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 )٢٠٠٨ (١٨٢٩قرار المشروع   
   ٢٠٠٨أغسطس / آب٤ املعقودة يف ٥٩٤٨الذي اختذه جملس األمن يف جلسته   

 ، إن جملس األمن   
 ، قراراته السابقة وبيانات رئيسه املتعلقة باحلالة يف سرياليونإىليشري إذ  

 يف  مهة مـن مـسا     مكتـب األمـم املتحـدة املتكامـل يف سـرياليون           مـا قدمـه    علـى    وإذ يثين  
 ،تعايف سرياليون من آثار الرتاع، ومن أجل السالم واألمن والتنمية يف هذا البلد

ــر األمــني العــام وإذ يرحــب  ) S/2008/281( ،٢٠٠٨أبريــل / نيــسان٢٩املــؤرخ   بتقري
 ،سرياليون يفلبناء السالم  اخلاصة بوالية مكتب األمم املتحدة املتكامل هوبتوصيات

 /ليـــة يف أجـــواء ســـلمية ودميقراطيـــة يف متـــوز    احملبـــات نتخااال بـــإجراء وإذ يرحـــب 
 ،يف توطيد السالم املستدام يف سرياليونباعتبارها منعطفا هاما آخر ، ٢٠٠٨ ليهوي

ــة اســتمرار منظومــة األمــم املتحــدة واجملتمــع الــدويل يف دعــم الــسالم     دؤكــوإذ ي   أمهي
ــالل      ــن خـ ــة مـ ــل، خاصـ ــدى الطويـ ــى املـ ــرياليون علـ ــة يف سـ ــن والتنميـ ــدرات  واألمـ ــز قـ  تعزيـ

 ،سرياليون حكومة

يف سـرياليون   املتكامـل    األمم املتحدة    مكتب السلس من    التحول على أمهية    وإذ يشدد  
لبنـاء الـسالم، وعلـى أمهيـة اضـطالع املكتـب بعملـه              إىل مكتب األمم املتحدة املتكامل اجلديـد        

 ،بفعالية وبكفاءة

ــاون   وإذ يرحــــب  ــار التعــ ــذ إطــ ــرز يف تنفيــ ــدم احملــ ــل مــــن  بالتقــ ــاء الــــسالم أجــ بنــ
)PBC/2/SLE/1(  ،مع جلنة بنـاء الـسالم   الوثيق تعاوهنا   حكومة سرياليون على مواصلة      ويشجع

 ،عن طريق تنفيذ توصيات االستعراض نصف السنوي األول لإلطار
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الروح وال ســيما بــ بالتقــدم احملــرز يف إصــالح قطــاع األمــن يف ســرياليون، وإذ يرحــب 
 يؤكـد  وإذ،  سـرياليون شـرطة وسـرياليون  جلمهورية قوات املسلحة املهنية املتنامية يف صفوف ال    

لقـوات املـسلحة   ل حبيـث تتـوفر    وترشـيده تعزيـز اهليكـل األمـين   تقـرر مـن مواصـلة     ماعلى أمهية   
 ،بفعالية اموالقدرة على االضطالع مبهامهالبعيد لشرطة مقومات االستمرار على املدى وا

مة اخلاصة لسرياليون وإسـهامها احليـوي يف        حملكعمال ا  تقديره أل  من جديد  يؤكدوإذ   
تنجـز  أن  توقعـه    جمـددا  دكـ ؤوإذ ي حتقيق املصاحلة وبناء السالم وسـيادة القـانون يف سـرياليون،            

بأنه سيلزم وضع املزيـد مـن الترتيبـات ملعاجلـة املـسائل املتبقيـة          يقر وإذاحملكمة أعماهلا بسرعة،    
 تهاء احملاكمات ودعاوى االستئناف،بعد ان

 بالــدور الــذي تــضطلع بــه اجلماعــة االقتــصادية لــدول غــرب أفريقيــا،        إذ يرحــبو 
 الــدول األعــضاء يف احتــاد هنــر مــانو واملنظمــات األخــرى علــى مواصــلة جهودهــا   يــشجع وإذ

 ؛الرامية إىل بناء السالم واألمن على الصعيدين اإلقليمي ودون اإلقليمي

املتحـدة املتكامـل لبنـاء الـسالم         إىل األمني العام أن ينشئ مكتب األمم         يطلب - ١ 
 شـــهرا تبـــدأ ١٢لفتـــرة ) S/2008/281(ســـرياليون، بالـــشكل الـــذي أوصـــى بـــه يف تقريـــره   يف
 ٤ و ٣ يف الفقـرات  احملـددة ضطلع باملهام الرئيسية ي، حبيث  ٢٠٠٨أكتوبر  /تشرين األول  ١ يف
 ؛ أدناه٨ و ٥ و

بــضرورة أن ) S/2008/281( بتوصــية األمــني العــام الــواردة يف تقريــره  يرحــب - ٢ 
 ممثل تنفيذي لألمـني العـام، يتـوىل أيـضا مهـام املمثـل املقـيم                 لبناء السالم  يرأس املكتب املتكامل  

 تـوافر   علـى احلاجـة إىل  ويؤكـد لربنامج األمم املتحـدة اإلمنـائي واملنـسق املقـيم لألمـم املتحـدة؛         
  بفعالية وكفاءة؛الضطالع بواليته املكتب من اني لتمكالكافيةاخلربات املناسبة واملوارد املالية 

وأن  أن يركـز علـى اجملـاالت التاليـة،            لبناء السالم  تكامل من املكتب امل   يطلب - ٣ 
 :حكومة سرياليون فيهايساند 

ــة   تقــدمي  )أ(  ــة واحمللي ــسياسي للجهــود الوطني ــدعم ال ــةال ــد  املبذول   مــن أجــل حتدي
 أيا كان مصدرها؛اليت تنذر برتاع حمتمل،  التوترات والتهديدات وتسوية

يف  مبـا  وسيادة القـانون،  واملؤسسات الدميقراطية  اإلنسانرصد وتعزيز حقوق     )ب( 
 باملخدرات؛ ذلك اجلهود املبذولة للتصدي للجرمية املنظمة العابرة للحدود الوطنية واالجتار

ــز بوجــه خــاص علــى أدوات    إصــالحاتتوطيــد  )ج(   احلكــم الرشــيد، مــع التركي
 جلنة مكافحة الفساد؛ن قبيل م مكافحة الفساد
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 وإصـــدار التـــشريعات  ١٩٩١ دســـتور عـــام  ومراجعـــة، الالمركزيـــةدعـــم  )د( 
 الصلة؛ ذات

التنسيق علـى حنـو وثيـق مـع جلنـة بنـاء الـسالم ودعـم مـا تقـوم بـه مـن عمـل،                 )هـ( 
بنـاء الـسالم واملـشاريع املدعومـة مـن خـالل صـندوق        التعـاون مـن أجـل    فضال عن تنفيذ إطـار     

 سالم؛ال بناء
 لالسـتراتيجية  مع التنسيق الفعال     متاما أمهية إنشاء مكتب متكامل      علىيشدد   - ٤ 
 علــى ؤكــدوي بــني وكــاالت األمــم املتحــدة وصــناديقها وبراجمهــا يف ســرياليون، فيمــا والــربامج

امـا، وفقـا     والتعـاون معـه مت      لبنـاء الـسالم    لمكتب املتكامـل  ل منظومة األمم املتحدة     ضرورة دعم 
 املمثل التنفيذي بوصفه ممثال مقيما ومنسقا مقيما؛نوطة بامل للمهمة

ــل     يؤكــد - ٥  ــب املتكام ــني املكت ــق ب ــاون الوثي ــى ضــرورة التع ــسالم  عل ــاء ال ،  لبن
واجلماعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا، واحتاد هنـر مـانو، والـشركاء الـدوليني وسـائر بعثـات           

 املتحدة يف املنطقة؛ األمم
ة سرياليون تتحمل املسؤولية األساسية عن بنـاء الـسالم           على أن حكوم   يشدد - ٦ 

 حكومــة ســرياليون علــى مواصــلة ويــشجعيف البلــد، علــى األمــد البعيــد وعــن األمــن والتنميــة 
الرصـد املنـتظم    مـن خـالل      مبـا يف ذلـك    تعاوهنا الوثيق مع جلنة بناء الـسالم يف هـذا اخلـصوص،             

ذلك الـشركاء   كـ  يـشجع والسالم،  من أجل بناء     للتقدم احملرز يف تنفيذ إطار سرياليون للتعاون      
 ؛السالمبناء حكومة سرياليون وعلى التعاون مع جلنة  الدوليني على مواصلة تقدمي الدعم إىل

ميع األطراف األخرى صـاحبة املـصلحة يف البلـد         جب حبكومة سرياليون و   يهيب - ٧ 
مواصـلة  حلكومـة احملليـة، و    فعاليـة عمـل ا     جهودها لتعزيز احلكم الرشيد، بوسـائل منـها          تزيدأن  

 وتشجيع تنميـة القطـاع اخلـاص مـن أجـل توليـد        ،اختاذ تدابري مكافحة الفساد وحتسني املساءلة     
قــوق حب النــهوض و، وتــدعيم جهــاز القــضاء، وال ســيما للــشباب،الثــروة وإجيــاد فــرص العمــل

 ؛من خالل تنفيذ توصيات جلنة احلقيقة واملصاحلةمبا يف ذلك ، اإلنسان
ويف بنـاء  وتـسويتها  مـرأة يف منـع نـشوب الرتاعـات     لل  املهـم دورال على  ديشد - ٨ 
علـى   ويؤكـد ،  )٢٠٠٨ (١٨٢٠و  ) ٢٠٠٠ (١٣٢٥ القـراران    هم بـ   سـلّ  على حنـو مـا    السالم،  

،  لبنـاء الـسالم     واليـة املكتـب املتكامـل      جوانبضرورة مراعاة منظور جنساين عند تنفيذ مجيع        
 ؛ليون يف هذا اجملال املكتب على العمل مع حكومة سرياويشجع
 التقـدم   أشـهر علـى    إىل األمني العام أن ُيطلع اجمللس بانتظام كل أربعـة            يطلب - ٩ 

 يف سـرياليون، وتنفيـذ هـذا         لبنـاء الـسالم    احملرز يف تنفيـذ واليـة مكتـب األمـم املتحـدة املتكامـل             
 ؛٢٠٠٩يناير / كانون الثاين٣١يقدم تقريره األول يف موعد أقصاه  القرار، على أن

 . أن يبقي املسألة قيد نظره الفعلييقرر - ١٠ 
 


