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ألمــني العــام عــن مكتــب األمــم املتحــدة املتكامــل لبنــاء   التاســع لتقريــر ال    
  سرياليون السالم يف

  
  مقدمة  - أوال  

) ٢٠١٠( ١٩٤١ و) ٢٠٠٩( ١٨٨٦هذا التقرير مقدم عمال بقرارات جملـس األمـن        - ١
تقريـرا كـل سـتة أشـهر        مـن األمـني العـام أن يقـدم          لس فيهـا    اليت طلب اجمل  ) ٢٠١١( ٢٠٠٥ و

ويغطي التقريـر الفتـرة مـن    . عن أنشطة مكتب األمم املتحدة املتكامل لبناء السالم يف سرياليون   
  .٢٠١٢أغسطس / آب٣١ مارس إىل/آذار ١
  

  التطورات الرئيسية  - ثانيا  
اسـية والربملانيـة واحملليـة، املقـرر        خالل الفترة املشمولة بالتقرير، ظلـت االنتخابـات الرئ          - ٢

ــاين ١٧إجراؤهــا يف  ــشرين الث ــوفمرب / ت ــسياسية يف    ٢٠١٢ن ــشطة ال ــسي لألن ، هــي احملــور الرئي
وبــروح احلــوار البنــاء وامللكيــة الوطنيــة للعمليــة الــسياسية، وقّــع أصــحاب املــصلحة  . ســرياليون

، ٢٠١٢مـايو  / أيـار  ١٨، يف   الرئيسيون يف البلد، مبن فيهم األحزاب السياسية العـشرة املـسجلة          
، الــذي أعربــوا فيــه عــن التــزامهم بــأن تكــون       “٢٠١٢اإلعــالن املتعلــق بانتخابــات عــام    ”

وقـد بلغـت العمليـات التحـضريية لالنتخابـات أيـضا مرحلـة              . االنتخابات سلمية وحرة ونزيهة   
ن اللجنـة   هنائية حرجة، بعد االنتهاء من عملية تسجيل النـاخبني بالقياسـات البيومتريـة، وبـإعال              

االنتخابية الوطنية اجلداول الزمنية للمراحـل األساسـية للعمليـة االنتخابيـة، مبـا يف ذلـك تـسمية                   
  .املرشحني وبداية فترة احلملة االنتخابية

  

 
  

 .٢٠١٢سبتمرب / أيلول١٠أُعيد إصدارها ألسباب فنية يف   *  
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  التطورات السياسية  - ألف  
ت العمليات التحضريية لالنتخابات املقبلة على الوضع الـسياسي العـام يف البلـد،               هيمن  - ٣

ــشعيب العــام احلــاكم، وحــزب     حيــث عمــدت   ــسياسية، وخاصــة حــزب املــؤمتر ال األحــزاب ال
املعارضة الرئيسي، وهـو احلـزب الـشعيب لـسرياليون، إىل تكثيـف أنـشطتها االنتخابيـة يف مجيـع                    

ويف حــني مل يبلّــغ عــن وقــوع أي حــوادث عنــف سياســي خــالل الفتــرة املــشمولة . أحنــاء البلــد
زب احلـاكم وحـزب املعارضـة الرئيـسي مـشوبة بانعـدام             باالستعراض، استمرت العالقة بني احل    

وقد أصدرت جلنة تسجيل األحزاب السياسية حىت اآلن أذونـا          . الثقة املتبادل والتنافس الشديد   
  .لعشرة أحزاب سياسية خبوض االنتخابات

ـــمــارس، أص/ آذار٢٣ويف   - ٤ ـــدرت احلكــ ـــومة كتـــ ـــ أبياابـــ ــة   ـ ــر جلن ــى تقري ــاء عل ض بن
وزيس للتحقيق، الـيت حققـت يف حـوادث العنـف الـسياسي الـيت وقعـت يف فريتـاون                    م - شريز

وقبلت احلكومة عددا من التوصيات اليت قدمتها اللجنـة،         . ٢٠٠٩مارس  /وبو وكينيما يف آذار   
يف ذلك ضرورة تشجيع التـسامح الـسياسي يف املؤسـسات التعليميـة وكفالـة تطبيـق مبـادئ                    مبا

ووافقت احلكومـة أيـضا علـى توصـية اللجنـة بـأن             . ألمن يف البلد  عدم التحيز يف أجهزة قطاع ا     
إال أن احلكومـة ال تـزال حباجـة إىل          . حتسن هيئة اإلعالم املستقلة إجراءات الرقابة الـيت تتوالهـا         

أن تتخــذ مزيــدا مــن اخلطــوات حــىت تكــون ممتثلــة لتوصــية اللجنــة بــأن ُيحظــر علــى املــوظفني    
  .عمال العنف أن يتولوا أية مناصبالعموميني الذين كان هلم ضلع يف أ

واختــذت احلكومــة أيــضا خطــوات أوليــة حنــو إنــشاء جلنــة مــستقلة معنيــة بالــشكاوى       - ٥
املقدمة ضد الشرطة، علـى حنـو مـا اتفـق عليـه احلـزب احلـاكم وأحـزاب املعارضـة الرئيـسية يف                        

إىل أن تكـون    غـري أن هـذه اجلهـود حباجـة          . ٢٠٠٩أبريـل   / نيـسان  ٢البيان املشترك، املوقـع يف      
  .حثيثة حىت يتسىن االنتهاء من وضع االختصاصات والتشريعات املنظمة آللية الشكوى هذه

ويف ضوء أوجه القلق اليت أعـرب عنـها خمتلـف أصـحاب املـصلحة، مبـن فـيهم احلـزب                    - ٦
الـــشعيب لـــسرياليون، واملتعلقـــة بقيـــام احلكومـــة بـــشراء أســـلحة ثقيلـــة لـــشرطة ســـرياليون، يف   

يل، قامت احلكومة بنقل هذه األسلحة إىل القـوات املـسلحة جلمهوريـة سـرياليون               أبر/نيسان ٣
  .لتستخدمها يف العمليات العسكرية، سواء على الصعيد احمللي ويف عمليات السالم الدولية

وخالل الفترة املشمولة بالتقرير، استمرت عمليات املالحقـة اجلنائيـة ألعـضاء احلـزب                - ٧
شعيب لسرياليون، املتـهمني جبـرائم تتعلـق بـالعنف الـسياسي ارتكبـت يف       الشعيب العام واحلزب ال   
، أدانــت احملكمــة العليــا يف  ٢٠١٢مــايو / أيــار٢١ويف . ٢٠١١ســبتمرب /بــو وكونــو يف أيلــول 

ــة بالنظــام العــام       فريتــاون أيــضا اثــنني مــن أعــضاء احلــزب الــشعيب لــسرياليون علــى جــرائم خمل
وحكـم علـى    . ٢٠١٢ينـاير   / فريتـاون يف كـانون الثـاين       ارتكبت أثناء انتخابات جمللس حملـي يف      
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ــة قــدرها         ــسجن ملــدة مخــس ســنوات أو بــدفع غرام ــون ليــون، بــدال   ٢٥كــل منــهما بال  ملي
  .ذلك من
مايو، اشتركت جلنة تسجيل األحزاب السياسية ومكتب األمـم املتحـدة           / أيار ١٨ويف    - ٨

 املتحـدة لبنـاء الـسالم، يف تنظـيم          املتكامل لبناء السالم يف سرياليون، بدعم مـن صـندوق األمـم           
نـوفمرب لعـام    /الثـاين مؤمتر وطين ركز على احلاجـة إىل التـسامح الـسياسي يف انتخابـات تـشرين                 

وحــضر املــؤمتر كبــار قــادة األحــزاب الــسياسية العــشرة  .  وإجرائهــا بالوســائل الــسلمية٢٠١٢
ابـــات، ومجعيـــة املـــسجلة، وكـــذلك ممثلـــون عـــن شـــرطة ســـرياليون، واللجنـــة الوطنيـــة لالنتخ

ــار مــشايخ          ــسان، وكب ــة حلقــوق اإلن ــة الوطني ــة احملــررين، واللجن ــصحافيني ونقاب ــرياليون لل س
القبائـــل، والـــسلطات التقليديـــة، وهيئـــة اإلذاعـــة يف ســـرياليون، واللجنـــة الوطنيـــة مـــن أجـــل    

د ولدى اختتام املؤمتر، اعتمد املشاركون إعالنـا يؤكـ        . الدميقراطية، وجمموعات نسائية وشبابية   
، وأكـدوا مـن جديـد التـزامهم       ٢٠١٢رغبتهم يف تـويل مـسؤولياهتم بفعاليـة يف انتخابـات عـام              

ومت، حتت رعاية جلنة تسجيل األحزاب السياسية، إنـشاء آليـة    . بالتسامح السياسي ونبذ العنف   
ــذ ذلــك اإلعــالن   ــة مــن أجــل    . متابعــة لــضمان تنفي ــة الوطني ويف الوقــت نفــسه، تواصــل اللجن

  .ر اإلعالن على املستوى اإلقليميالدميقراطية نش
مايو، قامت بعثـة جملـس األمـن الـيت شـارك يف قيادهتـا املمـثالن الـدائمان               / أيار ٢٣ويف    - ٩

ــة املتحــدة   ــشمالية    للمملك ــدا ال ــا العظمــى وأيرلن ــارة فريتــاون،    لربيطاني ــا، بزي وجنــوب أفريقي
الــذي أحرزتــه الــسلطات وكــان أهــم األهــداف الرئيــسية للبعثــة هــو تقيــيم التقــدم  . بــسرياليون

الوطنية وشعب سرياليون يف عمليـة بنـاء الـسالم، وكـذلك الوقـوف علـى األعمـال التحـضريية               
رئـيس مجهوريـة سـرياليون،      واجتمـع الوفـد بإرنـست بـاي كورومـا،           . ٢٠١٢النتخابات عـام    

واجتمـع  .  يف بيئة حرة ونزيهة وسـلمية ٢٠١٢الذي أعطى تأكيدات بأن جترى انتخابات عام       
فد أيضا مبمثلي خمتلف األحزاب السياسية، الذين تعهدوا بااللتزام بقواعـد الـسلوك الـسلمي       الو

ــات ــد واســتمع . يف االنتخاب ــار رؤســاء وكــاالت القطــاع     وف ــدمها كب اجمللــس إىل إحاطــات ق
األمين، واللجنـة الوطنيـة لالنتخابـات، وجلنـة تـسجيل األحـزاب الـسياسية، واللجنـة اإلعالميـة                   

األعمــال التحــضريية لالنتخابــات وبــشأن اســتعداد خمتلــف املؤســسات الوطنيــة  املــستقلة بــشأن 
  .انتخابات ناجحةلكفالة إجراء لالضطالع مبسؤولياهتا 

 يف  هيونيـ / حزيـران  ٢٢ يف   بتشكيلها اخلاص بـسرياليون، لقـاءً     نظمت جلنة بناء السالم،       - ١٠
عمـال التحـضريية النتخابـات      نيويورك حضره رئيس جلنة االنتخابات الوطنية، ملناقشة حالة األ        

وقــدم إحاطــات كــل مــن ممثلــي التنفيــذي، واملفــتش العــام لــشرطة         . نــوفمرب/تــشرين الثــاين 
وأثنـت  . سرياليون، وجلنة تسجيل األحزاب الـسياسية، وكبـار املـسؤولني احلكـوميني اآلخـرين             
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، وأشـادت   جلنة بناء الـسالم علـى خمتلـف اجلهـات الفاعلـة يف جمـال التحـضريات الفنيـة اجلاريـة                    
. جبهودها الرامية إىل احليلولة دون وقـوع أعمـال عنـف ذات صـلة باالنتخابـات وإىل معاجلتـها                  

وأكدت من جديد دعوهتا املوجهة إىل اجلهات الوطنية الفاعلـة، وخاصـة األحـزاب الـسياسية،                
  .بأن تبذل قصارى جهودها لضمان إجراء انتخابات حرة ونزيهة وسلمية

  
  ٢٠١٢ النتخابات عام العمليات التحضريية    

  تسجيل الناخبني وغري ذلك من العمليات  -  ١  
ــسجيل      / آذار٢٦اختتمــت بنجــاح، يف    - ١١ ــة للت ــات البيومتري ــة أخــذ البيان ــارس، مرحل م

وأعقـب ذلـك توحيـد البيانـات، وعمليـات إزالـة أوجـه االزدواجيـة يف البيانـات،               . لالنتخابات
  .الناخبني املؤقت، وتوزيع بطاقات الناخبنيوطباعة بطاقات الناخبني، وإنتاج وعرض سجل 

وقد ُعرض سجل الناخبني املؤقت يف مجيـع مراكـز ومعـارض تـسجيل النـاخبني البـالغ                    - ١٢
ويف أثناء الفتـرة مـن      . يوليه/ متوز ١٦يونيه إىل   / حزيران ٣٠ مركزا، يف الفترة من      ٩٩٨عددها  

ملـسجلني التحقـق مـن بيانـاهتم يف     يوليـه، كـان بوسـع النـاخبني ا       / متـوز  ٤يونيـه إىل    / حزيران ٣٠
ــة   ــاهتم االنتخابي ــسلم بطاق ــة   / متــوز٢٠  و١٩ويف . الــسجل وت ــة االنتخابي ــه، أجــرت اللجن يولي

. الوطنية حتقيقا يف حاالت رفض واعتراضات تتعلق بسجل الناخبني وحاالت إدراج أمساء فيـه             
ــسجيل حــوايل        ــادت ت ــة وأع ــة، أدرجــت اللجن ــوانني االنتخابي ــا للق ــرد يف ١٠٦ ٠٠٠ووفق  ف

.  تــصويب يف التفاصــيل املتعلقــة بــاألفراد املــسجلني بالفعــل٣٣ ٠٠٠وأجــرت أيــضا . الــسجل
 فردا من جمموع النـاخبني املـسجلني بـصورة          ٢ ٤٢٥ ٠٢٧يوليه، تسلم   / متوز ٣٠واعتبارا من   

ــالغ عــددهم   ــة الب ــات    ٢ ٦٦٣ ٧٤٦مؤقت ــة الترتيب ــة، واختــذت اللجن ــاهتم االنتخابي ــردا، بطاق  ف
  .لتوزيع البطاقات املتبقيةالالزمة 

واختذت اللجنة االنتخابية الوطنية أيضا خطـوات ملعاجلـة حـاالت تكـرر فيهـا تـسجيل                   - ١٣
ــة إىل الــشرطة الختــاذ مزيــد مــن اإلجــراءات،   ٧٩٤نــاخبني، األمــر الــذي أدى إىل إحالــة    حال

وبــدأت الــشرطة أيــضا عمليــات مالحقــات جنائيــة .  شخــصا٧٠وجهــت يف بعــضها هتمــا إىل 
ضد قاصرين اشتبه يف حماولتـهم تـسجيل أنفـسهم أثنـاء مرحلـة مجـع البيانـات مـن عمليـة أخـذ                        

وبعد اعتقال هؤالء القاصرين، أعربت اللجنـة الوطنيـة حلقـوق اإلنـسان يف              . البيانات البيومترية 
ســرياليون عــن قلقهــا إزاء تعامــل الــشرطة مــع هــذه احلــاالت، وحثــت الــسلطات علــى احتــرام  

ودعت مجيع األطراف السياسية إىل االمتناع عن اسـتغالل األطفـال           . محايتهاحقوق األطفال و  
  .يف التسجيل للتصويت يف االنتخابات لتحقيق مكاسب سياسية
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ــزاب       - ١٤ ــع األحـ ــا مـ ــة لالنتخابـــات أعماهلـ ــة الوطنيـ ــلت اللجنـ ــسه، واصـ ويف الوقـــت نفـ
ة االتـصاالت التابعـة      لـسرياليون، وخاصـة مـن خـالل جلنـ          السياسية، مبا يف ذلك احلزب الشعيب     

هلا واملعنية بـاألحزاب الـسياسية؛ وذلـك مـن أجـل زيـادة ثقـة أصـحاب املـصلحة الرئيـسيني يف                       
ويف حماولة لكفالة الشفافية واملصداقية يف مجيـع مراحـل العمليـة االنتخابيـة،              . العملية االنتخابية 

رحلــة إزالــة حــاالت مسحــت اللجنــة الوطنيــة لالنتخابــات ملمثلــي األحــزاب الــسياسية مراقبــة م 
االزدواجية يف البيانات اليت مجعت أثناء تـسجيل النـاخبني ويف عمليـات التحقيـق اإلداري الـيت                  

حـددت  أجرهتا اللجنة يف ضوء اعتراضات قُـدمت بعـد عـرض سـجل النـاخبني املؤقـت، والـيت                    
 أثنـاء عمليـة إزالـة حـاالت االزدواجيـة مـن البيانـات الـيت               اكتـشفت   حاالت غش يف التـسجيل      
  .أخذت يف عملية التسجيل

يوليــه، أعلنــت اللجنــة الوطنيــة لالنتخابــات زيــادات يف رســوم الترشــيح   / متــوز٣٠يف   - ١٥
، وهـي زيـادات كانـت، مـع ذلـك، موضـع             ٢٠١٢نـوفمرب مـن عـام       /النتخابات تـشرين الثـاين    

لـن  الزيـادات، الـيت   وتقضي تلك . انتقاد على نطاق واسع لدى مجيع األطراف السياسية تقريبا   
مؤكـــدة إال بعـــد موافقـــة الربملـــان، بـــأن يـــدفع املرشـــحون لرئاســـة اجلمهوريـــة مبلـــغ    تـــصبح 
؛ وأن يـدفع الطـاحمون   ٢٠٠٧مليون ليون، مقارنـة مببلـغ مليـون ليـون يف انتخابـات عـام         ١٠٠

يف الوصول إىل الربملان، مبـن فـيهم املرشـحون العـاديون واملرشـحون مـن مـشايخ القبائـل مبلـغ                      
؛ وأن يـــدفع ٢٠٠٧ ليـــون يف انتخابـــات عـــام  ١٠٠ ٠٠٠ مقارنـــة مببلـــغ  مليـــون ليـــون،٢٥

وبررت اللجنـة تلـك   . املرشحون ملقاعد اجملالس احمللية ومناصب العُمد مبلغ مخسة ماليني ليون   
غـري أن منظمـات اجملتمـع املـدين         . الزيادة بعدد من األسـباب، منـها ارتفـاع تكلفـة االنتخابـات            

ــادات املقترحــة  ــار ســلبية    اعترضــت علــى الزي  مؤكــدة أهنــا مرتفعــة جــدا، وســتترتب عليهــا آث
ــا يف ــة       م ــساء، فــضال عــن األشــخاص ذوي اإلعاقــات يف العملي ــشباب والن ــق مبــشاركة ال يتعل

ووصفت اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان تلك الزيادات بأهنا غري تناسـبية وال تتـسق           . االنتخابية
وزعـم احلـزب    . يت تعد سـرياليون طرفـا فيهـا       مع العديد من الصكوك الدولية حلقوق اإلنسان ال       

الــشعيب لــسرياليون وعــدة أحــزاب سياســية أن هــذه الزيــادات لــن يــستفيد منــها ســوى احلــزب  
أغسطس بيانا مـشتركا يـدعو الربملـان علـى رفـض اقتـراح              / آب ٣احلاكم؛ وأصدرت هذه، يف     

  .اللجنة الوطنية لالنتخابات واإلبقاء على رسوم الترشيح احلالية
ومل يوقع احلزب احلاكم، أي املؤمتر الشعيب العام على البيان، يف حني وافقـت احلركـة                  - ١٦

الرسـوم املقـررة   الزيـادات يف  الدميقراطية املتحدة علـى البيـان، ولكنـها قـصرت اعتراضـها علـى             
وملواجهة هذه التطورات، أجـرت اللجنـة مزيـدا مـن      . على املرشحني للربملان وللمجالس احمللية    

أغـسطس أعلنـت فيـه    / آب١٠ مع األحـزاب الـسياسية وأصـدرت بيانـا صـحفيا يف         املشاورات
خفــض رســوم الترشــيح لعــضوية الربملــان، مبــا يف ذلــك املرشــحون العــاديون واملرشــحون مــن     
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 مليون ليون إىل عشرة ماليني ليون، وكذلك خفـضت رسـوم الترشـيح    ٢٥مشايخ القبائل من   
غري أن رسوم الترشيح ملنصب الرئاسـة       . إىل مليون ليون  لعضوية اجملالس احمللية من مليوين ليون       

أغــسطس، ويف أثنــاء لقــاء مــع ممثلــي التنفيــذي، أكــد احلــزب  / آب١٣ويف . ظلــت دون تغــيري
ــة         ــى الرســوم املعدل ــسرياليون ومخــسة أحــزاب سياســية أخــرى جمــددا اعتراضــهم عل ــشعيب ل ال

يتهم مـن أن الرسـوم اجلديـدة        وأعربوا عن خـش   . وشكك يف حيادية اللجنة الوطنية لالنتخابات     
ــة للجميــع يف االنتخابــات املقبلــة وأهنــا لــن جتــد الوقــت الكــايف جلمــع       لــن تتــيح فرصــا متكافئ

وقد شجع ممثلي التنفيذي األحزاب علـى االسـتفادة مـن العمليـة الدميقراطيـة والعمـل                 . األموال
ضون ذلـك، أي    ويف غـ  . بشكل وثيق مع جلنة تسجيل األحزاب السياسية يف حل هـذه املـسألة            

أغــسطس، أصــدرت اللجنـــة الوطنيــة لالنتخابــات جـــداول زمنيــة لتقــدمي أمســـاء       / آب١٠يف 
  .مرشحي األحزاب السياسية املعتمدين

  
  آليات فض املنازعات  -  ٢  

ــام رئـــيس القـــضاة يف ســـرياليون بتدشـــني حمـــاكم املخالفـــات   / متـــوز١٩يف   - ١٧ ــه، قـ يوليـ
وسيبلغ عدد هذه احملاكم ست حمـاكم؛       . ت االنتخابية االنتخابية، وهي آلية هامة لفض املنازعا     

ر اإلقليميـة   ايف كل مدينة من املدن اليت توجد فيهـا املقـ          واحدة  ثالث منها يف فريتاون وحمكمة      
أغـسطس، نظّـم مكتـب األمـم املتحـدة املتكامـل            / آب ٤ و   ٣ويف  . وهي ماكيين وبـو وكينيمـا     

 لتـدريب القـضاة واملـدعني العـامني وحمققـي           لبناء السالم يف سرياليون وحكومة سرياليون دورة      
  .القانونينيوسائر املوظفني الشرطة 

  
  التشريعات االنتخابية  -  ٣  

خالل الفترة املشمولة بالتقرير، وافق الرئيس كوروما على قـانون االنتخابـات العامـة،                - ١٨
ون علـى  وقبل عرض مشروع هذا القـان . الذي أدمج مجيع التشريعات االنتخابية يف نص واحد       

مـايو، قـّدم احلـزب الـشعيب لـسرياليون التماسـا لعرضـه علـى اللجنـة الربملانيـة                / أيار ١الربملان يف   
 يف نقضمايو، رفـضت حمكمـة الـ     / أيار ٢٥ويف  . إال أن هذا االلتماس ُرِفض    . لزيادة التدقيق فيه  

يف ن  لتقـدمي طعـ   سرياليون قبول الطلب الـذي قدمـه احلـزب الـشعيب لـسرياليون بتمديـد الوقـت                  
  .٢٠٠٧الذي أكد نتائج االنتخابات الرئاسية لعام العليا كمة احملاحلكم الصادر عن 

  
  أمن االنتخابات  -  ٤  

تنفيــذ االســتراتيجية املتكاملــة لقطــاع األمــن  اســتمر خــالل الفتــرة املــشمولة بــالتقرير،    - ١٩
ومبــساعدة الـــصندوق املـــشترك  . بـــدعم مــن املكتـــب وضـــعت  الــيت  ٢٠١٢النتخابــات عـــام  

يف فـردا    ٢ ٢٢٤  فرد مـن أفـراد شـرطة الواجبـات العامـة و            ١٠ ٥٠٠لالنتخابات، مت تدريب    
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علـى مـسائل متعلقـة باالنتخابـات وعلـى إدارة           التابعـة لـشرطة سـرياليون       شعبة دعـم العمليـات      
وفـضال عـن    . النظام العام من قبل الشرطة، ومت ذلك بفضل الـدعم الـتقين الـذي قدمـه املكتـب                 

تـدابري ختفيـف   واختـذت  أمن االنتخابـات  ألغراض ات لالتصاالت وعربات  ذلك، مت شراء معد   
وإضــافة إىل ذلــك، . األزمــات للتــصدي للتهديــدات األمنيــة الــيت حــددهتا أجهــزة قطــاع األمــن 

  . دوالر لقطاع األمن ألغراض االنتخاباتنييال م٤تقديره تعهدت احلكومة بتخصيص مبلغ 
  

  اللجنة التوجيهية لالنتخابات  -  ٥  
عقدت اللجنـة التوجيهيـة لالنتخابـات، الـيت يـشترك يف رئاسـتها وزيـر املاليـة والتنميـة                      - ٢٠

ــسان      ــائي، اجتمــاعني يف ني ــم املتحــدة اإلمن ــامج األم ــصادية وبرن ــران /االقت ــل وحزي ــه/أبري . يوني
وخــالل هــذين االجتمــاعني، شــددت اللجنــة، الــيت تــضم هيئــات إدارة االنتخابــات، وأجهــزة   

ــات القطــاع األمــين، وا  ــوطين لالنتخاب ــضم منظمــات مــن اجملتمــع    - ملرصــد ال ــتالف ي  وهــو ائ
 وشركاء التنمية الدوليني، على ضرورة إعداد برامج ثابتة ومـستدمية إلرشـاد النـاخبني       - املدين

  .على ضرورة قيام اللجنة االنتخابية الوطنية بالتخطيط بعناية للميزانيةووتثقيفهم، 
  

  ع املدين وإىل اجلهات غري احلكوميةالدعم املقدَّم إىل اجملتم  -  ٦  
عـن طريـق صـندوق األمـم املتحـدة لبنـاء الـسالم، واصـلت جلنـة             وبدعم مـن املكتـب،        - ٢١

تسجيل األحزاب السياسية، واللجنة الوطنيـة مـن أجـل الدميقراطيـة، واللجنـة املـستقلة لوسـائل              
اركة الـــسياسية املـــششجيع اإلعـــالم ومنظمـــات اجملتمـــع املـــدين تنفيـــذ مـــشاريع هتـــدف إىل تـــ

. والتسامح السياسي وعدم اللجـوء إىل العنـف والتماسـك الـوطين بـني اجلهـات غـري احلكوميـة             
ويف إطار هذه املشاريع، مت تنظيم معتكفني داخليني على مستوى احلزب الواحد شـارك فيهمـا      

ــار زعمــاء حــزيب   ــكب ــشعيبامل ــامؤمتر ال ــدميقراطي يف    الع ــشعبية مــن أجــل التغــيري ال   واحلركــة ال
نظــم اجملتمــع املــدين و. مــايو بــشأن تعزيــز الدميقراطيــة والتــسامح الــسياسي/أبريــل وأيــار/نيــسان

تــدريبات علــى حــل الرتاعــات لفائــدة اجمللــس الــوطين لرؤســاء القبائــل واجمللــس املــشترك بــني      
ــان ــة     نفــذت و. األدي ــدوائر االنتخابي ــة يف ال ــرامج توعي ــة ب ــة مــن أجــل الدميقراطي ــة الوطني اللجن
زيــادة وإىل  لنــشر خطابــات تــدعو إىل التــسامح ، دائــرة١١٢ البــالغ عــددها ،نيــة يف البلــدالربملا

ــسياسية   ــة ال ــرأة يف العملي ــشاركة امل ــايل     . م ــيم الع ــك، أشــركت مؤســسات التعل إضــافة إىل ذل
. الـوطين بالتوجـه اإلقليمـي والـتالحم       الطالب والسياسيني يف مناقـشات بـشأن مـسائل متعلقـة            

 مدرسة ثانويـة يف     ٢٠ للسالم يف    شريز موزس للتحقيق، مت تشكيل نوادٍ     وعمال بتوصيات جلنة    
ــى      ــيت تركــز عل ــسياسات ال ــشجيع ال ــاون لت ــة فريت ــف،  احمــددة ومــسائل مدين ــاد عــن العن البتع

كمـا اضـطلع املقـاتلون الـسابقون بـدور          . وتستهدف هذه النـوادي أساسـا النـاخبني ألول مـرة          
ــسان مبعــوثي ســالم للــشباب يف أفــالم قــصرية أنتج   واســتمر إشــراك  . أبريــل/هــا املكتــب يف ني
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الشباب من خالل رسائل السالم املوّجهة من املرشحني للرئاسة الـيت يقـوم بـالترويج هلـا فنـانو                    
  .املوسيقى الشعبية يف البلد

  
  التطورات األمنية  -باء   

 يوليــه، صــدق الربملــان علــى تعــيني / متــوز٢٥ويف . ظلــت احلالــة األمنيــة العامــة هادئــة   - ٢٢
رئيسا هليئة أركـان الـدفاع يف القـوات املـسلحة           امليجر جنرال صمويل ويليامز     الرئيس كوروما   

روبــرت كورومــا، الــذي تقاعــد ألســباب امليجــر جنــرال وقــد حــل حمــل . جلمهوريــة ســرياليون
  .يةصح
 الـذي صـدر خـالل الفتـرة     ٢٠١٢قـانون األسـلحة والـذخرية لعـام         مـشروع   وال يزال     - ٢٣

القـانون إطــارا لتنظـيم حيــازة   مــشروع وحيـدد  . ظـار موافقــة الـرئيس كورومــا  املـستعرضة يف انت 
امتثــال ســرياليون اللتزاماهتــا مبوجــب االتفاقيــات املربمــة مــع  يكفــل األســلحة الناريــة يف البلــد و

ــا    . بتنظــيم اســتخدام األســلحة الــصغرية يف مــا يتعلــق اجلماعــة االقتــصادية لــدول غــرب أفريقي
ــضمن و ــانون مــشروع يت ــضا  هــذاالق ــدمري     أي ــسهل ت ــا سي ــدمري األســلحة، مم ــشأن ت ــا ب أحكام

يف إطار برنـامج األسـلحة مقابـل التنميـة لربنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي            ُجمعت  األسلحة اليت   
  .٢٠٠٥الذي اكتمل يف عام 

وخــالل الفتــرة املــشمولة بــالتقرير، عينــت احلكومــة أخــصائيني يف الطــب الــشرعي           - ٢٤
اسـتخدمت شـرطة    حوادث منفصلة    أدت إىل مقتل ستة أشخاص يف        للتحقيق يف الظروف اليت   

يف بومبونـا،   جرى  أثناء إضراب للعمال    وأبريل،  / نيسان ١٦في  ف. الذخرية احلية فيها  سرياليون  
ــاء حمــاوالت قامــت هبــا        مبقاطعــة تونكــوليلي، قُتلــت امــرأة وُجــرح عــدة أشــخاص آخــرين أثن

ــت اإلضــرا     ــيت عقب ــواء االضــطرابات ال ــشرطة الحت ــران٥ويف . بال ــل شــابان   / حزي ــه، قُت يوني
ــاون  ــه بعــد اشــتباك مــع  / حزيــران١٥وتــويف ســائق دراجــة يف  . برصــاص الــشرطة يف فريت يوني

وأصيب أربعـة شـبان نتيجـة طلقـات ناريـة يف وسـط              . الشرطة يف منطقة غودريش من فريتاون     
ال تـؤدي هـذه     أولـضمان   . يوليـه أثنـاء محلـة اعتقـاالت قامـت هبـا الـشرطة             / متوز ٩فريتاون يوم   
، بدعم مـن     سرياليون  بدأت شرطة  ،بروز حتديات على مستوى إدارة االنتخابات     احلوادث إىل   

اسـتراتيجية بـشأن    إعـداد   األمم املتحدة، باستعراض قواعد االشـتباك اخلاصـة هبـا بـالتوازي مـع               
  .قوة الشرطةحكم يف آليات التاستخدام 

  
  شطة فريق األمم املتحدة القطرياملستجدات االقتصادية واالجتماعية وأن  -جيم   

 ٢٠١٢وال تـزال التوقعـات االقتـصادية لـسنة          يتـسع نطاقـه،     ال يزال اقتصاد سـرياليون        - ٢٥
وقــد منــا النــاتج احمللــي  . وعلــى املــدى املتوســط إجيابيــة بفــضل ظهــور فــرص اقتــصادية جديــدة  
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 زيــادة اإلنتــاج ، ويعــزى ذلــك جزئيــا إىل٢٠١١ يف املائــة يف عــام ٦اإلمجــايل احلقيقــي بنــسبة 
أن حيقـق النمـو االقتـصادي قفـزة     متوقعـا  إضافة إىل ذلـك، كـان     . الزراعي والتعدين واخلدمات  

ــسبة  ــة يف عــام  ٣٣واحــدة بن ــاج خــام   ٢٠١٢ يف املائ ــادة يف إنت ، ويعــود ذلــك أساســا إىل الزي
سـتمر  ويف األثنـاء، ا   . ٢٠١٥ إىل   ٢٠١٣مـن   يف الفترة    يف املائة    ٦يف املتوسط   وسيبلغ  احلديد،  

التضخم يف أسعار املواد االسـتهالكية يف االعتـدال كلمـا ازداد االسـتقرار يف سـرياليون وتباطـأ        
ــذاء    يف املائــة يف هنايــة كــانون   ١٦,٩التــضخم مــن  معــدل وتراجــع . التــضخم يف أســعار الغ

ومــن املــرّجح أن . ٢٠١٢يونيــه / يف املائــة يف هنايــة حزيــران١٤,١ إىل ٢٠١١ديــسمرب /األول
، باســتثناء االرتفــاع املتوقــع يف ٢٠١٢ا االجتــاه الــرتويل يف النــصف الثــاين مــن عــام يــستمر هــذ

  .أسعار املواد الغذائية يف ذروة موسم األمطار
شـهد بعـض التحـسن    فقـد  ، ٢٠١١ورغم التحديات اليت واجهها األداء املايل يف عـام     - ٢٦

مـــع برنـــامج   متماشـــيا تنفيـــذ امليزانيـــة  كـــان  ، حيـــث ٢٠١٢يف النـــصف األول مـــن عـــام   
ــسهيل ــدد  الت ــاين املم ــات    . االئتم ــتثناء التزام ــذلك، وباس ــزال ونتيجــة ل ــستحقة، ال ت ُخفــض م

ــواء  . ٢٠١٢التحــديات الــيت تعرقــل التنفيــذ املــايل يف عــام   أدىن حــد حجــم  إىل ومت أيــضا احت
 واسـتقر سـعر فائـدة سـندات اخلزينـة          ،الربنـامج حـدده   االقتراض احمللي يف حدود اهلدف الـذي        

  . يف املائة٢٨ و ٢٣بني 
 يف املائــة مــن النــاتج ٥٠,٦وتــدهور العجــز اإلمجــايل يف احلــساب اجلــاري ليبلــغ نــسبة   - ٢٧

مـشاريع خـام    تتطلبـها    بـسبب كثـرة الـواردات مـن اآلالت الـيت             ٢٠١١احمللي اإلمجايل يف عام     
ج احمللـي    يف املائـة مـن النـات       ١٥إال أن من املتوقـع أن يتحـسن كـثريا ليـصل إىل حـوايل                . احلديد

وظـل مـستوى الـديون اخلارجيـة        .  مـع ارتفـاع صـادرات خـام احلديـد          ٢٠١٢اإلمجايل يف عام    
يف ، ٢٠١١ يف املائـة يف هنايـة عـام    ٣٠ بلغت نسبة الدين إىل الناتج احمللـي اإلمجـايل        إذ ،مئناطَُم

  .دوالرماليني  ٤١٠أن يصل إمجايل االحتياطيات الدولية إىل حني يتوقع 
ن يواصــل النمــو الكــبري الــذي شــهدته الــصناعات االســتخراجية دفــع عجلــة   أُيتوقــع و  - ٢٨

غـري أن األمـر     .  املتوسط والبعيد  نييإيرادات كبرية للحكومة على املد    حتقيق  النمو االقتصادي و  
إضـافة  . على تـوفري فـرص عمـل لألعـداد املتزايـدة مـن الـسكان           يتطلب وضع سياسات تساعد     

 النمــو االقتــصادي، فــضال عــن حتــسني بيئــة األعمــال  إىل ذلــك، مــن الــضروري تنويــع مــصادر
وسـيكون مـن املهـم أيـضا بالنـسبة للحكومـة إنـشاء شـبكة أمـان                  . يف القطـاع اخلـاص    التجارية  

ترسيخ العمليـة   سيساعد  و. الضعيفةاملعيشية  اجتماعي ذات أهداف حمددة لتقدمي الدعم لألسر        
ــها   الدميقراطيــة،  ــاعــن طريــق مجلــة أمــور من ت ذات مــصداقية، علــى حتقيــق منــو  إجــراء انتخاب

  .اقتصادي مطرد وشامل وأطول أجال
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أنــشئ أغــسطس، ذكــرت حكومــة ســرياليون أن فريــق عمــل رئاســي       / آب١٦ويف   - ٢٩
منـذ  قـد تـويف،     و. على التحـول إىل وبـاء     وشك  للتصدي لتفشي مرض الكولريا يف البلد الذي أ       

ــاريخ وحــىت   ــسبب الكــولريا ٢١٦أغــسطس / آب١٩ذلــك الت ــالغ، ، و شخــصا ب ــذ مت اإلب من
ويف غـــضون ذلـــك، .  إصـــابة بـــالكولريا١١ ٦٥٤عـــن وقـــوع ، ٢٠١٢ينـــاير /كـــانون الثـــاين

ــسانية       مت ــشؤون اإلن ــسيق ال ــة حلــاالت الطــوارئ مــن مكتــب تن  ،احلــصول علــى مــساعدة مالي
، بالتعـاون مـع اليونيـسيف        أيـضا  واصـلت احلكومـة   و. للمساعدة علـى مكافحـة انتـشار املـرض        

ترمـي  واجملتمـع املـدين، بـذل جهـود         لسرياليون  الصليب األمحر   مجعية  عاملية، و ومنظمة الصحة ال  
الكولريا، وتــوفري العــالج، ومعاجلــة امليــاه بــالكلور، وتــوفري ميــاه  اإلصــابة بــإىل مراقبــة حــاالت 

بالترويج للممارسـات الـصحية الـسليمة مـن خـالل           أيضا  تقوم هذه اجلهات    و. الشرب املأمونة 
وإضـافة إىل دعـم اجلهـود الـيت تبـذهلا احلكومـة للتـصدي لتفـشي                 .  احمللية قنوات وسائل اإلعالم  

الكــولريا، ســاعدت منظمــة الــصحة العامليــة وزارة الــصحة والــصرف الــصحي علــى التخطــيط   
 ، احلمـالت وتنفيـذها    تلـك حلمالت حتصني تكميلية لألطفـال دون سـن اخلامـسة وعلـى رصـد               

مت منظمـة الــصحة العامليــة املــساعدة  وقــد. وفيـات الرضــع واعــتالهلم معــدالت هبـدف خفــض  
إجراء استعراضات لألداء على صعيد املقاطعات وعلـى الـصعيد املركـزي،          يف  أيضا إىل الوزارة    

ــوارد       يف وضــع و ــصحي مــن امل ــى احتياجــات القطــاع ال سياســة وخطــة اســتراتيجية تركــز عل
 الـدم قامـت     وزيرة الصحة والصرف الصحي مركـزين لنقـل       افتتحت  يوليه،  /ويف متوز . البشرية

  .منظمة الصحة العاملية بتجهيزمها يف كينيما وبو
يف إطـار مبـادرة الرعايـة    واستمرت اجلهود املبذولة لتعزيـز تـسليم لـوازم طبيـة أساسـية            - ٣٠

وفضال عن ذلـك، قـدمت اليونيـسيف وشـركاؤها الـدعم إىل وزارة              . الصحية اجملانية احلكومية  
. ها وتوزيعهـا  ؤشـرا املطلـوب   م الطبيـة األساسـية      الصحة والصرف الصحي لتقـدير عـدد اللـواز        

وأُحرز املزيد من التقدم يف جمال املـشتريات مـن اللـوازم الطبيـة نظـرا العتمـاد القـانون الربملـاين                  
وال يــزال شــركاء البلــد يف . الــذي أنــشأ وحــدة وطنيــة مــستقلة معنيــة باملــشتريات مــن األدويــة

  .ناء قدرات هذه املؤسسات الوطنيةالدعم للجهود الرامية إىل بالتنمية يقدمون 
 ال يتجـزأ    ايشكل ضمان جلوء ضحايا الـرتاع إىل القـضاء وتقـدمي املـساعدة هلـم جـزء                و  - ٣١

ويف هـذا الـصدد،     . من عملية توطيد السالم وشرطا ضروريا ملنع نشوب الرتاعات يف املستقبل          
صـندوق األمـم    مـن   ة  يونيـه، مبـساعد   / حزيـران  ٢٥بدأت اللجنة الوطنية للعمل االجتماعي، يف       

املتحدة لبناء السالم وبفضل الدعم التقين املقدَّم من املنظمة الدولية للهجرة، دورة جديـدة مـن       
ــضات عــن        ــُد أي تعوي ــوا بع ــذين مل يتلق ــة، ال ــة ضــحايا احلــرب األهلي ــة لبقي ــدفوعات النقدي امل

  .االنتهاكات اجلسيمة حلقوق اإلنسان اليت تعرضوا هلا أثناء الرتاع
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ــشؤون الالجــئني،     احتكــامإضــافة إىل و  - ٣٢ ــسامي ل ــم املتحــدة ال ــب مفــوض األم يف  مكت
تفاقية املتعلقة مبركـز الالجـئني      الالوارد يف ا  ‘‘ زوال الظروف  ’’شرط إىل   ٢٠١٢يونيه  /حزيران

 ليـربي   ٨٠٠بـدأ املكتـب وضـع ترتيبـات بـشأن عـودة             بشأن الالجـئني الليـربيني يف سـرياليون،         
  .إىل بلدهم األصليطوعا 

  
  دفع عملية بناء السالم  - ثالثا  

تنفيـذ برنـامج احلكومـة      املتعلـق ب  أغسطس التقرير املرحلـي املـشترك الثـاين         /ُنِشر يف آب    - ٣٣
ويركــز التقريـر علــى  . للتغـيري، والــذي أعدتـه حكومــة سـرياليون بالتــشاور مـع شــركاء دولـيني     

قــى مــن حتــديات يف ســبيل حالــة تنفيــذ برنــامج التغــيري، واألهــداف الــيت مل ُتحقــق بعــد ومــا تب 
سيــشكِّل األســاس الــذي ســبتمرب، ســتناقش جلنــة بنــاء الــسالم هــذا التقريــر /يف أيلــولو. تنفيــذه

  . على مدى األشهر املقبلةيف العمل الذي سُتبَنى عليه مشاركة اللجنة مع سرياليون 
لـذي  وقد بـدأت بالفعـل األعمـال التحـضريية لربنـامج حتقيـق الرخـاء، وهـو الربنـامج ا                     - ٣٤

وأعدت احلكومة خمططاً عاماً للربنامج اجلديد يتوخى الركائز الثمـاين          . سيخلف برنامج التغيري  
التعجيـل  ‘ ٣’إدارة املـوارد املعدنيـة؛      ‘ ٢’جلميع؛  يشمل ا ع االقتصاد لتعزيز منو     يتنو‘ ١’: التالية

القـدرة  تعزيـز  ‘ ٤ ’بإحراز التقدم يف تنفيذ األهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة يف جمـال التنميـة البـشرية؛           
ــدويل؛     ــصعيد ال ــى ال ــسة عل ــى املناف ــف والعمــل؛  لاســتراتيجية وضــع ‘ ٥’عل ــوفري ‘ ٦’لتوظي ت

معاجلــة ‘ ٨’القطــاع العــام؛ واحلوكمــة إجــراء إصــالحات يف جمــايل ‘ ٧’احلمايــة االجتماعيــة؛ 
ملنــاخ، البيئــة وتغــري اومنــها ، الــشاملةوســُيدَرج أيــضاً فــصل بــشأن املــسائل . املــسائل اجلنــسانية

باإلضــافة إىل ذلــك، . والتمويــل، والرصــد والتقيــيم، وإطــار النتــائج، والتحليــل النمطــي للفقــر  
برنــامج األمــم املتحــدة اإلمنــائي  فيــه شــكَّلت احلكومــة فريقــاً تقنيــاً لتنــسيق هــذه العمليــة ميثــل   

راتيجية احلـد مـن   وُشكِّلَت أيضاً األفرقة العاملة املعنيـة بركـائز اسـت        . الشركاء اإلمنائيني الدوليني  
تــضم ممــثلني مــن وكــاالت األمــم املتحــدة وبراجمهــا، للتــداول بــشأن االســتراتيجيات    والفقــر، 

. الـشاملة والسياسات اإلمنائية املتعلقة باجملاالت املواضيعية لكل ركيزة مـن الركـائز، وباملـسائل          
بــشأن ة مــصاحبة أن ينتــهي العمــل قريبــاً يف وضــع االســتراتيجية اإلمنائيــة ومعهــا وثيقــ  ويتوقــع 

  .لسياساتا
  

  املخاطر الرئيسية اليت هتدد توطيد السالم  - رابعا  
  جتار غري املشروع اجلرمية املنظمة العابرة للحدود الوطنية واال  -ألف   

جتـار غـري املـشروع باملخـدرات قائمـاً، رغـم أنـه مل جتـر أيـة ضـبطيات               زال خطر اال   ما  - ٣٥
يف غـري املـشروعة      كيلـوغرام مـن املخـدرات        ٧٠٠ن  كربى منذ مصادرة محولة طـائرة تزيـد عـ         
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واســـتمر مكتـــب األمـــم املتحـــدة املتكامـــل لبنـــاء الـــسالم يف ســـرياليون، . ٢٠٠٨يوليـــه /متـــوز
باالشتراك مع مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية، يف تقدمي الـدعم لوحـدة اجلرميـة      

جتــار غــري جهــود ملكافحــة االا تبذلــه مــن مــيف املنظمــة العــابرة للحــدود الوطنيــة يف ســرياليون  
وخـالل الفتـرة املـشمولة بـالتقرير،        . املشروع باملخدرات، يف إطار مبادرة ساحل غرب أفريقيا       

  . للوحدةاتتربع مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية مبركبتني وزورق دوري
 للحــدود الوطنيــة،  العــابرةويف الفتــرة قيــد االســتعراض، قامــت وحــدة اجلرميــة املنظمــة  - ٣٦

يرلندا، بتدمري كمية كبرية من القنـب يف مقاطعـة كامبيـا بالواليـة الـشمالية                أبدعم من حكومة    
ويف الوقت نفسه، جرت مناقشات للتعجيل بإفراج الشركاء الدوليني عن األمـوال            . بسرياليون

آت الوحــدة ولتــوفري ويلــزم تــوفري التمويــل لبنــاء منــش. الالزمــة حــىت تواصــل الوحــدة عملياهتــا
الــدعم للجنــاح البحــري للقــوات املــسلحة جلمهوريــة ســرياليون، وذلــك ملــساعدته يف جهــوده   

تعكف الوحـدة يف    و. املبذولة خلفض األنشطة غري القانونية اجلارية يف املياه اإلقليمية لسرياليون         
 حـــوايل هتريـــبتـــضمنت جتـــار بالبـــشر ُيـــزَعم أهنـــا االوقـــت احلـــايل علـــى التحقيـــق يف قـــضية 

مـايو، علـى مـنت سـفينة صـيد      /أبريل وأيار/سرياليونياً إىل خارج البلد، يف الفترة بني نيسان    ٥٠
  . بشباك اجلر قامت السلطات الغينية باعتراضها

مـايو، أجـرى مكتـب األمـم املتحـدة املعـين باملخـدرات واجلرميـة، بـدعم مــن          /ويف أيـار   - ٣٧
م يف سـرياليون، تقييمـاً لنظـام العدالـة اجلنائيـة، مبـا يف        مكتب األمم املتحدة املتكامل لبناء الـسال      

مـن ذلـك    وكانـت األهـداف األساسـية       . إطار مبادرة ساحل غـرب أفريقيـا      يف  ذلك السجون،   
هي تقييم احتياجـات النظـام ودعـم وحـدة اجلرميـة املنظمـة العـابرة للحـدود الوطنيـة يف جهـود                       

ويف .  التعاون الدويل فيما يتعلق باملسائل اجلنائيـة       املالحقة القضائية للقضايا اجلنائية، ويف كفالة     
 يف مجلـة أمـور، علـى التـصديق     ، صياغة عدد من التوصيات تشجع سـرياليون     تهذا الصدد، مت  

ــى ســن         ــة، وعل ــابرة للحــدود الوطني ــة املنظمــة الع ــم املتحــدة ملكافحــة اجلرمي ــة األم ــى اتفاقي عل
يف التفاقيــة، وعلــى حــل مــشكلة االزدحــام تــشريعات لتجــرمي اجلرميــة املنظمــة مبــا يتوافــق مــع ا 

  . هتاوحتسني إدار السجون
يونيه، شـرع مكتـب األمـم املتحـدة املعـين باملخـدرات واجلرميـة يف تقيـيم                  /ويف حزيران   - ٣٨

معاجلـــة إدمـــان ”املعنـــون الطلـــب علـــى املخـــدرات يف ســـرياليون يف إطـــار مـــشروعه العـــاملي  
التقيـيم  أغـسطس، وسـيمكِّن     /التقيـيم يف آب   مـل   يكتأن  ويتوقـع   . “الـصحية وتبعاته  املخدرات  

مــن اختــاذ اإلجــراءات والتــدابري املالئمــة بــشأن جهــود الوقايــة مــن املخــدرات وتقــدمي العــالج    
ــوطين     ــصعيد الــ ــسريع علــــى الــ ــبل التــــصدي الــ ــم ســ ــن دعــ ــا، ومــ ــة ملتعاطيهــ ويف . والرعايــ

يف سـرياليون، بالتعـاون     يونيه، احتفل مكتب األمم املتحدة املتكامل لبنـاء الـسالم           /حزيران ٢٦
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مع مكتـب األمـم املتحـدة املعـين باملخـدرات واجلرميـة، بـذكرى اليـوم العـاملي ملكافحـة تعـاطي                   
، وذلـك بالـدعوة إىل وقـف العنـف املتـصل باملخـدرات،               واالجتـار غـري املـشروع هبـا        املخدرات

  . ٢٠١٢يف ذلك أثناء انتخابات عام  مبا
  

  الشباب   -باء   
الـشباب، ولتعزيـز القـدرات      لـدى   بطالـة   الدي للتحديات الـيت تـشكلها       ويف إطار التص    - ٣٩

الكامنــة لــدى الــشباب الــسرياليوين، قامــت احلكومــة، باإلضــافة إىل إنــشاء اللجنــة الوطنيــة          
ويف الوقــت نفــسه قُــدِّم تقريــر . للـشباب، بإنــشاء وزارة جديــدة للــشباب والتوظيــف والرياضـة  

شئ للجنـة، عـن حالـة الـشباب يف البلـد إىل األطـراف               سنوي، كما هو مطلوب يف القانون املُن      
ويتناول التقرير، الذي أُِعد مبساعدة تقنية وماليـة مقدمـة مـن      . املعنية ذات الصلة للتصديق عليه    
مـن بينـها الـشباب ودورهـم يف احلوكمـة، وسيـشكل       املـسائل،   الربنامج اإلمنـائي، جمموعـة مـن        

  .مبسائل الشبابلقة املتعاألساس لصياغة السياسات هذا التقرير 
بطالـة  الوُبِذلَت جهود أخرى خالل الفترة املشمولة بالتقرير يف سـياق معاجلـة مـشكلة        - ٤٠

، تـديرها    التجاريـة   مخسة مراكـز لـدعم األعمـال       ، بدأت ٢٠١٢يوليه  /في متوز ف. الشبابلدى  
املـساعدة إىل  ويتوقـع أن تقـدم    . ممارسـة عملـها    وميوهلـا الربنـامج اإلمنـائي     الوطنيـة   جلنة الـشباب    

وأُطِلـق برنـامج   . وتوسـيع نطاقهـا  التجارية يف تأسيس مشاريعهم    شاب   ٢ ٠٠٠ال يقل عن     ما
علــى تعزيــز شــابا  ١٥٠لتــدريب الــداخلي للخــرجيني يف الفتــرة قيــد االســتعراض، وسيــساعد  ل

مـــسوغات تعيينـــهم مـــن خـــالل اكتـــساب خـــربات عمليـــة قيِّمـــة حتـــت إشـــراف خمتـــصني يف  
 الوقت نفسه، واصل الربنامج اإلمنائي متويـل مراكـز املـشورة والتنـسيب     ويف. مؤسسات خمتارة 

ــى املهــارات الشخــصية       ــدريبات عل ــيت تقــدم املــساعدة يف البحــث عــن وظــائف وت ــيني ال   املهن
هنايـة  حبلـول   وسـيجري افتتـاح ثالثـة مراكـز إضـافية           .  شـاب كـل عـام      ٥ ٠٠٠ملا ال يقـل عـن       

  . ٢٠١٢ عام
  

  الفساد  -جيم   
ــا ذي      خــالل ا  - ٤١ ــاع هنجه ــة مكافحــة الفــساد اتب ــالتقرير، واصــلت جلن ــرة املــشمولة ب لفت

والحظـت اللجنـة    . الُشَعب الثالث يف مكافحة الفساد القائم على الوقاية والتحقيـق واملقاضـاة           
مـــن خـــالل أنـــشطة التوعيـــة الـــيت تـــضطلع هبـــا أن ضـــعف اخلـــدمات الـــيت تقـــدمها اإلدارات  

 / آب٧ويف . فاســــدةالمارســــات امل يف ترســـيخ  والـــوزارات والوكــــاالت احلكوميـــة أســــهم  
 بليون ليون من أفراد وكيانات مؤسسية فاسـدة         ٥٥٢أغسطس، أفادت اللجنة بأنه مت استعادة       

وفيمــا يتعلــق باملالحقــة القــضائية الــيت تــضطلع هبــا  . ٢٠١٢  األوىل مــن عــامةيف األشــهر الــست
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ومثـاين  العليا  كمة  احملضية مقدمة إىل     ق ١٧يوليه، كانت هناك    / متوز ٢٦اللجنة، فإنه اعتباراً من     
يف العليـا   اكم  احملـ أغـسطس، أدانـت إحـدى       / آب ١٠ويف  . قضايا مقدمة إىل حمكمة االستئناف    

. فريتــاون عمــدة فريتــاون، وهــو مــن احلــزب احلــاكم، بتــهم الفــساد وخــرق قواعــد املــشتريات
وأثنـاء  . ن ليـون  مليـو ١٧٠وُحِكم على العمدة بالسجن ثالث سنوات أو بـدفع غرامـة قـدرها        

الدورة األوىل لفريـق اسـتعراض حالـة التنفيـذ، الـيت دعيـت إىل االنعقـاد مبوجـب اتفاقيـة األمـم                       
املتحدة ملكافحة الفساد، وقع االختيار على سـرياليون السـتعراض وضـعها مـن حيـث االمتثـال        

  .لالتفاقية
  

  دعم املؤسسات الدميقراطية  - خامسا 
  ةجلنة االنتخابات الوطني  -ألف   

استمرت جلنة االنتخابات الوطنية تؤدي دوراً رئيـسياً يف التحـضري لالنتخابـات املقبلـة                 - ٤٢
وظلــت اللجنــة أيــضاً تتلقــى دعمــاً تقنيــاً وماليــاً مــن الــصندوق املــشترك . يف ســرياليون وإدارهتــا

. ريتـاون لالنتخابات الذي يديره الربنامج اإلمنائي، مما أتاح إنشاء مركز للبيانـات املركزيـة يف ف         
ت يف مـاكيين وبـو      اوباإلضافة إىل ذلك، سُتنشأ مراكز إقليمية لنتائج االنتخابـات وفـرز األصـو            

وأخــرياً، اختــذت أيــضاً خطــوات لتنميــة قــدرات . أكتــوبر/وكينيمــا وفريتــاون يف تــشرين األول
  .املوظفني، بأمور من بينها تقدمي برنامج تدرييب تأهيلي بشأن أمن االنتخابات

  
  نة تسجيل األحزاب السياسيةجل  -باء   

ــسان   - ٤٣ ــوىف يف ني ــل /ت ــة     ٢٠١٢أبري ــسابق للجن ــرئيس ال  القاضــي صــامويل أدميوســو، ال
. تسجيل األحزاب السياسية، وقام الرئيس كوروما بتعـيني القاضـي تـوال تومـسون ليحـل حملـه                 

وواصـلت اللجنـة، بـدعم مـن مكتـب األمـم            . أغـسطس / آب ٩واعتمد الربملان هذا التعـيني يف       
املتحدة املتكامل لبناء الـسالم يف سـرياليون، االضـطالع بواليتـها املتمثلـة يف تعزيـز احلـوار بـني                     

 ، الـذي وقَّعـت عليـه      ٢٠١٢األحزاب، بسبل من بينها تنفيـذ اإلعـالن املتعلـق بانتخابـات عـام               
ضاً واسـتمرت اللجنـة أيـ     .  األطراف الرئيسية املعنية باالنتخابات يف سرياليون      ،مايو/ أيار ١٨يف  

ميـع األحـزاب    الرابطتـان الـشبابية والنـسائية جل      يف تنفيذ برامج لدعم األنشطة الـيت تـضطلع هبـا            
جلان رصد االمتثال لقواعد السلوك يف املقاطعات للتـشجيع علـى           اليت تبذهلا   هود  اجلالسياسية و 

وخــالل الفتــرة املــستعرضة،  . تــسوية الرتاعــات واحلــض علــى التــسامح والالعنــف الــسياسيني   
. طت اللجنة لفض منازعات بني أحزاب سياسية، ورصدت سري عمليـة تـسجيل النـاخبني              توس

ومل يعتمـد الربملـان بْعـد مـشروعاً لقـانون ميــنح اللجنـة الـسلطة مبعاقبـة األحـزاب الـسياسية عــن           
  .خرق ملدونة قواعد سلوك األحزاب السياسية أي
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  اللجنة املستقلة لوسائط اإلعالم  -جيم   

ــؤ   - ٤٤ ــي أن ت ــالم يف ســرياليون دوراً ال   ينبغ ــه ل دي وســائط اإلع ــد من إلســهام يف إجــراء  ب
تقدمي تغطية إعالميـة دقيقـة ومتوازنـة تتجنـب اسـتغالل االنقـسامات              بانتخابات سلمية، وذلك    

زالـت قائمـة    ورغـم أن املخـاوف مـا      . عرقية أو غريها املوجودة يف البلـد      اليت ترجع إىل أسباب     
ــشأن تنظــيم ســلوك وســائط اإلعــال    ــستقلة لوســائط اإلعــالم يف     ب ــة امل ــد أصــدرت اللجن م، فق

يوليـه مدونـة ملمارســات وسـائط اإلعـالم، يف إطـار الــسلطة املمنوحـة هلـا مبوجـب قــانون         /متـوز 
واعُتِمـدت مدونـة املمارسـات اجلديـدة مـن ِقَبـل       . ٢٠٠٠اللجنة املستقلة لوسائط اإلعالم لعام      

سسات اإلعالمية األخـرى الـيت وقعـت املدونـة     رابطة الصحفيني بسرياليون ومن العديد من املؤ 
بوسـائل  رصـد وسـائط اإلعـالم    لآليـات   أنـشئت   باإلضافة إىل ذلـك،     . لإلعراب عن التزامها هبا   

شـراء براجميـات إلكترونيـة إعالميـة للمـساعدة يف تتبـع أنـشطة حمطـات اإلذاعـة، وإصـدار                     منها  
وواصـلت  . ستقلة لوسـائط اإلعـالم   للجنـة املـ  ةالتابع) Media Watch (“الرصد اإلعالمي”جملة 

ــسياسي     ــاد ال ــزام القــائمني علــى اإلعــالم باحلي ــة اســتطالع ســبل ضــمان الت ومــن نفــس . اللجن
املنطلق، عكفت رابطة احملررين على تعزيز املعايري املهنيـة مـن خـالل اسـتعراض األقـران لـبعض              

  .الربامج اإلذاعية هليئة إذاعة سرياليون
  

  نهيئة إذاعة سرياليو  -دال   
التعدديـة الـسياسية    النهوض ب ُينَتظَر أيضاً أن تؤدي هيئة إذاعة سرياليون دوراً حيوياً يف             - ٤٥

من خالل كفالة إتاحة الفرصة جلميع األحـزاب الـسياسية علـى قـدم املـساواة، وال سـيما أثنـاء            
املتحـدة  ويف الفترة املشمولة بالتقرير، وبدعم مايل مقدم من صندوق األمم           . االنتخابات املقبلة 

ــل لبنــاء الــسالم يف            ــم املتحــدة املتكام ــة مــن مكتــب األم ــشورة تقنيــة مقدم ــاء الــسالم وم لبن
سرياليون، أصدرت اهليئـة مـشروعاً ملبـادئ توجيهيـة لالنتخابـات اعتمدتـه األحـزاب الـسياسية                  

وقـــد أعربـــت اهليئـــة أيـــضاً عـــن التزامهـــا بإنـــشاء وحـــدة معنيـــة   . أغـــسطس/ آب٩رمسيـــاً يف 
  .باالنتخابات

ــسالم يف ســرياليون        - ٤٦ ــاء ال ــامج اإلمنــائي ومكتــب األمــم املتحــدة املتكامــل لبن ــام الربن وق
بإشــراك اهليئــة يف تنفيــذ التوصــيات الــيت وضــعتها فرقــة العمــل الرئاســية، ويف إجــراء مراجعــات 

وخــالل الفتــرة املــشمولة بــالتقرير، . خارجيــة للحــسابات تركــز علــى حتــسني ســبل إدارة اهليئــة
وأعـادت  . يف حتصيل إيرادات اهليئة ويف إدارهتا املالية، ويف إنتاج األخبار وإدارهتا          حتسن  حدث  

صياغة مـا يتعلـق بـ     فيال تـزال قائمـة      إال أن هناك صـعوبات      . اهليئة أيضاً تشغيل حمطاهتا اإلقليمية    
، مـن مث،  يـضمن ومصوغة جيداً مبا يكفل توليد إيـرادات ثابتـة للهيئـة    للعمل وتنفيذ استراتيجية   
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ــز التزامهــا     . ســتقالليتهاا ــة يف هــذا اجملــال ويف تعزي واســتمرت األمــم املتحــدة يف مــساعدة اهليئ
ــاون       ــة، يف إطــار هنــج التع ــة دون اإلقليمي ــة املعمــول هبــا يف املنطق بأفــضل املمارســات اإلعالمي

  .بني بلدان اجلنوب فيما
  

  الربملان  -هاء   
 األمـم املتحـدة، أُحـرز تقـدم صـوب           مبساعدة من شـركاء التنميـة الـدوليني، مبـن فـيهم             - ٤٧

إضـافة إىل   . حتسني قدرة الربملان من خالل الدعم املقـدم إىل مكتـب تنـسيق املـساعدة الربملانيـة                
 عــدات للنــسخ وتثبيــت األجهــزة لتمكينــه مــن توثيــق  مبذلــك، مت تزويــد قــسم احملاضــر احلرفيــة  

 لتــدريب مــوظفي اإلدارات قدم خــرباء استــشاريون ومــدربونُتاإلجــراءات الربملانيــة، بينمــا اســ
ــة   ــات التداولي ــة اهليئ ــشؤون     . املختلفــة يف خدم ــشار تقــين متفــرغ ل ومــن بــني املــستقدمني مست

 ٢٠٠٩وقـيم الربملـان خطتـه االسـتراتيجية للفتـرة مـن             . الربملانات لبناء القدرات وتعبئـة املـوارد      
وخـالل الفتـرة   . تملة، وقدم مشروع برنامج عام للدعم يقدم إىل اجلهات املاحنة احمل          ٢٠١٢إىل  

  .املشمولة بالتقرير، وافق الربملان على قانون االنتخابات العامة
  

  الالمركزية  -واو   
يونيه، أعلن االحتـاد األورويب أنـه سيـشارك مـع البنـك الـدويل يف متويـل                 / حزيران ٦يف    - ٤٨

. رمليـون دوال   ٣٢املرحلة الثانية من برنامج تقدمي اخلدمات الالمركزية الذي تقدر تكلفتـه بــ              
، إىل تعزيـــز قـــدرة ٢٠١٥ديـــسمرب /ستمر حـــىت كـــانون األولويهـــدف الربنـــامج، الـــذي سيـــ

احلكومــة املركزيــة واحلكومــات احملليــة علــى إدارة خــدمات المركزيــة وحتــسني تــوافر التمويــل  
يوليـه، أطلـق نائـب الـرئيس صـامويل          / متـوز  ١٠ويف  . املقدم من احلكومـة املركزيـة إىل اجملـالس        

انا الربنــامج احمللــي للتنميــة االقتــصادية، الــذي يــشكل جــزءا مــن سياســة تطبيــق         ســام ســوم 
ويهدف هـذا الربنـامج إىل مـساعدة احلكومـات احملليـة علـى حتقيـق                . الالمركزية لدى احلكومة  

التنميــة االقتــصادية مــن خــالل الــشراكات مــع القطــاع اخلــاص وكــذلك مــع منظمــات اجملتمــع 
  . ليةاملدين ومنظمات اجملتمعات احمل

  
  حقوق اإلنسان وسيادة القانون   -سادسا  

  اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان  -ألف   
يوليـه للتحقيـق   /بدأت جلنة حقوق اإلنسان يف سـرياليون عقـد جلـسات علنيـة يف متـوز                - ٤٩

ــشرطة شخــصا يف          ــت ال ــث قتل ــوليلي، حي ــة تونك ــيت وقعــت يف مقاطع ــا ال يف أحــداث بومبون
وستفـصل اللجنـة فيمـا إذا كانـت         . لعمـال شـركة املعـادن األفريقيـة       أبريل أثناء اعتـصام     /نيسان
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. وقعت انتـهاكات حلقـوق اإلنـسان، مبـا فيهـا اسـتعمال القـوة املفرطـة مـن جانـب الـشرطة                       قد
وقـد عقـدت جلـسة      . وهذه اجللسات هي ثاين عمليـة تقـوم هبـا اللجنـة بـصفتها شـبه القـضائية                 

 حيث نظرت يف قضية أفـراد سـابقني يف القـوات       ٢٠١١االستماع العلنية األوىل للجنة يف عام       
املـــسلحة جلمهوريـــة ســـرياليون رفـــضوا أن يـــسرحوا بـــدعوى إصـــابتهم بـــاختالل عقلـــي،         

وحكمـت اللجنـة لـصاحلهم وأمـرت        . أسفر عن خفـض يف مـستحقات هنايـة خدمتـهم           ما وهو
  .احلكومة بصرف مستحقاهتم كاملة

ــار٣١ و ٣٠ويف   - ٥٠ ــة حقــوق ا  / أي ــايو، نظمــت جلن ــا،   م ــشاريا وطني ــؤمترا است ــسان م إلن
وحـضر املـؤمتر أكثـر    . “٢٠١٢حتويل حقوق اإلنسان إىل واقـع يف انتخابـات عـام            ”موضوعه  

 شخص من املشاركني وأصحاب املصلحة الرئيسيني، مبن فـيهم ممثلـون عـن أحـزاب                ٢٠٠من  
لتجمــع واختــتم املــؤمتر باعتمــاد قــرار يــسلط الــضوء علــى حريــات الــرأي والتعــبري وا  . سياســية

يوليـه، صـدق الربملـان    / متـوز  ٢٤ويف  . وتكوين اجلمعيات واحلركة وغريها من حقوق اإلنـسان       
على تعيني ثالثة أعضاء يف جلنة حقوق اإلنسان يف سرياليون رشحهم الرئيس كورومـا ليحلـوا                

. ٢٠١١ديـسمرب   /حمل ثالثة أعضاء سابقني يف اللجنة انتـهت مـدة عـضويتهم يف كـانون األول               
عن الشواغر هلذه الوظيفة يف وسائط اإلعالم الوطنية وأتيحت بـذلك ملمثلـي اجملتمـع    وقد أعلن  

  . املدين فرصة لتقدمي مدخالت يف عملية االختيار
  

  حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة  -باء   
اختذت سرياليون خطوات مهمة صوب كفالة حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة وذلـك              - ٥١

 وسـن قـانون اإلعاقـة    ،يـة حقـوق األشـخاص ذوي اإلعاقـة        على اتفاق  ٢٠١٠بتصديقها يف عام    
، ٢٠١٢، الـــذي تبعـــه وضـــع خريطـــة طريـــق إلنـــشاء جلنـــة وطنيـــة، يف عـــام  ٢٠١١يف عـــام 

يونيـه بتعـيني    / حزيـران  ١٥إضافة إىل ذلك، قام الـرئيس كورومـا يف          . لألشخاص ذوي اإلعاقة  
ــات         الــيت تتعامــل مــع   رئــيس اللجنــة بنــاء علــى ترشــيحات قدمتــها مجيــع الــوزارات واملنظم

  . األشخاص ذوي اإلعاقة
يونيــه، قــدم وزيــر اإلعــالم واالتــصاالت إىل الربملــان مــشروع قــانون    / حزيــران٧ويف   - ٥٢

حرية اإلعالم، الذي كان إحدى التوصيات الـيت قـدمت خـالل االسـتعراض الـدوري الـشامل                  
ىل تعزيــز ويهــدف مــشروع القــانون إ. ٢٠١١جمللــس حقــوق اإلنــسان، الــذي أجــري يف عــام  

إال أن بعـض الربملـانيني أثـاروا خمـاوف بـشأن عـدم تـوافر                . الشفافية واملساءلة واحلوكمة اجليدة   
  .اهلياكل املناسبة الالزمة لتنفيذ مشروع القانون
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  تقدمي التقارير مبوجب املعاهدات الدولية  -جيم   
ء الـسالم يف  قدمت حكومة سرياليون، بـدعم مـن مكتـب األمـم املتحـدة املتكامـل لبنـا          - ٥٣

إضــافة إىل . ســرياليون، أول تقريــر هلــا عــن العهــد الــدويل اخلــاص بــاحلقوق املدنيــة والــسياسية  
ذلــك، يقــوم النائــب العــام حاليــا باســتعراض مــشاريع التقــارير املتعلقــة بامتثــال البلــد التفاقيــة    

ــسانية أو        ــة القاســية أو الالإن ــة أو العقوب ــن ضــروب املعامل ــريه م ــذيب وغ ــة مناهــضة التع املهين
  .وامليثاق األفريقي املتعلق حبقوق الشعوب

  
  التعاون التقين وبناء القدرات  -دال   

وفقــا لواليــة البعثــة الــيت كُلفــت مبوجبــها بنــاء قــدرات وطنيــة حلمايــة وتعزيــز حقــوق      - ٥٤
اإلنسان، ُنفذت عدة أنشطة يف الفترة املشمولة بـالتقرير، مشلـت تقـدمي الـدعم إىل احلكومـة يف                   

ــذ  ــشامل      تنفي ــدوري ال ــتعراض ال ــة االس ــصاحلة وعملي ــة وامل ــة احلقيق وواصــلت . توصــيات جلن
مفوضية حقوق اإلنسان، بدعم من صندوق األمـم املتحـدة لبنـاء الـسالم، تقـدمي املـساعدة إىل                   

  . جلنة حقوق اإلنسان يف سرياليون
متر وقـــدم مكتـــب األمـــم املتحـــدة املتكامـــل لبنـــاء الـــسالم يف ســـرياليون الـــدعم للمـــؤ   - ٥٥

االستشاري الـوطين الثالـث للجـان املعنيـة حبقـوق اإلنـسان يف املقاطعـات، املعقـود يف كينيمـا،                     
وقـدم أيـضا دعمـا لـربامج إذاعيـة لتوعيـة اجلمهـور يف املنـاطق         . والذي غطى رصد االنتخابـات  

إضـافة إىل ذلـك، نفـذ املكتـب عـدة           . الشمالية والشرقية من البلـد حبقـوق األشـخاص املعـوقني          
 تدريبية يف جمال حقوق اإلنسان لضباط الـسجون والـشرطة، وكـذلك ملنظمـات اجملتمـع           برامج

ــصادية         ــوق االقتـ ــانون؛ واحلقـ ــيادة القـ ــدل وسـ ــة العـ ــشأن إقامـ ــديني، بـ ــادة التقليـ ــدين والقـ املـ
واالجتماعيـــة والثقافيـــة؛ واملـــشاركة الـــسياسية لألشـــخاص ذوي اإلعاقـــة؛ والعنـــف اجلنـــسي  

  . واجلنساين
  

  ائل اجلنسانيةاملس  -سابعا   
خالل الفترة املشمولة بالتقرير، واصلت األمم املتحدة تعاوهنا مع احلكومـة وأصـحاب            - ٥٦

وتركـزت  .  يف املائـة ملـشاركة النـساء   ٣٠املصلحة اآلخرين بشأن متكني املرأة وحتقيق حصة الـ         
ــساوا       ــق امل ــة لتحقي ــذ اخلطــة االســتراتيجية الوطني ــى تنفي ــضا عل ــم املتحــدة أي ــني جهــود األم ة ب
 ١٣٢٥اجلنــسني، وخطــة العمــل الوطنيــة لــسرياليون اللــتني تــستندان إىل قــراري جملــس األمــن   

ولتحقيق تلك الغاية، قدمت مساعدة إلنشاء جلنة تقنية لفرقـة          ). ٢٠٠٨ (١٨٢٠و  ) ٢٠٠٠(
، وهي ائتالف ملنظمـات مـن اجملتمـع املـدين، لكفالـة             “M30فرقة العمل   ”العمل املعروفة باسم    

وقــد أخــضع . اســتراتيجي ملــشروع القــانون املتعلــق بتحقيــق املــساواة بــني اجلنــسنيتــوفري دعــم 
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مشروع القانون الستعراض بالغ األمهية قامـت بـه اللجنـة، ويتوقـع تقدميـه قريبـا لطباعتـه، قبـل                     
وقدمت األمم املتحدة أيضا دعما ملبادرات التوعية والـدعوة الـيت   . بدء العملية السابقة للتشريع 

  .ظمات اجملتمع املدين واجلماعات الربملانية بشأن مشروع القانون املقترحتقوم هبا من
ويف إطار العمل مـع الرابطـة النـسائية جلميـع األحـزاب الـسياسية واجمللـس املؤلـف مـن             - ٥٧

أعــضاء اجملــالس مــن النــساء وغريهــا مــن اجلماعــات، قــدمت األمــم املتحــدة الــدعم يف وضــع     
. شــح يف االنتخابــات وتقــدميهن للجمهــور ولبنــاء قــدراهتنمــوجزات للتعريــف باملتقــدمات للتر

 النسائية جلميع األحزاب الـسياسية، الـيت متثـل أيـضا منتـدى لتـسوية الرتاعـات                  ةوعقدت الرابط 
. يوليــه/ متــوز١٧ إىل ١٥وختفيــف حــدة آثارهــا، اجتماعهــا الــوطين للمنــدوبات يف الفتــرة مــن 

 املتحــدة وشــركاؤها برنــاجمني تــدريبيني عــن  وخــالل الفتــرة املــشمولة بــالتقرير، نفــذت األمــم  
  . مشاركا٧٠التغطية اإلعالمية للمرشحات لالنتخابات، حضرمها أكثر من 

  
  احملكمة اخلاصة لسرياليون   -ثامنا   

أبريل، أدانت احملكمة اخلاصة لسرياليون املنعقدة يف الهاي رئيس ليربيـا           / نيسان ٢٦يف    - ٥٨
 اإلنـسانية وانتـهاكات للقـانون اإلنـساين الـدويل ارتكبـت             السابق تشارلز تيلور عن جرائم ضد     

ينــاير / كــانون الثــاين ١٨ إىل ١٩٩٦نــوفمرب / تــشرين الثــاين ٣٠يف ســرياليون يف الفتــرة مــن   
ولقي احلكم ترحيبا يف سرياليون، حيث نقلت وقـائع إجـراءات احملكمـة عـرب الفيـديو                 . ٢٠٠٢

. مكني الضحايا واجلمهور من متابعـة احملاكمـة       إىل فريتاون وبثت على حمطات اإلذاعة احمللية لت       
إال أن .  عامــا٥٠مــايو، حكــم علــى الــسيد تيلــور بالــسجن   / أيــار٣٠ويف جلــسة عقــدت يف 

ونتيجة لذلك، أصـدرت احملكمـة      . يونيه إىل أنه سيستأنف احلكم    / حزيران ١٨الدفاع أشار يف    
سـتئناف يف قـضية تيلـور يف        اخلاصة لسرياليون استراتيجية إجناز تتوقع فيهـا أن يـصدر حكـم اال            

ويف الوقت نفسه، تنظر احملكمة يف ثـالث قـضايا تتعلـق بانتـهاك حرمـة                . ٢٠١٣سبتمرب  /أيلول
يونيــه / حزيــران١٥ويف . احملكمــة ناشــئة عــن حمــاوالت التــأثري علــى الــشهود يف حماكمــة تيلــور 

  .صدر حكم إدانة يف إحدى هذه القضايا، وال تزال القضيتان األخريان معلقتني
  

  التعاون اإلقليمي  -تاسعا   
ــة          - ٥٩ ــا الطيب ــى عالقاهت ــاظ عل ــالتقرير، واصــلت ســرياليون احلف ــشمولة ب ــرة امل خــالل الفت

جبرياهنا، من خالل آليات مشلت احتاد هنر مانو، واجلماعة االقتصادية لدول غـرب أفريقيـا، مـع                 
  . حضور الرئيس كوروما اجتماعات كل من املنظمتني

بقضية ينغا احلدودية بني غينيا وسرياليون، أكد الـرئيس كورومـا ورئـيس             وفيما يتعلق     - ٦٠
يونيـه، اعتزامهمـا تـسوية املـسألة        /غينيا، ألفا كوندي من جديـد، يف اجتمـاع عقـد يف حزيـران             
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يوليه، أكـد كـال اجلـانبني       / متوز ٢٧ويف إعالن مشترك وقعته احلكومتان يف فريتاون يف         . سلميا
نطقة ينغا احلدودية مـن الـسالح وكفالـة قيـام القـوات املـسلحة لكـل                 جمددا التزامهما بتجريد م   

أغــسطس، أعلنــت احلكومــة أهنــا قامــت   / آب١٦ويف . مــن البلــدين بتنفيــذ اإلعــالن املــشترك  
بالفعل بتجريد منطقة ينغا من الـسالح وأكـدت جمـددا دعمهـا القـوي للجنـة التقنيـة املـشتركة                     

  .  دائمة للرتاعاليت أنشأها البلدان لكفالة إجياد تسوية
إضــافة إىل هــذه التطــورات، ومبــساعدة مــن مكتــب األمــم املتحــدة لبنــاء الــسالم، بــدأ    - ٦١

ــانو        ــة العامــة الحتــاد هنــر م ــسالم يف ســرياليون واألمان ــاء ال مكتــب األمــم املتحــدة املتكامــل لبن
. ليربيـا مناقشات بشأن مشاريع وأنـشطة حمتملـة تنفـذ يف املنـاطق احلدوديـة لغينيـا وسـرياليون و                  

وسيكون اهلدف الرئيسي هلذه املشاريع تعزيز الصالت والتعايش السلمي بني اجملتمعات احملليـة             
ومـن املقـرر عقـد مـؤمتر        . يف املناطق احلدودية والتصدي للتحـديات العـابرة للحـدود املـشتركة           

ار هليئــات إدارة االنتخابــات للبلــدان األربعــة األعــضاء يف احتــاد هنــر مــانو، وهــي كــوت ديفــو   
ــا وســرياليون، يف فريتــاون يف منتــصف أيلــول   ــا وليربي ســبتمرب، لتبــادل اخلــربات وأفــضل  /وغيني

  .املمارسات بشأن إدارة االنتخابات
  

  املالحظات والتوصيات  -عاشرا   
واصلت سرياليون إحراز تقدم كبري يف توطيد السلم الذي حـصلت عليـه مبـشقة، ويف                  - ٦٢

 مـن التحـديات يظـل قائمـا، ويـتعني االسـتمرار يف بـذل                بيـد أن عـددا    . إرساء أسس دميقراطيـة   
وتتـضمن  . معاجلة املسائل الـيت حـددهتا جلنـة احلقيقـة واملـصاحلة يف البلـد              من أجل   جهود حثيثة   

ســيما يف صــفوف الــشباب؛ وتعزيــز وتقويــة      مواجهــة البطالــة، وال : تلــك املــسائل مــا يلــي   
لوطنيـة والتماسـك الـوطين وثقافـة التـسامح          املؤسسات الدميقراطية يف البلـد؛ وتعزيـز املـصاحلة ا         

ــد،        ــة للبل ــوارد الطبيعي ــد؛ وإدارة اســتغالل امل ــسياسية يف البل ــة ال ــني اجلهــات الفاعل ــسياسي ب ال
. ذلك الثروات املعدنية الواسعة املكتشفة حديثا، لصاحل البلد وشـعبه؛ ومكافحـة الفـساد              يف مبا

ــة، مثــل    تــشكلهاويــضاف إىل ذلــك أن مواجهــة التهديــدات الــيت    اجلرميــة املنظمــة عــرب الوطني
نتقـل التركيـز إىل االنتخابـات،       يوإذ  .  ستظل أولية هامة للبلد    ،االجتار غري املشروع باملخدرات   

فإنه يتعني أيضا إيالء عناية مستمرة لكفالة الطـابع الـسلمي لفتـرة مـا بعـد االنتخابـات، عـالوة          
تقـويض  إىل  ،  تعـاجل مل   إن،  تـؤدي  قـد    عالج فعـال لألسـباب اجلذريـة للـرتاع، والـيت          إجياد  على  

  .املكاسب اهلامة اليت حققها البلد يف العقد املاضي
 احتياطيـات بتروليـة   فيهـا  تقدم يف استغالل املوارد املعدنيـة للبلـد، مبـا       إحراز  ومن شأن     - ٦٣

، وإدارهتا بـشكل سـليم، اإلسـهام يف حتـسني ماليـة احلكومـة ومتكينـها                  جتاريا هلا مقومات النمو  
ــة   مـــن ــديات االجتماعيـ ــة التحـ ــو االقتـــصادي الـــالزم ملواجهـ ــاظ علـــى مـــستوى النمـ  -  احلفـ
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ومـــع ذلـــك، ســـوف تظـــل احلاجـــة قائمـــة، يف األجلـــني القـــصري واملتوســـط، إىل . االقتـــصادية
 الـدوليني ملواجهـة التحـديات الرئيـسية املتبقيـة بينمـا ينتقـل               البلـد املساعدة املقدمـة مـن شـركاء        

وبوجـه اخلـصوص، سـيلزم تقـدمي مـوارد          . عد الرتاع إىل مرحلة التنمية    من مرحلة ما ب   سرياليون  
 احلكومـة  تزمـع  لربنـامج مـن أجـل الرخـاء الـذي          الكامـل  تنفيـذ المن الشركاء الـدوليني لكفالـة       

وسـيظل عمـل جلنـة مكافحـة        . ، عـالوة علـى سـائر الـربامج االقتـصادية الوطنيـة الكـربى              هتنفيذ
  .تعزيز ثقة املواطنني يف احلوكمةيف كبرية أيضا أمهية يكتسب الفساد 

وســيتمثل التطــور الــسياسي الرئيــسي خــالل الــشهور املقبلــة يف االنتخابــات الرئاســية      - ٦٤
وسـتكون  . ٢٠١٢نـوفمرب   /والربملانية وانتخابات اجملالس احمللية املزمع إجراؤها يف تشرين الثاين        

مـدى التقـدم احملـرز يف تعزيـز      حتديـد   يف هاما   عامالاالنتخابات، وهي الثالثة منذ انتهاء الرتاع،       
ــد  ــسالم يف البل ــة إجــراء االنتخابــات ســلميا دومنــا جلــوء للعنــف      . ال ــة مبكــان كفال ومــن األمهي

وإنـين ألحيـي أصـحاب املـصلحة يف سـرياليون، مبـا يف ذلـك األحـزاب الـسياسية يف                     . السياسي
، ٢٠١٢مــايو / أيــار١٨البلــد، علــى االلتزامــات الــيت قطعوهــا علــى أنفــسهم بتــوقيعهم إعــالن  

  . وأناشدهم التمسك بتلك االلتزامات إذ يدخلون املراحل احلامسة للعملية االنتخابية
ــوزس        - ٦٥ ــريز مـ ــة شـ ــشأن جلنـ ــيض بـ ــاب األبـ ــصدور الكتـ ــب بـ ) Shears-Moses(وأرحـ

للتحقيق، وقد أحطت علما باحملاكمة اجلارية ملؤيدي األحـزاب الـسياسية املتـورطني يف أعمـال           
ــسي  ــشطة   العنــف ال ــل تلــك األن ــساعد يف ردع مث ــا سي ــى  . اسي، وهــو م ــة عل وأشــجع احلكوم

االســتمرار يف بــذل اجلهــود الراميــة إىل إنــشاء اللجنــة املــستقلة املعنيــة بالــشكاوى املقدمــة ضــد  
. الشرطة، وإىل تنفيذ التوصيات األخـرى للكتـاب األبـيض بـشأن جلنـة شـريز مـوزس للتحقيـق                  

ويل امللكيــة الوطنيــة للعمليــة الــسياسية وتنحيــة خالفاهتــا  وأكــرر دعــويت لألحــزاب الــسياسية لتــ
  .جانبا من أجل املصلحة الوطنية األعلى بغية كفالة إجراء االنتخابات سلميا

 يف حتقيـق    ا مـستمر  اسبيل إىل جناح هذه االنتخابات وإحـراز البلـد تقـدم          وليس مثة من      - ٦٦
حيتـرم حكـم القـانون ودسـتور البلـد يف           أماين شعبه إال بعمل مجيع السرياليونيني معـا علـى حنـو             

 املؤســسات الدميقراطيــة اضــطالع كــل مؤســسة مــن ومــن شــأن . ظــل عمليــة سياســية ســلمية 
ــة   ــسرياليونية املختلف ــا بال ــشروعية  أن يعطــي واجباهت ــصداقية وامل ــات امل ــين أشــجع  . االنتخاب وإن

لـى القـانون والنظـام       صـاحبة املـسؤولية الرئيـسية عـن احلفـاظ ع           ،الوكاالت األمنية الـسرياليونية   
  .  على االضطالع مبسؤولياهتا بطريقة تتسم باملهنية واحليادية،أثناء االنتخابات

ويف الــسياق نفــسه، يقــع علــى عــاتق مجيــع أصــحاب املــصلحة الــوطنيني، مبــا يف ذلــك    - ٦٧
بـل واملـواطنني األفـراد، واجـب التـصرف ضـمن حـدود         األحزاب الـسياسية واجملتمـع املـدين ال     

وتقـع علـى    . ن، والعمل مع وكـاالت إنفـاذ القـانون علـى إجيـاد بيئـة سـلمية لالنتخابـات                  القانو
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. جلنة تسجيل األحزاب السياسية مـسؤولية أساسـية عـن تعزيـز احلـوار مـع األحـزاب الـسياسية              
ــزام الكامــل جلميــع األحــزاب       ــأمني االلت ــة علــى العمــل علــى ت ويف هــذا الــسياق، أحــث اللجن

وأناشـد أيـضا الربملـان سـن التـشريع املتعلـق بإصـالح              . ٢٠١٢مـايو   / أيار ١٨السياسية بإعالن   
جلنــة تــسجيل األحــزاب الــسياسية، وهــو مــا يتــضمن إعطــاء مدونــة الــسلوك الــسلطة القانونيــة  

  .األحزاب السياسيةعلى اللجنة رقابة الالزمة ومن مث حتسني 
نتخابية الوطنيـة علـى     وأرحب بالترتيبات اجلارية بشأن االنتخابات، وأشجع اللجنة اال         - ٦٨

ســيما مــن خــالل جلنــة  مواصــلة االخنــراط يف حــوار بّنــاء مــع أصــحاب املــصلحة الــوطنيني، وال
 للمشاورات وتبادل املعلومـات اهلامـة عـن العمليـة           امنرببوصفها  االتصال باألحزاب السياسية،    

  .االنتخابية
 كفالـــة جنـــاح  وســـائط اإلعـــالم يف ســـرياليون بـــدور بّنـــاء يف    أن تـــضطلع وينبغـــي   - ٦٩

وينبغـي  . االنتخابات، وذلك من خالل نشر املعلومات الدقيقة وتوعية اجلمهور وتعزيز احلـوار           
وأحـث جلنـة    . لوسائط اإلعالم االمتناع عن نشر رسائل الكراهية واالنقسام والـشقاق الـوطين           

نظيميـة  وسائط اإلعالم املستقلة االضطالع بدور استباقي بدرجة أكرب يف هنوضـها بوظائفهـا الت    
 املهنيـة   اتوأناشد أيضا وسـائط اإلعـالم والرابطـ       . عن طريق إنفاذ مدونة املمارسات اإلعالمية     

سيما رابطـة الـصحفيني يف سـرياليون ونقابـة احملـررين، التعـاون مـع جلنـة وسـائط               ، وال البلديف  
  .اإلعالم املستقلة يف اضطالعها مبسؤولياهتا

 هـدفا   ٢٠١٢مليـة الـسياسية خـالل انتخابـات عـام           وُيعد تعزيـز مـشاركة املـرأة يف الع          - ٧٠
ويف هـذا الـصدد، أرحـب بـااللتزام األكـرب مـن ِقبـل               . أساسيا تدعمه األمم املتحدة كـل الـدعم       

حكومة سـرياليون بتعزيـز املـساواة بـني اجلنـسني وبالـدور االسـتباقي الـذي يـضطلع بـه خمتلـف                       
تمـع املـدين يف كفالـة تنفيـذ قـرار           اجملوفئـات   أصحاب املصلحة، مبا يف ذلك األحزاب السياسية        

  ).٢٠٠٠ (١٣٢٥جملس األمن 
.  يف سـرياليون   وتوطيـده الـسالم   إحـالل   ولقد اضطلع اجملتمع الدويل بـدور أساسـي يف            - ٧١

ــد نظــرهم،         ــد قي ــسالم يف البل ــاء ال ــة بن ــاء عملي ــدوليني علــى إبق ــشركاء ال ــإنين أحــث ال ــذا ف ول
وللجنـة بنـاء الـسالم دور       . نـوفمرب /ت تـشرين الثـاين    سيما خالل الفترة املفضية إىل انتخابـا       وال

وأود أن أعرب عن تقديري لتشكيلة بناء السالم يف سـرياليون           . هام تضطلع به يف هذه املرحلة     
من خالل رئيسها، السفري غيريمو ريّشينشي، لدعمها القوي لتعزيز السالم ولتفاعلها اهلام مـع              

  .٢٠١٢صل بانتخابات عام أصحاب املصلحة الوطنيني والدوليني فيما يت
وبـــالنظر إىل أمهيـــة االنتخابـــات املقبلـــة واحلاجـــة إىل مـــساعدة احلكومـــة وأصـــحاب     - ٧٢

فتـرة  الـيت ينبغـي إجنازهـا يف        املصلحة األساسيني يف العملية االنتخابية، مع مراعاة املهام احلرجة          
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تاليـــة فتـــرة البـــشأن الذلـــك تقـــدمي الـــدعم لتـــسوية أي خمـــاوف  يف بعـــد االنتخابـــات، مبـــا مـــا
لالنتخابــات، وتيــسري االنتقــال الــسلس للــسلطة ألي حكومــة منتخبــة حــديثا، ودعــم اجلهــود    

الـتمكني مـن إعـداد خطـة انتقاليـة واسـتراتيجية            والرامية إىل بناء التماسك واملصاحلة الوطنيني،       
د واليـة    ملكتب األمم املتحدة املتكامل لبنـاء الـسالم يف سـرياليون، فـإنين أوصـي بتجديـ                 مغادرة

البعثة لفترة مثانية إىل تسعة أشهر مقبلة، وهي الفترة الـيت أنـوي خالهلـا إرسـال بعثـة تقيـيم فـين                 
 ملـا أحـرز مــن   مـشتركة بـني الوكـاالت التابعــة لألمـم املتحـدة إىل سـرياليون إلجــراء اسـتعراض       

  . وإسداء املشورة يف هذا الصددتقدم يف تنفيذ والية البعثة
. رئيس كوروما وحكومته علـى تعاوهنمـا املـستمر مـع األمـم املتحـدة      وأود أن أشكر ال   - ٧٣

وأشعر أيضا باالمتنان للشركاء اإلمنائيني لسرياليون إزاء دعمهم السخي لعملية بناء الـسالم يف              
 فرانـدزن وملـوظفي مكتـب األمـم         -وأخريا، أوجه الشكر ملمثلي التنفيذي ينس تـويربغ         . البلد

الم يف سرياليون، ووكاالت وبـرامج األمـم املتحـدة وسـائر الـشركاء              املتحدة املتكامل لبناء الس   
  .الدوليني لتعاوهنم املستمر مع املكتب يف االضطالع بواليته

  


	التقرير التاسع للأمين العام عن مكتب الأمم المتحدة المتكامل لبناء السلام في سيراليون
	أولا - مقدمة
	* أُعيد إصدارها لأسباب فنية في 10 أيلول/سبتمبر 2012.
	1 - هذا التقرير مقدم عملا بقرارات مجلس الأمن 1886 (2009) و 1941 (2010) و 2005 (2011) التي طلب المجلس فيها من الأمين العام أن يقدم تقريرا كل ستة أشهر عن أنشطة مكتب الأمم المتحدة المتكامل لبناء السلام في سيراليون. ويغطي التقرير الفترة من 1 آذار/مارس إلى 31 آب/أغسطس 2012.
	ثانيا - التطورات الرئيسية
	2 - خلال الفترة المشمولة بالتقرير، ظلت الانتخابات الرئاسية والبرلمانية والمحلية، المقرر إجراؤها في 17 تشرين الثاني/نوفمبر 2012، هي المحور الرئيسي للأنشطة السياسية في سيراليون. وبروح الحوار البناء والملكية الوطنية للعملية السياسية، وقّع أصحاب المصلحة الرئيسيون في البلد، بمن فيهم الأحزاب السياسية العشرة المسجلة، في 18 أيار/مايو 2012، ”الإعلان المتعلق بانتخابات عام 2012“، الذي أعربوا فيه عن التزامهم بأن تكون الانتخابات سلمية وحرة ونزيهة. وقد بلغت العمليات التحضيرية للانتخابات أيضا مرحلة نهائية حرجة، بعد الانتهاء من عملية تسجيل الناخبين بالقياسات البيومترية، وبإعلان اللجنة الانتخابية الوطنية الجداول الزمنية للمراحل الأساسية للعملية الانتخابية، بما في ذلك تسمية المرشحين وبداية فترة الحملة الانتخابية.
	ألف - التطورات السياسية
	3 - هيمنت العمليات التحضيرية للانتخابات المقبلة على الوضع السياسي العام في البلد، حيث عمدت الأحزاب السياسية، وخاصة حزب المؤتمر الشعبي العام الحاكم، وحزب المعارضة الرئيسي، وهو الحزب الشعبي لسيراليون، إلى تكثيف أنشطتها الانتخابية في جميع أنحاء البلد. وفي حين لم يبلّغ عن وقوع أي حوادث عنف سياسي خلال الفترة المشمولة بالاستعراض، استمرت العلاقة بين الحزب الحاكم وحزب المعارضة الرئيسي مشوبة بانعدام الثقة المتبادل والتنافس الشديد. وقد أصدرت لجنة تسجيل الأحزاب السياسية حتى الآن أذونا لعشرة أحزاب سياسية بخوض الانتخابات.
	4 - وفي 23 آذار/مارس، أصـــدرت الحكــــومة كتــــابا أبيــض بناء على تقرير لجنة شيرز - موزيس للتحقيق، التي حققت في حوادث العنف السياسي التي وقعت في فريتاون وبو وكينيما في آذار/مارس 2009. وقبلت الحكومة عددا من التوصيات التي قدمتها اللجنة، بما في ذلك ضرورة تشجيع التسامح السياسي في المؤسسات التعليمية وكفالة تطبيق مبادئ عدم التحيز في أجهزة قطاع الأمن في البلد. ووافقت الحكومة أيضا على توصية اللجنة بأن تحسن هيئة الإعلام المستقلة إجراءات الرقابة التي تتولاها. إلا أن الحكومة لا تزال بحاجة إلى أن تتخذ مزيدا من الخطوات حتى تكون ممتثلة لتوصية اللجنة بأن يُحظر على الموظفين العموميين الذين كان لهم ضلع في أعمال العنف أن يتولوا أية مناصب.
	5 - واتخذت الحكومة أيضا خطوات أولية نحو إنشاء لجنة مستقلة معنية بالشكاوى المقدمة ضد الشرطة، على نحو ما اتفق عليه الحزب الحاكم وأحزاب المعارضة الرئيسية في البيان المشترك، الموقع في 2 نيسان/أبريل 2009. غير أن هذه الجهود بحاجة إلى أن تكون حثيثة حتى يتسنى الانتهاء من وضع الاختصاصات والتشريعات المنظمة لآلية الشكوى هذه.
	6 - وفي ضوء أوجه القلق التي أعرب عنها مختلف أصحاب المصلحة، بمن فيهم الحزب الشعبي لسيراليون، والمتعلقة بقيام الحكومة بشراء أسلحة ثقيلة لشرطة سيراليون، في 3 نيسان/أبريل، قامت الحكومة بنقل هذه الأسلحة إلى القوات المسلحة لجمهورية سيراليون لتستخدمها في العمليات العسكرية، سواء على الصعيد المحلي وفي عمليات السلام الدولية.
	7 - وخلال الفترة المشمولة بالتقرير، استمرت عمليات الملاحقة الجنائية لأعضاء الحزب الشعبي العام والحزب الشعبي لسيراليون، المتهمين بجرائم تتعلق بالعنف السياسي ارتكبت في بو وكونو في أيلول/سبتمبر 2011. وفي 21 أيار/مايو 2012، أدانت المحكمة العليا في فريتاون أيضا اثنين من أعضاء الحزب الشعبي لسيراليون على جرائم مخلة بالنظام العام ارتكبت أثناء انتخابات لمجلس محلي في فريتاون في كانون الثاني/يناير 2012. وحكم على كل منهما بالسجن لمدة خمس سنوات أو بدفع غرامة قدرها 25 مليون ليون، بدلا من ذلك.
	8 - وفي 18 أيار/مايو، اشتركت لجنة تسجيل الأحزاب السياسية ومكتب الأمم المتحدة المتكامل لبناء السلام في سيراليون، بدعم من صندوق الأمم المتحدة لبناء السلام، في تنظيم مؤتمر وطني ركز على الحاجة إلى التسامح السياسي في انتخابات تشرين الثاني/نوفمبر لعام 2012 وإجرائها بالوسائل السلمية. وحضر المؤتمر كبار قادة الأحزاب السياسية العشرة المسجلة، وكذلك ممثلون عن شرطة سيراليون، واللجنة الوطنية للانتخابات، وجمعية سيراليون للصحافيين ونقابة المحررين، واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، وكبار مشايخ القبائل، والسلطات التقليدية، وهيئة الإذاعة في سيراليون، واللجنة الوطنية من أجل الديمقراطية، ومجموعات نسائية وشبابية. ولدى اختتام المؤتمر، اعتمد المشاركون إعلانا يؤكد رغبتهم في تولي مسؤولياتهم بفعالية في انتخابات عام 2012، وأكدوا من جديد التزامهم بالتسامح السياسي ونبذ العنف. وتم، تحت رعاية لجنة تسجيل الأحزاب السياسية، إنشاء آلية متابعة لضمان تنفيذ ذلك الإعلان. وفي الوقت نفسه، تواصل اللجنة الوطنية من أجل الديمقراطية نشر الإعلان على المستوى الإقليمي.
	9 - وفي 23 أيار/مايو، قامت بعثة مجلس الأمن التي شارك في قيادتها الممثلان الدائمان للمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية وجنوب أفريقيا، بزيارة فريتاون، بسيراليون. وكان أهم الأهداف الرئيسية للبعثة هو تقييم التقدم الذي أحرزته السلطات الوطنية وشعب سيراليون في عملية بناء السلام، وكذلك الوقوف على الأعمال التحضيرية لانتخابات عام 2012. واجتمع الوفد بإرنست باي كوروما، رئيس جمهورية سيراليون، الذي أعطى تأكيدات بأن تجرى انتخابات عام 2012 في بيئة حرة ونزيهة وسلمية. واجتمع الوفد أيضا بممثلي مختلف الأحزاب السياسية، الذين تعهدوا بالالتزام بقواعد السلوك السلمي في الانتخابات. واستمع وفد المجلس إلى إحاطات قدمها كبار رؤساء وكالات القطاع الأمني، واللجنة الوطنية للانتخابات، ولجنة تسجيل الأحزاب السياسية، واللجنة الإعلامية المستقلة بشأن الأعمال التحضيرية للانتخابات وبشأن استعداد مختلف المؤسسات الوطنية للاضطلاع بمسؤولياتها لكفالة إجراء انتخابات ناجحة.
	10 - نظمت لجنة بناء السلام، بتشكيلها الخاص بسيراليون، لقاءً في 22 حزيران/يونيه في نيويورك حضره رئيس لجنة الانتخابات الوطنية، لمناقشة حالة الأعمال التحضيرية لانتخابات تشرين الثاني/نوفمبر. وقدم إحاطات كل من ممثلي التنفيذي، والمفتش العام لشرطة سيراليون، ولجنة تسجيل الأحزاب السياسية، وكبار المسؤولين الحكوميين الآخرين. وأثنت لجنة بناء السلام على مختلف الجهات الفاعلة في مجال التحضيرات الفنية الجارية، وأشادت بجهودها الرامية إلى الحيلولة دون وقوع أعمال عنف ذات صلة بالانتخابات وإلى معالجتها. وأكدت من جديد دعوتها الموجهة إلى الجهات الوطنية الفاعلة، وخاصة الأحزاب السياسية، بأن تبذل قصارى جهودها لضمان إجراء انتخابات حرة ونزيهة وسلمية.
	العمليات التحضيرية لانتخابات عام 2012
	1 - تسجيل الناخبين وغير ذلك من العمليات

	11 - اختتمت بنجاح، في 26 آذار/مارس، مرحلة أخذ البيانات البيومترية للتسجيل للانتخابات. وأعقب ذلك توحيد البيانات، وعمليات إزالة أوجه الازدواجية في البيانات، وطباعة بطاقات الناخبين، وإنتاج وعرض سجل الناخبين المؤقت، وتوزيع بطاقات الناخبين.
	12 - وقد عُرض سجل الناخبين المؤقت في جميع مراكز ومعارض تسجيل الناخبين البالغ عددها 998 مركزا، في الفترة من 30 حزيران/يونيه إلى 16 تموز/يوليه. وفي أثناء الفترة من 30 حزيران/يونيه إلى 4 تموز/يوليه، كان بوسع الناخبين المسجلين التحقق من بياناتهم في السجل وتسلم بطاقاتهم الانتخابية. وفي 19 و 20 تموز/يوليه، أجرت اللجنة الانتخابية الوطنية تحقيقا في حالات رفض واعتراضات تتعلق بسجل الناخبين وحالات إدراج أسماء فيه. ووفقا للقوانين الانتخابية، أدرجت اللجنة وأعادت تسجيل حوالي 000 106 فرد في السجل. وأجرت أيضا 000 33 تصويب في التفاصيل المتعلقة بالأفراد المسجلين بالفعل. واعتبارا من 30 تموز/يوليه، تسلم 027 425 2 فردا من مجموع الناخبين المسجلين بصورة مؤقتة البالغ عددهم 746 663 2 فردا، بطاقاتهم الانتخابية، واتخذت اللجنة الترتيبات اللازمة لتوزيع البطاقات المتبقية.
	13 - واتخذت اللجنة الانتخابية الوطنية أيضا خطوات لمعالجة حالات تكرر فيها تسجيل ناخبين، الأمر الذي أدى إلى إحالة 794 حالة إلى الشرطة لاتخاذ مزيد من الإجراءات، وجهت في بعضها تهما إلى 70 شخصا. وبدأت الشرطة أيضا عمليات ملاحقات جنائية ضد قاصرين اشتبه في محاولتهم تسجيل أنفسهم أثناء مرحلة جمع البيانات من عملية أخذ البيانات البيومترية. وبعد اعتقال هؤلاء القاصرين، أعربت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في سيراليون عن قلقها إزاء تعامل الشرطة مع هذه الحالات، وحثت السلطات على احترام حقوق الأطفال وحمايتها. ودعت جميع الأطراف السياسية إلى الامتناع عن استغلال الأطفال في التسجيل للتصويت في الانتخابات لتحقيق مكاسب سياسية.
	14 - وفي الوقت نفسه، واصلت اللجنة الوطنية للانتخابات أعمالها مع الأحزاب السياسية، بما في ذلك الحزب الشعبي لسيراليون، وخاصة من خلال لجنة الاتصالات التابعة لها والمعنية بالأحزاب السياسية؛ وذلك من أجل زيادة ثقة أصحاب المصلحة الرئيسيين في العملية الانتخابية. وفي محاولة لكفالة الشفافية والمصداقية في جميع مراحل العملية الانتخابية، سمحت اللجنة الوطنية للانتخابات لممثلي الأحزاب السياسية مراقبة مرحلة إزالة حالات الازدواجية في البيانات التي جمعت أثناء تسجيل الناخبين وفي عمليات التحقيق الإداري التي أجرتها اللجنة في ضوء اعتراضات قُدمت بعد عرض سجل الناخبين المؤقت، والتي حددت حالات غش في التسجيل اكتشفت أثناء عملية إزالة حالات الازدواجية من البيانات التي أخذت في عملية التسجيل.
	15 - في 30 تموز/يوليه، أعلنت اللجنة الوطنية للانتخابات زيادات في رسوم الترشيح لانتخابات تشرين الثاني/نوفمبر من عام 2012، وهي زيادات كانت، مع ذلك، موضع انتقاد على نطاق واسع لدى جميع الأطراف السياسية تقريبا. وتقضي تلك الزيادات، التي لن تصبح مؤكدة إلا بعد موافقة البرلمان، بأن يدفع المرشحون لرئاسة الجمهورية مبلغ 100 مليون ليون، مقارنة بمبلغ مليون ليون في انتخابات عام 2007؛ وأن يدفع الطامحون في الوصول إلى البرلمان، بمن فيهم المرشحون العاديون والمرشحون من مشايخ القبائل مبلغ 25 مليون ليون، مقارنة بمبلغ 000 100 ليون في انتخابات عام 2007؛ وأن يدفع المرشحون لمقاعد المجالس المحلية ومناصب العمُد مبلغ خمسة ملايين ليون. وبررت اللجنة تلك الزيادة بعدد من الأسباب، منها ارتفاع تكلفة الانتخابات. غير أن منظمات المجتمع المدني اعترضت على الزيادات المقترحة مؤكدة أنها مرتفعة جدا، وستترتب عليها آثار سلبية في ما يتعلق بمشاركة الشباب والنساء، فضلا عن الأشخاص ذوي الإعاقات في العملية الانتخابية. ووصفت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تلك الزيادات بأنها غير تناسبية ولا تتسق مع العديد من الصكوك الدولية لحقوق الإنسان التي تعد سيراليون طرفا فيها. وزعم الحزب الشعبي لسيراليون وعدة أحزاب سياسية أن هذه الزيادات لن يستفيد منها سوى الحزب الحاكم؛ وأصدرت هذه، في 3 آب/أغسطس بيانا مشتركا يدعو البرلمان على رفض اقتراح اللجنة الوطنية للانتخابات والإبقاء على رسوم الترشيح الحالية.
	16 - ولم يوقع الحزب الحاكم، أي المؤتمر الشعبي العام على البيان، في حين وافقت الحركة الديمقراطية المتحدة على البيان، ولكنها قصرت اعتراضها على الزيادات في الرسوم المقررة على المرشحين للبرلمان وللمجالس المحلية. ولمواجهة هذه التطورات، أجرت اللجنة مزيدا من المشاورات مع الأحزاب السياسية وأصدرت بيانا صحفيا في 10 آب/أغسطس أعلنت فيه خفض رسوم الترشيح لعضوية البرلمان، بما في ذلك المرشحون العاديون والمرشحون من مشايخ القبائل من 25 مليون ليون إلى عشرة ملايين ليون، وكذلك خفضت رسوم الترشيح لعضوية المجالس المحلية من مليوني ليون إلى مليون ليون. غير أن رسوم الترشيح لمنصب الرئاسة ظلت دون تغيير. وفي 13 آب/أغسطس، وفي أثناء لقاء مع ممثلي التنفيذي، أكد الحزب الشعبي لسيراليون وخمسة أحزاب سياسية أخرى مجددا اعتراضهم على الرسوم المعدلة وشكك في حيادية اللجنة الوطنية للانتخابات. وأعربوا عن خشيتهم من أن الرسوم الجديدة لن تتيح فرصا متكافئة للجميع في الانتخابات المقبلة وأنها لن تجد الوقت الكافي لجمع الأموال. وقد شجع ممثلي التنفيذي الأحزاب على الاستفادة من العملية الديمقراطية والعمل بشكل وثيق مع لجنة تسجيل الأحزاب السياسية في حل هذه المسألة. وفي غضون ذلك، أي في 10 آب/أغسطس، أصدرت اللجنة الوطنية للانتخابات جداول زمنية لتقديم أسماء مرشحي الأحزاب السياسية المعتمدين.
	2 - آليات فض المنازعات

	17 - في 19 تموز/يوليه، قام رئيس القضاة في سيراليون بتدشين محاكم المخالفات الانتخابية، وهي آلية هامة لفض المنازعات الانتخابية. وسيبلغ عدد هذه المحاكم ست محاكم؛ ثلاث منها في فريتاون ومحكمة واحدة في كل مدينة من المدن التي توجد فيها المقار الإقليمية وهي ماكيني وبو وكينيما. وفي 3 و 4 آب/أغسطس، نظّم مكتب الأمم المتحدة المتكامل لبناء السلام في سيراليون وحكومة سيراليون دورة لتدريب القضاة والمدعين العامين ومحققي الشرطة وسائر الموظفين القانونيين.
	3 - التشريعات الانتخابية

	18 - خلال الفترة المشمولة بالتقرير، وافق الرئيس كوروما على قانون الانتخابات العامة، الذي أدمج جميع التشريعات الانتخابية في نص واحد. وقبل عرض مشروع هذا القانون على البرلمان في 1 أيار/مايو، قدّم الحزب الشعبي لسيراليون التماسا لعرضه على اللجنة البرلمانية لزيادة التدقيق فيه. إلا أن هذا الالتماس رُفِض. وفي 25 أيار/مايو، رفضت محكمة النقض في سيراليون قبول الطلب الذي قدمه الحزب الشعبي لسيراليون بتمديد الوقت لتقديم طعن في الحكم الصادر عن المحكمة العليا الذي أكد نتائج الانتخابات الرئاسية لعام 2007.
	4 - أمن الانتخابات

	19 - خلال الفترة المشمولة بالتقرير، استمر تنفيذ الاستراتيجية المتكاملة لقطاع الأمن لانتخابات عام 2012 التي وضعت بدعم من المكتب. وبمساعدة الصندوق المشترك للانتخابات، تم تدريب 500 10 فرد من أفراد شرطة الواجبات العامة و 224 2 فردا في شعبة دعم العمليات التابعة لشرطة سيراليون على مسائل متعلقة بالانتخابات وعلى إدارة النظام العام من قبل الشرطة، وتم ذلك بفضل الدعم التقني الذي قدمه المكتب. وفضلا عن ذلك، تم شراء معدات للاتصالات وعربات لأغراض أمن الانتخابات واتخذت تدابير تخفيف الأزمات للتصدي للتهديدات الأمنية التي حددتها أجهزة قطاع الأمن. وإضافة إلى ذلك، تعهدت الحكومة بتخصيص مبلغ تقديره 4 ملايين دولار لقطاع الأمن لأغراض الانتخابات.
	5 - اللجنة التوجيهية للانتخابات

	20 - عقدت اللجنة التوجيهية للانتخابات، التي يشترك في رئاستها وزير المالية والتنمية الاقتصادية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، اجتماعين في نيسان/أبريل وحزيران/يونيه. وخلال هذين الاجتماعين، شددت اللجنة، التي تضم هيئات إدارة الانتخابات، وأجهزة القطاع الأمني، والمرصد الوطني للانتخابات - وهو ائتلاف يضم منظمات من المجتمع المدني - وشركاء التنمية الدوليين، على ضرورة إعداد برامج ثابتة ومستديمة لإرشاد الناخبين وتثقيفهم، وعلى ضرورة قيام اللجنة الانتخابية الوطنية بالتخطيط بعناية للميزانية.
	6 - الدعم المقدَّم إلى المجتمع المدني وإلى الجهات غير الحكومية

	21 - بدعم من المكتب، وعن طريق صندوق الأمم المتحدة لبناء السلام، واصلت لجنة تسجيل الأحزاب السياسية، واللجنة الوطنية من أجل الديمقراطية، واللجنة المستقلة لوسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدني تنفيذ مشاريع تهدف إلى تشجيع المشاركة السياسية والتسامح السياسي وعدم اللجوء إلى العنف والتماسك الوطني بين الجهات غير الحكومية. وفي إطار هذه المشاريع، تم تنظيم معتكفين داخليين على مستوى الحزب الواحد شارك فيهما كبار زعماء حزبي المؤتمر الشعبي العام والحركة الشعبية من أجل التغيير الديمقراطي في نيسان/أبريل وأيار/مايو بشأن تعزيز الديمقراطية والتسامح السياسي. ونظم المجتمع المدني تدريبات على حل النزاعات لفائدة المجلس الوطني لرؤساء القبائل والمجلس المشترك بين الأديان. ونفذت اللجنة الوطنية من أجل الديمقراطية برامج توعية في الدوائر الانتخابية البرلمانية في البلد، البالغ عددها 112 دائرة، لنشر خطابات تدعو إلى التسامح وإلى زيادة مشاركة المرأة في العملية السياسية. إضافة إلى ذلك، أشركت مؤسسات التعليم العالي الطلاب والسياسيين في مناقشات بشأن مسائل متعلقة بالتوجه الإقليمي والتلاحم الوطني. وعملا بتوصيات لجنة شيرز موزس للتحقيق، تم تشكيل نوادٍ للسلام في 20 مدرسة ثانوية في مدينة فريتاون لتشجيع السياسات التي تركز على مسائل محددة والابتعاد عن العنف، وتستهدف هذه النوادي أساسا الناخبين لأول مرة. كما اضطلع المقاتلون السابقون بدور مبعوثي سلام للشباب في أفلام قصيرة أنتجها المكتب في نيسان/أبريل. واستمر إشراك الشباب من خلال رسائل السلام الموجّهة من المرشحين للرئاسة التي يقوم بالترويج لها فنانو الموسيقى الشعبية في البلد.
	باء - التطورات الأمنية
	22 - ظلت الحالة الأمنية العامة هادئة. وفي 25 تموز/يوليه، صدق البرلمان على تعيين الرئيس كوروما الميجر جنرال صمويل ويليامز رئيسا لهيئة أركان الدفاع في القوات المسلحة لجمهورية سيراليون. وقد حل محل الميجر جنرال روبرت كوروما، الذي تقاعد لأسباب صحية.
	23 - ولا يزال مشروع قانون الأسلحة والذخيرة لعام 2012 الذي صدر خلال الفترة المستعرضة في انتظار موافقة الرئيس كوروما. ويحدد مشروع القانون إطارا لتنظيم حيازة الأسلحة النارية في البلد ويكفل امتثال سيراليون لالتزاماتها بموجب الاتفاقيات المبرمة مع الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا في ما يتعلق بتنظيم استخدام الأسلحة الصغيرة. ويتضمن مشروع القانون هذا أيضا أحكاما بشأن تدمير الأسلحة، مما سيسهل تدمير الأسلحة التي جُمعت في إطار برنامج الأسلحة مقابل التنمية لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي الذي اكتمل في عام 2005.
	24 - وخلال الفترة المشمولة بالتقرير، عينت الحكومة أخصائيين في الطب الشرعي للتحقيق في الظروف التي أدت إلى مقتل ستة أشخاص في حوادث منفصلة استخدمت شرطة سيراليون فيها الذخيرة الحية. ففي 16 نيسان/أبريل، وأثناء إضراب للعمال جرى في بومبونا، بمقاطعة تونكوليلي، قُتلت امرأة وجُرح عدة أشخاص آخرين أثناء محاولات قامت بها الشرطة لاحتواء الاضطرابات التي عقبت الإضراب. وفي 5 حزيران/يونيه، قُتل شابان برصاص الشرطة في فريتاون. وتوفي سائق دراجة في 15 حزيران/يونيه بعد اشتباك مع الشرطة في منطقة غودريش من فريتاون. وأصيب أربعة شبان نتيجة طلقات نارية في وسط فريتاون يوم 9 تموز/يوليه أثناء حملة اعتقالات قامت بها الشرطة. ولضمان ألا تؤدي هذه الحوادث إلى بروز تحديات على مستوى إدارة الانتخابات، بدأت شرطة سيراليون، بدعم من الأمم المتحدة، باستعراض قواعد الاشتباك الخاصة بها بالتوازي مع إعداد استراتيجية بشأن استخدام آليات التحكم في قوة الشرطة.
	جيم - المستجدات الاقتصادية والاجتماعية وأنشطة فريق الأمم المتحدة القطري
	25 - لا يزال اقتصاد سيراليون يتسع نطاقه، ولا تزال التوقعات الاقتصادية لسنة 2012 وعلى المدى المتوسط إيجابية بفضل ظهور فرص اقتصادية جديدة. وقد نما الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 6 في المائة في عام 2011، ويعزى ذلك جزئيا إلى زيادة الإنتاج الزراعي والتعدين والخدمات. إضافة إلى ذلك، كان متوقعا أن يحقق النمو الاقتصادي قفزة واحدة بنسبة 33 في المائة في عام 2012، ويعود ذلك أساسا إلى الزيادة في إنتاج خام الحديد، وسيبلغ في المتوسط 6 في المائة في الفترة من 2013 إلى 2015. وفي الأثناء، استمر التضخم في أسعار المواد الاستهلاكية في الاعتدال كلما ازداد الاستقرار في سيراليون وتباطأ التضخم في أسعار الغذاء. وتراجع معدل التضخم من 16.9 في المائة في نهاية كانون الأول/ديسمبر 2011 إلى 14.1 في المائة في نهاية حزيران/يونيه 2012. ومن المرجّح أن يستمر هذا الاتجاه النزولي في النصف الثاني من عام 2012، باستثناء الارتفاع المتوقع في أسعار المواد الغذائية في ذروة موسم الأمطار.
	26 - ورغم التحديات التي واجهها الأداء المالي في عام 2011، فقد شهد بعض التحسن في النصف الأول من عام 2012، حيث كان تنفيذ الميزانية متماشيا مع برنامج التسهيل الائتماني الممدد. ونتيجة لذلك، وباستثناء التزامات لا تزال مستحقة، خُفض إلى أدنى حد حجم التحديات التي تعرقل التنفيذ المالي في عام 2012. وتم أيضا احتواء الاقتراض المحلي في حدود الهدف الذي حدده البرنامج، واستقر سعر فائدة سندات الخزينة بين 23 و 28 في المائة.
	27 - وتدهور العجز الإجمالي في الحساب الجاري ليبلغ نسبة 50.6 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2011 بسبب كثرة الواردات من الآلات التي تتطلبها مشاريع خام الحديد. إلا أن من المتوقع أن يتحسن كثيرا ليصل إلى حوالي 15 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2012 مع ارتفاع صادرات خام الحديد. وظل مستوى الديون الخارجية مُطَمئنا، إذ بلغت نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي 30 في المائة في نهاية عام 2011، في حين يتوقع أن يصل إجمالي الاحتياطيات الدولية إلى 410 ملايين دولار.
	28 - ويُتوقع أن يواصل النمو الكبير الذي شهدته الصناعات الاستخراجية دفع عجلة النمو الاقتصادي وتحقيق إيرادات كبيرة للحكومة على المديين المتوسط والبعيد. غير أن الأمر يتطلب وضع سياسات تساعد على توفير فرص عمل للأعداد المتزايدة من السكان. إضافة إلى ذلك، من الضروري تنويع مصادر النمو الاقتصادي، فضلا عن تحسين بيئة الأعمال التجارية في القطاع الخاص. وسيكون من المهم أيضا بالنسبة للحكومة إنشاء شبكة أمان اجتماعي ذات أهداف محددة لتقديم الدعم للأسر المعيشية الضعيفة. وسيساعد ترسيخ العملية الديمقراطية، عن طريق جملة أمور منها إجراء انتخابات ذات مصداقية، على تحقيق نمو اقتصادي مطرد وشامل وأطول أجلا.
	29 - وفي 16 آب/أغسطس، ذكرت حكومة سيراليون أن فريق عمل رئاسي أنشئ للتصدي لتفشي مرض الكوليرا في البلد الذي أوشك على التحول إلى وباء. وقد توفي، منذ ذلك التاريخ وحتى 19 آب/أغسطس 216 شخصا بسبب الكوليرا، وتم الإبلاغ، منذ كانون الثاني/يناير 2012، عن وقوع 654 11 إصابة بالكوليرا. وفي غضون ذلك، تم الحصول على مساعدة مالية لحالات الطوارئ من مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية، للمساعدة على مكافحة انتشار المرض. وواصلت الحكومة أيضا، بالتعاون مع اليونيسيف ومنظمة الصحة العالمية، وجمعية الصليب الأحمر لسيراليون والمجتمع المدني، بذل جهود ترمي إلى مراقبة حالات الإصابة بالكوليرا، وتوفير العلاج، ومعالجة المياه بالكلور، وتوفير مياه الشرب المأمونة. وتقوم هذه الجهات أيضا بالترويج للممارسات الصحية السليمة من خلال قنوات وسائل الإعلام المحلية. وإضافة إلى دعم الجهود التي تبذلها الحكومة للتصدي لتفشي الكوليرا، ساعدت منظمة الصحة العالمية وزارة الصحة والصرف الصحي على التخطيط لحملات تحصين تكميلية للأطفال دون سن الخامسة وعلى رصد تلك الحملات وتنفيذها، بهدف خفض معدلات وفيات الرضع واعتلالهم. وقدمت منظمة الصحة العالمية المساعدة أيضا إلى الوزارة في إجراء استعراضات للأداء على صعيد المقاطعات وعلى الصعيد المركزي، وفي وضع سياسة وخطة استراتيجية تركز على احتياجات القطاع الصحي من الموارد البشرية. وفي تموز/يوليه، افتتحت وزيرة الصحة والصرف الصحي مركزين لنقل الدم قامت منظمة الصحة العالمية بتجهيزهما في كينيما وبو.
	30 - واستمرت الجهود المبذولة لتعزيز تسليم لوازم طبية أساسية في إطار مبادرة الرعاية الصحية المجانية الحكومية. وفضلا عن ذلك، قدمت اليونيسيف وشركاؤها الدعم إلى وزارة الصحة والصرف الصحي لتقدير عدد اللوازم الطبية الأساسية المطلوب شراؤها وتوزيعها. وأُحرز المزيد من التقدم في مجال المشتريات من اللوازم الطبية نظرا لاعتماد القانون البرلماني الذي أنشأ وحدة وطنية مستقلة معنية بالمشتريات من الأدوية. ولا يزال شركاء البلد في التنمية يقدمون الدعم للجهود الرامية إلى بناء قدرات هذه المؤسسات الوطنية.
	31 - ويشكل ضمان لجوء ضحايا النزاع إلى القضاء وتقديم المساعدة لهم جزءا لا يتجزأ من عملية توطيد السلام وشرطا ضروريا لمنع نشوب النزاعات في المستقبل. وفي هذا الصدد، بدأت اللجنة الوطنية للعمل الاجتماعي، في 25 حزيران/يونيه، بمساعدة من صندوق الأمم المتحدة لبناء السلام وبفضل الدعم التقني المقدَّم من المنظمة الدولية للهجرة، دورة جديدة من المدفوعات النقدية لبقية ضحايا الحرب الأهلية، الذين لم يتلقوا بعدُ أي تعويضات عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي تعرضوا لها أثناء النزاع.
	32 - وإضافة إلى احتكام مكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين، في حزيران/يونيه 2012 إلى شرط ’’زوال الظروف‘‘ الوارد في الاتفاقية المتعلقة بمركز اللاجئين بشأن اللاجئين الليبريين في سيراليون، بدأ المكتب وضع ترتيبات بشأن عودة 800 ليبري طوعا إلى بلدهم الأصلي.
	ثالثا - دفع عملية بناء السلام
	33 - نُشِر في آب/أغسطس التقرير المرحلي المشترك الثاني المتعلق بتنفيذ برنامج الحكومة للتغيير، والذي أعدته حكومة سيراليون بالتشاور مع شركاء دوليين. ويركز التقرير على حالة تنفيذ برنامج التغيير، والأهداف التي لم تُحقق بعد وما تبقى من تحديات في سبيل تنفيذه. وفي أيلول/سبتمبر، ستناقش لجنة بناء السلام هذا التقرير الذي سيشكِّل الأساس الذي ستُبنَى عليه مشاركة اللجنة مع سيراليون في العمل على مدى الأشهر المقبلة. 
	34 - وقد بدأت بالفعل الأعمال التحضيرية لبرنامج تحقيق الرخاء، وهو البرنامج الذي سيخلف برنامج التغيير. وأعدت الحكومة مخططاً عاماً للبرنامج الجديد يتوخى الركائز الثماني التالية: ’1‘ تنويع الاقتصاد لتعزيز نمو يشمل الجميع؛ ’2‘ إدارة الموارد المعدنية؛ ’3‘ التعجيل بإحراز التقدم في تنفيذ الأهداف الإنمائية للألفية في مجال التنمية البشرية؛ ’4‘ تعزيز القدرة على المنافسة على الصعيد الدولي؛ ’5‘ وضع استراتيجية للتوظيف والعمل؛ ’6‘ توفير الحماية الاجتماعية؛ ’7‘ إجراء إصلاحات في مجالي الحوكمة والقطاع العام؛ ’8‘ معالجة المسائل الجنسانية. وسيُدرَج أيضاً فصل بشأن المسائل الشاملة، ومنها البيئة وتغير المناخ، والتمويل، والرصد والتقييم، وإطار النتائج، والتحليل النمطي للفقر. بالإضافة إلى ذلك، شكَّلت الحكومة فريقاً تقنياً لتنسيق هذه العملية يمثل فيه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي الشركاء الإنمائيين الدوليين. وشُكِّلَت أيضاً الأفرقة العاملة المعنية بركائز استراتيجية الحد من الفقر، وتضم ممثلين من وكالات الأمم المتحدة وبرامجها، للتداول بشأن الاستراتيجيات والسياسات الإنمائية المتعلقة بالمجالات المواضيعية لكل ركيزة من الركائز، وبالمسائل الشاملة. ويتوقع أن ينتهي العمل قريباً في وضع الاستراتيجية الإنمائية ومعها وثيقة مصاحبة بشأن السياسات.
	رابعا - المخاطر الرئيسية التي تهدد توطيد السلام
	ألف - الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية والاتجار غير المشروع 
	35 - ما زال خطر الاتجار غير المشروع بالمخدرات قائماً، رغم أنه لم تجر أية ضبطيات كبرى منذ مصادرة حمولة طائرة تزيد عن 700 كيلوغرام من المخدرات غير المشروعة في تموز/يوليه 2008. واستمر مكتب الأمم المتحدة المتكامل لبناء السلام في سيراليون، بالاشتراك مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، في تقديم الدعم لوحدة الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية في سيراليون في ما تبذله من جهود لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات، في إطار مبادرة ساحل غرب أفريقيا. وخلال الفترة المشمولة بالتقرير، تبرع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بمركبتين وزورق دوريات للوحدة.
	36 - وفي الفترة قيد الاستعراض، قامت وحدة الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية، بدعم من حكومة أيرلندا، بتدمير كمية كبيرة من القنب في مقاطعة كامبيا بالولاية الشمالية بسيراليون. وفي الوقت نفسه، جرت مناقشات للتعجيل بإفراج الشركاء الدوليين عن الأموال اللازمة حتى تواصل الوحدة عملياتها. ويلزم توفير التمويل لبناء منشآت الوحدة ولتوفير الدعم للجناح البحري للقوات المسلحة لجمهورية سيراليون، وذلك لمساعدته في جهوده المبذولة لخفض الأنشطة غير القانونية الجارية في المياه الإقليمية لسيراليون. وتعكف الوحدة في الوقت الحالي على التحقيق في قضية اتجار بالبشر يُزعَم أنها تضمنت تهريب حوالي 50 سيراليونياً إلى خارج البلد، في الفترة بين نيسان/أبريل وأيار/مايو، على متن سفينة صيد بشباك الجر قامت السلطات الغينية باعتراضها. 
	37 - وفي أيار/مايو، أجرى مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، بدعم من مكتب الأمم المتحدة المتكامل لبناء السلام في سيراليون، تقييماً لنظام العدالة الجنائية، بما في ذلك السجون، في إطار مبادرة ساحل غرب أفريقيا. وكانت الأهداف الأساسية من ذلك هي تقييم احتياجات النظام ودعم وحدة الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية في جهود الملاحقة القضائية للقضايا الجنائية، وفي كفالة التعاون الدولي فيما يتعلق بالمسائل الجنائية. وفي هذا الصدد، تمت صياغة عدد من التوصيات تشجع سيراليون، في جملة أمور، على التصديق على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية، وعلى سن تشريعات لتجريم الجريمة المنظمة بما يتوافق مع الاتفاقية، وعلى حل مشكلة الازدحام في السجون وتحسين إدارتها. 
	38 - وفي حزيران/يونيه، شرع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في تقييم الطلب على المخدرات في سيراليون في إطار مشروعه العالمي المعنون ”معالجة إدمان المخدرات وتبعاته الصحية“. ويتوقع أن يكتمل التقييم في آب/أغسطس، وسيمكِّن التقييم من اتخاذ الإجراءات والتدابير الملائمة بشأن جهود الوقاية من المخدرات وتقديم العلاج والرعاية لمتعاطيها، ومن دعم سبل التصدي السريع على الصعيد الوطني. وفي 26 حزيران/يونيه، احتفل مكتب الأمم المتحدة المتكامل لبناء السلام في سيراليون، بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، بذكرى اليوم العالمي لمكافحة تعاطي المخدرات والاتجار غير المشروع بها، وذلك بالدعوة إلى وقف العنف المتصل بالمخدرات، بما في ذلك أثناء انتخابات عام 2012. 
	باء - الشباب 
	39 - وفي إطار التصدي للتحديات التي تشكلها البطالة لدى الشباب، ولتعزيز القدرات الكامنة لدى الشباب السيراليوني، قامت الحكومة، بالإضافة إلى إنشاء اللجنة الوطنية للشباب، بإنشاء وزارة جديدة للشباب والتوظيف والرياضة. وفي الوقت نفسه قُدِّم تقرير سنوي، كما هو مطلوب في القانون المُنشئ للجنة، عن حالة الشباب في البلد إلى الأطراف المعنية ذات الصلة للتصديق عليه. ويتناول التقرير، الذي أُعِد بمساعدة تقنية ومالية مقدمة من البرنامج الإنمائي، مجموعة من المسائل، من بينها الشباب ودورهم في الحوكمة، وسيشكل هذا التقرير الأساس لصياغة السياسات المتعلقة بمسائل الشباب.
	40 - وبُذِلَت جهود أخرى خلال الفترة المشمولة بالتقرير في سياق معالجة مشكلة البطالة لدى الشباب. ففي تموز/يوليه 2012، بدأت خمسة مراكز لدعم الأعمال التجارية، تديرها لجنة الشباب الوطنية ويمولها البرنامج الإنمائي ممارسة عملها. ويتوقع أن تقدم المساعدة إلى ما لا يقل عن 000 2 شاب في تأسيس مشاريعهم التجارية وتوسيع نطاقها. وأُطلِق برنامج للتدريب الداخلي للخريجين في الفترة قيد الاستعراض، وسيساعد 150 شابا على تعزيز مسوغات تعيينهم من خلال اكتساب خبرات عملية قيِّمة تحت إشراف مختصين في مؤسسات مختارة. وفي الوقت نفسه، واصل البرنامج الإنمائي تمويل مراكز المشورة والتنسيب المهنيين التي تقدم المساعدة في البحث عن وظائف وتدريبات على المهارات الشخصيةلما لا يقل عن 000 5 شاب كل عام. وسيجري افتتاح ثلاثة مراكز إضافية بحلول نهاية عام 2012. 
	جيم - الفساد
	41 - خلال الفترة المشمولة بالتقرير، واصلت لجنة مكافحة الفساد اتباع نهجها ذي الشُعَب الثلاث في مكافحة الفساد القائم على الوقاية والتحقيق والمقاضاة. ولاحظت اللجنة من خلال أنشطة التوعية التي تضطلع بها أن ضعف الخدمات التي تقدمها الإدارات والوزارات والوكالات الحكومية أسهم في ترسيخ الممارسات الفاسدة. وفي 7 آب/ أغسطس، أفادت اللجنة بأنه تم استعادة 552 بليون ليون من أفراد وكيانات مؤسسية فاسدة في الأشهر الستة الأولى من عام 2012. وفيما يتعلق بالملاحقة القضائية التي تضطلع بها اللجنة، فإنه اعتباراً من 26 تموز/يوليه، كانت هناك 17 قضية مقدمة إلى المحكمة العليا وثماني قضايا مقدمة إلى محكمة الاستئناف. وفي 10 آب/أغسطس، أدانت إحدى المحاكم العليا في فريتاون عمدة فريتاون، وهو من الحزب الحاكم، بتهم الفساد وخرق قواعد المشتريات. وحُكِم على العمدة بالسجن ثلاث سنوات أو بدفع غرامة قدرها 170 مليون ليون. وأثناء الدورة الأولى لفريق استعراض حالة التنفيذ، التي دعيت إلى الانعقاد بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وقع الاختيار على سيراليون لاستعراض وضعها من حيث الامتثال للاتفاقية.
	خامسا - دعم المؤسسات الديمقراطية
	ألف - لجنة الانتخابات الوطنية
	42 - استمرت لجنة الانتخابات الوطنية تؤدي دوراً رئيسياً في التحضير للانتخابات المقبلة في سيراليون وإدارتها. وظلت اللجنة أيضاً تتلقى دعماً تقنياً ومالياً من الصندوق المشترك للانتخابات الذي يديره البرنامج الإنمائي، مما أتاح إنشاء مركز للبيانات المركزية في فريتاون. وبالإضافة إلى ذلك، ستُنشأ مراكز إقليمية لنتائج الانتخابات وفرز الأصوات في ماكيني وبو وكينيما وفريتاون في تشرين الأول/أكتوبر. وأخيراً، اتخذت أيضاً خطوات لتنمية قدرات الموظفين، بأمور من بينها تقديم برنامج تدريبي تأهيلي بشأن أمن الانتخابات.
	باء - لجنة تسجيل الأحزاب السياسية
	43 - توفى في نيسان/أبريل 2012 القاضي صامويل أديموسو، الرئيس السابق للجنة تسجيل الأحزاب السياسية، وقام الرئيس كوروما بتعيين القاضي تولا تومسون ليحل محله. واعتمد البرلمان هذا التعيين في 9 آب/أغسطس. وواصلت اللجنة، بدعم من مكتب الأمم المتحدة المتكامل لبناء السلام في سيراليون، الاضطلاع بولايتها المتمثلة في تعزيز الحوار بين الأحزاب، بسبل من بينها تنفيذ الإعلان المتعلق بانتخابات عام 2012 الذي وقَّعت عليه، في 18 أيار/مايو، الأطراف الرئيسية المعنية بالانتخابات في سيراليون. واستمرت اللجنة أيضاً في تنفيذ برامج لدعم الأنشطة التي تضطلع بها الرابطتان الشبابية والنسائية لجميع الأحزاب السياسية والجهود التي تبذلها لجان رصد الامتثال لقواعد السلوك في المقاطعات للتشجيع على تسوية النزاعات والحض على التسامح واللاعنف السياسيين. وخلال الفترة المستعرضة، توسطت اللجنة لفض منازعات بين أحزاب سياسية، ورصدت سير عملية تسجيل الناخبين. ولم يعتمد البرلمان بعْد مشروعاً لقانون يمنح اللجنة السلطة بمعاقبة الأحزاب السياسية عن أي خرق لمدونة قواعد سلوك الأحزاب السياسية.
	جيم - اللجنة المستقلة لوسائط الإعلام
	44 - ينبغي أن تؤدي وسائط الإعلام في سيراليون دوراً لا بد منه للإسهام في إجراء انتخابات سلمية، وذلك بتقديم تغطية إعلامية دقيقة ومتوازنة تتجنب استغلال الانقسامات التي ترجع إلى أسباب عرقية أو غيرها الموجودة في البلد. ورغم أن المخاوف ما زالت قائمة بشأن تنظيم سلوك وسائط الإعلام، فقد أصدرت اللجنة المستقلة لوسائط الإعلام في تموز/يوليه مدونة لممارسات وسائط الإعلام، في إطار السلطة الممنوحة لها بموجب قانون اللجنة المستقلة لوسائط الإعلام لعام 2000. واعتُمِدت مدونة الممارسات الجديدة من قِبَل رابطة الصحفيين بسيراليون ومن العديد من المؤسسات الإعلامية الأخرى التي وقعت المدونة للإعراب عن التزامها بها. بالإضافة إلى ذلك، أنشئت آليات لرصد وسائط الإعلام بوسائل منها شراء برامجيات إلكترونية إعلامية للمساعدة في تتبع أنشطة محطات الإذاعة، وإصدار مجلة ”الرصد الإعلامي“ (Media Watch) التابعة للجنة المستقلة لوسائط الإعلام. وواصلت اللجنة استطلاع سبل ضمان التزام القائمين على الإعلام بالحياد السياسي. ومن نفس المنطلق، عكفت رابطة المحررين على تعزيز المعايير المهنية من خلال استعراض الأقران لبعض البرامج الإذاعية لهيئة إذاعة سيراليون.
	دال - هيئة إذاعة سيراليون
	45 - يُنتَظَر أيضاً أن تؤدي هيئة إذاعة سيراليون دوراً حيوياً في النهوض بالتعددية السياسية من خلال كفالة إتاحة الفرصة لجميع الأحزاب السياسية على قدم المساواة، ولا سيما أثناء الانتخابات المقبلة. وفي الفترة المشمولة بالتقرير، وبدعم مالي مقدم من صندوق الأمم المتحدة لبناء السلام ومشورة تقنية مقدمة من مكتب الأمم المتحدة المتكامل لبناء السلام في سيراليون، أصدرت الهيئة مشروعاً لمبادئ توجيهية للانتخابات اعتمدته الأحزاب السياسية رسمياً في 9 آب/أغسطس. وقد أعربت الهيئة أيضاً عن التزامها بإنشاء وحدة معنية بالانتخابات.
	46 - وقام البرنامج الإنمائي ومكتب الأمم المتحدة المتكامل لبناء السلام في سيراليون بإشراك الهيئة في تنفيذ التوصيات التي وضعتها فرقة العمل الرئاسية، وفي إجراء مراجعات خارجية للحسابات تركز على تحسين سبل إدارة الهيئة. وخلال الفترة المشمولة بالتقرير، حدث تحسن في تحصيل إيرادات الهيئة وفي إدارتها المالية، وفي إنتاج الأخبار وإدارتها. وأعادت الهيئة أيضاً تشغيل محطاتها الإقليمية. إلا أن هناك صعوبات لا تزال قائمة فيما يتعلق بصياغة وتنفيذ استراتيجية للعمل مصوغة جيداً بما يكفل توليد إيرادات ثابتة للهيئة ويضمن، من ثم، استقلاليتها. واستمرت الأمم المتحدة في مساعدة الهيئة في هذا المجال وفي تعزيز التزامها بأفضل الممارسات الإعلامية المعمول بها في المنطقة دون الإقليمية، في إطار نهج التعاون فيما بين بلدان الجنوب.
	هاء - البرلمان
	47 - بمساعدة من شركاء التنمية الدوليين، بمن فيهم الأمم المتحدة، أُحرز تقدم صوب تحسين قدرة البرلمان من خلال الدعم المقدم إلى مكتب تنسيق المساعدة البرلمانية. إضافة إلى ذلك، تم تزويد قسم المحاضر الحرفية بمعدات للنسخ وتثبيت الأجهزة لتمكينه من توثيق الإجراءات البرلمانية، بينما استُقدم خبراء استشاريون ومدربون لتدريب موظفي الإدارات المختلفة في خدمة الهيئات التداولية. ومن بين المستقدمين مستشار تقني متفرغ لشؤون البرلمانات لبناء القدرات وتعبئة الموارد. وقيم البرلمان خطته الاستراتيجية للفترة من 2009 إلى 2012، وقدم مشروع برنامج عام للدعم يقدم إلى الجهات المانحة المحتملة. وخلال الفترة المشمولة بالتقرير، وافق البرلمان على قانون الانتخابات العامة.
	واو - اللامركزية
	48 - في 6 حزيران/يونيه، أعلن الاتحاد الأوروبي أنه سيشارك مع البنك الدولي في تمويل المرحلة الثانية من برنامج تقديم الخدمات اللامركزية الذي تقدر تكلفته بـ 32 مليون دولار. ويهدف البرنامج، الذي سيستمر حتى كانون الأول/ديسمبر 2015، إلى تعزيز قدرة الحكومة المركزية والحكومات المحلية على إدارة خدمات لامركزية وتحسين توافر التمويل المقدم من الحكومة المركزية إلى المجالس. وفي 10 تموز/يوليه، أطلق نائب الرئيس صامويل سام سومانا البرنامج المحلي للتنمية الاقتصادية، الذي يشكل جزءا من سياسة تطبيق اللامركزية لدى الحكومة. ويهدف هذا البرنامج إلى مساعدة الحكومات المحلية على تحقيق التنمية الاقتصادية من خلال الشراكات مع القطاع الخاص وكذلك مع منظمات المجتمع المدني ومنظمات المجتمعات المحلية. 
	سادسا - حقوق الإنسان وسيادة القانون 
	ألف - اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان
	49 - بدأت لجنة حقوق الإنسان في سيراليون عقد جلسات علنية في تموز/يوليه للتحقيق في أحداث بومبونا التي وقعت في مقاطعة تونكوليلي، حيث قتلت الشرطة شخصا في نيسان/أبريل أثناء اعتصام لعمال شركة المعادن الأفريقية. وستفصل اللجنة فيما إذا كانت قد وقعت انتهاكات لحقوق الإنسان، بما فيها استعمال القوة المفرطة من جانب الشرطة. وهذه الجلسات هي ثاني عملية تقوم بها اللجنة بصفتها شبه القضائية. وقد عقدت جلسة الاستماع العلنية الأولى للجنة في عام 2011 حيث نظرت في قضية أفراد سابقين في القوات المسلحة لجمهورية سيراليون رفضوا أن يسرحوا بدعوى إصابتهم باختلال عقلي، وهو ما أسفر عن خفض في مستحقات نهاية خدمتهم. وحكمت اللجنة لصالحهم وأمرت الحكومة بصرف مستحقاتهم كاملة.
	50 - وفي 30 و 31 أيار/مايو، نظمت لجنة حقوق الإنسان مؤتمرا استشاريا وطنيا، موضوعه ”تحويل حقوق الإنسان إلى واقع في انتخابات عام 2012“. وحضر المؤتمر أكثر من 200 شخص من المشاركين وأصحاب المصلحة الرئيسيين، بمن فيهم ممثلون عن أحزاب سياسية. واختتم المؤتمر باعتماد قرار يسلط الضوء على حريات الرأي والتعبير والتجمع وتكوين الجمعيات والحركة وغيرها من حقوق الإنسان. وفي 24 تموز/يوليه، صدق البرلمان على تعيين ثلاثة أعضاء في لجنة حقوق الإنسان في سيراليون رشحهم الرئيس كوروما ليحلوا محل ثلاثة أعضاء سابقين في اللجنة انتهت مدة عضويتهم في كانون الأول/ديسمبر 2011. وقد أعلن عن الشواغر لهذه الوظيفة في وسائط الإعلام الوطنية وأتيحت بذلك لممثلي المجتمع المدني فرصة لتقديم مدخلات في عملية الاختيار. 
	باء - حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
	51 - اتخذت سيراليون خطوات مهمة صوب كفالة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وذلك بتصديقها في عام 2010 على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وسن قانون الإعاقة في عام 2011، الذي تبعه وضع خريطة طريق لإنشاء لجنة وطنية، في عام 2012، للأشخاص ذوي الإعاقة. إضافة إلى ذلك، قام الرئيس كوروما في 15 حزيران/يونيه بتعيين رئيس اللجنة بناء على ترشيحات قدمتها جميع الوزارات والمنظمات التي تتعامل مع الأشخاص ذوي الإعاقة. 
	52 - وفي 7 حزيران/يونيه، قدم وزير الإعلام والاتصالات إلى البرلمان مشروع قانون حرية الإعلام، الذي كان إحدى التوصيات التي قدمت خلال الاستعراض الدوري الشامل لمجلس حقوق الإنسان، الذي أجري في عام 2011. ويهدف مشروع القانون إلى تعزيز الشفافية والمساءلة والحوكمة الجيدة. إلا أن بعض البرلمانيين أثاروا مخاوف بشأن عدم توافر الهياكل المناسبة اللازمة لتنفيذ مشروع القانون.
	جيم - تقديم التقارير بموجب المعاهدات الدولية
	53 - قدمت حكومة سيراليون، بدعم من مكتب الأمم المتحدة المتكامل لبناء السلام في سيراليون، أول تقرير لها عن العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. إضافة إلى ذلك، يقوم النائب العام حاليا باستعراض مشاريع التقارير المتعلقة بامتثال البلد لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة والميثاق الأفريقي المتعلق بحقوق الشعوب.
	دال - التعاون التقني وبناء القدرات
	54 - وفقا لولاية البعثة التي كُلفت بموجبها بناء قدرات وطنية لحماية وتعزيز حقوق الإنسان، نُفذت عدة أنشطة في الفترة المشمولة بالتقرير، شملت تقديم الدعم إلى الحكومة في تنفيذ توصيات لجنة الحقيقة والمصالحة وعملية الاستعراض الدوري الشامل. وواصلت مفوضية حقوق الإنسان، بدعم من صندوق الأمم المتحدة لبناء السلام، تقديم المساعدة إلى لجنة حقوق الإنسان في سيراليون. 
	55 - وقدم مكتب الأمم المتحدة المتكامل لبناء السلام في سيراليون الدعم للمؤتمر الاستشاري الوطني الثالث للجان المعنية بحقوق الإنسان في المقاطعات، المعقود في كينيما، والذي غطى رصد الانتخابات. وقدم أيضا دعما لبرامج إذاعية لتوعية الجمهور في المناطق الشمالية والشرقية من البلد بحقوق الأشخاص المعوقين. إضافة إلى ذلك، نفذ المكتب عدة برامج تدريبية في مجال حقوق الإنسان لضباط السجون والشرطة، وكذلك لمنظمات المجتمع المدني والقادة التقليديين، بشأن إقامة العدل وسيادة القانون؛ والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛ والمشاركة السياسية للأشخاص ذوي الإعاقة؛ والعنف الجنسي والجنساني. 
	سابعا - المسائل الجنسانية
	56 - خلال الفترة المشمولة بالتقرير، واصلت الأمم المتحدة تعاونها مع الحكومة وأصحاب المصلحة الآخرين بشأن تمكين المرأة وتحقيق حصة الـ 30 في المائة لمشاركة النساء. وتركزت جهود الأمم المتحدة أيضا على تنفيذ الخطة الاستراتيجية الوطنية لتحقيق المساواة بين الجنسين، وخطة العمل الوطنية لسيراليون اللتين تستندان إلى قراري مجلس الأمن 1325 (2000) و 1820 (2008). ولتحقيق تلك الغاية، قدمت مساعدة لإنشاء لجنة تقنية لفرقة العمل المعروفة باسم ”فرقة العمل M30“، وهي ائتلاف لمنظمات من المجتمع المدني، لكفالة توفير دعم استراتيجي لمشروع القانون المتعلق بتحقيق المساواة بين الجنسين. وقد أخضع مشروع القانون لاستعراض بالغ الأهمية قامت به اللجنة، ويتوقع تقديمه قريبا لطباعته، قبل بدء العملية السابقة للتشريع. وقدمت الأمم المتحدة أيضا دعما لمبادرات التوعية والدعوة التي تقوم بها منظمات المجتمع المدني والجماعات البرلمانية بشأن مشروع القانون المقترح.
	57 - وفي إطار العمل مع الرابطة النسائية لجميع الأحزاب السياسية والمجلس المؤلف من أعضاء المجالس من النساء وغيرها من الجماعات، قدمت الأمم المتحدة الدعم في وضع موجزات للتعريف بالمتقدمات للترشح في الانتخابات وتقديمهن للجمهور ولبناء قدراتهن. وعقدت الرابطة النسائية لجميع الأحزاب السياسية، التي تمثل أيضا منتدى لتسوية النزاعات وتخفيف حدة آثارها، اجتماعها الوطني للمندوبات في الفترة من 15 إلى 17 تموز/يوليه. وخلال الفترة المشمولة بالتقرير، نفذت الأمم المتحدة وشركاؤها برنامجين تدريبيين عن التغطية الإعلامية للمرشحات للانتخابات، حضرهما أكثر من 70 مشاركا.
	ثامنا - المحكمة الخاصة لسيراليون 
	58 - في 26 نيسان/أبريل، أدانت المحكمة الخاصة لسيراليون المنعقدة في لاهاي رئيس ليبريا السابق تشارلز تيلور عن جرائم ضد الإنسانية وانتهاكات للقانون الإنساني الدولي ارتكبت في سيراليون في الفترة من 30 تشرين الثاني/نوفمبر 1996 إلى 18 كانون الثاني/يناير 2002. ولقي الحكم ترحيبا في سيراليون، حيث نقلت وقائع إجراءات المحكمة عبر الفيديو إلى فريتاون وبثت على محطات الإذاعة المحلية لتمكين الضحايا والجمهور من متابعة المحاكمة. وفي جلسة عقدت في 30 أيار/مايو، حكم على السيد تيلور بالسجن 50 عاما. إلا أن الدفاع أشار في 18 حزيران/يونيه إلى أنه سيستأنف الحكم. ونتيجة لذلك، أصدرت المحكمة الخاصة لسيراليون استراتيجية إنجاز تتوقع فيها أن يصدر حكم الاستئناف في قضية تيلور في أيلول/سبتمبر 2013. وفي الوقت نفسه، تنظر المحكمة في ثلاث قضايا تتعلق بانتهاك حرمة المحكمة ناشئة عن محاولات التأثير على الشهود في محاكمة تيلور. وفي 15 حزيران/يونيه صدر حكم إدانة في إحدى هذه القضايا، ولا تزال القضيتان الأخريان معلقتين.
	تاسعا - التعاون الإقليمي
	59 - خلال الفترة المشمولة بالتقرير، واصلت سيراليون الحفاظ على علاقاتها الطيبة بجيرانها، من خلال آليات شملت اتحاد نهر مانو، والجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، مع حضور الرئيس كوروما اجتماعات كل من المنظمتين. 
	60 - وفيما يتعلق بقضية ينغا الحدودية بين غينيا وسيراليون، أكد الرئيس كوروما ورئيس غينيا، ألفا كوندي من جديد، في اجتماع عقد في حزيران/يونيه، اعتزامهما تسوية المسألة سلميا. وفي إعلان مشترك وقعته الحكومتان في فريتاون في 27 تموز/يوليه، أكد كلا الجانبين مجددا التزامهما بتجريد منطقة ينغا الحدودية من السلاح وكفالة قيام القوات المسلحة لكل من البلدين بتنفيذ الإعلان المشترك. وفي 16 آب/أغسطس، أعلنت الحكومة أنها قامت بالفعل بتجريد منطقة ينغا من السلاح وأكدت مجددا دعمها القوي للجنة التقنية المشتركة التي أنشأها البلدان لكفالة إيجاد تسوية دائمة للنزاع. 
	61 - إضافة إلى هذه التطورات، وبمساعدة من مكتب الأمم المتحدة لبناء السلام، بدأ مكتب الأمم المتحدة المتكامل لبناء السلام في سيراليون والأمانة العامة لاتحاد نهر مانو مناقشات بشأن مشاريع وأنشطة محتملة تنفذ في المناطق الحدودية لغينيا وسيراليون وليبريا. وسيكون الهدف الرئيسي لهذه المشاريع تعزيز الصلات والتعايش السلمي بين المجتمعات المحلية في المناطق الحدودية والتصدي للتحديات العابرة للحدود المشتركة. ومن المقرر عقد مؤتمر لهيئات إدارة الانتخابات للبلدان الأربعة الأعضاء في اتحاد نهر مانو، وهي كوت ديفوار وغينيا وليبريا وسيراليون، في فريتاون في منتصف أيلول/سبتمبر، لتبادل الخبرات وأفضل الممارسات بشأن إدارة الانتخابات.
	عاشرا - الملاحظات والتوصيات
	62 - واصلت سيراليون إحراز تقدم كبير في توطيد السلم الذي حصلت عليه بمشقة، وفي إرساء أسس ديمقراطية. بيد أن عددا من التحديات يظل قائما، ويتعين الاستمرار في بذل جهود حثيثة من أجل معالجة المسائل التي حددتها لجنة الحقيقة والمصالحة في البلد. وتتضمن تلك المسائل ما يلي: مواجهة البطالة، ولا سيما في صفوف الشباب؛ وتعزيز وتقوية المؤسسات الديمقراطية في البلد؛ وتعزيز المصالحة الوطنية والتماسك الوطني وثقافة التسامح السياسي بين الجهات الفاعلة السياسية في البلد؛ وإدارة استغلال الموارد الطبيعية للبلد، بما في ذلك الثروات المعدنية الواسعة المكتشفة حديثا، لصالح البلد وشعبه؛ ومكافحة الفساد. ويضاف إلى ذلك أن مواجهة التهديدات التي تشكلها الجريمة المنظمة عبر الوطنية، مثل الاتجار غير المشروع بالمخدرات، ستظل أولية هامة للبلد. وإذ ينتقل التركيز إلى الانتخابات، فإنه يتعين أيضا إيلاء عناية مستمرة لكفالة الطابع السلمي لفترة ما بعد الانتخابات، علاوة على إيجاد علاج فعال للأسباب الجذرية للنزاع، والتي قد تؤدي، إن لم تعالج، إلى تقويض المكاسب الهامة التي حققها البلد في العقد الماضي.
	63 - ومن شأن إحراز تقدم في استغلال الموارد المعدنية للبلد، بما فيها احتياطيات بترولية لها مقومات النمو تجاريا، وإدارتها بشكل سليم، الإسهام في تحسين مالية الحكومة وتمكينها من الحفاظ على مستوى النمو الاقتصادي اللازم لمواجهة التحديات الاجتماعية - الاقتصادية. ومع ذلك، سوف تظل الحاجة قائمة، في الأجلين القصير والمتوسط، إلى المساعدة المقدمة من شركاء البلد الدوليين لمواجهة التحديات الرئيسية المتبقية بينما ينتقل سيراليون من مرحلة ما بعد النزاع إلى مرحلة التنمية. وبوجه الخصوص، سيلزم تقديم موارد من الشركاء الدوليين لكفالة التنفيذ الكامل لبرنامج من أجل الرخاء الذي تزمع الحكومة تنفيذه، علاوة على سائر البرامج الاقتصادية الوطنية الكبرى. وسيظل عمل لجنة مكافحة الفساد يكتسب أهمية كبيرة أيضا في تعزيز ثقة المواطنين في الحوكمة.
	64 - وسيتمثل التطور السياسي الرئيسي خلال الشهور المقبلة في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية وانتخابات المجالس المحلية المزمع إجراؤها في تشرين الثاني/نوفمبر 2012. وستكون الانتخابات، وهي الثالثة منذ انتهاء النزاع، عاملا هاما في تحديد مدى التقدم المحرز في تعزيز السلام في البلد. ومن الأهمية بمكان كفالة إجراء الانتخابات سلميا دونما لجوء للعنف السياسي. وإنني لأحيي أصحاب المصلحة في سيراليون، بما في ذلك الأحزاب السياسية في البلد، على الالتزامات التي قطعوها على أنفسهم بتوقيعهم إعلان 18 أيار/مايو 2012، وأناشدهم التمسك بتلك الالتزامات إذ يدخلون المراحل الحاسمة للعملية الانتخابية. 
	65 - وأرحب بصدور الكتاب الأبيض بشأن لجنة شيرز موزس (Shears-Moses) للتحقيق، وقد أحطت علما بالمحاكمة الجارية لمؤيدي الأحزاب السياسية المتورطين في أعمال العنف السياسي، وهو ما سيساعد في ردع مثل تلك الأنشطة. وأشجع الحكومة على الاستمرار في بذل الجهود الرامية إلى إنشاء اللجنة المستقلة المعنية بالشكاوى المقدمة ضد الشرطة، وإلى تنفيذ التوصيات الأخرى للكتاب الأبيض بشأن لجنة شيرز موزس للتحقيق. وأكرر دعوتي للأحزاب السياسية لتولي الملكية الوطنية للعملية السياسية وتنحية خلافاتها جانبا من أجل المصلحة الوطنية الأعلى بغية كفالة إجراء الانتخابات سلميا.
	66 - وليس ثمة من سبيل إلى نجاح هذه الانتخابات وإحراز البلد تقدما مستمرا في تحقيق أماني شعبه إلا بعمل جميع السيراليونيين معا على نحو يحترم حكم القانون ودستور البلد في ظل عملية سياسية سلمية. ومن شأن اضطلاع كل مؤسسة من المؤسسات الديمقراطية السيراليونية المختلفة بواجباتها أن يعطي الانتخابات المصداقية والمشروعية. وإنني أشجع الوكالات الأمنية السيراليونية، صاحبة المسؤولية الرئيسية عن الحفاظ على القانون والنظام أثناء الانتخابات، على الاضطلاع بمسؤولياتها بطريقة تتسم بالمهنية والحيادية. 
	67 - وفي السياق نفسه، يقع على عاتق جميع أصحاب المصلحة الوطنيين، بما في ذلك الأحزاب السياسية والمجتمع المدني لا بل والمواطنين الأفراد، واجب التصرف ضمن حدود القانون، والعمل مع وكالات إنفاذ القانون على إيجاد بيئة سلمية للانتخابات. وتقع على لجنة تسجيل الأحزاب السياسية مسؤولية أساسية عن تعزيز الحوار مع الأحزاب السياسية. وفي هذا السياق، أحث اللجنة على العمل على تأمين الالتزام الكامل لجميع الأحزاب السياسية بإعلان 18 أيار/مايو 2012. وأناشد أيضا البرلمان سن التشريع المتعلق بإصلاح لجنة تسجيل الأحزاب السياسية، وهو ما يتضمن إعطاء مدونة السلوك السلطة القانونية اللازمة ومن ثم تحسين رقابة اللجنة على الأحزاب السياسية.
	68 - وأرحب بالترتيبات الجارية بشأن الانتخابات، وأشجع اللجنة الانتخابية الوطنية على مواصلة الانخراط في حوار بنّاء مع أصحاب المصلحة الوطنيين، ولا سيما من خلال لجنة الاتصال بالأحزاب السياسية، بوصفها منبرا للمشاورات وتبادل المعلومات الهامة عن العملية الانتخابية.
	69 - وينبغي أن تضطلع وسائط الإعلام في سيراليون بدور بنّاء في كفالة نجاح الانتخابات، وذلك من خلال نشر المعلومات الدقيقة وتوعية الجمهور وتعزيز الحوار. وينبغي لوسائط الإعلام الامتناع عن نشر رسائل الكراهية والانقسام والشقاق الوطني. وأحث لجنة وسائط الإعلام المستقلة الاضطلاع بدور استباقي بدرجة أكبر في نهوضها بوظائفها التنظيمية عن طريق إنفاذ مدونة الممارسات الإعلامية. وأناشد أيضا وسائط الإعلام والرابطات المهنية في البلد، ولا سيما رابطة الصحفيين في سيراليون ونقابة المحررين، التعاون مع لجنة وسائط الإعلام المستقلة في اضطلاعها بمسؤولياتها.
	70 - ويُعد تعزيز مشاركة المرأة في العملية السياسية خلال انتخابات عام 2012 هدفا أساسيا تدعمه الأمم المتحدة كل الدعم. وفي هذا الصدد، أرحب بالالتزام الأكبر من قِبل حكومة سيراليون بتعزيز المساواة بين الجنسين وبالدور الاستباقي الذي يضطلع به مختلف أصحاب المصلحة، بما في ذلك الأحزاب السياسية وفئات المجتمع المدني في كفالة تنفيذ قرار مجلس الأمن 1325 (2000).
	71 - ولقد اضطلع المجتمع الدولي بدور أساسي في إحلال السلام وتوطيده في سيراليون. ولذا فإنني أحث الشركاء الدوليين على إبقاء عملية بناء السلام في البلد قيد نظرهم، ولا سيما خلال الفترة المفضية إلى انتخابات تشرين الثاني/نوفمبر. وللجنة بناء السلام دور هام تضطلع به في هذه المرحلة. وأود أن أعرب عن تقديري لتشكيلة بناء السلام في سيراليون من خلال رئيسها، السفير غييرمو ريشّينشي، لدعمها القوي لتعزيز السلام ولتفاعلها الهام مع أصحاب المصلحة الوطنيين والدوليين فيما يتصل بانتخابات عام 2012.
	72 - وبالنظر إلى أهمية الانتخابات المقبلة والحاجة إلى مساعدة الحكومة وأصحاب المصلحة الأساسيين في العملية الانتخابية، مع مراعاة المهام الحرجة التي ينبغي إنجازها في فترة ما بعد الانتخابات، بما في ذلك تقديم الدعم لتسوية أي مخاوف بشأن الفترة التالية للانتخابات، وتيسير الانتقال السلس للسلطة لأي حكومة منتخبة حديثا، ودعم الجهود الرامية إلى بناء التماسك والمصالحة الوطنيين، والتمكين من إعداد خطة انتقالية واستراتيجية مغادرة لمكتب الأمم المتحدة المتكامل لبناء السلام في سيراليون، فإنني أوصي بتجديد ولاية البعثة لفترة ثمانية إلى تسعة أشهر مقبلة، وهي الفترة التي أنوي خلالها إرسال بعثة تقييم فني مشتركة بين الوكالات التابعة للأمم المتحدة إلى سيراليون لإجراء استعراض لما أحرز من تقدم في تنفيذ ولاية البعثة وإسداء المشورة في هذا الصدد.
	73 - وأود أن أشكر الرئيس كوروما وحكومته على تعاونهما المستمر مع الأمم المتحدة. وأشعر أيضا بالامتنان للشركاء الإنمائيين لسيراليون إزاء دعمهم السخي لعملية بناء السلام في البلد. وأخيرا، أوجه الشكر لممثلي التنفيذي ينس تويبرغ - فراندزن ولموظفي مكتب الأمم المتحدة المتكامل لبناء السلام في سيراليون، ووكالات وبرامج الأمم المتحدة وسائر الشركاء الدوليين لتعاونهم المستمر مع المكتب في الاضطلاع بولايته.

