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 الحالة في سيراليون - ١١

 المداوالت األولية

: رسـالة ـوجَّهــة إىل األـــني العــام ١٩٩٥شــباط/فرباير  ٧املــؤرخ  ررــــالمق
 رئيسالـن 

ـوجَّهــة إىل رئــيس جملــس  ١٩٩٥شــباط/فرباير  ١يف رســالة ـؤرخــة 
11Fاألـــن

، أبلــغ األـــني العــام اللــس بــأن رئــيس دولــة ســرياليون طلــب ـنــه ١
، بـذل ـسـاعيه ١٩٩٤تاـرين الثـاين/نوفمرب  ٢٤، يف رسالة ـؤرخة رمسياً 

ـــة بلـــده وقـــوات اجلبهـــة املتحـــدة  احلميـــدة لتيســـري املفاوضـــات بـــني حكـو
كـانون األول/ديسـمرب   ١٥الثورية. وهلذا الغـرض، أوفـد األــني العـام، يف 

، بعثة استطالعية إىل سرياليون. والحظت البعثة التدهور اخلطري ١٩٩٤
ه ه إذا اسـتمر الصـراع يف سـرياليون، فإنـَّــن أنـَّيف احلالة يف البلد وحذرت 

 ســيزيد ـــن تعقيــد ـاــكلة إحــالل الســلم يف ليربيــا، وميكــن أن يــرتك أـــراً 
ــــيت واســــتناداً  لالســــتقرار بصــــورة أعــــم يف املنطقــــة. ـزعزعــــاً  ــــائج ال إىل النت

توصلت إليها البعثة االستطالعية، قرر األــني العـام تعيـني السـيد برهـانو 
ــه اخلــاص لسـرياليون لفــرتة أوَّ دينكـا (إـيو  ليــة ـــدتا ـالـــة بيــا) ليكــون ـبعـو

أشهر للعمـل ــع األطـراف املعنيـة ــن أجـل التوصـل إىل تسـوية تفاوضـية 
 للصراع.

١٩٩٥12Fشـــــباط/فرباير  ٧ويف رســــالة ـؤرخـــــة 

، أبلـــــغ رئـــــيس جملـــــس ٢
رسـالته املتعلقـة بتعيـني السـيد دينكـا قـد ـعرضـت  األـن األــني العـام بـأنَّ 

 عضاء اللس، وهم يرحبون بالقرار الوارد فيها.على أ

): ٣٥٩٧(اجللســــة  ١٩٩٥تاــــرين الثــــاين/نوفمرب  ٢٧املــــؤرخ  ررـــــــالمق
 رئيـسالبيان ـن 

، وتلبية لعدد ـن الطلبات ــن ١٩٩٥تارين الثاين/نوفمرب  ٢١يف 
عــن احلالــة يف تقريــراً  األـــني العــام إىل اللــسقــدَّم  أعضــاء جملــس األـــن،

ة هذا البلد رمسياً  سرياليون  يغطي الفرتة املمتدة ـنذ أن طلبت إليه حكـو
بذل ـساعيه احلميدة حـىت تـاريخ تقـدمي  ١٩٩٤يف تارين الثاين/نوفمرب 

13Fالتقرير

٣. 
ويف استعراض ـوجز لألحدا  اليت شهدتا سـرياليون، ذكَّـر األــني 

حـني ، ١٩٩١العام يف تقريره بأن النزاع يف سرياليون بـدأ يف آذار/ــارس 
ة  شنت قوات اجلبهة املتحدة الثورية هجمات استهدفت اإلطاحة حبكـو
ـــــؤمتر عمــــوم الاــــعب الــــيت كــــان يرأســــها الــــرئيس الســــابق جوزيــــف س. 
ــوه، وهــو ـــا تســبب يف ـصــرع آالف ـــن املــدنيني، ويف جعــل آالف  ــو

أو الجئــني يف غينيــا وليربيــا. وبعــد داخليــاً  عديــدة ـــن املــواطنني ـاــردين
ـــة ١٩٩٢نيســـان/أبريل  ٢٩ذلـــك، يف  ، أطـــاح انقـــالب عســـكري حبكـو
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ـــوه وأناـــا اللـــس احلـــاكم املؤقـــت الـــوطين، وأصـــبح الكـــابنت  الــرئيس ــو
ـــــالنتني إ. م. سرتاســـــر رئيســـــاً  للدولـــــة. وحـــــىت بعـــــد  للمجلـــــس ورئيســـــاً  ف

ـــــة  االنقـــــالب، اســـــتمرت اجلبهـــــة املتحـــــدة الثوريـــــة يف نزاعهـــــا ــــــع احلكـو
البلــدات والقــرى والطــرق الرئيســية اجلديــدة، وتصــاعدت اهلجمــات علــى 

ها يف مجيــع أحنــاء البلــد. وذّكــر  إىل ـســتويات غــري ـســبوقة وانتاــر حــدـو
، طلب ـنه ١٩٩٤تارين الثاين/نوفمرب  ٢٤ه يف األـني العام كذلك بأنَّ 

ـــة رمسيـــاً  الـــرئيس سرتاســـر أن يبـــذل ـســـاعيه احلميـــدة للجمـــع بـــني حكـو
ـــة علـــى ـائـــدة املفاوضـــات، وأن تكـــون  ســـرياليون واجلبهـــة املتحـــدة الثوري

14Fيف تلك العمليةوسيطاً  األـم املتحدة

٤. 
ه رغـــــم النـــــزاع الـــــداخلي وأكـــــد األــــــني العـــــام كـــــذلك يف تقريـــــره أنَّـــــ

املستعر، فقد ظهرت بعض االجتاهات اإلجيابية اليت قد تسهم، يف حالـة 
واالستقرار. وأشار، بصفة الِسلم  تقدمي املساعدة إليها، يف إعادة إحالل

اصـــة، إىل إضـــفاء الطـــابع الـــدميقراطي علـــى العمليـــة السياســـية، مبـــا يف خ
ـــين  ـــة ـدنيـــة ـنتخبـــة يف غضـــون إطـــار ـز ذلـــك االنتقـــال إىل إقاــــة حكـو

ه جدير بدعم التمع الدويل. فمنذ أن وضعت حمدد، وهو تطور يرى أنَّ 
ـــة برناجمـــاً  لالنتقـــال إىل احلكـــم الدســـتوري الـــدميقراطي يف تاـــرين  احلكـو

، اـختــــذ عــــدد ـــــن اخلطــــوات، ـنهــــا إناــــاء اللجنــــة ١٩٩٣/نوفمرب الثــــاين
االنتخابيــــــــة الوطنيــــــــة املؤقتــــــــة وعقــــــــد ـــــــــؤمتر استاــــــــاري وطــــــــين باــــــــأن 

، مباــــاركة ـــــن مجيــــع األحــــزاب ١٩٩٥االنتخابــــات، يف آب/أغســــطس 
ـــــة والتمـــــع املـــــدين. ونتيجـــــة ملقـــــررات املـــــؤمتر،  السياســـــية وممثلـــــي احلكـو

تعدة لبدء عملية تسجيل الناخبني وإجناز أصبحت اللجنة االنتخابية ـس
شــــباط/فرباير  ٢٦األعمــــال التحضــــريية لالنتخابــــات املقــــرر إجراؤهــــا يف 

ه كانـت هنـاك عقبـات ـاليـة خطـرية تعـرِّض هـذه العمليـة . بيد أنَّ ١٩٩٦
للخطر. وأعرب األـني العام عن قلقه ـن أن يـؤدي تأجيـل االنتخابـات 

بأسرها، وحث الدول األعضـاء علـى إىل تصعيد العنف وإيقاف العملية 
ـــداء الـــذي ســـيوجَّ  االســـتجابة بســـخاءٍ  ه يف هـــذا الاـــأن خـــالل ــــؤمتر للن

ـن جانبـه، أوعـز إىل  ٣٠املاحنني املقرر عقده يف  تارين الثاين/نوفمرب. ـو
إىل جنــب ـــع ســائر وكــاالت  شــعبة املســاعدة االنتخابيــة أن تعمــل جنبــاً 
ـج األـــم املتحــدة اإلمنــائي، علــى وبــراـج األـــم املتحــدة، وال ســيما برنــا

ـســـاعدة اللجنـــة االنتخابيـــة يف تنســـيق عمليـــات املـــراقبني الـــدوليني أـنـــاء 
 االنتخابات، ويف تعزيز أفرقة املراقبني الوطنيني.

ـســألة التفــاوض علــى تســوية ـــع أيضــاً  وتنــاول تقريــر األـــني العــام
لسياســــي ذي اجلبهـــة املتحـــدة الثوريـــة، وهـــو العنصـــر الثـــاين ــــن الـــنهج ا

ة سرياليون. وأشار إىل أنَّ  ه ـنـذ االجتماعـات املسارين الذي تتبعه حكـو
كــــــــــــــانون   ٧و  ٤تاــــــــــــــرين الثــــــــــــــاين/نوفمرب و  ٢٤الــــــــــــــيت ـعقــــــــــــــدت يف 

ـة واجلبهـة املتحـدة الثوريـة، فـإنَّ  ١٩٩٤األول/ديسمرب   بني ممثلـي احلكـو
________ 
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ـ حمادــات السـالم مل ـه اخلــ د أنَّ تسـتأنف ـنـذ ذلــك احلـني. وأكَّ اص ـبعـو
خر أي جهد يف حماولـة إقاــة االتصـال ــع اجلبهـة املتحـدة الثوريـة، مل يدِّ 

يـق ـــع ـنظمـة الوحــدة األفريقيـة وأـانـة الكمنولــث وغريمهـا ـــن  بتعـاون ـو
ــه  بعـو املنظمــات. وأصــدر وفــدا ـنظمــة الوحــدة األفريقيــة والكمنولــث ـو

ـــاً  املتحـــدة ، يـــدعو اجلبهـــة ١٩٩٥، يف شـــباط/فرباير ـاـــرتكاً  اخلـــاص بيان
ــه متكــن ـــن االتصــال باجلبهــة،  ــع أن ـبعـو الثوريــة إىل االجتمــاع بــم. ـو

لوجـه. ولـذلك  فهو مل يلتق بعد بزعيمها، السيد فـوداي سـانكوه، وجهـاً 
أوصى األـني العام بأن حيث التمع الـدويل اجلبهـة املتحـدة الثوريـة علـى 

ويف غضـون االستفادة ـن ـساعيه احلميدة والاروع يف عمليـة تفـاوض. 
ه يعتزم إبقاء ممثله اخلاص الـذي سيواصـل بـذل جهـوده إلجـراء ذلك، فإنَّ 

ــة وتقــدمي الــدعم لعمليــة إرســاء  حــوار بــني اجلبهــة املتحــدة الثوريــة واحلكـو
ــــــــق ـــــــــع ـنظمــــــــة الوحــــــــدة األفريقيــــــــة  ي ــــــــة بتنســــــــيق ـو أســــــــس الدميقراطي

 ـنولث.و والك
ــــاول األـــــني العــــام ــــة االقتصــــأيضــــاً  وتن ــــره احلال ــــة يف تقري ادية واألـني
ــة  ـــا يتعلــق باحلالــة األـنيــة، قــال إنَّ  واإلنســانية يف ســرياليون. ويف احلكـو

أعربت عن رغبتها يف تسريح جزء ــن جياـها الـذي زاد عـدد قواتـه ــن 
فرد نتيجة محلة جتنيد واسعة النطاق.  ١٤ ٠٠٠فرد إىل حوايل  ٣ ٠٠٠

ـــــاا اجلنــــود إعــــادة إدأيضــــاً  وهــــذا ضــــروري، ولكــــن ـــــن األـــــور احليويــــة
حني يف التمع كمواطنني ـنتجني. وقد أوعز األـني العام إىل إدارة املسرَّ 

ــــن  الاـــؤون اإلنســـانية وبرنـــاـج األــــم املتحـــدة اإلمنـــائي أن يوفـــدا فريقـــاً 
ـــــة، بإعـــــداد خطـــــة عمـــــل لتســـــريح  اخلـــــرباء للقيـــــام، بالتعـــــاون ــــــع احلكـو

يســـاعد يف إجنـــاز  املقـــاتلني وإعـــادة إدــــاجهم. وعلـــى التمـــع الـــدويل أن
ـ هذه املهمة. ويف ا ـا يتعلـق باحلالـة اإلنسـانية، أشـار األــني العـام إىل أ�َّ

د حـــوايل ـليــــوين شـــخص ـــــن جممـــوع عــــدد رِّ ــــا زالـــت حرجــــة. فقـــد ـشــــ
ـليـون  ١,١ حـوايل نسـمة، وال يتلقـى إالَّ  ٤ ٤٧٧ ٠٠٠السكان البالغ 

بســبب  شــخص ـــن هــذه الموعــة املســاعدة بقــدر ـــن االنتظــام وذلــك
ـــا زالــت الفجــوة كبـــرية بــني املــوارد املتاحـــة ـــن التمـــع  القيــود األـنيــة. ـو

اة للســكان الــدويل ألغــراض املســاعدة اإلنســانية واالحتياجــات غــري امللبَّــ
املتضــررين. وعــالوة علــى ذلــك، فــإن توصــيل ـســاعدات اإلغاـــة يصــبح 

ذا اقــرتح عنــدـا ـتســتهدف القوافــل اإلنســانية. ولــتقريبــاً  عمليــة ـســتحيلة
األــــني العـــام أن ينظـــر أعضـــاء اللـــس يف حتـــذير أولئـــك املســـؤولني عـــن 
اهلجــوم علــى قوافــل اإلغاـــة وحضــهم علــى االـتنــاع عــن هــذه األعمــال 

 املؤسفة.
األـــني العــام دعوتــه للــدول األعضــاء إىل تقــدمي أمت كــرَّر   ويف اخلتــام،

ـــايل للَّ  االنتخابـــات يف جنـــة االنتخابيـــة كـــي ميكـــن إجـــراء دعـــم ــــادي ـو
ه بـــالرغم ــــن وجـــود دواعـــي قلـــق أــــين حقيقيـــة، فقـــد ـوعـــدها. وقـــالِ إنَّـــ

ـــا، أن  أـبتـــت التجـــارب يف ـنـــاطق أخـــرى، ـثـــل كمبوديـــا وجنـــوب أفريقي
العمليــة الدميقراطيــة ال ينبغــي أن تكــون رهينــة لتصــلب أي مجاعــة ـعينــة 

 وعنادها.
، ١٩٩٥مرب تارين الثاين/نوف ٢٧، املعقودة يف ٣٥٩٧ويف اجللسة 

أدرا جملس األـن يف جـدول أعمالـه تقريـر األــني العـام باـأن احلالـة يف 
 سرياليون. وبعد إقرار جدول األعمال، دعا جملس األـن ممثل سـرياليون،

طلبـــه، إىل املاـــاركة يف املناقاـــة بـــدون أن يكـــون لـــه احلـــق يف بنـــاًء علـــى 
 التصويت.

عقــب  ،لــهقــد أـذن  ) أنــهـعمــانالــرئيس (أعلــن ويف اجللســة نفســها، 
ـــا بـــني أعضـــاء اللــس، بـــأن يــديل بالبيـــان التـــايل  ت يفيـــجر أـاــاورات 
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٥: 
تاــرين الثــاين/نوفمرب  ٢١نظــر جملــس األـــن يف تقريــر األـــني العــام املــؤرخ 

عـــن احلالـــة يف ســـرياليون ويســـاور اللـــس قلـــق بـــالغ إزاء النـــزاع يف ذلـــك البلـــد، 
الـذين داخليـاً   سـيما ـعانـاة ــواطين سـرياليون املاـردينواملعانـاة الناجتـة عنـه، وال

 يناهز عددهم املليونني، وهو يدعو إىل إ�اء القتال على الفور.

ويعــــرب جملــــس األـــــن عــــن تقــــديره لعــــرض األـــــني العــــام بــــذل ـســـــاعيه 
احلميــدة يف ســرياليون، وحيــث اجلبهــة املتحــدة الثوريــة علــى االســتفادة ـــن ذلــك 

د الطـرفني علـى الـدخول يف ـفاوضـات. وياـكر اللـس العرض، وبـذلك تسـاع
ــــذلك الغــــرض، حتقيقــــاً  املبعــــو  اخلــــاص لألـــــني العــــام ملــــا يبذلــــه ـــــن جهــــود ل

يــق ـــع ـنظمــة الوحــدة األفريقيــة والكمنولــث واجلماعــة االقتصــادية  بالتعــاون الـو
لــدول غــرأ أفريقيــا واملنظمــات األخــرى والــدول الــاورة الــيت تســاند املفاوضــات 

عملية إقاــة الدميقراطيـة يف سـرياليون ويرحـب بـالقرار الـذي اختـذه األــني العـام و 
ه اخلاص يف الوقت احلاضر.  مبواصلة ـهمة ـبعـو

وياـــــــدد جملـــــــس األــــــــن علـــــــى األمهيـــــــة الـــــــيت يوليهـــــــا لبـــــــذل جهـــــــد دويل 
ــــــة اإلنســــــانية يف ســــــرياليون. وهــــــو يرحــــــب  قـنّســــــ ــــــف ـــــــن حــــــدة احلال للتخفي
ني العــام يف هــذا الصــدد ومببادرتــه بإعــداد خطــة عمــل الــيت يبــذهلا األـــ بــاجلهود
ـــــــبالت ــــــة ســــ ـــــــعاون ـــــــع حكـو ـــــــرياليون ــــــ ـــــــن أجــــــل تسـ ـــــــريح املقاتلـــ  ادةـــــــــني وإعـــ

 إدـاجهم.

ويؤكــد جملــس األـــن علــى احلاجــة إىل تقــدمي ـســاعدة إنســانية ســخية يف 
ويــدعو الــدول ، ـاــردين داخليــاً تقريبــاً  أوضــاع أصــبح فيهــا نصــف ســكان البلــد

األعضــــــــــاء إىل تقــــــــــدمي هــــــــــذه املســــــــــاعدة. ويثــــــــــين اللــــــــــس علــــــــــى الوكــــــــــاالت 
الناـطة يف سـرياليون. وياـجب اللـس باـدة اهلجمـات الـيت تتعـرض  اإلنسانية

هلا قوافل املساعدة اإلنسانية ويطالـب املسـؤولني عـن ذلـك بوقـف هـذه األفعـال 
 .فوراً 

م الدستوري الذي وضعته ويرحب جملس األـن بربناـج االنتقال إىل احلك
ة سرياليون، الذي يكتسي أمهية حامسة بالنسبة إلعادة واالستقرار الِسلم  حكـو

يف ذلــك البلــد. ويعــرب اللــس عــن تأييــده ألناــطة اللجنــة االنتخابيــة الوطنيــة 
. ١٩٩٦شـــباط/فرباير  ٢٦املؤقتـــة يف التحضـــري لالنتخابـــات املقـــرر إجراؤهـــا يف 

طلــــب بنــــاًء علــــى  دـها األـــــم املتحـــدة إىل اللجنــــةويرحـــب باملســــاعدة الــــيت تقــــ
ــة ســرياليون ويــدعو الــدول األعضــاء إىل تقــدمي أقصــى ـــا يف وســعها ـــن  حكـو
الدعم املادي واملايل للجنة لضمان جناح االنتخابات واملااركة فيها على أوسـع 

 ممكن. نطاق

وحيــث جملــس األـــن األـــني العــام علــى ـواصــلة رصــد احلالــة يف ســرياليون 
 ب.عن كث
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