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 مشروع قرار  
 

 ،إن جملس األمن 
 إىل قراراته السابقة والبيانات الصادرة عن رئيسه بشأن احلالة يف سرياليون، إذ يشري 
مبـا سـامهت بـه بعثـة األمـم املتحـدة يف سـرياليون مـن جهـود قيمـة يف إقالـة                         وإذ يشيد  

 لك البلد،اع ويف إرساء دعائم السالم واألمن والتنمية يف ذرتسرياليون من عثرات ال
ــد نظــر   ــؤرخ    وق ــام امل ــر األمــني الع ــل / نيســان٢٦يف تقري ) S/2005/273 (٢٠٠٥أبري

 بإنشـاء  وإذ يرحـب بتوصـيته    ،  )S/2005/273/Add.2 (٢٠٠٥يوليـه   / متـوز  ٢٨وإضافته املؤرخـة    
 من أجـل    ،٢٠٠٥مكتب متكامل لألمم املتحدة يف سرياليون بعد انسحاب البعثة يف هناية عام             

ســاعدة حكومــة ســرياليون علــى بنــاء الســالم بترســيخ دعــائم اإلدارة السياســية االســتمرار يف م
ــاء واالقتصــادية و ــع نشــوب ال  بن ــى من ــة عل ــدرة الوطني ــات يف  اعــات،رتالق  والتحضــري لالنتخاب

 ،٢٠٠٧ عام
 املوجهة إىل األمني العام مـن       ٢٠٠٥يونيه  / حزيران ٢١إىل الرسالة املؤرخة     وإذ يشري  

  مكتــب الــيت أكــدت كــذلك احلاجــة إىل وجــود    ) S/2005/419 (رئــيس مجهوريــة ســرياليون  
 متكامل لألمم املتحدة لدعم العمل على بلوغ األهداف السابقة الذكر،

املكتـب  إىل  ن بعثة األمم املتحدة يف سرياليون       معلى أمهية االنتقال السلس     وإذ يشدد    
 بطريقة فعالة وكفؤة،املتكامل اجلديد لألمم املتحدة، وعلى أمهية اضطالع املكتب بعمله 

على أمهية استمرار األمم املتحدة واجملتمـع الـدويل يف دعـم األمـن والتنميـة                 وإذ يشدد  
  خاصة يف جمال بناء قدرات حكومة سرياليون،يف سرياليون على املدى البعيد،

اإلعــراب عــن تقــديره ملــا تقــوم بــه احملكمــة اخلاصــة لســرياليون مــن أعمــال  وإذ يكــرر  
ــة،    أساســية ومســامه  ــة دون اإلقليمي ــانون يف ســرياليون واملنطق ــة يف إرســاء ســيادة الق تها احليوي
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يشدد على أنه يتوقع أن تنهي احملكمة أعماهلا وفقـا السـتراتيجيتها لإلجنـاز، وإذ يشـجع يف          وإذ
 هذا الصدد مجيع الدول على التعاون الكامل مع احملكمة وتزويدها باملوارد املالية الالزمة،

جلنـــة احلقيقـــة واملصـــاحلة يف ســـرياليون ويشـــجع حكومـــة نشـــر تقريـــر ب وإذ يرحـــب 
 تتخذ خطوات أخرى لتنفيذ توصياته،سرياليون على أن 

، تكامـل يف سـرياليون     امل ألمـم املتحـدة   ا إنشـاء مكتـب      إىل األمـني العـام     يطلب - ١ 
ــه يف اإلضــافة لتقريــره    ــة مــدهتا ، )S/2005/273/Add.2(علــى النحــو املوصــى ب  ١٢ لفتــرة مبدئي

 :التاليةالرئيسية املهام ليضطلع ب ٢٠٠٦يناير / كانون الثاين١شهرا اعتبارا من 
 : القيام مبا يليمساعدة حكومة سرياليون يف )أ( 
املضــي قــدما يف معاجلــة األســباب  مــن أجــل بنــاء قــدرات مؤسســات الدولــة   ��١ 

وب اع، وتوفري اخلدمات األساسية، واإلسـراع مبسـرية التقـدم صـ           رتاجلذرية لل 
بلوغ األهداف اإلمنائية لأللفية باحلد من الفقر وحتقيق منو اقتصادي مسـتدام،            

 جهــودالســتثمارات القطــاع اخلــاص ولل  اتؤبســبل مــن بينــها هتيئــة إطــار مــ  
متالزمة نقـص  /معاجلة مشكلة فريوس نقص املناعة البشريةاملنتظمة الرامية إىل    

 ؛)اإليدز(املناعة املكتسب 
حقوق اإلنسـان وإنشـاء جلنـة وطنيـة         إعمال  ية من أجل     خطة عمل وطن   وضع ��٢ 

 حلقوق اإلنسان؛
وذات جــراء انتخابــات حــرة نزيهــة إلبنــاء قــدرات اللجنــة االنتخابيــة الوطنيــة  ��٣ 

 ؛٢٠٠٧يف عام مصداقية 
توطيد دعائم احلكم الرشيد والشفافية ومساءلة املؤسسات العامة، مبـا يشـمل             ��٤ 

 االستعانة بتدابري ملكافحة الفساد وحتسني اإلدارة املالية؛
 طـوير تعزيز سيادة القـانون، بوسـائل منـها ترسـيخ اسـتقالل جهـاز القضـاء وت                 ��٥ 

 ؛اتاإلصالحينظام قدراته، وقدرات الشرطة و
ــة قطــاع األ  ��٦  ــن يف ســرياليون تقوي ــدويل    ب ،م ــق العســكري ال ــع الفري ــاون م التع

 ؛وغريه من الشركاءللمشورة والتدريب 
ــة       ��٧  ــرويج للحــوار واملشــاركة يف حــل املشــاكل الوطني ــة الســالم والت نشــر ثقاف

إقامة حمطـة   ، بوسائل منها    احلامسة باتباع هنج استراتيجي يف اإلعالم واالتصال      
 إذاعة عامة مستقلة وقوية؛
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 ؛والنساء واألطفال وحتقيق رفاههمالشباب من أجل محاية طرح مبادرات  ��٨ 
 تقـارير   لتقـدمي  مع قطـاع األمـن يف سـرياليون، وغـريه مـن الشـركاء،                واصلالت )ب( 

 عن احلالة األمنية وتقدمي توصيات فيما يتعلق بالتهديدات األمنية اخلارجية والداخلية؛
 ومع املنظمـات اإلقليميـة يف غـرب        مكاتبها و مع بعثات األمم املتحدة   التنسيق   )ج( 

 النقل غري املشروع لألسـلحة الصـغرية،        من قبيل أفريقيا، يف معاجلة التحديات العابرة للحدود،       
 ، واالجتار غري املشروع باملوارد الطبيعية؛همواالجتار بالبشر وهتريب

 .التنسيق مع احملكمة اخلاصة لسرياليون )د( 
ية الرئيسية حلكومة سـرياليون عـن توطيـد السـالم واألمـن             على املسؤول  يشدد - ٢ 

  احلكومة يف هذا الشأن؛جهوديف البلد، وحيث املاحنني الدوليني على مواصلة دعم 
 متكامـل تكـامال تامـا مـع احلـرص علـى التنسـيق          مكتـب أمهيـة تأسـيس      يؤكد - ٣ 

ــربامج بــني خمتلــف وكــاالت األمــم املتحــدة      وصــناديقها وبراجمهــا  الفعــال يف االســتراتيجية وال
املوجودة يف سرياليون، وكذلك بني األمم املتحـدة واملـاحنني الـدوليني اآلخـرين، وبـني املكتـب               
 املتكامل واجلماعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا وبعثات األمم املتحدة األخرى يف املنطقة؛

) S/2005/273/Add.2(تقريره  لضافة  اإلالواردة يف   بتوصية األمني العام     يرحب - ٤ 
وأعـرب فيهـا عـن عزمـه        لألمني العـام    اليت دعا فيها إىل أن يرأس املكتب املتكامل ممثل تنفيذي           

  لربنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي        قـيم امل مثـل املبصـفته   على أن يعمل هذا املمثل التنفيـذي أيضـا          
 واملنسق املقيم لألمم املتحدة؛

 لتــوفري األمــن للمحكمــة اخلاصــة  مواصــلة التخطــيطإىل األمــني العــام  يطلــب - ٥ 
ــتنادا إىل لســـرياليون  ــافة اإل مـــن ٢٤ إىل ١٥ يف الفقـــرات مـــن بيَّنـــةاألســـس املاسـ تقريـــره لضـ

)S/2005/273/Add.2( ،إىل معرفة املزيد من تفاصيل الترتيبات املقترحة؛ويتطلع  
علـى التقـدم   بانتظـام  أن يواصـل إطـالع جملـس األمـن        إىل األمني العـام      يطلب - ٦ 

 احملرز يف إنشاء مكتب األمم املتحدة املتكامل يف سرياليون، مث يف تنفيذ هذا القرار بعد ذلك؛
 .أن يبقي هذه املسألة قيد نظره الفعلييقرر  - ٧ 

 


