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م املتحـدة املتكامـل لبنـاء الـسالم     ـــ ب األمــن مكتــام عـــر األمني الع  ــتقري    
  يف سرياليون

    
  مقدمة  -أوال   

) ٢٠١٠ (١٩٤١و  ) ٢٠٠٩ (١٨٨٦يقدَّم هذا التقرير عمال بقرارات جملـس األمـن            - ١
ــام أن يقــدم  ، الــيت طلــب فيهــا اجمللــس إىل  )٢٠١١( ٢٠٠٥و  ــشطة  األمــني الع ــرا عــن أن  تقري

ويغطـي هـذا التقريـر      . مكتب األمم املتحدة املتكامل لبناء السالم يف سرياليون كـل سـتة أشـهر             
  .٢٠١٢فرباير / شباط٢٩ إىل ٢٠١١سبتمرب / أيلول١الفترة من 

  
  التطورات الرئيسية  -ثانيا   

ــال          - ٢ ــد األعم ــسياسية يف البل ــة ال ــى احلال ــت عل ــالتقرير، هيمن ــشمولة ب ــرة امل خــالل الفت
ــضريية ل ــة،     التحـ ــالس احملليـ ــات اجملـ ــة وانتخابـ ــية والربملانيـ ــات الرئاسـ ــتعقد النتخابـ ــيت سـ  يف الـ

وشــهدت هــذه الفتــرة أيــضا زيــادة يف التــوترات الــسياسية طالــت    .نــوفمرب/تــشرين الثــاين ١٧
أساســا مؤيــدي احلــزب احلــاكم، مــؤمتر عمــوم الــشعب، وحــزب املعارضــة الرئيــسي، احلــزب    

اك تطـورات اجتماعيـة واقتـصادية إجيابيـة يف البلـد، تعـزى           إال أنه كانت هنـ    . الشعيب لسرياليون 
  . يف املقام األول إىل زيادة استغالل املوارد الطبيعية الوفرية يف البلد، وال سيما املعادن

  
  التطورات السياسية   -ألف   

ــسياسية الــيت     - ٣ ــوترات ال ــرة  ٢٠١٢ انتخابــات عــام  شــابتلقــد تزايــدت الت  خــالل الفت
ــالتقري  ــول٩ففــي  .راملــشمولة ب ــوس   ، تعرضــ٢٠١١ســبتمرب / أيل ــد جولي ــة حتمــل العمي ت قافل

، وهو املرشح الرئاسي للحزب الشعيب لـسرياليون، هلجـوم مـن قبـل مؤيـدي           )املتقاعد(بيو   مادا
ويف نفـس اليـوم،     . إصـابته جبـروح   مؤمتر عموم الشعب يف بو يف املنطقـة اجلنوبيـة، ممـا أدى إىل               

ليون النـار يف مكتـب املقاطعـة التـابع ملـؤمتر عمـوم الـشعب                أضرم مؤيدو احلـزب الـشعيب لـسريا       
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وملـا حاولـت شـرطة      . مبنيني سكنيني تعود ملكيتهما ملؤيـدين ملـؤمتر عمـوم الـشعب يف بـو               ويف
السيطرة على الوضع، قتل شخص واحد وأصيب عدة أشخاص يف أحداث العنـف،             سرياليون  

سـبتمرب، أدان رئـيس     / أيلـول  ١٠ويف  . كممبن فيهم رئيسة جناح املرأة اإلقليمي يف احلزب احلـا         
يتــألف كورومــا أحــداث العنــف وأعلــن إنــشاء فريــق حتقيــق مــستقل   ســرياليون إرنــست بــاي  

. يــة، بغــرض التحقيــق يف احلــادث   منظمــات اجملتمــع املــدين يف ســرياليون والــدوائر األمن     مــن
 يف أحـداث    سبتمرب، خلص الفريق إىل أن مؤيدي كـال احلـزبني كـانوا ضـالعني             / أيلول ٣١ ويف

وقدم الفريق أيضا توصيات هتدف إىل حتـسني عمـل الـشرطة وتعزيـز روح املـساءلة يف                  .العنف
تقدمي تقريـر الفريـق، رفعـت دعـاوى جنائيـة      فترة وجيزة من    د  وبع. أوساط األحزاب السياسية  

  .ضد مؤيدين للحزبني اهتموا بالضلوع يف احلادث
لعـام للـشرطة حظـرا علـى كـل املواكـب            ، فرض املفتش ا   ٢٠١١سبتمرب  / أيلول ٩ويف    - ٤

 كــــانون ١٢وُرفــــع احلظــــر يف . والتجمعــــات الــــيت تنظمهــــا األحــــزاب الــــسياسية يف البلــــد
 بعـد توقيـع كـل مـن مـؤمتر عمـوم الـشعب واحلركـة الـشعبية مـن أجـل            ٢٠١١ديـسمرب  /األول

تفـاهم  التغيري الدميقراطي وحـزب التحريـر الـشعيب واحلركـة الدميقراطيـة املتحـدة علـى مـذكرة                   
 مواكـب   أثنـاء ني  مـشرف  نـشر تلزم األحزاب السياسية بإجراء مشاورات منتظمة مع الـشرطة، و         

ة مبدونــة قواعــد ســلوك األحــزاب الــسياسية وبقــانون النظــام  دقــ، والتقيــد باألحــزاب الــسياسية
ذكرة املــومل يوقــع كــل مــن احلــزب الــشعيب لــسرياليون والتحــالف الــدميقراطي الــوطين    .العــام
رئـيس جلنـة   بـدال مـن    الوثيقـة،    وقعـت أثنـاءه   تـرأس االجتمـاع الـذي       للشرطة   العام   املفتش نأل

 احلزبان علـى أن الـشرطة ال متلـك أي سـلطة قانونيـة حلظـر             وأصر .تسجيل األحزاب السياسية  
  .مواكب األحزاب السياسية وجتمعاهتا

متر ، انــدلعت اشــتباكات جمــددا بــني مؤيــدي مــؤ  ٢٠١٢ينــاير / كــانون الثــاين١٤ويف   - ٥
. عموم الـشعب واحلـزب الـشعيب لـسرياليون أثنـاء انتخـاب فرعـي للمجلـس احمللـي يف فريتـاون               

وأطلقت الشرطة الغاز املسيل للدموع لتفريق مؤيدي احلـزبني الـذين كـانوا يرشـقون احلجـارة                 
وأثناء تلك احلوادث، ظل مكتـب      . وقد تسبب احلادث يف إصابة أربعة أشخاص      . يف الشوارع 

 املتكامــل لبنــاء الــسالم يف ســرياليون، بالتعــاون مــع جلنــة تــسجيل األحــزاب         األمــم املتحــدة 
ــادة احلــزب الــشعيب لــسرياليون ومــؤمتر عمــوم الــشعب،       الــسياسية، علــى اتــصال وثيــق مــع قي

 إىل أقصى حد يف مـا يـضطلعون بـه     بضبط النفس مها على تشجيع مؤيديهما على التحلي       وحثا
ة الدعم اللوجسيت أيضا ألعـضاء الفريـق الـذي حيقـق          وقدمت األمم املتحد  . من أنشطة سياسية  

  .سبتمرب/ أيلول٩يف حادث 
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وأبرز الرئيس كوروما يف الكلمة الـيت ألقاهـا أثنـاء افتتـاح الـدورة اخلامـسة للربملـان يف            - ٦
املاضـية، وعـرض    األربـع   سنوات  الـ  إجنازات إدارته على مـدى       ٢٠١١أكتوبر  /تشرين األول  ٧

وأكــد علــى أن احلــزب الــشعيب لــسرياليون . وحتوهلــا يف األجــل الطويــلرؤيتــه لتنميــة ســرياليون 
ومؤمتر عموم الشعب واحلركة الشعبية من أجل التغيري الدميقراطي، وهي ثالث حـزب ممثـل يف          

وقــدم الــرئيس .  يف حتــول البلــد ولــديها الكــثري مــن القواســم املــشتركة شــركاء مجيعــاالربملــان، 
يف عـام   سـلمية   ة إجراء انتخابـات حـرة ونزيهـة وشـفافة و          ضمانات بشأن اعتزام احلكومة كفال    

 ينتمون للحزب الشعيب لـسرياليون واحلركـة الـشعبية          ومن ناحية ثانية، قاطع برملانيون    . ٢٠١٢
مـن أجـل التغـيري الـدميقراطي افتتـاح الربملـان، احتجاجـا علـى مجلـة أمـور منـها حظـر املواكــب             

  .سبتمرب يف بو/ أيلول٩ي اليت وقعت يف والتجمعات السياسية عقب أحداث العنف السياس
ــا      / شــباط٧ويف   - ٧ ــسرياليون بيان ــشعيب ل ــر، أصــدر املرشــح الرئاســي عــن احلــزب ال فرباي

 بإعـادة تـسليح مقـاتلني سـابقني          الـشعيب العـام    احلـزب احلـاكم؛ حـزب املـؤمتر       صحفيا يتهم فيه    
لــشعيب لــسرياليون، املقاطعــات اجلنوبيــة والــشرقية، الــيت تــشكل معاقــل للحــزب ا  نــشرهم يف و

وأنكـرت احلكومـة هـذه       .بغرض زيادة عدد األصوات املؤيـدة للحـزب احلـاكم وإثـارة العنـف             
ــى العنــف      ــالتحريض عل ــسرياليون ب ــشعيب ل  / شــباط١٠ويف . االدعــاءات، واهتمــت احلــزب ال

شرطة حتقيقــا يف ادعــاءات احلــزب الــشعيب لــسرياليون ودعــت العميــد بيــو        الــبــدأت  فربايــر
  .ىل إثبات االدعاءات الواردة يف بيانه الصحفي بغرض تيسري التحقيقاتإ) املتقاعد(
فربايـر، نظمـت حكومـة سـرياليون        / شباط ١يناير إىل   / كانون الثاين  ٢٠ويف الفترة من      - ٨

ودعا الرئيس كورومـا، يف بيـان أدىل بـه يف املـؤمتر،             . مؤمترا وطنيا يعىن بتنمية سرياليون وحتوهلا     
يــادة الفــرص املتاحــة للبلــد إىل أقــصى حــد مــن خــالل زيــادة إيــرادات  مــواطين ســرياليون إىل ز

ويف ختـام املـؤمتر، اعتمـدت إعالنـات بـشأن اجملـاالت املواضـيعية الرئيـسية، مـن قبيـل                     . التعدين
احلوكمة السياسية واالقتصادية؛ وتنميـة القطـاع اخلـاص؛ وإدارة املـوارد الطبيعيـة؛ ودعـم أبنـاء          

. اءلة؛ وأطـــر اســـتغالل املـــوارد الطبيعيـــة وتوزيـــع مـــوارد الدولـــة  ســـرياليون املغتـــربني؛ واملـــس 
يشارك احلزب الشعيب لسرياليون يف هذه املناسبة، متعلال جبملة من األسـباب منـها اقتـراب                ومل

وقدمت األمم املتحدة التمويل والدعم الـتقين        .وقت انعقاد املؤمتر من موعد إجراء االنتخابات      
  .للمؤمتر
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   ٢٠١٢ النتخابات عام رييةاألعمال التحض    
  تسجيل الناخبني    

يف إطــار التحــضري لالنتخابــات، قامــت اللجنــة االنتخابيــة الوطنيــة بــشراء حــوايل         و  - ٩
ــاخبني بطريقــة    ٨٠٠ ، وذلــك مبــساعدة مــن  اإلحــصاء احليــويجمموعــة مــن مــواد تــسجيل الن

ســـتكون و. صـــندوق مـــشترك لتمويـــل االنتخابـــات يـــديره برنـــامج األمـــم املتحـــدة اإلمنـــائي   
 هـي أول مـرة جتـرى فيهـا عمليـة تـسجيل النـاخبني يف سـرياليون باسـتخدام                     االنتخابات املقبلـة  

 ٣ إىل ١وأجــرت اللجنـة اختبــارا منوذجيـا هلــذا النظـام يف الفتــرة مــن    . اإلحــصاء احليـوي نظـام  
 يف أرجـاء البلـد للتوعيـة بنظـام          توعيـة ، واضـطلعت أيـضا بـربامج        ٢٠١١نـوفمرب   /تشرين الثـاين  

 تـشرين  ٢٨وعقـدت اللجنـة أيـضا سلـسلة مـن االجتماعـات يف الفتـرة بـني            . إلحصاء احليوي ا
 مــع مجيــع األحــزاب الــسياسية لكــي ٢٠١٢ينــاير / كــانون الثــاين٢٠ و ٢٠١١أكتــوبر /األول

ــة املرتبطــة بنظــام         ــسائل التقني ــا مــن امل ــسجيل وغريه ــد مــن التفــصيل إجــراءات الت ــاول مبزي تتن
األمم املتحـدة اللجنـة يف وضـع أدلـة وكتيبـات تدريبيـة مـن أجـل                  وساعدت  . اإلحصاء احليوي 

  .اإلحصاء احليويإدارة نظام 
، وسـوف تنتـهي يف      ٢٠١٢يناير  / كانون الثاين  ٢٣وبدأت عملية تسجيل الناخبني يف        - ١٠
.  دائــــرة٣٩٤ مركــــزا للتــــسجيل موزعــــا علــــى ٢ ٩٩٨وهنــــاك . ٢٠١٢مــــارس / آذار٢٦

لنــاخبني املــسجلني ايبلــغ عــدد يتوقــع أن و.  يومــا١٥رة وتــستغرق فتــرة التــسجيل يف كــل دائــ 
 ناخـب عـن   ٧٠٠ ٠٠٠ ماليني ناخب، وهـو مـا ميثـل زيـادة تقـدر بنحـو                ٣,٢االنتخابات   يف

 باسـتخدام نظـام     مت تـسجيلهم   شخـصا قـد      ١ ٨٨٨ ٠٢٨، كان   مارس/آذارويف  . ٢٠٠٧عام  
  .اإلحصاء احليوي

  
  قانون االنتخايبالإصالح     

ــة  - ١١ ــالتقرير، وهــي   قــانون االنتخــايبال إصــالح تواصــلت عملي ــرة املــشمولة ب  خــالل الفت
وقامت جلنة تقنية تتـألف مـن ممثلـي جلنـة           . ٢٠١١مارس  /العملية اليت كانت قد بدأت يف آذار      

إصالح القوانني وجلنة تسجيل األحزاب الـسياسية واللجنـة االنتخابيـة الوطنيـة ومكتـب األمـم                 
ــسالم يف   ــاء ال ــل لبن ــن   ا اســتعراض اســتكمال ســرياليون، باملتحــدة املتكام ــة م لتوصــيات املقدم

األحزاب السياسية واجلهات الوطنيـة املعنيـة واجملتمـع املـدين خـالل حلقـة عمـل تعـىن بإصـالح                     
الـيت جـرى استعراضــها   وتتعلـق التوصـيات   . ٢٠١١مـارس  /القـانون االنتخـايب عقـدت يف آذار   

ألهليـة لالنتخـاب ملنـصب الـرئيس، ومـدة           االنتخابـات العامـة، ومعـايري ا       مواعيـد باإلعالن عـن    
إضـافة إىل   . إلغـاء األصـوات   ووالية املفوضني، وااللتماسات والقـرارات املتعلقـة باالنتخابـات،          
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ذلك، قامت اللجنة التقنية بتجميع كل القوانني االنتخابية يف خالصـة واحـدة لتيـسري الرجـوع           
  .٢٠١٢مارس /ايب املقترح يف آذارنتخومن املتوقع أن يوافق الربملان على القانون اال. إليها
وبينما أبدت معظم األحـزاب الـسياسية موافقتـها علـى املقترحـات الرئيـسية إلصـالح                    - ١٢

القانون االنتخايب، فقد اعترض احلزب الـشعيب لـسرياليون علـى احلكـم الـذي ميـنح صـالحيات           
ع بـشأن إلغـاء األصـوات       تـشري عدم وجود    وقد ولّد . لغاء األصوات إلللجنة االنتخابية الوطنية    

 وبالتـايل كـان   ،  ٢٠٠٧الكثري من النقـاش خـالل اجلولـة الثانيـة مـن االنتخابـات الرئاسـية لعـام                   
ــسرياليون      ــشعيب ل ــة واحلــزب ال ــة الوطني ــة االنتخابي ــني اللجن ويف ظــل هــذه  . موضــع خــالف ب

ــس        ــة ت ــسالم يف ســرياليون وجلن ــاء ال ــل لبن ــم املتحــدة املتكام ــب األم ــة، أجــرى مكت جيل اخللفي
األحـزاب الـسياسية عــدة جـوالت مــن املـشاورات مـع احلــزب الـشعيب لــسرياليون خـالل فتــرة        

ومل حتـسم   . األصـوات التقرير، بغرض التوصل إىل توافـق لـآلراء بـشأن مقترحـات إلغـاء             إعداد  
  .الشعيب لسرياليون متمسكا مبوقفه احلزب  ال يزالبعد املناقشات حيث

  
  اللجنة التوجيهية لالنتخابات     

وزيـر املاليـة والتنميـة    مـع   ممثلـي التنفيـذي      اشـترك أثناء الفترة قيـد االسـتعراض أيـضا،         و  - ١٣
حـضرها شـركاء إمنـائيون      اليت  للجنة التوجيهية لالنتخابات،    ااجتماعات   ، يف رئاسة  االقتصادية

وكان الغـرض مـن هـذه االجتماعـات          .دوليون وممثلون عن اهليئات الوطنية إلدارة االنتخابات      
الـذي عقـد يف     جتمـاع   الويف ا . لة تنسيق الترتيبات اخلاصة باالنتخابـات علـى حنـو صـحيح           كفا
ر  مليـون دوال ١٨سبتمرب، أعلنت احلكومة أن مسامهاهتا يف االنتخابات سـتبلغ حنـو          / أيلول ١٥

  .من دوالرات الواليات املتحدة
  

  الترتيبات األمنية لالنتخابات    
 مــن التحــديات  ذلــكملرتبطــة بــالعنف االنتخــايب وغــري بــالنظر إىل املخــاطر احملتملــة ا و  - ١٤

سـرياليون، مبـساعدة مكتـب األمـم        يف  املتعلقة باألمن، وضعت وكـاالت قطـاع األمـن القـومي            
ــة       ــسالم يف ســرياليون، تقييمــا شــامال لألخطــار واســتراتيجية متكامل ــاء ال املتحــدة املتكامــل لبن

وإضـافة إىل ذلـك، سـاعد       . ليـة االنتخابيـة   يف عملياهتـا خـالل العم     لالسترشـاد هبـا     لالنتخابات،  
ــة للــشرطة تتعلــق بطائفــة مــن       كــل مــن الربنــامج اإلمنــائي واملكتــب علــى إعــداد منــاذج تدريبي
. القــضايا، مبــا فيهــا القــانون االنتخــايب ومعــايري املهنيــة املنطبقــة يف مــا تــضطلع بــه مــن واجبــات

  .شرطة أيضا برناجما لتدريب املدربنيالوأكملت 
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تمــع املــدين، واجلهــات الفاعلــة غــري احلكوميــة، وتنفيــذ البيــان املــشترك املــؤرخ          دعــم اجمل    
  أبريل/نيسان  ٢
 اجملتمــع املــدين واجلهــات الفاعلــة األخـرى مــن غــري الدولــة يف هتيئــة بيئــة  تعـد مــشاركة   - ١٥

وهلذه الغاية، وضع مكتـب     .  بالغ األمهية عشية االنتخابات    امواتية إلجراء انتخابات سلمية أمر    
ألمم املتحدة املتكامـل لبنـاء الـسالم يف سـرياليون، بـدعم مـن صـندوق بنـاء الـسالم، مـشروعا             ا

للجهــات الفاعلــة مــن غــري الدولــة يــسعى لتــشجيع احلــوار واملــشاركة بــني اجلهــات الــسياسية    
صاحبة املصلحة، وتعزيز قدرة اجلهات الفاعلة الرئيـسية مـن غـري الدولـة يف جمـاالت التخفيـف                   

ومشلــت نــشاطات املــشروع عقــد اجتماعــات دوريــة للجــان   . اتــسويتهعات ومــن حــدة النـــزا
املعنية برصد قواعد السلوك يف املقاطعات، اليت تتـألف مـن ممثلـي األحـزاب الـسياسية واجملتمـع                   

وفرت هذه اللجـان آليـة السـتباق القـضايا املتعلقـة         و. املدين واألجهزة األمنية والسلطات احمللية    
 التفاعل بـني األحـزاب الـسياسية ممـا أدى إىل التخفيـف              يسرتها، و تسويتبالعملية االنتخابية و  

ينـاير، ُعقـد يف فريتـاون    / كـانون الثـاين  ٢٤ويف . من حدة التوتر يف العديد من اجملتمعات احمللية      
املكاسـب الـيت حققتـها اللجـان علـى مـستوى          وتعزيـز   اجتماع وطـين ألعـضاء اللجـان، لتقيـيم          

  .املقاطعات
عزيـز اجلهـود الراميـة إىل ترسـيخ القـيم املـشتركة للتـسامح الـسياسي ونبـذ                   ومن أجل ت    - ١٦

العنف، قُدم املزيد من الدعم من مشروع اجلهات الفاعلة من غري الدولـة إىل اجلمعيـة الـشبابية                  
وقامـت جلنـة تـسجيل      . جلميع األحزاب السياسية، واجلمعية النسائية جلميع األحزاب السياسية       

مـن أفـراد اجلمعيـة الـشبابية جلميـع األحـزاب            أيـضا    فـرد    ٢٠٠ريب حنو   األحزاب السياسية بتد  
  . السياسية يف جمال الدعوة والقيادة خالل الفترة املشمولة بالتقرير

واضطلع مكتب األمـم املتحـدة املتكامـل لبنـاء الـسالم يف سـرياليون بعـدد مـن أنـشطة                       - ١٧
ة ونبــذ العنــف عــن طريــق مــشروع  التوعيــة الــيت هتــدف إىل تعزيــز احلــوار الــسياسي واملــشارك 

ونـشر علـى نطـاق واسـع يف         . اجلهات الفاعلة من غـري الدولـة خـالل الفتـرة املـشمولة بـالتقرير              
 كـل مـن احلـزب الـشعيب لـسرياليون وحـزب             سائر البلد بواسطة أفالم قصرية البيان الذي وقعه       

بـني احلـزبني يف      على إثـر وقـوع حـوادث عنـف           ٢٠٠٩أبريل  / نيسان ٢ يفاملؤمتر الشعيب العام    
 وباإلضافة إىل ذلك، واصل موسيقيون يف سرياليون، حتـت شـعار فنـانون              .٢٠٠٩مارس  /آذار

من أجل السالم، الدعوة إىل السالم ونبذ العنف عن طريق إقامة حفالت املوسـيقية يف خمتلـف                  
  .أحناء البلد
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  التطورات األمنية  - باء  
 هادئـة نـسبيا خـالل الفتـرة املـشمولة بـالتقرير           ظلت احلالـة األمنيـة العامـة يف سـرياليون           - ١٨

 / أيلــول٨ويف . باالنتخابــاتعلــى الــرغم مــن وقــوع حــوادث متفرقــة مــن العنــف املتعلــق         
، أطلق الرئيس كوروما، يف فريتاون، مناورة لألمن الوطين واالسـتعراض الثـاين             ٢٠١١ سبتمرب

ألمــن الــوطين للبلــد وحتديــد   ابـــبنيةوكــان الغــرض مــن النــشاطَني هــو التوعيــة  . لقطــاع األمــن
  .اجملاالت اليت تتطلب زيادة التحسني

وعلى الـرغم مـن عـدم ورود تقـارير عـن هتريـب مـنظم لألسـلحة يف سـرياليون خـالل                - ١٩
الفترة املشمولة بـالتقرير، وردت تقـارير عـن تزايـد التجـارة غـري املـشروعة يف طلقـات البنـادق                   

 مراقبـة كـال النـشاطَني عـن         ينبغـي و. نادق املـصنعة حمليـا    النارية ويف االستعمال غري املشروع للب     
وسيــساهم االعتمــاد املبكــر ملــشروع قــانون األســلحة   . كثــب، وخــصوصا عــشية االنتخابــات 

والذخرية، الذي تقـوم وزارة الداخليـة حاليـا باستعراضـه، يف اجلهـود الوطنيـة الراميـة إىل احلـد                     
تماشــى مــشروع القــانون أيــضا مــع اتفاقيــة وي. مــن االجتــار غــري املــشروع باألســلحة والــذخرية

 اجلماعـــة االقتـــصادية لـــدول غـــرب أفريقيـــا املتعلقـــة باألســـلحة الـــصغرية واألســـلحة اخلفيفـــة  
  .وذخائرها واملواد األخرى ذات الصلة

  
ـــطـالت  - جيم   ـــاعيــة واالجتمــورات االقتـــصاديــ ــــة وأنـــشطــ ة القطريـــة التابعـــة ـة األفرقـ

  املتحدة  لألمم
وال تزال التوقعـات    . ، استمر اقتصاد سرياليون يف التوسع     قيد االستعراض ل الفترة   خال  - ٢٠

ووفقا لتنبؤات صندوق النقـد الـدويل، ُيتوقـع         . متفائلة فيما خيص االقتصاد على املدى املتوسط      
، وُيتوقـع أن    ٢٠١١ يف املائـة لعـام       ٥,٣أن يصل منو النـاتج احمللـي اإلمجـايل احلقيقـي إىل نـسبة               

ــشهد اال ــسبته    ي ــصاد قفــزة يف النمــو ملــرة واحــدة ســتبلغ ن ــة يف عــام  ٥١,٤قت ، ٢٠١٢ يف املائ
وُيتوقـع أن يبلـغ متوسـط النمـو االقتـصادي       . ويرجع ذلك أساسا إىل بـدء إنتـاج رِكـاز احلديـد           

ــسبة  ــن    ٦نـ ــدة مـ ــرة املمتـ ــة يف الفتـ ــىت ٢٠١٣ يف املائـ ــة   . ٢٠١٥ حـ ــصل كميـ ــع أن تـ وُيتوقـ
 /، يف كـــانون األولAfrican Minerals Limitedشـــركة تـــصدرها بـــدأت احلديـــد الـــيت  رِكـــاز

ــسمرب  ــام   ١٥، إىل ٢٠١١دي ــون طــن يف ع ــرادات   ٢٠١٢ ملي ــسامهتها يف اإلي ــدر م ــث تق  حي
  . مليون دوالر من دوالرات الواليات املتحدة٥٧احلكومية مببلغ 

 يف املائــة يف ٢١وعلــى الــرغم مــن أن معــدل التــضخم بلــغ نــسبة مرتفعــة وصــلت إىل    - ٢١
 يف املائـة يف هنايـة       ١٦,٩، ُتظهر األرقام األولية تراجعا إىل نسبة        ٢٠١١صف األول من عام     الن

ــسمرب /كــانون األول ــة صــارمة وســعَر صــرف     . ٢٠١١دي وهــذا يعكــس وجــود سياســة نقدي
بنـسبة   سـوى    هتـبط قيمتـها   وجتـدر اإلشـارة إىل أن عملـة سـرياليون، الليـون، مل              . مستقرا نـسبيا  
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ويف حني ال تـزال التحـديات املاليـة         . ٢٠١١ عام   يفر الواليات املتحدة     مقابل دوال  املائةيف   ٥
قائمة، مبا يف ذلك استيعاب فاتورة األجور وبنود اإلنفاق اجلاري األخرى، فـضال عـن حتـسني                 

تـساعد  سجدولة اإلنفاق على اهلياكل األساسية، فإن التحـسينات املتوقعـة يف تعبئـة اإليـرادات                
 يف املائة من النـاتج احمللـي اإلمجـايل غـري املتـصل              ٤,٤ اإلمجايل عند نسبة     على إبقاء العجز املايل   

، ويتوقـع أن يبلـغ      مواتيـا وال يـزال ميـزان املـدفوعات اخلارجيـة          . ٢٠١٢ احلديد يف عـام      بركاز
 مليون دوالر بدوالرات الواليـات املتحـدة يف الـسنة           ٣٨٦متوسط إمجايل االحتياطيات حوايل     

)  احلديـد بركـاز هر من الواردات من السلع اخلام واخلدمات غري املتـصلة     أشثالثة  أو ما يعادل    (
 يف املائـة مـن   ٢٠أما الديون اخلارجية، اليت ُينتظر أن تبلغ نـسبتها  . ٢٠١٣  و ٢٠١٢يف عاَمي   

  .، فُيتوقع أن تبقى منخفضة٢٠١٢الناتج احمللي اإلمجايل يف عام 
اليون وليربيـا، أعلنـت مفوضـية       وعقب إجـراء مـشاورات مـع حكـومَتي كـل مـن سـري                 - ٢٢

، اعتبــــارا مــــن ستــــستندينــــاير أهنــــا /األمــــم املتحــــدة لــــشؤون الالجــــئني يف كــــانون الثــــاين 
ــه /حزيــران ٣٠ ــة  الــواردة يف “ الظــروفزوال”بنــود إىل ، ٢٠١٢يوني ــة جنيــف واتفاقي  اتفاقي

فيمـا يتعلـق     يف أفريقيـا    الـيت تـنظم اجلوانـب احملـددة ملـشاكل الالجـئني           منظمة الوحدة األفريقيـة     
وعلـى  .  الجئا الـذين مـا زالـوا يقيمـون يف سـرياليون            ٨ ١٨٨بالالجئني الليربيني البالغ عددهم     

 سيؤدي حتمـا إىل إهنـاء وضـعهم كالجـئني، سـتعمل املفوضـية مـع        ذلك االستنادالرغم من أن   
طوعيــة دماج احمللــي أو العــودة الالنــاحلكــومتني املعنيــتني علــى أن تتــيح لألفــراد فرصــة اختيــار ا 

  .الوطن إىل
مــن  اخلامــسة هــم دونوقــد ســامهت مبــادرة الرعايــة الــصحية اجملانيــة لألطفــال الــذين     - ٢٣

) اليونيـسيف (واحلوامل واملرضعات، وهي مبادرة تدعمها منظمة األمم املتحدة للطفولـة           العمر  
وجهـات ماحنـة    ،  يف اململكة املتحدة لربيطانيـا العظمـى وأيرلنـدا الـشمالية          وإدارة التنمية الدولية    

أخرى، يف زيادة االستفادة من اخلدمات العالجية والرعاية السابقة للوالدة والوالدة يف املرافـق              
 معـدل وفيـات األطفـال مرتفعـا، ويرجـع ذلـك أساسـا إىل                ومـن ناحيـة ثانيـة ال يـزال        . الصحية

ن معــدل وعلــى الــرغم مــن أ. ســوء التغذيــة والتــأخر يف إعطــاء اللقاحــات واملالريــا واإلســهال 
 تفاقمهـا محـلُ     وزاد مـن  َوفََيات األمومة مستمر يف االخنفاض، ال يزال انتشارها مرتفعـا نـسبيا،             

وقـد تقلـصت الفجـوة القائمـة        . املراهقات وعدم كفاية فـرص الوصـول إىل اخلـدمات الـصحية           
  .ةبني اجلنسني بشكل ملحوظ يف التعليم االبتدائي، ولكنها ال تزال قائمة يف املدارس الثانوي

  
  تعزيز بناء السالم   - ثالثا  

، ٢٠١١سـبتمرب   /أُجنز استعراض منتصف املدة الستراتيجية الرؤيـة املـشتركة يف أيلـول             - ٢٤
وأبـرز االسـتعراض مـسامهة أسـرة األمـم املتحـدة يف تنفيـذ               . يف أعقاب مشاورات مع احلكومـة     
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يح مزيــدا مــن التــآزر خطـة التغــيري الــيت وضــعتها احلكومــة، ووفــر توجيهــا حنــو هنــج برنــاجمي يتــ 
ــة يف   ــدا مــن املرون ــشطةومزي ــق األمــم املتحــدة القطــري بوضــع    .  األمــم املتحــدة أن ويقــوم فري

 ســــتغطي عــــامي اللمــــسات األخــــرية علــــى مــــسودة الرؤيــــة املــــشتركة االنتقاليــــة الــــيت        
ــنتان   . ٢٠١٤ و ٢٠١٣   وســـتنفَّذ تلـــك االســـتراتيجية طـــوال دورة برناجميـــة مؤقتـــة مـــدهتا سـ

وُيتوقــع أن توضــع .  يف البلــد٢٠١٢ وســتأخذ يف االعتبــار انتخابــات عــام ،)٢٠١٤-٢٠١٣(
ويف غــضون ذلــك، ستواصــل . ٢٠١٣بــشكل كامــل اســتراتيجيةٌ وطنيــة أطــولُ أجــال يف عــام  

منظومة األمم املتحدة مواءمة استراتيجيتها مبا يتماشى مع االسـتراتيجيات القطاعيـة للـوزارات              
ــة  ــ. واإلدارات والوكــاالت احلكومي ــق     وم ــا يتعل ــة فيم ــة جاري ــع احلكوم ــشاورات م ا زالــت امل

ــع مــشروع          ــق م ــة تتواف ــى ســبع جمموعــات برناجمي ــيت تركــز عل ــة ال ــشتركة االنتقالي ــة امل بالرؤي
دعـم احلكـم الرشـيد؛ والزراعـة واألمـن       : وتضم هذه اجملموعات مـا يلـي      . االستراتيجية الوطنية 

يــة االجتماعيــة ومحايــة الطفــل والقــضايا  الغــذائي؛ واملــوارد الطبيعيــة وإدارة الكــوارث؛ واحلما 
اجلنــسانية وحقــوق اإلنــسان، والتعلــيم األساســي؛ والــصحة والتغذيــة؛ والتنميــة االقتــصادية         

  .والعمالة
، )كنـدا (يناير، قام غيريمو ريّشينـشي      / كانون الثاين  ٢٩ إىل   ٢٢ويف الفترة املمتدة من       - ٢٥

رياليون، بزيارة سرياليون لتقييم التقـدم احملـرز يف   الرئيُس املعني حديثا لتشكيلة بناء السالم يف س       
 واسـعة وعقـد اجتماعـات مـع جمموعـة         . ٢٠١٢دعم عملية السالم والتحضري النتخابات عـام        

 والتنميـة   اخلارجيـة، واملاليـة   الـشؤون   من أصحاب املصلحة مبن فيهم الرئيس كورومـا، ووزراء          
، ورئــيس الربملــان، ومفــوض شــؤون عدنيــةاملــوارد املالــشباب والرياضــة، وعمالــة ، واالقتــصادية

 وفــضال عــنالــشباب، وهيئــات اإلدارة االنتخابيــة يف البلــد، وممــثلني عــن األحــزاب الــسياسية،  
 وخـالل تلـك الزيـارة أيـضا، شـجع الـرئيس األحـزاب               .اجملتمع املدين وشركاء التنمية الـدوليني     

شددا على أولوية املـصاحلة     ، م ٢٠١٢السياسية بقوة على العمل من أجل إجناح انتخابات عام          
  .الوطنية واحلوار السياسي السلمي

  
   بناء السالماليت تواجهاملخاطر األساسية   - رابعا  

  االجتار غري املشروع باملخدرات واجلرمية املنظمة   -ألف   
واصلت وحـدة اجلرميـة املنظمـة العـابرة للحـدود الوطنيـة يف سـرياليون حتقيـق تقـدم يف                       - ٢٦

ر باملخــدرات واجلرميــة املنظمــة، بــدعم مــن شــركائها يف مبــادرة غــرب ســاحل  مكافحــة االجتــا
 حالــة تنطــوي علــى اجتــار باملخــدرات والبــشر والــسالح،  ١١٣وحقّقــت الوحــدة يف . أفريقيــا

 قضية متعلقـة باملخـدرات،      ٦٨ احملاكمت إىل   أحيلوعالوة على ذلك،    . فضال عن جرائم مالية   
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وُوجـه االهتـام إىل قرابـة       . ضية واحدة متعلقة باالجتار بالبشر     قضايا متعلقة جبرائم مالية، وق     ٣ و
  . خالل الفترة املشمولة بالتقريرأحكام باإلدانة ٨ مشتبها به وصدرت ١١٢
اجلرمية املنظمـة   ، صادرت وحدة    ٢٠١١ يف عام    وفيما يتعلق باملخدرات غري املشروعة      - ٢٧

، ٢٠١١ خــالل عــام نَّــب الــشائعالقُ كيلوغرامــا مــن نبــات  ١ ٧٤٨العــابرة للحــدود الوطنيــة  
 من املشتبه هبم بتهمة احليـازة وُتهـم         ستة وأوقفت   األصليالقُّنب   كيلوغراما من    ١٢٨ودمرت  

وقــدم مكتــب األمــم املتحــدة املتكامــل لبنــاء الــسالم يف ســرياليون الــدعم   . ذات صــلة باالجتــار
ون الـدويل ومجـع املعلومـات    التقين للوحدة من أجل اختـاذ اإلجـراءات الالزمـة لعملياهتـا وللتعـا        

وُعّززت القدرة التشغيلية للوحدة بتدريب قدمه مكتـب األمـم املتحـدة املتكامـل              . االستخبارية
لبنــاء الــسالم يف ســرياليون ومكتــب األمــم املتحــدة املعــين باملخــدرات واجلرميــة تنــاول أســاليب  

  .اإلدخال وحتليل املعلومات االستخبارية
ــرة املــشمو   - ٢٨ ــالتقرير، أجــرى مكتــب األمــم املتحــدة املعــين باملخــدرات    وخــالل الفت لة ب

سرياليون يف جمال الطب الشرعي، وهو يقدم الدعم لبنـاء خمتـرب            الوطنية ل لقدرة  لواجلرمية تقييما   
  .ةالقدرتلك جديد للطب الشرعي من أجل تعزيز 

  
  الشباب  -باء   

، أعمـال اللجنـة الوطنيـة       ٢٠١١نـوفمرب   / تـشرين الثـاين    ٢٥افتتح الرئيس كوروما، يف       - ٢٩
وُيتوقـع أن تأخــذ اللجنـة زمــام املبـادرة يف تعزيــز تنميـة الــشباب وتنـسيقها، يف إطــار      . للـشباب 

وسـتتيح اللجنـة للـشباب التعـبري عـن قـضاياهم إذ إهنـا تـشكّل                 . وزارة عمالة الشباب والرياضة   
وقـد نالـت    . حمفال يضمن اتساق السياسات ويعـزز مـصلحة الـشباب يف الـسياسات احلكوميـة              

قضايا الشباب األولوية، وجيري إدماجها حاليا يف مشروع سياسـات العمالـة، الـذي ُيتوقـع أن              
  .٢٠١٢يعتمده الربملان يف عام 

  
  الفساد   -جيم   

ــصادر يف         - ٣٠ ــة، وال ــشفافية الدولي ــذي وضــعته منظمــة ال ــساد ال ــاس الف كــشف مؤشــر قي
ــسمرب /كــانون األول ١ ــد حتــسن  ، أن ترتيــب ســرياليون  ٢٠١١دي ــيال مــن  ق  ٢,٥ إىل ٢,٤قل

ويعود الفضل يف ذلك جزئيا إىل اجلهود اليت تبذهلا جلنـة مكافحـة الفـساد، الـيت ال تـزال       . نقطة
. جتري التحقيقات وتقدم املسؤولني احلكوميني املتورطني يف املمارسـات الفاسـدة إىل احملاكمـة             

 احلــزب احلــاكم، بارتكــاب وخــالل الفتــرة املــستعرضة، اتُّهــم عمــدة فريتــاون، وهــو عــضو يف 
  .ومنذ ذلك احلني أُوقف العمدة عن العمل، ريثما يصدر قرار احملكمة. أفعال فساد مزعومة
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ومبساعدة من الربنـامج اإلمنـائي، وبتمويـل مـن صـندوق األمـم املتحـدة لبنـاء الـسالم،                      - ٣١
وتقـوم  . فحـة الفـساد   أنشأت جلنة مكافحة الفساد أمانة إلدارة تنفيذ االسـتراتيجية الوطنيـة ملكا           

األمانــة أيــضا بــدعم وكــاالت القطــاع العــام لوضــع خطــط عمــل لتنفيــذ االســتراتيجية الوطنيــة  
ويقوم الربنامج اإلمنائي بتوفري الـدعم ملبـادرة طرحتـها اللجنـة واجملتمـع املـدين                . ملكافحة الفساد 

  . الصعيد الوطينووسائط اإلعالم لتعزيز االستراتيجية الوطنية ملكافحة الفساد ورصدها على
  

  دعم املؤسسات الدميقراطية  -خامسا  
  اللجنة االنتخابية الوطنية  -ألف   

اختذت اللجنة االنتخابية الوطنية خالل الفتـرة قيـد االسـتعراض عـدة مبـادرات إجيابيـة                   - ٣٢
وبـصرف النظـر عـن الـدور الرئيـسي الـذي            . استهدفت تعزيز امللكية الوطنية للعملية االنتخابية     

وإصــالح باســتخدام اإلحــصاء احليــوي  بــه اللجنــة يف حتديــد معــايري تــسجيل النــاخبني  تــضطلع
. باســتخدام اإلحــصاء احليــويقــانون االنتخابــات، فقــد جّربــت علنــا نظــام تــسجيل النــاخبني   

  .دون دعم دويلب، أجرت اللجنة انتخابات فرعية ٢٠١١وطوال عام 
ال تـزال حباجـة إىل الـدعم الـتقين          نه  فإ مع مرور الوقت     تعززت قدرات اللجنة    مع أن و  - ٣٣

ــام     ــرا لتعقيـــد العناصـــر اجلديـــدة الـــيت أُدخلـــت يف العمليـــة االنتخابيـــة عـ ، ٢٠١٢الـــدويل نظـ
وسيـــساعد هـــذا الـــدعم .  باســـتخدام اإلحـــصاء احليـــويوخـــصوصا نظـــام تـــسجيل النـــاخبني

ه إدارة العمليـة    واملشاركة البّناءة للمجتمع الدويل اللجنة يف التغلب على التحـديات الـيت تواجـ             
وخــالل الفتــرة املــشمولة بـالتقرير، واصــلت اللجنــة تلقّــي املــساعدات  . ٢٠١٢االنتخابيـة عــام  

التقنية واملالية من الصندوق املشترك للتربعات اخلاصة باالنتخابات الـذي يـديره برنـامج األمـم                
  .املتحدة اإلمنائي

  
  جلنة تسجيل األحزاب السياسية  -باء   

ة تـسجيل األحــزاب الـسياسية تـضطلع أيـضا بــدور هـام يف تنظـيم أنــشطة       ال تـزال جلنـ    - ٣٤
بـل  . األحزاب السياسية، وخاصة يف كفالـة االلتـزام مبدونـة قواعـد سـلوك األحـزاب الـسياسية                 

 نظــرا للبيئــة الــسائدة مــن انعــدام الثقــة املتبــادل بــني األحــزاب    العمــل أكثــر أمهيــة  اأصــبح هــذ
 أيـضا بـدور قيـادي مـع األحـزاب الـسياسية يف دفـع عجلـة         وتضطلع اللجنة. السياسية الرئيسية 

احلــوار بــني األحــزاب و تنفيــذ مــشاريع صــندوق بنــاء الــسالم الــيت تــستهدف دعــم األحــزاب   
ميــع األحــزاب  جل ئيةنــساالرابطــة الالــسياسية، ورابطــة شــباب مجيــع األحــزاب الــسياسية، و     

يف إطـار مـشروع اجلهـات مـن     و. السياسية، وجلان رصد مدونة قواعـد الـسلوك يف املقاطعـات      
غري الـدول التـابع ملكتـب األمـم املتحـدة املتكامـل لبنـاء الـسالم يف سـرياليون، واصـلت اللجنـة                        
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االضطالع بدور رئيسي يف تنفيذ برامج لبناء قدرة التخفيـف مـن حـدة الرتاعـات وقـدرة حـل                    
 وخـالل الفتـرة   .الرتاعات لدى األحزاب السياسية، مبا يف ذلـك أجنحـة النـساء والـشباب فيهـا           

قيد االستعراض، تلقت اللجنة الدعم اللوجسيت، مبـا يف ذلـك احلواسـيب واملركبـات ومعـدات                 
  . الذي يديره برنامج األمم املتحدة اإلمنائيكاملشترالتربعات االنتخايب املكاتب من صندوق 

، عقدت جلنـة تـسجيل األحـزاب االنتخابيـة حلقـة عمـل              ٢٠١١سبتمرب  / أيلول ٥ويف    - ٣٥
 اإلصالح القانوين، اسـتعرض خالهلـا املـشاركون واليـة اللجنـة، وأوصـوا، يف مجلـة أمـور،                     عن

نفـاذ  إل لتخويل هذه اللجنة السلطة القانونيـة  ٢٠٠٢بتنقيحات لقانون األحزاب السياسية لعام     
  .مدونة قواعد السلوك لألحزاب السياسية

ــة تــسجيل ا      - ٣٦ ــالتقرير، وافقــت جلن ــشمولة ب ــرة امل ــى  وخــالل الفت ــسياسية عل ألحــزاب ال
: وهـذه األحـزاب هـي     . تسجيل أربعة أحزاب سياسية جديدة للمشاركة يف العملية االنتخابيـة         

احلركة الدميقراطية املتحدة، وحزب السالم والتحرير، وحـزب املـواطنني الـدميقراطي، وحـزب       
  .اجلبهة املتحدة الثورية

  
  اللجنة املستقلة لوسائط اإلعالم  -جيم   

تزايــد اســتقطاب تغطيــة وســائط اإلعــالم واملــشهد الــسياسي يف ســرياليون قبــل   نظــرا ل  - ٣٧
اســتباقي بدرجــة  االنتخابــات، مــن املتوقــع أن تــضطلع اللجنــة املــستقلة لوســائط اإلعــالم بــدور

وخـالل  . أكرب يف رصد وسـائط اإلعـالم وكفالـة امتثاهلـا ملدونـة قواعـد الـسلوك ملهنـة اإلعـالم                    
 تلقت اللجنة املساعدة يف جمال بناء القدرات مـن احلكومـة والـشركاء    الفترة املشمولة بالتقرير،  

الــدوليني، ممــا زاد مــن قــدرهتا علــى رصــد حمطــات اإلذاعــة والــصحف لكفالــة امتثاهلــا ملدونــة     
ــة اإلعــالم  ــشأن     . أخــالق مهن ــدريب للعــاملني يف وســائط اإلعــالم ب ــضا الت ــة أي وقــدمت اللجن

نتخابـات، واإلصـالحات القانونيـة وااللتزامـات األخـرى          أخالقيات تقدمي التقـارير املتعلقـة باال      
  .لوسائط البث اإلذاعي والتلفزيوين مبوجب مدونة ممارسات وسائط اإلعالم يف سرياليون

  
  هيئة اإلذاعة السرياليونية  -دال   

سـتتيح االنتخابـات املقبلـة هليئـة اإلذاعـة الـسرياليونية الفرصـة لتأكيـد مكانتـها كإذاعــة            - ٣٨
وخــالل الفتــرة املــشمولة بــالتقرير، واصــلت اهليئــة      . عامــة حياديــة وذات مــصداقية  مــستقلة 

جهودهــا لتقــدمي بــرامج جيــدة وإتاحــة فــرص جلميــع أصــحاب املــصلحة للتعــبري عــن وجهــات   
. تتعلـق بـالتنظيم اإلداري واإلدارة املاليـة    حتـديات يف  ظلت تواجهغري أهنا   . نظرهم يف بث حي   

تقريــر قدمتــه جلنــة حتقيــق رئاســية إىل الــرئيس كورومــا يف تــشرين  يف عليهــاُســلِّط الــضوء وقــد 
وتــضّمن التقريــر توصــيات هتــدف إىل معاجلــة أوجــه الــنقص هــذه،        . ٢٠١١نــوفمرب /الثــاين
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ــة      يف مبــا ــة وإدارهتــا، وتغــيري معــايري األهلي ذلــك ضــرورة توضــيح صــالحيات جملــس إدارة اهليئ
ــة شــفافة     ــة وجــود عملي ــضوية جملــس اإلدارة، وكفال ــشغل   لع ــوظفني ل ــسية الســتقدام امل  وتناف

  .الوظائف العليا يف اهليئة
 أجهــزة إرســال اشــترهتا األمــم املتحــدة يف  ُركبــتوخــالل الفتــرة املــشمولة بــالتقرير،    - ٣٩

ويف غــضون .  بــث اهليئــةممــا سيحــسنمواقــع أقاليميــة خمتلفــة يف مقــاطعيت بوجيهــون وكونــو،  
قبل االنتخابات، تعهدت اهليئة بتخـصيص بـث        ذلك، ومن أجل كفالة اإلنصاف يف مرحلة ما         

  . خالل العملية االنتخابيةعلى قدم املساواةمباشر جلميع األحزاب السياسية 
  

  الربملان  -هاء   
ــة أقــسام، كانــت مقــررة    اآلن أنــشأ برملــان ســرياليون    - ٤٠ بــدعم مــن األمــم املتحــدة، مثاني

 ذلـك، قـدمت األمـم املتحـدة الـدعم      وإضـافة إىل . ٢٠٠٧مبوجب قانون اخلدمة الربملانيـة لعـام     
 الــشركاء يف التنميــة، حتديــد مواقــع األنــشطة الــيت يــضطلع هبــاعمليــات ذلــك يــشمل والــتقين، 
ات املتعلقة بإنشاء مكتب تنسيق املساعدة الربملانية، الذي سيـساعد علـى منـع           الصالحيوإعداد  

صـل األمـم املتحـدة أيـضا دعـم          وتوا. أي ازدواجية يف الربامج اليت يدعمها الـشركاء يف التنميـة          
ــة          ــواد املرجعيـ ــدريب واملـ ــوفري التـ ــالل تـ ــن خـ ــسان مـ ــوق اإلنـ ــة حلقـ ــة الربملانيـ ــال اللجنـ أعمـ

  .الربملان ملكتبة
  

  الالمركزية  -واو   
تسري اجلهود املبذولـة لتعزيـز مؤسـسات احلكـم وسـيادة القـانون بـصورة مرضـية علـى               - ٤١

 غـري أنـه ال يـزال هنـاك كـثري مـن التحـديات،               .مجيع املـستويات وخاصـة علـى املـستوى احمللـي          
 اجلهـات  أن تـضطلع بـه  يف ذلك على وجه اخلصوص، التحديات ذات الصلة بالدور املتوقع        مبا

وبغية التصدي هلذه التحديات، تضع احلكومة اآلن إطـارا         . الفاعلة الوطنية على املستوى احمللي    
الـسياسة اجلديـدة لزعامـة القبائـل واإلدارة         للسياسة العامة هبـدف تنقـيح قـانون اإلدارة احملليـة و           

 الـصكوك، إىل جانـب سياسـة حتقيـق الالمركزيـة، أدوار ومـسؤوليات              تلـك وتوضح  . التقليدية
اجملالس احمللية، وموظفي املقاطعات والربملانيني والسلطات التقليدية يف جماالت صـنع القـرارات             

ــانو     ــى الق ــاظ عل ــات واحلف ــة؛ واالنتخاب ــة بالتنمي ــة   املتعلق ــرادات احمللي ن والنظــام؛ وحتــصيل اإلي
وسيــستمر تركيــز الــدعم املقــدم مــن األمــم املتحــدة علــى بــرامج تقــدمي اخلــدمات،   . وتوزيعهــا

  . عملية تنمية اقتصادية حملية؛ وتنمية قدرات إدارة زعامة القبائلاستحداثو
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  حقوق اإلنسان وسيادة القانون  -سادساً  
 ســرياليون واجملتمــع املــدين ومكتــب األمــم املتحــدة شــاركت جلنــة حقــوق اإلنــسان يف  - ٤٢

املتكامل لبناء السالم يف سرياليون إىل جانب احلكومة يف عمليـة االسـتعراض الـدوري الـشامل                 
اليت أسفرت عن اعتمـاد تقريـر االسـتعراض الـدوري الـشامل عـن سـرياليون يف الـدورة الثامنـة                      

وقبلـت احلكومـة    . ٢٠١١سـبتمرب   /يلـول عشرة جمللس حقوق اإلنـسان املعقـودة يف جنيـف يف أ           
 باستثناء توصية واحدة تتعلـق حبقـوق        عملية االستعراض  الصادرة عن    ١٢٩مجيع التوصيات الـ    

وإضــافة إىل ذلــك، أّيــد مكتــب األمــم املتحــدة املتكامــل لبنــاء . مثليــي اجلــنس ومثليــات اجلــنس
دوري الـشامل، ووافـق     السالم يف سرياليون عقد مؤمتر وطين استعرض توصيات االستعراض ال         

وبعـد اعتمـاد تقريـر املـؤمتر، أصـدرت الرئاسـة            . لتنفيـذها على اعتماد أولويات واسـتراتيجيات      
أمــرا توجيهيــا إىل مجيــع الــوزارات واإلدارات بتعمــيم توصــيات االســتعراض الــدوري الــشامل   

  .براجمها يف
. فيــذ واليتــهاوأحــرزت جلنــة حقــوق اإلنــسان يف ســرياليون أيــضا بعــض التقــدم يف تن    - ٤٣
، انتهت الفتـرة اخلمـسية األوىل القابلـة للتجديـد للمفوضـني           ٢٠١١ديسمرب  /كانون األول  ويف

ومنذ ذلك احلني أُعيد تعيني اثنني مـن املفوضـني          . ٢٠١١-٢٠٠٩واخلطة االستراتيجية للفترة    
. الــسابقني لفتــرة ثانيــة، يف حــني أن عمليــة شــغل الوظــائف الــثالث األخــرى ال تــزال مــستمرة

ونتيجة ملـشاركة مكتـب األمـم املتحـدة املتكامـل لبنـاء الـسالم يف سـرياليون مـع اجملتمـع املـدين                    
ودعمه للجان حقوق اإلنسان يف املقاطعات، شكلت عدة مشيخات اآلن جلانا فرعيـة حلقـوق               

  .اإلنسان للمشيخات، لتعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها يف اجملتمعات الريفية
 املتحدة املتكامل لبناء السالم يف سرياليون بالتعاون مـع مفوضـية        أجرى مكتب األمم  و  - ٤٤

، تقريـرا  ٢٠١١ديـسمرب  /قوق اإلنسان حبثا مستفيضا وأصدر يف كانون األول       األمم املتحدة حل  
 دعم جهود احلكومـة يف تنفيـذ قـانون ذوي اإلعاقـة لعـام               إىل يهدف   ،عن حقوق ذوي اإلعاقة   

ايب لبعض التوصيات الواردة يف التقريـر، وخباصـة،         وقد استجابت احلكومة بشكل إجي    . ٢٠١١
  .ضرورة التعجيل بإنشاء اللجنة الوطنية لذوي اإلعاقة

وخــالل الفتــرة قيــد االســتعراض، واصــلت حمافــل تنــسيق قطــاع العــدل عملــها، وهــي    - ٤٥
حمافــل أنــشأها مكتــب األمــم املتحــدة املتكامــل لبنــاء الــسالم يف ســرياليون ملــساعدة أصــحاب     

ة من قطاع العدل على استنباط استراتيجيات عمليـة لتحـسني إقامـة العـدل، تـستهدف                 املصلح
حتسني ظروف االحتجاز، وتأمني اإلفراج عن األحداث احملتجزين مع الكبار، والتعجيـل بعقـد      

  .جلسات االستماع يف احملاكم واحلد من حوادث االعتقاالت التعسفية من قبل الشرطة
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  ة القضايا اجلنساني  -سابعا  
خالل الفترة قيد االستعراض، صاغ ائتالف من مجاعـات مناصـرة املـرأة ُيعـرف باسـم                  - ٤٦

جمموعة الدعم االجتماعي للمرأة مشروع قانون للمساواة بني اجلنسني يتضمن أحكامـا تتعلـق              
ــرأة   ــل امل ــه حبــصص متثي ــصاحلة  حــسبما أوصــت ب ــائق وامل ــة تقــصي احلق ــنص مــشروع  .  جلن وي

 مـن مقاعـد     املائـة  يف   ٣٠ أمـام الربملـان، علـى ختـصيص مـا ال يقـل عـن                 القانون، الذي سيطَُرح  
الربملان للنساء؛ وعلى ختصيص حي واحد يف كل دائـرة انتخابيـة علـى مـستوى اجملـالس احملليـة                    

وسـتطبَّق أيـضا    .  للمرشـحات  “آمنـة ”للمرشحات وعلى ختصيص األحزاب الـسياسية مقاعـد         
املـــسؤولني، وخاصـــة علـــى مـــستوى الـــوزراء  علـــى تعـــيني كبـــار ةاملائـــ يف ٣٠حـــصة بنـــسبة 

.  شـبه احلكوميـة واملؤسـسات احلكوميـة األخـرى     املنظمـات والسفراء، فـضال عـن املـوظفني يف        
  .٢٠١٢يناير / كانون الثاين١٢وُعرِض مشروع القانون على الرئيس كوروما يف 

وقـّدم  .  األمم املتحدة خطوات عديدة للنهوض حبقوق املرأة والطفلـة       كياناتواختذت    - ٤٧
حمـاكم  ”برنامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي الـدعم خلطـة هتـدف إىل مـساعدة الـضحايا ومـساعدة                     

ودعمـت األمـم املتحـدة أيـضا إنـشاء          .  اليت تبّت يف قضايا العنـف اجلنـسي واجلنـساين          “السبت
 وإضـافة . حماكم متنقلة للبّت يف قضايا العنف اجلنسي واجلنـساين يف املنطقـة اجلنوبيـة مـن البلـد                 

 ضابط شرطة من وحدة دعم األسرة التابعة لشرطة سـرياليون، التـدريب   ٢٦٠إىل ذلك، تلقى   
، قُـدَِّمت بـرامج   ٢٠١١ديسمرب /ويف كانون األول. على املبادئ التوجيهية إلدارة هذه القضايا     

 من رؤساء القبائل علـى تعزيـز سـيادة القـانون            ١٥٠ من كتبة احملاكم احمللية و       ٣٠٠تدريب لـ   
  . العدل للمرأةوإقامة
وزارت ممثليت اخلاصة املعنية بالعنف اجلنسي يف حـاالت الـرتاع، مـارغوت فالـستروم،                 - ٤٨

وخالل لقاءاهتا مع جمموعة من أصـحاب املـصلحة،         . ٢٠١١نوفمرب  /سرياليون يف تشرين الثاين   
أبرزت ضرورة توفري مزيـد مـن الـدعم للناجيـات مـن العنـف اجلنـسي، وخـصوصا يف جمـاالت                      

تكام إىل القـضاء وإعـادة االنـدماج يف اجملتمـع، فـضال عـن احلاجـة إىل تعزيـز قـدرة النظـام                        االح
، نظمت األمم املتحـدة     ٢٠١١سبتمرب  / أيلول ٢٨ويف  . القضائي على التصدي للعنف اجلنسي    

وحـضر  . ١٨٢٠ و ١٣٢٥يوما مفتوحـا ركّـز علـى املناقـشات املتعلقـة بقـراري جملـس األمـن                 
نشطاء السالم مبن يف ذلـك املوظفـون احلكوميـون والزعمـاء التقليـديون،           ن امرأة متثّل  ٢٠٠حنو  

  .وحضر االجتماع أعضاء يف الربملان
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  احملكمة اخلاصة لسرياليون  -ثامنا   
، ونتيجة للـصعوبات يف احلـصول علـى التربعـات، تلقـت احملكمـة       ٢٠١١يف هناية عام      - ٤٩

 ماليـني دوالر مـن دوالرات الواليـات    ٩مـن  اخلاصة إعانة مالية من اجلمعية العامـة تبلـغ أكثـر     
  .٢٠١٢املتحدة لتغطية ميزانيتها لعام 

 وتنتظر احملكمة اخلاصة احلكم على الرئيس الليـبريي الـسابق تـشارلز تـايلور يف الهـاي              - ٥٠
وإضـافة إىل ذلـك، سيـستأنف النظـر يف قـضيْيت            . ٢٠١٢أبريل  / نيسان ٢٦واملتوقع صدوره يف    

ة أفراد، اتُّهِموا بالتدخل مع الـشهود املعنـيني باحملاكمـة، بعـد صـدور        إهانة للمحكمة ضد مخس   
وتواصل احملكمة اخلاصة لسرياليون التحـضريات لالنتقـال إىل    . كم يف حماكمة تشارلز تايلور    احل

  .حمكمة سرياليون اخلاصة لتصريف األعمال املتبقية، وتصفية أصوهلا وتسليم موقعها
  

  التعاون اإلقليمي  -تاسعا   
، زار الــرئيس كورومــا غينيــا وأجــرى حمادثــات  ٢٠١١أكتــوبر / تــشرين األول١٣يف   - ٥١

مع الرئيس ألفا كوندي بشأن تعزيـز العالقـات بـني البلـدين والقـضايا اإلقليميـة ذات االهتمـام                    
ويف بيان صدر بعد مؤمتر القمة، أكد الرئيسان جمددا رغبتهما يف مواصلة العمـل معـا            . املشترك

وأكّدا جمددا التزامهما بتسوية قضية حدود ينغـا علـى   . ون الثنائي القائم بني البلدينلتعزيز التعا 
  . وجه السرعة من خالل الوسائل الدبلوماسية

  
  املالحظات والتوصيات  -عاشرا   

 عشر سنوات منـذ انتـهاء احلـرب األهليـة رمسيـا             ٢٠٠٢يناير  /الثاين انقضت يف كانون    - ٥٢
ولقـد حقـق البلـد تقـدما كـبريا يف توطيـد           . وال عقـد مـن الزمـان      يف سرياليون، اليت استمرت ط    

ومـن ناحيـة ثانيـة،      . السلم الذي حصل عليه مبشقة، ويف إرساء أسس مـستقبل أفـضل ملواطنيـه             
زال البلد يواجه قضايا احلوكمـة والتحـديات اإلمنائيـة الـيت ال ميكـن التـصدي هلـا وتـسويتها                      ما

ويف هذا اإلطار تقـع علـى عـاتق القـادة الـسياسيني يف      . رمجيعا إال يف جو من السالم واالستقرا  
  .البلد أكرب مسؤولية لرعاية وتعزيز ثقافة التسامح والتوافق السياسيني

ولذلك ستظل االنتخابات الرئاسية والربملانية وانتخابات اجملالس احملليـة املزمـع عقـدها               - ٥٣
ويتــيح ذلــك الفرصــة أيــضا .  البلــد متثِّــل اختبــارا حيويــا ملــستوى توطيــد الــسلم يف٢٠١٢ عــام

ــد      ــة يف البل ــد الدميقراطي ــزامهم بتوطي ــار الت ــوطنيني إلظه ــصلحة ال ــع أصــحاب امل ــد أن . جلمي بي
تــزال تــثري القلــق بــشأن آفــاق إجــراء انتخابــات   أحــداث العنــف الــسياسي األخــرية يف البلــد ال

ومـن اجللـي أنـه      . وينبغي أال ُيسمح بزيادة تـصاعد هـذه احلـوادث         .  بطريقة سلمية  ٢٠١٢ عام
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نظرا للدور املهيمن لكل من احلزب احلـاكم وحـزب املعارضـة، جيـب عليهمـا أن ينحيـا جانبـا                     
  .مصاحلهما السياسية من أجل مصلحة البلد العليا للبلد وتنميته

ويف هــذا الــصدد، أحــث مجيــع األطــراف الــسياسية يف ســرياليون علــى امــتالك عمليــة     - ٥٤
اب املصلحة يف البلد، الذين أظهروا يف املاضـي قـدرا كـبريا مـن               كما أناشد مجيع أصح   . احلوار

املرونة والعزم على وضع حد للماضي التعـيس، بـأن يواجهـوا مـرة أخـرى التحـدي املتمثـل يف                  
ــة يف ســرياليون   ــات الدميقراطي ــد احلري ــل يف أن حيــدث اســتئناف     وال. توطي ــزال حيــدوين األم ي

. التماسـك الـوطين وكفالـة إجـراء االنتخابـات سـلميا           للحوار فيما بني األطراف، باجتاه تعزيـز        
  .وال شيء أكثر إحلاحا يف سرياليون من صون السالم واألمن واالستقرار يف البلد

وأثــين علــى احلكومــة لقيامهــا بإلقــاء القــبض علــى أفــراد متــورطني يف حــوادث العنــف    - ٥٥
ياسية إلعــادة تأكيــد وأدعــو األطــراف الــس. الــسياسي وحماكمتــهم، بغــض النظــر عــن انتمــائهم

أبريـل، والتقيــد مبدونـة ســلوك األحــزاب   / نيــسان٢التزاماهتـا الــواردة يف بياهنـا املــشترك املـؤرخ    
وسيسهم أيضا صدور الكتاب األبيض الذي طال انتظاره بشأن جلنـة شـريز مـوزس               . السياسية

)Shears-Moses (   وتنفيــــذ ٢٠٠٩مـــارس  /للتحقيـــق يف االضـــطرابات الــــيت حـــدثت يف آذار 
توصـيات اللجنـة يف خفـض درجــة التـوتر الـسياسي يف البلـد ويف بنــاء الثقـة فيمـا بـني اجلهــات          

  .الفاعلة السياسية يف سرياليون
واستنادا إىل التوقعـات االقتـصادية الراهنـة ُيتوقـع أن تـشهد سـرياليون زيـادة يف النـاتج                      - ٥٦

وأعـرب عـن    . سنوات املقبلـة  احمللي اإلمجايل، ومعظم ذلك من صادرات مواردها الطبيعية يف ال         
ترحييب هبذه التطورات اإلجيابية، اليت يرجح أن يكون هلا أثر مباشـر علـى حتـسني سـبل العـيش                    

كما أشيد باجلهود اليت بذلتـها احلكومـة لبنـاء توافـق يف اآلراء فيمـا بـني           . للسكان يف سرياليون  
ــوطنيني بــشأن االجتــاه االســتراتيجي الطويــل األجــل     للبلــد خــالل مــؤمتر  أصــحاب املــصلحة ال

ومما يبعث علـى التـشجيع أيـضا        . سرياليون الدويل املعين بالتنمية والتحول، الذي اختتم مؤخرا       
بالنسبة يل التصرحيات الصادرة مؤخرا عن احلكومة ومفادها أن اإليرادات املتوقعـة ستـستخدم              

  .ملنفعة مجيع أبناء سرياليون
للبلد، وهـي اللجنـة االنتخابيـة الوطنيـة، وجلنـة      وتقع على عاتق املؤسسات الدميقراطية        - ٥٧

تسجيل األحزاب السياسية، وجلنة وسائط اإلعالم املستقلة، وغريهـا مـن املؤسـسات، مبـا فيهـا                 
ــة         ــات موثوق ــة ضــمان إجــراء انتخاب ــسؤوليات مهم ــضائي، م ــا الق شــرطة ســرياليون وجهازه

 الـدوري الـشامل، وفقـا    ومبا يتماشى مع توصيات عملية االسـتعراض      . ٢٠١٢وسلمية يف عام    
أبريل، أشجع احلكومة على الـشروع بإنـشاء جلنـة مـستقلة      / نيسان ٢للبيان املشترك الصادر يف     
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كمــا أحــث أيــضا . معنيــة بالــشكاوى املقدمــة ضــد الــشرطة ممــا يعــزز حياديــة ومهنيــة الــشرطة 
  .اللجنةشركاء التنمية الدوليني لسرياليون على أن تقدمي الدعم إىل احلكومة إلنشاء تلك 

ومثة دور هام تقوم به وسائط اإلعـالم يف سـرياليون لـيس بالتوعيـة بالعمليـة االنتخابيـة                - ٥٨
ومـن املهـم أن تعمـل جلنـة وسـائط           . فحسب، وإمنا أيـضا بتعزيـز الوحـدة والتماسـك الـوطنيني           

اإلعالم املستقلة، ورابطة الـصحفيني يف سـرياليون، ومنظمـات وسـائط اإلعـالم األخـرى، معـا                  
أجل تعزيـز الـدور اإلجيـايب الـذي يتوقـع أن تقـوم بـه وسـائط اإلعـالم قبـل عقـد انتخابـات                 من  

ويف هذا الصدد، تعد اجلهود اليت تبذل لتعزيز مدونة سـلوك وسـائط             .  وأثناءها وبعدها  ٢٠١٢
  .اإلعالم املنقحة ضرورية

ــسالم يف          - ٥٩  وأود أن أعــرب عــن تقــديري للــدعم املتواصــل الــذي تقدمــه جلنــة بنــاء ال
سرياليون كما أود أن أشجع اللجنة على تكثيـف جهودهـا لـدعم العمليـة االنتخابيـة يف البلـد،           
ــز التنــسيق مــع إدارات األمــم املتحــدة وصــناديقها ووكاالهتــا وبراجمهــا ذات      بينمــا تقــوم بتعزي

ــد      . الــصلة ــة أيــضا علــى إســداء املــشورة يف الوقــت املناســب جمللــس األمــن، عن وأشــجع اللجن
  .نظر فيهاالضرورة، لل

، أعـرب عـن     )٢٠٠٠ (١٣٢٥وفيما يتعلق بالتدابري الالزمة لتنفيذ قـرار جملـس األمـن              - ٦٠
سروري إذ أالحظ أنه قد مت وضع أساس قوي ملـشاركة املـرأة يف احلوكمـة يف سـرياليون، مـن                     
خالل مشروع قانون املساواة بني اجلنسني املقترح، الذي يشمل توصيات أساسية مقدمـة مـن               

وأشيد باحلكومـة ومبختلـف اجلماعـات واالئتالفـات النـسائية ملـا تبذلـه            . قيقة واملصاحلة جلنة احل 
مــن جهــود يف هــذا الــصدد وأتعهــد بــأن تواصــل األمــم املتحــدة تقــدمي الــدعم مــن أجــل تعزيــز  

ويعد منع العنف ضد املرأة أثناء الفترة االنتخابية هدفا مهما ينبغي أن يـسعى إليـه                . اهلدف هذا
  . املصلحةمجيع أصحاب

ويف اخلتام، أود أن أشكر الرئيس كوروما وحكومته على تعاوهنمـا مـع مكتـب األمـم                  - ٦١
وأود أيـضا أن أعـرب عـن     . املتحدة املتكامل لبناء الـسالم يف سـرياليون مـن أجـل تنفيـذ واليتـه               

تقديري الـصادق ملـوظفي األمـم املتحـدة يف سـرياليون ملـا قـاموا بـه مـن عمـل شـاق ولتفـانيهم                          
ــا ــد   مم ــدم البل ــة      . أســهم يف تق ــصرف التنمي ــسرياليون ومل ــائيني ل ــشركاء اإلمن ــشكر لل وأوجــه ال

. األفريقي، والبنك الدويل وصندوق النقد الدويل علـى دعمهـم املـستمر للبلـد ولألمـم املتحـدة       
ويف هنايــة املطــاف، أود أن أعــرب مــرة أخــرى عــن تقــديري العميــق ملايكــل فــون ديرشــولنربغ 

ذي انتهت مدة واليته على التزامه التام وخدماتـه املمتـازة مـن أجـل النـهوض                 ممثلي التنفيذي ال  
  .بعملية بناء السالم وتعزيز وجود األمم املتحدة يف سرياليون
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	4 - وفي 9 أيلول/سبتمبر 2011، فرض المفتش العام للشرطة حظرا على كل المواكب والتجمعات التي تنظمها الأحزاب السياسية في البلد. ورُفع الحظر في 12 كانون الأول/ديسمبر 2011 بعد توقيع كل من مؤتمر عموم الشعب والحركة الشعبية من أجل التغيير الديمقراطي وحزب التحرير الشعبي والحركة الديمقراطية المتحدة على مذكرة تفاهم تلزم الأحزاب السياسية بإجراء مشاورات منتظمة مع الشرطة، ونشر مشرفين أثناء مواكب الأحزاب السياسية، والتقيد بدقة بمدونة قواعد سلوك الأحزاب السياسية وبقانون النظام العام. ولم يوقع كل من الحزب الشعبي لسيراليون والتحالف الديمقراطي الوطني المذكرة لأن المفتش العام للشرطة ترأس الاجتماع الذي وقعت أثناءه الوثيقة، بدلا من رئيس لجنة تسجيل الأحزاب السياسية. وأصر الحزبان على أن الشرطة لا تملك أي سلطة قانونية لحظر مواكب الأحزاب السياسية وتجمعاتها.
	5 - وفي 14 كانون الثاني/يناير 2012، اندلعت اشتباكات مجددا بين مؤيدي مؤتمر عموم الشعب والحزب الشعبي لسيراليون أثناء انتخاب فرعي للمجلس المحلي في فريتاون. وأطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع لتفريق مؤيدي الحزبين الذين كانوا يرشقون الحجارة في الشوارع. وقد تسبب الحادث في إصابة أربعة أشخاص. وأثناء تلك الحوادث، ظل مكتب الأمم المتحدة المتكامل لبناء السلام في سيراليون، بالتعاون مع لجنة تسجيل الأحزاب السياسية، على اتصال وثيق مع قيادة الحزب الشعبي لسيراليون ومؤتمر عموم الشعب، وحثاهما على تشجيع مؤيديهما على التحلي بضبط النفس إلى أقصى حد في ما يضطلعون به من أنشطة سياسية. وقدمت الأمم المتحدة الدعم اللوجستي أيضا لأعضاء الفريق الذي يحقق في حادث 9 أيلول/سبتمبر.
	6 - وأبرز الرئيس كوروما في الكلمة التي ألقاها أثناء افتتاح الدورة الخامسة للبرلمان في 7 تشرين الأول/أكتوبر 2011 إنجازات إدارته على مدى السنوات الأربع الماضية، وعرض رؤيته لتنمية سيراليون وتحولها في الأجل الطويل. وأكد على أن الحزب الشعبي لسيراليون ومؤتمر عموم الشعب والحركة الشعبية من أجل التغيير الديمقراطي، وهي ثالث حزب ممثل في البرلمان، شركاء جميعا في تحول البلد ولديها الكثير من القواسم المشتركة. وقدم الرئيس ضمانات بشأن اعتزام الحكومة كفالة إجراء انتخابات حرة ونزيهة وشفافة وسلمية في عام 2012. ومن ناحية ثانية، قاطع برلمانيون ينتمون للحزب الشعبي لسيراليون والحركة الشعبية من أجل التغيير الديمقراطي افتتاح البرلمان، احتجاجا على جملة أمور منها حظر المواكب والتجمعات السياسية عقب أحداث العنف السياسي التي وقعت في 9 أيلول/سبتمبر في بو.
	7 - وفي 7 شباط/فبراير، أصدر المرشح الرئاسي عن الحزب الشعبي لسيراليون بيانا صحفيا يتهم فيه الحزب الحاكم؛ حزب المؤتمر الشعبي العام بإعادة تسليح مقاتلين سابقين ونشرهم في المقاطعات الجنوبية والشرقية، التي تشكل معاقل للحزب الشعبي لسيراليون، بغرض زيادة عدد الأصوات المؤيدة للحزب الحاكم وإثارة العنف. وأنكرت الحكومة هذه الادعاءات، واتهمت الحزب الشعبي لسيراليون بالتحريض على العنف. وفي 10 شباط/ فبراير بدأت الشرطة تحقيقا في ادعاءات الحزب الشعبي لسيراليون ودعت العميد بيو (المتقاعد) إلى إثبات الادعاءات الواردة في بيانه الصحفي بغرض تيسير التحقيقات.
	8 - وفي الفترة من 20 كانون الثاني/يناير إلى 1 شباط/فبراير، نظمت حكومة سيراليون مؤتمرا وطنيا يعنى بتنمية سيراليون وتحولها. ودعا الرئيس كوروما، في بيان أدلى به في المؤتمر، مواطني سيراليون إلى زيادة الفرص المتاحة للبلد إلى أقصى حد من خلال زيادة إيرادات التعدين. وفي ختام المؤتمر، اعتمدت إعلانات بشأن المجالات المواضيعية الرئيسية، من قبيل الحوكمة السياسية والاقتصادية؛ وتنمية القطاع الخاص؛ وإدارة الموارد الطبيعية؛ ودعم أبناء سيراليون المغتربين؛ والمساءلة؛ وأطر استغلال الموارد الطبيعية وتوزيع موارد الدولة. ولم يشارك الحزب الشعبي لسيراليون في هذه المناسبة، متعللا بجملة من الأسباب منها اقتراب وقت انعقاد المؤتمر من موعد إجراء الانتخابات. وقدمت الأمم المتحدة التمويل والدعم التقني للمؤتمر.
	الأعمال التحضيرية لانتخابات عام 2012 
	تسجيل الناخبين


	9 - وفي إطار التحضير للانتخابات، قامت اللجنة الانتخابية الوطنية بشراء حوالي 800 مجموعة من مواد تسجيل الناخبين بطريقة الإحصاء الحيوي، وذلك بمساعدة من صندوق مشترك لتمويل الانتخابات يديره برنامج الأمم المتحدة الإنمائي. وستكون الانتخابات المقبلة هي أول مرة تجرى فيها عملية تسجيل الناخبين في سيراليون باستخدام نظام الإحصاء الحيوي. وأجرت اللجنة اختبارا نموذجيا لهذا النظام في الفترة من 1 إلى 3 تشرين الثاني/نوفمبر 2011، واضطلعت أيضا ببرامج توعية في أرجاء البلد للتوعية بنظام الإحصاء الحيوي. وعقدت اللجنة أيضا سلسلة من الاجتماعات في الفترة بين 28 تشرين الأول/أكتوبر 2011 و 20 كانون الثاني/يناير 2012 مع جميع الأحزاب السياسية لكي تتناول بمزيد من التفصيل إجراءات التسجيل وغيرها من المسائل التقنية المرتبطة بنظام الإحصاء الحيوي. وساعدت الأمم المتحدة اللجنة في وضع أدلة وكتيبات تدريبية من أجل إدارة نظام الإحصاء الحيوي.
	10 - وبدأت عملية تسجيل الناخبين في 23 كانون الثاني/يناير 2012، وسوف تنتهي في 26 آذار/مارس 2012. وهناك 998 2 مركزا للتسجيل موزعا على 394 دائرة. وتستغرق فترة التسجيل في كل دائرة 15 يوما. ويتوقع أن يبلغ عدد الناخبين المسجلين في الانتخابات 3.2 ملايين ناخب، وهو ما يمثل زيادة تقدر بنحو 000 700 ناخب عن عام 2007. وفي آذار/مارس، كان 028 888 1 شخصا قد تم تسجيلهم باستخدام نظام الإحصاء الحيوي.
	إصلاح القانون الانتخابي

	11 - تواصلت عملية إصلاح القانون الانتخابي خلال الفترة المشمولة بالتقرير، وهي العملية التي كانت قد بدأت في آذار/مارس 2011. وقامت لجنة تقنية تتألف من ممثلي لجنة إصلاح القوانين ولجنة تسجيل الأحزاب السياسية واللجنة الانتخابية الوطنية ومكتب الأمم المتحدة المتكامل لبناء السلام في سيراليون، باستكمال استعراض التوصيات المقدمة من الأحزاب السياسية والجهات الوطنية المعنية والمجتمع المدني خلال حلقة عمل تعنى بإصلاح القانون الانتخابي عقدت في آذار/مارس 2011. وتتعلق التوصيات التي جرى استعراضها بالإعلان عن مواعيد الانتخابات العامة، ومعايير الأهلية للانتخاب لمنصب الرئيس، ومدة ولاية المفوضين، والالتماسات والقرارات المتعلقة بالانتخابات، وإلغاء الأصوات. إضافة إلى ذلك، قامت اللجنة التقنية بتجميع كل القوانين الانتخابية في خلاصة واحدة لتيسير الرجوع إليها. ومن المتوقع أن يوافق البرلمان على القانون الانتخابي المقترح في آذار/مارس 2012.
	12 - وبينما أبدت معظم الأحزاب السياسية موافقتها على المقترحات الرئيسية لإصلاح القانون الانتخابي، فقد اعترض الحزب الشعبي لسيراليون على الحكم الذي يمنح صلاحيات للجنة الانتخابية الوطنية لإلغاء الأصوات. وقد ولّد عدم وجود تشريع بشأن إلغاء الأصوات الكثير من النقاش خلال الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية لعام 2007، وبالتالي كان موضع خلاف بين اللجنة الانتخابية الوطنية والحزب الشعبي لسيراليون. وفي ظل هذه الخلفية، أجرى مكتب الأمم المتحدة المتكامل لبناء السلام في سيراليون ولجنة تسجيل الأحزاب السياسية عدة جولات من المشاورات مع الحزب الشعبي لسيراليون خلال فترة إعداد التقرير، بغرض التوصل إلى توافق للآراء بشأن مقترحات إلغاء الأصوات. ولم تحسم بعد المناقشات حيث لا يزال الحزب الشعبي لسيراليون متمسكا بموقفه.
	اللجنة التوجيهية للانتخابات 

	13 - وأثناء الفترة قيد الاستعراض أيضا، اشترك ممثلي التنفيذي مع وزير المالية والتنمية الاقتصادية، في رئاسة اجتماعات اللجنة التوجيهية للانتخابات، التي حضرها شركاء إنمائيون دوليون وممثلون عن الهيئات الوطنية لإدارة الانتخابات. وكان الغرض من هذه الاجتماعات كفالة تنسيق الترتيبات الخاصة بالانتخابات على نحو صحيح. وفي الاجتماع الذي عقد في 15 أيلول/سبتمبر، أعلنت الحكومة أن مساهماتها في الانتخابات ستبلغ نحو 18 مليون دولار من دولارات الولايات المتحدة.
	الترتيبات الأمنية للانتخابات

	14 - وبالنظر إلى المخاطر المحتملة المرتبطة بالعنف الانتخابي وغير ذلك من التحديات المتعلقة بالأمن، وضعت وكالات قطاع الأمن القومي في سيراليون، بمساعدة مكتب الأمم المتحدة المتكامل لبناء السلام في سيراليون، تقييما شاملا للأخطار واستراتيجية متكاملة للانتخابات، للاسترشاد بها في عملياتها خلال العملية الانتخابية. وإضافة إلى ذلك، ساعد كل من البرنامج الإنمائي والمكتب على إعداد نماذج تدريبية للشرطة تتعلق بطائفة من القضايا، بما فيها القانون الانتخابي ومعايير المهنية المنطبقة في ما تضطلع به من واجبات. وأكملت الشرطة أيضا برنامجا لتدريب المدربين.
	دعم المجتمع المدني، والجهات الفاعلة غير الحكومية، وتنفيذ البيان المشترك المؤرخ 2 نيسان/أبريل

	15 - تعد مشاركة المجتمع المدني والجهات الفاعلة الأخرى من غير الدولة في تهيئة بيئة مواتية لإجراء انتخابات سلمية أمرا بالغ الأهمية عشية الانتخابات. ولهذه الغاية، وضع مكتب الأمم المتحدة المتكامل لبناء السلام في سيراليون، بدعم من صندوق بناء السلام، مشروعا للجهات الفاعلة من غير الدولة يسعى لتشجيع الحوار والمشاركة بين الجهات السياسية صاحبة المصلحة، وتعزيز قدرة الجهات الفاعلة الرئيسية من غير الدولة في مجالات التخفيف من حدة النـزاعات وتسويتها. وشملت نشاطات المشروع عقد اجتماعات دورية للجان المعنية برصد قواعد السلوك في المقاطعات، التي تتألف من ممثلي الأحزاب السياسية والمجتمع المدني والأجهزة الأمنية والسلطات المحلية. ووفرت هذه اللجان آلية لاستباق القضايا المتعلقة بالعملية الانتخابية وتسويتها، ويسرت التفاعل بين الأحزاب السياسية مما أدى إلى التخفيف من حدة التوتر في العديد من المجتمعات المحلية. وفي 24 كانون الثاني/يناير، عُقد في فريتاون اجتماع وطني لأعضاء اللجان، لتقييم وتعزيز المكاسب التي حققتها اللجان على مستوى المقاطعات.
	16 - ومن أجل تعزيز الجهود الرامية إلى ترسيخ القيم المشتركة للتسامح السياسي ونبذ العنف، قُدم المزيد من الدعم من مشروع الجهات الفاعلة من غير الدولة إلى الجمعية الشبابية لجميع الأحزاب السياسية، والجمعية النسائية لجميع الأحزاب السياسية. وقامت لجنة تسجيل الأحزاب السياسية بتدريب نحو 200 فرد أيضا من أفراد الجمعية الشبابية لجميع الأحزاب السياسية في مجال الدعوة والقيادة خلال الفترة المشمولة بالتقرير. 
	17 - واضطلع مكتب الأمم المتحدة المتكامل لبناء السلام في سيراليون بعدد من أنشطة التوعية التي تهدف إلى تعزيز الحوار السياسي والمشاركة ونبذ العنف عن طريق مشروع الجهات الفاعلة من غير الدولة خلال الفترة المشمولة بالتقرير. ونشر على نطاق واسع في سائر البلد بواسطة أفلام قصيرة البيان الذي وقعه كل من الحزب الشعبي لسيراليون وحزب المؤتمر الشعبي العام في 2 نيسان/أبريل 2009 على إثر وقوع حوادث عنف بين الحزبين في آذار/مارس 2009. وبالإضافة إلى ذلك، واصل موسيقيون في سيراليون، تحت شعار فنانون من أجل السلام، الدعوة إلى السلام ونبذ العنف عن طريق إقامة حفلات الموسيقية في مختلف أنحاء البلد.
	باء - التطورات الأمنية
	18 - ظلت الحالة الأمنية العامة في سيراليون هادئة نسبيا خلال الفترة المشمولة بالتقرير على الرغم من وقوع حوادث متفرقة من العنف المتعلق بالانتخابات. وفي 8 أيلول/ سبتمبر 2011، أطلق الرئيس كوروما، في فريتاون، مناورة للأمن الوطني والاستعراض الثاني لقطاع الأمن. وكان الغرض من النشاطَين هو التوعية بـبنية الأمن الوطني للبلد وتحديد المجالات التي تتطلب زيادة التحسين.
	19 - وعلى الرغم من عدم ورود تقارير عن تهريب منظم للأسلحة في سيراليون خلال الفترة المشمولة بالتقرير، وردت تقارير عن تزايد التجارة غير المشروعة في طلقات البنادق النارية وفي الاستعمال غير المشروع للبنادق المصنعة محليا. وينبغي مراقبة كلا النشاطَين عن كثب، وخصوصا عشية الانتخابات. وسيساهم الاعتماد المبكر لمشروع قانون الأسلحة والذخيرة، الذي تقوم وزارة الداخلية حاليا باستعراضه، في الجهود الوطنية الرامية إلى الحد من الاتجار غير المشروع بالأسلحة والذخيرة. ويتماشى مشروع القانون أيضا مع اتفاقية الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا المتعلقة بالأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة وذخائرها والمواد الأخرى ذات الصلة.
	جيم - التـطــورات الاقتصاديــة والاجتمــاعيــة وأنشطــة الأفرقـة القطرية التابعة للأمم المتحدة 
	20 - خلال الفترة قيد الاستعراض، استمر اقتصاد سيراليون في التوسع. ولا تزال التوقعات متفائلة فيما يخص الاقتصاد على المدى المتوسط. ووفقا لتنبؤات صندوق النقد الدولي، يُتوقع أن يصل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى نسبة 5.3 في المائة لعام 2011، ويُتوقع أن يشهد الاقتصاد قفزة في النمو لمرة واحدة ستبلغ نسبته 51.4 في المائة في عام 2012، ويرجع ذلك أساسا إلى بدء إنتاج رِكاز الحديد. ويُتوقع أن يبلغ متوسط النمو الاقتصادي نسبة 6 في المائة في الفترة الممتدة من 2013 حتى 2015. ويُتوقع أن تصل كمية رِكاز الحديد التي بدأت تصدرها شركة African Minerals Limited، في كانون الأول/ ديسمبر 2011، إلى 15 مليون طن في عام 2012 حيث تقدر مساهمتها في الإيرادات الحكومية بمبلغ 57 مليون دولار من دولارات الولايات المتحدة.
	21 - وعلى الرغم من أن معدل التضخم بلغ نسبة مرتفعة وصلت إلى 21 في المائة في النصف الأول من عام 2011، تُظهر الأرقام الأولية تراجعا إلى نسبة 16.9 في المائة في نهاية كانون الأول/ديسمبر 2011. وهذا يعكس وجود سياسة نقدية صارمة وسعرَ صرف مستقرا نسبيا. وتجدر الإشارة إلى أن عملة سيراليون، الليون، لم تهبط قيمتها سوى بنسبة 5 في المائة مقابل دولار الولايات المتحدة في عام 2011. وفي حين لا تزال التحديات المالية قائمة، بما في ذلك استيعاب فاتورة الأجور وبنود الإنفاق الجاري الأخرى، فضلا عن تحسين جدولة الإنفاق على الهياكل الأساسية، فإن التحسينات المتوقعة في تعبئة الإيرادات ستساعد على إبقاء العجز المالي الإجمالي عند نسبة 4.4 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي غير المتصل بركاز الحديد في عام 2012. ولا يزال ميزان المدفوعات الخارجية مواتيا، ويتوقع أن يبلغ متوسط إجمالي الاحتياطيات حوالي 386 مليون دولار بدولارات الولايات المتحدة في السنة (أو ما يعادل ثلاثة أشهر من الواردات من السلع الخام والخدمات غير المتصلة بركاز الحديد) في عامَي 2012 و 2013. أما الديون الخارجية، التي يُنتظر أن تبلغ نسبتها 20 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2012، فيُتوقع أن تبقى منخفضة.
	22 -  وعقب إجراء مشاورات مع حكومتَي كل من سيراليون وليبريا، أعلنت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في كانون الثاني/يناير أنها ستستند، اعتبارا من 30 حزيران/يونيه 2012، إلى بنود ”زوال الظروف“ الواردة في اتفاقية جنيف واتفاقية منظمة الوحدة الأفريقية التي تنظم الجوانب المحددة لمشاكل اللاجئين في أفريقيا فيما يتعلق باللاجئين الليبريين البالغ عددهم 188 8 لاجئا الذين ما زالوا يقيمون في سيراليون. وعلى الرغم من أن ذلك الاستناد سيؤدي حتما إلى إنهاء وضعهم كلاجئين، ستعمل المفوضية مع الحكومتين المعنيتين على أن تتيح للأفراد فرصة اختيار الاندماج المحلي أو العودة الطوعية إلى الوطن.
	23 -  وقد ساهمت مبادرة الرعاية الصحية المجانية للأطفال الذين هم دون الخامسة من العمر والحوامل والمرضعات، وهي مبادرة تدعمها منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) وإدارة التنمية الدولية في المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية، وجهات مانحة أخرى، في زيادة الاستفادة من الخدمات العلاجية والرعاية السابقة للولادة والولادة في المرافق الصحية. ومن ناحية ثانية لا يزال معدل وفيات الأطفال مرتفعا، ويرجع ذلك أساسا إلى سوء التغذية والتأخر في إعطاء اللقاحات والملاريا والإسهال. وعلى الرغم من أن معدل وَفَيَات الأمومة مستمر في الانخفاض، لا يزال انتشارها مرتفعا نسبيا، وزاد من تفاقمها حملُ المراهقات وعدم كفاية فرص الوصول إلى الخدمات الصحية. وقد تقلصت الفجوة القائمة بين الجنسين بشكل ملحوظ في التعليم الابتدائي، ولكنها لا تزال قائمة في المدارس الثانوية.
	ثالثا - تعزيز بناء السلام 
	24 - أُنجز استعراض منتصف المدة لاستراتيجية الرؤية المشتركة في أيلول/سبتمبر 2011، في أعقاب مشاورات مع الحكومة. وأبرز الاستعراض مساهمة أسرة الأمم المتحدة في تنفيذ خطة التغيير التي وضعتها الحكومة، ووفر توجيها نحو نهج برنامجي يتيح مزيدا من التآزر ومزيدا من المرونة في أنشطة الأمم المتحدة. ويقوم فريق الأمم المتحدة القطري بوضع اللمسات الأخيرة على مسودة الرؤية المشتركة الانتقالية التي ستغطي عامي 2013 و 2014. وستنفَّذ تلك الاستراتيجية طوال دورة برنامجية مؤقتة مدتها سنتان (2013-2014)، وستأخذ في الاعتبار انتخابات عام 2012 في البلد. ويُتوقع أن توضع بشكل كامل استراتيجيةٌ وطنية أطولُ أجلا في عام 2013. وفي غضون ذلك، ستواصل منظومة الأمم المتحدة مواءمة استراتيجيتها بما يتماشى مع الاستراتيجيات القطاعية للوزارات والإدارات والوكالات الحكومية. وما زالت المشاورات مع الحكومة جارية فيما يتعلق بالرؤية المشتركة الانتقالية التي تركز على سبع مجموعات برنامجية تتوافق مع مشروع الاستراتيجية الوطنية. وتضم هذه المجموعات ما يلي: دعم الحكم الرشيد؛ والزراعة والأمن الغذائي؛ والموارد الطبيعية وإدارة الكوارث؛ والحماية الاجتماعية وحماية الطفل والقضايا الجنسانية وحقوق الإنسان، والتعليم الأساسي؛ والصحة والتغذية؛ والتنمية الاقتصادية والعمالة.
	25 - وفي الفترة الممتدة من 22 إلى 29 كانون الثاني/يناير، قام غييرمو ريشّينشي (كندا)، الرئيسُ المعين حديثا لتشكيلة بناء السلام في سيراليون، بزيارة سيراليون لتقييم التقدم المحرز في دعم عملية السلام والتحضير لانتخابات عام 2012. وعقد اجتماعات مع مجموعة واسعة من أصحاب المصلحة بمن فيهم الرئيس كوروما، ووزراء الشؤون الخارجية، والمالية والتنمية الاقتصادية، وعمالة الشباب والرياضة، والموارد المعدنية، ورئيس البرلمان، ومفوض شؤون الشباب، وهيئات الإدارة الانتخابية في البلد، وممثلين عن الأحزاب السياسية، وفضلا عن المجتمع المدني وشركاء التنمية الدوليين. وخلال تلك الزيارة أيضا، شجع الرئيس الأحزاب السياسية بقوة على العمل من أجل إنجاح انتخابات عام 2012، مشددا على أولوية المصالحة الوطنية والحوار السياسي السلمي.
	رابعا - المخاطر الأساسية التي تواجه بناء السلام
	ألف - الاتجار غير المشروع بالمخدرات والجريمة المنظمة 
	26 - واصلت وحدة الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية في سيراليون تحقيق تقدم في مكافحة الاتجار بالمخدرات والجريمة المنظمة، بدعم من شركائها في مبادرة غرب ساحل أفريقيا. وحقّقت الوحدة في 113 حالة تنطوي على اتجار بالمخدرات والبشر والسلاح، فضلا عن جرائم مالية. وعلاوة على ذلك، أحيلت إلى المحاكم 68 قضية متعلقة بالمخدرات، و 3 قضايا متعلقة بجرائم مالية، وقضية واحدة متعلقة بالاتجار بالبشر. ووُجه الاتهام إلى قرابة 112 مشتبها به وصدرت 8 أحكام بالإدانة خلال الفترة المشمولة بالتقرير.
	27 - وفيما يتعلق بالمخدرات غير المشروعة في عام 2011، صادرت وحدة الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية 748 1 كيلوغراما من نبات القُنَّب الشائع خلال عام 2011، ودمرت 128 كيلوغراما من القُنّب الأصلي وأوقفت ستة من المشتبه بهم بتهمة الحيازة وتُهم ذات صلة بالاتجار. وقدم مكتب الأمم المتحدة المتكامل لبناء السلام في سيراليون الدعم التقني للوحدة من أجل اتخاذ الإجراءات اللازمة لعملياتها وللتعاون الدولي وجمع المعلومات الاستخبارية. وعُزّزت القدرة التشغيلية للوحدة بتدريب قدمه مكتب الأمم المتحدة المتكامل لبناء السلام في سيراليون ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة تناول أساليب الإدخال وتحليل المعلومات الاستخبارية.
	28 - وخلال الفترة المشمولة بالتقرير، أجرى مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة تقييما للقدرة الوطنية لسيراليون في مجال الطب الشرعي، وهو يقدم الدعم لبناء مختبر جديد للطب الشرعي من أجل تعزيز تلك القدرة.
	باء - الشباب
	29 - افتتح الرئيس كوروما، في 25 تشرين الثاني/نوفمبر 2011، أعمال اللجنة الوطنية للشباب. ويُتوقع أن تأخذ اللجنة زمام المبادرة في تعزيز تنمية الشباب وتنسيقها، في إطار وزارة عمالة الشباب والرياضة. وستتيح اللجنة للشباب التعبير عن قضاياهم إذ إنها تشكّل محفلا يضمن اتساق السياسات ويعزز مصلحة الشباب في السياسات الحكومية. وقد نالت قضايا الشباب الأولوية، ويجري إدماجها حاليا في مشروع سياسات العمالة، الذي يُتوقع أن يعتمده البرلمان في عام 2012.
	جيم - الفساد 
	30 - كشف مؤشر قياس الفساد الذي وضعته منظمة الشفافية الدولية، والصادر في 1 كانون الأول/ديسمبر 2011، أن ترتيب سيراليون قد تحسن قليلا من 2.4 إلى 2.5 نقطة. ويعود الفضل في ذلك جزئيا إلى الجهود التي تبذلها لجنة مكافحة الفساد، التي لا تزال تجري التحقيقات وتقدم المسؤولين الحكوميين المتورطين في الممارسات الفاسدة إلى المحاكمة. وخلال الفترة المستعرضة، اتُّهم عمدة فريتاون، وهو عضو في الحزب الحاكم، بارتكاب أفعال فساد مزعومة. ومنذ ذلك الحين أُوقف العمدة عن العمل، ريثما يصدر قرار المحكمة.
	31 - وبمساعدة من البرنامج الإنمائي، وبتمويل من صندوق الأمم المتحدة لبناء السلام، أنشأت لجنة مكافحة الفساد أمانة لإدارة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد. وتقوم الأمانة أيضا بدعم وكالات القطاع العام لوضع خطط عمل لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد. ويقوم البرنامج الإنمائي بتوفير الدعم لمبادرة طرحتها اللجنة والمجتمع المدني ووسائط الإعلام لتعزيز الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد ورصدها على الصعيد الوطني.
	خامسا - دعم المؤسسات الديمقراطية
	ألف - اللجنة الانتخابية الوطنية
	32 - اتخذت اللجنة الانتخابية الوطنية خلال الفترة قيد الاستعراض عدة مبادرات إيجابية استهدفت تعزيز الملكية الوطنية للعملية الانتخابية. وبصرف النظر عن الدور الرئيسي الذي تضطلع به اللجنة في تحديد معايير تسجيل الناخبين باستخدام الإحصاء الحيوي وإصلاح قانون الانتخابات، فقد جرّبت علنا نظام تسجيل الناخبين باستخدام الإحصاء الحيوي. وطوال عام 2011، أجرت اللجنة انتخابات فرعية بدون دعم دولي.
	33 - ومع أن قدرات اللجنة تعززت مع مرور الوقت فإنه لا تزال بحاجة إلى الدعم التقني الدولي نظرا لتعقيد العناصر الجديدة التي أُدخلت في العملية الانتخابية عام 2012، وخصوصا نظام تسجيل الناخبين باستخدام الإحصاء الحيوي. وسيساعد هذا الدعم والمشاركة البنّاءة للمجتمع الدولي اللجنة في التغلب على التحديات التي تواجه إدارة العملية الانتخابية عام 2012. وخلال الفترة المشمولة بالتقرير، واصلت اللجنة تلقّي المساعدات التقنية والمالية من الصندوق المشترك للتبرعات الخاصة بالانتخابات الذي يديره برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
	باء - لجنة تسجيل الأحزاب السياسية
	34 - لا تزال لجنة تسجيل الأحزاب السياسية تضطلع أيضا بدور هام في تنظيم أنشطة الأحزاب السياسية، وخاصة في كفالة الالتزام بمدونة قواعد سلوك الأحزاب السياسية. بل أصبح هذا العمل أكثر أهمية نظرا للبيئة السائدة من انعدام الثقة المتبادل بين الأحزاب السياسية الرئيسية. وتضطلع اللجنة أيضا بدور قيادي مع الأحزاب السياسية في دفع عجلة الحوار بين الأحزاب و تنفيذ مشاريع صندوق بناء السلام التي تستهدف دعم الأحزاب السياسية، ورابطة شباب جميع الأحزاب السياسية، والرابطة النسائية لجميع الأحزاب السياسية، ولجان رصد مدونة قواعد السلوك في المقاطعات. وفي إطار مشروع الجهات من غير الدول التابع لمكتب الأمم المتحدة المتكامل لبناء السلام في سيراليون، واصلت اللجنة الاضطلاع بدور رئيسي في تنفيذ برامج لبناء قدرة التخفيف من حدة النزاعات وقدرة حل النزاعات لدى الأحزاب السياسية، بما في ذلك أجنحة النساء والشباب فيها. وخلال الفترة قيد الاستعراض، تلقت اللجنة الدعم اللوجستي، بما في ذلك الحواسيب والمركبات ومعدات المكاتب من صندوق التبرعات الانتخابي المشترك الذي يديره برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
	35 - وفي 5 أيلول/سبتمبر 2011، عقدت لجنة تسجيل الأحزاب الانتخابية حلقة عمل عن الإصلاح القانوني، استعرض خلالها المشاركون ولاية اللجنة، وأوصوا، في جملة أمور، بتنقيحات لقانون الأحزاب السياسية لعام 2002 لتخويل هذه اللجنة السلطة القانونية لإنفاذ مدونة قواعد السلوك للأحزاب السياسية.
	36 - وخلال الفترة المشمولة بالتقرير، وافقت لجنة تسجيل الأحزاب السياسية على تسجيل أربعة أحزاب سياسية جديدة للمشاركة في العملية الانتخابية. وهذه الأحزاب هي: الحركة الديمقراطية المتحدة، وحزب السلام والتحرير، وحزب المواطنين الديمقراطي، وحزب الجبهة المتحدة الثورية.
	جيم - اللجنة المستقلة لوسائط الإعلام
	37 - نظرا لتزايد استقطاب تغطية وسائط الإعلام والمشهد السياسي في سيراليون قبل الانتخابات، من المتوقع أن تضطلع اللجنة المستقلة لوسائط الإعلام بدور استباقي بدرجة أكبر في رصد وسائط الإعلام وكفالة امتثالها لمدونة قواعد السلوك لمهنة الإعلام. وخلال الفترة المشمولة بالتقرير، تلقت اللجنة المساعدة في مجال بناء القدرات من الحكومة والشركاء الدوليين، مما زاد من قدرتها على رصد محطات الإذاعة والصحف لكفالة امتثالها لمدونة أخلاق مهنة الإعلام. وقدمت اللجنة أيضا التدريب للعاملين في وسائط الإعلام بشأن أخلاقيات تقديم التقارير المتعلقة بالانتخابات، والإصلاحات القانونية والالتزامات الأخرى لوسائط البث الإذاعي والتلفزيوني بموجب مدونة ممارسات وسائط الإعلام في سيراليون.
	دال - هيئة الإذاعة السيراليونية
	38 - ستتيح الانتخابات المقبلة لهيئة الإذاعة السيراليونية الفرصة لتأكيد مكانتها كإذاعة مستقلة عامة حيادية وذات مصداقية. وخلال الفترة المشمولة بالتقرير، واصلت الهيئة جهودها لتقديم برامج جيدة وإتاحة فرص لجميع أصحاب المصلحة للتعبير عن وجهات نظرهم في بث حي. غير أنها ظلت تواجه تحديات في تتعلق بالتنظيم الإداري والإدارة المالية. وقد سُلِّط الضوء عليها في تقرير قدمته لجنة تحقيق رئاسية إلى الرئيس كوروما في تشرين الثاني/نوفمبر 2011. وتضمّن التقرير توصيات تهدف إلى معالجة أوجه النقص هذه، بما في ذلك ضرورة توضيح صلاحيات مجلس إدارة الهيئة وإدارتها، وتغيير معايير الأهلية لعضوية مجلس الإدارة، وكفالة وجود عملية شفافة وتنافسية لاستقدام الموظفين لشغل الوظائف العليا في الهيئة.
	39 - وخلال الفترة المشمولة بالتقرير، رُكبت أجهزة إرسال اشترتها الأمم المتحدة في مواقع أقاليمية مختلفة في مقاطعتي بوجيهون وكونو، مما سيحسن بث الهيئة. وفي غضون ذلك، ومن أجل كفالة الإنصاف في مرحلة ما قبل الانتخابات، تعهدت الهيئة بتخصيص بث مباشر لجميع الأحزاب السياسية على قدم المساواة خلال العملية الانتخابية.
	هاء - البرلمان
	40 - أنشأ برلمان سيراليون الآن بدعم من الأمم المتحدة، ثمانية أقسام، كانت مقررة بموجب قانون الخدمة البرلمانية لعام 2007. وإضافة إلى ذلك، قدمت الأمم المتحدة الدعم التقني، ويشمل ذلك عمليات تحديد مواقع الأنشطة التي يضطلع بها الشركاء في التنمية، وإعداد الصلاحيات المتعلقة بإنشاء مكتب تنسيق المساعدة البرلمانية، الذي سيساعد على منع أي ازدواجية في البرامج التي يدعمها الشركاء في التنمية. وتواصل الأمم المتحدة أيضا دعم أعمال اللجنة البرلمانية لحقوق الإنسان من خلال توفير التدريب والمواد المرجعية لمكتبة البرلمان.
	واو - اللامركزية
	41 - تسير الجهود المبذولة لتعزيز مؤسسات الحكم وسيادة القانون بصورة مرضية على جميع المستويات وخاصة على المستوى المحلي. غير أنه لا يزال هناك كثير من التحديات، بما في ذلك على وجه الخصوص، التحديات ذات الصلة بالدور المتوقع أن تضطلع به الجهات الفاعلة الوطنية على المستوى المحلي. وبغية التصدي لهذه التحديات، تضع الحكومة الآن إطارا للسياسة العامة بهدف تنقيح قانون الإدارة المحلية والسياسة الجديدة لزعامة القبائل والإدارة التقليدية. وتوضح تلك الصكوك، إلى جانب سياسة تحقيق اللامركزية، أدوار ومسؤوليات المجالس المحلية، وموظفي المقاطعات والبرلمانيين والسلطات التقليدية في مجالات صنع القرارات المتعلقة بالتنمية؛ والانتخابات والحفاظ على القانون والنظام؛ وتحصيل الإيرادات المحلية وتوزيعها. وسيستمر تركيز الدعم المقدم من الأمم المتحدة على برامج تقديم الخدمات، واستحداث عملية تنمية اقتصادية محلية؛ وتنمية قدرات إدارة زعامة القبائل.
	سادساً - حقوق الإنسان وسيادة القانون
	42 - شاركت لجنة حقوق الإنسان في سيراليون والمجتمع المدني ومكتب الأمم المتحدة المتكامل لبناء السلام في سيراليون إلى جانب الحكومة في عملية الاستعراض الدوري الشامل التي أسفرت عن اعتماد تقرير الاستعراض الدوري الشامل عن سيراليون في الدورة الثامنة عشرة لمجلس حقوق الإنسان المعقودة في جنيف في أيلول/سبتمبر 2011. وقبلت الحكومة جميع التوصيات الـ 129 الصادرة عن عملية الاستعراض باستثناء توصية واحدة تتعلق بحقوق مثليي الجنس ومثليات الجنس. وإضافة إلى ذلك، أيّد مكتب الأمم المتحدة المتكامل لبناء السلام في سيراليون عقد مؤتمر وطني استعرض توصيات الاستعراض الدوري الشامل، ووافق على اعتماد أولويات واستراتيجيات لتنفيذها. وبعد اعتماد تقرير المؤتمر، أصدرت الرئاسة أمرا توجيهيا إلى جميع الوزارات والإدارات بتعميم توصيات الاستعراض الدوري الشامل في برامجها.
	43 - وأحرزت لجنة حقوق الإنسان في سيراليون أيضا بعض التقدم في تنفيذ ولايتها. وفي كانون الأول/ديسمبر 2011، انتهت الفترة الخمسية الأولى القابلة للتجديد للمفوضين والخطة الاستراتيجية للفترة 2009-2011. ومنذ ذلك الحين أُعيد تعيين اثنين من المفوضين السابقين لفترة ثانية، في حين أن عملية شغل الوظائف الثلاث الأخرى لا تزال مستمرة. ونتيجة لمشاركة مكتب الأمم المتحدة المتكامل لبناء السلام في سيراليون مع المجتمع المدني ودعمه للجان حقوق الإنسان في المقاطعات، شكلت عدة مشيخات الآن لجانا فرعية لحقوق الإنسان للمشيخات، لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها في المجتمعات الريفية.
	44 - وأجرى مكتب الأمم المتحدة المتكامل لبناء السلام في سيراليون بالتعاون مع مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بحثا مستفيضا وأصدر في كانون الأول/ديسمبر 2011، تقريرا عن حقوق ذوي الإعاقة، يهدف إلى دعم جهود الحكومة في تنفيذ قانون ذوي الإعاقة لعام 2011. وقد استجابت الحكومة بشكل إيجابي لبعض التوصيات الواردة في التقرير، وبخاصة، ضرورة التعجيل بإنشاء اللجنة الوطنية لذوي الإعاقة.
	45 - وخلال الفترة قيد الاستعراض، واصلت محافل تنسيق قطاع العدل عملها، وهي محافل أنشأها مكتب الأمم المتحدة المتكامل لبناء السلام في سيراليون لمساعدة أصحاب المصلحة من قطاع العدل على استنباط استراتيجيات عملية لتحسين إقامة العدل، تستهدف تحسين ظروف الاحتجاز، وتأمين الإفراج عن الأحداث المحتجزين مع الكبار، والتعجيل بعقد جلسات الاستماع في المحاكم والحد من حوادث الاعتقالات التعسفية من قبل الشرطة.
	سابعا- القضايا الجنسانية 
	46 - خلال الفترة قيد الاستعراض، صاغ ائتلاف من جماعات مناصرة المرأة يُعرف باسم مجموعة الدعم الاجتماعي للمرأة مشروع قانون للمساواة بين الجنسين يتضمن أحكاما تتعلق بحصص تمثيل المرأة حسبما أوصت به لجنة تقصي الحقائق والمصالحة. وينص مشروع القانون، الذي سيطُرَح أمام البرلمان، على تخصيص ما لا يقل عن 30 في المائة من مقاعد البرلمان للنساء؛ وعلى تخصيص حي واحد في كل دائرة انتخابية على مستوى المجالس المحلية للمرشحات وعلى تخصيص الأحزاب السياسية مقاعد ”آمنة“ للمرشحات. وستطبَّق أيضا حصة بنسبة 30 في المائة على تعيين كبار المسؤولين، وخاصة على مستوى الوزراء والسفراء، فضلا عن الموظفين في المنظمات شبه الحكومية والمؤسسات الحكومية الأخرى. وعُرِض مشروع القانون على الرئيس كوروما في 12 كانون الثاني/يناير 2012.
	47 - واتخذت كيانات الأمم المتحدة خطوات عديدة للنهوض بحقوق المرأة والطفلة. وقدّم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي الدعم لخطة تهدف إلى مساعدة الضحايا ومساعدة ”محاكم السبت“ التي تبتّ في قضايا العنف الجنسي والجنساني. ودعمت الأمم المتحدة أيضا إنشاء محاكم متنقلة للبتّ في قضايا العنف الجنسي والجنساني في المنطقة الجنوبية من البلد. وإضافة إلى ذلك، تلقى 260 ضابط شرطة من وحدة دعم الأسرة التابعة لشرطة سيراليون، التدريب على المبادئ التوجيهية لإدارة هذه القضايا. وفي كانون الأول/ديسمبر 2011، قُدِّمَت برامج تدريب لـ 300 من كتبة المحاكم المحلية و 150 من رؤساء القبائل على تعزيز سيادة القانون وإقامة العدل للمرأة.
	48 - وزارت ممثلتي الخاصة المعنية بالعنف الجنسي في حالات النزاع، مارغوت فالستروم، سيراليون في تشرين الثاني/نوفمبر 2011. وخلال لقاءاتها مع مجموعة من أصحاب المصلحة، أبرزت ضرورة توفير مزيد من الدعم للناجيات من العنف الجنسي، وخصوصا في مجالات الاحتكام إلى القضاء وإعادة الاندماج في المجتمع، فضلا عن الحاجة إلى تعزيز قدرة النظام القضائي على التصدي للعنف الجنسي. وفي 28 أيلول/سبتمبر 2011، نظمت الأمم المتحدة يوما مفتوحا ركّز على المناقشات المتعلقة بقراري مجلس الأمن 1325 و 1820. وحضر نحو 200 امرأة تمثّلن نشطاء السلام بمن في ذلك الموظفون الحكوميون والزعماء التقليديون، وحضر الاجتماع أعضاء في البرلمان.
	ثامنا - المحكمة الخاصة لسيراليون
	49 - في نهاية عام 2011، ونتيجة للصعوبات في الحصول على التبرعات، تلقت المحكمة الخاصة إعانة مالية من الجمعية العامة تبلغ أكثر من 9 ملايين دولار من دولارات الولايات المتحدة لتغطية ميزانيتها لعام 2012.
	50 - وتنتظر المحكمة الخاصة الحكم على الرئيس الليبيري السابق تشارلز تايلور في لاهاي والمتوقع صدوره في 26 نيسان/أبريل 2012. وإضافة إلى ذلك، سيستأنف النظر في قضيتيْ إهانة للمحكمة ضد خمسة أفراد، اتُّهِموا بالتدخل مع الشهود المعنيين بالمحاكمة، بعد صدور الحكم في محاكمة تشارلز تايلور. وتواصل المحكمة الخاصة لسيراليون التحضيرات للانتقال إلى محكمة سيراليون الخاصة لتصريف الأعمال المتبقية، وتصفية أصولها وتسليم موقعها.
	تاسعا - التعاون الإقليمي
	51 - في 13 تشرين الأول/أكتوبر 2011، زار الرئيس كوروما غينيا وأجرى محادثات مع الرئيس ألفا كوندي بشأن تعزيز العلاقات بين البلدين والقضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك. وفي بيان صدر بعد مؤتمر القمة، أكد الرئيسان مجددا رغبتهما في مواصلة العمل معا لتعزيز التعاون الثنائي القائم بين البلدين. وأكّدا مجددا التزامهما بتسوية قضية حدود ينغا على وجه السرعة من خلال الوسائل الدبلوماسية. 
	عاشرا - الملاحظات والتوصيات
	52 - انقضت في كانون الثاني/يناير 2002 عشر سنوات منذ انتهاء الحرب الأهلية رسميا في سيراليون، التي استمرت طوال عقد من الزمان. ولقد حقق البلد تقدما كبيرا في توطيد السلم الذي حصل عليه بمشقة، وفي إرساء أسس مستقبل أفضل لمواطنيه. ومن ناحية ثانية، ما زال البلد يواجه قضايا الحوكمة والتحديات الإنمائية التي لا يمكن التصدي لها وتسويتها جميعا إلا في جو من السلام والاستقرار. وفي هذا الإطار تقع على عاتق القادة السياسيين في البلد أكبر مسؤولية لرعاية وتعزيز ثقافة التسامح والتوافق السياسيين.
	53 - ولذلك ستظل الانتخابات الرئاسية والبرلمانية وانتخابات المجالس المحلية المزمع عقدها عام 2012 تمثِّل اختبارا حيويا لمستوى توطيد السلم في البلد. ويتيح ذلك الفرصة أيضا لجميع أصحاب المصلحة الوطنيين لإظهار التزامهم بتوطيد الديمقراطية في البلد. بيد أن أحداث العنف السياسي الأخيرة في البلد لا تزال تثير القلق بشأن آفاق إجراء انتخابات عام 2012 بطريقة سلمية. وينبغي ألا يُسمح بزيادة تصاعد هذه الحوادث. ومن الجلي أنه نظرا للدور المهيمن لكل من الحزب الحاكم وحزب المعارضة، يجب عليهما أن ينحيا جانبا مصالحهما السياسية من أجل مصلحة البلد العليا للبلد وتنميته.
	54 - وفي هذا الصدد، أحث جميع الأطراف السياسية في سيراليون على امتلاك عملية الحوار. كما أناشد جميع أصحاب المصلحة في البلد، الذين أظهروا في الماضي قدرا كبيرا من المرونة والعزم على وضع حد للماضي التعيس، بأن يواجهوا مرة أخرى التحدي المتمثل في توطيد الحريات الديمقراطية في سيراليون. ولا يزال يحدوني الأمل في أن يحدث استئناف للحوار فيما بين الأطراف، باتجاه تعزيز التماسك الوطني وكفالة إجراء الانتخابات سلميا. ولا شيء أكثر إلحاحا في سيراليون من صون السلام والأمن والاستقرار في البلد.
	55 - وأثني على الحكومة لقيامها بإلقاء القبض على أفراد متورطين في حوادث العنف السياسي ومحاكمتهم، بغض النظر عن انتمائهم. وأدعو الأطراف السياسية لإعادة تأكيد التزاماتها الواردة في بيانها المشترك المؤرخ 2 نيسان/أبريل، والتقيد بمدونة سلوك الأحزاب السياسية. وسيسهم أيضا صدور الكتاب الأبيض الذي طال انتظاره بشأن لجنة شيرز موزس (Shears-Moses) للتحقيق في الاضطرابات التي حدثت في آذار/مارس 2009 وتنفيذ توصيات اللجنة في خفض درجة التوتر السياسي في البلد وفي بناء الثقة فيما بين الجهات الفاعلة السياسية في سيراليون.
	56 - واستنادا إلى التوقعات الاقتصادية الراهنة يُتوقع أن تشهد سيراليون زيادة في الناتج المحلي الإجمالي، ومعظم ذلك من صادرات مواردها الطبيعية في السنوات المقبلة. وأعرب عن ترحيبي بهذه التطورات الإيجابية، التي يرجح أن يكون لها أثر مباشر على تحسين سبل العيش للسكان في سيراليون. كما أشيد بالجهود التي بذلتها الحكومة لبناء توافق في الآراء فيما بين أصحاب المصلحة الوطنيين بشأن الاتجاه الاستراتيجي الطويل الأجل للبلد خلال مؤتمر سيراليون الدولي المعني بالتنمية والتحول، الذي اختتم مؤخرا. ومما يبعث على التشجيع أيضا بالنسبة لي التصريحات الصادرة مؤخرا عن الحكومة ومفادها أن الإيرادات المتوقعة ستستخدم لمنفعة جميع أبناء سيراليون.
	57 - وتقع على عاتق المؤسسات الديمقراطية للبلد، وهي اللجنة الانتخابية الوطنية، ولجنة تسجيل الأحزاب السياسية، ولجنة وسائط الإعلام المستقلة، وغيرها من المؤسسات، بما فيها شرطة سيراليون وجهازها القضائي، مسؤوليات مهمة ضمان إجراء انتخابات موثوقة وسلمية في عام 2012. وبما يتماشى مع توصيات عملية الاستعراض الدوري الشامل، وفقا للبيان المشترك الصادر في 2 نيسان/أبريل، أشجع الحكومة على الشروع بإنشاء لجنة مستقلة معنية بالشكاوى المقدمة ضد الشرطة مما يعزز حيادية ومهنية الشرطة. كما أحث أيضا شركاء التنمية الدوليين لسيراليون على أن تقديم الدعم إلى الحكومة لإنشاء تلك اللجنة.
	58 - وثمة دور هام تقوم به وسائط الإعلام في سيراليون ليس بالتوعية بالعملية الانتخابية فحسب، وإنما أيضا بتعزيز الوحدة والتماسك الوطنيين. ومن المهم أن تعمل لجنة وسائط الإعلام المستقلة، ورابطة الصحفيين في سيراليون، ومنظمات وسائط الإعلام الأخرى، معا من أجل تعزيز الدور الإيجابي الذي يتوقع أن تقوم به وسائط الإعلام قبل عقد انتخابات 2012 وأثناءها وبعدها. وفي هذا الصدد، تعد الجهود التي تبذل لتعزيز مدونة سلوك وسائط الإعلام المنقحة ضرورية.
	59 - وأود أن أعرب عن تقديري للدعم المتواصل الذي تقدمه لجنة بناء السلام في سيراليون كما أود أن أشجع اللجنة على تكثيف جهودها لدعم العملية الانتخابية في البلد، بينما تقوم بتعزيز التنسيق مع إدارات الأمم المتحدة وصناديقها ووكالاتها وبرامجها ذات الصلة. وأشجع اللجنة أيضا على إسداء المشورة في الوقت المناسب لمجلس الأمن، عند الضرورة، للنظر فيها.
	60 - وفيما يتعلق بالتدابير اللازمة لتنفيذ قرار مجلس الأمن 1325 (2000)، أعرب عن سروري إذ ألاحظ أنه قد تم وضع أساس قوي لمشاركة المرأة في الحوكمة في سيراليون، من خلال مشروع قانون المساواة بين الجنسين المقترح، الذي يشمل توصيات أساسية مقدمة من لجنة الحقيقة والمصالحة. وأشيد بالحكومة وبمختلف الجماعات والائتلافات النسائية لما تبذله من جهود في هذا الصدد وأتعهد بأن تواصل الأمم المتحدة تقديم الدعم من أجل تعزيز هذا الهدف. ويعد منع العنف ضد المرأة أثناء الفترة الانتخابية هدفا مهما ينبغي أن يسعى إليه جميع أصحاب المصلحة.
	61 - وفي الختام، أود أن أشكر الرئيس كوروما وحكومته على تعاونهما مع مكتب الأمم المتحدة المتكامل لبناء السلام في سيراليون من أجل تنفيذ ولايته. وأود أيضا أن أعرب عن تقديري الصادق لموظفي الأمم المتحدة في سيراليون لما قاموا به من عمل شاق ولتفانيهم مما أسهم في تقدم البلد. وأوجه الشكر للشركاء الإنمائيين لسيراليون ولمصرف التنمية الأفريقي، والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي على دعمهم المستمر للبلد وللأمم المتحدة. وفي نهاية المطاف، أود أن أعرب مرة أخرى عن تقديري العميق لمايكل فون ديرشولنبرغ ممثلي التنفيذي الذي انتهت مدة ولايته على التزامه التام وخدماته الممتازة من أجل النهوض بعملية بناء السلام وتعزيز وجود الأمم المتحدة في سيراليون.

