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  )٢٠٠٩ (١٨٨٦القرار     

    ٢٠٠٩سبتمرب / أيلول١٥، املعقودة يف ٦١٨٩الذي اعتمده جملس األمن يف جلسته     
  ،إن جملس األمن  
ــة يف ســرياليون، وال ســيما    إذ يــشري   ــه الــسابقة وبيانــات رئيــسه بــشأن احلال  إىل قرارات

 ،)٢٠٠٨ (١٨٢٩القرار 

كامـل لبنـاء الـسالم يف سـرياليون مـن            على ما قدمه مكتب األمـم املتحـدة املت         وإذ يثين   
 مسامهة يف جهود بناء السالم، ومن أجل السالم واألمن والتنمية يف هذا البلد،

) S/2009/438 (٢٠٠٩ســـبتمرب / أيلـــول١ بتقريـــر األمـــني العـــام املـــؤرخ وإذ يرحـــب  
  قصد مواصلة تقـدمي    ٢٠١٠سبتمرب  / أيلول ٣٠وبتوصيته بتمديد والية املكتب لفترة سنة حىت        

 املساعدة يف جمال بناء السالم إىل حكومة سرياليون،

ــدعم     وإذ يؤكــد   ــة اســتمرار منظومــة األمــم املتحــدة واجملتمــع الــدويل يف تقــدمي ال  أمهي
املتكامل للـسالم واألمـن والتنميـة يف سـرياليون علـى املـدى الطويـل، خاصـة مـن خـالل تعزيـز                     

 قدرات حكومة سرياليون،

صــفه الوثيقــة االســتراتيجية   ولــذي وضــعته احلكومــة ب   بربنــامج التغــيري ا وإذ يرحــب  
 كافــة الــشركاء الــدوليني إىل ويــدعو، ٢٠١٢األساســية للبلــد للفتــرة املمتــدة حــىت هنايــة عــام  

 مواءمة ما يقدمونه من مساعدة مع األولويات املبينة يف برنامج التغيري،

ما َنهجـا جديـدا    على املكتب وعلى فريق األمم املتحدة القطـري السـتحداثه   وإذ يثين   
 بإدمـاج الواليـة     ويرحـب مبتكرا لبناء السالم يف إطـار وثيقـة الرؤيـة املـشتركة لألمـم املتحـدة،                 

 ويـشجع السياسية للمكتب مـع الواليـات اإلمنائيـة واإلنـسانية لفريـق األمـم املتحـدة القطـري،                   
 الرؤية املشتركة، مجيع كيانات األمم املتحدة يف سرياليون على االستمرار يف تنفيذ استراتيجية 
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ــسياسية يف      يرحــبإذ و   ــن األحــزاب ال ــصادر ع ــشترك ال ــان امل ــسان٢ بالبي ــل / ني أبري
 كافـة األحـزاب   ويـدعو  وبإسهامه يف الوقـف الفـوري للعنـف الـسياسي يف سـرياليون،       ٢٠٠٩

 السياسية واجلهات الفاعلة األخرى املعنية إىل أن تتقيد بأحكام البيان املشترك وتكفل تنفيذه، 

ــاء الــسالم،   إذ يؤكــد مــن جديــد و   ــة بن ــائج دورهتــا ويرحــب تقــديره ألعمــال جلن  بنت
ــران١٠االســتثنائية الرفيعــة املــستوى بــشأن ســرياليون املعقــودة يف    ــه / حزي ، والــيت ٢٠٠٩يوني

ون مبـــا يتماشـــى مـــع برنـــامج وضـــعت خريطـــة طريـــق الســـتمرار تعـــاون اللجنـــة مـــع ســـريالي 
 للتغيري،  احلكومة

 علـى أمهيـة   ويـشدد  تقديره ألعمال احملكمة اخلاصـة لـسرياليون،      وإذ يؤكد من جديد     
 السابق تشارلز تـايلور أمـام هـذه احملكمـة، وكـذا أمهيـة التوعيـة الفعليـة                   يالليربحماكمة الرئيس   

مـن   ويؤكـد  مبا أُحرز من تقدم يف احملاكمات األخـرى،          ويرحبباحملكمة على الصعيد احمللي،     
 الـدول األعـضاء إىل      ويـدعو ة أعماهلا يف أقـرب وقـت ممكـن،           تطلعه إىل أن تنهي احملكم     جديد

 املسامهة يف احملكمة،

 بالــدور الــذي تــضطلع بــه اجلماعــة االقتــصادية لــدول غــرب أفريقيــا،        وإذ يرحــب  
 الدول األعضاء يف احتاد هنر مـانو واملنظمـات اإلقليميـة األخـرى علـى مواصـلة تعزيـز                     ويشجع

 السالم واألمن اإلقليميني،

سـرياليون،    أن ميدد والية مكتب األمم املتحدة املتكامل لبناء الـسالم يف           رريق  ‐ ١  
 ؛٢٠١٠ سبتمرب/ أيلول٣٠، حىت )٢٠٠٨ (١٨٢٩على النحو الوارد يف القرار 

ــشدد  ‐ ٢   ــم املتحــدة       ي ــق األم ــع فري ــب، باالشــتراك م ــق املكت ــة أن حيق ــى أمهي  عل
ع التركيز بوجـه خـاص، علـى تقـدمي          القطري، أهداف الرؤية املشتركة، كل يف إطار واليته، م        

ــة ســرياليو   ــدعم حلكوم ــشرطة      ال ــدرة ال ــاء ق ــة باإلصــالح الدســتوري وبن ــا املتعلق ن يف جهوده
ومكافحة الفساد واالجتار غري املشروع باملخدرات واجلرمية املنظمة، فضال عن معاجلـة البطالـة              

، وتقــدمي املــساعدة ٢٠١٢يف صــفوف الــشباب ودعــم األعمــال التحــضريية النتخابــات عــام    
 سالم؛ألعمال جلنة بناء السالم وصندوق بناء ال

 املمثــل التنفيــذي لألمــني العــام علــى مواصــلة مــا يقــوم بــه مــن أعمــال يــشجع  - ٣  
الرؤيـة   لغرض تعزيز تكامـل وفعاليـة اجلهـود الـيت تبـذهلا األمـم املتحـدة يف امليـدان دعمـا لتنفيـذ             
 املشتركة يف سرياليون وأولويات اإلنعاش والتنمية بالنسبة لسرياليون حكومة وشعبا؛

ني العــام إىل أن يــضع جمموعــة مــن النقــاط املرجعيــة لعمليــة حتــول   األمــيــدعو  ‐ ٤  
 النقاط املرجعية اليت سـبق أن وافقـت عليهـا           مراعاةاملكتب إىل فريق قُطري لألمم املتحدة، مع        
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 والتحديات اخلاصة الـيت تنطـوي عليهـا    ،احلكومة واألمم املتحدة يف الرؤية املشتركة لسرياليون   
املرجعيــة لالســتعراض   ، وأن ُيخــضع تلــك النقــاط  ٢٠١٢عــام عمليــة التحــضري النتخابــات   

 الفعلي، وأن يقدم إىل جملس األمن تقارير منتظمة عن التقدم احملرز؛

 على أن حكومة سرياليون تتحمل املسؤولية األساسية عـن بنـاء الـسالم          يؤكد  - ٥  
اصـل تنفيـذ    تو  حكومـة سـرياليون علـى أن       ويـشجع واألمن والتنميـة الطويلـة األجـل يف البلـد،           

برنامج التغيري، وجلنة بناء السالم على أن تتابع التطورات هبمـة وحتـُشد الـدعم الـدويل حـسب                   
ــل أن     ــيت حيتمـ ــة وتلـــك الـ ــة القائمـ ــة املاحنـ ــات الدوليـ ــة، واجلهـ ــدمي   احلاجـ ــى تقـ ــستجد، علـ تـ

 للحكومة؛ الدعم

 حكومة سرياليون واملكتب وسائر أصحاب املصلحة اآلخـرين يف البلـد            يدعو  ‐ ٦  
إىل زيادة جهودهم الرامية إىل تعزيز احلكم الرشيد، بسبل منـها مواصـلة اختـاذ تـدابري ملكافحـة                   
الفساد وحتسني املـساءلة وتعزيـز تنميـة القطـاع اخلـاص مـن أجـل خلـق الثـروة وفـرص العمـل،             
ــوق         ــهوض حبق ــضائية والن ــسلطة الق ــز ال ــار باملخــدرات وتعزي ــود مكافحــة االجت ــف جه وتكثي

منها تنفيذ توصـيات جلنـة تقـصي احلقـائق واملـصاحلة ومواصـلة تقـدمي الـدعم                اإلنسان، بوسائل   
 للجنة الوطنية حلقوق اإلنسان؛ 

 على الدور املهـم للمـرأة يف منـع نـشوب الرتاعـات وتـسويتها ويف بنـاء         يشدد  - ٧  
 علـى   ويؤكـد ،  )٢٠٠٨ (١٨٢٠و  ) ٢٠٠٠ (١٣٢٥السالم، على حنـو مـا سـلم بـه القـراران             

 املكتـب علـى     ويـشجع ور جنساين عند تنفيذ مجيع جوانب والية املكتب،         ضرورة مراعاة منظ  
 العمل مع حكومة سرياليون يف هذا اجملال؛

 إىل األمني العام أن ُيطلع اجمللس بانتظام، كل ستة أشهر، علـى التقـدم               يطلب  ‐ ٨  
 احملرز يف تنفيذ والية املكتب وتنفيذ هذا القرار؛

  .يد نظره الفعلي أن يبقي هذه املسألة قيقرر  ‐ ٩  
  
  
  


