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  المـــاء الســة بنــجلن
  الدورة السادسة
        تشكيلة سرياليون

ــؤرخ       ــان م ــاين ١٥بي ــشرين الث ــوفمرب / ت ــشكيلة   ٢٠١٢ن ، صــادر عــن ت
  سرياليون التابعة للجنة بناء السالم بشأن االنتخابات املقبلة يف سرياليون

    
 حكومــة ترحــب تــشكيلة ســرياليون التابعــة للجنــة بنــاء الــسالم بالتقــدم الــذي أحرزتــه  

  .وشعب سرياليون يف جمال توطيد السالم واالستقرار يف بلدهم
نــوفمرب / تــشرين الثــاين١٧واجملتمــع الــدويل ينظــر إىل االنتخابــات املقــرر إجراؤهــا يف    
 كعالمة فارقة هامة يف جهود توطيد السالم يف البلد، وحيدوه أمـل كـبري يف أن ُتجـرى               ٢٠١٢

ميكن أن تتخذ كمثـال ُيحتـذى بـه يف املنطقـة اإلقليميـة              بطريقة سلمية وشفافة وذات مصداقية      
  .وما وراءها

وتعتقد جلنة بناء السالم بقـوة أن األحـزاب الـسياسية تتحمـل مـسؤولية جديـة تفـرض                     
عليها واجب احلفاظ على التقدم احملرز منذ هناية احلرب األهلية واملسامهة من جانبـها يف جنـاح                 

 الـذي  ٢٠١٢مـايو  / أيـار ١٨ بتوقيع ونشر اإلعالن املـؤرخ   وترحب اللجنة . االنتخابات املقبلة 
حيدد مبادئ واضحة للمنافسة السياسية، وتشجع األحزاب السياسية على احترام تلك املبـادئ             

. وتالحظ اللجنة اهلدوء النسيب الذي اتـسمت بـه احلملـة االنتخابيـة لغايـة تارخيـه                . احتراماً تاماً 
وم به اجلهـات الفاعلـة غـري احلكوميـة، مثـل اللجنـة الوطنيـة               وهي ُتثين على الدور اهلام الذي تق      

  .من أجل الدميقراطية، يف ضمان إجراء انتخابات نزيهة وشفافة وخالية من العنف
وحتث تشكيلة سرياليون التابعة للجنة بناء الـسالم مجيـع أصـحاب املـصلحة الـوطنيني،                

آلليـات القائمـة للحـوار وتـسوية        وال سيما األحـزاب الـسياسية، علـى مواصـلة االسـتفادة مـن ا              
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ويف هــذا الــصدد، فــإن دور حمكمــة    . املنازعــات يف رأب اخلالفــات الــسياسية ومنــع العنــف    
املخالفات االنتخابية يتسم بأمهية حامسة يف تسوية الشكاوى ذات الصلة باالنتخابـات، وقبـول         

  .النتائج يف الوقت املناسب
يام بدور متزايد األمهية خـالل األسـابيع        وستواصل جلنة تسجيل األحزاب السياسية الق       

التـوترات  القليلة القادمة، وقد أثبتت بالفعـل قـدرهتا علـى تعزيـز احلـوار بـني األحـزاب، وَتـدّبر                     
وحتـث جلنـة بنـاء      . السياسية، وكفالة تقيد األحـزاب الـسياسية مبدونـة الـسلوك اخلاصـة بعملـها              

  .ا مع جلنة تسجيل األحزاب السياسيةالسالم مجيع األحزاب السياسية على مواصلة تعاوهن
يف تعزيـز   ) بيـومتري (وساعدت عملية تسجيل الناخبني بواسـطة االسـتدالل األحيـائي             

ــات ومــصداقيتها   ــستقبل   . شــفافية االنتخاب ــات يف امل ــسهل إجــراء االنتخاب ــي . وســوف ُت وينبغ
اؤها الــدوليون يف اإلشـادة باألعمـال املمتـازة الـيت قامـت هبـا اللجنـة االنتخابيـة الوطنيـة وشـرك          

ذلك املضمار، وينبغي هلما أن يواصال العمل على كفالة إطالع الناخبني واألحـزاب الـسياسية               
  .أوال بأول على العمليات االنتخابية اجلارية

وتشدد جلنة بناء السالم علـى أن املـسؤولية األساسـية إلجـراء انتخابـات حـّرة ونزيهـة                   
ــاتق شـــ    ــى عـ ــع علـ ــصداقية تقـ ــفافة وذات مـ ــات إدارة  وشـ ــه، وهيئـ ــرياليون، وحكومتـ عب سـ

وهناك أيضاً دور هام يف هذا املـضمار يقـع أداؤه علـى عـاتق              . االنتخابات واألحزاب السياسية  
أصحاب املصلحة اآلخرين مثل اجلهات الفاعلـة غـري احلكوميـة، مبـا يف ذلـك  وسـائل اإلعـالم                     

  .ديان، والسلطات العرفيةواجلمعيات الشبابية والنسائية، واجلماعات املشتركة بني األ
ويف ضوء ما تقدم، تدعو جلنة بناء السالم مجيع أصحاب املصلحة الوطنيني إىل كفالـة                 

إجراء االنتخابات املقبلة بطريقة سلمية وحيادية لتمكني البلـد مـن التغلـب علـى إرث الـصراع              
  .وخلق بيئة مواتية للتنمية االقتصادية واالزدهار االقتصادي

 ملواصلة تقدمي الدعم إىل حكومـة وشـعب   اء السالم على أهبة االستعداد  وتقف جلنة بن    
سرياليون يف الوقت الذي تستعد فيه سرياليون خلوض االنتخابات التارخييـة فيهـا، وملـساعدهتما        

  .يف أداء املهمة الشاقة املتمثلة يف بناء بلد دميقراطي ومزدهر
  


	لجنــة بنــاء الســـلام
	الدورة السادسة
	تشكيلة سيراليون

	بيان مؤرخ 15 تشرين الثاني/نوفمبر 2012، صادر عن تشكيلة سيراليون التابعة للجنة بناء السلام بشأن الانتخابات المقبلة في سيراليون
	ترحب تشكيلة سيراليون التابعة للجنة بناء السلام بالتقدم الذي أحرزته حكومة وشعب سيراليون في مجال توطيد السلام والاستقرار في بلدهم.
	والمجتمع الدولي ينظر إلى الانتخابات المقرر إجراؤها في 17 تشرين الثاني/نوفمبر 2012 كعلامة فارقة هامة في جهود توطيد السلام في البلد، ويحدوه أمل كبير في أن تُجرى بطريقة سلمية وشفافة وذات مصداقية يمكن أن تتخذ كمثال يُحتذى به في المنطقة الإقليمية وما وراءها.
	وتعتقد لجنة بناء السلام بقوة أن الأحزاب السياسية تتحمل مسؤولية جدية تفرض عليها واجب الحفاظ على التقدم المحرز منذ نهاية الحرب الأهلية والمساهمة من جانبها في نجاح الانتخابات المقبلة. وترحب اللجنة بتوقيع ونشر الإعلان المؤرخ 18 أيار/مايو 2012 الذي يحدد مبادئ واضحة للمنافسة السياسية، وتشجع الأحزاب السياسية على احترام تلك المبادئ احتراماً تاماً. وتلاحظ اللجنة الهدوء النسبي الذي اتسمت به الحملة الانتخابية لغاية تاريخه. وهي تُثني على الدور الهام الذي تقوم به الجهات الفاعلة غير الحكومية، مثل اللجنة الوطنية من أجل الديمقراطية، في ضمان إجراء انتخابات نزيهة وشفافة وخالية من العنف.
	وتحث تشكيلة سيراليون التابعة للجنة بناء السلام جميع أصحاب المصلحة الوطنيين، ولا سيما الأحزاب السياسية، على مواصلة الاستفادة من الآليات القائمة للحوار وتسوية المنازعات في رأب الخلافات السياسية ومنع العنف. وفي هذا الصدد، فإن دور محكمة المخالفات الانتخابية يتسم بأهمية حاسمة في تسوية الشكاوى ذات الصلة بالانتخابات، وقبول النتائج في الوقت المناسب.
	وستواصل لجنة تسجيل الأحزاب السياسية القيام بدور متزايد الأهمية خلال الأسابيع القليلة القادمة، وقد أثبتت بالفعل قدرتها على تعزيز الحوار بين الأحزاب، وتَدبّر التوترات السياسية، وكفالة تقيد الأحزاب السياسية بمدونة السلوك الخاصة بعملها. وتحث لجنة بناء السلام جميع الأحزاب السياسية على مواصلة تعاونها مع لجنة تسجيل الأحزاب السياسية.
	وساعدت عملية تسجيل الناخبين بواسطة الاستدلال الأحيائي (بيومتري) في تعزيز شفافية الانتخابات ومصداقيتها. وسوف تُسهل إجراء الانتخابات في المستقبل. وينبغي الإشادة بالأعمال الممتازة التي قامت بها اللجنة الانتخابية الوطنية وشركاؤها الدوليون في ذلك المضمار، وينبغي لهما أن يواصلا العمل على كفالة إطلاع الناخبين والأحزاب السياسية أولا بأول على العمليات الانتخابية الجارية.
	وتشدد لجنة بناء السلام على أن المسؤولية الأساسية لإجراء انتخابات حرّة ونزيهة وشفافة وذات مصداقية تقع على عاتق شعب سيراليون، وحكومته، وهيئات إدارة الانتخابات والأحزاب السياسية. وهناك أيضاً دور هام في هذا المضمار يقع أداؤه على عاتق أصحاب المصلحة الآخرين مثل الجهات الفاعلة غير الحكومية، بما في ذلك  وسائل الإعلام والجمعيات الشبابية والنسائية، والجماعات المشتركة بين الأديان، والسلطات العرفية.
	وفي ضوء ما تقدم، تدعو لجنة بناء السلام جميع أصحاب المصلحة الوطنيين إلى كفالة إجراء الانتخابات المقبلة بطريقة سلمية وحيادية لتمكين البلد من التغلب على إرث الصراع وخلق بيئة مواتية للتنمية الاقتصادية والازدهار الاقتصادي.
	وتقف لجنة بناء السلام على أهبة الاستعداد لمواصلة تقديم الدعم إلى حكومة وشعب سيراليون في الوقت الذي تستعد فيه سيراليون لخوض الانتخابات التاريخية فيها، ولمساعدتهما في أداء المهمة الشاقة المتمثلة في بناء بلد ديمقراطي ومزدهر.

