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 )٢٠٠٦ (١٧٣٤ قرارال  
 

 / األولكــانون ٢٢ املعقــودة يف ٥٦٠٨جملــس األمــن يف جلــسته  الــذي اختــذه    
 ٢٠٠٦ديسمرب 

 
 إن جملس األمن، 

ــه الــسابقة وبيانــات رئيــسه بــشأن احلالــة يف ســرياليون، وال ســيما    إذ يــشري   إىل قرارات
 ،)٢٠٠٥ (١٦٢٠و ) ٢٠٠٦ (١٦٨٨ن يالقرار

 على املسامهة القيمة اليت قدمها مكتب األمـم املتحـدة املتكامـل يف سـرياليون                وإذ يثين  
 من أجل تعايف سرياليون من آثار الرتاع ومن أجل السالم واألمن والتنمية يف هذا البلد،

، )S/2006/922(نــوفمرب / تــشرين الثــاين٢٨ يف تقريــر األمــني العــام املــؤرخ  وإذ ينظــر 
صيته القاضية بتمديد والية مكتب األمم املتحدة املتكامـل يف سـرياليون لفتـرة اثـين          ويرحب بتو 

 ـدف مواصـلة مـساعدة حكومـة         ٢٠٠٧ديـسمرب   / كـانون األول   ٣١عشر شهرا إضافية حىت     
 ،٢٠٠٧يوليه /سرياليون على بناء السالم والتحضري لالنتخابات العامة يف متوز

نوفمرب املوجهـة إىل األمـني العـام مـن          /رين الثاين  تش ٢٧ إىل الرسالة املؤرخة     وإذ يشري  
ســرياليون، والــيت يؤكــد فيهــا أيــضا علــى ضــرورة متديــد واليــة مكتــب األمــم  مجهوريــة رئــيس 

 املتحدة املتكامل يف سرياليون لفترة اثين عشر شهرا إضافية،

ــد  ــوز وإذ يؤكـ ــات متـ ــه / أن انتخابـ ــا   ٢٠٠٧يوليـ ــاق لنتائجهـ ــع النطـ ــول الواسـ  والقبـ
 معلما رئيسيا يدل على دوام السالم واألمن يف سـرياليون، وهـو مـا سيـساعد أيـضا                   سيشكالن

 على حتديد استراتيجية اخلروج للمكتب،

 

 .أعيد إصدارها ألسباب فنية * 
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ــشدد  ــدمي       وإذ ي ــدويل يف تق ــم املتحــدة واتمــع ال ــة األم ــة اســتمرار منظوم ــى أمهي  عل
مـن خـالل    دعمهما لتحقيق السالم واألمن والتنمية علـى املـدى الطويـل يف سـرياليون، خاصـة                 

 تعزيز قدرات حكومة سرياليون،

 باالجتماعني اخلاصني ببلدان بعينها اللذين عقـدما جلنـة بنـاء الـسالم      وإذ حييط علما   
، واللــذين ناقــشا أربعــة   ٢٠٠٦ ديــسمرب/ كــانون األول١٣أكتــوبر و / تــشرين األول١٢يف 

غــرات يف تلــك   جمــاالت ذات أولويــة جلهــود بنــاء الــسالم يف ســرياليون، وكــذلك ناقــشا الث        
ااالت، وأوصيا باخلطوات املقبلة الواجب اختاذها من أجل بناء الـسالم، وأشـارا إىل تـصميم                
حكومة سرياليون على تنسيق العمل يف البلد وحتديد أولوياتـه، متعاونـة مـع املكتـب واجلهـات                  

ــذ        ــدما يف تنفي ــدين والقطــاع اخلــاص للمــضي ق ــة واتمــع امل ــذه املاحنــة واملؤســسات الدولي  ه
 األولويات من أجل املساعدة على إحالل سالم دائم فيه،

يف إصالح قطاع األمن يف سـرياليون، وخاصـة الـروح    الذي حتقق  بالتقدم   وإذ يرحب  
املزيـد مـن    علـى  وإذ حيـث  املهنية املتنامية يف صفوف القوات املـسلحة والـشرطة يف سـرياليون،             

ة والقـوات املـسلحة مقومـات االسـتمرار علـى           تعزيز وترشيد اهليكل األمين حبيث تتوفر للشرط      
املدى الطويل والقدرة على االضطالع مبهامها بفعالية، وخاصة يف ما يتعلـق باالنتخابـات الـيت                

 ،٢٠٠٧يوليه /ستجرى يف متوز

 الـذي اتفقـت   ٢٠٠٧يوليه / بإعالن اتفاق حتسني احلكم واملساءلة يف متوزوإذ يرحب  
حكومــة ســرياليون، والــذي حيــدد عــشرة التزامــات أساســية يف عليــه اجلهــات املاحنــة الرئيــسية و

جمــال احلكــم منــها مــا يتعلــق مبكافحــة الفــساد، واملــشتريات العامــة، وإصــالح اخلدمــة املدنيــة     
 والدميقراطية، وعشرة مبادئ أخرى تتعلق بالتزام اجلهات املاحنة بتحسني فعالية املعونة،

اصـة لـسرياليون وإلسـهامها احليـوي يف          تقـديره ألعمـال احملكمـة اخل       وإذ يكرر تأكيـد    
أمهيـة    علـى شددويـ إرساء املـصاحلة وسـيادة القـانون يف سـرياليون ويف املنطقـة دون اإلقليميـة،            

حماكمــة الــرئيس الليــربي األســبق تــشارلز تــايلور القادمــة أمــام هــذه احملكمــة والتقــدم احملــرز يف  
 يف  ويـشري ي احملكمة أعماهلا بـسرعة،       اإلعراب عن أمله يف أن تنه      ويكرراحملاكمات األخرى،   

 الـدول األعـضاء     ويناشدنوفمرب،  / تشرين الثاين  ٢٧هذا الصدد إىل رسالة األمني العام املؤرخة        
 أن تتربع بسخاء للمحكمة،

 الــدول األعــضاء يف احتــاد ــر مــانو واملنظمــات اإلقليميــة األخــرى علــى    وإذ يــشجع 
 ألمن يف هذه املنطقة،مواصلة حوارها الرامي إىل بناء السالم وا

 أن ميدد والية مكتب األمم املتحدة املتكامـل يف سـرياليون، علـى النحـو                يقرر - ١ 
 ؛٢٠٠٧ديسمرب / كانون األول٣١، حىت )٢٠٠٥ (١٦٢٠الوارد يف القرار 
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 مــن تقريــر ٧٠ الزيــادة يف عــدد مــوظفي املكتــب املوصــى ــا يف الفقــرة  يقــر - ٢ 
 إىل  ٢٠٠٧ينـاير   / كـانون الثـاين    ١نوفمرب لفترة متتـد مـن       / تشرين الثاين  ٢٨األمني العام املؤرخ    

 بغية تعزيز الدعم الذي يقدمـه املكتـب لالنتخابـات وقدرتـه             ٢٠٠٧أكتوبر  / تشرين األول  ٣١
 على القيام مبهامه يف أماكن أخرى من سرياليون؛

تقييم شامل لدور املكتب، يف موعـد قريـب مـن            األمني العام إىل إجراء      يدعو - ٣ 
 االنتخابات، دف وضع استراتيجيته للخروج؛

 جبميع األطراف يف سرياليون أن تبدي التزامها التام بالعملية االنتخابيـة            يهيب - ٤ 
 ؛٢٠٠٧يف عام  وأن تكفل انتخابات رئاسية وبرملانية سلمية وشفافة وحرة ونزيهة

ــة ســريالي يهيــب - ٥  ــة،     حبكوم ــالزم للمؤســسات االنتخابي ــدعم ال ــدم ال ون أن تق
وحيث الدول األعضاء على تقدمي الدعم الفين واملايل، مبا يف ذلك الدعم لـسد الـنقص احلاصـل         

 يف امليزانية االنتخابية؛

 على أن املسؤولية األساسية عن بناء السالم وعن األمن والتنمية الطويلـة          يشدد - ٦ 
اتق حكومــة ســرياليون، ويــشجع حكومــة ســرياليون علــى مواصــلة األجــل يف البلــد تقــع علــى عــ

 تعاوا الوثيق مع جلنة بناء السالم، واجلهات املاحنة على مواصلة تقدمي دعمها للحكومة؛

 حبكومة سرياليون ومكتب األمم املتحدة املتكامـل يف سـرياليون وسـائر            يهيب - ٧ 
احلكم الرشـيد بوسـائل منـها مواصـلة اختـاذ           األطراف املعنية يف البلد أن تكثف جهودها لتعزيز         

 وتـشجيع تنميـة القطـاع اخلـاص مـن أجـل             ، وحتـسني املـساءلة    ،التدابري الالزمة ملكافحة الفساد   
  وتعزيز حقوق اإلنسان؛، وتدعيم جهاز القضاء،توليد الثروة وإجياد فرص العمل

املــصاحلة،  حبكومــة ســرياليون أن تعجــل بتنفيــذ توصــيات جلنــة احلقيقــة ويهيــب - ٨ 
  بالدول األعضاء أن تساعد احلكومة على متويل أنشطة اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان؛ويهيب

 على أمهية دور املرأة يف منع نشوب الرتاعات وحلّها ويف بناء الـسالم،              يشدد - ٩ 
 ضرورة مراعاة املنظور اجلنساين عنـد تنفيـذ   ويؤكد، )٢٠٠٠ (١٣٢٥كما سلّم بذلك القرار   

وجه والية مكتب األمم املتحـدة املتكامـل يف سـرياليون، ويرحـب يف هـذا الـصدد خبطـة            مجيع أ 
 املكتب على العمل مع حكومة سـرياليون يف هـذا اـال،          ويشجعالعمل اليت وضعها املكتب،     

 إىل األمني العام أن يكفل توفري ما يكفي من القدرات واخلربة واملوارد داخـل املكتـب      ويطلب
 لعمل؛لالضطالع ذا ا
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ــة إىل الــس   يطلــب - ١٠  ــاريره املقدم ــدرج يف تق ــام أن ي حــسب ،  إىل األمــني الع
االقتــضاء، معلومــات عــن التقــدم احملــرز يف تعمــيم مراعــاة املنظــور اجلنــساين يف كامــل أقــسام     
املكتب املتكامل وكافة اجلوانب األخرى املتـصلة بوضـع النـساء والفتيـات، وخاصـة مـا يتعلـق                   

 ايتهن من العنف القائم على نوع اجلنس؛منها بضرورة مح

ــام      يرحــب - ١١  ــذ سياســة األمــني الع ــذهلا املكتــب املتكامــل لتنفي ــيت يب ــاجلهود ال  ب
القاضــية بعــدم التــسامح إطالقــا إزاء االســتغالل واالعتــداء اجلنــسيني، وكفالــة امتثــال موظفيــه   

 امتثاال كامال ملدونة قواعد السلوك لألمم املتحدة؛

بالتقـدم احملـرز يف تنفيـذ واليـة         يـوايف الـس تباعـا        األمني العـام أن       إىل يطلب - ١٢ 
 مكتب األمم املتحدة املتكامل يف سرياليون، ويف تنفيذ هذا القرار؛

 . أن يبقي هذه املسألة قيد نظره الفعلييقرر - ١٣ 

 


