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  مقدمه

تحقق توسعه اقتصادي در يك جامعه بدون تقبل انجام سرمايه گذاري هاي زيربنايي و زيرساخت هاي 

اين سرمايه گذاري ها كه عمدتاً در راستاي تسهيل جريان سرمايه گذاري و . الزم امكانپذير نيست

. مي گيرد، بخش جداناپذيري از توسعه اقتصادي را دربرمي گيردتكميل طرح هاي زيربنايي صورت 

پيشگامي دولت ها در فراهم آوردن اين زيرساخت ها و برنامه ريزي براي تكميل حلقه هاي مفقوده، 

بنابراين، آگاهي از تناسب و كفايت سرمايه هاي زيرساختي . فرآيند توسعه اقتصادي را تسريع مي كند

  .خود شاخصي در راستاي سنجش درجه توسعه يافتگي تلقي گردددر هر كشور مي تواند 

شواهد مختلف به لحاظ بررسي تئوري هاي سرمايه گذاري مستقيم خارجي و بررسي تجربـي كشـورها   

نشان مي دهد كه در اقتصادهايي كه حاكميت مطلقه قانون به رسـميت شـناخته نمـي شـود تـالش بـراي       

اي امتيازات و تسهيالت بيشتر، هميشه با شكسـت و ناكـامي   جذب سرمايه گذاري خارجي با وجود اعط

از اين رو تالش براي افزايش امنيت سرمايه گذاري از طريـق ثبـات در سياسـت هـاي     . مواجه بوده است

دولت و عدم تغيير مداوم قوانين مربوطه مي توانـد از اولـين اولويـت هـا بـراي تشـويق سـرمايه گـذاري         

ر است با افزايش امنيت سرمايه گذاري نه تنها زمينه براي جذب سرمايه شايان ذك. خارجي قلمداد گردد

  .گذاري مستقيم خارجي، بلكه افزايش سرمايه گذاري داخلي نيز فراهم مي شود

به طور كلي با توجه به امكان سرمايه گذاري مستقيم خارجي در كشورهاي مختلف جهان، بـه    

ات اساسـي در راسـتاي جلـب بيشـتر سـرمايه گـذاري       ويژه در سال هاي اخير كه اغلـب كشـورها اقـدام   

مستقيم خارجي انجام مي دهند، مطلوبيت تنها يك يا چند متغير از انگيزه هاي اقتصادي مالي و فني و يا 

عوامل حمايتي، سياسي و جغرافيائي براي اقدام شركت هاي مذكور براي سرمايه گذاري در يك پروژه 
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بلكه ارزيابي تمام عوامل به صـورت يـك مجموعـه، منجـر بـه       خاص در يك كشور كافي نخواهد بود،

  . اتخاذ تصميم انجام سرمايه گذاري يا عدم انجام سرمايه گذاري مي گردد

بدين منظوردر اين پـروژه نيـز بـه بررسـي امكـان سـرمايه گـذاري در زيرسـاخت هـاي كشـور منتخـب            

مـورد  ... اقتصادي، اجتماعي، سياسـي و   ، پرداخته شده و وضعيت كشور با توجه به متغيرهاي)سيرالئون(

  . بررسي قرار گرفته است

  

  

  

  

  

  

  



7 
 

 



8 
 

 

  سيرالئوناجتماعي  –وضعيت سياسي 

  موقعيت جغرافيايي

حدود وسعت استان سمنان (كيلومتر مربع مساحت  71740با ) SIERRA LEONE( سيرالئون كشور

قرار دارد،  شورهاي گينه و ليبريافريقا و نيز در ساحل شرقي اقيانوس اطلس بين كآدر غرب ) ايران

  .كيلومتر آن در درياست 120كيلومتر مربع از خاك آن در خشكي و  71620

درجه سانتي گراد  28تا  16آب و هواي آن حاره اي و پر باران بوده و درجه حرارت اين سرزمين بين 

متغير است، رودهايش از  ميلي متر 678تا  183نوسان دارد، ميزان بارندگي در نقاط گوناگون آن بين 

قبيل منو، ليبريا و موآ جهت شرقي غربي داشته و به اقيانوس اطلس مي ريزند، از لحاظ پستي و بلندي 

زمينهاي ساحل اقيانوس اطلس، دشتهاي كم ارتفاع : اين كشور را به پنج بخش مي توان تقسيم كرد

بلندترين نقطه آن از سطح . جالونداخلي، فالت داخلي، شبه جزيره فري تاون و منطقه كوچك فوتا

متر تا ارتفاع  500از ارتفاع (پوشيده از ساوان  سيرالئونشمال و شرق . متر ارتفاع دارد 1948درياي آزاد 

  . است و منطقه ساحلي آن را جنگل مرطوب پوشانيده است) متر در سلسله جبال لوما 2100

  تاريخ

ده و سرانجام به كمك نيروهاي ناتو و انگلستان در هاي متمادي درگير جنگ داخلي بو دهه سيرالئون

ها هزار شورشي مسلح را  هزار سرباز خارجي ده 17به اين جنگ خاتمه داده شد و بيش از  2002سال 
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ها هزار نفر توسط شورشيان كشته شدند و عالمت اختصاري اين  در اين جنگ ده. خلع سالح كردند 

از زير  1961بيست و هفت آوريل   در تاريخ  سيرالئون. ود بود شورشيان بريدن دست يا پاي قربانيان خ

و از ديگر   است  سيرالئون  پايتخت»  تاون  فري«شهر . رسيد  استقالل  شد و به  نفوذ انگليسيها خارج

اين كشور هم اكنون كشور . كرد  اشاره»  بونت«و » كاباال«، » كنما»  به  توان مي  آن  پرجمعيت  شهرهاي

سيرالئون از لحاظ . است و با فقر ، فساد و كمبود مديريت در اقتصاد دست به گريبان است ضعيفي 

انجام  "الماس خون  "تجارت جواهرات قاچاق در اين كشور با عنوان . معادن الماس بسيار غني است 

 گيرد كه همين موضوع باعث ايجاد تنش هاي مالي و درگيري هاي غير نظامي شده كه دولت تالش مي

اي طوالني در تجارت برده دارد  سيرالئون سابقه .متوقف كند كند تا قاچاق الماس از طريق مرزها را مي

پايتخت اين كشور فري . و مركز ارسال هزاران اسير آفريقايي به كشورهاي استعمار طلب بوده است 

  ه بودندبه عنوان محل اصلي زندگي بردگاني شد كه به كشور خود بازگشت 1787تاون از سال 

فريقا مشخص شده است و اين آبا جلوه دايمي عقب ماندگي در زمينه هاي گوناگون در قاره  سيرالئون

در حالي مي باشد كه منابع و ذخاير سرشاري دارد و در موقعيت فوق العاده استراتژيكي هم واقع شده 

آن نقش بارزي داشته بررسيها نشان مي دهد كه نقشه هاي استعماري در ركود و عقب افتادگي . است

 1460فريقايي آزادشده بود، در سال آمركز برده هاي  سيرالئوندر قرون گذشته بخشهايي از . است

ميالدي اين كشور تحت الحمايه بريتانيا  1896ميالدي كاشفان پرتغالي آن را كشف كردند و در سال 

  .قرار گرفت

را در كالج بووفورابي به پايان رسانيده بود به كه تحصيالت خود  "مند"دكتر ميلتون مارگايي از طايفه 

به طبابت پرداخت وي كه از يك خانواده بزرگ  سيرالئون عنوان نخستين پزشك از ميان مردم بومي در

به آداب و رسوم و هويت فرهنگي كشورش پاي بند بود، به جامعه  رؤساي سنتي برخاسته بود و عميقاً
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از آموزش مذهبي زنان به منظور  ،سال طبابت در روستاها 18وي در طول . سري پورو تعلق داشت

او . فريقايي از زنان شروع كردآتوسعه بهداشت سود گرفت و شيوه نوسازي از درون را در مورد جامعه 

پايه گذاري . از همين طريق فعاليت سياسي را پي گرفت و دو بخش باسوادان و سنتيها را آشتي داد

 ميالدي 1953ل مبارزه كردند، با همين تالش عملي شد و در آوريل احزاب سياسي كه براي استقال

شش عضو حزب مردم اين سرزمين كه از سوي فرماندار انگليس براي عضويت در شوراي اجرايي 

سال بعد ميلتون مارگايي رهبر حزب . برگزيده شده بودند، وظايف مربوط به وزيران را عهده دار شدند

. نخست وزير گرديد ميالدي 1958يس هيأت وزيران انتخاب شد و در سال به عنوان ري سيرالئونمردم 

 كردسرانجام به دنبال اعتصابهاي پي در پي مردم تصميم نهايي در مورد اعالم استقالل اين كشور اتخاذ 

به عنوان يك واحد سياسي مستقل حضور خود را در  سيرالئونميالدي، كشور  1961آوريل  27و روز 

  .كردالمللي اعالم عرصه هاي بين 

پس از استقالل، تماميت ارضي خود را حفظ كرد، ولي برخي تحركات سياسي حزبي  سيرالئوناگرچه 

و كودتاهاي مالل آور در عقب ماندگي آن دخالت داشت؛ توطئه ها و تغييراتي كه از نبودن كارآيي و 

د تا سرانجام وقتي نظاميان صحنه چندين كودتاي نظامي ش سيرالئون. نادرستي در حكومت ناشي مي شد

اطمينان يافتند رجالي كه بر سر كارند كمتر از سياست مداراني كه بركنارشان ساخته بودند اهل جدال و 

ميالدي كه حكومت غير نظاميان در اين  1968از سال . فسادند، حكومت را به غير نظاميان وا نهادند

م به سمت  1971ه نخست وزيري و در آوريل كشور روي كار آمد، و دكتر سياكا اسيئونس ابتدا ب

  .برگزيده شد سيرالئونرياست جمهوري 

نام خود را از كوهستان شيرها گرفته است زيرا صداهاي توفانهاي گرمسيري را اروپاييان  سيرالئون

  .ساكن در آن به غرش شير تشبيه كرده اند
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كشور . نوس اطلس واقع استدر شبه جزيره اي در كنار اقيا سيرالئونفري تاون مركز حكومت 

  .منطقه قبيله نشين تقسيم مي شود 147چهار استان دارد كه هر كدام به  سيرالئون

  تمركز زدايي و مشاركت 

تمركز زدايي به معناي واگذاري بخشي از امور به مناطق، كاهش فعاليت هاي دولتي و سپردن آن به 

مردمي در فضايي رقابتي، ابعاد ويژه اي را افزايش كارآيي از طريق مشاركت  بخش خصوصي به منظور

جنبه بسيار مهم ديگري كه در مبحث مشاركت مورد . در مباحث توسعه اقتصادي به خودگرفته است

ميزان مشاركت زنان در فعاليت . توجه قرار گرفته است، ميزان مشاركت زنان در توسعه اقتصادي است

ا، شاخصي مهم در سنجش درجه توسعه يافتگي هاي اقتصادي و برنامه ريزي ها و تصميم گيري ه

  . كشورها محسوب مي شود

، زنان جايگاهي پايين تر از مردان دارند و تنها با حمايت مردان قادرند  سيرالئون در فرهنگ سنتي

اگر زني شوهر نداشته باشد بايد سرپرستي وي را يكي از . زندگي سالم و مورد قبولي داشته باشند

حتي زنان سالخورده اي كه داراي شوهر بوده و فرزند دارند، عهده دار گردند، البته بستگان مرد و يا 

وظيفه زنان در اين كشور نسبت به جامعه اي كه در آن اقامت . اين سرپرستي متضمن مخارج نمي باشد

هاي قبيله اي  دارند، متفاوت است و بر حسب نقاط شهري و روستايي، موقعيت تحصيلي و وابستگي

ي كند اما عمده وظيفه آنان كشاورزي، دامداري، خانه داري و به دنيا آوردن فرزند است و فرق م

داشتن همسر نيز برايشان نوعي افتخار و حتي تشخّص اجتماعي محسوب مي گردد و در تحكيم هويت 

 آنان دخالت دارد، زنان عقيم را لعنت شده و شوم مي دانند، همچنين بر اساس سنت و آداب قبيله اي
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به عنوان نمونه  .در برخي امور آزادي و اختياراتي دارند كما اينكه در پاره اي از امور محدوديت دارند

  .حق داد و ستد و فعاليت اقتصادي داشته و مي توانند درآمد خود را طبق ميل خويش صرف كنند

پرستي شوهر و زنان هنگامي كه در خانواده پدر هستند، تحت قيمومت اويند و پس از ازدواج تحت سر

حتي پس از مرگ همسر طبق يك سنت قبيله اي زن بايد به عقد ازدواج . خانواده اش قرار مي گيرند

. يكي از برادران شوهر در آيد مگر اينكه مهريه را پرداخت نمايد و از سلطه اين خانواده رهايي يابد

ويش مي خواهد كه برايش دعا هنگامي كه مي خواهند دختري را به خانه شوهر ببرند، او از والدين خ

كنند، آنان نيز ضمن نصيحت وي و به خصوص توصيه مطيع شوهر بودن، از خداوند مي خواهند كه در 

  .مسير زندگي سعادت و شادماني را در آغوش بكشد و از گزند حوادث و باليا مصون باشد

سري رايج بوده و به هم در جوامع روستايي و نقاطي كه آداب و رسوم سنتي و كهن حاكم است چند

در اين نواحي زنان نه تنها براي شوهران مشكالت اقتصادي به بار . داشتن فرزندان زياد افتخار مي كنند

زنان در روستاها . نمي آورند بلكه در تقويت بنيه خانواده آنان از طريق فعاليتهاي مختلف مي كوشند

شخم زدن و كارهايي را كه مستلزم نيروي غالب كارهاي كشاورزي را بر عهده دارند و مردان تنها 

بدني است انجام مي دهند، از اين جهت در دهه هاي گذشته حتي زنان ترجيح مي دادند كه با مردي 

زندگي كنند كه داراي چندين همسر باشد و مردان نيز چنين فكر مي كردند كه داشتن يك همسر آنان 

شان را ارتقاء مي دهند، زنان هم  ر نتيجه پايگاه اجتماعيرا فقير مي كند و زنان متعدد توان اقتصادي و د

وقتي در چنين خانواده اي باشند كارها را بين هم تقسيم مي كنند و در نتيجه فشار كمتري را متحمل مي 

البته در سالهاي اخير به دليل تحصيالت و گرايش به زندگي شهر و نيز تماس مكرر با انسانهاي . گردند

در اثر فعاليت گروههاي مذهبي و برخي سازمانهاي دولتي، چندهمسري به تدريج  باسواد و همچنين



13 

 

كاهش يافته است ولي اين رسم هنوز در بين رؤساي قبايل، افراد متمكن و سالخورده يك نوع تشخص 

  .اجتماعي محسوب مي گردد و همچنان متداول مي باشد

يد براي رسيدگي به امور مربوط به خود قبل از وظايف سنگيني را بر عهده دارند و با سيرالئونزنان در 

رفتار با آنان به ميزان تحصيالت، . طلوع آفتاب بيدار شوند و تا پاسي از شب به كارهاي خويش بپردازند

موقعيت شغلي، محل سكونت، قبيله و باورهاي قبيله اي ارتباط دارد و در برخي طوايف آنقدر براي 

 . مينه هايي فراهم مي كنند تا آنان به رياست قبيله برسندزنان اهميت قايل هستند كه حتي ز

در مسايل سياسي نقش كمي داشته اند اما نمي توان همين موضوع را فراموش  سيرالئوناگرچه زنان 

يكي از قدرتمندترين زنان سياسي غرب  "كپا ـ مندي"كرد كه خانم مادام يوكو حاكم كنفدراسيون 

كه ناشي از درايت، هوش، قدرت، شخصيت و ثروت بود، بر قلمرو تحت افريقا بود كه با نفوذ سياسي 

مادام يوكو در دوره تغييرات سياسي اجتماعي سريع در سرزمين قوم مند، . امرش اعمال قدرت مي كرد

به طور عام و به ويژه ) قبيله مند(زنان اين قبيله . به مقام سياسي اجتماعي بااليي دست يافت سيرالئوندر 

در سلسله رؤسا به دنيا آمده بودند داراي هوش، جذبه و اقتداري بودند و اغلب از ويژگي زن آنان كه 

بسياري از اين زنان از . بودن خويش جهت دستيابي به قدرت سياسي قابل مالحظه استفاده مي كردند

دند و اعتبار و نفوذ در يك يا چند انجمن مخفي برخوردار بوده و اغلب امور پزشكي را اداره مي كر

برخي اوقات اقبال خوبي براي استفاده از خدمات مسلماني متخصص و تشريفات مذهبي داشتند، هرچند 

مادام يوكو عقيم بود و اوالدي نداشت كه ياد او را زنده نگه دارد اما با سرپرستي تعداد زيادي از ايتام، 

يوه اي جالب پرورش داده بود با او با داشتن تعداد زيادي حامي كه به ش. نقش مادري خود را ايفا كرد

مهارت فراوان و ابتكاري كم نظير برخي تشكيالت اجتماعي سياسي را با خود همسو كرد و از شبكه 

خويشاوندان نسبي و اقوام سببي و روابط دوستانه براي توسعه قلمرو حمايت سياسي خود استفاده كرد تا 
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داراي عناوين استاندار، شهردار  سيرالئونييچ زن در وضع فعلي ه. حاكم نشين يا فدراسيون گسترده شد

يا عضو شوراي محلي نيست و شايد بتوان تعداد اندكي از آنان را در سطوح پايين تر سياسي همچون 

در چند دهه اخير تحرك اجتماعي در سيرالئون  .انجمن محلي بازار در روستا و شهر مشاهده كرد

سنتي زنان با آن مواجه بودند تا حدودي كاهش يافته است، افزايش يافته و محدوديتهايي كه به طور 

در . اي و اجتماعي را تغيير داده و اين تحول بر زنان بيشتر اثر نهاده است شهرنشيني نيز ساختار قبيله

گشتند، در آن  آمدند و با كار و تالش فراواني ثروتي اندوخته و به روستا بازمي گذشته مردها به شهر مي

در چنين شرايطي جايگاه زن در . دار بودند نگهداري از خانه و تربيت فرزندان را عهدهفاصله زنان 

اين موضوع اگر توأم با مشقت براي خواهران بود . كرد خانواده و اجتماع را فرهنگ سنتي مشخص مي

ي اما تا حدودي متضمن سالمت خانواده و ارزشهاي اخالقي بود اما در سالهاي اخير مردم روستاها برا

اين . برند فرسا و نيل به رفاه نسبي به سوي شهرها هجوم مي رهايي از فقر و راحت شدن از زحمت طاقت

طلب شوند و در  تهاجم موجب گرديده كه زنان نيز الگوهاي سنتي را تا حدودي نفي كرده و افزون

توان يافت كه  را مياي  تاون در حاشيه خيابانها، زنان فروشنده شهرهاي گوناگون سيرالئون و بويژه فري

  .وري مشغولند در كنار يكديگر به پيله

گردند كه به انحاء گوناگون در كارشان  آنان از يك سو با نيروهاي پليس و شوراي شهر مواجه مي

خواهند و از سوي ديگر با يكديگر در مورد شرايط زندگي و روابط  كنند و رشوه مي تراشي مي اشكال

آورند كه ضمن تأثيرگذاري بر ارتقاي  العات زيادي را به دست ميمختلف خود گفتگو كرده و اط

گردند و از ارزشهاي  سياسي ـ اجتماعي آنان، از اين رهگذر متأسفانه به بسياري از رذيلتها آگاه مي

افتد كه  به همين دليل روزانه در شهرهاي سيرالئون حوادث ناگواري اتفاق مي. نهند سنتي پا بيرون مي

كارگزاران حكومت استعماري انگليس از ابتداي سلطه بر سيرالئون  .باشد ط ناسالم ميناشي از رواب
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تالش داشتند كه وانمود كنند براي زنان ارزش افزونتري قايلند و در دادگاههاي دولتي شكايت آنان را 

 كوشيدند دختران و همچنين آنان مي. دادند كه اين وضع بر زنان اثر گذاشت مورد بررسي قرار مي

كريول، اولين قبيله سيرالئون بود كه در رفتار خود با زنان . پسران به طور مختلط آموزش داده شوند

  .تجديد نظر كرد و ضمن نفي اجتماعات سنتي و آموزشهاي بومي، دختران را به مدارس فرستاد

ط رويه شهر و عدم توانايي دولت در گسترش امكانات آموزشي موجب شده كه اين شراي توسعه بي

آيند از فرهنگ سنتي  زناني كه براي مشاركت اقتصادي به شهرها مي. آفرين هم باشد جديد مشكل

شوند و هويت اصيل خود را در معرض تهديد  عالقه مي گيرند و نسبت به ارزشهاي بومي بي فاصله مي

اندهي برخي مسايل موجب گرديد كه زنان فروشنده در شهرهاي سيرالئون به يك سازم. دهند قرار مي

به . دروني برسند و از اين طريق در مقابل شرايط نامساعد و فشارهاي حكومتي مقاومت نشان دهند

تاون به وقوع پيوست كه در آن شمار زيادي از  عنوان نمونه تظاهراتي از سوي فروشندگان زن در فري

صويب قانون علت آن، ت. زنان شركت كرده و از ميدان مركزي شهر به سوي مقر پليس حركت كردند

نظير بود به  اين تظاهرات كه در نوع خود بي. بود ،باشند زن مي وران كه اكثراً منع فروش كاال توسط پيله

يك مشكل ديگر كه . عدم اجراي قانون مزبور و نيز كاهش فشار قواي پليس بر زنان فروشنده انجاميد

دارند كه اين افراد به اقتصاد خانه براي زنان فروشنده وجود دارد اين است كه شوهران آنان انتظار 

كمك كنند و اگر شوهر احساس كند كه درآمد همسرش كفاف مخارج خانواده را خواهد داد از 

رو برخي از زنان شاغل بخشي از درآمد خويش را  كند، از اين پرداخت مخارج به همسر خود امتناع مي

كنند تا از اين وضع  انداز مي اران محلي پسدر اختيار همكاران خود گذارده و يا متأسفانه نزد رباخو

  .رهايي يابند
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بر خالف زنان فروشنده كه از سازماندهي، حمايت گروهي و امكانات مالي بيشتري برخوردارند، زنان 

حقوق و مزاياي بخش . مند نيستند شاغل در ادارات و بخشهاي خصوصي از وضع چندان مطلوبي بهره

دهد و در بخشهاي خصوصي هم ميزان حقوق  روز از يك ماه را مياداري به سختي كفاف زندگي ده 

دهند زنان  باشد و در اين امور ترجيح مي به رضايت كارفرما از كارمند بستگي دارد و قابل تغيير مي

طلبي و  جوان را براي كار استخدام كنند زيرا به آنان اطمينان بيشتري دارند و كمتر از مردان به جاه

توانند به  آورند و هر گاه هم از آنان رضايت نداشته باشند، مي فساد اداري روي مي احياناًخواهي و  زياده

  .راحتي اخراجشان كنند

ميالدي توسط يونسكو انتشار يافته زنان كارمند در صورت داشتن  1989بنا به گزارشي كه در سال 

ا به رفع مايحتاج شوهر، بخشي از حقوق خود را صرف حفظ وضع ظاهري كرده و قسمتي ديگر ر

دهند اما زنان مجرد كه مسؤوليت نگهداري از خانواده را به عهده ندارند بيشتر  خانواده اختصاص مي

همتشان اين است كه اوقات خود را در تبعيت از مد و رفت و آمد در بازارها و فروشگاهها بگذرانند، 

افزون از توان مالي آنان  دهاي روز كه غالباًكند كه از م هاي غربي اين زنان را وسوسه مي تبليغات رسانه

كنند با درآمد محدود خويش با اين وضع  است پيروي كنند و زنان شاغل هم پيوسته تالش مي

هماهنگ شوند و حتي موفقيت كوچكي در اين راه را گام مهمي براي ادغام شدن در زندگي شهري 

  .كنند تلقي مي

  ساختار اجتماعي

دهد و هيجده گروه نژادي در اين سرزمين سكونت  سيرالئون را قبيله تشكيل ميساختار اجتماعي كشور 

اي نوين شكل بگيرد، رؤساي قبايل در مناطق تحت  قبل از آنكه نظام حكومتي اين كشور به شيوه. دارند
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. شد كردند و در برخي طوايف قدرت حكومت بين اشخاص خانواده تقسيم مي قلمرو خود حكومت مي

ئون مشحون از اغتشاشات سياسي شديد و رقابتهاي خطير بين قبيله كرنوهاي مركز تاريخ سيرال

ها اثر  باشد و اين نزاعها در نظام خانواده اند مي كه دو قوم درون كشوري» تمن«و » مند«حكومت، اقوام 

 .گذاشته و چندگانگي فرهنگي را به دنبال داشته است

كننده روابط خانواده در اين  تنظيم. دهند تشكيل مي "مندي"حدود يك سوم سكنه سيرالئون را قبيله 

دهند تحقير  رود و كساني كه به اين برنامه تن نمي قبيله پدر است، ازدواج عالمت تشخص به شمار مي

زنان . باشند به همين دليل حتي زنان بيوه پس از سوگواري براي همسر به فكر ازدواج مي. شوند مي

كنند و هر مردي كه زنان زيادتري دارد در واقع گويي كه كارگران  رنجهاي فراواني را تحمل مي

بر اساس پژوهشهايي كه خانم پولم در منطقه غرب آفريقا انجام داده است زن در قبيله با . بيشتري دارد

. شود رسيدن به مقام مادري به عنوان كدبانويي كه بايد به رفع نيازهاي كودك خود برسد شناخته مي

يابد با اين حال نفوذش بر دختران تا  در بر فرزند ذكور با بزرگ شدن آنان تقليل ميگرچه نفوذ ما

ها از صميميت و اعتماد  روابط بين پدربزرگها و مادربزرگها با نوه. كشد مدتهاي مديد طول مي

اي است كه بايد نسبت به تمامي افراد مسن  برخوردار است و احترام ظاهري كه خود منبعث از وظيفه

  .بخشد از كرد به آن اعتدال ميابر

صميميت بسيار نزديكي كه در كودكي بين يك برادر و خواهر از يك پدر و مادر وجود دارد از سن  

ممنوع  براي يك برادر اكيداً. دهد اي مي العاده سالگي جاي خود را به متانت و احتياط فوق 13يا  12

خشمگين شدن عليه يك . و يا بر عكس است كه بر حصيري كه خواهرش روي آن خوابيده بخوابد

خواهر، ناسزا گفتن و يا كتك زدن، كاري بس شگفت است و در اين حال هر تقاضايي اعم از 

كودكان پس از بلوغ به باور عمومي . بند و مانند آن خواهر داشته باشد نبايد برادر از آن طفره رود گردن
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هايي بر حسب دختر يا پسر برايشان   رو برنامه از اين رشد كافي براي ورود به اجتماع بزرگتر را يافته و

تربيت دختران بر اساس اخالق و فرهنگ قبيله يكي از مهمترين وظايف مسؤولين هر . بينند تدارك مي

  .قبيله به شمار رفته و براي اين آموزشها اهميت خاصي قايلند

هستند  )WUNDO(يا وند  )SANDY(تمام قبايل داراي اجتماعات مخصوص دختران به نام سندي 

ناميده  )sewie(رهبر اين اجتماع سوا يا سويي . كه هدف آن آموزش دختران براي امر ازدواج است

در اين آموزشها . باشند اي مي شود كه معموالً زنان سالخورده اما مسلط به فرهنگ و سنن قبيله مي

اي نگهداري  برند و در كلبه ست ميدختران را به نقطه دوري از دهكده كه معموالً در اعماق جنگل ا

هاي آن است كه حالتي  كنند، تعاليم اختصاصي آنان همان الگوهاي پذيرفته شده زندگي و شيوه مي

كوش بوده و در رفتار بويژه در برابر  دهند كه سخت به دختران آموزش مي. نمادين و رازگونه دارد

وظيفه دختران اين است . ر به سختي مجازات داردتوجهي در اين ام هر گونه بي. كهنساالن ماليم باشند

كه در خدمت بزرگترها باشند و برايشان آب آورده و آن را براي استحمام گرم كنند، آنان بايد صبح 

جمعي سالم گويند و سپس به كارهاي داخلي و  زود بيدار شده و به زنان مسؤول به صورت دسته

كند كه دختر ويژگيهاي الزم  شكل جدي پيدا مي آموزش هنگامي. وظايف روزمره مبادرت ورزند

اصوالً ورود در اجتماعات سنتي با تحمل . بدني و روحي را براي مادر شدن در خود حس نمايد

باشد و حفظ اسرار اجتماع از مهمترين وظايف هر گروه به شمار  كارهاي سخت و غير عادي توأم مي

شود  وظايف مادري و همسرداري به دختران آموخته مي پس از پايان مراسم ابتدايي و مقدماتي. رود مي

از جمله آنها آشنايي با خواص داروهاي سنتي هر منطقه و مبارزه با مكر جادوگران بويژه جلوگيري از 

دختراني كه براي اين نوع . توان نام برد مند ساختن وي را به زندگي مي جادوگر شدن شوهر و عالقه

در اين مدت . روز تا يك ماه در آنجا اقامت دارند 15وند معموالً بين ر تربيتها به كلبه جنگلي مي
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كننده توسط فردي كه از طريق اجتماع  والدين دختران هر صبح و شام يك سيني غذاي خوب و تقويت

ها  معموالً اين مراسم پس از فصل برداشت محصول كه خانواده. برند مزبور مشخص شده براي آنان مي

شود و در  گيرد، در طي اين مراسم اسامي جديدي به دختران داده مي رند صورت ميامكانات بهتري دا

كننده در يك اجتماع سنتي روابط  دختران شركت. شوند پايان به عنوان عضو كامل جامعه پذيرفته مي

بهترين دختر، سمت رياست بر ديگران را . بسيار نزديكي با هم دارند و خود را خواهر يكديگرمي دانند

در خاتمه دختران تا سه روز در محل مخصوصي كه دهكده يا جامعه برايشان تدارك ديده به . رددا

پردازند كه در اين مدت تمامي افراد دهكده موظف به پذيرايي از آنان  انجام تفريحات سنتي مي

ستين بار اين مراسم نخ. كنند پس از روز سوم به ديدن اقوام رفته و از آنان هديه دريافت مي. باشند مي

در اين . ها آن را گسترش داده و تمام قبايل آن را پذيرفتند توسط قبيله شربرو ابداع گرديد سپس مندي

ها مبالغي به عنوان  خانواده. مراسم معموالً زنان تمامي كارها را به عهده دارند و ورود مردان ممنوع است

ر چه در مناطق روستايي ادامه دارد اما چنين مراسمي اگ. پردازند حق آموزش به رييس اين اجتماع مي

بندي  هاي سنگين، عدم رعايت بهداشت، توسعه آموزش و پرورش، عدم پاي اكنون به دليل هزينه

دختران به اين مسايل سنتي و بومي و نيز حاكم بودن خرافات در مناطق شهري كاسته شده و در 

  .ها نيز رونق قبلي را ندارد دهكده

دارند و عمدتا از  ن رؤساي قبايل كمتر در جهت اصالح و بهبود وضع قبيله قدم برميمتأسفانه در سيرالئو

نمايند و افراد  توانايي خود براي دخالت در زندگي افراد زير دست و كسب سود افزونتر استفاده مي

ر قبيله در هر امري بايد نظر رييس آن را جلب نموده و نفع وي را در نظر داشته باشند، دخالتهاي غي

عاقالنه رؤساي قبل در زندگي خانواده مخصوصا آنان كه فرزندانشان از طريق همت و ابتكار به 

هايي كه از  كننده است؛ به همين دليل آن خانواده انگيز و نگران يابند بسيار اسف موفقيتي دست مي
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و به مركز  لياقت و كارداني و خالقيت برخوردار بودند از مناطق تحت نفوذ رؤساي قبايل خارج شده

تاون مهاجرت كرده و در آنجا به دور از دخالت نابجاي رؤساي در بهبود زندگي  حكومت يعني فري

اي كه در يك  اين انتقال و اسكان اجباري در محيطي غريبي براي خانواده. كوشيدند خود و خانواده مي

ند عاطفي برقرار نموده محيط بومي و سنتي زندگي كرده و با همسايگان، خويشاوندان و آشنايان پيو

آورد و فرزندان را به سوي خودباختگي و احيانا  عوارض نامطلوب رواني، فرهنگي و اجتماعي به بار مي

هايي با فرهنگ قرآني و  در اينجاست كه آشنا كردن چنين خانواده. داد برخي مسايل ناگواري سوق مي

ويژگيهاي مسلماناني كه در سيرالئون به ترويج  رسد و اصوالً يكي از باورهاي ديني امر الزمي به نظر مي

پرداختند عجين شدن با مردم و اصالح آداب و رسوم و برخي نگرشهاي منفي آنان بود  و تبليغ اسالم مي

شوند با افراد  مسلماناني كه به سيرالئون وارد مي. و همين يگانگي با افراد موجب گسترش اسالم گشت

المعهد العالمي . پرداختند رآن داير نموده و به آموزش قرآن ميبومي ازدواج كرده و كالسهاي ق

م به منظور ارتقاي سطح  1986كه در سال ) المللي مطالعات اسالمي معهد بين(للدراسات االسالميه 

تاون تأسيس گرديد عالوه بر تربيت  هاي سيرالئوني نسبت به فرهنگ و عترت در فري آگاهي خانواده

وقت آن شركت دارند،  هاي آموزشي و پاره در برنامه) دختر و پسر(وان طالب صدها كودك و نوج

  .ها دختران و پسران به فراگيري قرآن، عقايد و تاريخ اسالم مشغولند طي اين برنامه

بندي و تعهد بيشتري  ها از پاي غالب اعضاي قبيله تمني مسلمان هستند و افراد آن در مقايسه با مندي

روند كه از نظر  ها اولين ساكنان سيرالئون به شمار مي بولوم. رخوردارندنسبت به مقدسات ديني ب

از آداب و رسوم اين قبيله كه از ) هاي منطقه شمالي البته بولوم(ها شباهت دارند  فرهنگي و زباني با تمني

 .شده است گردد كه قبيله مزبور به شيوه مادرساالري اداره مي قديم متداول بوده چنين استنباط مي

هاي مادرساالري  اكنون نيز به رغم تأثيرات فراوان قبايل مجاور و مظاهر زندگي شهري يكي از نشانه
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 )yassi(در اين قبيله، اجتماعي به نام ياسي . يعني پذيرش رهبري زنان هنوز به قوت خود باقي است

ن ادعيه و توسل به وجود دارد كه وظيفه آن شفا و نجات بيماران با استفاده از داروهاي سنتي، خواند

دارند و زني كه رهبري اين اجتماع را  رهبري اين اجتماع را زنان عهده. باشد ارواح و ذوات مقدس مي

از آنجا كه اصول پدرساالري در ميان اين . دارد) اجتماع مردان(اي در پورو  پذيرفته است موقعيت ويژه

ز اجتماعات مخفي نيز متفاوت با ديگر قبايل قبيله استحكام چنداني ندارد لذا تلقي مردم اين قبيله ا

رود زنان اين قبيله حق  حتي در اجتماع پورو كه صرفا يك تشكيالت سنتي مردانه به شمار مي. است

ها نخستين كساني بودند كه با اروپاييان  بولوم. پذيرند شركت داشته و گاهي در آن مسؤوليت هم مي

اند؛ چنانچه برخي از ايشان با اروپاييان ازدواج كرده و بدين  تهتماس گرفتند و لذا تأثيرات زيادي پذيرف

درصد باسوادي در ميان آنان بيشتر از ديگر قبايل است و . دانند سبب خود را از اعقاب اروپايي مي

فوالها مسلماناني متعصب بوده و براي گسترش اسالم تالش فراواني . باشد اكثريت با مسلمانان مي

البته افراد اين طايفه از نظر خاستگاه به كشور گينه تعلق دارند، در اجتماعات آنان به اند؛  مبذول داشته

شود و نسبت به زنان خويش تعصب زيادي دارند و آنان از پوشش  اصول اسالمي توجه بيشتري مي

شود در سيرالئون به دليل رطوبت و گرماي زياد، زنان به طور سنتي از  يادآور مي. كامل برخوردارند

دانند و بعضا براي  پوشش چندان مناسبي برخوردار نبوده و تنها پوشش قسمت پايين بدن را ضروري مي

كنند و تنها هنگامي كه بخواهند در  پوشانيدن قسمتهاي باالي بدن از لباسهاي نازك زنانه استفاده مي

بي خود حساس پوشند اما زنان فوالني نسبت به حجاب نس مراسمي رسمي حضور يابند لباس كامل مي

پردازند بلكه به شوهران خود در محل كار  باشند و همچون ديگر زنان به خريد و فروش اجناس نمي مي

ها نسبت  فواليي. كنند كمك كرده و از تردد در خيابانهاي شهري براي فروش اجناس خود اجتناب مي

  .افتد ه ندرت اتفاق ميبه ارتباط زنان قبيله خود با ديگر قبايل سختگير بوده و چنين مواردي ب
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باشد  آبي يكي از مشكالت اصلي شهرها و روستاهاي سيرالئون مي با وجود بارندگي فراوان و منظم، بي

رو يكي از آشناترين تصاوير در  و تاكنون اقدامي براي اين نقيصه صورت صورت نگرفته است، از اين

ورند در ساعات مختلف روز مسافتي اين كشور، سيماي زنان و دختراني است كه سطل آب بر سر مجب

هايي كه  را پيموده و از شيرهاي عمومي كه به همين منظور در نقاط پايين شهر نصب شده و يا از خانه

  .فروشند آب تهيه كنند آب را سطلي مي

  ساختار سياسي سيرالئون

رايي اج بر اساس قانون اساسي اين كشور رئيس حكومت و رئيس دولت رئيس جمهور است و قدرت

 .شود اي پنج ساله تعيين مي او با راي مردم براي دوره. را در دست دارد

معرفي  رئيس جمهور اعضاي كابينه وزرا را مشخص و براي گرفتن راي اعتماد به مجلس سيرالئون

 .كند مي

نماينده آن با راي  112كرسي دارد كه  124مجلس اين كشور كه وظيفه قانونگذاري را به عهده دارد، 

دوره . شوند اي انتخاب مي جداگانه گيري نماينده ديگر به عنوان روساي برتر در راي 12دم و مر

  .نمايندگي مجلس پنج سال است

به عنوان رئيس جمهور جديد  2007سپتامبر  17در  )Ernest Bai Koroma(ارنست باي كوروما

فر برساند و به فقدان مديريت او متعهد شده تا فساد را دراين كشور به ص. سيرالئون سوگند ياد كرد 

برگزار  2007اعضاي حزب كوروما در انتخابات مجلس كه در آگوست . منابع اين كشور پايان دهد 

  . شد حائز اكثريت آراء شدند 
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  ، اتحاد ملي  مردمي  ، جمهوري  ملي  مركز، دمكرات  ، دمكراتيك مردمي  كنگره  احزاب: احزاب

  . دارند  سياسي  كشور فعاليت  در اين  سيرالئون  و مردم  ، اتحاد انقالبي  ردميم  ، توسعه مردمي   دمكراتيك

 تقسيمات كشوري: 

،  "كنما"پايتخت سيرالئون است و از ديگر شهرهاي پر جمعيت آن مي توان به  "فري تاون"شهر 

  .اشاره كرد "بونت "و  "كاباال"

  .لي داد و ستد الماس محسوب مي شودشهر كويدو چهارمين شهر بزرگ سيرالئون بوده و مركز اص

 ارتباطات در سيرالئون 

 همچنين سيرالئون. هزار خط تلفن همراه وجود دارد 113هزار خط تلفن ثابت و  24در اين كشور      

 .هزار كاربر اينترنت دارد 10ميزبان اينترنتي و  46

 رسانه ها  

نامه سازان با مشكالتي همچون پشتيباني از بر .آزادي رسانه ها در سيرالئون محدوديت هاي خود را دارد

. و درآمد كم ناشي از تبليغات مواجه هستند  جانب قدرت هاي غيرقابل اعتماد ، منابع مالي محدود

كه بيشتر آنها توسط بخش خصوصي اداره مي  دشبكه هاي راديويي زيادي در اين كشور وجود دار

روزنامه در فري تاون منتشر مي شوند كه    40يك به عليرغم سطح پايين سواد در اين كشور نزد. شوند 

  .بيشتر آنها روزنامه هاي خصوصي و تنها تعداد معدودي دولتي هستند

 روزنامه هاي معروف  

  آوكو
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  كنكورد تايمز

  استاندارد تايمز

  اينديپندنت آبزرور

 فوردي پيپل

 تلويزيونها 

  راديو و تلويزيون سيرالئون با محدوديت پخش

ABC  )خصوصي( 

 بكه هاي راديوئي سيرالئونش 

 )خصوصي(راديو دموكراسي 

 )خصوصي(كيس اف ام 

 )خصوصي(اسكاي اف ام 

Radio Unamsil )شبكه راديويي سازمان ملل( 

 فري تاون -راديويي بيليورز شبكه 

 خصوصي –كپيتال راديو 

  (voice of the Handicapped ) صداي معلولين

 خبرگزاري ها:  

 خبر گزاري سيرالئون
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  يرالئون در يك نگاهس

 كيلومتر مربع 74071 مساحت

 نفر هزار 7743 جمعيت

 تاون فري پايتخت

 لئون واحد پول

 .sl دامنه اينترنتي

 +232 پيش شماره

  انگليسي ، كريو  زبان اصلي

  اسالم  دين اصلي

  

   فساد در سيرالئون

  شود و اين مسئله دغدغه اصلي در بيشتر كشورهاي آفريقايي مبارزه عليه فساد بسيار مهم تلقي مي

جمهوري سيرالئون يك نمونه كامل از اين گروه از كشورها . ستكشورهاسياستمداران و سران اين 

  . است

اين جنگ . هاي داخلي آفريقا شد ترين جنگ كشور سيرالئون درگير يكي از سخت 1991در سال 

اين جنگ موجب شد . شدند ها هزار نفر در جريان آن كشته تقريبا ده سال طول كشيد و ده

هاي  الماس"ساختند، به وجود آيند مانند  ها و تصاوير جديد كه جهان را متحير مي المعارفي از لغت دايره
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و افسراني كه دست قربانيان خود را تنها بخاطر راي دادن قطع  "كودك سربازان معتاد"، "خونين

  .كردند مي

ي دولت منصوب شده بود اعالم كرد يكي از داليل كه از سو» كميسيون راستي و صلح« ،در پايان

اگر . اصلي جنگ فساد شايع و فراواني بود كه در طول دهه گذشته تمام سطوح دولت را فرا گرفته بود

دوباره تكرار نشوند بايد فساد موجود در دستگاه دولتي را نابود و  1990خواهد وقايع دهه  سيرالئون مي

  . كن سازد ريشه

دولتي كه پس از جنگ داخلي در سيرالئون بر  2004نتايج تحقيقات كميسيون در سال  پس از انتشار

خواري و كالهبرداري  روي كار آمده بود، تالش كرد كه اين معضل بزرگ را حل كند اما رشوه

  . همچنان در اين كشور به قوت خود باقي بود

تبديل به يكي از فقيرترين  گذاران از كشور خارج شده و اين كشور اين موضوع سبب شد سرمايه

هاي مالي با  كشورهاي جهان شود و ساير كشورهاي جهان در تعامل با سيرالئون و پرداختن كمك

به  2007ترين حامي مالي سيرالئون بود در سال  بريتانيا كه بزرگ. احتياط بيشتري برخورد كنند

  .با فساد اين كشور پايان دادهاي مالي مستقيم خود به دولت و همچنين به كميسيون مبارزه  كمك

درصد  60هاي مالي ساير كشورها وابسته بود و تقريبا  شدت به كمك از آنجا كه دولت سيرالئون به

دادند اين اقدام دولت بريتانيا خسارات زيادي به اين كشور  ها تشكيل مي بودجه دولت را اين كمك

  .وارد كرد
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دولت گزارش فساد اخيراً . هايي را كسب كرده است فقيتامروزه دولت سيرالئون در مبارزه با فساد مو

گزارش اين موسسه نشان . المللي تنظيم شده بود را منتشر كرد مالي ساالنه كه توسط موسسه شفافيت بين

  . دهد سيرالئون در حال باال آمدن در جدول كشورهاي با اقتصاد پاك است مي

ناسب و اميدوار كننده نيست و اين كشور در ميان اگرچه جايگاه سيرالئون همچنان در جدول چندان م

  . اش در جدول اميدهاي بسياري را زنده كرده است قرار دارد اما سير صعودي 146كشور در رتبه  180

مقام عالي  27 در سالهاي اخير. دوران مصونيت و گريز از قانون براي متخلفان به پايان رسيده است

توان به چند قاضي  انوني قرار گرفتند از جمله اين اشخاص ميدولتي متهم به فساد مورد پيگرد ق

وزير بهداشت و سالمت كشور نيز . دادگستري، روِساي اداره پست و مديران تلويزيون ملي اشاره كرد

  . پرونده فساد مالي از كار بركنار شد 3به علت داشتن اخيراً 

توان عبدول  عامل اول را مي. مل استوضعيت جديد سيرالئون در مبارزه عليه فساد ناشي از دو عا

سال قبل به عنوان رئيس كميسيون مبارزه با فساد در اين كشور منصوب  دوشمار آورد كه  كل به تيجان

هاي بسياري را در خارج از كشور  واسطه شغلش سال او وكيلي فعال در امور حقوق بشر است كه به. شد

از اين رو همه متهمان از ديد . هاي دولتي آلوده نشده است تسر برده، بنابراين چندان به فساد و سياس به

   .نيستنداو يكسان بوده و هيچ كدام نسبت به ديگري حائز برتري 

سال گذشته او يك سيستم جديد . كل باعث ايجاد آنها شده بود عامل دوم قوانيني است كه تيجان

هاي خود به  معرفي تمام اموال و دارايي حقوقي را بنا نهاد كه به موجب آن همه مقامات دولتي ملزم به

او همچنين پارلمان را ترغيب كرد قانون حاكم بر كميسيون مبارزه با فساد را . مراجع ذي صالح شدند

اكنون كميسيون عالوه بر اينكه همچون سابق مسائل مربوط به فساد را  هم. اصالح كند و تغيير داده
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هاي دولتي را بدون مراجعه به دادستاني كل تحت  ند مقامتوا دهد، مي مورد رسيدگي و تجسس قرارمي

  .پيگرد قرار دهد

. اين تغييرات به كميسيون مبارزه با فساد توان و اختيار بيشتري براي مقابله با وضعيت موجود داده است

كميسيون مبارزه  .ند رو به افزايش استتعقيب هست خواري تحت تعداد كساني كه به علت فساد و رشوه

اند را  هاي كساني كه مرتكب فساد مالي شده هزار دالر از دارايي800فساد اعالم كرده تاكنون بيش از با 

  . تصرف كرده است

وسيله پارلمان  اش به كل خواستار آن است كه هر مقام عالي دولتي قبل از احراز شغل خود سابقه تيجان

او به حمايت نامحدود سياسي از سوي  براي اين منظور. يا كميسيوني مستقل مورد بررسي قرار گيرد

  . مقامات ارشد نياز دارد

جمهور سيرالئون اين حمايت را از او انجام داده ولي ادامه اين حمايت  تاكنون ارنست كوروما، رئيس

   1. كل و كميسيون مبارزه با فساد بسيار حياتي است براي تحقق اهداف تيجان

                                                            
  اكونوميست: منبع -  ١
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 سيرالئونوضعيت كالن اقتصادي 

وضعيت كالن اقتصادي در كشور به منظور ارائه تصوير كلي از شاخص ها و نمودهاي بخش، در اين 

  :اقتصاد كالن مورد بررسي قرار گرفته است، مهمترين شاخص هاي سيرالئون

  در سيرالئونتوليد ناخالص ملي 

 عبارت است از مجموع ارزش كاالها و خدمات توليد شده نهايي در يك )GNP(ناخالص ملي  توليد

اين شاخص برجسته ترين متغير نشان دهنده وضعيت كالن اقتصادي . جامعه در طول يك سال معين

به نظر مي رسد كشوري كه توليد ناخالص ملي بيشتري دارد، از ثروت، قدرت و مكنت بيشتري . است

عمده  مزيت. برخوردار بوده و مي تواند نيازمندي هاي آحاد جامعه را به نحو مطلوب تري تأمين نمايد

ناخالص ملي در آن است كه تمام فعاليت هاي اقتصادي يك كشور را تنها در قالب آمار  توليدمفهوم 

اين شاخص اگرچه مي تواند تا حدودي قدرت اقتصادي و به عنوان . متقابالً سازگار دربرمي گيرد

تعريف دقيق  معياري براي سنجش رشد اقتصادي و وضعيت اقتصادي يك جامعه در نظر قرار گيرد، اما

براين اساس . تري نيز وجود دارد كه رشد اقتصادي را افزايش درآمد ملي واقعي سرانه در نظر مي گيرد

عبارت است از ارزش نهايي كليه كاالها و خدمات توليد شده در يك كشور در طي  )NI(درآمد ملي 

ست كه به عوامل مختلف يكسال مالي كه سنجش آن از طريق درآمد عوامل توليد و يا پرداخت هايي ا

شاخص درآمد ملي سرانه نيز از تقسيم شاخص فوق بر جمعيت . درگير در يك كشور به دست مي آيد

براساس شاخص فوق، بانك جهاني از لحاظ سطح درآمدي، كشورها را به . كشورها تعيين مي شود
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 و كشورهاي با درآمد باال چهار گروه داراي درآمد پائين، درآمد متوسط به پائين، درآمد متوسط به باال

به لحاظ منطقي، رشد اقتصادي شرط الزم و نه كافي براي بهبود سطح زندگي . تقسيم بندي كرده است

اين رشد . شمار زيادي از ساكنان كشورهايي است كه سطح محصول ناخالص سرانه آنها اندك است

  .ضروري است، ولي شرط كافي براي بهبود سطح زندگي توده مردم نيست

به قيمت (ميليون دالر 1953بر اساس تقسيم بندي بانك جهاني سيرالئون با توليد ناخالص داخلي 

به قيمت (توليد ناخالص داخلي . مدي پائين طبقه بندي مي شودآ، جزء كشورهاي با سطح در)جاري

در  به كمترين مقدار خود 2000سيرالئون در طول سالهاي جنگ روند نزولي داشته و در سال ) ثابت

اما پس از آن و با استقرار دولت مركزي توليد ناخالص داخلي به قيمت ثابت .سالهاي اخير رسيده است 

در سيرالئون روند صعودي به خود گرفته ولي هنوز به سطح توليد ناخالص داخلي به قيمت هاي ثابت 

  .قبل از شروع جنگ نرسيده است

ئون در سالهاي جنگ روند صعودي ولي با شيب توليد ناخالص داخلي به قيمت جاري نيز در سيرال

ماليم داشته ولي پس از پايان جنگ شيب توليد ناخالص داخلي به قيمت جاري افزايش قابل قبولي 

جدول و نمودار زير روند توليد ناخالص داخلي در سيرالئون را در سالهاي اخير نشان مي . داشته است

  . دهد
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  لص داخلي سيرالئون در سالهاي اخيرروند توليدناخا )1(جدول شماره 

  قيمت ثابت هسرانه توليد ناخالص داخلي ب  قيمت جاري هسرانه توليد ناخالص داخلي ب  سال
1990 73/732481 50/24596  
1991 17/659108 45/56324  
1992 57/581315 27/81052  
1993 27/566752 04/101466  
1994 03/573257 23/121595  
1995 80/503207 19/145810  
1996 91/395721 08/201014  
1997 21/317518 16/188377  
1998 50/306581 89/231084  
1999 19/274276  80/258479  
2000 57/277503 57/277503  
2001 78/319615  25/325335  
2002 15/396966 20/389246  
2003 51/423536  86/449441  
2004 91/452721 81/557337  
2005 69/472721  45/657086  
2006 00/484321 73/753186  
2007 16/502457  90/865623  
2008 81/5116421 31/989326  
2009 00/423421  15/1076481  
2010 86/530726 56/1165533  
2011 85/545634  74/1275982  
2012 44/563505 97/1398356  
2013 06/579380 03/1512888  
 International Monetary Fund, World Economic Outlook Database, October : :منبع

2009  
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  در سالهاي اخير) به قيمت جاري و ثابت(روند توليدناخالص داخلي سيرالئون ) 1(نمودار شماره 

  

  جدول فوق:منبع

  توزيع درآمد

رسي و تحليل الگوي توزيع يكي از معيارهاي مهم در سنجش درجه توسعه يافتگي يك اقتصاد، بر

به عبارت بهتر، بيشتر بودن درآمد يا توليد ناخالص ملي سرانه يك . درآمد ميان اين كشورهاست

بنابراين الزم است . جامعه مزبور از مواهب مادي نيست اكثركشور، الزاماً مؤيد برخورداري بيشتر 

. تلف درآمدي توزيع شده استمشخص سازيم درآمد فوق چگونه بين افراد جامعه و گروه هاي مخ

نسبت بهره مندي (به جنبه هاي نسبي ) ميزان درآمد سرانه(اين معيار عالوه بر جنبه مطلق توسعه يافتگي 

به طور كلي ايده اساسي توزيع مجدد درآمد همراه رشد آن است . نيز توجه مي كند) اقشار گوناگون

را طوري شكل دهد كه توليدكنندگان كم كه سياست هاي دولتي بايد سعي كند كه الگوي توسعه 

درآمد، فرصت هاي كسب درآمد بهبود يافته را بيابند و همزمان منابع الزم را دريافت كنند تا از آنها 

در طي چند دهه گذشته، رهيافت توزيع مجدد همراه با رشد در ميان كساني كه مي . منتفع شوند
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انقالب شديد اجتماعي بهبود بخشند، توجه بسياري را به خواهند رفاه جهان توسعه نيافته فقير را بدون 

مي توان شاخص ) درآمد ملي سرانه و توزيع درآمد(از تلفيق دو معيار فوق . خود جلب كرده است

. وسعت فقر را كه شاخصي مهم در درجه توسعه يافتگي يك كشور محسوب مي شود، استخراج نمود

نه، هرچه توزيع درآمد ناعادالنه تر باشد، ميزان فقر نيز به طور كلي ، در هرسطح از درآمد ملي سرا

  .بيشتر است

ضريب جيني يك واحد اندازه گيري پراكندگي آماري است كه معموال براي سنجش ميزان نابرابري 

اين ضريب با نسبتي تعريف مي شود . در توزيع درآمد يا ثروت در يك جامعه آماري استفاده مي شود

يك ضريب جيني پايين برابري بيشتر در توزيع درآمد يا ثروت را : يك داردكه ارزشي بين صفر و 

 .نشان مي دهد در حاليكه ضريب جيني باالتر توزيع نابرابر را مشخص مي كند

در ناميبيا متغير است البته تمامي كشورها  74/0تا  دانماركدر  24/0در دنياي حاضر، ضريب جيني بين 

 5يك از  63/0در خصوص سيرالئون نيز اين كشور با ضريب جيني . ددر اين ارزيابي وارد نشده ان

 .كشور با ضريب جيني باالست كه نشان از توزيع ناعادالنه درآمد در اين كشور دارد

  شاخص قيمت مصرف كننده و تورم در سيرالئون 

شاخص قيمت مصرف كننده، متوسط قيمت سبد ثابت كاالها و خدمات خريداري شده توسط مصرف 

ها در طول يك زمان   به معني افزايش سطح عمومي قيمتنيز تورم  .ننده ها را اندازه گيري مي كندك

نرخ تورم برابر است با تغيير در يك شاخص قيمت كه معموال شاخص قيمت مصرف . مشخص است

  .كننده است
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 شاخص قيمت مصرف كننده در سيرالئون در دوره جنگ و در دوره پس از جنگ همواره صعودي

تغييرات ساالنه اين شاخص در واقع نشان دهنده ميزان تورم در . بوده  و تقريباً شيب ثابتي داشته است

جدول و نمودار زير شاخص قيمت مصرف كننده و تورم در . سالهاي مختلف در سيرالئون مي باشد 

  :سالهاي مختلف در سيرالئون را نشان مي دهد
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  و پيش بيني آينده مصرف كننده در سيرالئون در سالهاي اخير شاخص قيمت) 2(جدول شماره 
  )در انتهاي دوره(شاخص قيمت  )ميانگين قيمت مصرف كننده(شاخص قيمت  سال

1990  117/6 731/7  
1991  398/12 651/16  
1992  519/20 445/22  
1993  075/25 436/28  
1994  143/31 477/33  
1995  236/39 036/45  
1996  314/48 909/47  
1997  349/55 971/79  
1998  266/75 431/75  
1999  926/100 148/103  
2000  100  100  
2001  568/102 432/103  
2002  815/98  246/100  
2003  272/106 56/111  
2004  412/121  614/127  
2005  042/136 337/144  
2006  026/149  264/156  
2007  389/166 766/177  
2008  075/191  535/199  
2009  373/211 494/217  
2010  34/229  893/234  
2011  114/247 51/252  
2012  03/265  186/270  
2013  919/282 748/287  
2014  187/299 135/302  
 International Monetary Fund, World Economic Outlook Database, October 2009 :منبع
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  و پيش بيني آينده روند شاخص قيمت مصرف كننده در سيرالئون در سالهاي اخير) 2(نمودار شماره 

  

 International Monetary Fund, World Economic Outlook Database, October 2009 :منبع

  و پيش بيني آينده تورم در سالهاي مختلف در سيرالئون) 3(ار شماره نمود

  

 International Monetary Fund, World Economic Outlook Database, October 2009 :منبع
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همانطور كه از نمودار فوق مالحظه مي شود روند تورم در سالهاي اخير روندي نزولي به خود 

  .در سالهاي آتي به روند نزولي خود ادامه دهدگرفته و پيش بيني مي شود كه 

  سهم سرمايه گذاري خارجي از تشكيل سرمايه ثابت

هر چند جريان سرمايه گذاري خارجي در سالهاي پس از جنگ نسبت به زمان جنگ رشد 

چشمگيري داشته و سهم قابل توجهي از تشكيل سرمايه ثابت را به خود اختصاص داده است، اما 

جدول زير جريان سرمايه . سرمايه گذاري خارجي در اين كشور ضعيف استكماكان جريان 

  .گذاري مستقيم خارجي را نشان مي دهد

  جريان سرمايه گذاري مستقيم خارجي در سيرالئون) 3(جدول شماره 

  2000-1990  2005  2006 2007  2008 

FDI flows )30  94  59  83  7 )ميليون دالر  

 8/29 2/111 8/69 8/104 4/38 درصدي از تشكيل سرمايه ثابت

  World Investment Report 2009: منبع

  تراز حسابهاي جاري سيرالئون

 صادرات و واردات يعني (تجارت مرئي :است متشكل از دو بخشيك كشور حساب جاري 

 جهانگردي، بيمه، بانكداري، مانند يعني درآمد و مخارج خدماتي( تجارت نامرئي ، و) كاالها

  ).پرداختي به آنها دريافتي از طرف هاي خارجي و بهره هاي سود و نيز كشتيراني
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ت اين كشور حسابهاي جاري سيرالئون در سالهاي مختلف منفي بوده كه حاكي از باال بودن واردا

جدول و نمودار زير روند تراز حسابهاي جاري سيرالئون را در سالهاي . در مقابل صادرات آن است

  . اخير نشان مي دهد

  تراز حسابهاي جاري سيرالئون) 4(جدول شماره 

تراز حسابهاي جاري سالتراز حسابهاي جاري سال

1991 612/0- 2003 808/4-  

1992  152/2-  2004  684/5-  

1993  828/7-  2005  971/6-  

1994 635/4- 2006 454/3-  

1995 647/6- 2007 442/3-  

1996 701/10- 2008 038/9-  

1997  507/1  2009  058/9-  

1998  078/5  2010  64/8-  

1999 916/7- 2011 408/7-  

2000 755/8- 2012 627/6-  

2001  269/6-  2013  947/5-  

2002  994/1-  2014  547/5-  

  World Investment Report 2009 :منبع
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جز در  2000دارائي هاي خارجي در سيرالئون نيز در سالهاي جنگ روند نزولي به خود گرفته و تا سال 

پس از پايان جنگ و افزايش امنيت اجتماعي و اقتصادي، روند دارائي . معدود مواردي منفي بوده است

  .ته استهاي خارجي در سيرالئون مجدد روند صعودي به خود گرف

 وضعيت دارائيهاي خارجي خالص در سيرالئون) 4(نمودار شماره 
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  تجارت

  بر اساس گزارش سازمان جهاني تجارت، كشورهاي عمده وارد كننده كاال از سيرالئون در

درصد مي  4درصد، هلند  و كانادا با  5/20درصد، آمريكا با  49به ترتيب بلژيك با  2008سال 

 .باشند

 9درصد، آمريكا با  10كشورهاي ساحل عاج و چين با  2008گزارش در سال  بر اساس همين 

درصد، عمده ترين كشورهاي صادركننده كاال  5درصد و هلند و هند با  6درصد، انگليس با 

 .به سيرالئون محسوب مي شوند

  ،عمده ترين اقالم صادراتي سيرالئون به جهان شامل الماس، سنگ معدني و سنگهاي گرانبها

 .كائو، قهوه و ماهي مي باشدكا

  ،عمده ترين اقالم وارداتي سيرالئون از دنيا شامل مواد غذائي، تجهيزات و ماشين آالت

مي  داروهاي انساني  و دامي سوخت و روغنهاي صنعتي، مواد شيميائي، كاميون و وسايل نقليه،

 .باشند

  نفت ،  ،ت  كشاورزي، قيرماشين آال شامل 2008اقالم صادراتي ايران به سيرالئون در سال

 .مي باشند لوازم خانه داري وروغن صنعتي ، خمير آماده 

  موردي يافت نشد 2008در خصوص اقالم وارداتي ايران از سيرالئون در سال. 

 توليدات معدني سيرالئون

سيرالئون نيز همانند ساير كشورهاي . قاره آفريقا به لحاظ مواد معدني قاره اي غني محسوب مي شود

محصوالت عمده معدني سيرالئون . آفريقائي جاذبه هاي زيادي براي سرمايه گذاري در اين بخش دارد
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در زير روند . مي باشند تيتانيم والماس، بوكسيت، طال، سنگ آهن ، كروميت ، سنگ معدني  :شامل

  :توليدات مواد معدني در سالهاي اخير آورده شده است

  )2000-2007(عدني در سيرالئون روند توليدات مواد م)5(جدول شماره

  2000  2001  2002  2003  2004  2005  2006  2007  

  الماس 
  )هزار قيراط(

5/77 5/224 7/351 8/506 8/691  8/668  3/582  7/604  

  بوكسيت 
  )هزار تن(

0  0  0  0  0  0  1/1071  1169  

  8/6  3/2  2/751  0 0 0 0 0  )اونس(طال

  ايلمنيت
  )هزار تن(

0  0  0  0  0  0  8/13  8/15  

Sources: Sierra Leonean authorities and Bank of Sierra Leone bulletin. 

 توليدات كشاورزي سيرالئون

برنج، قهوه، كاكائو، تنباكو، چوب، دام و احشام، مرغ ،  :محصوالت عمده كشاورزي سيرالئون شامل

مختلف در جدول زير  روند توليد محصوالت. مي باشند روغن نخل وماهي، بادام زميني ، هسته خرما 

  :آورده شده است
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 )هزار تن(توليد مواد كشاورزي اصلي در سيرالئون) 6(جدول شماره 

  2000  2001  2002  2003  2004  2005  2006  2007  
  1433  1062  552  579  446  422  311  248  برنج
  -  -  -  21  16  13  10  9  ذرت
  3865  2973  2287  623  480  400  314  240  نشاسته

سيب زميني 
  شيرين

21  21  25  28  37  192  168  177  

  127  115  167  152 117 98 49 29  بادام زميني
  -  -  -  -  547  520  75  -  قهوه
  -  -  -  -  2753  342  569  -  كاكائو

 142378 134284 132411 120621  82922  66567  62548  60104  انواع ماهي
Sources: Sierra Leonean authorities and Bank of Sierra Leone bulletin. 

هاي صنايع غذايي، سيگار، كفش،  منسوجات، الوار، فرآورده :محصوالت عمده صنعتي سيرالئون شامل

  .مي باشند پااليش نفت وكشتي  تعمير
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  اطالعات تجاري سيرالئون) 7(جدول شماره 

 ميليون نفر4/6 جمعيت  
كشورهاي عمده 

  واردكننده
 كاال از سيرالئون 

%) 4(، هلند %)  5/20( آمريكا، %) 49(بلژيك 
 %)4(، كانادا 

 )كيلومترمربع(71،740مساحت           
 فري تاون پايتخت

 انگليسي زبان رسمي

، % 10، مسيحي %60مسلمان  دين و مذهب
 %30عقايد محلي

كشورهاي عمده 
صادركننده كاال به 

 سيرالئون

، آمريكا %) 10(، چين %) 10(ساحل عاج 
 %)5(، هند %) 5(، هلند %) 6(انگليس ، %) 9(

شنگ، بو، كينما، ماكني، شهرهاي مهم
 بونث

    مناطق آزاد تجاري

توليد ناخالص داخلي 
GDP )ميليارد دالر(  

3/4 

 GDP 6%درصد رشد 
اقالم عمده صادراتي به 

 جهان

الماس، سنگ معدني و گرانبها، كاكائو،  قهوه 
 ، ماهي

 نرخ تورم          
 )درصد(

7/11% 

درآمدسرانه         
 )دالر(

700 

اقالم عمده وارداتي از 
 جهان

آالت ،  مواد غذايي ، تجهيزات و ماشين
سوخت وروغنهاي صنعتي، مواد شيميايي، 
كاميون و وسايل نقليه، داروهاي انساني  و 

 دامي

  و طالذخاير ارزي
 )ميليون دالر(

-   

بري با نوع پول و برا
 دالر

يك دالر=2962لئون
 آمريكا

اقالم عمده صادراتي 
  ايران 

 به سيرالئون

ماشين آالت  كشاورزي، قير نفت ، روغن 
 صنعتي ، خمير آماده ، لوازم خانه داري   بدهي خارجي  

 )ميليارد دالر(  
6/1 

محصوالت عمده 
  كشاورزي

   

برنج، قهوه، كاكائو، تنباكو،
مرغ ،  چوب، دام و احشام،

ماهي، بادام زميني ، هسته 
 خرما ، روغن نخل

مبادالت بازرگاني با
  جهان

 )ميليارد دالر(

 ترازتجاري صادرات واردات

2007
200

8 
200

7 
200

8 
200

7 
200

8 

5/0 5/0 4/02/0 
1/0  
)-( 

3/0 
)-( 
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محصوالت عمده 
 صنعتي

منسوجات، الوار ، فر
هاي صنايع غذايي،  آورده

، تعميركشتي  سيگار ، كفش
 ، پااليش نفت

  صادرات غير نفتي ايران
 )هزار دالر(

1385 1386  *1387 

122 80 542 

محصوالت عمده 
 معدني

الماس، بوكسيت، طال،
سنگ آهن ، كروميت ، 
 سنگ معدني ، تيتانيم

 واردات ايران
 )هزار دالر ( 

11 0 0 

 تراز بازرگاني
 )هزاردالر( 

111(+) 80 (+) 542 +)( 

تعداد و تاريخ آخرين 
 اجالس

- 

  آفريقايي –كشورهاي عربي  دفتر بازرگاني :ماخذ
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 نيروي انساني 

  منابع انساني

منابع انساني در . در تعاريف، منابع انساني به نيروي انساني توانمند و آموزش ديده گفته مي شود

ا بالفعل در شمار جمعيت فعال هر برگيرنده كليه افراد و نيروهاي انساني است كه به صورت بالقوه ي

اين منابع عامل اصلي و ضروري رشد و توسعه اقتصادي، اجتماعي، و . جامعه اي وجود دارد

  .فرهنگي هر نظام و جامعه اي محسوب مي شود

  توسعه انساني

به اين معنا كه . چند سالي است كه تئوريسين هاي جهان انسان را مبدا توسعه معرفي مي كنند

ذاري روي ابعاد فكري، جسمي و حقوق شهروندي او را معتبرترين شرط حركت به سرمايه گ

در دنياي امروز اين نظريه كه آزادي انسانها و ميزان . سمت توسعه بهينه اقتصادي مي دانند

صنعتي دارد، يك  –مشاركت آنها در فرايند توسعه نقش مستقيمي در رشد شاخص هاي اقتصادي 

مي توان به جرات گفت همواره زير بناي اصلي رشد و توسعه اقتصادي  تئوري اثبات شده است كه

بر همين اساس سازمانهاي بين المللي وابسته . كشورهاي صنعتي بعد از جنگ جهاني دوم بوده است

را در كشورها اندازه گيري و بر اساس اين شاخص  "شاخص توسعه انساني  "به سازمان ملل متحد 

 . كنندكشورها را رتبه بندي مي 
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 ) HDI(شاخص توسعه انساني 

محبوبه  ، م توسط آمارتياسن برنده جايزه نوبل اقتصاد 1990سال  در شاخص توسعه انساني 

همكاري گوستاورانيس  ازدانشگاه ييل ودساي استاد مدرسه اقتصاد  پاكستاني و با الحق اقتصاددان شهير

مورد  استفاده قرارگرفت و  (UNDP)مان ملل همان زمان توسط برنامه توسطه ساز از لندن تهيه شده و

  .به مرحله اجرا گذاشته شد 1991ازسال 

 HDI  نام جدولي تناسبي است كه درآن كشورهاي جهان براساس فاكتورهايي ازجمله درآمد

مورد ) دربدو تولد(اميد به زندگي  تغذيه و –بهداشت  –آموزش  –نرخ باسوادي  -سرانه واقعي 

  .رندمقايسه قرار مي گي

دهد و به  اين شاخص يكي ازنمودارهايي است كه توسعه اقتصادي دركشورها را نشان مي

  .نظرتوسعه انساني و متوسطه آسودگي هاي زندگي است  معني رتبه بندي كشورها از

  :كشورها از نظر شاخص توسعه انساني به سه سطح طبقه بندي شده اند ،)UNPD(مطابق گزارش

  باالسطح توسعه انساني  -الف

كشورهاي كه از سطح سواد، اميد به زندگي و قدرت خريد پايه باالتري برخوردارند، در اين 

است،  8/0در واقع، ارزش عددي شاخص توسعه انساني كشورهايي كه بيش از . گروه واقع شده اند

  . جزء گروه كشورهاي داراي سطح توسعه انساني باال هستند

  سطح توسعه انساني پايين -ب  
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ق طبقه بندي گزارش توسعه انساني، كشورهايي كه ارزش رقم شاخص توسعه انساني آنها مطاب

  . است، در گروه سطح توسعه انساني پايين قرار دارند 5/0كمتر از 

  سطح توسعه انساني ميانه -ج

طبق گزارش توسعه انساني، كشورهايي كه ارزش عددي شاخص توسعه انساني آنها در دامنه 

  .دارد، در گروه سطح توسعه انساني ميانه قرار دارندقرار  5/0و  8/0

به طور خالصه مي توان گفت كه اين شاخص ها به منظور اندازه گيري توانمند سازي انساني و 

. گسترش دامنه انتخاب انسان محاسبه شده و مفهوم آن فراتر از افزايش يا كاهش درآمد ملي است

را قادر مي سازد استعدادهاي خود را به صورت كامل توسعه انساني، ايجاد محيطي است كه مردم 

بنابر اين مي توان گفت كه توسعه انساني، گسترش انتخاب انسانهاست و اساس . بارور كنند

  .گسترش انتخاب ، ايجاد توانائي ها و يا توانمند سازي انسان است

زم براي بهره مندي از برخورداري از زندگي طوالني توام با سالمتي، دسترسي به آموزش و منابع ال

. سطح زندگي مناسب و توانائي مشاركت فعال در جامعه، دامنه انتخاب انسان را گسترش مي دهد

  .در واقع مي توان گفت كه توسعه ديدگاه مشتركي با حقوق انساني دارد

اهميت . شاخص توسعه انساني از متغيرهاي آموزشي، بهداشتي و اقتصادي تشكيل شده است

عنوان يكي از شاخص هاي مهم توسعه انساني موجب شده است كه نرخ با سوادي آموزش به 

بزرگساالن بر اساس دو سوم ارزش كل و نيز ميزان ثبت نام تحصيلي در تمام دوره هاي آموزش 

  .ابتدائي، متوسطه و عالي بر اساس يك سوم ارزش كل مورد استفاده قرار گيرد
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وسعه انساني دخالت دارد، اميد به زندگي در بدو شاخص ديگري كه در تركيب شاخص نهائي ت

تولد است كه سطح سالمت و بهداشت افراد جامعه را نشان مي دهد زيرا بسط و گسترش 

  .استعدادها و نيز انتخابهاي انساني در گرو عمر طوالني و همراه با سالمت آنان است

فر تا يك تعلق مي گيرد كه براي اندازه گيري شاخص توسعه انساني به كشورها نمره اي بين ص

هرچه اين عدد از صفر به سمت يك حركت كند  نشان دهنده وضعيت بهتر شاخص توسعه انساني 

 2007نتايج اندازه گيري اين شاخص در كشورهاي مختلف جهان در سال . در ميان كشورهاست

شورها درصد ك 6/30درصد كشورها داراي شاخص توسعه انساني متوسط،  49نشان مي دهد كه 

  .داراي شاخص توسعه انساني باال و بقيه كشورها داراي شاخص توسعه انساني پائين مي باشند

را از بين  180رتبه  365/0با شاخص توسعه انساني 2007بر اساس اين گزارش سيرالئون در سال 

. كشور جهان  به خود اختصاص داده و در گروه كشورهاي داراي توسعه انساني پائين است 182

اما . هيچ تغييري نكرده است) 2006(اخص توسعه انساني سيرالئون در اين سال نسبت به سال قبل ش

دو پله سعود داشته كه نشان از روند رو به جلو اين كشور در توسعه منابع  2002نسبت به سال 

 88در رتبه  782/0اين در حالي است كه ايران در همين سال با شاخص توسعه انساني . انساني است

  .بوده و در گروه كشورهاي داراي توسعه انساني متوسط قرار گرفته است
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  دوازده كشور داراي شاخص توسعه انساني پائين) 9(جدول شماره 

 رتبه

 كشور

 شاخص توسعه انساني

2007 
تغيير نسبت به 

 2006سال 
2007 

تغيير نسبت 

  2006به سال 

414/0 اتيوپي ▬ 171  ▲ 012/0  

402/0 موزامبيك ▬ 172  ▲ 005/0  

396/0 گينه بيسائو (١) ▲ 173  ▲ 005/0  

394/0 بروندي (١) ▲ 174  ▲ 007/0  

392/0 چاد (٢) ▼ 175  ▼ 001/0  

389/0 جمهوري كنگو (١) ▲ 176  ▲ 018/0  

389/0 بوركينه فاسو (١) ▼ 177  ▲ 005/0  

371/0 مالي (١) ▲ 178  ▲ 005/0  

جمهوري آفريقاي مركزي (١) ▼ 179 369/0  ▲0 002/  

365/0 سيرالئون ▬ 180  ▲ 008/0  

352/0 افغانستان ▬ 181  ▲ 002/0  

340/0 نيجر ▬ 182  ▲ 005/0  

  Human development report 2009-UN:منبع

بر اساس گزارش سازمان ملل مشخصات جمعيت سيرالئون در سالهاي مختلف در جدول زير 

 2002اين اساس جمعيت اين كشور در سال بر . پيش بيني شده است 2025آورده شده و براي سال 
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كه . هزار نفر خواهد رسيد 52ميليون  9به  2025هزار نفر بوده كه در سال   814ميليون و  4معادل 

اين در حالي است كه جمعيت كره . درصدي جمعيت در اين دوره زماني دارد 88نشان از رشد 

ميليون نفر در سال  936ميليارد و  7به  2002ل ميليارد و دويست و يازده ميليون نفر در سا 6زمين از 

بر اين اساس نسبت نرخ رشد جمعيت . درصدي خواهد داشت 6/28خواهد رسيد كه رشد  2025

برابر خواهد بود كه نشان  08/3در سيرالئون در دوره ياد شده در مقايسه با نرخ رشد جمعيت جهان 

 1همچنين چگالي جمعيتي. خواهد بود 2002-2025از رشد باالي جمعيت در اين كشور در دوره 

مي باشد كه در مقايسه با چگالي  2000نفر به ازاي هر كيلومتر مربع در سال  4/61در اين كشور 

  .رقم باالئي محسوب مي شود) نفر در هر كيلومتر مربع 1/45معادل (جمعيتي جهان 

در مناطق شهري و  2000تا سال  1980در سيرالئون از سال  2ميانگين نرخ رشد ساالنه جمعيت

درصد، در مناطق  2ميانگين رشد كل جمعيت در اين دوره برابر . روستائي متفاوت بوده است

اين در حالي است . درصد بوده است  2شهري معادل صفر درصد و در مناطق روستائي نيز معادل 

درصد  9/0ري، درصد، در مناطق شه 6/1كه ميانگين نرخ رشد جمعيت در دنيا در دوره مورد نظر 

  . درصد بوده است 4/2و در مناطق روستائي، 

درصد كل جمعيت و درصد  45معادل  2002سال در سال  15بر اساس گزارش، درصد افراد زير 

همچنين در سال . درصد كل جمعيت را شامل مي شود 3سال در همين سال معادل  65افراد باالي 

                                                            
مي  محاسبه WRIدانسيته جمعيت در واقع تعداد افراد در هر كيلو متر مربع از مساحت مشور مي باشد كه با استفاده از  - 1

  .استفاده شده است  FAOSTATدر محاسبه فرمول مساحت زمين نيز از گزارش . شود
اندازه جمعيت يك كشور، توزيع سني و جمعيتي، سطح مهاجرت بين المللي و : مقدار آن با توجه به پارامترهاي - 2

ري و روستائي اندازه داخلي، نرخ زاد و ولد و مرگ و مير، گروههاي سني و جنسيتي مختلف و نرخ رشد جمعيت شه
  .گيري مي شود
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اين در حالي است كه در همين . مي كرده انددرصد جمعيت در مناطق شهري زندگي  37،  2000

  .درصد بوده است 47سال ميزان جمعيت شهرنشين دنيا 

  2025و پيش بيني آن در سال  2002شاخص هاي جمعيتي در سال ) 10(جدول شماره 

  جهان  آفريقا سيرالئون  شاخص

 2519495  176775  1944 )هزار نفر(1950جمعيت كل در 

 6211082  683782  4814 )نفرهزار(2002جمعيت كل در 

 7936741 1157847  9052 )هزار نفر(2025برآورد جمعيت در 

  1/45  3/25  4/61 )نفر در كيلومتر مربع(دانسيته جمعيت 

  %6/1  %7/2  %2  )2000-1980(ميانگين كل نرخ رشد ساالنه جمعيت 

  %9/0  %9/1  %0  )2000-1980(ميانگين نرخ رشد ساالنه جمعيت شهري 

  %4/2  %7/4  %2  )2000-1980(ن نرخ رشد ساالنه جمعيت روستائي ميانگي

  http://earthtrends.wri.org :منبع
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  1975-2025جمعيت بر اساس گروه سني در سيرالئون در سالهاي ) 6(نمودار شماره 

  

  http://earthtrends.wri.org :منبع

 5/6در اين كشور معادل  1975-1980بر اساس اين گزارش، ميانگين نرخ زاد و ولد در دوره 

  .درصد بوده است 5/6نيز معادل  2000-2005درصد و در دوره 

تولد و در كودكان زير  1000نفر به ازاي هر 146ميانگين نرخ مرگ و مير در كودكان زير يكسال 

  .تولد بوده است 1000مرگ به ازاي هر  316ن نرخ معادل سال اي 5

به ترتيب  2000-2005همچنين در اين گزارش اميد به زندگي در زنان و مردان سيرالئون در دوره 

اين در حالي است كه ميانگين اميد به زندگي در دوره . درصد ذكر شده است 2/39و  8/41معادل 

 3/48و  8/49بوده و  آفريقا به ترتيب  9/63و  1/68ترتيب  ياد شده در جهان در زنان و مردان به

كه نشان دهنده دوره كوتاه تر اميد به زندگي در اين كشور در مقايسه با قاره آفريقا و . بوده است

  .جهان است
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  اميد به زندگي و شاخص زاد و ولد و مرگ و مير در سيرالئون، آفريقا و جهان) 11(جدول شماره 

  جهان  آفريقا سيرالئون  شاخص

  9/3  7/6  5/6  1975-1980نرخ زاد و ولد در 

  7/2  6/5  5/6 1975-1980نرخ زاد و ولد در 

  55  89  146 2000-2005سال در1نرخ مرگ و مير نوزادان زير

  83  175  316 2000سال در5نرخ مرگ و مير نوزادان زير

  1/68  ٨/۴٩  8/41  2000-2005اميد به زندگي در زنان در 

  9/63  3/48  2/39  2000-2005به زندگي در مردان در  اميد

000/170 2001يا ايدز در سال HIVتعدادكودكان و بزرگساالن آلوده به  000/500/28 000/000/40 

  %2/1  %9  %7 2001يا ايدز در سال HIVسال آلوده به49تا15درصد بزرگساالن بين 

 000/000/14 000/000/11  000/42 2001اپيدمي تا سالتعداد بچه هاي يتيم شده بوسيله ايدز از شروع

  http://earthtrends.wri.org :منبع
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  1975-2025مقايسه اميد به زندگي در سيرالئون و جهان در سالهاي ) 7(نمودار شماره 

  

  http://earthtrends.wri.org :منبع

درصد  88، 2000در اين گزارش دسترسي به بهداشت مناسب در مناطق شهري اين كشور در سال 

درصد بوده كه در مقايسه با ميانگين مناطق شهري و روستائيِ دنيا و قاره  53و در مناطق روستائي 

مناطق شهري و روستائي اين  همچنين دسترسي به منابع آب مناسب در. آفريقا، باالتر بوده است

درصد بوده كه در مقايسه با ميانگين جهاني و قاره آفريقا، چه در مناطق  46و  75كشور به ترتيب 

  .شهري و چه در مناطق روستائي پائين تر بوده است
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  دسترسي به آب و بهداشت مناسب در سيرالئون، آفريقا و جهان) 12(جدول شماره 

 جهان آفريقا سيرالئون  شاخص

  %85  %72  %88 در مناطق شهري2000دسترسي به بهداشت مناسب در سال

  %40  %44  %53  در مناطق روستائي2000دسترسي به بهداشت مناسب در سال

  %95  %82  %75  در مناطق شهري 2000دسترسي به منابع آب مناسب در سال 

  %71  %47  %46 در مناطق روستائي2000دسترسي به منابع آب مناسب در سال

  http://earthtrends.wri.org :منبع

 ميالدي 2007كشورجهان درسال  182براساس گزارش برنامه توسعه سازمان ملل دربين 

 3جدول زير روند اين شاخص را . را داراست جهان  180رتبه  سيرالئون به لحاظ شاخص توسعه انساني

  :راي كشور سيرالئون نشان داده و آن را با سه كشور منتخب مقايسه كرده استسال اخير ب

   2005 -2007كشور منتخب در سالهاي 3سيرالئون با  HDIمقايسه شاخص ) 13(جدول شماره 

مقدار 
شاخص در 

2005سال   

مقدار 
شاخص در 

2006سال 

مقدار 
شاخص در 

2007سال 

تغيير رتبه 
 2006از 
2007به   

رتبه در 
سال 
2006 

 كشور

968/0  970/0  971/0  نروژ 1 0 
773/0  777/0  782/0   ايران  87  -1 
350/0  357/0  365/0  سيرالئون 180 0 
330/0  335/0  340/0  نيجر 182 0 

 UNESCO Institute for Statistics 2009 :منبع
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  2007كشور منتخب در سال  3سيرالئون با  HDIمقايسه شاخص ) 8(نمودار شماره 

  

  اطالعات جدول فوق :منبع

ازنظر شاخص توسعه انساني نروژ باالترين  ميالدي 2007براساس همين گزارش ، درسال 

همچنين ميانگين شاخص توسعه انساني در قاره . كشور جهان و نيجر پايين ترين كشور جهان بوده است 

ين قاره نيز وضع مطلوبي برآورد شده كه سيرالئون در مقايسه با ميانگ 547/0معادل  2007آفريقا در سال 

  .ندارد

 6ميانگين سه شاخص اميد به زندگي   (HDI)همانگونه كه ذكرشد معيار محاسبه اين شاخص 

  .است  (PPP)ودرآمد سرانه تبديل شده براساس قدرت برابري خريد   7پيشرفت آموزشي 

  اميد به زندگي

سيرالئون به طور يد به زندگي در ام ميالدي 2007براساس گزارش برنامه توسعه سازمان ملل درسال 

پائين ) 53سال/ 9(سال مي باشد كه در مقايسه با ميانگين اميد به زندگي در قاره آفريقا 3/47متوسط 
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سال برآورد شده  5/48سال و در زنان  46همچنين ميانگين اميد به زندگي از تولد در مردان .  است

  .است

 پيشرفت آموزشي

 15نرخ با سوادي افراد باالي  ميالدي 2007سازمان ملل درسال  براساس گزارش برنامه توسعه

ميانگين نرخ . درصد بوده است 3/63بوده در حالي كه ميانگين قاره آفريقا معادل درصد  1/38سال 

  .درصد بوده است 8/26سال  15درصد و در زنان باالي  50سال  15باسوادي در مردان باالي 

لي دختران سيرالئون واكنش منفي والدين و جامعه نسبت به يكي از عوامل مؤثر بر وضع تحصي

توان از هزينه فرصت تحصيل، سطح  از ديگر عوامل مؤثر مي. تحصيالت دختران به روش غربي است

عمومي رفاه و توسعه اقتصادي، ناهمگوني ميان مناطق شهري و روستايي، فرصتهاي شغلي نامطلوب و 

از اين عوامل به جز بهبود برنامه درسي، . رسي محدود نام بردهاي د كيفيت پايين مدارس و برنامه

تجديد نظر در كتابهاي آموزشي و افزايش تعداد معلمان زن، بقيه نيازمند استراتژيهايي هستند كه از 

يكي از رهيافتهاي مؤثر براي افزايش . يابد رود و به خانواده و جامعه نيز ارتباط مي سطح مدرسه فراتر مي

كم دو  اين استراتژي دست. اي است كه بايد در باره مادران به كار برد آموزان دختر شيوه شتعداد دان

پايه دارد كاهش وابستگي مادران به فرزندان و نيز افزايش سطح تحصيلي آنان ضمن اينكه چنين 

  .هايي بايد ادامه يابد الزم است ساختار آموزش رسمي با فرهنگ و زبان بومي هماهنگ گردد برنامه

تحولي كه در آموزش و پرورش سيرالئون ايجاد شده بخشي از دگرگونيهاي وسيع اجتماعي و 

رود كه طي آن سياستهاي به جامانده از فرهنگ غربي مردود قلمداد شود و  فرهنگي افريقا به شمار مي

يمات پروري به تعل به جاي مسايل سياسي به شرايط اجتماعي فرهنگي اولويت داده شود، به جاي نخبه
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هاي آموزش مدارس  همگاني توجه شود، ارتباط مدارس با زندگي و كار مولد بيشتر باشد و برنامه

  .هويت فرهنگي دختران و پسران را احيا سازند و پيوند بين تعليم و تربيت و رشد اجتماعي عملي گردد

 سالمت عمومي

سرانه . ي شوددرصد از كل مخارج دولت صرف سالمت عمومي م 8/7بر اساس اين گزارش 

  . برآورد شده است 2007دالر در سال  20مخارج عمومي روس سالمت افراد 

  فقر

احتمال زنده ماندن افراد تا . دنياست 128شاخص فقر در جهان داراي رتبه   سيرالئون بر اساس

سال در فاصله  15درصد بوده و نرخ بي سوادي بزرگساالن باالي  31يالگي در اين كشور  40سن 

درصد از  4/53بر اساس گزارش سازمان ملل متحد . بوده است 9/61، معادل 1999-2007ي سالها

 1/76دالر در روز درآمد داشته اند همچنين  25/1زير  2000-2007جمعيت سيرالئون در بين سالهاي 

. درصد از جمعيت سيرالئون در همين دوره زماني زير دو دالر به طور متوسط در روز درآمد داشته اند

  :شاخص هاي مرتبط با فقر در جدول زير آورده شده است
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  شاخص فقر و موارد مرتبط با آن در كشور سيرالئون و مقايسه آن با ايران ) 14(جدول شماره 

  ايران  سيرالئون  

  59  128  )2007رتبه در جهان در سال (شاخص فقر 

  %1/6  %31  )2005-2010(سالگي  40احتمال زنده ماندن تا 

  %7/17  %9/61  )1999-2007(سال 15سوادي بزرگساالن باالي  نرخ بي

  %6  %47  )2006(جمعيتي كه به منابع آب سالم دسترسي ندارند 

  %11  %30  )2000-2006(سال به پائين و زير وزن طبيعي 5كودكان 

  درصد 2كمتر از   %4/53  )2000-2007(دالر در روز 25/1جمعيت با درآمد زير

  درصد 8كمتر از   %1/76  )2000-2007(و دالر در روزجمعيت با درآمد زير د

  www.hdr.undp.org/en/statistics/tn1: منبع
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  شرايط بانكهاي فعال و جابجائي پول ،برابري پول محلي

  نظام بانكي در قاره آفريقا

آفريقايي درتمام ساختارهاي سياسي و اقتصادي خود، بحران زده بود، بازارهايشان قاره درگذشته، 

در چنين شرايطي بانكداران .ررسمي و بسيار ناچيز بود و زيرساختارها ثباتي را ازخود نشان نمي دادغي

اغلب درآمدي آنچناني را در برابر كمترين كار داشتند و معموالً با پرداختي ناچيز، با ارزش  آفريقائي

رخي ازبهترين و مي توانستند ب كردندترين اوراق بهادار را براي دولت هاي خود دريافت مي 

درآمدهاي سودآور در جهان را ازآن خود كنند در نتيجه، عمده مردم آفريقا به خدمات مالي دسترسي 

  . پيدا نكرده بودند

به  پايدار طبق اعالم صندوق بين المللي پول، اينك قاره آفريقاپس ازاستقالل و در بهترين شرايط اقتصاد

درصد درسال  6/8به  2006درصد درسال 5/7قعي آن ازسر مي برد و انتظار مي رود رشد ناخالص وا

  . اين عملكرد تا حد زيادي مرهون كاالهاي فراوان و پول هاي نفتي است. برسد2008

البته كمك هاي مالي خارجي هم كمك شاياني كرده اما نبايد ازنظر دور داشت كه مديريت خوب 

اين گونه . مل مهمي محسوب مي شونداقتصادي، صداقت قابل مالحظه وسياست هاي باثبات نيز عوا

سياست ها به اين معني هستندكه نه تنها بانك ها با تالش مي توانند سودبيشتري را كسب كنند بلكه 

آنها بعدها تشويق مي شوند تا درصدد يافتن مشتريان جديدي باشندكه به .باعث رشد بانكي نيز مي شود

مايت و تشويق دستيابي به خدمات مالي در آفريقا بانك جهاني براين باوراست كه ح. آن نيازدارند
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امري ضروري است چراكه اين اقدام باعث رشد و كمك به كاهش شكاف درآمد بين فقير و غني شده 

  .است

درصد خانواده هاي آفريقايي داراي حساب جداگانه بانكي هستند و از جانب  20ازطرفي، امروزه فقط 

درصد توليد ناخالص ملي  18اب اعتبارخصوصي براي ديگر شركتهاي تجاري درصدد گشايش حس

درآفريقا هستند و درحال حاضر اين رقم براي آنگوال، چاد، كنگو، گينه بيسائو و سيرالئون در مقايسه با 

اما در اتيوپي، اوگاندا و تانزانيا هريكصد هزارنفريك . درصد است 5درصد در جنوب آسيا كمتراز  30

دالر نياز دارد  700يا در كامرون گشايش حساب بانكي هزينه اي معادل . رندشعبه بانكي رابراي خود دا

يا دركشور سوازيلند براي اين كه زني بتواند براي خودحساب بانكي . كه بيش از درآمد مردم است

درصد جوانان آن  75داشته باشد بايد اول ازپدر، شوهر يا برادرش اجازه گرفته باشد، دركشوري كه 

از محل زندگي خود ندارند و ياحتي در آفريقاي جنوبي با تجربه مالي باال، تقريباً نيمي آدرس دقيقي 

  .ازجوانان داراي حساب بانكي مشخصي نيستند

دركشورهايي مانند . ازسوي ديگر، ميليونها آفريقايي هنوز پول خودرا زير بالش پنهان مي كنند 

ناچار دربخش خدمات غيررسمي چون باشگاه هاي آفريقاي جنوبي، كنيا و اوگاندا بسياري ازمردم به 

هر چند خدمات خرده نظام مالي برخي شكاف هاي موجود را . تفريحي سرمايه گذاري مي كنند

پركرده اما مواردي اينچنين بسيارمعدود است و معموالً بانكها مي توانند در مقياس بزرگي خدمات مالي 

  . را در دسترس مردم قرار دهند

كشورها، سياستهاي پولي پيش بيني شده فضا را براي بانكداري مهيا مي سازد و خصوصي  بسياري از در

سازي بانك هاي دولتي نيز فرصت ها و شرايط بهتري ايجاد مي كند كه ارزش بااليي 

ميليون نايرا  2بانك مركزي نيجريه توانست حداقل امكانات سرمايه اي بانكي را از  2004درسال،.دارد
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بيليون برساند كه خود باعث محدوديت در درصدي مالكيت دولت بر بانكها  25به ) الرميليون د 15(

بانك كاهش پيداكرده اما تعداد شعب  25به  2004بانك درسال  89امروزه، تعداد بانكها از .گرديد

  .واحد افزايش يافته است 600بانكي به بيش از 

كشورهاي ديگر جهان را به اين قاره بيش پيشرفت هاي حاصله اموراقتصادي در آفريقا اينك توجه 

 5/6بانك صنعتي وتجاري چين دربزرگترين سرمايه گذاري خود در آفريقا .ازپيش جلب كرده است

 18درصد سهام بانك استاندارد آفريقاي جنوبي اختصاص داده است كه اينك در  20بيليون دالر براي 

كه بيش از يك قرن است براي » باركليز« بانك انگليسي 2005درسال . كشور آفريقايي فعال است

بانك هاي ديگر آفريقاي جنوبي را خريداري كرده » اي بي اس اي«آفريقا كارمي كند، بيشترسهام 

اين بود كه آمال انگليس درسراسر قاره آفريقا وسعت يافت وگونه هاي استعماري در سرمايه . است

قاره آفريقا درحال «: مي گويد» باركليز«اسان يكي از كارشن. گذاري هاي مالي را از آن خود نمود

آفريقاي جنوبي دراين خصوص به عنوان كشوري مادر در تمام » .انتقال ازنظام غيربانكي به بانكي است

اقتصاد اين كشور از اقتصاد كشورهاي همسايه خود بسيار باالتراست كه  .منطقه آفريقا عمل كرده است

در دوران پس از آپارتايد، دولت بانكها را . چ منطقه درجهان نيستخود اين قياس، قابل مقايسه با هي

بانكهاتالش كرده اند . تشويق كرد تا با فعاليت خود كاالها را ارزانتر و ساده تر به دست مردم برسانند

ازسوي  .تاآنجا كه ممكن است امكانات خدماتي خود را حتي به مناطق روستايي نيز برسانند

از آنجا كه تعداد معدودي از مردم آفريقا . هم دراين باره بي تأثير نبوده استديگرتكنولوژي نوين 

، درصد افرادي كه با بانك 17داراي حساب بانكي هستند، براي مثال دركشورهايي چون كنيا و بوتسوانا

در آفريقاي جنوبي، كنگو و كنيا خدمات مالي . سروكار ندارند صاحب يك دستگاه موبايل هستند

در اين راستا . ن هاي موبايل انجام مي شود، هرچند نمي توان به آنها نام بانك را نهادتوسط تلف

مشتركان ازطريق تايپ تعدادي از كليد هاي موبايل امكان گشايش حساب بانكي، بررسي آخرين 
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دركنيا، كشوري . وضعيت حساب بانكي،پرداخت قبوض و يا انتقال سپرده هاي خود را دارا خواهند بود

يا پرداخت » پسا«رآن سه ميليون نفرداراي حساب بانكي هستندبيش از يك ميليون نفرازسيستمكه د

  .موبايلي استفاده مي كنند

بانكهاي آفريقاي جنوبي به خوبي اين مسئله را در بازار داخلي ياد گرفته اند كه الگوي ديگرمناطق 

تاده دردرياچه ويكتورياي اوگاندا را بانك استاندارد ازطريق سيستم هوايي، شعبه بانكي دوراف. باشند

بنابراين . اين مهم ازطريق خريد يك واحد بانكي در اوگاندا عملي شده است. سرويس مي دهد

سال گذشته داراي حساب بانكي شده  5هزارنفرطي  700ميليون جمعيت درحال حاضر 30دركشوري با

  .ها سياست ديگر بانكي استپائين بودن قيمت . درصد بازار بدين منوال كنترل مي شود 40و

با تمهيداتي چون جمع آوري پول » باركلي«درغنا، بانك .اما، رقابت هم در آفريقا قابل مالحظه است

اما همين بانك ادعايش اين است كه .ازميان تجار خرد بازار امنيت مالي آنها را تأمين كرده است

طي دوسال گذشته اين . دست وپا كند)رميليون دال154(ميليون يورو 75توانسته بازاري را به ارزش 

ليكن براي موفقيت . حائزين شرايط وام هم بدهد هزاربازرگان توانسته به 200بانك با ارائه خدمات به 

  . بيشتر كارهاي زيادي بايد صورت گيرد

براي جلب مشتريان تازه بانكها بايد با اتخاذ سياستهاي جديدي چون كاهش هزينه ها ومديريت ريسكها 

اقتصاد آفريقاي جنوب صحرا در حال رشد است وبه استثناي مواردي محدود اين . ارد ميدان شودو

درصد كل سرمايه  40توليد ناخالص ملي آفريقاي جنوبي به تنهايي تقريباً . اقتصاد وسعت معدود، دارد

هنوز بايد با فقرنسبي روبه كاهش است اما چهار نفر از هرده نفر آفريقايي روزانه . را تشكيل مي دهد

  . كمتر از يك دالر در روز سركنند
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در . كشور آفريقايي مشكل فوق به نوعي وجوددارد 48كشوراز 40طبق اعالم بانك جهاني در

كشورهاي كنگو، ماالوي، موزامبيك و سيرالئون روند بازپرداخت وام بيش از ارزش وام هزينه 

. در آفريقا با اقتصاد شوك آوري روبرويندبه استثناي آفريقاي جنوبي كشورهاي زيادي  .دربردارد

فقدان اعتماد به بانكهاي محلي . دركشورهايي مانند زيمبابوه و سودان ثبات اقتصادي درحد انتظار نيست

بسياري از . دليلي مهم در نگهداشتن سرمايه ازطرف بسياري ازمردم آفريقا درخارج مرزهاي آفريقاست

ايي را دنبال كنند كه به بانكها اجازه بدهد كه راحت تر عمل كشورهاي آفريقايي هنوز بايد سياسته

به نظر مي رسد همگرايي منطقه اي دراين مرحله ضروري باشد و در همين حال بسياري از مردم . كنند

   .آفريقا دوست دارند تا پول خود را از زير بالش بردارند

  وضعيت برابري پول محلي

در جدول زير وضعيت . خود به يكصد سنت تقسيم مي شود واحد پول سيرالئون لئون نام دارد كه

  : برابري پول محلي سيرالئون در برابر دالر آمريكا در سالهاي مختلف آورده شده است
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  وضعيت برابري لئون در برابر دالر آمريكا) 15(جدول شماره 

  ميانگين ساالنه  سال  ميانگين ساالنه  سال

1995  9/753  2002  2/2099  

1996  8/920  2003  4/2345  

1997  9/981 2004  3/2701  

1998  7/1564 2005  6/2889  

1999  4/1820 2006  1/2971  

2000  7/2098 2007  3/2983  

2001  2/1985  2008  2/2981  

Sources: Sierra Leonean authorities; IFS, RETS; and IMF Information Notice System-2008  

  موثر  و اسمي نرخ ارز واقعي

سال . را نشان مي دهد 1995-1007موثر در سيرالئون را در دوره  و اسمي جدول زير نرخ ارز واقعي

  :سال پايه در اين محاسبات فرض شده است 2000

  

  



66 

 

  در سيرالئون و اسمي نرخ ارز موثر واقعي) 16(جدول شماره 

نرخ  ميانگين ساالنه  

  اقعي موثرارز و

ميانگين ساالنه نرخ 

  موثر اسميارز 

ميانگين ساالنه نرخ   الس

  ارز واقعي موثر

نرخ  ميانگين ساالنه

  موثر ارز اسمي

1995  3/218 7/94 2002 1/100  5/94  

1996  2/180 2/95 2003 4/78  7/77  

1997  2/187  4/108  2004  7/62  5/69  

1998  1/118  3/92  2005  3/58  9/70  

1999  7/104  4/108  2006  5/56  5/73  

2000  100 100 2007 2/52  8/73  

2001  9/109 4/109 2008 8/48  4/75  

Sources: Sierra Leonean authorities; IFS, RETS; and IMF Information Notice System-

2008  

  :نمودار زير نرخ واقعي و اسمي موثر ارز در سيرالئون را در دوره فوق نشان مي دهد
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  )1995-2008(ر سيرالئونروند نرخ ارز موثر واقعي و اسمي د) 9(نمودار شماره 

  

Sources: Sierra Leonean authorities; IFS, RETS; and IMF Information Notice System-2008  

  بانكهاي فعال سيرالئون

در جدول زير نام بانكهاي تجاري سيرالئون ، تاريخ تاسيس، نوع بانك به لحاظ خصوصي و دولتي 

  :كر شده استتعداد شعب و ساير مشخصات بانكها ذ بودن،
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  مشخصات كلي بانك هاي سيرالئون) 17(جدول شماره  

تاريخ   نام بانك

  تاسيس

 ذخاير بانك  درصد شراكت

  )بيليون لئون(

كل 

  سپرده ها

تعداد 

  شعب

تعداد 

 خصوصي دولتي  كاركنان

BLCB1 1973  100  0  35  272  9  391  

RCB2  1999  51  49  17  223  11  335  

SCBSL3 1971  0  100 21  179  3  119  

UTB4 1995  0  100 10  47  7  177  

GTB5 2002  0  100 6  102  4  162  

FIB6  2002  0  100 1  32  7  146  

ICB7 2004  0  100 1  12  2  30  

ECB 2006  0  100 3-  64  4  110  

PCB 2007  0  100 3-  9  3  160  

AB 2007  0  100 4  17  2  59  

UBA 2008  0  100 0  6  1  68  

SKYE  2008  0  100 2-  0  1  26  

ZENITE 2008  0  100  0  0  1  22  

Source: Bank of Sierra Leone  

                                                            
1 Sierra Leone Commercial Bank Limited 
2 Rokel Commercial Bank (SL) Limited 
3 Standard Chartered Bank Sierra Leone Limited 
4 Union Trust Bank Limited 
5 Guaranty Trust Bank imited Limited 
6 First International Bank Limited 
7 International Commercial Bank Limited 
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وام هاي بانكي توزيع شده توسط بانكهاي تجاري سيرالئون در بخش هاي مختلف اقتصادي متفاوت 

سال گذشته نشان  4بوده است جدول زير توزيع وام بانكي در بخش هاي مختلف اقتصادي را در طول 

  :مي دهد

  )درصد(يع وامهاي بانكي تجاري در بخش هاي مختلف اقتصادي در سيرالئون توز) 18(جدول شماره

  2008  2007  2006 2005 20041 سال

  3/23  9/28  1/33 1/35 41 تجارت و مالي

  6/16  9/16  6/18  1/22  20  ساختمان

  2/9  5  1/9  12  9/15  زيرساخت

  7/3  5/2  9/0  2  9/1  كشاورزي، جنگلداري و شيالت

  8/1  5/1  5/1 8/0 2/0 معدن

  4/45  2/45  8/36 1/28 1/21 2ساير بخشها

  100  100  100 100 100 جمع كل

Source: Bank of Sierra Leone  

 

به طور آزادانه و توسط بانكهاي تجاري تعيين مي   1993هره بانكهاي سيرالئون از تاريخ آگوست نرخ ب

در جدول زير نرخ . را تعيين مي كرد قبل از آن تاريخ بانك سيرالئون حداقل نرخ سود  سپرده ها. گردد
                                                            

  .داده ها مربوط به انتهاي هر دوره مي باشد - ١
  .شامل بخشهاي آب، برق، گاز، حمل و نقل، مخازن، ارتباطات، خدمات و متفرقه مي باشد - 2
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سال  5بهره وامهاي اعطائي توسط بانكهاي سيرالئون و نرخ سود سپرده هاي بانكي در اين كشور براي 

  :اخير آورده شده است

  در بانكهاي تجاري سيرالئون ونقدينگي نرخ وام و نرخ سپرده ها) 19(جدول شماره 

  2004  2005  2006  2007  2008  

  24  25  24 24 23 كهاي تجارينرخ وام بان

  7/10  3/10  1/11 1/11 6/11 ماهه3-6نرخ سپرده هاي بانكي

  7  4/7  6/7 6/7 1/8 ماهه9-12نرخ سپرده هاي بانكي

  443823  279319  241956 250822 169916 )ميليون لئون(نقدينگي و دارائي هاي نقد

Source: Bank of Sierra Leone  
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  ر بخش پروژه هاي زيرساختيبرنامه هاي توسعه اي د

بر اساس گزارش بانك جهاني در زمينه پروژه هاي زير ساختي در كشور سيرالئون، بخش 

با اين همه بيشترين سرمايه گذاري هاي انجام شده . خصوصي سرمايه گذاري چنداني نداشته است 

تا سال  1998 از سال. توسط بخش خصوصي در زيرساختهاي اين كشور در بخش ارتباطات بوده است

 2005پروژه مخابراتي انجام داده كه آخرين آن مربوط به سال  4، بخش خصوصي در اين كشور  2008

 بوده كه توسط شركت International )و با حمايت بانك جهاني انجام شده ) يك شركت كويتي

صوصي جدول زير پروژه هاي انجام شده و در دست احداث در كشور سيرالئون توسط بخش خ. است

  :نمايش مي دهد) شامل بخش انرژي، مخابرات، حمل و نقل و آب و فاضالب(را در بخشهاي مختلف 

-2008(تعداد پروژه هاي انجام شده توسط بخش خصوصي در سيرالئون )20(جدول شماره 

1990(  

 بخش انرژي
بخش 
  مخابرات

  بخش 
  حمل و نقل

 بخش
آب و 
  فاضالب

كل پروژه 
  ها

 سال

0  0  0 0 0 1990 
0  0  0 0 0 1991 
0  0  0  0  0  1992  
0  0  0  0  0  1993  
0  0  0 0 0 1994 
0  0  0  0  0  1995  
0  0  0 0 0 1996 
0  0  0 0 0 1997 
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0  1  0 0 1 1998 
0  0  0 0 0 1999 
0  1  0 0 1 2000 
0  0  0 0 0 2001 
0  0  0 0 0 2002 
0  0  0 0 0 2003 
0  1  0 0 1 2004 
0  1  0 0 1 2005 
0  0  0 0 0 2006 
1  0  0  0  1  2007  
0  0  0 0 0 2008 
 جمع كل 5 0 0  4  1

  world bank-2009:منبع 

  :بر همين اساس كل سرمايه گذاري انجام شده در اين پروژه ها به صورت جدول زير مي باشد

  

  

  

  

  

  



73 

 

  )ميليون دالر(سرمايه گذاري در پروژه ها توسط بخش خصوصي در سيرالئون ) 21(جدول شماره 

 بخش انرژي
بخش 

  خابراتم
  بخش 

  حمل و نقل

  بخش 
آب و 
  فاضالب

كل پروژه 
  ها

 سال

0  0  0 0 0 1990 
0  0  0 0 0 1991 
0  0  0 0 0 1992 
0  0  0 0 0 1993 
0  0  0 0 0 1994 
0  0  0 0 0 1995 
0  0  0 0 0 1996 
0  0  0 0 0 1997 
0  4  0 0 4 1998 
0  4  0 0 4 1999 
0  3  0  0  3  2000  
0  10  0  0  10  2001  
0  6  0 0 6 2002 
0  15  0  0  15  2003  
0  15  0  0  15  2004  
0  0  0 0 0 2005 
0  40  0 0 40 2006 
1  26  0 0 27 2007 
0  22  0 0 22 2008 
 جمع كل 145 0 0  144  1

  world bank-2009:منبع 
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. بر اساس گزارش بانك جهاني، پروژه مربوط به انرژي در صنعت برق سرمايه گذاري شده است

  . وژه ها به صورت مشاركتي با سازمانها و موسسات بين المللي به اجرا درآمده استهمچنين تمامي پر

در خصوص برنامه ها و سياستهاي سرمايه گذاري در سيرالئون اخيراً سازمان ملل كنفرانسي با عنوان 

"Investment Policy Review: sierra leone"   برگزار كرده كه خالصه آن در زير آورده شده

  :است

مواد : منابع طبيعي غني شامل. رالئون كشوري مهم با موقعيت هاي خوب سرمايه گذاري استسي

معدني، زمين حاصل خيز، آب، ماهي، حيوانات خانگي و انرژي، موقعيت ساحلي استراتژيك،  

از جاذبه هاي ... كارگران ارزان و  فراوان و نيز خدمات حمل و نقل و توريسم، تجارت كشاورزي و 

  .گذاري سيرالئون محسوب مي شودسرمايه 

پيشرفت عمده اي با حمايت سازمان هاي بين المللي،  2002پس از جنگ داخلي اين كشور و از سال 

در اين كشور رخ داده و اين كشور به سمت صلح و ثبات و انجام يك برنامه اصالحي كامل به منظور 

  . ، در حركت است)FDI(جذب سرمايه گذاري مستقيم خارجي 

عالوه بر . هزينه هاي انساني باال و اثر وخيمي بر اقتصاد كشور گذاشته است 2001تا  1991گ در جن

در طول . كشتارهاي وسيع، منجر به پناهنده شدن و يا ترك اجباري عده زيادي از مردم شده است

درصد از افراد تحصيل كرده كشور را ترك كرده اند لذا كشور با  30جنگ تخمين زده شده كه 

  .مبود سرمايه انساني روبروستك

جنگ منجر به قطع شده آب، برق و ويران شدن زيربناي . خرابي زيرساختها از ديگر نتايج جنگ است

تجربه كشورهاي جنگ زده نشان مي دهد كه . حمل ونقل و ديگر خدمات كليدي كشور شده است
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به منظور اشتغال و بهبود دسترسي به صلح داخلي وقوع نمي پيوندد مگر آنكه سياست هاي مطمئني 

در حال حاضر بحران هاي جهاني نيز مزيد بر علت شده است . وضعيت زندگي افراد به كار گرفته شود

اما برخالف چنين پيشينه اي، اين بررسي . و به طرز منفي بر شرايط اقتصادي اين كشور اثر گذاشته است

نيز حمايت از قرايند اصالحات اقتصادي در جوامع بين المللي را ترغيب مي كند تا حمايت از صلح و 

  .سيرالئون را ادامه دهند

بعالوه قوانيني . در حال حاضر اين كشور قوانين باز براي ورود و تاسيس سرمايه گذاران خارجي دارد

همچنين . براي ضمانت سرمايه سرمايه گذارها در برابر كالهبرداران احتمالي تدوين كرده است

اما با . مناقشات و چرخش آزاد پول براي سرمايه گذاران ضمانت شده است دسترسي به حل و فصل

فقط سه معاهده سرمايه گذاري دو . همه اينها، چارچوبهاي كاري بين المللي در سيرالئون ضعيف است

با كشورهاي ) BTTS(با كشورهاي چين، آلمان و بريتانيا و چهار معاهده مالياتي دو طرفه) BITS(طرفه 

سال پيش  50هند، نروژ و بريتانيا تا كنون امضا شده است كه سابقه برخي از اين معاهدات به دانمارك، 

  .بر مي گردد

هدف گذاري سياست هاي دولتي در خصوص اين قبيل معاهدات دو طرفه بايد به سمت آن دسته از 

  . خشدشركاي كليدي تمايل يابد كه جذابيت سرمايه گذاري مستقيم خارجي را در كشور بهبود ب

اين گزارش در درخواست ويژه اي از دولت سيرالئون، عناصر كليدي يك استراتژي سرمايه گذاري 

را ارائه مي كند كه منجر به تحريك سرمايه گذاران بين المللي ) داخلي و خارجي(شبيه سازي شده 

  . اين استراتژي در دو سناريوي مختلف ارائه شده است. خواهد شد

ريوي كوتاه مدت مي باشد كه بر اساس آن، اصالحات با سرعت متوسط انجام سناريوي اول، يك سنا

  .مي گيرد و نتيجه آن نگهداري و يا افزايش آرام جريان سرمايه گذاري مستقيم خارجي در كشور است
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سناريوي دوم يك سناريوي بلند مدت و جاه طلبانه است كه بايد جاده را براي سطوح باالتر جريان 

به منظور بررسي اثرات جريان سرمايه گذاري خارجي روي اقتصاد . خارجي صاف كندسرمايه گذاري 

  .ملي، الزم است سيستم هاي آماري به منظور جمع آوري و آناليز داده ها بهبود يابد

بخش آورده شده  6استراتژي پيشنهادي به منظور افزايش سرمايه گذاري خارجي در اين كشور در 

  :است

 رساختهامقابله با كمبود زي .1

 توجه به سرمايه انساني .2

 تاسيس رژيم مالي اثرگذار و رقابتي .3

 تسهيالت تجاري .4

 ارتقاء تسهيالت سرمايه گذاري خارجي .5

 هدف گذاري سرمايه گذاري در بخش هاي مختلف .6

  مقابله با كمبود زيرساختها

مايه گذاري چنانچه سيرالئون مايل به جذب و سود بردن از سطح باالئي از سرمايه گذاري داخلي و سر

مستقيم خارجي است، تحليل هاي ارائه شده در اين گزارش، راه را براي داشتن زير ساختهاي بهتر ارائه 

اين زير ساختها بخصوص شامل زير ساختهاي برق و حمل و نقل بوده كه در جنگ به شدت . مي كند

  .آسيب ديده و سالهاست كه سرمايه گذاري مناسبي روي آن انجام نگرفته است

به عنوان يك ) با لحاظ آب و برق و ارتباطات حمل و نقل(اين گزارش همچنين به توسعه مناطق صنعتي

  .نياز اساسي براي ايجاد پتانسيل سرمايه گذاري تاكيد مي كند
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عالوه بر اين، گزارش خواستار افزايش دخالت در فرايندهاي همگرائي منطقه اي و هدف گذاري در 

. در زيرساختهاست كه بوسيلة خيرين و بانكهاي توسعه اي پشتيباني مي شوندبرنامه ها جهت رفع كمبود 

از آنجائي كه پر كردن شكاف زيرساختي زمان بر است، لذا توصيه هائي به منظور روياروئي با مشكل 

  . زير ساختها ارائه شده است

تبط با سناريوي دوم و آخري مر) كوتاه مدت(سه توصية ارائه شده در اين بخش، مرتبط با سناريو اول 

  .مي باشد) بلند مدت(

 تطبيق قوانين براي سرمايه گذاري بخش خصوصي در بخش هاي حمل و نقل و انرژي -

در حال حاضر چارچوب كاري مشخص در خصوص نقش و ارتباط بين بخش خصوصي و دولتي 

 .در توسعه زيرساختها وجود ندارد) بخش عمومي(

 با بخش انرژي فشار روي فعاليت هاي تكنيكي مرتبط -

 شروع به توسعه يك منطقه صنعتي -

 استفاده از برنامه هاي منطقه اي براي توسعه زيرساختها -

  توجه به سرمايه انساني

با توجه به مهاجرت و ترك اجباري كشور در دوران جنگ، براي سرمايه گذاران دشواري هائي در 

گزارش راهكارهاي زير را در نظر در اين خصوص اين . خصوص پيدا كردن كارگران ماهر وجود دارد

  :گرفته است

 تاسيس يك واحد استراتژيك توسعه انساني -
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 ارائه تسهيالت به كارگران آموزش ديده -

 فراهم آوردن محرك هاي الزم براي نامزد شدن در آموزش حرفه اي -

 بازبيني قوانين كارگري  -

 تاسيس رژيم مالي اثرگذار و رقابتي

بخصوص در تدوين . وري در سرمايه گذاري محسوب مي شوديك رژيم مالي مناسب، عنصري ضر

ماليات، شفافيت، سادگي ، ثبات و رقابت پذيري سيستم مالياتي، مي تواند رقابت در بازار مالي را 

  :بدين منظور موارد زير در اين قسمت پيشنهاد مي گردد. تسريع نمايد

 بازبيني درآمد مالياتي شركت ها -

و تربيت افراد مرتبط با ) كامپيوتر، نرم افزار، سيستم اطالعاتي( فراهم نمودن سخت افزار ها -

 بخش درآمد ملي

 مذاكره با شركاي كليدي ، همگرائي منطقه اي و شركت در مجمع اقتصادي آفريقاي غربي -

  تسهيالت تجاري

بر اساس آخرين گزارش سازمان جهاني تجارت، سيرالئون در زمينه فرايند تجاري، پيشرفت داشته 

در اين . با اين حال الزم است محدوديت هاي باقي مانده مانند نيازهاي مديريتي رفع شود .است

  .مي تواند نقش موثري بازي كند )SLIEPA(خصوص آژانس ارتقاي سادرات سيرالئون 

دولت سيرالئون با برآورد خواسته هاي زير مي تواند نقش مهمي در حركت رو به جلو اين صنعت 

  :داشته باشد
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 قوانين جديد گمركي و نهائي شده مقررات مربوط به عملياتي شده آنتصويب  -

در اين خصوص سيرالئون در حال راه اندازي . بكارگيري سيستم اطالعاتي گمركي يكپارچه -

 .است UNCTADاين سيستم با همكاري 

 اجراي برنامه آموزشي ايجاد ظرفيت مديران گمركي -

  ارتقاء تسهيالت سرمايه گذاري مستقيم خارجي

. نتيجه جنگ تصويري از سيرالئون در حال جنگ در ذهن سرمايه گذاران خارجي باقي گذاشته است

بعد از نزديك به يك دهه صلح، هنوز به عنوان مانعي در سر راه سرمايه گذاران خارجي باقي مانده 

خدمات تسهيالتي كافي به سرمايه گذاران خارجي  SLIEPAبه منظور زدودن اين تصوير، . است

  SLOEPAخدمات . يشنهاد مي كند تا تصوير متفاوتي از پروژه ها در ذهن سرمايه گذاران ايجاد شودپ

شامل مهيا كردن اطالعات كامل در خصوص پروژه ، راه اندازي وب سايت شامل اطالعات و اسناد و 

 اين عالوه بر . مي باشد... و ) كه مكرراً به روز مي شود(قوانين ضروري براي سرمايه گذاري 

SLIEPAچنين مركزي، سرمايه . به عنوان منبعي آماري براي سرمايه گذاري خارجي محسوب مي شود

  .گذاران را در بهتر فهميدن نيازها و احتياجات ياري مي كند

  هدف گذاري سرمايه گذاري در بخش هاي مختلف

اي كوتاه مدت فعاليت ه. سيرالئون پتانسيل خوبي براي سرمايه گذاري در بخش هاي مختلف دارد

بايستي روي بخش معدن سوق داده شود كه به طور سنتي سرمايه گذاري مستقيم خارجي را قادر است 
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جذب كند و سرمايه گذاري بلند مدت روي فعاليت هائي مانند اجارت كشاورزي، شيالت و توريسم 

  .قرار گيرند كه پتانسيل قابل اطميناني براي سرمايه گذاري خارجي بوده و بايستي مورد حمايت

 : معدن

دولت بايستي ماليات مناسب در . در سيرالئون بازي مي كند FDIاين بخش نقش فعالي در جذب 

اين بخش وضع نمايد كه وضعيت را براي سرمايه گذاران قابل رقابت نمايد به طوري كه همزمان به 

  .درامد داخلي بلند مدت دست يابد

  شيالت

لذا اين بخش مزيتي نسبي . و صدف هاي دريائي فراوان مشهور است سواحل سيرالئون به خاطر ماهي ها

  . براي سرمايه گذاري در سيرالئون محسوب مي شود

  توريسم

توانائي بسياري در راه انداختن صنعت توريسم در اين كشور وجود دارد اما به دليل هزينه هاي باالي 

با . گذاري در اين زمينه ناموفق بوده است عملياتي و رقابت منطقه اي در اين زمينه، تا كنون سرمايه

نهائي كردن طرحي استراتژيك براي اين بخش و اصالحات ساختاري و قانوني ، دولت مي تواند زمينه 

  . را براي توسعه پروژه هاي مرتبط ايجاد كند

 . در اين خصوص بانك جهاني نيز براي توسعه همه بخش ها بايستي نقش كاتاليزور را بازي كند
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  اقتصادي با ساير كشورها –ارتباطات سياسي  

قاره آفريقا نيز از روند منطقه گرايي و همكاري منطقه اي دور نمانده و كشورهاي اين قاره در گروه 

بندي هايي چون اتحاديه مغرب عربي ، جامعه توسعه جنوب آفريقا ، جامعه كشورهاي ساحل صحرايي 

  .شركت كرده اند.... و 

ت سياسي و اقتصادي ميان كشورهاي آفريقايي پس از آزادي از يوغ استعمار گسترش مناسبا     

خارجي و درك ضرورت تحقق هويت واحد سياسي و هماهنگي در عرصه عمل و دفاع از منافع قاره 

  . اي و تحقق استقالل جمعي از عوامل تحقق اين همگرايي بوده است

قايي با درك اهميت توسعه در شكل دهي به در پي خاتمه دوران استعمار زدايي ، كشورهاي آفري 

  . هويت آفريقايي ، سازمان وحدت آفريقا را به عنوان سازماني پان آفريكن بنياد نهادند

 1963سازمان وحدت آفريقا كه مرحله اوليه تشكيل اتحاديه آفريقا مي باشد بر اساس منشور سال 

، همكاري و از بين بردن تمامي اشكال  ميالدي با اهدافي چون تقويت وحدت ، همبستگي ، هماهنگي

به همين منظور كشورهاي عضو ، اصول كلي را پذيرفتند كه از . استعمار و تسهيل همكاري تاسيس شد

جمله ، عدم دخالت در امور داخلي يكديگر ، احترام به تماميت ارضي يكديگر ، اتخاذ سياست عدم 

زادي كامل سرزمين هاي آفريقايي كه هنوز به تعهد در قبال تمامي بلوك ها و وفاداري به اصل آ

  .استقالل كامل نرسيده اند را مي توان ذكر كرد

. سازمان وحدت آفريقا از سه نهاد كنفرانس سران ، شوراي وزيران و دبيرخانه تشكيل شده بود     

. دكنفرانس عالي سران كه تصميم گيرنده اصلي بود و در آن هر سال يكبار سران گرد هم مي آمدن

شوراي وزيران نيز كه ارگان اجرايي سازمان به شمار مي رفت، وظيفه آماده سازي تصميمات براي 
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كميسيون هاي تخصصي نيز زير نظر شوراي وزيران . كنفرانس سران و اجراي آنها را به عهده داشت

راي بودجه سازمان نيز پس از تهيه توسط دبير كل جهت بررسي و تصويب به شو. فعاليت مي كردند

  . وزيران ارسال مي شد

دبير كل نقش نمايندگي ، هماهنگي و ارتباط بين دولت ها را عهده دار بود و دولت ها بيشتر درصدد 

  .اعمال و حفظ حاكميت هاي ملي خود بودند تا انتقال به آرمان هاي فراملي

لي ، اقتصادي دولت هاي عضو مقرر كردند كه سياست هاي ملي در زمينه هاي پو 1980-1990در دهه 

و بازرگاني بين خود را هماهنگ كنند و در راستاي تحكيم جامعه اقتصادي آفريقا حركت كنند و 

همگرايي و همكاري در عرصه هاي كشاورزي ، انرژي ، حمل و نقل و ارتباطات را در راستاي توسعه 

  . كارآمدي قاره آفريقا افزايش دهند

از جمله عبور و ( بادله آزاد ، اتحاد گمركي ، بازار آزاد پيش بيني شد منطقه م 1990 -2000در دهه 

كه حتي منجر به ايجاد پول واحد آفريقايي ) مرور آزاد ، عوامل توليد از قبيل نيروي انساني و سرمايه

  . اما از نظر حقوقي و سياسي هيچ الزامي براي دولت هاي عضو پيش بيني نشده بود. شود تحقق يابد

سال به بازنگري و اصالح سياست هاي اين سازمان  20سران اين سازمان پس از  2000در ژوئيه سال 

  . پرداختند و بدين ترتيب به تصويب مقدمات طرح اتحاديه آفريقا اقدام كردند

راه اتحاديه آفريقا در چارچوب نهاد جديدي به نام اتحاديه آفريقا از سوي معمر قذافي ، رهبر ليبي 

  . پيگيري شد
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ذافي اتحاد پولي ، مالي ، سياسي و اقتصادي كشورهاي قاره آفريقا در آينده اي نزديك در طرح ق     

باعث  2000پيش بيني شده بود اما مخالفت تعداد زيادي از كشورهاي آفريقايي با اين طرح در سال 

  . عدم موفقيت آن شد

ال ، بنين ، بوتسوانا ، الجزاير ، آنگو: كشور اند شامل  53اعضاي اتحاديه آفريقا در حال حاضر      

بوركينافاسو ، بروندي ، كامرون ، كيپ ورد ، جمهوري آفريقاي مركزي ، چاد ، جمهوري فدرال 

كومور ، جمهوري كنگو، ساحل عاج ، جمهوري دموكراتيك كنگو ، جيبوتي ، جمهوري عربي مصر ، 

لسوتو ، ليبريا ، ليبي ،ماداگاسكار،  اريتره ، گينه كوناكري ، گابن ، گامبيا ، غنا ، گينه بيسائو ، كنيا ،

ماالوي ، مالي ، موريتاني ، موريتوس ، موزامبيك ، ناميبيا ، نيجريه ، روآندا ، جمهوري دموكراتيك 

عربي صحرا ، سالوتوم ، سنگال ، سيشل ، سيرالئون ، سومالي ، آفريقاي جنوبي ، سودان ، سوازيلند ، 

  . زامبيا ، زيمبابوه تانزانيا ، توگو ، تونس ، اوگاندا ، 

بر اساس سند تاسيس اتحاديه ، وجود اين اتحاديه سياسي اقتصادي زماني قانوني دانسته شد كه دو سوم   

  . كشورهاي عضو ، پروتكل را به تصويب مجالس قانون گذاري خود برسانند

ها ، شوراي اتحاديه آفريقا با مبادرت به تاسيس ارگان هايي چون ، مجمع سران دولت ها و حكومت 

اجرايي وزيران ، پارلمان پان افريكن ، كميته هاي فني تخصصي ، شوراي اقتصادي ، اجتماعي و 

فرهنگي ، كميته هاي دائمي نمايندگي ، نهاد هاي مالي بويژه بانك مركزي در راستاي تحقق پول واحد 

  . منطقه اي اهتمام ورزد ، ديوان دادگستري و كميسيون با دبيرخانه سعي دارد به تسريع روند همگرايي

مجمع سران سالي يكبار تشكيل جلسه مي دهد و در صورت درخواست يك عضو و تصويب اكثريت 

مقر رئيس مجمع براي مدت يك سال در . دو سوم اعضا ، مي تواند جلسه فوق العاده برگزار نمايد

  . مي شود اختيار رئيس دولت يا حكومتي قرار دارد كه پس از مشورت بين اعضا انتخاب



84 

 

جلسات . تصميمات مجمع بر اساس اجماع و در برخي موارد با اكثريت ساده تصميم گيري مي شود

  . مجمع با حضور دو سوم اعضا رسمي مي شود

تعيين سياست هاي مشترك اتحاديه ، اتخاذ تصميمات ، بررسي درخواست  -1: اختيارات مجمع سران 

ه ، نصب قضات ديوان دادگستري و نصب روساي عضويت ،تاسيس هر يك از ارگان هاي اتحادي

  . شوراي اجرايي وزيران نيز حداقل دوبار در سال جلسات عادي دارد. كميسيون ها

ديوان دادگستري نيز وظيفه رسيدگي به دعاوي شهروندان آفريقايي عليه دولت هاي متبوع ، محاكمه 

   .جنايتكاران جنگي و تفسير قواعد و مقررات را به عهده دارد

مجمع سران مي تواند تحريم هايي را عليه هر يك از اعضا اعمال كند از جمله محروميت از حق 

صحبت در جلسات ، محروميت از حق راي ، محروميت از حق معرفي كانديدا براي هر پست يا مقام 

  .اتحاديه يا استفاده از هر نوع فعاليت يا تعهد

نند با تحريم هاي ديگري چون محروميت از تداوم در صورتي كه اعضا مجددا تصميمات را اجرا نك

مقر اتحاديه در آديس آ بابا و در جمهوري . مواجه مي شود... حمل و نقل و ارتباطات با ساير اعضا و 

  . دموكراتيك فدرال اتيوپي قرار دارد

  . پرتغاليزبان هاي رسمي اتحاديه نيز عبارتند از زبان هاي آفريقايي ، عربي ، انگليسي ، فرانسوي و 

بر اساس منشور اتحاديه ، حكومت هايي كه با ابزار هاي غير قانوني به قدرت مي رسند مجاز به شركت 

اعضايي كه خواهان انصراف از عضويت مي باشند پس از تسليم . در فعاليت هاي اتحاديه نيستند

به تمام تعهدات درخواست بايستي يكسال صبر كنند تا عضويت شان قطع شود و در اين مدت بايستي 

  . خود عمل كنند
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ساله خود  38اما با تمام اين اوصاف و با الهام از تجربه نا موفق سازمان وحدت آفريقا در طول عمر      

اين قاره همچنان درگير منازعات . ، چشم انداز مطلوبي را نمي توان براي اتحاديه آفريقا تصور كرد

شت و برخوردار از پايين ترين سطح توليد نا خالص ملي مرزي و قبيله اي ، افزايش فقر و سوء بهدا

با توجه به اينكه آفريقا ضعيف ترين سطح توسعه سرمايه انساني و زير بناهاي اقتصادي را دارا . است

است و سياست ها و نهاد هاي ملي آفريقا كمتر معطوف به سرمايه گذاري و فعاليت هاي منطقه اي بوده 

كه اتحاديه آفريقا جز تغيير نام از سازمان به اتحاديه چيز ديگري نداشته است ، چنين تصور مي شود 

چرا كه تعدد مرزها و دولت ها در اين قاره در مقايسه با ساير مناطق و وجود ساختار هاي سنتي و . است

  . واگرايي هاي قومي موجب شده است كه كاركردهاي مدرن و همگرايانه كمتر قابل اجرا باشد

هكارها كه جهت ارتقاي جايگاه و نقش اتحاديه آفريقا به نظر مي رسد شامل موارد ذيل اما برخي را

  : است 

متفاوت از اروپا ، آسياي جنوب شرقي و آمريكا مبتني  تيآفريقايي بايد بر پايه اي ضرور همگرايي

ف ، جنوب با شالوده هاي صنعتي ضعي -اتحاديه آفريقا مظهر نوعي همگرايي اقتصادي جنوب . باشد

  . كشاورزي وابسته و سطح نسبتا پايين تجارت بين منطقه اي به شمار مي آيد

به نظر مي رسد برخي كشورهاي قدرتمند عضو اين اتحاديه چون آفريقاي جنوبي ، نيجريه و مصر مي 

  .توانند نقش ويژه اي را در حركت بخشي به موتور همگرايي منطقه اي ايفا كنند

  سازمان هاي بين المللي

اتحاديه هاي منطقه اي در سازمان ها و نهاد هاي بين المللي متفاوتي عضو بوده كه از  بر  عالوه  رالئونسي

  :آن جمله مي توان به موارد زير اشاره نمود
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 ) UN(متحد   ملل  سازمان   -

 ) ADB(آفريقا   توسعه  بانك -

 ) APC( آفريقا  ملي  كنگره -

  )ECA(آفريقا   اقتصادي  كمسيون -

  )FAO(متحد   ملل  خواروبار و كشاورزي  سازمان -

  )G-77( 77  گروه -

 ) IAEA(  اتمي  انرژي  المللي بين  آژانس -

  )IBRD(  جهاني  بانك  به  وابسته  و توسعه  ترميم  المللي بين  بانك -

 ) ICAO(  كشوري  هواپيمايي  المللي بين  سازمان -

  )ICFTU( آزاد  كارگري  هاي اتحاديه  المللي بين  كنفدراسيون -

 )IDA(  توسعه  المللي بين  جامعه -

 ) IFAD(  كشاورزي  توسعه  المللي بين  صندوق  -

 ) IDB(  اسالمي  توسعه  بانك -

 )IFC(  المللي بين  مالي  بنگاه -

 ) ILO(كار   المللي بين  ، سازمان) IFC(  المللي بين  مالي  بنگاه  -

 )IMF(  پول  المللي بين  صندوق -

 ) IMO(  دريانوردي  لليالم بين  سازمان  -

 )INTERPOL(  جنايي  پليس  المللي بين  پليس  سازمان -

 ) NAM(تعهد   عدم  جنبش  -

 ) OAU( آفريقا  وحدت  سازمان -
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 )OIC(  اسالمي  كنفرانس  سازمان -

  )OPCW(  شيميايي  سالحهاي  منع  سازمان  -

 ) UNCTAD(  و توسعه  تجارت  براي  ملل  سازمان  كميسيون -

 ) UNESCO(متحد   ملل  و فرهنگي  ، اجتماعي اقتصادي   سازمان -

  )UNIDO(متحد   ملل  صنعتي  توسعه  سازمان -

 ) WFTU(  كارگري  اتحاديه  جهاني  فدراسيون -

  )WHO(  جهاني بهداشت  سازمان -

   )WIPO(  معنوي مالكيت جهاني وسازمان -
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عمومي برنامه كمكهاي بين المللي براي توسعه زير ساختها و شرايط 

  ها براي پيمانكاران كننده كمك

  كمك هاي بين المللي به سيرالئون

تا . سيرالئون يكي از كشورهاي اصلي دريافت كننده كمك هاي بين المللي در دنيا محسوب مي شود

درصد درآمد ملي اين كشور را  9قبل از شروع جنگ داخلي در اين كشور، كمك هاي بين المللي 

شكل . قابل توجه بود) درصد  4(ايسه با كمك ها به آفريقاي صحراي جنوب تشكيل مي داد كه در مق

  () .شماره 

  وضعيت كمك هاي بين المللي به سيرالئون در سالهاي مختلف) 5(نمودار شماره 

  

  world development indicators,2007: منبع
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ها بيشتر از طريق  در زمان جنگ نيز كمك هاي بين المللي به اين كشور ادامه يافت و اين كمك

NGO ها اعمال مي گرديد .  

درصد از توليد ناخالص داخلي اين كشور  7/28در حال حاضر نيز كمك هاي بين المللي به سيرالئون 

از اين لحاظ كشور سيرالئون چهارمين كشور دريافت كننده كمك هاي بين المللي . را تشكيل مي دهد

  :جدول زير. محسوب مي شود

  )GDPبه صورت درصدي از (وضعيت كمك هاي بين المللي سيرالئون  )8(جدول شماره 

  

 WWW.NATIONMASTER.COM:منبع
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با توجه به عقب افتادگي اين كشور به لحاظ شاخص هاي توسعه انساني، بيشتر كمك هاي سازمان هاي 

در سال بر همين اساس برنامه توسعه اي سازمان ملل در اين كشور . بين المللي متوجه اين بخش است

  :كه با همكاري دولت سيرالئون تهيه شده ، شامل سه برنامه اصلي است 2010-2008

 ايجاد و پرورش يك دولت دموكراتيك -

 تحكيم صلح و توسعه پيشگيرانه -

 توسعه انساني و كاهش فقر -

  :از جمله برنامه هاي ديگر سازمان ملل در اين زمينه مي توان به برنامه توسعه هزاره اشاره نمود

 تن از سران دولت ها اعالميه هزاره 189،  2000سپتامبر سال  در (Millennium Declaration)  را

اين اعالميه يك تعهد جهاني بي سابقه و يكي از قابل اعتنا ترين اسناد سازمان ملل در . تصويب كردند 

مقابله با اين اعالميه قدرت ديد همگاني و مشتركي در چگونگي . چند سال اخير به شمار مي رود 

 (www.un.org).برخي ازچالش هاي بزرگي كه جهان با آن روبروست عرضه مي كند

گرديد كه تاكيد آن بر تالش براي  (MDGs) اين اعالميه منجر به ارائه هشت آرمان توسعه هزاره

زيست ، و بنيان گذاري كاهش فقر ، باال بردن كيفيت زندگي مردم ، تضمين پايداري محيط 

در اين . مشاركتهايي به منظور تضمين جهاني شدن به نيروي مثبت تري براي توده هاي مردم جهان است

اعالميه هدفها و راهنما يا شاخص هاي ويژه اي براي هر يك از اين آرمان ها مقررگرديده است كه تا 

  .آرمان استا و هدفها، موضوع اصلي اين تاكيد بر روي اين آرمانه. بايد بدان دست يافت   2015سال 

برخي از اين آرمان ها و هدفها بر شركتها و بخش خصوصي مستقيما اثرمي گذارند و برخي ديگر به  

طور گسترده تري در توان بخشيدن به چارچوب و مرزبندي محيطي مربوط مي شوند كه شركتها و 
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اقتصاد جهاني وابسته به هم امروز براي بخش  بخش خصوصي بايد در آن عمل كنند و البته همه آنها در

. خصوصي مطرح مي باشند، كه مسئوليت اصلي دستيابي به اين آرمان ها البته به عهده دولتها مي باشد 

بخصوص ، نياز مبرمي به يك نظارت عالي ، اصل حاكميت قانون، رعاين موازين و حقوق بشر ، تالش 

همچنين، . اد و اجراي هنجارها و معيارهاي بين المللي وجود داردپي گيرانه مبارزه با نا سازگاري و فس

نياز به گسترش همكاري سخاوتمندانه تر و موثرتر دولتها ، معافيت بدهي ها و دسترسي آسان تر به 

بازارهاي جهاني براي صدور كاال به چشم مي خورد و بديهي است فقط در چارچوب يك رهبري 

 .واند نقش سازنده تر و موثرتري ايفا نمايددولتي است كه بخش خصوصي مي ت

يك شبكه آموزشي با مشاركت بخش هاي اصلي سازمان ملل متحد ، شركتها ، " عهد نامه"اين 

او و اتحاديه هاي صنفي، كارگري . جي. حكومتي يا ان/ موسسات بازرگاني ، سازمان هاي غير دولتي 

م فعاليتهاي مسئوالنه تحت قلمرو و موازين حقوق ن اصل آن بويژه معطوف به انجا. يا سنديكايي است 

عهد نامه جهاني از شركتها مي . بشر ، معيارهاي كار و عملكردهاي همخوان با محيط زيست است 

خواهد كه در چارچوب حوزه تاثير شركتي خود به اين نه اصل كه تمامي آن مبتني بر معاهده نامه هاي 

اين تعهد جزئي سرنوشت ساز از چگونگي حمايت شركتها . د باشندبين المللي بين دولتها مي باشد پايبن

شركتها با ارتقا چنين ارزش هاي محوري پذيرفته . و بخش خصوصي از آرمان هاي توسعه هزاره است 

  1.شده جهاني و با كاهش تاثيرمنفي فعاليت هاي كاري خود مي توانند موفق به ايفاي نقش حياتي شوند

جهاني ، شمار روزافزون ساير فعاليت هاي ابتكاري مشوق شركتها در پيوستن به  همزمان با اين عهدنامه

. مشاركتهاي مقطعي براي نيل به آرمانهايي گسترده تر از هشت آرمان توسعه هزاره نيز مطرح شده اند 

ر سر اين آرمانها گاهي از محيط فعلي كار ، بازار و زنجيره تامين فراتر مي روند و مناظره فزاينده اي ب

                                                            
١ www.unglobalcompact.org 
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حدود مقابله شركتها و بنگاههاي اقتصادي با اين چالش ها در مقابل دولتها و سازمان هاي جامعه مدني 

. بوجود آورده اند، اما شكي نيست كه بخش خصوصي مي تواند نقش سازنده و مفيدي ايفا نمايد 

ر سوئي نخواهد حداقل، بايد تضمين كرد كه فعاليت هاي آن ها در چارچوب قانون انجام گرفته و اث

 .داشت

 آرمان هاي توسعه هزاره 

به هشت آرمان زير  2015كشور از اعضاي سازمان ملل متحد ، متعهد گرديدند كه تا سال189

 : دست يابند

  ريشه كن كردن فقر شديد و گرسنگي  -

 دستيابي همگاني به آموزش ابتدايي  -

 ارتقا برابري جنسيتي و قدرت دادن به زنان  -

 در كودكان كاهش مرگ و مير  -

 باالبردن سطح سالمتي مادران  -

  ايدز ، ماالريا و ساير بيماريها./ وي.آي.مبارزه با اچ -

 تضمين پايداري محيط زيست   -

  افزايش مشاركت جهاني براي توسعه   -
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   (Global Compact ) عهدنامه جهاني

،  1999ويه ژان 31در داووس ، و به تاريخ  (World Economic Forum) در مجمع جهاني اقتصاد

” قبول واجراي  ” كوفي عنان دبير كل سازمان ملل با به چالش كشيدن رهبران تجاري جهان آنان را به

اصول جهاني حقوق بشر، معيارهاي كار و محيط زيست در هر يك در حوزه هاي نفوذ كاري خود فرا 

  : خواند

د در حوزه فعاليت و نفوذ خود از شركتها ، بنگاههاي اقتصادي و بازرگانان باي: حقوق بشر: اصل اول

 . حقوق بشر حمايت كنند و به آن احترام بگذارند

 .تضمين نمايند كه شركتها و بنگاههاي اقتصادي او نقشي در نقض حقوق بشر ندارند: اصل دوم 

شركتها ، بنگاهها و بطور كلي بخش خصوصي بايد از آزادي انجمن و : معيارهاي كار : اصل سوم

 .حقوق مذاكره و معامله جمعي حمايت نمايد شناسايي موثر

 .منع هرگونه كار اجباري و به زور: اصل چهارم 

   .لغو موثر كار كودكان: اصل پنجم 

 منع تبعيض شغلي در كار : اصل ششم

شركتها و بنگاه هاي اقتصادي بايد حامي رويكرد پيشگيرانه در مقابله با :محيط زيست : اصل هفتم 

 .اشندمشكالت محيط زيست ب

متعهد گردند كه در ارتقاء مسئوليت بزرگتر خود يعني محافظت از محيط زيست پيشقدم : اصل هشتم 

  .شوند
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   1.تشويق توسعه و گسترش فن آوري سازگار با محيط زيست: اصل نهم 

آرمانهاي بين المللي مانند صلح ، امنيت ، توسعه پايدار ، حقوق بشر و كاهش فقر به طورفزاينده اي به 

يكديگر وابسته اند و داراي پيامدهاي بسياري براي كليه بخشهاي جامعه مي باشند كه دستيابي به آن ها 

گرچه دولت ها داراي مسئوليت اصلي براي دستيابي به اين . نيازمند راه حلهاي پيچيده و جمعي است 

  . حلها باشند تا معضالت آرمانها هستند ، اما به نفع شركتها و بنگاه هاي اقتصادي است كه جزئي از راه

همزمان ، تقاضاي بين المللي رو به رشدي براي شركتهاو بنگاه هاي اقتصادي داراي سياست هاي 

شفاف و مسئول در برابر اثرات اقتصادي ، اجتماعي و محيط زيستي در سر تا سر دنيا به وجود آمده 

 . است

ني از آرمانهاي توسعه هزاره وجود دارد كه در اين چارچوب ، سه دليل عمده يا شم تجاري براي پشتيبا

هر يك از اين داليل پشتيبان سرنوشت سازي براي به وجود آوردن شركتهاي موفق و قابل رقابت در 

 : اين داليل عبارتند از. بخش خصوصي است

  سرمايه گذاري در يك محيط سالم براي فعاليت بخش خصوصي،: نخست 

  مديريت مستقيم هزينه و خطر: دوم.  

  فراهم آوردن فرصتهاي جديد داد و ستد: سوم . 

                                                            
١ .www.unglobalcompact.org 
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 سرمايه گذاري در يك محيط سالم و نوين براي فعاليت بخش خصوصي 

بديهي است كه بيشتر شركتهاي قانوني از فعاليت در جامعه اي با ثبات و امن بهره فراواني مي برند ، 

ان و سرمايه گذاراني مساعد مي ضمن اينكه برخوردار از نيروي كاري سالم و كارآمد و مصرف كنندگ

  . شوند

شركتهاي توليدي و رقابتي از وجود نظام تجاري آزاد قانوني ، قابل پيش بيني و بدون تبعيض و اقتصاد 

ناكامي در دستيابي به آرمانهاي توسعه هزاره برخي يا كليه . نا فاسد و قانونمند بهره بسياري مي برند

  .بين المللي را متزلزل مي كند ستون هاي موفقيت در سطح ملي و يا

 مديريت مستقيم هزينه و خطر 

ايدز ، ناسازگاريهاي ./وي.آي.چالشهايي نظير نابودي محيط زيست بومي، تغييرات جوي جهاني، اچ

قومي و نبود نظام با كفايتي براي حفظ و ارتقا سالمتي و آموزش مي توانند به طور مستقيم بر هزينه ها و 

اين عوامل مي توانند سبب افزايش هزينههاي اجرايي ، هزينه هاي خريد .كتها بيفزايد خطر براي بقاء شر

اين . مواد اوليه ، استخدام ، آموزش و ساير هزينه هاي پرسنلي ، ايمني ، بيمه و سرمايه گذاري شوند 

ردهاي عوامل همچنين مي توانند سبب بروز خطرهاي مالي كوتاه و طوالني مدت ، تزلزل در بازار، پيگ

شركتهاي آگاه و پيگير مقابله بااين چالشها، قادر به كاهش خطر . قانوني و سلب اعتبار و شهرت گردند 

و ريسك، مديريت شهرت و اعتبار، كم كردن هزينه ها، اصالح كارآيي منابع و افزايش توليد مي 

 .باشند
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  فراهم آوردن فرصتهاي جديد داد وستد

ن شركتهاي جهان براي مقابله با دشواريهاي اجتماعي و محيط زيستي، برخي از موفق ترين و نو آورتري

اقدام به توليد كاالها، خدمات و فناوري ويژه اي نموده و در برخي موارد حتي الگوهاي كار خود را 

آنها درك مي كنند كه بسياري از كشورهاي جهان سوم بخصوص كشورهاي با  .تغيير مي دهند

براي اين شركتها . فراوان، فرصت هاي كاري طوالني مدتي عرضه مي كنند جمعيت زياد و منابع طبيعي

كمك در دسترسي به آرمانهاي توسعه هزاره فقط يك مسئوليت اجتماعي شركتها و تثبيت شده، به 

بلكه همچنين موضوعٍ يك فرصت اجتماعي براي نوآوري . پيروي از مديريت خطر و نوع دوستي نيست

 . ذيري است، ايجاد ارزش و رقابت پ

 : بيشتر شركتها در فرايند توسعه تاثير مي گذارند و مي توانند در حوزه هاي نفوذ زير مشاركت نمايند

 در فعاليت هاي كاري اصلي خود ، در محيط كار ، در بازار و در طول زنجيره تامين، -

 در سرمايه گذاري هاي اجتماعي و فعاليت هاي بشر دوستانه  -

و تعامالت براي تعيين سياستگذاريها و خط مشيهاي عمومي و در مشاركت در مذاكرات  -

 فعاليت هاي حمايتي يا طرفدارانه ،

شركتهاي تجاري و صنعتي ، اطاقهاي بازرگاني و ساير اتحاد هاي بين شركتي مي توانند نقش به ويژه 

ات هر شركت به مهمي در مقابله با دشواري هاي بر سر راه توسعه كه فراتر از حيطه ، ظرفيت يا اختيار

يك چنين اقدام دسته جمعي قادر به افزايش نفوذ و مشروعيت بخش . تنهايي مي باشد را ايفا نمايند

  .خصوصي در مشاركت براي پرداختن به آرمانهاي توسعه هزاره است
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فعاليت هاي اصلي شركتها ، بنگاه هاي اقتصادي ، بازرگانان و غيره براي هر يك از آرمانهاي هشت 

 :وسعه هزارهگانه ت

منابع ، توليدات، پيشرفت، توزيع، قيمت گذاري يا مصرف نهايي : توليدات و خدمات  -

 توليدات و خدمات شركت شما چگونه مي تواند مانع يا حامي آرمانهاي توسعه هزاره شود؟

چگونه سياست ها و فعاليت هاي شركت شما در زمينه هايي مانند : سياست ها و فعاليت ها  -

ي ، محيط زيست ، سالمتي و ايمني ، حقوق بشر ، مناسبات كار و مديريت منابع اصول اخالق

انساني مي تواند مانع يا حامي آرمانهاي توسعه هزاره باشد؟ خطرها و فرصت هاي كاري 

 كدامند ؟

سرمايه گذاري اجتماعي و فعاليت هاي بشر دوستانه براي هر يك از آرمان هاي هشت گانه توسعه 

  هزاره

 :ما از راه هاي زير چه كمك هايي مي تواند به جمعيت ها ارائه كندشركت ش

  )كاركناني كه وقت ، مهارت و عشق و عالقه خود را داوطلبانه عرضه مي كنند(مردم  -

 )حمايت مالي از سازمان هاي جمعي و غير دولتي جامعه( سود  -

 ) اهداء كاالهاي توليدي( توليدات  -

  )يوتر و ساير تجهيزاتعرضه فضاي اداري ، كامپ(ساختمان  -

 )خريد از شركتهاي داخلي و كارآفرينان اجتماعي( خريد  -

 )دعوت از تصميم گيرندگان و يا تاثير گذار( قدرت  -

تعهد به فعاليت هاي بازاريابي مسئوالنه كه همچنين از يك آرمان اجتماعي يا سازماني ( ارتقاء  -

  )حمايت كند
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 سهم شركتها در توسعه 

ي و منابعي مانند پول ، توليدات ، مهارت ها و مردم به منظور حمايت يا تقويت بسيج مزيتهاي اصل

 : جمعيت هاي محلي از راه

حمايت از طرحهاي آموزشي ، تربيت يا كار آموزي ، پيشرفت جوانان ، شناخت محيط زيست  -1

 .و طرحهاي مربوط به سالمتي و تغذيه در جمعيت هاي محلي

 و كار آفرينان اجتماعي ظرفيت دهي به رهبران جمعيتها   -2

 تربيت كارشناسان فني داخلي در مورد مديريت محيط زيست   -3

ظرفيت سازي نظارتي يا كنترلي و حق ابراز عقيده گروه هاي جامعه مدني داخلي يا محلي و  -4

 رسانه هاي جمعي 

 حمايت از برنامه هاي آموزشي چند فرهنگي  -5

 حمايت از ابتكارات آموزشي براي راي دهندگان  -6

 .تاسيس و حمايت از برنامه هاي اعتباري خرد و همچنين شركتهاي كوچك   -7

 فعاليت هاي اصلي شركت ها 

پيروي از قانون ، مديريت خطر ، به حداقل رساندن تاثيرهاي منفي اجتماعي و محيط زيستي و  -1

 :كسب اعتبار و ارزش براي كشورها و جمعيت هاي ميزبان به وسيله

 م و با صرفه توليد محصوالت و خدمات سال -2
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ايجاد و سرمايه از راه پرداخت مزد محلي ، ماليات ، سهام و حق امتياز ، پرداخت به موقع به   -3

 . بومي ، كسب ارز خارجي و غيره/فروشنده محلي

استخدام نيروي عمومي ، هم براي شركت و هم براي كل زنجيره تامين و فراهم  –ايجاد كار  -4

 . افتهآوردن روابط كاري مثبت و سازمان ي

سرمايه گذاري در امر آموزش و تربيت ، توسعه مهارت ، سالمتي و  –توسعه منابع انساني  -5

 .ايمني در محيط كار و در سر تا سر زنجيره تامين 

از راه شبكه تهيه و توزيع به ويژه با كمك شركتهاي متوسط ،   -ايجاد كسب و كار محلي  -6

 . كوچك و بزرگ

محيط : در حوزه هايي مانند  –ن المللي پاسخگو يا مسئول گستردن معيارهاي كسب و كار بي -7

 . زيست ،مديريت بهداشت و ايمني ، حقوق بشر، اخالق ، كيفيت و غيره

سرمايه گذاري در بخش تحقيق و توسعه داخلي و  –حمايت از توسعه و انتقال فن آوري  -8

 معرفي فن آوريها و روش هايي براي توليد پاكتتر و سالمتر 

مانند سرمايه گذاري در بخشهاي صنعتي و ماشين  –تارهاي زيربنايي و عمران ايجاد ساخ -9

 آالت ، ارتباطات و نظام هاي حمل و نقل ، نظام ها نهاد هاي قانوني

   گفتمان هاي سياسي و ترويجي

 enabling) متوسل شدن به اقدام هاي فردي و جمعي به منظور تاثير بر محيطهاي توانمندساز  

environment)  و حمايت از تغييرات نظام مند در سطح داخلي ، ملي و بين المللي به وسيله: 
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همكاري با دولت ها به منظور بهبود زير بناي اجتماعي از راه حمايت از بهبود و اصالح كيفيت  -1

   . نظام مراقبت از سالمت و آموزش

  يپيگيري اهميت نظارتهاي محيط زيستي و سياستهاي مالي با دولت و جامعه مدن -2

 شركت در مذاكرات جهاني درباره مسائلي مانند تغييرات جوي و تنوع زيستي . 

 از ميان بردن رشوه و فساد ، مديريت  :پشتيباني از دولت هاي محلي و ملي به منظور

 . عمومي موثر و ارائه خدمات ، مقررات عادالنه وشفاف و احترام به حقوق بشر

 رمايه هاي داخلي و خارجي كمك به افزايش توانايي جذب و نگهداري س 

  پشتيباني از بهبود سيستم دسترسي صادرات كشورهاي جهان سوم به بازارهاي سازمان

 توسعه و همكاري اقتصادي

 پشتيباني از افزايش سطح كمك هاي دولت به كشورهاي جهان سوم.  

كشورهاي كمتر توسعه يافته جهان سوم و كشورهاي محصور در خشكي و كوچك و جزيره اي 

  .بايد از معافيتهاي بيشتري در پرداخت ديون خود بهره مند شوند

اساسي ترين حمايتي كه شركت ها براي رسيدن به چنين آرمان هايي مي توانند ارائه دهند از راه 

همكاري يا باتحت فشار قراردادن دولت براي ايجاد  گفتمان هاي سياسي و ترويجي است كه با

در بسياري موارد اين فعاليت ها از راه اقدام جمعي ، به ويژه از . ودمحيط توانمند ساز،ايجاد مي ش

راه نمايندگان گروه هاي تجاري مانند اطاق هاي بازرگاني و انجمن هاي تجاري به صورت موثر 

  .تر و قانونمندتري انجام مي گيرد
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تشويق به سرمايه گذاري دركشورهاي با حداقل توسعه يافتگي به ويژه در 

 آفريقا 

نجمن هاي تجاري مانند اطاق هاي بازرگاني بين المللي و شوراي شركتها براي آفريقا واقع در ا -

سرمايه گذار بزرگ در افريقا، در حال ايفاي نقش  170ايالت متحده با عضويت بيش از 

اين شركتها همچنين به برقراري ارتباطات بين . حمايتي فزاينده اي در اين منطقه مي باشند

فيت دهي و قدرت دادن به انجمن هاي تجاري داخلي در سر تا سر افريقا كمك المللي و ظر

 .مي كنند

شركتها مي توانند در اقدامات ابتكاري به رهبري برنامه توسعه سازمان ملل بنام شركت هاي  -

پايدار رو به رشد در كشورهاي كمتر توسعه يافته كه برآمده از عهدنامه جهاني است و افزايش 

ي شركتها و بخش خصوصي در كشورهاي كمتر توسعه يافته را تسهيل و تشويق سرمايه گذار

 .كنند، كه تاثير مستقيم و مثبتي بر روي پايداري داخلي و توسعه اقتصادي دارد

پشتيباني از كشورهاي عضو سازمان همكاري اقتصادي وتوسعه بخاطرافزايش 

  هي هادسترسي به بازار، همكاري رسمي براي توسعه ، ومعافيت بد

يكي از حوزه هايي كه بخش خصوصي درحال حاضر داراي نقش اندك ياناچيزي در آن مي  -

بسياري . باشد ، حوزه حمايت و طرفداري از اقتصاد بين المللي واقع بينانه تر و عادالنه تر است

از سازمانهاي غير دولتي و دولتهاي كشورهاي جهان سوم چنين اظهار نظر خواهند كرد كه 

بزرگ و انجمن هاي تجاري آنها اگر سخني درباره اقتصاد جهاني بيان كنند مطمئنا شركتهاي 

. اين به ويژه در حوزه تجارت برخي اوقات مسئله اصلي است . عليه آن خواهد بود نه له آن
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نمونه هايي از شركتها با مشاركت با سازمانهاي غير دولتي و نمايندگي هاي  اگرچه اخيراً

يباني از اصالحات در سياست هاي كشاورزي سازمان همكاري سازمان ملل جهت پشت

اقتصادي و توسعه و اصالح دستيابي بهينه به بازار ، براي كشورهاي با حداقل توسعه يافتگي 

برخي شركتها همچنين از فعاليت هاي حمايت جويانه جامعه مدني بخاطر . بوجود آمده است

  . حمايت كرده اند Jubilee 2000 معافيت در پرداخت بدهي ها مانند مبارزات

 كار مناسب و سازنده براي جوانان 

 شبكه كاريابي جوانان سازمان ملل چهار اصل زير را اولويت بندي كرده است داشتن شرايط  :

بخش خصوصي مي تواند در تمامي اين موارد يا . استخدام ، فرصت برابر ، كارآفريني و ايجاد كار

تي با استخدام افراد جوان ، يا اجراي برنامه هاي آموزشي ، و ساير از راه فعاليت هاي اصلي شرك

تالش ها براي افزايش اشتغال جوانان ، يا با برقراري ارتباط با شركتهاي كوچك ، بزرگ و متوسط 

همچنين شركتها از راه برنامه هاي بشر . كه توسط جوانان اداره مي شوند ، ايفاي نقش نمايد

ي اجتماعي ، مي توانند از سازمانهاي غير دولتي كه روي استخدام جوانان دوستانه و سرمايه گذار

تمركز دارند پشتيباني كنند كه اين امر از راه فراهم آوردن رايزني و توصيه هاي شغلي به جوانان و 

همچنين به صورت بالقوه اين امكان هم براي انجمن هاي كاري . صرف هزينه انجام مي گيرد

رفداري از دولت، آنرا در جهت توجه بيشتر به مسايل جوانان و حتي تالش براي وجود دارد كه با ط

  .تشكيل وزارت خانه هايي براي پيشرفت جوانان در برخي كشورها سوق دهند
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 دسترسي به فن آوري به ويژه فناوري اطالعات و ارتباطات

 2كه با كمتر از روزيميليارد انسان  3در ميان كشورهاي فقير و براي قريب به  "شكاف ديجيتال"

در  .دالر زندگي مي كنند و طبقات فقير در كشورهاي ثروتمند ، به سرعت در حال افزايش است

صورت وجود حمايت هاي مناسب ، كمك فني ودسترسي به كامپيوتر، اينترنت راه موثري براي 

ه كار و كسب اصالح آموزش ، تامين مهارتهاي حياتي ، تامين سالمتي ، پيشرفت اجتماعي و توسع

همچنين ، دسترسي به اطالعات و جامعه هاي آزاد ، كه اساس . در كشورهاي فقير فراهم مي آورد

پاسخ گويي به مردم و حكومتمداري خوب را تشكيل مي دهد و فرصت براي فساد را كاهش مي 

 .دهد

رم افزارهاي دستيابي به تجهيزات و ن :پر كردن شكاف ديجيتال مستلزم ادغام پنج عامل اصلي است

مناسب ، ارتباطات از راه اينترنت ، كمك و كار آموزي هاي فني ، دسترسي به مسايل محتوايي 

فقدان پيشرفت در زمينه آزادي در بخش ارتباطات و  .مربوطه و دسترسي به تجهيزات ارزان قيمت

هاي با دركشور. بازارهاي فناوري اطالعات در بسياري موارد مانع اصلي بر سر راه رشد است

درصد مردم، بقيه به علت نداشتن كامپيوتر ،اتصال  2حداقل توسعه يافتگي ، به غير از كمتر از 

اين امر فقط از راه . اينترنتي، كمك هاي فني الزم و برق و تلفن از چنين فرصت هايي محرومند

خصوصي به رهبري شركت ها و در چارچوب يك سياست عمومي ميسر  ‐مشاركت هاي عمومي 

 .تاس

بر روي فناوري اطالعات و ارتباطات تكيه دارد، ساير انواع فناوري هاي جديد نيز  بند فوقاگر چه 

گنجايشهاي فراواني عرضه مي كنند اما اين امر مستلزم چالش هاي فراواني براي كشورهاي جهان 

صالح يكي از بحث انگيزترين مسايل در اين خصوص ، تكنولوژي زيستي و اندام هاي ا .سوم است
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 شده سازمانهاي ژنتيكي (GMO)  هستند كه اميد كمك به فراهم آوري طيف گسترده امنيت

غذايي ، بهداشت ، چالش هاي محيط زيستي و صنعتي را در كشورهاي جهان سوم عرضه مي كنند 

براي شركتهاي فعال در اين . اما به علت اثراتشان مورد عدم اطمينان و اعتماد عموم قرار دارند 

بيشترين چالش متوجه افزايش مشاركت سهامداران و مذاكرات عمومي در باب فرايندهاي  بخش ،

 .تحقيقات و توسعه آنها مي باشد

فن آوري ديگري كه پتانسيل هاي زيادي براي كشورهاي جهان سوم فراهم مي آورد فن آوري 

مثال هاي زير ، البته بر . احياء انرژي است كه توليد سالم تر و روند مصرف تميز تري ارائه مي نمايد

 .فناوري اطالعات و ارتباطات تاكيد دارد

و سايرين  (NGO)نمونه شركتهايي كه در مشاركت با نظام سازمان ملل ، سازمانهاي غير دولتي

ست اليف ، كه از فناوريهاي : درباره راه حل هاي آي سي تي همكاري مي كنند عبارتند از 

اي دسترسي به راهنمايي هاي پزشكي اصالح شده بهره برداري بر، (ICT)ارتباطاتي و اطالعاتي 

وركينگ آكادمي ، كه با همكاري برنامه توسعه سازمان ملل و ديگران در ’سيسكونت : مي كند 

حمايت مي  (ICT) سراسر جهان از دسترسي و آموزش به كمك فناوريهاي ارتباطاتي و اطالعاتي

همكاري بانك جهاني ، شركتهاي فناوريهاي ارتباطاتي و  كند ، و برنامه مشاركت ديجيتال ، كه با

، مسئوالن دولتي و ساير شركتها براي ارتقاء كامپيوترهاي قديمي و قابل استفاده (ICT) اطالعاتي

  .كردن آن ها در مدارس همكاري مي نمايد

به  IFMميليون دالري توسط مركز  320در راستاي اين برنامه همچنين مي توان به اعطاي وام

به منظور سرمايه گذاري در زير ساختهاي مخابراتي پنج كشور فقير از  Internationalشركت 

  .جمله سيرالئون اشاره نمود
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‐ UNCTAD Handbook of statistics,2008. 

‐ http://www.humanrightswatch.com. 

‐ http://www.eiu.com/ 

‐ http://www.economist.com 

‐ http://www.atkearney . com 

‐ The Government of Sierra Leone And United Nations Development 

Programme, 2008-2010 
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‐ International Monetary Fund, Selected Issues and Statistical Appendix, 

SIERRA LEONE, IMF Country Report No. 09/12. 

‐ http://www.sierra-leone.org 


