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 )٢٠٠٥ (١٦١٠القرار 
 ٢٠٠٥يونيه / حزيران٣٠ املعقودة يف ٥٢١٩الذي اعتمده جملس األمن يف جلسته   

 إن جملس األمن، 
 قراراته السـابقة وإىل البيانـات الـيت أدىل هبـا رئيسـه فيمـا يتعلـق باحلالـة يف         إىل إذ يشري  
 سرياليون،
سـتقالهلا السياسـي وسـالمتها       التزام مجيع الدول باحترام سيادة سرياليون وا       وإذ يؤكد  
 اإلقليمية،
 أمهية مواصلة الدعم الذي تقدمه األمـم املتحـدة واجملتمـع الـدويل مـن                وإذ يشدد على   

 أجل استتباب األمن وحتقيق التنمية يف سرياليون يف األجل الطويل،
، وإذ (S/2005/273) ٢٠٠٥أبريـل  / نيسـان ٢٦ تقرير األمني العام املـؤرخ      وقد نظر يف   

 عن الربنـامج الـزمين لتقلـيص حجـم بعثـة      ٦٥ مع املوافقة إىل مالحظاته الواردة يف الفقرة       يشري
 بشـأن احلاجـة إىل      ٦٤ و   ٦٣األمم املتحدة يف سرياليون، وإىل مالحظاتـه الـواردة يف الفقـرتني             

 وجود قوي ملنظومة األمم املتحدة يف سرياليون بعد انسحاب بعثة األمم املتحدة يف سرياليون،
 على أعمال جلنة احلقيقة واملصاحلة يف سـرياليون ويشـجع حكومـة سـرياليون               ذ يثين وإ 

 على أن تقوم بنشر واسع النطاق لتقرير اللجنة ورد احلكومة عليه،
 ملـا قامـت بـه احملكمـة اخلاصـة لسـرياليون مـن أعمـال أساسـية                   وإذ يعرب عن تقـديره     
ؤكـد يف هـذا الصـدد علـى         ي و ، سـرياليون   مسامهتها احليوية يف إقرار سـيادة القـانون يف         مالحظا

أمهية ضمان مثول مجيع من وجهت إليهم احملكمة االهتام أمامها مـن أجـل تعزيـز االسـتقرار يف                  
، ويشجع مجيع الـدول علـى   العقابسرياليون واملنطقة دون اإلقليمية ولوضع حد لإلفالت من     

 التعاون بصورة كاملة مع احملكمة،
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رياليون ما زالـت تشـكل هتديـدا للسـلم واألمـن الـدوليني يف                بأن احلالة يف س    روإذ يقر  
 املنطقة،

  مبوجب الفصل السابع من ميثاق األمم املتحدة،وإذ يتصرف 
متديد والية بعثة األمم املتحدة يف سرياليون لفترة هنائيـة متتـد سـتة أشـهر                يقرر   - ١ 

 ؛٢٠٠٥ديسمرب / كانون األول٣١تنتهي يف و
لعام االنتهاء من التخطيط الالزم لوجـود متكامـل مناسـب            األمني ا  يطلب إىل  - ٢ 

 مـن تقريـر    ٦٤ و   ٦٣ملنظومة األمم املتحدة يف سرياليون، على النحـو املوصـى بـه يف الفقـرتني                
ــه   تكــوناألمــني العــام،  القــدرة واخلــربة الالزمــتني لتنســيق أنشــطة وكــاالت األمــم املتحــدة     ل

ملاحنة ومواصلة دعم حكومة سرياليون يف مـا تبذلـه       وصناديقها وبراجمها، والتعاون مع اجلهات ا     
التنميــة الطويلــة األجــل بعــد انســحاب بعثــة األمــم املتحــدة يف يف مــن جهــود لتوطيــد الســالم و

 سرياليون؛
 بعثــة األمــم املتحــدة يف ســرياليون وفريــق األمــم املتحــدة القطــري يف    يشــجع - ٣ 

نتقـال السـلس مـن حفـظ السـالم إىل بنـاء             سرياليون على مواصلة تعاوهنما الوثيـق مبـا يكفـل اال          
 السالم بطرق منها تنفيذ خطتهما االنتقالية املشتركة؛

 أن قوات األمـن يف سـرياليون ستضـطلع علـى حنـو فعـال باملسـؤولية                  يشري إىل  - ٤ 
 الكاملة عن األمن يف البلد بعد انسحاب البعثة؛

ــوفري األمــن الفعــال للمحكمــة اخلاصــة لســرياليون بعــد     يؤكــد أيضــا   - ٥  ــة ت أمهي
البعثة، ويطلـب إىل األمـني العـام تقـدمي توصـيات عـن هـذه املسـألة إىل جملـس األمـن                        انسحاب

 بأسرع ما ميكن؛
ــة ســرياليون  حيــث - ٦  ــوات    أن تواصــل حكوم ــوة شــرطة وق ــا إلنشــاء ق  جهوده

 تكاليفهـا معقولـة   وتكـون مجيعها بالفعالية مسلحة ونظام جنائي وسلطة قضائية مستقلة، تتسم      
ــات  و ــع مبقوم ــزز االســتدامة، وتتمت ــات  احلكــم الرشــيد و كــذلكأن تع التصــدي للفســاد،  آلي

واليتها، مبساعدة احلكومـة   ل وفقايف سرياليون على القيام،      املتحدة   األممويشجع املاحنني وبعثة    
 ع أحناء البلد؛يف هذا الصدد، وكذلك يف استعادة اخلدمات العامة يف مجي

 تعزيـز   من أجل بعثات األمم املتحدة يف املنطقة على مواصلة جهودها         يشجع   - ٧ 
اصة يف منع حتركات األسلحة واملقـاتلني عـرب احلـدود ويف تنفيـذ              خبالتعاون فيما بني البعثات، و    

 برامج نزع السالح والتسريح وإعادة اإلدماج؛
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األمـم املتحـدة يف سـرياليون لتنفيـذ         بـاجلهود املبذولـة مـن جانـب بعثـة            يرحب - ٨ 
االستغالل اجلنسـي واالعتـداءات اجلنسـية، ولضـمان     ب السماح إطالقاسياسة األمني العام بعدم    

امتثال أفرادها بصورة كاملـة ملدونـة قواعـد السـلوك لألمـم املتحـدة، ويطلـب إىل األمـني العـام            
ــع اإلجــراءات الالزمــة يف هــذا الصــدد مــع إب     ــم   مواصــلة اختــاذ مجي قــاء جملــس األمــن علــى عل

بالتطورات، وحيث البلدان املسامهة بقوات على اختاذ اإلجراءات الوقائيـة املالئمـة مبـا يف ذلـك                 
ــا مــن            ــة وغريه ــراءات التأديبي ــاذ اإلج ــى اخت ــل نشــر القــوات، وعل ــة قب ــدريب للتوعي ــيم ت تنظ

د البعثـة الضـالعني   أفـرا اإلجراءات اليت تكفل التحقيق على أكمل وجه يف هذه األفعال ومعاقبة     
 ؛فيها

 باعتزام األمني العام إبقاء احلالة األمنية والسياسية واإلنسانية واملتعلقـة           يرحب - ٩ 
حبقوق اإلنسان يف سـرياليون قيـد االسـتعراض الـدقيق وتقـدمي تقـارير بصـفة دوريـة إىل اجمللـس                      

 اليون؛بعد إجراء املشاورات الواجبة مع البلدان املسامهة بقوات ومع حكومة سري
 . إبقاء املسألة قيد نظره الفعلييقرر - ١٠ 

 
 


