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  )٢٠١٢ (٢٠٦٥القرار     
  

 / أيلــــول١٢، املعقــــودة يف ٦٨٣١الــــذي اختــــذه جملــــس األمــــن يف جلــــسته      
  ٢٠١٢ سبتمرب

  
  ،إن جملس األمن  
ــة يف ســرياليون، وال  إذ يــشري   ــه الــسابقة وبيانــات رئيــسه بــشأن احلال ســيما   إىل قرارات

  ،)٢٠١٢ (١١ وبيان رئيسه )٢٠١١ (٢٠٠٥القرار 
ــر األمــني وإذ يرحــب   ــؤرخ   بتقري ــام امل ــول٤ الع ، )S/2012/679 (٢٠١٢ســبتمرب / أيل

  مبا ورد به من توصيات،حييط علما  إذو
بالتقــدم الــذي أحرزتــه ســرياليون حكومــة وشــعبا صــوب حتقيــق الــسالم   وإذ يرحــب   

  واالستقرار ووضع األساس للتنمية الطويلة األجل يف سرياليون، 
بات الرئاسية والربملانية واحمللية املقـرر      باجلهود املبذولة يف التحضري لالنتخا    وإذ يرحب     

سيما توقيع أصـحاب املـصلحة الرئيـسيني يف          ، ال ٢٠١٢نوفمرب  / تشرين الثاين  ١٧إجراؤها يف   
، والنجـاح الـذي تكللـت بـه عمليـة      “٢٠١٢اإلعالن املتعلق بانتخابـات عـام      ”سرياليون على   

ــسجيل النــاخبني، واجلهــود املبذولــة لتحــسني حركيــة الــشرطة وف       عاليتــها، وافتتــاح حمــاكم   ت
املخالفات االنتخابية، واجلهود الرامية إىل تعزيز املشاركة الـسياسية وروح التـسامح بـني أفـراد                

  اجملتمع املدين، 
علــى أمهيــة هــذه االنتخابــات والقبــول الواســع النطــاق بنتائجهــا كمؤشــر  وإذ يــشدد   

رورة أن يواصـل مجيـع      علـى ضـ   وإذ يـشدد كـذلك      رئيسي على توطيـد الـسالم يف سـرياليون،          
ــز بيئــة مفــضية إىل إجــراء           ــدوليني جهــودهم مــن أجــل تعزي أصــحاب املــصلحة الــوطنيني وال

على ضرورة أن تظل الـسلطات      وإذ يشدد   انتخابات سلمية وذات مصداقية وشاملة للجميع،       
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ــضية إلجــراء          ــة مف ــة أمني ــة بيئ ــع، وبتهيئ ــإجراء حــوار سياســي شــامل للجمي ــة ب ــة ملتزم الوطني
علــى أمهيــة الــدور اإلجيــايب الــذي ميكــن أن تقــوم بــه وســائط وإذ يــشدد كــذلك ات، االنتخابـ 

  اإلعالم عن طريق اإلبالغ الدقيق واملتوازن، 
مكتب األمم املتحدة املتكامل لبنـاء الـسالم يف   بأمهية الدور الذي يقوم به     وإذ يرحب     
يون يف دعــم ســرياليون ، وفريــق األمــم املتحــدة القطــري، والــشركاء الثنــائيون والــدولســرياليون

اخلصوص بـاجلهود املبذولـة لتحـسني قـدرة وفعاليـة            على وجه    وإذ ينوه للتحضري لالنتخابات،   
ــسياسي       ــز احلــوار ال ــن، وتعزي ــات واألم ــة واالنتخاب ــة يف جمــاالت الدميقراطي املؤســسات الوطني

اركة الشامل للجميع بني أصـحاب املـصلحة الـوطنيني، وتعزيـز ثقافـة الالعنـف، وضـمان املـش                  
 يف العمليــة االنتخابيــة، ،اآلمنــة والكاملــة واملتــساوية جلميــع قطاعــات اجملتمــع، وال ســيما املــرأة 

علـى ضـرورة أن يواصـل شـركاء سـرياليون تقـدمي الـدعم الـتقين واملـايل والـسياسي                     يؤكد   وإذ
  للعملية االنتخابية، مبا يف ذلك عن طريق توفري مراقيب االنتخابات، 

ســيما  يف تنفيـذ برنــامج التغـيري، وال  ه احلكومـة مـن تقــدم مطـرد    مبـا حتــرز  وإذ يرحـب   
لــدعم اســتقرار االقتــصاد الكلــي، وتعزيــز املــساواة بــني اجلنــسني، وحتــسني   اخلطــوات املتخــذة 

ــة وحقــوق اإلنــسان، ودعــم مــشاركة      مــشاركة الــشباب، وحتــسني فــرص الوصــول إىل العدال
مكتــب املــسامهات القيمــة الــيت يقــدمها علــى وإذ يــثين احلكومــة يف الــصناعات االســتخراجية، 

، وفريــق األمــم املتحــدة القطــري، واجملتمــع  األمــم املتحــدة املتكامــل لبنــاء الــسالم يف ســرياليون 
الدويل لتحقيق أولويات بناء السالم والتنمية يف سرياليون، وال سيما من خـالل تكامـل الرؤيـة                 

  ،املشتركة لألمم املتحدة والرؤية املشتركة االنتقالية
،  الوطنيـة  باستمرار التحديات اليت تطرحها اجلرمية املنظمة العابرة للحدود       وإذ يعترف     

ــا ــساد،        يف مب ــوال، واالجتــار باملخــدرات، والف ــل غــسل األم ــشروعة مث ــشطة غــري امل ذلــك األن
 مكافحة الفساد ووحدة اجلرمية املنظمة العابرة للحـدود         جلنة بالتقدم الذي أحرزته     يرحب وإذ

على ضـرورة مواصـلة الـدعم الـوطين         وإذ يشدد    إطار مبادرة ساحل غرب أفريقيا،       الوطنية يف 
  والدويل لوحدة اجلرمية املنظمة العابرة للحدود الوطنية لضمان استمرار بقائها، 

 حبكومة سرياليون العترافها بأمهية دور املرأة يف منـع الرتاعـات وفـضها ويف               وإذ يشيد   
تنفيـذ قـرارات جملـس األمـن بـشأن املـرأة، والـسالم واألمـن،                بناء السالم، وجلهودهـا يف سـبيل        

بإعالن خطة استراتيجية وطنيـة لتحقيـق املـساواة بـني           وإذ يرحب   والعنف اجلنسي واجلنساين،    
  اجلنسني، وبإنشاء اللجنة الوطنية املعنية بالعنف اجلنساين، وباعتماد قانون اجلرائم اجلنسية،

 برنـامج سـرياليون لتحقيـق الرخـاء، بـسبل تـشمل            باجلهود اجلارية لتطـوير   وإذ يرحب     
 يـشدد  وإذ،  ديدة لالخنـراط يف مـساعدة الـدول اهلـشة         اجلطة  إجراء تقييم للهشاشة يف إطار اخل     
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على ضرورة احلفاظ على الصلة بني السالم واألمن والتنمية يف التخطـيط للمـستقبل مـن أجـل                  
علـى أمهيـة مواصـلة الـدعم        ك   كـذل  يـشدد وإذ  ضمان مواصلة ما أحرز مـن تقـدم حـىت اآلن،            

املتكامل من جانب منظومة األمم املتحدة، والشركاء الثنائيني والدوليني لربنامج حتقيق الرخـاء             
  مبا يكفل تقدمي الدعم الدويل بشكل منسق وفعال، 

ــديره   وإذ يكــرر     ــراب عــن تق ــسرياليون،   اإلع ــة اخلاصــة ل ــل احملكم يرحــب  وإذ لعم
باالســتئناف املقتــرح،  وإذ حيــيط علمــاكمــة تــشارلز تيلــور، بــاحلكم الــذي أصــدرته بــشأن حما 

لـسرياليون  حملكمة اخلاصـة    لتنفيذ اتفاق ا  للمحكمة و بالدول األعضاء التربع بسخاء     يهيب   وإذ
  املتبقية، املعنية بالنظر يف القضايا

 إىل أن مسؤولية مراقبة تـداول األسـلحة الـصغرية واألسـلحة اخلفيفـة داخـل                 وإذ يشري   
اليون وفيما بني سرياليون والدول اجملاورة تقع على عاتق الـسلطات احلكوميـة املعنيـة                سري إقليم

ــصغرية        ــة باألســلحة ال ــا املتعلق ــدول غــرب أفريقي ــصادية ل ــة اجلماعــة االقت ــا ألحكــام اتفاقي وفق
ــام   ــة لعـ ــلحة اخلفيفـ ــا ، ٢٠٠٦واألسـ ــيط علمـ ــذخائر،   وإذ حيـ ــلحة والـ ــانون األسـ ــاد قـ  باعتمـ

خطــة العمــل الوطنيــة املتعلقــة ة إىل حتقيــق املزيــد مــن التقــدم يف تنفيــذ احلاجــ تأكيــد يكــرر وإذ
  باألسلحة الصغرية،

اجلماعــة االقتــصادية بالــدور الــذي يقــوم بــه كــل مــن االحتــاد األفريقــي و  وإذ يرحــب  
ــا  ، واحتــاد هنــر مــانو يف دعــم أهــداف بنــاء الــسالم والتنميــة يف ســرياليون،    لــدول غــرب أفريقي

اإلقليمية على مواصلة حوارها هبـدف توطيـد        وغريها من املنظمات    ات   املنظم هذه يشجع وإذ
  السالم واألمن يف املنطقة،

بالـدور الـذي تقـوم بـه جلنـة بنـاء الـسالم وصـندوق بنـاء الـسالم يف دعـم                     وإذ يرحب     
  جهود بناء السالم يف سرياليون، 

ــرر  - ١   ــدد حــىت  يق ــارس / آذار٣١ أن مي ــم املتحــدة   ٢٠١٣م ــب األم ــة مكت  والي
  ؛)٢٠١١ (٢٠٠٥املتكامل لبناء السالم يف سرياليون، على النحو املنصوص عليه يف القرار 

ــديها، وشــعب     يهيــب   - ٢   ــسياسية ومؤي ــع األحــزاب ال ــة ســرياليون، ومجي حبكوم
سرياليون، مبا يف ذلك وسائط اإلعالم، مواصلة تعزيز بيئة مفـضية إىل إجـراء انتخابـات سـلمية                

ع، بسبل تشمل إجراء حوار حقيقـي ومفتـوح وشـامل للجميـع             وذات مصداقية وشاملة للجمي   
  ملعاجلة االختالفات احملتملة، واحترام نتيجة االنتخابات؛ 

حبكومة سرياليون كفالة أن تستجيب وكاالهتا األمنية، وخباصة شـرطة          يهيب    - ٣  
ها، وأن  سرياليون، بصورة حمايدة ومتناسـبة وفعالـة للتهديـدات األمنيـة أثنـاء االنتخابـات وبعـد                
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احلكومـة علـى    وحيـث   تظل ملتزمة بدعم حقـوق اإلنـسان والقـانون الـدويل الواجـب التطبيـق؛                
تــسريع جهودهــا الراميــة إىل إنــشاء اللجنــة املــستقلة املعنيــة بالــشكاوى املقدمــة ضــد الــشرطة،   

   موزس للتحقيق؛ -وعلى تناول التوصيات اليت وردت يف تقرير جلنة شريز 
ــع األحــز يهيــب   - ٤   ــشمل    جبمي ــسبل ت ــف، ب ــة الالعن ــرويج لثقاف ــسياسية الت اب ال

أبريـل، وضـمان التـزام مؤيـديها مبدونـة      / نيـسان ٢التنفيذ التام ألحكام الـبالغ املـشترك املـؤرخ     
اإلعـالن  ”قواعد سلوك األحزاب السياسية، واحترام أحكام االتفاق الـذي مت التوصـل إليـه يف                

، واالمتنــاع عــن اســتغالل  ٢٠١٠٢مــايو / أيــار١٨ املــؤرخ “٢٠١٢املتعلــق بانتخابــات عــام  
ــسجيل          ــة ت ــق جلن ــن طري ــوار ع ــشاركة يف احل ــة، ومواصــلة امل ــات االنتخابي ــال يف العملي األطف

  األحزاب السياسية واحملافل األخرى ذات الصلة؛ 
باملؤسسات االنتخابية يف سرياليون، وخباصة اللجنة االنتخابيـة الوطنيـة          يهيب    - ٥  
سجيل األحزاب السياسية، ضمان سري التحضري لالنتخابـات وإجرائهـا بـصورة سـلمية              وجلنة ت 

وشــاملة للجميــع وذات مــصداقية، مبــا يف ذلــك عــن طريــق املــشاركة التامــة للنــساء كناخبــات  
ومرشــحات، وزيــادة تزويــد النــاخبني باملعلومــات والتثقيــف، وتعزيــز احلــوار الرامــي إىل فــض   

اللجنـة املـستقلة لوسـائط اإلعـالم     وحيـث  لـسياسي والالعنـف؛   الرتاعات وبـث روح التـسامح ا     
علــى ضــرورة أن يظــل   ويــشدد علــى ضــمان االمتثــال ملدونــة ممارســات وســائط اإلعــالم،       

ــة،         ــهم اإلعالمي ــائع يف تغطيت ــستند إىل الوق ــستقل وامل ــين وامل ــابع امله ــزمني بالط ــون ملت اإلعالمي
  خابات؛ وبتعزيز التثقيف العام واحلوار أثناء فترة االنت

ــب    - ٦   ــسالم يف ســرياليون     إىل يطل ــاء ال ــل لبن ــم املتحــدة املتكام ــب األم  أن مكت
ــساعدة إىل          ــدمي امل ــدويل، تق ــم املتحــدة القطــري واجملتمــع ال ــق األم ــع فري ــاون م يواصــل، بالتع
ــضري        ــها، يف التحـ ــى طلبـ ــاء علـ ــة، بنـ ــة واألمنيـ ــة والدميقراطيـ ــساهتا االنتخابيـ ــة ومؤسـ احلكومـ

ها، ومواصلة تقدمي املـشورة واملـساعدة جلميـع أصـحاب املـصلحة املعنـيني،               لالنتخابات وإجرائ 
ذلك اجملتمـع املـدين ووسـائط اإلعـالم، لـضمان متكينـهم مـن اإلسـهام بـصورة إجيابيـة يف              يف مبا

مكتــب األمــم املتحــدة املتكامــل لبنــاء الــسالم يف      إىل  كــذلكويطلــب العمليــة االنتخابيــة؛  
اجلهود الراميـة إىل منـع نـشوب الرتاعـات والتخفيـف مـن آثارهـا،            تقدمي املساعدة يف     سرياليون

بسبل تشمل تعزيز دور املرأة يف منـع نـشوب الرتاعـات، ودعـم إجـراء حـوار حقيقـي وشـامل                       
  أخـريا ويطلـب للجميع بني األحزاب السياسية واحلكومـة ومجيـع أصـحاب املـصلحة املعنـيني؛            

شأن إجـراء االنتخابـات ونتيجتـها عقـب االنتـهاء      العام أن يقدم إحاطة إىل اجمللـس بـ    إىل األمني 
  منها بوقت قصري؛ 
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 على أن حكومة سرياليون تتحمل املسؤولية الرئيـسية عـن بنـاء الـسالم               يشدد  - ٧  
السلطات الوطنية على مواصلة تنفيـذ برنـامج        وحيث  ،  األجل الطويل يف البلد وحتقيق تنميته يف      

  التغيري إىل أن يتم االنتهاء منه؛ 
احلكومة على مواصلة جهودها إلجـراء حـوار حقيقـي وشـامل ومنـتظم              حيث    - ٨  

مع مجيع أصحاب املصلحة املعنيني على الصعيدين الوطين والدويل بـشأن أهـداف بنـاء الـسالم               
احلكومة على ضمان أن يواصـل الربنـامج املقبـل لتحقيـق             كذلكوحيث  والتنمية يف سرياليون؛    

دعــم املؤســسات الــسياسية واألمنيــة واملؤســسات املعنيــة الرخــاء تعزيــز مــا أحــرز مــن تقــدم يف 
ــة         ــة احلقيق ــذ توصــيات جلن ــك مــن خــالل تنفي ــا يف ذل ــد، مب ــسان يف البل ــة وحقــوق اإلن بالعدال

  واملصاحلة واالستعراض الدوري الشامل لسرياليون؛ 
من حكومة سرياليون أن تواصل تعزيز فعاليـة وحـدة مكافحـة اجلرميـة              يطلب    - ٩  
، مبــا يف ذلــك عــن طريــق معاجلــة الــشواغل املتعلقــة بإمكانيــة   برة للحــدود الوطنيــة العــااملنظمــة

اســتمرار بقائهــا، وتقويــة التنــسيق مــع بلــدان املنطقــة يف إطــار مبــادرة ســاحل غــرب أفريقيــا،     
باحلكومة مواصـلة بـذل جهودهـا لتعزيـز دعـم جلنـة مكافحـة الفـساد وحتـسني                   ويهيب كذلك   

  إدارة الصناعات االستخراجية؛ 
حكومــة ســرياليون علــى مواصــلة تنفيــذ اخلطــة االســتراتيجية الوطنيــة  يــشجع   - ١٠  

لتحقيــق املــساواة بــني اجلنــسني وخطــة العمــل الوطنيــة لــسرياليون للتــصدي للعنــف اجلنــساين،   
احلكومة على مواصلة بذل جهودها لتحسني عمالة الشباب ومتكينـهم واحلـد        ويشجع كذلك   

   االقتصادية؛-ية من أوجه عدم املساواة االجتماع
 أن مكتـــب األمـــم املتحـــدة املتكامـــل لبنـــاء الـــسالم يف ســـرياليونإىل يطلــب    - ١١  

يواصــل، بالتعــاون مــع مكتــب األمــم املتحــدة القطــري والــشركاء الثنــائيني والــدوليني، تقــدمي    
دد يف  الدعم املتكامل إىل سرياليون لتلبية أولوياهتا يف جمال بناء السالم والتنمية، على النحو احملـ              

برنامج التغيري، مبا يف ذلك من خـالل تعزيـز بنـاء قـدرات املؤسـسات الوطنيـة املعنيـة بالـسياسة                  
واألمن وحقوق اإلنسان وسيادة القانون، وتعزيز احلوكمة الرشيدة واملساءلة، وتعزيز املـساواة            

اميـة إىل   بني اجلنسني والعدالة االجتماعيـة، وتوطيـد محايـة حقـوق اإلنـسان، ودعـم اجلهـود الر                 
 العـابرة للحـدود   حتسني متكني الشباب، ومضاعفة اجلهود الرامية إىل التصدي للجرميـة املنظمـة             

  يف ذلك األنشطة غري املشروعة مثل غسل األموال واالجتار باملخدرات؛  الوطنية، مبا
 أن مكتـــب األمـــم املتحـــدة املتكامـــل لبنـــاء الـــسالم يف ســـرياليونإىل يطلــب    - ١٢  

ون مع مكتب األمـم املتحـدة القطـري والـشركاء الثنـائيني والـدوليني، املـشاركة                 يواصل، بالتعا 
البناءة مع السلطات الوطنية يف سرياليون يف صياغة برنامج حتقيق الرخاء، ويف تنسيق اسـتجابة               
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دولية متكاملة للربنامج، بغية ضـمان اسـتمرار تـواؤم وفعاليـة تنـسيق اجلهـود الـيت تبـذهلا األمـم                      
  لشركاء الثنائيون والدوليون يف امليدان؛ املتحدة، وا

ــشجع   - ١٣   ــى   ي ــسالم عل ــاء ال ــة بن ــة ســرياليون   مواصــلة  جلن ــدعم حلكوم ــدمي ال تق
 ومكتـب األمـم املتحـدة القطـري يف          مكتب األمم املتحدة املتكامل لبناء الـسالم يف سـرياليون         و

التغيري حلـني االنتـهاء   وعلى الدعوة إىل مواصلة تنفيذ برنامج    ،  ٢٠١٢النتخابات عام   التحضري  
ــة إىل      منــه، وإىل تــوخي هنــج متــوازن يف وضــع برنــامج حتقيــق الرخــاء، وتعزيــز اآلليــات الرامي

ضمان حسن التوقيت وقابلية التنبؤ بالتمويل الوطين والدويل ألولويـات بنـاء الـسالم والتنميـة،                
م مواصـلة إبقـاء     إىل جلنـة بنـاء الـسال      ويطلـب   بسبل تشمل تعزيز التعـاون بـني بلـدان اجلنـوب؛            

اجمللس على علم بآخر ما مت إحرازه من تقدم، واستعراض مشاركتها يف األنشطة املـضطلع هبـا                 
مكتــب األمــم املتحــدة  يف ســرياليون بعــد جنــاح إجــراء االنتخابــات متــشيا مــع ختفــيض حجــم    

  ؛ املتكامل لبناء السالم يف سرياليون
ــل لب   إىل يطلـــب   - ١٤   ــدة املتكامـ ــب األمـــم املتحـ ــسالم يف ســـرياليو  مكتـ ن نـــاء الـ

يواصـــل، بالتعـــاون مـــع مكتـــب األمـــم املتحـــدة القطـــري وحكومـــة ســـرياليون والـــشركاء  أن
إىل  يف هـــذا الـــصددويطلـــب والـــدوليني، التحـــضري للمرحلـــة االنتقاليـــة للمكتـــب،   الثنـــائيني
عراض يوفد إىل سرياليون بعثة تقييم تقنية مـشتركة بـني الوكـاالت إلجـراء اسـت                العام أن  األمني

، مكتـب األمـم املتحـدة املتكامـل لبنـاء الـسالم يف سـرياليون          ملا أحرز من تقـدم يف تنفيـذ واليـة           
 تقريرا لكي ينظـر فيـه اجمللـس يتـضمن           ٢٠١٣فرباير  / شباط ١٥موعد ال يتجاوز     وأن يقدم يف  

مقترحـــات تفـــصيلية وتوصـــية جبـــدول زمـــين للعمليـــة االنتقاليـــة للمكتـــب، وختفـــيض قوامـــه، 
  خروجه؛  ةواستراتيجي

  .إبقاء املسألة قيد نظره الفعلييقرر   - ١٥  
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	3 - يهيب بحكومة سيراليون كفالة أن تستجيب وكالاتها الأمنية، وبخاصة شرطة سيراليون، بصورة محايدة ومتناسبة وفعالة للتهديدات الأمنية أثناء الانتخابات وبعدها، وأن تظل ملتزمة بدعم حقوق الإنسان والقانون الدولي الواجب التطبيق؛ ويحث الحكومة على تسريع جهودها الرامية إلى إنشاء اللجنة المستقلة المعنية بالشكاوى المقدمة ضد الشرطة، وعلى تناول التوصيات التي وردت في تقرير لجنة شيرز - موزس للتحقيق؛ 
	4 - يهيب بجميع الأحزاب السياسية الترويج لثقافة اللاعنف، بسبل تشمل التنفيذ التام لأحكام البلاغ المشترك المؤرخ 2 نيسان/أبريل، وضمان التزام مؤيديها بمدونة قواعد سلوك الأحزاب السياسية، واحترام أحكام الاتفاق الذي تم التوصل إليه في ”الإعلان المتعلق بانتخابات عام 2012“ المؤرخ 18 أيار/مايو 20102، والامتناع عن استغلال الأطفال في العمليات الانتخابية، ومواصلة المشاركة في الحوار عن طريق لجنة تسجيل الأحزاب السياسية والمحافل الأخرى ذات الصلة؛ 
	5 - يهيب بالمؤسسات الانتخابية في سيراليون، وبخاصة اللجنة الانتخابية الوطنية ولجنة تسجيل الأحزاب السياسية، ضمان سير التحضير للانتخابات وإجرائها بصورة سلمية وشاملة للجميع وذات مصداقية، بما في ذلك عن طريق المشاركة التامة للنساء كناخبات ومرشحات، وزيادة تزويد الناخبين بالمعلومات والتثقيف، وتعزيز الحوار الرامي إلى فض النزاعات وبث روح التسامح السياسي واللاعنف؛ ويحث اللجنة المستقلة لوسائط الإعلام على ضمان الامتثال لمدونة ممارسات وسائط الإعلام، ويشدد على ضرورة أن يظل الإعلاميون ملتزمين بالطابع المهني والمستقل والمستند إلى الوقائع في تغطيتهم الإعلامية، وبتعزيز التثقيف العام والحوار أثناء فترة الانتخابات؛ 
	6 -  يطلب إلى مكتب الأمم المتحدة المتكامل لبناء السلام في سيراليون أن يواصل، بالتعاون مع فريق الأمم المتحدة القطري والمجتمع الدولي، تقديم المساعدة إلى الحكومة ومؤسساتها الانتخابية والديمقراطية والأمنية، بناء على طلبها، في التحضير للانتخابات وإجرائها، ومواصلة تقديم المشورة والمساعدة لجميع أصحاب المصلحة المعنيين، بما في ذلك المجتمع المدني ووسائط الإعلام، لضمان تمكينهم من الإسهام بصورة إيجابية في العملية الانتخابية؛ ويطلب كذلك إلى مكتب الأمم المتحدة المتكامل لبناء السلام في سيراليون تقديم المساعدة في الجهود الرامية إلى منع نشوب النزاعات والتخفيف من آثارها، بسبل تشمل تعزيز دور المرأة في منع نشوب النزاعات، ودعم إجراء حوار حقيقي وشامل للجميع بين الأحزاب السياسية والحكومة وجميع أصحاب المصلحة المعنيين؛ ويطلب أخيرا إلى الأمين العام أن يقدم إحاطة إلى المجلس بشأن إجراء الانتخابات ونتيجتها عقب الانتهاء منها بوقت قصير؛ 
	7 - يشدد على أن حكومة سيراليون تتحمل المسؤولية الرئيسية عن بناء السلام في البلد وتحقيق تنميته في الأجل الطويل، ويحث السلطات الوطنية على مواصلة تنفيذ برنامج التغيير إلى أن يتم الانتهاء منه؛ 
	8 - يحث الحكومة على مواصلة جهودها لإجراء حوار حقيقي وشامل ومنتظم مع جميع أصحاب المصلحة المعنيين على الصعيدين الوطني والدولي بشأن أهداف بناء السلام والتنمية في سيراليون؛ ويحث كذلك الحكومة على ضمان أن يواصل البرنامج المقبل لتحقيق الرخاء تعزيز ما أحرز من تقدم في دعم المؤسسات السياسية والأمنية والمؤسسات المعنية بالعدالة وحقوق الإنسان في البلد، بما في ذلك من خلال تنفيذ توصيات لجنة الحقيقة والمصالحة والاستعراض الدوري الشامل لسيراليون؛ 
	9 - يطلب من حكومة سيراليون أن تواصل تعزيز فعالية وحدة مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية، بما في ذلك عن طريق معالجة الشواغل المتعلقة بإمكانية استمرار بقائها، وتقوية التنسيق مع بلدان المنطقة في إطار مبادرة ساحل غرب أفريقيا، ويهيب كذلك بالحكومة مواصلة بذل جهودها لتعزيز دعم لجنة مكافحة الفساد وتحسين إدارة الصناعات الاستخراجية؛ 
	10 - يشجع حكومة سيراليون على مواصلة تنفيذ الخطة الاستراتيجية الوطنية لتحقيق المساواة بين الجنسين وخطة العمل الوطنية لسيراليون للتصدي للعنف الجنساني، ويشجع كذلك الحكومة على مواصلة بذل جهودها لتحسين عمالة الشباب وتمكينهم والحد من أوجه عدم المساواة الاجتماعية - الاقتصادية؛
	11 - يطلب إلى مكتب الأمم المتحدة المتكامل لبناء السلام في سيراليون أن يواصل، بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة القطري والشركاء الثنائيين والدوليين، تقديم الدعم المتكامل إلى سيراليون لتلبية أولوياتها في مجال بناء السلام والتنمية، على النحو المحدد في برنامج التغيير، بما في ذلك من خلال تعزيز بناء قدرات المؤسسات الوطنية المعنية بالسياسة والأمن وحقوق الإنسان وسيادة القانون، وتعزيز الحوكمة الرشيدة والمساءلة، وتعزيز المساواة بين الجنسين والعدالة الاجتماعية، وتوطيد حماية حقوق الإنسان، ودعم الجهود الرامية إلى تحسين تمكين الشباب، ومضاعفة الجهود الرامية إلى التصدي للجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية، بما في ذلك الأنشطة غير المشروعة مثل غسل الأموال والاتجار بالمخدرات؛ 
	12 - يطلب إلى مكتب الأمم المتحدة المتكامل لبناء السلام في سيراليون أن يواصل، بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة القطري والشركاء الثنائيين والدوليين، المشاركة البناءة مع السلطات الوطنية في سيراليون في صياغة برنامج تحقيق الرخاء، وفي تنسيق استجابة دولية متكاملة للبرنامج، بغية ضمان استمرار تواؤم وفعالية تنسيق الجهود التي تبذلها الأمم المتحدة، والشركاء الثنائيون والدوليون في الميدان؛ 
	13 -  يشجع لجنة بناء السلام على مواصلة تقديم الدعم لحكومة سيراليون ومكتب الأمم المتحدة المتكامل لبناء السلام في سيراليون ومكتب الأمم المتحدة القطري في التحضير لانتخابات عام 2012، وعلى الدعوة إلى مواصلة تنفيذ برنامج التغيير لحين الانتهاء منه، وإلى توخي نهج متوازن في وضع برنامج تحقيق الرخاء، وتعزيز الآليات الرامية إلى ضمان حسن التوقيت وقابلية التنبؤ بالتمويل الوطني والدولي لأولويات بناء السلام والتنمية، بسبل تشمل تعزيز التعاون بين بلدان الجنوب؛ ويطلب إلى لجنة بناء السلام مواصلة إبقاء المجلس على علم بآخر ما تم إحرازه من تقدم، واستعراض مشاركتها في الأنشطة المضطلع بها في سيراليون بعد نجاح إجراء الانتخابات تمشيا مع تخفيض حجم مكتب الأمم المتحدة المتكامل لبناء السلام في سيراليون؛ 
	14 - يطلب إلى مكتب الأمم المتحدة المتكامل لبناء السلام في سيراليون أن يواصل، بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة القطري وحكومة سيراليون والشركاء الثنائيين والدوليين، التحضير للمرحلة الانتقالية للمكتب، ويطلب في هذا الصدد إلى الأمين العام أن يوفد إلى سيراليون بعثة تقييم تقنية مشتركة بين الوكالات لإجراء استعراض لما أحرز من تقدم في تنفيذ ولاية مكتب الأمم المتحدة المتكامل لبناء السلام في سيراليون، وأن يقدم في موعد لا يتجاوز 15 شباط/فبراير 2013 تقريرا لكي ينظر فيه المجلس يتضمن مقترحات تفصيلية وتوصية بجدول زمني للعملية الانتقالية للمكتب، وتخفيض قوامه، واستراتيجية خروجه؛ 
	15 - يقرر إبقاء المسألة قيد نظره الفعلي.

