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 )٢٠٠٧ (١٧٩٣القرار   
ــسته      ــن يف جلــ ــذه جملــــس األمــ ــودة يف ٥٨١٣الــــذي اختــ ــانون ٢١، املعقــ  كــ

 ٢٠٠٧ديسمرب /األول
 ،إن جملس األمن 
قراراته السابقة وبيانات رئيسه املتعلقة باحلالـة يف سـرياليون، وال سـيما             يعيد تأكيد   إذ   

 ،)٢٠٠٥ (١٦٢٠  و،)٢٠٠٦ (١٦٨٨  و،)٢٠٠٦ (١٧٣٤القرارات 
تعــايف يف كتــب األمــم املتحــدة املتكامــل يف ســرياليون مل القــيم اإلســهام علــى  يــثينوإذ 

 سرياليون من آثار الرتاع ومن أجل السالم واألمن والتنمية يف هذا البلد،
ديـسمرب وبالتوصـية بتمديـد    / كـانون األول   ٤ بتقريـر األمـني العـام املـؤرخ          وإذ يرحب  

سـبتمرب  / أيلـول ٣٠ أشهر أخرى حـىت      ٩رياليون ملدة   والية مكتب األمم املتحدة املتكامل يف س      
 بنـاء الـسالم إىل حكومـة سـرياليون والتحـضري            يف جمـال   قصد مواصـلة تقـدمي املـساعدة         ٢٠٠٨

 ،٢٠٠٨يونيه /لالنتخابات احمللية يف حزيران
ــشرين األول٢٢ بالرســالة املؤرخــة  وإذ حيــيط علمــا   ــوبر / ت  املوجهــة مــن  ٢٠٠٧أكت

مني العام واليت يطلب فيها متديد واليـة مكتـب األمـم املتحـدة املتكامـل                رئيس سرياليون إىل األ   
 يف سرياليون،

بــإجراء انتخابــات تــشريعية ورئاســية يف أجــواء ســلمية ودميقراطيــة يف       وإذ يرحــب  
، وإذ يــشدد علــى أن القبــول الواســع النطــاق الــذي      ٢٠٠٧ســبتمرب /أغــسطس وأيلــول /آب

 سيشكل َمْعلَمـا مهمـا آخـر علـى طريـق          ٢٠٠٨يونيه  /نحظيت به االنتخابات احمللية يف حزيرا     
 توطيد السالم املستدام يف سرياليون،



S/RES/1793 (2007)
 

2 07-65589 
 

 على أمهية استمرار منظومة األمم املتحدة واجملتمع الـدويل يف دعـم الـسالم               وإذ يشدد  
واألمن والتنميـة يف سـرياليون علـى املـدى الطويـل، خاصـة مـن خـالل تعزيـز قـدرات حكومـة                        

 سرياليون،
، ٢٠٠٧ديـسمرب   / كانون األول  ١٢باعتماد إطار التعاون لبناء السالم يف        وإذ يرحب  

الذي سلط الضوء يف مجلة أمور على مخسة جماالت ذات أولوية يف عملية توطيد السالم لكـي                 
ــة األمــم املتحــدة،         ــسالم، ومنظوم ــاء ال ــة بن ــدعم مــن جلن ــها ب ــة ســرياليون معاجلت ــوىل حكوم تت

 جلنسيات،والشركاء الثنائيني واملتعددي ا
بالتقــدم احملــرز يف إصــالح قطــاع األمــن يف ســرياليون، وعلــى اخلــصوص    وإذ يرحــب 

الــروح املهنيــة املتناميــة يف صــفوف القــوات املــسلحة والــشرطة يف ســرياليون، وإذ حيــث علــى     
 األمــين حبيــث تتــوفر للــشرطة والقــوات املــسلحة مقومــات       اهليكــلمواصــلة تعزيــز وترشــيد   
 طويل والقدرة على االضطالع مبهامها بفعالية،االستمرار على املدى ال

وإلسـهامها  ملا تقوم به من عمل لمحكمة اخلاصة لسرياليون لتقديره  وإذ يكرر تأكيد  
يكـرر  إذ  املصاحلة وسيادة القانون يف سـرياليون ويف املنطقـة دون اإلقليميـة، و            حتقيق  احليوي يف   

ــد  ــسرعة،   تأكي ــهي احملكمــة أعماهلــا ب ــه إىل أن ُتن ــربع  وإذ يهيــب بتطلع ــدول األعــضاء أن تت ال
 بسخاء للمحكمة،

 ، بــه اجلماعــة االقتــصادية لــدول غــرب أفريقيــا     تــضطلع بالــدور الــذي  وإذ يرحــب 
 جهودهــايــشجع الــدول األعــضاء يف احتــاد هنــر مــانو واملنظمــات األخــرى علــى مواصــلة     وإذ
 ،مي ودون اإلقلياإلقليميعلى الصعيدين  إىل بناء السالم واألمن ةالرامي

 أن ميدد والية مكتب األمم املتحدة املتكامـل يف سـرياليون، علـى النحـو                يقرر - ١ 
 ؛٢٠٠٨سبتمرب / أيلول٣٠، حىت )٢٠٠٥ (١٦٢٠الوارد يف القرار 

، ٢٠٠٨ينــاير / كــانون الثــاين٣١، حبلــول إىل األمــني العــام أن يقــدم  يطلــب - ٢ 
 لينظـــر فيهـــا اجمللـــس،   ســـرياليوناســـتراتيجية اإلجنـــاز ملكتـــب األمـــم املتحـــدة املتكامـــل يف      

 :يلي ما تشمل
 ؛٢٠٠٨مارس / آذار٣١ يف املائة على األقل حبلول ٢٠خفض عدد املوظفني بنسبة  - 
يونيــه / حزيــران٣١ يف املائــة مــن القــوام احلــايل حــىت  ٨٠ بقــوام نــسبته البعثــةمواصــلة  - 

 ؛٢٠٠٨
ســبتمرب / أيلــول٣٠لــول إهنــاء واليــة مكتــب األمــم املتحــدة املتكامــل يف ســرياليون حب   - 

٢٠٠٨. 



S/RES/1793 (2007)  
 

07-65589 3 
 

 على أمهية قيام املكتب بـالتركيز علـى اخلـصوص علـى تقـدمي املـساعدة        يشدد - ٣ 
وإىل اللجـان واملؤسـسات   ، ٢٠٠٨يونيـه  / حزيـران ٢١يف االنتخابات احمللية املقرر إجراؤها يف     

ال جلنـة بنـاء     الوطنية املعنية بتعزيز احلكم الرشيد وحقوق اإلنسان، وتقدمي الدعم بنشاط ألعمـ           
فر اطلــب، يف هــذا الــصدد، إىل األمــني العــام أن يــضمن تــو ي؛ والــسالم وصــندوق بنــاء الــسالم

 ؛الكافية للمكتبوارد املربات واخلقدرات وال
 مكتب األمم املتحـدة املتكامـل يف سـرياليون       حيل حمل   بأن اعتزامهعن   يعرب  - ٤ 

 علـى املـضي قـدما بعمليـة بنـاء           يركـز  سياسي متكامل لألمم املتحـدة        مكتبٌ لدى انتهاء واليته  
السالم، وتعبئة دعم اجلهات املاحنة الدولية، ودعم عمل جلنة وصندوق بناء السالم، وإمتـام أي               

 واليـة مكتـب األمـم املتحـدة املتكامـل يف سـرياليون، وال سـيما                 مـن تبقيـة   لفات مـن املهـام امل     خم
 ويطلــب إىل األمــني العــام أن ؛ ودعــم عمليــة اإلصــالح الدســتوريالنــهوض باملــصاحلة الوطنيــة

لـس يف  اجمل وبنيتـه وقوامـه يف تقريـره املقبـل إىل     اجلديـد يقدم اقتراحات حمددة عن والية املكتب  
 ؛٢٠٠٨أبريل /نيسان

االنتخابــات احملليــة يف جتــري  جبميــع األطــراف يف ســرياليون ضــمان أن يــبيه ‐ ٥ 
أن كومــة ســرياليون ويهيــب كــذلك حب وشــفافة وحــرة ونزيهــة؛ ســلميةيف أجــواء  ٢٠٠٨عــام 

ــالزم إىل املؤســسات    ــدعم ال ــدول األعــضاء   تقــدم ال ــة؛ وحيــث ال ــة  االنتخابي واملنظمــات الدولي
 على تقدمي الدعم التقين واملادي؛واإلقليمية ذات الصلة 

املسؤولية األساسية عن بنـاء الـسالم       حكومة سرياليون تتحمل     على أن    يشدد - ٦ 
وعن األمن والتنمية الطويلة األجل يف البلد، ويشجع حكومـة سـرياليون علـى مواصـلة تعاوهنـا                  

 للتقـدم احملـرز يف تنفيـذ إطـار          املنـتظم الوثيق مع جلنـة بنـاء الـسالم، جبملـة وسـائل منـها الرصـد                 
ــدمي الــدعم إىل           ــى مواصــلة تق ــة عل ــة الدولي ــات املاحن ــسالم، واجله ــاء ال ــاون لبن ــرياليون للتع س

 ومة؛احلك
 حبكومة سرياليون ومكتب األمم املتحدة املتكامـل يف سـرياليون ومجيـع            يهيب - ٧ 

األطــراف األخــرى املعنيــة يف البلــد أن تكثــف جهودهــا لتعزيــز احلكــم الرشــيد، بوســائل منــها   
مواصلة اختاذ تدابري مكافحة الفساد وحتسني املساءلة وتشجيع تنمية القطاع اخلـاص مـن أجـل                

 جياد فرص العمل وتدعيم جهاز القضاء وتعزيز حقوق اإلنسان؛ توليد الثروة وإ
 الفــصل الــسابع مــن ميثــاق األمــم املتحــدة، أن مبوجــبيتــصرف ، وهــو يقــرر - ٨ 

أي سـفر   ) ١٩٩٧ (١١٣٢ مـن القـرار      ٥التـدابري املفروضـة مبوجـب الفقـرة         يستثين من تطبيق    
 ؛اليون لسري أمام احملكمة اخلاصةاتخالل احملاكمُيطلب مثوله شاهد 
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ــاء وتــسويتها علــى أمهيــة دور املــرأة يف منــع نــشوب الرتاعــات   يــشدد  - ٩   ويف بن
، ويؤكـد ضـرورة مراعـاة املنظـور اجلنـساين           )٢٠٠٠ (١٣٢٥سلم بذلك القـرار      السالم، كما 

عند تنفيذ مجيع أوجه والية مكتب األمم املتحدة املتكامل يف سرياليون، ويشجع املكتب علـى               
رياليون يف هذا اجملال، ويطلب إىل األمني العام أن يكفـل تـوفري مـا يكفـي                 العمل مع حكومة س   
 واملــوارد داخــل املكتــب لالضــطالع هبــذا العمــل، وأن يبلــغ اجمللــس،   اتمــن القــدرات واخلــرب

حسب االقتضاء، عـن التقـدم احملـرز يف تعمـيم مراعـاة املنظـور اجلنـساين علـى مـستوى مكتـب              
مجيــع اجلوانــب األخــرى املتعلقــة حبالــة املــرأة  عــن ليون كلــه واألمــم املتحــدة املتكامــل يف ســريا

 ؛اجلنسسيما فيما يتصل بضرورة محايتهما من العنف القائم على أساس  والفتاة، وال
 جبهود مكتب األمم املتحدة املتكامـل يف سـرياليون املبذولـة مـن أجـل                 يرحب  - ١٠ 

ني يا إزاء االسـتغالل واالعتـداء اجلنـس       تنفيذ سياسة األمـني العـام القاضـية بعـدم التـساهل إطالقـ             
 ضمان امتثال موظفيه امتثاال كامال ملدونة قواعد السلوك لألمم املتحدة؛ل

التقــدم احملـرز يف تنفيــذ  عـن  بانتظـام  اجمللــس ُيطلـع   إىل األمـني العــام أن  يطلـب  - ١١ 
 والية مكتب األمم املتحدة املتكامل يف سرياليون، ويف تنفيذ هذا القرار؛

 . أن يبقي املسألة قيد نظره الفعلييقرر - ١٢ 
 
 


