتساهم احلكومة بنسبة    . الدعم التقين واملايل لعملية املراجعة    
أما املبلغ املتبقـي، فـستتكفل بـه إدارة التنميـة الدوليـة             .  ماليني دوالر  ٤,١هلذه العملية وقدرها    

، واملفوضــية األوروبيــة، وبرنــامج األمــم مــى وأيرلنــدا الــشماليةلربيطانيــا العظ باململكــة املتحــدة
  .املتحدة اإلمنائي، وصندوق األمم املتحدة لبناء السالم

أغــسطس، قامــت جلنــة تــسجيل األحــزاب الــسياسية، بــدعم مــن املكتــب         /ويف آب  - ٩
املتكامــل وصــندوق األمــم املتحــدة لبنــاء الــسالم، بتنظــيم حــوار بــني األحــزاب بــشأن عمليــة     

. مراجعة الدستور دار يف فريتاون، وشاركت فيه األحزاب السياسية العـشرة املـسّجلة يف البلـد         
وكــان هــذا احلــوار يهــدف أساســا إلعــالم األحــزاب الــسياسية باملــسائل الــيت قــد تطــرأ خــالل  

إنـشاء غرفـة     مـن بينـها   ،  وأثارت األحزاب عـدة مـسائل     . عملية املراجعة والتماس آرائها بشأهنا    
  .ثانية، وحتقيق املساواة بني اجلنسني والفصل بني مكتيب املدعي العام ووزير العدلبرملانية 

ــة      - ١٠ ــدت جلن ــتعراض، عق ــد االس ــرة قي ــددا    وخــالل الفت ــسياسية ع ــسجيل األحــزاب ال  ت
ــن ــسرياليون     مـ ــشعيب لـ ــزب الـ ــن احلـ ــسؤولني مـ ــار املـ ــع كبـ ــات مـ ــذه  . االجتماعـ ــدفت هـ وهـ

ن قـرار اللجنـة التنفيذيـة الوطنيـة للحـزب الـشعيب       االجتماعات إىل حل املنازعـة الـيت نـشأت عـ         
لسرياليون مبنح القيادة السياسية للحزب إىل العميد املتقاعد جوليوس مادا بيو، املرشـح الـسابق     

يف عــدة وقــد تــدخلت الــشرطة . ٢٠١٢للحــزب يف االنتخابــات الرئاســية الــيت جــرت يف عــام 
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. يف فريتـاون  حلزب يف مقر احلـزب      عنف شارك فيها أعضاء ا    للرد على وقوع حوادث     حاالت  
أغـسطس، شـدد الـرئيس      /آب ١٢وأثناء اجتمـاع دار مـع قيـادة احلـزب الـشعيب لـسرياليون يف                

كوروما على ضرورة احلفاظ على القانون والنظام، وأكـد أن احلكومـة مل تتـدخل يف الـشؤون           
 الــشعيب  وبــالتزامن مــع ذلــك، ُعقــد مــؤمتر املنــدوبني الــوطنيني للحــزب       . الداخليــة للحــزب 

ــة    ــة اجلنوبيـــــ ــو، يف املنطقـــــ ــة بـــــ ــلمّية يف مدينـــــ ــواء ســـــ ــومي، لـــــــسرياليون يف أجـــــ   يف يـــــ
ــسطس / آب١٨ و ١٧ ــب . ٢٠١٣أغــ ــة  وانتخــ ــضاء اللجنــ ــؤمتُر أعــ ــة  املــ ــة الوطنيــ  التنفيذيــ
إال أن فـصيال  .  سومانو كابن رئيسا وطنيا جديـدا للجنـة التنفيذيـة الوطنيـة           الزعيمانتخب   كما

ونتيجـة لـذلك انُتِخـب أغلبيـة        . هـذه االنتخابـات وقـاطع املـؤمتر       من احلزب رفض املشاركة يف      
ويف الوقــت نفــسه، عقــد حــزب مــؤمتر عمــوم الــشعب . أعــضاء اللجنــة اجلديــدة دون معارضــة

، وأعـاد   ٢٠١٣مايو  / أيار ٤ إىل   ١احلاكم مؤمتر مندوبيه الوطنيني يف فريتاون خالل الفترة من          
  .انتخاب الرئيس كوروما زعيما ورئيسا له

  
  التطورات األمنية  -باء   

احتجــاز تــسعة ولكــن وردت تقــارير تفيــد بظــل الوضــع األمــين العــام يف البلــد هادئــا،   - ١١
 هم بـسبب عقـد  ،٢٠١٣أغسطس / آب١٦يف ، أفراد من القوات املسلحة جلمهورية سرياليون 

 يف ثكنـة عــسكرية يف بلــدة تيكـوه الواقعــة بـالقرب مــن مدينــة    “ســريا وغـري قــانوين ”ا اجتماعـ 
أغــسطس، أكـدت وزارة الــدفاع صـحة خــرب هــذه   / آب٢١ويف . مـاكيين يف املنطقــة الـشمالية  

  .وضحت أن التحقيقات جارية بشأهنااالعتقاالت وأ
جـــراء تغـــيريات يف صـــفوف مـــسؤولني مـــايو، أعلنـــت احلكومـــة عـــن إ/ أيـــار٣٠ويف   - ١٢
الثـة ضـباط برتبـة      القوات املسلحة جلمهوريـة سـرياليون، تـضمنت، يف مجلـة أمـور، ترقيـة ث                من

وواصلت القوات املـسلحة جلمهوريـة سـرياليون وشـرطة          .  ضابطا يف اجليش   ٢١عميد وتقاعد   
. سرياليون املشاركة يف عمليات حفظ السالم الـيت تقـوم هبـا األمـم املتحـدة واالحتـاد األفريقـي                    

 االحتـاد    أفراد من القوات املسلحة جلمهورية سـرياليون يف بعثـة          ٨١٠يوليه، ُنشر   / متوز ٣١ويف  
 ضـــابطا مـــن ضـــباط الـــشرطة  ١٤٤وإضـــافة إىل ذلـــك، مت تكليـــف . األفريقـــي يف الـــصومال

بااللتحاق بالعملية املختلطة لالحتاد األفريقي واألمم املتحدة يف دارفـور، وببعثـة األمـم املتحـدة         
ويقدم ثالثـة مـن كبـار ضـباط الـشرطة املـشورة االسـتراتيجية بـشأن بنـاء                   . يف جنوب السودان  

  . إىل الشرطة الوطنية يف الصومالراتالقد
ــة          - ١٣ ــشورة التقني ــدمي امل ــل تق ــب املتكام ــالتقرير، واصــل املكت ــشمولة ب ــرة امل وخــالل الفت

القيـادة  ا املكلفة ب  واإلرشاد والدعم إىل شرطة سرياليون من أجل تعزيز قدراهتا املؤسسية وآلياهت          
ــها   ــة داخل ــز املــساءلة والرقاب ــة، ولتعزي ــام ا. واملراقب ــضا بــشراء براجميــات   وق ملكتــب املتكامــل أي
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وحواســيب وبتنظــيم تــدريبات لفائــدة شــرطة ســرياليون مــن أجــل تعزيــز إدارة األصــول لــدى   
وجيري أيضا حتسني التعاون بني القوات املسلحة جلمهوريـة سـرياليون وشـرطة             . جهاز الشرطة 

. ىل الـسلطة املدنيـة    سرياليون من خالل اسـتعراض بروتوكـوالت املـساعدة العـسكرية املقدَّمـة إ             
  .لنشاطني بدعم من اجلهات املاحنةوسيتواصل متويل هذين ا

 األمـين   االستـشاري فريـق   الوبناء على طلب شرطة سـرياليون، قـام املكتـب املتكامـل و              - ١٤
الدويل الذي تقوده اململكة املتحدة بتقدمي املشورة التقنية إىل شرطة سـرياليون بـشأن اسـتخدام                

بتقـدمي    األمـين الـدويل  االستـشاري فريـق  الوقـام املكتـب املتكامـل و   . ذ أخـري القوة املميتة كمـال   
املساعدة التقنيـة إىل شـعبة دعـم العمليـات التابعـة لـشرطة سـرياليون بـشأن اسـتخدام األسـلحة                      

وأعيــد بــسط ســلطة القــادة احمللــيني علــى خمتلــف وحــدات . الناريــة خــالل االضــطرابات العامــة
  .ءلة عن استخدام األسلحة الناريةالشرطة من أجل حتسني املسا

شــرطةَ ســرياليون علــى   األمــين الــدويلاالستــشاريفريــق الوســاعد املكتــب املتكامــل و  - ١٥
إنــشاء جلنــة للرتاهــة حتــت إشــراف اإلدارة املعنيــة بالــشكاوى واملــسائل التأديبيــة والتحقيقــات     

وخــالل الفتــرة . لفــسادالداخليــة التابعــة للــشرطة وذلــك دعًمــا للجهــود الراميــة إىل مكافحــة ا  
املشمولة بالتقرير، نفّذت هذه اإلدارة عمليـات وألقـت القـبض علـى ضـباط شـرطة لـضلوعهم            

 يف ممارسـات    هم ضابط شـرطة مـن مهـامهم بـسبب ضـلوع           ٣٩ومت إعفاء   . يف ممارسات فاسدة  
  .٢٠١٣ة خالل النصف األول من عام فاسد
ة مـن أجـل إنـشاء جلنـة مـستقلة معنيـة             وواصل املكتب املتكامـل تقـدمي املـساعدة التقنيـ           - ١٦

ــشرطة  ــد الــ ــة ضــ ــشكاوى املقدَّمــ ــ،بالــ ــرة ي الــــيت أوصــ ــشائها ألول مــ ــةيف  بإنــ ــر جلنــ   تقريــ
وستــضم عــضوية اللجنــة ممــثلني عــن اجملتمــع املــدين وجلنــة حقــوق .  مــوزيس للتحقيــق-شــريز 

ــه   . اإلنــسان وســتكلَّف . وُيرتقــب عــرض القــانون املتعلــق بإنــشاء اللجنــة علــى الربملــان يف أوان
  .لقانوين الناتج عن أعمال الشرطةاللجنة، يف مجلة أمور، بالتحقيق يف قضايا القتل غري ا

  
  التطورات االجتماعية واالقتصادية وأنشطة فريق األمم املتحدة القطري  -ثالثا   

 يوليه، أطلق الرئيس كوروما استراتيجية سرياليون الثالثة للحـد مـن الفقـر            / متوز ١٢يف    - ١٧
وتقــوم هــذه االســتراتيجية علــى . “)٢٠١٨-٢٠١٣(رنــامج حتقيــق الرخــاء ب”وفــة باســم املعر

 إدارة املــــوارد املعدنيــــة؛ )ب( تنويــــع االقتــــصاد لتعزيــــز النمــــو الــــشامل؛ )أ(: مثــــاين ركــــائز
التعجيل بالتقدم احملرز صوب حتقيق األهداف اإلمنائيـة لأللفيـة مـن أجـل التنميـة البـشرية؛                   )ج(
ــدرة التنافــ )د( ــة؛  الق ـــ(سية الدولي ــة والعمــل؛   )ه ــة؛  )و( اســتراتيجية العمال ــة االجتماعي  احلماي
وأفاد الرئيس بأن هـذا الربنـامج       .  الشؤون اجلنسانية  )ح(احلوكمة وإصالح القطاع العام؛      )ز(
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  واملاحنـة  عبارة عـن خارطـة طريـق سـتمكِّن البلـد مـن بلـوغ مـستوى البلـدان املتوسـطة الـدخل                      
وبفضل هـذه املبـادرة، متكنـت سـرياليون مـن تـصميم             .  سنة ٥٠ و   ٢٥خالل فترة تتراوح بني     

ــة واحــدة، خطــة واحــدة ”مــا ُيعــرف باســم   ــة ” الــيت يركّــز عليهــا  “رؤي اجلديــد اتفــاق املعون
، الـيت    يف إطار الشراكة العامليـة مـن أجـل التعـاون اإلمنـائي الفعـال               “للمشاركة يف الدول اهلشة   

 تــشارك فيــه  الــذيشأن بنــاء الــسالم وبنــاء الــدولاحلــوار الــدويل بــأُنــشئت عــن طريــق منتــدى 
وأهنى البلد أيـضا تقييمـا هلـشاشته، ونـشر          . سرياليون باعتبارها واحدة من سبعة بلدان منوذجية      

 تراجــع معــدالت الفقــر بــشكل عــام  وقــد أشــار هــذا التقريــر إىل. حالــة الفقــر فيــه تقريــرا عــن
إال أن دليــل التنميــة . ٢٠١١ يف عــام  يف املائــة٥٢,٩ إىل ٢٠٠٣يف املائــة يف عــام  ٦٦,٤ مــن

 بلـدا، يكـشف     ١٨٧ مـن أصـل      ١٧٧، الـذي صـّنف سـرياليون يف املرتبـة           ٢٠١٢ البشرية لعام 
  .عن تواضع حتسن التنمية االجتماعية واالقتصادية يف البلد

وتشري التقديرات األوليـة لـصندوق النقـد الـدويل إىل أن اقتـصاد سـرياليون يـسري علـى                   - ١٨
 يف املائــة نظــرا إىل أن النمــو ١٣,٣يح حنــو حتقيــق نــسبة النمــو املتوقعــة وقــدرها الطريــق الــصح

. يع واخلــدمات ال يــزال مــستمرا  الــذي شــهدته قطاعــات التعــدين والزراعــة والبنــاء والتــصن      
 باحلفـاظ   ٢٠١٣مسح أداء االقتصاد الكلـي املـستقر نـسبيا خـالل النـصف األول مـن عـام                    وقد

ــسبة    وظــل معــدل ا . علــى هــذا االجتــاه  ــذي يفــوق ن ــوطين ال ــسنوي ال ــضخم ال ــة ١١لت  يف املائ
ويعكـس ذلـك أساسـا    . ٢٠١٣مايو / يف املائة يف هناية أيار١٠,٨٦مستقرا، ولكنه اخنفض إىل     

اســتقرار األســعار الدوليــة لألغذيــة واملنتجــات النفطيــة، واالســتقرار النــسيب ألســعار الــصرف،  
  .سياسة النقديةداخلية وصرامة الوحتّسن اإلمدادات الغذائية ال

ت سـرياليون بعثـة أوفـدها       ر، زا ٢٠١٣مايو  / أيار ٢٠ إىل   ٧وخالل الفترة املمتدة من       - ١٩
وركزت املناقـشات الـيت دارت بـني هـذا الوفـد واملـسؤولني احلكـوميني               . صندوق النقد الدويل  

إىل  التـضخم     معـدل  على مواصلة دعم االستثمار يف البنيـة التحتيـة والتنميـة البـشرية، وختفـيض              
 يف املائة، وتيسري احلصول على اخلدمات املالية، وهتيئـة بيئـة مواتيـة لتنميـة القطـاع                  ١٠أقل من   

ــل   ــرص عمـ ــاد فـ ــاص وإلجيـ ــندوق . اخلـ ــد صـ ــق وفـ ــى    واتفـ ــة علـ ــع احلكومـ ــدويل مـ ــد الـ  النقـ
اإلصــالحات اهليكليــة ينبغــي أن تركّــز علــى تعزيــز حــشد اإليــرادات وتوطيــد إدارة املاليــة      أن

  .اسات اقتراض حكيمة وترسيخ الوساطة املاليةالعامة بفرض سي
ــسج      - ٢٠ ــتعراض، مت تـ ــد االسـ ــرة قيـ ــالل الفتـ ــدد    وخـ ــي يف عـ ــى األراضـ ــات علـ يل نزاعـ
. املقاطعات، وهي تعزى جزئيا إىل زيادة منو الصناعات االستخراجية والزراعات التجاريـة            من

ماعـات احملليـة إىل     ويف بعض احلاالت، اشتكت األسر املالكـة لألراضـي مـن تـأجري أراضـي اجل               
ــويض مناســب      ــدمي تع ــها أو دون تق ــى موافقت ــستثمرين دون احلــصول عل وزعمــت بعــض  . م
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اجلماعات احمللية أيـضا أن األنـشطة الـيت تقـوم هبـا شـركات التعـدين تـسببت يف إحلـاق أضـرار                        
ــرت   ــلبياً يف باملمتلكــات وأث ــةس ــضا    . البيئ ــدين أي ــع امل ــت منظمــات اجملتم ــشغاهلا  وأعرب عــن ان

ويف إطار برنامج حتقيق الرخـاء، أشـارت        . ازة كيانات جتارية لألراضي الصاحلة للزراعة     حي من
ــورة اســتراتيجية   . احلكومــة إىل عــدة حتــديات يف جمــال إدارة األراضــي   وتفكــر احلكومــة يف بل

تشمل إدخـال إصـالحات علـى نظـام ملكيـة األراضـي، وإشـراك اجلماعـات احملليـة يف تـصميم                      
لصلة هبا، فضال عن إنشاء أفرقة عمل معنية بعدة قطاعات تـضم ممـثلني              وتنفيذ العمليات ذات ا   
  .اجلة املسائل املتعلقة باألراضيعن اجملتمع املدين ملع

ويقــدم فريــق األمــم املتحــدة القطــري املــساعدة إىل احلكومــة علــى صــياغة مبــادئ            - ٢١
ع الفريـق القطـري     كمـا شـر   . لوجيـة توجيهية بشأن االستثمار يف قطاعي الزراعـة والطاقـة البيو         

ــازة األ    يف ــسؤولة حلي ــشأن اإلدارة امل ــق صــك دويل ب ــات   تطبي ــصائد األمســاك والغاب راضــي وم
. سياق األمن الغذائي الوطين، إىل جانب دعـم إصـالح الـسياسة الوطنيـة املتعلقـة باألراضـي        يف

ام وإضافة إىل ذلك، يساعد الفريـق القطـري احلكومـةَ علـى إنـشاء قاعـدة بيانـات مركزيـة لنظـ              
 املعلومات اجلغرافية من أجل اختاذ قرارات مستنرية بشأن املـسائل املتعلقـة باألراضـي، واإلدارة              

  .البيئية، وإدارة خماطر الكوارث
.  الجئا ليربيـا االنـدماج يف سـرياليون       ٢ ٧١٣، اختار   ٢٠١٣يونيه  / حزيران ٣٠وحىت    - ٢٢

كوالت اجلماعة االقتصادية لـدول     وكررت احلكومة التزامها بإصدار تصاريح إقامة وفقا لربوتو       
يوليــه، نظمــت مفوضــية األمــم املتحــدة لــشؤون الالجــئني واللجنــة / متــوز٥ويف . غــرب أفريقيــا

ــة       ــدة الوكــاالت األمني ــوم واحــد لفائ ــة مــدهتا ي ــة للعمــل االجتمــاعي حلقــة عمــل تدريبي الوطني
تعزيـز فهـم     هذه هو وكان الغرض من حلقة العمل      . واجلهات املعنية األخرى يف مقاطعة كامبيا     

  .لالجئني  ومبادئ احلماية الدولية٢٠٠٧قانون سرياليون الوطين املتعلق بالالجئني لسنة 
ويف الفترة املـشمولة بـالتقرير، واصـل برنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي القيـام مببـادرات                      - ٢٣

 التـصدي   إلدارة املـسؤولة عـن     التـابع لـ    لبناء القدرات وذلـك بـدعم مـن مكتـب األمـن القـومي             
وبشكل خاص، نظّم الربنـامج اإلمنـائي دورة تدريبيـة لفائـدة إدارة األرصـاد اجلويـة                 . للكوارث

وأُنـشئت فرقـة   . من أجل حتسني التنبؤ باألحوال اجلوية وتقـدمي خـدمات عـن النمـاذج املناخيـة        
 للوقايـة  عمل تابعة لألمم املتحدة، بتنسيق من الربنامج اإلمنائي، لتعزيز الـدعم املـشترك اهلـادف          

غذية والزراعة تنفيـذ برناجمهـا لتنميـة        مم املتحدة لأل  وواصلت منظمة األ  . من الكوارث وإدارهتا  
ــزارعني،      ــدريبات للمـ ــضمن تـ ــذي يتـ ــدرات، الـ ــوايل   القـ ــشكيل حـ ــسري تـ ــة ٥٠٠وتيـ  منظمـ

منظمات املـشاريع التجاريـة للمـزارعني، وجتهيـز مراكـز التجـارة الزراعيـة باملعـدات للقيـام              من
نــشئ وأُ. دمي خــدمات جتاريــة يف األريــاف وعــرَض املنتجــات واملــدخالت الزراعيــة بــدور مقــ
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ــذائي         ــاألمن الغ ــة ب ــدات احملدق ــؤ بالتهدي ــى التنب ــد عل ــساعدة البل ــذار املبكــر مل نظــام وطــين لإلن
وأنــشئت أفرقــة متعــددة القطاعــات للتــصدي     . والتغــذوي، وعلــى التخطــيط والتــصدي هلــا    

  .ى مستوى املقاطعات، وقد شرعت يف العمل تدرجيياللكوارث على املستوى الوطين وعل
وواصل الربنـامج اإلمنـائي وصـندوق األمـم املتحـدة للمـشاريع اإلنتاجيـة تقـدمي الـدعم                     - ٢٤

للمجــالس احملليــة إلشــراك القطــاع اخلــاص يف االســتثمارات املــدرة للــدخل يف إطــار الربنــامج    
 نفـس االجتـاه، يقـدم صـندوق األمـم املتحـدة             ويف. املشترك لـإلدارة احملليـة والتنميـة االقتـصادية        

هيئــة األمــم (هيئــة األمــم املتحــدة للمــساواة بــني اجلنــسني ومتكــني املــرأة  للمــشاريع اإلنتاجيــة و
 نظــم وإجــراءات التخطــيط اإلمنــائي  إنــشاء املــساعدة إىل اجملــالس احملليــة علــى  )املتحــدة للمــرأة

ات العامـة ويف عمليـات اإلدارة املاليـة علـى        اخلاصة هبا ولـضمان مـشاركة املـرأة يف إدارة النفقـ           
ويـدعم  . الصعيد احمللي، وذلك يف سياق الربنامج اإلمنائي احمللي املشترك للمساواة بني اجلنسني           

. هذا الربنامج مشاركة املرأة لتحقيق التوازن بني اجلنسني علـى مجيـع مـستويات احلكـم احمللـي                 
حمـددة مـن أجـل إتاحـة فـرص عمـل وفـرص              وجيري ختصيص استثمارات اجتماعية واقتـصادية       

  .للقيام بأعمال جتارية وللحصول على اخلدمات األساسية مع التركيز على النساء والفتيات
وقدمت منظمة الـصحة العامليـة املـساعدة إىل وزارة الـصحة واخلـدمات الـصحية علـى                   - ٢٥

قايـة مـن مـرض شـلل     القيام بأنشطة عمومية رئيسية، مبـا يف ذلـك يف جمـال التخطـيط حلملـة للو         
 يف املائـة    ٩٤ومشلت هذه احلملـة     .  ولتنفيذ هذه احلملة   ٢٠١٣األطفال يف الربع الثاين من عام       

إلنـــسانية، مت اإلبـــالغ عـــن أكثـــر ووفقـــا لبيانـــات مـــن مـــصادر معنيـــة بالـــشؤون ا. مـــن البلـــد
ا وواصـل البلـد اإلبـالغ أيـض       . ٢٠١٣ينـاير   / حالة إسهال حاد منذ كانون الثاين      ١٥ ٠٠٠ من

. ٢٠١٣ل الربــع الثــاين مــن عــام عــن حــاالت إصــابة مــستمرة بــالكولريا رغــم اخنفاضــها خــال 
وبـدعم  .  هـذا التقريـر   يف تـاريخ   ٢٠١٣ حالـة خـالل سـنة        ٣٦٨اجملموع، مت اإلبـالغ عـن        ويف

من منظمة الـصحة العامليـة، وضـعت احلكومـة خطـة للتأهـب والتـصدي للكـولريا تـشمل عـدة                      
وسـاعدت منظمـة الـصحة      . ٢٠١٧ إىل عام    ٢٠١٣ت من عام    قطاعات ومتتد على عدة سنوا    

العاملية وزارة الصحة واخلـدمات الـصحية أيـضا علـى توسـيع نطـاق أنـشطتها الرئيـسية املتـصلة                     
  .باملراقبة وتوفري اخلدمات الصحية

وخــالل الفتــرة املــشمولة بــالتقرير، قــّدم صــندوق األمــم املتحــدة للــسكان مــساعدات     - ٢٦
وســتتم . اليــة إىل احلكومــة إلجــراء االستقــصاء الــدميغرايف والــصحي الثــاين تقنيــة ولوجــستية وم

  .٢٠١٤مراعاة نتائج هذه العملية عند تنفيذ برنامج تعداد السكان واملساكن لعام 
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  إعطاء دفع لعملية بناء السالم  -رابعا   
  جلنة بناء السالم  -ألف   

ــة بنــ  ٢٠١٣فربايــر /يف شــباط  - ٢٧ اء الــسالم يقــوده رئــيس  ، أجــرى وفــد مــشترك مــن جلن
. ريشينـسكي، زيـارة إىل سـرياليون وليربيـا        . تشكيلة سرياليون لدى جلنة بناء السالم، غيريمـو إ        

وفــد مــع الــسلطات الوطنيــة وغريهــا مــن أصــحاب املــصلحة املعنــيني بــشأن املــسائل    الوحتــاور 
.  االنتخابـات املتعلقة بتوطيد السالم اليت ستظل تستدعي اهتمامـا دوليـا خـالل مرحلـة مـا بعـد             

وستواصــل التــشكيلة التحــاور أيــضا مــع ســرياليون بــشأن عناصــر بنــاء الــسالم الــيت يتــضمنها     
لجنــة ستــستعرض الووفقــا للتكليــف الــصادر مــن جملــس األمــن، فــإن   . برنــامج حتقيــق الرخــاء

كثب أنشطتها يف سرياليون خالل األشهر املقبلة مـن أجـل تقلـيص دورهـا هنـاك وإطـالع                    عن
  .استنتاجاهتا يف املواعيد احملددةاجمللس على 

وفـد الـضوء علـى التـرابط اإلقليمـي وعلـى تـشابه التحـديات املاثلـة والفـرص                    الوسلّط    - ٢٨
املتاحة يف كل من ليربيا وسـرياليون، هبـدف تعزيـز التعـاون مـع املنظمـات اإلقليميـة، وتـشجيع                     

ت للجنة بناء الـسالم باملـشاركة       وعقب النداءات اليت ُوجِّه   . اتباع هنج إقليمي إزاء بناء السالم     
على املستوى دون اإلقليمـي، قامـت اللجنـة بتوسـيع نطـاق جهودهـا للتعـاون بـشكل ملمـوس                     

  .أكثر مع احتاد هنر مانو
  

  ألمم املتحدة للمساعدة اإلمنائيةإعداد إطار عمل ا  -باء   
صلة، بناء علـى طلـب مـن جملـس األمـن، ومتـشيا مـع سياسـات األمـم املتحـدة ذات الـ                         - ٢٩

 إطــار عمــل األمــم املتحــدة    إعــدادشــرعت منظومــة األمــم املتحــدة يف ســرياليون يف عمليــة      
ميكـن أن تـصل إىل مخـس      ملـدة ٢٠١٥للمساعدة اإلمنائية، الذي سيبدأ تطبيقه اعتبارا من عـام         

عمــل ، الوحـىت اآلن، أكملـت األمـم املتحـدة واحلكومـة إعـداد خارطـة طريـق إطـار          . سـنوات 
، وبإكمـال صـياغة تقريـر حتليلـي         عمـل   التكـف بـشأن املبـادئ اخلمـسة إلطـار           وقاما بتنظـيم مع   

ــاٍن يف آب  عــن ــد، وبتنظــيم معتكــف ث ــائج إطــار  /البل ــزال . عمــل الأغــسطس لــصياغة نت وال ت
 تـشكل إطـارا تـسترشد    “)٢٠١٤-٢٠١٣لفتـرة   ل(الرؤية املشتركة االنتقالية لألمم املتحدة      ”

ى تنفيــذ االســتراتيجيتني الثانيــة والثالثــة اللــتني أعــدهتما بــه بــرامج األمــم املتحــدة للمــساعدة علــ
  .احلكومة للحد من الفقر
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  املخاطر اليت هتدد بناء السالم  -خامسا  
  الفساد  -ألف   

ــشكل خطــرا كــبريا يهــدد احلوكمــة     - ٣٠ ــزال الفــساد ي ــواطنني   ال ي ــة امل ــاء ثق  الرشــيدة وبن
 القـائم علـى ثـالث ركـائز وهـي الوقايـة             وأبقت جلنة مكافحة الفساد على هنجها     . احلكومة يف

وإىل جانــب التــشديد علــى جــسامة هــذا التحــدي، واصــلت    . والتثقيــف واملالحقــة القــضائية 
اللجنــة التحــاور مــع العديــد مــن اجلماعــات بــشأن ضــرورة مكافحــة الفــساد واملمارســات          

حتديــد وقامــت اللجنــة باســتعراض الــوزارات واإلدارات والوكــاالت مــن أجــل . القانونيــة غــري
  .لى العمليات األكثر عرضة للفسادمواطن الضعف فيها وتقدمي توصيات بإدخال حتسينات ع

 قــضية، ال ســيما ٢٦مــام احملــاكم ، رفعــت اللجنــة أوخــالل الفتــرة املــشمولة بــالتقرير   - ٣١
مسؤولني عموميني، من بينهم ضباط شرطة وموظفون مـدنيون، وكـذلك ضـد أشـخاص                ضد

وخـالل الفتـرة املـشمولة    . األموال اليت تقدمها اجلهات املاحنـة الدوليـة    متهمني بإساءة استخدام    
بالتقرير، شرعت اللجنة يف مالحقة عدة أشـخاص ضـالعني يف عمليـة احتيـال مـصريف معقـدة،                   

، وتــشمل ســلطة ) ماليــني دوالر٩,٣حــوايل ( بليــون ليــون ٤٠مببــالغ تقــدر بــأكثر مــن  تتعلــق
  .يرادات، وبعض املصارف التجارية لإلالنقل يف سرياليون، واهليئة الوطنية

ويف حــني كــررت جلنــة مكافحــة الفــساد دعوهتــا إىل إنــشاء حمكمــة مكّرســة ملكافحــة     - ٣٢
أغــسطس أنــه قــد مت اختــاذ إجــراءات / آب٤الفــساد، أوضــح اجلهــاز القــضائي يف ســرياليون يف 

ة أيــضا علــى وشــددت الــسلطة القــضائي . ملقاضــاة املــسؤولني عــن القــضايا الــيت رفعتــها للجنــة  
ــال إلجــراءات احملــاكم   ــة    . ضــرورة االمتث ــة إحــصاءات ســرياليون، وهــي وكال وانتقــدت وكال

، حكوميــــة، املنهجيــــة والتقنيــــات اإلحــــصائية الــــيت اســــتخدمتها منظمــــة الــــشفافية الدوليــــة
يوليه بشأن ارتفـاع مـستوى      / متوز ١٩ يف تقريرها الصادر يف      منظمات اجملتمع املدين،   من وهي

وشككت الوكالـة يف صـحة ومـصداقية نتـائج التقريـر، مـشريةً، يف مجلـة                 . رياليونالرشوة يف س  
أمور، إىل عدم وجود إطار للعّينات وأكدت أن أحجام العينـات ال تتناسـب مـع جممـوع عـدد        

  .السكان يف البلدان اليت مشلتها الدراسة
  

  لشبابا  -باء   
زالـت   هة ملعاجلة البطالة الـيت مـا       عددا من األنشطة املوج    “برنامج حتقيق الرخاء  ”حيدد    - ٣٣

وتشمل تلك األنـشطة إنـشاء وحـدة وطنيـة للخـدمات التطوعيـة،        . متثل حتديا رئيسيا لسرياليون   
وتوفري فرص عمل للشباب يف القطاع الزراعـي، وإدخـال حتـسينات علـى أطـر العمـل القانونيـة                    

تعراض، بــدأت احلكومــة وخــالل الفتــرة قيــد االســ. واملؤســسية املتعلقــة بــإدارة العمــل والعمــال 
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ة للـــشباب تقـــدر تكاليفهـــا مببلـــغ إجـــراء مفاوضـــات مـــع شـــركائها الـــدوليني إلنـــشاء قريـــ يف
وواصـل فريـق   . مليون دوالر هبدف إعداد الـشباب إلجيـاد فـرص عمـل يف القطـاع اخلـاص             ٣٠

 سـيما   األمم املتحدة القطري تقدمي الدعم للجهود اليت تبذهلا احلكومة ملعاجلة بطالة الشباب وال            
عن طريق تقدمي املساعدة يف تنفيذ الربنامج املعـين بعمالـة الـشباب ومتكينـهم، عـن طريـق تعزيـز              

  .لشباب واملفوضية الوطنية للشبابآليات التنسيق بني الوزارة املنشأة حديثا املعنية بشؤون ا
ألعمـال  ويقدم برنامج األمم املتحدة اإلمنـائي الـدعم أيـضا هليئـة معنيـة بتطـوير قطـاع ا                    - ٣٤

ــشجيع مباشــري األعمــال احلــرة    ــشبان مــن ٥٨٢( شــابا ١ ٠٧٦ولقــد تلقــى  . مــن أجــل ت  ال
 وظيفـة،   ١٩٢تدريبات على تطوير األعمـال، وأمكـن حـىت اآلن خلـق             ) الفتيات   من   ٤٩٤ و

ــها  . ، يف القطــاع الزراعــي ويف قطاعــات األعمــال األخــرى  لفتيــات  ل٨٢و  شبان للــ١١٠من
ــيع ن    ــك، مت توس ــى ذل ــالوة عل ــاق وع ــديرها     ٣٩٦ط ــيت ي ــة ال ــشاريع التجاري ــن امل ــشروعا م  م

، عن طريق أموال دّرهتا مشاريع متويلية بالغـة         )للفتيات ٢٨٨و   للشبان، ١٠٨منها  و ،الشباب
ومن أجل تـشجيع مباشـري األعمـال احلـرة علـى االمتثـال ألحكـام القـانون، ُسـّجلت                    . الصغر

 وإضـــافة إىل ذلـــك، اســـتفاد أكثـــر . مـــشاريع جتاريـــة أنـــشأها الـــشباب١٠٨لـــدى احلكومـــة 
  .ت توجيهية متعلقة بقطاع األعمال من العاملني يف قطاع األعمال من خدما٢ ٠٠٠ من
وواصــل برنــامج األمــم املتحــدة اإلمنــائي عــن طريــق برناجمــه املعــين بالتــدريب الــداخلي   - ٣٥

ة ضـرورية   خلرجيي اجلامعات الذي يهدف إىل مساعدة الطالب على اكتساب خربة مهنية أولي           
ونتيجـة لـذلك سـيتلقى    . للبحث عن عمل تقـدمي الـدعم الـتقين واملـايل للجنـة الوطنيـة للـشباب           

 مـــن خرجيـــي اجلامعـــات تـــدريبا علـــى تكنولوجيـــا املعلومـــات وعلـــى مهـــارات إجـــراء   ٣٠٠
 وكــذلك ، مؤســسة مــن القطــاعني اخلــاص والعــام٥٦وإضــافة إىل ذلــك، مت حتديــد . املقــابالت

  .يف التنمية الستضافة املتدربني اجلهات الشريكة من
ــة العــاملي       - ٣٦ ــه برنــامج األغذي ــة يف ســرياليون تنفيــذ برنــامج ميول وُشــرع يف املنطقــة الغربي

.  عامــا يف وظــائف مؤقتــة٣٢ و ١٩ شــخص تتــراوح أعمــارهم بــني ١ ٥٠٠هبــدف توظيــف 
راد،  أفـ  ٥وسيتلقى املشاركون أيضا حصصا إعاشية يومية تغطـي احتياجـات أسـر مكونـة مـن                 

وحيقــق الربنــامج التكــافؤ .  شــخص٧ ٥٠٠وبــذلك يرتفــع عــدد املــستفيدين مــن الربنــامج إىل  
  .ور واإلناثنسب التمثيل بني الذك يف
  

  االجتار غري املشروع باملخدرات واإلجرام املنظم العابر للحدود الوطنية  -جيم   
عـادي وأثّـرت سـلبيا      عـة القنـب ال    خالل الفترة املـشمولة بـالتقرير، تواصـلت أنـشطة زرا            - ٣٧
ويف معظم احلاالت، ُيزرع القنب العـادي لالسـتهالك         . اجلهود املبذولة لتحقيق األمن الغذائي     يف

  .ت كبرية من الكوكايني واهلريوينومل ُتضبط أي كميا. احمللي والتصدير إىل البلدان اجملاورة
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ألمــم املتحــدة  مكتــب اووواصــل مكتــب األمــم املتحــدة املعــين باملخــدرات واجلرميــة      - ٣٨
املتكامل لبناء السالم يف سـرياليون تقـدمي الـدعم لوحـدة مكافحـة اجلرميـة املنظمـة عـرب الوطنيـة                      

ــسرياليونية   ــشرطة الـ ــة للـ ــت  /ويف آذار. التابعـ ــارس، قامـ ــة   مـ ــة املنظمـ ــة اجلرميـ ــدة مكافحـ وحـ
ت الوطنيــة ونظراؤهــا يف ليربيــا بتبــادل املعلومــات حــول أفــضل املمارســات وتعزيــز عالقــا  عــرب

وحـدة ، باالسـتعانة بالـدعم الـتقين املقـدم           المارس، أوقفت   /وكذلك يف آذار  . العمل فيما بينها  
من مكتب األمم املتحدة املتكامل لبناء السالم يف سرياليون، مواطنا فنلنديا مطلوبا بتهم تتعلـق               

ء علـى  مـايو، بنـا  / أيـار ١٧ويف . باالحتيال والتهرب الضرييب مببـالغ تقـدر بـثالثني مليـون يـورو            
ــم املتحــدة املعــين         ــا، نظــم مكتــب األم ــادرة ســاحل غــرب أفريقي ــصادرة عــن مب التوصــيات ال
باملخدرات واجلرمية دورة تدريبية للقضاة حول القضايا البالغة األمهيـة املتعلقـة باجلرميـة املنظمـة         

 شخـصا،   ٥٥توظيـف    وحـدة الوتواصـل   . وكيفية توثيق األدلة يف القـضايا املتعلقـة باملخـدرات         
  . الدويل يعملون يف فريتاون، وموظفان يعمالن يف مطار لونغي٥٣هم من
مكتـب األمــم  ووزار سـرياليون فريــق تقيـيم يــضم ممـثلني عــن إدارة الـشؤون الــسياسية       - ٣٩

غــرب أفريقيــا، ومكتــب األمــم املتحــدة املعــين باملخــدرات واجلرميــة، وإدارة عمليــات  لاملتحــدة 
ــشر   ــة للـــــ ــة الدوليـــــ ــسالم، واملنظمـــــ ــة حفـــــــظ الـــــ ــول(طة اجلنائيـــــ ــرة) اإلنتربـــــ   يف الفتـــــ

وقّيم الفريق أنشطة تنفيـذ مبـادرة سـاحل غـرب أفريقيـا،             . ٢٠١٣أبريل  / نيسان ١٩إىل   ٩من  
مــارس / آذار٣١إغــالق مكتــب األمــم املتحــدة املتكامــل لبنــاء الــسالم يف ســرياليون، يف  تــأثريو

وأجـرى  . نظمة عرب الوطنيـة   إىل وحدة مكافحة اجلرمية امل     الدعم الذي تقدمه البعثة   يف   ،٢٠١٤
الفريــق أيــضا تقييمــا آلليــة التنــسيق بــني الــشركاء املنفــذين والــشرطة الــسرياليونية والــسلطات    

وخلــص الفريــق إىل أن الوكــاالت الــشريكة لوحــدة  . األخــرى املعنيــة بإنفــاذ القــانون يف البلــد 
يا وكيفيـة تنفيـذها يف   مبادرة ساحل غرب أفريق مكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية راضية عن      

  .سرياليون
  

  حقوق اإلنسان وسيادة القانون  -سادساً  
واصل مكتب األمم املتحـدة املتكامـل لبنـاء الـسالم يف سـرياليون خـالل الفتـرة املـشمولة                       - ٤٠

بالتقرير تنفيذ املسؤوليات اليت تنص عليها واليته ونقلها إىل الشركاء الوطنيني املعنيني وفقا خلطته             
  :يلي وواصل املكتب أيضا تقدمي املشورة التقنية يف عدد من اجملاالت احملددة فيما. اليةاالنتق

  
  طنية السرياليونية حلقوق اإلنساناللجنة الو  -ألف   

مـؤمترا  ) املقاطعـة الـشمالية  (مايو يف ماكيين / أيار١٨ إىل ١٥ظم املكتب يف الفترة من    ن  - ٤١
 مبـــا فيهـــا احلقـــوق االقتـــصادية ،ق اإلنـــسانودورة تدريبيـــة حـــول اســـتراتيجيات رصـــد حقـــو
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واالجتماعية والثقافية، واستراتيجيات الدعوة، بالتعاون مع اللجنـة الوطنيـة الـسرياليونية حلقـوق          
مايو يف كونو وفريتاون برامج تدريبية حـول إصـالح الـسجون          /وُعقدت أيضا يف أيار   . اإلنسان

ــدع     ــسجون ب ــوظفي ال ــوظفي شــؤون اإلصــالحيات وم ــدة م ــم املتحــدة   لفائ ــن مكتــب األم م م
وركز الربنامج التدرييب على النتائج اليت خلـص إليهـا تقريـر            . املتكامل لبناء السالم يف سرياليون    

وأتـاح  . “التوعية للحقـوق خلـف قـضبان الـسجن        ”صدر حديثا عن املكتب واحلكومة بعنوان       
وستـضطلع  . حلقوق اإلنسان الربنامج التدرييب أيضا فرصة لبناء املهارات ملوظفي اللجنة الوطنية          

اللجنة باملسؤولية عن املهام اليت يؤديها املكتب مثل تنظيم وتنسيق أنشطة اللجان املعنية حبقـوق               
اإلنــسان علــى مــستوى املقاطعــات واملــشاركة يف رئاســة الفريــق العامــل املعــين حبقــوق اإلنــسان 

  .قوق اإلنسانومنتديات العدالة وحقوق اإلنسان، والربنامج اإلعالمي املعين حب
  

  ائل املتعلقة باملعاهدات الدوليةاإلبالغ عن املس  -باء   
، قــدمت وزارة اخلارجيــة والتعــاون الــدويل تقريــر ســرياليون ٢٠١٣يونيــه /يف حزيــران  - ٤٢

األويل عن امليثاق األفريقي حلقوق اإلنسان وذلك مبساعدة من مكتب األمم املتحـدة املتكامـل               
 أيــضا العمــل بتعــاون وثيــق مــع وزارة اخلارجيــة    املكتــب وواصــل.لبنــاء الــسالم يف ســرياليون 

 ووزارة الرعاية االجتماعية والـشؤون اجلنـسانية وشـؤون الطفولـة علـى إعـداد             والتعاون الدويل 
  . حقوق األشخاص ذوي اإلعاقةاتفاقية التقرير القطري لسرياليون بشأن

  
  ومغايري اهلوية اجلنسانيةاجلنسي حقوق املثليات واملثليني ومزدوجي امليل   -جيم   

الم ، نظـــم مكتـــب األمـــم املتحـــدة املتكامـــل لبنـــاء الـــس      ٢٠١٣أبريـــل /يف نيـــسان  - ٤٣
يرمي إىل دعم املنظمة غري احلكومية احملليـة        سرياليون برناجما لبناء القدرات يف إطار مشروع         يف

إلنـسان الـيت    برصـد وتوثيـق انتـهاكات حقـوق ا         ويتعلق “االفتخار على قدم املساواة   ”املسماة  
 املثليات واملثليني ومزدوجي امليل اجلنسي ومغـايري اهلويـة اجلنـسانية، والـدعوة               جمموعات متس

وعرض الربنامج التـدرييب اسـتراتيجيات للـدعوة وتـوفري          . يف سرياليون  تلك اجملموعات ملناصرة  
ملثليـات   ا  جمموعـات  اليت ستواصل تنفيذ احلملـة مـن أجـل حقـوق           ملنظمةلتلك ا الدعم التمويلي   

وشــارك يف الربنــامج . واملثلــيني ومزدوجــي امليــل اجلنــسي ومغــايري اهلويــة اجلنــسانية يف البلــد   
ــدرييب  ملثليــات واملثلــيني  موعــات امخــسون مــن الناشــطني احمللــيني املناصــرين جمل  مــا جمموعــه  الت

ومزدوجي امليل اجلنسي ومغايري اهلوية اجلنسانية، وركز الربنامج علـى حـق األشـخاص ذوي          
يـــة والتـــشجيع بوصـــفه حقـــا أساســـيا اهلويـــة اجلنـــسانية أو اجلنـــسية املختلفـــة يف التمتـــع باحلما

  . اإلنسانحقوق من
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  األحداث واألطفال اجلاحنون  -دال   
ــسان  - ٤٤ ــل /يف نيـ ــم ا ٢٠١٣أبريـ ــدر مكتـــب األمـ ــسالم   ، أصـ ــاء الـ ــل لبنـ ــدة املتكامـ ملتحـ
لـسرياليونية إجـراءات تـشغيلية موحـدة     سرياليون ومنظمة األمم املتحـدة للطفولـة والـشرطة ا        يف

ــرأة        ــشرطة يف مكافحــة العنــف ضــد امل ــال اجلــاحنني، ودور ال ــة األحــداث واألطف ــق مبعامل تتعل
  .زال ميثل حتديا رئيسيا ، الذي ماواألطفال

  
  األشخاص ذوو اإلعاقة  -هاء   

لجنـة الوطنيـة   قدم مكتب األمم املتحدة املتكامل لبناء السالم يف سرياليون دعما تقنيا ل          - ٤٥
دت املعنية باألشخاص ذوي اإلعاقـة مـن أجـل تنظـيم حلقـة عمـل للتخطـيط االسـتراتيجي ُعقـ                    

ــار٣٠فريتــاون يف  يف ــة أيــضا مقترحــات رئيــسية إلدراجهــا يف اخلطــة    . مــايو/ أي وأعــّدت البعث
، الرعايــة الــصحية و،االســتراتيجية الــيت تــضعها اللجنــة يف جمــاالت العمالــة، والــدخل، والتعلــيم

الـــصحة اإلجنابيـــة، وســـبل كـــسب الـــرزق، وطـــرق احلـــصول علـــى اخلـــدمات االجتماعيـــة، و
  .عي، واإلدماج، واملشاركةواالندماج االجتما

  
  املعين حبرية الدين أو املعتقد زيارة املقرر اخلاص  -واو   

 املقـرر اخلـاص لألمـم املتحـدة املعـين            هـاينر بيلفلـدت،    قدم املكتب دعما مبناسبة قـدوم       - ٤٦
يونيــــه إىل / حزيـــران ٣٠الفتـــرة مـــن    يف زيـــارة إىل ســـرياليون يف   ،املعتقـــد   الـــدين أو حبريـــة 

 وكــذلك ،والتقــى املقــرر اخلــاص بنائــب الــرئيس وكبــار املــسؤولني احلكــوميني . يوليــه/متــوز ٥
وســلط املقــرر اخلــاص . جمموعــات معنيــة بالتــآخي بــني األديــان ومنظمــات اجملتمــع املــدين   مــع

وســيقدم تقريــره إىل جملــس حقــوق . ايب للتــسامح الــسائد يف البلــدالــضوء علــى املــستوى اإلجيــ
  .٢٠١٤مارس / يف آذاراإلنسان

  
  سيادة القانون  -زاي   

واصــل برنــامج األمــم املتحــدة اإلمنــائي تنفيــذ عــدد مــن أنــشطة ســيادة القــانون دعمــا     - ٤٧
ــضاء        ــة اللجــوء إىل الق ــز إمكاني ــك لتعزي ــا يف ذل ــسالم مب ــد ال ــة توطي ــس. لعملي ــل /انويف ني أبري

منظمـة تاميـاب لنـصرة      ”، نظم الربنامج اإلمنائي وشريكه الوطين املنفّـذ         ٢٠١٣أغسطس  /وآب
 منظمـة   ٨٠، برناجما تدريبيا موسعا موجها لراصـدي أداء احملـاكم التـابعني ألكثـر مـن                 “العدالة

مــن منظمــات اجملتمــع املــدين حــول أدوات اســُتحدثت يف اآلونــة األخــرية لرصــد أداء احملــاكم،  
  . بصفة مساعدين للشؤون القانونيةاكتساب املهارات الالزمةو
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  القضايا اجلنسانية  -حاء   
قدمت األمم املتحدة دعما تقنيـا وماليـا للنظـراء احلكـوميني يف سـياق االحتفـال بـاليوم                     - ٤٨

وخالل مراسم االحتفال، كرر الـرئيس كورومـا تأكيـد التـزام            . مارس/ آذار ٨الدويل للمرأة يف    
باملساواة بني اجلنسني واستشهد يف ذلك بتعيني نساء يف عدة مناصب عامة، ومبقتـرح              حكومته  

برنـامج  ” يـزة تتعلـق باملـسائل اجلنـسانية يف        يرمي إىل استحداث جلنة وطنية للمـرأة، وإدراج رك        
وأشار الرئيس أيضا إىل وجود حاجة إىل تـشريع يكفـل           .  الذي وضعته احلكومة   “حتقيق الرخاء 
وخالل مراسم االحتفال، قُّدمت إىل احلكومة وإىل اجملتمـع الـدويل ورقـة             . جلنسنياملساواة بني ا  

 املــرأة )أ(:  تنــاقش أربعــة مواضــيع أساســية هــي أعــدهتا جمموعــة مــن املنظمــات النــسائيةموقــف
  . املرأة والصحة)د( املرأة وتنمية املشاريع؛ )ج(املرأة والطاقة؛  )ب(واحلوكمة؛ 

أبريل نظمت هيئـة األمـم املتحـدة للمـرأة، يف مـاكيين، حلقـة               /ننيسا ٥و   ٤  يومي ويف  - ٤٩
ن فريــق األمــم املتحــدة املتخــصص    عمــل ملــدة يــومني موجهــة للربملانيــات، وذلــك بــدعم مــ       

وركز التدريب على تعزيز قدرة الربملانيات على تقيـيم مـشاريع القـوانني             . الشؤون اجلنسانية  يف
  .زيز مراكزهن بوصفهن مثاال حيتذىية وكذلك على تع االنتخابهندوائر الربملانية والتفاعل مع

وقدم برنامج األمم املتحدة اإلمنائي دعما للـشرطة الـسرياليونية لوضـع الـصيغة النهائيـة             - ٥٠
االت الفرديــة مــن أجــل التعامــل لإلجــراءات التــشغيلية املوحــدة واملبــادئ التوجيهيــة إلدارة احلــ

وبــدأ . عــة للــشرطة الــسرياليونية دعــم األســرة التاباجلــرائم اجلنــسية الــيت ُتحــال علــى وحــدة مــع
، ومـن    ضابط شرطة  ٢٥ لفائدة  يف هذا اجملال   يوليه تنفيذ برنامج لتدريب املدربني    /متوز ٢٩ يف

  .٢٠١٣سبتمرب /ية إضافية يف أيلولاملقرر تنظيم دورات تدريب
محــل مــن للحــد يوليــه، أعلــن الــرئيس كورومــا عــن بــدء تنفيــذ اســتراتيجية   /ويف متــوز  - ٥١

ــاملي للـــسكان   ــاليوم العـ ــياق أنـــشطة االحتفـــال بـ وُوضـــعت هـــذه . املراهقـــات، وذلـــك يف سـ
االســتراتيجية بــدعم تقــين قدمــه صــندوق األمــم املتحــدة للــسكان، الــذي يعمــل أيــضا يف إطــار 

 هبـدف   “املبـادرة املعنيـة بـشؤون املراهقـات       ”شراكة مع جملس الـسكان هبـدف إعـداد برنـامج            
ويف الوقـت نفـسه،     . ذهلا احلكومـة للتعامـل مـع املـسائل املتعلقـة باملراهقـات            دعم اجلهود اليت تب   

شرع صندوق األمـم املتحـدة للـسكان يف إجـراء مناقـشات مـع برنـامج األغذيـة العـاملي حـول               
  .“املبادرة املعنية بشؤون املراهقات”لألمهات املراهقات يف إطار  مواد تغذويةمسألة توفري 

  
  يميالتعاون اإلقل  -سابعا   

يونيــه، أعلنــت حكومــة ســرياليون أن ينغــا، وهــي بلــدة تقــع يف املنطقــة  / حزيــران٣يف   - ٥٢
، قــد أصــبحت منطقــة  ١٩٩٩الــشرقية لــسرياليون وحتتلــها القــوات املــسلحة الغينيــة منــذ عــام   
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.  بني حكـوميت غينيـا وسـرياليون       ٢٠١٢يوليه  / متوز ٢٧مرتوعة السالح وفقا لالتفاق املربم يف       
ــت احلكو ــد     وأعلن ــة ق ــسلحة الغيني ــوات امل ــضا أن الق ــة أي ــدهتا   م ــا وأعت ــل أفراده ســحبت بالفع

وأعــادت القــوات املــسلحة جلمهوريــة ســرياليون والقــوات املــسلحة الغينيــة تفعيــل . املنطقــة مــن
  .د يف املنطقة التابعة لكل منهماالدوريات العسكرية على جانيب احلدو

شتركة للوحــدات املــ مثانيــة اجتماعــات  وخــالل الفتــرة املــشمولة بــالتقرير، ُعقــدت       - ٥٣
بنـاء الـسالم      نظمها احتاد هنر مانو مبـساعدة ماليـة مـن صـندوق            ،أمن احلدود وبناء الثقة   ب املعنية

وأتاحـــت . وبـــدعم تقـــين مـــن مكتـــب األمـــم املتحـــدة املتكامـــل لبنـــاء الـــسالم يف ســـرياليون   
ة يف سـرياليون وليربيـا وغينيـا،        االجتماعات تعزيز التفاعـل فيمـا بـني اجملتمعـات احملليـة احلدوديـ             

. وســاعدت علــى تعزيــز أنــشطة مكافحــة االجتــار غــري املــشروع باملخــدرات وانتــشار األســلحة
قــدرات موجهــة للوكــاالت العاملــة  ونظــم احتــاد هنــر مــانو أيــضا مخــس حلقــات عمــل لبنــاء ال  

  .القطاع األمين يف ليربيا وغينيا وسرياليون يف
  

  حدة يف املرحلة االنتقاليةم املتترتيبات األم  -ثامنا   
  املسؤوليات الربناجمية  -ألف   

واصــل مكتــب األمــم املتحــدة املتكامــل لبنــاء الــسالم يف ســرياليون وضــع تفاصــيل            - ٥٤
ــة إىل الفريــق القطــري لألمــم املتحــدة وأصــحاب      الترتيبــات الالزمــة لنقــل مــسؤولياته الربناجمي

م املتحــدة وبراجمهــا ووكاالهتــا ذات الــصلة وســتقوم صــناديق األمــ. املــصلحة املعنــيني اآلخــرين
 مفوضـية بتقدمي الدعم إىل وسائط اإلعالم، مبا يف ذلك هيئة اإلذاعـة والتلفزيـون يف سـرياليون و              

وسائط اإلعالم املستقلة، والـصناعات االسـتخراجية، وكـذلك بـرامج بنـاء القـدرات والتعـاون          
ملتحــدة القطــري أيــضا علــى وضــع  كمــا ســيعكف املكتــب وفريــق األمــم ا . مــع اجملتمــع املــدين

وقـد جـرت    . استراتيجية شاملة لالتصاالت تشمل الفتـرة االنتقاليـة لألمـم املتحـدة ومـا بعـدها               
صياغة ثالث وثائق برناجمية من أجل توفري أساس متني ملواصلة تقدمي الدعم إىل احلكومـة أثنـاء             

 قطـري، األمم املتحـدة ال    فريق   سياسية إىل ال األمم املتحدة   نقل املسؤوليات من بعثة    وبعد إعادة 
  .)٢٠١٣ (٢٠٩٧وفقا جملاالت الوالية اليت حددها القرار 

  
  عملية مراجعة الدستور  -  ١  

ــشؤون          - ٥٥ ــن إدارة ال ــشتركة م ــة م ــة ســرياليون، قامــت بعث ــن حكوم ــى طلــب م ــاء عل بن
. ٢٠١٣أبريـل   / نيـسان  ٢٦ إىل   ٢٢ائي بزيارة سرياليون يف الفتـرة مـن         السياسية والربنامج اإلمن  

وأجرت البعثة املشتركة مناقشات مع احلكومـة وأصـحاب املـصلحة ذوي الـصلة بـشأن نطـاق                  
عــت األمــم وفيمــا بعــد وقّ. املــساعدة الــيت تقــدمها األمــم املتحــدة إىل عمليــة مراجعــة الدســتور 
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وتبلغ التكلفـة اإلمجاليـة للمـشروع       . يوليه/ متوز ١٨يف  املتحدة واحلكومة وثيقة مشروع شاملة      
وقـد تعهـد االحتـاد األورويب    .  يف املائـة منـها  ٢٦ مليون دوالر، ستـسهم احلكومـة حبـوايل      ٤,٢

ويهــدف هــذا املــشروع، . وإدارة التنميــة الدوليــة التابعــة للمملكــة املتحــدة مبــلء الفجــوة املاليــة
الــة وجــود عمليــة شــفافة وشــاملة للجميــع ُتفــضي إىل   الــذي يــديره الربنــامج اإلمنــائي، إىل كف 

وسـوف يـسهم أيـضا يف تعزيـز        . اعتماد دستور حيظـى بـالقبول الكامـل لـدى شـعب سـرياليون             
 اخلــدمات البحثيــة والقانونيــة،  قــدرة جلنــة مراجعــة الدســتور علــى النــهوض بالعمليــة، وإتاحــة  

 للعمليـة، فـضال عـن محلـة للتثقيـف           وُتتوخى استراتيجية متينة لالتصال والتوعية    . مجلة أمور  يف
ويف الـسياق نفـسه، سيواصـل املكتـب، إىل حـني إغالقـه، تيـسري                . املدين يقودهـا اجملتمـع املـدين      

ها دعـم مـشاركة اجلهـات الفاعلـة     احلوار السياسي لعمليـة مراجعـة الدسـتور، بعـدة وسـائل منـ             
ب، فـضال عـن الزعمـاء      غري الدول، وال سيما األحزاب السياسية ومجاعات النـساء والـشبا           من

  .بناء السالم التقليديني والدينيني، وذلك عن طريق برنامج ميوله صندوق
  

  برنامج إصالح قطاع األمن  -  ٢  
زار فريق تقييم مشترك بني الربنامج اإلمنـائي وإدارة عمليـات حفـظ الـسالم سـرياليون              - ٥٦

ر مهمـة صـياغة الــربامج    يف إطـا ٢٠١٣مـايو عـام   / أيـار ١٠مـارس إىل  / آذار٢٣يف الفتـرة مـن   
ــحاب    ــع أصـ ــشاور مـ ــرياليون بالتـ ــن يف سـ ــاع األمـ ــدعم قطـ ــدوليني  لـ ــوطنيني والـ ــصلحة الـ  املـ

الصلة، وذلك يف إطار التخطيط االنتقايل للمكتب، وبناء على توصية حمددة لبعثـة األمـم                ذوي
نـامج  ويف وقت الحـق وضـع املكتـب والرب        . ٢٠١٣يناير  /املتحدة للتقييم الفين يف كانون الثاين     

اإلمنائي وإدارة عمليات حفظ السالم اللمسات األخرية على وثيقة برناجمية، مـع التركيـز علـى                
ويهــدف الربنــامج إىل تعزيــز التنــسيق  . التــاليني دعــم األمــم املتحــدة لقطــاع األمــن يف العــامني 

بـني الـوزارات التنفيذيـة واإلدارات والوكـاالت، فـضال عـن اسـتعراض اإلطـار التـشريعي                    فيما
 حتـسني   )أ(: وتـشمل النـواتج املتوخـاة مـا يلـي         . للشرطة مـن أجـل تعزيـز عمليـة حتـديث القـوة            

 تعزيـز آليـات اخلفـارة اجملتمعيـة الـيت تلـيب       )ب(املهنية مـن أجـل زيـادة فعاليـة تقـدمي اخلـدمات؛        
ن  حتـسني أمـ    )د(  تعزيز احلوكمة والرقابة والتنسيق يف قطاع األمـن؛        )ج(احتياجات اجلمهور؛   

  . لتعزيز السالمة العامةاحلدود
 للتنميـة، ويقـضي بالنقـل الـسلس          األمـن أساسـيٌ    إن ويستند الربنـامج إىل املبـدأ القائـل         - ٥٧

ألنشطة املكتـب املتـصلة بالـشرطة واألمـن إىل الربنـامج اإلمنـائي ومكتـب األمـم املتحـدة املعـين                      
امليـدان، مـن أجـل تفـادي     باملخدرات واجلرمية ووكاالت األمم املتحدة ذات الصلة، العاملة يف      

ويف الوقـت نفـسه، واصـل املكتـب العمـل بالتعـاون       . الثغرات اجلوهرية خالل املرحلة االنتقالية  
الوثيــق مــع الــشركاء الــوطنيني والــدوليني ووكــاالت األمــم املتحــدة األخــرى، بــشأن العمليــة     
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ــة يف قطــاع األمــن  ــة يف هــذا الــصدد وضــع الــصي   . االنتقالي ــة وتــشمل اخلطــوات املقبل غة النهائي
  .اللتزامات متويل هذا الربنامج

  
   نشوب الرتاعاتبرنامج منع  -  ٣  

سوف يتم االنتهاء قريبا من وضع برنامج ملنـع نـشوب الرتاعـات يرتكـز علـى اجلهـود                     - ٥٨
. الــيت يبــذهلا املكتــب مــن أجــل تعزيــز آليــات الوســاطة احملليــة وتعزيــز احلــوار وتقــدمي املــساعدة 

سات وطنيــة هامــة، مبــا يف ذلــك جلنــة تــسجيل األحــزاب الــسياسية  ويــشمل املــستفيدون مؤســ
واللجنة الوطنية مـن أجـل الدميقراطيـة واجمللـس الـوطين لرؤسـاء القبائـل، فـضال عـن اجلمعيـات               

اجعــة الدســتور، ويــشمل اعتمــادات ويكمــل الربنــامج عمليــة مر. الــسياسية ملختلــف األحــزاب
مـشيخة يف سـرياليون، فـضال عـن تقـدمي الـدعم        ١٤٩أجل إنشاء آليات لإلنـذار املبكـر يف      من

ويهــدف الربنــامج أيــضا إىل تــسخري . إىل اجلهــود الوطنيــة الراميــة إىل تعزيــز اإلدمــاج الــسياسي
ويــويل . املــسامهات اإلجيابيــة للــسلطات التقليديــة، وااللتــزام مبــدونات الــسلوك ذات الــصلة       

 يف منـع     الرئيسية صـاحبة املـصلحة     الربنامج األولوية للمجموعات النسائية لكي تصبح اجلهات      
  .نشوب الرتاعات وتسويتها

وجتري حاليا مناقشة ترتيبـات متويـل الربنـامج مـع اجلهـات املاحنـة والـشركاء احملـتملني                    - ٥٩
وسيكون اإلشراف على الربنـامج إحـدى املـسؤوليات الرئيـسية ملستـشار الـسالم               . ذوي الصلة 

  .م املتحدة بعد إغالق املكتبلألموالتنمية الذي سيدعم املنسق املقيم 
  

  لقانونحقوق اإلنسان وسيادة ا  -  ٤  
ــا       - ٦٠ ــسان، كم ــوق اإلن ــة حلق ــة الوطني ــضطلع اللجن ــبري     ت ــدد ك ــدرجييا بع ــابقا، ت ذكــر س
وســُيغلق هــذا القــسم يف كــانون . املهــام الــيت يــضطلع هبــا قــسم حقــوق اإلنــسان باملكتــب  مــن

  حقوق اإلنسان يف مكتب املنـسق املقـيم        ، ويتوقع نشر مستشار لشؤون    ٢٠١٣ديسمرب  /األول
وسيعزز مستشار شؤون حقوق اإلنسان أيضا التعـاون املـستمر بـني            . ٢٠١٤عام  حبلول مطلع   

 وسيواصل الربنـامج اإلمنـائي تقـدمي الـدعم إىل         . اللجنة ومفوضية األمم املتحدة حلقوق اإلنسان     
  .اللجنة يف جمال سيادة القانون

  
  حلة االنتقاليةريق التوجيهي للمرالف  -  ٥  

يشارف حتديد خريطة الدعم الذي يقدمه اجملتمع الدويل إىل سـرياليون علـى االنتـهاء،                 - ٦١
وال سيما فيما يتعلق بنقـل املهـام املتبقيـة الـيت يقـدمها املكتـب حاليـا، علـى النحـو الـذي طلبـه                          

 األمـم   جملس األمن، وبعد مشاورات جرت بني حكومة سرياليون والشركاء الـدوليني، وفريـق            
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وتوضح اخلريطة مسؤوليات املكتب احلالية اليت صـدر هبـا تكليـف، وتقارهنـا              . املتحدة القطري 
  .ليت ستتوىل املسؤوليات املتبقيةبالكيانات البديلة احملتملة ا

  
  الترتيبات اإلدارية  -باء   

  املسائل املتعلقة مبالك املوظفني  -  ١  
ل الفتــرة املــشمولة بــالتقرير، للــسماح ُدرســت عمليــة انــسحاب املكتــب بعنايــة، خــال   - ٦٢

ــة    ــا تبقـــى مـــن مـــسؤوليات مبوجـــب الواليـ  وأُغلقـــت وحـــدة الطـــريان . بتنفيـــذ مـــن تنفيـــذ مـ
وسـيتم  . ٢٠١٣يونيـه   / حزيـران  ٣٠مارس، تالها قسم املؤسسات الدميقراطية يف       /آذار ٣١ يف

لعمـل  ، يف حـني سيتواصـل ا      ٢٠١٣ديسمرب  / كانون األول  ٣١إغالق قسم حقوق اإلنسان يف      
الـشرطة واألمـن،    وحدةيف مكتب ممثلي التنفيذي، وقسم الشؤون السياسية وتوطيد السالم، و        

. ، مع إجراء ختفيضات مناسـبة وتدرجييـة يف أعـداد املـوظفني            ٢٠١٤مارس عام   / آذار ٣١حىت  
  .٢٠١٤مايو / أيار٣١عم البعثة يف وسيتم إغالق قسم د

ــوز١ويف   - ٦٣ ــه / متـ ــوا ٢٠١٣يوليـ ــايل قـ ــغ إمجـ ــوظفي، بلـ ــهم ٦٨ املكتـــب م مـ ــردا، منـ  فـ
وسيتواصـل تقلـيص    .  مـن متطـوعي األمـم املتحـدة        ٨  موظفـا وطنيـا و     ٢٨موظفا دوليا و     ٣٢

  .٢٠١٣ديسمرب / كانون الثاين٣١ىت البعثة ح
  

  خطة التصفية  -  ٢  
وضــع املكتــب خطــة، بالتعــاون مــع إدارة الــدعم امليــداين، لتــصفية مجيــع أصــول البعثــة   - ٦٤

وباإلضـافة إىل   . املنقولـة، وفقـا لـسياسات وإجـراءات األمـم املتحـدة ذات الـصلة              املنقولة وغـري    
ــة للوحـــدات، مـــن خـــالل خطـــة    ــة  ذلـــك، ســـوف ُتـــشحن املعـــدات اململوكـ للتـــصرف أوليـ

ــم     يف ــاح لوكــاالت األم ــات أخــرى، أو تت ــا   األصــول، إىل بعث ــصرف فيه ــتم الت  املتحــدة، أو ي
وســتكتمل . ا للحكومــة، حــسب االقتــضاءطريــق البيــع التجــاري للجمهــور، أو التــربع هبــ عــن

  .٢٠١٤مايو / أيار٣٠عد ال يتجاوز هذه املهام يف مو
  

  مالحظات  -تاسعا   
أثين على شعب وحكومة سرياليون على التقـدم الكـبري احملـرز يف جمـال توطيـد الـسالم                     - ٦٥

لطريـق  ويـشق البلـد بتـؤدة ا      . منذ هناية احلرب األهلية، وخاصـة خـالل الفتـرة قيـد االسـتعراض             
ــة و  املــؤدي إىل االســتقرار  ــة االجتماعي ــصاديوالتنمي ــز  ة املــستدامةاالقت ، مــع االســتمرار يف تعزي
  .اهلياكل األساسيةوانتشار  املؤسسات الدميقراطية
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. ومما يبعث على التفاؤل التوقعات االقتصادية اإلجيابية لسرياليون وآفاق منوهـا املـستمر              - ٦٦
لعــدد املتزايــد مــن املنازعــات علــى األراضــي بــني الكيانــات    ومــع ذلــك، يــساورين القلــق إزاء ا 

وإذا مل تعاجل هذه املنازعات بشكل صـحيح، فإهنـا ميكـن أن تـؤدي               . التجارية واجملتمعات احمللية  
. إىل نشوء مزيد من التوترات الطائفية ذات العواقب األوسع نطاقا على االقتصاد والنظام العـام              

نظر فيها احلكومة والشركاء اآلخرون من أجـل معاجلـة هـذه            ولذلك، أرحب باملقترحات اليت ت    
  . يف هذه اجلهودواألمم املتحدة على أهبة االستعداد ملساعدة احلكومة. املسألة
وأشعر بالتفاؤل إزاء التقدم احملرز يف النهوض بعمليـة مراجعـة الدسـتور يف ظـل إنـشاء                    - ٦٧

ــا علــ      ــرئيس كوروم ــى ال ــين عل ــة الدســتور، وأث ــة مراجع ــصدد جلن ــذا ال ــادي يف ه . ى دوره القي
ويعد تـشكيل جلنـة مراجعـة الدسـتور، مـع متثيـل       . فمراجعة الدستور أمر حيوي لتوطيد السالم    

وأخــذ آرائهــم ميــع أبنــاء ســرياليون جل اإلنــصاتواســع النطــاق للغايــة، نقطــة البدايــة يف كفالــة 
ملــصلحة اآلخــرين ياسية وأصــحاب اوأدعــو األحــزاب الــس . يف هــذا املــسعى اهلــام احلــسبان  يف
سرياليون إىل أن تضع املصاحل الوطنية فوق كل االعتبارات األخرى خالل عملية املراجعـة،               يف

الــيت متثــل فرصــة إلعــادة النظــر يف دور املؤســسات الدميقراطيــة يف ســرياليون ودعمهــا، وتعزيــز  
الــسالم ســيادة القــانون والعدالــة واحلكــم الرشــيد، وضــمان التقــدم االجتمــاعي واالقتــصادي و 

وأحث شركاء سرياليون الدوليني على مواصلة تقدمي ما يلزم من الدعم الـتقين             . الدائم يف البلد  
  .واملايل هلذه العملية

ــدم ا     - ٦٨ ــا بع ــرئيس كوروم ــالتزام ال ــضا ب ــضال    وأرحــب أي ــساد، ف ــع الف ــا م ــسامح مطلق لت
ة الفـساد أساسـا   وتـشكل مكافحـ  . اجلهود اليت يبذهلا البلد من أجل التـصدي هلـذا التهديـد          عن

كمـا أدعـو جلنـة    . بنـاء ثقـة املـواطنني يف املؤسـسات احلكوميـة     عنـصرا حيويـا ل    للحكم الرشيد و  
شركاء علـى تقـدمي الـدعم القـوي         مكافحة الفـساد إىل مواصـلة احلملـة الـيت تـشنها، وأحـث الـ               

  .اللجنة إىل
بعـض األحـزاب    أالحظ تزايد التوترات واملنازعات فيما بني األحـزاب الـيت تواجههـا             و  - ٦٩

 عــن طريــق  سـلميا الـسياسية يف ســرياليون، وأحــث قيـادة تلــك األطــراف علـى تــسوية خالفاهتــا   
 وأدعـو مجعيـات     .البلد احلوار ملصلحة األطراف ومن أجل بناء الدميقراطية املتعددة األحزاب يف         

  . الوطينالشباب واجلمعيات النسائية يف سرياليون إىل مواصلة العمل بصفة منابر لبناء التالحم
ويتماشـــى نقـــل مـــسؤوليات البعثـــة ذات الـــصلة إىل فريـــق األمـــم املتحـــدة القطـــري      - ٧٠

ءات النقـل وفقـا للخطـة    وتتم إجرا. والشركاء الوطنيني والدوليني مع التقدم الذي أحرزه البلد      
 علـى الطريـق الـصحيح، وذلـك هبـدف           للمكتـب وتسري ترتيبات االنسحاب الكامل     . االنتقالية

  .٢٠١٤مارس /آذار ٣١ يف ههور ثغرات نتيجة النسحابضمان عدم ظ
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ومن الضروري، يف الوقـت نفـسه، اسـتمرار املـساعدة املقدمـة مـن الـشركاء الـدوليني                     - ٧١
لــسرياليون مــن أجــل تكملــة اجلهــود الوطنيــة الراميــة إىل التغلــب علــى التحــديات املتبقيــة أمــام  

رعاية الـصحية واخلـدمات االجتماعيـة       حتسني مستويات املعيشة، وإتاحة فرص احلصول على ال       
ــة    ــصدد . األخــرى، فــضال عــن احلــد مــن البطال ــى   ويف هــذا ال ــة عل ــشركاء يف التنمي ، أحــث ال

من أجل تنفيذ اسـتراتيجية سـرياليون الثالثـة للحـد         ها املكتب الثغرات يف التمويل اليت حدد     سد
حليـوي أيـضا زيـادة      ومـن ا  . )٢٠١٨-٢٠١٣ (من الفقر، املعروفة باسم برنامج حتقيـق الرخـاء        

مــم املتحــدة الــدعم املقــدم إىل فريــق األمــم املتحــدة القطــري مــن خــالل عمليــة إطــار عمــل األ  
  .للمساعدة اإلمنائية

ومن املهم أن تواصل جلنة بناء السالم، أثناء استعراض عملها مـع سـرياليون مـن أجـل                    - ٧٢
حلكومـة، وبرنـامج حتقيـق      تقليص دورها يف املستقبل، االضطالع بدور تكميلي هـام يف دعـم ا            

وما زلت أشجع جلنـة بنـاء   . الرخاء، وذلك بالتنسيق الوثيق مع العملية االنتقالية باألمم املتحدة  
السالم على املساعدة يف احلفاظ على الدعم الدويل مـن أجـل سـرياليون، وأن تـشارك يف بـذل                    

لتكـاليف، بعـدة   اجلهود حلشد املـوارد مـن أجـل معاجلـة جـزء مـن العجـز علـى أسـاس تقاسـم ا                     
  .وسائل منها صندوق بناء السالم

ويف اخلتام، أود أن أشكر الرئيس كوروما وحكومته على تعاوهنما املـستمر مـع األمـم            - ٧٣
كما أعرب عن امتناين لشركاء سرياليون اإلمنائيني على ما قدموه مـن مـساعدة بالغـة                . املتحدة

ود أن أشكر ممثلي التنفيذي، السيد يـنس آنـدرس    وأخريا، أ . األمهية لعملية بناء السالم يف البلد     
فراندزن، وموظفي املكتب، ووكـاالت األمـم املتحـدة وصـناديقها وبراجمهـا، فـضال                - تويربغ

 بـه مـن عمـل ومـا أبـدوه مـن تفـان                اآلخرين، على مـا قـاموا       واإلقليميني عن الشركاء الدوليني  
  .تنفيذ والية املكتب يف
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