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سرياليوناحلالة يف  -  ٨
ــرر   ــؤرخ املق  (اجللســة ٢٠٠٠/فرباير شــباط ٧ امل

   )٢٠٠٠( ١٢٨٩القرار  ):٤٠٩٩
ــة    ــودة يف  ٤٠٩٨يف اجللســــ ــباط ٧املعقــــ  /فرباير شــــ
 ٢٣ل أعماله رسالة مؤرخـة  ، أدرج اجمللس يف جدو)١(٢٠٠٠
إىل  العــام األمــني، موجهــة مــن ١٩٩٩ األول/ديســمرب كــانون
ــة  العــام األمــنيوتقريــر  )٢(األمــن جملــسرئــيس   األمــمعــن بعث

ــدة ــؤرخ   املتحـــ ــرياليون املـــ ــانون ١١يف ســـ ــاير كـــ  الثاين/ينـــ
٣(٢٠٠٠(.  

ويف الرسالة املذكورة أعاله، ونظـرا لسـحب القـوات      
ــراقبني   ــق املـ ــن فريـ ــيك مـ ــة  الوشـ ــابع للجماعـ ــكريني التـ  العسـ

 األمـني االقتصادية لدول غـرب أفريقيـا مـن سـرياليون، أوصـى      
بتوسـيع قـوام البعثـة إىل مـا يصـل       األمـن  جملـس بأن يأذن  العام
ــها    ١٠ ٠٠٠إىل  ــيع واليتــ ــكريني وتوســ ــراد العســ ــن األفــ مــ

بتزويــدها بقواعــد أقــوى لالشــتباك لتمكينــها مــن االضــطالع   
هبـا فريـق املـراقبني العسـكريني يف ذلـك      باملهام اليت كـان يقـوم   

  الوقت.
، يف تقريــره، أن الســالم القــائم  العــام األمــنيوالحــظ   

يف سرياليون ال يزال هشا للغاية، رغم إحراز قدر من التقـدم.  
ولتمكني البعثة من االضطالع بكثري من املهـام املسـندة لفريـق    

ــأذن   العــام األمــنياملــراقبني العســكريني، أوصــى   ــأن ي  لــسجمب
__________ 

اجللســات الــيت يغطيهــا هــذا  إىل  باإلضــافةخــالل هــذه الفتــرة، و  )١(  
عقــد اجمللــس عــددا مــن اجللســات اخلاصــة مــع البلــدان    القســم، 

عمـــال يف ســـرياليون،  املتحـــدة األمـــماملســـامهة بقـــوات يف بعثـــة 
)، املرفــق الثــاين، اجلــزءان ألــف  ٢٠٠١( ١٣٥٣بأحكــام القــرار 

 ٢٠٠١ /ســـــبتمربأيلول ١٣. وُعقـــــدت اجللســـــات يف  وبـــــاء
 /أيلـول  ١٨ )، و٤٤٩٦( ٢٠٠٢/مارس آذار ٢٠ )، و٤٣٧١(

ــبتمرب ــبتمربأيلول ١٦ )، و٤٦١٠( ٢٠٠٢ ســـــــ  ٢٠٠٣ /ســـــــ
)٤٨٢٧.( 

  )٢(  S/1999/1285. 

  )٣(  S/2000/13  وAdd.1 ١٢٧٠، املقدم عمال بالقرار )١٩٩٩.( 

ــة إىل مــا    األمــن ، يف أســرع وقــت ممكــن، بتوســيع نطــاق البعث
من األفراد العسـكريني وتوسـيع واليتـها.     ١١ ١٠٠يصل إىل 

وأشار إىل أن توسيع البعثة أمر ال غىن عنـه إلحـراز تقـدم حنـو     
احلفـاظ علـى األوضـاع     -األولويات احملددة يف عملية السالم 

ــومي، وخب    ــاق ل ــذ اتف ــة لتنفي ــة الالزم ــزع   األمني ــامج ن اصــة برن
ــة يف شــىت     ــاج، وبســط إدارة الدول الســالح والتســريح واإلدم
أحناء املقاطعات، فضال عن إجراء االنتخابات يف سـرياليون يف  

  الوقت املناسب.
ــل         ــن وكي ــة م ــس إىل إحاط ــتمع اجملل ويف اجللســة، اس
، أعقبـها بيانـات أدىل هبـا    السـالم  حفـظ لعمليـات   العـام  األمني

يل وهولنــــدا واململكــــة املتحــــدة. ويف ممثلــــو بــــنغالديش ومــــا
أن احلالـة يف سـرياليون ظلـت     العام األمنيإحاطته، أفاد وكيل 

مستقرة نسبيا، بصرف النظر عن عدد من احلـوادث اخلطـرية،   
ــع  ــسواطلـ ــة      اجمللـ ــر البعثـ ــأن نشـ ــات بشـ ــر املعلومـ ــى أخـ علـ

وتوسيعها، بالنظر إىل سحب قوات فريق املراقبني العسـكريني  
ــابع للجما ــد.    الت ــا مــن البل ــدول غــرب أفريقي عــة االقتصــادية ل

وشـــدد يف ختـــام إحاطتـــه علـــى أمهيـــة مواصـــلة قـــادة املنطقـــة 
إشــراك مجيــع األطــراف لضــمان الوفــاء  األمــن جملــسوأعضــاء 

بالتزاماهتم مبوجب اتفاق لومي والتعاون التام مع البعثة. وبعـد  
 لعـام ا األمـني عدد من األسئلة املتعلقة بنشر البعثة، أفـاد وكيـل   

ــوفرة       ــات املت ــدرة العملي ــة بق وجــود بعــض الصــعوبات املتعلق
بأخر املعلومات عن املرحلة الـيت بلغتـها    اجمللسللبعثة، وأحاط 

املفاوضــات مــع عــدد مــن البلــدان املهتمــة باإلســهام يف البعثــة   
  .)٤(املوسعة

__________ 

  )٤(  S/PV.4098 ٥إىل  ٢، الصفحات. 
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ــة    ــودة يف  ٤٠٩٩ويف اجللســـ ــباط ٧املعقـــ  /فرباير شـــ
عمالــه الوثــائق الــيت نظــر يف جــدول أ اجمللــس، أدرج )٥(٢٠٠٠

ــتني)   )٦(٤٠٩٨فيهــا يف جلســته   ــرئيس (األرجن . كمــا وجــه ال
 الثاين/ينـــاير كـــانون ١٧إىل رســـالة مؤرخـــة   اجمللـــسانتبـــاه 
ــة  ٢٠٠٠ ــة   موجهـ رئـــيس جملـــس األمـــن مـــن وزيـــر اخلارجيـ

ــدويل لســرياليون  ــاون ال ــا توصــيات   ،)٧(والتع ــد فيه  األمــنييؤي
 الثاين/ينــــاير كــــانون ١١الــــواردة يف تقريــــره املــــؤرخ  العــــام
٢٠٠٠.  

، باإلضــافة إىل )٨(اجمللـس وأدىل ببيانـات بعـض أعضــاء     
ممثل سرياليون. وأيد املتكلمـون، يف بيانـاهتم، زيـادة قـوام بعثـة      

ــم ــوا عــن     املتحــدة األم ــها، وأعرب يف ســرياليون وتوســيع واليت
تقديرهم لإلسهام الذي قدمه فريق املراقبني العسـكريني التـابع   

قتصادية لدول غرب أفريقيا، وأكـدوا أمهيـة تنفيـذ    للجماعة اال
اتفاق لومي تنفيـذا تامـا. ورحـب ممثـل سـرياليون بـأن الفصـل        

يــدعم واليــة البعثــة املنقحــة  املتحــدة األمــمالســابع مــن ميثــاق 
ــا كــامال   ــن   )٩(ومســؤولياهتا اإلضــافية دعم ــيض م ــى النق . وعل

ن ذلـك، شــدد ممثـل اململكــة املتحـدة علــى أن البعثـة ليســت مــ    
عمليات إنفاذ السالم مبوجـب الفصـل السـابع، رغـم أنـه عنـد       
صياغة والية البعثة، سـلم اجلميـع بـأن املهمـة املطلوبـة تسـتلزم       

  .)١٠(موقفا قويا وجادا يف مواجهة التهديدات املمكنة

__________ 

لإلطــالع علــى مزيــد مــن املعلومــات عــن املناقشــة الــيت دارت يف   )٥(  
ع، القسـم  هذه اجللسـة، انظـر الفصـل احلـادي عشـر، اجلـزء الرابـ       

 من امليثاق. ٤٢باء، فيما يتعلق باملادة 

  )٦(  S/1999/1285 وS/2000/13   وAdd.1. 

  )٧(  S/2000/31.  
ــدة، و     )٨(   ــة املتحـ ــدا، واململكـ ــني، وكنـ ــا، والصـ ــاتأوكرانيـ  الواليـ

 .املتحدة

  )٩(  S/PV.4099 ٣، الصفحة. 

 .٤املرجع نفسه، الصفحة   )١٠(  

إىل  اجمللــس ويف نفــس اجللســة، وجــه الــرئيس انتبــاه       
ــرار  ــروع قـ ــد   )١١(مشـ ــويت، واعتمـ ــروع للتصـ ــرح املشـ ؛ وطُـ

)، الــذي جــاء فيــه، ٢٠٠٠( ١٢٨٩مجــاع بوصــفه القــرار باإل
  :اجمللس ضمن مجلة أمور، أن

يف  املتحــدة األمــمزيــادة قــوام العنصــر العســكري لبعثــة  يقــرر    
من األفراد العسكريني، ويشمل  ١١ ١٠٠سرياليون ليبلغ كحد أقصى 
  الذين مت نشرهم بالفعل؛ ٢٦٠ذلك املراقبني العسكريني الـ 

د واليـة البعثـة، بصـيغتها املنقحـة، ملـدة سـتة       متدي يقرر كذلك  
  أشهر اعتبارا من تاريخ اختاذ القرار؛

ــأذن   ــة والشــرطة      ي ــوظفي الشــؤون املدني ــادة، يف عــدد م بالزي
 العـام  األمـني املدنية واملوظفني اإلداريني والتقنـيني للبعثـة، الـيت اقترحهـا     

  ؛٢٠٠٠ الثاين/يناير كانون ١١يف تقريره املؤرخ 
ــب   ــاع يرحـ ــنيتزام بـ ــام األمـ ــا    العـ ــة مكتبـ ــئ يف البعثـ أن ينشـ

ويكـرر  لإلجراءات املتعلقة باأللغام يضطلع باألنشطة املتعلقـة باأللغـام؛   
واألفراد املرتبطني هبـا وأمنـهم    املتحدة األممأمهية سالمة موظفي  تأكيد

  وحرية تنقلهم؛
 األمـني طلبـه مـن حكومـة سـرياليون أن تـربم اتفاقـا مـع         يكرر  

  يوما من اختاذ القرار؛ ٣٠مركز القوات، وذلك يف غضون  بشأن العام
باملسامهات الـيت جـرى تقـدميها بالفعـل إىل الصـندوق       يرحب  

  االستئماين للماحنني املتعددين؛
، املتحـدة  األمـم مبوجب الفصل السابع من ميثاق  إذ يتصرف  
يف سرياليون لتشـمل املهـام    املتحدة األممتنقيح والية بعثة  يقرر كذلك

  إلضافية التالية:ا
تــوفري األمــن يف املواقــع األساســية واملبــاين احلكوميــة، وال   (أ)  

ــة واملطــارات الرئيســية،       ــارق الطــرق اهلام ــى مف ــاون وعل ســيما يف فريت
  ومنها مطار لونغي؛

ــدفق األشــخاص والســلع واملســاعدة اإلنســانية     (ب)   تيســري ت
  حبرية على طول الطرق الرئيسية؛

ــن يف   (ج)   ــوفري األم ــزع الســالح والتســريح    ت ــع ن ــع مواق مجي
  وإعادة اإلدماج؛

التنســـــيق مـــــع ســـــلطات ســـــرياليون إلنفـــــاذ القـــــانون   (د)  
  ومساعدهتا، يف مناطق االنتشار املشتركة، على النهوض مبسؤولياهتا؛

ـــ)   ــدات      (ه ــك مــن املع ــذخرية وغــري ذل حراســة األســلحة وال
اعدة بعـد ذلـك يف   العسكرية اليت مت مجعها من املقاتلني السابقني، واملس

  التخلص منها أو تدمريها؛
للبعثة باختـاذ مـا يلـزم مـن إجـراءات لالضـطالع باملهـام         يأذن  

  .أعالهاإلضافية احملددة 
__________ 

  )١١(  S/2000/34. 
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ــ   ــت يف  داوالتاملــ ــيت أجريــ ــارسآذار ١٣ الــ  /مــ
  )٤١١١(اجللسة  ٢٠٠٠

ــرا  العــام األمــني، قــدم ٢٠٠٠ /مــارسآذار ٧يف    تقري
، الحظ فيـه أن إحـدى   )١٢(يف سرياليون املتحدة األممعن بعثة 

ــق     ــل بتحقي ــل يف التعجي ــة تظــل تتمث األولويــات الرئيســية للبعث
يف مجيــع أحنــاء البلــد  الســالم حفــظوجــود موثــوق بــه لقــوات 

لتهيئة جو الثقة الالزم والظروف األمنية املواتيـة لتنفيـذ خمتلـف    
 العـام  األمـني جوانب عملية السالم. ويف الوقت نفسه، أعرب 

لنهج السـليب احملـري الـذي كـثريا مـا يتبعـه السـيد        عن قلقه إزاء ا
سنكوه، زعيم اجلبهة املتحدة الثورية، إزاء عناصـر أساسـية يف   
عمليـــة الســـالم وإزاء الـــدور املنـــوط بالبعثـــة. وأدان اســـتمرار 
انتـهاكات وقــف إطـالق النــار املوجهــة ضـد الســكان املــدنيني    

ــوات  ــظوق ــراض ســبيل    الســالم حف ، فضــال عــن مواصــلة اعت
ريات البعثة وعمليات نشر قواهتا، باعتبارها أمورا ال ميكـن  دو

أن البعثـة، رغـم    العـام  األمـني أن يقبلها اجملتمـع الـدويل. وأفـاد    
الصعوبات اجلمة اليت واجهتها، قد أحـرزت تقـدما عظيمـا يف    
االنتشــار يف أمــاكن عديــدة يف ســرياليون، مبــا فيهــا أمــاكن مل   

لتـابع للجماعـة االقتصـادية    يسبق لفريـق املـراقبني العسـكريني ا   
لدول غرب أفريقيا أن انتشر فيهـا. ولـذلك، فقـد أعـرب عـن      
ــى زرع       ــة عل ــه أن يســاعد التوســيع املتواصــل لنطــاق البعث أمل
بــذور الثقــة، وعلــى التعجيــل خبطــى عمليــة نــزع الســالح الــيت 
كانـــت تتقـــدم بصـــورة شـــديدة الـــبطء، فضـــال عـــن إيصـــال   

اخلطـوات الرئيسـية    العـام  مـني األاملساعدة اإلنسانية. كما بـيَّن  
ــة الســالم يف ســرياليون، والــيت     الــيت ســُتتخذ مســتقبال يف عملي

التعجيـل بنــزع    ميكن جتميعهـا يف أربعـة جمـاالت حمـددة: أوال،    
سالح احملاربني السابقني وتسرحيهم وإعادة إدمـاجهم؛ وثانيـا،   

إنفـاذ  يف ذلـك   مبـا ، بسط سـلطة الدولـة يف مجيـع أرجـاء البلـد     
ن؛ وثالثا، املصاحلة وإرساء الدميقراطيـة؛ ورابعـا، حتسـني    القانو

 العـام  األمنيقدرة سرياليون على كفالة أمنها اخلاص. والحظ 
__________ 

  )١٢(  S/2000/186 ، ١٢٨٩املقدم عمال بالقرار )٢٠٠٠.( 

ــا كــامال        ــب التزام ــداف يتطل ــذه األه ــدم حنــو ه أن إحــراز تق
ومتواصــال مــن جانــب حكومــة ســرياليون واجلبهــة املتحــدة       

تمــع الثوريــة واألطــراف األخــرى يف ســرياليون، فضــال عــن اجمل
عـن امتنانـه للجهـود الـيت      العـام  األمنيالدويل. وأخريا، أعرب 

أفريقيا، وكذلك جلماعة االقتصادية لدول غرب يبذهلا رئيس ا
  غريه من قادة املنطقة، دعما لعملية السالم يف سرياليون.

 /مــــارسآذار ١٣املعقــــودة يف  ٤١١١ويف اجللســــة   
 العــام نياألمــيف جــدول أعمالــه تقريــر  اجمللــس، أدرج ٢٠٠٠

ويف اجللسة، اليت أدىل فيها ببيانـات معظـم    )١٢(املذكور أعاله.
إىل إحاطـة   اجمللـس ، اسـتمع  )١٣(وممثـل سـرياليون   اجمللسأعضاء 

 العـام  األمـني . وأشـار  السـالم  فـظ املسـاعد حل  العـام  األمنيمن 
املســاعد، يف إحاطتــه، إىل أنــه مت خــالل الفتــرة الــيت يغطيهــا       

ــض التقـــ    ــراز بعـ ــر إحـ ــالم يف   التقريـ ــة السـ ــز عمليـ دم يف تعزيـ
ــدة،       ــة يف جمــاالت عدي ــت بطيئ ــة ظل ســرياليون، ولكــن العملي
ــمالية      ــزاء الشـ ــالح يف األجـ ــرتع السـ ــق بـ ــا يتعلـ ــة فيمـ وخباصـ
والشرقية من البلد، حيث واصلت اجلماعات املتمردة التدخل 
ــايقة     ــة ويف مضــ ــات البعثــ ــانية ويف دوريــ ــطة اإلنســ يف األنشــ

ملناطق. وكرر التأكيـد علـى مناشـدة    السكان املدنيني يف تلك ا
األطراف أن تكـف عـن انتـهاكات وقـف إطـالق       العام األمني

علــى حــد  الســالم حفــظالنــار املرتكبــة ضــد املــدنيني وقــوات  
سواء، فضال عن استمرار اعتـراض دوريـات البعثـة وعمليـات     
ــي      ــيت ينبغ ــية ال ــوات الرئيس ــار، أخــريا، إىل اخلط  نشــرها. وأش

، مشـددا  العـام  األمـني سـالم، وفقـا ملـا قالـه     اختاذها يف عملية ال
أيضا على أمهية اسـتمرار التـزام كافـة األطـراف املعنيـة، فضـال       

  .)١٤(عن ضرورة توفري قدر كبري من املوارد املادية واملالية
، العـام  األمنيتقرير  اجمللسوأثناء املناقشة، أيد أعضاء   

ــى      ــة، وكــذلك عل ــديره للحال ــى تق ــة عل ــوا بصــورة عام ووافق
اخلطوات الرئيسية األربع املقترح القيام هبـا يف عمليـة السـالم.    

__________ 

 مل يدل ممثل فرنسا ببيان.  )١٣(  

  )١٤(  S/PV.4111 ٥إىل  ٢، الصفحات. 
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وأشــــار ممثــــل اململكــــة املتحــــدة إىل أن زيارتــــه األخــــرية إىل 
سرياليون قد أكـدت االسـتنتاجات الرئيسـية الـواردة يف حتليـل      

، وأوصــى بــأن يــديل الــرئيس ببيــان إىل الصــحافة  العــام األمــني
د اسـتنتاجات تقريـر   يؤيـ  اجمللـس يوضح، ضمن مجلة أمور، أن 

. ورحــب بعــض املــتكلمني باســتمرار وجــود  )١٥(العــام األمــني
ــرب    ا ــدول غـ ــادية لـ ــة االقتصـ ــاجلماعـ ــى   أفريقيـ ــاظ علـ للحفـ

االســتقرار اهلــش ومنــع حــدوث فــراغ امــين، وأشــادوا يف هــذا 
الصدد بقرار حكومة نيجرييا تعليق سـحب القـوات النيجرييـة    

. )١٦(جماعـة االقتصـادية  فريق املراقبني العسـكريني التـابع لل  من 
وقال ممثل ماليزيا إنه من الضروري أن تبادر البعثة بـالرد حبـزم   
اكرب وفقا لقواعد االشتباك الصـارمة الـيت تـنص عليهـا الواليـة      

. )١٧(احملـــدودة الـــيت أوكلـــت للبعثـــة مبوجـــب الفصـــل الســـابع 
وباملثل، أشار ممثل األرجنـتني إىل أنـه نظـرا للبيئـة املعاديـة الـيت       

ــاق       تواجه ــن امليث ــق الفصــل الســابع م ــة، فيجــب تطبي ــا البعث ه
  .)١٨(وقواعد االشتباك بصرامة بالغة

ــرئيس ســتة        ــى املناقشــات الســابقة، حــدد ال ــاء عل وبن
) أن ١عناصر يعتـزم إدراجهـا يف بيانـه املوجـه إىل الصـحافة: (     

يؤيــدون بوجــه عــام النتــائج الــيت خلــص   األمــن جملــسأعضــاء 
يعلقـون   اجمللـس ) أن أعضـاء  ٢ره؛ (يف تقريـ  العـام  األمـني إليهـا  

أمهيــة كــبرية علــى تنفيــذ مجيــع جوانــب اتفــاق لــومي يف وقــت 
، الســيد العــام ألمــنيمبكــر، ويشــيدون جبهــود املمثــل اخلــاص ل

يعربـون عـن خيبـة     اجمللـس ) أن أعضـاء  ٣أولوييمي أدينيجي؛ (
أملهم إزاء بطء التقدم احملرز يف عملية نزع السالح والتسـريح  

يهيبـــون جبميـــع   اجمللـــس) أن أعضـــاء ٤دمـــاج؛ (وإعـــادة اإل
__________ 

 .٨إىل  ٦الصفحات  نفسه، املرجع  )١٥(  

 ١١(هولنــدا)؛ والصــفحات  ١٠و ٩الصــفحتان  نفســه، املرجــع  )١٦(  
، الصـفحتان  S/PV.4111 (Resumption 1)(جامايكـا)؛ و   ١٣إىل 
 (كندا). ٧و ٦

 .٨الصفحة  نفسه، املرجع  )١٧(  

  )١٨(  S/PV.4111 (Resumption 1)،  ٥ و ٤الصفحتان. 

املوقعني على اتفاق لـومي، وال سـيما الـزعيم سـنكوه واجلبهـة      
ــوس       ــزامهم امللم ــد الت ــن جدي ــدوا م ــة، أن يؤك املتحــدة الثوري
بعمليــة لــومي للســالم، وأن يربهنــوا عليــه مــن خــالل الســماح 
ببســط ســلطة الدولــة يف مجيــع أحنــاء ســرياليون، بالتعــاون التــام 

بأسره، ومـن خـالل إصـدار     املتحدة األممالبعثة ومع فريق  مع
التعليمات إىل أعضـاء اجلبهـة املتحـدة الثوريـة بـرتع أسـلحتهم       

ــع األســلحة،   ــة ومــا  يف ذلــك  مبــاوتســليم مجي أســلحتهم الثقيل
) أن أعضـاء  ٥لديهم من ألغـام ومعـدات مضـادة للطـائرات؛ (    

ق حلظر السفر حيثون الدول األعضاء على التطبيق الدقي اجمللس
ــالتزامهم  اجمللــسالــذي فرضــه  ، ويــذكِّرون زعمــاء ســرياليون ب

باحلصــول علــى إعفــاءات مــن احلظــر قبــل الســفر إىل اخلــارج؛ 
يرحبـون بـاملؤمتر املقبـل للمـاحنني املقـرر       اجمللس) أن أعضاء ٦(

، وحيثــون الــدول األعضــاء /مــارسآذار ٢٧عقــده يف لنــدن يف 
ــدمي م    ــى تق ــه وعل ــى املشــاركة في ــة   عل ســامهاهتا الســخية لعملي
  .)١٩(السالم وجهود التنمية يف سرياليون

ــؤرخ     ــرر املــ ــايو أيار ٤املقــ ــة  ٢٠٠٠/مــ (اجللســ
 ): بيان من الرئيس٤١٣٤

، ٢٠٠٠/مــايو أيار ٤املعقــودة يف  ٤١٣٤يف اجللســة   
ــرئيس      الــيت ُدعــي ممثــل ســرياليون إىل املشــاركة فيهــا، وجــه ال

 /مـايو أيار ٤و ٢مـؤرختني  (الصني) انتباه اجمللـس إىل رسـالتني   
، مـــوجهتني مـــن ممثـــل ســـرياليون، حييـــل هبمـــا، علـــى  ٢٠٠٠

ــا صــحفيا   ــوايل، بيان ــراد   الت خبصــوص حــوادث العنــف ضــد أف
، وقـرارا اعتمـده برملـان    )٢٠(حفظ السالم الدوليني يف سرياليون

 األمـم سرياليون يف أعقاب تصاعد اهلجمات علـى قـوات بعثـة    
  .)٢١(يف سرياليون املتحدة

__________ 

 .١٣الصفحة  نفسه، املرجع  )١٩(  

  )٢٠(  S/2000/373. 

  )٢١(  S/2000/380. 
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ــة، ويف    ــن   اجللســـ ــة عـــ ــان بالنيابـــ ــرئيس ببيـــ أدىل الـــ
   جاء فيه، ضمن مجلة أمور، أن اجمللس: ،)٢٢(اجمللس

اجلبهة املتحدة الثورية بأن تفرج فورا عن مجيـع أفـراد    يطالب  
األمم املتحدة وغريهم من األفراد الدوليني احملتجزين دون املسـاس هبـم،   

جملهـويل املصـري؛   وأن تبدي تعاوهنا يف حتديد أمـاكن وجـود األشـخاص ا   
السـيد فـوداي سـنكوه، بصـفته زعيمـا للجبهـة املتحـدة الثوريـة،          ويعترب

  ؛مسؤوال عن هذه األعمال
على أفراد قوات بعثة األمـم املتحـدة يف سـرياليون وعلـى      يثين  

قائد القوة ملا أبدوه من شـجاعة وتصـميم وتضـحية يف حماولـة السـيطرة      
  على هذه احلالة.

 ٢٠٠٠ أيار/مـايو  ١١يف  تأجريـ املداوالت اليت   
  )٤١٣٩(اجللسة 

 مـايو  /أيـار  ١١يف  )٢٣(٤١٣٩ اجمللـس ُعقـدت جلسـة       
ــة     ٢٠٠٠ ــالة مؤرخـ ــواردة يف رسـ ــات الـ ــتجابة للطلبـ  ١٠اسـ

من ممثل إريتريا، بالنيابة عن جمموعـة الـدول    ٢٠٠٠ /مايوأيار
مــن  ٢٠٠٠ /مــايوأيار ١١، ورســالتني مــؤرختني )٢٤(األفريقيــة

. وأدرجت الرسالتان يف جـدول أعمـال   )٢٥(اممثلي مايل وناميبي
  اجللسة.
، أعقبـها  العـام  األمـني إىل إحاطـة مـن    اجمللـس واستمع   

، وممثـل اجلزائـر   )٢٦(اجمللـس بيانات أدىل هبـا ممثلـو مجيـع أعضـاء     
(بالنيابة عن رئيس منظمة الوحـدة األفريقيـة) وجيبـويت واهلنـد     

__________ 

  )٢٢(  S/PRST/2000/14. 

لإلطــالع علــى مزيــد مــن املعلومــات عــن املناقشــة الــيت دارت يف   )٢٣(  
ء الرابـع، القسـم   هذه اجللسـة، انظـر الفصـل احلـادي عشـر، اجلـز      

مـن امليثـاق؛ واجلـزء اخلـامس، القسـم       ٤٢باء، فيما يتعلق باملادة 
؛ واجلـزء اخلـامس، القسـم دال، فيمـا     ٤٣باء، فيما يتعلق باملـادة  

 .٤٤يتعلق باملادة 

  )٢٤(  S/2000/408. 

  )٢٥(  S/2000/409   وS/2000/410. 

العسكريني  فريق املراقبنيأدىل ممثل مايل ببيان بصفته منسق دول   )٢٦(  
 أفريقيا.التابع للجماعة االقتصادية لدول غرب 

النيابـة عـن   واليابان واألردن والنـرويج وباكسـتان والربتغـال (ب   
  .)٢٨(وسرياليون )٢٧(االحتاد األورويب)

ــرئيس (الصــني) علــى       ــاح اجللســة، شــدد ال وعنــد افتت
وأشـار إىل أنـه    ،إحلاح وأمهية املوضوع املعـروض علـى اجمللـس   

منذ أن بدأ تدهور احلالة يف سرياليون استمع جملـس األمـن إىل   
إحاطات إعالمية منتظمة من األمانة العامة وأجـرى عـددا مـن    

بعد ذلك إىل إحاطـة   اجمللسواستمع  املشاورات املفيدة للغاية.
حفظـة   ، الذي وصف احتجاز عدة مئات مـن العام األمنيمن 

بأنـه  اجلبهة املتحدة الثوريـة  لدى  السالم التابعني لألمم املتحدة
. ولـذلك، فقـد ذكَّـر    ‘‘يثري االستياء ويستوجب الـرفض ’’أمر 

عـن أعمـال القـوات    يته زعيم اجلبهة، فـوداي سـنكوه، مبسـؤول   
، وطالب باإلفراج الفـوري وغـري املشـروط    الواقعة حتت قيادته

بـأن البعثـة    اجمللـس  العـام  األمـني عن احملتجزين. وبعـد أن ذكَّـر   
ــ ومل خيطــط هلــا أن تكــون   ،كلت كقــوة حلفــظ الســالم قــد ُش

احلالــة ، قــال إنــه يف ضــوء عمليــة إنفــاذ ومل جتهــز هلــذا الغــرض
املتحـدة حـىت    األمـم  قـوات  حيـد وتعزيـز  البـد مـن تو  اجلديدة، 

تـــدافع عـــن نفســـها وعـــن واليتـــها بفعاليـــة، وحـــىت تســـتطيع  
مـــن املـــرجح أن وملـــا كـــان  املســـاعدة علـــى اســـتقرار احلالـــة.

لبعثـة احلـد األقصـى الـذي أذن بـه      ليتجاوز العنصر العسـكري  
 األمـني ، فقـد أعـرب   )٢٠٠٠( ١٢٨٩جملس األمن يف القـرار  

يف أن يكــون اجمللــس  عــن أملــهروف، الظــ تلــكيف ظــل  ،العــام
ــخاء.     ــر سـ ــد أكثـ ــد جديـ ــع حـ ــتعدا لوضـ ــى   مسـ ــدد علـ وشـ

الصعوبات اليت اللوجستية اليت تواجهها عملية تعزيز القـوات،  
وأثىن على الدول اليت أعربـت عـن اسـتعدادها إلرسـال قـوات      

زعمــاء غــرب  إضــافية. وباإلشــارة إىل الــدعوة الــيت وجههــا     
بعثــة بغيــة الإعــادة النظــر يف واليــة  أفريقيــا، يف مجلــة أمــور، إىل

ــا دورا  ــاإعطائهـ ــح إنفاذيـ ــه أوضـ ــال إنـ ــك  يال  ، قـ ــارض ذلـ عـ
إن  أشـار حتديـدا إىل أنـه أيـا كانـت الواليـة الـيت        بالضرورة، و

__________ 

انضم إىل البيان كل من بولندا واجلمهورية التشيكية وسـلوفاكيا    )٢٧(  
 وهنغاريا.

 ٌدعي ممثل موزامبيق للمشاركة ولكنه مل يدل ببيان.  )٢٨(  
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، فإن األولوية األوىل للمجلس جيب أن تتمثـل يف كفالـة   تتقرر
ــتالك ــا      ام ــيت تنطــوي عليه ــام ال ــى االضــطالع بامله ــدرة عل الق

اجلماعـة االقتصـادية    الذي قدمته عرضبال وفيما يتعلق. ةواليال
رهـن   إنـه  العـام  األمـني قـال   ،تقدمي قـوات للدول غرب أفريقيا 

ومـع   بالدعم املايل واللوجسيت مـن الـدول األعضـاء األخـرى.    
قدرا من التخصص اإلقليمـي أو دون اإلقليمـي يف   تسليمه بأن 

د أشـار  فقـ أمـر طبيعـي وسـليم،    هـو  التصدي للمسائل األمنيـة  
ــديال للمســؤولية العامــة امللقــاة علــى      إىل ــه جيــب أال يعتــرب ب أن

ورأى أن  عاتق األمم املتحـدة، وعلـى اجمللـس بصـورة خاصـة.     
تتمثـل   بعثة بالقدرة القتالية اليت حتتاجهـا الأفضل طريقة لتزويد 

، وتشــكيل تنشــيط عمليــة الســالميف التعــاون مــن أجــل إعــادة 
. ولذلك، فقد دعـا  وات اجلديدةالقمن  لرد السريعلقوة لنواة 

املـــوارد ألن يتـــرجم أقوالـــه إىل أفعـــال، وأن خيصـــص  اجمللـــس
  .)٢٩(املطلوبة من أجل حتقيق ذلك

وخالل املناقشة، أمجع املتكلمون على إدانتهم ألفعـال    
اجلبهة املتحدة الثورية وقيادهتـا، وطـالبوا بـاإلفراج فـورا ودون     

وأعــرب غالبيــة احملتجــزين.  الســالم حفــظشــروط عــن جنــود 
أصـبحت   املتحـدة  األمم ةاملتكلمني عن رأي مفاده أن مصداقي

ــوا علــى حكومــة اململكــة املتحــدة إلرســاهلا     علــى احملــك؛ واثن
قوات إضافية للدفاع عن املطار؛ ويف ضوء التـداعيات احملتملـة   

ــا  الســالم حفــظلألحــداث يف ســرياليون علــى   يف أحنــاء أفريقي
إجـراءات عاجلـة بشـأن األزمـة؛     األخرى، فقد دعوا إىل اختاذ 

ــراج عــن       ــة اإلف ــة لكفال ــى ضــرورة إعطــاء األولوي ــوا عل واتفق
الرهائن، فضال عن حتقيق االستقرار للحالـة مـن خـالل سـرعة     
تعزيز البعثة بنشر القوات املتبقية؛ ورحبوا مبا قـرره مـؤمتر قمـة    

أفريقيـا يف أبوجـا   اجلماعة االقتصادية لدول غرب رؤساء دول 
  قوات إىل سرياليون.من إرسال 

وفيما يتصل بوالية البعثة، ونظرا خلطورة احلالـة علـى     
أرض الواقع وقله أعداد قوات البعثـة، دعـا عـدة مـتكلمني إىل     

ــة علــى وجــه الســرعة    ــة البعث ــرار   ،اســتعراض والي مث اعتمــاد ق
__________ 

  )٢٩(  S/PV.4139 ٥إىل  ٣، الصفحات. 

يف إطـار الفصـل السـابع    بالكامـل  جديد يضع إجراءات البعثـة  
 .)٣٠(يث جيعلها بعثة إلنفاذ السـالم من ميثاق األمم املتحدة، حب

ــدابري   اجمللــسوشــدد ممثــل الصــني علــى أن    جيــب أن يتخــذ الت
 يف ذلــــك  مبــــااملناســــبة فيمــــا يتعلــــق باحلالــــة يف ســــرياليون،  

لضمان تنفيذ تلك الوالية علـى  استعراض الوالية واختاذ تدابري 
توقــع مــن األمانــة العامــة أن تصــيغ قــال إنــه يالنحــو الكامــل. و

أنـه جيـب   وأشـار ممثـل فرنسـا إىل     .)٣١(يف هذا الصدد توصيات
أن يكون هناك متاسـك حقيقـي، وقـدر مـن الفعاليـة احلقيقيـة،       

مل يكـن كافيـا يف حالـة بعثـة      الذي ها،بني والية القوة وحجم
  .)٣٢(األمم املتحدة يف سرياليون

وعلى العكس من ذلك، أعرب ممثلو اململكة املتحـدة    
ــاد الرو  ــتني واالحت ــن رأي   واألرجن ســي وباكســتان واألردن ع

ــام       ــذ مه ــة وتنفي ــة ملعاجلــة احلال ــة كافي ــة احلالي ــاده أن الوالي مف
ــن        ــن الفصــل الســابع م ــا تتضــمن عناصــر م ــة، حيــث أهن البعث

. وأعـــرب ممثـــل اململكـــة املتحـــدة عـــن اتفاقـــه مـــع )٣٣(امليثـــاق
بأن تغـيري واليـة البعثـة     العام األمنياالستنتاج الذي خلص إليه 

ــه   ــاذ الســالم، وأن     يف حــد ذات ــة إلنف ــة فعال ــا إىل بعث ــن حيوهل ل

__________ 

(مايل  ٨ر)؛ والصفحة (اجلزائ ٧إىل  ٥الصفحات  نفسه، املرجع  )٣٠(  
أفريقيــا)؛ اجلماعــة االقتصــادية لــدول غــرب  بصــفته منســق دول 

 ١٨و ١٧(ماليزيـــــا)؛ والصـــــفحتان  ١٥إىل  ١٣والصـــــفحات 
 ٢٢(ناميبيـا)؛ والصـفحتان    ٢٠و ١٩(بنغالديش)؛ والصـفحتان  

(أوكرانيـــــــا)؛   ٢٥ و ٢٤(جامايكـــــــا)؛ والصـــــــفحتان    ٢٣و
 (تونس). ٢٧و ٢٦والصفحتان 

 .٢٨الصفحة  فسه،ن املرجع  )٣١(  

 .٢٦الصفحة  نفسه، املرجع  )٣٢(  

 ٢٠(اململكة املتحدة)؛ والصـفحات   ١٠الصفحة  نفسه، املرجع  )٣٣(  
ــفحة   ٢٢إىل  ــتني)؛ والصـــ ــي)؛   ٢٢(األرجنـــ ــاد الروســـ (االحتـــ

 ٣٣و ٣٢(الربتغـــــال)؛ والصـــــفحتان   ٣١و ٣٠والصـــــفحتان 
 ٣٧(باكســتان)؛ والصــفحتان   ٣٧و ٣٦(اهلنــد)؛ والصــفحتان  

 ردن).(األ ٣٨و
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التحول إىل إنفاذ السالم هو تغيري جـذري للنـهج املتبـع، وهـو     
  .)٣٤(ما ينبغي توخي احلرص عند التفكري فيه

ــم        ــده لألمـ ــان بلـ ــن امتنـ ــرياليون عـ ــل سـ ــرب ممثـ وأعـ
أن الشـــخص العـــادي يف ســـرياليون ال يعلـــم املتحـــدة، وأكـــد 

والفصل السـابع مـن ميثـاق األمـم     الفارق بني الفصل السادس 
ــذلك، فقــد ناشــد   املتحــدة. بوصــفه اجلهــاز ، األمــن جملــسول

ــه املســؤولية األوىل عــن صــون الســالم       ــى عاتق ــع عل ــذي تق ال
ــادة يف ضــمان ســالمة     ــدوليني، أن يأخــذ بزمــام القي واألمــن ال

وســالم وأمــن األشــخاص الــذين قــام  ،شــعب ســرياليون وأمنــه
  .)٣٥(راته امللزمة بشأن سرياليوناجمللس بنشرهم إعماال لقرا

ــرر    ــؤرخاملقـ ــايو  ١٩ املـ ــة  ٢٠٠٠أيار/مـ (اجللسـ
 )٢٠٠٠( ١٢٩٩القرار ): ٤١٤٥

ــة    ــودة يف  ٤١٤٥يف اجللســـــ ــايو  ١٩املعقـــــ أيار/مـــــ
أدرج الــيت ُدعــي ممثــل ســرياليون إىل املشــاركة فيهــا،  ، ٢٠٠٠

ــالة مؤرخـــة  اجمللـــس يف جـــدول أعمالـــه ــايو /أيـــار ١٧رسـ  مـ
 .)٣٦(األمـن  جملـس إىل رئـيس   العـام  ألمـني اموجهة من  ٢٠٠٠
للهجمات األخرية الـيت  يف الرسالة إنه نتيجة  العام األمنيوقال 

شنتها اجلبهة املتحدة الثورية ضد أفـراد بعثـة األمـم املتحـدة يف     
سرياليون واستئناف األعمال العدائية، رئـي أن مـن الضـروري    

ا الـدول  اإلسراع يف نشر الوحدات العسكرية الـيت التزمـت هبـ   
األعضاء للخدمـة يف بعثـة األمـم املتحـدة يف سـرياليون وتعزيـز       

 ١٣ ٠٠٠مبا يصل بقوة البعثـة إىل   العنصر العسكري يف البعثة
ــا كــان  مــن العســكريني  ــراره   اجمللــس. ومل ــد أذن، مبوجــب ق ق

ــغ  ٢٠٠٠( ١٢٨٩ ــوام يبل ــة بق ــراد   ١١ ١٠٠)، للبعث مــن األف
العـدد سـيزداد خـالل    إىل  العـام  األمـني العسكريني، فقد أشـار  

األيام املقبلـة مـع وصـول التعزيـزات؛ ولـذلك، فقـد طلـب إىل        

__________ 

 .١٠الصفحة  نفسه، املرجع  )٣٤(  

 .٢٩الصفحة  نفسه، املرجع  )٣٥(  

  )٣٦(  S/2000/446. 

أن ينظــر يف اختـــاذ اإلجــراءات الالزمـــة لـــإلذن    األمـــن جملــس 
  بتوسيع بعثة األمم املتحدة بصفة مؤقتة.

وخالل اجللسة، اليت مل تشهد إلقاء أي بيانات، وجـه    
 ١٥ني إىل رســـالتني مـــؤرخت اجمللـــسالـــرئيس (الصـــني) انتبـــاه 

ــايوأيار ــل هبمــا    ٢٠٠٠ /م ــل ســرياليون، حيي  مــوجهتني مــن ممث
البيــان الصــادر عــن احلكومــة بشــأن االجتمــاع الثالــث للجنــة   

ــومي للســالم    ــاق ل ــذ اتف ــة بتنفي  ، واخلطــاب)٣٧(املشــتركة املعني
اإلذاعــي الــذي وجهــه رئــيس ســرياليون إىل األمــة، ودعــا فيــه   

ســـالح وإطـــالق أعضــاء اجلبهـــة املتحـــدة الثوريـــة إىل إلقـــاء ال 
ــة      ــابعني للبعثـ ــالم التـ ــظ السـ ــوات حفـ ــراد قـ ــع أفـ ــراح مجيـ سـ

موجهــة  ٢٠٠٠ /مــايوأيار ٩؛ ورســالة مؤرخــة )٣٨(احملتجــزين
إىل األمـــني العـــام مـــن ممثـــل مـــايل، حييـــل هبـــا البيـــان اخلتـــامي 
الجتمـاع قمـة رؤسـاء دول اجلماعـة االقتصـادية لـدول غـرب        

ة بتنفيـذ اتفـاق لـومي    أفريقيا األعضاء يف اللجنة املشتركة املعني
  .)٣٩(٢٠٠٠ مايو /أيار ٩للسالم، املعقود يف أبوجا يف 

مشـــروع  إىلوجـــه الـــرئيس انتبـــاه اجمللـــس وعندئـــذ،   
ودون وطُرح املشروع للتصويت، واعتمد باإلمجـاع   ؛)٤٠(قرار

)، الــذي جــاء فيــه،   ٢٠٠٠( ١٢٩٩بوصــفه القــرار  مناقشــة 
  ضمن مجلة أمور، أن اجمللس:

فـرد   ١٣ ٠٠٠العنصر العسـكري للبعثـة إىل    زيادة قوام يقرر  
عســكري، كحــد أقصــى، مبــن فــيهم املراقبــون العســكريون املنشــورون   

  مراقبا؛ ٢٦٠حاليا والبالغ عددهم 
عــن تقــديره جلميــع الــدول الــيت قامــت بإحلــاق قواهتــا    يعــرب  

بالبعثــة بســرعة، وإتاحــة أفــراد إضــافيني، وعــرض املســاعدة الســوقية        
  ؛يبقي هذه املسألة قيد نظره الفعليأن  يقررو ؛والتقنية

مبوجــب الفصــل الســابع مــن ميثــاق األمـــم       ، متصــرفا يقــرر   
ــرة    ــة يف الفقـ ــود املبينـ ــري القيـ ــدة، أال تسـ ــراره   ٢املتحـ ــن قـ  ١١٧١مـ

على بيع أو توريـد األسـلحة    ١٩٩٨حزيران/يونيه  ٥) املؤرخ ١٩٩٨(
__________ 

  )٣٧(  S/2000/433. 

  )٣٨(  S/2000/434. 

  )٣٩(  S/2000/441. 

  )٤٠(  S/2000/449. 
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مقصـورا  واألعتدة ذات الصلة املقرر أن يكون استخدامها يف سرياليون 
    .على الدول األعضاء اليت تتعاون مع البعثة ومع حكومة سرياليون

(اجللســــة  ٢٠٠٠/يوليــــه متوز ٥ املــــؤرخاملقــــرر   
  )٢٠٠٠( ١٣٠٦): القرار ٤١٦٨

ــايوأيار ١٩يف    ــدم ٢٠٠٠ /م ــني، ق ــام األم ــرا  الع تقري
أن احلالـة يف  يف سـرياليون، الحـظ فيـه     املتحـدة  األممعن بعثة 

رة وحرجـة إمجـاال؛ وأدان فيـه اهلجمـات     سرياليون ظلـت متـوت  
املســلحة الــيت عمــد إىل شــنها مقــاتلون مــن اجلبهــة املتحــدة        
الثورية بـال اسـتفزاز علـى أفـراد حفـظ السـالم التـابعني لألمـم         
ــراد األمــم      ــاموا باحتجــاز عــدة مئــات مــن أف املتحــدة، كمــا ق

قيــادة  وطالــب   .)٤١(املتحــدة، باعتبارهــا أعمــاال غــري مقبولــة    
وحدة الثورية باإلفراج فورا وبدون شروط عن سـائر  اجلبهة امل

موظفي األمم املتحدة الذين ال يزالون حمتجزين لديها، وناشـد  
اجلهات ذات النفوذ لدى هذه اجلبهة مواصلة العمل يف سـبيل  

أوصى أيضا بأن ينظـر  إىل ذلك،  باإلضافة. وحتقيق هذه الغاية
ذلك اختـاذ تـدابري   يف تعزيز نظام اجلزاءات، مبا يف  األمن جملس

ملنع قادة اجلبهة املوحدة الثورية مـن جـين مكاسـب اسـتغالهلم     
 األمـني وأشـار   غري القانوين للموارد املعدنية، وال سيما املـاس. 

جيــب يف تلــك الظــروف الصــعبة تكميــل اجلهــود  إىل أنــه العــام
السياسية النشطة ملسـاعدة شـعب سـرياليون علـى تغـيري مسـار       

ولــذلك،  وة عســكرية هلــا مصــداقيتها.األحــداث يف بلــده، بقــ
بزيــادة قــوام القــوة للوصــول هبــا إىل قــوام تعــداده   فقــد أوصــى

ــك بغــرض إضــفاء االســتقرار      ١٦ ٥٠٠ ــرد عســكري، وذل ف
ــد. وأشــار    ــة يف البل ــة،   العــام األمــنيعلــى احلال ــة البعث إىل والي

فالحــظ أنــه ال يعــارض إســناد واليــة قويــة إلنفــاذ الســالم إىل   
الفصل السابع، طاملا كان بوسـع األمـم املتحـدة     البعثة يف إطار

أن حتصــل مــن الــدول األعضــاء ذات القــدرة اجلــاهزة علــى       
املوارد الالزمـة لالضـطالع باملهـام الـيت تنطـوي عليهـا الواليـة        
ــميم      ــدويل اإلرادة والتصـ ــع الـ ــر اجملتمـ ــا أظهـ ــدة، وطاملـ اجلديـ

__________ 

  )٤١(  S/2000/455 ١٢٨٩، املقدم عمال بالقرار )٢٠٠٠.( 

ـــي  فـأنـه   العـام  األمـني . وأضـاف  الالزمني لـدعم هـذا االلتـزام   
هنايـــة املطـــاف، ال ميكـــن التوصـــل إىل حـــل دائـــم لألزمـــة إال  
ــكرية     ــالقوة العسـ ــه بـ ــن فرضـ ــية؛ إذ ال ميكـ ــائل السياسـ بالوسـ

مسـؤولية خاصـة تتمثـل     وحدها، مع حتمل حكومـة سـرياليون  
يف العمــل احلثيــث لوضــع وتنفيــذ اخلطــوات الضــرورية إلقــرار  

وخباصـة   السالم بالتشاور مـع الشـركاء اإلقليمـيني والـدوليني،    
اســتمرار عمليــة نــزع الســالح والتســريح وإعــادة اإلدمــاج إىل 

  جانب إعادة تشكيل القوات املسلحة لسرياليون.  
 يوليـه  /متـوز  ٥املعقودة يف  )٤٣)(٤٢(٤١٦٨ويف اجللسة   
 العــام األمــنييف جــدول أعمالــه تقريــر  اجمللــس، أدرج ٢٠٠٠

__________ 

 يه/يونحزيران ٢١املعقودة كجلسة خاصة يف  ٤١٦٣يف اجللسة   )٤٢(  
بوفد جلنة الستة املعنيـة بسـرياليون والتابعـة     اجمللس، التقى ٢٠٠٠

، جمللس الوساطة واألمن للجماعة االقتصادية لدول غرب أفريقيـا 
الذي ضم وزير خارجية مـايل (رئـيس الوفـد)، ووزراء خارجيـة     
توغــو وغانــا وليربيــا ونيجرييــا، والقــائم باألعمــال بالنيابــة للبعثــة  

لجماعــة ، واألمــني التنفيــذي لاملتحــدة األمــم الدائمــة لغينيــا لــدى
 األمــن جملــسأفريقيــا. وأجــرى أعضــاء االقتصــادية لــدول غــرب 

ــرياليون، اتفقــوا       ــة يف س ــة للحال ــة كامل ــة مناقش ــة الوزاري واللجن
ــا  ــا لألهــداف احملــددة يف    خالهل ــهم املشــتركة، وفق ــى أن غايت عل

مجيـع   اتفاق لومي، هي إعـادة االسـتقرار واألوضـاع الطبيعيـة يف    
أحناء سرياليون، ووضع حد للعنف، وتشجيع املصاحلة بني مجيـع  

وأدان أعضاء اجمللـس واللجنـة التابعـة للجماعـة     . أطراف الصراع
االقتصادية استمرار احتجاز اجلبهة الثورية املتحدة ملوظفي حفظ 
السالم التابعني لألمم املتحـدة، ومنـع حريـة االنتقـال لعـدد كـبري       

ــد  مــن مــوظفي األمــم امل  ، وطــالبوا تحــدة اآلخــرين يف شــرق البل
باإلفراج الفوري وغري املشـروط عـن مجيـع أفـراد األمـم املتحـدة       

أعـرب أعضـاء جملـس األمـن ووفـد      . كمـا  احملتجزين أو املطـوقني 
اجلماعـة االقتصــادية لــدول غــرب أفريقيــا عــن قلقهــم إزاء احلالــة  

ول وأهـابوا جبميـع األطـراف ضـمان وصـ      ،اإلنسانية يف سرياليون
ــو مــأمون ودون معوقــات إىل َمــن       ــاعدة اإلنســانية علــى حن املس

أبلـغ أعضـاء جملـس األمـن     . وأخـريا،  حيتاجون إليهـا يف سـرياليون  
أعضاء وفـد اجلماعـة االقتصـادية باملناقشـة اجلاريـة داخـل جملـس        
األمن بشأن مشـاريع قـرارات عـن تعزيـز بعثـة األمـم املتحـدة يف        

وواردات األسـلحة، وبشـأن    سرياليون، ومراقبـة صـادرات املـاس   
 .توفري العدالة
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ــذكور أعــاله  ــتني وا )٤٤(امل ــو األرجن ــات ممثل لصــني . وأدىل ببيان
ــاد األورويب)   ــن االحتـ ــة عـ ــا (بالنيابـ ــدا وفرنسـ ــايل  )٤٥(وكنـ ومـ

 الواليـــاتوهولنـــدا واالحتـــاد الروســـي واململكـــة املتحـــدة و    
  .املتحدة

أن وتكلــم ممثــل ســرياليون قبــل التصــويت، فأشــار إىل   
ــوع       ـــب وق ــيس سب ــاس ســرياليون ل التصــدير غــري املشــروع مل

السـلمي   بـة كـربى أمـام احلـل    الصراع فحسب، وإمنا أيضـا عق 
ــربه   للصــراع إســهاما كــبريا يف  ، ورحــب باعتمــاد القــرار واعت

ووافـق عـدة    .)٤٦(السعي حنو السـالم واالسـتقرار يف سـرياليون   
متكلمني على أن التدابري الـواردة يف مشـروع القـرار ٌتعـد أداة     

 لوقف استغالل املاس واالجتار به على حنـو غـري مشـروع   هامة 
الســـالم واالســـتقرار يف  مـــن أجـــل املســـاعدة يف إعـــادة إقـــرار

  .)٤٧(سرياليون
ن الثروة الطبيعية لسرياليون جيب أن إ وقال ممثل كندا  

ورحــب بالنــهج تســتغل لصــاحل الشــعب الســرياليوين بأمجعــه،   
املـاس السـرياليوين   املتوازن الذي يتبناه القرار، الذي يسـتهدف  

. وبعـد أن  غري املشـروع مـن خـالل نظـام إلصـدار الشـهادات      
ســـؤولية صـــناعة املـــاس عـــن أن تكـــون يقظـــة يف  مأشـــار إىل 

ينبغـي أن يتخـذ    األمـن  جملـس ، أضـاف أن  عملياهتا وممارسـاهتا 

__________ 

لإلطــالع علــى مزيــد مــن املعلومــات عــن املناقشــة الــيت دارت يف   )٤٣(  
هذه اجللسة، انظر الفصـل احلـادي عشـر، اجلـزء الثالـث، القسـم       

 من امليثاق. ٤١باء، فيما يتعلق باملادة 

  )٤٤(  S/2000/455. 

تركيـا، واجلمهوريـة   بلغاريـا، وبولنـدا، و  انضم إىل البيان كل من   )٤٥(  
التشــيكية، ورومانيــا، وســلوفاكيا، وقــربص، والتفيــا، وليتوانيــا،   

 .ومالطة، وهنغاريا

  )٤٦(  S/PV.4168 ٣ و ٢، الصفحتان. 

(اململكة املتحدة)؛ والصفحتان  ٥ و ٤الصفحتان  نفسه، املرجع  )٤٧(  
ــات( ٦ و ٥ (االحتــاد الروســي)؛   ٧)؛ والصــفحة املتحــدة الوالي

 (الصني). ٩و ٨رجنتني)؛ والصفحتان (األ ٨والصفحة 

ــة      ــدعم اإلقليمي ــد مــن اإلجــراءات للتعامــل مــع مصــادر ال املزي
  .)٤٨(لجبهة املتحدة الثوريةل

ويف إشـارة إىل الطبيعـة احملـددة زمنيـا لنظـام اجلــزاءات        
عـــن  املتحـــدة لواليـــاتا، أعربـــت ممثلـــة اجمللـــسفرضـــها  الـــيت

حتفظاهتــا إزاء فاعليــة ربــط اجلــزاءات بإطــار زمــين، مؤكــدة أن 
املعيار الوحيد الذي يسمح به إلهناء اجلزاءات جيـب أن يكـون   

أال وهـو  تغيري السلوك الذي أدى إىل فرضـها يف بدايـة األمـر،    
لتـــأجيج الصـــراع يف أن تكـــف اجلبهـــة عـــن اســـتخدام املـــاس 

كومــــة ســــيطرهتا الكاملــــة علــــى ، وأن متــــارس احلســــرياليون
ويف حــني أيــد ممثــل هولنــدا إجــراء اســتعراض       .)٤٩(مواردهــا

حـدود زمنيـة    دوري لنظام اجلزاءات، فإنه اعترض على فـرض 
ــرار       ــة عــدم اختــاذ ق ــا يف حال ــاء اجلــزاءات تلقائي ــؤدي إىل إلغ ت

  .)٥٠(يقضي بتمديدها
ــل الصــني عــن        ــك، أعــرب ممث وعلــى العكــس مــن ذل
حتديـــد مـــدة اجلـــزاءات الـــوارد يف نـــص  إزاء عنصـــرارتياحـــه 

أن أي جـــزاءات يفرضـــها جملـــس ، وأوضـــح مشـــروع القـــرار
ينبغـي إجـراء    ، وأنـه األمن ينبغي أال تكـون غـري حمـددة األجـل    

ــة    ــراء التعـــديالت الالزمـ ــذا التـــدبري وإجـ اســـتعراض دوري هلـ
وباملثل، شدد ممثل االحتـاد الروسـي    .)٥١(حسب مقتضى احلالة

مبكــان أن تكــون مــدة ســريان اجلــزاءات  مــن األمهيــةأنــه علــى 
بالنسبة لصادرات املـاس غـري املشـروعة مـن سـرياليون، حمـددة       

، موضـحا  بثمانية عشر شهرا من وقت اعتماد مشروع القـرار 
بعــد ذلــك الســتعراض الوضــع يف  اجمللــس أنــه ينبغــي أن جيتمــع

سرياليون مرة أخرى، على أن يتخذ، عنـد االقتضـاء، قـرارات    

__________ 

 .١٠ و ٩الصفحتان  نفسه، املرجع  )٤٨(  

 .٦ و ٥الصفحتان  نفسه، املرجع  )٤٩(  

 .١١ و ١٠الصفحتان  نفسه، املرجع  )٥٠(  

 .٩ و ٨الصفحتان  نفسه، املرجع  )٥١(  
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كان ينبغي متديد اجلزاءات، أو ما إذا كـان يـتعني   بشأن ما إذا 
  .)٥٢(تعديلها أو اختاذ إجراءات تكميلية

أن يــتمكن جملــس وأعــرب ممثــل فرنســا عــن األمــل يف   
األمن من أن يقرر بسرعة زيادة عدد أفراد بعثة األمم املتحـدة  
يف سرياليون على حنو ما اقترح يف تقرير األمـني العـام األخـري،    

الســيد فــوداي ســنكوه واألشــخاص اآلخــرين  تقــدمي  وكــذلك
 املســؤولني عــن انتــهاكات اتفــاق لــومي للســالم إىل احملاكمــة. 

ن حتتــرم علــى الفــور  املتحــدة الثوريــة ألاجلبهــة وبعــد أن دعــا 
لسيد فـوداي  ، رأى أن اوبدون شروط االلتزامات اليت قطعتها

عتـــرب واحـــدا مـــن الشـــركاء يف عمليـــة  ســـنكوه ال ميكـــن أن ُي
، نظــرا ملســؤوليته الشخصــية عــن    ت أي ظــروفالســالم حتــ 

  .)٥٣(األحداث اليت وقعت مؤخرا يف سرياليون
ــه        ــد القــرار، مشــريا إىل أن ــل مــايل عــن تأيي ــع ممث وامتن

لـدول   اجلماعـة االقتصـادية   التشكيك يف سـلوك إحـدى دول  ب
غرب أفريقيا، وهي ليربيا، فإن القـرار يسـئ إىل عالقـة العمـل     

ن التحقيـق  جلماعة االقتصـادية. ونظـرا أل  وا اجمللساملتنامية بني 
الذي جتريه اجلماعة االقتصادية بشأن جتارة املاس مل يسـتكمل  

يـثري قلـق    توجيـه أصـابع االهتـام إىل ليربيـا    ، فقد أضاف أن بعد
تـداعيات  اجلماعة االقتصادية، وأشـار إىل أن ذلـك قـد حيـدث     

  .)٥٤(على عملية السالم
(جامايكا) انتبـاه   ويف اجللسة نفسها، وجهت الرئيسة  
وطُرح  ؛)٥٥(إىل مشروع قرار مقدم من اململكة املتحدة اجمللس

صـوتا مؤيـدا    ١٤مشروع القـرار للتصـويت، واعتمـد بأغلبيـة     
مقابــل ال شــئ وامتنــاع عضــو واحــد عــن التصــويت (مــايل)،   

)، الذي جاء فيـه، ضـمن مجلـة    ٢٠٠٠( ١٣٠٦بوصفه القرار 
  :اجمللس أمور، أن

__________ 

 .٧الصفحة  نفسه، املرجع  )٥٢(  

 .١٢ و ١١الصفحتان  نفسه، املرجع  )٥٣(  

 .٧ و ٦صفحتان ال نفسه، املرجع  )٥٤(  

  )٥٥(  S/2000/635. 

ع الـدول التـدابري الالزمـة حلظـر االسـترياد      أن تتخـذ مجيـ   يقرر  
ــن ســرياليون إىل         ــاس اخلــام م ــري املباشــر لكــل أصــناف امل املباشــر أو غ

  أراضيها؛
مــن حكومــة ســرياليون أن تكفــل علــى وجــه الســرعة   يطلــب  

  تطبيق نظام فعال لشهادة املنشأ لتنظيم جتارة املاس يف سرياليون؛
ــدول، واملنظمــات الدول  يطلــب أيضــا    ــن  إىل ال ــا م ــة، وغريه ي

اهليئات ذات الصلة أن تقدم املساعدة إىل حكومـة سـرياليون إذا كانـت    
قادرة على ذلـك لتيسـري تطبيـق نظـام فعـال لشـهادة املنشـأ تطبيقـا تامـا          

  فيما يتعلق باملاس اخلام يف سرياليون؛
أن يكـــون املـــاس اخلـــام الـــذي تـــتحكم فيـــه حكومـــة    يقـــرر  

شأ ُمعفـى مـن التـدابري املفروضـة يف     سرياليون عن طريق نظام شهادة املن
  ؛عندما تكون اللجنة قد أبلغت اجمللس أعاله ١الفقرة 

لفتـرة   أعـاله  ١أن ُتفرض التدابري املشار إليهـا يف الفقـرة   يقرر   
ســيقوم، يف هنايــة هــذه الفتــرة،     أنــه ويؤكــد؛ شــهرا ١٨أوليــة مــدهتا  

  ؛باستعراض احلالة يف سرياليون
بلغ اللجنة املنشـأة مبوجـب القـرار    من مجيع الدول أن ت يطلب  
ــرار،    ٣٠)، يف غضــــون ١٩٩٧( ١١٣٢ ــذا القــ ــاذ هــ ــا مــــن اختــ يومــ

بــاإلجراءات الــيت تكــون قــد اختــذهتا تنفيــذا للتــدابري املفروضــة مبوجــب   
  ؛أعاله ١الفقرة 

ــتطالعية يف   يطلـــب   ـــة اســـتماع اسـ ـــد جلســــ ــة عقـ إىل اللجنـ
للنظــر يف دور   ٢٠٠٠متوز/يوليــه   ٣١يتجــاوز  نيويــورك يف موعــد ال 

املـــاس يف الصـــراع اجلـــاري يف ســـرياليون والعالقـــة بـــني جتـــارة املـــاس   
ــهاكا      ــاد ذي الصــلة انت املســتخرج يف ســرياليون وجتــارة األســلحة والعت

  ؛)١٩٩٨( ١١٧١للقرار 
إجراء استعراض أول للتـدابري املفروضـة مبوجـب الفقـرة      يقرر  

، واملزيـد مـن   ٢٠٠٠أيلول/سـبتمرب   ١٥، يف موعد ال يتجـاوز  أعاله ١
  ؛هذه االستعراضات كل ستة أشهر من تاريخ اختاذ القرار

إىل األمني العام أن ينشئ، بالتشاور مع اللجنـة، فريقـا    يطلب  
من اخلرباء لفترة أولية مدهتا أربعة أشهر، تتألف من مخسة أعضـاء علـى   

  .األكثر
(اجللســـة  ٢٠٠٠متوز/يوليـــه  ١٧ املـــؤرخاملقـــرر   

 ئيسبيان من الر): ٤١٧٣
 /يوليــــــهمتوز ١٧املعقــــــودة يف  ٤١٧٣يف اجللســــــة    
ــن    ٢٠٠٠ ــة عــ ــان بالنيابــ ــا) ببيــ ــة (جامايكــ ــت الرئيســ ، أدلــ
  :اجمللس، جاء فيه، ضمن مجلة أمور، أن )٥٦(اجمللس

__________ 

  )٥٦(  S/PRST/2000/24. 
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ــام      ــده الت ــن تأيي ــرب ع ــام      يع ــني الع ــذي اختــذه األم ــرار ال للق
بتشكيل عملية عسكرية من جانب بعثة األمم املتحدة لتقـدمي املسـاعدة   
إىل سرياليون لتخليص حفظة السالم واملـراقبني العسـكريني التـابعني هلـا     

  ؛احملاصرين يف كايالهون
إعجابـه مبـا   وألن العملية كللت بالنجاح،  يعرب عن ارتياحه  

أبدتــه مجيــع قــوات بعثــة األمــم املتحــدة الــيت اشــتركت يف هــذه العمليــة  
  ؛الصعبة واخلطرة من كفاءة مهنية وتصميم ونشاط

ألســرة الرقيــب اهلنــدي كريشــنان   عــن عميــق تعازيــهيعــرب   
عـن تعاطفـه    أيضـا  يعـرب و ؛كومار الذي ضحى حبياته يف سبيل السالم

    .مع أولئك الذين ُجرحوا
(اجللسـة   ٢٠٠٠/أغسـطس  آب ٤املـؤرخ   املقرر  

  )٢٠٠٠( ١٣١٣): القرار ٤١٨٤
ــايوأيار ١٩يف    ــدم ٢٠٠٠ /م ــني، ق ــام األم ــرا  الع تقري
 العـام  األمـني . والحـظ  )٥٧(يف سرياليون حدةاملت األممعن بعثة 

أن احلالة يف سرياليون ظلت متوترة وحرجة إمجـاال،  يف تقريره 
وخباصـــة يف ضـــوء اهلجمـــات املســـلحة الـــيت عمـــد إىل شـــنها  
مقــاتلون مــن اجلبهــة املتحــدة الثوريــة بــال اســتفزاز علــى أفــراد  
حفــظ الســالم التــابعني لألمــم املتحــدة، كمــا قــاموا باحتجــاز   

قيــادة اجلبهــة وطالــب  اد كــبرية مــن أفــراد األمــم املتحــدة.أعــد
املوحدة الثوريـة باختـاذ خطـوات عاجلـة لكفالـة اإلفـراج فـورا        
ــذين ال       ــم املتحــدة ال ــوظفي األم ــدون شــروط عــن ســائر م وب
يزالون حمتجزين لديها، وناشد اجلهات ذات النفوذ لدى هـذه  

 باإلضـافة . واجلبهة مواصلة العمل يف سـبيل حتقيـق هـذه الغايـة    
ــر يف  األمـــن جلـــسأهـــاب مبإىل ذلـــك،  ــام أن ينظـ ــز نظـ تعزيـ

اجلزاءات، مبـا يف ذلـك اختـاذ تـدابري ملنـع قـادة اجلبهـة املوحـدة         
الثوريــة مــن جــين مكاســب اســتغالهلم غــري القــانوين للمــوارد    

بزيـادة قـوام القـوة     وأخـريا، أوصـى   املعدنية، وال سـيما املـاس.  
فرد عسـكري، وذلـك    ١٦ ٥٠٠للوصول هبا إىل قوام تعداده 

  بغرض إضفاء االستقرار على احلالة يف سرياليون.

__________ 

  )٥٧(  S/2000/455 ١٢٨٩، املقدم عمال بالقرار )٢٠٠٠.( 

تقريـرا   العـام  األمـني ، قدم ٢٠٠٠ /يوليهمتوز ٣١ويف   
، أكـد فيـه جمـددا    )٥٨(يف سـرياليون  املتحـدة  األمـم أخر عن بعثة 

احلالة يف سرياليون ظلت خطـرية وقابلـة لالنفجـار، وأشـار      أن
ميكـــن حتقيـــق الســـالم  إىل أنـــه يف ظـــل الظـــروف القائمـــة، ال

واالستقرار يف البلد من خالل الوسائل السياسية أو العسـكرية  
وحدها، وإمنا من خالل إتباع هنج مجاعي وتركيز اجلهود مـن  

يســتند إىل وجــود عســكري   أجــل التوصــل إىل حــل سياســي  
دويل فعال وجدير بالثقة. ولذلك، فقـد أوصـى بتمديـد واليـة     

  ملدة ستة أشهر أخرى. البعثة
ــة    ــودة يف  ٤١٨٤ويف اجللســ  /أغســــطسآب ٤املعقــ
 العـام  األمـني يف جدول أعماله تقريـري   اجمللس، أدرج ٢٠٠٠

املذكورين أعـاله. ويف اجللسـة، الـيت ُدعـي ممثـل سـرياليون إىل       
إىل رسـالة   اجمللـس املشاركة فيها، وجه الرئيس (ماليزيا) انتبـاه  

هبــا  مــن ممثـل ســرياليون، حييـل   ٢٠٠٠ /يوليـه متوز ٢٤مؤرخـة  
خطاب ألقاه رئيس سرياليون وأعلـن فيـه، ضـمن مجلـة أمـور،      

؛ )٥٩(أنه سيأمر قريبـا بوضـع مدونـة للسـلوك للقـوات املسـلحة      
 األمـني موجهـة مـن    ٢٠٠٠ أغسطس /آب ٢ورسالة مؤرخة 

عـيَّن فريقـاً    بأنـه  اجمللـس يبلغ فيهـا   األمن جملسإىل رئيس  العام
)، ٢٠٠٠( ١٣٠٦مـن القـرار    ١٩من اخلرباء، عمـال بـالفقرة   

وذلـــك جلمـــع املعلومـــات عـــن االنتـــهاكات احملتملـــة للتـــدابري 
ــرة   ــة مبوجـــب الفقـ ــرار  ٢املفروضـ ــن القـ ) ١٩٩٨( ١١٧١مـ

والعالقة بني جتارة املاس وجتـارة األسـلحة والعتـاد ذي الصـلة،     
وللنظــــر يف مــــدى كفايــــة نظــــم مراقبــــة احلركــــة اجلويــــة يف 

  .)٦٠(املنطقة
إىل مشــــروع  لــــساجملووجـــه الــــرئيس أيضــــا انتبــــاه    
ــرار ــد     ؛)٦١(قــ ــويت، واعتمــ ــرار للتصــ ــروع القــ ــرح مشــ وطُــ

__________ 

  )٥٨(  S/2000/751 ١٢٨٩، املقدم عمال بالقرار )٢٠٠٠.( 

  )٥٩(  S/2000/727. 

  )٦٠(  S/2000/756. 

  )٦١(  S/2000/764.  
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)، الـذي جـاء فيـه،    ٢٠٠٠( ١٣١٣، بوصـفه القـرار   باإلمجاع
  ضمن مجلة أمور، أن اجمللس:

لغايــة  يف ســرياليون املتحــدة األمــم متديــد واليــة بعثــة   يقــرر  
  ؛٢٠٠٠أيلول/سبتمرب  ٨

تفـاق لـومي   أن االنتهاكات الواسعة النطاق واخلطـرية ال  يعترب  
ــل      (S/1999/777)للســالم  ــذ أوائ ــة من ــة املتحــدة الثوري ــل اجلبه مــن قب

تشـكل اهنيـارا للبيئـة السـابقة الـيت اتسـمت بالتسـاهل         ٢٠٠٠أيار/مايو 
عــزى إىل تعــاون الطــرفني، عمومــا، والــيت كانــت تســتند إىل االتفــاق وُت

ــة األمــم املتحــدة يف ســرياليون      ــد مســتمر لبعث ــاك هتدي ــه ســيكون هن وأن
ــا يســمح       و ــة، مب ــرار األحــوال األمني ــة ســرياليون إىل حــني إق ــن دول ألم

بإحراز تقدم حنو حل الرتاع يف سرياليون على حنـو سـلمي، وأنـه ينبغـي     
أن يكون هناك تعزيز مالئم هليكـل البعثـة وقـدراهتا ومواردهـا وواليتـها      

 من أجل جماهبة ذلك التهديد؛
ــة علــى    يســلّم   ــأن هجــوم اجلبهــة املتحــدة الثوري ــذ   ب ــة من البعث
قد كشف نقـاط الضـعف اخلطـرية الكامنـة يف هيكـل       ٢٠٠٠أيار/مايو 

البعثة وقيادتـهــــا وسيطرهتـــــا ومواردهـــــــا، على النحـو املشـار إليـه يف    
، الـيت أوردت النتـائج   ٢٠٠٠متوز/يوليـه   ٣١تقرير األمني العام املؤرخ 

لـيت زارت سـرياليون يف   اليت توصلت إليهـا بعثـة األمـم املتحـدة للتقيـيم ا     
ويرحــــب ، ٢٠٠٠حزيران/يونيــــه  ٨أيار/مــــايو إىل  ٣١الفتــــرة مــــن 

بالتوصـــيات املقدمـــة وبـــاإلجراءات املتخـــذة بالفعـــل للتصـــدي ألوجـــه 
إىل األمـني العـام أن يتخـذ مزيـدا مـن اخلطـوات        ويطلبالقصور تلك، 

    .العاجلة لتنفيذ هذه التوصيات من أجل حتسني أداء البعثة وقدراهتا
(اجللسة  ٢٠٠٠/أغسطس آب ١٤املقرر املؤرخ   

  )٢٠٠٠( ١٣١٥): القرار ٤١٨٦
 /أغســــطسآب ١٤املعقــــودة يف  ٤١٨٦يف اجللســــة   
 العــام األمــنييف جــدول أعمالــه تقريــر  اجمللــس، أدرج ٢٠٠٠

يف  املتحـــدة األمـــمعـــن بعثـــة  ٢٠٠٠ /يوليـــهمتوز ٣١املـــؤرخ 
ــرياليون ــريالي  )٦٢(سـ ــل سـ ــة، الـــيت ُدعـــي ممثـ ون إىل . ويف اجللسـ

إىل رسـالة   اجمللـس املشاركة فيها، وجه الرئيس (ماليزيا) انتبـاه  
موجهة مـن ممثـل سـرياليون،     ٢٠٠٠ /أغسطسآب ٩مؤرخة 

 اجمللــسحييــل هبــا رســالة مــن رئــيس ســرياليون يطلــب فيهــا إىل 
اكمــة حمل الشــروع يف عمليــة إلنشــاء حمكمــة خاصــة لســرياليون

ني معهم املسـؤولني عـن   أعضاء اجلبهة املتحدة الثورية واملتعاون

__________ 

  )٦٢(  S/2000/751. 

ارتكاب اجلرائم ضد شعب سرياليون، وعن أخذ الرهـائن مـن   
ــابعني لألمــم      ــراد العــاملني يف جمــال حفــظ الســالم الت بــني األف

إىل  اجمللـس انتبـاه   اجمللـس وبعد ذلك، وجه رئـيس   .)٦٣(املتحدة
وطُرح مشـروع القـرار للتصـويت، واعتمـد      ؛)٦٤(مشروع قرار

)، ٢٠٠٠( ١٣١٥وصــفه القــرار  ، بباإلمجــاع ودون مناقشــة 
 الذي جاء فيه، ضمن مجلة أمور، أن اجمللس:

إىل األمني العام التفاوض بشأن اتفاق يتم مع حكومـة   يطلب  
  ؛سرياليون إلنشــاء حمكمـــة خاصـــة مستقلـــة مبا يتفق مع القرار

بأن يشمل االختصاص املوضـوعي للمحكمـة اخلاصـة     يوصي  
بـة ضـد اإلنسـانية، وجـرائم احلـرب وغريهـا       بوجه خاص اجلـرائم املرتك 

مــن االنتــهاكات اجلســيمة للقــانون اإلنســاين الــدويل، وكــذلك اجلــرائم  
  اخلاضعة لقانون سرياليون ذي الصلة واملرتكبة ضمن أراضي سرياليون؛

بــأن ُيســند إىل احملكمــة اخلاصــة اختصــاص      يوصــي كــذلك   
ــن     ــرب مـ ــون القســـط األكـ ــذين يتحملـ ــخاص الـ ــمل األشـ شخصـــي يشـ

َمبــن يف ذلـك    ٢املسؤولية عن ارتكـاب اجلـرائم املشـار إليهـا يف الفقـرة      
الزعماء الـذين، بارتكـاهبم تلـك اجلـرائم، هـددوا بـاخلطر إنشـاء وتنفيـذ         

  عملية السالم يف سرياليون؛
األمــني العــام أن يـــوفد، عنــد     إىليف هــذا الصــدد،  يطلــب،   

عـداد التقريـر املشـار    الضرورة، الفريق الالزم من اخلرباء إىل سرياليون إل
  ؛٦إليه يف الفقرة 

إىل األمني العام أن يقدم إىل جملـس األمـن تقريـرا عـن      يطلـب  
تنفيذ هذا القرار، وال سيما عن املشاورات واملفاوضات اليت جيريها مع 
حكومة سرياليون فيما يتعلق بإنشاء احملكمة اخلاصـة، وأن يتضـمن هـذا    

  .يوما من تاريخ القرار ٣٠صاه التقرير توصيات، وذلك يف موعد أق
ــرر   ــ اناملقــــ ــبتمرب أيلول ٢٠  و ٥ اناملؤرخــــ /ســــ

 ان): القرار٤١٩٩  و ٤١٩٣ تان(اجللس ٢٠٠٠
  )٢٠٠٠( ١٣٢١  ) و٢٠٠٠( ١٣١٧

 ٢٠و ٥املعقــودتني يف  ٤١٩٩و ٤١٩٣يف اجللســتني   
يف جـدول   اجمللـس ، علـى التـوايل، أدرج   ٢٠٠٠ /سبتمربأيلول

 ٢٠٠٠ /أغسـطس آب ٢٤ؤرخ املـ  العـام  األمـني أعماله تقريـر  
ــة   ــمعــن بعث ــرره   )٦٥(يف ســرياليون املتحــدة األم ــا ق ــا مل . وإتباع

__________ 

  )٦٣(  S/2000/786. 

  )٦٤(  S/2000/789. 

  )٦٥(  S/2000/832   ــالقرار ــال بـــ ــدم عمـــ ). ويف ٢٠٠٠( ١٣١٣، املقـــ
ــس، أدرج ٤١٩٩اجللســة  ــه   اجملل إضــافة  أيضــايف جــدول أعمال
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) مــــن تعزيــــز العنصــــر   ٢٠٠٠( ١٣١٣يف القــــرار  اجمللــــس
إضافة قوة احتياطية مدعَّــمة، فـإن   العسكري للبعثة من خالل 

، عقـب مشـاورات مـع البلـدان املسـامهة بقـوات،       العـام  األمني
ــا  ــفا للمهــ ــره وصــ ــة  أورد يف تقريــ ــتعني علــــى البعثــ م الــــيت يــ

االضـــطالع هبـــا يف البيئـــة الســـائدة يف ســـرياليون، ومفهـــوم      
عملياهتـــا، واملـــوارد الالزمـــة هلـــا. ومـــن أجـــل تعزيـــز هيكـــل   
عمليات البعثـة وفعاليتـها الكليـة والنشـر التـدرجيي لعـدد أكـرب        

 العـام  األمـني ، أوصـى  من األفراد يف مناطق سرياليون الرئيسـية 
يف القـوام العسـكري للبعثـة إىل    بزيـادة   مـن األ جملـس بأن يأذن 

ــغ   ــهم   ٢٠ ٥٠٠مســتوى يبل ــرد عســكري، من ــا  ٢٦٠ف مراقب
عسكريا، وذلك لتمكينها مـن إكمـال املـرحلتني األولـيني مـن      

أنـه  عـن اعتقـاده    العـام  األمـني . وأعـرب  النشر املتقدم للقـوات 
ميكن، يف ظل الظـروف القائمـة، حتقيـق املهـام األوليـة للبعثـة،       

)، إىل حـد  ٢٠٠٠( ١٣١٣لنحـو املشـار إليـه يف القـرار     على ا
كـــبري يف إطـــار الواليـــة احلاليـــة للبعثـــة، اســـتنادا إىل القـــرارين 

ــتباك ٢٠٠٠( ١٢٨٩) و ١٩٩٩( ١٢٧٠ ــد االشـــ )، وقواعـــ
القوية، شريطة أن تزود الدول األعضاء البعثة باملوارد والـدعم  

األمنيـة   إبقاء احلالـة ولذلك، فقد أعرب عن اعتزامه  الالزمني.
والسياسية واإلنسانية يف سرياليون قيد االستعراض الوثيق، مع 

لتقدمي أية توصيات إضافية، مبـا   اجمللسإبقاء خيار الرجوع إىل 
فيهــا إمكانيــة مواصــلة تعزيــز القــوة و/أو واليتــها، إذا كــان ال  
 بــد مــن ذلــك لتحقيــق أهــداف اجملتمــع الــدويل يف ســرياليون.   

املقترحـة يف الوجـود العسـكري لألمـم     ونظـرا للزيـادة   وأخريا، 
الــدول األعضــاء إىل  العــام األمــنياملتحــدة يف ســرياليون، دعــا 

دعم البعثة، وال سيما الـيت لـديها القـدرة علـى تـدريب قـوات       
ــدها مبعــدات أو إتاحــة غــري     ــة واملســتقبلية أو تزوي ــة احلالي البعث

  .ذلك من أشكال الدعم

__________ 

تتعلـــــق باآلثـــــار املاليـــــة املترتبـــــة علـــــى زيـــــادة قـــــوام البعثـــــة  
)S/2000/832/Add.1.( 

ثـل سـرياليون إىل   ويف هاتني اجللسـتني، اللـتني ُدعـي مم     
ــا، اعتمــد    ــساملشــاركة فيهم ــرارين  اجملل ) ٢٠٠٠( ١٣١٧الق

 ٣١) بتمديـــد واليـــة البعثـــة، إمجـــاال حـــىت  ٢٠٠٠( ١٣٢١و
ــانون ــرار ٢٠٠٠ األول/ديســــمرب كــ  ١٣٢١. ومبوجــــب القــ

اسـتعراض احلالـة يف موعـد غايتـه      أيضا اجمللس)، قرر ٢٠٠٠(
  .٢٠٠٠تشرين األول/أكتوبر  ٣١

 ٢٠٠٠الثـــاين/نوفمرب  تشـــرين ٣املقـــرر املـــؤرخ   
 ): بيان من الرئيس٤٢١٦(اجللسة 

 الثــــاين/ تشــــرين ٣املعقــــودة يف  ٤٢١٦يف اجللســــة   
ــه  ٢٠٠٠نــوفمرب  ــة ، أدرج اجمللــس يف جــدول أعمال تقريــر بعث

 األول/أكتــوبر تشــرين ١٦إىل ســرياليون املــؤرخ  األمــن جملـس 
 األول/ تشــرين ٣١املــؤرخ  العــام األمــني، وتقريــر )٦٦(٢٠٠٠

  .)٦٧(يف سرياليون املتحدة األممعن بعثة  ٢٠٠٠ كتوبرأ
ــام هبــا إىل    اجمللــسوابلــغ    ــة الــيت ق ــره عــن البعث يف تقري

ــرة مـــن   ــرياليون يف الفتـ ــرين ١٤إىل  ٧سـ ــوبر تشـ ، األول/أكتـ
مـن أجـل تكثيـف قـوة     يف ذلك  مباوقدم عددا من التوصيات، 

وقف إطالق النار يف وقت مبكـر يف  هبدف  دفع عملية السالم
افــة أحنــاء أرضــي ســرياليون؛ وتعزيــز بعثــة األمــم املتحــدة يف  ك

سرياليون من حيث األعداد والفعالية والقـدرات، علـى النحـو    
ــؤرخ      ــره املــ ــام يف تقريــ ــني العــ ــه األمــ ــى بــ ــذي أوصــ  ٢٤الــ

، باالستفادة من العروض املقدمة لتـوفري  ٢٠٠٠ /أغسطسآب
مزيــد مــن القــوات مــن عــدة أطــراف منــها بلــدان اجلماعــة         

ــا االق ؛ وتــبين هنــج شــامل ومنســق  تصــادية لــدول غــرب أفريقي
جيــدا، يســتند إىل ممارســة ضــغط عســكري يتســم باملصــداقية، 
ويتضمن إجراء حوار مع املتمردين يفضـي إىل نـزع سـالحهم    
وتسرحيهم وإعادة إدماجهم، وإقرار العدالة واملصاحلة، وتـوفري  
ــاعي يف   ــادي واالجتمـ ــار االقتصـ ــانية واإلعمـ ــاعدة اإلنسـ  املسـ

إنشــاء آليــة للتنســيق الشــامل ترتكــز علــى األمــم    ســرياليون؛ و
__________ 

  )٦٦(  S/2000/992. 

  )٦٧(  S/2000/1055 ١٢٨٩، املقدم عمال بالقرار )٢٠٠٠.( 
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املتحــدة، وتشــمل عمليــة للتشــاور مــن خــالل هيكــل مــا بــني   
اجلماعة االقتصادية لـدول غـرب   واألمانة العامة و األمن جملس
  والبعثة والبلدان املشاركة بقوات وحكومة سرياليون. أفريقيا

ــره املــؤرخ العــام األمــنيوأشــار     تشــرين ٣١، يف تقري
عقب قـراري حكـوميت األردن   ، إىل أنه ٢٠٠٠ األول/أكتوبر

واهلند بسحب وحداهتما مـن البعثـة، أصـبح مـن األمهيـة تـاليف       
مـن  حدوث أي ثغرات أمنيـة يف سـرياليون. ولـذلك، قـال إنـه      

ــر      ــع نشـ ــدة مـ ــدات الوافـ ــر الوحـ ــداخل نشـ ــروري أن يتـ الضـ
 قـوام  الوحدات املغادرة، األمـر الـذي يتطلـب زيـادة مؤقتـة يف     

فــرد  ١٣ ٠٠٠قــوات البعثــة فــوق املســتوى املــأذون بــه وهــو   
بـأن   األمـن  جملـس عسكري. ومع اتفاقـه مـع مالحظـات بعثـة     

ــدا وشــامال، أشــار      التحــدي يتطلــب هنجــا منســقا تنســيقا جي
إىل أن اجلانب الرئيسي هلـذا النـهج يتمثـل يف قيـام      العام األمني

اصـلة يف املنــاطق  بعثـة األمـم املتحـدة بتـوفري األمـن بصـورة متو      
دون تعـريض قـوات    الرئيسية يف البلـد. ولتحقيـق هـذا اهلـدف    

البعثة إىل خماطر غري ضرورية، ستحتاج بعثة األمم املتحـدة إىل  
ــه إىل مســتوى      ــأذون ب ــا امل ــادة قوامه ــع   ٢٠ ٥٠٠زي ــن مجي م

الرتب، على النحو الذي أوصى به يف تقريره السابق. غري أنـه  
بعـد أن اتصـل بعـدد مـن احلكومـات      أفاد، يف هذا الصدد، أنه 

ــتعدادها لتقـــدمي القـــوات الالزمـــة واملعـــدات    للتأكـــد مـــن اسـ
الالزمة، ال يبدو أن هذه اجلهود تكاد تكـون كافيـة للتعـويض    
عمــا فقــد مــن القــدرات اهلامــة الــيت كانــت تقــدمها الوحــدات 
اهلندية واألردنية. ولذلك، فقد انتهى إىل أنه ما مل يـتم العثـور   

ــن     بســرعة علــى  ــدان مســتعدة للمســامهة بقــوات إضــافية، ل بل
يتسىن زيادة تعزيز بعثة األمم املتحـدة إال يف فتـرة متـأخرة مـن     

ميكــن أن يقــوض مصــداقية الوجــود     وهــو مــا   ، ٢٠٠١عــام 
 . ومـع التأكيـد علـى   العسكري للمجتمـع الـدويل يف سـرياليون   

أن ذلــك ميكــن أن يــؤدي إىل عواقــب ســلبية لســرياليون، فقــد  
ــدو  ــتعجال يف     ل األعضــاءناشــد ال ــبيل االس ــى س ــر عل أن تنظ

يف حـني   املشاركة يف بعثة األمم املتحدة بقوات و/أو معدات،

سيتعني يف غضون ذلك تكييـف تنفيـذ الواليـة القائمـة للبعثـة،      
  ال سيما انتشارها يف املنطقة، يف ضوء املوارد املتاحة.

 وأثناء اجللسة، اليت ُدعي ممثـل سـرياليون إىل املشـاركة     
، جـاء  )٦٨(اجمللـس فيها، أدىل الرئيس (هولندا) ببيان بالنيابة عن 

  :اجمللسفيه، ضمن مجلة أمور، أن 
تأييدا تاما اجلهود الرامية إىل تعزيز مؤسسات الدولـة يف   يؤيد  
أمهية ختلي اجلبهة املتحدة الثورية عـن السـيطرة علـى     يؤكدو ؛سرياليون

ــة احلركــة الكاملــة   ــة األمــم املتحــدة يف   منــاطق إنتــاج املــاس، وحري لبعث
ســـرياليون ممـــا ســـيؤدي إىل انتشـــارها يف كـــل أحنـــاء البلـــد، واإلعـــداد  

  ؛املناسب لرتع سالح مجيع القوات غري احلكومية وتسرحيها
األكيد اختاذ إجراءات لتعزيـز البعثـة يف الوقـت     يكرر اعتزامه  

 املناســب، علــى أن تراعــي اســتعدادات البلــدان املســامهة بقــوات لتقــدمي 
  قوات كافية لتحقيق هذا الغرض.

 ٢٠٠٠األول/ديسـمرب   كانون ٢٢املقرر املؤرخ   
    )٢٠٠٠( ١٣٣٤): القرار ٤٢٥٣(اجللسة 

ــة    ــودة يف  ٤٢٥٣يف اجللسـ  األول/ كـــانون ٢٢املعقـ
 األمـني يف جدول أعماله تقرير  اجمللس، أدرج ٢٠٠٠ ديسمرب
عـــن بعثـــة  ٢٠٠٠ األول/ديســـمرب كـــانون ١٥املـــؤرخ  العـــام
يف تقريـره   العـام  األمـني . وأشار )٦٩(يف سرياليون املتحدة مماأل

بالرغم من بعض التطورات اإلجيابية، اليت مشلت توقيـع   إىل أنه
اجلبهــة املتحـدة الثوريــة   اتفـاق أبوجـا لوقــف إطـالق النــار بـني    

تشــرين الثــاين/نوفمرب، فــإن احلالــة  ١٠وحكومــة ســرياليون يف 
ــتقرة.   ــري مسـ ــزال غـ ــرياليون ال تـ ــيات   يف  سـ ــرارا للتوصـ وتكـ

الــواردة يف تقــاريره الســابقة بزيــادة قــوام البعثــة العســكري إىل 
يف غضـون ذلـك    العـام  األمـني فرد، اقتـرح   ٢٠ ٥٠٠مستوى 

متديد والية البعثة ملدة ثالثة أشهر إضافية مبـا يتـيح للبعثـة إمتـام     
املرحلة اخلاصة بتدعيمها، واالسـتجابة ملتطلبـات اتفـاق أبوجـا     

  النار. لوقف إطالق
وأثناء اجللسة، اليت ُدعي ممثـل سـرياليون إىل املشـاركة      

ــاه    ــاد الروســـي)، انتبـ ــه الـــرئيس (االحتـ ــا، وجـ إىل  اجمللـــسفيهـ
__________ 

  )٦٨(  S/PRST/2000/31. 

  )٦٩(  S/2000/1199 ١٢٨٩، املقدم عمال بالقرار )٢٠٠٠.( 
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وطُرح مشـروع القـرار للتصـويت، واعتمـد      ؛)٧٠(مشروع قرار
)، ٢٠٠٠( ١٣٣٤، بوصــفه القــرار  باإلمجــاع ودون مناقشــة 

  الذي جاء فيه، ضمن مجلة أمور، أن اجمللس:
عن قلقه املسـتمر للحالـة اهلشـة املتواصـلة يف سـرياليون      ب يعر  

  والدول اجملاورة؛
ــري    ــدة يف    يشـ ــم املتحـ ــة األمـ ــية لبعثـ ــداف الرئيسـ إىل أن األهـ

ــة         ــذهلا حكوم ــيت تب ــود ال ــل يف مســاعدة اجله ــت تتمث ــا زال ســرياليون م
سرياليون لبسط سلطة الدولة، واستعادة القانون والنظام، وزيادة تثبيت 

حلالة بصورة تدرجييـة يف كـل أحنـاء البلـد، ويف املسـاعدة علـى       استقرار ا
ــزع الســالح        ــامج ن ــؤدي إىل جتــدد برن ــيت ت ــة السياســية ال ــز العملي تعزي

أن  ويكـرر تأكيـد  والتسريح وإعادة اإلدماج حيثما يكون ذلـك ممكنـا،   
ــها     ــة األمــم املتحــدة يف ســرياليون وقــدرهتا ومواردهــا وواليت هيكــل بعث

مجيـع  وحيـث بقـوة   حنو مالئـم لتحقيـق هـذه الغايـة؛     تتطلب تعزيزا على 
الدول القادرة جـديا علـى املسـامهة بقـوات حلفـظ السـالم يف سـرياليون        

  ؛على النظر يف ذلك
متديد الوالية احلالية لبعثة األمم املتحدة يف سـرياليون إىل   يقرر  

 .٢٠٠٠آذار/ مارس  ٣١

كانون الثاين/ينـاير   ٢٥املداوالت اليت أجريت يف   
  )٤٢٦٤(اجللسة  ٢٠٠١

ــة    ــودة يف  ٤٢٦٤يف اجللسـ ــانون ٢٥املعقـ ــاين/ كـ  الثـ
ــاير ــس، أدرج ٢٠٠١ ين ــن     اجملل ــذكرة م ــه م يف جــدول أعمال

 األول/ديســـمرب كـــانون ٢٠مؤرخـــة  األمـــن جملـــسرئـــيس 
فريق اخلرباء املعـني مبوجـب القـرار    ، حييل هبا تقرير )٧١(٢٠٠٠
ت ) خبصـوص مجـع املعلومـات عـن االنتــهاكا    ٢٠٠٠( ١٣٠٦

 ١١٧١مـن القـرار    ٢احملتملة للتدابري املفروضة مبوجب الفقرة 
)، والعالقة بني جتـارة املـاس وجتـارة األسـلحة والعتـاد      ١٩٩٨(

ذي الصلة، وكذلك مـدى كفايـة نظـم مراقبـة احلركـة اجلويـة       
يف املنطقة. وبعد أن الحظ فريق اخلـرباء، يف تقريـره، بقلـق أن    

س واألسلحة جيـري انتـهاكها   قرارات جملس األمن املتعلقة باملا
، تقدم مبجموعة متنوعة من التوصـيات احملـددة الـيت    بال عقاب

ــائرات النتــــهاك    تتنــــاول املــــاس واألســــلحة واســــتخدام الطــ
__________ 

  )٧٠(  S/2000/1224. 

  )٧١(  S/2000/1195. 

ــذه        ــن ه ــثري م ــري املشــروعة. وك ــل األســلحة غ اجلــزاءات ونق
التوصيات واملشاكل اليت يتناوهلا التقرير تتصـل بالـدعم األويل   

ملتحــدة الثوريــة مــن ليربيــا، وخباصــة مــن  الــذي تتلقــاه اجلبهــة ا
رئيسها وحكومتها واألفراد والشـركات املـرتبطني هبـا. وفيمـا     

املــاس أصــبح مــوردا هامــا يتعلــق باملــاس، أشــار الفريــق إىل أن 
للجبهة املتحدة الثورية يف سرياليون ميكنها من مواصلة وتنفيذ 

وابط يف وأنه طــــاملا أنـه ال توجـد أيـة ضـ    ،  مطاحمها العسكرية
البلــــدان اجملــــاورة فــــإن اجلبهــــة ستواصــــل نقــــل املــــاس دون  

 وهلذا السبب، أوصى الفريـق، ضـمن مجلـة أمـور، بأنـه     عقاب.
اعتماد نظام عاملي إلصدار الشهادات يسـتند إىل النظـام    يتعني

املعمول بـه حاليـا يف سـرياليون، وذلـك لتحسـني تنظـيم تـدفق        
ــدان املنتجــة. وبالنســ    بة للمــدى القصــري،  املــاس اخلــام مــن البل

ونظــرا لعــدم وجــود نظــام عــاملي، أوصــى الفريــق كــذلك بــأن  
ُيطلب من مجيع البلـدان املصـدِّرة للمـاس يف غـرب أفريقيـا أن      
 تأخذ بنظام إلصـدار الشـهادات مماثـل ملـا اعتمدتـه سـرياليون،      
وبفــرض حظــر كامــل علــى كــل املــاس اآليت مــن ليربيــا إىل أن 

أهنـا مل تعـد ضالعــــــــة يف االجتـار     تثبت ليربيـا بشـكل مقنـــــــع    
باألسلحة وتوريدها إىل سرياليون أو االجتـار باملـاس واسـترياده    
منها. وفيما يتعلق باالجتار باألسلحة، وجد فريـق اخلـرباء أدلـة    
تقطع على حنو ال لبس فيه بأن ليربيا ما برحـت تسـاند اجلبهـة    

ـــ    ــوفري الت ــتويات، بتـ ــع املسـ ــى مجيـ ــة علـ ــدة الثوريـ دريب املتحـ
واألســلحة ومــا يتصــل هبــا مــن عتــاد، ودعــم تشــغيلي، وتــوفري 
منطلق للهجمات ومـالذ آمـن لالنسـحاب والتقـاط األنفـاس،      

بـنظم مراقبـة احلركـة     وألنشطة العالقات العامـة. وفيمـا يتعلـق   
اجلويـــة، أشـــار الفريـــق، ضـــمن مجلـــة أمـــور، إىل أن قـــدرات  

متامـا لضـبط أو    املراقبة اجلوية اإلقليمية ضـعيفة أو غـري مالئمـة   
ــا واجلبهــة.    ــزودون ليربي ــذين ي ــة  ردع جتــار األســلحة ال فمراقب

اجملــــال اجلــــوي الضــــعيفة يف املنطقــــة عمومــــا، واملمارســــات 
التعسفية فيما يتعلق بتسجيل الطـائرات، ختلـق جـوا يعمـل فيـه      
مهربو األسلحة دون عقاب. ولذلك، اقتـرح الفريـق أن ينظـر    
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ن هبـا حتسـني رقابـة احلركـة     يف الوسـائل الـيت ميكـ    األمـن  جملس
اجلوية يف غرب أفريقيا ومراقبتها، هبدف احلد من احلركة غـري  
املشروعة لألسلحة. وباإلضافة إىل ما سبق، قدم الفريـق عـددا   

ــدول األعضــاء يف  ١مــن التوصــيات، مشلــت: (  ــام مجيــع ال ) قي
األمــم املتحــدة بفــرض حظــر علــى الســفر يشــبه احلظــر الــذي   

املتحــــدة علــــى كبــــار املســــؤولني  فرضــــته أصــــال الواليــــات
والدبلوماسيني الليربيني إىل أن تنهي ليربيا بشكل دامـغ الـدعم   
الذي تقدمه إىل اجلبهـة املتحـدة الثوريـة وانتـهاكها للجـزاءات      

) رض حظـر مؤقـت   ٢األخرى اليت فرضـتها األمـم املتحـدة؛ (   
على صادرات ليربيا من األخشاب إىل أن تثبت ليربيـا بصـورة   

ا مل تعـــد تشـــترك يف االجتـــار احملـــرم باألســـلحة إىل  مقنعـــة أهنـــ
) إعطـاء األمانـة العامـة    ٣سرياليون أو باملـاس مـن سـرياليون؛ (   

لألمــم املتحــدة القــدرة علــى إجــراء رصــد مســتمر للعقوبــات    
  وحاالت احلظر اليت فرضها جملس األمن.

وخـــالل اجللســـة، وجـــه الـــرئيس (ســـنغافورة) انتبـــاه    
ــ اجمللــس ، تتضــمن رســالة األمــن جملــسيس إىل مــذكرة مــن رئ

موجهة مـن املمثـل    ٢٠٠٠ األول/ديسمرب كانون ٢١مؤرخة 
الدائم لسويسرا وحتدد التدابري اليت اختذهتا سويسرا فيما يتعلـق  

 ٢٨؛ ورسـالتني مـؤرختني   )٧٢(املاس املمـول للصـراعات  مبسألة 
 الثاين/ينــــاير كــــانون ٢٣و ٢٠٠٠ األول/ديســــمرب كــــانون
من ممثل غامبيا، يـرد فيهمـا علـى بعـض     ، على التوايل، ٢٠٠١

 ٣؛ ورسـالة مؤرخـة   )٧٣(املزاعم الواردة يف تقريـر فريـق اخلـرباء   
مــن ممثــل ليربيــا يــرد فيهــا علــى       ٢٠٠١ الثاين/ينــاير كــانون

املــزاعم املوجهـــة إىل ليربيــا الـــواردة يف تقريــر فريـــق اخلـــرباء،    
للتقريــر، ويبلــغ فيهــا  اجمللــسويطلــب دعوتــه حلضــور مناقشــة  

؛ )٧٤(اجمللـــسباعتزامـــه طـــرح مقتـــرح كـــي ينظـــر فيـــه  لـــساجمل
ــاير كــانون ٢٤ورســالة مؤرخــة   موجهــة إىل  ٢٠٠١ الثاين/ين
__________ 

  )٧٢(  S/2000/1232. 

  )٧٣(  S/2001/8   وS/2001/74. 

  )٧٤(  S/2001/6. 

مــن ممثــل ليربيــا، حييــل هبــا رســالة مــن رئــيس         العــام األمــني
  .)٧٥(ليربيا

رئــيس جلنــة جملــس وعقـب االســتماع إىل إحاطــة مــن    
) فيمـــا يتعلـــق ١٩٩٧( ١١٣٢األمـــن املنشـــأة عمـــال بـــالقرار 

، وكــذلك ممثلــو اجمللــس، أدىل بيانــات كــل أعضــاء اليونبســري
بلجيكا وبوركينا فاسو وكندا وكوت ديفـوار وغامبيـا وغينيـا    

والنيجــر وســرياليون والســويد (بالنيابــة عــن االحتــاد  )٧٦(وليربيــا
  ) واملراقب الدائم لسويسرا.)٧٧(األورويب
ويف اإلحاطة الـيت قـدمها رئـيس اللجنـة املنشـأة عمـال         
)، عرض تقرير فريق اخلـرباء املـذكور   ١٩٩٧( ١١٣٢بالقرار 

أعاله. وبعـد أن أشـار إىل أن التقريـر يعـرض توصـيات حمـددة       
وعامة ذات طبيعة إجرائية وشاملة، أكد على أن املطلوب هـو  
إتباع هنج شامل ملعاجلة احلالة يف سـرياليون، وهـو هنـج يشـمل     

 اجمللــسأيضــا عناصــر فاعلــة أخــرى غــري اجمللــس ذاتــه، وحــث  
  .)٧٨(على أن يشدد على إجراءات املتابعة املتعلقة بالتوصيات

وخــالل املناقشــة، رحــب كــثري مــن املــتكلمني بتقريــر    
فريق اخلرباء وأعربوا عن تأييدهم له، مـع اإلعـراب عـن القلـق     
إزاء الــدور الــذي تلعبــه حكومــة ليربيــا يف تــأجيج الصــراع يف  

د ســـرياليون مـــن خـــالل الـــدعم املـــايل والعســـكري علـــى حـــ 
. وعلى النقيض من ذلـك، أعـرب بعـض الوفـود عـن      )٧٩(سواء

__________ 

  )٧٥(  S/2001/78. 

 كانت ليربيا ممثلة بوزير خارجيتها.  )٧٦(  

، وبلغاريـا، وبولنـدا،   إسـتونيا، وأيسـلندا  انضم إىل البيان كل من   )٧٧(  
وتركيـــــا، واجلمهوريـــــة التشـــــيكية، ورومانيـــــا، وســـــلوفاكيا، 

 .وسلوفينيا، وقربص، والتفيا، وليتوانيا، ومالطة، وهنغاريا

  )٧٨(  S/PV.4264 ٥إىل  ٣، الصفحات. 

ــه، املرجـــــع  )٧٩(   ــدة)؛  ٧إىل  ٥الصـــــفحات  نفســـ ــة املتحـــ (اململكـــ
ــفحات   ١٣إىل  ١١(فرنســــا)؛ والصــــفحات   ١٠إىل  ٨والصــ

)؛ املتحـــدة الواليـــات( ٢١إىل  ١٩(كولومبيـــا)؛ والصـــفحات  
 ٢٦إىل  ٢٤(موريشـيوس)؛ والصـفحات    ٢٢و ٢١والصفحتان 

 S/PV.4264 (ســنغافورة)؛ و ٢٧و ٢٦(النــرويج)؛ والصــفحتان 
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ــربوه مشــكالت يف       ــا اعت ــرزوا م ــر، واب حتفظــات بشــأن التقري
ــل االحتــاد الروســي رأى أن   بعــض االســتنتاجات  التقرير.فممث

ــدا     ــرف جـ ــابع متطـ ــر ذات طـ ــواردة يف التقريـ ــيات الـ والتوصـ
ــيت حــددها جملــس األمــن.      ــق ال ــة الفري وأعــرب وتتعــدى والي

بشــأن   توصــياتن التقريــر ال يتضــمن  ألأســفه  كــذلك عــن 
تعزيز فعالية نظام اجلزاءات ضد سـرياليون، مبـا يف ذلـك    كيفية 

منظمــة الوحــدة األفريقيــة واجلماعــة االقتصــادية  داخــل ســياق 
ورأى ممثـل أوكرانيـا أنـه ينبغـي النظـر       .)٨٠(لدول غرب أفريقيا

يـة  مـع الوال  اتسـاقها  زاويـة عدد مـن توصـيات اخلـرباء مـن     إىل 
األصــلية للفريــق ومــع العمــل الــذي جيــري القيــام بــه يف حمافــل  

كمـا أعـرب ممثـل بوركينـا فاسـو       .)٨١(أخرى علـى حـد سـواء   
واملراقب الدائم لسويسرا عن القلق إزاء التقرير، وخباصة فيمـا  
يتعلق ببعض املـزاعم الـيت تضـمنها التقريـر بشـأن دور وتـورط       

عن القلق إزاء املـزاعم  أعرب ممثل غامبيا  . وباملثل،)٨٢(بلديهما
خبيثة وبال أسـاس، ال سـيما   الواردة يف التقرير، ووصفها بأهنا 
  .)٨٣(وأن الفريق مل يقم بزيارة غامبيا

وبالنسبة لتوصيات الفريق فيما يتعلـق باملـاس، أعـرب      
بإنشاء نظام عـاملي  عدة متكلمني عن تأييدهم للتوصية اخلاصة 

عمول بـه يف سـرياليون.   يستند إىل النظام امل إلصدار الشهادات
عمـل األمـم املتحـدة املنسـق بغيـة إنشـاء       كما أيد ممثل السويد 

. وأعــرب ممثــل )٨٤(نظــم وطنيــة إلصــدار الشــهادات يف املنطقــة
يـال مـدى واقعيـة فتـرة األشـهر      حاالحتاد الروسي عن شـكوك  

__________ 

(Resumption 1) السويد بالنيابة عن االحتـاد   ٣ و ٢، الصفحتان)
 (غينيا). ٧إىل  ٥األورويب)؛ والصفحات 

  )٨٠(  S/PV.4264،  ١٦و ١٥الصفحتان. 

 .٢٤إىل  ٢٢الصفحات  نفسه، املرجع  )٨١(  

  )٨٢(  S/PV.4264 (Resumption 1)  (سويسـرا)؛ والصـفحات    ٥، الصـفحة
 (بوركينا فاسو). ٩إىل  ٧

 .١٠ و ٩الصفحتان  نفسه، املرجع  )٨٣(  

 .٢الصفحة  نفسه، املرجع  )٨٤(  

ــة       ــاد أنظم ــن أجــل وضــع واعتم ــر م الســتة املقترحــة يف التقري
متويـــل مثـــل هـــذه التـــدابري. ، فضـــال عـــن إصـــدار الشـــهادات

أن حيــاول  إطالقــامــن غــري املقبــول    أن وفــده جيــد  وأضــاف
ــام دويل إلصــدار الشــهادات       ــر طــرح مســألة وضــع نظ التقري

ــة باملــاس اخلــام يف   ــذه املســألة هــي موضــع     حــني أن املتعلق ه
أن و ،مناقشــة يف العمليــة التفاوضــية املشــتركة بــني احلكومــات

أخــذ موقــف بالتوصــية برباء جملــس األمــن مل يــأذن لفريــق اخلــ  
  .)٨٥(ألي طرف يف ذلك احلوار لصاحل

وبالنســـبة لتوصـــيات الفريـــق فيمـــا يتعلـــق باالجتـــار        
باألسلحة، وخاصة تدفق األسلحة الصغرية إىل غـرب أفريقيـا،   
أشــار عــدد مــن املــتكلمني إىل ضــرورة ممارســة البلــدان املنتجــة 

ــى صــادراهتا مــن األســلحة    ــة أفضــل عل ــل . وشــدد مم)٨٦(رقاب ث
القيــام بأعمــال حتقــق شــاملة مــن  اململكــة املتحــدة علــى أمهيــة  

االســـتخدام النـــهائي املفتــــرض لصـــادرات األســـلحة وقــــت     
ــرخيص ــدمها      .)٨٧(الت ــا والســويد إىل تأيي ــثال جامايك ــار مم وأش

ــدول     ل ــة االقتصــادية ل ــه اجلماع ــذي قررت ــاري ال لوقــف االختي
 غـــرب أفريقيـــا علـــى اســـترياد األســـلحة اخلفيفـــة، وتصـــديرها

، ورأيـا أنـه يسـتحق الـدعم مـن      )٨٨(وتصنيعها يف غرب أفريقيـا 
علـى اجمللـس    جيبأنه . ورأى ممثل كولومبيا )٨٩(اجملتمع الدويل

للحد من تـدفقات السـالح إىل   الرامية أن يعزز التدابري الدولية 
البلدان املنتجة للسـالح ينبغـي أن   وأشار إىل أن غرب أفريقيا. 

__________ 

  )٨٥(  S/PV.4264 ١٦، الصفحة. 

ــه، املرجـــــع  )٨٦(   ــدة)؛  ٧إىل  ٥لصـــــفحات ا نفســـ ــة املتحـــ (اململكـــ
ــا)؛ والصـــــــفحات  ٨و ٧والصـــــــفحتان   ١٠إىل  ٨(جامايكـــــ

(كولومبيـــا)؛ والصـــفحتان  ١٣إىل  ١١(فرنســـا)؛ والصـــفحات 
 (تونس). ١٤و ١٣

 .٦الصفحة  نفسه، املرجع  )٨٧(  

 .S/1998/1194انظر   )٨٨(  

  )٨٩(  S/PV.4264 (جامايكـــا)؛ و  ٨و  ٧، الصـــفحتانS/PV.4264 

(Resumption 1)  ــاد   ٢الصـــفحة ــة عـــن االحتـ (الســـويد بالنيابـ
  األورويب).
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تجهـة إىل منـاطق النــزاع،    تكون أول من يراقـب الصـفقات امل  
واملناطق اخلاضعة لوقف االسـترياد، واملنـاطق اخلاضـعة للحظـر     

وأعرب ممثل تونس عـن تأييـده    .)٩٠(املفروض من جملس األمن
لتوصية حكومة بوركينـا فاسـو الـيت أقرهـا فريـق اخلـرباء، بـأن        
يشرف جملس األمن على مجيـع واردات األسـلحة املتجهـة إىل    

  .)٩١(رة ثالث سنواتبوركينا فاسو لفت
وبالنســبة لتوصــية الفريــق فيمــا يتعلــق بــنظم مراقبــة         

ينبغـي علـى اجمللـس أن    احلركة اجلوية، رأى ممثل كولومبيا أنـه  
يصر على أنظمة تسـجيل أكثـر شـفافية للسـفن والطـائرات يف      

ينبغـي علـى    رأى أنـه  البلدان الـيت ترفـع أعـالم التسـهيل. كمـا     
تزويـد   تنشط بدرجة أكرب يفين أن املنظمة الدولية للطريان املد

إمكانية نشـر مـراقبني يف   يف ذلك  مبا، باملعدات الالزمة البلدان
وأشـــار ممثـــل أيرلنـــدا إىل أن  .)٩٢(املطـــارات يف النقـــاط اهلامـــة

رحب بقـوة بالتعـاون املتزايـد بـني األطـراف الفاعلـة       حكومته ت
ذات الصــلة وبــني هيئــات مــن قبيــل منظمــة الطــريان املــدين        

  .)٩٣(يل واملنظمة العاملية للجمارك واإلنتربولالدو
قــدرة معــززة داخــل  وبالنســبة لتوصــية الفريــق بإجيــاد    

األمانــة العامــة لألمــم املتحــدة لــدعم اجمللــس وجلنــة اجلــزاءات    
ــب اجلــزاءات   ــى   بشــأن كــل جوان ــدة عل ــود عدي ، وافقــت وف

. وأعرب ممثل اململكة املتحدة عـن رأي مفـاده أن   )٩٤(االقتراح
ميكن أن يتضمن حتديـد مساسـرة ووسـطاء جتـارة      راءذلك اإلج

ــد األســلحة إىل اجلبهــة املتحــدة     الســالح املســؤولني عــن توري
ينبغـــي أن تظـــل ترتيبـــات ورأى ممثـــل كنـــدا أنـــه  .)٩٥(الثوريـــة

__________ 

  )٩٠(  S/PV.4264  ١٢، الصفحة. 

 .١٤الصفحة  نفسه، املرجع  )٩١(  

 .١٢الصفحة  نفسه، املرجع  )٩٢(  

 .١٨الصفحة  نفسه، املرجع  )٩٣(  

ــه، املرجـــــع  )٩٤(   ــدة)؛  ٧إىل  ٥الصـــــفحات  نفســـ ــة املتحـــ (اململكـــ
 ١٣إىل  ١١ت (جامايكــــــا)؛ والصــــــفحا ٨و ٧والصــــــفحتان 

 (تونس). ١٤و ١٣(كولومبيا)؛ والصفحتان 

 .٦الصفحة  نفسه، املرجع  )٩٥(  

الرصد قائمة طوال فترة سريان كـل نظـام مـن نظـم اجلـزاءات      
حـث اجمللـس علـى أن ينظـر يف     ؛ وعـالوة علـى ذلـك،    املوجهة
للعمـل فيمـا يتصـل بـنظم      ترتيبات رصد دائمة ومتكاملـة  اختاذ

  .)٩٦(اجلزاءات واملسائل املتصلة هبا
ــرار        ــروع قـ ــا مشـ ــالتعليق أيضـ ــون بـ ــاول املتكلمـ وتنـ

، اشــتركت يف تقدميــه اململكــة املتحــدة  اجمللــسمعــروض علــى 
ــاتو ــرض، مبقتضــى الفصــل    ، املتحــدة الوالي ــن شــأنه أن يف م

تدابري على ليربيا هبدف ممارسـة  السابع من امليثاق، طائفة من ال
. وعـــرض ممثـــل ضـــغط فعـــال علـــى الـــرئيس تيلـــور ومعاونيـــه

اململكــة املتحــدة مشــروع القــرار، وأضــاف أن هــذه التــدابري،   
تتضــمن حظــرا علــى املــاس الليــربي اخلــام، وحظــرا علــى  الــيت 

ــدا علــى     ــا، وحظــرا جدي رحــالت الطــائرات املســجلة يف ليربي
ئيا على سفر املسـؤولني الليـربيني   توريد األسلحة، وحظرا انتقا

ضـعت  ُوقـد   ،الكبار وحظـرا علـى اسـترياد األخشـاب الليربيـة     
ثار علـى املـواطنني الليـربيني    سوى أقل اآلتترك ال حبيث  بعناية

العــاديني، بينمــا جتعــل تقــدمي الــدعم الليــربي للجبهــة املتحــدة    
مشروع القـرار يوضـح أن   وأشار إىل أن الثورية أكثر صعوبة. 

ــ ــُتاجلـ ــايل     زاءات سـ ــدعم املـ ــة الـ ــس هنايـ ــرى اجمللـ ــا يـ رفع حاملـ
والعســـكري الليـــربي للجبهـــة املتحـــدة الثوريـــة يف ســـرياليون  

ــدان جمــاورة أخــرى     ــردة املســلحة يف بل  .)٩٧(وللحركــات املتم
وأعرب متكلمون آخرون عن تأييدهم للتدابري املقترحة، ومـن  

ا وأيرلنـدا  وفرنسا والنرويج وغيني املتحدة الوالياتبينهم ممثلو 
ــدا   ــل  )٩٨(وموريشــيوس وســنغافورة والســويد وكن . وشــدد ممث

__________ 

  )٩٦(  S/PV.4264 (Resumption 1) ٤، الصفحة. 

  )٩٧(  S/PV.4264 ٧ و ٦، الصفحتان. 

 ١٧والصـفحتان  (فرنسـا)؛   ١٠ إىل ٨الصفحات  نفسه، املرجع  )٩٨(  
)؛ دةاملتحــ الواليــات( ٢١إىل  ١٩(أيرلنــدا)؛ والصــفحات  ١٨و

ــفحتان  ــفحتان  ٢٢و ٢١والصـ ــيوس)؛ والصـ  ٢٦و ٢٥(موريشـ
 S/PV. 4264 (سـنغافورة)؛ و  ٢٧و ٢٦(النـرويج)؛ والصـفحتان   

(Resumption 1) ــفحة ــاد   ٢، الصـ ــة عـــن االحتـ ــويد بالنيابـ (السـ
 (غينيا). ٦(كندا)؛ والصفحة  ٤و ٣األورويب)؛ والصفحتان 
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لــن تتســبب يف  املقترحــةاجلــزاءات علــى أن  املتحــدة الواليــات
تعكـس التـدابري املوصـى هبـا يف     وأهنـا   ،أي مشاق لشعب ليربيا

أن أكثـر املهـام    وأشار ممثـل الصـني إىل   .)٩٩(تقرير فريق اخلرباء
ري حمــددة لكــبح االجتــار غــري تــداب اختــاذاملطروحــة إحلاحــا هــي 

ــري        ــا بطــرق غ ــار هب ــلحة واالجت ــدفق األس ــاس، وت ــانوين بامل الق
بصورة فعالة، وذلـك للحـد مـن األثـر السـليب هلـاتني        مشروعة

، ورأى أن أي جــزاءات الظــاهرتني علــى الســالم يف ســرياليون
ُتفــرض جيــب أن تكــون موجهــة بصــورة جيــدة، وحمــددة مبــدة 

. )١٠٠(اإلنســانية الســلبية احملتملــة معينــة، مــع جتنــب كــل اآلثــار 
وشــــدد ممثــــل فرنســــا علــــى أن اجلــــزاءات جيــــب أن تكــــون 

أكثـر مـن كوهنـا عقابيـة، كمـا جيـب ربطهـا مبعــايري         ‘‘حمفـزة ’’
. ورأى ممثــل )١٠١(حمــددة إللغائهــا، وأيــده يف ذلــك ممثــل كنــدا 

حتليل مجيع العوامـل  مواصلة من الضروري االحتاد الروسي أنه 
رأي اجلماعـة   مراعاة ، معجلزاءات ضد ليربيااملعنية مبجموعة ا

ــا بصــورة خاصــة بشــأن هــذه     االقتصــادية لــدول غــرب أفريقي
  .)١٠٢(املسألة

أن النتـــائج الـــيت خلـــص إليهـــا  ورأى ممثـــل ســـرياليون  
توصـياته بعيــدة املرمــى ولكنــها  أن و ،تتســم باملصــداقيةالتقريـر  

ــق  ــة للتطبي ــذ   قابل ــده يتفــق مــع اخلــرباء ال ين ، وأشــار إىل أن وف
أدلة تقطع على حنو ال لبس فيه بأن ليربيـا مـا   انتهوا إىل وجود 

باملسـاعدات العسـكرية   برحت تسـاند اجلبهـة املتحـدة الثوريـة     
وبأشــكال أخــرى مــن املســاعدات لشــن احلــرب وإطالــة أمــد    

ينظر يف املصـادقة  على أن  اجمللسسرياليون. وحث الصراع يف 
إطــار الفصــل علــى توصــيات الفريــق يف شــكل قــرار ملــزم يف  

، ووجـه االنتبـاه إىل الـدعوات    السابع من ميثاق األمم املتحـدة 
__________ 

  )٩٩(  S/PV.4264 ٢٠، الصفحة. 

 .١٥لصفحة ا املرجع نفسه،  )١٠٠(

)١٠١(  S/PV.4264 (فرنسا)؛ و  ١٠، الصفحةS/PV.4264 (Resumption 

 (كندا). ٤، الصفحة (1

)١٠٢(  S/PV.4264 ١٦، الصفحة. 

تغيري والية بعثة األمم املتحـدة يف  اليت تتردد على نطاق واسع ل
  .)١٠٣(سرياليون من حفظ السالم إىل إنفاذ السالم

وأشار وزير خارجية ليربيا إىل أن بلده لديه حتفظـات    
وجـود أي صـلة بـني     شديدة علـى تقريـر فريـق اخلـرباء، ونفـى     

ــف       ــرياليون. ووصـ ــاس سـ ــروع مبـ ــري املشـ ــار غـ ــا واالجتـ ليربيـ
ــورد        ــا هــي م ــأن ليربي ــر ب ــه التقري ــذي خلــص إلي االســتنتاج ال
األســـلحة الرئيســـي للجبهـــة املتحـــدة الثوريـــة بأنـــه مـــن قبيـــل 
اإلجحــاف واخلطــأ. وأوضــح تفصــيال خمتلــف املبــادرات الــيت   

شـواغل   يف ذلـك   امبـ اجملتمـع الـدويل،    لاختـذت ملعاجلـة شـواغ   
أفريقيـا، فيمـا يتعلـق مبشـكلة     اجلماعة االقتصادية لـدول غـرب   

قــررت أن تلــتمس  ســرياليون، وأشــار إىل أن حكومــة ليربيــا    
مساعدة وتعاون األمـم املتحـدة يف وضـع وتنفيـذ آليـة مالئمـة       
ــق أقصــى        ــرض حتقي ــاس، وخاصــة بغ ــارة امل ــة ورصــد جت ملراقب

  .)١٠٤(درجة من الشفافية واملراقبة
(اجللســة  ٢٠٠١/مــارس آذار ٣٠ املــؤرخملقــرر ا  

 )٢٠٠١( ١٣٤٦القرار ): ٤٣٠٦
/مـــــارس آذار ٣٠املعقـــــودة يف  ٤٣٠٦يف اجللســـــة   
 العــام األمــنيتقريــر  ، أدرج اجمللــس يف جــدول أعمالــه٢٠٠١
يف  املتحــدة األمــمعــن بعثــة  ٢٠٠١ /أبريلنيســان ١٤املــؤرخ 
أنـه يف حـني   يف تقريـره إىل   العـام  األمـني . وأشار )١٠٥(سرياليون

ما زالت احلالـة يف سـرياليون مسـتقرة نسـبيا منـذ توقيـع اتفـاق        
أبوجــا، فإنــه مــا زالــت هنــاك أوجــه قلــق عظــيم مــن اســتمرار   
الغارات وأعمال العنف على حدود غينيـا وليربيـا وسـرياليون.    

ــر  ــة الســالم يف    العــام األمــنيوذكَّ ــأن اهلــدف الرئيســي لعملي ب
ــرد    ــاء مت ــو إهن ــا زال ه ــة يف    ســرياليون م ــة املتحــدة الثوري اجلبه

أقــرب وقــت ممكــن، وبســط الســلطة الشــرعية يف كــل إرجــاء  
ــا    ــابقني، وأيضـ ــاتلني السـ البلـــد، ونـــزع ســـالح وتســـريح املقـ

__________ 

 .٣٠إىل  ٢٧الصفحات  نفسه، املرجع  )١٠٣(

 .٣٦إىل  ٣٠الصفحات  نفسه، املرجع  )١٠٤(

)١٠٥(  S/2001/228 ١٢٨٩، املقدم عمال بالقرار )٢٠٠٠.( 
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السماح للمتمردين ببلـوغ أهـدافهم السياسـية يف إطـار عمليـة      
أن النـــهج ذو املســـارين، الـــذي أقـــره  ، وأشـــار إىل دميقراطيـــة

أفضـل الفـرص لتحقيـق سـالم دائـم      جملس األمن، ما زال ُيتيح 
من خالل اجلمع بني الرادع العسكري القوي وحوار سياسـي  

وخلـص إىل أن نشـر البعثـة يف     بني األطراف يف اتفـاق أبوجـا.  
املناطق األمامية بقوة كافية عنصر ال غىن عنه يف ذلـك النـهج،   
وأوصي بزيادة القوام املأذون به للبعثـة لتمكينـها مـن الشـروع     

 ١٣١٣ض ببعض املهام احملددة يف قـرار جملـس األمـن    يف النهو
 ٣٠)، وبتمديد البعثة لفتـرة سـتة أشـهر أخـرى حـىت      ٢٠٠٠(

  .٢٠٠١أيلول/سبتمرب 
ويف اجللســة، الــيت ُدعــي ممثــل ســرياليون إىل املشــاركة   

إىل مشـــروع  اجمللـــسفيهـــا، وجـــه الـــرئيس (أوكرانيـــا) انتبـــاه 
عتمــــد وطُــــرح مشــــروع القــــرار للتصــــويت، وا ؛ )١٠٦(قــــرار

)، ٢٠٠١( ١٣٤٦، بوصــفه القــرار  باإلمجــاع ودون مناقشــة 
 الذي جاء فيه، ضمن مجلة أمور، أن اجمللس:

متديــد واليــة بعثــة األمــم املتحــدة يف ســرياليون، املنشــأة   يقــرر  
ــؤرخ ١٩٩٩( ١٢٧٠مبوجــب قراريــه   تشــرين األول/أكتــوبر   ٢٢) امل

سـتة  ، ملـدة  ٢٠٠٠شباط/فرباير  ٧) املؤرخ ٢٠٠٠( ١٢٨٩و  ١٩٩٩
  أشهر من تاريخ اختاذ هذا القرار؛

زيــادة قــوام العنصــر العســكري لبعثــة األمــم        يقــرر كــذلك    
فــــرد، مبــــن فــــيهم املراقبــــون  ١٧ ٥٠٠املتحــــدة يف ســــرياليون ليبلــــغ 

الذين مت نشرهم بالفعل، على النحو الذي أوصـى   ٢٦٠العسكريون الـ 
  من تقريره؛ ١٠٠و  ٩٩به األمني العام يف الفقرتني 

إىل األمني العام أن يبلغ اجمللس، يف فترات منتظمة، مبـا   يطلب  
ــذ اجلوانــب الرئيســية ملفهــوم عملياهتــا،      ــة مــن تقــدم يف تنفي حتــرزه البعث

أن يقدم يف تقريره املقبل تقييما للخطوات املتخذة  ويطلب إليه كذلك
 لتحسني فعالية بعثة األمم املتحدة يف سرياليون؛

لتقــارير املتعلقــة بانتـــهاكات   عــن قلقــه العميــق إزاء ا    يعــرب   
حقوق اإلنسان اليت ارتكبتها اجلبهـة املتحـدة الثوريـة وغريهـا، مبـا فيهـا       
اجملموعـــات العســـكرية األخـــرى، ضـــد الســـكان املـــدنيني، وال ســـيما  
مضايقة املدنيني والتجنيد القسـري للبـالغني واألطفـال مـن أجـل القتـال       

  والسخرة

__________ 

)١٠٦(  S/2001/293. 

إىل األمـني   يطلب، وبوقف هذه األعمال على الفور ويطالب  
العام أن يكفل مـلء مجيـع وظـائف رصـد حقـوق اإلنسـان داخـل بعثـة         
األمم املتحدة يف سرياليون ملعاجلة الشواغل اليت أُثـريت يف الفقـرات مـن    

  من تقرير األمني العام؛ ٥١إىل  ٤٤
عـن قلقـه العميـق ألن اتفـاق وقـف إطـالق النـار         يعرب أيضا  

مــن جانــب  )١٠٧(٢٠٠٠الثــاين/نوفمرب  تشــرين ١٠ املوقّــع يف أبوجــا يف
يطالـب  وحكومة سرياليون واجلبهـة املتحـدة الثوريـة مل ُينفـذ بالكامـل،      

ــا       ــاء بالتزاماهت ــة للوف ــأن تتخــذ خطــوات فوري ــة ب اجلبهــة املتحــدة الثوري
  ؛مبوجب ذلك االتفاق

إىل األمــني العــام أن يقــدم إىل اجمللــس وجهــات نظــره   يطلــب  
ــة الســري قــدما مبســأ   ــا، مبــا يف  بشــأن كيفي لة الالجــئني واملشــردين داخلي

  ذلك، مسألة عودهتم؛
الــيت تبــذهلا اجلماعــة االقتصــادية لــدول غــرب اجلهــود يشــجع   

أفريقيا من أجل التوصل إىل تسوية دائمة وهنائية لألزمة يف منطقة احتـاد  
هنــر مــانو النامجــة عــن اســتمرار القتــال يف املنــاطق احلدوديــة لســرياليون   

  .وغينيا وليربيا
/يونيــــه حزيران ٢٨املــــداوالت الــــيت أجريــــت يف   

  )٤٣٤٠(اجللسة  ٢٠٠١
ــة    ــودة يف  ٤٣٤٠يف اجللســ ــهحزيران ٢٨املعقــ  /يونيــ
 العــام األمــنييف جــدول أعمالــه تقريــر  اجمللــس، أدرج ٢٠٠١
يف  املتحـدة  األمـم عـن بعثـة    ٢٠٠١ /يونيـه حزيران ٢٥املؤرخ 

ــرياليون ــار )١٠٨(ســ ــني. وأشــ ــام األمــ ــره، إالعــ ىل أن ، يف تقريــ
ــيت شــهدهتا ســرياليون خــالل الشــهرين      ــة ال التطــورات اإلجيابي

ســـرياليون  الســـابقني هـــي مـــدعاة للتفـــاؤل احلـــذر، رغـــم أن  
تــزال تواجــه عــدة حتــديات، وينبغــي بــذل جهــود كــبرية         ال

  للحفاظ على الزخم الذي حتقق مؤخرا.  
ضــرورة أن تظــل األمــم   العــام األمــنيوبعــد أن أكــد    

اصل بذل جهودها الستتباب األمـن يف  املتحدة حذرة، وأن تو
بعثــة األمــم املتحــدة يف ســرياليون  مجيــع أرجــاء البلــد، أفــاد أن

تواصـــل انتشـــارها األمـــامي، وال ســـيما يف املنـــاطق الرئيســـية  
إلنتاج املاس الواقعة يف شرق البلد، فضال عن تنظيم دوريـات  

__________ 

)١٠٧(  S/2000/1091.املرفق ، 

)١٠٨(  S/2000/832 ١٢٨٩، املقدم عمال بالقرار )٢٠٠٠.( 
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 معــززة يف مجيــع املنــاطق، مبــا فيهــا املنــاطق احلدوديــة مــع غينيــا
إىل أنــه يف الشــهور القادمــة،  العــام األمــنيوليربيــا. كمــا أشــار 

بعد انتشـار البعثـة يف منـاطق أخـرى، سيشـكل ترسـيخ سـلطة        
الدولة والقانون والنظام يف املناطق املنتجة للماس حتديا كـبريا.  
ومع مالحظة أنه ميكن للبعثة، وخباصـة الشـرطة املدنيـة التابعـة     

وفري التــدريب وإســداء املشــورة هلــا، أن تقــوم بــدور أكــرب يف تــ
ــاد     ــانون يف ســرياليون، أف ــاذ الق  األمــنيإىل املســؤولني عــن إنف

أنــه يعتــزم تغــيري قــوام الشــرطة املدنيــة التابعــة للبعثــة إىل     العــام
مستشـارا يف الشـرطة املدنيــة، يف    ٦٠العـدد املـأذون بـه، وهــو    

أقرب وقت ممكن، ودراسة مـا إذا كـان مـن الضـروري تعزيـز      
 العـام  األمـني مم املتحدة يف هذا الصدد. وبعد أن ذكَّر دور األ

احلكومة قد طلبت، من خالل جلنـة االنتخابـات الوطنيـة،     بأن
احلصول على دعم مـن األمـم املتحـدة يف عمليـة االنتخابـات،      
قال إنه جيري اإلعداد، وفقا لوالية البعثة، لتقدمي ذلك الدعم. 

التقدم احملـرز يف امليـدان،    أنه يف ضوء العام األمنيوأخريا، أفاد 
فإنه يقوم يف ذلك الوقت بتقييم الـنمط الـذي ينبغـي للبعثـة أن     
تتبعه يف عملية النشر وجممل القـوام العسـكري الـذي قـد يلـزم      
يف املراحل القادمة، اليت ستشـمل النشـر يف مجيـع أرجـاء البلـد      
ــات احلــرة       ــد يف جمــال إجــراء االنتخاب ــا بع ــدعم فيم ــدمي ال وتق

  ة.والرتيه
ملمثـل  اويف اجللسة، وعقب االستماع إىل إحاطـة مـن     
يف سـرياليون،   املتحـدة  األمـم ورئيس بعثـة   العام ألمنياخلاص ل

، وممثلـو نيجرييـا وباكسـتان    اجمللـس أدىل ببيانات مجيـع أعضـاء   
  .)١٠٩(وسرياليون والسويد (بالنيابة عن االحتاد األورويب)

ــر         ــام تقري ــني الع ــل اخلــاص لالم ــرض املمث ــنياألوع  م
، وأشــار إىل أنــه رغــم أن بعضــا مــن أحكــام اتفــاق  )١٠٨(العــام

أبوجا مل ُتنفذ بعد، فإنه ال يبدو أن أيا مـن حكومـة سـرياليون    
ــتئناف الصــراع       ــى اس ــة حريصــة عل ــة املتحــدة الثوري أو اجلبه

__________ 

ــدا إىل       )١٠٩( ــها. وُدعــي ممثــل كن ــوزير خارجيت ــة ب كانــت الســويد ممثل
 املشاركة، ولكنه مل يدل ببيان.

املسلح العام. ولذلك، فقد سلط الضوء على العديد من نقاط 
جلبهة املتحـدة الثوريـة   مقاتلي االنجاح، اليت مشلت نزع سالح 

يف إقلــيم كامبيــا واســتعادة ســلطة احلكومــة يف املنطقــة؛ وإزالــة 
حــواجز الطــرق يف أحنــاء البلــد، ومــا أعقــب ذلــك مــن حتســن  
ــن      ــراج عــ ــانية؛ واإلفــ ــاعدات اإلنســ ــول املســ ــة وصــ إمكانيــ
املسجونني السياسيني واجلنود األطفـال. ومـن بـني التحـديات     

املمثــل اخلــاص ضــرورة تــوفري   الــيت ال مــا تــزال قائمــة، تنــاول 
ــل الكــايف  ــزع الســالح     التموي ــامج ن ملالحقــة ســرعة تقــدم برن

والتســريح وإعــادة اإلدمــاج. كمــا ســلط الضــوء علــى التقــدم   
ــة       ــائق واملصــاحلة وحمكم ــة لتقصــي احلق احملــرز حنــو إنشــاء جلن
خاصة لسرياليون، ووجه نداًء إىل املاحنني لدعم تلـك اجلهـود.   

تزايـدة للتركيـز علـى املسـائل السياسـية،      وشدد على احلاجـة امل 
ــا      ــيت وجهه ــدعوة ال ــى ال ــد عل ــرر التأكي ــنيوك ــام األم إىل  الع

زعماء بلدان منطقـة احتـاد هنـر مـانو حـىت يشـرعوا دون إبطـاء        
 يف إجـــراء حـــوار سياســـي، وحـــث حكومـــة ســـرياليون علـــى

  .)١١٠(تسهيل حتويل اجلبهة املتحدة الثورية إىل حزب سياسي
باإلمجـــاع عـــن تأييـــدهم القـــوي  وأعـــرب املتكلمـــون  

 املتحـدة  األمـم لعملية السالم اجلارية يف سـرياليون بقيـادة بعثـة    
يف سرياليون؛ وشددوا علـى أمهيـة االنتخابـات احلـرة والرتيهـة      
يف عمليــة املصــاحلة وتطبيــع األوضــاع السياســية يف ســرياليون، 
وشجعوا البعثة على املشاركة بنشـاط يف األنشـطة االنتخابيـة؛    

كــدوا علــى أمهيــة برنــامج نــزع الســالح والتســريح وإعــادة   وأ
اإلدماج يف العمليـة السياسـية، ودعـوا إىل التعـاون الوثيـق بـني       

األخــرى.  املتحــدة األمــمحكومــة ســرياليون والبعثــة وهيئــات  
ــة لتقصــي       ــل بإنشــاء جلن ــتكلمني إىل التعجي ــا عــدة م ــا دع كم

ــرياليون   ــة بسـ ــة خاصـ ــاحلة وحمكمـ ــائق واملصـ ــع)١١١(احلقـ  . ومـ
__________ 

)١١٠(  S/PV.4340 ٧إىل  ٢، الصفحات. 

 ١٦(الصـني)؛ والصـفحات    ١٤و ١٣الصـفحتان   نفسه، املرجع  )١١١(
)؛ املتحدة الواليات( ٢٠إىل  ١٨(أيرلندا)؛ والصفحات  ١٨ىل إ

 ٢٤و ٢٣(كولومبيـــــا)؛ والصـــــفحتان  ٢٣و ٢٢والصـــــفحتان 
ــفحة  ــايل)؛ والصـــ ــفحتان  ٢٥(مـــ ــا)؛ والصـــ  ٢٦و ٢٥(فرنســـ
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التشديد على ضرورة معاجلـة التصـدي لالضـطرابات يف أحنـاء     
ــة، وخباصــ   ــة دون اإلقليمي ــف املســتمرة يف    ةاملنطق ــال العن أعم

ليربيا اجملاورة، من أجـل إجيـاد حـل شـامل ودائـم للمشـكالت       
يف سرياليون، أعرب أيضا عدة مـتكلمني عـن قلـق شـديد إزاء     

ىل األعداد اهلائلـة  احلالة اإلنسانية يف منطقة هنر مانو، مشريين إ
 حقـوق من الالجئني واملشردين داخليـا، واسـتمرار انتـهاكات    

، واالضطرابات احلاليـة علـى طـول احلـدود بـني غينيـا       اإلنسان
 العـام  األمـني وليربيا؛ وكرروا التأكيد على النداء الذي وجهـه  

إىل زعمــاء بلــدان احتــاد هنــر مــانو للــدخول يف حــوار سياســي   
  االستقرار يف املنطقة دون اإلقليمية.بغرض استعادة األمن و

(اجللسة  ٢٠٠١أيلول/سبتمرب  ١٨ املؤرخاملقرر   
   )٢٠٠١( ١٣٧٠): القرار ٤٣٧٤

ــة    ــودة يف  ٤٣٧٤يف اجللســ ــبتمربأيلول ١٨املعقــ  /ســ
 العــام األمــنييف جــدول أعمالــه تقريــر  اجمللــس، أدرج ٢٠٠١
ــة  ٢٠٠١ /ســبتمربأيلول ٧املــؤرخ  يف  املتحــدة األمــمعــن بعث

يف تقريــره، ضــمن مجلــة  العــام األمــني. وأوصــى )١١٢(رياليونســ
إلكمــال  بتمديــد واليــة البعثــة ملــدة ســتة أشــهر أخــرى أمــور، 

، ومواصــلة برنــامج نــزع الســالح والتســريح وإعــادة اإلدمــاج 
املســاعدة يف تنفيــذ اتفــاق أبوجــا لوقــف إطــالق النــار، ودعــم  

  التحضري لالنتخابات الوطنية املقبلة.
الــيت ُدعــي ممثــل ســرياليون إىل املشــاركة ويف اجللســة،   

إىل مشـروع قـرار،    اجمللـس فيها، وجـه الـرئيس (فرنسـا) انتبـاه     
وطُــرح مشــروع  ؛)١١٣(وإىل تنقــيح أُدخــل علــى نــص املشــروع

ــد    ــرار للتصــويت، واعتم ــة الق ، بوصــفه باإلمجــاع دون مناقش
)، الذي جـاء فيـه، ضـمن مجلـة أمـور،      ٢٠٠١( ١٣٧٠القرار 

  أن اجمللس:
__________ 

ــا)؛ والصــفحات   ٣٤إىل  ٣٢(جامايكــا)؛ والصــفحات   (نيجريي
 (بنغالديش). ٣٦إىل  ٣٤

)١١٢(  S/2001/857  وAdd.1 ١٣٤٦بالقرار ، املقدم عمال )٢٠٠١.( 

)١١٣(  S/2001/874. 

متديد والية بعثة األمـم املتحـدة يف سـرياليون، ملـدة سـتة       يقرر  
  ؛٢٠٠١أيلول/سبتمرب  ٣٠أشهر اعتبارا من 

إىل األمني العام أن يبلغ اجمللس، علـى فتـرات منتظمـة،     يطلب  
مبا حترزه البعثة مـن تقـدم يف تنفيـذ اجلوانـب الرئيسـية ملفهـوم عملياهتـا،        

تقييما للخطـوات املتخـذة    ويطلب إليه كذلك أن يقدم يف تقريره املقبل
  لتحسني فعالية البعثة؛

إزاء األنباء اليت تفيد حبدوث  يعرب عن قلقه العميق املستمر  
انتهاكات حلقوق اإلنسان واعتداءات ارتكبتـها اجلبهـة املتحـدة الثوريـة     

 ويطالــبضــد الســكان املــدنيني،  املســلحةوغــري ذلــك مــن اجلماعــات  
  ؛بوقف هذه األعمال على الفور

اجلبهــة املتحــدة الثوريــة علــى زيــادة جهودهــا مــن أجــل ث حيــ  
الوفاء مبا التزمت به مبوجب اتفاق أبوجا لوقف إطالق النار بأن تكفـل  

  ؛احلرية الكاملة لألمم املتحدة يف نشر قواهتا يف أرجاء البلد
وجهات نظـره بشـأن   بإىل األمني العام أن يزود اجمللس  يطلب  

جــئني واملشــردين داخليــا، مبــا يف ذلــك،  كيفيــة الســري قــدما مبســألة الال 
  مسألة عودهتم؛

اجلهود اجلاريـة الـيت تبـذهلا اجلماعـة االقتصـادية لـدول        يشجع  
غرب أفريقيا الرامية إىل التوصل إىل تسوية دائمة وهنائية لألزمة القائمـة  

املنظمات الدولية والبلـدان املاحنـة علـى     وحيث؛ يف منطقة احتاد هنر مانو
أن يبقـي املسـألة قيـد     يقـــرر و ء أنشطة ما بعد الصـراع؛ أن تدعم بسخا

  نظره الفعلي.
 ٢٠٠١ كــانو األول/ديســمرب ١٩ املــؤرخاملقــرر   

   )٢٠٠١( ١٣٨٥): القرار ٤٤٤٢(اجللسة 
ــة    ــودة يف  ٤٤٤٢يف اجللسـ  األول/ كـــانون ١٩املعقـ
 اجمللس(مايل) انتباه  األمن جملس، وجه رئيس ٢٠٠١ ديسمرب

ــرار  ــرار للتصــويت،     ؛)١١٤(إىل مشــروع ق ــرح مشــروع الق وطُ
ــد  ــاعواعتمــ ــرار   باإلمجــ ــفه القــ ــة، بوصــ  ١٣٨٥دون مناقشــ

 )، الذي جاء فيه، ضمن مجلة أمور، أن اجمللس:٢٠٠١(
مــن  ١اإلبقــاء علــى التــدابري املفروضــة مبوجــب الفقــرة  يقــرر   

 ٥شـــهرا تبـــدأ يف  ١١) لفتـــرة جديـــدة مـــدهتا ٢٠٠٠( ١٣٠٦القـــرار 
 ١٣٠٦من القـرار   ٥، عمال بالفقرة أنهإال  ،٢٠٠٢كانون الثاين/يناير 

سيظل املاس اخلام اخلاضع ملراقبة حكومة سرياليون مبوجـب   ،)٢٠٠٠(
  ؛شهادات املنشأ معفيا من هذه التدابري

، باإلضــافة إىل االســتعراض الــذي جيــري كــل ســتة أنــه يؤكــد  
)، سـيقوم يف هنايـة   ٢٠٠٠( ١٣٠٦مـن القـرار    ١٥أشهر وفقـا للفقـرة   

مبا يف ذلك مـدى مـا متارسـه     ،ة باستعراض احلالة يف سرياليونهذه الفتر
__________ 

)١١٤(  S/2001/1216. 
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احلكومة من سلطات على مناطق إنتاج املاس، كيمـا يقـرر مـا إذا كـان     
ــد االقتضــاء،        ــوم، عن ــرة أخــرى أو يق ــدابري لفت ــذه الت ســيمدد العمــل هب

  .بتعديلها أو باعتماد تدابري إضافية
ــؤرخ     ــرر املـ ــانون ١٦املقـ ــاير  كـ  ٢٠٠٢الثاين/ينـ
  )٢٠٠١( ١٣٨٩): القرار ٤٤٥١جللسة (ا
 كــــــــانون  ١٩املعقــــــــودة يف  ٤٤٥١يف اجللســــــــة   

يف جـــدول أعمالـــه تقريـــر  اجمللـــسأدرج ، ٢٠٠٢الثاين/ينــاير  
عــن  ٢٠٠١ األول/ديســمرب كــانون ١٣املــؤرخ  العــام األمــني
يف  العـام  األمـني . وأوضـح  )١١٥(يف سرياليون املتحدة األممبعثة 

ــدو   ــة أمــور، ال ــره، ضــمن مجل ــه  تقري ــذي تضــطلع ب  األمــمر ال
يف دعـم االنتخابـات؛ وأوصـى يف هـذا الصـدد بزيـادة        املتحدة

عنصر الشرطة املدنية يف البعثة لتقدمي املشورة والـدعم إىل قـوة   
فـرد يف   ٦ ٥٠٠شرطة سـرياليون الـيت يصـل قوامهـا إىل قرابـة      

  االضطالع باملسؤوليات املتصلة باالنتخابات املسندة إليها.
الــيت ُدعــي ممثــل ســرياليون إىل املشــاركة  ويف اجللســة،  

إىل  اجمللـس (موريشيوس) انتبـاه   األمن جملسفيها، وجه رئيس 
وطُرح مشروع القرار للتصـويت، واعتمـد    ؛)١١٦(مشروع قرار
ــاع ــرار    باإلمجـ ــفه القـ ــة، بوصـ )، ٢٠٠٢( ١٣٨٩دون مناقشـ

 الذي جاء فيه، ضمن مجلة أمور، أن اجمللس:
 ١٢٧٠مـن القـرار    ‘١’ ٨الفقرة  إضافة إىل ما ورد يفيقرر،   

)، تيسريا إلجراء االنتخابات على حنو سلس، أن تضطلع بعثـة  ١٩٩٩(
األمــم املتحــدة يف ســرياليون باملهــام املتصــلة باالنتخابــات وفــق املبــادئ   

من تقرير األمني العـام املـؤرخ    ٦٢إىل  ٤٨املنصوص عليها يف الفقرات 
اليتـها احلاليـة وقـدراهتا    ، يف حدود و٢٠٠١كانون األول/ديسمرب  ١٣

  ؛ومناطق انتشارها وعلى ضوء األوضاع القائمة على أرض الواقع
بزيادة عدد أفراد الشرطة املدنية لألمـم املتحـدة علـى حنـو      يأذن  

ــؤرخ     ــره امل ــام يف تقري ــا اقترحــه األمــني الع كــانون األول/ديســمرب   ١٣م
دة إذا ، ويشــجع األمــني العــام علــى أن يطلــب املزيــد مــن املســاع  ٢٠٠١

اقتضى األمر، ويؤيد توصية األمني العام بأن تؤدي الشرطة املدنيـة لألمـم   
يف  ســرياليونتقــدمي املشــورة والــدعم لشــرطة   (أ) املتحــدة املهــام التاليــة: 

ــا؛     ــندة إليهـــ ــات املســـ ــلة باالنتخابـــ ــؤوليات املتصـــ ــطالع باملســـ  االضـــ

__________ 

)١١٥(  S/2001/1195  وAdd.1 ١٣٧٠، املقدم عمال بالقرار )٢٠٠١.( 

)١١٦(  S/2002/68. 

ــدريب    (ب) ــامج للتـ ــذ برنـ ــداد وتنفيـ ــرياليون يف إعـ ــرطة سـ ــاعدة شـ مسـ
نتخــايب موجــه ألفرادهــا، يركــز أساســا علــى تــوفري األمــن للمناســبات  اال

  .العامة، وعلى حقوق اإلنسان وسلوك الشرطة
(اجللســة  ٢٠٠٢آذار/مــارس  ٢٨ املــؤرخاملقــرر   

  )٢٠٠٢( ١٤٠٠): القرار ٤٥٠٠
/مـــــارس آذار ٢٨املعقـــــودة يف  ٤٥٠٠يف اجللســـــة   
 لعــاما األمــنييف جــدول أعمالــه تقريــر  اجمللــسأدرج ، ٢٠٠٢
ــارسآذار ١٤املــؤرخ  ــة   ٢٠٠٢ /م يف  املتحــدة األمــمعــن بعث

ــرياليون ــار )١١٧(ســ ــني. وأشــ ــام األمــ ــره، إىل أن العــ ، يف تقريــ
استكمال عمليـة نـزع السـالح ونشـر البعثـة بشـىت أحنـاء البلـد         

وتتـيح الفرصـة    ،أتاح بيئـة تتسـم بقـدر أكـرب نسـبيا مـن األمـن       
عرب عـن أملـه   أ لسرياليون كيما تعقد انتخابات حرة ونزيهة،

ــديف  ــلمية      هاعق ــة وس ــة آمن ــة تتســم باملصــداقية ويف بيئ بطريق
اســـتمرار مشـــاركة وبعـــد أن أشـــار إىل أن  بصـــورة معقولـــة.

يظـل أمـرا ال غـىن     البعثة يف تسيري األمور بعد عقد االنتخابات
قـــوات األمـــن يف ســـرياليون القـــدرة علـــى  عنـــه حـــىت تتـــوفر ل

بتمديــد ، أوصــى بلــدالنــهوض باملســؤولية الكاملــة عــن أمــن ال 
أنـه   العـام  األمـني . وأضـاف  والية البعثة ملدة ستة أشهر أخـرى 

احلالــة األمنيــة يف التحســن يف ســرياليون بعــد  إذا مــا اســتمرت 
إجــراء االنتخابــات، ســيلزم إجــراء تعــديالت للقــوام احلــايل       

الـيت تتطـور هبـا     على أسـاس  ، لقوات البعثة وتكوينها ونشرها
  .احلالة بعد االنتخابات

ويف اجللســة، الــيت ُدعــي ممثــل ســرياليون إىل املشــاركة   
إىل مشـروع قـرار،    اجمللـس فيها، وجه الرئيس (النرويج) انتبـاه  
وطُرح مشروع القـرار  ؛ )١١٨(وإىل تنقيح شفوي لنص املشروع

ــد   ــرار    باإلمجــاعللتصــويت، واعتم ــة، بوصــفه الق دون مناقش
)، الــذي جــاء فيــه، ضــمن مجلــة أمــور، أن      ٢٠٠٢( ١٤٠٠

 جمللس:ا

__________ 

)١١٧(  S/2002/267 ١٣٧٠، املقدم عمال بالقرار )٢٠٠٠.( 

)١١٨(  S/2002/321. 
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متديد والية بعثة األمـم املتحـدة يف سـرياليون لفتـرة سـتة       يقرر  
  ؛٢٠٠٢آذار/مارس  ٣٠أشهر اعتبارا من 

 ٢٠٠٢بـــاملفهوم العســـكري لعمليـــات البعثـــة لعـــام   يرحـــب  
آذار/مــارس  ١٤مــن تقريــر األمــني العــام املــؤرخ  ١٠الــوارد يف الفقــرة 

فتــرات منتظمــة  ، ويطلــب إىل األمــني العــام إبــالغ اجمللــس علــى٢٠٠٢
بالتقــدم الــذي حتــرزه البعثــة يف تنفيــذ جوانبــها الرئيســية ويف التخطــيط    

  .ملراحلها املقبلة

ــؤرخ     ــرر املـ ــايو أيار ٢٢املقـ ــة  ٢٠٠٢/مـ (اجللسـ
  بيان من الرئيس): ٤٥٣٩

ــة    ــودة يف  ٤٥٣٩يف اجللســـــ ــايو أيار ٢٢املعقـــــ /مـــــ
(ســنغافورة) ببيــان بالنيابــة   األمــن جملــسأدىل رئــيس ، ٢٠٠٢

  :اجمللس، جاء فيه، ضمن مجلة أمور، أن )١١٩(اجمللس عن
أيار/مايو  ١٤باالنتخابات اليت جرت يف سرياليون يف  يرحب  
  ؛٢٠٠٢

باللجنـــة الوطنيـــة لالنتخابـــات وجبميـــع الـــذين كـــانوا   يشـــيد  
ــة األمــم      ــى بعث ــثين عل ــات، وي مســؤولني عــن اإلدارة الناجحــة لالنتخاب

  ؛ور مثني يف الدعماملتحدة يف سرياليون ملا قامت به من د
أن خمتلف اهليئات الـيت قامـت مبراقبـة االنتخابـات قـد       يالحظ  

ــى       ــة وتصــميمهم عل ــاء شــعب ســرياليون بالدميقراطي ــزام أبن ــها الت أعجب
  ؛اإلدالء بأصواهتم

جبميع األحزاب السياسية ومؤيـديها العمـل معـا لتعزيـز      يهيب  
  ؛الدميقراطية ومن مث ضمان استمرار السالم

ــرى   ــبيل     أن اال ي ــا يف س ــا هام ــا تارخيي ــات تشــكل معلم نتخاب
  ؛إحالل السالم واألمن يف سرياليون ومنطقة هنر مانو

التحــدي املقبــل أمــام ســرياليون واجملتمــع الــدويل هــو أن  يــرى  
توسـيع نطـاق تغطيـة اخلـدمات العامـة      و ،مواصلة ترسيخ دعائم السـالم 

بلــد إىل لكــي تتحــول إعــادة بســط احلكومــة ســلطتها يف مجيــع أحنــاء ال   
ــن،        ــغيلية لقطــاع األم ــة التش ــز الفعالي ــة، ومواصــلة تعزي ــة ملموس حقيق

  ؛وإعادة إدماج مجيع املقاتلني السابقني بصورة فعالة
مجيــع اجلهــات املاحنــة علــى أن تســهم بســخاء يف تــوفري   حيــث  

األموال الالزمة على سبيل االستعجال للمحكمة اخلاصة وجلنـة تقصـي   
  احلقائق واملصاحلة.
__________ 

)١١٩(  S/PRST/2002/14. 

(اجللسة  ٢٠٠٢أيلول/سبتمرب  ٢٤ املؤرخر املقر  
  )٢٠٠٢( ١٤٣٦): القرار ٤٦١٥

ــة    ــودة يف  ٤٦١٥يف اجللســ ــبتمرب  ٢٤املعقــ أيلول/ســ
 األمــنييف جــدول أعمالــه تقريــر    اجمللــس أدرج ،)١٢٠(٢٠٠٢
 املتحـدة  األمـم عـن بعثـة    ٢٠٠٢ /سبتمربأيلول ٥املؤرخ  العام

ــرياليون ــدم )١٢١(يف سـ ــام األمـــني. وقـ ــرالعـ ــا ، يف تقريـ ه، تقييمـ
املتعلـق    جديدا للحالة األمنيـة يف سـرياليون ووصـفا للمفهـوم     

ــةالبتعــديل  باإلضــافة إىل . ويف ضــوء التطــورات املشــجعة،  بعث
 العـام  األمنيأوصى  ،البلدالتحسن التدرجيي يف حالة األمن يف 

يف البـدء يف اإلهنـاء التـدرجيي للبعثـة. وأشـار       اجمللـس بأن ينظـر  
ــها  ــدف الن ــل يف إىل أن اهل ــة يتمث ــال اال ئي للعملي ــدرجيي النتق ت
ــرواملنقـــل الوعلـــى مراحـــل و ــن يف   ّيتـ ــؤولية عـــن األمـ للمسـ

. ومـع تشـديده علـى    بعثة إىل حكومة سرياليونالسرياليون من 
أن اإلهناء التـدرجيي للبعثـة سـينتقل بالبعثـة إىل املرحلـة النهائيـة       

صـى  يف سـرياليون، فقـد أو   السـالم  فظحل املتحدة األمملعملية 
تعـديل عمليـة اإلهنـاء التـدرجيي ملهـام      ب هباعتمـاد اقتراحـ   اجمللس

ــة   تــها بعثــة ومتديــد واليال لفتــرة أخــرى مــدهتا ســتة أشــهر، بغي
  .هذه العملية بدءتيسري 

ويف اجللســة، الــيت ُدعــي ممثــل ســرياليون إىل املشــاركة   
ــاه     ــا) انتبـ ــرئيس (بلغاريـ ــه الـ ــا، وجـ ــسفيهـ ــروع  اجمللـ إىل مشـ

شــــروع القــــرار للتصــــويت، واعتمــــد  وطُــــرح م؛ )١٢٢(قــــرار
ــاع ــرار    باإلمجـ ــفه القـ ــة، بوصـ )، ٢٠٠٢( ١٤٣٦دون مناقشـ

 الذي جاء فيه، ضمن مجلة أمور، أن اجمللس:

__________ 

ــهمتوز ١١صــة يف املعقــودة كجلســة خا ٤٥٧٠يف اجللســة   )١٢٠(  /يولي
ــس، اســتمع ٢٠٠٢ ــل   اجملل ــن وكي ــام األمــنيإىل إحــاطتني م  الع

ــات  ــيس   الســالم حفــظلعملي ــل املكســيك، بصــفته رئ ، ومــن ممث
ــالقرار    ــال بـ ــأة عمـ ــة املنشـ ــق  ١٩٩٧( ١١٣٢اللجنـ ــا يتعلـ ) فيمـ

 بسرياليون؛ وأعقب ذلك مناقشة بناءة.

)١٢١(  S/2002/987. 

)١٢٢(  S/2002/1062. 
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متديد والية بعثة األمـم املتحـدة يف سـرياليون لفتـرة سـتة       يقرر  
  ؛٢٠٠٢أيلول/سبتمرب  ٣٠أشهر اعتبارا من 

اخلـارجي،  البعثة على حتمـل مسـؤولية األمـن الـداخلي و    حيث   
من خطـة األمـني العـام، مبـا يف ذلـك ختفـيض        ٢و  ١بإكمال املرحلتني 

، ويطلـب إىل األمـني العـام    فرد من القوات خالل مثانيـة أشـهر   ٤ ٥٠٠
إبالغ اجمللس على فترات منتظمة، بالتقدم الـذي حتـرزه البعثـة يف تنفيـذ     

  ؛الت ويف التخطيط للمراحل الالحقةالتعدي
ه القـــوي للمحكمـــة اخلاصـــة   عـــن دعمـــ يكـــرر اإلعـــراب    

  .لسرياليون ويرحب ببدء عمليات احملكمة

 ٢٠٠٢كــانون األول/ديســمرب   ٤ املــؤرخاملقــرر   
  )٢٠٠١( ١٤٤٦): القرار ٤٦٥٤(اجللسة 

 كــــــــــانون ٤املعقــــــــــودة يف  ٤٦٥٤يف اجللســــــــــة   
(كولومبيـا)   األمـن  جملـس وجه رئيس ، ٢٠٠٢األول/ديسمرب 

طُــرح مشــروع القــرار و ؛)١٢٣(إىل مشــروع قــرار اجمللــسانتبــاه 
ــد   ــرار    باإلمجــاعللتصــويت، واعتم ــة، بوصــفه الق دون مناقش

)، الــذي جــاء فيــه، ضــمن مجلــة أمــور، أن      ٢٠٠٢( ١٤٤٦
 اجمللس:

مــن  ١اإلبقــاء علــى التــدابري املفروضــة مبوجــب الفقــرة  يقــرر   
ــرار  ــدأ يف     ٢٠٠٠( ١٣٠٦الق ــدهتا ســتة أشــهر تب ــدة م ــرة جدي  ٥) لفت

ــه إال، ٢٠٠٢كــانون األول/ديســمرب   ــالفقرة  أن ــرار   ٥، عمــال ب مــن الق
) سيظل املاس اخلام اخلاضع ملراقبـة حكومـة سـرياليون    ٢٠٠٠( ١٣٠٦

سـيقوم يف   أنـه مبوجب شهادات املنشأ معفيا من هـذه التـدابري، ويؤكـد    
هناية هذه الفترة باسـتعراض احلالـة يف سـرياليون، مبـا يف ذلـك مـدى مـا        

اج املاس، لكي يقرر ما إذا متارسه احلكومة من سلطات على مناطق إنت
يقـوم، عنـد االقتضـاء،     كان سيمدد العمل هبذه التدابري لفترة أخـرى أو 

  بتعديلها أو باعتماد تدابري إضافية؛
مـن القـرار    ١أن التدابري املفروضة مبوجـب الفقـرة    يقرر أيضا  
، ســيتم إهناؤهــا ٢)، بصــيغتها املمــددة مبوجــب الفقــرة ٢٠٠٠( ١٣٠٦

أن  يقـرر و مـن املناسـب أن يفعـل ذلـك؛     أنـه ى اجمللس على الفور إذا رأ
) نظرهـــا يف ١٩٩٧( ١١٣٢تواصـــل اللجنـــة املنشـــأة مبوجـــب القـــرار  

 ١١٧١مـــن القـــرار   ٥و  ٤و  ٢التـــدابري املشـــار إليهـــا يف الفقـــرات    
  .)، وأن تقدم آراءها إىل اجمللس١٩٩٨(

__________ 

)١٢٣(  S/2002/1318. 

(اجللســة  ٢٠٠٣/مــارس آذار ٢٨املــؤرخ  املقــرر  
  )٢٠٠١( ١٤٧٠): القرار ٤٧٢٩

/مـــــارس آذار ٢٨املعقـــــودة يف  ٤٧٢٩يف اجللســـــة   
 العــام األمــنييف جــدول أعمالــه تقريــر  اجمللــسأدرج ، ٢٠٠٣
ــارسآذار ١٧املــؤرخ  ــة   ٢٠٠٣ /م يف  املتحــدة األمــمعــن بعث
، يف تقريـــره، مقترحـــات العـــام األمـــني. وقـــدم )١٢٤(ســـرياليون

حملـرز  تفصيلية بشأن اإلهناء التدرجيي للبعثة، مسترشدا بالتقدم ا
الرئيســية املتعلقــة بــاألمن، وأوصــى  املرجعيــة يف تنفيــذ املعــايري 

  بتمديد والية البعثة لفترة جديدة مدهتا ستة أشهر.
ويف اجللســة، الــيت ُدعــي ممثــل ســرياليون إىل املشــاركة   

إىل مشــــروع  اجمللــــسفيهــــا، وجــــه الــــرئيس (غينيــــا) انتبــــاه 
وطُــــرح مشــــروع القــــرار للتصــــويت، واعتمــــد   ؛)١٢٥(قــــرار

ــاع ــرار    باإلمجـ ــفه القـ ــة، بوصـ )، ٢٠٠٣( ١٤٧٠دون مناقشـ
 الذي جاء فيه، ضمن مجلة أمور، أن اجمللس:

متديد والية بعثة األمـم املتحـدة يف سـرياليون لفتـرة سـتة       يقرر  
  ؛٢٠٠٣آذار/مارس  ٣٠أشهر اعتبارا من 

من خطـة األمـني العـام علـى      ٢البعثة، على إمتام املرحلة  ثحي  
يف أقرب وقت ممكن بعد ذلـك،   ٣أن تبدأ املرحلة حنو ما كان مقررا و

مسترشدة يف ذلك بتقييم للحالة األمنيـة وإلمكانـات وقـدرات القطـاع     
 األمين لسرياليون على حتمُّل مسؤولية األمن الداخلي واخلارجي؛

إىل األمـني العـام أن يـزوِّد اجمللـس خبطـط تفصـيلية عـن         طلبي  
ــة مــن خطــة اإلهنــاء التــد   ، وأن ٣رجيي حاملــا تبــدأ املرحلــة  الفتــرة املتبقي

ــة     ــا باحلال يشــمل ذلــك خيــارات القيــام بانســحاب أســرع أو أبطــأ رهن
ــى حتمــل        ــين لســرياليون عل ــدرات القطــاع األم ــات وق ــة وبإمكان األمني

 مسؤولية األمن الداخلي واخلارجي؛

الدول واملنظمات الدولية واملنظمات غري احلكوميـة إىل   يدعو  
  اإلنعاش الوطين حلكومة سرياليون؛ ستراتيجيةإلمواصلة تقدمي الدعم 

احتاد هنر مـانو علـى اسـتئناف    األعضاء يف دول الرؤساء  حيث  
ببناء السالم واألمن اإلقليميني،  موعلى تنفيذ التزاماهت ماحلوار فيما بينه

ويشجع اجلماعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا واملغرب علـى مواصـلة   
ة يف منطقة احتاد هنر مـانو، ويعـرب عـن    جهودمها من أجل تسوية األزم

__________ 

)١٢٤(  S/2003/321  وCorr.1 ١٤٣٦، املقدم عمال بالقرار )٢٠٠٠.( 

)١٢٥(  S/2003/375. 
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دعمه ملا يبذله فريق االتصال الدويل اخلاص بليربيا من جهود مـن أجـل   
 تسوية الرتاع يف ذلك البلد؛

  إبقاء املسألة قيد نظره الفعلي. يقرر  

(اجللســـة  ٢٠٠٣متوز/يوليـــه  ١٨ املـــؤرخاملقـــرر   
  )٢٠٠١( ١٤٩٢): القرار ٤٧٨٩

ــة    ــود ٤٧٨٩يف اجللســــ ــه  ١٨ة يف املعقــــ متوز/يوليــــ
 العــام األمــنييف جــدول أعمالــه تقريــر  اجمللــسأدرج ، ٢٠٠٣
يف  املتحـدة  األمـم عـن بعثـة    ٢٠٠٣ /يونيـه حزيران ٢٣املؤرخ 

ــافة. و)١٢٦(ســـرياليون تقـــدمي تقيـــيم للحالـــة األمنيـــة  إىل  باإلضـ
ــايري    ــا يتعلـــق باملعـ ــائدة يف ســـرياليون وللتقـــدم احملـــرز فيمـ السـ

ــيت يسترشــد هبــ    ــة ال ــة، عــرض    املرجعي ــدرجيي للبعث ــاء الت ا اإلهن
اجلاريـة لتوطيـد السـالم يف    أيضا يف تقريره اجلهود  العام األمني

سرياليون، مبا يف ذلك أنشطة جلنة احلقيقة واملصاحلة واحملكمـة  
اخلاصة لسرياليون، واجلهود املبذولـة لتيسـري اإلنعـاش الـوطين.     

ة خيـارات  ثالثـ  العـام  األمـني واستنادا إىل ذلك التحليل، طرح 
للمراحل املتبقيـة مـن عمليـة اإلهنـاء التـدرجيي للبعثـة، وأوصـى        

، الـذي  ‘‘تعـديل احلالـة الراهنـة   ’’على خيـار   اجمللسبأن يوافق 
يف تعديل السرعة احلاليـة لعمليـة اإلهنـاء التـدرجيي، بغيـة       يتمثل

ــانون     ــول كــ ــرياليون حبلــ ــن ســ ــة مــ ــحاب البعثــ ــة انســ تكملــ
  .٢٠٠٤األول/ديسمرب 

إىل  اجمللـس ة، وجه الـرئيس (أسـبانيا) انتبـاه    ويف اجللس  
وطُرح مشروع القرار للتصـويت، واعتمـد    ؛)١٢٧(مشروع قرار
ــاع ــرار    باإلمجـ ــفه القـ ــة، بوصـ )، ٢٠٠٣( ١٤٩٢دون مناقشـ

 الذي جاء فيه، ضمن مجلة أمور، أن اجمللس:

على توصـية األمـني العـام، الـواردة يف الفقـرة       يوافق    
جيـري اإلهنـاء التـدرجيي لبعثـة األمـم       من تقريره، بشـأن ضـرورة أن   ٦٨

وصــوال إىل  “تعــديل احلالــة الراهنــة”املتحــدة يف ســرياليون وفقــا خليــار 
يعتزمـه   مبـا  ويرّحـب ، ٢٠٠٤االنسحاب حبلول كانون األول/ديسـمرب  

__________ 

)١٢٦(  S/2003/663 ٤٧٠٣١٣، املقدم عمال بالقرار )٢٠٠٣.( 

)١٢٧(  S/2003/713. 

األمــني العــام مــن تقــدمي توصــيات إضــافية إىل اجمللــس يف مطلــع عــام        
 بلد؛بشأن إبقاء وجود لألمم املتحدة يف ال ٢٠٠٤

أن يرصـد عـن كثـب املعـايري املرجعيـة األساسـية لإلهنـاء         يقّرر  
إىل األمـني العـام أن يقـّدم للمجلـس تقريـرا يف هنايـة        ويطلب ،التدرجيي

كلّ مرحلة، وأن يوافيه بانتظام بتقارير عن التقّدم احملرز يف جمال املعايري 
ل التاليـة  املرجعية، وأن يقدم ما يلزم من التوصيات بشأن ختطيط املراحـ 

  .من االنسحاب
(اجللسـة   ٢٠٠٣أيلول/سـبتمرب   ١٩ املقرر املؤرخ  

  )٢٠٠٣( ١٥٠٨): القرار ٤٨٢٩
ــة    ــودة يف  ٤٨٢٩يف اجللســ ــبتمرب  ١٩املعقــ أيلول/ســ
 العــام األمــنييف جــدول أعمالــه تقريــر  اجمللــسأدرج ، ٢٠٠١
يف  املتحـدة  األمـم عـن بعثـة    ٢٠٠٣ /يونيـه حزيران ٢٣املؤرخ 

ــافةو. )١٢٨(ســـرياليون تقـــدمي تقيـــيم للحالـــة األمنيـــة  إىل  باإلضـ
وللجهـــود الشـــاملة املبذولـــة مـــن أجـــل توطيـــد الســـالم يف       

التقــدم احملــرز يف تنفيــذ املعــايري  العــام األمــنيعــرض ســرياليون، 
املرجعية اليت يسترشد هبا اإلهناء التدرجيي للبعثة ويف التخطـيط  

ــه  إىل العــام األمــنيللمراحــل الالحقــة لالنســحاب. وأشــار    أن
بفضـــل املزيـــد مـــن التقـــدم احملـــرز صـــوب توطيـــد الســـالم يف 
ســرياليون، والبيئــة األمنيــة العامــة يف البلــد، متكنــت البعثــة مــن  
مواصــلة اإلهنــاء التــدرجيي لعنصــرها العســكري، علــى حنــو مــا  
وافــق عليــه جملــس األمــن؛ ولــذلك فقــد أوصــى بتمديــد واليــة  

رغـم اسـتمرار    هوأشـار إىل أنـ   البعثة لفترة سـتة أشـهر أخـرى.   
ــد نقـــل     ــاء البلـ ــه جيـــرى يف بعـــض أحنـ ــديات، فإنـ بعـــض التحـ
املسؤولية عن األمـن الـوطين إىل حكومـة سـرياليون الـيت تبـذل       
ــة لشــرطتها        ــدرة العام ــن أجــل حتســني الق ــودا مشــجعة م جه

    الوطنية وقواهتا املسلحة.
ويف اجللســة، الــيت ُدعــي ممثــل ســرياليون إىل املشــاركة   

 اجمللـس (اململكة املتحـدة) انتبـاه    األمن لسجمفيها، وجه رئيس 
ــرار  ــرار للتصــويت،     ؛)١٢٩(إىل مشــروع ق ــرح مشــروع الق وطُ

__________ 

)١٢٨(  S/2003/863 ١٤٩٢، املقدم عمال بالقرار )٢٠٠٣.( 

)١٢٩(  S/2003/895. 
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ــد  ــاعواعتمــ ــرار   باإلمجــ ــفه القــ ــة، بوصــ  ١٥٠٨دون مناقشــ
  )، الذي جاء فيه، ضمن مجلة أمور، أن اجمللس:٢٠٠٣(

متديد والية بعثة األمـم املتحـدة يف سـرياليون لفتـرة سـتة       يقرر  
حكومـة سـرياليون    حيـث و ؛٢٠٠٣أيلول/سبتمرب  ٣٠ أشهر اعتبارا من

على مواصلة إحكـام سـيطرهتا علـى تعـدين املـاس وتعزيـز تنظيمـه، عـن         
  ؛طريق جهات منها اللجنة التوجيهية الرفيعة املستوى

بــالغ احلالــة املاليــة اهلشــة للمحكمــة اخلاصــة       يالحــظ بقلــق   
  ؛لسرياليون
دية لــدول عــن دعمــه القــوي جلهــود اجلماعــة االقتصــا  يعــرب  

  ؛غرب أفريقيا الرامية إىل إرساء أسس السالم يف املنطقة دون اإلقليمية

بنشر قوات اجلماعـة االقتصـادية لـدول غـرب أفريقيـا       يرحب  
  ؛يف ليربيا، الذي تدعمه البعثة

بامتنـــاع اجلماعـــات املســـلحة يف ليربيـــا عـــن  يكـــرر مطالبتـــه  
  ؛اإلغارة على سرياليون بصورة غري مشروعة

اعتزام األمني العام إخضاع احلالـة األمنيـة والسياسـية    ب يرحب  
واإلنسانية وحالة حقوق اإلنسان يف سرياليون الستعراض دقيق وتقـدمي  

  ؛تقرير إىل اجمللس

  إبقاء املسألة قيد نظره الفعلي. يقّرر  


