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  احلالة يف سرياليون -  ٦
  

) الــــذي اختــــذه جملــــس ٢٠٠٤( ١٥٣٧القــــرار   

ــته   ــن يف جلســــــــ املعقــــــــــودة يف  ٤٩٣٨األمــــــــ

  ٢٠٠٤آذار/مارس   ٣٠

املعقـودة   )١(٤٩٣٨أدرج جملس األمن، خالل جلسته   
، يف جــدول أعمالــه تقريــر األمــني  ٢٠٠٤آذار/مــارس  ٣٠ يف

ــؤرخ       ــرياليون واملـ ــدة يف سـ ــم املتحـ ــة األمـ ــق ببعثـ ــام املتعلـ العـ
. والحظ األمني العـام، يف تقريـره،   )٢(٢٠٠٤آذار/مارس  ١٩

ــة      ــا حبــرص للبعث ــددت أبعاده ــيت ح أن اســتراتيجية اخلــروج ال
بـات  املذكورة، والـيت وافـق عليهـا جملـس األمـن عقـب االنتخا      

، حققــت فوائــد مجــة    ٢٠٠٢الوطنيــة الــيت أُجريــت يف عــام    
للبلد، يذكر منها على وجه اخلصـوص وجـود البعثـة املطـول،     
ــة       ــاح للحكوم ــة مســتقرة، وأت ــة أمني ــذي أدى إىل نشــوء بيئ ال
   فرصة توطيد السالم وتعزيز االنتعاش الوطين. والحـظ العديـد

يـع أرجـاء   من اإلجنازات اليت تشمل بسط سـلطة الدولـة يف مج  
ــادة    البلـــد، واكتمـــال برنـــامج نـــزع الســـالح والتســـريح وإعـ
اإلدماج، وجناح بدء أعمال احملكمـة اخلاصـة، واكتمـال عمـل     
جلنــة احلقيقـــة واملصـــاحلة، وجنـــاح إعـــادة تـــوطني األشـــخاص  
املشردين داخليا والعائدين. وأضاف أن تقدما كبريا قد أُحـرز  

بنـاء قـدرات احلكومـة     أيضا يف تطبيق املؤشرات اليت يقصد ا
__________ 

خالل هـذه الفتـرة، عقـد الـس، إضـافة إىل االجتماعـات الـيت          )١(  
يتناوهلــا هــذا الفصــل، عــددا مــن اجللســات املغلقــة مــع البلــدان    
ــم املتحــدة يف ســرياليون،      ــراقيب األم ــة م ــوات يف بعث املســامهة بق

ــرعني أ   ــام الفــ ــال بأحكــ ــف وعمــ ــاين    لــ ــق الثــ ــن املرفــ ــاء مــ بــ
 ٢٤). وعقـــدت هـــذه اجللســـات يف   ٢٠٠١( ١٣٥٣ للقـــرار

 ٢٠٠٤أيلول/ســـــبتمرب  ١٥) و ٤٩٣٢( ٢٠٠٤آذار/مـــــارس 
  ).٥٣٣٣( ٢٠٠٥كانون األول/ديسمرب  ٢٠)، و ٥٠٣٥(

  )٢(  S/2004/228  ــن ــرار جملـــــس األمـــ  ١٤٩٢، املقـــــدم عمـــــال بقـــ
)٢٠٠٣.(  

على االضطالع مبسؤولياا جتاه األمن الوطين وجتـاه االنتعـاش   
الــوطين، ومــن مث إتاحــة إمكانيــة بــدء فــك ارتبــاط بعثــة األمــم  
ــرض الســالم للمخــاطر.      ــدون أن يتع املتحــدة يف ســرياليون، ب
واســتطرد قــائال إن التقــدم احملــرز يف كــثري مــن هــذه اــاالت    

نب النقص اخلطرية اليت تواجهها القـوات  يبقى هشاً، وأن جوا
املســلحة يف جمــال اللوجســتيات واهلياكــل األساســية لــن تتــيح   
للحكومة إمكانيـة االضـطالع مبسـؤولياا بفعاليـة فيمـا يتعلـق       
ــة      ــة بعث بــاألمن اخلــارجي للبلــد عنــدما حيــني موعــد إــاء والي
األمم املتحدة هناك يف كانون األول/ديسمرب. ومن مث، وعلـى  

ــني      ضــ ــيم مشــتركة ب ــة تقي ــا بعث ــيت توصــلت إليه ــائج ال وء النت
اإلدارات حتـــــت قيـــــادة إدارة عمليـــــات حفـــــظ الســـــالم يف 

، ٢٠٠٤شــــباط/فرباير  ١٩إىل  ٩ســــرياليون يف الفتــــرة مــــن 
أوصى األمني العام بإنشاء عملية مصـغرة حلفـظ السـالم تابعـة     
لألمـــم املتحـــدة يف ســـرياليون بعـــد انتـــهاء واليـــة بعثـــة األمـــم 

، ٢٠٠٤كـانون األول/ديسـمرب    ٣١تحدة يف ذلك البلـد يف  امل
من أجل تيسري انتقال سـلس إىل بعثـة املتابعـة يتـيح مزيـدا مـن       
الوقت إلكمال ما تبقى من مهام رئيسية للبعثـة، بشـكل يتـيح    
ــام      ــها واإلفســاح يف اــال أم للمحكمــة اخلاصــة إكمــال عمل

  ش.البلد من أجل حتقيق مزيد من االستقرار واالنتعا

ودعـــي ممثـــل ســـرياليون إىل املشـــاركة يف املناقشـــة.       
ــرار     ــس إىل مشــروع ق ــاه ال ــرئيس (فرنســا) انتب ــه ال ؛ )٣(ووج

وطُـرح للتصــويت، واعتمــد باإلمجــاع ودون مناقشــة، بوصــفه  
ــرار  )، الــذي قــرر مبوجبــه الــس، علــى     ٢٠٠٤( ١٥٣٧الق

  أساس تقرير األمني العام، مجلة أمور منها:
__________ 

  )٣(  S/2004/256. 
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 واليـة بعثـة األمــم املتحـدة يف سـرياليون لفتـرة ســتة      قـرر متديـد    
  ؛٢٠٠٤أيلول/سبتمرب  ٣٠أشهر حىت 

قــرر أن يتبقــى وجــود للبعثــة يف ســرياليون، لفتــرة أوليــة مــدا    
، علـى أن يخفـض   ٢٠٠٥كـانون الثاين/ينـاير    ١ستة أشهر اعتبـارا مـن   

عـن مسـتواه يف كـانون األول/ديسـمرب      ٢٠٠٥شـباط/فرباير   ٢٨حبلول 
ــالغ  ٢٠٠٤ ــدره     ٥ ٠٠٠الب ــد ق ــدي إىل حــد أقصــى جدي  ٣ ٢٥٠جن

من أفـراد الشـرطة املدنيـة التـابعني      ٨٠مراقبا عسكريا و  ١٤١جنديا و 
لألمــم املتحــدة، وطلــب إىل األمــني العــام الشــروع يف التخطــيط اســتنادا  

  إىل التوصيات الواردة يف تقريره؛

ــول       ــدم، حبل ــام أن يق ــني الع ــب إىل األم ــبتمرب أيلول/ ١٥طل س
، تقريــرا مرحليــا يشــمل التقــدم احملــرز يف عمــل احملكمــة اخلاصــة  ٢٠٠٤

ــا، والتحســينات       ــدم احملــرز يف تســوية النـــزاع يف ليربي لســرياليون، والتق
اجلديدة لقـدرة شـرطة سـرياليون وقواـا املسـلحة، وزيـادة التعـاون بـني         

  بعثات األمم املتحدة يف املنطقة دون اإلقليمية؛  

ة األمـم املتحـدة يف سـرياليون أن تتبـادل خرباــا     طلـب إىل بعثـ    
مع بعثة األمم املتحدة يف ليربيا وعملية األمـم املتحـدة يف كـوت ديفـوار     

  وأن تضطلع بواليتها باتصال وثيق معهما.  
  

) الــــذي اختــــذه جملــــس ٢٠٠٤( ١٥٦٢القــــرار   

 أيلـول/  ١٧املعقـودة يف   ٥٠٣٧األمن يف جلسته 

  ٢٠٠٤سبتمرب 

ــس،   ــته   أدرج الـ ــالل جلسـ املعقـــودة يف  ٥٠٣٧خـ
ــر األمــني   ٢٠٠٤أيلول/ســبتمرب  ١٧ ــه تقري ، يف جــدول أعمال

العــــام املتعلــــق ببعثــــة األمــــم املتحــــدة يف ســــرياليون املــــؤرخ 
. والحــظ األمــني العــام، يف ســياق )٤(٢٠٠٤أيلول/ســبتمرب  ٩

تقريره، بـأن التقـدم التـدرجيي العـام واسـتقرار البيئـة السياسـية        
ازاال يسـامهان يف توطيـد دعـائم السـالم بالبلـد،      يف سرياليون م

علــى الــرغم مــن بقــاء حتـــديات عديــدة علــى طريــق حتقيـــق        
االستقرار واالنتعاش، وال سـيما فيمـا يتعلـق بالقطـاع األمـين،      
ــة     ــز حقــوق اإلنســان والتنمي واســتعادة ســيادة القــانون، وتعزي

__________ 

  )٤(  S/2004/724  ــن ــرار جملـــــس األمـــ  ١٥٣٧، املقـــــدم عمـــــال بقـــ
)٢٠٠٤.(  

ــة      ــة وكفال ــدرجيي للبعث ــض الت ــة مواصــلة اخلف املســتدامة. وبغي
قال سلس من الشكل احلـايل للبعثـة إىل وجـود متبـق هلـا يف      انت

سرياليون، أوصى األمني العام بتمديد والية البعثة لفتـرة مـدا   
ــه  ٣٠تســعة أشــهر حــىت    ــن أجــل أن  ٢٠٠٥حزيران/يوني ، م

  تسهم يف تعزيز استقرار البلد واملنطقة دون اإلقليمية.

. ودعـــي ممثـــل ســـرياليون إىل املشـــاركة يف املناقشـــة      
ــاه الــس إىل مشــروع قــرار    ــرئيس (إســبانيا) انتب ؛ )٥(ووجــه ال

وطُــرح للتصــويت، واعتمــد باإلمجــاع ودون مناقشــة بوصــفه   
)، الـذي قـرر مبوجبـه الـس، متصـرفاً      ٢٠٠٤( ١٥٦٢القرار 

  مبوجب الفصل السابع من امليثاق، مجلة أمور منها:

  ؛٢٠٠٥  يونيه حزيران/ ٣٠قرر متديد والية البعثة حىت   

قرر كذلك أن مهام الوجود املتبقي للبعثـة، والـذي سـيظل يف      
كــــانون  ١ســـرياليون لفتــــرة أوليــــة مـــدا ســــتة أشــــهر اعتبـــارا مــــن    

 ١٥٣٧مـن القـرار    ٥، علـى النحـو احملـدد يف الفقـرة     ٢٠٠٥ الثاين/يناير
  ، ستكون على النحو التايل:٢٠٠٤آذار/مارس  ٣٠) املؤرخ ٢٠٠٤(

يـة العامـة، ودعـم القـوات املسـلحة والشـرطة       رصد احلالة األمن  
  يف سرياليون لتسيري دوريات على احلدود ويف مناطق استخراج املاس؛

ــداخلي؛       ــن الـ ــى األمـ ــاظ علـ ــرياليون يف احلفـ ــرطة سـ ــم شـ دعـ
ومســـاعدة شـــرطة ســـرياليون يف برناجمهـــا املتعلـــق بالتجنيـــد والتـــدريب  

  ا؛والتدريس دف مواصلة تعزيز قدرة الشرطة وموارده

محايةُ موظفي األمم املتحدة ومنشـآا ومعـداا، وكفالـة أمـن       
  وحرية حركة أفرادها، يف حدود قدراا ويف مناطق انتشارها؛

رصـــد عـــودة املقـــاتلني الســـابقني الســـرياليونيني مـــن اخلـــارج    
  توطينهم من جديد وإعادة إدماجهم؛واستقباهلم و

ت املتعلقـة ـا   رصد مراعاة حقـوق اإلنسـان وإجـراء التحقيقـا      
  وتقدمي تقارير بشأا وتعزيزها؛

ــف         ــدها والتعريـ ــة ومقاصـ ــة البعثـ ــن واليـ ــات عـ ــر معلومـ نشـ
  رئيسية للحكومة عن األمن الوطين؛باملسؤولية ال

__________ 

  )٥(  S/2004/741.  
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ب بســـط ســـلطة الدولـــة يف مجيـــع رصـــد التقـــدم احملـــرز صـــو  
  البلد؛  أحناء

زمــة أَذنَ للوجــود املتبقــي للبعثــة باســتخدام مجيــع الوســائل الال  
  لالضطالع بواليتها، يف حدود قدراا ويف مناطق انتشارها.

  

املعقـودة   ٥١٨٥اليت دارت يف اجللسة  املداوالت  

  ٢٠٠٥أيار/مايو  ٢٤يف 

املعقـــــودة يف  ٥١٨٥اســـــتمع الـــــس، يف جلســـــته   
، والـــيت مل يـــدلَ فيهـــا بـــأي بيـــان، إىل  ٢٠٠٥أيار/مـــايو  ٢٤

يون عـن اجلهـود الـيت    إحاطة من رئيس احملكمة اخلاصـة لسـريال  
 ١٣١٥تبــذهلا احملكمــة مــن أجــل تنفيــذ واليتــها وفقــا للقــرار    

) ولالتفـــاق املُــــربم بـــني األمــــم املتحـــدة وحكومــــة    ٢٠٠٠(
  سرياليون. ودعي ممثل سرياليون إىل املشاركة يف املناقشة.  

وشــرح رئــيس احملكمــة اخلاصــة لســرياليون، يف ســياق   
مــة اخلاصــة، منــذ بــدء    إحاطتــه، التقــدم الــذي أحرزتــه احملك   

، وال ســيما التقــدم احلاصــل يف ٢٠٠٢عملياــا يف متوز/يوليــه 
ــام      ــاء العـ ــطة االدعـ ــة وأنشـ ــة التحتيـ ــوظفني والبنيـ ــاالت املـ جمـ
ــة، فيمــا يتصــل     واألنشــطة القضــائية، وحــدد التحــديات املقبل

  .  )٦(مبسائل التمويل واألمن وتعاون الدول
  

األمـن     ) الذي اختذه جمل٢٠٠٥( ١٦١٠القرار   

 حزيـــــران/ ٣٠املعقــــودة يف   ٥٢١٩ جلســــته يف 

    ٢٠٠٥  يونيه

ــته      ــالل جلسـ ــس، خـ املعقـــودة يف  ٥٢١٩أدرج الـ
، يف جدول أعماله تقريـر األمـني   )٧(٢٠٠٥حزيران/يونيه  ٣٠

__________ 

  )٦(  S/PV.5185.٧-٢، ص ص.  
املعقـودة كجلسـة خاصـة يف     ٥١٨٦دعا الس، يف جلسـته   ٧  )٧(  

ــايو  ٢٤ ــرياليون.   ٢٠٠٥أيار/مـ ــة لسـ ــة اخلاصـ ــيس احملكمـ ، رئـ
  وتلت ذلك مناقشة بناءة.

العــــام املتعلــــق ببعثــــة األمــــم املتحــــدة يف ســــرياليون املــــؤرخ 
. وأشــار األمــني العــام، يف ســياق  )٨(٢٠٠٥نيســان/أبريل  ٢٦

تقريـــره، إىل أن احلكومـــة، مدعومـــة مـــن جانـــب الوكـــاالت  
والـربامج التابعـة لألمــم املتحـدة، فضـال عــن املـاحنني الثنــائيني،      
ومها اجلهتان األنسب لبناء القدرات يف فتـرة مـا بعـد النــزاع،     
هي أفضـل مـن يواجـه التحـديات القائمـة الـيت تعتـرض كفالـة         

تراتيجية تـدخل  توطيد السالم. والحظ أن املطلوب تعديل اسـ 
األمم املتحدة يف سـرياليون، فأوصـى بتمديـد وجـود البعثـة يف      
ســرياليون لفتــرة ائيــة. وأشــار األمــني العــام أيضــا إىل أنــه قــد  
يكون من املرجح، بعد إاء والية البعثة، ضرورة اإلبقاء علـى  
ــة األمــم املتحــدة يف ســرياليون مــن أجــل      ــوي ملنظوم وجــود ق

عـــن طريـــق تعزيـــز أســـاليب احلوكمـــة  مواصـــلة بنـــاء الســـالم
السياســـية واالقتصـــادية، وكـــذلك بنـــاء القـــدرات الوطنيـــة       

  للحيلولة دون نشوب النـزاع.

ودعـــي ممثـــل ســـرياليون إىل املشـــاركة يف املناقشـــة.       
 ٢٩ووجــه الــرئيس (فرنســا) انتبــاه الــس إىل رســالة مؤرخــة 

ــه  ــن      ٢٠٠٥حزيران/يوني ــن م ــس األم ــيس جمل ــة إىل رئ موجه
، حييل ا رسالة موجهة من رئـيس سـرياليون   )٩(ثل سرياليونمم

ــده ألن يكــون لألمــم      إىل األمــني العــام، يعــرب فيهــا عــن تأيي
املتحدة وجود للمتابعة بعد انسحاب البعثة يساعد علـى دعـم   
احلكومــــــة يف بنــــــاء القــــــدرات، واالســــــتعدادات إلجــــــراء  
االنتخابــات، وكــذلك يف جمــاالت توطيــد الســالم، واحلكــم      

  الرشيد، والتنمية، وحقوق اإلنسان، واألمن.

ــرار      ــاه إىل مشــروع ق ــرئيس أيضــا االنتب ــه ال ؛ )١٠(ووج
وطُــرح للتصــويت، واعتمــد باإلمجــاع ودون مناقشــة بوصــفه   

__________ 

  )٨(  S/2005/273  وAdd.1.  
  )٩(  S/2005/419.  
  )١٠(  S/2005/418.  
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)، قرر مبوجبـه الـس، مبوجـب تقريـر     ٢٠٠٥( ١٦١٠القرار 
األمــني العــام، ومتصــرفا مبوجــب الفصــل الســابع مــن امليثــاق،  

  نها:مجلة أمور، م

قرر متديد والية بعثـة األمـم املتحـدة يف سـرياليون لفتـرة ائيـة         
  ؛  ٢٠٠٥كانون األول/ديسمرب  ٣١متتد ستة أشهر وتنتهي يف 

طلــب إىل األمــني العــام االنتــهاء مــن التخطــيط الــالزم لوجــود    
متكامـل مناســب ملنظومـة األمــم املتحـدة يف ســرياليون، ويتمتـع بالقــدرة     

ني لتنســيق أنشــطة وكــاالت األمــم املتحــدة وصــناديقها  واخلــربة الالزمــت
ــة      ــم حكومـ ــلة دعـ ــة، ومواصـ ــات املاحنـ ــع اجلهـ ــاون مـ ــا، والتعـ وبراجمهـ
سرياليون يف ما تبذلـه مـن جهـود بعـد انسـحاب بعثـة األمـم املتحـدة يف         

  سرياليون؛  

حــثَّ حكومــة ســرياليون علــى مواصــلة جهودهــا إلنشــاء قــوة    
ســلطة قضــائية مســتقلة، تتســم شــرطة وقــوات مســلحة ونظــام جنــائي و

  مجيعها بالفعالية؛  

  قرر أن يبقي املسألة قيد نظره الفعلي.  
  

) الــــذي اختــــذه جملــــس ٢٠٠٥( ١٦٢٠القــــرار   

 آب/ ٣١املعقـــودة يف  ٥٢٥٤األمـــن يف جلســـته 

    ٢٠٠٥أغسطس 

املعقـــــودة يف  ٥٢٥٤واصـــــل الـــــس، يف جلســـــته   
م ، نظـــره يف تقريـــر األمـــني العـــا   ٢٠٠٥آب/أغســـطس  ٣١

. )١١(، وإضافات هـذا التقريـر  ٢٠٠٥نيسان/أبريل  ٢٦املؤرخ 
وأوصـــى األمـــني العـــام، يف اإلضـــافة الثانيـــة، بإنشـــاء مكتـــب 

  متكامل لألمم املتحدة يف سرياليون.  

ودعـــي ممثـــل ســـرياليون إىل املشـــاركة يف املناقشـــة.       
؛ )١٢(ووجــه الــرئيس (اليابــان) انتبــاه الــس إىل مشــروع قــرار 

يت، واعتمــد باإلمجــاع ودون مناقشــة بوصــفه  وطُــرح للتصــو
  )، قرر مبوجبه الس مجلة أمور منها:  ٢٠٠٥( ١٦٢٠القرار 

__________ 

  )١١(  S/2005/273  وAdd.1  2و.  
  )١٢(  S/2005/554.  

طلب إىل األمـني العـام إنشـاء مكتـب األمـم املتحـدة املتكامـل          
كــانون الثاين/ينــاير  ١شــهرا اعتبــارا مــن  ١٢يف ســرياليون لفتــرة مــدا 

  ليضطلع باملهام الرئيسية التالية: ٢٠٠٦

ــام مبــا يلــي: بنــاء قــدرات     )(أ   مســاعدة احلكومــة يف القي
مؤسسات الدولة؛ ووضـع خطـة عمـل وطنيـة مـن أجـل إعمـال حقـوق         
اإلنسان وإنشاء اللجنـة الوطنيـة حلقـوق اإلنسـان؛ وبنـاء قـدرات اللجنـة        
االنتخابيـة الوطنيــة؛ وتوطيـد دعــائم احلكـم الرشــيد والشـفافية ومســاءلة     

ــانون؛ وتقويــة قطــاع األمــن يف     املؤسســات العامــة؛ وتعزيــز ســيادة    الق
سرياليون؛ ونشر ثقافة للسالم واحلوار واملشاركة؛ وطرح مبـادرات مـن   

  أجل محاية الشباب والنساء واألطفال وحتقيق رفاههم؛  

  التواصل مع قطاع األمن يف سرياليون؛    (ب)  

التنســيق مــع بعثــات األمــم املتحــدة ومكاتبــها ومــع      (ج)  
غـــرب أفريقيـــا، يف معاجلـــة التحـــديات العـــابرة املنظمـــات اإلقليميـــة يف 

ــل النقــل غــري املشــروع لألســلحة الصــغرية، واالجتــار      للحــدود، مــن قبي
  بالبشر وريبهم، واالجتار غري املشروع باملوارد الطبيعية؛

التنســيق مــع احملكمــة اخلاصــة لســرياليون؛ طلــب إىل    (د)  
مـــة اخلاصـــة األمـــني العـــام أن يواصـــل التخطـــيط لتـــوفري األمـــن للمحك

لسرياليون وأن يواصل إطالع جملس األمن بانتظام على التقـدم احملـرز يف   
ــذ هــذا     إنشــاء مكتــب األمــم املتحــدة املتكامــل يف ســرياليون، مث يف تنفي

  القرار بعد ذلك؛ وقرر أن يبقي هذه املسألة قيد نظره الفعلي.
  

بيــان صــادر عــن الــرئيس يف جلســة جملــس األمــن     

ــمرب  ٢٠املعقـــودة يف  ٥٣٣٤ ــانون األول/ديسـ كـ

٢٠٠٥  

ــته      ــالل جلسـ ــس، خـ املعقـــودة يف  ٥٣٣٤أدرج الـ
، يف جــدول أعمالــه تقريــر ٢٠٠٥كــانون األول/ديســمرب  ٢٠

األمني العام املتعلق ببعثة األمـم املتحـدة يف سـرياليون واملـؤرخ     
ــدم األمــني العــام،  )١٣(٢٠٠٥كــانون األول/ديســمرب  ١٢ . وق

لـة يف سـرياليون يف أثنـاء مغـادرة     يف سياق تقريره، تقييمـا للحا 
ــا،        ــتراتيجية اخلــروج اخلاصــة ــا واس ــيال إلجنازا ــة وحتل البعث

__________ 

  )١٣(  S/2005/777،        املقــدم بنــاء علــى طلــب جملــس األمــن يف قــراره
٢٠٠٥( ١٦٢٠(.  
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وكذلك استكماال عمـا جيـري مـن حتضـريات إلنشـاء مكتـب       
األمــم املتحــدة املتكامــل يف ســرياليون. وأفــاد األمــني العــام أن   
االستعدادات اإلدارية إلقامة مكتـب األمـم املتحـدة املتكامـل،     

، وصـلت  ٢٠٠٦كانون الثاين/يناير  ١يباشر عمله يف الذي س
إىل مراحلها النهائية، كما أنه جيـري وضـع اللمسـات األخـرية     
على املقترحات املتعلقة بامليزانية ومـالك املـوظفني، فضـال عـن     

  الترتيبات اللوجستية واألمنية.  

ــل ســرياليون        ــس وممث ــدول أعضــاء ال ــع ال وأدىل مجي
لس إىل إحاطة من املمثـل اخلـاص لألمـني    ببيانات، واستمع ا

العام يف سرياليون عن احلالة يف البلد عشية خروج بعثـة األمـم   
  املتحدة.

ــيالً        ــه، حتلـ ــياق إحاطتـ ــاص، يف سـ ــل اخلـ ــدم املمثـ وقـ
ــه   الســــتراتيجية اخلــــروج اخلاصــــة بالبعثــــة وإجنازاــــا وأوجــ
قصورها، مشددا على أن البعثـة أجنـزت معظـم املهـام املسـندة      

هــا، مبــا يف ذلــك نــزع الســالح والتســريح وإعــادة اإلدمــاج   إلي
مقاتــل، وعــودة مــا يزيــد نصــف مليــون  ٧٢ ٠٠٠ألكثــر مــن 

الجــئ، وإعــادة بســط ســلطة احلكومــة يف مجيــع أحنــاء البلــد،    
وإعادة تدريب جهاز األمـن يف البلـد وإعـادة هيكلتـه. وأشـار      

ــام     ــات ع ــة النتخاب  ٢٠٠٨أيضــا إىل أن التحضــريات التنظيمي
زالــت مســتمرة، وأعــرب عــن األمــل يف أن يشــكّل إجــراء   مــا

ــاييس الرئيســـية       ــداقية أحـــد املقـ ــات حـــرة وذات مصـ انتخابـ
  .)١٤(لتحقيق االستقرار يف سرياليون على األمد الطويل

وأعــرب أعضــاء الــس، يف بيانــام، يف مجلــة أمــور،    
ــن        ــوا ع ــة؛ وأعرب ــة البعث ــاجح لوالي ــاز الن ــهم باإلجن ــن ترحيب ع

هج االبتكاريـــة الـــيت تطبقهـــا البعثـــة، مبـــا يف ذلـــك التأييـــد للنـــ
استراتيجية خروجها املستندة إىل معايري مرجعية، وإىل مفهـوم  

__________ 

  )١٤(  S/PV.5334 .٧-٢، ص ص.  

ــة املنســقة لقــوات حفــظ الســالم دون     ــة، واآللي ــة املتكامل البعث
اإلقليمية. وأعربوا عن األمل يف أن تثـري الـدروس الـيت ميكـن     

ــة حفــظ الســالم يف ســرياليو    ن جمموعــةَ استخالصــها مــن جترب
املمارسات الفضلى فيما يتعلق بتصميم وإدارة عمليات حفـظ  
الســـالم؛ وشـــددوا علـــى أن ســـرياليون يف طـــور الـــدخول إىل 
مرحلــة جديــدة يف طريقهــا حنــو االســتقرار والســالم املســتدام، 
فرحبـوا بإنشـاء مكتـب األمــم املتحـدة املتكامـل يف ســرياليون؛      

بط وطويـل األجـل جتـاه    وعبروا عن إدراكهم ألمهيـة ـج متـرا   
سرياليون، وحثّوا اتمع الدويل على مواصـلة تقـدمي املسـاعدة    
ــاء     ــيما أثنــ ــالم، وال ســ ــاء الســ ــة بنــ ــد خــــالل مرحلــ إىل البلــ
االنتخابـــات. وفيمـــا يتعلـــق باملنطقـــة دون اإلقليميـــة، رحبـــوا  
بزيادة التعاون بـني بعثـات األمـم املتحـدة وكياناـا، وكـذلك       

ليت تبذهلا اجلماعـة االقتصـادية لـدول غـرب     باجلهود اإلقليمية ا
  أفريقيا واحتاد ر مانو.

 )١٥(ويف اية املناقشة، أدىل الرئيس (اململكـة املتحـدة)    
  ببيان باسم الس، قرر مبوجبه الس مجلة أمور منها:

أثىن على بعثة األمم املتحدة يف سرياليون (البعثـة) ملـا أسـهمت      
علـى مـدار السـنوات السـت املاضـية لـدفع       به من جهـود ال تقـدر بـثمن    

  البلد على طريق الدميقراطية والرخاء؛  

الحــظ مــع االرتيــاح االبتكــار يف أســاليب عمــل البعثــة ممــا          
سيثبت معه أا من أفضل املمارسات اليت ميكن االستعانة ـا يف إضـفاء   
املزيد من الفعالية والكفاءة على عمليات األمـم املتحـدة األخـرى حلفـظ     

  لسالم؛ا

  شجع شركاَء سرياليون يف التنمية على مواصلة توفري الدعم؛    

ــة،      ــدول، وال ســيما دول املنطقــة دون اإلقليمي شــجع مجيــع ال
علــى أن تتعــاون تعاونــا كــامال مــع احملكمــة وأن تزودهــا بــاملوارد املاليــة  

  الالزمة؛  

واصــل تأكيــده علــى أمهيــة اتبــاع ــج إقليمــي بالنســبة لبلــدان    
  فريقيا.غرب أ

__________ 

  )١٥(  S/PRST/2005/63  
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) الذي اختذه جملس األمـن  ٢٠٠٦( ١٦٨٨القرار   

ــته  ــودة يف  ٥٤٦٧يف جلســـ ــران/ ١٦املعقـــ  حزيـــ

  ٢٠٠٦  يونيه

ــته      ــالل جلسـ ــس، خـ املعقـــودة يف  ٥٤٦٧أدرج الـ
، يف جـدول أعمالـه رسـالة مؤرخـة     ٢٠٠٦حزيران/يونيه  ١٦
ــدا   ٣١ ــل هولنــ ــن ممثــ ــارس مــ ــة   )١٦(آذار/مــ ــالة مؤرخــ ورســ
 )١٧(ممثــــل اململكــــة املتحــــدة مــــن ٢٠٠٦حزيران/يونيــــه  ١٥

ــدا، يف       ــل هولن ــغ ممث ــن. وأبل ــس األم ــيس جمل ــوجهتني إىل رئ م
رســالته، الــرئيس أن حكومتــه، بعــد تلقّيهــا رســالة مــن رئــيس  
احملكمة اخلاصة لسرياليون يلتمس فيها موافقة حكومـة هولنـدا   
على حماكمة تشارلز تايلور يف هولندا، أبلغت احملكمة اخلاصـة  

ضافة حماكمة تشارلز تايلور علـى أن تسـتوىف   باستعدادها الست
بعض الشروط الواردة يف رسالة وجهتـها حكومـة هولنـدا إىل    

. ٢٠٠٦آذار/مــارس  ٢٩احملكمــة اخلاصــة لســرياليون مؤرخــة 
وأحال ممثل اململكة املتحدة، يف رسـالته، بيانـا وزاريـا مؤرخـا     

يوافق مبوجبه وزير الدولة للشـؤون   ٢٠٠٦حزيران/يونيه  ١٥
ارجية وشـؤون الكومنولـث علـى السـماح للـرئيس السـابق       اخل

تيلــور، إذا أديــن وإذا اقتضــت الظــروف، بــأن يــدخل اململكــة  
  املتحدة ليقضي أي حكم تصدره يف حقه احملكمة.

. ووجـه الـرئيس   )١٨(وأدىل ببيان ممثل االحتـاد الروسـي    
(الـــدامنرك) انتبـــاه الـــس إىل مشـــروع قـــرار قدمتـــه اململكـــة  

؛ وطُــــرح للتصــــويت واعتمــــد باإلمجــــاع ودون  )١٩(املتحــــدة
__________ 

  )١٦(  S/2006/207.  
  )١٧(  S/2006/406.  
االجتمـــاع،  دعـــي ممـــثال ســـرياليون وليربيـــا إىل املشـــاركة يف      )١٨(  

 ولكنهما مل يدليا بأي بيان.

  )١٩(  S/2006/405.  

)، قرر مبوجبـه الـس،   ٢٠٠٦( ١٦٨٨مناقشة بوصفه القرار 
  متصرفاً مبوجب الفصل السابع من امليثاق، مجلة أمور منها:  

ــرة         ــيس احملكمــة اخلاصــة أن يفــوض دائ ــزم رئ ــا بع أحــاط علم
  ة؛  ابتدائية من دوائرها االضطالع مبهامها خارج مقر احملكمة اخلاص

رحب باستعداد هولندا الستضافة احملكمـة اخلاصـة وباسـتعداد      
احملكمة اجلنائية الدوليـة للسـماح باسـتخدام مبانيهـا الحتجـاز وحماكمـة       
الرئيس السابق تايلور أمـام احملكمـة اخلاصـة، مبـا يف ذلـك أي اسـتئناف؛       
وطلب إىل مجيع الدول أن تتعاون لبلوغ هذه الغاية، وشـجعها علـى أن   

ن إتاحــة أي أدلــة أو شــهود فــورا للمحكمــة اخلاصــة، وذلــك بنــاء تضــم
  على طلب احملكمة؛  

طلـــب إىل األمـــني العـــام أن يقـــدم املســـاعدة، علـــى ســـبيل         
األولوية، من أجـل إجنـاز مجيـع الترتيبـات القانونيـة والعمليـة الضـرورية،        

  مبا يف ذلك نقل الرئيس السابق تايلور إىل احملكمة اخلاصة؛  

احملكمــة اخلاصــة أن تعمــل، مبســاعدة األمــني العــام     طلــب إىل  
ــة لشــعوب        ــع ســري احملاكم ــى إتاحــة ســبل تتب ــدول ذات الصــلة، عل وال
املنطقــة دون اإلقليميــة بطــرق منــها تتبــع اإلجــراءات عــن طريــق وصــلة    

  للفيديو؛  

قــرر أن حتــتفظ احملكمــة اخلاصــة بواليــة قضــائية حصــرية علــى    
له إىل هولندا ووجوده هنـاك فيمـا يتعلـق    الرئيس السابق تايلور خالل نق

باملســائل الــيت تنــدرج ضــمن النظــام األساســي للمحكمــة اخلاصــة، وأالّ  
متــارس هولنــدا واليتــها علــى الــرئيس الســابق تــايلور إال مبوجــب اتفــاق   
ــدا      ــر حكومــة هولن ــرر كــذلك أن تيس صــريح مــع احملكمــة اخلاصــة؛ وق

الــرئيس الســابق تــايلور يف تنفيــذ قــرار احملكمــة اخلاصــة بــإجراء حماكمــة  
  هولندا؛  

 ٤قرر عدم سـريان التـدابري املفروضـة مبوجـب الفقـرة الفرعيـة         
كـــانون األول/ديســـمرب  ٢٢) املـــؤرخ ٢٠٠٣( ١٥٢١(أ) مـــن القـــرار 

على الرئيس السابق تـايلور ألغـراض أي سـفر يتعلـق مبحاكمتـه       ٢٠٠٣
كـم، وكـذلك   أمام احملكمة اخلاصة، وكـذلك أي سـفر يتعلـق بتنفيـذ احل    

إعفاء أي شهود تقتضي احملاكمـة حضـورهم مـن احلظـر املفـروض علـى       
  السفر؛  

  قرر أن يبقي املسألة قيد نظره.  

وحتدث ممثل االحتاد الروسـي بعـد التصـويت، فـذكر أنـه علـى         
الرغم من املوافقة على ضرورة إجراء حماكمـة تشـارلز تـايلور بعيـدا عـن      

فإن بلده يرى، فيمـا خيـص هـذا القـرار،     مقر احملكمة اخلاصة لسرياليون، 
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أن العمل مبوجب الفصل السابع مـن امليثـاق ذو طـابع فريـد واسـتثنائي،      
  .)٢٠(وهو ال يشكّل سابقة حلل املشاكل املماثلة بنفس الطريقة

  
) الــــذي اختــــذه جملــــس ٢٠٠٦( ١٧٣٤القــــرار   

كـانون   ٢٢املعقـودة يف   ٥٦٠٨األمن يف جلسـته  

    ٢٠٠٦األول/ديسمرب 

 ٢٢املعقـودة يف   ٥٦٠٨ج الس، خالل جلسته أدر  
، يف جـــدول أعمالـــه تقريـــر   ٢٠٠٦كـــانون األول/ديســـمرب  

األمني العـام املتعلـق ببعثـة األمـم املتحـدة يف سـرياليون املـؤرخ        
. والحــظ األمــني العــام، )٢١(٢٠٠٦تشــرين الثــاين/نوفمرب  ٢٨

يف سياق تقريره، أن سرياليون لئن كانت تواصل إحراز تقـدم  
جهودهـا لبنــاء السـالم، فــإن البلــد ال يـزال يواجــه حتــديات    يف 

ــدويل،       ــع ال ــن اتم ــم متواصــل م ــها إىل دع ــاج حل كــبرية حيت
ســـيما يف إطـــار جهـــوده الراميـــة إىل معاجلـــة األســـباب       وال

اجلذريــة للنـــزاع. وأضـــاف أن النجــاح يف إجــراء انتخابـــات     
وقبـــول نتائجهـــا علـــى نطـــاق واســـع ســـيمثالن  ٢٠٠٧ عـــام

هــامني علــى اســتدامة الســالم واالســتقرار يف البلــد.   مؤشــرين 
ولذلك أوصى بتمديـد واليـة املكتـب ملـدة سـتة أشـهر أخـرى        
وزيادة قوام البعثة خبمسـة ضـباط إضـافيني وزيـادة قـوام قسـم       

ضباط شرطة إضافيني لكفالة تقدمي دعـم فعـال    ١٠الشرطة بـ 
قـة  لقطاع األمن يف سرياليون لـدى اضـطالعه مبسـؤولياته املتعل   

  باالنتخابات.

وأدىل ببيــان كــل مــن ممثــل اململكــة املتحــدة وممثــل         
هولنـــدا. ووجـــه الـــرئيس (قَطـــر) انتبـــاه الـــس إىل مشـــروع  

؛ وطُرح للتصويت، واعتمـد باإلمجـاع بوصـفه القـرار     )٢٢(قرار
__________ 

  )٢٠(  S/PV.5467 .٣، ص.  
  )٢١(  S/2006/922،  ١٦٢٠املقدم عمال بالقرار )٢٠٠٥.(  
دعــي ممثــل ســرياليون للمشــاركة يف االجتمــاع، ولكنــه مل يــدلِ    )٢٢(  

  ببيان.

، قرر مبوجبه الس، على أسـاس تقريـر   )٢٣()٢٠٠٦( ١٧٣٤
  األمني العام، مجلة أمور، منها:  

ن ميــــدد واليــــة مكتـــب األمــــم املتحــــدة املتكامــــل يف  قـــرر أ   
ــوارد يف القــرار    ــى النحــو ال  ٣١)، حــىت ٢٠٠٥( ١٦٢٠ســرياليون، عل

  ؛  ٢٠٠٧كانون األول/ديسمرب 

 ٧٠أقَر الزيادة يف عدد موظفي املكتب املوصـى ـا يف الفقـرة      
تشـرين الثـاين/نوفمرب، لفتـرة متتـد مـن       ٢٨من تقرير األمني العام املؤرخ 

ــاير  ١ ــانون الثاين/ينـ ــوبر  ٣١إىل  ٢٠٠٧كـ  ٢٠٠٧تشـــرين األول/أكتـ
بغية تعزيز الدعم الذي يقدمـه املكتـب لالنتخابـات وقدرتـه علـى القيـام       

  مبهامه يف أماكن أخرى من سرياليون؛  

طلب إىل األمني العام أن يوايف الـس تباعـا بالتقـدم احملـرز يف       
يف سـرياليون، ويف تنفيـذ هـذا     تنفيذ والية مكتب األمم املتحدة املتكامل

  القرار.  

وحتــــدث ممثــــل اململكــــة املتحــــدة بعــــد التصــــويت، فأشــــاد    
باخلطوات اهلائلة اليت اختذا سـرياليون منـذ مغـادرة بعثـة األمـم املتحـدة       
يف سرياليون، مشددا بوجه خاص علـى العمـل الـذي قامـت بـه احملكمـة       

رلز تـايلور. والحـظ أن   اخلاصة لسرياليون، وحماكمة الرئيس السابق تشا
االنتخابات الرئاسية والربملانيـة القادمـة سـتكون ذات أمهيـة حامسـة لبنـاء       
ــام       ــة يف الع ــة جمــاالت ذات أولوي ــى ثالث ــد عل ــة مســتدامة، فأكّ دميقراطي
القــادم، وهــي: أوال، مكافحــة الفســاد؛ وثانيــا، إصــالح اخلدمــة املدنيــة؛ 

كافحـة الفقـر وحتقيـق    وثالثا، إعداد سياسـات واسـتراتيجيات واضـحة مل   
. وأبلـغ ممثـل هولنـدا، بصـفته رئـيس تشـكيلة جلنـة        )٢٤(التنمية االقتصادية

ــة بســرياليون، الــس أن اللجنــة أجــرت، بعــد القــرار     بنــاء الســالم املعني
الذي اختذته اللجنة بـإدراج سـرياليون يف جـدول أعماهلـا، مناقشـات يف      

  نبعـض النتـائج الرئيسـية    جلسات تستمر أسبوعني بشأن سرياليون. وبـي
للمناقشات، مؤكدا أنه مت إرساء أساس لنـهج شـامل يف إعـادة اإلعمـار     
ــني       ــة ب ــة شــراكة قوي ــرتاع، وإلقام ــهاء ال ــد انت ــة مــا بع ــة يف مرحل والتنمي

  .)٢٥(حكومة سرياليون واتمع الدويل
  

__________ 

  )٢٣(  S/2006/1012.  
  )٢٤(  S/PV.5608 .٤-٢، ص ص.  
 .٥-٤املرجع نفسه، ص ص.   )٢٥(  
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املعقـودة   ٥٦٩٠املداوالت اليت دارت يف اجللسة   

    ٢٠٠٧حزيران/يونيه  ٨يف 

املعقـــــودة يف  ٥٦٩٠ع الـــــس، يف جلســـــته اســـــتم  
، إىل إحاطـــة مـــن كـــلٍّ مـــن رئـــيس  ٢٠٠٧حزيران/يونيـــه  ٨

احملكمة اخلاصة لسرياليون واملدعي العام لتلـك احملكمـة. وأدىل   
ببيانات مجيع أعضاء الس وممثلو أملانيا وكندا (باسم االحتـاد  

مـني  ، وسرياليون، ونيجرييا، وهولندا، ونائب األ)٢٦(األورويب)
ــالة     ــاه الـــس إىل رسـ ــا) انتبـ ــرئيس (بلجيكـ ــه الـ ــام. ووجـ العـ

موجهــة إىل رئــيس جملــس    ٢٠٠٧حزيران/يونيــه  ٧مؤرخــة 
األمن من القائم باألعمال بالنيابة للبعثـة الدائمـة لكنـدا، حييـل     
ـــا، بصـــفة تلـــك الدولـــة رئيســـا للجنـــة اإلداريـــة للمحكمـــة 

ة وملخصـا مليزانيـة   اخلاصة لسرياليون، استراتيجية إجناز احملكمـ 
  .)٢٧(إجناز احملكمة

وأطلــع رئــيس احملكمــة اخلاصــة لســرياليون، يف ســياق    
إحاطته، الس على آخر التطورات املتعلقة حبالـة اإلجـراءات   
القانونية يف احملكمة اخلاصـة واسـتراتيجية اإلجنـاز اخلاصـة ـا.      
 وأبلــغ الــس بــأن حماكمــة أفــراد قــوة الــدفاع املــدين والــس  

ــد    ــوات املســلحة ق ــوري للق ــع أن يصــدر   االث ــه يتوق ــهت وأن نت
حكم فيها قريبا. وخبصـوص حماكمـة اجلبهـة املتحـدة الثوريـة،      
أفــاد بــأن الــدفاع يقــوم حاليــا بتقــدمي مرافعتــه، وأنــه يتوقــع أن  

. وأفـاد كـذلك   ٢٠٠٨يصدر حكم فيها حبلول حزيران/يونيه 
 ٤ور، بـدأت يف  بأن حماكمة رئيس ليربيا السابق، تشـارلز تـايل  

حزيران/يونيه، وأنه يتوقع أن تسـتمر إجـراءات احملاكمـة حـىت     
. وفيمــــا يتعلــــق باســــتراتيجية ٢٠٠٨تشــــرين الثــــاين/نوفمرب 

__________ 

وتركيــا واجلبــل  وأيســلنداأيــد البيــانَ كــل مــن ألبانيــا وأوكرانيــا   )٢٦(  
ومجهوريـــة  نيا اليوغوســـالفية ســـابقااألســـود ومجهوريـــة مقـــدو

  .والنرويج ،مولدوفا وصربيا
  )٢٧(  S/2007/338.  

ــع     اإلجنــاز، ذكــر أن احملكمــة اخلاصــة لســرياليون ســتختتم مجي
. ٢٠٠٩نشاطها القضائي يف فريتـاون ويف الهـاي، قبـل ايـة     

ــا خيــص التحــديات املســتمرة    ــا فيم ــة    أم ــا احملكم ــيت تواجهه ال
اخلاصة، فقد ذكر أن من الضروري تـوفري التمويـل املضـمون،    
فضال عن التعاون مع اتمع الـدويل يف التفـاوض بشـأن إبـرام     
اتفاقات إضافية لتنفيذ األحكام اليت حيتمـل صـدورها وإلعـادة    

  .)٢٨(توطني الشهود

ــرياليون      ــة لسـ ــة اخلاصـ ــام للمحكمـ ــدعي العـ وزود املـ
بلمحــة عامــة عــن مهــام مكتبــه، مبــا يف ذلــك إجنازاتــه   الــس 

ودوره مستقبال يف الئحة االام ضـد الـرئيس السـابق تشـارلز     
ــايلور عــن جــرائم احلــرب. وردد أيضــا النــداء الــذي وجهــه     ت
رئـــيس احملكمـــة اخلاصـــة، مكـــررا التأكيـــد علـــى أن احملكمـــة   
اخلاصة حباجة إىل موارد إضافية، وحث الدول األعضـاء علـى   

  .)٢٩(ديد دعمهاجت

وأشــادت نائبــة األمــني العــام بعمــل احملكمــة اخلاصــة،    
وأشــارت إىل أن هــذا النمــوذج اجلديــد للعــدل ســيعود بــالنفع  
ــة     ــة اخلاصـ ــارت إىل أن احملكمـ ــرياليون. وأشـ ــعب سـ ــى شـ علـ
أسهمت يف استعادة السالم واألمن يف سـرياليون ويف املنطقـة،   

كمـة اخلاصـة مـن    فكررت طلبها بأن يـدعم اتمـع الـدويل احمل   
  .)٣٠(أجل ضمان إمتام واليتها بنجاح

وأقــر معظــم املتحــدثني، يف بيانــام، بالتقــدم الــذي        
أحرزته احملكمة يف احملاكمات الـيت أجرـا، وال سـيما حماكمـة     
ــة      ــاي، ويف مكافحـ ــايلور يف الهـ ــارلز تـ ــابق تشـ ــرئيس السـ الـ
اإلفالت من العقاب، فشـددوا، يف مجلـة أمـور، علـى ضـرورة      

__________ 

  )٢٨(  S/PV.5690 .٤-٢، ص ص.  
  .٧-٤املرجع نفسه، ص ص.   )٢٩(  
  .٨-٧املرجع نفسه، ص ص.   )٣٠(  
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ــدول      أ ــة اخلاصــة، وناشــدوا ال ــدويل احملكم ــع ال ــدعم اتم ن ي
ــة إىل تقــدمي تربعــات    األعضــاء التجــاوب مــع النــداءات الداعي
ماليــة. وتســاءل ممثــل االحتــاد الروســي عمــا إذا كــان اجلــدول   
الزمين املقرر واقعيا الختتام احملاكمـات نظـرا إىل أن املرافعـات    

ات املتحـدة بـأن   . وذكـرت ممثلـة الواليـ   )٣١(قد تأخرت أساسـا 
احملكمــة اخلاصــة متثــل اختبــارا لنمــوذج جديــد للعدالــة الدوليــة 
ــذي     ــد ال ذي تكــوين واختصاصــات خمتلطــة، وتتخــذ مــن البل
ارتكبت فيه اجلرائم مقرا هلا. وباملثل، فقد الحـظ ممثـل فرنسـا    
أن احملكمــــة اخلاصــــة قــــد دخلــــت آفاقــــا جديــــدة يف جمــــال  

جمـال التنسـيق مـع بعثـة      استراتيجية االتصـال اخلاصـة ـا، ويف   
األمم املتحدة يف ليربيـا، والتعـاون مـع حمكمـة العـدل الدوليـة،       

ــان      ــة اخلاصــة للبن ــا شــكّلت منوذجــا أهلــم احملكم ٣٢(كمــا أ( .
وأشــار ممثــل أملانيــا، باســم االحتــاد األورويب، وردد ذلــك ممثــل 
بلجيكـــا، إىل أن احملكمـــة تســـهم يف تطـــوير القـــانون اجلنـــائي  

ــن خــ   ــدويل، م ــة    ال ــة إجــراءات بالغ الل إرســاء إجــراءات هام
األمهيــــة للتحقيــــق يف اســــتخدام األطفــــال جنــــودا والــــزواج  

. وأعــرب ممثــل ســرياليون عــن الــدعم للمحكمــة   )٣٣(بــاإلكراه
اخلاصــة، وأفــاد بــأن اســتقالل احملكمــة كــان عــامالً حامســاً يف   
قــدرا علــى أداء عملــها والوصــول إىل شــعب ســرياليون. ويف 

على عدد قليل من التحديات اليت تواجههـا   حني سلط الضوء
ــايلور يف     احملكمــة، فقــد ذكــر أن مــن املهــم حملاكمــة تشــارلز ت
ــرا ألن       ــا مســتقلة، نظ ــى أ ــاي ضــمان إعطــاء صــورة عل اله
احملاكمة جتـري يف مقـر احملكمـة اجلنائيـة الدوليـة، وألن شـعب       

__________ 

 .١٧املرجع نفس، ص.   )٣١(  

ــه، ص ص.    )٣٢(   ــع نفســـ ــدة)؛   ١١-١٠املرجـــ ــات املتحـــ   (الواليـــ
  (فرنسا). ١٢-١١وص ص. 

  (أملانيا). ٢٦ ص. (بلجيكا)؛ و ٢٠املرجع نفسه، ص.   )٣٣(  

ســرياليون قــد أتيحــت لــه الفرصــة الــيت يتوقعهــا يف حضــور        
  .)٣٤(اليت جتري بامسهاحملاكمات 

  
الــرئيس يف جلســة جملــس األمــن   عــنبيــان صــادر   

  ٢٠٠٧حزيران/يونيه  ٢٨املعقودة يف  ٥٧٠٨

ــس     ــودة يف  ٥٧٠٨يف جلســة ال ــران/ ٢٨املعق  حزي

، مل يــدلَ بــأي بيــان. ودعــي ممثــل ســرياليون إىل  ٢٠٠٧يونيــه 
ــان باســم      ــرئيس (بلجيكــا) ببي املشــاركة يف املناقشــة. وأدىل ال

  . ويف مجلة ما أورده الس يف البيان أنه:)٣٥(لسا

  أكّد من جديد دعمه القوي للمحكمة اخلاصة؛    

ــز         ــة يف تعزيـ ــة اخلاصـ ــامهة احملكمـ ــاص مسـ ــه خـ ــظَ بوجـ الحـ
ــد      ــع حـ ــة ويف وضـ ــة دون اإلقليميـ ــرياليون ويف املنطقـ ــتقرار يف سـ االسـ

يف  لظاهرة اإلفالت مـن العقـاب؛ ورحـب ببـدء حماكمـة تشـارلز تـايلور       
ــه  ٤ ــرار    ٢٠٠٧حزيران/يونيــــــ ــاذ القــــــ ــب اختــــــ ــاي عقــــــ يف الهــــــ

  )؛  ٢٠٠٦(  ١٦٨٨

ــذ        ــة يف تنفيــ ــة اخلاصــ ــه احملكمــ ــذي أحرزتــ ــدم الــ ــر بالتقــ أقَــ
  استراتيجيتها إلكمال احملاكمات؛

أكّد على احلاجة املاسة إىل اإلعـالن عـن املزيـد مـن التربعـات        
ت املناســب، بغيــة متكــني احملكمــة اخلاصــة مــن إكمــال واليتــها يف الوقــ   

وطلـب إىل مجيـع الـدول األعضــاء يف األمـم املتحـدة أن تنظـر يف إعــالن       
  تلك التربعات؛  

حثَّ الدول على النظر يف دعـم احملكمـة اخلاصـة بالـدخول يف       
  ترتيبات مالئمة معها من أجل نقل الشهود وإنفاذ األحكام؛  

ة أقَر بأنه ستنشـأ حاجـة إىل وضـع املزيـد مـن الترتيبـات ملعاجلـ         
املسائل املتبقيـة بعـد الفـراغ مـن إجـراءات احملاكمـة واالسـتئناف، مبـا يف         
ذلك املسائل النامجة عـن اإلنفـاذ الطويـل األمـد لألحكـام الصـادرة ضـد        
املدانني، وحماكمة املتهمني الذين ال يزالون هاربني يف املسـتقبل، ومحايـة   

  الشهود، ومحاية حمفوظات احملكمة اخلاصة؛  

ة اإلعالمية اهلامة الـيت تقـوم ـا احملكمـة اخلاصـة      أشاد باألنشط  
  إلطالع شعب سرياليون على عملها القضائي.

__________ 

  .٢٣-٢٠املرجع نفسه، ص ص.   )٣٤(  
  )٣٥(  S/PRST/2007/23.  
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) الــــذي اختــــذه جملــــس ٢٠٠٧( ١٧٩٣القــــرار   

كـانون   ٢١املعقـودة يف   ٥٨١٣األمن يف جلسـته  

  ٢٠٠٧األول/ديسمرب 

 ١٤املعقـودة يف   ٥٨٠٤أدرج الس، خالل جلسته   
دول أعمالـــه تقريـــر  ، يف جـــ٢٠٠٧كـــانون األول/ديســـمرب  

ــدة املتكامـــل يف       ــب األمـــم املتحـ ــام املتعلـــق مبكتـ ــني العـ األمـ
. )٣٦(٢٠٠٧كــــانون األول/ديســــمرب   ٤ســــرياليون املــــؤرخ  

وأوصى األمني العام، يف سـياق تقريـره، وعلـى أسـاس النتـائج      
اليت توصـلت إليهـا بعثـة للتقيـيم الـتقين أوفـدا إدارة عمليـات        

لــــب مــــن رئــــيس حفــــظ الســــالم، وكــــذلك بنــــاء علــــى ط 
بــأن تقــدم األمــم املتحــدة املزيــد مــن املســاعدة،    )٣٧(ســرياليون

بتمديــد واليــة املكتــب لفتــرة ائيــة مــدا تســعة أشــهر لكــي    
يتســىن لــه، يف مجلــة أمــور، مســاعدة احلكومــة اجلديــدة علــى:  

واإلصــــالح  ٢٠٠٨تقـــدمي دعــــم لالنتخابـــات احملليــــة لعـــام    
نـة بنـاء السـالم؛    الدستوري؛ وتيسـري مشـاركة سـرياليون يف جل   

وتعزيــز قطــاع األمــن؛ واملســاعدة يف بنــاء قــدرات املؤسســات  
احليويــة للدولــة، ودعــم اإلصــالح يف قطــاع القضــاء؛ ومعاجلــة 
ــة       ــه جلن ــذي حددت ــى النحــو ال ـــزاع، عل ــة للن األســباب اجلذري
تقصي احلقائق واملصاحلة. وأوصى األمني العام أيضا بـأن حيـل   

كامـــل يف ســـرياليون مكتـــب حمـــل مكتـــب األمـــم املتحـــدة املت
سياسي متكامل أصغر حجماً يركز على مواصلة تنفيذ عمليـة  
توطيــد دعــائم الســالم، وتعبئــة دعــم اجلهــات املاحنــة الدوليــة،   
ــندوق بنـــاء الســـالم،    ــاء الســـالم وصـ ــال جلنـــة بنـ ودعـــم أعمـ
واستكمال أي مهـام متبقيـة مـن واليـة مكتـب األمـم املتحـدة        

املصـاحلة الوطنيـة ودعـم عمليـة     املتكامل، وبوجه خاص تعزيز 
  اإلصالح الدستوري.
__________ 

  )٣٦(  S/2007/704 ١٧٣٤، املقدم عمال بالقرار )٢٠٠٦.( 

  )٣٧(  S/2007/659.  

واســتمع الــس إىل إحاطــة مــن ممثــل هولنــدا بصــفته     
ــاء الســالم املخصصــة لســرياليون     ــة بن ــيس تشــكيلة جلن ، )٣٨(رئ

الذي أفاد بـأن جلنـة بنـاء السـالم وحكومـة سـرياليون اعتمـدتا        
كـــانون األول/ديســـمرب  ١٢إطـــارا للتعـــاون لبنـــاء الســـالم يف 

وذكــر بــأن اإلطــار يشــكل معلمــا رئيســيا لســرياليون . ٢٠٠٧
حيث ستسترشد به اللجنـة واحلكومـة يف عملـهما علـى مـدى      
الســــنوات الــــثالث القادمــــة يف التصــــدي ألهــــم التحــــديات 
واملخاطر على استدامة السـالم وتوطيـده يف سـرياليون. وعلـى     
الرغم مـن اإلقـرار بـأن املسـؤولية الرئيسـية عـن التصـدي هلـذه         

ت تقع على كاهل شعب سـرياليون وحكومتـها، فقـد    التحديا
دعا الس واتمع الـدويل إىل مواصـلة دعـم عمـل جلنـة بنـاء       

  .)٣٩(السالم وتنفيذ اإلطار

ــته       ــرة أخــرى، خــالل جلس ــس م  ٥٨١٣وأدرج ال
، يف جـــدول ٢٠٠٧كـــانون األول/ديســـمرب  ٢١املعقـــودة يف 

ــام. وأد     ــني العـ ــذكر لألمـ ــف الـ ــر اآلنـ ــه التقريـ ــل أعمالـ ىل ممثـ
ــس إىل       ــاه ال ــا) انتب ــرئيس (إيطالي ــه ال ــان. ووج ســرياليون ببي

؛ وطُـرح للتصـويت،   )٤٠(مشروع قـرار قدمتـه اململكـة املتحـدة    
)، الذي قـرر  ٢٠٠٧( ١٧٩٣واعتمد باإلمجاع بوصفه القرار 

مبوجبه الس، علـى أسـاس تقريـر األمـني العـام، مجلـة أمـور،        
  منها:

األمــــم املتحــــدة املتكامــــل يف  قـــرر أن ميــــدد واليــــة مكتـــب    
ــوارد يف القــرار    ــى النحــو ال  ٣٠)، حــىت ٢٠٠٥( ١٦٢٠ســرياليون، عل

  ؛  ٢٠٠٨أيلول/سبتمرب 

كــــانون   ٣١طلــــب إىل األمــــني العــــام أن يقــــدم، حبلــــول       
، استراتيجية لإلجنـاز ملكتـب األمـم املتحـدة املتكامـل      ٢٠٠٨الثاين/يناير 

__________ 

دعــي ممثــل ســرياليون للمشــاركة يف االجتمــاع، ولكنــه مل يــدلِ    )٣٨(  
  ببيان.

  )٣٩(  S/PV.5804  .٣-٢ص ص.  
  )٤٠(  S/2007/748.  
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 ٢٠ض عدد املـوظفني بنسـبة   يف سرياليون لينظر فيها الس، تشمل خف
ــة علــى األقــل حبلــول   ــة ٢٠٠٨آذار/مــارس  ٣١يف املائ ، ومواصــلة البعث

ــوام نســبته   ــوام احلــايل حــىت     ٨٠بق ــن الق ــة م ــه  ٣١يف املائ حزيران/يوني
، وإاء والية مكتب األمم املتحدة املتكامل يف سرياليون حبلـول  ٢٠٠٨

  ؛  ٢٠٠٨أيلول/سبتمرب  ٣٠

ل حمل مكتب األمم املتحـدة املتكامـل   أعرب عن اعتزامه أن حي  
يف سرياليون لدى انتهاء واليته مكتـب سياسـي متكامـل لألمـم املتحـدة      
يركز على املضي قدما بعمليـة بنـاء السـالم وتعبئـة دعـم اجلهـات املاحنـة        
الدولية ودعم عمل جلنـة بنـاء السـالم وصـندوق بنـاء السـالم وإمتـام أي        

  تكامل؛  مهام متبقية من والية املكتب امل

ــم       ــاق األمـ ــن ميثـ ــابع مـ ــل السـ ــب الفصـ ــرفا مبوجـ ــرر، متصـ قـ
  املتحدة،  

مـن   ٥أن يستثين من تطبيق التـدابري املفروضـة مبوجـب الفقـرة       
) ســــفر أي شــــاهد يطلــــب مثولــــه خــــالل     ١٩٩٨( ١١٧١القــــرار 

  احملاكمات أمام احملكمة اخلاصة لسرياليون.  

امتنــان وحتــدث ممثــل ســرياليون بعــد التصــويت، فــأعرب عــن     
بلده لس األمـن علـى اسـتجابته للطلـب املتعلـق بتمديـد واليـة مكتـب         
األمم املتحدة املتكامل يف سرياليون، وأيضا لتوصية األمني العـام املتعلقـة   
بإنشـاء مكتــب جديــد حيــل حمــل مكتـب األمــم املتحــدة املتكامــل بنهايــة   

  .)٤١(٢٠٠٨أيلول/سبتمرب 
__________ 

  )٤١(  S/PV.5183 .٣-٢، ص ص.  
    

  كربىاحلالة يف منطقة البحريات ال -  ٧
  

املعقـودة   ٥٠٦٥اليت دارت يف اجللسة  املداوالت  

  ٢٠٠٤تشرين األول/أكتوبر  ٢٧يف 

 ٢٧املعقــودة يف  ٥٠٦٥اســتمع الــس، يف جلســته     
، إىل إحاطـة مـن املمثـل اخلـاص     ٢٠٠٤تشرين األول/أكتـوبر  

لألمني العام ملنطقة البحريات الكربى. ومل يدلِ أي عضـو مـن   
  اجللسة. أعضاء الس ببيان يف

وحــدد املمثــل اخلــاص، يف ســياق إحاطتــه، اخلطــوات    
املقبلــة فيمــا يتعلــق بــاملؤمتر الــدويل املعــين مبنطقــة الــبحريات        
الكــربى، ومــؤمتر القمــة األول املقــرر عقــده يف ســياق املــؤمتر.  
ــم املتحـــدة    ــه األمـ ــترك يف تنظيمـ ويهـــدف املـــؤمتر، الـــذي يشـ

ليمي لالستقرار واألمـن  واالحتاد األفريقي، إىل اعتماد ميثاق إق
  والتنمية.

ــة اإلقليميــــة        ــاص إىل أن العمليــ ــل اخلــ ــار املمثــ وأشــ
التحضـريية الـيت سـبقت املـؤمتر قــد متخضـت عـن عـدة نتــائج.        
فقد حدثت زيـادة يف عـدد أعضـاء املـؤمتر الـذي يتـألف حاليـا        

ــن  ــادة تتســم   )١(عضــوا أساســيا  ١١م ــذه الزي . وأضــاف أن ه
ر ووحدته؛ وأنه قد نشـأ أيضـا عـدد    بأمهية لكفالة جتانس املؤمت

مـــن اـــاالت ذات األولويـــة نتيجـــة هـــذه العمليـــة، وتشـــمل  
الســالم واألمــن، واإلدارة والدميقراطيــة، والتنميــة االقتصــادية،  

  والتكامل اإلقليمي، ومسائل اجتماعية وإنسانية.  

ويف اخلتــام، ذكـــر أنـــه عقــب قمـــة دار الســـالم الـــيت     
الثـاين/نوفمرب، سـيتم إنشـاء     تشـرين  ٢٠و  ١٩ستنعقد يـومي  

ــها وضــع برنــامج عمــل        ــة وزاريــة مشــتركة تكــون مهمت جلن
وبروتوكول من أجل تنفيذ اإلعالن الـذي سـيعتمد يف القمـة.    
وعلــى ضــوء ذلــك الربوتوكــول وبرنــامج العمــل، ســيجري       

  .)٢(٢٠٠٥اإلعداد ملؤمتر قمة نريويب الذي سينعقد عام 
  

__________ 

ــدا     )١(   ــوال وأوغنــ ــي: أنغــ ــا هــ ــؤمتر حاليــ ــاء يف املــ الــــدول األعضــ
يـــة أفريقيـــا الوســـطى ومجهوريـــة ترتانيـــا     وبورونـــدي ومجهور

و الدميقراطيــــة وروانــــدا وزامبيــــا املتحــــدة ومجهوريــــة الكونغــــ
  السودان والكونغو وكينيا.و

  )٢(  S/PV.5065 .٤-٢، ص ص. 




