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  ) ٢٠١٣ (٢٠٩٧القرار     
  ٢٠١٣مارس / آذار٢٦، املعقودة يف ٦٩٤٢الذي اختذه جملس األمن يف جلسته     

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

ــراران  ــان رئيـــسه املـــؤرخ  ) ٢٠١٢ (٢٠٦٥و ) ٢٠١١ (٢٠٠٥القـ ــاين٣٠وبيـ   / تـــشرين الثـ
  ،٢٠١٢نوفمرب 

 ٢٠١٣فربايــــر / شــــباط٢٧ بــــالتقرير العاشــــر لألمــــني العــــام املــــؤرخ  وإذ يرحــــب  
)S/2013/118(،وحييط علما مبا ورد فيه من توصيات ،  

، صـوب حتقيـق      وشـعباً   بالتقـدم الكـبري الـذي أحرزتـه سـرياليون، حكومـةً            وإذ يرحب   
   سرياليون،السالم واالستقرار ووضع األساس للتنمية الطويلة األجل يف

ــثين   ــات       وإذ يـ ــة وانتخابـ ــية والربملانيـ ــات الرئاسـ ــا االنتخابـ ــرياليون إلجرائهـ ــى سـ علـ
 وإذ يعتـرف  ،  ٢٠١٢نـوفمرب   /املقاطعات واالنتخابات احمللية وإكماهلا بنجاح يف تـشرين الثـاين         

بوجه خاص بالدور اهلام الذي اضطلعت به املؤسسات االنتخابية واألحزاب السياسية وفئـات             
 شـعب   وإذ يهنئ ع املدين يف سرياليون والشركاء الدوليون واملراقبون احملليون والدوليون،          اجملتم

 القـوي   تـشبُّثه سرياليون علـى إقبالـه الكثيـف علـى االنتخابـات، األمـر الـذي أقـام الـدليل علـى                      
  بالدميقراطية،

 يف  م به مكتب األمـم املتحـدة املتكامـل لبنـاء الـسالم            ا بأمهية الدور الذي ق    وإذ يرحب   
ســرياليون، وفريــق األمــم املتحــدة القطــري، والــشركاء الثنــائيون والــدوليون يف دعــم ســرياليون 

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

للجميع بني أصحاب املصلحة الوطنيني، وتعزيز ثقافـة نبـذ العنـف، وضـمان املـشاركة                الشامل  
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ــة       ــع قطاعــات اجملتمــع، وال ســيما املــرأة، يف العملي ــة وعلــى قــدم املــساواة جلمي ــة والكامل اآلمن
  االنتخابية، 

 مبـا حتــرزه احلكومـة مـن تقــدم مطـرد يف تنفيـذ برنــامج التغـيري، وال ســيما       وإذ يرحـب   
 الكلي، وتعزيـز املـساواة بـني اجلنـسني، وحتـسني            يستقرار االقتصاد االتخذة لدعم   اخلطوات امل 

مشاركة الشباب، وحتسني فرص الوصـول إىل العدالـة والتمتـع حبقـوق اإلنـسان، وتعزيـز إدارة                
ــثيناحلكومــة للــصناعات االســتخراجية،   ــيت يقــدمها املكتــب    علــى املــسامهات القيِّ وإذ ي مــة ال

 املتحدة القطري واجملتمع الـدويل لتحقيـق أولويـات بنـاء الـسالم والتنميـة                املتكامل وفريق األمم  
يف سرياليون، وال سـيما مـن خـالل تكامـل الرؤيـة املـشتركة لألمـم املتحـدة والرؤيـة املـشتركة                       

  االنتقالية،
 باجلهود املبذولة لتطوير برنـامج سـرياليون لتحقيـق الرخـاء، بـسبل تـشمل                وإذ يرحب   

 وإذ يـشدد  ة يف إطار اخلطة اجلديدة لالخنـراط يف مـساعدة الـدول اهلـشة،               إجراء تقييم للهشاش  
على ضرورة احلفاظ على الصلة بني السالم واألمن والتنمية يف التخطـيط للمـستقبل مـن أجـل                  

 علـى أمهيـة مواصـلة الـدعم         وإذ يـشدد كـذلك    ضمان استمرار ما أحرز من تقـدم حـىت اآلن،           
حدة والشركاء الثنائيني والدوليني لربنـامج حتقيـق الرخـاء          املتكامل من جانب منظومة األمم املت     

  مبا يكفل تقدمي الدعم الدويل بشكل منسق وفعال،
 عن دعمه القوي للمحكمة اخلاصـة لـسرياليون وتقـديره لعملـها،       وإذ يكرر اإلعراب    

ــق      ــم الــــصادر يف حــ ــتئناف احلكــ ــتماع يف قــــضية اســ ــهاء جلــــسات االســ وإذ يرحــــب بانتــ
 إىل احملكمــة بــذل قــصارى جهــدها إلهنــاء أعماهلــا املتبقيــة حبلــول     يطلــبوإذتيلــور،  تــشارلز

 اإلعانة املالية اخلاصة املقدمة، يف إطار إجـراء اسـتثنائي،      وإذ يدرك ،  ٢٠١٣سبتمرب  /أيلول ٣٠
 إىل  ٢٠١٢ديـسمرب   / كـانون األول   ٨من امليزانية العادية لألمم املتحدة إىل احملكمـة للفتـرة مـن             

 بالـدول األعـضاء أن تتـربع بـسخاء للمحكمـة            وإذ يهيب ،  ٢٠١٣مرب  ديس/ كانون األول  ٣١
  ولتنفيذ اتفاق احملكمة اخلاصة لسرياليون املعنية بالنظر يف القضايا املتبقية،

 واجلماعــة االقتــصادية ي بالــدور الــذي يقــوم بــه كــل مــن االحتــاد األفريقــ وإذ يرحــب  
ــاء       ــانو يف دعــم أهــداف بن ــا واحتــاد هنــر م ــدول غــرب أفريقي ــة يف ســرياليون،  ل ــسالم والتنمي ال

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

اجلرميـة املنظمـة العـابرة للحـدود        الفـساد و  طرحها  ي التحديات املستمرة اليت     وإذ يدرك   
طين والـدويل لوحـدة مكافحـة اجلرميـة املنظمـة        ضرورة اسـتمرار الـدعم الـو       يؤكدإذ  والوطنية،  

  العابرة للحدود الوطنية من أجل كفالة استمراريتها،



S/RES/2097 (2013)  
 

13-27104 3 
 

 بدور كل من تشكيلة سرياليون التابعة للجنة بنـاء الـسالم وصـندوق بنـاء                وإذ يرحب   
  ،السالم يف دعم جهود بناء السالم يف سرياليون

ــرر  - ١   ــدد حــىت  يق ــارس / آذار٣١ أن مي ــة م٢٠١٤م ــم املتحــدة    والي ــب األم كت
  املتكامل لبناء السالم يف سرياليون؛

ــرر  - ٢   ــاً حبلـــــول   يقـــ  / آذار٣١ أن ُيـــــسحب املكتـــــب املتكامـــــل ســـــحباً تامـــ
 حكومة سرياليون، وبالنظر إىل األوضاع القائمة علـى         انسجاماً مع وجهة نظر   ،  ٢٠١٤ مارس

 مـع التوصـيات      ومتـشياً  ،٢٠١٢أرض امليدان يف أعقاب جناح االنتخابات اليت أُجريت يف عـام            
  ؛)S/2013/118(الواردة يف تقرير األمني العام 

 إىل األمني العام أن يطلع جملس األمن بانتظام علـى التطـورات اجلاريـة                يطلب  - ٣  
، تقريــراً ٢٠١٣ســبتمرب / أيلــول١٥يف امليــدان، وأن يقــدم إىل جملــس األمــن، يف موعــد أقــصاه 

ء واليــة املكتـب املتكامــل ونقــل املــسؤوليات إىل  هنــاأعمــال إيتـضمن معلومــات مــستكملة عـن   
  فريق قطري تابع لألمم املتحدة؛

 املكتــب املتكامــل وحكومــة ســرياليون والــشركاء الثنــائيني واملتعــددي يــشجع  - ٤  
األطراف على تشكيل فريق توجيهي للمرحلة االنتقالية يقوم حبشد الـدعم مـن اجملتمـع الـدويل                 

لـق بنقـل أي مهـام متبقيـة مـن املهـام الـيت يتوالهـا حاليـاً املكتـب                     لسرياليون، وال سيما فيما يتع    
 إىل املمثـل التنفيـذي لألمـني    ويطلـب بعد انسحاب البعثـة،    نقله  املتكامل مما قد يكون ضرورياً      

 إىل ويطلـب ، ٢٠١٣مـايو   / أيار ٣٠العام أن يعد الصيغة النهائية خلطة انتقالية يف موعد أقصاه           
  ومات مستكملة عن أعمال التخطيط هذه يف تقريره القادم؛األمني العام أن يقدم معل

حكومة سرياليون على الدخول يف مناقشات بشأن طبيعـة دور األمـم              يشجع  - ٥  
املتحدة وأنشطتها ونطاق هذا الدور يف مرحلـة مـا بعـد انـسحاب املكتـب املتكامـل، بالتنـسيق         

 املتعـددي األطـراف والثنــائيني   مـع املكتـب املتكامـل وفريـق األمـم املتحــدة القطـري والـشركاء       
  وجلنة بناء السالم، وغري هؤالء من اجلهات املعنية؛

 إىل املكتب املتكامـل أن يركـز أنـشطته املتبقيـة خـالل هـذه الفتـرة مـن             يطلب  - ٦  
واليتـــه علـــى تيـــسري احلـــوار الـــسياسي، مبـــا يف ذلـــك تقـــدمي الـــدعم إىل احلكومـــة، وال ســـيما 

ومـدها  ودعم القطاع األمين، وتعزيز مؤسسات حقوق اإلنـسان         يتصل مبراجعة الدستور،     فيما
   على األمد الطويل؛مبقومات االستمرار

لة لـه علـى    فريق األمم املتحدة القطري ووكاالت األمم املتحدة املشكِّ يشجع  - ٧  
ة تكثيف األنـشطة وأعمـال التخطـيط خـالل املرحلـة االنتقاليـة للمكتـب املتكامـل وبعـد تـصفي                    
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 تـابع   املكتب، وأخذ هذه األنشطة بعني االعتبار عند التخطيط إلطار جديد للمساعدة اإلمنائية           
 األمـني العـام علـى كفالـة انتقـال سـلس إىل منـوذج جديـد لفريـق إدارة                     وحيـث ،  لألمم املتحـدة  

   انسحاب املكتب املتكامل؛يف أثناء املنسق املقيم وفريق األمم املتحدة القطري ضمي
 مستـشاراً يف شـؤون الـسالم والتنميـة يتـوىل            عـني  إىل األمـني العـام أن ي       يطلب  - ٨  

 إىل مكتب األمم املتحدة لغـرب أفريقيـا أن يتـيح مـساعيه احلميـدة                ويطلبدعم املنسق املقيم،    
  ، حسب االقتضاء؛قبلدعماً حلكومة سرياليون ومنسق األمم املتحدة املقيم امل

، والــيت ستــشمل، يف ١٩٩١دســتور عــام  باملراجعــة املقــرر إجراؤهــا ليرحــب  - ٩  
 مجيـع األطـراف إىل املـشاركة يف         ويدعومجلة أمور، حبث السبل الكفيلة بتعزيز الوئام الوطين،         

عمليــة مراجعــة الدســتور بطريقــة منفتحــة وشــفافة وبنــاءة للمــسامهة يف إقامــة نظــام حكــم           
  انفتاحاً؛ أكثر

 ســـيما اللجنـــة االنتخابيـــة  باملؤســـسات االنتخابيـــة يف ســـرياليون، واليهيـــب  - ١٠  
الوطنية وجلنة تسجيل األحزاب السياسية، أن تواصل هتيئة بيئة مواتية لإلدمـاج الـسياسي علـى                
مدى السنوات القادمة بينمـا تـستعد سـرياليون إلجـراء االنتخابـات احملليـة املقبلـة واالنتخابـات                   

ابــات وإجرائهــا بــصورة الوطنيــة الــيت تليهــا، وذلــك بــضمان ســري األعمــال التحــضريية لالنتخ  
وتزويـدهم  النـاخبني  ذلـك مبـضاعفة جهـود تثقيـف     سلمية وشـاملة للجميـع وذات مـصداقية، و        

 وبـث روح التـسامح الـسياسي    ،تـسوية الرتاعـات  أسلوب احلـوار ل  ، والتشجيع على    باملعلومات
  ونبذ العنف؛ 

نظـر يف   على اعتماد مشروع قانون املساواة بني اجلنسني، مبـا يف ذلـك ال             حيث  - ١١  
ــسياسية،        ــة ال ــشاركتها يف العملي ــادة م ــرأة، وزي ــوق امل ــز حق ــة لتعزي ــديالت الالزم إدخــال التع

  ذلك من خالل مشاركة املرأة مشاركة كاملة، ناخبة كانت أو مرشحة؛ يف مبا
 حكومــة ســرياليون علــى مواصــلة تنفيــذ اخلطــة االســتراتيجية الوطنيــة  يــشجع  - ١٢  

 ،طــة العمــل الوطنيــة لــسرياليون للتــصدي للعنــف اجلنــساين لتحقيــق املــساواة بــني اجلنــسني وخ
 احلكومة على مواصلة بذل جهودها لتحسني عمالة الشباب ومتكـني الـشباب           ويشجع كذلك 

  االقتصادية؛ - واحلد من أوجه عدم املساواة االجتماعية
ــسان يف ســرياليون،      يرحــب  - ١٣   ــة حقــوق اإلن ــه جلن ــد الــذي تقــوم ب  بالعمــل اجلي
 الـشركاء الـدوليني علـى مواصـلة تقـدمي الـدعم             ويشجع حياد اللجنة واستقالهلا،      أمهية ويؤكد

  املايل والتقين الالزم الضطالع اللجنة بوظائفها واستمرارها على األمد الطويل؛
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 اللجنــة املــستقلة لوســائط اإلعــالم علــى ضــمان االمتثــال التــام للمدونــة  حيــث  - ١٤  
 علــى إعــداد مدونــة منقحــة ملمارســات وســائط ويــشجعاحلاليــة ملمارســات وســائط اإلعــالم، 

  اإلعالم هبدف تعزيز العمليات الدميقراطية يف سرياليون؛
 حبكومة سرياليون أن تكفل اسـتمرار أجهزهتـا األمنيـة، وخباصـة شـرطة               يهيب  - ١٥  

لتهديـدات األمنيـة، وأن تظـل ملتزمـة         ل بـصورة حمايـدة ومتناسـبة وفعالـة          التصديسرياليون، يف   
 بأعمـال جلنـة مكافحـة       ويرحـب وق اإلنـسان والقـانون الـدويل الواجـب التطبيـق،             حقـ  باحترام

ــساد،  ــة املــستقلة املعنيــة        وحيــثالف ــة إىل إنــشاء اللجن ــسريع جهودهــا الرامي  احلكومــة علــى ت
  بالشكاوى املقدمة ضد الشرطة؛

ــة وحــدة مكافحــة اجلرميــة     يهيــب  - ١٦   ــز فعالي ــة ســرياليون أن تواصــل تعزي  حبكوم
مبقومــات ابرة للحــدود الوطنيــة، مبــا يف ذلــك عــن طريــق معاجلــة الــشواغل املتعلقــة  املنظمــة العــ
   وتقوية التنسيق مع بلدان املنطقة يف إطار مبادرة ساحل غرب أفريقيا؛استمرارها،

 الـــدور املهـــم الـــذي ميكـــن أن تـــضطلع بـــه الـــصناعات   يؤكـــد مـــن جديـــد   - ١٧  
يشجع حكومـة سـرياليون والـشركاء الـدوليني       االستخراجية يف التنمية االقتصادية لسرياليون، و     

علــى تعزيــز محايــة حقــوق العمــال وزيــادة القــدرات الوطنيــة الالزمــة لتنظــيم هــذه الــصناعات   
واإلشراف عليها وحتصيل اإليرادات املتأتية منها بطرق تتسم بالشفافية، وكذلك علـى معاجلـة              

النفع على كـل مـن اجملتمعـات احملليـة      املسائل املتعلقة مبلكية األراضي بغية وضع ترتيبات تعود ب        
   باحلكومة أن تتصدى للفساد؛ويهيبوالقطاع اخلاص، 

 على أن حكومة سرياليون تتحمل املسؤولية الرئيـسية عـن بنـاء الـسالم               يشدد  - ١٨  
ــل،     ــه يف األجــل الطوي ــق تنميت ــد وحتقي ــذ    وحيــثيف البل ــى مواصــلة تنفي ــة عل ــسلطات الوطني  ال

ــة يف إطــار    ــشطة اجلاري ــة     األن ــصيغة النهائي ــيري ووضــع ال ــامج التغ ــات االســتراتيجية لربن األولوي
  لربنامج حتقيق الرخاء وبدء تنفيذه؛

 الــشركاء الــدوليني إىل مواصــلة دعمهــم املــايل والــتقين لــسرياليون أثنــاء يــدعو  - ١٩  
وبعد سحب البعثة وفقا لربنامج التغيري وبرنامج حتقيق الرخاء الذي يليـه، بـسبل تـشمل تعزيـز                  

ناء قـدرات املؤسـسات الوطنيـة الـسياسية واألمنيـة واملعنيـة حبقـوق اإلنـسان وسـيادة القـانون،            ب
وتعزيز احلكم الرشيد واملساءلة، وتعزيـز املـساواة بـني اجلنـسني والعدالـة االجتماعيـة، وتوطيـد                  
محاية حقوق اإلنسان، ودعم اجلهود الرامية إىل النهوض بـتمكني الـشباب، ومـضاعفة اجلهـود                

ــري          الرا ــشطة غ ــك األن ــا يف ذل ــة، مب ــابرة للحــدود الوطني ــة الع ــة املنظم ــصدي للجرمي ــة إىل الت مي
  املشروعة، مثل غسل األموال واالجتار باملخدرات؛
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 إىل جلنة بناء السالم مواصلة تقدمي الدعم حلكومـة سـرياليون، والعمـل               يطلب  - ٢٠  
ل اجلهود حلشد املـوارد لربنـامج       مع البعثة وفريق األمم املتحدة القطري، ال سيما من خالل بذ          

ــاء،  ــرار إذ يـــشريهـــو ووحتقيـــق الرخـ ــة  ) ٢٠١٢ (٢٠٦٥ إىل طلبـــه يف القـ بـــأن تقـــوم اللجنـ
ــد       ــا يف ســرياليون بع ــضطلع هب ــشطة امل ــشاركتها يف األن ــات  باســتعراض م ــت االنتخاب أن أجري

فـيض   إىل اللجنة أن تستعرض عملها بغية خت       يطلب مع ختفيض حجم البعثة،      بنجاح وانسجاما 
  الدور الذي تضطلع به؛ 

  . أن ُيبقي املسألة قيد نظره الفعلييقرر  - ٢١  
  


