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  اهلجمات األخرية على طول عقباحلالة يف غينيا    -  ١٥        
  حدودها مع ليربيا وسرياليون           

اإلجراءات األولية

ــؤرخ   ــرر امل  ٢٠٠٠األول/ديســمرب  كــانون ٢١املق
 من الرئيس): بيان ٤٢٥٢(اجللسة 

 األول/ كــــانون  ٢١املعقــــودة يف   ٤٢٥٢يف اجللســــة  
البنـد املعنـون    ، أدرج اجمللـس يف جـدول أعمالـه   ٢٠٠٠ديسمرب 

احلالة يف غينيا عقب اهلجمـات األخـرية علـى طـول حـدودها      ’’
ــا وســرياليون  ــا  اجمللــس. وبعــد ذلــك، دعــا  ‘‘مــع ليربي ممثــل غيني

) انتبـاه  الروسـي  االحتـاد للمشاركة يف اجللسـة. ووجـه الـرئيس (   
ــامي ، حييــل هبــا )١(إىل رســالة مــن ممثــل مــايل  اجمللــس البيــان اخلت

الصادر عـن املـؤمتر الرابـع والعشـرين لرؤسـاء دول وحكومـات       
اجلماعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا، الـذي عقـد يف بامـاكو    

. ٢٠٠٠ديســــمرب  كــــانون األول/ ١٦و  ١٥(مــــايل) يــــومي 
ح اجلماعـات املسـلحة غـري    وشدد البيان على ضرورة نزع سال

النظاميــة، واســتعادة الســالم يف غينيــا وليربيــا وســرياليون، ودعــا 
  إىل نشر عاجل لقوات تدخل على طول حدودها.

، )٢(اجمللـس ويف اجللسة، أدىل الرئيس ببيان بالنيابة عـن  
  :اجمللسجاء فيه، ضمن مجلة أمور، أن 

ردين الغـــارات الـــيت قامـــت هبـــا حـــديثا مجاعـــات املتمـــ  يـــدين
  القادمني من ليربيا وسرياليون؛

أعمــال النــهب األخــرية الــيت تعرضــت هلــا مرافــق    أيضــايــدين 
  مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني ومنظمات إنسانية أخرى؛

لتزامــه بســيادة غينيــا واســتقالهلا السياســي  ا يؤكــد مــن جديــد
أي إىل مجيـع الـدول االمتنـاع عـن تقـدمي       ويطلـب وسالمتها اإلقليميـة؛  

دعــم عســكري وعــن القيــام بــأي عمــل مــن شــأنه أن ُيســهم يف زيــادة   
  زعزعة األوضاع على حدود غينيا وليربيا وسرياليون؛

__________ 

  )١(  S/2000/1201. 

  )٢(  S/PRST/2000/41. 

إىل األمــني العــام النظــر فيمــا ميكــن أن يقدمــه اجملتمــع     يطلــب
الدويل، وال سيما األمم املتحدة من دعم إىل اجلماعة االقتصادية لـدول  

  من على حدود غينيا.غرب أفريقيا لكفالة استتباب األ
 ٢٠٠١آذار/مــارس  ٨املــداوالت الــيت أجريــت يف 

ــايو أيار ١٤و  ٤٢٩١ تان(اجللســـــــــ ٢٠٠١/مـــــــ
 )٤٣١٩و

آذار/مـــــارس  ٨املعقـــــودة يف  )٣(٤٢٩١يف اجللســـــة 
 املتحـدة  األمـم مفـوض   إىل إحاطة مـن اجمللس  استمع، ٢٠٠١

السامي لشؤون الالجئني، وبعدها أدىل ببيانات معظـم أعضـاء   
  ، وممثال غينيا وسرياليون.)٤(اجمللس

وأفاد املفوض السامي لشـؤون الالجـئني، يف إحاطتـه،    
 املتحــدة األمــميف ســرياليون ومفوضــية  املتحــدة األمــمأن بعثــة 

اتصاالت مبدئية مع اجلبهـة الثوريـة    لشؤون الالجئني قد أقامتا
فيما يتعلق مببادئ الوصول واملرور اآلمـنني للمشـردين    املتحدة

اجلبهـة الثوريـة املتحـدة     قال إنه دعا حكومـة غينيـا و  داخليا. و
لالمتناع عن مجيع األعمال العسـكرية يف منطقـة كامبيـا لكـي     

فوريكاريـه إىل كامبيـا ممـرا آمنـا مـن أجـل        يصـبح الطريـق مـن   
 عودة الالجئني من غينيا إىل سـرياليون. وأشـار كـذلك إىل أن   

 ام عموما مـن ُيقابالن باالحتر “الوصول اآلمن واملمر اآلمن’’

جانــب البلــدان الثالثــة، وأيضـــا مــن جانــب اجلبهــة الثوريـــة       
املتحدة. وعالوة على ذلك، الحظ أن ذلك هو بدايـة التنفيـذ   

__________ 

  /فربايرشـباط  ١٢املعقودة كجلسة خاصة يف  ٤٢٧٦يف اجللسة   )٣(  
د جملـس الوسـاطة واألمـن للجماعـة     بوفـ  اجمللـس ، اجتمع ٢٠٠١

االقتصادية لدول غرب أفريقيا، الـذي تـألف مـن وزيـر خارجيـة      
مــايل (رئــيس الوفــد) ووزيــر خارجيــة توغــو ووزيــر خارجيــة        

 نيجرييا، للتباحث بشأن احلالة يف غينيا وليربيا وسرياليون.

 ببيان. الروسي االحتادم يدل ممثل   )٤(  
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). ١٩٩٩( ١٢٧٠الناجح للواليـة املنصـوص عليهـا يف القـرار     
مؤشرات تفيد بأن اجلبهة الثورية املتحـدة علـى    وقال إن هناك

وتركهـا خاضـعة لسـيطرة    استعداد للخروج من منطقة كامبيـا  
بعثة األمـم املتحـدة يف سـرياليون. غـري أنـه أفـاد أن بعثـة األمـم         
املتحدة يف سرياليون ال تزال اضعف مـن أن تسـتطيع السـيطرة    

تعزيزهـا باملزيـد    اجمللـس على املنطقة بشكل فعال، وطلب مـن  
  .)٥(من القوات اإلضافية وتكليفها بوالية جديدة

ن قلقهــــم إزاء حالــــة عــــ وأعــــرب غالبيــــة املــــتكلمني
الالجــــئني وضــــرورة إعــــادهتم إىل أوطــــاهنم بصــــورة فعالــــة. 
وســـلطوا الضـــوء علـــى ضـــرورة إجـــراء تقيـــيم شـــامل لقـــدرة 
ســرياليون علــى اســتيعاب ذلــك العــدد الكــبري مــن الالجــئني،    

اجلبهة وطلبوا توفري املساعدة لتلك العملية. وفيما يتعلق بدور 
مني تـرددهم يف الـدخول   ، أوضـح بعـض املـتكل   الثورية املتحدة

. )٦(يف حوار مع تلك القوة اليت رأوا أنه ال ميكـن الوثـوق فيهـا   
وأعــرب آخــرون عــن تقــديرهم للجهــود الــيت يبــذهلا املفــوض    
السامي لشؤون الالجئني، ورأوا أن احلـوار ممكـن وقـد يكـون     

. وسلط بعض املـتكلمني الضـوء علـى    )٧(مفيدا يف تلك املرحلة
يف األراضـي الـيت تسـيطر عليهـا      ‘‘ت آمنةممرا’’احلاجة إلقامة 

ــدة   ــة املتحــ ــة الثوريــ ــالعودة إىل    اجلبهــ ــئني بــ ــماح لالجــ للســ
ــذه     )٨(ســرياليون ــون آخــرون يف جــدوى ه . وتشــكك متكلم

املبادرة، وأبرزوا عدم كفاية قـوات البعثـة، فضـال عـن مسـائل      
وفيمــا يتعلــق هبــذه املســألة، فََضــل بعــض املــتكلمني . )٩(أخــرى

__________ 

  )٥(  S/PV.4291 ،٦ إىل ٢ات الصفح. 

 ١١والصــفحة (اململكــة املتحــدة)؛   ٩ نفســه، الصــفحة  املرجــع  )٦(  
 .(الواليات املتحدة) ١٢)؛ والصفحة فرنسا(

ــع  )٧(   ــفحة  املرجـــ ــه، الصـــ ــني)؛ و ١٦ نفســـ ــفحة(الصـــ  ١٧ الصـــ
 (سنغافورة).

ــع  )٨(   ــفحة   املرجــــ ــه، الصــــ ــايل( ١٥نفســــ ــفحة مــــ  ١٩)؛ والصــــ
 .)سرياليون( ٣١)؛ والصفحة موريشيوس(

 ١١)؛ والصــفحة اململكــة املتحــدة ( ٩نفســه، الصــفحة   املرجــع  )٩(  
 .(الواليات املتحدة) ١٢)؛ والصفحة فرنسا(

. وشـدد آخـرون علـى أن تعزيـز تلـك القـوات       )١٠(تعزيز البعثة
أن يسـتجيب للحالـة    اجمللـس سيستغرق وقتـا بينمـا جيـب علـى     

  .)١١(على حنو اكر إحلاحا
إعـادة تـوطني   وأعربت ممثلة جامايكا عن قلقهـا مـن أن   

يف منطقــة  ١٣٥ ٠٠٠الالجــئني الــذين يقــدر عــددهم حاليــا بـــ 
علــى املفوضــية  وحثــت ،ســتغرق وقتــا طــويالتســوف النغيــت 

وعـالوة   إعداد خطـة طـوارئ إلعـادة تـوطني هـؤالء الالجـئني.      
أن مفتاح االستقرار يف سرياليون يتمثل يف على ذلك، الحظت 

، وأشــارت إىل أن وضــع هنايــة ألنشــطة اجلبهــة املتحــدة الثوريــة 
  .)١٢(تعزيز البعثة يشكل عامال حامسا يف حتقيق ذلك اهلدف

جتنــب علــى وحــث ممثــل اململكــة املتحــدة حكومــة غينيــا   
االســـتخدام العشـــوائي لطـــائرات اهلليكـــوبتر املـــزودة باملـــدافع إذا  

. والحــظ أن تعزيــز البعثــة مــن احملــتم أن      كانــت تضــر باملــدنيني  
ــا، ورأى أن   ــسيســتغرق وقت ــة جيــب أال يســتبعد وضــع    اجملل خط

طــوارئ للمــدى القصــري تعكــس حقــائق مــا ميكــن لألمــم املتحــدة  
ــه فعــال، وجيــب أن ت   كــون مــن أولويــات خطــة   ككــل أن تقــوم ب

الطــوارئ تلــك ترحيــل الالجــئني مــن أخطــر املنــاطق إىل خميمــات   
وعلــى وجــه التحديــد، قَــّدر أن البعثــة  مناســبة بعيــدا عــن احلــدود.

ســتحتاج إىل قــوة اكــرب بــثالث مــرات ممــا يتــوفر لــديها كــي تشــق 
كينيمـا يف   أكثـر أمنـا مثـل   إىل منطقـة   “منقـار الببغـاء  ”مـن   اطريق

صدق نية اجلبهة املتحـدة  عرب أخريا عن تشككه يف . وأسرياليون
جيــب أن  هأنــ ، ورأىالثوريــة يف اســتجابتها لنــداء املفــوض الســامي

  .)١٣(الدويل يكون هناك رادع وحافز هلا لتستجيب للمجتمع

__________ 

ــع  )١٠(   ــفحة   املرجـــ ــه، الصـــ ــني( ١٦نفســـ ــفحة الصـــ  ١٧)؛ والصـــ
 .)موريشيوس( ٢٠)؛ والصفحة سنغافورة(

 ١١)؛ والصــفحة اململكــة املتحــدة ( ٨نفســه، الصــفحة   املرجــع  )١١(  
 .)بنغالديش( ٢٠)؛ والصفحة فرنسا(

 .٧ نفسه، الصفحة املرجع  )١٢(  

 .٩و ٨تان نفسه، الصفح املرجع  )١٣(  
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وأشــــار ممثــــل تــــونس إىل أن االلتــــزام الــــذي أعلنتــــه 
، وأكـد  سـوى اخلطـوة األوىل يف عمليـة طويلـة    األطراف لـيس  

السـلطات واآلليـات الـيت تسـتطيع ضـمان      بد مـن حتديـد   أنه ال
السـلطة أو السـلطات   و محاية األشخاص املشردين والالجـئني؛ 

، مـع  العمليـة اليت ستكون مسـؤولة عـن اإلشـراف علـى تنفيـذ      
اعتبار أنه ال اجليش الغيين وال بعثة األمم املتحدة يبدو أنـه مـن   

ــذلك  ــا ب ــيقن مــن تعــاون   املمكــن أن يقوم ــة ؛ وكــذلك الت كاف
  .)١٤(اجلهات الفاعلة املعنية من غري الدول

اجلبهــة وأعــرب ممثــل فرنســا عــن شــكوكه إزاء تعــاون 
وغريهــا مــن حركــات املتمــردين يف املنطقــة،    الثوريــة املتحــدة

وخصوصــا حركــة التحريــر املتحــدة مــن أجــل الدميقراطيــة يف   
ليربيا. وبالتايل فإننا نتساءل حول إمكانية تنظيم عودة طوعيـة  

ــذلك ــة     ل ــرح أن تركــز البعث العــدد الكــبري مــن الالجــئني. واقت
، ولـيس علـى القيـام مبهـام أخـرى، إىل أن      طاقاهتا على واليتها
. ورأى يف مرحلــة ثانيــة هــازيــادة عــدد أفراد يصــبح مبقــدورها

تقـدمي  أفضل إستراتيجية يف األجـل القصـري تتمثـل يف     أخريا أن
يف إعــادة تــوطني ملســاعدهتا املزيــد مــن املــوارد إىل غينيــا حــىت  

سياسـتها القائمـة   الالجئني يف أراضيها، ومتكينـها مـن مواصـلة    
على الترحيب بالالجئني بينما تنتظـر إعـادة التـوطني املرغـوب     

  .)١٥(فيها ألغلبية الالجئني يف بلداهنم األصلية
جيـب أن   األمـن  جملسأن  املتحدة الوالياتوابرز ممثل 

لالجــئني.  يــة واإلغاثــةحلماتــوفري ااحلاجــة امللحــة ليركــز علــى 
عــرب لالجــئني  ‘‘ممــرات آمنــة’’وقــال إن بلــده ال يؤيــد إنشــاء  

، حيـث أن  األراضي اليت تسيطر عليها اجلبهـة املتحـدة الثوريـة   
وشار أخريا إىل أن تعزيز البعثـة   غري جديرة بالثقة. تلك اجلبهة

  .)١٦(ميثل أولوية وشرطا إلجياد حل اجيايب للحالة
__________ 

 .١٠ نفسه، الصفحة املرجع  )١٤(  

 .١١ نفسه، الصفحة املرجع  )١٥(  

 .١٣ و ١٢تان نفسه، الصفح املرجع  )١٦(  

إىل أن القوة الفاصلة الـيت دعـت    وأشار ممثل كولومبيا
مل تتحـول إىل   )١٧(إليها اجلماعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا

حقيقــة. ولــذلك، فقــد الحــظ أنــه قــد يكــون مــن الضــروري    
اخليارات اليت يتيحها وجـود بعثـة األمـم املتحـدة يف     استعراض 

امليدان والنتائج اليت متخضت عنها اتصاالهتا األخرية مـع ممثلـي   
  .)١٨(ة املتحدة الثوريةاجلبه

وأشار ممثل الصني إىل أنه رغم املخـاطرة بعـدم إمكـان    
إظهارهـــا االســـتعداد ، فـــإن اجلبهـــة الثوريـــة املتحـــدةالثقـــة يف 

للتعــاون، شــأهنا يف ذلــك شــأن احلكومــات الــثالث، هــو أمــر    
  .)١٩(يبعث على التشجيع

واتفق ممـثال مـايل وسـنغافورة علـى أن األولويـة األوىل      
ب أن تنصـــب علـــى حتقيـــق اتفـــاق رمســـي بـــني جيـــ لمجلـــسل

على املبـادئ   اجلبهة الثورية املتحدةحكوميت غينيا وسرياليون و
  .)٢٠(اآلمن وراليت حتكم حرية الوصول واملراألساسية 

وأشــــار ممثــــل موريشــــيوس يف تعليقــــه إىل أن بعــــض  
 تقــولعلــى أرض الواقــع يف غينيــا املنظمــات اإلنســانية العاملــة 

ريدون استخدام املمرات اآلمنة خشـية وقـوع   إن الالجئني ال ي
هجمات تقـوم هبـا اجلبهـة الثوريـة املتحـدة علـيهم، أيـا كانـت         

وتفضـــل تلـــك املنظمـــات ترحيـــل   .ضـــمانات املـــرور اآلمـــن 
الالجــئني بصــورة مؤقتــة إىل مشــال غينيــا إىل حــني أن تتحســن  

رئــيس مجهوريــة ليربيــا  إشــراك  . كمــا أكــد علــى أمهيــة احلالــة
يف العمــل للتوصــل إىل حــل مــن أجــل عــودة   مشــاركة كاملــة

  .)٢١(مجيع الالجئني بأمان إىل وطنهم

__________ 

 ، املرفق.S/2000/1201انظر   )١٧(  

  )١٨(  S/PV.4291 ،١٤ الصفحة. 

 .١٦ نفسه، الصفحة املرجع  )١٩(  

 (سنغافورة). ١٧ الصفحة(مايل)؛ و ١٥ فسه، الصفحةن املرجع  )٢٠(  

 .١٩ نفسه، الصفحة املرجع  )٢١(  
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يف احلالـــة  ‘‘الســـبب األوحـــد’’ وقـــال ممثـــل غينيـــا إن
الـيت   اهلجمـات املسـلحة  ’’اإلنسانية يف جنوب شرقي غينيا هو 

. ورأى ‘‘تشنها اجلماعـات املتمـردة بـدعم مـن حكومـة ليربيـا      
منقـار  ’’يف منطقـة  ديـارهم   جناح عملية إعادة الالجئني إىلأن 

 ‘‘ممــر آمــن ’’إنشــاء أوال،  شــرطني:تطلــب مراعــاة  ي ‘‘الببغــاء
ــادة الالجــئني،  ســرياليون أراضــيداخــل  ــك مث  إلع ــب ذل  يعق
. وأخـريا، قـال إن   داخـل سـرياليون  آمنة مناطق استقبال  حتديد

الالجئني الذين يودون البقاء يف غينيـا  غينيا على استعداد لنقل 
ــن  ــارا لتحسـ ــهم، إىل    انتظـ ــة يف وطنـ ــة األمنيـ ــاطق يف احلالـ منـ

بعيدا عن احلدود بالتعاون مع مفوضـية األمـم املتحـدة     الداخل
  .)٢٢(لشؤون الالجئني

ــها، رد   ــة نفسـ ــؤون   ويف اجللسـ ــامي لشـ ــوض السـ املفـ
الالجــئني علــى تعليقــات ســائر املــتكلمني، وقــدم معلومــات       

وكـرر   .‘‘منقـار الببغـاء  ’’إضافية عن حالة الالجئني يف منطقة 
تأكيده أن أعمال القتال شـهدت هبوطـا ملحوظـا يف املنطقـة،     

أظهرت اسـتعدادا متزايـدا للحـوار.     اجلبهة الثورية املتحدةوأن 
وأشار إىل أن هذا التغري يف موقف اجلبهة رمبا كـان يرجـع إىل   

وازديــاد قــوة  املتحــدة األمــمإدراكهــا أن احتمــال تعزيــز بعثــة  
القــوة يف املنطقــة يف هنايــة   جــيش ســرياليون ســيغريان تــوازن    

ــك، إىل أن     ــى ذل ــة  املطــاف. وأشــار، عــالوة عل ــة الثوري اجلبه
أصـــبحت يف وضـــع صـــعب بصـــورة متزايـــدة، فهـــي  املتحـــدة

معزولــة مــن اجملتمــع الــدويل، ومــن املنظمــات غــري احلكوميــة.   
وأوضـــح أنـــه متـــردد يف الســـماح بتـــدفق أعـــداد كـــبرية مـــن   

سيقتصــر علــى املنطقــة  الالجــئني، وأشــار إىل أن فــتح احلــدود  
فوريكاريــه إىل كامبيــا. ورأى كــذلك أن الواليــة   املمتــدة مــن

ــة        ــى منطق ــن الســيطرة عل ــا م ــع قواهت ــة ال متن املســندة إىل البعث
كامبيا، بل أن املشـكلة تكمـن بـاألحرى يف عـدم كفايـة عـدد       
القــوات املتاحــة يف ذلــك الوقــت. وأشــار أخــريا إىل أن جهــود 

__________ 

 .٢٣و ٢٢تان نفسه، الصفح املرجع  )٢٢(  

م ستقتصر علـى ممـر وحيـد يف طريـق     إعادة الالجئني إىل وطنه
 اجلبهـة الثوريـة املتحـدة   كامبيا، يف حالـة انسـحاب   -فوركاريه

  .)٢٣(عليها املتحدة األمممنها وسيطرة بعثة 
وأخـــريا، أعـــرب ممثـــل ســـرياليون عـــن تأييـــده لفكـــرة 

ــار إىل أن  ‘‘املمـــرات اآلمنـــة’’ ــة ، غـــري أنـــه أشـ قـــدرة حكومـ
ــدين    ــول العائ ــى قب ــدرة حمــ   ســرياليون عل ــي ق وســلط  دودة.ه

، العائـدين بالعدد الكـبري مـن    مثقل بالفعل الضوء على أن بلده
  .)٢٤(باآلالف من املشردين داخلياو

ــة  ــودة يف  )٢٥(٤٣١٩ويف اجللســ ــايوأيار ١٤املعقــ  /مــ
يف جــــدول أعمالــــه رســــالة مؤرخــــة  اجمللــــس، أدرج ٢٠٠١

مـن   األمـن  جملـس موجهة إىل رئيس  ٢٠٠١ /أبريلنيسان ٣٠
البعثة املشتركة بـني الوكـاالت    حييل هبا تقرير، )٢٦(العام األمني

املوفـــدة إىل غـــرب أفريقيـــا. وقـــدم التقريـــر عـــددا كـــبريا مـــن 
التوصــيات بشــأن األزمــة يف ســرياليون وغــرب أفريقيــا مشلــت   
عدة أمور، من بينها ضرورة إتباع هنج شامل، وإنشاء مكتـب  
لألمم املتحدة لغرب أفريقيا، واحلاجة لوضع إسـتراتيجية ذات  
مسارين (يف األجلـني القصـري والطويـل)، وزيـادة التعـاون مـع       
اجلماعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا، فضال عـن مقترحـات   
متنوعة هتـدف، ضـمن مجلـة أمـور، إىل السـيطرة علـى اهلجـرة        

  وتنفيذ برامج نزع السالح والتسريح وإعادة اإلدماج.

__________ 

 .٣٠إىل  ٢٤ات نفسه، الصفح املرجع  )٢٣(  

 .٣١ نفسه، الصفحة املرجع  )٢٤(  

لإلطــالع علــى مزيــد مــن املعلومــات عــن املناقشــة الــيت دارت يف   )٢٥(  
، القسم بـاء،  لث، اجلزء الثاالثاين عشرصل هذه اجللسة، انظر الف

ــات        ــود الترتيب ــه جله ــن ودعوات ــس األم ــا يتصــل تشــجيع جمل فيم
، الثالـث  واجلـزء اإلقليمية يف جمال التسـوية السـلمية للمنازعـات؛    

، فيما يتصل بنظر جملس األمن يف استخدام القوة مـن  القسم دال
 جانب الترتيبات اإلقليمية أو إذنه باستخدامها.

  )٢٦(  S/2001/434. 
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، األمــن جملـس ويف اجللسـة، أدىل ببيانـات كـل أعضـاء     
 األمـني ، والسـالم  حفـظ لعمليـات   العام األمنيلك وكيل وكذ
ــام ــة يف   املســاعد للشــؤون السياســية، و   الع ــة منســق اإلغاث نائب

) انتبــاه املتحــدة الواليــات. ووجــه الــرئيس (حــاالت الطــوارئ
موجهــة  ٢٠٠١ /أبريلنيســان ١١إىل رســالة مؤرخــة  اجمللــس

ــا )٢٧(مــن ممثــل مــايل  األمــن جملــسإىل رئــيس  ن ، حييــل هبــا البي
اخلتــامي الصــادر عــن مــؤمتر القمــة غــري العــادي لرؤســاء دول   

االقتصــادية لــدول غــرب أفريقيــا، الــذي  وحكومــات اجلماعــة
ــوم   ــان ٢٠٠١نيســان/أبريل  ١١عقــد يف أبوجــا ي ــرز البي . وأب

اخلتــامي اســتعداد اجلماعــة االقتصــادية لنشــر قــوة عازلــة علــى   
 ‘‘آمنـة ممـرات  ’’طول حدود البلـدان املعنيـة، وضـرورة إنشـاء     

  إلعادة الالجئني إىل أوطاهنم.
 حفـظ لعمليـات   العـام  األمـني ويف البداية، أطلع وكيل 

على أخر التطورات السياسية يف املنطقة. وقـال   اجمللس السالم
التطــور السياســي الرئيســي متثــل يف االجتمــاع الــذي عقــد    إن

بني اجلماعـة االقتصـادية لـدول غـرب أفريقيـا واألمـم املتحـدة        
ــة ســ  ــة  وحكوم ــة املتحــدة الثوري ــوم   رياليون واجلبه يف أبوجــا ي

جـــددت حكومـــة . ويف تلـــك املناســـبة، ٢٠٠١أيار/مـــايو  ٢
ــع حــواجز الطــرق يف       ــع مجي ــا برف ــة التزامهم ســرياليون واجلبه

ــيطرهتما   ــعة لســ ــاطق اخلاضــ ــل    املنــ ــن أي عمــ ــاع عــ واالمتنــ
إىل نــزع ســالح كــل مــن قــوات  عســكري. ودعــا االجتمــاع 

املتحـدة الثوريـة بشـكل متـزامن، واختـذ       الدفاع املدين واجلبهـة 
قراراً بإنشاء جلنة مشتركة لتنفيذ برنامج نـزع سـالح املقـاتلني    

. واظهـر االجتمـاع، عـالوة علـى     وتسرحيهم وإعادة إدمـاجهم 
ــك،  ــا تيســري إصــدار     ذل ــة ســرياليون عــن عزمه إعــالن حكوم

ــاً سياســياً   ــار اجلبهــة حزب . وأشــار التصــديق الكامــل علــى اعتب
كــــذلك إىل أن اجلبهــــة قــــد التزمــــت  العــــام نياألمــــوكيــــل 

باالنســحاب مــن كامبيــا، ورأى أن مــن شــأن ذلــك أن ييســر   
اجلهود املبذولـة إلعـادة الجئـي سـرياليون إىل وطنـهم. وأشـار       

__________ 

  )٢٧(  S/2001/353. 

أخريا إىل أنه قد مت إحراز تقدم حنو إنشاء جلنة تقصي احلقـائق  
  .)٢٨(واملصاحلة

إنه قـد   نائبة منسق اإلغاثة يف حاالت الطوارئوقالت 
أن ثبت أن النهج اإلقليمـي املتبـع هـو النـهج الصـحيح، حيـث       

ـــاألزم ـــة فـ ــــ ـــي ك ــة  ـل م ــدان الثالث ــذي ان البل ــات يف تغ ألزم
بـني  يتـراوح  مـا  . وسلطت الضوء علـى وجـود   البلدان اجملاورة

ــ ٣٠٠ ٠٠٠و  ٢٠٠ ٠٠٠ ــا  نمـ ــردين داخليـ يف ذلـــك  املشـ
أوطـاهنم   الوقت، والحظت أن الشـروط الالزمـة إلعـادهتم إىل   

ــوفر بعــد. وأشــارت إىل أن أعــدادا كــبرية مــن الالجــئني     مل تت
يعـودون مــن تلقــاء أنفســهم إىل ســرياليون، وغالبــا مــن منــاطق  

، وهو مـا خيلـق مشـكالت    اجلبهة الثورية املتحدةتسيطر عليها 
للعــاملني يف جمــال املســاعدة اإلنســانية، فضــال عــن مــا ينطــوي  

فســهم. وأوضــحت أن  عليــه مــن خمــاطر بالنســبة لالجــئني أن    
استقبال هـؤالء العائـدين خيلـق مشـكالت لسـرياليون يف ضـوء       
ازديــاد أعــدادهم وحمدوديــة املــوارد املتاحــة إلعــادة تــوطنيهم.   
ــث     ــن، حيـ ــا مل تتحسـ ــة يف ليربيـ ــذلك أن احلالـ والحظـــت كـ

، ممـا أسـفر   طـول احلـدود يف مقاطعـة لوفـا    يتواصل القتال على 
شــخص  ٨٠ ٠٠٠و  ٦٠ ٠٠٠مــا يتــراوح بــني   عــن تشــريد

بأن ُينشئ مكتـب تنسـيق   داخل أراضي ليربيا. وأوصت أخريا 
قليمي لتقـدمي  على املستوى دون اإلاملساعدات اإلنسانية قدرة 

  .)٢٩(وحتليلها اإلستراتيجيةآليات لتسهيل تبادل املعلومات 
املساعد للشؤون السياسـية الضـوء    العام األمنيوسلط 

رؤسـاء الـدول يف منطقـة    على عدم إحراز تقدم يف احلوار بـني  
واجلماعـــة  األمـــن جملـــسهنـــر مـــانو دون اإلقليميـــة، ودعـــا    

ــا إىل التــدخل لتيســري احلــوار.     االقتصــادية لــدول غــرب أفريقي
والحظ أن من األمهية البالغـة إعـادة إطـالق عمليـة السـالم يف      
ســرياليون، وكــذلك طــرح مســألة التخطــيط لالنتخابــات مــن  

وانتقـل بعـد ذلـك إىل تنـاول      أجل حتسني االستقرار السياسي.
__________ 

  )٢٨(  S/PV.4319 ،٦إىل  ٢ات الصفح.  
 .١١إىل  ٦ات نفسه، الصفح املرجع  )٢٩(  
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مسألة الترتيبات املؤسسية، فأشار إىل أن إنشاء مكتـب لألمـم   
املتحـــدة لغـــرب أفريقيـــا ســـيوفر وســـيلة مناســـبة لوضـــع هنـــج  
متكامل يف معاجلة خمتلف املسائل. وعالوة على ذلك، أوصـى  
ــود       ــني الوكــاالت لتنســيق جه ــق عامــل مشــترك ب بإنشــاء فري

ــا   ــادة تب ــات وزي ــا إىل  خمتلــف اهليئ دل املعلومــات. وأخــريا، دع
يف ســرياليون لتشــمل أيضــا  املتحــدة األمــمتوســيع واليــة بعثــة 

غينيـــا وليربيـــا، قـــائال إن مـــن شـــأن ذلـــك أن يـــوفر الشـــروط 
منقـــار ’’املالئمـــة لتحســـني مراقبـــة احلـــدود يف جممـــل منطقـــة 

. وأشار إىل أنه سيجري وضـع برنـامج نـزع السـالح     ‘‘الببغاء
  .)٣٠(إلدماج من خالل منظور إقليميوالتسريح وإعادة ا

ويف اجللسة نفسها، أقرت غالبيـة الوفـود بأمهيـة النـهج     
اإلقليمي يف معاجلـة احلالـة يف غينيـا، حيـث أن تعـدد احلـاالت       
العابرة للحدود تتطلب تبين منظـور أوسـع. ويف هـذه الصـدد،     
شــجعت الوفــود علــى زيــادة التعــاون مــع اجلماعــة االقتصــادية 

قيا، ورحبت بإنشاء مكتب إقليمـي يف غـرب   لدول غرب أفري
أفريقيــا باعتبــار ذلــك تطــورا هامــا. كمــا أعربــت عــن تأييــدها 
ــاج،     ــادة اإلدمـ ــريح وإعـ ــزع الســـالح والتسـ ــرامج نـ ــذ بـ لتنفيـ
ــة      ــن والتنميــ ــز األمــ ــة إىل تعزيــ ــادرات الراميــ ــذلك للمبــ وكــ
ــع      ــي رف ــه ال ينبغ ــتكلمني أن ــن امل ــد م االقتصــادية. ورأى العدي

 ١٣٤٣وضة على ليربيا حىت ميتثـل البلـد للقـرار    اجلزاءات املفر
)، وأنه البد للمجلس أن يضـمن فعاليـة حظـر توريـد     ٢٠٠١(

األســلحة واحلظــر املفــروض علــى الســفر وحظــر االجتــار يف       
. وفيما يتعلق بأمن املنطقة، رأى بعض املـتكلمني أنـه   )٣١(املاس

. اجلبهـة الثوريـة املتحـدة   ينبغي توخي احلـذر عنـد التعامـل مـع     
وأشاروا إىل أنه ال ميكن الوثوق هبـا متامـا، رغـم مـا تبديـه مـن       

. ويف هذا الصدد، أعرب بعض املـتكلمني  )٣٢(استعداد للتعاون
__________ 

 .١٦إىل  ١١ات نفسه، الصفح املرجع  )٣٠(  

 ٢٢)؛ والصــفحة اململكــة املتحــدة( ٢٠نفســه، الصــفحة  املرجــع  )٣١(  
 .)أيرلندا ( ٢٣)؛ والصفحة تونس(

ــفحة  املرجـــــع  )٣٢(   ــه، الصـــ ــدا ( ٢٣نفســـ ــفحة أيرلنـــ  ٢٥)؛ والصـــ
 .)بنغالديش(

عن تأييـدهم لنشـر قـوة عازلـة مـن اجلماعـة االقتصـادية لـدول         
غرب أفريقيا على احلدود ملراقبة احلالة وتيسري عودة الالجـئني  

  .)٣٣(إىل وطنهم
اقتـراح توسـيع واليـة    ا علـى أن  وأكدت ممثلـة جامايكـ  

ــة ــراح   نيف ســرياليو املتحــدة األمــم بعث إىل البلــدان اجملــاورة اقت
. وأعـرب ممثـل مـايل عـن     )٣٤(نظر فيـه علـى حنـو جـاد    البـ  رجدي

تأييده لتوصية اجلماعة االقتصادية لدول غرب أفريقيـا بتوسـيع   
إىل االســتجابة لعــرض اجلماعــة    اجمللــسواليــة البعثــة، ودعــا   

. واقتــرح ممثــل  )٣٥(فــرد ٣ ٠٠٠ية تعزيــز البعثــة بـــ   االقتصــاد
ملزيـد مـن الدراسـة    أوكرانيا إخضاع اقتراح توسيع دور البعثـة  

 حـــىت يعمـــل مـــن جانـــب اإلدارات املختصـــة باألمانـــة العامـــة
  .)٣٦(بأكثر الطرق فاعلية اجمللس

ــدة و     ــة املتحـ ــو اململكـ ــرب ممثلـ ــادوأعـ ــي االحتـ  الروسـ
ــة  عــن اخــتالفهم  املتحــدة الواليــاتو مــع اقتــراح توســيع والي

البعثـــة لتشـــمل غينيـــا وســـرياليون وليربيـــا. وأشـــاروا إىل أن      
املشكالت اليت تؤثر على تلك املناطق هـي مشـكالت خمتلفـة،    
وأن إتبــاع هنــج يركــز علــى تعزيــز التنســيق بــني اهلياكــل دون   

. وأشــار )٣٧(اإلقليميــة يف غــرب أفريقيــا ســيحقق نتــائج أفضــل 
راء تغـيري جـذري يف واليـة قـوة حفـظ      إىل أن إجـ ممثل  أيرلندا 

 تؤخــذســالم تــزاول أعماهلــا خيلــق صــعوبات عمليــة جيــب أن   
  .)٣٨(بعني االعتبار

__________ 

 ٢٥)؛ والصـــــفحة تـــــونس( ٢١نفســـــه، الصـــــفحة   املرجـــــع  )٣٣(  
 ٣٢(االحتــاد الروســي)؛ والصــفحة  ٢٦)؛ والصــفحة بــنغالديش(
 .)الصني( ٣٥)؛ والصفحة جامايكا(

 .٣١ نفسه، الصفحة املرجع  )٣٤(  

 .١٧ نفسه، الصفحة املرجع  )٣٥(  

 .٣٦ نفسه، الصفحة املرجع  )٣٦(  

 ٢٧)؛ والصــفحة اململكــة املتحــدة( ٢٠نفســه، الصــفحة  ملرجــعا  )٣٧(  
 .(الواليات املتحدة) ٣٩(االحتاد الروسي)؛ والصفحة 

 .٢٤ نفسه، الصفحة املرجع  )٣٨(  


