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

    
  مقدمـــة  -أوال   

) ٢٠١٠ (١٩٤١و ) ٢٠٠٩ (١٨٨٦يقدَّم هذا التقريـر عمـال بقـراري جملـس األمـن          - ١
امـل لبنـاء     أن أقدم تقريرا عن أنشطة مكتـب األمـم املتحـدة املتك            إيلُّاللذين طلب فيهما اجمللس     

مـــارس إىل /آذار ١ويغطـــي التقريـــر الفتـــرة مـــن    . الـــسالم يف ســـرياليون كـــل ســـتة أشـــهر    
  .٢٠١١أغسطس /آب ٣١
  

  التطورات الرئيسية  -ثانيا   
اخلمــسني بالــذكرى الــسنوية  خــالل الفتــرة املــشمولة بــالتقرير، احتفلــت ســرياليون        - ٢

علـــى إحـــراز مزيــد مـــن التقـــدم  بـــروح مـــن االعتــزاز الـــوطين والتـــصميم املتزايــد   الســتقالهلا  
ــة   يف ــديات االجتماعيــ ــصدي للتحــ ــد   التــ ــا البلــ ــيت يواجههــ ــصادية الــ ــى  واالقتــ ــد  علــ توطيــ

  .واالستقرار السالم
وكثّفــت األحــزاب الــسياسية الرئيــسية اســتعداداهتا لالنتخابــات الرئاســية والربملانيــة          - ٣

ئيـسي، وهـو احلـزب الـشعيب        ومتكّن حزب املعارضة الر   . ٢٠١٢وانتخابات اجملالس احمللية لعام     
وعقـد بعـد ذلـك مـؤمترا وطنيـا انتخـب            . لسرياليون، من تسوية قضية مرفوعة ضده يف احملكمة       

وُعـّين الـرئيس كورومـا مرشـحا حلـزب املـؤمتر            . ٢٠١٢فيه مرشحه الرئاسـي النتخابـات عـام         
 اتنتخابـ جلنـة اال  كمـا أن    . ٢٠٠٩الشعيب العام احلاكم يف املؤمتر الذي عقـده يف مـاكيين عـام              

ــات عــام      ــة يف التخطــيط النتخاب ــة متقدم ــة بلغــت مرحل ــسجيل  ٢٠١٢الوطني ــرر ت ، ومــن املق
  .٢٠١٢وسرياليون مستعدة اآلن النتخابات عام . ٢٠١٢الناخبني يف الربع األول من عام 
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وإذا حتققت التوقعات املالية احلالية، فإن توسع قطـاع التعـدين يف سـرياليون مـن شـأنه                    - ٤
 املــستقبل القريــب، عــن زيــادة كــبرية يف إيــرادات البلــد، وهــي زيــادة قــد تــساعد   أن يثمــر، يف

غـري أنـه مـن أجـل احلفـاظ          . بدورها احلكومة على إحداث تغيريات اجتماعية واقتـصادية هامـة         
. على هذه اآلفاق املشجعة، سيكون مـن الـالزم إنـشاء آليـات قويـة تكفـل املـساءلة والـشفافية                     

 الـيت يواجههـا البلـد انتـشار البطالـة يف أوسـاط الـشباب، واآلثـار          ومن أبرز التحديات األخرى   
  . السلبية للتوسع احلضري، والفقر، وارتفاع تكلفة املعيشة

  
  التطورات السياسية  -ألف   

ظلت احلالـة الـسياسية عمومـا هادئـة، ولكـن العالقـة بـني حـزب املـؤمتر الـشعيب العـام                         - ٥
ــا     ــسرياليون املع ــشعيب ل ــدام    احلــاكم واحلــزب ال ــز بانع ــت تتمي ــا زال ــرفني   ارض م ــني الط ــة ب لثق

  .بعيد حد إىل
ــذكرى     - ٦ ــت ســرياليون بال ــسنوية واحتفل ــتقالهلا يف  ال ــسان٢٩اخلمــسني الس ــل / ني أبري

الـذي شـهدته    كلمة ألقاها الرئيس كوروما هبذه املناسبة، ذكّر بالـصراع العنيـف             ويف. ٢٠١١
ــرة التـــسعينيات، وأكّـــد أن البلـــد حيتفـــل بـــسريال   يون جديـــدة تعمـــل علـــى تعزيـــز الـــسالم  فتـ

وشّدد على ضـرورة أن حيـل الـسرياليونيون خالفـاهتم الـسياسية بوسـائل               . والدميقراطية والتنمية 
واعتـرف الـرئيس أيـضا بـاجلهود الـيت يبـذهلا الـشركاء الـدوليون، مثـل           . سلمية مدنيـة دسـتورية    

ــا واألمــم املتحــدة، للمــساعدة علــى إهنــ     ــد اململكــة املتحــدة ونيجريي ــة يف البل . اء احلــرب األهلي
ــسالم       ويف ــاء الـ ــل لبنـ ــدة املتكامـ ــم املتحـ ــام مكتـــب األمـ ــذكرى، قـ ــذه الـ ــال هبـ ــار االحتفـ إطـ
ن مــع ســرياليون، مبــساعدة ماليــة مــن صــندوق بنــاء الــسالم التــابع لألمــم املتحــدة وبالتعــاو    يف

تـاح الفرصـة    عرب خمتلـف أحنـاء البلـد، وهـو مـا أ     “شعلة السالم ”جهات حملية، بالترتيب حلمل     
  . ملختلف األطراف املعنية إلعادة تأكيد التزامها بالسالم والوحدة يف سرياليون

، عقــد احلــزب الــشعيب لــسرياليون ٢٠١١يوليــه / متــوز٣١ إىل ٢٩وخــالل الفتــرة مــن   - ٧
 - وهــو رئــيس دولــة ســابق -مــؤمترا وطنيــا يف فريتــاون، وانتخــب العميــد املتقاعــد معــادا بيــو 

مرشــحا، بينــهم ثــالث  ١٩وكــان هنــاك . ٢٠١٢حــزب يف انتخابــات عــام مرشــحا رئاســيا لل
وانُتخــب أيــضا أعــضاء اللجنــة التنفيذيــة الوطنيــة للحــزب يف هــذا املــؤمتر، الــذي ســبقته  . نــساء

قـد قـدم    أحـد املرشـحني للرئاسـة       كـان   وعـالوة علـى ذلـك،       . خالفات وأعمـال عنـف داخليـة      
 أن واليـة منـدويب احلـزب يف املـؤمتر الـوطين          شكوى لدى احملكمة العليا لسرياليون علـى أسـاس        

وقد أدى ذلك إىل إصدار احملكمة العليـا أمـرا قـضائيا منـع احلـزب مـن عقـد املـؤمتر                      . قد انتهت 
  .قبل ذلكالوطين 
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، أجرى ممثلي التنفيذي مـشاورات مـع كبـار أعـضاء احلـزب         أيضا وخالل نفس الفترة    - ٨
اعدة املـسؤولني املعنـيني علـى تـسوية خالفـاهتم           الشعيب لسرياليون وعرض مساعيه احلميـدة ملـس       

املقاطعـات  وأجـرى احلـزب انتخابـات داخليـة الختيـار ممثليـه يف خمتلـف                . وتنظيم مـؤمتر نـاجح    
مهـد   يوليـه، رفعـت احملكمـة العليـا املنـع املفـروض، وهـو مـا        / متوز١٩ ويف   ؛والدوائر االنتخابية 

  .الطريق لعقد املؤمتر الوطين
ن تنظـيم املـؤمتر جيـدا وكانـت نتـائج التـصويت ذات مـصداقية وفقـا         وبصفة عامة، كا   - ٩

وكانــت االجتماعــات الــيت عقــدها املرشــحون يف خمتلــف أحنــاء   . للمــراقبني احمللــيني والــدوليني 
ــو       ــة حنـ ــوة إجيابيـ ــدوبني، خطـ ــم املنـ ــسب دعـ ــشط لكـ ــعي نـ ــد، يف سـ ــق البلـ ــة حتقيـ الدميقراطيـ

يف لفتـة طيبـة، أمـر حـزب املـؤمتر الـشعيب العـام               ووفّرت الشرطة األمن للمؤمتر، و    . سرياليون يف
احلاكم بإغالق مكاتبه املوجودة على مقربة من مكان عقد املؤمتر، وأصدر تعليمـات ألعـضائه               

أغـسطس، أثـار األمـني      / آب ٥غـري أنـه يف مـؤمتر صـحفي ُعقـد يف             . بعدم ارتداء ألـوان احلـزب     
املرشـح  (أسـئلة بـشأن دور الـسيد بيـو          العام حلـزب املـؤمتر الـشعيب العـام، الـسيد فيكتـور فـوه،                

يف النظــام العــسكري للمجلــس الــوطين احلــاكم املؤقــت ) الرئاســي للحــزب الــشعيب لــسرياليون
 فــوهالــسيد وذكــر . ١٩٩٢مــارس /الــذي أطــاح حبكومــة حــزب املــؤمتر الــشعيب العــام يف آذار 

  . ٢٠١٢ عام بيو يف انتخاباتالسيد من مسؤولية البلد أن يرفض رفضا مجاعيا ترشيح  بأنه
وكانت هناك أيضا خالفات داخل احلركـة الـشعبية للتغـيري الـدميقراطي، ثالـث حـزب           - ١٠

وقــد كــان احلــزب ممــثَّال علــى املــستوى الــوزاري يف جملــس الــوزراء منــذ عــام . ممثَّـل يف الربملــان 
ــه أعلــن يف ٢٠٠٧ أبريــل انــسحابه مــن االئــتالف مــع احلــزب احلــاكم، وهــو    / نيــسان٧، لكن

وأعلــن اثنــان منــهم الحقــا  . داه علنــا ثالثــة مــن وزرائــه العــاملني يف إدارة كورومــا  موقــف حتــ
  .استقالتهما من احلزب

ومــن االنتخابــات الفرعيــة احلامســة خــالل الفتــرة املــشمولة بــالتقرير تلــك الــيت جــرت      - ١١
ــايالهون   يف ــة ك ــشرقية، يف  يف مقاطع ــة ال ــار٢٨املنطق ــايو/ أي ــاك    . م ــشاغر هن ــد ال ــشأ املقع ون

تعـيني نائـب برملـاين مـن احلـزب الـشعيب لـسرياليون يف منـصب وزاري يف حكومـة حــزب           عـن 
وهـذه املقاطعـة جـزء مـن املعقـل الـسياسي            . املؤمتر الشعيب العام، واسـتقالته مـن احلـزب الحقـا          

وقد شـهدت احلملـة الـسياسية تـوترا ميزتـه اشـتباكات بـني أنـصار                 . للحزب الشعيب لسرياليون  
وللحيلولـة  . يون وحزب املؤمتر الشعيب العام والتجمع الـوطين الـدميقراطي         احلزب الشعيب لسريال  

دون زيــادة تــدهور الوضــع، يــّسر مكتــب األمــم املتحــدة املتكامــل زيــارة قــام هبــا ممثلــو اجملتمــع 
ــة  ــاون إىل املقاطع ــدويل يف فريت ــة     . ال واجتمــع هــؤالء باملرشــحني وغريهــم مــن األطــراف املعني

وساعد املكتب أيضا، بالتعاون مع جلنة تـسجيل األحـزاب          . نفسللتأكيد على ضرورة ضبط ال    
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ــة إىل       ــادة اجلهــود الرامي ــسياسية علــى قي ــع األحــزاب ال ــسياسية، يف حــثّ رابطــة شــباب مجي ال
وقـد مّهـد ذلـك الطريـق إلجـراء انتخابـات سـلمية فـاز هبـا مرشـح            . التصدي للعنـف الـسياسي    
  . احلزب الشعيب لسرياليون

  
  أبريل/ن نيسا٢ترك الصادر يف املشبيان التنفيذ     

مع أن احلكومة مل تصدر بعد البيان األبيض بشأن التحقيق يف االضـطرابات الـسياسية                 -١٢
، فقــد واصــل مكتــب األمــم املتحــدة املتكامــل جهــوده       ٢٠٠٩مــارس /الــيت وقعــت يف آذار 

يـل مـن   وكـان للمكتـب، بتمو  . أبريل/ نيسان٢البيان املشترك الصادر يف  للمساعدة على تنفيذ    
صندوق بناء السالم، دور أساسي يف تيسري إنشاء الرابطة النسائية جلميـع األحـزاب الـسياسية،           

واغتنم الـرئيس تلـك   . يونيه/ حزيران١٢اليت أعلن عن إنشائها رمسيا الرئيس كوروما يف بو يف  
 يف املائــة مــن املناصــب يف مؤســسات احلكــم     ٣٠الفرصــة ليكــرر تعهــده بتخــصيص حــصة     

وواصـلت الرابطـة، الـيت انتخبـت يف مؤمترهـا العـام جلنـة             . املنتخبة يف البلـد للنـساء     واملؤسسات  
تنفيذية وطنية، اتصاهلا اإلعالمـي وعقـدت اجتماعـات تنـسيقية مـع اجملموعـة الربملانيـة النـسائية                 

  . واملستشارات ومنظمات اجملتمع املدين بشأن سبل زيادة املشاركة السياسية للمرأة
 مجيــع األحــزاب الــسياسية مبــادرة أخــرى يــدعمها املكتــب املتكامــل،  ورابطــة شــباب  - ١٣

وتضم الرابطة احلـزب الـشعيب لـسرياليون واملـؤمتر الـشعيب            . بدعم مايل من صندوق بناء السالم     
ــدميقراطي، وأصــبحت تعمــل       ــوطين ال ــدميقراطي والتجمــع ال ــشعبية للتغــيري ال العــام واحلركــة ال

.  دائـرة ١١٢يـع الـدوائر االنتخابيـة للبلـد، البـالغ عـددها       بكامل طاقتها بعد إنشاء فروع يف مج     
وستـشكّل  . وللتأكيد على ضرورة املـساءلة، أُعـّد دليـل مـايل       . وأنشأت أيضا مكتبا يف فريتاون    

منتــديني أساســيني للتــشجيع علــى حــل الرتاعــات والتــسامح الــسياسي ونبــذ العنــف    الرابطتــان
  .٢٠١٢ات عام انتخاب يف
ملشمولة بالتقرير، أُعّد برنـامج توعيـة لنـشر رسـائل التـسامح الـسياسي               وخالل الفترة ا    - ١٤

وسُيشرع قريبـا   . الوطين اليت تضمنها البيان املشترك من خالل أفالم وعروض درامية         والتالحم  
وإضـافة  . اليت تعاين من توترات سياسـية     املشيخات  يف تنفيذ هذه الربامج، اليت تستهدف أهايل        

ــبكة التلفزيــون واإلذاعــة الوطنيــة يف خمتلــف أحنــاء البلــد       إىل ذلــك، ســُتبثّ األفــال   . م عــرب ش
اضـطلع املكتــب املتكامـل هبــذه األنـشطة الراميـة إىل تنفيــذ البيـان املــشترك مبـساعدة ماليــة        وقـد 
  .صندوق بناء السالم من
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  ٢٠١٢النتخابات عام األعمال التحضريية     
الربـع   ، املقرر مبدئيا عقدها يف    ٢٠١٢م  نتخابات عا األعمال التحضريية ال  ما  ُدقُ متضي  - ١٥

ومن أجل كفالة التنسيق واالتساق املالئمـني يف ختطـيط االنتخابـات،            . ٢٠١٢األخري من عام    
قد اجتماعان للجنة توجيه االنتخابات، اشترك يف رئاستهما وزير املاليـة والتنميـة االقتـصادية               ُع

 قـدمت و. جهـات معنيـة وطنيـة رئيـسية       وحضرمها شركاء إمنـائيون دوليـون و      . وممثلي التنفيذي 
جلنة االنتخابات الوطنية حملة عامة عن املساعدة املاديـة اهلامـة الـيت قدمتـها احلكومـة حـىت اآلن،         

وبـدأت اللجنـة أيـضا،      . تتقاسم التمويل املخصص لالنتخابـات مـع الـشركاء الـدوليني          سحيث  
ها االســـتراتيجية للفتـــرة مبـــساعدة مـــن برنـــامج األمـــم املتحـــدة اإلمنـــائي، يف اســـتعراض خطتـــ 

حاليـا حـول    وتدور املناقـشات    . ٢٠١٢تركيز على ميزانية انتخابات عام      بال،  ٢٠١٤-٢٠١٠
بـضرورة إيـالء    والـيت تتعلـق     الشواغل اليت أثارها ممثلـو الـشرطة أثنـاء اجتماعـات جلنـة التوجيـه                

  . اهتمام خاص لتعزيز قدرة الشرطة على التحرك
إلصالح القانوين لالنتخابـات تكفـل،      ا أيضا إىل بدء عملية      وجيري إيالء اهتمام خاص     - ١٦

 ٢٠٠٧ضمن مجلة أمور، معاجلة اجلدل القانوين الـذي نـشأ خـالل االنتخابـات الرئاسـية لعـام                   
ووفقــا لــذلك، نظمــت . فيمــا يتعلــق بــصالحية جلنــة االنتخابــات الوطنيــة يف إبطــال األصــوات 

ملـشترك الـذي يـديره برنـامج األمـم املتحـدة             ا يـة بـدعم مـن صـندوق التربعـات االنتخاب        اللجنة،  
بــشأن اإلمنــائي ومــن مكتــب األمــم املتحــدة املتكامــل لبنــاء الــسالم يف ســرياليون، حلقــة عمــل   

، حــضرهتا ٢٠١١مــارس / آذار٣١ إىل ٢٩إلصــالح القــانوين لالنتخابــات خــالل الفتــرة مــن  ا
هتا إىل جلنة تقنيـة تـضم       وقدمت حلقة العمل توصيا   . أحزاب سياسية وجهات من اجملتمع املدين     

وإدارة املوظفني القانونيني، ومكتب األمم املتحدة املتكامـل لبنـاء الـسالم            القوانني  جلنة إصالح   
واستعرضت اللجنة النتائج اليت توصلت إليها حلقـة العمـل          . يف سرياليون، وممثلي اجملتمع املدين    

اء االنتخابـات العامـة     وأصدرت توصـيات بـشأن عـدة مـسائل مـن قبيـل البـت يف تـواريخ إجـر                   
  .يةقاعد الربملاناملوقواعد انتخاب الرئيس، وسقوط احلق يف 

ــسياسية،           - ١٧ ــسجيل األحــزاب ال ــة ت ــشمل جلن ــيت ت ــانوين ال ــة اإلصــالح الق ــدأت عملي وب
فـرض علـى اإلخـالل    لجنة، مبا يف ذلك اجلزاءات اليت تُ     الوستبحث مسائل تتعلق باختصاصات     

 أجـل  ية وإمكانيـة مـنح صـالحية شـبه قـضائية هلـذه اللجنـة مـن        بقواعد سلوك األحزاب السياس  
  .التعامل مع هذه املخالفات

ــاخبني باالســتدالل          - ١٨ ــسجيل الن ــداد نظــام لت ــضا يف إطــار إع ــدم كــبري أي ــد أحــرز تق وق
وأوفد برنامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي خـبريا دوليـا            . ٢٠١٢البيولوجي من أجل انتخابات عام      

ملقتــضيات الــشراء ووفقــا . نــة بــشأن طرائــق االســتعانة هبــذا النظــام  عمــل عــن كثــب مــع اللج 
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برنـــامج  و، حــدد فريـــق للتقيــيم الـــتقين مـــشترك بــني جلنـــة االنتخابــات الوطنيـــة    املعمــول هبـــا 
، قامتـا منـذ ذلـك احلـني         العطـاءات فازتـا ب  يونيه جهتني   /املتحدة اإلمنائي يف أوائل حزيران     األمم

اليون ملختلـف عناصـر معـدات االسـتدالل البيولـوجي اخلاصـة             بإجراء اختبارات ميدانية يف سري    
ومــن أجــل كفالــة الــشفافية، جــرت دعــوة عــدد مــن املــراقبني مــن األحــزاب الــسياسية     . هبمــا

ــارات    ــد االختبـ ــسياسية لرصـ ــزاب الـ ــة تـــسجيل األحـ ــع املـــدين وجلنـ ــائج . واجملتمـ وكانـــت نتـ
  .ت املطلوبةناامان من معاجلة البياالختبارات إجيابية حيث متكن النظا

يونيـه مـن أجـل التوعيـة        /وعقدت جلنة االنتخابات الوطنيـة مـؤمترا صـحفيا يف حزيـران             - ١٩
لجنـة أيـضا االضـطالع بعمليـة موسـعة لتوعيـة النـاخبني              الوتزمـع   . بنظام االستدالل البيولوجي  

بـع  بني يف الر  ومن املقرر أن جيـرى تـسجيل النـاخ        . وإحاطة األحزاب السياسية علما هبذا النظام     
  .٢٠١٢األول من عام 

  
  غري احلكوميةالفاعلة إسهامات اجلهات     

خالل الفتـرة املـشمولة بـالتقرير، واصـل مكتـب األمـم املتحـدة املتكامـل لبنـاء الـسالم                    - ٢٠
 الــشباب جمموعــاتســرياليون العمــل مــع اجمللــس املــشترك بــني األديــان، ورؤســاء القبائــل، و يف
هليــة، ووســائط اإلعــالم واملؤســسات األكادمييــة مــن أجــل ، والفنــانني، واملنظمــات األنــساءوال

ويهـدف  . ٢٠١٢اء يف انتخابات عام     تعبئة اجلهات الفاعلة غري احلكومية كي تضطلع بدور بنَّ        
املشروع أيضا إىل بنـاء قـدرات هـذه املؤسـسات مـن أجـل االضـطالع، علـى األجـل الطويـل،                       

فـيض الوجـود الـسياسي لألمـم املتحـدة          مبهام منع نشوب الرتاعات والوساطة، ال سيما عند خت        
ــسالم     . يف ســـرياليون ــاء الـ ــدة املتكامـــل لبنـ ــم املتحـ ــم مكتـــب األمـ ــة، نظـ ــذه الغايـ ــا هلـ وحتقيقـ

 مـؤمترا لرؤسـاء القبائـل، عقـد     ،والتنمية اجملتمعيـة احلكم احمللي  بالتعاون مع وزارة     ،سرياليون يف
فـضى املـؤمتر إىل اعتمـاد بيـان بـو         وأ. أبريـل / نيـسان  ٢٢ إىل   ١٩مدينة بو خـالل الفتـرة مـن          يف

، الذي دعا، ضمن مجلة أمور، رؤساء القبائل إىل البقـاء علـى       ٢٠١١أبريل  / نيسان ٢٢املؤرخ  
وبدأ مكتـب األمـم املتحـدة املتكامـل لبنـاء الـسالم يف سـرياليون يف                 . احلياد يف األمور السياسية   

ضا، بالتعـاون مـع جلنـة تـسجيل     ويعمـل املكتـب أيـ     . برنامج تواصل للتعريف مبا يتـضمنه البيـان       
ترتيبات بناء القدرات وتقدمي دعم حمـدود يف جمـال    وضع  األحزاب السياسية، على االنتهاء من      

  .لبعض األحزاب السياسية يف البلدالبنية األساسية 
ومت التوقيــع علــى اتفــاق بــني املكتــب وشــبكة اإلذاعــة املــستقلة مــن أجــل تنــسيق نــشر    - ٢١

لعنف من خالل حمطـات اإلذاعـات احملليـة التابعـة للـشبكة يف البلـد البـالغ                  رسائل السالم ونبذ ا   
، “أخبـار شـجرة القطـن   ”وقدم املكتـب دعمـا مؤقتـا إىل اخلدمـة اإلخباريـة            .  حمطة ٢٤عددها  

وتيسريا إلجـراء املزيـد مـن املناقـشات بـشأن           . تعزيزا للروابط بينها وبني شبكة اإلذاعة املستقلة      
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اإلعالم واملسائل املتعلقـة باالنتخابـات، قـام املكتـب برعايـة          وسائط  بلق  قواعد السلوك فيما يتع   
ويعمــل املكتــب، بالتــشاور مــع عــدة  . ا لرابطــة الــصحفيني يف ســرياليونمــمــؤمتر ُعقــد يف كيني

مجاعات شـبابية ومـع احتـاد سـرياليون لقـضايا اإلعاقـة، علـى وضـع اللمـسات النهائيـة لربنـامج                       
ات املهمــشة يف البلــد ويبعــث رســائل مــن أجــل نبــذ العنــف، للتوعيــة يــستهدف الــشباب والفئــ

أيــضا تــنظم و. باســتخدام هنــج قــائم علــى التواصــل بــني األقــران، وكــذلك مــن خــالل الرياضــة
الــوطين بالتعــاون الحم تعزيــز الوحــدة الوطنيــة والــت ىلإسلــسلة مــن احللقــات الدراســية هتــدف  

وق األمــم املتحــدة لبنــاء  مــن صــندومتــول مجيــع هــذه األنــشطة. مؤســسات التعلــيم العــايل مــع
  .السالم

  
  التطورات األمنية  -باء   

إال أن الـشرطة  . ظل الوضع األمين يف مجلته هادئا خالل الفترة املـشمولة باالسـتعراض            - ٢٢
وشـددت علـى    . أعربت عن قلقها من انتشار األسلحة الصغرية، ال سيما البنادق املصنعة حمليـا            

ويبدو أن الثغرات احلدوديـة الـيت       .  منعها واحلد من استخدامها    احلاجة ألن يساعد اجلمهور يف    
واســتعدادا النتخابــات عــام . تـسمح بتــدفق األســلحة غـري املــشروعة تــؤدي إىل تعقيــد املـشكلة   

، اعتمــد فريــق التنــسيق التــابع جمللــس األمــن الــوطين، الــذي يــشمل الــشرطة والقــوات    ٢٠١٢
النتخابـات تبلـغ تكلفتـها    أمنيـة ل  اسـتراتيجية   املسلحة وغري ذلك من وكـاالت القطـاع األمـين،         

جهـاز   وإنـشاء     مليون دوالر وتغطي عدة جماالت هامة تشمل التدريب واللوجيـستيات          ١١,٧
  .للقيادة والرقابة

  
  التطورات االقتصادية واالجتماعية  - جيم  

 فـإن   ،٢٠١٠ يف املائة خـالل عـام        ٥سرياليون بنحو   لمجايل  الناتج احمللي اإل  ارتفاع  مع    - ٢٣
إىل خفــض االقتــصادي العــاملي، الــذي أدى االنكمــاش آثــار للتغلــب علــى االقتــصاد يف ســبيله 

عـاش  تنوكـان اال  . ٢٠٠٩ املائة خـالل عـام        يف ٣,٢مجايل إىل   النمو احلقيقي يف الناتج احمللي اإل     
 مـــدفوعا بـــالنمو يف قطاعـــات التـــصنيع والتعـــدين ٢٠١٠االقتـــصادي الـــذي حـــدث يف عـــام 

قـد أفـاد    و. راعة، ومدعوما خـالل النـصف الثـاين بزيـادة كـبرية يف اإلنفـاق العـام                والتشييد والز 
  . الزيادة يف اإلنفاق العام العديد من مشاريع البنية األساسية ذات األولوية من
 وزيــادة ٢٠١٠إال أنــه نتيجــة لعوامــل مــن قبيــل اخنفــاض قيمــة العملــة احملليــة يف عــام     - ٢٤

وأدى التوسـع   . ٢٠١٠ يف املائـة خـالل عـام         ١٨لتضخم حنـو    اإلنفاق احلكومي، بلغ متوسط ا    
، ٢٠١١وخــالل النــصف األول مــن عــام  . ادة أســعار الفائــدة يف االقتــصاداملــايل أيــضا إىل زيــ
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 تثبتـ قـد  أرست احلكومة تدابري تصحيحية قوية من أجل حتقيق االسـتقرار يف الوضـع املـايل، و        
  .حىت اآلن فعالية هذه التدابري

 يف املائــة نظــرا ٣٠الوقــود بنحــو يف حمطــات ســعار األمــايو، زادت احلكومــة /ويف أيــار  - ٢٥
وقــت  الوقــود، ولكنــها يفاإلعانــات الــيت تقــدم لــدعم أســعار الرتفــاع األســعار العامليــة وإزالــة 

وعنـدما واجهـت     يف املائـة عنـد اخنفـاض األسـعار العامليـة،             ١٠األسـعار بنحـو     خفـضت   الحق  
وميكــن أن تــؤدي هــذه . ن جانــب مجاعــات الــشبابحتجاجــات مــاشــكل هتديــدات اختــذت 

  .ومة إىل رفع مستوى شبكات األمانالزيادات إىل إحلاق املشقة بالفقراء، وتتطلع احلك
ــه يف خطــة عمــل  / متــوز٢٠وفيمــا يتعلــق بقطــاع التعــدين، شــرعت احلكومــة يف     - ٢٦ يولي

إىل خطـة العمـل، أنـشئ       وباإلضـافة   . ملبادرة الشفافية يف الصناعات االسـتخراجية يف سـرياليون        
ويف وقـت سـابق،   . فريق للتفاوض بشأن الثروة املعدنية من أجل استعراض كافة عقود التعدين   

 ماليـني دوالر لبنــاء القــدرات احملليــة  ٤أبريــل، أقــر البنـك الــدويل منحــة قــدرها  / نيـسان ٢١يف 
  .نظمةأللمتثال وكفالة االأجل إعداد اتفاقات تعدين والتفاوض بشأهنا  من
وستؤدي الزيادة الـيت مـن املـرجح أن حتـدث يف اإليـرادات احملليـة املتحققـة مـن قطـاع                     - ٢٧

ــا يف ذلـــك متكـــني احلكومـــة     ــبرية، مبـ ــاد فـــرص كـ التعـــدين وقطـــاع اهليـــدروكربونات إىل إجيـ
ضخم يف البنيــة األساســية وزيــادة اإلنفــاق علــى أولويــات التنميــة   الــعجــز الالتغلــب علــى  مــن

 مثــة خمــاطر وجيــب إدارة هــذه اإليــرادات حبــرص مــن أجــل جتنــب    ويف نفــس الوقــت. البــشرية
علــى القطاعــات التقليديــة مــن قبيــل الزراعــة، أو للحيلولــة دون حــدوث دورة ســلبية آثــار  أي

إعــداد اســتراتيجية برنــامج  وســيتعني النظــر حبــرص يف هــذه املــسائل خــالل   . ازدهــار وكــساد
  . وتنفيذها٢ التغيري
بالغـة األمهيـة    ة الصحية اجملانية يف تقدمي عقاقري ورعاية صـحية          واستمرت مبادرة الرعاي    - ٢٨

وكفلـت احلكومـة إمكانيـة      . إلنقاذ حياة األطفال دون اخلامسة، وكذلك احلوامل واملرضـعات        
ــستهدفة  حـــصول  ــة املـ ــصحية  الفئـ ــة الـ ــى الرعايـ ــستويات علـ ــة املـ ــى كافـ ــسي  علـ ــدعم رئيـ ، بـ

وبـدأ بـذل جهـود      .  وشـركاء آخـرين     املتحـدة  اليونيـسيف، وإدارة التنميـة الدوليـة باململكـة         من
واكتمــل خــالل . تعزيــز نظــم توزيــع العقــاقري ومنــع تــسرهبا خــالل الفتــرة املــشمولة بــالتقرير يف

ــا يف ذلــك االســتعراض        ــسية، مب ــدعائم اخلمــس الرئي ــائق ال ــالتقرير إعــداد وث ــرة املــشمولة ب الفت
. اإليــدز/س نقــص املناعــة البــشريةالربنــاجمي املــشترك للخطــة االســتراتيجية الوطنيــة بــشأن فــريو

وســوف تــسترشد اإلجــراءات الوطنيــة للتــصدي لفــريوس نقــص املناعــة البــشرية هبــذه الوثــائق    
 الربملـان أيـضا مـشروع قـانون للجنـة الوطنيـة املعنيـة باإليـدز، ينـشئ          ْنوسَـ . خالل العقد املقبل  
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، مبـن فـيهم     اإليـدز /ريةاللجنة الوطنيـة ويـنص علـى محايـة املـصابني بفـريوس نقـص املناعـة البـش                  
  .ع الرئيس كوروما عليه عما قريب ليصبح قانوناوسيوقّ. األرامل

  توطيد السالم اليت هتدد املخاطر الرئيسية   - ثالثا  
  الشباب  -ألف   

أنـه  فـضال عـن   ال يزال االرتفاع غري املقبول يف مستويات البطالة لـدى الـشباب قائمـا              - ٢٩
ــد الــس خطــرا يهــدد  يــشكل  ــة توطي ــة ملعاجلــة هــذه    . المعملي ــة الرامي ــادرات احلالي وتــشمل املب
اقتـراح  وكـذلك خطـة      ماليـني دوالر،     ١٠ اُخـصص هلـ   الـيت   النقد مقابل العمـل     خطة  املشكلة  
ويواصـل البنـك   .  ماليـني دوالر، اللـذين ميوهلمـا البنـك الـدويل          ٦ مبلـغ    اُخصص هل اليت  العمالة  

 يــشارك برنــامج األمــم املتحــدة اإلمنــائي  كمــا.  مليــون دوالر١تقــدمي الــدعم املؤســسي بقيمــة 
  . ومنظمة العمل الدولية والوكالة األملانية للتعاون التقين يف خطط عمالة الشباب ومتكينهم

يونيـه  / حزيـران ٧وُعززت اجلهـود املبذولـة ملعاجلـة بطالـة الـشباب مبوافقـة الربملـان، يف              - ٣٠
.  ممـا يعـزز التنـسيق يف هـذا اجملـال           ، على تعيني مفـوض لـريأس اللجنـة الوطنيـة للـشباب            ٢٠١١

وبعـد تعـيني املفـوض، ُعقـد اجتمـاع          . وأعربت الوزارات النظرية عن نيتها التعـاون مـع اللجنـة          
. ٢٠١١ هيونيــ/ حزيــران١١ و ١٠للتخطــيط االســتراتيجي ألصــحاب املــصلحة الرئيــسيني يف 

 الـشباب وقـام بتجديـد       وقدم برنامج األمم املتحدة اإلمنائي الدعم الـتقين مـن أجـل إنـشاء جلنـة               
  .هلاكما اشترى معدات مكتبية . أماكن عملها

  
  الفساد  -باء   

فخـالل الفتـرة املـشمولة بـالتقرير،        . ال يزال التـصدي للفـساد يـشكل حتـديا للحكومـة             - ٣١
عززت جلنة مكافحة الفساد قدرهتا على التحقيق واملقاضاة يف قضايا الفساد متشيا مـع خطتـها                

وواصلت أيـضا حتقيـق الالمركزيـة يف خـدماهتا وإشـراك            . ٢٠١٣-٢٠١١رة  للفتاالستراتيجية  
رسـائل مكافحـة   غـرس  ىل  إاإلدارات احلكومية واجلمهور من خالل برامج التوعية الـيت هتـدف            

مايو، وقعت اللجنة مذكرة تفاهم مع حكومة اململكـة         / أيار ٥ويف  . اجلمهورنفوس  الفساد يف   
  .القدراتاملتحدة ستوفر إطارا للحوار وبناء 

ــار١٣ويف   - ٣٢ ــغ     / أيـ ــيكات مببلـ ــذلك شـ ــسنوي، وكـ ــا الـ ــة تقريرهـ ــدمت اللجنـ ــايو، قـ مـ
ــون  ٦١١ ــغ )دوالر ١٤٣ ٠٠٠(لي ــاد     ٩ ٤٥٠، ومبل ــذي أع ــا، ال ــرئيس كوروم دوالر إىل ال

وفيمـا يتعلـق باحملاكمـات الـيت جتريهـا اللجنـة، ُبرِّئـت سـاحة املـدير                  . تأكيد دعمه لعمل اللجنـة    
. ية لإليرادات من عدة اهتامات بالفساد غـري أن اللجنـة اسـتأنفت هـذا القـرار                العام للهيئة الوطن  

ومع ذلك َضِمَنت اللجنة إدانـة مـسؤولني حكـوميني آخـرين مبـن فـيهم مـسؤولون مـن األمانـة                      
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وتواجـه  . العامة لتغيري املواقف والسلوك اليت تتوىل مسؤولية تعزيز التجديـد األخالقـي يف البلـد              
  . يود مبا يف ذلك نقص املوظفني وعدم كفاية أماكن املكاتب يف فريتاوناللجنة عددا من الق

  االجتار غري املشروع باملخدرات واجلرمية املنظمة  -جيم   
واصــلت وحــدة مكافحــة اجلرميــة املنظمــة عــرب الوطنيــة يف ســرياليون عملــها يف إطــار       - ٣٣

رات منــذ مطلــع  حالــة اعتــراض للمخــد٢٨وســجلت الوحــدة . مبــادرة ســاحل غــرب أفريقيــا
  .  وحىت اآلن٢٠١١ عام
ومــع ذلــك، ال تــزال زراعــة القنــب بغــرض تــصديره إىل الــدول اجملــاورة متثــل مــشكلة    - ٣٤

فقــد واصــل مكتــب األمــم املتحــدة املتكامــل لبنــاء الــسالم يف ســرياليون مناقــشاته مــع    . كــبرية
رع القنــب الــشرطة وأصــحاب املــصلحة اآلخــرين بــشأن اخلطــوات الالزمــة للقــضاء علــى مــزا  

وركـزت املناقـشات أيـضا علـى        . يرلنديةاألموال املقدمة من منظمة املعونة األ     واسطة  الكبرية، ب 
 ألصحاب احليازات الصغرية، الـذي يـشجع الزراعـة علـى نطـاق              ةالتجارياخلطة  االستفادة من   

م وأخـريا، تقـو   . صغري، باعتبارهـا وسـيلة لتـوفري أسـباب رزق بديلـة للعـاملني يف زراعـة القنـب                  
وحدة مكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية حاليا بوضع اسـتراتيجيات أخـرى تـشمل إجـراءات           

  .مصادرة األصول
ــالتقرير، حــشد مكتــب األمــم املتحــدة املعــين باملخــدرات        - ٣٥ ــرة املــشمولة ب وخــالل الفت

واجلرميــة متــويال إضــافيا لتــوفري أمــاكن عمــل مناســبة لوحــدة مكافحــة اجلرميــة، ودعــم تطــوير      
درات التحليل اجلنائي لدى شرطة سرياليون، وتعزيز قـدرة اجلنـاح البحـري املـشترك يف احلـد       ق

وأجريــت عمليــات يف جمــايل إنفــاذ . مــن األنــشطة غــري املــشروعة يف امليــاه اإلقليميــة لــسرياليون 
وبغيـة  . القانون واالستخبارات هبدف تعزيز إدارة احلدود، وخـصوصا يف مطـار لـوجني الـدويل              

ل األمـوال، واصـل املكتـب تـوفري التوجيـه واملعـدات إىل وحـدة مكافحـة اجلرميـة                    مكافحة غـس  
  .املنظمة عرب الوطنية، ووحدة االستخبارات املالية، وجلنة مكافحة الفساد

  
  ملؤسسات الدميقراطية اىلإالدعم املقدم   - رابعا  

  اللجنة االنتخابية الوطنية  - ألف  
، واصـلت اللجنـة االنتخابيـة       ٢٠١٢نتخابـات عـام     باإلضافة إىل التحضريات إلجـراء ا       - ٣٦

نتخابات فرعيـة برملانيـة وانتخابـات اجملـالس احملليـة، وكـذلك انتخابـات زعمـاء                 اإجراء  الوطنية  
 مليـون دوالر للجنـة يف   ٢٥وُخصص دعم تقـين كـبري تبلـغ قيمتـه حنـو         . موثوقة بصورة   القبائل

املتحدة اإلمنائي يف جماالت من قبيل دعـم        لتربعات املشترك الذي يديره برنامج األمم       اصندوق  
ويتـوخى التخطـيط    . تكنولوجيا املعلومـات وتعزيـز املكاتـب املوجـودة يف املقاطعـات واألقـاليم             
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 ختفيض مـستوى اخلـربة الدوليـة املقدمـة إىل اللجنـة علـى نقـيض                 ٢٠١٢احلايل النتخابات عام    
 يدل علـى جنـاح اجلهـود الـسابقة          ، األمر الذي  ٢٠٠٧كان عليه الوضع أثناء انتخابات عام        ما

  .يف بناء قدرة اللجنة
الوطنيـة نظــرا  صـعبا بـني احلـزب الـشعيب لـسرياليون واللجنـة االنتخابيـة        التفاعـل  وظـل    - ٣٧
ــة و   ال ــة االنتخابي ــادة اللجن بــشأن إعــراهبم عــن حتفظــات  نتقــاد األعــضاء املــؤثرين يف احلــزب قي

 إىل إنـــشاء جمموعـــة مـــن مـــوظفي جمـــال  برنـــامجٍ للتثقيـــف االنتخـــايب تـــديره اللجنـــة يهـــدف 
ــا للحــزب الــشعيب    . االنتخابــات مــستقبال ويف الفتــرة قيــد االســتعراض، أجــازت احملكمــة العلي

على اللجنة طاعنـا يف قرارهـا إلغـاء    احلزب لسرياليون الترافع أمام احملكمة يف القضية اليت رفعها       
ــاخبني يف   ــراع خــالل االنتخابــ   ٤٧٧أصــوات الن ــن مراكــز االقت ــت   اات الرئ م ــيت أجري ســية ال

 تعاملـها ومـع ذلـك، تواصـل اللجنـة االنتخابيـة           . وال تزال القضية قيد البـت فيهـا       . ٢٠٠٧ عام
 اآلن ىجـــراألحزاب الـــسياسية، وُتبـــمـــع األحـــزاب الـــسياسية مـــن خـــالل جلنتـــها لالتـــصال 

األحـزاب  مناقشات بني مكتب األمم املتحدة املتكامل لبناء السالم يف سرياليون وجلنة تسجيل             
سـيما التعـاون     الوطنية بشأن كيفية حتسني عمل جلنة االتـصال وال        االنتخابية  السياسية واللجنة   

  .بني األحزاب السياسية واللجنة
  

  جلنة تسجيل األحزاب السياسية  - باء  
أدى رئيس جلنة تسجيل األحزاب الـسياسية املعـني حـديثا، القاضـي أدميوسـو، الـيمني                   - ٣٨
وكان هذا املنصب شاغرا لـبعض الوقـت، ومـن املتوقـع أن ينـشِّط تعـيني                 . لأبري/ نيسان ١٤يف  

أدميوسـو عمـل اللجنـة يف تعزيـز الوســاطة بـني األحـزاب الـسياسية مـع اقتـراب موعــد          القاضـي  
وسـوف تقـود اللجنـة أيـضا، بـدعم مـن مكتـب األمـم املتحـدة                . ٢٠١٢إجراء انتخابـات عـام      

وار فيما بني األحزاب والنهوض بالبيان املـشترك الـصادر          املتكامل، اجلهود الرامية إىل تعزيز احل     
وجيــري حاليــا وضــع الــصيغة النهائيــة للمــساعدة املقدمــة إىل اللجنــة علــى . أبريــل/ نيــسان٢يف 

مـن  وبوجـود الـدعم اإلضـايف املقـدم         . املـشترك  لتربعات االنتخابيـة  االنحو املتوخى يف صندوق     
 املتحدة، ُعزِّزت قدرة جلنـة تـسجيل األحـزاب الـسياسية            وكالة التنمية الدولية التابعة للواليات    

علــى الوســاطة وتــسوية الرتاعــات بتــدريب أفــراد مــن جلاهنــا املعنيــة برصــد قواعــد الــسلوك يف    
  .العادية للجانانعقاد اجللسات وقد بدأ . املقاطعات

  
  اللجنة املستقلة لوسائط اإلعالم  - جيم  

ت احملكمـة العليـا يف سـرياليون قـرارا أصـدرته اللجنـة              يف الفترة املشمولة بـالتقرير، أيـد        - ٣٩
. املستقلة لوسائط اإلعالم، رفضت فيـه التـرخيص جمللـس مدينـة فريتـاون بتـشغيل حمطـة إذاعيـة                   
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وأيــدت احملكمــة العليــا أيــضا قــرارا  . وهــذا اجمللــس يــديره حــزب املــؤمتر الــشعيب العــام احلــاكم  
وأشـارت اللجنـة آنـذاك      .  الـشعيب لـسرياليون    أصدرته اللجنة يقضي بإغالق حمطة إذاعة احلزب      

إىل أن ما تبثه احملطات اإلذاعية لألحـزاب الـسياسية أسـهم يف وقـوع حـوادث تعـصب وعنـف                     
لتربعات االنتخابية املشترك بغية حتـسني      اصندوق  يف إطار   وستتلقى اللجنة املساعدة    . سياسيني

ــرة      ــالم خــالل الفت ــائط اإلع ــة بوس ــة املتعلق ــا التنظيمي ــات يف    آلياهت ــراء االنتخاب ــسبق إج ــيت ت  ال
  .٢٠١٢ عام
  

  هيئة اإلذاعة السرياليونية  - دال  
يف حماولــة إلثبــات أنــه ميكــن هليئــة اإلذاعــة الــسرياليونية أن تكــون نزيهــة وأن تتــيح           - ٤٠

وقــائع املــؤمتر الــوطين للحــزب الــشعيب  اهليئــة خــدماهتا لكافــة األحــزاب الــسياسية، فقــد نقلــت  
تم أعمالــه مــؤخرا وأتاحــت بثــا حيــا ملرشــحي احلــزب التــسعة عــشر        لــسرياليون الــذي اختــ  
ــات الرئاســية  ــسالم يف ســرياليون،     . لالنتخاب ــاء ال ــم املتحــدة املتكامــل لبن وواصــل مكتــب األم

 موظفـا، وكـذلك     ١٦٠مبساعدة مالية من صندوق بناء السالم، مساعدة اهليئة بـدعم مرتبـات             
غـري أنـه قـد يكـون مثـة ضـرورة السـتعراض القـدرات                . بإسداء املشورة التقنية يف إنتاج الربامج     

وينبغـي أن   . املالية والتشغيلية للهيئة لتمكينها من العمل بفعالية باعتبارها إذاعـة وطنيـة مـستقلة             
  .يراعي هذا االستعراض مستوياهتا من حيث املالك الوظيفي واألجور مقابل املوارد املتاحة

  
  الربملان  - هاء  

عم من برنامج األمم املتحـدة اإلمنـائي، اسـتقدام مـوظفني لثمـاين دوائـر       بدأ الربملان، بد   - ٤١
وســيتوىل بعــض املــوظفني مــسؤولية إعــداد . إداريــة حــسبما يــدعو إليــه قــانون اخلدمــة الربملانيــة

  .جلمهورعلى االتشريعات الربملانية وتعميم لجلسات الربملانية احملاضر احلرفية ل
  

  الالمركزية وتفويض املهام  - واو  
 مهمـة  ٤٦بقي عدد املهام اليت مت التفـويض هبـا يف عمليـة الالمركزيـة وتفـويض املهـام              - ٤٢

وقـد أعـاق التقـدَم يف عمليـة تفـويض املهـام         . عـددها اإلمجـايل   الذي ميثـل     ، مهمة ٨٠من أصل   
تقاعُس احلكومة املركزيـة، مقترنـا بقـدرة حمـدودة يف جمـاالت رئيـسية يف بعـض اجملـالس احملليـة                      

  .وط اخلدمةوسوء شر
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  حقوق اإلنسان  - خامسا 
  اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان    

خالل الفتـرة املـشمولة بـالتقرير، مارسـت جلنـة حقـوق اإلنـسان يف سـرياليون واليتـها             - ٤٣
ــة هلــا ختــص    ــة   ٢٣٥شــبه القــضائية يف أول جلــسة علني  مــن جنــود القــوات املــسلحة جلمهوري

 “مرضـى مزمنـون  ” صـنفتهم القـوات املـسلحة يف فـئيت           سرياليون الذين أجربوا على التقاعد إذ     
، اعتـربت اللجنـة أن      ٢٠١١يونيـه   / حزيران ٢٧ويف قرار تارخيي صدر يف      . “خمتلون عقليا ” و

. عانوا من التمييز واملعاملة الالإنسانية وأن حقهم يف اخلصوصية قد انتـهك           قد  اجلنود السابقني   
  .ومل تستأنف احلكومة هذا القرار

جلنـة التنـسيق الدوليـة املعنيـة باملؤسـسات الوطنيـة حلقـوق              أقـرت   ور هام آخر،    ويف تط   - ٤٤
  .٢٠١١يونيو / يف حزيران“ألف”اإلنسان استقاللية اللجنة مبنحها اعتمادا من املركز 

ذوي األشــخاص ، وافــق الربملــان باإلمجــاع علــى قــانون   ٢٠١١مــارس / آذار١٠ويف   - ٤٥
وشكّل هذا خطـوة كـبرية   . ية لألشخاص ذوي اإلعاقةاإلعاقة الذي ينص على إنشاء جلنة وطن     
  .حنو معاجلة التحدي املتمثل يف التمييز

ــاء         - ٤٦ ــرامج لبن ــسالم يف ســرياليون عــدة ب ــاء ال ونفــذ مكتــب األمــم املتحــدة املتكامــل لبن
جلنـة حقـوق اإلنـسان يف       إىل  القدرات يف الفترة قيد االستعراض، من قبيل تـوفري الـدعم الـتقين              

  .رية الرصد والبحوث، وتوفري التدريب ملوظفيها يف جمال رصد حقوق اإلنسانإنشاء مدي
  
  القضايا اجلنسانية  - سادسا 

خالل الفترة املشمولة بالتقرير، اعتمد مكتب األمم املتحـدة املتكامـل لبنـاء الـسالم يف                  - ٤٧
تركة، هنجـا   الرؤيـة املـش   اسـتراتيجية   سرياليون وفريـق األمـم املتحـدة القطـري، مبـا يتماشـى مـع                

تعزيـز فـرص املـرأة والفتـاة        ) أ: (مكّونا من أربعة حماور يف معاجلة القضايا اجلنسانية يتـألف مـن           
إمكانيـــة املـــشاركة الـــسياسية وصـــنع القـــرار؛     ) ب(يف احلـــصول علـــى الرعايـــة الـــصحية؛    

قـرر  ومـن امل . بـذل اجلهـود ملعاجلـة العنـف اجلنـساين     ) د(احتكام املرأة والفتاة إىل القضاء؛     )ج(
 ٢٨  و٢٧املفتـــوح للمـــرأة والـــسالم يـــومي  العـــاملي مبـــدئيا االحتفـــال بيـــوم األمـــم املتحـــدة  

  . سبتمرب، وجيري التخطيط حاليا لالحتفال هبذه املناسبة/أيلول
ــرار جملــس األمــن     - ٤٨ ــذ ق ــاملرأة والــسالم واألمــن   ) ٢٠٠٠( ١٣٢٥وبــشأن تنفي املتعلــق ب

، وهـي ائـتالف مـن       M30ب وأعـضاء فرقـة العمـل        وخطة عمل سرياليون الوطنية، واصل املكتـ      
 يف املائـة للمـرأة يف املناصـب         ٣٠مجاعات الدعوة، إعداد مشروع قانون بشأن ختصيص حصة         
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 يف مـسعى    ٢٠١١سـبتمرب   /وسيقدم مشروع القـانون إىل الربملـان يف أيلـول         . االنتخابية يف البلد  
 احتفـاال بـاليوم الـدويل       ٢٠١١ارس  م/ آذار ٢٩وأثناء مناسبة أقيمت يف     . لزيادة مشاركة املرأة  

للمرأة ولتعزيز خطة العمل الوطنية، ألقى الرئيس كوروما خطابـا جـاء فيـه أن مـشروع قـانوٍن                   
للجرائم اجلنسية يقضي بإنزال عقوبة قصوى وإلزاميـة مبـرتكيب االغتـصاب، سـيجري التعجيـل                

ــإقراره يف الربملــان  ــشريع القاضــي بتخــصيص حــ    . ب ــدعم الت ــرئيس ب ــة ٣٠صة وتعهــد ال  يف املائ
، سـتتم  باملثـل و. مارس، اليوم الدويل للمرأة، سيغدو عيدا وطنيـا / آذار٨للمرأة، وأعلن أن يوم   

مراجعة قانون زعامة القبائل يف سـرياليون للـسماح للمـرأة بتقلـد زعامـة القبيلـة يف مجيـع أحنـاء                      
اجلنـسية الـذي    ، علـى مـشروع قـانون اجلـرائم          منـذ ذلـك الوقـت     ووافق جملـس الـوزراء،      . البلد

  .٢٠١١سبتمرب /سيقدم إىل الربملان يف أيلول
ومن اخلطوات األخرى اليت اختذت يف ما يتعلق بتنفيذ خطة العمـل الوطنيـة ويف جمـال                   - ٤٩

ــاون تقــدم        ــشاء مكاتــب اســتعالمات يف حمــاكم فريت ــساين، إن ــسي واجلن ــصدي للعنــف اجلن الت
 وجيري حاليا النظـر يف خطـط لتوسـيع املـشروع         .متس املرأة والفتاة  اليت  قوانني  الاملشورة بشأن   

أيــام الــسبت ملعاجلــة جلــساهتا وأُســست يف فريتــاون حمــاكم خمتــصة تعقــد .  أخــرىاًمــدنيــشمل 
عـدد قـضايا العنـف اجلنـسي واجلنـساين          خفـض   مسائل العنف اجلنسي واجلنساين، ممـا أدى إىل         

اجلنــسي واجلنــساين، عمــل  قــضايا العنــف يف وكــذلك لتــسهيل املالحقــة القــضائية  . املتراكمــة
مكتـب األمــم املتحـدة املتكامــل لبنـاء الــسالم يف سـرياليون بــشكل وثيـق مــع منظمـات اجملتمــع       

غيـاب الـشهود أو تـرددهم،      أن  إذ  . املدين ومع الشرطة لتوفري برنامج خمـصص حلمايـة الـشهود          
ة املالحقــة عمليــأعــاق إلدالء بــشهاداهتم خــشية احتمــال تعرضــهم لالنتقــام، بالنــسبة لــأحيانــا، 

وسـاعد أيـضا تـوفر الفحوصـات الطبيـة اجملانيـة            . القضائية يف قضايا العنـف اجلنـسي واجلنـساين        
لضحايا حاالت العنف اجلنـسي واجلنـساين نتيجـة لتـدخالت مكتـب األمـم املتحـدة واجلهـات                   

بعـض  إذ تعـذر علـى      قضايا العنف اجلنسي واجلنساين     يف  املعنية احمللية، عملية املالحقة القضائية      
  .الضحايا حتمل الرسوم املفروضة على هذه الفحوصات

مــم املتحــدة للمــرأة أليوليــه، مبــساعدة املكتــب وهيئــة ا/مــايو ومتــوز/وأُنــشئت، يف أيــار  - ٥٠
علـى مـستوى   ) الزعيمات التقليديات(رابطات سوويز وصندوق األمم املتحدة للسكان، ثالثة    

 بأالّ ميـارس تـشويه األعـضاء التناسـلية     السوويزع املقاطعة، هبدف التوصل إىل توافق يف اآلراء م      
ــة عــشرة دون لإلنــاث علــى الفتيــات   ويــسعى املكتــب إىل العمــل عــن كثــب مــع   . ســن الثامن

  .السوويز، يف تغيري املواقف جتاه تشويه األعضاء التناسلية لإلناث
ــين، واصــلت شــر        - ٥١ ــساين يف القطــاع األم ــاة املنظــور اجلن ــق بتعمــيم مراع طة وفيمــا يتعل

 لترقيـة ابرنـامج   إطـار   مـن خـالل تـرفيعهن يف        يف خدمتـها    سرياليون دعم العديد من املوهوبـات       
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ووَضعت أيـضا سياسـات للمـوارد البـشرية أكثـر مالءمـة لألسـرة، فيمـا يواصـل عـدد             . املعجلة
  . يف املائة بقليل١٠على حاليا االرتفاع، حيث يزيد يف املوظفات 

  
  إدامة بناء السالم   - سابعا  

  خـــالل الفتـــرة املـــشمولة بـــالتقرير، حـــصل فريـــق األمـــم املتحـــدة القطـــري علـــى            - ٥٢
 مـن   ٩ ٧٠٠ ٠٠٠مقارنـة بــ     ( دوالر من صندوق األمم املتحدة لتوحيد األداء         ٩ ٢٨٢ ٠٠٠

، وهو متويل يتم توجيهه مـن خـالل صـندوق سـرياليون        )٢٠١٠صندوق توحيد األداء يف عام      
ــاحنني املُنــ    ــدد امل ــشتركة   االســتئماين املتع ــة امل ــار اســتراتيجية الرؤي ــوال وجــاءت . شأ يف إط األم

ــصندوق يف عــام    ــة   ٢٠١١األخــرى الــيت أُودعــت يف ال ــة الدولي ــة األســترالية للتنمي  مــن الوكال
ــة   ــة الكنديـ ــدة ووزارة اخلارجيـ ــة املتحـ ــة يف اململكـ ــة الدوليـ ــان متويـــل  . ووزارة التنميـ وقـــد كـ

، منذ اسـتحداثها  يون االستئماين أقل من املأمول      الرؤية املشتركة عرب صندوق سريال    استراتيجية  
ألمـم  بالنـسبة ل تمويـل  الونتيجة لذلك، يشكل صندوق بنـاء الـسالم مـصدرا هامـا مـن مـصادر          

ــام    ــذ ع ــم     . ٢٠٠٧املتحــدة يف ســرياليون من ــسالم يف ســرياليون دع ــاء ال ويواصــل صــندوق بن
يف  ،جنـسانية عناصـر   بغـري حكوميـة وبـضحايا احلـرب، وكـذلك           فاعلـة   جبهـات   تتعلق  مشاريع  

نظام إلحالة ضحايا العنـف اجلنـسي واجلنـساين،     األخذ  لرؤية املشتركة، مثل تعزيز     استراتيجية ا 
  .وتطوير بيئة قانونية تعترف حبقوق املرأة والفتاة

، اشترك رئيس تشكيلة سـرياليون التابعـة        ٢٠١١مايو  / أيار ٢٧ إىل   ٢٤ويف الفترة من      - ٥٣
ل الـدائم لكنـدا لـدى األمـم املتحـدة، بقيـادة الـسفري جـون مـاكين، يف                    للجنة بناء السالم واملمث   

واجتمــع الوفــد مــع جمموعــة مــن  . قيــادة وفــد مكــون مــن عــدة دول أعــضاء لزيــارة ســرياليون  
الوطنيـة والـشركاء الـدوليني، مبـا يف ذلـك الـرئيس كورومـا ووزيـرا اخلارجيـة                   اجلهات الفاعلـة    

ــة يف ســرياليون، وكــذلك اجملتمــع   واملاليــة، وممثلــو األحــزاب الــسياسية وا  ملؤســسات الدميقراطي
وركـزت الزيـارة علـى اجملـاالت ذات األولويـة           . املدين وأعضاء السلك الدبلوماسي يف فريتاون     

 ة،غـري املـشروع  وباملخـدرات  االجتـار   للجنة بناء السالم يف جمال احلوكمـة الرشـيدة، ومكافحـة            
فـد فرصـة إجـراء مناقـشة مطولـة النتخابـات            وأُتيحـت للو  . وكذلك البطالة يف أوساط الشباب    

وأثـىن وفـد اللجنـة علـى التقـدم امللحـوظ الـذي أحرزتـه                .  مع مجيع اجلهات املعنيـة     ٢٠١٢عام  
سرياليون يف توطيد مؤسساهتا الدميقراطية، وكرر اإلعـراب عـن دعـم اللجنـة للمرحلـة النهائيـة                  

 خاصــة، مجيــع األطــراف علــى بــصورة ناشــد الوفــدمــن املهــم أن و. بنــاء الــسالمل تــهامــن عملي
، اليت تستند إىل قواعد واضـحة يتفـق عليهـا، ويقبـل             ٢٠١٢املنافسة الشريفة يف انتخابات عام      

  . بوقت كافهبا، مجيع األطراف قبل موعد االنتخابات
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  احملكمة اخلاصة لسرياليون   -ثامنا   
 اخلاصـة للـرئيس الليـربي    اخُتتمت املرافعات اخلتامية يف احملاكمة األخـرية أمـام احملكمـة           - ٥٤

وُيتوقــــع صــــدور احلكــــم بــــشأهنا يف . ٢٠١١مــــارس / آذار١١الــــسابق تــــشارلز تــــايلور يف 
  .٢٠١١سبتمرب /أيلول
، أصـــدرت الـــدائرة االبتدائيـــة الثانيـــة أوامـــر يف قـــضيتني  ٢٠١١مـــايو / أيـــار٢٤ويف   - ٥٥

وتعلقـت القـضيتان    . ازدراء احملكمـة اخلاصـة    هتمـة   منفصلتني وجِّهت فيهما إىل مخسة أشخاص       
بالتـــأثري علـــى الـــشهود يف احملاكمـــات املتـــصلة بأعـــضاء ســـابقني يف اجمللـــس الثـــوري للقـــوات 

فـأقر شـخص واحـد بالـذنب يف قـضية اجمللـس الثـوري، وتأجلـت                 . املسلحة، وبتـشارلز تـايلور    
  .القضية املتصلة مبحاكمة تشارلز تايلور إىل وقت الحق يف هذا العام

. ضيتني ضـرورة محايـة الـشهود يف إطـار املـسؤوليات املتبقيـة للمحكمـة               وُتربز كلتا الق    - ٥٦
وعليه، فقـد بـدأت املناقـشات مـع احلكومـة بـشأن إنـشاء برنـامج وطـين حلمايـة الـشهود خيـدم                   

  .الوطينإطار النظام شهود احملكمة اخلاصة والشهود يف 
  

  التعاون اإلقليمي  -تاسعا   
 جرياهنـا ومـع البلـدان األخـرى يف املنطقـة دون      واصلت سرياليون تعزيـز العالقـات مـع        - ٥٧

يونيــه، استــضاف الــرئيس كورومــا قمــة مــصغرة اســتغرقت يومــا  / حزيــران٢١ويف . اإلقليميــة
واحدا للجنة خمصـصة مؤلفـة مـن مخـس دول لرؤسـاء الـدول األعـضاء يف اجلماعـة االقتـصادية                   

للجماعـة، مبـا يف ذلـك    يـة  النظاملدول غـرب أفريقيـا، مـن أجـل مراجعـة التعيينـات يف اهليئـات            
وحــضر االجتمــاع رؤســاء ليربيــا . احملكمــة التابعــة للجماعــة واألجهــزة األخــرى التابعــة للجنــة

  .بيساو وتوغو، وكذلك وزير خارجية مايل -وغينيا 
قمـة اسـتثنائي لرؤسـاء      مؤمتر  يوليه يف مونروفيا،    / متوز ١٧وحضر الرئيس كوروما، يف       - ٥٨

ــا   ــر م ــات احتــاد هن ــؤمتر وأعــرب. نودول وحكوم ــسالم واالســتقرار     م ــاح لل ــة عــن االرتي القم
ويف بيـان   . النسبيني يف حوض هنر مانو، وكذلك للتطورات اإلجيابيـة يف غينيـا وكـوت ديفـوار               

ختامي اعُتمد يف هناية مؤمتر القمة، تعهد املشاركون بتعزيز التعاون فيمـا بينـهم لتحقيـق األمـن               
  .يما بني الدول األعضاء يف احتاد هنر مانو فةكل األساسيااملشترك وتطوير اهلي

  
   املالحظات والتوصيات  - عاشر  

ــة لتوطيــد الــسالم والتقــدم احملــرز علــى الــصعيد       - ٥٩ أحيــي ســرياليون علــى اجلهــود املبذول
فذلك التقدم دليل على اجلهـود الدؤوبـة الـيت        . االجتماعي االقتصادي، رغم التحديات الكبرية    
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ــها واجلهــات  ــذهلا حكومت ــوطين    تب ــتالحم ال ــز ال ــة األخــرى الــيت تظــل مــسامهتها يف تعزي  الفاعل
 أو خالهلــا ٢٠١٢والتــسامح الــسياسي ونبــذ العنــف بالغــة األمهيــة ســواء قبــل انتخابــات عــام    

  .بعدها أو
وإنين أشعر بالتفاؤل إزاء عملية بدء تسجيل الناخبني الـيت سيـشهدها الربـع األول مـن          - ٦٠

ــع األطــرا . ٢٠١٢عــام  ــديها علــى التعــاون يف ســبيل املــصلحة    وأحــث مجي ــسياسية ومؤي ف ال
الوطنية من أجل هتيئة بيئـة سـلمية ومواتيـة إلجـراء عمليـة انتخابيـة تـستويف املعـايري الدميقراطيـة                      

 يف هنايـة    ومن الـضروري أيـضا أن تـضم سـرياليون أحزابـا سياسـية قويـة وواثقـة، ُتعـدُّ                   . املقبولة
تعزيــز إىل  أدعــو قــادة األحــزاب الــسياسية يف ســرياليون ولــذلك فــإنين. املطــاف عوامــل للتغــيري

ــة احلــوار البّنــ   ــي إىلاء ثقاف ــني األحــزاب وداخــل      الرام ــات ب  التوصــل إىل حــل ســلمي للخالف
  . الواحد احلزب
وأحث وسائط اإلعالم على االضطالع بدور أكثر إجيابية يف العملية االنتخابية وعـدم               - ٦١

كمــا أدعــو . تــوترات أو تــشعل فتيــل العنــف الأن تــثري إصــدار أي منــشورات حتريــضية ميكــن  
وسائط اإلعالم إىل االلتزام مبدونة قواعد سلوك وسائط اإلعالم املنقحة املتفق عليهـا مـن أجـل              

تـشكّل  أهنا   هيئة اإلذاعة السرياليونية     أثبتتوقد  . املساعدة على هتيئة بيئة سلمية واحلفاظ عليها      
وال بـد مـن بـذل قـصارى اجلهـود مـن             . زيـز الـتالحم الـوطين     أداة مفيدة يف نشر املعلومات وتع     

االضـطالع بـدورها بوصـفها إذاعـة        تمكن مـن مواصـلة      أجل تعزيز القدرات التشغيلية للهيئة لتـ      
  . وطنية مستقلة

وإنــين أشــجع تعزيــز التعــاون بــني قطــاع الــصناعة االســتخراجية والــشركاء الــوطنيني       - ٦٢
تعزيز االزدهار االقتصادي يف البلـد      أساسية ل يف سرياليون   فالصناعات االستخراجية   . والدوليني

رتبط بـذلك ارتباطـاً   تـ و.  أن تولـد فـرص عمـل   ، بـدورها ،ميكـن للحكومـة  إيرادات إذ أهنا توفّر   
 إىل إيالء مزيد من االهتمام للقضايا االجتماعية، وخـصوصاً احلـد إىل أدىن درجـة         وثيقاً احلاجةُ 

هـا معظـم    ه وبطالة الشباب وغريها من املشاكل اليت يواج       ممكنة من الفقر والضغوط التضخمية    
وجيب أيـضا إنـشاء آليـات قويـة للمـساءلة والـشفافية لـضمان اسـتدامة آفـاق           . سكان سرياليون 
  .النمو االقتصادي

 يف  ،وإنين أرحب بـاقتراح الـرئيس كورومـا املتـصل بعقـد مـؤمتر وطـين جلميـع املعنـيني                     - ٦٣
 والتوصـل إىل اتفـاق بـشأن         مـن املظـامل    ظامل الـسياسية وغريهـا     من أجل معاجلة امل    ،أقرب فرصة 

 أمـام  نيالـوطني والـتالحم   طرائق عقد انتخابات سلمية وتعزيز اجلهود الرامية إىل حتقيـق الوفـاق             
ويقـف ممثلـي التنفيـذي علـى أهبـة االسـتعداد ملـساعدة           . التحديات الرئيسية اليت يواجهها البلـد     

  . ملؤمتر اهلامحكومة سرياليون يف تنظيم هذا ا
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وأثين على اجلهود املتواصلة اليت يبذهلا الـرئيس كورومـا وحكومتـه لتنفيـذ قـرار جملـس          - ٦٤
نــسبة تخــصيص املتــصل ب، خــصوصا مــن خــالل التــشريع املقتــرح     )٢٠٠٠ (١٣٢٥األمــن 
ومن األمهية مبكان أن يأخذ التخطـيط النتخابـات         . للنساء االنتخابيةاملناصب  من  املائة   يف ٣٠
علـى  األبعـاد اجلنـسانية الالزمـة، وأحـث مجيـع األطـراف املعنيـة                يف االعتبـار أيـضا     ٢٠١٢ عام
   .ملسامهة بشكل كامل يف هذه العمليةا

جلنـة بنـاء الـسالم يف       ذي تقدمـه    وأود أيضا أن أعرب عن تقديري للـدعم املتواصـل الـ             - ٦٥
اليون املنتهيــة واليتــه، ســرياليون، باإلضــافة إىل االلتــزام القــوي مــن جانــب رئــيس تــشكيلة ســري

فعمله مـع اجلهـات املعنيـة    . السفري جون ماكين، املمثل الدائم السابق لكندا لدى األمم املتحدة  
دعـم بـشكل كـبري اجلهـود الـيت          كمـا   خدم قضية بناء السالم يف سـرياليون        قد  الوطنية والدولية   

علـى مـدى األشـهر املقبلـة،     و. يبذهلا مكتب األمم املتحـدة املتكامـل لبنـاء الـسالم يف سـرياليون      
 يف سرياليون، وأن تكثّـف       األساسية جلنة بناء السالم دعم أهداف بناء السالم      واصل  ينبغي أن ت  

جملـس  إىل  مشاركتها يف دعم العملية االنتخابية يف البلد وأن تقدم املشورة يف الوقـت املناسـب                
  . األمن للنظر فيها

سبان، أوصــي بــأن يــتم جتديــد   يف احلــ٢٠١٢ومــع أخــذ التخطــيط لالنتخابــات عــام    - ٦٦
مكتب األمم املتحدة املتكامل لبنـاء الـسالم يف سـرياليون، الـواردة يف قـرار جملـس األمـن                     والية

فهــذا التجديــد .  ملــدة ســنة واحــدة أخــرى،والقــرارات الــسابقة ذات الــصلة) ٢٠١٠( ١٩٤٠
الوطنية، وتقـدمي الـدعم   مواصلة بذل جهود توطيد السالم واملصاحلة    سيمكّن املكتب أيضاً من     

ــة املنظمــة،      لإل ــساد واالجتــار باملخــدرات واجلرمي صــالحات يف جمــال احلوكمــة، ومكافحــة الف
ومعاجلة مشكلة البطالة بني الشباب، وبناء الدعم للحصول على املـساعدة مـن اجلهـات املاحنـة         

  . الدولية
 املتواصـل  امهمـ دععلـى  أخـريا، أود أن أشـكر الـرئيس كورومـا وحكومـة سـرياليون       و  - ٦٧

وأود أن أعـرب    .  االضـطالع بواليتـه     جمـال  ملكتب األمم املتحـدة لبنـاء الـسالم يف سـرياليون يف           
يف التنميـة ومـصرف التنميـة األفريقـي والبنـك الـدويل             الـدوليني   عن تقديري لشركاء سرياليون     

ــسالم يف ســرياليون   ــد ال ــة توطي ــشكر  كمــا . ملــسامهاهتا يف عملي كتــب مــوظفي املإىل أتقــدم بال
تنفيــذ واليــة إطــار يف املبذولــة جهــودهم الدؤوبــة علــى ومنظومــة األمــم املتحــدة يف ســرياليون  

  .املكتب بقيادة ممثلي التنفيذي، مايكل فون دير شولنربغ
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	2 - خلال الفترة المشمولة بالتقرير، احتفلت سيراليون بالذكرى السنوية الخمسين لاستقلالها بروح من الاعتزاز الوطني والتصميم المتزايد على إحراز مزيد من التقدم في التصدي للتحديات الاجتماعية والاقتصادية التي يواجهها البلد على توطيد السلام والاستقرار.
	3 - وكثّفت الأحزاب السياسية الرئيسية استعداداتها للانتخابات الرئاسية والبرلمانية وانتخابات المجالس المحلية لعام 2012. وتمكّن حزب المعارضة الرئيسي، وهو الحزب الشعبي لسيراليون، من تسوية قضية مرفوعة ضده في المحكمة. وعقد بعد ذلك مؤتمرا وطنيا انتخب فيه مرشحه الرئاسي لانتخابات عام 2012. وعُيّن الرئيس كوروما مرشحا لحزب المؤتمر الشعبي العام الحاكم في المؤتمر الذي عقده في ماكيني عام 2009. كما أن لجنة الانتخابات الوطنية بلغت مرحلة متقدمة في التخطيط لانتخابات عام 2012، ومن المقرر تسجيل الناخبين في الربع الأول من عام 2012. وسيراليون مستعدة الآن لانتخابات عام 2012.
	4 - وإذا تحققت التوقعات المالية الحالية، فإن توسع قطاع التعدين في سيراليون من شأنه أن يثمر، في المستقبل القريب، عن زيادة كبيرة في إيرادات البلد، وهي زيادة قد تساعد بدورها الحكومة على إحداث تغييرات اجتماعية واقتصادية هامة. غير أنه من أجل الحفاظ على هذه الآفاق المشجعة، سيكون من اللازم إنشاء آليات قوية تكفل المساءلة والشفافية. ومن أبرز التحديات الأخرى التي يواجهها البلد انتشار البطالة في أوساط الشباب، والآثار السلبية للتوسع الحضري، والفقر، وارتفاع تكلفة المعيشة. 
	ألف - التطورات السياسية
	5 - ظلت الحالة السياسية عموما هادئة، ولكن العلاقة بين حزب المؤتمر الشعبي العام الحاكم والحزب الشعبي لسيراليون المعارض ما زالت تتميز بانعدام الثقة بين الطرفين إلى حد بعيد.
	6 - واحتفلت سيراليون بالذكرى السنوية الخمسين لاستقلالها في 29 نيسان/أبريل 2011. وفي كلمة ألقاها الرئيس كوروما بهذه المناسبة، ذكّر بالصراع العنيف الذي شهدته فترة التسعينيات، وأكّد أن البلد يحتفل بسيراليون جديدة تعمل على تعزيز السلام والديمقراطية والتنمية. وشدّد على ضرورة أن يحل السيراليونيون خلافاتهم السياسية بوسائل سلمية مدنية دستورية. واعترف الرئيس أيضا بالجهود التي يبذلها الشركاء الدوليون، مثل المملكة المتحدة ونيجيريا والأمم المتحدة، للمساعدة على إنهاء الحرب الأهلية في البلد. وفي إطار الاحتفال بهذه الذكرى، قام مكتب الأمم المتحدة المتكامل لبناء السلام في سيراليون، بمساعدة مالية من صندوق بناء السلام التابع للأمم المتحدة وبالتعاون مع جهات محلية، بالترتيب لحمل ”شعلة السلام“ عبر مختلف أنحاء البلد، وهو ما أتاح الفرصة لمختلف الأطراف المعنية لإعادة تأكيد التزامها بالسلام والوحدة في سيراليون. 
	7 - وخلال الفترة من 29 إلى 31 تموز/يوليه 2011، عقد الحزب الشعبي لسيراليون مؤتمرا وطنيا في فريتاون، وانتخب العميد المتقاعد معادا بيو - وهو رئيس دولة سابق - مرشحا رئاسيا للحزب في انتخابات عام 2012. وكان هناك 19 مرشحا، بينهم ثلاث نساء. وانتُخب أيضا أعضاء اللجنة التنفيذية الوطنية للحزب في هذا المؤتمر، الذي سبقته خلافات وأعمال عنف داخلية. وعلاوة على ذلك، كان أحد المرشحين للرئاسة قد قدم شكوى لدى المحكمة العليا لسيراليون على أساس أن ولاية مندوبي الحزب في المؤتمر الوطني قد انتهت. وقد أدى ذلك إلى إصدار المحكمة العليا أمرا قضائيا منع الحزب من عقد المؤتمر الوطني قبل ذلك.
	8 - وخلال نفس الفترة أيضا، أجرى ممثلي التنفيذي مشاورات مع كبار أعضاء الحزب الشعبي لسيراليون وعرض مساعيه الحميدة لمساعدة المسؤولين المعنيين على تسوية خلافاتهم وتنظيم مؤتمر ناجح. وأجرى الحزب انتخابات داخلية لاختيار ممثليه في مختلف المقاطعات والدوائر الانتخابية؛ وفي 19 تموز/يوليه، رفعت المحكمة العليا المنع المفروض، وهو ما مهد الطريق لعقد المؤتمر الوطني.
	9 - وبصفة عامة، كان تنظيم المؤتمر جيدا وكانت نتائج التصويت ذات مصداقية وفقا للمراقبين المحليين والدوليين. وكانت الاجتماعات التي عقدها المرشحون في مختلف أنحاء البلد، في سعي نشط لكسب دعم المندوبين، خطوة إيجابية نحو تحقيق الديمقراطية في سيراليون. ووفّرت الشرطة الأمن للمؤتمر، وفي لفتة طيبة، أمر حزب المؤتمر الشعبي العام الحاكم بإغلاق مكاتبه الموجودة على مقربة من مكان عقد المؤتمر، وأصدر تعليمات لأعضائه بعدم ارتداء ألوان الحزب. غير أنه في مؤتمر صحفي عُقد في 5 آب/أغسطس، أثار الأمين العام لحزب المؤتمر الشعبي العام، السيد فيكتور فوه، أسئلة بشأن دور السيد بيو (المرشح الرئاسي للحزب الشعبي لسيراليون) في النظام العسكري للمجلس الوطني الحاكم المؤقت الذي أطاح بحكومة حزب المؤتمر الشعبي العام في آذار/مارس 1992. وذكر السيد فوه بأنه من مسؤولية البلد أن يرفض رفضا جماعيا ترشيح السيد بيو في انتخابات عام 2012. 
	10 - وكانت هناك أيضا خلافات داخل الحركة الشعبية للتغيير الديمقراطي، ثالث حزب ممثَّل في البرلمان. وقد كان الحزب ممثَّلا على المستوى الوزاري في مجلس الوزراء منذ عام 2007، لكنه أعلن في 7 نيسان/أبريل انسحابه من الائتلاف مع الحزب الحاكم، وهو موقف تحداه علنا ثلاثة من وزرائه العاملين في إدارة كوروما. وأعلن اثنان منهم لاحقا استقالتهما من الحزب.
	11 - ومن الانتخابات الفرعية الحاسمة خلال الفترة المشمولة بالتقرير تلك التي جرت في مقاطعة كايلاهون في المنطقة الشرقية، في 28 أيار/مايو. ونشأ المقعد الشاغر هناك عن تعيين نائب برلماني من الحزب الشعبي لسيراليون في منصب وزاري في حكومة حزب المؤتمر الشعبي العام، واستقالته من الحزب لاحقا. وهذه المقاطعة جزء من المعقل السياسي للحزب الشعبي لسيراليون. وقد شهدت الحملة السياسية توترا ميزته اشتباكات بين أنصار الحزب الشعبي لسيراليون وحزب المؤتمر الشعبي العام والتجمع الوطني الديمقراطي. وللحيلولة دون زيادة تدهور الوضع، يسّر مكتب الأمم المتحدة المتكامل زيارة قام بها ممثلو المجتمع الدولي في فريتاون إلى المقاطعة. واجتمع هؤلاء بالمرشحين وغيرهم من الأطراف المعنية للتأكيد على ضرورة ضبط النفس. وساعد المكتب أيضا، بالتعاون مع لجنة تسجيل الأحزاب السياسية، في حثّ رابطة شباب جميع الأحزاب السياسية على قيادة الجهود الرامية إلى التصدي للعنف السياسي. وقد مهّد ذلك الطريق لإجراء انتخابات سلمية فاز بها مرشح الحزب الشعبي لسيراليون. 
	تنفيذ البيان المشترك الصادر في 2 نيسان/أبريل

	12- مع أن الحكومة لم تصدر بعد البيان الأبيض بشأن التحقيق في الاضطرابات السياسية التي وقعت في آذار/مارس 2009، فقد واصل مكتب الأمم المتحدة المتكامل جهوده للمساعدة على تنفيذ البيان المشترك الصادر في 2 نيسان/أبريل. وكان للمكتب، بتمويل من صندوق بناء السلام، دور أساسي في تيسير إنشاء الرابطة النسائية لجميع الأحزاب السياسية، التي أعلن عن إنشائها رسميا الرئيس كوروما في بو في 12 حزيران/يونيه. واغتنم الرئيس تلك الفرصة ليكرر تعهده بتخصيص حصة 30 في المائة من المناصب في مؤسسات الحكم والمؤسسات المنتخبة في البلد للنساء. وواصلت الرابطة، التي انتخبت في مؤتمرها العام لجنة تنفيذية وطنية، اتصالها الإعلامي وعقدت اجتماعات تنسيقية مع المجموعة البرلمانية النسائية والمستشارات ومنظمات المجتمع المدني بشأن سبل زيادة المشاركة السياسية للمرأة. 
	13 - ورابطة شباب جميع الأحزاب السياسية مبادرة أخرى يدعمها المكتب المتكامل، بدعم مالي من صندوق بناء السلام. وتضم الرابطة الحزب الشعبي لسيراليون والمؤتمر الشعبي العام والحركة الشعبية للتغيير الديمقراطي والتجمع الوطني الديمقراطي، وأصبحت تعمل بكامل طاقتها بعد إنشاء فروع في جميع الدوائر الانتخابية للبلد، البالغ عددها 112 دائرة. وأنشأت أيضا مكتبا في فريتاون. وللتأكيد على ضرورة المساءلة، أُعدّ دليل مالي. وستشكّل الرابطتان منتديين أساسيين للتشجيع على حل النزاعات والتسامح السياسي ونبذ العنف في انتخابات عام 2012.
	14 - وخلال الفترة المشمولة بالتقرير، أُعدّ برنامج توعية لنشر رسائل التسامح السياسي والتلاحم الوطني التي تضمنها البيان المشترك من خلال أفلام وعروض درامية. وسيُشرع قريبا في تنفيذ هذه البرامج، التي تستهدف أهالي المشيخات التي تعاني من توترات سياسية. وإضافة إلى ذلك، ستُبثّ الأفلام عبر شبكة التلفزيون والإذاعة الوطنية في مختلف أنحاء البلد. وقد اضطلع المكتب المتكامل بهذه الأنشطة الرامية إلى تنفيذ البيان المشترك بمساعدة مالية من صندوق بناء السلام.
	الأعمال التحضيرية لانتخابات عام 2012

	15 - تمضي قُدُما الأعمال التحضيرية لانتخابات عام 2012، المقرر مبدئيا عقدها في الربع الأخير من عام 2012. ومن أجل كفالة التنسيق والاتساق الملائمين في تخطيط الانتخابات، عُقد اجتماعان للجنة توجيه الانتخابات، اشترك في رئاستهما وزير المالية والتنمية الاقتصادية وممثلي التنفيذي. وحضرهما شركاء إنمائيون دوليون وجهات معنية وطنية رئيسية. وقدمت لجنة الانتخابات الوطنية لمحة عامة عن المساعدة المادية الهامة التي قدمتها الحكومة حتى الآن، حيث ستتقاسم التمويل المخصص للانتخابات مع الشركاء الدوليين. وبدأت اللجنة أيضا، بمساعدة من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، في استعراض خطتها الاستراتيجية للفترة 2010-2014، بالتركيز على ميزانية انتخابات عام 2012. وتدور المناقشات حاليا حول الشواغل التي أثارها ممثلو الشرطة أثناء اجتماعات لجنة التوجيه والتي تتعلق بضرورة إيلاء اهتمام خاص لتعزيز قدرة الشرطة على التحرك. 
	16 - ويجري إيلاء اهتمام خاص أيضا إلى بدء عملية الإصلاح القانوني للانتخابات تكفل، ضمن جملة أمور، معالجة الجدل القانوني الذي نشأ خلال الانتخابات الرئاسية لعام 2007 فيما يتعلق بصلاحية لجنة الانتخابات الوطنية في إبطال الأصوات. ووفقا لذلك، نظمت اللجنة، بدعم من صندوق التبرعات الانتخابية المشترك الذي يديره برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومن مكتب الأمم المتحدة المتكامل لبناء السلام في سيراليون، حلقة عمل بشأن الإصلاح القانوني للانتخابات خلال الفترة من 29 إلى 31 آذار/مارس 2011، حضرتها أحزاب سياسية وجهات من المجتمع المدني. وقدمت حلقة العمل توصياتها إلى لجنة تقنية تضم لجنة إصلاح القوانين وإدارة الموظفين القانونيين، ومكتب الأمم المتحدة المتكامل لبناء السلام في سيراليون، وممثلي المجتمع المدني. واستعرضت اللجنة النتائج التي توصلت إليها حلقة العمل وأصدرت توصيات بشأن عدة مسائل من قبيل البت في تواريخ إجراء الانتخابات العامة وقواعد انتخاب الرئيس، وسقوط الحق في المقاعد البرلمانية.
	17 - وبدأت عملية الإصلاح القانوني التي تشمل لجنة تسجيل الأحزاب السياسية، وستبحث مسائل تتعلق باختصاصات اللجنة، بما في ذلك الجزاءات التي تُفرض على الإخلال بقواعد سلوك الأحزاب السياسية وإمكانية منح صلاحية شبه قضائية لهذه اللجنة من أجل التعامل مع هذه المخالفات.
	18 - وقد أحرز تقدم كبير أيضا في إطار إعداد نظام لتسجيل الناخبين بالاستدلال البيولوجي من أجل انتخابات عام 2012. وأوفد برنامج الأمم المتحدة الإنمائي خبيرا دوليا عمل عن كثب مع اللجنة بشأن طرائق الاستعانة بهذا النظام. ووفقا لمقتضيات الشراء المعمول بها، حدد فريق للتقييم التقني مشترك بين لجنة الانتخابات الوطنية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في أوائل حزيران/يونيه جهتين فازتا بالعطاءات، قامتا منذ ذلك الحين بإجراء اختبارات ميدانية في سيراليون لمختلف عناصر معدات الاستدلال البيولوجي الخاصة بهما. ومن أجل كفالة الشفافية، جرت دعوة عدد من المراقبين من الأحزاب السياسية والمجتمع المدني ولجنة تسجيل الأحزاب السياسية لرصد الاختبارات. وكانت نتائج الاختبارات إيجابية حيث تمكن النظامان من معالجة البيانات المطلوبة.
	19 - وعقدت لجنة الانتخابات الوطنية مؤتمرا صحفيا في حزيران/يونيه من أجل التوعية بنظام الاستدلال البيولوجي. وتزمع اللجنة أيضا الاضطلاع بعملية موسعة لتوعية الناخبين وإحاطة الأحزاب السياسية علما بهذا النظام. ومن المقرر أن يجرى تسجيل الناخبين في الربع الأول من عام 2012.
	إسهامات الجهات الفاعلة غير الحكومية

	20 - خلال الفترة المشمولة بالتقرير، واصل مكتب الأمم المتحدة المتكامل لبناء السلام في سيراليون العمل مع المجلس المشترك بين الأديان، ورؤساء القبائل، ومجموعات الشباب والنساء، والفنانين، والمنظمات الأهلية، ووسائط الإعلام والمؤسسات الأكاديمية من أجل تعبئة الجهات الفاعلة غير الحكومية كي تضطلع بدور بنَّاء في انتخابات عام 2012. ويهدف المشروع أيضا إلى بناء قدرات هذه المؤسسات من أجل الاضطلاع، على الأجل الطويل، بمهام منع نشوب النزاعات والوساطة، لا سيما عند تخفيض الوجود السياسي للأمم المتحدة في سيراليون. وتحقيقا لهذه الغاية، نظم مكتب الأمم المتحدة المتكامل لبناء السلام في سيراليون، بالتعاون مع وزارة الحكم المحلي والتنمية المجتمعية، مؤتمرا لرؤساء القبائل، عقد في مدينة بو خلال الفترة من 19 إلى 22 نيسان/أبريل. وأفضى المؤتمر إلى اعتماد بيان بو المؤرخ 22 نيسان/أبريل 2011، الذي دعا، ضمن جملة أمور، رؤساء القبائل إلى البقاء على الحياد في الأمور السياسية. وبدأ مكتب الأمم المتحدة المتكامل لبناء السلام في سيراليون في برنامج تواصل للتعريف بما يتضمنه البيان. ويعمل المكتب أيضا، بالتعاون مع لجنة تسجيل الأحزاب السياسية، على الانتهاء من وضع ترتيبات بناء القدرات وتقديم دعم محدود في مجال البنية الأساسية لبعض الأحزاب السياسية في البلد.
	21 - وتم التوقيع على اتفاق بين المكتب وشبكة الإذاعة المستقلة من أجل تنسيق نشر رسائل السلام ونبذ العنف من خلال محطات الإذاعات المحلية التابعة للشبكة في البلد البالغ عددها 24 محطة. وقدم المكتب دعما مؤقتا إلى الخدمة الإخبارية ”أخبار شجرة القطن“، تعزيزا للروابط بينها وبين شبكة الإذاعة المستقلة. وتيسيرا لإجراء المزيد من المناقشات بشأن قواعد السلوك فيما يتعلق بوسائط الإعلام والمسائل المتعلقة بالانتخابات، قام المكتب برعاية مؤتمر عُقد في كينيما لرابطة الصحفيين في سيراليون. ويعمل المكتب، بالتشاور مع عدة جماعات شبابية ومع اتحاد سيراليون لقضايا الإعاقة، على وضع اللمسات النهائية لبرنامج للتوعية يستهدف الشباب والفئات المهمشة في البلد ويبعث رسائل من أجل نبذ العنف، باستخدام نهج قائم على التواصل بين الأقران، وكذلك من خلال الرياضة. وتنظم أيضا سلسلة من الحلقات الدراسية تهدف إلى تعزيز الوحدة الوطنية والتلاحم الوطني بالتعاون مع مؤسسات التعليم العالي. وتمول جميع هذه الأنشطة من صندوق الأمم المتحدة لبناء السلام.
	باء - التطورات الأمنية
	22 - ظل الوضع الأمني في جملته هادئا خلال الفترة المشمولة بالاستعراض. إلا أن الشرطة أعربت عن قلقها من انتشار الأسلحة الصغيرة، لا سيما البنادق المصنعة محليا. وشددت على الحاجة لأن يساعد الجمهور في منعها والحد من استخدامها. ويبدو أن الثغرات الحدودية التي تسمح بتدفق الأسلحة غير المشروعة تؤدي إلى تعقيد المشكلة. واستعدادا لانتخابات عام 2012، اعتمد فريق التنسيق التابع لمجلس الأمن الوطني، الذي يشمل الشرطة والقوات المسلحة وغير ذلك من وكالات القطاع الأمني، استراتيجية أمنية للانتخابات تبلغ تكلفتها 11.7 مليون دولار وتغطي عدة مجالات هامة تشمل التدريب واللوجيستيات وإنشاء جهاز للقيادة والرقابة.
	جيم - التطورات الاقتصادية والاجتماعية
	23 - مع ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي لسيراليون بنحو 5 في المائة خلال عام 2010، فإن الاقتصاد في سبيله للتغلب على آثار الانكماش الاقتصادي العالمي، الذي أدى إلى خفض النمو الحقيقي في الناتج المحلي الإجمالي إلى 3.2 في المائة خلال عام 2009. وكان الانتعاش الاقتصادي الذي حدث في عام 2010 مدفوعا بالنمو في قطاعات التصنيع والتعدين والتشييد والزراعة، ومدعوما خلال النصف الثاني بزيادة كبيرة في الإنفاق العام. وقد أفاد من الزيادة في الإنفاق العام العديد من مشاريع البنية الأساسية ذات الأولوية. 
	24 - إلا أنه نتيجة لعوامل من قبيل انخفاض قيمة العملة المحلية في عام 2010 وزيادة الإنفاق الحكومي، بلغ متوسط التضخم نحو 18 في المائة خلال عام 2010. وأدى التوسع المالي أيضا إلى زيادة أسعار الفائدة في الاقتصاد. وخلال النصف الأول من عام 2011، أرست الحكومة تدابير تصحيحية قوية من أجل تحقيق الاستقرار في الوضع المالي، وقد ثبتت حتى الآن فعالية هذه التدابير.
	25 - وفي أيار/مايو، زادت الحكومة الأسعار في محطات الوقود بنحو 30 في المائة نظرا لارتفاع الأسعار العالمية وإزالة الإعانات التي تقدم لدعم أسعار الوقود، ولكنها في وقت لاحق خفضت الأسعار بنحو 10 في المائة عند انخفاض الأسعار العالمية، وعندما واجهت تهديدات اتخذت شكل احتجاجات من جانب جماعات الشباب. ويمكن أن تؤدي هذه الزيادات إلى إلحاق المشقة بالفقراء، وتتطلع الحكومة إلى رفع مستوى شبكات الأمان.
	26 - وفيما يتعلق بقطاع التعدين، شرعت الحكومة في 20 تموز/يوليه في خطة عمل لمبادرة الشفافية في الصناعات الاستخراجية في سيراليون. وبالإضافة إلى خطة العمل، أنشئ فريق للتفاوض بشأن الثروة المعدنية من أجل استعراض كافة عقود التعدين. وفي وقت سابق، في 21 نيسان/أبريل، أقر البنك الدولي منحة قدرها 4 ملايين دولار لبناء القدرات المحلية من أجل إعداد اتفاقات تعدين والتفاوض بشأنها وكفالة الامتثال للأنظمة.
	27 - وستؤدي الزيادة التي من المرجح أن تحدث في الإيرادات المحلية المتحققة من قطاع التعدين وقطاع الهيدروكربونات إلى إيجاد فرص كبيرة، بما في ذلك تمكين الحكومة من التغلب على العجز الضخم في البنية الأساسية وزيادة الإنفاق على أولويات التنمية البشرية. وفي نفس الوقت ثمة مخاطر ويجب إدارة هذه الإيرادات بحرص من أجل تجنب أي آثار سلبية على القطاعات التقليدية من قبيل الزراعة، أو للحيلولة دون حدوث دورة ازدهار وكساد. وسيتعين النظر بحرص في هذه المسائل خلال إعداد استراتيجية برنامج التغيير 2 وتنفيذها.
	28 - واستمرت مبادرة الرعاية الصحية المجانية في تقديم عقاقير ورعاية صحية بالغة الأهمية لإنقاذ حياة الأطفال دون الخامسة، وكذلك الحوامل والمرضعات. وكفلت الحكومة إمكانية حصول الفئة المستهدفة على الرعاية الصحية على كافة المستويات، بدعم رئيسي من اليونيسيف، وإدارة التنمية الدولية بالمملكة المتحدة وشركاء آخرين. وبدأ بذل جهود في تعزيز نظم توزيع العقاقير ومنع تسربها خلال الفترة المشمولة بالتقرير. واكتمل خلال الفترة المشمولة بالتقرير إعداد وثائق الدعائم الخمس الرئيسية، بما في ذلك الاستعراض البرنامجي المشترك للخطة الاستراتيجية الوطنية بشأن فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز. وسوف تسترشد الإجراءات الوطنية للتصدي لفيروس نقص المناعة البشرية بهذه الوثائق خلال العقد المقبل. وسَنْ البرلمان أيضا مشروع قانون للجنة الوطنية المعنية بالإيدز، ينشئ اللجنة الوطنية وينص على حماية المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، بمن فيهم الأرامل. وسيوقّع الرئيس كوروما عليه عما قريب ليصبح قانونا.
	ثالثا - المخاطر الرئيسية التي تهدد توطيد السلام 
	ألف - الشباب
	29 - لا يزال الارتفاع غير المقبول في مستويات البطالة لدى الشباب قائما فضلا عن أنه يشكل خطرا يهدد عملية توطيد السلام. وتشمل المبادرات الحالية الرامية لمعالجة هذه المشكلة خطة النقد مقابل العمل التي خُصص لها 10 ملايين دولار، وكذلك خطة اقتراح العمالة التي خُصص لها مبلغ 6 ملايين دولار، اللذين يمولهما البنك الدولي. ويواصل البنك تقديم الدعم المؤسسي بقيمة 1 مليون دولار. كما يشارك برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومنظمة العمل الدولية والوكالة الألمانية للتعاون التقني في خطط عمالة الشباب وتمكينهم. 
	30 - وعُززت الجهود المبذولة لمعالجة بطالة الشباب بموافقة البرلمان، في 7 حزيران/يونيه 2011، على تعيين مفوض ليرأس اللجنة الوطنية للشباب مما يعزز التنسيق في هذا المجال. وأعربت الوزارات النظيرة عن نيتها التعاون مع اللجنة. وبعد تعيين المفوض، عُقد اجتماع للتخطيط الاستراتيجي لأصحاب المصلحة الرئيسيين في 10 و 11 حزيران/يونيه 2011. وقدم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي الدعم التقني من أجل إنشاء لجنة الشباب وقام بتجديد أماكن عملها. كما اشترى معدات مكتبية لها.
	باء - الفساد
	31 - لا يزال التصدي للفساد يشكل تحديا للحكومة. فخلال الفترة المشمولة بالتقرير، عززت لجنة مكافحة الفساد قدرتها على التحقيق والمقاضاة في قضايا الفساد تمشيا مع خطتها الاستراتيجية للفترة 2011-2013. وواصلت أيضا تحقيق اللامركزية في خدماتها وإشراك الإدارات الحكومية والجمهور من خلال برامج التوعية التي تهدف إلى غرس رسائل مكافحة الفساد في نفوس الجمهور. وفي 5 أيار/مايو، وقعت اللجنة مذكرة تفاهم مع حكومة المملكة المتحدة ستوفر إطارا للحوار وبناء القدرات.
	32 - وفي 13 أيار/مايو، قدمت اللجنة تقريرها السنوي، وكذلك شيكات بمبلغ 611 ليون (000 143 دولار)، ومبلغ 450 9 دولار إلى الرئيس كوروما، الذي أعاد تأكيد دعمه لعمل اللجنة. وفيما يتعلق بالمحاكمات التي تجريها اللجنة، بُرِّئت ساحة المدير العام للهيئة الوطنية للإيرادات من عدة اتهامات بالفساد غير أن اللجنة استأنفت هذا القرار. ومع ذلك ضَمِنَت اللجنة إدانة مسؤولين حكوميين آخرين بمن فيهم مسؤولون من الأمانة العامة لتغيير المواقف والسلوك التي تتولى مسؤولية تعزيز التجديد الأخلاقي في البلد. وتواجه اللجنة عددا من القيود بما في ذلك نقص الموظفين وعدم كفاية أماكن المكاتب في فريتاون. 
	جيم - الاتجار غير المشروع بالمخدرات والجريمة المنظمة
	33 - واصلت وحدة مكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية في سيراليون عملها في إطار مبادرة ساحل غرب أفريقيا. وسجلت الوحدة 28 حالة اعتراض للمخدرات منذ مطلع عام 2011 وحتى الآن. 
	34 - ومع ذلك، لا تزال زراعة القنب بغرض تصديره إلى الدول المجاورة تمثل مشكلة كبيرة. فقد واصل مكتب الأمم المتحدة المتكامل لبناء السلام في سيراليون مناقشاته مع الشرطة وأصحاب المصلحة الآخرين بشأن الخطوات اللازمة للقضاء على مزارع القنب الكبيرة، بواسطة الأموال المقدمة من منظمة المعونة الأيرلندية. وركزت المناقشات أيضا على الاستفادة من الخطة التجارية لأصحاب الحيازات الصغيرة، الذي يشجع الزراعة على نطاق صغير، باعتبارها وسيلة لتوفير أسباب رزق بديلة للعاملين في زراعة القنب. وأخيرا، تقوم وحدة مكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية حاليا بوضع استراتيجيات أخرى تشمل إجراءات مصادرة الأصول.
	35 - وخلال الفترة المشمولة بالتقرير، حشد مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة تمويلا إضافيا لتوفير أماكن عمل مناسبة لوحدة مكافحة الجريمة، ودعم تطوير قدرات التحليل الجنائي لدى شرطة سيراليون، وتعزيز قدرة الجناح البحري المشترك في الحد من الأنشطة غير المشروعة في المياه الإقليمية لسيراليون. وأجريت عمليات في مجالي إنفاذ القانون والاستخبارات بهدف تعزيز إدارة الحدود، وخصوصا في مطار لونجي الدولي. وبغية مكافحة غسل الأموال، واصل المكتب توفير التوجيه والمعدات إلى وحدة مكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، ووحدة الاستخبارات المالية، ولجنة مكافحة الفساد.
	رابعا - الدعم المقدم إلى المؤسسات الديمقراطية
	ألف - اللجنة الانتخابية الوطنية
	36 - بالإضافة إلى التحضيرات لإجراء انتخابات عام 2012، واصلت اللجنة الانتخابية الوطنية إجراء انتخابات فرعية برلمانية وانتخابات المجالس المحلية، وكذلك انتخابات زعماء القبائل بصورة موثوقة. وخُصص دعم تقني كبير تبلغ قيمته نحو 25 مليون دولار للجنة في صندوق التبرعات المشترك الذي يديره برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مجالات من قبيل دعم تكنولوجيا المعلومات وتعزيز المكاتب الموجودة في المقاطعات والأقاليم. ويتوخى التخطيط الحالي لانتخابات عام 2012 تخفيض مستوى الخبرة الدولية المقدمة إلى اللجنة على نقيض ما كان عليه الوضع أثناء انتخابات عام 2007، الأمر الذي يدل على نجاح الجهود السابقة في بناء قدرة اللجنة.
	37 - وظل التفاعل صعبا بين الحزب الشعبي لسيراليون واللجنة الانتخابية الوطنية نظرا لانتقاد الأعضاء المؤثرين في الحزب قيادة اللجنة الانتخابية وإعرابهم عن تحفظات بشأن برنامجٍ للتثقيف الانتخابي تديره اللجنة يهدف إلى إنشاء مجموعة من موظفي مجال الانتخابات مستقبلا. وفي الفترة قيد الاستعراض، أجازت المحكمة العليا للحزب الشعبي لسيراليون الترافع أمام المحكمة في القضية التي رفعها الحزب على اللجنة طاعنا في قرارها إلغاء أصوات الناخبين في 477 من مراكز الاقتراع خلال الانتخابات الرئاسية التي أجريت عام 2007. ولا تزال القضية قيد البت فيها. ومع ذلك، تواصل اللجنة الانتخابية تعاملها مع الأحزاب السياسية من خلال لجنتها للاتصال بالأحزاب السياسية، وتُجرى الآن مناقشات بين مكتب الأمم المتحدة المتكامل لبناء السلام في سيراليون ولجنة تسجيل الأحزاب السياسية واللجنة الانتخابية الوطنية بشأن كيفية تحسين عمل لجنة الاتصال ولا سيما التعاون بين الأحزاب السياسية واللجنة.
	باء - لجنة تسجيل الأحزاب السياسية
	38 - أدى رئيس لجنة تسجيل الأحزاب السياسية المعين حديثا، القاضي أديموسو، اليمين في 14 نيسان/أبريل. وكان هذا المنصب شاغرا لبعض الوقت، ومن المتوقع أن ينشِّط تعيين القاضي أديموسو عمل اللجنة في تعزيز الوساطة بين الأحزاب السياسية مع اقتراب موعد إجراء انتخابات عام 2012. وسوف تقود اللجنة أيضا، بدعم من مكتب الأمم المتحدة المتكامل، الجهود الرامية إلى تعزيز الحوار فيما بين الأحزاب والنهوض بالبيان المشترك الصادر في 2 نيسان/أبريل. ويجري حاليا وضع الصيغة النهائية للمساعدة المقدمة إلى اللجنة على النحو المتوخى في صندوق التبرعات الانتخابية المشترك. وبوجود الدعم الإضافي المقدم من وكالة التنمية الدولية التابعة للولايات المتحدة، عُزِّزت قدرة لجنة تسجيل الأحزاب السياسية على الوساطة وتسوية النزاعات بتدريب أفراد من لجانها المعنية برصد قواعد السلوك في المقاطعات. وقد بدأ انعقاد الجلسات العادية للجان.
	جيم - اللجنة المستقلة لوسائط الإعلام
	39 - في الفترة المشمولة بالتقرير، أيدت المحكمة العليا في سيراليون قرارا أصدرته اللجنة المستقلة لوسائط الإعلام، رفضت فيه الترخيص لمجلس مدينة فريتاون بتشغيل محطة إذاعية. وهذا المجلس يديره حزب المؤتمر الشعبي العام الحاكم. وأيدت المحكمة العليا أيضا قرارا أصدرته اللجنة يقضي بإغلاق محطة إذاعة الحزب الشعبي لسيراليون. وأشارت اللجنة آنذاك إلى أن ما تبثه المحطات الإذاعية للأحزاب السياسية أسهم في وقوع حوادث تعصب وعنف سياسيين. وستتلقى اللجنة المساعدة في إطار صندوق التبرعات الانتخابية المشترك بغية تحسين آلياتها التنظيمية المتعلقة بوسائط الإعلام خلال الفترة التي تسبق إجراء الانتخابات في عام 2012.
	دال - هيئة الإذاعة السيراليونية
	40 - في محاولة لإثبات أنه يمكن لهيئة الإذاعة السيراليونية أن تكون نزيهة وأن تتيح خدماتها لكافة الأحزاب السياسية، فقد نقلت الهيئة وقائع المؤتمر الوطني للحزب الشعبي لسيراليون الذي اختتم أعماله مؤخرا وأتاحت بثا حيا لمرشحي الحزب التسعة عشر للانتخابات الرئاسية. وواصل مكتب الأمم المتحدة المتكامل لبناء السلام في سيراليون، بمساعدة مالية من صندوق بناء السلام، مساعدة الهيئة بدعم مرتبات 160 موظفا، وكذلك بإسداء المشورة التقنية في إنتاج البرامج. غير أنه قد يكون ثمة ضرورة لاستعراض القدرات المالية والتشغيلية للهيئة لتمكينها من العمل بفعالية باعتبارها إذاعة وطنية مستقلة. وينبغي أن يراعي هذا الاستعراض مستوياتها من حيث الملاك الوظيفي والأجور مقابل الموارد المتاحة.
	هاء - البرلمان
	41 - بدأ البرلمان، بدعم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، استقدام موظفين لثماني دوائر إدارية حسبما يدعو إليه قانون الخدمة البرلمانية. وسيتولى بعض الموظفين مسؤولية إعداد المحاضر الحرفية للجلسات البرلمانية وتعميم التشريعات البرلمانية على الجمهور.
	واو - اللامركزية وتفويض المهام
	42 - بقي عدد المهام التي تم التفويض بها في عملية اللامركزية وتفويض المهام 46 مهمة من أصل 80 مهمة، الذي يمثل عددها الإجمالي. وقد أعاق التقدمَ في عملية تفويض المهام تقاعسُ الحكومة المركزية، مقترنا بقدرة محدودة في مجالات رئيسية في بعض المجالس المحلية وسوء شروط الخدمة.
	خامسا - حقوق الإنسان
	اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان
	43 - خلال الفترة المشمولة بالتقرير، مارست لجنة حقوق الإنسان في سيراليون ولايتها شبه القضائية في أول جلسة علنية لها تخص 235 من جنود القوات المسلحة لجمهورية سيراليون الذين أجبروا على التقاعد إذ صنفتهم القوات المسلحة في فئتي ”مرضى مزمنون“ و ”مختلون عقليا“. وفي قرار تاريخي صدر في 27 حزيران/يونيه 2011، اعتبرت اللجنة أن الجنود السابقين قد عانوا من التمييز والمعاملة اللاإنسانية وأن حقهم في الخصوصية قد انتهك. ولم تستأنف الحكومة هذا القرار.
	44 - وفي تطور هام آخر، أقرت لجنة التنسيق الدولية المعنية بالمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان استقلالية اللجنة بمنحها اعتمادا من المركز ”ألف“ في حزيران/يونيو 2011.
	45 - وفي 10 آذار/مارس 2011، وافق البرلمان بالإجماع على قانون الأشخاص ذوي الإعاقة الذي ينص على إنشاء لجنة وطنية للأشخاص ذوي الإعاقة. وشكّل هذا خطوة كبيرة نحو معالجة التحدي المتمثل في التمييز.
	46 - ونفذ مكتب الأمم المتحدة المتكامل لبناء السلام في سيراليون عدة برامج لبناء القدرات في الفترة قيد الاستعراض، من قبيل توفير الدعم التقني إلى لجنة حقوق الإنسان في إنشاء مديرية الرصد والبحوث، وتوفير التدريب لموظفيها في مجال رصد حقوق الإنسان.
	سادسا - القضايا الجنسانية
	47 - خلال الفترة المشمولة بالتقرير، اعتمد مكتب الأمم المتحدة المتكامل لبناء السلام في سيراليون وفريق الأمم المتحدة القطري، بما يتماشى مع استراتيجية الرؤية المشتركة، نهجا مكوّنا من أربعة محاور في معالجة القضايا الجنسانية يتألف من: (أ) تعزيز فرص المرأة والفتاة في الحصول على الرعاية الصحية؛ (ب) إمكانية المشاركة السياسية وصنع القرار؛ (ج) احتكام المرأة والفتاة إلى القضاء؛ (د) بذل الجهود لمعالجة العنف الجنساني. ومن المقرر مبدئيا الاحتفال بيوم الأمم المتحدة العالمي المفتوح للمرأة والسلام يومي 27 و 28 أيلول/سبتمبر، ويجري التخطيط حاليا للاحتفال بهذه المناسبة. 
	48 - وبشأن تنفيذ قرار مجلس الأمن 1325 (2000) المتعلق بالمرأة والسلام والأمن وخطة عمل سيراليون الوطنية، واصل المكتب وأعضاء فرقة العمل M30، وهي ائتلاف من جماعات الدعوة، إعداد مشروع قانون بشأن تخصيص حصة 30 في المائة للمرأة في المناصب الانتخابية في البلد. وسيقدم مشروع القانون إلى البرلمان في أيلول/سبتمبر 2011 في مسعى لزيادة مشاركة المرأة. وأثناء مناسبة أقيمت في 29 آذار/مارس 2011 احتفالا باليوم الدولي للمرأة ولتعزيز خطة العمل الوطنية، ألقى الرئيس كوروما خطابا جاء فيه أن مشروع قانونٍ للجرائم الجنسية يقضي بإنزال عقوبة قصوى وإلزامية بمرتكبي الاغتصاب، سيجري التعجيل بإقراره في البرلمان. وتعهد الرئيس بدعم التشريع القاضي بتخصيص حصة 30 في المائة للمرأة، وأعلن أن يوم 8 آذار/مارس، اليوم الدولي للمرأة، سيغدو عيدا وطنيا. وبالمثل، ستتم مراجعة قانون زعامة القبائل في سيراليون للسماح للمرأة بتقلد زعامة القبيلة في جميع أنحاء البلد. ووافق مجلس الوزراء، منذ ذلك الوقت، على مشروع قانون الجرائم الجنسية الذي سيقدم إلى البرلمان في أيلول/سبتمبر 2011.
	49 - ومن الخطوات الأخرى التي اتخذت في ما يتعلق بتنفيذ خطة العمل الوطنية وفي مجال التصدي للعنف الجنسي والجنساني، إنشاء مكاتب استعلامات في محاكم فريتاون تقدم المشورة بشأن القوانين التي تمس المرأة والفتاة. ويجري حاليا النظر في خطط لتوسيع المشروع يشمل مدناً أخرى. وأُسست في فريتاون محاكم مختصة تعقد جلساتها أيام السبت لمعالجة مسائل العنف الجنسي والجنساني، مما أدى إلى خفض عدد قضايا العنف الجنسي والجنساني المتراكمة. وكذلك لتسهيل الملاحقة القضائية في قضايا العنف الجنسي والجنساني، عمل مكتب الأمم المتحدة المتكامل لبناء السلام في سيراليون بشكل وثيق مع منظمات المجتمع المدني ومع الشرطة لتوفير برنامج مخصص لحماية الشهود. إذ أن غياب الشهود أو ترددهم، أحيانا، بالنسبة للإدلاء بشهاداتهم خشية احتمال تعرضهم للانتقام، أعاق عملية الملاحقة القضائية في قضايا العنف الجنسي والجنساني. وساعد أيضا توفر الفحوصات الطبية المجانية لضحايا حالات العنف الجنسي والجنساني نتيجة لتدخلات مكتب الأمم المتحدة والجهات المعنية المحلية، عملية الملاحقة القضائية في قضايا العنف الجنسي والجنساني إذ تعذر على بعض الضحايا تحمل الرسوم المفروضة على هذه الفحوصات.
	50 - وأُنشئت، في أيار/مايو وتموز/يوليه، بمساعدة المكتب وهيئة الأمم المتحدة للمرأة وصندوق الأمم المتحدة للسكان، ثلاثة رابطات سوويز (الزعيمات التقليديات) على مستوى المقاطعة، بهدف التوصل إلى توافق في الآراء مع السوويز بألاّ يمارس تشويه الأعضاء التناسلية للإناث على الفتيات دون سن الثامنة عشرة. ويسعى المكتب إلى العمل عن كثب مع السوويز، في تغيير المواقف تجاه تشويه الأعضاء التناسلية للإناث.
	51 - وفيما يتعلق بتعميم مراعاة المنظور الجنساني في القطاع الأمني، واصلت شرطة سيراليون دعم العديد من الموهوبات في خدمتها من خلال ترفيعهن في إطار برنامج الترقية المعجلة. ووضَعت أيضا سياسات للموارد البشرية أكثر ملاءمة للأسرة، فيما يواصل عدد الموظفات في الارتفاع، حيث يزيد حاليا على 10 في المائة بقليل.
	سابعا - إدامة بناء السلام 
	52 - خلال الفترة المشمولة بالتقرير، حصل فريق الأمم المتحدة القطري على 000 282 9 دولار من صندوق الأمم المتحدة لتوحيد الأداء (مقارنة بـ 000 700 9 من صندوق توحيد الأداء في عام 2010)، وهو تمويل يتم توجيهه من خلال صندوق سيراليون الاستئماني المتعدد المانحين المُنشأ في إطار استراتيجية الرؤية المشتركة. وجاءت الأموال الأخرى التي أُودعت في الصندوق في عام 2011 من الوكالة الأسترالية للتنمية الدولية ووزارة التنمية الدولية في المملكة المتحدة ووزارة الخارجية الكندية. وقد كان تمويل استراتيجية الرؤية المشتركة عبر صندوق سيراليون الاستئماني أقل من المأمول منذ استحداثها، ونتيجة لذلك، يشكل صندوق بناء السلام مصدرا هاما من مصادر التمويل بالنسبة للأمم المتحدة في سيراليون منذ عام 2007. ويواصل صندوق بناء السلام في سيراليون دعم مشاريع تتعلق بجهات فاعلة غير حكومية وبضحايا الحرب، وكذلك بعناصر جنسانية، في استراتيجية الرؤية المشتركة، مثل تعزيز الأخذ نظام لإحالة ضحايا العنف الجنسي والجنساني، وتطوير بيئة قانونية تعترف بحقوق المرأة والفتاة.
	53 - وفي الفترة من 24 إلى 27 أيار/مايو 2011، اشترك رئيس تشكيلة سيراليون التابعة للجنة بناء السلام والممثل الدائم لكندا لدى الأمم المتحدة، بقيادة السفير جون ماكني، في قيادة وفد مكون من عدة دول أعضاء لزيارة سيراليون. واجتمع الوفد مع مجموعة من الجهات الفاعلة الوطنية والشركاء الدوليين، بما في ذلك الرئيس كوروما ووزيرا الخارجية والمالية، وممثلو الأحزاب السياسية والمؤسسات الديمقراطية في سيراليون، وكذلك المجتمع المدني وأعضاء السلك الدبلوماسي في فريتاون. وركزت الزيارة على المجالات ذات الأولوية للجنة بناء السلام في مجال الحوكمة الرشيدة، ومكافحة الاتجار بالمخدرات وغير المشروعة، وكذلك البطالة في أوساط الشباب. وأُتيحت للوفد فرصة إجراء مناقشة مطولة لانتخابات عام 2012 مع جميع الجهات المعنية. وأثنى وفد اللجنة على التقدم الملحوظ الذي أحرزته سيراليون في توطيد مؤسساتها الديمقراطية، وكرر الإعراب عن دعم اللجنة للمرحلة النهائية من عمليتها لبناء السلام. ومن المهم أن الوفد ناشد بصورة خاصة، جميع الأطراف على المنافسة الشريفة في انتخابات عام 2012، التي تستند إلى قواعد واضحة يتفق عليها، ويقبل بها، جميع الأطراف قبل موعد الانتخابات بوقت كاف.
	ثامنا - المحكمة الخاصة لسيراليون 
	54 - اختُتمت المرافعات الختامية في المحاكمة الأخيرة أمام المحكمة الخاصة للرئيس الليبري السابق تشارلز تايلور في 11 آذار/مارس 2011. ويُتوقع صدور الحكم بشأنها في أيلول/سبتمبر 2011.
	55 - وفي 24 أيار/مايو 2011، أصدرت الدائرة الابتدائية الثانية أوامر في قضيتين منفصلتين وجِّهت فيهما إلى خمسة أشخاص تهمة ازدراء المحكمة الخاصة. وتعلقت القضيتان بالتأثير على الشهود في المحاكمات المتصلة بأعضاء سابقين في المجلس الثوري للقوات المسلحة، وبتشارلز تايلور. فأقر شخص واحد بالذنب في قضية المجلس الثوري، وتأجلت القضية المتصلة بمحاكمة تشارلز تايلور إلى وقت لاحق في هذا العام.
	56 - وتُبرز كلتا القضيتين ضرورة حماية الشهود في إطار المسؤوليات المتبقية للمحكمة. وعليه، فقد بدأت المناقشات مع الحكومة بشأن إنشاء برنامج وطني لحماية الشهود يخدم شهود المحكمة الخاصة والشهود في إطار النظام الوطني.
	تاسعا - التعاون الإقليمي
	57 - واصلت سيراليون تعزيز العلاقات مع جيرانها ومع البلدان الأخرى في المنطقة دون الإقليمية. وفي 21 حزيران/يونيه، استضاف الرئيس كوروما قمة مصغرة استغرقت يوما واحدا للجنة مخصصة مؤلفة من خمس دول لرؤساء الدول الأعضاء في الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، من أجل مراجعة التعيينات في الهيئات النظامية للجماعة، بما في ذلك المحكمة التابعة للجماعة والأجهزة الأخرى التابعة للجنة. وحضر الاجتماع رؤساء ليبريا وغينيا - بيساو وتوغو، وكذلك وزير خارجية مالي.
	58 - وحضر الرئيس كوروما، في 17 تموز/يوليه في مونروفيا، مؤتمر قمة استثنائي لرؤساء دول وحكومات اتحاد نهر مانو. وأعرب مؤتمر القمة عن الارتياح للسلام والاستقرار النسبيين في حوض نهر مانو، وكذلك للتطورات الإيجابية في غينيا وكوت ديفوار. وفي بيان ختامي اعتُمد في نهاية مؤتمر القمة، تعهد المشاركون بتعزيز التعاون فيما بينهم لتحقيق الأمن المشترك وتطوير الهياكل الأساسية فيما بين الدول الأعضاء في اتحاد نهر مانو.
	عاشر - الملاحظات والتوصيات 
	59 - أحيي سيراليون على الجهود المبذولة لتوطيد السلام والتقدم المحرز على الصعيد الاجتماعي الاقتصادي، رغم التحديات الكبيرة. فذلك التقدم دليل على الجهود الدؤوبة التي تبذلها حكومتها والجهات الفاعلة الأخرى التي تظل مساهمتها في تعزيز التلاحم الوطني والتسامح السياسي ونبذ العنف بالغة الأهمية سواء قبل انتخابات عام 2012 أو خلالها أو بعدها.
	60 - وإنني أشعر بالتفاؤل إزاء عملية بدء تسجيل الناخبين التي سيشهدها الربع الأول من عام 2012. وأحث جميع الأطراف السياسية ومؤيديها على التعاون في سبيل المصلحة الوطنية من أجل تهيئة بيئة سلمية ومواتية لإجراء عملية انتخابية تستوفي المعايير الديمقراطية المقبولة. ومن الضروري أيضا أن تضم سيراليون أحزابا سياسية قوية وواثقة، تُعدُّ في نهاية المطاف عوامل للتغيير. ولذلك فإنني أدعو قادة الأحزاب السياسية في سيراليون إلى تعزيز ثقافة الحوار البنّاء الرامي إلى التوصل إلى حل سلمي للخلافات بين الأحزاب وداخل الحزب الواحد. 
	61 - وأحث وسائط الإعلام على الاضطلاع بدور أكثر إيجابية في العملية الانتخابية وعدم إصدار أي منشورات تحريضية يمكن أن تثير التوترات أو تشعل فتيل العنف. كما أدعو وسائط الإعلام إلى الالتزام بمدونة قواعد سلوك وسائط الإعلام المنقحة المتفق عليها من أجل المساعدة على تهيئة بيئة سلمية والحفاظ عليها. وقد أثبتت هيئة الإذاعة السيراليونية أنها تشكّل أداة مفيدة في نشر المعلومات وتعزيز التلاحم الوطني. ولا بد من بذل قصارى الجهود من أجل تعزيز القدرات التشغيلية للهيئة لتتمكن من مواصلة الاضطلاع بدورها بوصفها إذاعة وطنية مستقلة. 
	62 - وإنني أشجع تعزيز التعاون بين قطاع الصناعة الاستخراجية والشركاء الوطنيين والدوليين. فالصناعات الاستخراجية في سيراليون أساسية لتعزيز الازدهار الاقتصادي في البلد إذ أنها توفّر إيرادات للحكومة يمكن، بدورها، أن تولد فرص عمل. وترتبط بذلك ارتباطاً وثيقاً الحاجةُ إلى إيلاء مزيد من الاهتمام للقضايا الاجتماعية، وخصوصاً الحد إلى أدنى درجة ممكنة من الفقر والضغوط التضخمية وبطالة الشباب وغيرها من المشاكل التي يواجهها معظم سكان سيراليون. ويجب أيضا إنشاء آليات قوية للمساءلة والشفافية لضمان استدامة آفاق النمو الاقتصادي.
	63 - وإنني أرحب باقتراح الرئيس كوروما المتصل بعقد مؤتمر وطني لجميع المعنيين، في أقرب فرصة، من أجل معالجة المظالم السياسية وغيرها من المظالم والتوصل إلى اتفاق بشأن طرائق عقد انتخابات سلمية وتعزيز الجهود الرامية إلى تحقيق الوفاق والتلاحم الوطنيين أمام التحديات الرئيسية التي يواجهها البلد. ويقف ممثلي التنفيذي على أهبة الاستعداد لمساعدة حكومة سيراليون في تنظيم هذا المؤتمر الهام. 
	64 - وأثني على الجهود المتواصلة التي يبذلها الرئيس كوروما وحكومته لتنفيذ قرار مجلس الأمن 1325 (2000)، خصوصا من خلال التشريع المقترح المتصل بتخصيص نسبة 30 في المائة من المناصب الانتخابية للنساء. ومن الأهمية بمكان أن يأخذ التخطيط لانتخابات عام 2012 في الاعتبار أيضا الأبعاد الجنسانية اللازمة، وأحث جميع الأطراف المعنية على المساهمة بشكل كامل في هذه العملية. 
	65 - وأود أيضا أن أعرب عن تقديري للدعم المتواصل الذي تقدمه لجنة بناء السلام في سيراليون، بالإضافة إلى الالتزام القوي من جانب رئيس تشكيلة سيراليون المنتهية ولايته، السفير جون ماكني، الممثل الدائم السابق لكندا لدى الأمم المتحدة. فعمله مع الجهات المعنية الوطنية والدولية قد خدم قضية بناء السلام في سيراليون كما دعم بشكل كبير الجهود التي يبذلها مكتب الأمم المتحدة المتكامل لبناء السلام في سيراليون. وعلى مدى الأشهر المقبلة، ينبغي أن تواصل لجنة بناء السلام دعم أهداف بناء السلام الأساسية في سيراليون، وأن تكثّف مشاركتها في دعم العملية الانتخابية في البلد وأن تقدم المشورة في الوقت المناسب إلى مجلس الأمن للنظر فيها. 
	66 - ومع أخذ التخطيط للانتخابات عام 2012 في الحسبان، أوصي بأن يتم تجديد ولاية مكتب الأمم المتحدة المتكامل لبناء السلام في سيراليون، الواردة في قرار مجلس الأمن 1940 (2010) والقرارات السابقة ذات الصلة، لمدة سنة واحدة أخرى. فهذا التجديد سيمكّن المكتب أيضاً من مواصلة بذل جهود توطيد السلام والمصالحة الوطنية، وتقديم الدعم للإصلاحات في مجال الحوكمة، ومكافحة الفساد والاتجار بالمخدرات والجريمة المنظمة، ومعالجة مشكلة البطالة بين الشباب، وبناء الدعم للحصول على المساعدة من الجهات المانحة الدولية. 
	67 - وأخيرا، أود أن أشكر الرئيس كوروما وحكومة سيراليون على دعمهما المتواصل لمكتب الأمم المتحدة لبناء السلام في سيراليون في مجال الاضطلاع بولايته. وأود أن أعرب عن تقديري لشركاء سيراليون الدوليين في التنمية ومصرف التنمية الأفريقي والبنك الدولي لمساهماتها في عملية توطيد السلام في سيراليون. كما أتقدم بالشكر إلى موظفي المكتب ومنظومة الأمم المتحدة في سيراليون على جهودهم الدؤوبة المبذولة في إطار تنفيذ ولاية المكتب بقيادة ممثلي التنفيذي، مايكل فون دير شولنبرغ.

