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ويف اجللســة نفســها، أدىل الــرئيس بالبيــان التــايل نيابــة   
  )٥١(عن اجمللس:

ــه     ــؤرخ ١٩٩٢( ٧٣١يشــــري جملــــس األمــــن إىل قراراتــ ) املــ
) املــــــــــؤرخ ١٩٩٢( ٧٤٨و  ١٩٩٢الثاين/ينــــــــــاير  كــــــــــانون ٢١
تشـــــرين  ١١) املـــــؤرخ ١٩٩٣( ٨٨٣، و ١٩٩٢ارس آذار/مـــــ ٣١

آب/أغســطس  ٢٧) املــؤرخ ١٩٩٨( ١١٩٢و  ١٩٩٣الثــاين/نوفمرب 
  .١٩٩٢نيسان/أبريل  ٨وإىل البيان الذي أدىل به رئيسه يف  ١٩٩٨

حزيران/يونيـه   ٣٠ويرحب اجمللس بتقرير األمني العام املؤرخ   
ــوارد يف الفقــرة   ١٩٩٩ ــة للطلــب ال  ٨٨٣لقــرار مــن ا ١٦ واملقــدم تلبي

)١٩٩٣.(  
ويرحب اجمللس مبا ورد ذكره يف التقرير من تطـورات إجيابيـة     

وبالتقـــدم امللمـــوس الـــذي أحرزتـــه اجلماهرييـــة العربيـــة الليبيـــة امتثـــاال  
__________ 

  )٥١(  S/PRST/1999/22. 

تعهدت بـه اجلماهرييـة العربيـة     للقرارات ذات الصلة. ويرحب أيضا مبا
يـق مواصـلة   الليبية من التزام مواصلة تنفيذ القرارات ذات الصلة عن طر

التعــاون بغيــة الوفــاء جبميــع املتطلبــات الــواردة فيهــا. ويشــجع مجيــع        
األطراف املعنية على مواصـلة روح التعـاون الـيت أبـدهتا. ويشـري اجمللـس       

) ١٩٩٣( ٨٨٣) و ١٩٩٢( ٧٤٨إىل أن التدابري الـواردة يف القـرارين   
قد ُعلقـت ويؤكـد مـن جديـد عزمـه علـى رفـع تلـك التـدابري يف أقـرب           

  ممكن وفقا للقرارات ذات الصلة. وقت
ويعرب اجمللس عن امتنانه لألمني العام جلهـوده املتواصـلة الـيت      

) ١٩٩٢( ٧٣١مـن القـرار    ٤يقوم هبا يف إطـار دوره احملـدد يف الفقـرة    
)، ويطلب إليه متابعة التطـورات  ١٩٩٨( ١١٩٢من القرار  ٦والفقرة 

  إىل اجمللس وفقا لذلك.املتعلقة هبذه املسألة عن كثب، وتقدمي تقرير 
  ويبقي اجمللس هذه املسألة قيد نظره الفعلي.  

  

  احلالة يف سرياليون  -  ٨    
  

(اجللســة  ١٩٩٦شــباط/فرباير  ١٥املقــرر املــؤرخ   
  ): بيان من الرئيس٣٦٣٢
ــة    ــودة يف٣٦٣٢يف اجللســ ــباط/فرباير  ١٥ ، املعقــ شــ
ــه  ١٩٩٦ ــدول أعمالــ ــن يف جــ ــس األمــ ــدون ،، أدرج جملــ  بــ

ــراض، ا ــون  اعتـ ــد املعنـ ــرياليون ”لبنـ ــة يف سـ ــا )١(“احلالـ . ودعـ
، مبوافقـة اجمللـس، ممثـل سـرياليون،     الرئيس (الواليات املتحـدة) 

دون أن يكـون لـه   بـ الشـتراك يف املناقشـة   إىل ابناًء على طلبـه،  
  التصويت.يف ق احل

ويف اجللســة نفســها، أدىل الــرئيس بالبيــان التــايل نيابــة   
  :)٢(عن اجمللس

ن بنتائج اجتماع املؤمتر االستشاري الوطين يرحب جملس األم  
وأيد تأييداً ساحقاً قرار اإلبقـاء   ١٩٩٦شباط/فرباير  ١٢الذي عقد يف 
موعـــدا إلجـــراء االنتخابـــات.  ١٩٩٦شـــباط/فرباير  ٢٦علـــى تـــاريخ 

__________ 

  )١(  S/PV.3632 ٢، الصفحة. 

  )٢(  S/PRST/1996/7. 

ويرحـب اجمللـس أيضــا بتجديـد حكومـة ســرياليون وعـدها، مـن خــالل       
زام برغبـة الشـعب، املعـرب    رئيس اجمللس احلاكم املؤقت الـوطين، بـااللت  

ــاء املــؤمتر، يف إجــراء االنتخابــات يف املوعــد املقــرر. ويالحــظ     عنــها أثن
اجمللــس أن رئــيس اللجنــة االنتخابيــة الوطنيــة املؤقتــة قــد أكــد أن مجيــع    

  الترتيبات التقنية الالزمة قد اختذت إلجراء االنتخابات.
 ويكــرر اجمللــس قولــه إن إجــراء انتخابــات حــرة ونزيهــة يف        

املوعد املقرر يتسم بأمهية حامسة النتقال سـرياليون إىل حكـم دسـتوري    
دميقراطي. فأي تأخري يف إجـراء االنتخابـات أو أي وقـف هلـذه العمليـة      
ــا       ــدوليني لســرياليون، كم ــاحنني ال ــم امل ــاقص دع ــؤدي إىل تن ميكــن أن ي
حيتمل أن يزيـد كـثريا مـن احتمـاالت زعزعـة االسـتقرار وإثـارة العنـف         

  رتب على ذلك من عواقب وخيمة على شعب سرياليون.وما يت
ــن         ــراد يف ســرياليون م ــات واألف ــة اجلماع ــس كاف وحيــذر اجملل

السعي، بواسطة العنف أو الترهيب، إىل عرقلة عمليـة االنتخابـات الـيت    
تؤيــدها الغالبيــة العظمــى مــن شــعب ســرياليون. ويطلــب اجمللــس إىل        

  ة وحرة إلجراء االنتخابات.احلكومة الوفاء بتعهدها بتهيئة بيئة آمن
وحيث اجمللس مجيع األطراف على إهنـاء العنـف يف سـرياليون.      

ــة واجلبهــة املتحــدة       ــة بــني احلكوم ويرحــب اجمللــس باالتصــاالت األولي
الثورية، ويطلـب إىل اجلبهـة املتحـدة الثوريـة جتديـد وقـف إطـالق النـار         

  والدخول يف حوار كامل من أجل السلم دون فرض أية شروط.



النظر يف املسائل املندرجة يف إطار مسؤولية - الفصل الثامن 
جملس األمن عن صون السلم واألمن الدوليني
 

 

499 09-25531 
 

ويعرب اجمللس عن استمرار قلقه إزاء احلالة اإلنسانية ومعانـاة    
السكان نتيجـة للـرتاع الـدائر يف سـرياليون، ويطلـب اجمللـس إىل الـدول        
  األعضاء مواصلة توفري املساعدة اإلنسانية الالزمة ملعاجلة هذه املشكلة.

للمسـاعدة  العـام   األمـني ويثين اجمللس على اجلهود الـيت يبـذهلا     
إجـــراء االنتخابــات، وال ســـيما إنشـــاء فريــق املـــراقبني الـــدوليني   علــى  

املشترك. ويـثين أيضـا علـى اجلهـود الـيت يبـذهلا املبعـوث اخلـاص لألمـني          
العام لدعم التحول الدميقراطي وتيسري مفاوضـات السـلم بـني احلكومـة     
واجلبهة املتحدة الثورية. ويعرب اجمللس عـن تقـديره للـدور اهلـام الـذي      

يف ذلــك الــدول  ظمــة الوحــدة األفريقيــة وســائر اجلهــات، مبــا  تؤديــه من
  اجملاورة لسرياليون، يف سعيها إىل إحالل السلم يف هذا البلد.

ويطلــب اجمللــس إىل األمــني العــام أن يواصــل رصــد احلالــة يف    
  سرياليون وأن حييطه علما جبميع التطورات اهلامة.

  
ــؤرخ     ــرر امل ــارس  ١٩املق (اجللســة  ١٩٩٦آذار/م

  ): بيان من الرئيس٣٦٤٣
آذار/مـــــارس  ١٩، املعقـــــودة يف ٣٦٤٣يف اجللســـــة   
ــاهم الـــذي   ١٩٩٦ ــاً للتفـ ــه  وفقـ ــد مت التوصـــل إليـ ــان قـ يف كـ

ــس  مشــاورات ــس (بوتســوانا)    اجملل ــيس اجملل الســابقة، أدىل رئ
  :)٣(  بالبيان التايل نيابة عن اجمللس

ــيت         ــة والرئاســية ال ــات الربملاني ــن باالنتخاب ــس األم يرحــب جمل
ــومي  جــر ــة  ١٩٩٦شــباط/فرباير  ٢٧و  ٢٦ت يف ســرياليون ي وباجلول

آذار/مـارس، وهــو   ١٥الثانيـة مـن االنتخابـات الرئاسـية الـيت جـرت يف       
يهنئ شـعب سـرياليون علـى مـا أبـداه مـن شـجاعة وتصـميم علـى سـري           
ــذين     االنتخابــات رغــم الصــعوبات والتعطــيالت، كمــا يشــيد جبميــع ال

ــات، وال   ــاح االنتخاب ــة    أســهموا يف إجن ــات الوطني ــة االنتخاب ــيما جلن  س
املؤقتة ورئيسها، ويشدد اجمللس على األمهيـة الـيت يعلقهـا علـى االنتقـال      
الســلمي إىل احلكــم املــدين، وهــو ُيرحــب بتعهــد رئــيس اجمللــس احلــاكم 

ويطلـب   ١٩٩٦آذار/مـارس   ٣١الوطين املؤقت بتسليم السلطة حبلـول  
ا مـع الـرئيس والربملـان اللـذين مت     إىل مجيع املعنيني أن يتعاونوا تعاونا تام

  انتخاهبما مؤخرا.
ويالحظ اجمللس أن فريق املراقبني الدوليني املشترك الـذي قـام     

بالرغبــة ’برصــد اجلولــة األوىل مــن االنتخابــات قــد أعــرب عــن إعجابــه 
ــه الــدميقراطي يف التصــويت       ــرياليون يف ممارســة حق ــة لشــعب س العارم

وقــد فعــل ذلــك اآلن، ويبقــى  ‘. ملألحــزاب واملرشــحني الــذين خيتــاره 
على مجيع اجلهات املعنية أن تساعده على دعم املكاسب الـيت حتققـت.   

__________ 

  )٣(  S/PRST/1996/12. 

ويــرى اجمللــس أن الظــروف الــيت هيأهــا اختتــام االنتخابــات بنجــاح يف   
سرياليون تتطلب مضـاعفة اجلهـود إلهنـاء القتـال يف ذلـك البلـد. وينـوه        

مـــني العـــام وغـــريه، اجمللـــس بـــاجلهود الـــيت بـــذهلا املبعـــوث اخلـــاص لأل 
سيما حكومة كوت ديفوار، لبلوغ تلك الغاية، وهـو ُيكـرر نـداءه     وال

إىل مجيــع األطــراف إلهنــاء العنــف. ويــدعو اجلبهــة املتحــدة الثوريــة إىل   
قبول نتيجة االنتخابات واإلبقاء على وقـف إطـالق النـار والـدخول يف     

  حوار كامل من أجل السلم، دون أي شروط.
جملتمـــع الـــدويل إىل تقـــدمي مســـاعدة ســـخية ويـــدعو اجمللـــس ا  

للمساعدة يف حـل املشـاكل اإلنسـانية الـيت سـببها الـرتاع يف سـرياليون،        
ــتعمري الـــيت    ــة الـ ــة وشـــعب ذلـــك البلـــد يف مهمـ ــاعدة حكومـ وإىل مسـ

  تواجههما اآلن.
ويطلــب اجمللــس إىل األمــني العــام أن يواصــل رصــد احلالــة يف    

  ا يستجد من تطورات هامة.سرياليون وإبقاء اجمللس على علم مب
  

 ١٩٩٦كــانون األول/ديســـمرب   ٤املقــرر املـــؤرخ    
  ): بيان من الرئيس٣٧٢٠(اجللسة 

ــة يف اجلل   ــودة يف ٣٧٢٠ســـــــ ــانون  ٤، املعقـــــــ كـــــــ
توصـل  كان قد مت الوفقاً للتفاهم الذي  ١٩٩٦األول/ديسمرب 

ــه يف مشــاورات  ــا)،   اجمللــس  إلي ــرئيس (إيطالي ــا ال الســابقة، دع
املشـاركة  ممثل سرياليون، بنـاًء علـى طلبـه، إىل     مبوافقة اجمللس،

  التصويت.يف ق احلدون أن يكون له بيف املناقشة 
ويف اجللســة نفســها، أدىل الــرئيس بالبيــان التــايل نيابــة   

  )٤(عن اجمللس:
يعــرب جملــس األمــن عــن ترحيبــه احلــار باتفــاق الســلم الــذي     

ــة يف أ    ــدة الثوريـ ــة املتحـ ــرياليون واجلبهـ ــة سـ ــه حكومـ ــدجان يف وقعتـ بيـ
ــاين/نوفمرب  تشــرين ٣٠ ــرا    ١٩٩٦الث ــا مري ــاق نزاع ــذا االتف ــهي ه ، وين

جنمـت عنــه معانـاة مروعــة لشـعب ســرياليون. ويشـيد اجمللــس بشــجاعة     
وتصــميم مجيــع أولئــك الــذين عملــوا بــال كلــل مــن أجــل حتقيــق تلــك    
الغايــة. ويعــرب اجمللــس عــن األمــل يف أن يشــجع هــذا االتفــاق أولئــك   

  أجل إحالل السلم يف أجزاء أخرى من أفريقيا.الذين يعملون من 
ويثين اجمللس بصفة خاصة على الدور الذي قامت به حكومة   

ــتها         ــزام وتصــميم يف رئاس ــن الت ــه م ــا أبدت ــان م ــيت ك ــوار ال كــوت ديف
للمفاوضــات بــني الطــرفني حامســا يف حتقيــق هــذه النتيجــة الناجحــة.        

__________ 

  )٤(  S/PRST/1996/46. 



 ممارسات جملس األمنمرجع
 

09-25531 500 
 

ملبعـوث اخلـاص   ويشيد اجمللس أيضـا بالـدعم الـذي قدمـه للمفاوضـات ا     
لألمــــني العــــام، بالتنســــيق الوثيــــق مــــع منظمــــة الوحــــدة األفريقيــــة،   
والكمنولث، واجلماعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا وسائر املنظمات 

  والبلدان اجملاورة.
ويواصـل اجمللـس متابعـة التطـورات الـيت تسـتجد يف ســرياليون         

قيـق املصـاحلة   باهتمام شديد. فاتفاق السلم خطوة أوىل أساسـية حنـو حت  
الوطنية والتعمري. وسيواصل اجمللـس تقـدمي الـدعم إلقـرار السـلم وإقامـة       
الدميقراطيــة يف ســرياليون. ويالحــظ بصــفة خاصــة احلاجــة إىل القيــام       
بعملية ناجحة من أجل تسريح املقـاتلني السـابقني وإعـادة إدمـاجهم يف     

العمليــة. اجملتمــع، وهــو علــى أهبــة االســتعداد لتقــدمي املســاعدة يف هــذه  
ويشدد علـى أمهيـة بـذل جهـد دويل منسـق للتخفيـف مـن حـدة احلالـة          

  اإلنسانية يف البلد.
ويطلــب اجمللــس إىل األمــني العــام أن يواصــل رصــد احلالــة يف    

  سرياليون وأن يبقي اجمللس على علم بأية تطورات هامة أخرى.
  

(اجللســــة  ١٩٩٧أيار/مــــايو  ٢٧املقــــرر املــــؤرخ   
  يس): بيان من الرئ٣٧٨١

 ١٩٩٦كــانون األول/ديســمرب   ١٠برســالة مؤرخــة    
أحاط األمـني العـام اجمللـس    ، )٥(موجهة إىل رئيس جملس األمن

علماً باملشاورة الرفيعة املستوى بشأن بنـاء السـالم بعـد انتـهاء     
الصـــراع يف غـــرب أفريقيـــا: املبـــادرات السياســـية واإلمنائيـــة،  

  .١٩٩٦ر تشرين األول/أكتوب ٢١املعقودة يف نيويورك يف 
 ١٩٩٦كــانون األول/ديســمرب  ١١وبرســالة مؤرخــة   

أحال ممثل سرياليون وثيقـة معنونـة    ،)٦(موجهة إىل األمني العام
اتفـــاق الســـالم بـــني حكومـــة مجهوريـــة ســـرياليون واجلبهـــة ”

ــرياليون   ــة لســـ ــدة الثوريـــ ــدجان يف  “املتحـــ ــة يف أبيـــ ، موقعـــ
  .١٩٩٦تشرين الثاين/نوفمرب   ٣٠

، ١٩٩٦ون األول/ديسـمرب  كـان  ١٣وبرسالة مؤرخة   
ــن   ــيس جملـــس األمـ ــة إىل رئـ ــام  ، )٧( موجهـ ــني العـ ــال األمـ أحـ

__________ 

  )٥(  S/1996/1043. 

  )٦(  S/1996/1034. 

  )٧(  S/1996/1049. 

 رئـيس سـرياليون، واألخـرى مـن زعـيم      رسالتني: إحدامها مـن 
تشــرين الثــاين/نوفمرب  ٣٠اجلبهــة املتحــدة الثوريــة، مــؤرختني  

ــوايل، وأعــرب   ١٩٩٦كــانون األول/ديســمرب   ٩ و ــى الت ، عل
إيفـاد بعثـة تقيـيم إىل سـرياليون     لـس،  اجملعن نيته، رهناً مبوافقة 

ضلها ميكـن لألمـم املتحـدة    تضع توصيات بشأن السبل اليت بف
  حوال السالم يف هذا البلد.أمراقبة 

كانون الثاين/ينـاير   ٢٦املؤرخ األمني العام ويف تقرير   
ــة     ،١٩٩٧ ــالة املؤرخـــ ــالً بالرســـ ــدم عمـــ ــانون  ١٧املقـــ كـــ

عكـس   )٨(لـس، اجملاملوجهـة مـن رئـيس     ١٩٩٦األول/ديسمرب 
األمني العـام اسـتنتاجات فريـق التقيـيم الـذي زار سـرياليون يف       

كــانون  ٦إىل  ١٩٩٦كــانون األول/ديســمرب  ٢٢الفتــرة مــن 
توصــيات الفريــق بشــأن املســاعدة وأورد ، ١٩٩٧الثاين/ينــاير 

ــرفني يف تنفيــذ       ــم املتحــدة إىل الط ــدمها األم ــيت ميكــن أن تق ال
  .)٩(اتفاق أبيدجان

ــة    ــودة يف٣٧٨١ويف اجللســـ ــايو  ٢٧ ، املعقـــ أيار/مـــ
ــاهم الـــذي   ١٩٩٧ ــاً للتفـ ــد مت الوفقـ ــان قـ ــه يف كـ توصـــل إليـ

الســابقة، دعــا الــرئيس (مجهوريــة كوريــا)، اجمللــس  مشــاورات
املشـاركة  مبوافقة اجمللس، ممثل سرياليون، بنـاًء علـى طلبـه، إىل    

  التصويت.  يف ق احلدون أن يكون له بيف املناقشة 
 الــرئيس بالبيــان التــايل نيابــة ويف اجللســة نفســها، أدىل  
  :)١٠(عن اجمللس

يساور جملس األمن عميق القلق إزاء االنقـالب العسـكري يف     
سرياليون، ال سيما يف الوقـت الـذي تقـدم فيـه األمـم املتحـدة املسـاعدة        
إىل عملية املصاحلة يف ذلـك البلـد. وهـو يعـرب بقـوة عـن اسـتيائه هلـذه         

خبــة دميقراطيــا ويــدعو إىل إعــادة إقــرار احملاولــة لإلطاحــة باحلكومــة املنت
النظــام الدســتوري فــورا. وحيــيط اجمللــس علمــا بــبالغ اجلهــاز املركــزي  
آللية منظمة الوحدة األفريقية ملنع املنازعات وإدارهتا وتسويتها، املـؤرخ  

__________ 

  )٨(  S/1996/1050. 

  )٩(  S/1997/80 و Add.1.  
  )١٠(  S/PRST/1997/29. 
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ــايو  ٢٦ ، ويشــدد علــى الضــرورة امللحــة لتنفيــذ اتفــاق      ١٩٩٧أيار/م
ــارا صــاحلا للســ     ــذي يظــل إط ــدجان ال ــتقرار واملصــاحلة يف  أبي لم واالس

  سرياليون.
ويدين اجمللس بشدة العنف الذي تضرر منـه السـكان احملليـون      

واألجانــب علــى الســواء، ال ســيما موظفــو األمــم املتحــدة واملوظفــون    
الدوليون اآلخرون العاملون يف البلد. وهو يذكر بواجب مجيـع املعنـيني   

 الــدوليني اآلخــرين يف واملــوظفنياملتحــدة  األمــمكفالــة محايــة مــوظفي  
املتحـدة   األممالبلد، ويدعو إىل وضع حد لنهب أماكن عمل ومعدات 

  ووكاالت املعونة الدولية.
  

ــؤرخ     ــرر املـ ــه  ١١املقـ ــة  ١٩٩٧متوز/يوليـ (اجللسـ
  ): بيان من الرئيس٣٧٩٨

ــة     ــالة مؤرخـ ــه  ٩برسـ ــة إىل  ١٩٩٧متوز/يوليـ موجهـ
ــن   ــس األم ــيس جمل ــا، بالن  ، )١١(رئ ــل نيجريي ــب ممث ــن  طل ــة ع ياب

رئــيس اجلماعــة االقتصــادية لــدول غــريب أفريقيــا، عقــد جلســة 
علنيـــة جمللـــس األمـــن يف أقـــرب وقـــت ممكـــن للنظـــر يف البنـــد 

  .“احلالة يف سرياليون”
متوز/يوليـــــه  ١١، املعقـــــودة يف ٣٧٩٧ويف اجللســـــة   
ــاهم الـــذي   ١٩٩٧ ــاً للتفـ ــد مت الوفقـ ــان قـ ــه يف كـ توصـــل إليـ

علـــى الطلـــب الـــوارد يف  الســـابقة، وبنـــاًءاجمللـــس  مشـــاورات
مـن ممثـل نيجرييـا، دعـا      ١٩٩٧متوز/يوليـه   ٩الرسالة املؤرخة 

سـرياليون  وزمبـابوي   الرئيس (السويد)، مبوافقة اجمللـس، ممثلـي  
نيجرييـا، بنـاًء علـى طلبـهم، إىل     وكوت ديفـوار  وغينيا وغانا و

التصـويت.  يف ق احلـ دون أن يكـون هلـم   بيف املناقشة املشاركة 
 ،سها، وجه اجمللس أيضاً دعوة، بـدون اعتـراض  ويف اجللسة نف

ــم     ــة لـــدى األمـ ــدة األفريقيـ ــة الوحـ ــدائم ملنظمـ إىل املراقـــب الـ
مـــن النظـــام الـــداخلي املؤقـــت   ٣٩املتحـــدة، مبقتضـــى املـــادة 

  للمجلس.
ويف اجللسة نفسـها، ذكـر ممثـل نيجرييـا أن األزمـة يف        

ســرياليون الــيت أدى إليهــا اســتيالء جــزء مــن جــيش ســرياليون   
__________ 

  )١١(  S/1997/531. 

ــ ــلطة يف علــ ــايو  ٢٥ى الســ ــذر  ١٩٩٧أيار/مــ بعواقــــب ”تنــ
علـى السـلم واالسـتقرار يف سـرياليون وعلـى العمليـة       “ خطرية

السياســية والنظــام الدســتوري يف احلكــم يف ذلــك البلــد. وقــد  
شعرت بلدان املنطقة دون اإلقليمية بالفزع الشـديد مـن جـراء    

الذي انطوت عليه هـذه العمليـة واألعمـال    “ اخلبث الشديد”
اهلوجاء اليت تسببت يف خسـائر يف األرواح البشـرية، وتصـدع    

والتــدمري الــدائم للبنيــة األساســية واملمتلكــات.  ،اجملتمــع املــدين
ــا    ــا وغينيـ ــة مـــن غانـ ــة وزراء خارجيـ ــور أربعـ وأكـــد أن حضـ

ــا، إىل جانــب ممثلــي    اجلماعــة أمــانيت وكــوت ديفــوار ونيجريي
ألفريقيــة، االقتصــادية لــدول غــرب أفريقيــا ومنظمــة الوحــدة ا  

يربز مدى قلق املنطقة دون اإلقليميـة إزاء تطـورات األحـداث    
يف ســرياليون وحاجــة اجملتمــع الــدويل للتصــدي تصــديا حامســا  
للحالة يف ذلك البلد وتنسيق جهوده مع جهود بلـدان املنطقـة   
دون اإلقليمية من أجل احلـل السـلمي لألزمـة. وحـذر مـن أن      

قــال إن قلقــا مباشــرا. وتــثري تطــورات األحــداث يف ســرياليون 
ــا،       ــا وليربي ــع غيني ــيت تتشــاطر حــدودا شاســعة م ســرياليون، ال
اجتــذبت علــى مــدى فتــرة ال تقــل عــن ســبع ســنوات اهتمــام   
املنطقة دون اإلقليمية كبلد مزقه الصراع بـني األشـقاء. وأكـد    
أنـــه بفضـــل اجلهـــود اجلماعيـــة املســـتمرة للـــدول األعضـــاء يف 

تعــود أفريقيــا، بـدأت احليــاة  دول غــرب لـ اجلماعـة االقتصــادية  
ــة   إىل حالتـــها  ــا حيـــث جـــرى تنفيـــذ املرحلـ ــة يف ليربيـ الطبيعيـ

األخـــرية مـــن عمليـــة الســـالم، وعلـــى وجـــه التحديـــد إجـــراء 
االنتخابات. ولذلك من املهم إدارة احلالـة يف سـرياليون بعنايـة    
لتفادي عكس التقدم الـذي حتقـق حـىت اآلن يف ليربيـا. وأكـد      

نيـــا تتعـــرض كـــذلك خلطـــر زعزعـــة     أيضـــا أن مجهوريـــة غي 
لكوهنـا بلـدا    ،استقرارها من عدد من املصـادر. وقـد اسـتقبلت   

عددا كبريا من الالجـئني مـن ذلـك البلـد. ومـع       ،متامخا لليربيا
تدهور األحوال يف سـرياليون جيـري اإلثقـال علـى غينيـا أيضـا       
مبوجــة جديــدة مــن الالجــئني مــن ســرياليون. وهــذه األحــوال   

علـى اقتصـاد غينيـا وتفـرض صـعابا مجـة علـى        تضع عبئا ثقيال 
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االســتقرار السياســي واالجتمــاعي لتلــك األمــة. كمــا أن آثــار  
الالجئني من سرياليون وليربيا تتعدى حـدود البلـدان اجملـاورة.    
ــة      ــة دون اإلقليمي ــع أحنــاء املنطق ــار ملموســة يف مجي وهــذه اآلث

يــا وكــوت ديفــوار ريوبصــفة خاصــة يف بلــدان مثــل غانــا ونيج
وجد هبا أعـداد كـبرية   تمبيا وعدد من البلدان األخرى اليت وغا

ــه       ــوء يف تلخيصـ ــا الضـ ــل نيجرييـ ــلط ممثـ ــئني. وسـ ــن الالجـ مـ
ــيت اختــذها اجتمــاع وزراء خارجــة     ــرارات ال لإلجــراءات والق
الــدول األعضــاء يف اجلماعــة االقتصــادية لــدول غــرب أفريقيــا  

ــا يف    ــاكري، غيني ــود يف كون ــه  ٢٦املعق ، ١٩٩٧حزيران/يوني
. )١٢(على العناصر الرئيسية للبيـان الصـادر يف ذلـك االجتمـاع    

ويتضمن العنصر األول أهداف الدعوة لعودة حكومة الـرئيس  
ىل إالشـــرعية؛ وعـــودة الســـالم واألمـــن كّبـــاح أمحـــد تيجـــان 

سرياليون وحل مسأليت الالجئني واملشردين. ويتضمن العنصـر  
ف. وعليـه،  الثاين الوسـائل الـيت مـن شـأهنا حتقيـق هـذه األهـدا       

فقد تعهدوا بالعمل من أجل إعادة تنصيب احلكومـة الشـرعية   
يف سرياليون باختاذ ثالثـة تـدابري جمتمعـة هـي: احلـوار؛ وفـرض       
جــزاءات وتنفيــذ حظــر؛ واســتخدام القــوة. ويف هــذه الصــدد، 
أكد ممثـل نيجرييـا أن بعـض الوفـود قـد أعربـت يف االجتمـاع        

تخدام القوة كوسـيلة  الوزاري يف كوناكري عن القلق إزاء اس
حلــل األزمــة يف ســرياليون. وأشــار إىل أنــه قــد مت التســليم بــأن  

مبــا يف ذلــك إجــراء مفاوضــات وفــرض      ،اخليــارين اآلخــرين 
ــا دون     ــن حتقيقهمـ ــار، ال ميكـ ــرض حصـ ــا فـ ــزاءات يرافقهـ جـ
استخدام شيء من القـوة العسـكرية وأن مجيـع التـدابري الثالثـة      

توى فيمـا بـني بلـدان    تتطلب إجراء مشاورات على أعلـى مسـ  
اجلماعة االقتصادية. ويتضمن العنصر الثالث إنشاء آلية لتنفيـذ  

قد أنشـأ وزراء اخلارجيـة جلنـة لكفالـة تنفيـذ      وهذه القرارات، 
ــاكري. ويف    ــاع كونــــ ــن اجتمــــ ــادرة عــــ ــيات الصــــ التوصــــ

، رفعت اللجنة الوزارية املؤلفة من أربعـة  ١٩٩٧متوز/يوليه  ٥
مة الوحدة األفريقية واجلماعـة  ممثلون عن منظمنهم أشخاص، 

__________ 

  )١٢(  S/1997/499.  

االقتصادية، تقريرا إىل رئـيس اجلماعـة االقتصـادية، الـذي أيـد      
التوصـيات وكلــف اللجنــة بتنفيـذ اخلطــوات املــوجزة يف خطــة   
اجلماعة االقتصـادية. ويف اخلتـام، أكـد ممثـل نيجرييـا أن أنظـار       
ــة االقتصــادية      ــدول األعضــاء يف اجلماع شــعب ســرياليون، وال

مشـدودة بترقـب كـبري حنـو مـا ستسـفر        ،قيا بأسرهاوقادة أفري
عنه جلسة جملس األمن هذه من نتيجة، والـيت سـتكون رسـالة    

 ،يف سـرياليون احلـاكم  واضحة ال لبس فيها موجهة إىل النظـام  
السـلطة إىل  وأن يعيـد  مفادها أن ميتثل ملطالـب اجملتمـع الـدويل    

  .)١٣(الشرعيةكّباح يجان ت  حكومة الرئيس أمحد
ــا     ويف ا   ــابوي، متكلم ــل زمب جللســة نفســها، أشــار ممث

بالنيابــة عــن رئــيس منظمــة الوحــدة األفريقيــة، إىل أن منظمــة   
الوحـــدة األفريقيـــة تؤيـــد تأييـــدا كـــامال ودون حتفـــظ مبـــادرة 

ــع  ــدول األرب األعضــاء يف اجلماعــة االقتصــادية وتقــف وراء    ال
واحلكومــــة املنتخبــــة يف ســــرياليون؛ وتــــدين كّبــــاح الــــرئيس 
ــالب ــة      االنق ــود اجلماع ــدعم جه ــن أن ي ــس األم ــب مبجل وهتي

االقتصادية لدول غـرب أفريقيـا ومنظمـة الوحـدة األفريقيـة يف      
ســـعيهما إىل احليلولـــة دون االعتـــراف بالنظـــام العســـكري يف 
ســـرياليون وإىل اإلطاحـــة بـــه والعمـــل علـــى إعـــادة احلكومـــة  

  .)١٤(املنتخبة دميقراطيا يف ذلك البلد
، ٣٧٩٨، يف اجللســــــة ١٩٩٧متوز/يوليــــــه  ١١ويف   

يف توصـــل إليـــه كـــان قـــد مت الاملعقـــودة وفقـــا للتفـــاهم الـــذي 
، مبوافقــة )الــرئيس (الســويددعــا اجمللــس الســابقة،  مشــاورات

ــا        ــا وغيني ــابوي وســرياليون وغان ــن زمب ــي كــل م ــس، ممثل اجملل
دون أن بـ ملشـاركة يف املناقشـة   إىل اوكوت ديفـوار ونيجرييـا،   

يف اجللسة نفسها أدىل الـرئيس  التصويت. ويف ق احليكون هلم 
  :)١٥(بالبيان التايل باسم اجمللس

__________ 

  )١٣(  S/PV.3797 ٥و  ٤و  ٣و  ٢، الصفحات.  
  .٦و  ٥املرجع نفسه، الصفحتان   )١٤(  
  )١٥(  S/PRST/1997/36.  
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أيار/مــايو  ٢٧يشــري جملــس األمــن إىل بيــان رئيســه املــؤرخ        
، الصادر بعد االنقـالب العسـكري الـذي وقـع يف سـرياليون يف      ١٩٩٧

. وما زال اجمللـس يشـعر بقلـق بـالغ إزاء اسـتمرار      ١٩٩٧أيار/مايو  ٢٥
ها اإلنسانية السلبية على السكان املدنيني مبـا  األزمة يف سرياليون وعواقب

سـيما الفظـائع املرتكبـة ضـد      يف ذلك الالجئون واملشردون داخليا، وال
ــابع    ــا األجانـــب وأفـــراد فريـــق الرصـــد التـ مـــواطين ســـرياليون، والرعايـ
للجماعة االقتصـادية لـدول غـرب أفريقيـا. ويكـرر اجمللـس تأكيـد رأيـه         

كّبــاح حبكومــة الــرئيس أمحــد تيجــان  حماولــة اإلطاحــةالــذي مفــاده أن 
املنتخبة دميقراطيا أمر غري مقبول ويدعو مرة أخرى إىل اسـتعادة النظـام   

  شروط.  الدستوري يف البلد فورا ودون
ويســاور جملــس األمــن القلــق إزاء األزمــة اخلطــرية القائمــة يف     

ــرِّ   ــيت تع ــة    ســرياليون ال ــن واالســتقرار يف املنطق ض للخطــر الســلم واألم
ا، وبصفة خاصة، إزاء أثرها السـليب احملتمـل علـى عمليـة السـالم      بأسره

  اجلارية يف ليربيا اجملاورة.
ويؤيد جملس األمـن بقـوة قـرار مـؤمتر القمـة الثالـث والـثالثني          

ملنظمــة الوحــدة األفريقيــة املعقــود يف هــراري، زمبــابوي، يف الفتــرة مــن 
ة االقتصادية ، الذي ناشد زعماء اجلماع١٩٩٧حزيران/يونيه  ٤إىل  ٢

لــدول غــرب أفريقيــا واجملتمــع الــدويل ملســاعدة شــعب ســرياليون علــى   
استعادة النظام الدستوري يف ذلك البلد والـذي أكـد الضـرورة احلتميـة     
لتنفيذ اتفاق أبيدجان الذي ال يزال يشكل إطارا صاحلا لتحقيق السالم 

  واالستقرار واملصاحلة يف سرياليون.
كة وزراء خارجيـة أعضـاء جلنـة    ويرحب جملـس األمـن مبشـار     

ــا يف جلســته      ــدول غــرب أفريقي ــة االقتصــادية ل ــة للجماع ــة التابع األربع
  .١٩٩٧متوز/يوليه  ١١املعقودة يف  ٣٧٩٧

ويرحب جملس األمن جبهود الوساطة اليت بادرت هبا اجلماعـة    
االقتصادية لدول غرب أفريقيا ويعرب عن كامل تأييده لألهـداف الـيت   

البالغ اخلتامي الصـادر يف   اجلهود على النحو الوارد يف ترمي إليها هذه
اجتمـــــاع وزراء اجلماعـــــة الـــــذي عقـــــد يف كونـــــاكري، غينيـــــا، يف 

  .١٩٩٧حزيران/يونيه  ٢٦
ويدعو جملس األمن أيضا الذين قاموا باالستيالء على السـلطة    

أن يتعــاونوا تعاونــا تامــا مــع هــذه اجلهــود لكــي يتســىن اســتعادة النظــام  
  يف سرياليون على الفور.الدستوري 
وسيواصــل جملــس األمــن متابعتــه عــن كثــب للتقــدم احملــرز يف    

اجلهود الرامية إىل حل األزمة سلميا، وهو على استعداد للنظر يف اختـاذ  
التـــدابري املالئمـــة إذا مل تـــتم اســـتعادة النظـــام الدســـتوري يف ســـرياليون 

  إبطاء.  دون
  ه املتواصل.وسيبقي جملس األمن هذه املسألة قيد نظر  

  

(اجللسـة   ١٩٩٧آب/أغسـطس   ٦املقرر املـؤرخ    
  ): بيان من الرئيس٣٨٠٩

ــة    ــودة يف  ،٣٨٠٩يف اجللســ ــطس  ٦املعقــ آب/أغســ
ــاهم الـــذي   ١٩٩٧ ــا للتفـ ــد مت الوفقـ ــان قـ ــه كـ يف توصـــل إليـ

الــرئيس (اململكــة املتحــدة)، ، دعــا الســابقةاجمللــس  مشــاورات
ملشـاركة  إىل اطلبـه،  مبوافقة اجمللس، ممثل سرياليون، بنـاء علـى   

التصويت. ويف اجللسـة  يف ق احلدون أن يكون له بيف املناقشة 
  :)١٦(نفسها أدىل الرئيس بالبيان التايل باسم اجمللس

يشري جملس األمن إىل البيانني اللـذين أدىل هبمـا رئـيس اجمللـس       
عقــــــب االنقــــــالب  ١٩٩٧متوز/يوليــــــه  ١١أيار/مــــــايو ويف  ٢٧يف 

. ويــدين ١٩٩٧أيار/مــايو  ٢٥رياليون يف العســكري الــذي وقــع يف ســ 
املنتخبـة دميقراطيـا ويطلـب    كّباح اإلطاحة حبكومة الرئيس أمحد تيجان 

إىل العصــبة العســكرية احلاكمــة اختــاذ خطــوات فوريــة إلعــادة تنصــيب  
تلك احلكومة دون قيد أو شرط. وال يـزال اجمللـس يسـاوره بـالغ القلـق      

لسالم واألمـن واالسـتقرار يف املنطقـة    سرياليون اليت هتدد ا إزاء احلالة يف
  برمتها.

ــذ ويؤكــد جملــس األمــن ضــرورة      ــذي  تنفي ــدجان ال اتفــاق أبي
ــتقرار     ال ــاحلا إلحـــالل الســـالم وحتقيـــق االسـ ــارا صـ ــزال يشـــكل إطـ يـ

  واملصاحلة يف سرياليون.
ويعـــرب جملـــس األمـــن عـــن تقـــديره للجنـــة وزراء اخلارجيـــة   

دول غـرب أفريقيـا ملـا بذلتـه مـن      األربعة التابعـة للجماعـة االقتصـادية لـ    
جهود للتفاوض يف أبيدجان مع ممثلي العصبة العسكرية احلاكمة خالل 

ــرة  ــه و  ١٨-١٧الفت ــه  ٣٠-٢٩متوز/يولي ــن أجــل   ١٩٩٧متوز/يولي م
ــده الكامــل       ــد تأيي ــة. ويؤكــد مــن جدي التوصــل إىل حــل ســلمي لألزم

ادثـات،  ألهداف هذه الوساطة. ويعرب عن بالغ أسفه الهنيـار هـذه احمل  
ويـــرى أن مســـؤولية هـــذا الفشـــل تقـــع بكاملـــها علـــى عـــاتق العصـــبة  

  العسكرية اليت رفضت التفاوض بنية حسنة.
ــة         ــة العصــبة العســكرية احلاكم ــن أن حماول ــس األم ــرى جمل وي

فــرض شــروط إلعــادة تنصــيب احلكومــة املنتخبــة دميقراطيــا حماولــة غــري 
عتزامهــا املعلــن مقبولــة، ويطلــب إىل العصــبة احلاكمــة أن تتخلــى عــن ا  

السلطة وأن تستأنف، دون إبطاء، املفاوضات مـع جلنـة وزراء    البقاء يف
  اخلارجية األربعة التابعة للجماعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا.

__________ 

  )١٦(  S/PRST/1997/42.  
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ويف حالـــة عـــدم وصـــول رد مـــرض مـــن العصـــبة العســـكرية    
ــدابري       ــى اســتعداد الختــاذ الت ــن عل احلاكمــة، ســوف يكــون جملــس األم

  املنتخبة دميقراطيا.كّباح إعادة تنصيب حكومة الرئيس  املالئمة هبدف
وما زال جملـس األمـن يسـاوره بـالغ القلـق إزاء تـدهور احلالـة          

اإلنسانية يف سرياليون وإزاء اسـتمرار هنـب ومصـادرة إمـدادات اإلغاثـة      
التابعة للوكـاالت الدوليـة. ويطلـب إىل العصـبة العسـكرية احلاكمـة أن       

اعـه يف توصـيل املسـاعدة اإلنسـانية إىل شـعب      توقف تدخلها جبميـع أنو 
سرياليون. ويدين اجمللس استمرار أعمال العنف والتهديد به من جانـب  
العصبة احلاكمة ضد السـكان املـدنيني والرعايـا األجانـب وأفـراد فريـق       
ــدعو إىل      ــا، وي ــدول غــرب أفريقي ــابع للجماعــة االقتصــادية ل الرصــد الت

عرب اجمللس عن قلقـه إزاء اآلثـار   وضع حد ألعمال العنف هذه. كما ي
املترتبة على استمرار تدفق الالجئني إىل البلدان اجملاورة، وخباصة غينيـا،  
بسبب األزمة يف سرياليون. ويطلـب إىل مجيـع الـدول واملنظمـات ذات     

  الصلة أن متد يد العون إىل هذه البلدان يف تصديها لتلك املشكلة.
  يد نظره الفعلي.وسيبقي جملس األمن هذه املسألة ق  

  

تشــــــــرين األول/أكتــــــــوبر  ٨املقــــــــرر املــــــــؤرخ   
ــة ١٩٩٧ ــرار ٣٨٢٢(اجللســــــــ  ١١٣٢): القــــــــ

)١٩٩٧(  
ــة    ــرين  ٨املعقـــــــــودة يف ، ٣٨٢٢يف اجللســـــــ تشـــــــ

توصـل  كان قـد مت ال وفقا للتفاهم الذي  ١٩٩٧األول/أكتوبر 
الــرئيس (شــيلي)،  دعــا اجمللــس الســابقة،   يف مشــاوراتإليــه 

جرييـا وسـرياليون، بنـاء علـى طلبـهما،      مبوافقة اجمللس، ممثلي ني
يف ق احلـــ دون أن يكـــون هلمـــا   بـــ يف املناقشـــة  إىل املشـــاركة  

الرئيس انتباه اجمللس إىل نـص مشـروع قـرار    ووّجه التصويت. 
  .)١٧(السابقة جمللساعد أثناء مشاورات أُكان قد 
، مـع إعرابـه   ممثـل سـرياليون  أشار ويف اجللسة نفسها،   

املتحــدة إلعــداده مشــروع القــرار   عــن تقــديره لوفــد اململكــة   
ــدركون أن       ــرياليون ي ــاء س ــس، إىل أن أبن ــى اجملل ــروض عل املع
ــن     ــثري مـ ــرياليون يف كـ ــا كانـــت تشـــري إىل سـ ــة فيكتوريـ امللكـ

ــارخيهم بأهنــا   ــان يف ت ــة ”األحي ــة الوفي ، وأن “ســرياليون العريق
أبناء سـرياليون يف كـل مكـان يـدركون ويقـدرون أن اململكـة       

__________ 

  )١٧(  S/1997/777.  

م الوفية يف ساعة احملنة هذه. وأعرب عـن  املتحدة هي صديقته
شكره ألعضاء جملس األمن وخباصة زمالئه األفارقة ملا يبـذلوه  
من جهود وأشار إىل أن مشروع القرار بصـيغته احلاليـة يفـوق    

انشــغال وفــد بلــده  مــع ذلــك، أعــرب عــن  وتوقعــاهتم بكــثري. 
العصـبة العسـكرية احلاكمـة يف    بـه  سـتأخذ  بشأن املـدى الـذي   

ن مــا ســيقرره اجمللــس علــى حممــل اجلــد. وأعــرب عــن   فريتــاو
الـذي أبـدت   “ القـدر الكـبري مـن االسـتهتار    ”القلق أيضا إزاء 

العصبة العسكرية احلاكمـة يف فريتـاون يف التعامـل مـع اجملتمـع      
الدويل. وتسـاءل أيضـا عـن مـدى احتـرام العصـبة احلاكمـة ل        

جمللــس األمــن. وأبلــغ اجمللــس أن أفــراد     “ الــوزن املؤسســي ”
العصــبة احلاكمــة واقعــون منــذ حــدوث االنقــالب حتــت تــأثري  

رجــال دولــة  ”ومــن يزعمــون أهنــم   “ مشــبوهني”سياســيني 
ــذين قــالوا للعصــبة احلاكمــة أن جملــس األمــن   “خمضــرمون ، ال

ســريفض توقيــع اجلــزاءات الــيت طلبتــها اجلماعــة االقتصــادية    ”
لـن يطالـب بإعـادة    ”وأن جملـس األمـن   “ لدول غـرب أفريقيـا  

وأضــاف أيضــا أن “. حلكومــة الشــرعية يف ســرياليونتنصــيب ا
ــة أشــهر مــن احلــوار أي      ــد خــالل أربع العصــبة احلاكمــة مل تب
ــرعية يف     ــة الشــ ــتعادة احلكومــ ــى اســ ــة علــ ــتعداد للموافقــ اســ

بـأن مشـروع القـرار،     بلـده  رياليون. وأعرب عن اعتقاد وفدس
 -أو واقعــا جديــدا  -مــد، رمبــا يشــكل بدايــة جديــدة  عُتاإذا 

عصبة احلاكمة منه أن اجملتمع الدويل جاد ويريـد عـودة   يتبني لل
ــل       ــن األم ــرب أيضــا ع ــة الشــرعية. وأع يف أن يكــون احلكوم

مشروع القرار، بعد اعتماده، إىل جانب احملادثات الـيت سـتبدأ   
عما قريب، فاحتة لعهـد جديـد يف سـرياليون، عهـد جديـد، ال      

يف اخلتـام  ممثل سرياليون  لتبادل االهتامات بل للمصاحلة. وأكد
ن مـا ينطـوي   إيوافق متاما على قول األمـني العـام   بلده  أن وفد

عليه األمر يف سرياليون هـو بشـكل جـدي جـدا مسـألة مبـدأ،       
  .)١٨(بل الشعب بشكل قانوينخبت حكومة من ِقحيث انُت

__________ 

  )١٨(  S/PV.3822 ٣و  ٢، الصفحتان.  
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ممثل نيجرييـا أن معلمـا أساسـيا آخـر قـد حتقـق       وذكر   
جلماعـة االقتصـادية   يف جمال التعاون املثمر بني األمم املتحدة وا

لألزمـات  إجيـاد حـل   إىل لدول غرب أفريقيا يف اجلهود الرامية 
ــة. وأعــرب عــن االرتيــاح لعــدم تغــري   املنطقــة يف  دون اإلقليمي

ــة واجلماعــة      ــم املتحــدة ومنظمــة الوحــدة األفريقي موقــف األم
الــداعي إىل وجــوب تنحــي  االقتصــادية لــدول غــرب أفريقيــا، 
الســـلطة وإعـــادة احلكومـــة  العصـــبة العســـكرية احلاكمـــة عـــن

املنتخبــة بطريقــة دميقراطيــة يف ســرياليون دومنــا إبطــاء. وحــث   
أيضــا علــى أن يظــل هــذا املوقــف املبــدئي املتخــذ مــن جانــب    
جملس األمن دون تغيري. وأبلغ اجمللس أيضا أنه على الرغم مـن  
أن اجلولة املبدئيـة للمحادثـات بـني اجلماعـة االقتصـادية لـدول       

لعصبة احلاكمة، الراميـة إىل إجيـاد حـل سـلمي     غرب أفريقيا وا
كانت مشـجعة ومثمـرة، فقـد اهنـارت املفاوضـات يف       ،لألزمة

ــب العصــبة        ــن جان ــدة م ــة املتعم ــة بســبب املراوغ ــة التالي اجلول
ــابقة.     ــاهتم السـ ــن التزامـ ــا عـ ــع ممثلوهـ ــة، حيـــث تراجـ احلاكمـ
واألسوأ من ذلـك أن النظـام أعلـن عـن نيتـه البقـاء يف السـلطة        

ربع سنوات وقد تردت احلالة يف سـرياليون، الـيت كانـت    ملدة أ
ــا كــبريا منــذ ذلــك     ســيئة بالفعــل عنــد وقــوع االنقــالب، تردي
احلني. وكرر املمثل التأكيـد علـى أنـه يف مواجهـة هـذه احلالـة       
فإن اجلماعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا مل يعد أمامهـا مـن   

زاءات خيــار ســوى اعتمــاد جمموعــة مــن التــدابري يف شــكل جــ 
وفرض حظر كوسيلة للضغط علـى نظـام احلكـم يف فريتـاون.     
وأضاف أيضا أن القرارات واإلجـراءات الـيت اختـذهتا اجلماعـة     
ــارات      ــة يف ســرياليون تسترشــد باالعتب االقتصــادية حلــل األزم
التاليــة: أن احلالــة يف ســرياليون تشــكل هتديــدا واضــحا للســلم  

ــؤدي إ   ــال أن تــ ــرا الحتمــ ــدوليني نظــ ــة واألمــــن الــ ىل زعزعــ
االستقرار يف تلك املنطقة دون اإلقليمية بأكملها؛ وأن املنطقـة  
دون اإلقليمية تريد تفادي اشتباك آخـر مطـول ومكلـف، مـع     
ما يصاحب ذلك من مشـاكل ومـآس إنسـانية واسـعة النطـاق      

يف ليربيــا؛ وبينمــا تنظــر اجلماعــة  شــوهدت حتــاكي تلــك الــيت  

ملوضـوع، ال غـىن عـن    االقتصادية لدول غرب أفريقيا يف هذا ا
مشـريا إىل مشـروع   أكـد جمـددا،   دعم وتأييد األمم املتحـدة. و 

القــرار املعــروض أمــام اجمللــس، أن اجلماعــة االقتصــادية لــدول   
غرب أفريقيا هـي اهليئـة األقـرب إىل احلالـة علـى األرض، وأن      

للقيام على حنـو فعـال    ،لديها أيضا آلية، يف شكل فريق الرصد
ابري ُيتفق عليهـا. ويف هـذا الصـدد، أعـرب     برصد وتنفيذ أية تد

مــن مشــروع  ٨ذن جملــس األمــن يف الفقــرة  بــإعــن الترحيــب 
القـرار لفريـق الرصـد التـابع للجماعـة االقتصـادية باالضــطالع       

االقتصـادية لـدول    باملهام اليت أوكلها إليـه مـؤمتر قمـة اجلماعـة    
غرب أفريقيا. ويف اخلتـام، ناشـد مجيـع أعضـاء اجملتمـع الـدويل       

يساعدوا فريق الرصـد علـى القيـام بتلـك املهـام عـن طريـق         أن
  .)١٩(تزويده باملساعدة السوقية واملعلومات احليوية

متكلمـا قبــل التصـويت، أن وفــد   ، اوذكـر ممثـل فرنســ    
ــده  ــى     بل ــه عل ــرار وأشــار إىل أن سيصــوت لصــاحل مشــروع الق

الرغم من أن مشروع القرار يعرب عن مساندة األمم املتحـدة  
ماعة االقتصادية لدول غـرب أفريقيـا الـيت ترمـي إىل     جلهود اجل

التوصل، عـن طريـق التفـاوض، إىل االسـتعادة السـلمية للنظـام       
فــإن  الدســتوري وعــودة احلكومــة املنتخبــة بشــكل دميقراطــي، 

قرار دول املنطقة ممارسة الضغط يف شكل جزاءات اقتصـادية،  
 نظرا لرفض مدبري االنقـالب الـدخول يف املفاوضـات حبسـن    

إىل تعزيـز احلـل السـلمي لألزمـة، ولـيس      هو تربير يهدف نية، 
إىل تــدهور احلالــة اإلنســانية ألهــايل ســرياليون. وباإلشــارة إىل  
األحكام املتعلقة بفرض اجلزاءات املنصوص عليها يف مشـروع  

ددت حبيث تشمل فقـط تنقـل   القرار، أكد أن اجلزاءات قد ُح
إمــــدادات  م، وكــــذلكأعضــــاء العصــــبة احلاكمــــة وعــــائالهت

مشــروع القــرار حيتــوي  قــال إن . ويف حــني األســلحة والــنفط
جتعــل األحكـام  وإن علـى معــايري حمـددة جيــدا لرفـع اجلــزاءات    

مــــن املمكــــن أن ُيســــتهدف جتنــــب التمديــــد غــــري احملــــدود  
__________ 

  .٥و  ٤املرجع نفسه، الصفحتان   )١٩(  
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للجزاءات، فقد أكد أن القرارات الدورية جمللس األمن بشـأن  
ــق      ــيلة لتحقي ــأهنا أن تكــون أفضــل وس ــن ش ــذا  اجلــزاءات م ه

ه إزاء اآلثــار الناجتــة بلــد اهلـدف. وأعــرب أيضــا عــن قلــق وفــد 
الـدول  ألن تلـك  عن احلالة يف سـرياليون علـى الـدول اجملـاورة     

تســتقبل أعــدادا كــبرية جــدا مــن الالجــئني، وهــي تفعــل ذلــك 
دون إنشــاء خميمــات فتفــتح يف كــرم أبــواب مــدهنا ومواردهــا   

  .)٢٠(الالجئنيألولئك 
 سـاعد الذي ملتحدة إىل أن بلده، أشار ممثل اململكة او  

ــارس  يف تنظــيم االن ــات يف آذار/م ــاع١٩٩٦تخاب ــذلك  ، ارت ل
إىل  مســـار األحـــداث يف ســـرياليون، وانضـــم   االنعطـــاف يف 

اجلماعــة االقتصــادية لــدول غــرب أفريقيــا ومنظمــة الوحــدة       
ــة لإلطاحــة      ــة القاطع ــدويل يف اإلدان ــة اجملتمــع ال ــة وبقي األفريقي

اسـتبدادي وغـري   ”انقـالب  واسـطة  طيـا ب حبكومة منتخبة دميقرا
بلــدان الــيت تبــذهلا وأشــاد أيضــا بــاجلهود املخلصــة “ دســتوري

الدعم العملي الـذي  باجلماعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا و
يقدمه جملس األمن لتلـك اجلهـود علـى النحـو املنصـوص عليـه       
يف مشروع القـرار. وذكـر أيضـا أنـه بفـرض حظـر دويل علـى        

ط وتقييــد مــنح تأشــريات الــدخول ألعضــاء     األســلحة والــنف 
العصبة احلاكمة، سيوضـح جملـس األمـن للنظـام غـري الشـرعي       
يف فريتاون أن اجملتمع الـدويل بأسـره ملتـزم بإحبـاط االنقـالب      

  .)٢١(العسكري وإعادة احلكومة املنتخبة دميقراطيا
وأكــــد ممثــــل االحتــــاد الروســــي أن هتديــــدا جديــــدا    

أعــرب وملنطقــة املضــطربة أصــال، لالســتقرار قــد بــرز يف هــذه ا
عن إدانته احلامسة ملدبري االنقـالب وأيـد بقـوة مطالبـة الـدول      

وأشـاد بـاملوقف املبـدئي     األفريقية باستعادة النظام الدسـتوري. 
ألفريقيـــا واجلهـــود الـــيت تبـــذهلا الـــدول األعضـــاء يف اجلماعـــة  
 االقتصــادية لــدول غــرب أفريقيــا حلســم األزمــة يف ســرياليون. 

__________ 

  .٧و  ٦املرجع نفسه، الصفحتان   )٢٠(  
  .٨و  ٧املرجع نفسه، الصفحتان   )٢١(  

ــار ــدف،    ،وأشـ ــذا اهلـ ــق هـ ــي لتحقيـ ــه ينبغـ ــتدركا، إىل أنـ  مسـ
قــال إن و .اســتخدام الوســائل الســلمية أوال وقبــل كــل شــيء  

يويل أمهيـة خاصـة لتعزيـز التنسـيق بـني جملـس األمـن        وفد بلده 
نظــرا للمشــاركة واجلماعــة االقتصــادية لــدول غــرب أفريقيــا،  

ــطة  ــة  النشـ ــة دون اإلقليميـ ــة يف  لتلـــك املنظمـ ــم األزمـ يف حسـ
وشــدد أيضــا علــى أن التعــاون بــني األمــم املتحــدة   .ونســريالي

تتصــل حبفــظ الســلم الــيت ســائل املواملنظمــات اإلقليميــة بشــأن 
ــتند إىل ميثــــاق األمــــم املتحــــدة وأن    واألمــــن ينبغــــي أن يســ
إجـراءات اإلنفــاذ جيــب أن ال تضـطلع هبــا املنظمــات اإلقليميــة   

وذكــر أن وســائل الضــغط   دون تــرخيص مــن جملــس األمــن. 
أي حظـر   - ة اليت مارسها اجمللس على العصبة العسكريةالقوي

توريــد األســـلحة، واألعتـــدة العســـكرية، والـــنفط واملنتجـــات  
ــاء      ــة لزعمـ ــريات املمنوحـ ــى التأشـ ــود علـ ــرض قيـ ــة وفـ النفطيـ

ب عـن  وأعـر  أهدافا حمـددة.  مت صقلها لتستهدف - االنقالب
 أن البلـدان األعضـاء يف اجلماعـة االقتصـادية    بلده  افتراض وفد

ــم املتحــدة     ــام لألم ــا، واألمــني الع ــدول غــرب أفريقي ــة  ،ل وجلن
سـيبلغون  واجلزاءات سيقومون برصد احلالة يف سرياليون بدقـة  

ــ ــى     ساجملل ــذي تتركــه اجلــزاءات عل ــاألثر ال بصــورة منتظمــة ب
عـن القلـق مـن أن     ،مستدركا ،وأعرب احلالة اإلنسانية هناك.

 بيـق اجلـزاءات.  إطارا زمنيا واضحا لتطحيدد مشروع القرار ال 
هذه املسألة ذات أمهية استثنائية بالنسبة لألثـر الفعـال   وقال إن 

ــزاءات    ــتهدفها اجلـ ــلوك األطـــراف الـــيت تسـ املترتـــب علـــى سـ
وكذلك بالنسبة للتعديالت املرحلية اليت يرتئي اجمللس إدخاهلـا  

وأضـاف أن   على التـدابري املعتمـدة يف ضـوء النتـائج املتحققـة.     
لـيس معاقبـة الطـرف الـذي هـدد السـلم       اهلدف من اجلـزاءات  

منطــق  و واألمــن الــدوليني، بــل تغــيري ســلوك هــذا الطــرف.      
وممارسة أنظمة اجلزاءات الالهنائية ليس بوسعهما القيام بـذلك  
ــارا ضــارة.     ــدأ، ومهــا يف رأي وفــده يتركــان آث  مــن حيــث املب

الـذي  وبالرغم من ذلك، ونظرا لالستعراض الدقيق للجزاءات 
ة ستة أشهر، كما يتوخى مشروع القـرار،  خالل فترسيجري 
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وبغية التكيف مـع رغبـات البلـدان األفريقيـة يف اعتمـاد القـرار       
بســرعة وباإلمجــاع، يعــرب االحتــاد الروســي عــن اســتعداده يف 

 .)٢٢(هذه احلالة احملددة لتوخي املرونة ولتأييد مشروع القرار

وأكد ممثـل الربتغـال علـى أنـه علـى الـرغم مـن تأييـده           
 ف مشروع القرار املطـروح علـى اجمللـس تأييـدا كـامال،     ألهدا
مبقتضـى  خمولـة،  اجلماعـة االقتصـادية لـدول غـرب أفريقيـا       فإن

ــدة، الـــذي يتـــوخى     ــامن مـــن ميثـــاق األمـــم املتحـ الفصـــل الثـ
ســلطة اســتخدام الترتيبــات اإلقليميــة إلعمــال قــرارات اجمللــس  

ا يف كفالة التنفيذ الصارم ألحكام مشـروع القـرار املشـار إليهـ    
من املنطوق وأن مشروع القـرار يسـعى إىل اسـتعادة     ٨ الفقرة

 احلكومـــة املنتخبـــة دميقراطيـــا يف ســـرياليون بالســـبل الســـلمية.
ــال إن  ــذين     وقـ ــك الـ ــاب أولئـ ــممة لعقـ ــزاءات مصـ ــك اجلـ تلـ

ليســت موجهــة ضــد ويرفضــون االمتثــال لقواعــد الدميقراطيــة  
يف  وأضــاف أن األزمــة يف ســرياليون مقلقــة شــعب ســرياليون.

ــا أيضــا       ــا نظــرا الغتصــاب النظــام الدســتوري إال أهن حــد ذاهت
عامـــل يبعـــث علـــى زعزعـــة االســـتقرار يف املنطقـــة، وخباصـــة  
بالنســبة للــدول اجملــاورة، مثــل ليربيــا، حيــث جتــري احملــاوالت  

   .)٢٣(إلقرار عملية املصاحلة الوطنية اليت ال تزال هشة

صـــوت يإذ  دهبلـــ وأكـــد ممثـــل الواليـــات املتحـــدة أن  
نضم إىل مواطين سـرياليون واألعضـاء   يلصاحل مشروع القرار، 

اآلخرين للمجلس يف املطالبة بالعودة الفورية حلكومـة الـرئيس   
ــاح  ــا وأن جملــس األمــن يوضــح مبشــروع   كّب ــة دميقراطي املنتخب

مبوجـــب  ،القـــرار هـــذا رغبتـــه يف ممارســـة صـــالحياته لإلنفـــاذ
مـــة هـــذا يف خد ،الفصـــل الســـابع مـــن ميثـــاق األمـــم املتحـــدة

مبشروع القرار هذا، ومبا يتفق مع اجمللس وأضاف أن  اهلدف.
ــاق، ينضــم أيضــا إىل جهــود اجلماعــة     ــامن مــن امليث الفصــل الث
االقتصادية لدول غرب أفريقيـا (اإليكـواس) يف حماولـة تسـوية     

__________ 

  .١٥ و ١٤سه، الصفحتان املرجع نف  )٢٢(  
  .١٣املرجع نفسه، الصفحة   )٢٣(  

األزمــة يف ســرياليون كمــا فعلــت اإليكــواس بنجــاح يف ليربيــا   
من أجـل دعـم خطـة     جملس األمن سيصوتوقال إن  اجملاورة.

عمل اجلماعة االقتصادية لدول غرب أفريقيـا بشـأن سـرياليون    
وقـد   هـا بعنايـة.  ؤاجلزاءات الـيت جـرى انتقا   -بتدابري ملموسة 

صــممت هــذه اجلــزاءات حبيــث تــؤثر أشــد تــأثري علــى العصــبة 
احلاكمة غري الشرعية يف سـرياليون، وتفـرض يف الوقـت نفسـه     

وفيما يتعلـق بالشـواغل الـيت     اخف عبئ على السكان املدنيني.
ن اإلطـار الـزمين للجـزاءات،    أأعرب عنها بعـض األعضـاء بشـ   

النــهج الـذي يأخــذ بــه  ”فقـد أكــد ممثــل الواليـات املتحــدة أن   
ــواريخ     ــال ال التـ ــرره االمتثـ ــب أن يقـ ــس جيـ ويوضـــح  .“اجمللـ

مشـــروع القـــرار كيـــف ميكـــن للعصـــبة احلاكمـــة إهنـــاء هـــذه  
 .)٢٤(سرياليون الشرعيةاجلزاءات عن طريق إعادة حكومة 

مشــروع القــرار للتصــويت  طُــرح ويف اجللســة ذاهتــا،   
مــا  ) ويف١٩٩٧( ١١٣٢باإلمجــاع بوصــفه القــرار   واعُتمــد 
 :هيلي نص

 ،إن جملس األمن 

ــري   ــة   إذ يشـــ ــه املؤرخـــ ــات رئيســـ ــايو،  ٢٧إىل بيانـــ أيار/مـــ
ــه و ١١ و ــطس  ٧ متوز/يوليــ ــالب    ١٩٩٧آ/أغســ ــدين االنقــ ــيت تــ الــ

 يون،العسكري يف سريال

بــاملقرر الــذي اختــذه جملــس وزراء منظمــة      وإذ حيــيط علمــا   
ه العاديـــة السادســـة والســـتني املعقـــودة يف  تـــالوحـــدة األفريقيـــة يف دور

ــرة مــن   ــة يف   ١٩٩٧أيار/مــايو  ٣١إىل  ٢٨هــراري يف الفت بشــأن احلال
 سرياليون،

ــالبالغ الصــادر بشــأن ســرياليون يف    وإذ حيــيط علمــا أيضــا    ب
ية الـدول األعضـاء يف اجلماعـة االقتصـادية لـدول      اجتماع وزراء خارج

إعــالن  ، و١٩٩٧حزيران/يونيــه   ٢٦غــرب أفريقيــا يف كونــاكري يف   
ــع  ــدول األربـ ــة الـ ــاء يف  وزراء خارجيـ ــة الاألعضـ ــة لجنـ ــة الرباعيـ التابعـ

 ٣٠للجماعــة االقتصــادية لــدول غــرب أفريقيــا الصــادر يف أبيــدجان يف 
ــه  ــؤ ١٩٩٧متوز/يولي ــامي مل ــبالغ اخلت متر قمــة اجلماعــة االقتصــادية  ، وال

آب/أغسـطس   ٢٩ و ٢٨لدول غرب أفريقيـا املعقـود يف أبوجـا يـومي     
، واملقــرر املتعلــق بــاجلزاءات املفروضــة علــى العصــبة العســكرية  ١٩٩٧

 احلاكمة يف سرياليون الصادر يف مؤمتر القمة،
__________ 

  .١٨و  ١٧املرجع نفسه، الصفحتان   )٢٤(  
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 تشــرين األول/ ٧بالرســالة املؤرخــة  إذ حيــيط علمــا كــذلكو  
 جهة إىل رئيس جملس األمن من األمني العام،واملو ١٩٩٧أكتوبر 

عن تأييده وتقديره الكاملني جلهـود الوسـاطة الـيت     وإذ يعرب  
 تبذهلا جلنة اجلماعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا،

ــد     ــن جدي ــد م ــه  وإذ يؤك ــاده أن  رأي ــذي مف ــا  ال ــاق أبوج اتف
 يزال يشكل إطارا صاحلا إلحالل السالم واملصاحلة يف سرياليون، ال

لعدم اختاذ العصبة العسكرية احلاكمـة   عن استيائه وإذ يعرب  
خطوات للسماح بإعادة احلكومة املنتخبة دميقراطيا إىل احلكم والعـودة  

 إىل النظام الدستوري،

إزاء اسـتمرار العنـف واخلسـائر يف     وإذ يساوره شـديد القلـق    
األرواح يف ســــرياليون عقــــب االنقــــالب العســــكري الــــذي وقــــع يف  

ــايو أيا ٢٥ ــد،    ١٩٩٧ر/م ــك البل ــدهور األوضــاع اإلنســانية يف ذل ، وت
 والنتائج املترتبة عليه بالنسبة للبلدان اجملاورة،

أن احلالة يف سرياليون تشكل هتديدا للسـلم واألمـن    وإذ يقرر  
 الدوليني يف املنطقة،

ــرف   ــم     وإذ يتصـ ــاق األمـ ــن ميثـ ــابع مـ ــل السـ مبوجـــب الفصـ
 املتحدة،

ــذ الع  يطالـــب  - ١   ــأن تتخـ ــة  بـ ــكرية احلاكمـ ــبة العسـ صـ
خطوات فورية للتخلي عن السلطة يف سرياليون وإفساح اجملـال إلعـادة   

 احلكومة املنتخبة دميقراطيا إىل احلكم والعودة إىل النظام الدستوري؛

دعوته إىل العصبة العسـكرية احلاكمـة    يكرر تأكيد    ٢  
إلهنــاء مجيــع أعمــال العنــف ووقــف كافــة أشــكال التــدخل يف توصــيل   

 ملساعدة اإلنسانية على شعب سرياليون؛ا

عــن دعمــه القــوي للجهــود الــيت تبــذهلا جلنــة  عـرب ي  - ٣  
اجلماعـــة االقتصـــادية لـــدول غـــرب أفريقيـــا يف ســـبيل حـــل األزمـــة يف  
ــها مــن أجــل اســتعادة النظــام       ــى مواصــلة عمل ســرياليون ويشــجعها عل
ــتئناف        ــق اسـ ــن طريـ ــك عـ ــا يف ذلـ ــلمية مبـ ــائل السـ ــتوري بالوسـ الدسـ

 ضات؛املفاو

األمني العام على القيـام، عـن طريـق مبعوثـه     يشجع   - ٤  
لجنة، بتقدمي املساعدة من أجل التوصل إىل حـل  لاخلاص، بالتعاون مع ا

لألزمــة بالوســائل الســلمية، والعمــل، حتقيقــا هلــذه الغايــة، مــن أجــل         
 استئناف املناقشات مع مجيع أطراف األزمة؛

لعصـبة العسـكرية   أن متنـع مجيـع الـدول أفـراد ا     ريقر  - ٥   
احلاكمــة واألفــراد البــالغني مــن أســرهم مــن دخــول أو عبــور أراضــيها،  

(و) أدناه، على أن يكـون دخـول    ١٠حسبما هو حمدد مبوجب الفقرة 
أو عبـور أي شــخص منـهم إقلــيم دولــة معينـة بــإذن مـن اللجنــة املنشــأة     

أدنــاه، مــن أجــل أغــراض إنســانية متحقــق منــها        ١٠مبوجــب الفقــرة 

أعـاله، وعلـى أال يكـون يف هـذه الفقـرة       ١تتفق مع الفقرة  ألغراض أو
 ما يلزم أية دولة برفض دخول أي من رعاياها إىل أراضيها؛

أن متنع مجيع الدول بيع أو توريد الـنفط   يقرر أيضا  - ٦  
ــا،       ــع أنوعه ــدة ذات الصــلة جبمي ــة واألســلحة واألعت واملنتجــات النفطي

ــا ــا    مبـ ــذخرية واملركبـ ــلحة والـ ــك األسـ ــكرية  يف ذلـ ــدات العسـ ت واملعـ
واملعدات شبه العسـكرية وقطـع غيـار املعـدات املـذكورة أعـاله، سـواء        
كــان منشــؤها أراضــيها أو غــري أراضــيها عــن طريــق مواطنيهــا أو مــن     
أراضــيها، أو باســتخدام الســفن أو الطــائرات الــيت ترفــع أعالمهــا إىل       

 سرياليون؛

قـرة  أنه جيوز للجنة املنشأة مبوجـب الف  يقرر كذلك  - ٧  
ــدم         ١٠ ــراء ع ــا إلج ــى حــدة ووفق ــة عل ــى أســاس كــل حال ــاه، عل أدن

 االعتراض، أن تأذن ما يلي:

الطلبــات املقدمــة مــن حكومــة ســرياليون املنتخبــة        (أ)  
 دميقراطيا السترياد النفط أو املنتجات النفطية إىل سرياليون؛

ــن        (ب)   ــة أخــرى أو م ــة حكوم ــن أي ــة م ــات املقدم الطلب
ــدة ال  ــم املتحـ ــاالت األمـ ــة إىل   وكـ ــات النفطيـ ــنفط أو املنتجـ ــترياد الـ سـ

ســـرياليون مـــن أجـــل االحتياجـــات اإلنســـانية املتحقـــق منـــها أو لتلبيـــة 
احتياجات فريق الرصد التابع للجماعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا؛ 

 وذلك رهنا بالتوصل إىل ترتيبات مقبولة للرصد الفعال لتسليمها؛

ن ميثـاق األمـم   مبوجب الفصل الثامن م إذ يتصرف  - ٨  
املتحدة، يأذن للجماعة االقتصـادية لـدول غـرب أفريقيـا، بالتعـاون مـع       
حكومة سرياليون املنتخبة دميقراطيا، بكفالة التنفيذ الدقيق ألحكام هذا 
القــرار املتعلقــة بتوريــد الــنفط واملنتجــات النفطيــة، واألســلحة واألعتــدة 

تضـاء ووفقـا للمعـايري    ذات الصلة جبميع أنواعها، مبا يف ذلـك، عنـد االق  
ــة     الدوليــة املطبقــة، وقــف عمليــات النقــل البحــري إىل داخــل البلــد بغي
التفتيش على محوالهتا ووجهاهتا والتحقـق منـها، ويهيـب جبميـع الـدول      
 أن تتعاون مع اجلماعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا يف هذا الشأن؛

إىل اجلماعة االقتصادية لـدول غـرب أفريقيـا     يطلب  - ٩  
أدنـاه   ١٠أن تقدم كل ثالثـني يومـا إىل اللجنـة املنشـأة مبوجـب الفقـرة       

 أعاله؛ ٨تقريرا عن مجيع النشطة املضطلع هبا عمال بالقفرة 

مـــن النظـــام   ٢٨أن ينشـــئ، وفقـــا للمـــادة    يقـــرر  - ١٠  
الداخلي املؤقت للمجلـس، جلنـة تابعـة جمللـس األمـن، تتـألف مـن مجيـع         

ــام باملهــام ا  ــها إىل   أعضــاء اجمللــس، للقي ــة، وتقــدمي تقــارير عــن عمل لتالي
 اجمللس مشفوعة مبالحظاهتا وتوصياهتا:

أن تسعى إىل احلصول من مجيـع الـدول علـى مزيـد       (أ)  
من املعلومات بشأن اإلجـراءات الـيت تتخـذها مـن أجـل التنفيـذ الفعـال        

 أعاله؛ ٦ و ٥للتدابري املفروضة مبوجب الفقرتني 
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تعرضــها عليهــا الــدول   أن تنظــر يف املعلومــات الــيت   (ب)  
أعـاله وأن   ٦و  ٥بشأن انتهاكات التدابري املفروضة مبوجـب الفقـرتني   

 توصي باختاذ تدابري مالئمة ردا عليها؛

أن تقــــدم إىل جملــــس األمــــن تقــــارير دوريــــة عــــن   (ج)  
ــدابري املفروضــة مبوجــب      ــهاكات الت ــة إليهــا بشــأن انت املعلومــات املقدم

ارتكاهبــا حبيــث حتــدد، إذا أمكــن،   أعــاله الــيت يــدعى  ٦ و ٥الفقــرتني 
األفراد أو الكيانـات، مبـا يف ذلـك السـفن، الـيت أُفيـد بأهنـا شـاركت يف         

 تلك االنتهاكات؛

أن تضع ما يلزم من مبادئ توجيهيـة لتسـهيل تنفيـذ      (د)  
 أعاله؛ ٦و  ٥التدابري املفروضة مبوجب الفقرتني 

أن تنظـــر وتبـــت علـــى وجـــه الســـرعة يف الطلبـــات    (هـ)  
قدمــــة للموافقــــة علــــى اســــترياد الــــنفط واملنتجــــات النفطيــــة وفقــــا امل

 أعاله؛  ٧  للفقرة

ــبة     (و)   ــراد العصــ ــرعة أفــ ــه الســ أن تســــمي علــــى وجــ
العسكرية احلاكمة وأفراد أسرهم البـالغني الـذين يتوجـب منـع دخـوهلم      

 أعاله؛ ٥أو عبورهم وفقا للفقرة 

 ٩أن تــــدرس التقــــارير املقدمــــة عمــــال بــــالفقرتني   (ز)  
 أدناه؛ ١٣  و

أن تقيم اتصاال مع جلنـة اجلماعـة االقتصـادية لـدول       (ح)  
 ٥غـــرب أفريقيـــا بشـــأن تنفيـــذ التـــدابري املفروضـــة مبوجـــب الفقـــرتني   

 أعاله؛ ٦  و

ــة   جب يهيـــب  ‐ ١١   ــات الدوليـ ــع املنظمـ ــدول ومجيـ ــع الـ ميـ
واإلقليميـــة أن متتثـــل بدقـــة هلـــذا القـــرار، بصـــرف النظـــر عـــن وجـــود   

ات مقطوعة أو مفروضة مبوجب أي اتفـاق  حقوق ممنوحة أو التزام أي
دويل، أو أي عقد مربم أو ترخيص أو إذن ممنوح قبل سـريان األحكـام   

 أعاله؛ ٦و  ٥املبينة يف الفقرتني 

إىل األمـني العـام أن يقـدم مجيـع املســاعدات      يطلـب   - ١٢  
ــرة     ــب الفقـ ــأة مبوجـ ــة املنشـ ــة إىل اللجنـ ــذ   ١٠الالزمـ ــاله وأن يتخـ أعـ

 يف األمانة العامة من أجل حتقيق هذا الغرض؛ الترتيبات الضرورية

ــب   - ١٣   ــني العــــام، يف    يطل ــدم إىل األم ــدول أن تق إىل ال
يوما مـن تـاريخ اختـاذ هـذا القـرار، تقـارير عـن اخلطـوات          ٣٠غضــون 

 أعاله؛ ٦ و ٥اليت اختذهتا لتنفيذ األحكام املبينة يف الفقرتني 

فيهــا اجلماعــة إىل مجيــع اجلهــات املعنيــة، مبــا  يطلــب  - ١٤  
االقتصادية لـدول غـرب أفريقيـا واألمـم املتحـدة والوكـاالت اإلنسـانية        
الدوليــة األخــرى، اختــاذ الترتيبــات املناســبة لتقــدمي املســاعدة اإلنسانيـــــة 
والسعي لكفالـة تلبيـة هــــذه املسـاعدات لالحتياجـات احملليـة ووصـوهلا        

 هلا؛ بسالم إىل املستفيدين املستهدفني هبا واستخدامهم

مجيـع الـدول واملنظمـات الدوليـة واملؤسسـات       حيث  - ١٥  
املالية على أن تقدم مساعدات إىل دول املنطقة من أجـل معاجلـة اآلثـار    

 االقتصادية واالجتماعية النامجة عن تدفق الالجئني من سرياليون؛

ــدم إىل اجمللـــس يف    يطلـــب  - ١٦   ــام أن يقـ ــني العـ إىل األمـ
اذ هذا القرار تقريرا أوليا  عـن االمتثـال   غضون مخسة عشر يوما من اخت

أعاله، وأن يقدم بعد ذلك كل ستني يوما من تاريخ  ١ألحكام الفقرة 
 اختاذ هذا القرار تقريرا عن تنفيذه وعن احلالة اإلنسانية يف سرياليون؛

يف حالة عـدم إهنـا العمـل بالتـدابري املنصـوص       يقرر،  - ١٧  
أدناه، أن يقوم اجمللس،  ١٩للفقرة  أعاله وفقا ٦و ٥عليها يف الفقرتني 

يوما من اختـاذ هـذا القـرار وعلـى أسـاس آخـر تقريـر لألمـني          ١٨٠بعد 
العــام، بــإجراء اســتعراض شــامل لتطبيــق هــذه التــدابري وأليــة خطــوات    

 أعاله؛ ١اختذهتا العصبة العسكرية احلاكمة امتثاال للفقرة 

سـوقي  مجيع الدول على تقدمي الدعم التقين وال حيث  - ١٨  
ــى االضــطالع        ــا عل ــرب أفريقي ــدول غ ــة االقتصــادية ل ملســاعدة اجلماع

 مبسؤولياهتا يف تنفيذ هذا القرار؛

 إلغاء التـدابري املبينـة يف الفقـرتني    يعرب عن اعتزامه  - ١٩  
 أعاله؛ ١  ارد يف الفقرةوأعاله عندما يتم االمتثال للطلب ال ٦ و ٥

  أن يبقي املسألة قيد نظره. يقرر  - ٢٠  
  

ــؤرخ  ا   ــرر امل ــاين/نوفمرب   ١٤ملق  ١٩٩٧تشــرين الث
 بيان من الرئيس ):٣٩٣٤ (اجللسة

ــاين/نوفمرب  ١٤يف    ــرين الثـ ــد جملـــس ، ١٩٩٧تشـ عقـ
مت التوصـل  كـان قـد   وفقا للتفاهم الذي  ٣٨٣٤األمن جلسته 

الرئيس (الصـني)،  ودعا  السابقة.اجمللس  إليه خالل مشاورات
ملشـاركة  إىل علـى طلبـه،   مبوافقة اجمللس، ممثـل سـرياليون، بنـاء    

 التصويت.يف ق احلدون أن يكون له بيف املناقشة 

ــة      ــايل نياب ــان الت ــرئيس بالبي ويف اجللســة نفســها أدىل ال
 .)٢٥(عن اجمللس

) املــــؤرخ ١٩٩٧( ١١٣٢يشــــري جملــــس األمــــن إىل قــــراره   
ــوبر   ٨ ــرين األول/أكتـــ ــة   ١٩٩٧تشـــ ــه املؤرخـــ ــات رئيســـ وإىل بيانـــ

بشــــأن  ١٩٩٧آب/أغســـطس   ٦ يــــه ومتوز/يول ١١ أيار/مـــايو و  ٢٧
ــرياليون يف    ــع يف ســ ــكري الــــذي وقــ ــايو  ٢٥االنقــــالب العســ أيار/مــ

.ويؤكد اجمللس من جديد إدانته لإلطاحة حبكومة الرئيس احلاج ١٩٩٧
__________ 

  )٢٥(  S/PRST/1997/52  
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املنتخبــة دميقراطيــا ويكــرر اإلعــراب عــن قلقــه إزاء  حاامحــد تيجــان كّبــ
ــا   ــذي م ــد ال ــة يف ســرياليون للســلم     التهدي ــت تشــكله احلال ــن زال واألم

 االستقرار يف املنطقة.

ويعــرب اجمللــس عــن تأييــده وتقــديره الكــاملني ملــا تبذلــه جلنــة   
اخلمســة املعنيــة بســرياليون والتابعــة للجماعــة االقتصــادية لــدول غــرب    
أفريقيــا مــن جهــود متواصــلة ترمــي إىل إجيــاد تســوية ســلمية لألزمــة         

ــا والنظــام الدســتور     ــة دميقراطي ــة املنتخب ويرحــب  ي.واســتعادة احلكوم
اجمللس، يف هذا الصدد، خبطة السلم اليت مت االتفاق عليها يف كوناكري 

بـــني اللجنـــة وممثلـــي العصـــبة     ١٩٩٧تشـــرين األول/أكتـــوبر   ٢٣يف 
العســـكرية احلاكمـــة علـــى النحـــو املـــبني يف الوثـــائق الصـــادرة بعـــد        

خلطـة   حاكما يالحظ اجمللس مع االرتياح قبول الـرئيس كبّـ   االجتماع.
تشــرين الثــاين/نوفمرب  ٥لــى حنــو مــا جــاء يف بيانــه الصــادر يف  الســلم ع
١٩٩٧. 

الوفـاء بالتزاماهتـا   ويهيب اجمللـس بالعصـبة العسـكرية احلاكمـة       
السلم، وال سيما اإلبقاء على وقف إطالق النار السـاري  مبوجب خطة 

ويهيب جبميع األطراف املعنية العمل من أجل تنفيذ خطة السـلم   حاليا.
ــة      يف وقــت مبكــر   ــة للجماع ــة التابع ــال، ويشــجع اللجن ــى حنــو فع وعل

االقتصادية لدول غرب أفريقيا على التعاون الوثيق مع املبعـوث اخلـاص   
 لألمني العام املعين بسرياليون.

وحييط اجمللس علما مع التقدير باإلحاطة اإلعالمية عـن نتـائج     
ــاكري يف    ــد يف كونـ ــذي عقـ ــاع الـ ــاين/نوفمرب   ٢٣االجتمـ ــرين الثـ تشـ

اليت قدمها ممثلو اللجنة التابعة للجماعة االقتصادية لدول غرب  ١٩٩٧
تشرين الثاين/نوفمرب  ١١أفريقيا إىل أعضاء جملس األمن يف نيويورك يف 

. ويعرب عن اسـتعداده للنظـر يف الطريقـة الـيت متكنـه مـن دعـم        ١٩٩٧
تنفيذ خطة السلم، ويتطلع إىل تلقي توصيات من األمني العام يف وقـت  

أن الــدور الــذي ميكــن ان تضــطلع بــه األمــم املتحــدة لتحقيــق مبكــر بشــ
 تلك الغاية.

ويؤكد اجمللس من جديد احلاجة إىل تقدمي املساعدة اإلنسانية   
ا لتلبية االحتياجات احمللية ويهيب بالعصـبة العسـكرية احلاكمـة    هوتوزيع

وحيــث اجمللــس  ضــمان توصــيلها بطريقــة مأمونــة للمســتفيدين املعنــيني. 
ول واملنظمات الدولية ذات الصلة على االستمرار يف مسـاعدة  مجيع الد

 البلدان اليت تعاجل تدفق الالجئني بسبب األزمة يف سرياليون.

ويذكِّر اجمللس مجيع الدول بالتزاماهتا باالمتثـال الصـارم حلظـر      
بيع أو توريد النفط واملنتجات النفطية واألسلحة والعتاد ذي الصلة من 

سرياليون وللتدابري األخرى اليت فرضها مبقتضي قـراره   مجيع األنواع إىل
١٩٩٧( ١١٣٢.(  

 

(اجللســة  ١٩٩٨شــباط/فرباير  ٢٦املقــرر املــؤرخ   
 بيان من الرئيس ):٣٩٥٧

، عقــــد جملــــس األمــــن ١٩٩٨شــــباط/فرباير  ٢٦يف   
كـان قـد مت التوصـل إليـه     وفقـا للتفـاهم الـذي     ٣٦٥٧جلسته 

ــاورات ــابقة. اجمللـــس  يف مشـ ــا السـ ــرودعـ ــابون)، الـ ئيس (الغـ
ملشـاركة  إىل امبوافقة اجمللس، ممثل سرياليون، بنـاء علـى طلبـه،    

التصـــويت. وأدىل يف ق احلـــدون أن يكـــون لـــه بـــيف املناقشـــة 
 :)٢٦(الرئيس بالبيان التايل نيابة عن اجمللس

) املــــؤرخ ١٩٩٧( ١١٣٢يشــــري جملــــس األمــــن إىل قــــراره   
ؤرخـــــة ه املبيانـــــات رئيســـــ، وإىل ١٩٩٧تشـــــرين األول/أكتـــــوبر  ٨

بشــــأن  ١٩٩٧آب/أغســـطس   ٦ متوز/يوليــــه و ١١ أيار/مـــايو و  ٢٧
ــرياليون يف     ــدث يف سـ ــذي حـ ــكري الـ ــالب العسـ ــايو  ٢٥االنقـ أيار/مـ

ــا   ١٩٩٧ ــالغ أســفه مل ــ . ويعــرب اجمللــس عــن ب مــن أعمــال عنــف   عوق
ــرياليون مــن       ــده شــعب س ــائر يف األرواح واملمتلكــات وملــا يكاب وخس

يـزال اجمللـس يسـاوره بـالغ القلـق مـن       وال  معاناة شـاقة منـذ االنقـالب.   
ــوري       ــدعو إىل وضــع حــد ف ــد، وهــو ي اســتمرار أعمــال العنــف يف البل

 للقتال.

ويرحب جملس األمن مبا حتقـق مـن وضـع حـد حلكـم الطغمـة         
العسكرية، ويؤكد أن مثة حاجة ماسـة إىل القيـام فـورا بإعـادة حكومـة      

ـــ  ــان كّبـ ــرئيس تيجــ ــوع إىل الــ ــا والرجــ ــة دميقراطيــ ــام  اح املنتخبــ النظــ
 ).١٩٩٧( ١١٣٢من قراره  ١الدستوري، وفقا للفقرة 

ــرئيس كبـّـ     ــاون يف ويشــجع جملــس األمــن عــودة ال اح إىل فريت
أقرب وقت ممكن ويتطلع إىل قيامه بإنشاء حكومة مستقلة قـادرة علـى   

 أداء مهامها يف البلد.

ويعرب جملـس األمـن عـن اسـتعداده إلهنـاء التـدابري املفروضـة          
ــرتني  ــراره   ٦ و ٥ مبوجــب الفق ــن ق ــاء  ١٩٩٧( ١١٣٢م ) مبجــرد الوف

 من ذلك القرار. ١بالشروط املشار إليها يف الفقرة 

لس األمن على الدور اهلام الذي مـا انفكـت اجلماعـة    جمويثين   
االقتصــادية لــدول غــرب أفريقيــا تضــطلع بــه حلــل األزمــة حــال ســلميا.  

جماعـة علـى   ويشجع جملـس األمـن فريـق املـراقبني العسـكريني التـابع لل      
ــتقرار يف       ــالم واالسـ ــز السـ ــة إىل تعزيـ ــوده الراميـ ــدما يف جهـ ــي قـ املضـ

ويشـدد   حكام ذات الصلة مـن ميثـاق األمـم املتحـدة.    أللسرياليون وفقا 
تعـاون وثيـق بـني حكومـة سـرياليون الشـرعية        ماجمللس على ضرورة قيـا 

ــة وزراء       ــيما جلنـ ــا وال سـ ــرب أفريقيـ ــدول غـ ــادية لـ ــة االقتصـ واجلماعـ
__________ 

  )٢٦(  S/PRST/1998/5.  
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اخلمســة املعنيــة بســرياليون التابعــة هلــا، وقــادة فريــق املــراقبني    اخلارجيــة
العســكريني التــابع للجماعــة واملبعــوث اخلــاص لألمــني العــام وموظفيــه، 
ووكـــاالت األمـــم املتحـــدة واملنظمـــات الدوليـــة املعنيـــة، وذلـــك فيمـــا  

وعلى وجه التحديد فيما يتصل بوضـع خطـة   به من أعمال، يضطلعون 
قــاتلني يف سـرياليون وتسـرحيهم وإعـادة دجمهــم يف    لـرتع سـالح مجيـع امل   

ويف هــذا الســياق، يؤيــد نيــة األمــني العــام القيــام، رهنــا   احليــاة املدنيــة.
باألوضاع األمنية يف امليدان، باختاذ خطوات عاجلة إلعادة فتح مكتـب  
االتصال التابع لألمم املتحدة يف فريتاون من أجـل دعـم أنشـطة مبعوثـه     

ملساعدة على حتقيق املصاحلة الوطنيـة وإجـراء حـوار    سيما ا اخلاص، وال
  سياسي.

ويعرب جملس األمن عن الـرأي القائـل بـأن اتفـاق كونـاكري        
واتفـاق أبيــدجان يــوفران عناصـر مهمــة إلطــار مـن الســالم واالســتقرار    
ــراف يف     ــة األطـ ــو يطالـــب كافـ ــرياليون. وهـ ــة يف سـ ــاحلة الوطنيـ واملصـ

األهـداف عـن طريـق الوســائل    سـرياليون بالعمـل مـن أجـل حتقيــق هـذه      
الســلمية واحلــوار السياســي. ويف هــذا اخلصــوص، يــدين اجمللــس مجيــع    
أعمــال القتــل االنتقاميــة ومــا يتصــل هبــا مــن أعمــال عنــف يف ســرياليون 

  ويطالب بوضع حد هلذه األعمال فورا.
ــام مقترحــات        ــدم األمــني الع ــن إىل أن يق ــس األم ــع جمل ويتطل

حدة ووجودهـا يف املسـتقبل يف سـرياليون.    تفصيلية بشأن دور األمم املت
وهــو يطلــب إىل األمــني العــام أن ينشــئ صــندوقا اســتئمانيا لــدعم هــذه  

ويــدعو كافــة الــدول األعضــاء إىل تقــدمي تربعــات إىل هــذا       األنشــطة 
  الصندوق مبكرا.

ويرحب جملس األمن بالتقرير املرحلي لبعثـة التقيـيم املشـتركة      
ــني الوكــاالت يف ســرياليون املــ    ــثين  ١٩٩٨شــباط/فرباير  ١٠ؤرخ ب وي

على الدول األعضاء واملنظمات الدولية اليت قدمت مسـاعدات إنسـانية   
ــة إىل ســرياليون. وال  ــزال جملــس األمــن يشــعر بقلــق بــالغ إزاء       عاجل ي

خطــورة وهشاشــة احلالــة اإلنســانية يف البلــد، ويطلــب إىل مجيــع الــدول 
العاجلة لسرياليون والبلدان واملنظمات الدولية توفري املزيد من املساعدة 

اجملاورة املتضررة من األزمة، كما يطلب إىل فريق املـراقبني العسـكريني   
التابع للجماعة االقتصادية وكافة املعنيني باألمر كفالة الوصول املـأمون  

  إىل احملتاجني دومنا قيد.
ويعــرب جملــس األمــن عــن اهتمامــه بســالمة مجيــع األفــراد          

إلنسانية يف سرياليون، وهو يدين أخـذ الرهـائن مـن    القائمني باألنشطة ا
جانــب األعضــاء الســابقني يف اجمللــس العســكري املعــزول. ويــدعو إىل   
اإلفــراج فــورا عــن مجيــع املــوظفني الــدوليني وغريهــم ممــن احتجــزوا         

أخذوا رهائن. ويثين على فريق املراقبني العسـكريني التـابع للجماعـة     أو
  سبيل األفراد احملتجزين عنوة. إلخالءد االقتصادية ملا يبذله من جهو

  قيد نظره.هذه املسألة وسيبقى جملس األمن   

ــرر    ــؤرخاملق ــارس  ١٦ امل (اجللســة  ١٩٩٨آذار/م
  )١٩٩٨( ١١٥٦القرار ): ٣٨٦١

موجهـة إىل   ١٩٩٨آذار/مـارس   ٩برسالة مؤرخة يف   
، طلــب ممثــل ســرياليون عقــد اجتمــاع )٢٧(رئـيس جملــس األمــن 
، يف أعقــاب إطاحــة قــوات فريــق املــراقبني جمللــس األمــن للنظــر

العسكريني باجمللس العسكري غري الشرعي، يف رفع اجلزاءات 
املفروضــة علــى اســترياد الــنفط واملنتجــات النفطيــة يف البلــد       

  ).١٩٩٧(  ١١٣٢من قرار جملس األمن  ٦مبوجب الفقرة 
آذار/مــــارس  ١٦، املعقــــودة يف ٣٨٦١ويف اجللســــة   
ل سرياليون، دعا الرئيس (غامبيـا)،  استجابة لطلب ممث ١٩٩٨

مبوافقة اجمللس، ممثل سـرياليون إىل ملشـاركة يف املناقشـة بـدون     
أن يكون له احلق يف التصويت. مث وّجه الـرئيس انتبـاه اجمللـس    
إىل مشروع قرار مقـدم مـن كينيـا واململكـة املتحـدة لربيطانيـا       

  .)٢٨(العظمى وأيرلندا الشمالية
ح مشروع القـرار للتصـويت،   ويف اجللسة نفسها، طُر  

ــرار   )؛ ويف ١٩٩٨( ١١٥٦واعتمــــد باإلمجــــاع بوصــــفه القــ
  يلي نصه:  ما

  ،إن جملس األمن  
ــري   ــراره  إىل إذ يشــ ــؤرخ ١٩٩٧( ١١٣٢قــ ــرين  ٨) املــ تشــ

  الصلة،  وإىل بيانات رئيسه ذات ١٩٩٧األول/أكتوبر 
ــا    ــة وإذ حيـــيط علمـ ــالة املؤرخـ  ١٩٩٨آذار/مـــارس  ٩بالرسـ

س جملــس األمــن مــن القــائم باألعمــال املؤقــت للبعثــة  واملوجهــة إىل رئــي
  الدائمة لسرياليون لدى األمم املتحدة،

مبوجــــــب الفصــــــل الســــــابع مــــــن ميثــــــاق  وإذ يتصــــــرف  
  املتحدة، األمم

بعــودة رئــيس ســرياليون املنتخــب دميقراطيــا  يرحــب  - ١  
  ؛١٩٩٨آذار/مارس  ١٠إليها يف 

__________ 

  )٢٧(  S/1998/215.  
  )٢٨(  S/1998/232.  
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علـى   أن ينـهي، علـى الفـور، احلظـر املفـروض      يقرر  - ٢  
بيع النفط واملنتجات النفطيـة أو توريـدها إىل سـرياليون، املشـار إليـه يف      

  )؛١٩٩٧( ١١٣٢من القرار  ٦الفقرة 
ــدم مقترحــات     يرحــب  - ٣   ــام أن يق ــاعتزام األمــني الع ب

  بشأن دور األمم املتحدة ووجودها يف سرياليون يف املستقبل؛
ــرر  - ٤   ــواع احلظــر األخــرى املشــار     يق أن يســتعرض أن

من ذلـك القـرار ويف    ١٧) وفقا للفقرة ١٩٩٧( ١١٣٢يها يف القرار إل
  ضوء ما حيدث من تطورات ومناقشات إضافية مع حكومة سرياليون؛

  أن يبقي هذه املسألة قيد نظره. أيضا يقرر  - ٥  
  

(اجللســة  ١٩٩٨نيســان/أبريل  ١٧املــؤرخ املقــرر   
  )١٩٩٨( ١١٦٢): القرار ٣٨٧٢

نيســــان/أبريل  ١٧يف  ، املعقــــودة٣٨٧٢يف اجللســــة   
ــه يف     ١٩٩٨ ــد مت التوصـــل إليـ ــان قـ ــاهم الـــذي كـ ــا للتفـ وفقـ

ــد      مشــاورات اجمللــس الســابقة، اســتأنف اجمللــس النظــر يف البن
. وكــان معروضــا علــى اجمللــس “احلالــة يف ســرياليون”املعنـون  

ــع لألمــني العــام   ــر الراب ــان الرئاســي    )٢٩(التقري ــا للبي املقــدم وفق
الــذي طلـب فيــه اجمللــس   ١٩٩٨شــباط/فرباير  ٢٦الصـادر يف  

إىل األمني العام أن يقدم مقترحات تفصيلية بشـأن دور األمـم   
. ووصـــف )٣٠(املتحـــدة ووجودهـــا يف املســـتقبل يف ســـرياليون 

األمني العـام يف تقريـره، قيـام فريـق املـراقبني العسـكريني خبلـع        
اجمللس العسكري، الذي مهد السبيل ليس فقـط أمـام اسـتعادة    

ة، وإمنـا كـذلك أمـام اسـتعادة النظـام املـدين،       احلكومة الشـرعي 
بأنــه تطــور إجيــايب. وأشــاد بالدبلوماســية املســتمرة الــيت تتبعهــا  
اجلماعة االقتصـادية لـدول غـرب أفريقيـا ودعاهـا إىل مواصـلة       
جهودهـا إلحـالل الســالم يف سـرياليون. واقتــرح األمـني العــام     

ن التـدابري  لالستفادة من هذه احلالة املتغرية، جمموعـة شـاملة مـ   
الراميــة إىل مســاعدة ســرياليون، حكومــة وشــعبا، يف كــل مــن  
احتياجاهتا الفوريـة والطويلـة األجـل بعـدة وسـائل منـها تعزيـز        
مكتب مبعوثه اخلاص يف فريتاون. وعالوة على ذلك، أوصـى  

__________ 

  )٢٩(  S/1998/249.  
  )٣٠(  S/1998/5.  

بنشر أفراد االتصال العسكري يف سرياليون، وتقدمي املسـاعدة  
عضــاء املســامهة بســخاء يف اإلنســانية. وناشــد أيضــا الــدول األ

  الصندوق االستئماين لسرياليون.
ويف اجللســة نفســها، دعــا الــرئيس (اليابــان)، مبوافقــة     

اجمللــس، ممثــل ســرياليون، بنــاء علــى طلبــه، إىل املشــاركة يف       
  املناقشة بدون أن يكون له احلق يف التصويت.

ــاه اجمللــس إىل       ــرئيس انتب ويف اجللســة نفســها، وّجــه ال
ر كـــان قـــد أُعـــد يف ســـياق مشـــاورات اجمللـــس مشـــروع قـــرا

ــابقة ــد   )٣١(السـ ــويت، واعتمـ ــرار للتصـ ــروع القـ ــرح مشـ . وطـ
    )؛ ويف ما يلي نصه:١٩٩٨( ١١٦٢باإلمجاع بوصفه القرار 

  ،إن جملس األمن  
تشــــرين  ٨) املــــؤرخ ١٩٩٧( ١١٣٢إىل قراريــــه  إذ يشــــري  

ــوبر  آذار/  ١٦) املـــــــــــؤرخ ١٩٩٨( ١١٥٦و  ١٩٩٧األول/أكتـــــــــ
  ،١٩٩٨شباط/فرباير  ٢٦وإىل بيان رئيسه املؤرخ  ١٩٩٨  مارس

آذار/  ١٨بتقريــــر األمــــني العــــام املــــؤرخ علمــــا  وإذ حيــــيط  
  ، ١٩٩٨  مارس

الــــيت يبــــذهلا رئــــيس مجهوريــــة يرحــــب بــــاجلهود   - ١  
، ١٩٩٨آذار/مــارس  ١٠ســرياليون املنتخــب دميقراطيــا منــذ عودتــه يف 

واألمنية يف البلد،  وتبذهلا حكومة سرياليون الستعادة األوضاع السلمية
وإعــادة إقــرار اإلدارة الفعالــة والعمليــة الدميقراطيــة والشــروع يف مهمــة  

  التعمري واإلصالح؛
على اجلماعـة االقتصـادية لـدول غـرب أفريقيـا       يثين  - ٢  

وعلى فريق الرصد التـابع هلـا، املنتشـر يف سـرياليون، للـدور اهلـام الـذي        
تعادة الســلم واألمــن علــى الصــلة باســ يقومــان بــه لــدعم األهــداف ذات

  أعاله؛ ١النحو الوارد يف الفقرة 
ضرورة تعزيز املصاحلة الوطنيـة يف سـرياليون،    يؤكد  - ٣  

  ويشجع مجيع األطراف يف البلد على العمل معا لتحقيق هذا اهلدف؛
اخلطـوات الـيت اختـذها األمـني     يالحظ مع االرتيـاح    - ٤  

ــا   ــاص يف فريتـ ــه اخلـ ــز مكتـــب مبعوثـ ــام لتعزيـ ــدنيني  العـ ــاألفراد املـ ون بـ
ــؤرخ      ــره امل ــق األهــداف املقترحــة يف تقري والعســكريني الالزمــني لتحقي

  ؛١٩٩٨آذار/مارس  ١٨
يزيد على عشـرة مـن    ، على الفور، بنشر ما اليأذن  - ٥  

ضباط االتصال العسكريني ومستشاري األمن التـابعني لألمـم املتحـدة،    
__________ 

  )٣١(  S/1998/324.  
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لعـام، يف سـرياليون لفتـرة    من تقريـر األمـني ا   ٤٤وفقا ملا ورد يف الفقرة 
يومــا للعمــل حتــت ســلطة املبعــوث اخلــاص لألمــني العــام،    ٩٠أقصــاها 

وللتنسيق عن كثب مع حكومة سرياليون وفريق الرصد، وتقدمي تقارير 
عــن احلالــة العســكرية يف البلــد، والتأكــد مــن حالــة إجنــاز اخلطــط الــيت    

ا، ومـن ذلـك   يضعها فريق الرصـد ملهـام املسـتقبل واملسـاعدة يف إجنازهـ     
مــثال املهــام املتصــلة بتحديــد العناصــر املقاتلــة الســابقة الــيت ســيتم نــزع    
أســلحتها وبوضــع خطــة لــرتع األســلحة، فضــال عــن القيــام مبهــام أمنيــة 

مـن   ٤٦و  ٤٥و  ٤٢أخرى ذات صلة، حسبما هو مـبني يف الفقـرات   
  تقرير األمني العام؛

ــا     يرحــب  - ٦   ــوث اخل ــني املبع ــة ب ص باملناقشــات اجلاري
لألمني العام وحكومة سرياليون وفريـق الرصـد بشـأن وضـع املزيـد مـن       
التفاصيل ملفهوم عمليات فريق الرصـد وتنفيـذه، وبـاعتزام األمـني العـام      
ــذا        ــام، يف ه ــة القي ــدة بشــأن إمكاني ــس بتوصــيات جدي ــودة إىل اجملل الع
ــابعني لألمــم املتحــدة، ويعــرب عــن       ــراد عســكريني ت الصــدد، بنشــر أف

  ر يف تلك التوصيات والبت فيها بسرعة؛اعتزامه النظ
مجيــع الــدول واملنظمــات الدوليــة علــى تقــدمي   حيــث  - ٧  

مساعدة إنسانية عاجلة إىل سرياليون، اسـتجابة للنـداء املوحـد املشـترك     
  ؛١٩٩٨آذار/مارس  ٣بني الوكاالت الذي وجه يف 

ــجع  - ٨   ــى     يشـ ــة علـ ــات الدوليـ ــدول واملنظمـ ــع الـ مجيـ
املهام الطويلة األجل املتصلة بالتعمري واالنتعـاش   املساعدة واملشاركة يف

  والتنمية يف امليدانني االقتصادي واالجتماعي يف سرياليون؛
ــندوق    حيـــث  - ٩   ــامهة يف الصـ ــدول علـــى املسـ ــع الـ مجيـ

ــطة        ــالم واألنشـ ــظ السـ ــطة حفـ ــدعم أنشـ ــئ لـ ــذي أنشـ ــتئماين الـ االسـ
عدة فريـق  الصلة يف سرياليون، وتقدمي الدعم التقين والسـوقي ملسـا   ذات

  الرصد على مواصلة أداء دوره يف حفظ السالم؛
إىل األمـني العـام أن يقـدم تقـارير دوريـة إىل       يطلب  - ١٠  

اجمللــس، مبــا يف ذلــك تقــارير عــن أنشــطة ضــباط االتصــال العســكريني    
أعاله وعن أعمـال مكتـب    ٥ومستشاري األمن املشار إليهم يف الفقرة 

ــه اخلــاص يف ســرياليون، يف إطــار   ــة احملــددة إلعــداد    مبعوث ــرة الزمني الفت
مـــــن القـــــرار  ١٦وتقـــــدمي التقـــــارير، املنصـــــوص عليهـــــا يف الفقـــــرة 

  )؛١٩٩٧( ١١٣٢
  أن يبقي املسألة قيد نظره. يقرر  - ١١  

  
(اجللســــة  ١٩٩٧ أيار/مــــايو ٢٠املقــــرر املــــؤرخ   

   ): بيان من الرئيس٣٨٨٢
، ووفقا للتفـاهم الـذي كـان    ١٩٩٨أيار/مايو  ٢٠يف   

يــــه يف مشــــاوراته الســــابقة، عقــــد اجمللــــس     قــــد توصــــل إل 

اليت دعا فيها الرئيس (كينيا)، مبوافقـة اجمللـس،    ٣٨٨٢ اجللسة
ــه، إىل املشــاركة يف املناقشــة،      ــى طلب ــاء عل ــل ســرياليون، بن ممث

  بدون أن يكون له احلق يف التصويت.
ويف اجللسة نفسها، أدىل الرئيس بالبيان باسـم أعضـاء     

  :)٣٢(جملس األمن
س األمن األعمال الوحشية اليت ارتكبها حديثا أفراد يدين جمل  

ــة ضــد الســكان        ــة العســكرية املخلوع ــة املوحــدة والطغم ــة الثوري اجلبه
ســيما ضــد النســاء واألطفــال، والــيت تشــكل  املــدنيني يف ســرياليون، وال

ــات       ــا عمليـ ــا فيهـ ــدويل، مبـ ــاين الـ ــانون اإلنسـ ــيمة للقـ ــهاكات جسـ انتـ
نطــاق واســع. ويــدعو اجمللــس إىل   االغتصــاب والتشــويه والتقتيــل علــى 

اإلهنــاء الفــوري جلميــع أعمــال العنــف ضــد املــدنيني. ويعــرب يف هــذا    
الصدد عن قلقه الشديد إزاء التقارير الـيت تفيـد بوجـود دعـم عسـكري      
مقــدم للمتمــردين ويطلــب اجمللــس مــن الــدول أن تراعــي بدقــة أحكــام   

إىل  ) وأن تتجنــب أي أعمــال ميكــن أن تــؤدي ١٩٩٧( ١١٣٢القــرار 
  مزيد من زعزعة احلالة يف سرياليون.

ويشــجب جملــس األمــن اســتمرار املقاومــة للســلطة احلكوميــة    
الشــرعية يف ســرياليون ويطلــب إىل مجيــع املتمــردين التوقــف فــورا عــن    
مقاومتــــهم وإلقــــاء ســــالحهم واالستســــالم لقــــوات فريــــق املــــراقبني  

ا ويثين اجمللـس  العسكريني التابع للجماعة االقتصادية لدول غرب أفريقي
جمــددا علــى اجلماعــة االقتصــادية لــدول غــرب أفريقيــا وفريــق املــراقبني   
العســكريني للــدور املهــم الــذي يضــطلعان بــه يف ســبيل اســتعادة الســلم  
واألمن إىل سرياليون. ويكرر من جديد دعوته إىل الدول لتقدمي الـدعم  

لة زيــادة الــتقين والســوقي ملســاعدة فريــق املــراقبني العســكريني يف مواصــ
قدرته على تنفيذ دوره يف جمال حفـظ السـالم واملسـامهة يف وضـع حـد      

  لألعمال الوحشية املرتكبة حبق شعب سرياليون.
ــة مجيـــع      ــه الشـــديد إزاء حمنـ ويعـــرب جملـــس األمـــن عـــن قلقـ

املتضـــررين باالنعـــدام املســـتمر لألمـــن، ومنـــهم عشـــرات اآلالف مـــن  
ة كلـها علـى مواصـلة تقـدمي     الالجئني واملشردين، وحيث األطراف املعني

املساعدة اإلنسانية إليهم، ويؤكد اجمللـس أمهيـة االسـتجابة الشـاملة مـن      
قبل وكاالت األمم املتحدة بالتنسيق مع حكومة سـرياليون وبـدعم مـن    
ــه       ــذي يؤدي ــدور ال ــة ال ــراقبني العســكريني، ويســلم أيضــا بأمهي ــق امل فري

ــدة األفر   ــة الوحـ ــا يف ذلـــك منظمـ ــدويل مبـ ــع الـ ــات  اجملتمـ ــة واملنظمـ يقيـ
الصــلة مـــن أجــل تقـــدمي املســاعدة اإلنســـانية إىل     احلكوميـــة ذات غــري 

املدنيني الـذين يعـانون العـوز الشـديد يف سـرياليون. ويـثين اجمللـس علـى         
ــدول      ــع ال ــدعو مجي ــدان اجملــاورة الســتقباهلا الالجــئني وي حكومــات البل

__________ 

  )٣٢(  S/PRST/1998/13.  
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مــة النامجــة واملنظمــات الدوليــة املعنيــة إىل مســاعدهتا يف االســتجابة لألز 
  عن وجود الالجئني.

ويعــرب جملــس األمــن عــن انشــغاله علــى ســالمة مجيــع أفــراد     
تقدمي املساعدة اإلنسانية العـاملني يف سـرياليون ويـدعو مجيـع األطـراف      
املعنيـــة إىل تســـهيل عمـــل الوكـــاالت اإلنســـانية وحيـــث اجمللـــس مجيـــع  

وملـوظفي   األطراف على توفري احلماية للمشـردين البـاحثني عـن امللجـأ،    
  األمم املتحدة، والعاملني يف تقدمي املساعدة اإلنسانية.

ويرحــب جملــس األمــن بــاجلهود الــيت تبــذهلا احلكومــة املنتخبــة   
يف سـبيل   ١٩٩٨آذار/مـارس   ١٠دميقراطيا منـذ عودهتـا إىل احلكـم يف    

ــة     ــة وإرســاء العملي اســتعادة الســلم واالســتقرار واســتعادة اإلدارة الفعال
 ســرياليون، ويشــجع اجمللــس اجلماعــة االقتصــادية لــدول   الدميقراطيــة يف

ــا علــى جتديــد جهودهــا السياســية مــن أجــل دعــم الســلم      غــرب أفريقي
واالستقرار وحيث مجيع األطـراف يف سـرياليون علـى الشـروع يف مهـام      
إعادة التعمري، والبناء، واملصاحلة الوطنية، وحيث مجيع األطـراف املعنيـة   

دويل احتراما تاما مبـا يف ذلـك حقـوق اإلنسـان     على أن حتترم القانون ال
  والقانون اإلنساين.

وحيــث جملــس األمــن الــدول واألطــراف املعنيــة األخــرى علــى   
تقدمي مسـامهات إىل الصـندوق االسـتئماين لـدعم عمليـة حفـظ السـالم        

  الصلة يف سرياليون، وإىل جهود املساعدة اإلنسانية.  واألنشطة ذات
ــم    ويطلــب جملــس األمــن إىل ا    ــى عل ــه عل ــام أن يبقي ألمــني الع

  باحلالة يف سرياليون.
  وسيبقي جملس األمن هذه املسألة قيد نظره.  

  
ــؤرخ     ــرر امل ــه  ٥املق (اجللســة  ١٩٩٨حزيران/يوني

  )١٩٩٨( ١١٧١): القرار ٣٨٨٩
ــة    حزيران/يونيــــه  ٥، املعقــــودة يف ٣٨٨٩يف اجللســ
ــه يف     ١٩٩٨ ــد مت التوصـــل إليـ ــان قـ ــاهم الـــذي كـ ــا للتفـ وفقـ
ورات اجمللــس الســابقة، دعــا الــرئيس (الربتغــال)، مبوافقــة  مشــا

اجمللــس، ممثــل ســرياليون، بنــاء علــى طلبــه، إىل املشــاركة يف       
  املناقشة، بدون أن يكون له احلق يف التصويت.

ــاه اجمللــس إىل       ــرئيس انتب ويف اجللســة نفســها، وّجــه ال
ــاورات اجمللـــس     ــاء مشـ ــد يف أثنـ ــد أُعـ ــان قـ ــرار كـ مشـــروع قـ

ــابقة ــد    .)٣٣(السـ ــويت، واعتمـ ــرار للتصـ ــروع القـ ــرح مشـ وطـ
  )؛ ويف ما يلي نصه:١٩٩٨( ١١٧١باإلمجاع بوصفه القرار 

__________ 

  )٣٣(  S/1998/466.  

  ،إن جملس األمن  
تشـــرين  ٨) املـــؤرخ ١٩٩٧( ١١٣٢إىل قراراتـــه  إذ يشـــري  

آذار/مــــارس  ١٦) املــــؤرخ ١٩٩٨( ١١٥٦و  ١٩٩٧األول/أكتـــوبر  
ــؤرخني    ١٩٩٨ ــه املـ ــاين رئيسـ ــباط/فرباير و  ٢٦وإىل بيـ ــا ٢٠شـ ر/ أيـ
  ،١٩٩٨  مايو

اجلهــود الــيت تبــذهلا حكومــة ســرياليون الســتعادة وإذ يرحــب   
ــة     ــيخ اإلدارة الفعالـ ــادة ترسـ ــد وإعـ ــة يف البلـ ــلمية واآلمنـ ــوال السـ األحـ

  والعملية الدميقراطية وتشجيع املصاحلة الوطنية،  
اســـتمرار املقاومـــة لســـلطة حكومـــة ســـرياليون وإذ يشـــجب   

لحة لقيام مجيع املتمـردين بـالكف   الشرعية، وإذ يشدد على الضرورة امل
  عن اقتراف الفظائع ووقف مقاومتهم وإلقاء أسلحتهم،

مبوجــــــب الفصــــــل الســــــابع مــــــن ميثــــــاق وإذ يتصــــــرف   
  املتحدة، األمم

إهناء أشكال احلظـر املتبقيـة املفروضـة مبوجـب      يقرر  - ١  
  )؛١٩٩٧( ١١٣٢من القرار  ٦و  ٥أحكام الفقرتني 

ــا  - ٢   ــة حظـــر بيقـــرر أيضـ يـــع وتوريـــد األســـلحة  ، بغيـ
الصـلة إىل القـوات غـري احلكوميـة يف سـرياليون، أن متنـع        واألعتدة ذات

مجيــــع الــــدول أن جيــــري، مــــن جانــــب مواطنيهــــا أو مــــن أراضــــيها  
باستخدام سفن أو طائرات حتمـل أعالمهـا، بيـع أو توريـد األسـلحة       أو

لحة الصلة جبميع أنواعها إىل سرياليون، مبا يف ذلك األسـ  واألعتدة ذات
ــات واملعــدات العســكرية واملعــدات شــبه العســكرية      ــذخرية واملركب وال
وقطع الغيار اخلاصة مبا سبق ذكره، إال حلكومـة سـرياليون ومـن خـالل     
نقــاط الــدخول املســماة يف قائمــة ســتقدمها تلــك احلكومــة إىل األمــني    
العام، الذي سيقوم على وجه السرعة بإبالغ مجيـع الـدول األعضـاء يف    

  تحدة بتلك القائمة؛األمم امل
أال تســـري القيـــود املشـــار إليهـــا يف يقـــرر كـــذلك   - ٣  

الصلة املقـرر   أعاله على بيع أو توريد األسلحة واألعتدة ذات ٢الفقرة 
أن يكــون اســتخدامها يف ســرياليون مقصــورا علــى فريــق الرصــد التــابع  

  للجماعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا أو األمم املتحدة؛
ن تبلغ الـدول اللجنـة املنشـأة مبوجـب القـرار      أ يقرر  - ٤  
الصـلة الـيت    ) جبميع صادرات األسلحة واألعتـدة ذات ١٩٩٧( ١١٣٢

جترى من أراضـيها إىل سـرياليون، وأن تقـوم حكومـة سـرياليون بوضـع       
الصـلة   عالمات مميزة علـى مجيـع وارداهتـا مـن األسـلحة واألعتـدة ذات      

، وأن تقـدم اللجنـة تقريـرا    وأن تسجل تلك الواردات وختطر اللجنة هبـا 
  بصفة منتظمة إىل اجمللس عما يرد إليها من إخطارات هبذا الشأن؛

أن متنـع مجيـع الـدول األعضـاء القيـاديني       يقرر أيضا  - ٥  
ــذين تســميهم        ــة ال ــة املتحــدة الثوري للعصــبة العســكرية الســابقة واجلبه

) مــن دخــول أو عبــور ١٩٩٧( ١١٣٢اللجنــة املنشــأة مبوجــب القــرار 
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اليمها، على أن جيوز للجنة نفسها أن تأذن بدخول أو عبـور أي مـن   أق
هــؤالء األشــخاص إقلــيم دولــة معينــة وعلــى أال يكــون يف هــذه الفقــرة   

  يلزم أية دولة برفض دخول أي من رعاياها إىل إقليمها؛ ما
أن تواصــل اللجنــة املنشــأة مبوجــب     يقــرر كــذلك   - ٦  

شـــار إليهـــا يف الفقـــرة ) االضـــطالع باملهـــام امل١٩٩٧( ١١٣٢القـــرار 
(ح) مــــــــن ذلــــــــك القــــــــرار  (و) و (د) و (ج) و (ب) و (أ) و ١٠
  أعاله؛ ٥  و ٢يتعلق بالفقرتني   فيما

عن اسـتعداده إلهنـاء التـدابري املشـار إليهـا يف       يعرب  - ٧  
ــرات  ــرياليون     ٥ و ٤ و ٢الفقـ ــة سـ ــط حكومـ ــادة بسـ ــور إعـ ــاله فـ أعـ

ا تكون مجيـع القـوات   لسلطتها بصورة كاملة يف إقليمها بأسره، وعندم
  غري احلكومية قد ُنزع سالحها وسرحت؛

ــدم إىل اجمللـــس يف    يطلـــب  - ٨   ــام أن يقـ ــني العـ إىل األمـ
غضون ثالثة أشهر من تاريخ اختاذ هذا القرار، ومرة أخرى يف غضـون  
ستة أشـهر، تقريـرا يتعلـق، علـى وجـه اخلصـوص، بصـادرات األسـلحة         

أعاله والتقدم احملـرز حنـو    ٢لفقرة الصلة املشار إليها يف ا واألعتدة ذات
  أعاله؛ ٧حتقيق األهداف املشار إليها يف الفقرة 

  إبقاء املسألة قيد نظره. يقرر  - ٩  
  

ــؤرخ     ــرر املـ ــه  ١٣املقـ ــة  ١٩٩٨متوز/يوليـ (اجللسـ
  )١٩٩٨( ١١٨١): القرار ٢٩٠٣

 ١٩٩٨متوز/يوليــه  ١٣يف املعقــودة  ٣٩٠٢يف اجللسـة    
ــه يف مشــاورات   وفقــا للتفــاهم الــذي كــان قــد مت   التوصــل إلي

احلالـة  ”اجمللس السابقة، استأنف اجمللس النظر يف البند املعنون 
. وكـان معروضـا علـى اجمللـس التقريـر اخلـامس       “يف سرياليون

ــؤرخ   ــام املـ ــن العـ ــه  ٩لألمـ ــار )٣٤(١٩٩٨حزيران/يونيـ . وأشـ
األمــني العــام يف تقريــره املقــدم وفقــا لإلطــار الــزمين احملــدد يف   

تشــرين  ٨) املــؤرخ ١٩٩٧( ١١٣٢ن القــرار مــ ١٦الفقــرة 
ــوبر  ــنت  ١٩٩٧األول/أكتـ ــرياليون حتسـ ــة يف سـ ، إىل أن احلالـ

بقدر كـبري يف بعـض النـواحي، بيـد أنـه يف اجلـزء الشـرقي مـن         
تزال فلول اجمللس العسـكري   سرياليون وأجزاء يف الشمال، ال

ــكريون     ــراقبني العسـ ــق املـ ــوات فريـ ــاوم قـ ــابق تقـ ــاكم السـ احلـ
ء ســرياليون املــدنيني. وأوصــى بــأن ينشــئ جملــس   وهتــاجم أبنــا

__________ 

  )٣٤(  S/1998/486و ، Add.1.  

ــم       ــة األم ــرف باســم بعث ــة يف ســرياليون تع ــة للمراقب ــن بعث األم
املتحـــدة للمراقبـــة يف ســـرياليون. وأعـــرب أيضـــا عـــن تأييـــده  
للتوصية اليت تقدم هبـا ممثلـه اخلـاص لشـؤون األطفـال يف حالـة       
الرتاعات املسلحة ومفادهـا أنـه ينبغـي جعـل سـرياليون واحـدا       

ن املشاريع الرائدة لرد يتسم بدرجة أعلى من تضافر اجلهـود  م
والفعاليــة يف جمــال بنــاء الســالم يف املرحلــة الــيت تعقــب انتــهاء   

  الرتاعات.
ويف اجللسة نفسـها، دعـا الـرئيس (االحتـاد الروسـي)،        

مبوافقة اجمللس، ممثلـي سـرياليون والنمسـا ونيجرييـا، بنـاء علـى       
قشة بـدون أن يكـون هلـم احلـق يف     طلبهم، إىل ملشاركة يف املنا

التصويت. ويف اجللسة نفسها، وّجه الـرئيس انتبـاه اجمللـس إىل    
ــاورات اجمللـــس     ــاء مشـ ــد يف أثنـ ــد أُعـ ــان قـ ــرار كـ مشـــروع قـ

  .)٣٥(السابقة
ويف اجللسـة نفســها، حتــدث ممثـل النمســا بالنيابــة عــن     

، فرحـب  )٣٦(االحتاد األورويب والبلدان املنتسـبة واملنحـازة إليـه   
ر اجمللس إنشاء بعثة األمـم املتحـدة للمراقبـة يف سـرياليون،     بقرا

ووافــق علــى أنــه ســيتم مــن خــالل نشــر املــراقبني العســكريني   
وأفراد الشرطة املدنيني ومـوظفي حقـوق اإلنسـان مـد العمليـة      

تــزال هشـــة،   احليويــة، عمليــة املصــاحلة يف ســرياليون الــيت ال     
ود حكومـة  متس احلاجة إليه مـن زخـم. ورحـب أيضـا جبهـ      مبا

سرياليون من أجل إنشاء جلنـة وطنيـة للـتعمري وإعـادة التـوطني      
واإلصالح. وشجع فريق الرصد على املضي يف جهوده لـدعم  
السالم واالستقرار يف سرياليون والتعـاون عـن كثـب مـع بعثـة      
األمم املتحدة للمراقبة يف سرياليون. وقال إن مـن رأى االحتـاد   

ــة  األورويب أن النجـــاح يف عمليـــة  الـــتعمري واإلصـــالح الوطنيـ
يتطلب التعاون اإلقليمي، وإن االحتاد األورويب يرحب جبهـود  

__________ 

  )٣٥(  S/1998/620.  
  )٣٦(  S/PV.3902 إستونيا وبلغاريا وبولنـدا واجلمهوريـة    ٢، الصفحة)

ــا؛ وكــذلك      ــا وهنغاري ــا وســلوفاكيا وليتواني التشــيكية وروماني
  قربص وليختنشتاين والنرويج).
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الزعمــاء اإلقليمــيني لتعزيــز التعــاون املتبــادل يف املنطقــة دون      
اإلقليميــة، وبصــورة خاصــة العالقــات بــني ليربيــا وســرياليون.   
وأكـــد أن االحتـــاد األورويب سيواصـــل، بوصـــفه مـــن املـــاحنني  

قــدمي املســاعدة اإلنســانية إىل ســرياليون، وســيوفر  الرئيســيني، ت
املســــاعدة لالجئــــي ســــرياليون يف غينيــــا. وقــــال إن االحتــــاد  
األورويب يرحب بـاعتزام األمـني العـام عقـد مـؤمتر خـاص مـن        
أجــل تعبئــة املســاعدة الدوليــة لعمليــة نــزع الســالح والتســريح 

  .)٣٧(وإعادة اإلدماج، وإعادة بناء سرياليون وإنعاشها
ــام    ورحــ   ــادرة األمــني الع ــل اململكــة املتحــدة مبب ب ممث

الرامية إىل عقد مؤمتر سياسي خاص رفيع املستوى لسـرياليون  
مــن أجــل املســاعدة يف تعبئــة الــدعم لفريــق الرصــد وحكومــة   
ســرياليون، وحــث الــدول األعضــاء يف األمــم املتحــدة علــى       
املسامهة يف الصندوق االستئماين. وشدد على أن تدخُّل فريـق  

رصد، ووضع اخلطة الوطنية لرتع السالح والتسـريح، ونشـر   ال
بعثة األمم املتحدة للمراقبـة يف سـرياليون قريبـا، هـي أمـور قـد       

  .)٣٨(هيأت الظروف إلحداث تغيري حاسم يف سرياليون
وذكــر ممثــل نيجرييــا أن اعتمــاد مشــروع قــرار ينشــئ    

 بعثــة األمــم املتحــدة للمراقبــة يف ســرياليون ســيكون مــن املعــامل
ــة       ــدة واجلماعـ ــم املتحـ ــني األمـ ــاءة بـ ــة البنـ ــدة يف العالقـ الفريـ
االقتصـــادية لـــدول غـــرب أفريقيـــا يف إطـــار اجلهـــود املبذولـــة  
إلعادة السالم واألمن إىل سرياليون. وشدد على أنه من املهـم  
التأكيــد علــى أن جنــاح البعثــة ســيعتمد إىل حــد كــبري علــى        

ثـة األمـم املتحـدة    استمرار التعاون الوثيق وتبادل الدعم بـني بع 
للمراقبة وفريق الرصد، وأن هـذا التعـاون والـدعم سيشـجعان     
ــم املتحــدة         ــني األم ــط ب ــيس فق ــاون ل ــاح التع ــد وجن ــى تزاي عل
واجلماعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا وإمنا أيضا بـني األمـم   

  .)٣٩(املتحدة واهليئات اإلقليمية األخرى
__________ 

  .٣و  ٢املرجع نفسه، الصفحتان   )٣٧(  
  .٤املرجع نفسه، الصفحة   )٣٨(  
  .٦و  ٥ه، الصفحتان املرجع نفس  )٣٩(  

القرار يسـتند  وقال ممثل اليابان إن تأييد بلده ملشروع   
ــا هـــو مفهـــوم لديـــه مـــن أن دور بعثـــة األمـــم املتحـــدة    إىل مـ

ــة يف ســرياليو  ــزع الســالح     نللمراقب ــة ن ــل يف رصــد عملي يتمث
والتسريح بالنيابة عن حكومـة سـرياليون وفريـق الرصـد التـابع      
للجماعــة االقتصــادية لــدول غــرب أفريقيــا، فضــال عــن تــوفري   

يف املنطقــة، وأن  الــدعم الــالزم للحفــاظ علــى الســلم واألمــن  
البعثة سـتعتمد علـى عمـل املبعـوث اخلـاص وسـتوفر بالتنسـيق        
مــع فريــق الرصــد أجنــع الوســائل لتعزيــز تطبيــع احلالــة يف ذلــك 
البلد. وأعـرب عـن ترحيـب اليابـان بنشـر فريـق الرصـد التـابع         
ــن أجــل رصــد        ــا م ــرب أفريقي ــدول غ ــة االقتصــادية ل للجماع

  .  )٤٠(منطقة احلدود بني ليربيا وسرياليون
ــا إن وجـــود بعثـــة األمـــم املتحـــدة      وقـــال ممثـــل فرنسـ

ــق       ــى حتقيـ ــاعد علـ ــأنه أن يسـ ــن شـ ــرياليون مـ ــة يف سـ للمراقبـ
االســتقرار يف ســرياليون، وشــدد علــى أن البعثــة متثــل جتربــة       
جديرة باالهتمام ومبشرة باخلري والنجاح جتـري بالتنسـيق بـني    

بالنيابـة   هي العملية اليت ينفـذها فريـق الرصـد    -عملية إقليمية 
وعمليـة األمـم    -عن اجلماعة االقتصادية لدول غـرب أفريقيـا   

املتحـــدة. وســـيعتمد جنـــاح بعثـــة األمـــم املتحـــدة للمراقبـــة يف  
ــق        ــك وف ــتني وذل ــني البعث ــوس ب ــاون امللم ــى التع ســرياليون عل
املســارات املرغوبــة للتعــاون بــني األمــم املتحــدة واملنظمــات       

  .)٤١(اإلقليمية
ــات     ــل الوالي ــال ممث ــق   وق ــني فري ــة ب املتحــدة إن العالق

ــة،       ــة تعاونيـ ــتكون عالقـ ــدة سـ ــم املتحـ ــراقيب األمـ ــد ومـ الرصـ
كانـت يف ليربيـا. وأعـرب عـن األمـل يف أن يـربم األمـني         كما

ــة ســرياليون        ــع حكوم ــة م ــات مركــز البعث ــام بســرعة اتفاق الع
ــالتزام      ــا، ورحــب ب ــدول غــرب أفريقي واجلماعــة االقتصــادية ل

ــق الرصــد بالشــراكة مــع بع   ــة يف   فري ــة األمــم املتحــدة للمراقب ث
__________ 

  .٨املرجع نفسه، الصفحة   )٤٠(  
  .١٢املرجع نفسه، الصفحة   )٤١(  
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ــة هلــا. وقــال املــتكلم يف تعليقــه علــى     ــوفري احلماي ســرياليون وت
مشروع القرار إن هـذا املشـروع يؤكـد قلـق وفـد بلـده البـالغ        
إزاء األنباء الواردة عن تدفقات األسلحة عرب احلـدود والـدعم   
املقــــدم إىل املتمــــردين يف ســــرياليون، ويعيــــد تأكيــــد احلظــــر 

ــروض ع ــه يف     املف ــد أذن ب ــذي كــان اجمللــس ق ــى األســلحة ال ل
تشـــرين األول/أكتوبر.والـــدول اجملـــاورة مســـؤولة عـــن تنفيـــذ 
ــدفقات األســلحة عــرب احلــدود      ــع ت ــال أيضــا إن من احلظــر. وق
فكــرة وجيهــة لكــن الواليــات املتحــدة لــديها حتفظــات بشــأن  
االقتـــراح الـــداعي إىل وضـــع مـــراقبني علـــى احلـــدود يف ظـــل   

ألن الواقع املؤسف هو أن فريق الرصد ينـوء  الظروف احلالية، 
مبسـؤوليات فـوق طاقتــه ولـيس لديـه القــدرة علـى حتمـل هــذه       
املســؤولية. وينبغــي أن تكــون األولويــة يف تقــدمي دعــم إضــايف   
لفريق الرصـد لكـي يضـطلع مبهمتـه الرئيسـية املتمثلـة يف تـوفري        
األمــن يف ســرياليون بــدال مــن مراقبــة احلــدود أو تــوفري األمــن   

لمراقبني اآلخرين. وشدد املتكلم على أن التنسيق والتخطـيط  ل
بني جمموعة متنوعة من الوكاالت واهليئات مهـم جـدا لنجـاح    

  .  )٤٢(جهود تسوية الرتاع وبناء السالم
وأثــىن متكلمــون كــثريون آخــرون علــى اجلهــود الــيت     

يبــذهلا فريــق الرصــد التــابع للجماعــة االقتصــادية لــدول غــرب  
استعادة السالم واألمن يف سرياليون، ورحبـوا  أفريقيا من أجل 

بقرار إنشاء بعثة األمم املتحدة للمراقبة يف سرياليون باعتبارهـا  
مسامهة كبرية من اجملتمـع الـدويل يف عمليـة السـالم واملصـاحلة      

  .  )٤٣(يف هذا البلد
__________ 

  .١٦و  ١٥املرجع نفسه، الصفحتان   )٤٢(  
(ســلوفينيا)؛  ٧(كينيــا)؛ والصــفحة  ٦املرجــع نفســه، الصــفحة   )٤٣(  

(الصـني)؛   ١٠ (كوستاريكا)؛ والصفحة ١٠و  ٩والصفحتان 
ســــــويد)؛ (ال ١١(البحــــــرين)؛ والصــــــفحة  ١٠والصــــــفحة 
ــاد  ١٦(الربازيـــل)؛ والصـــفحة  ١٤و  ١٣والصـــفحتان  (االحتـ

  الروسي).

ويف اجللسة نفسها، طُـرِح مشـروع القـرار للتصـويت       
ــرار    ــا ١٩٩٨( ١١٨١فاعُتمــد باإلمجــاع بوصــفه الق )، ويف م

  يلي نصه:  
  ،  إن جملس األمن  
ــابقة ذات الصــــلة وإىل البيانــــات   إذ يشــــري   إىل قراراتــــه الســ

  الصادرة عن رئيسه،  
بــاجلهود املســتمرة الـيت تبــذهلا حكومــة ســرياليون   وإذ يرحـب   

الســتعادة األوضــاع الســلمية واآلمنــة يف الــبالد وإعــادة ترســيخ اإلدارة  
ميقراطية والبـدء يف مهمـة املصـاحلة الوطنيـة والـتعمري      الفعالة والعملية الد

  واإلنعاش،
باملســامهة اهلامــة الــيت تقــدمها اجلماعــة االقتصــادية  وإذ يســلِّم  

  لدول غرب أفريقيا دعما هلذه األهداف،  
حزيــــران/  ٩يف تقريــــر األمــــني العــــام املــــؤرخ   وقــــد نظــــر  

  ، ١٩٩٨  يونيه
االقتصـادية لـدول    األهداف اليت حددهتا اجلماعـة  وإذ يالحظ  

غرب أفريقيا من أجل فريق الرصد التابع هلا، حسبما جاءت يف الفقـرة  
  من تقرير األمني العام،  ١٧

ــق     ــالغ القل ــاة   وإذ يســاوره ب ــائر يف األرواح واملعان إزاء اخلس
ــيمة الــيت يتعــرض هلــا شــعب ســرياليون، مبــا يف ذلــك الالجئــون         اجلس

تمردين، وبصفة خاصة حمنـة  واملشردون، من جراء استمرار هجمات امل
  األطفال املتأثرين بالرتاع، 

ــدين  - ١   ــة     ي ــا العصــبة العســكرية املخلوع اســتمرار بقاي
وأعضــاء اجلبهــة املتحــدة الثوريــة يف مقاومــة ســلطة احلكومــة الشــرعية،  
ــدنيني يف ســرياليون،        ــا ضــد الســكان امل ــيت يرتكبوهن ــف ال ــال العن وأعم

  ر؛ ويطالبهم بإلقاء أسلحتهم على الفو
ضرورة العمـل علـى حتقيـق املصـاحلة الوطنيـة       يؤكد  - ٢  

يف ســرياليون، وحيــث مجيــع األطــراف يف البلــد علــى التضــافر مــن أجــل 
، ويرحب باملساعدة املقدمة مـن األمـني العـام ومببعوثـه     ةبلوغ هذه الغاي

  اخلاص يف هذا الصدد؛  
بـــاالقتراح الـــوارد يف تقريـــر األمـــني العـــام   يرحـــب  - ٣  

عن إنشاء بعثة األمـم املتحـدة للمراقبـة     ١٩٩٨حزيران/يونيه  ٩املؤرخ 
  يف سرياليون؛  

أن حكومة سـرياليون اعتمـدت خطـة لـرتع      يالحظ  - ٤  
السالح والتسريح وإعادة اإلدماج باالتفاق مـع البنـك الـدويل لإلنشـاء     

  والتعمري وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي وغريمها من املاحنني؛  
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لدور اإلجيايب للجماعة االقتصادية لـدول  على ا يثين  - ٥  
غرب أفريقيا وفريق الرصـد التـابع هلـا يف جهودمهـا الراميـة إىل اسـتعادة       
السلم واألمن واالستقرار يف مجيع أحناء البلـد بنـاء علـى طلـب حكومـة      
سرياليون، ويالحظ الدور الذي يؤديه فريق الرصـد يف تقـدمي املسـاعدة    

ــزع الســ    ــذ خطــة ن ــة لتنفي ــيت   الالزم ــاج ال ــادة اإلدم الح والتســريح وإع
اعتمدهتا احلكومة، مبا يف ذلك توفري األمـن وحتمـل املسـؤولية عـن مجـع      

  األسلحة وتدمريها؛  
إنشاء بعثة األمم املتحدة للمراقبة يف سـرياليون   يقرر  - ٦  

، ١٩٩٩كـانون الثاين/ينـاير    ١٣لفترة أولية مدهتا ستة أشهر تنتـهي يف  
مراقبـا عسـكريا    ٧٠البعثة مـن عـدد يصـل إىل    ويقرر كذلك أن تتألف 

ومن وحدة طبية صغرية تزود مبا يلزم من املعدات ومن مـوظفي الـدعم   
  املدنيني وتكون واليتها كما يلي: 

ــد ككــل،       (أ)   ــة يف البل ــة العســكرية واألمني رصــد احلال
حســبما تســمح األحــوال األمنيــة، وتزويــد املمثــل اخلــاص لألمــني العــام 

ة عــن هــذه احلالــة، خاصــة بغيــة حتديــد الوقــت الــذي  مبعلومــات منتظمــ
ــام فيمــا بعــد بعمليــات نشــر       ــة مبــا يكفــي للقي ــه األحــوال آمن تكــون في

  أدناه؛   ٧املراقبني العسكريني بعد املرحلة األوىل املبينة يف الفقرة 
رصــد نـــزع الســـالح وتســـريح املقـــاتلني الســـابقني    (ب)  

ذلـك رصـد دور فريـق الرصـد     اجملمعني يف مناطق آمنة من البلد، مبـا يف  
  يف توفري األمن ومجع وتدمري األسلحة يف املناطق اآلمنة املذكورة؛  

املساعدة يف رصد احترام القانون اإلنسـاين الـدويل،     (ج)  
مبا يف ذلك يف مواقع نـزع السـالح والتسـريح، عنـدما تسـمح األحـوال       

  األمنية بذلك؛  
فـراد قـوة   رصد نزع السالح والتسريح الطـوعيني أل   (د)   

  الدفاع املدين، حسبما تسمح األحوال األمنية؛ 
أن جيري نشر عناصر البعثة املشـار إليهـا    يقرر أيضا  - ٧  
أعاله، علـى النحـو املـبني يف تقريـر األمـني العـام، علـى أن         ٦يف الفقرة 

مراقبا عسكريا خالل املرحلة األوىل يف املنـاطق الـيت    ٤٠يتم نشر قرابة 
، والقيام بعمليات النشـر الالحقـة مبجـرد أن تسـمح     يؤمنها فريق الرصد

ــزع         ــة ن ــذ خط ــرز يف تنفي ــدم احمل ــا بالتق ــذلك، ورهن ــة ب األحــوال األمني
  السالح والتسريح وإعادة اإلدماج وبتوافر املعدات واملوارد الالزمة؛  

أن تكون البعثة بقيادة املبعوث اخلاص  يقرر كذلك  - ٨  
ممــثال خاصــا لســرياليون، وأن  لألمــني العــام الــذي ســوف تــتم تســميته   

تستوعب البعثـة مكتـب املبعـوث اخلـاص وموظفيـه املـدنيني، وأن يقـوم        
طاقم املوظفني املدنيني املعزز وفقا ملا أوصى به األمني العام يف الفقرتني 

  من تقريره باملهام التالية، يف مجلة أمور:   ٧٥و  ٧٤
 إســداء املشــورة حلكومــة ســرياليون وللمســؤولني يف  (أ)  

ــز       ــادة التجهي ــدريب وإع ــة بشــأن ممارســات الشــرطة والت الشــرطة احمللي

باملعدات والتوظيف وبصفة خاصة بشأن ضرورة احترام املعايري املقبولة 
دوليا يف عمليـات الشـرطة يف اجملتمعـات الدميقراطيـة، وإسـداء املشـورة       
ــرطة يف      ــوة الشـ ــكيل قـ ــادة تشـ ــات إصـــالح وإعـ ــيط عمليـ ــأن ختطـ بشـ

لتقــدم احملــرز يف هــذا الصــدد، وذلــك بالتنســيق مــع  ســرياليون، ورصــد ا
  اجلهود الدولية األخرى؛  

اإلبالغ عن حاالت انتهاك القانون اإلنساين الدويل   (ب)  
وحقوق اإلنسان يف سرياليون، ومساعدة حكومة سـرياليون، بالتشـاور   
مع وكاالت األمم املتحدة املعنية، يف اجلهود اليت تبـذهلا تلـك احلكومـة    

  لبية احتياجات البلد يف جمال حقوق اإلنسان؛  من أجل ت
بالتزام فريق الرصد بكفالة أمن أفـراد األمـم    يرحب  - ٩  

املتحدة، ويرحـب أيضـا يف هـذا اخلصـوص بـاعتزام األمـني العـام وضـع         
مع رئيس اجلماعة االقتصـادية لـدول    ةترتيبات أمنية ألفراد األمم املتحد

  ة مع حكومة سرياليون؛  غرب أفريقيا وإبرام اتفاق مركز البعث
ــرر  - ١٠   ــا يف      يق ــة املشــار إليه ــتم نشــر عناصــر البعث أن ي

أعاله عندما يبلغ األمني العـام اجمللـس بإمتـام الترتيبـات األمنيـة       ٦الفقرة 
وإبـرام اتفــاق مركــز البعثــة، ويقــرر كــذلك أن يبقــي عمليــة نشــر أفــراد  

  ؛  البعثة قيد االستعراض يف ضوء األحوال األمنية السائدة
الوثيـق   قعلـى ضـرورة التعـاون التـام والتنسـي      يشدد  - ١١  

  بني البعثة وفريق الرصد يف أنشطتهما التنفيذية؛  
ــب  - ١٢   ــرياليون    يطالــ ــوات يف ســ ــات والقــ ــع الفئــ مجيــ

بــاالحترام التــام ملركــز أفــراد البعثــة وملركــز املنظمــات والوكــاالت الــيت  
ــع أحنــاء ســرياليو    ــدم املســاعدة اإلنســانية يف مجي ــرام حقــوق  تق ن، واحت

  اإلنسان وااللتزام بالقواعد السارية للقانون اإلنساين الدويل؛  
عن قلقه البالغ إزاء األنباء الواردة عـن تـدفق    يعرب  - ١٣  

ــرياليون،      ــردين يف سـ ــدعم إىل املتمـ ــدمي الـ ــدود وتقـ ــرب احلـ ــلحة عـ األسـ
ويرحـــب بـــاعتزام األمـــني العـــام، حســـبما جـــاء يف تقريـــره، أن يعمـــل 

مع مجيع األطراف املعنية على اختاذ اخلطوات الكفيلة بالقضـاء   بالتعاون
علــى هــذه األنشــطة، ويؤكــد مــن جديــد يف هــذا الصــدد التــزام مجيــع     
ــد       ــع أو توري ــى بي ــام ألحكــام احلظــر املفــروض عل ــال الت ــدول باالمتث ال
ــرار    ــلة إىل ســـــرياليون مبوجـــــب القـــ األســـــلحة واألعتـــــدة ذات الصـــ

، وبــإبالغ اللجنــة  ١٩٩٨يونيــه حزيران/ ٥) املــؤرخ ١٩٩٨( ١١٧١
ــرار   ــأة مبوجــــــب القــــ ــؤرخ ١٩٩٧( ١١٣٢املنشــــ ــرين  ٨) املــــ تشــــ

  جبميع حاالت انتهاك هذا احلظر؛   ١٩٩٧األول/أكتوبر 
ــرياليون    يرحـــب  - ١٤   ــة سـ ــذهلا حكومـ ــاجلهود الـــيت تبـ بـ

لتنسيق االستجابة الوطنية الفعالة الحتياجات األطفال املتـأثرين بـالرتاع   
ــية ا  ــلح، وبتوصـ ــال     املسـ ــؤون األطفـ ــام لشـ ــني العـ ــاص لألمـ ــل اخلـ ملمثـ

والرتاعات املسـلحة الداعيـة إىل جعـل سـرياليون مشـروعا مـن املشـاريع        
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النموذجية لتحقيق استجابة أكثر تضـافرا وفعاليـة الحتياجـات األطفـال     
  يف سياق عملية إقرار السلم يف فترة ما بعد الرتاع؛ 

إىل عقــد الــدعوة  مبقــرار األمــني العــا يرحــب أيضــا  - ١٥  
 ممــؤمتر رفيــع املســتوى لتعبئــة املســاعدة الالزمــة ألنشــطة حفــظ الســال   

  يف سرياليون؛   شواالحتياجات الطارئة واإلنسانية والتعمري واإلنعا
ــرر  - ١٦   ــات    يكـ ــدمي تربعـ ــدول تقـ ــة للـ ــدته العاجلـ مناشـ

للصندوق االستئماين الذي أنشئ لدعم أنشطة حفظ السالم واألنشـطة  
ليون، وتـوفري الـدعم الـتقين والسـوقي ملسـاعدة فريـق       املتصلة به يف سـريا 

ــدوره يف جمــال حفــظ الســالم، وتقــدمي العــون      الرصــد يف االضــطالع ب
لتيسري قيام الدول األخرى األعضاء يف اجلماعة االقتصادية لدول غرب 

  أفريقيا بتقدمي قوات إضافية لتعزيز نشر فريق الرصد يف سرياليون؛  
نظمــات الدوليــة علــى تقــدمي مجيــع الــدول وامل حيــث  - ١٧  

مساعدة إنسانية عاجلة إىل سرياليون، اسـتجابة للنـداء املوحـد املشـترك     
  ؛ ١٩٩٨حزيران/يونيه  ٢٤بني الوكاالت الصادر يف 

مجيع الدول واملنظمـات الدوليـة علـى تقـدمي      يشجع  - ١٨  
املساعدة واملشاركة يف املهام الطويلة األجل املتمثلة يف تعمـري سـرياليون   

  إنعاشها اقتصاديا واجتماعيا وتنميتها؛  و
ــا إىل    يطلــب  - ١٩   ــرا أولي ــام أن يقــدم تقري إىل األمــني الع

يومـا عـن    ٦٠يوما من اختاذ هذا القـرار مث مـرة كـل     ٣٠اجمللس خالل 
نشر البعثة وعن التقدم الـذي حتـرزه البعثـة يف تنفيـذ واليتـها، وأن يبلـغ       

عندما تسمح  ةالالحقة لنشر البعثاجمللس أيضا باخلطط املتعلقة باملراحل 
  الظروف األمنية بتنفيذ هذه اخلطط؛  

  أن يبقي هذه املسألة قيد نظره.   يقرر  - ٢٠  
  

ــانون  ١٨املـــــــداوالت الـــــــيت أُجريـــــــت يف     كـــــ
  )٣٩٥٧(اجللسة  ١٩٩٨األول/ديسمرب 

، وعمـال بقـرار   ١٩٩٨كانون األول/ديسـمرب   ١٦يف   
عـام إىل اجمللـس   )، قـدم األمـني ال  ١٩٩٨( ١١٨١جملس األمـن  

. وقـال  )٤٤(تقريرا عن بعثة األمم املتحدة للمراقبة يف سـرياليون 
ــام يف التقريــ  ــذي     راألمــني الع ــدم ال ــرغم مــن التق ــى ال ــه، عل إن

أحرزته احلكومة يف بسط سلطتها، يشعر بالقلق إزاء اسـتمرار  
ــدنيني يف الشــمال.      ــى امل ــيت يشــنها املتمــردون عل اهلجمــات ال

ج املسار لتسوية الصراع بعـد مـؤمتر   وذكر أن وضع هنج مزدو
__________ 

  )٤٤(  S/1998/1176.  

تشـــــرين  ٣١قمـــــة اجلماعـــــة االقتصـــــادية الـــــذي ُعقـــــد يف 
واجتمــــاع لنــــدن جملموعــــة االتصــــال  ١٩٩٨األول/أكتـــوبر  

الدوليــة هــو مبثابــة تطــور جيــد، وســتعمل البعثــة مــع احلكومــة  
على األخذ هبذا النهج. ودعا احلكومة إىل استكشاف وسـائل  

ن علــى وضــع أســلحتهم وتســليم لتشــجيع املزيــد مــن املتمــردي
أنفسهم من أجل جتنب املزيد من إراقة الـدماء. وقـال إن أدلـة    
واضحة ظهرت خالل العملية االستشارية الوطنيـة وهـي تفيـد    
بــأن شــعب ســرياليون علــى اســتعداد للتصــاحل مــع املتمــردين،   
بشــرط أن يقبــل هــؤالء بســلطة احلكومــة ويضــعوا أســلحتهم    

مـني العـام أيضـا إىل أن مـا يـثلج      ويسلموا أنفسـهم. وأشـار األ  
صــدره بشــكل خــاص هــو النتيجــة الــيت أســفر عنــها اجتمــاع   

تشــرين  ١٢القمــة االســتثنائي الحتــاد هنــر مــانو الــذي عقــد يف 
، والـــذي اتفـــق فيـــه رؤســـاء ســـرياليون  ١٩٩٨الثـــاين/نوفمرب 

وليربيــا وغينيــا علــى تعزيــز االحتــاد وحتســني عالقاتــه املتبادلــة.   
ام علــى أنــه لــيس مــن بــاب املغــاالة التأكيــد وشــدد األمــني العــ

ــز االســتقرار واألمــن.      ــهج دون اإلقليمــي لتعزي ــة الن ــى أمهي عل
ــها        ــت قيمت ــم املتحــدة أثبت ــة األم ــائال إن بعث ــه ق ــتم كلمت واخت
حلكومة وشعب سرياليون، ولذلك فهو يوصـي بتمديـد واليـة    

. ١٩٩٩متوز/يوليـه   ١٣البعثة لفترة سـتة أشـهر أخـرى، حـىت     
ضــا إنــه خيطــط لزيــادة بســيطة يف عــدد مــوظفي البعثــة وقــال أي

املــدنيني، وذلــك مــن أجــل تلبيــة الطلــب املتزايــد يف امليــدان        
وامتالك القدرة على مساعدة حكومة وشعب سـرياليون فيمـا   

  يبذالهنا من جهود.  
كـــــــانون  ١٨، املعقـــــــودة يف ٣٩٥٧ويف اجللســـــــة   

توصـل  وفقا للتفاهم الذي كان قد مت ال ١٩٩٨األول/ديسمرب 
ــه يف مشــاورات اجمللــس الســابقة، أدرج اجمللــس يف جــدول    إلي
أعماله تقرير األمني العام. وبعـد إقـرار جـدول األعمـال، دعـا      
ــام     ــة اجمللـــس، وكيـــل األمـــني العـ ــرين)، مبوافقـ ــرئيس (البحـ الـ
لعمليات حفظ السـالم إىل املشـاركة يف املناقشـة عمـال باملـادة      

  من النظام الداخلي للمجلس.   ٣٩
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ل وكيل األمني العـام لعمليـات حفـظ السـالم إنـه      وقا  
ــد       ــة ســرياليون اســتمرت يف توطي ــن أن حكوم ــرغم م ــى ال عل
ــة      ــإن احلالـ ــة، فـ ــرة املستعرضـ ــالل الفتـ ــية خـ ــلطتها السياسـ سـ
العسكرية واألمنية ال تزال شديدة التقلب وال ميكـن التنبـؤ هبـا    
بسبب املقاومـة املسـتمرة لعناصـر العصـبة العسـكرية السـابقة،       

ــ ــى وجــه اخلصــوص يف شــرق ومشــال     ال ــزال نشــطة عل يت ال ت
البلد. وأبلغ املتكلم اجمللـس بأنـه يسـعى إىل نشـر مـا يصـل إىل       

من املراقبني العسـكريني، باإلضـافة إىل فريـق طـيب مؤلـف       ٧٠
فــردا، مثلمــا أذن بــذلك اجمللــس. ولكــن نظــرا لعــدم    ١٥مــن 

حتســن احلالــة األمنيــة، وعــدم إحــراز تقــدم يف برنــامج نــزع        
السالح والتسريح وإعادة اإلدماج، مل ُينشـر حـىت اآلن سـوى    

مراقبــا عســكريا. وفيمــا يتعلــق باحلالــة اإلنســانية، قــال إن  ٤٠
جهود اجملتمع اإلنساين الرامية إىل ضمان إمكانية الوصـول إىل  
السكان احملتاجني، ال سيما يف الشمال والشـرق، قـد شـهدت    

ــة امل   ــام القليل ــر يف األي ــدا مــن التعث اضــية نتيجــة ملوجــة مــن  مزي
هجمــات املتمــردين بــالقرب مــن فريتــاون تســببت يف فـــرار       

  .  )٤٥(اآلالف من سكان القرى وجعلت الطرق غري آمنة
وقــال ممثــل الســويد إنــه قــام، بصــفته رئيســا للجنــة          

اجلــزاءات اخلاصــة بســرياليون، بزيــارة إىل املنطقــة لتوضــيح أن  
ــذ اجلــزاءات ول   ضــمان إعمــال  اجمللــس يشــارك بنشــاط يف تنفي

هــذه اجلــزاءات. وخلــص الوضــع يف البلــد فقــال إن ســرياليون    
تــزال تعــاين مــن احلــرب األهليــة وأن املتمــردين أثبتــوا أهنــم   مــا

هــدف تصــعب إصــابته. فأعمــال اإلرهــاب الــيت يقترفوهنــا يف    
حــق املــدنيني بشــعة متامــا والفظــائع يصــعب وصــفها. واحلالــة   

لصـعب أن نـرى أن أي   اإلنسانية خطرية أيضا. وقال إنه مـن ا 
حل عسكري ميكن أن يـوفر سـالما دائمـا يف سـرياليون، وإنـه      
ينبغــي عــدم ادخــار أي جهــد حلمــل املتمــردين علــى وضــع        
أسلحتهم وتسليم أنفسهم. وشدد على أمهيـة النـهج اإلقليمـي    

__________ 

  )٤٥(  S/PV.3957 ٣و  ٢، الصفحتان.  

والعالقة بني سرياليون وليربيا. وفيما يتعلـق مبسـألة اجلـزاءات،    
مطبقة بالكامل وهناك ما يفيـد   قال إنه من الواضح أهنا ليست

ــارج      ــن خـ ــردين مـ ــل إىل املتمـ ــذخائر تصـ ــلحة والـ ــأن األسـ بـ
ــن      ــرار جملـــس األمـ ــهاكا لقـ ــكل انتـ ــا يشـ ــو مـ ــرياليون، وهـ سـ
اإللزامي. وقال إن هناك اعتقادا قويا يف سـرياليون بـأن الـدعم    
اخلارجي يأيت من ليربيا. وقد قال رئيس ليربيـا إنـه ال يسـتطيع    

ــأ  ــات هتريــب الســالح أتــت    أن جيــادل القــول ب ن بعــض عملي
بالفعل عرب ليربيـا، لكنـه ذكـر أيضـا أن حكومـة بلـده مل تكـن        
ضالعة وفند التقارير اليت تفيد بـأن زعمـاء املتمـردين مسـح هلـم      
ــداعي إىل     ــراح ال ــده. وباإلشــارة إىل االقت ــة إىل بل بالســفر حبري
 وضع نظام للمراقبة املشتركة للحدود بني البلدين، قال املمثـل 
إنه من املفيد أن تنظر األمـم املتحـدة واجملتمـع الـدويل يف دعـم      
هــذه العمليــات املشــتركة. ويف اخلتــام، جــدد املــتكلم التأكيــد  
ــذل         ــة املطــاف أن تب ــة يف هناي ــى كــل دول ــتعني عل ــه ي ــى أن عل
قصــارى جهــدها مـــن أجــل كفالــة احتـــرام جــزاءات األمـــم      

  .  )٤٦(املتحدة
لــى الــرغم مــن وقــال ممثــل فرنســا إنــه مــن الواضــح، ع  

اســـتمرار وجـــود صـــعوبات خطـــرية، هلـــا أثرهـــا علـــى احلالـــة 
اإلنســانية للســكان، أن احلالــة الداخليــة يف ســرياليون تعتمــد      
أيضــا علــى مــا جيــري علــى الصــعيد اإلقليمــي، ولــذلك ينبغــي  
ــني       ــارب ب ــزز التق ــدعم أي شــيء ميكــن أن يع ــس أن ي للمجل

ــى ا    ــداهنم. وعلـ ــني بلـ ــارب بـ ــة والتقـ ــاء الثالثـ ــتوى الزعمـ ملسـ
الداخلي، مـن الواضـح أنـه لـيس هنـاك سـوى حـل واحـد هـو          
احلــوار. وينبغــي أن يتضــمن هــذا احلــل أيضــا تأييــد املبــادرات   
اإلقليمية، أي اجلماعة االقتصادية لـدول غـرب أفريقيـا وفريـق     
املراقبني التابع هلا. ويف اخلتام، قال املتكلم إن اجمللس ينبغي أن 

املتعلقــة بفــرض حظــر علــى  يســأل نفســه عــن فعاليــة سياســته  
إمدادات األسلحة إىل املتمردين يف سـرياليون، وعمـا إذا كـان    

__________ 

  .٦إىل  ٤املرجع نفسه، الصفحات   )٤٦(  



النظر يف املسائل املندرجة يف إطار مسؤولية - الفصل الثامن 
جملس األمن عن صون السلم واألمن الدوليني
 

 

521 09-25531 
 

ينبغي تعزيز هذه السياسة للمساعدة علـى إمخـاد التـوتر وإهنـاء     
  .  )٤٧(الصراع يف سرياليون

وأشار ممثل اليابان إىل أنه كان قد طُلب نشر مـراقبني    
ــن أجــل مســاعدة فر      ــم املتحــدة م ــابعني لألم ــق عســكريني ت ي

ــا يف       ــدول غــرب أفريقي ــة االقتصــادية ل ــابع للجماع الرصــد الت
ــاك أيضــا      ــه كــان هن ــال إن ــدوريات علــى احلــدود. وق ــام ب القي
اقتـــراح يـــدعو إىل التعـــاون بـــني ليربيـــا وســـرياليون يف القيـــام  
بدوريات مشتركة. وتساءل املتكلم عمـا إذا كـان هـذا ممكنـا     

ــا ــة األمــ      وم ــة بعث ــد توســيع والي ــن املفي م املتحــدة إذا كــان م
  .  )٤٨(للمراقبة يف سرياليون وزيادة قوامها

واستفسر ممثل الواليات املتحـدة عـن اآلليـة املشـتركة       
ملراقبة احلدود بـني ليربيـا وسـرياليون، وعـن اخلطـوات العمليـة       
الــيت ميكــن اختاذهــا أو الــدور الــذي ميكــن أن يقــوم بــه اجمللــس  

ــذه     أو ــذ هـ ــى تنفيـ ــاعدة علـ ــة يف املسـ ــة العامـ ــة. األمانـ العمليـ
يتعلق بقوة محاية أفـراد األمـم املتحـدة املنتشـرين هنـاك،       وفيما

سأل املتكلم عما إذا كانت الترتيبات ال تزال كافية حلمايتـهم  
مــــا إذا كــــان ال يــــزال هنــــاك تفكــــري يف إعــــادة نشــــر        أو

  .  )٤٩(البعثة  أفراد
ــثريا      ــتم كـ ــة املتحـــدة إن بلـــده يهـ وقـــال ممثـــل اململكـ

رياليون حباجة إىل احلمايـة. وعلـى   بتصحيح الوضع. فشعب س
الرغم من العمل املمتاز الذي تقوم به بعثة األمـم املتحـدة فـإن    
هناك حاجة ماسة إىل تزويد اجلماعة االقتصـادية لـدول غـرب    
ــا بقــدر أكــرب مــن الــدعم، وال ســيما مــن أجــل إرســال     أفريقي
ــل       ــوات املوجــودة بالفع ــوات لالنضــمام إىل الق ــن الق ــد م املزي

  .  )٥٠(نامليدا  يف
__________ 

  . ٧و  ٦املرجع نفسه، الصفحتان   )٤٧(  
  .٨املرجع نفسه، الصفحة   )٤٨(  
  .١٠املرجع نفسه، الصفحة   )٤٩(  
  .١٤فسه، الصفحة املرجع ن  )٥٠(  

وشدد ممثل الصني علـى أنـه يشـعر بانزعـاج بـالغ إزاء        
التقارير املستمرة اليت تفيد بتدفق كميات كبرية مـن األسـلحة   
بطريقــة غــري مشــروعة مــن ليربيــا إىل املتمــردين يف ســرياليون.   
وقال إن جملـس األمـن ينبغـي أن يـويل أمهيـة كـبرية هلـذا األمـر         

ألمـــن ذات الصـــلة ينتـــهك أحكـــام قـــرارات جملـــس ا  ألنـــه ال
حبســب، بــل يســبب أيضــا األذى ألعــداد كــبرية مــن املــدنيني   
األبريــاء. واقتــرح أن تقــوم جلنتــا اجلــزاءات التابعتــان جمللــس       

واقتراح تـدابري مـن أجـل حتسـني      ماألمن بإجراء التحقيق الالز
فعالية تنفيذ حظـر األسـلحة. وأعـرب املـتكلم عـن أملـه يف أن       

هما وتبادالهتمـا بغيـة تعزيـز تنفيـذ     يتسىن للجنـتني تعزيـز تنسـيق   
  .  )٥١(قرارات جملس األمن ذات الصلة

وشدد عـدة مـتكلمني علـى ضـرورة دعـم عمـل بعثـة          
األمـــم املتحـــدة للمراقبـــة يف ســـرياليون واجلماعـــة االقتصـــادية  
لدول غرب أفريقيا، وأعربوا عن قلقهم إزاء احلالـة اإلنسـانية.   

  .  )٥٢(ات بصرامةوشدد عدد منهم على أمهية تنفيذ اجلزاء
ورد ممثل السويد علـى أسـئلة بشـأن االقتـراح الـداعي        

ــني ســرياليون      ــة احلــدود ب ــدوريات مشــتركة ملراقب ــام ب إىل القي
وليربيـا واحتمــال تقــدمي األمــم املتحــدة املســاعدة هبــذا الشــأن،  
فقــال إن االقتــراح ال يــزال ينتظــر مــن البلــدين العمــل علــى        

العامـة مبتابعـة املناقشـات. بيـد      بلورته، واقترح أن تقوم األمانة
ــة احلــدود       ــم املتحــدة يف منطق ــراقبني لألم ــال إن نشــر م ــه ق أن
يتطلب احلصول على الضمانات األمنية الالزمة ألنه ال يوجـد  

  .  )٥٣(حاليا أمن كاف
__________ 

  .١٥و  ١٤املرجع نفسه، الصفحتان   )٥١(  
 ٨(كينيـــــــا)؛ والصـــــــفحة  ٧املرجـــــــع نفســـــــه، الصـــــــفحة   )٥٢(  

(الربازيـل)؛ والصـفحتان    ١٠و  ٩(كوستاريكا)؛ والصـفحتان  
ــفحتان   ١١و  ١٠ ــال)؛ والصـ ــلوفينيا)؛  ١٢و  ١١(الربتغـ (سـ

(غامبيـــا)؛  ١٣(غـــابون)؛ والصـــفحة  ١٣و  ١٢والصـــفحتان 
  (االحتاد الروسي).   ١٥والصفحة 

  .١٥املرجع نفسه، الصفحة   )٥٣(  
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ورّد وكيل األمني العام لعمليات حفـظ السـالم أيضـا      
ة علــى الســؤال املتعلــق برصــد احلــدود، فشــدد علــى أن املســأل 

تتعلق بـاألمن أساسـا. وقـال إن هنـاك دورا تقـوم بـه سـلطات        
ــدول       ــة االقتصــادية ل ــابع للجماع ــق الرصــد الت ســرياليون وفري
غــرب أفريقيــا، لكــن نظــرا للصــعوبات وللوســائل املتاحــة هلــذا 
الفريــق فإنــه مــن الواضــح أنــه ليســت لديــه القــدرة علــى نشــر   

تخذة لضـمان  قواته على طول احلدود. وفيما يتعلق بالتدابري امل
سالمة املراقبني، شدد املتكلم على أن احلالة األمنيـة ُتسـتعرض   
ــا    باســــتمرار يف كــــل موقــــع مــــن املواقــــع الــــيت ينتشــــر فيهــ

  .)٥٤(املراقبون
  

ــؤرخ     ــرر املــ ــاير   ٧املقــ ــانون الثاين/ينــ  ١٩٩٩كــ
  ): بيان من الرئيس٣٩٦٣(اجللسة 

، املعقودة وفقا للتفاهم الـذي كـان   ٣٩٦٣يف اجللسة   
 التوصل إليه يف مشاورات اجمللس السـابقة، دعـا الـرئيس    قد مت

(الربازيــل)، مبوافقــة اجمللــس، ممثــل ســرياليون، بنــاء علــى طلبــه، 
ــق يف     ــه احلــ ــون لــ ــدون أن يكــ ــة بــ ــاركة يف املناقشــ إىل املشــ
التصويت. ويف اجللسة نفسها أدىل الرئيس بالبيان التايل باسـم  

  :)٥٥(اجمللس
الغ إزاء اهلجمـات الـيت يشـنها    يعرب جملس األمن عن قلقه الب  

املتمـــردون املســـلحون التـــابعون للعصـــبة العســـكرية الســـابقة واجلبهـــة   
املتحــدة الثوريــة يف عاصــمة ســرياليون، وإزاء مــا يــؤدي إليــه ذلــك مــن   
معانـــاة وخســـائر يف األرواح. ويـــدين حماولـــة املتمـــردين غـــري املقبولـــة  

اطيا. كما يـدين اجمللـس   لإلطاحة بالقوة حبكومة سرياليون املنتخبة دميقر
محلــة املتمــردين املتواصــلة لترويــع ســكان ســرياليون، وبوجــه خــاص        
الفظائع املرتكبة حبق النساء واألطفال. ويطالب اجمللس املتمردين بإلقـاء  
أسلحتهم على الفور ووقف العنف جبميع أشكاله. ويكـرر اجمللـس مـرة    

ن كّبـاح املنتخبـة   أخرى تأكيد تأييده الثابت حلكومة الرئيس أمجد تيجا
  دميقراطيا.
ويدين اجمللس بشدة كل الذين قدموا الدعم، عن طريق سـبل    

منــها توريــد األســلحة واملرتزقــة، إىل املتمــردين يف ســرياليون. ويف هــذا  
__________ 

  .١٦املرجع نفسه، الصفحة   )٥٤(  
  )٥٥(  S/PRST/1991/1.  

الصدد يعرب اجمللـس عـن قلقـه البـالغ إزاء التقـارير الـيت تفيـد بـأن هـذا          
ا. ويؤكـد جمـددا   الدعم للمتمردين يأيت بوجه خاص علـى أراضـي ليربيـ   

التزام مجيع الدول األعضاء باالمتثال الدقيق حلظر األسلحة القـائم. ويف  
) ١٩٩٥( ٩٨٥هذا الصدد حيث اجمللـس اللجنـة املنشـأة عمـال بـالقرار      

) على اختـاذ تـدابري فعالـة    ١٩٩٧( ١١٣٢واللجنة املنشأة عمال بالقرار 
ألمـــن مـــع للتحقيـــق يف انتـــهاكات احلظـــر وتقـــدمي تقريـــر إىل جملـــس ا 

  التوصيات الالزمة.
ــة يف اســتعادة       ــة احلــوار واملصــاحلة الوطني ويؤكــد اجمللــس أمهي

السلم الـدائم واالسـتقرار إىل سـرياليون. ويرحـب اجمللـس بـاجلهود الـيت        
تبـــذهلا حكومـــة الـــرئيس كّبـــاح حلـــل الـــرتاع، ويؤيـــد كـــذلك النـــهج   

يـــة املنصـــوص عليـــه يف الـــبالغ اخلتـــامي الجتمـــاع جلنـــة الســـتة املعن      
بسرياليون، املنبثقة من اجلماعة االقتصادية لدول غـرب أفريقيـا، املنعقـد    

. ويرحـب بـالعروض   ١٩٩٨كانون األول/ديسمرب  ٢٨يف أبيدجان يف 
املقدمة من زعماء املنطقة اليت هتدف إل حل الـرتاع، ويف هـذا الصـدد،    
حيثهم، مبا يف ذلك جلنة الستة، علـى تيسـري عمليـة السـالم. كمـا يـدعو       

مني العام إىل أن يبذل كل ما يف وسـعه للمسـاعدة يف هـذه اجلهـود،     األ
  اخلاص.  مبا يف ذلك عن طريق ممثله

ويعرب اجمللس أيضا على قلقه إزاء النتـائج اإلنسـانية اخلطـرية      
الــيت تترتــب علــى تصــعيد القتــال يف ســرياليون. ويهيــب جبميــع الــدول    

ناسبة كمـا يهيـب جبميـع    واملنظمات الدولية تقدمي املساعدة اإلنسانية امل
األطــراف يف ســرياليون تيســري وصــول املســاعدة اإلنســانية. ويالحــظ      
اجمللــس أن وكــاالت األمــم املتحــدة تتعامــل مــع أعــداد متزايــدة مــن         
ــد     ــة تزويـ ــع الـــدول كفالـ ــاورة ويهيـــب جبميـ ــدان اجملـ الالجـــئني يف البلـ

  الوكاالت اإلنسانية باملوارد الكافية لتلبية الطلب اإلضايف.
ويشيد اجمللس بقوات فريق الرصد التابع للجماعة االقتصـادية    

لدول غرب أفريقيـا يف سـرياليون ملـا أبدتـه مـن شـجاعة وتصـميم علـى         
ــة علــى احلفــاظ علــى األمــن يف      مــدار العــام املاضــي يف جهودهــا الرامي
سرياليون. كما يشيد اجمللس باإلسهام الرئيسي الذي تقدمه بعثـة األمـم   

يف سـرياليون واملمثــل اخلــاص لألمـني العــام يف اجلهــود    املتحـدة للمراقبــة 
الرامية إىل استعادة االستقرار يف البلد. وحيث اجمللس مجيع الـدول علـى   
ــرعة تقــدمي املــوارد، مبــا يف ذلــك الــدعم الســوقي وأشــكال الــدعم         س
األخرى، للمساعدة يف احلفاظ على وجود فعال لقـوات حفـظ السـالم    

  يف سرياليون.
لس اعتزامه مواصلة رصد احلالـة عـن كثـب والنظـر     ويعلن اجمل  

  تلزم.  على سبيل االستعجال يف أي إجراءات إضافية قد
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ــؤرخ     ــرر املــ ــاير   ١٢املقــ ــانون الثاين/ينــ  ١٩٩كــ
  )١٩٩٩( ١٢٢٠): القرار ٣٩٦٤(اجللسة 

، وعمــــــال ١٩٩٨كــــــانون األول/ديســــــمرب  ١٦يف   
)، قــدم األمــني العــام ١٩٩٨( ١١٨١مــن القــرار  ١٩بــالفقرة 

ــم املتحــدة يف        ــراقيب األم ــة م ــن بعث ــث ع ــي الثال ــره املرحل تقري
  .)٥٦(سرياليون
وقال األمني العـام يف تقريـره إنـه، بـالرغم مـن التقـدم         

ــه حكومــة ســرياليون يف تــدعيم ســلطتها، يشــعر     الــذي أحرزت
ــى       ــردون عل ــيت يشــنها املتم ــالقلق إزاء اســتمرار اهلجمــات ال ب

ــن فظــ     ــا يصــاحب تلــك اهلجمــات م ــدنيني وم ائع وأعمــال امل
ــب      ــك، فمــن التطــورات اجلــديرة بالترحي ــع ذل اختطــاف. وم
وضـــع هنـــج ذي مســـارين حلـــل الـــرتاع عقـــب اجتمـــاع قمـــة 

تشـرين   ٣١اجلماعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا املعقود يف 
واجتماع لنـدن لفريـق االتصـال الـدويل      ١٩٩٨األول/أكتوبر 

مراقيب األمم تشرين الثاين/نوفمرب، وستعمل بعثة  ٥املعقود يف 
املتحدة يف سـرياليون مـع احلكومـة ملتابعـة هـذا النـهج. وأشـار        
إىل أنـه اسـتمد التشـجيع مـن النتيجـة الـيت مت التوصـل إليهـا يف         
ــتثنائية الحتــــاد هنــــر مــــانو املعقــــود يف    اجتمــــاع القمــــة االســ

، الذي اتفق فيه رؤسـاء كـل   ١٩٩٨تشرين الثاين/نوفمرب  ١٢
علـــى مواصـــلة تعزيـــز االحتـــاد  مـــن ســـرياليون وليربيـــا وغينيـــا

وحتسني عالقاهتم املتبادلة. وقال إنـه لـيس هنـاك أدىن شـك يف     
ــز االســتقرار       ــهج دون اإلقليمــي مــن أجــل تعزي ــة هــذا الن أمهي
واألمن يف البلدان الثالثة مجيعا. وملا كانت أمهية بعثة املـراقبني  
قد ثبتت حلكومة وشعب سرياليون يف استعادة النظام والسـلم  

لبلد، فإنه يوصـي جملـس األمـن بتمديـد واليـة بعثـة مـراقيب        يف ا
األمــم املتحــدة يف ســرياليون لفتــرة أخــرى مــدهتا ســتة أشــهر،   

. وذكر أيضا أن حالة األمـن غـري   ١٩٩٩متوز/يوليه  ١٣لغاية 
املستقرة يف أجزاء من البلد والتأخريات اليت تعـرض هلـا نتيجـة    

__________ 

  )٥٦(  S/1991/1176.  

ــري    ــالم والتسـ ــرتع السـ ــة لـ ــامج احلكومـ ــذلك برنـ ــادة لـ ح وإعـ
اإلدمــاج جتعــل مــن الســابق ألوانــه يف هــذه املرحلــة املضــي يف  
نشر املزيد من مراقيب األمـم املتحـدة العسـكريني، علـى النحـو      

  ).١٩٩٣( ١١٨١املأذون به يف القرار 
، وعمـــال بـــالقرار ١٩٩٩كـــانون الثاين/ينـــاير  ٧ويف   
) ونظــرا للتطــورات اخلطــرية الــيت حــدثت يف  ١٩٩٨( ١١٨١

منذ تقدمي األمني العام تقريـره املرحلـي الثالـث، قـرر     سرياليون 
األمني العام أن يقدم إىل اجمللس تقريرا خاصا عـن بعثـة مـراقيب    

ــرياليون  ــدة يف سـ ــم املتحـ ــام يف   .)٥٧(األمـ وأعـــرب األمـــني العـ
تقريــره عــن أســفه العميــق لتزايــد األعمــال القتاليــة وهجمــات  

ــتة     ــة الســ ــال إن جلنــ ــاون. وقــ ــى فريتــ ــردين علــ ــة املتمــ املعنيــ
بســـرياليون، املنبثقـــة مـــن اجلماعـــة االقتصـــادية لـــدول غـــرب   

حتمد عليه من مبادرات وتصميم، وهـو يقـر    أفريقيا، أبدت ما
توصياهتا، وحيث اجلماعة االقتصادية لدول غرب أفريقيـا علـى   
أن تعقد اجتماع قمة بأسرع ما ميكـن للنظـر يف سـبل التعامـل     

تــرك العــبء علــى كاهــل مــع احلالــة. وأشــار إىل أنــه ال ينبغــي 
اجلماعة االقتصادية لـدول غـرب أفريقيـا وفريـق املراقبـة التـابع       
هلـا وحــدها. وأثـىن علــى حكومـات هولنــدا واململكـة املتحــدة     
والواليــات املتحــدة جلهودهــا الســابقة واملســتمرة مــن أجــل       
ــابع      ــة الت ــق املراقب ــالزم لفري ــدعم اللوجســيت ال ــوفري ال ضــمان ت

ول غــرب أفريقيــا، وشــجع الــدول    للجماعــة االقتصــادية لــد  
األعضـاء علــى أن تسـتعد لتقــدمي مزيـد مــن املسـامهات لعمليــة     
ــة األمــم      ــة بعث ــد والي الســالم حســب احلاجــة. وأوصــى بتمدي
ــهرين حــــــىت    ــدة شــــ ــرياليون ملــــ ــة يف ســــ ــدة للمراقبــــ املتحــــ

  .١٩٩٩آذار/مارس   ١٣
كـــــــانون  ١٢، املعقـــــــودة يف ٣٩٦٤ويف اجللســـــــة   

توصــل كــان قــد مت التفــاهم الــذي وفقــا لل ١٩٩٩الثاين/ينــاير 
السابقة، قرر اجمللس أن يدرج تقريـر  اجمللس  يف مشاوراتإليه 

__________ 

  )٥٧(  S/1999/20.  
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األمــني العــام ضــمن جــدول أعمالــه. وعقــب اعتمــاد جــدول    
األعمـــال، دعـــا الـــرئيس (الربازيـــل)، مبوافقـــة اجمللـــس، ممثلـــي  
سرياليون وتوغو، بناء على طلبـهما، إىل املشـاركة يف املناقشـة    

  التصويت.يف ق احلهلما  دون أن يكونب
ــاه اجمللــس إىل  وّجــه  ،ويف اجللســة نفســها    ــرئيس انتب ال

مشــــروع قــــرار كــــان قــــد أعــــد أثنــــاء مشــــاورات اجمللــــس  
ــابقة ــرح  .)٥٨(السـ ــويت  مث طُـ ــرار للتصـ ــروع القـ ــد مشـ واعُتمـ

 :هما يلي نص ) ويف١٩٩٩( ١٢٢٠باإلمجاع بوصفه القرار 

 ،إن جملس األمن 

متوز/يوليــه  ١٣) املــؤرخ ١٩٩٨( ١١٨١إىل قــراره  إذ يشــري 
  ،١٩٩٩كانون الثاين/يناير  ٧وإىل بيان رئيسه املؤرخ  ١٩٩٨

 عن بالغ قلقه إزاء التدهور الذي طرأ مؤخرا علـى  وإذ يعرب 
احلالة يف سرياليون، وإذ يشجع مجيع اجلهود اليت ترمـي إىل حـل الـرتاع    

 واستعادة السلم واالستقرار الدائمني،

ــد نظــر   ــ وق ــؤرخ    يف التقري ــام امل ــي الثالــث لألمــني الع ر املرحل
املتحـدة للمراقبـة يف    األمـم عن بعثـة   ١٩٩٨كانون األول/ديسمرب  ١٦

كــانون الثاين/ينــاير  ٧ســرياليون ويف تقريــره اخلــاص عــن البعثــة املــؤرخ 
 ، وإذ يالحظ التوصيات الواردة فيه،١٩٩٩

متديــد واليــة بعثــة األمــم املتحــدة للمراقبــة يف   يقــرر  - ١ 
 ؛١٩٩٩آذار/مارس  ١٣حىت  اليونسري

باعتزام األمني العـام، كمـا هـو مـبني يف      حييط علما  - ٢ 
مــن تقريــره اخلــاص، ختفــيض عــدد املــراقبني العســكريني يف   ٣٧الفقــرة 

البعثـــة واالحتفـــاظ بعـــدد حمـــدود يف كونـــاكري علـــى أن يعـــودوا إىل   
سرياليون حاملا تسمح الظروف، وكـذلك مـا يلـزم مـن مـوظفي الـدعم       

 لتقين والسوقي املدنيني حتت قيادة ممثله اخلاص؛ا

األمـني العـام أن ُيبقـي اجمللـس علـى علـم        إىليطلب   - ٣ 
ــرا آخــر إىل اجمللــس يتضــمن     ــة يف ســرياليون وأن يقــدم تقري وثيــق باحلال
توصـــيات بشـــأن نشـــر البعثـــة يف املســـتقبل وتنفيـــذ واليتـــها حبلـــول       

 ؛١٩٩٩آذار/مارس  ٥

  لة قيد نظره الفعلي.يبقي املسأ يقرر أن  - ٤ 
 
  __________ 

  )٥٨(  S/1999/26.  

ــؤرخ     ــرر امل ــارس  ١١املق اجللســة ( ١٩٩٩آذار/م
 )١٩٩٩( ١٢٣١القرار  ):٣٩٨٦

وعمال بقرار جملس األمـن   ،١٩٩٩آذار/مارس  ٤يف   
)، قــــدم األمــــني العــــام إىل اجمللــــس تقريــــره  ١٩٩٩( ١٢٢٠

.ويف )٥٩(سـرياليون  يف للمراقبـة  املتحـدة  األمـم  اخلامس عـن بعثـة  
وفقـــا  ١٩٩٩آذار/مـــارس  ١١قـــودة يف ، املع٣٩٨٦لســـة اجل

اجمللـس   توصـل إليـه يف مشـاورات   كـان قـد مت ال  للتفاهم الـذي  
ــام ضــمن        ــني الع ــر األم ــدرج تقري ــس أن ي ــرر اجملل ــابقة، ق الس

وعقـب إقـرار جـدول األعمـال، دعـا الـرئيس        جدول أعمالـه. 
ملشــاركة يف إىل ا(الصــني)، ممثــل ســرياليون، بنــاء علــى طلبــه،   

الـرئيس  ووّجـه  التصويت. يف ق احليكون له دون أن باملناقشة 
عـد أثنـاء مشـاورات    أُكـان قـد   انتباه اجمللس إىل مشروع قـرار  

 .)٦٠(السابقةجمللس ا

ــدور       ــه أمــام اجمللــس، بال وأقــر ممثــل ســرياليون، يف بيان
اخلــاص الــذي واصــلت حكومــة نيجرييــا االضــطالع بــه يف       

املنطقة  حفظ السالم ويف صيانة السلم واألمن الدوليني، ال يف
أكـد أن  و فحسب، بل يف أفريقيـا بصـفة عامـة.   دون اإلقليمية 

إلقامـة  قـد بـذلت مـا يكفـي مـن اجلهـود اجلديـة         ة بلـده حكوم
ولكن عدم إخـالص املتمـردين يف املضـي     حوار مع املتمردين،

ــه بوضــوح مواصــلة ارتكــاهبم       ــدل علي ــة الســالم ي ــدما بعملي ق
لى املتمردين لكـي  ممارسة الضغط عإىل ودعا اجمللس  للفظائع.

 .)٦١(يتحلوا باجلدية يف حمادثات السالم

ــراقبني   و   أكــــد ممثــــل اململكــــة املتحــــدة أن فريــــق املــ
العسكريني التابع للجماعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا هـو  
الوسيلة الوحيدة حلماية األفـراد العـاديني مـن فظـائع املتمـردين      

سـاء السـلم يف   يقدم األمـل الوحيـد يف األجـل القصـري إلر    وأنه 
__________ 

  )٥٩(  S/1999/237.  
  )٦٠(  1999/262.  
  )٦١(  S/PV.3986 ،٤ة صفحال.  
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وحــث علــى ضــرورة مواصــلة تقــدمي الــدعم املــايل   ســرياليون.
وأكد أيضا أن إشـاعة االسـتقرار    اللوجسيت الدويل إىل الفريق.

اسـتمرار الضـغط علـى الـذين      يف سرياليون تتوقـف أيضـا علـى   
 الكثري مـن تركيـز اجمللـس   وقال إن  يقدمون الدعم للمتمردين.

لـدعم القـادم مـن ليربيـا     علـى ا  ، وحبـق، انصب يف هـذا الصـدد  
ــن خــالل  ــربيني.   وم ــوطنيني اللي ــتراك ال ــد،  اش مشــريا إىل وأك

الضـوء علـى ضـرورة    اللذين يسلطان  ،مشروع القرار والتقرير
مســاعدة ســرياليون لضــمان أمنــها عنــد مغــادرة فريــق املــراقبني 
العســكريني التــابع للجماعــة االقتصــادية لــدول غــرب أفريقيــا، 

حيــدة ميكــن هبــا للبلــد أن يتطلــع إىل  أن هــذه هــي الطريقــة الو
 .)٦٢(سالم واستقرار دائمني

وأعرب العديـد مـن املـتكلمني اآلخـرين عـن تأييـدهم        
 املتحـدة  األمـم  بعثـة  نملشـروع القـرار مشـريين إىل أنـه سـيمكِّ     

سرياليون من مواصلة االضطالع بـدورها الرئيسـي    يف للمراقبة
يت تبـــذهلا يف عمليـــة الســـالم جنبـــا إىل جنـــب مـــع اجلهـــود الـــ 

اجلماعـــة االقتصـــادية لـــدول غـــرب أفريقيـــا الســـتعادة الســـلم 
 .)٦٣(واألمن يف سرياليون

مشـروع القـرار للتصـويت    طُـرح   ،ويف اجللسة نفسها  
مــا  ) ويف١٩٩٩( ١٢٣١باإلمجــاع بوصــفه القــرار   واعُتمــد 
 :هيلي نص

 ،إن جملس األمن 

متوز/يوليــه  ١٣) املــؤرخ ١٩٩٨( ١١٨١يــهإىل قرارإذ يشــري  
كانون الثاين وإىل بيان رئيسه  ١٢) املؤرخ ١٩٩٩( ١٢٢٠ و ١٩٩٨
  ،١٩٩٩كانون الثاين/يناير  ٧املؤرخ 

__________ 

  .٥ و ٤ملرجع نفسه، الصفحتان ا  )٦٢(  
  )٦٣(  S/PV.3986 ،ــفحة ال ــفحتا  ٦صـــ ــدا)؛ والصـــ ، ٦ و ٥ ن(هولنـــ

إىل  ٧(األرجنـتني)؛ والصـفحات    ٧ و ٦ن (كندا)؛ والصفحتا
ــفحة   ٩ ــا)؛ والصـ ــفحتا  ٩(ماليزيـ ــا)؛ والصـ  ١٠ و ٩ ن(ناميبيـ

 ١٢(الغـابون)؛ والصـفحة    ١١ و ١٠ نوالصفحتا؛ (سلوفينيا)
ــفحات  ــا)؛ والصــ ــدة  ١٤إىل  ١٢ (غامبيــ ــات املتحــ  )؛(الواليــ

  صني).(ال ١٤والصفحة 

 عن قلقه املستمر إزاء احلالة اهلشة يف سرياليون،وإذ يعرب   

ــرياليون   وإذ يؤكـــد    ــيادة سـ ــاحترام سـ ــزام مجيـــع الـــدول بـ التـ
 واستقالهلا السياسي وسالمتها اإلقليمية،

ر اخلــامس لألمــني العــام عــن بعثــة مــراقيب  يف التقريــوقــد نظــر  
وإذ يالحـظ   ١٩٩٩آذار/مـارس   ٤األمم املتحـدة يف سـرياليون املـؤرخ    

 التوصيات الواردة فيه،

متديــد واليــة بعثــة األمــم املتحــدة للمراقبــة يف  يقــرر   - ١ 
 ؛١٩٩٩حزيران/يونيه  ١٣حىت  سرياليون

يف  نشـاء البعثـة  إبـاعتزام األمـني العـام إعـادة     يرحب   - ٢ 
فريتاون يف أقرب وقت ممكن، والقيام، حتقيقا هلذه الغاية، بزيادة العـدد  
احلــايل للمــراقبني العســكريني ومــوظفي حقــوق اإلنســان، علــى النحــو    

من تقريره وإعادة نشر املوظفني الالزمـني   ٥٤ و ٤٦املبني يف الفقرتني 
للحالـة   لدعم االنتقال إىل فريتاون، رهنا مبـا يتضـح مـن املتابعـة الدقيقـة     

 فيها؛ األمنية

الفظائع اليت ارتكبها املتمـردون ضـد السـكان    يدين   - ٣ 
املدنيني يف سرياليون، مبا يف ذلك على وجه اخلصوص مـا ارتكـب ضـد    
النساء واألطفال، ويشجب مجيع انتـهاكات حقـوق اإلنسـان والقـانون     
 اإلنســاين الـــدويل الـــيت حـــدثت يف ســرياليون خـــالل التصـــعيد األخـــري  

مــن  ٢٨إىل  ٢١ار إليــه يف الفقــرات شــالعنــف علــى النحــو امل  ألعمــال
ــاتلني، وحيــث         ــال كمق ــد األطف ــك جتني ــا يف ذل ــام، مب ــني الع ــر األم تقري
ــذه       ــة هب ــاءات املتعلق ــع االدع ــق يف مجي ــى التحقي الســلطات املختصــة عل

 االنتهاكات، بغية تقدمي مرتكبيها إىل العدالة.

اليون أن إىل مجيـــع أطـــراف الـــرتاع يف ســـرييطلـــب   - ٤ 
حتتــرم علــى الوجــه الكامــل حقــوق اإلنســان والقــانون اإلنســاين الــدويل 
ــول     ــل وصـ ــدهتم، وأن تكفـ ــاين وحيـ ــال اإلنسـ ــاملني يف اجملـ ــاد العـ وحيـ

 دون عوائق؛وصوال كامال املساعدة اإلنسانية إىل السكان املتضررين 

عــن قلقــه البــالغ إزاء اســتمرار ورود األنبــاء  يعــرب   - ٥ 
جيري تقدمي الدعم إىل املتمردين يف سرياليون، عـن طريـق   اليت تفيد بأنه 

 سبل منها توريد األسلحة واملرتزقة، وخاصة من إقليم لبرييا؛

ــر   - ٦  ــة  يقـ ــالة املؤرخـ ــتالم الرسـ ــباط/فرباير  ٢٣باسـ شـ
املوجهة إىل األمني العام مـن رئـيس ليربيـا والبيـان الصـادر عـن        ١٩٩٩

بشـــأن اإلجـــراءات الـــيت  ١٩٩٩شـــباط/فرباير  ١٩حكومـــة ليربيـــا يف 
ــدائر يف      ــال الـ ــربيني يف القتـ ــواطنني الليـ ــورط املـ ــن تـ ــد مـ ــذها للحـ تتخـ
سرياليون، مبا يف ذلك التدابري املتخذة لتشجيع عودة املقاتلني الليـربيني،  
والتوجيهات اليت أصدرهتا إىل أجهزة األمـن الـوطين الليربيـة بـأن تكفـل      

ة والذخرية عرب أراضـي  عدم نقل أسلحة عرب احلدود وعدم نقل األسلح
ليربيا، ويطلب إىل األمـني العـام أن يواصـل النظـر، بالتنسـيق مـع بلـدان        

األخـرى األعضـاء يف اجلماعـة االقتصـادية لـدول       احتاد هنر مانو والدول
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غرب أفريقيا، يف جدوى وفعالية نشر مراقبني تابعني لألمم املتحـدة إىل  
ــاب    ــراقبني العســكريني الت ع للجماعــة االقتصــادية  جانــب قــوات فريــق امل

 لدول غرب أفريقيا على طول احلدود بني ليربيا وسرياليون؛

من جديد التزام مجيـع الـدول باالمتثـال بدقـة     يؤكد   - ٧ 
ألحكام حظر بيع أو توريد األسلحة والعتـاد ذي الصـلة إىل سـرياليون،    

حزيران/يونيـــه  ٥) املـــؤرخ ١٩٩٨( ١١٧١وجـــب قـــراره املفـــروض مب
 ؛١٩٩٨

ــ  - ٨  ــدعم    رب يع ــة بال ــاء املســألة املتعلق ــه إبق عــن اعتزام
ــق،      ــد االســتعراض الوثي ــدم إىل املتمــردين يف ســرياليون قي اخلــارجي املق
والنظــر يف اختــاذ خطــوات إضــافية للتصــدي لتلــك املســألة علــى ضــوء    

 التطورات اليت تستجد على أرض الواقع؛

عن تأييـده جلميـع اجلهـود املبذولـة، وخاصـة      يعرب   - ٩ 
ذهلا الدول األعضاء يف اجلماعة االقتصادية لـدول غـرب أفريقيـا،    اليت تب

وسائل السلمية واستعادة السـالم واالسـتقرار   الحل الرتاع ب والرامية إىل
قـوم، مـن خـالل    يالدائمني إىل سرياليون ويشجع األمـني العـام علـى أن    

ممثلــه اخلــاص لســرياليون، بتيســري احلــوار لتحقيــق هــذه الغايــة؛ ويرحــب 
الـذي أعـرب فيـه     ١٩٩٩شـباط/فرباير   ٧رئيس سرياليون املؤرخ ببيان 

عن اسـتعداد حكومتـه ملواصـلة جهودهـا إلجـراء حـوار مـع املتمـردين،         
ــردين،       ــة املتمـ ــر، وخاصـ ــة يف األمـ ــراف املتورطـ ــع األطـ ــب جبميـ ويهيـ

 املشاركة جديا يف هذه اجلهود؛

جــل أبــاجلهود الــيت يبــذهلا فريــق الرصــد مــن  يشــيد   - ١٠ 
لسلم واألمن واالستقرار يف سـرياليون، ويهيـب جبميـع الـدول     استعادة ا

األعضاء تقدمي الدعم املايل والسوقي إىل فريق الرصـد والنظـر يف تقـدمي    
مســاعدة ثنائيــة عاجلــة إىل حكومــة ســرياليون مــن أجــل إنشــاء جــيش    

 سرياليوين جديد للدفاع عن البلد؛

علـم  إىل األمـني العـام أن ُيبقـي اجمللـس علـى      يطلب   - ١١ 
 وثيق باحلالة يف سـرياليون وأن يقـدم إليـه يف هـذا الصـدد تقريـرا إضـافيا       

ــة   ــها حبلــول   يتضــمن توصــيات بشــأن نشــر البعث مســتقبال وتنفيــذ واليت
 ؛١٩٩٩حزيران/يونيه  ٥

 أن يبقي املسألة قيد نظره الفعلي.يقرر   - ١٢ 
  

(اجللســــة  ١٩٩٩أيار/مــــايو  ١٥املقــــرر املــــؤرخ   
 بيان من الرئيس ):٤٠٠٥

ــة ويف    ــودة يف  ،٣٨٠٩اجللســـ ــايو  ١٥املعقـــ أيار/مـــ
ــاهم الـــذي   ١٩٩٩ ــا للتفـ ــد مت الوفقـ ــان قـ ــه كـ يف توصـــل إليـ

ــا . اجمللــس الســابقة  مشــاورات ــة  دع ــابون)، مبوافق ــرئيس (غ ال
ملشــاركة يف إىل ااجمللــس، ممثــل ســرياليون، بنــاء علــى طلبــه،      

التصــويت. ويف اجللســة يف ق احلــدون أن يكــون لــه بــاملناقشــة 
 :)٦٤(أدىل الرئيس بالبيان التايل باسم اجمللس نفسها

يشــدد جملــس األمــن علــى أمهيــة التوصــل إىل تســوية سياســية    
شاملة ومصـاحلة وطنيـة بوصـف ذلـك جوهريـا لتحقيـق تسـوية سـلمية         

ويف هــذا الســياق، يرحــب اجمللــس باحملادثـــات      للــرتاع يف ســرياليون.  
مــردين يف لــومي، الداخليــة الــيت أجراهــا منــذ عهــد قريــب وفــد ميثــل املت

وحيث حكومة سرياليون وممثلي املتمردين على كفالة عدم وضـع مزيـد   
 من العقبات يف وجه الشروع يف حمادثات مباشرة دون تأخري.

ويهيب اجمللس جبميع األطراف املعنيـة أن تبقـي علـى التزامهـا      
ويف هـــذا  بعمليـــة التفـــاوض وأن تتحلـــى باملرونـــة إزاء هـــذه العمليـــة.

كد اجمللـس علـى تأييـده القـوي جلهـود الوسـاطة الـيت تبـذهلا         السياق، يؤ
األمم املتحدة ضمن إطار عملية لومي، وال سيما العمل الذي يقـوم بـه   
املمثـل اخلـاص لألمـني العـام مـن أجـل تيسـري احلـوار، وللـدور الرئيسـي           

 الذي يضطلع به رئيس توغو.

ا ويــثين اجمللــس مــرة أخــرى علــى اجلهــود املتواصــلة الــيت تبــذهل  
حكومة سرياليون وفريق الرصد التابع للجماعة االقتصادية لدول غرب 
أفريقيــا مــن أجــل اســتعادة الســلم واألمــن واالســتقرار يف ســرياليون،       

 لدعم املستمر لفريق الرصد.اويدعو إىل تقدمي اجملتمع الدويل 

ويدين اجمللس ما ارتكب مؤخرا حبق املدنيني مـن أعمـال قتـل     
 للممتلكـات وغريهـا مـن االنتـهاكات حلقـوق      وأعمال وحشـية وتـدمري  

اإلنسان وللقانون اإلنساين الدويل مـن قبـل املتمـردين خـالل اهلجمـات      
ويهيــب بــاملتمردين أن  األخــرية، وال ســيما يف ماســياكا ومينــاء لوكــو.

يوقفوا هذه األعمال فورا وحيث زعمـاء املتمـردين علـى إطـالق سـراح      
 ء.مجيع الرهائن واملختطفني دون إبطا

وحيث اجمللس الطرفني معا علـى االلتـزام جمـددا بوقـف أعمـال       
القتال خالل فتـرة حمادثـات لـومي، وعلـى ضـمان احتـرام هـذا االلتـزام         
احتراما تاما يف املمارسة العملية وعلـى العمـل بـروح بنـاءة وحبسـن نيـة       

ويهيـب بـالطرفني    من اجل التوصل إىل اتفاق بشان وقف إطالق النـار. 
ن أي أفعال عدائيـة أو عدوانيـة مـن شـأهنا أن تقـوض عمليـة       أن ميتنعا ع
 احملادثات.

ويرحب اجمللس بعزم األمني العام على زيـادة الوجـود امليـداين     
لبعثة األمم املتحدة للمراقبة يف سـرياليون علـى سـبيل االسـتعداد لوقـف      
أعمال القتال، وذلك بالقدر الذي تسـمح بـه األحـوال األمنيـة وضـمن      

ويرحب اجمللس أيضا بعزم األمـني العـام إيفـاد     أذون هبا حاليا.احلدود امل
فريق للتقييم إىل سرياليون للنظر يف كيفيـة توسـيع نطـاق البعثـة وتنقـيح      
ــار      ــها ومفهــوم عملياهتــا حبيــث تســهم يف تنفيــذ وقــف إطــالق الن واليت

__________ 

  )٦٤(  S/PRST/1999/13.  
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والتوصــل إىل اتفــاق للســالم، يف حالــة جنــاح املفاوضــات بــني حكومــة  
توصـيات مــن   مـردين، ويعــرب عـن اسـتعداده لقبــول أي   سـرياليون واملت 

 األمني العام يف هذا الصدد.

بيد أن اجمللس يشدد على أنه سيكون على اسـتعداد للنظـر يف    
نشــر مــراقبني يف عمــوم ســرياليون فقــط عنــدما يــتم التوصــل إىل وقــف   
إلطالق النار يتسـم باملصـداقية وحتترمـه مجيـع األطـراف وإىل أن تبـدي       

 راف التزامها باتفاق إطاري للسالم.مجيع األط

ويؤكد اجمللس على أمهيـة وضـع خطـة، يف إطـار احلـل الـدائم        
ــى نــزع الســالح وعمليــة        ــدويل عل ــرياليون، لإلشــراف ال ــرتاع يف س لل
 تسريح وإعادة إدماج املقاتلني السابقني، مبـن فـيهم األطفـال اجملنـدون.    

ــتخلص املــأمون و    ــه مــن وهــو يلفــت النظــر أيضــا إىل ضــرورة ال يف حين
 األسلحة اليت جيري جتميعها، وفقا ألي اتفاق سالم يتم التوصل إليه.

ــال      وي  ــدول االمتث ــع ال ــى واجــب مجي ــد عل ــس التأكي ــد اجملل عي
امتثاال تاما ألحكام حظر بيـع أو توريـد األسـلحة أو العتـاد احلـريب ذي      

) املـؤرخ  ١٩٩٨( ١١٧١الصلة إىل سرياليون، املفروض مبوجب قـراره  
 .١٩٩٨  يونيه ان/حزير ٥

ويؤكد اجمللس من جديد على قلقه البالغ إزاء احلالة اإلنسانية  
يف سرياليون وحيث مجيع األطـراف، وال سـيما زعمـاء املتمـردين، علـى      
ضمان الوصول اآلمن وغري املعاق إىل مجيـع مـن هـم حباجـة للمسـاعدة      

 اإلنسانية.

إىل  ويؤكد اجمللس من جديد علـى أن املسـؤولية عـن التوصـل     
حل سلمي ودائم للرتاع يف سرياليون تقع على عاتق حكومة سـرياليون  

شــعبها، ولكنــه يشــدد مــرة أخــرى علــى االلتــزام القــوي مــن جانــب    و
 اجملتمع الدويل بدعم أي تسوية سلمية مستدامة.

  وسيبقي اجمللس هذه املسألة قيد نظره. 
  

(اجللسـة   ١٩٩٩حزيران/يونيـه   ١١املقرر املؤرخ   
  )١٩٩٩( ١٢٤٥قرار ): ال٤٠١٢

ــه  ٤يف    ــرار جملـــس  ١٩٩٩حزيران/يونيـ ــال بقـ ، وعمـ
)، قدم األمني العـام إىل اجمللـس تقريـره    ١٩٩٩( ١٢٣١األمن 

. وقـال  )٦٥(السادس عن بعثة مراقيب األمم املتحدة يف سرياليون
األمني العـام يف تقريـره إنـه، ممـا ُيـثلج صـدره علـى الـرغم مـن          

حبالــة الــرتاع يف ســرياليون، اســتمرار عــدم القــدرة علــى التنبــؤ  
ذلك التقدم الكبري الـذي أُحـرز يف السـعي إلجـراء حـوار بـني       

__________ 

  )٦٥(  S/1999/645.  

حكومة سرياليون واجلبهة املتحدة الثورية. وأفـاد األمـني العـام    
ــاق       ــى اتف ــع عل ــك التوقي ــا يف ذل ــأن التطــورات السياســية، مب ب
لوقف إطالق النار والبدء يف إجراء احلوار، كانت، مع ذلـك،  

برية على عمـل البعثـة. ومـن األمهيـة مبكـان أن تظـل       هلا آثار ك
ــادة ممثلـــه اخلـــاص، يف وضـــع ميكنـــها مـــن تقـــدمي    البعثـــة، بقيـ
املساعدة الفعالة لعمليـة السـالم يف سـرياليون. وأوصـى بالتـايل      

كـانون   ١٣بتمديد والية البعثة ملدة سـتة أشـهر أخـرى، حـىت     
  .١٩٩٩األول/ديسمرب 

ــودة يف٤٠١٢ويف اجللســة    ــه  ١١ ، املعق حزيران/يوني
ــد مت   ١٩٩٩ ــان قـ ــاهم الـــذي كـ ــا للتفـ ــه يف  وفقـ التوصـــل إليـ

مشاورات اجمللس السابقة، أدرج اجمللس تقرير األمني العـام يف  
  جدول أعماله.

ــا)، ممثـــل      ــا الـــرئيس (غامبيـ ــها، دعـ ــة نفسـ ويف اجللسـ
سرياليون، بناء على طلبـه، إىل املشـاركة يف املناقشـة بـدون أن     

  لتصويت.يكون له احلق يف ا
ويف اجللسة نفسها أيضـا، وّجـه الـرئيس انتبـاه أعضـاء        

اجمللس إىل نص مشروع قرار كان قـد أُعـد خـالل مشـاورات     
ــابقة  ــس السـ ــويت    )٦٦(اجمللـ ــرار للتصـ ــروع القـ ــرح مشـ . مث طُـ

ــرار   )، ويف ١٩٩٩( ١٢٤٥واعُتمــــد باإلمجــــاع بوصــــفه القــ
  يلي نصه:  ما

  إن جملس األمن،  
متوز/يوليـه   ١٣) املؤرخ ١٩٩٨( ١١٨١إىل قراراته  إذ يشري  
ــؤرخ ١٩٩٩( ١٢٢٠و  ١٩٩٨ ــاير   ١٢) املـ ــانون الثاين/ينـ  ١٩٩٩كـ

وإىل بيـاين رئيسـه    ١٩٩٩آذار/مارس  ١١) املؤرخ ١٩٩٩( ١٢٣١ و
  ،١٩٩٩أيار/مايو  ١٥كانون الثاين/يناير و  ٧املؤرخني 
بالتعاون الذي أبدته اجلماعة االقتصادية لدول غرب  وإذ يقر  
  يق الرصد التابع هلا،أفريقيا وفر
  إزاء احلالة اهلشة يف سرياليون، املستمر وإذ يعرب عن قلقه  

__________ 

  )٦٦(  S/1999/664.  
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ــرياليون    وإذ يؤكـــد   ــيادة سـ ــاحترام سـ ــزام مجيـــع الـــدول بـ التـ
  واستقالهلا السياسي وسالمتها اإلقليمية،

ــر     ــد نظــ ــؤرخ     وقــ ــام املــ ــني العــ ــادس لألمــ ــر الســ يف التقريــ
للمراقبـة يف سـرياليون،    عن بعثة األمم املتحـدة  ١٩٩٩حزيران/يونيه  ٤

  وإذ يالحظ التوصيات الواردة فيه،
متديــد واليــة بعثــة األمــم املتحــدة للمراقبــة يف   يقــرر  - ١  

  ؛١٩٩٩كانون األول/ديسمرب  ١٣سرياليون حىت 
أن التسوية السياسية العامة واملصاحلة الوطنية  يؤكد  - ٢  

ويرحـب   أمران أساسيان للتوصل إىل حل سـلمي للـرتاع يف سـرياليون،   
  بإجراء حمادثات يف لومي بني حكومة سرياليون وممثلي املتمردين؛

جبميع األطراف املعنية أن تظل علـى التزامهـا    يهيب  - ٣  
بعملية التفاوض وأن تبدي مرونة يف تعاملها مع تلـك العمليـة، ويؤكـد    
دعمـه الشـديد جلميـع املشـتركني يف جهـود الوسـاطة الـيت تبـذهلا األمــم         

طار عمليـة لـومي، وخباصـة املمثـل اخلـاص لألمـني العـام يف        املتحدة يف إ
يؤكد دعمه الشـديد للـدور    العمل الذي يضطلع به لتيسري احلوار، كما

الرئيسي الذي يضطلع به رئيس توغو بوصـفه الـرئيس احلـايل للجماعـة     
االقتصادية لدول غرب أفريقيا، ويشدد علـى االلتـزام القـوي للمجتمـع     

  السلمية املستدامة؛الدويل بدعم التسوية 
باعتزام األمني العـام، علـى النحـو املـبني      حييط علما  - ٤  

ــرات  ــره، الرجــوع إىل اجمللــس بتوصــيات     ٥٧إىل  ٥٢يف الفق مــن تقري
بشأن وجـود موسـع للبعثـة بواليـة ومفهـوم عمليـات مـنقحني يف حالـة         
جنــاح املفاوضــات بــني حكومــة ســرياليون وممثلــي املتمــردين يف لــومي،   

نه ينبغي النظر يف توسيع نطاق نشر البعثة يف هناية املطـاف مـع   ويؤكد أ
  مراعاة األحوال األمنية؛

إىل األمني العـام أن يطلـع اجمللـس أوال بـأول      يطلب  - ٥  
  على احلالة يف سرياليون؛

  إبقاء املسألة قيد نظره الفعلي. يقرر  - ٦  
  

(اجللسـة   ١٩٩٩آب/أغسطس  ٢٠املقرر املؤرخ   
  )١٩٩٩( ١٢٦٠): القرار ٤٠٣٥

، قــــدم األمــــني العــــام إىل ١٩٩٩متوز/يوليــــه  ٣٠يف   
اجمللـــس تقريـــره الســـابع عـــن بعثـــة مـــراقيب األمـــم املتحـــدة يف 

. وقــال األمــني العــام يف تقريــره إن التوقيــع علــى )٦٧(ســرياليون
اتفــاق لــومي للســالم بــني حكومــة ســرياليون واجلبهــة املتحــدة 

__________ 

  )٦٧(  S/1999/836  وAdd.1.  

نســبة لســرياليون، الثوريــة يشــكل خطــوة كــبرية إىل األمــام بال  
ــأ كــال اجلــانبني لتحليهمــا باملرونــة الــيت جعلــت مــن هــذا     وهّن
االتفــاق أمــرا ممكنــا. وقــال إن الفضــل يعــود أيضــا إىل اجملتمــع  
ــا،      ــدول غــرب أفريقي ــدويل، وخباصــة اجلماعــة االقتصــادية ل ال
نظرا ملـا أبـداه مـن قيـادة يف مجـع الطـرفني معـا وتسـهيل إبـرام          

ن أن التحديات املقبلة ستكون شـاقة،  االتفاق. بيد أنه حذر م
وســيكون مــن بينــها نــزع الســالح وتســريح املقــاتلني، وإعــادة 
ــة لســلطاهتا، وضــرورة      ــاجهم يف اجملتمــع، واســتعادة الدول إدم
تلبية االحتياجات اإلنسانية. وشـدد علـى أن االمتثـال الصـارم     
لبنود االتفاق من كال اجلانبني ال غىن عنه وأن اجملتمـع الـدويل   

األمم املتحـدة لـديهما مسـؤولية هامـة يف مسـاعدة سـرياليون       و
وضمان استمرار الزخم يف هـذه العمليـة، ال سـيما يف املرحلـة     
ــذلك        ــاق الســالم مباشــرة. ول ــع اتف ــيت تعقــب توقي احلرجــة ال
أوصــى األمــني العــام بــأن يوافــق جملــس األمــن، كخطــوة أوىل  

ــم املتحـــ    ــراقيب األمـ ــة مـ ــيع املؤقـــت لبعثـ ــة، بالتوسـ دة يف فوريـ
  سرياليون.
آب/أغســطس  ٢٠، املعقــودة يف ٤٠٣٥ويف اجللســة   
ــه يف     ١٩٩٩ ــد مت التوصـــل إليـ ــان قـ ــاهم الـــذي كـ ــا للتفـ وفقـ

مشاورات اجمللس السابقة، أدرج اجمللس تقرير األمني العـام يف  
  جدول أعماله.

ــل        ــا) ممثـ ــرئيس (ناميبيـ ــا الـ ــها، دعـ ــة نفسـ ويف اجللسـ
ركة يف املناقشـة بـدون أن   سرياليون، بناء على طلبـه، إىل املشـا  

  يكون له احلق يف التصويت.
ــاه اجمللــس إىل       ــرئيس انتب ويف اجللســة نفســها، وّجــه ال

ــس        ــاورات اجمللـ ــالل مشـ ــد خـ ــد أُعـ ــان قـ ــرار كـ ــروع قـ مشـ
  .)٦٨(السابقة

__________ 

  )٦٨(  S/1999/874.  
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وأبلغ ممثل سرياليون اجمللس بأنـه بعـد حمادثـات طويلـة       
 ومؤملــة أجريــت يف لــومي مــع اجلبهــة املتحــدة الثوريــة، وقعــت
حكومــة ســرياليون علــى اتفــاق شــامل للســالم مــع اجلبهــة يف   

. وأعــرب عــن امتنــان وفــد بلــده جمللــس  ١٩٩٩متوز/يوليــه  ٧
األمن ألنه يعترف ويشيد، يف مشروع القـرار املعـروض عليـه،    
بـــاجلهود الشـــجاعة الـــيت بذلتـــها حكومـــة ســـرياليون لتحقيـــق 
السالم. وقـال إنـه يـرى أن أمـن وسـالمة شـعب سـرياليون يف        
غاية األمهيـة وأن اتفـاق السـالم املوقـع يف لـومي سـيظل اتفاقـا        
ــاربني.      ــالح احملـ ــزع سـ ــاح يف نـ ــق النجـ ــني حتقيـ ــا إىل حـ هشـ

ــواليتني املنقحــتني     وفيمــا ــة بشــأن ال يتعلــق باملشــاورات اجلاري
لفريق الرصد التابع للجماعـة االقتصـادية لـدول غـرب أفريقيـا      

ــرياليون،    ــدة يف سـ ــم املتحـ ــراقيب األمـ ــة مـ ــن   ولبعثـ ــال إن مـ قـ
الضروري احملافظـة علـى الوجـود اهلـام يف البلـد لفريـق الرصـد        
ــه درايــة     الــذي نفــذ عمليــة مماثلــة لــرتع الســالح يف ليربيــا، ول
بتضــاريس املنطقــة وكــذلك بالتكتيكــات التشــغيلية للمقــاتلني  
يف ســرياليون، وهــو قــد اضــطلع بعمــل علــى نفــس القــدر مــن  

ملخبــأة. ولــذلك ترحــب األمهيــة يتمثــل يف اســتعادة األســلحة ا 
حكومة سـرياليون ترحيبـا حـارا مبختلـف األحكـام الـواردة يف       
مشروع القرار واملتعلقة بضرورة تقدمي املساعدة الدولية دعما 
لفريـــق الرصـــد، ولربنـــامج نـــزع الســـالح والتســـريح وإعـــادة 
اإلدماج، ولإلغاثة اإلنسانية والتعمري طويل األجـل واالنتعـاش   

  .)٦٩(ي والتنميةاالقتصادي واالجتماع
وأشاد ممثل اململكة املتحدة حبكومـة سـرياليون وبكـل      

سيما الدور الذي قام بـه فريـق    من سعى إلحالل السالم، وال
الرصد التابع للجماعة االقتصادية لـدول غـرب أفريقيـا، وقـال     
إن هذا البلـد حباجـة إىل جهـود منسـقة ومسـتدمية مـن جانـب        

ائم. وتنظـر اململكـة املتحـدة    اجملتمع الدويل لكفالـة السـالم الـد   
إىل مشروع القرار على أنه داللة علـى تصـميم األمـم املتحـدة     

__________ 

  )٦٩(  S/PV.4035  وCorr.1 ٤إىل  ٢، الصفحات.  

علــى دعــم تنفيــذ اتفــاق لــومي. وعلــى الــرغم مــن أن هــذا         
ــا عــن مــرتكيب      ــه يتضــمن عفــوا عام ــا، ألن ــيس مثالي االتفــاق ل
الفظـائع، فإنــه يشــكل أحــد اخليــارات الصــعبة الــيت كــان علــى  

ــة ســرياليون أن تتخــذها   ــاخلطوات   حكوم ــتكلم ب . ورحــب امل
اليت اختذهتا حكومة سـرياليون، وشـدد علـى ضـرورة الشـروع      
فــورا يف نــزع الســالح والتســريح وإعــادة اإلدمــاج. وحــث       
اجمللس على إنشاء عملية كاملـة لألمـم املتحـدة حلفـظ السـالم      
من أجل املساعدة على تنفيـذ اتفـاق السـالم وهتيئـة منـاخ مـن       

أن تتفــق األمــم املتحــدة وفريــق   الثقــة، وأعــرب عــن األمــل يف 
الرصد قريبا على جماالت مسؤولية كل منهما مبوجـب النظـام   

  .)٧٠(اجلديد حلفظ السالم
وقــال ممثــل الواليــات املتحــدة إن بلــده يظــل ثابتــا يف     

تأييده التفاق لومي وهو على اسـتعداد للمسـاعدة يف تنفيـذه.    
هــود الــيت وال تــزال الواليــات املتحــدة أيضــا ملتزمــة بتأييــد اجل 

يبــذهلا فريــق املــراقبني العســكريني التــابع للجماعــة االقتصــادية  
لدول غرب أفريقيا (فريق الرصـد التـابع للجماعـة االقتصـادية     
لدول غرب أفريقيا) يف تنفيذ اتفاق لومي. ولكن علـى الـرغم   
مــن أن الواليــات املتحــدة تؤيــد هــذا االتفــاق بالكامــل، فإهنــا   

التفاق املتعلقة بـالعفو، وهـي تتطلـع    تشعر بالقلق إزاء أحكام ا
بذلك إىل اإلنشاء املبكر للجنة احلقيقة واملصاحلة، مثلما يدعو 
إىل ذلك االتفاق. وهي تظل أيضا منفتحة إزاء احتمال إنشـاء  
بعثة دولية موضوعية لتقصي احلقائق بغية توثيق األدلة املتعلقـة  

ة واملصـاحلة  بالفظائع املرتكبـة وتـوفري املعلومـات للجنـة احلقيقـ     
كأساس ألعماهلا. وتؤيد الواليـات املتحـدة نشـر عـدد إضـايف      
مـــن مـــراقيب األمـــم املتحـــدة العســـكريني واملـــوظفني الطبـــيني  
وغريهم من مـوظفي الـدعم بغيـة املسـاعدة علـى تنفيـذ اتفـاق        

  .)٧١(لومي يف سرياليون
__________ 

  .٥و  ٤املرجع نفسه، الصفحتان   )٧٠(  
  .١٥و  ١٤املرجع نفسه، الصفحتان   )٧١(  
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وشدد عدة متكلمني آخرين أيضا علـى التقـدم الـذي      
واجلبهـة املتحـدة الثوريـة يف التنفيـذ      أحرزته حكومة سـرياليون 

الكامل التفاق السالم، وأثنوا على اجلهود الدؤوبة اليت تبـذهلا  
اجلماعة االقتصادية لـدول غـرب أفريقيـا وفريـق الرصـد التـابع       
هلــا مــن أجــل املســاعدة علــى اســتعادة الســلم واالســتقرار يف     

مؤقتـة  البلد. وأيدوا مجيعـا توصـية األمـني العـام بـاإلذن بزيـادة       
يف عـــدد املـــراقبني العســـكريني التـــابعني لبعثـــة مـــراقيب األمـــم   
ــى أن      ــتكلمني جمــددا عل املتحــدة يف ســرياليون. وأكــد كــل امل
للمجتمع الـدويل واألمـم املتحـدة مسـؤولية هامـة يف مسـاعدة       
سرياليون يف ضـمان اسـتمرار الـزخم يف عمليـة السـالم. وقـال       

يـزال هشـا ولـذلك     بعض املتكلمني إن السـلم يف سـرياليون ال  
من الالزم جدا أن يبذل الطرفان كـل مـا يف وسـعهما لتوطيـد     

إحرازها. وينطبق هـذا أيضـا بالدرجـة األوىل     املكاسب اليت مت
ــيهم أن     ــذين عل ــة يف ســرياليون ال علــى ممثلــي القــوات املتحارب
ميتثلوا التفاق السـالم. وأكـد املتكلمـون جمـددا علـى أن األمـر       

ة علـى البلـدان اجملـاورة واملنظمـات     يتوقف أيضـا بدرجـة كـبري   
اإلقليمية، وعلى املناخ الذي سـيجري يف ظلـه بنـاء السـالم يف     

  .)٧٢(سرياليون
ويف اجللسة نفسها، طُـرح مشـروع القـرار للتصـويت       

ــرار   )، ويف ١٩٩٩( ١٢٦٠واعُتمــــد باإلمجــــاع بوصــــفه القــ
  يلي نصه:  ما

  إن جملس األمن،  
 حزيــران/ ٥املــؤرخ ) ١٩٩٨( ١١٧١إىل قراراتــه  إذ يشــري  

 ١٩٩٨متوز/يوليـــــه  ١٣) املـــــؤرخ ١٩٩٨( ١١٨١و  ١٩٩٨يونيـــــه 
__________ 

ــ ٥املرجـــع نفســـه، الصـــفحة   )٧٢(    ٦ي)؛ والصـــفحة (االحتـــاد الروسـ
 ٨و  ٧(الصني)؛ والصـفحتان   ٧و  ٦(األرجنتني)؛ والصفحتان 

 ١٠و  ٩(غـابون)؛ والصـفحتان    ٩و  ٨(ماليزيـا)؛ والصـفحتان   
ــا)؛ والصـــفحات  ــا)؛ والصـــفحة  ١٢إىل  ١٠(فرنسـ  ١٢(غامبيـ
ــفحتان   ــدا)؛ والصـ ــفحة   ١٣و  ١٢(كنـ ــرين)؛ والصـ  ١٣(البحـ
ــلوفينيا)؛ والصــفحة   ــدا)؛ والصــف  ١٤(س  ١٦و  ١٥حتان (هولن

  (ناميبيا).

، وإىل غريهــا مــن ١٩٩٩آذار/مــارس  ١١) املــؤرخ ١٩٩٩( ١٢٣١ و
  ،١٩٩٩أيار/مايو  ١٥القرارات ذات الصلة وإىل بيان رئيسه املؤرخ 

إىل أن واليـة بعثـة األمـم املتحـدة للمراقبـة يف       وإذ يشري أيضا  
ــران/ ١١) املــؤرخ ١٩٩٩( ١٢٤٥وفقــا لقــراره  ســرياليون متتــد،  حزي

  ،١٩٩٩كانون األول/ديسمرب  ١٣، حىت ١٩٩٩يونيه 
ــرياليون    وإذ يؤكـــد   ــيادة سـ ــاحترام سـ ــزام مجيـــع الـــدول بـ التـ

  واستقالهلا السياسي وسالمتها اإلقليمية،
ــام املـــؤرخ   وقـــد نظـــر   ــر األمـــني العـ ــه  ٣٠يف تقريـ متوز/يوليـ
١٩٩٩،  

ق السالم بـني حكومـة سـرياليون    بتوقيع اتفا يرحب  - ١  
، ١٩٩٩متوز/يوليـه   ٧واجلبهة املتحدة الثورية لسرياليون، يف لومي، يف 

ــثين علــى رئــيس توغــو، واملمثــل اخلــاص لألمــني العــام، واجلماعــة         وي
االقتصادية لدول غرب أفريقيا، ومجيـع مـن اشـتركوا يف تسـهيل إجـراء      

  ذا اإلجناز؛املفاوضات يف لومي، ملا أسهموا به يف حتقيق ه
على حكومـة سـرياليون جلهودهـا الشـجاعة يف      يثين  - ٢  

ــدابري تشــريعية          ــن خــالل اختــاذ ت ــا يف ذلــك م ــق الســلم، مب ــبيل حتقي س
باإلضافة إىل تدابري أخرى متخذة فعال مـن أجـل تنفيـذ اتفـاق السـالم،      
ويــثين أيضــا علــى قيــادة اجلبهــة املتحــدة الثوريــة الختاذهــا هــذه اخلطــوة   

إحالل السالم، ويهيـب هبمـا العمـل معـا لكفالـة التنفيـذ        احلامسة صوب
  الكامل ألحكام هذا االتفاق؛

ــا  - ٣   ــثين أيضـ ــة    يـ ــابع للجماعـ ــد التـ علـــى فريـــق الرصـ
ــارز الــذي قدمــه صــوب      ــا لإلســهام الب ــدول غــرب أفريقي االقتصــادية ل
استعادة األمن واالستقرار يف سرياليون ومحاية املـدنيني وتعزيـز التوصـل    

سلمية للرتاع. وحيث مجيع الدول على مواصلة تقدمي الـدعم   إىل تسوية
الــتقين والســوقي واملــايل إىل فريــق الرصــد مــن أجــل مســاعدته علــى         
مواصــلة االضــطالع هبــذا الــدور يف ســرياليون، مبــا يف ذلــك مــن خــالل  
صندوق األمم املتحدة االسـتئماين املنشـأ مـن أجـل دعـم أنشـطة حفـظ        

  يف سرياليون؛ السالم واألنشطة املتصلة هبا
ــأذن  - ٤   ــم املتحــدة      ي ــة األم ــت لنطــاق بعث بتوســيع مؤق

مـن املـراقبني العسـكريني، مـع      ٢١٠للمراقبة يف سرياليون ليبلـغ قوامهـا   
تــوفري مــا يلــزم مــن معــدات ودعــم إداري وطــيب ألداء املهــام املبينــة يف    

من تقرير األمني العام، ويقرر أن جيري نشر هؤالء املـراقبني   ٣٨الفقرة 
ــة، وأن       ــذلك األحــوال األمني العســكريني اإلضــافيني حســبما تســمح ب
يعملوا يف الوقت الراهن يف إطار أمين يوفره فريـق الرصـد، علـى النحـو     

  من التقرير؛ ٣٩املشار إليه يف الفقرة 
ــة ســالمة مــوظفي األمــم املتحــدة     يشــدد  - ٥   ــى أمهي عل

ــة، ويال   ــهم وحريتـــهم يف احلركـ ــا وأمنـ ــرتبطني هبـ ــراد املـ حـــظ أن واألفـ
حكومة سرياليون واجلبهـة املتحـدة الثوريـة قـد وافقتـا يف اتفـاق السـالم        
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علـــى تـــوفري الضـــمانات يف هـــذا الصـــدد، وحيـــث مجيـــع األطـــراف يف  
سرياليون علـى أن حتتـرم احترامـا كـامال مركـز مـوظفي األمـم املتحـدة         

  واألفراد املرتبطني هبا؛
ــأذن  - ٦   ــؤ   يـ ــة يف الشـ ــة العاملـ ــر البعثـ ــز عناصـ ون بتعزيـ

السياسية واملدنية واإلعالم وحقوق اإلنسان ومحاية الطفل، على النحـو  
من تقرير األمني العـام، مبـا يف ذلـك عـن      ٥١إىل  ٤٠املبني يف الفقرات 

طريق تعيني نائب للممثل اخلاص لألمـني العـام وتوسـيع مكتـب املمثـل      
  اخلاص لألمني العام؛

اف املعنيـة  املشاورات اجلارية فيما بني األطريشجع   - ٧  
بشأن ترتيبات حفظ السالم مسـتقبال يف سـرياليون، مبـا يف ذلـك املهـام      
ــم املتحــدة،        ــق الرصــد واألم ــات فري ــوام ووالي ــها، وق املتصــلة بكــل من
ويرحب بعزم األمني العـام علـى أن يعـود إىل اجمللـس مبقترحـات شـاملة       

  بشأن حتديد والية ومفهوم جديدين لعمليات البعثة؛
ــة وســائر اجلماعــات   باجل يهيــب  - ٨   بهــة املتحــدة الثوري

املسلحة يف سرياليون الشروع فورا يف تسريح أفرادها وتسليم أسلحتها 
وفقا ألحكام اتفاق السـالم واملشـاركة بصـورة كاملـة يف برنـامج نـزع       

  السالح والتسريح وإعادة اإلدماج يف سرياليون؛
مجيــع الــدول واملنظمــات الدوليــة علــى تــوفري   حيــث  - ٩  

ارد للمساعدة يف جناح سري برنامج نزع السـالح والتسـريح وإعـادة    املو
اإلدماج، وال سيما من خـالل الصـندوق االسـتئماين الـذي أنشـأه هلـذا       

  الغرض البنك الدويل لإلنشاء والتعمري؛
ــق الســلم واملصــاحلة     يؤكــد  - ١٠   احلاجــة امللحــة إىل حتقي

سـرياليون، وحيـيط   الوطنية وتعزيز املساءلة واحتـرام حقـوق اإلنسـان يف    
مــن تقريــر  ٥٤علمــا يف هــذا الســياق بــاآلراء املعــرب عنــها يف الفقــرة   

ــق       ــاق الســالم مــن أحكــام تتعل ــا ورد يف اتف ــام، ويرحــب مب األمــني الع
بإنشاء جلنة حتري احلقيقة وحتقيـق املصـاحلة، وجلنـة حقـوق اإلنسـان يف      

العمــل ســرياليون، ويهيــب حبكومــة ســرياليون واجلبهــة املتحــدة الثوريــة  
ــار الــزمين         ــاء يف غضــون اإلط ــتني بــدون إبط ــاتني اللجن ــاء ه ــى إنش عل

  املنصوص عليه يف اتفاق السالم؛
باعتماد األطراف املعنية يف سـرياليون للبيـان    يرحب  - ١١  

ــى، يف      ــة إىل أن ُتراعـ ــى احلاجـ ــد علـ ــان، ويؤكـ ــوق اإلنسـ ــق حبقـ املتعلـ
اليون باعتبـار  املساعدة الدوليـة، معاجلـة قضـايا حقـوق اإلنسـان يف سـري      

ذلك خطوة صوب كفالـة املسـاءلة يف ذلـك البلـد، علـى النحـو املشـار        
  من تقرير األمني العام؛ ٢٠إليه يف الفقرة 

احلاجــة إىل قيــام اجملتمــع الــدويل وحكومــة      يؤكــد  - ١٢  
ســرياليون بتصــميم وتنفيــذ بــرامج تعــاجل االحتياجــات اخلاصــة لضــحايا  

ــن تعرضــوا لتشــويه تســ     بب يف عاهــات مســتدمية.  احلــرب، وخباصــة م
ويرحب، يف هذا الصدد، بالتزام حكومة سرياليون، حسبما تنص عليـه  

املادة التاسعة والعشرون من اتفاق السالم، بإنشاء صندوق خـاص هلـذا   
  الغرض؛

ــة إىل تقــدمي املســاعدة     يؤكــد  - ١٣   احلاجــة املاســة والبالغ
مـن هـذا البلـد     اإلنسانية إىل شعب سرياليون، وال سيما يف اجلزء الكبري

الذي مل تتمكن وكـاالت اإلغاثـة حـىت اآلن مـن الوصـول إليـه، وحيـث        
مجيع الدول واملنظمات الدولية على تقـدمي هـذه املسـاعدة، علـى سـبيل      
األولوية، استجابة للنداء املنقح املوحد املشترك بني الوكاالت، الصـادر  

  ؛١٩٩٩يف متوز/يوليه 
ل وصول املساعدة جبميع األطراف كفالة سب يهيب  - ١٤  

اإلنسانية بأمان ودون عوائق إىل احملتاجني إليهـا يف سـرياليون، وضـمان    
ــام ألحكــام       ــرام الت ــوظفي املســاعدة اإلنســانية، واالحت ــن م ســالمة وأم

  القانون اإلنساين الدويل ذات الصلة؛
احلاجة إىل توفري املساعدة املستمرة والسـخية   يؤكد  - ١٥  

ــل املت  ــة األجــ ــام الطويلــ ــادي  للمهــ ــاش االقتصــ ــالتعمري واإلنعــ ــة بــ علقــ
ــدول واملنظمــات      ــع ال ــة يف ســرياليون، وحيــث مجي واالجتمــاعي والتنمي

  الدولية على املشاركة واملسامهة بنشاط يف هذه اجلهود؛
بالتزام حكومة سرياليون بالعمل مـع منظمـة    يرحب  - ١٦  

األمــم املتحــدة للطفولــة ومكتــب املمثــل اخلــاص لألمــني العــام لشــؤون   
ــة األخــرى مــن أجــل    األ طفــال والرتاعــات املســلحة والوكــاالت الدولي

توجيه اهتمام خاص إىل العملية الطويلة األجـل إلعـادة تأهيـل املقـاتلني     
ــة     ــة أيضــا علــى تلبي مــن األطفــال يف ســرياليون، ويشــجع اجلهــات املعني
االحتياجات اخلاصة جلميع األطفال املتأثرين بالرتاع يف سرياليون مبا يف 

ن خالل برنامج نزع السالح والتسريح وإعادة اإلدماج، وجلنـة  ذلك م
ــدعم لألطفــال      ــوفري ال حتــري احلقيقــة وحتقيــق املصــاحلة، وعــن طريــق ت
ضحايا التشـويه واالسـتغالل اجلنسـي واالختطـاف، وخلـدمات التأهيـل       
الصحي والتعليم وإبراء األطفال املصابني بصـدمات، وحلمايـة األطفـال    

  د؛الذين ال يرافقهم أح
مبــا قــرره األمــني العــام مــن أن تعمــد األمــم   يرحــب  - ١٧  

ــدوليني، إىل وضــع هنــج     ــوطنيني وال املتحــدة، بالتشــاور مــع الشــركاء ال
إطــاري اســتراتيجي مــن أجــل ســرياليون، وذلــك علــى حنــو مــا جــاء يف  

  من تقريره؛ ٤٤الفقرة 
إىل األمـني العـام أن يبقـي اجمللـس علـى علـم        يطلب  - ١٨  

 سرياليون، وأن يقدم تقريرا إضافيا إىل اجمللـس يف أقـرب   وثيق باحلالة يف
وقت ممكن، يشتمل على توصيات تتعلق بوالية وهيكل الوجود املعـزز  

  لألمم املتحدة فيما يتعلق حبفظ السالم، الذي قد يلزم يف هذا البلد؛
  أن يبقي املسألة قيد نظره الفعلي. يقرر  - ١٩  
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 ١٩٩٩تــوبر تشــرين األول/أك ٢٢املقــرر املــؤرخ   
  )١٩٩٩( ١٢٧٠)، القرار ٤٠٥٤(اجللسة 

، وعمــال بطلــب جملــس ١٩٩٩أيلول/ســبتمرب  ٢٣يف   
ــزِّز لألمــم        ــن توصــيات بشــأن واليــة وهيكــل وجــود مع األم
املتحدة يف جمال حفظ السـالم قـد يلـزم يف البلـد، قـدم األمـني       
العام إىل اجمللس التقرير الثامن عـن بعثـة مـراقيب األمـم املتحـدة      

. وقــال األمــني العــام يف تقريــره إن ســرياليون  )٧٣(اليونيف ســري
ــومي        ال ــاق ل ــت بفضــل اتف ــا متكن ــرغم مــن أهن ــى ال ــزال، عل ت

ــذي جنــم عــن الصــراع       للســالم مــن إصــالح بعــض الضــرر ال
الطويل ومن العودة إىل طريق السالم واالزدهار، حباجة ماسـة  
إىل األمن. وبـدون تـوافر األمـن سـيكون مـن املسـتحيل تنفيـذ        

ــامج نــزع الســالح وتســريح حنــو   بر  مــن املقــاتلني  ٤٥ ٠٠٠ن
السابقني، ومن بينهم الكثري مـن األطفـال، ممـا يزيـل األخطـار      
اليت هتدد استقرار الدولـة. وشـدد األمـني العـام علـى أن األمـم       
املتحدة تستطيع أن تقوم بدورها يف تعزيز األمـن يف سـرياليون   

ة. ومـن شـأن   عن طريق النشر السريع لقوة حفـظ سـالم عتيـد   
هذه القوة، اليت نص عليها اتفاق لومي، أن تسـتكمل اجلهـود   
احملمــودة الــيت بــذهلا فريــق الرصــد التــابع للجماعــة االقتصــادية   
لــدول غــرب أفريقيــا خــالل آخــر ســنتني ونصــف الســنة، وأن 
تضم عددا كبريا مـن الوحـدات الـيت أتاحتـها بلـدان اجلماعـة.       

اجمللـس بنشـر قـوة األمـم      وأوصى األمني العام أيضـا بـأن يـأذن   
املتحدة اليت، إىل جانب املراقبني العسـكريني والعناصـر املدنيـة    
التابعني للبعثة، سُتعرف باسم بعثة األمم املتحـدة يف سـرياليون   

(UNAMSIL) ومبــا أن اجملتمــع الــدويل لــن يكــون قــادرا علــى .
احلفاظ على وجود عسكري كبري يف سـرياليون إىل أجـل غـري    

حـــث األمـــني العـــام حكومـــة ســـرياليون علـــى مســـمى، فقـــد 
اإلســراع بإنشــاء وتــدريب شــرطتها الوطنيــة وقواهتــا املســلحة   

__________ 

  )٧٣(  S/1999/1003.  

اللتني أكد أن بدوهنما لن يتسـىن حتقيـق اسـتقرار طويـل األمـد      
  ومصاحلة وطنية وإعادة إعمار للبلد.

تشــرين األول/  ٢٢، املعقــودة يف ٤٠٥٤ويف اجللســة   
ن قـد مت التوصـل إليــه   وفقـا للتفـاهم الـذي كـا     ١٩٩٩أكتـوبر  

يف مشاورات اجمللس السابقة، أدرج اجمللس يف جـدول أعمالـه   
  تقرير األمني العام.

ــرئيس       ــا ال ــس، دع ــة اجملل ويف اجللســة نفســها، ومبوافق
(االحتاد الروسي) ممثلي نيجرييا وسرياليون، بناء على طلبهما، 
ــق يف     ــه احلــ ــون لــ ــدون أن يكــ ــة بــ ــاركة يف املناقشــ إىل املشــ

. ووّجه الرئيس أيضا، وفقا للتفـاهم الـذي كـان قـد     التصويت
مت التوصل إليـه يف مشـاورات اجمللـس السـابقة، مبوجـب املـادة       

مــن النظــام الــداخلي املؤقــت للمجلــس، دعــوة إىل الســيد  ٣٩
ــام املعــين باألطفــال     ــل اخلــاص لألمــني الع ــو، املمث أوالرا أوتون

  والصراع املسلح.
انتباه أعضاء اجمللـس  ويف اجللسة نفسها، وّجه الرئيس   

ــس        ــد خــالل مشــاورات اجملل ــد أُع ــان ق ــرار ك إىل مشــروع ق
  .)٧٤(السابقة

ويف اجللسة نفسها، قـال املمثـل اخلـاص لألمـني العـام        
املعــين باألطفــال والصــراع املســلح إنــه يقتــرح، علــى ضــوء        

ــا ــيت      م ــدان يف ســرياليون وكــذلك املناقشــات ال ــهده يف املي ش
ووكــــاالت األمــــم املتحــــدة أجراهــــا مــــع القــــادة الــــوطنيني 

ــن أجــل       ــامج عمــل خاصــا م ــة، برن واملنظمــات غــري احلكومي
نقطــة ويتضـمن عــدة تــدابري   ١٥أطفـال ســرياليون مكـون مــن   

ومبــادرات. ومــن بــني العناصــر الرئيســية هلــذا الربنــامج وجــود 
حاجة ماسة إىل إنشـاء جلنـة وطنيـة معنيـة باألطفـال مـن أجـل        

اغال أساســيا يف فتــرة ضــمان أن تكــون محايتــهم ورعايتــهم شــ
بعد احلرب. ودعا املتكلم إىل دمج محاية األطفال يف واليـة   ما

__________ 

  )٧٤(  S/1999/1069.  
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وعمليــات بعثــة األمــم املتحــدة يف ســرياليون، مشــددا علــى أن 
تسريح األطفال وإعادة إدماجهم حيتاجان إىل اهتمـام خـاص.   
وذكــر أيضــا أنــه ملــا كــان عــدد مــن املســائل العــابرة للحــدود، 

سلحة الصغرية وحتركات الالجـئني وجتنيـد   فيها تدفقات األ مبا
األطفال عرب احلدود واقتفـاء أثـر األسـر ولّـم الشـمل، يـؤثر يف       
محاية حقوق األطفال داخل سـرياليون، فقـد اقُترحـت مبـادرة     
علــى مســتوى البلــدان اجملــاورة يف املنطقــة دون اإلقليميــة الــيت   

  .)٧٥(تضم سرياليون وغينيا وليربيا
ــرياليون      ــل سـ ــال ممثـ ــرار   وقـ ــروع القـ ــاد مشـ إن اعتمـ

املعروض على اجمللس، الذي يأذن بإنشاء ونشـر عمليـة كاملـة    
إىل ختفيـف   يلألمم املتحدة حلفظ السالم يف سرياليون، سيؤد

األعباء عن شعبه وسيوفر أيضـا جلميـع أهـايل سـرياليون غطـاء      
إضــافيا مــن األمــن األكثــر دوامــا. وبينمــا أعــرب املــتكلم عــن   

تقـوم بـه بعثـة األمـم املتحـدة يف سـرياليون        تقديره للدور الذي
يف عملية السالم، أشار إىل أهنا مل تكن مؤهلـة ملواجهـة بعـض    
احلــاالت الــيت ســبقت أو أعقبــت اتفــاق لــومي للســالم الــذي   
وقّعت عليه حكومة سرياليون واجلبهة املتحـدة الثوريـة. وقـال    

مــن   ١٤إن وفــد بلــده يــود أن يســلط الضــوء علــى الفقــرة       
لقـــرار الـــيت مـــن شـــأهنا أن يـــأذن اجمللـــس، متصـــرفا مشـــروع ا

مبوجب الفصل السابع من امليثاق لبعثة األمم املتحـدة اجلديـدة   
الالزمـــة لكفالـــة أمـــن يف ســـرياليون بـــأن تتخـــذ، اإلجـــراءات 

لمدنيني من أخطـار  لماية توفر احلأفرادها وحرية تنقلهم، وأن 
هــذه  . وقــال إن وفــد بلــده يــرى تفســريالعنــف البــدين احملــدق

الفقرة مبثابة ضمانة حلفظة السالم الدوليني وكـذلك للمـدنيني   
األبرياء. وفيما يتعلق باجلانب الثاين من مشروع القـرار، ذكـر   
ــم         ــني األم ــي ب ــاون العمل ــة التع ــى فعالي ــد عل ــه يؤك ــتكلم أن امل
املتحدة واملنظمات األفريقية اإلقليمية ودون اإلقليمية يف جمـال  

رب اســتمرار وجــود فريــق الرصــد  أنشــطة حفــظ الســالم. واعتــ 
__________ 

  )٧٥(  S/PV.4054 ٥إىل  ٣، الصفحات.  

التــابع للجماعــة االقتصــادية لــدول غــرب أفريقيــا يف ســرياليون 
أمرا حيويا لنجاح تنفيـذ اتفـاق لـومي للسـالم وتعزيـز السـالم       
يف هــذا البلــد، وناشــد اجمللــس أن يبــذل مــا يف وســعه لضــمان  

  .)٧٦(بقاء فريق الرصد يف سرياليون يف الوقت الراهن
إن مشــروع القــرار املنشــئ لبعثــة  وقــال ممثــل نيجرييــا   

األمــم املتحــدة يف ســرياليون سيشــكل تطــورا بــارزا يف الســعي 
إىل السالم الدائم يف هذا البلد، مما سيكون له أثره على األمـم  
املتحــدة واجلماعــة االقتصــادية لــدول غــرب أفريقيــا ونيجرييــا   
وســرياليون. ويشــكل مشــروع القــرار بالنســبة لألمــم املتحــدة  

فـاء مبسـؤولياهتا األساسـية عـن صـيانة السـلم واألمـن        فرصة للو
الـدوليني. وهـو ميثـل كـذلك حماولـة ملموسـة ملسـاعدة منطقـة         
غرب أفريقيا دون اإلقليمية على حـل صـراع حملـي. وبالنسـبة     
لنيجرييا، فإن إنشـاء بعثـة األمـم املتحـدة يف سـرياليون ال يـربر       

لســلم فحســب اقتناعهــا بــأن أزمــة ســرياليون تشــكل هتديــدا ل  
واألمـن الـدوليني، بـل تـزيح عنــها أيضـا عبئـا كـبريا كـان يقــع         
على عاتقها من حيث املوارد البشرية واملادية. وشدد علـى أن  
جهــود نيجرييــا يف ليربيــا، ومــؤخرا يف ســرياليون، تشــهد علــى 
ــوار       ــة يف حســن اجل ــزة املتمثل ــادئ العزي ــة املب ــا يف خدم تفانيه

نـه مـا مـن تنميـة ذات معـىن      واملسؤولية الـدوليني، واقتناعهـا بأ  
ميكــن أن حتقــق يف غيــاب الســلم واالســتقرار. وأكــد علــى أن  
نيجرييــا تقــف مســتعدة لالضــطالع بــدورها يف بعثــة األمــم       
املتحـــدة يف ســـرياليون مـــن أجـــل تيســـري تنفيـــذ اتفـــاق لـــومي 
للسالم. وأعرب املتكلم عن تأييد نيجرييا للبعثـة وإشـادهتا هبـا    

را ولكنــه مطلــوب مــن التعــاون بــني  باعتبارهــا متثــل نوعــا نــاد 
ــة للوفــاء بأحكــام الفصــل     األمــم املتحــدة ومنظمــة دون إقليمي
الثامن من ميثاق األمـم املتحـدة، وقـال إن وفـد بلـده يأمـل أن       
تســتمر األمــم املتحــدة يف اســتخدام هنــج مماثــل مــع املنظمــات   

__________ 

  .٧و  ٦املرجع نفسه، الصفحتان   )٧٦(  
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اإلقليمية ودون اإلقليمية األخرى سعيا لتحقيق السـلم واألمـن   
  .)٧٧(الدوليني
وقال ممثـل اململكـة املتحـدة إن مشـروع القـرار الـذي         

يوشك اجمللس أن يعتمده ميثل معلما هاما وبارزا على الطريـق  
الطويل والشـاق إىل إرسـاء سـلم دائـم يف سـرياليون. وبإنشـاء       
ــد      ــة األمــم املتحــدة يف ســرياليون، تكــون األمــم املتحــدة ق بعث

لــومي للســالم أســهمت بقــدر كــبري يف التأكــد مــن أن اتفــاق  
ــة    ــة يف ســـرياليون هـــي حالـ ميكـــن أن يـــنجح. وقـــال إن احلالـ
ــوم جملــس       ــة فرصــة واضــحة ليق ــار، وســيتيح إنشــاء البعث اختب
ــزامهم    ــار أن التـ ــدة بإظهـ ــاء األمـــم املتحـ األمـــن ومجيـــع أعضـ
ــى        ــق عل ــا ينطب ــا مثلم ــى أفريقي ــق عل بتســوية الصــراعات ينطب

أن  منــاطق االضــطرابات األخــرى حــول العــامل. وشــدد علــى   
جنـــاح البعثـــة ســـيعتمد بقـــدر كـــبري علـــى االنتشـــار املشـــترك   
والتعاون الوثيـق مـع فريـق الرصـد التـابع للجماعـة االقتصـادية        
لــدول غــرب أفريقيــا. ووصــف اســتعداد اجلماعــة االقتصــادية   
للعمل بالترادف مع األمم املتحدة يف سرياليون بأنه مثـال هـام   

م حـول العـامل. ويف   للتعاون مع اجلهود اإلقليميـة حلفـظ السـال   
اخلتـــام، قـــال إن اململكـــة املتحـــدة تعمـــل أيضـــا مـــع حكومـــة 
سرياليون من أجل إعادة هيكلة وتـدريب جـيش وقـوة شـرطة     
جديدين وحمترفني ومسـؤولني دميقراطيـا يف سـرياليون، وذلـك     
مــن أجــل محايــة شــعب هــذا البلــد وتشــجيع االســتقرار طويــل 

  .)٧٨(األمد
إن حـــل الصـــراع يف  وقـــال ممثـــل الواليـــات املتحـــدة  

سرياليون حيظى بأولوية قصوى لدى حكومة بلـده الـيت تسـلم    
ــظ الســالم       ــاملون يف حف ــدمها الع ــيت ق ــة ال باإلســهامات اهلائل
التــابعون لفريــق الرصــد، بقيــادة نيجرييــا، وتشــيد باســتعداد       
الفريق للبقاء يف امليدان وللمضي يف نـزع السـالح والتسـريح.    

__________ 

  .٨و  ٧املرجع نفسه، الصفحتان   )٧٧(  
  .١٠و  ٩املرجع نفسه، الصفحتان   )٧٨(  

ملتزمـــا بالعدالـــة واملســـاءلة  وقـــال أيضـــا إن وفـــد بلـــده يظـــل
وتشكيل جلنة احلقيقة واملصاحلة وجلنـة حلقـوق اإلنسـان مثلمـا     
ينص على ذلك اتفاق لومي للسالم. وهو يؤيد أيضـا تشـكيل   
جلنــة دوليــة لتقصــي احلقــائق للمســاعدة يف أعمــال وإجــراءات 

  .)٧٩(جلنيت احلقيقة واملصاحلة وحقوق اإلنسان
انــت احلالــة السياســية   وقــال ممثــل ماليزيــا إنــه ملــا ك      

ــظ        ــوة حلف ــإن ق ــة، ف ــل ومتقلب ــة، ب ــرياليون هش ــة يف س واألمني
السالم ذات قوام له مصداقيته وعتاد جيـد وواليـة جيـدة هـي     
ــذا         ــا. وهل ــة إليه ــام املوكل ــذ امله ــى تنفي ــدر عل ــيت تق وحــدها ال
السبب أكد وفد بلده احلاجة إىل إنشاء بعثة لألمم املتحـدة يف  

الســابع مــن ميثــاق األمــم املتحــدة،  ســرياليون مبوجــب الفصــل
ــة ”ومتاشــيا مــع  الــيت اقترحهــا األمــني  “ قواعــد االشــتباك املتين

مــــن تقريــــره املــــؤرخ    ٤٣العــــام هلــــذه البعثــــة يف الفقــــرة    
ــة    ١٩٩٩أيلول/ســبتمرب  ٢٣ ــى توضــيح أمهي ــا ســاعد عل . ومم

هـــذا االنشـــغال حـــادث أخـــذ الرهـــائن الـــذي مـــس مـــوظفي 
أفريقيـا وفريـق الرصـد التـابع     اجلماعة االقتصادية لـدول غـرب   

يف سـرياليون يف آب/أغسـطس    ةهلا وبعثة مراقيب األمـم املتحـد  
. وقــال إن وفــد بلــده ميكنــه أن يؤيــد صــيغة مشــروع    ١٩٩٩

القرار فيمـا يتعلـق بالفصـل السـابع. ومبـا أن جنـاح بعثـة األمـم         
املتحدة يف سرياليون سيؤثر على مستقبل بعثات حفظ السـالم  

املتحدة إرسـاهلا إىل منـاطق الصـراع األخـرى      اليت تنوي األمم
يف أفريقيـا، فــإن مــن املهــم أن ُتمــنح هــذه البعثــة األدوات الــيت  
تكفل هلا الفرصة لتأدية مهمتها بنجاح. وقال املتكلم إن وفـد  
بلده يرحب باستمرار فريق الرصد التابع للجماعة االقتصـادية  

ــا يف التواجــد يف ســرياليون لكــي     ــدول غــرب أفريقي يواصــل ل
ــذ اتفــاق         ــل تنفي ــه ويكف ــة ب ــة املنوط ــق الوالي ــن وف ــوفري األم ت

  .)٨٠(السالم
__________ 

  .١١و  ١٠املرجع نفسه، والصفحتان   )٧٩(  
  .١٢و  ١١ان املرجع نفسه، الصفت  )٨٠(  



النظر يف املسائل املندرجة يف إطار مسؤولية - الفصل الثامن 
جملس األمن عن صون السلم واألمن الدوليني
 

 

535 09-25531 
 

وقال ممثل فرنسا إن اجمللـس، باعتمـاده مشـروع قـرار       
يتعلــق ببعثــة األمــم املتحــدة يف ســرياليون وتوخيــه متديــد واليــة 
بعثة األمم املتحـدة يف مجهوريـة أفريقيـا الوسـطى، يسـتطيع أن      

ــادرة مشــجعة   خيلــص إىل أن هــذه التطــورات   ــل ب ــدة متث اجلدي
للقارة األفريقية اليت ستأخذ علما مبدى التفـتح الصـادق الـذي    
يعريه أعضاء جملس األمن لتطلعاهتا. وقال إن فرنسا تعتقـد أنـه   
عندما توجد فرص جادة حلسـم الصـراعات، فإنـه يـتعني علـى      
اجملتمع الـدويل، وجملـس األمـن يف املقـام األول، أن يقفـا جنبـا       

مع قادة أفريقيـا وشـعوهبا لتسـهيل التوصـل إىل حـل      إىل جنب 
ســلمي. وهــي تأمــل أن جيــري يف منــاطق أخــرى مــن أفريقيــا،  
وال سيما مجهورية الكونغـو الدميقراطيـة، تـوخي هـذا االلتـزام      
ــن     ــة مـ ــكل ملمـــوس يف عمليـ ــد بشـ ــرياليون املتجسـ ــأن سـ بشـ

  .)٨١(عمليات األمم املتحدة حلفظ السالم
مبشروع القـرار املنشـئ    ورّحب عدة متكلمني آخرين  

لبعثة األمم املتحدة يف سرياليون، وقالوا إن جملس األمن يتخـذ  
بــذلك خطــوة حامســة وضــرورية يف ســبيل دعــم اتفــاق لــومي   
للسالم. وما زالت احلالة يف سرياليون متقلبـة، ووجـود قواعـد    
اشــتباك متينــة ضــروري بالفعــل إذا أُريــد للبعثــة أن تضــطلع       

وحتمي نفسها واملدنيني املهددين. وأشـادوا   بالوالية املنوطة هبا
مجيعا بفريـق الرصـد التـابع للجماعـة االقتصـادية لـدول غـرب        

، نأفريقيا جلهوده املستمرة من أجل إحالل السالم يف سـرياليو 
وأعربوا عن تأييدهم ملواصلة التعاون الوثيق بـني فريـق الرصـد    

  .)٨٢(وبعثة األمم املتحدة يف سرياليون
مــن  ١٤األرجنــتني بــاألخص إىل الفقــرة وأشــار ممثــل   

مشــروع القــرار الــيت تــأذن لبعثــة األمــم املتحــدة يف ســرياليون    
بالتصرف مبوجب الفصل السابع مـن امليثـاق مـن أجـل حتقيـق      

__________ 

  .١٣املرجع نفسه، الصفحة   )٨١(  
 ١٥(هولنـــــدا)؛ والصـــــفحة  ١٤املرجـــــع نفســـــه، الصـــــفحة   )٨٢(  

 ١٩و  ١٨(الربازيــل)؛ والصــفحتان  ١٦(الصــني)؛ والصــفحة 
  (البحرين). ١٩(كندا)؛ والصفحة 

هــدفني حمـــددين مهــا: كفالـــة أمــن أفرادهـــا وحريــة تنقلـــهم،     
ومحايــة املــدنيني مــن أخطــار العنــف البــدين احملــدق. وقــال إن   

ــن ا  ــات جيــب أن يكــون    ســالمة وأم ــدان العملي ــاملني يف مي لع
شــرطا أساســيا يف مجيــع بعثــات حفــظ الســالم. وقــال مبــا أنــه   
ليس هناك شك يف أن أفـراد بعثـة األمـم املتحـدة يف سـرياليون      
ســيقومون مبهــامهم يف بيئــة حمفوفــة باملخــاطر، فــإن األرجنــتني  
ــرار قواعــد االشــتباك       ــزز مشــروع الق ــم أن يع ــرى مــن املالئ ت

ــة بســلطات إضــافية واردة يف الفصــل الســابع.      اخلاصــة بالبعث
كذلك، فإن االتفاقية اخلاصـة بسـالمة مـوظفي األمـم املتحـدة      
واألفراد املرتبطني مبا تـوفر اآلليـات القانونيـة املطلوبـة حملاكمـة      
ومعاقبة مرتكيب اجلرائم ضد موظفي األمـم املتحـدة؛ ويف هـذا    

يـع الـدول الـيت    الصدد قال إن وفد بلده يناشـد مـرة أخـرى مج   
مل توقّع على هذه االتفاقيـة أن تفعـل ذلـك. وتـرى األرجنـتني      
ــدنيني مبوجــب الفصــل الســابع تطــورا ســديدا يف      ــة امل يف محاي
إطار واليـة عمليـة حفـظ السـالم. ومشـروع القـرار املعـروض        
ــا        ــيا وقانونيـ ــدا، سياسـ ــيا جديـ ــدا أساسـ ــدم بعـ ــه يقـ ــام ألنـ هـ

مـــن ويـــدل علـــى أن وأخالقيـــا، يـــؤثر يف مصـــداقية جملـــس األ
اجمللــس قــد تعلّــم مــن جتاربــه الســابقة وأنــه لــن يقــف مكتــوف 
ــوائية علـــى الســـكان    األيـــدي عنـــدما ُتقتـــرف هجمـــات عشـ
املدنيني. ويف الواقـع، ال بـد أن يكـون اهلـدف املنشـود متسـقا       
ــى       ــتني عل ــق األرجن ــذا الســبب تواف ــع الوســائل املتاحــة. وهل م

ق مشــروع القــرار مــن منطــو ١٤احلــدود الــيت رمستــها الفقــرة 
لنطاق عمليات البعثة. فهي قد وضعت حدا موضـوعيا يتعلـق   
بالصالحيات اليت يرغب جملـس األمـن يف منحهـا هلـذه البعثـة،      
وحدَّا جغرافيا ملنطقة انتشارها؛ وحدَّا وظيفيا لكي ال تتداخل 
مع املسؤوليات األمنية احملدَّدة واملوكلة إىل فريق الرصد التـابع  

صــادية لــدول غــرب أفريقيــا، وفقــا للواليــة الــيت للجماعــة االقت
  .)٨٣(١٩٩٩آب/أغسطس  ٢٥أقرهتا اجلماعة يف 

__________ 

  .١٧املرجع نفسه، الصفحة   )٨٣(  
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ويف اجللسة نفسها، طُـرح مشـروع القـرار للتصـويت       
ــرار   )، ويف ١٩٩٩( ١٢٧٠واعُتمــــد باإلمجــــاع بوصــــفه القــ

  يلي نصه:  ما
  إن جملس األمن،  
حزيــران/  ٥) املــؤرخ ١٩٩٨( ١١٧١إىل قراراتــه  إذ يشــري  

ــه ــؤرخ ١٩٩٨( ١١٨١، و ١٩٩٨ يونيـ ــه  ١٣) املـ ، ١٩٩٨متوز/يوليـ
 ١٢٦٠، و ١٩٩٩آذار/مـــــــارس   ١١) املـــــــؤرخ  ١٩٩٩( ١٢٣١ و
، وإىل غريها من القرارات ١٩٩٩آب/أغسطس  ٢٠) املؤرخ ١٩٩٩(

  ،١٩٩٩أيار/مايو  ١٥ذات الصلة، وإىل بيان رئيسه املؤرخ 
 أيلــول/ ٨إىل تقريــر األمــني العــام املــؤرخ     وإذ يشــري أيضــا   
) بشــأن محايــة املــدنيني يف ١٩٩٩( ١٢٦٥وإىل قــراره  ١٩٩٩ســبتمرب 

  الرتاعات املسلحة،
ــرياليون    وإذ يؤكـــد   ــيادة سـ ــاحترام سـ ــزام مجيـــع الـــدول بـ التـ

  واستقالهلا السياسي وسالمتها اإلقليمية،
أيلول/ســبتمرب  ٢٣يف تقريــر األمــني العــام املــؤرخ   وقــد نظــر  
١٩٩٩،  

ــر   ــة يف ســريالي   وإذ يق ــأن احلال ــدا   ب ــت تشــكل هتدي ــا زال ون م
  للسلم واألمن الدوليني يف املنطقة،

ــة    يرحـــب  - ١   ــذهتا حكومـ ــيت اختـ ــة الـ ــاخلطوات اهلامـ بـ
ــق الرصــد      ــة لســرياليون، وفري ــادة اجلبهــة املتحــدة الثوري ســرياليون، وقي
التابع للجماعـة االقتصـادية لـدول غـرب أفريقيـا، وبعثـة األمـم املتحـدة         

نفيذ اتفاق السـالم منـذ توقيعـه يف لـومي     للمراقبة يف سرياليون، صوب ت
ــه  ٧يف  ــة    ١٩٩٩متوز/يولي ــه جلن ، ويعتــرف بالــدور اهلــام الــذي تقــوم ب

ــيس       ــيت أنشــئت مبوجــب اتفــاق الســالم برئاســة رئ ــذ املشــتركة ال التنفي
  توغو؛

ــع التزاماهتــا مبوجــب    يهيــب  - ٢   ــاء جبمي ــاألطراف الوف ب
قرار واملصــاحلة اتفــاق الســالم مــن أجــل تيســري إعــادة الســالم واالســت    

  الوطنية والتنمية يف سرياليون؛
باالســـتعدادات الــيت اختـــذهتا حكومـــة   حيــيط علمـــا   - ٣  

سرياليون، مـن خـالل اللجنـة الوطنيـة لـرتع السـالح والتسـريح وإعـادة         
اإلدمــاج، مــن أجــل نــزع ســالح املقــاتلني الســابقني، مبــن فــيهم اجلنــود  

ع املعنـيني علـى بـذل    األطفال، وتسرحيهم وإعادة إدماجهم، وحيث مجيـ 
كل اجلهود من أجل كفالة بدء مجيع املراكز احملددة ألعماهلـا يف أقـرب   

  وقت ممكن؛
بكل من اجلبهة املتحدة الثورية وقـوة الـدفاع    يهيب  - ٤  

ــوات      ــوري للق ــوات املســلحة الســابقة لســرياليون/اجمللس الث ــدين والق امل
ن البـدء فـورا يف   املسلحة وكافة اجلماعات املسلحة األخرى يف سـرياليو 

تسريح أفرادها وتسليم أسلحتها طبقا ألحكام اتفاق السالم واملشاركة 
  الكاملة يف برنامج نزع السالح والتسريح وإعادة اإلدماج؛

بعودة قـادة اجلبهـة املتحـدة الثوريـة واجمللـس       يرحب  - ٥  
ــاون ويهيــب هبــم املشــاركة بصــورة     الثــوري للقــوات املســلحة إىل فريت

لة يف تنفيذ اتفاق السالم واإلشراف على مشـاركة كافـة   كاملة ومسؤو
  مجاعات املتمردين يف عملية نزع السالح والتسريح دون إبطاء؛  

ما قامت به مجاعات املتمردين مـؤخرا مـن    يشجب  - ٦  
عمليات أخذ الرهائن، وبينهم أفراد تابعون لبعثة املراقبة وفريق الرصد، 

ذه املمارسـات علـى الفـور،    ويهيب باملسؤولني عن ذلـك وضـع حـد هلـ    
ومعاجلـة مــا يسـاورهم مــن شــواغل فيمـا يتعلــق بأحكـام اتفــاق الســالم     

  بالطرق السلمية عن طريق احلوار مع األطراف املعنية؛  
ــد   - ٧   ــذي    يؤكــد مــن جدي ــدور اجلــوهري ال تقــديره لل

زالت تضطلع به قوات فريق الرصـد يف صـون األمـن واالسـتقرار يف      ما
بها ويوافــق علــى الواليــة اجلديــدة لفريــق الرصــد  ســرياليون ومحايــة شــع

ــيت ــا يف     الـ ــرب أفريقيـ ــدول غـ ــادية لـ ــة االقتصـ ــا اجلماعـ آب/  ٢٥أقرهتـ
  ؛ ١٩٩٩أغسطس 
يقرر إنشاء بعثـة األمـم املتحـدة يف سـرياليون، علـى        - ٨  

أن ينفذ ذلك فورا لفترة أولية مدهتا ستة أشهر، وأن ُتسند إليها الواليـة  
  التالية:  

ن مـع حكومـة سـرياليون واألطـراف األخـرى      التعاو  (أ)  
  يف اتفاق السالم يف تنفيذ االتفاق؛ 

مســاعدة حكومــة ســرياليون يف تنفيــذ خطــة نــزع        (ب)  
  السالح والتسريح وإعادة اإلدماج؛ 

القيام، حتقيقا هلذه الغايـة، بإنشـاء وجـود يف املواقـع       (ج)  
ــزع     ــز نــ ــا يف ذلــــك مراكــ ــرياليون مبــ ــيم ســ ــل إقلــ ــية يف جممــ  األساســ

  السالح/تلقي األسلحة ومراكز التسريح؛  
  ضمان األمن وحرية احلركة ملوظفي األمم املتحدة؛    (د)  
رصد االلتزام بوقف إطالق النار طبقا التفاق وقف   (هـ)  

عن طريق اهلياكل املنصـوص   ١٩٩٩أيار/مايو  ١٨إطالق النار املؤرخ 
  عليها يف ذلك االتفاق؛ 

آليات لبنـاء الثقـة    تشجيع األطراف على استحداث  (و)  
  ودعم أدائها؛  

  تسهيل توصيل املساعدة اإلنسانية؛   (ز)  
دعـــم عمليـــات مـــوظفي األمـــم املتحـــدة املـــدنيني،    (ح)  

يشــمل املمثــل اخلــاص لألمــني العــام وموظفيــه واألفــراد العــاملني يف   مبــا
  جمال حقوق اإلنسان وموظفي الشؤون املدنية؛  
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تخابـــات املقـــرر تقـــدمي الـــدعم، عنـــد الطلـــب، لالن  (ط)  
  إجراؤها طبقا للدستور احلايل لسرياليون؛  

أن يبلغ قوام العنصـر العسـكري يف بعثـة     يقرر أيضا  - ٩  
ــى،     ــد أقصـ ــرياليون، كحـ ــدة يف سـ ــم املتحـ ــراد   ٦ ٠٠٠األمـ ــن األفـ مـ

مراقبــا عســكريا، رهنــا باالســتعراض  ٢٦٠العســكريني. ويشــمل ذلــك 
قـع والتقـدم احملـرز يف    الدوري يف ضوء الظروف القائمة علـى أرض الوا 

ــادة       ــزع الســالح والتســريح وإع ــامج ن ــة الســالم، وخاصــة يف برن عملي
ــالفقرة    ــا ب ــاج، وحيــيط علم ــؤرخ     ٤٣اإلدم ــام امل ــر األمــني الع ــن تقري م

  ؛ ١٩٩٩أيلول/سبتمرب  ٢٣
ــذلك   - ١٠   ــرر كـ ــدة يف    يقـ ــم املتحـ ــة األمـ ــوىل بعثـ أن تتـ

اقبــة مــن الناحيــة ســرياليون أمــر العنصــرين املــدين والعســكري لبعثــة املر 
الفنية ومهامها باإلضافة إىل أصـوهلا، ويقـرر يف هـذا الشـأن إهنـاء واليـة       

  بعثة املراقبة فور إنشاء بعثة األمم املتحدة يف سرياليون؛  
ــثين  - ١١   ــة      ي ــق الرصــد مواصــلة كفال ــتعداد فري ــى اس عل

األمن للمناطق اليت يرابط فيها حاليا، وخاصة حـول فريتـاون ولـونغي،    
 احلمايــة حلكومــة ســرياليون والقيــام بعمليــات أخــرى مبوجــب   ولتقــدمي

واليتــه مبــا يضــمن تنفيــذ اتفــاق الســالم وبــدء ومواصــلة نــزع الســالح    
  والتسريح يف تعاون وتنسيق كامل مع بعثة األمم املتحدة يف سرياليون؛  

احلاجة إىل توثيق التعاون والتنسيق بـني فريـق    يؤكد  - ١٢  
ة يف ســرياليون يف تنفيــذ مهــام كــل منــهما، الرصــد وبعثــة األمــم املتحــد

ــات مشــتركة إضــافة إىل       ــار عملي ــاعتزام إنشــاء مراكــز ومق ويرحــب ب
  يتم إنشاؤه، عند االقتضاء، على املستويات الفرعية يف امليدان؛   ما

ــد   - ١٣   ــم     يكــرر التأكي ــوظفي األم ــة ســالمة م ــى أمهي عل
ركة، ويالحظ أن املتحدة واألفراد املرتبطني هبا وأمنهم وحريتهم يف احل

حكومة سرياليون واجلبهـة املتحـدة الثوريـة قـد وافقتـا يف اتفـاق السـالم        
ــع األطــراف يف       ــذا الصــدد، ويهيــب جبمي ــوفري الضــمانات يف ه ــى ت عل
سرياليون أن حتترم احتراما كامال مركز موظفي األمم املتحدة واألفـراد  

  املرتبطني هبا؛  
بع من ميثـاق  ، إذ يتصرف مبوجب الفصل السايقرر  - ١٤  

األمم املتحدة، أنه ميكن لبعثة األمم املتحـدة يف سـرياليون أن تتخـذ، يف    
سياق اضطالعها بواليتها، التدابري الالزمة لكفالـة أمـن أفرادهـا وحريـة     
تنقلــهم، وأن تقــوم، يف حــدود إمكاناهتــا ويف املنــاطق الــيت ُتنشــر فيهــا،   

آخــذة يف اعتبارهــا  حبمايــة املــدنيني مــن أخطــار العنــف البــدين احملــدق، 
  مسؤوليات حكومة سرياليون وفريق الرصد؛  

علـى أمهيـة أن تشـمل بعثـة األمـم املتحـدة يف        يؤكد  - ١٥  
ــانون اإلنســاين      ــدريب مناســب يف جمــاالت الق ــرادا ذوي ت ســرياليون أف
ــك األحكــام املتصــلة        ــا يف ذل ــوق اإلنســان والالجــئني، مب ــدويل وحق ال

رات التفــاوض واالتصــال والــوعي   باألطفــال واملــرأة، إضــافة إىل مهــا   
  الثقايف والتنسيق املدين العسكري؛  

من حكومة سرياليون أن تقـوم بـإبرام اتفـاق     يطلب  - ١٦  
ملركز القوات مـع األمـني العـام يف غضـون ثالثـني يومـا بعـد اختـاذ هـذا          
القرار، ويشري إىل أنه، ريثما يتم إبرام هذا االتفاق، يسري العمل مؤقتا 

تشـــــرين األول/  ٩مـــــوذجي ملركـــــز القـــــوات املـــــؤرخ باالتفـــــاق الن
  ؛ ١٩٩٠  أكتوبر

علــــى احلاجــــة املاســــة إىل تعزيــــز الســــالم  يشــــدد  - ١٧  
واملصاحلة الوطنية ودعـم األخـذ باملسـاءلة واحتـرام حقـوق اإلنسـان يف       
سرياليون، ويؤكد يف هذا الصدد الدور األساسي للجنة تقصي احلقـائق  

جلنــة دعــم الســالم املنشــأة مبوجــب واملصــاحلة وجلنــة حقــوق اإلنســان و
اتفاق السـالم، وحيـث حكومـة سـرياليون علـى ضـمان املبـادرة الفوريـة         
بإنشاء هـذه اهليئـات وفعاليـة أدائهـا ملهامهـا يف إطـار املشـاركة الكاملـة         
جلميع األطراف باالستناد إىل التجارب ذات الصلة والـدعم املقـدم مـن    

هــا مــن املنظمــات املتعــددة  الــدول األعضــاء واهليئــات املتخصصــة وغري 
  األطراف واجملتمع املدين؛

أن معانــاة األطفــال تشــكل واحــدا مــن أشــق  يؤكــد  - ١٨  
التحــديات الــيت تواجــه ســرياليون، ويرحــب مبواصــلة التــزام حكومــة        
ســرياليون بالعمــل مــع منظمــة األمــم املتحــدة للطفولــة ومكتــب املمثــل   

املسـلحة والوكـاالت   اخلاص لألمني العـام لشـؤون األطفـال والرتاعـات     
الدوليــة األخــرى مــن أجــل إيــالء اهتمــام خــاص لعمليــة إعــادة إدمــاج    
األطفــال املقــاتلني الطويلــة األجــل يف ســرياليون، ويؤكــد مــن جديــد       
تشجيعه للمعنيني هبذا األمر كـي يتصـدوا ملعاجلـة االحتياجـات اخلاصـة      

  جلميع األطفال املتأثرين بالرتاع؛  
ــع األطــراف ا  حيــث  - ١٩   ــة   مجي ــة احلماي ــى كفال ــة عل ملعني

لالجــئني واألشــخاص املشــردين داخليــا ومتكينــهم مــن العــودة الطوعيــة  
واآلمنــة إىل ديــارهم، ويشــجع الــدول واملنظمــات الدوليــة علــى تقــدمي    

  املساعدة العاجلة من أجل حتقيق هذه الغاية؛ 
على احلاجـة امللحـة إىل تـوفري مـوارد إضـافية       يشدد  - ٢٠  

ية نزع السالح والتسـريح وإعـادة اإلدمـاج، ويهيـب     كبرية لتمويل عمل
جبميع الدول واملنظمـات الدوليـة وغريهـا املسـامهة بسـخاء يف صـندوق       
املاحنني املتعددين االستئماين الذي أنشأه البنك الدويل لإلنشاء والتعمري 

  هلذا الغرض؛  
علـــى اســـتمرار احلاجـــة إىل تـــوفري     يشـــدد أيضـــا   - ٢١  

كبرية والعاجلـة لشـعب سـرياليون، وكـذلك تـوفري      املساعدة اإلنسانية ال
املساعدة املستمرة والسخية من أجل االضطالع باملهام الطويلـة األجـل   
ــاعي    ــادي واالجتمـ ــتعمري واإلنعـــاش االقتصـ ــاء الســـالم والـ ــة ببنـ املتعلقـ
والتنمية يف سرياليون، وحيـث مجيـع الـدول واملنظمـات الدوليـة وغريهـا       

  سبيل األولوية؛   على تقدمي هذه املساعدة على
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جبميع األطراف كفالة سبل وصول املساعدة  يهيب  - ٢٢  
اإلنسانية بأمان ودون عوائق إىل احملتاجني إليهـا يف سـرياليون، وضـمان    
ــام        ــاحترام أحك ــد ب ــانية، والتقي ــوظفي املســاعدة اإلنس ــن م ســالمة وأم

  القانون اإلنساين الدويل وحقوق اإلنسان ذات الصلة؛  
ســـرياليون علـــى التعجيـــل بتشـــكيل  حكومـــة حيــث   - ٢٣  

قوات الشرطة والقوات املسلحة الوطنية اليت تتسم بـاالحتراف وختضـع   
للمســاءلة، مبــا يف ذلــك قيامهــا بإعــادة تشــكيلها وتدريبــها باعتبــار أنــه   

ميكــن بــدون ذلــك حتقيــق االســتقرار واملصــاحلة الوطنيــة والــتعمري يف   ال
م اجملتمع الـدويل بتقـدمي الـدعم    البلد يف األجل الطويل، ويؤكد أمهية قيا

  واملساعدة يف هذا اخلصوص؛  
بالعمـــل املتواصـــل الـــذي تقـــوم بـــه األمـــم  يرحـــب  - ٢٤  

املتحدة يف وضع اإلطار االستراتيجي لسرياليون الذي يهدف إىل تعزيـز  
ــم        ــني األم ــم املتحــدة وب ــة األم ــاون والتنســيق داخــل منظوم ــة التع فعالي

  دوليني يف سرياليون؛  املتحدة وشركائها الوطنيني وال
اعتزام األمني العام إبقاء احلالة يف سـرياليون   يالحظ  - ٢٥  

ــرة أخــرى مبقترحــات        ــس م ــودة إىل اجملل ــدقيق والع ــتعراض ال ــد االس قي
  إضافية، إذ لزم األمر؛ 

ــدم إىل اجمللــس كــل     يطلــب  - ٢٦   ــام أن يق إىل األمــني الع
رأ علــى حالــة مخســة وأربعــني يومــا تقريــرا يشــمل املســتجدات الــيت تطــ 

عمليــة الســـالم والظــروف األمنيـــة علــى أرض الواقـــع وحجــم النشـــر     
املستمر ألفـراد فريـق الرصـد حبيـث يتسـىن تقيـيم أحجـام القـوة واملهـام          

مــن تقريــر  ٥٠و  ٤٩املطلــوب أداؤهــا علــى النحــو املــبني يف الفقــرتني  
  ؛ ١٩٩٩أيلول/سبتمرب  ٢٣األمني العام املؤرخ 

  لة قيد نظره الفعلي.إبقاء املسأ يقرر  - ٢٧  
  

كــــــــانون  ١٠املــــــــداوالت الــــــــيت جــــــــرت يف   
  )٤٠٧٨(اجللسة  ١٩٩٩األول/ديسمرب 

وعمـــال بقـــرار  ١٩٩٩كـــانون األول/ديســـمرب  ٦يف   
)، قـــدم األمـــني العـــام تقريـــره ١٩٩٩( ١٢٧٠جملـــس األمـــن 

ــرياليون   ــدة يف سـ ــم املتحـ ــة األمـ . والحـــظ )٨٤(األول عـــن بعثـ
حــرز بعــض التقــدم يف تنفيــذ األمــني العــام يف تقريــره أنــه قــد أُ 

ــة       ــة املتحــدة الثوري ــاء اجلبه ــودة زعم ــومي للســالم بع ــاق ل اتف
ــاء    ــرياليون، وإنشـ ــلحة إىل سـ ــوات املسـ ــوري للقـ واجمللـــس الثـ
حكومة الوحـدة الوطنيـة، والتسـجيل املؤقـت للجبهـة املتحـدة       

__________ 

  )٨٤(  S/1999/1223.  

الثورية كحـزب سياسـي، وزيـادة تسـجيل احملـاربني السـابقني       
التسـريح وإعـادة اإلدمـاج. بيـد أنـه      يف برنامج نـزع السـالح و  

أشار إىل أن االنتهاكات اخلطـرية حلقـوق اإلنسـان وخروقـات     
وقــف إطــالق النــار، مبــا يف ذلــك القتــال بــني اجلبهــة املتحــدة    
الثوريــة واجمللــس الثــوري واحلركــة واســعة النطــاق للقــوات       
واألســلحة مــن جانــب اجلبهــة واســتهداف العــاملني، هــي مــن 

علــى القلــق الشــديد. وأشــاد األمــني العــام  األمــور الــيت تبعــث 
ــابع للجماعــة      ــق الرصــد الت ــذهلا فري ــيت يب ــاجلهود املتواصــلة ال ب
االقتصادية لدول غرب أفريقيا من أجل دعم حكومة وشـعب  
سرياليون، مشددا على احلاجة املاسة إىل تعزيز وتسريع عمليـة  
نزع سـالح احملـاربني السـابقني وتسـرحيهم وإعـادة إدمـاجهم.       

ــة     ورحــ ــه حكوم ــذي أحرزت ــدم ال ــام أيضــا بالتق ب األمــني الع
سرياليون وباملسامهات القيمة مـن جانـب املـاحنني، وخصوصـا     
ــق       ــدويل، يف إنشــاء املراف ــك ال ــة اململكــة املتحــدة والبن حكوم

  الالزمة للتسريح.
كــانون األول/  ١٠، املعقــودة يف ٤٠٧٨ويف اجللســة   
التوصـل إليـه   وفقا للتفـاهم الـذي كـان قـد مت      ١٩٩٩ديسمرب 

يف مشاورات اجمللس السابقة، أدرج اجمللس تقرير األمني العـام  
  يف جدول أعماله.

ــرئيس       ــا ال ــس، دع ــة اجملل ويف اجللســة نفســها، ومبوافق
ــه، إىل       ــى طلبـ ــاء علـ ــرياليون، بنـ ــل سـ ــدة) ممثـ ــة املتحـ (اململكـ
املشاركة يف املناقشـة بـدون أن يكـون لـه احلـق يف التصـويت.       

مــن النظــام الــداخلي  ٣٩مبوجــب املــادة  ووجــه اجمللــس أيضــا،
ــات       ــام لعملي ــني الع ــل األم ــوة إىل وكي ــس، دع ــت للمجل املؤق

  حفظ السالم.
وشدد ممثل فرنسا علـى أن تقـدمي املسـاعدة اإلنسـانية       

إىل ســرياليون مســألة هامــة وملحــة. ولكنــه وجــه أيضــا بعــض  
ــة     ــتكلم إىل أن بعث ــة العامــة. وأشــار امل األســئلة إىل ممثــل األمان

املتحــدة يف ســرياليون مت نشــرها إىل حــد كــبري يف اجلــزء  ألمــما
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اجلنويب من البلد، الذي يشمل أيضا مواقع فريق الرصد التـابع  
ــال إن ســؤاله      ــا. وق ــدول غــرب أفريقي للجماعــة االقتصــادية ل
األول يتعلق مبا تنوي األمانة العامة القيام به فيمـا يتعلـق بنشـر    

د، ومبــا إذا كــان قــد مت   القــوات يف اجلــزء الشــمايل مــن البلــ    
ــع حركــات       ــة م ــوات البعث ــة لق ــى ضــمانات أمني التفــاوض عل
ــاين       ــال إن ســؤاله الث ــاطق. وق ــيت تنشــط يف تلــك املن التمــرد ال
يتعلق بتقديرات األمانة العامة لطبيعة الشـكوك املتعلقـة بـالتزام    
اجلبهة املتحدة الثورية بربنامج نزع السالح والتسـريح وإعـادة   

ــتكلم عمــا إذا كانــت اخلطــط    اإلدمــاج. ويف ا ــام، ســأل امل خلت
املتعلقة بتنظيم عمـل جلنـة توطيـد السـلم، الـيت عرضـها رئـيس        
اللجنــة، جتســد بالفعــل رغبــات مجيــع األطــراف يف ســرياليون، 

  .)٨٥(وما إذا كانت قد ُنوقشت مع األمم املتحدة
ــات املتحــدة عــن ســعادته لتطــور        ــل الوالي وأعــرب ممث

ــار أن دور األمـــم املتحـــدة حاســـم  األمـــور يف ســـرياليون باعت بـ
لنجاح عملية السـالم. وشـدد علـى أن بعـض جـريان سـرياليون       
تقع علـى عـاتقهم مسـؤولية مباشـرة يف حماولـة دفـع األمـور إىل        
ــرع       ــريح بأسـ ــالح والتسـ ــرتع السـ ــرعة لـ ــرك بسـ ــام للتحـ األمـ

ميكـن. وقـال إن القمـة السـنوية للجماعـة االقتصـادية لـدول         ما
ــيح ف  ــا تت رصــة لقــادة املنطقــة لكــي يؤكــدوا تلــك    غــرب أفريقي

الرسالة. وشدد على أنه مـن املهـم جلميـع الـدول يف املنطقـة أن      
  .)٨٦(تدعم إعادة اإلدماج وتوفري املساعدات اإلمنائية اإلنسانية

وشدد ممثل اململكة املتحدة على أن وفـد بلـده يرحـب      
ــدول غــرب      ــة االقتصــادية ل ــا واجلماع بتواصــل مســامهة نيجريي

وبوصول فرق حفظ السالم من كينيا واهلند حتت قيـادة   أفريقيا
القوة. وأكـد أن مـن املهـم أن تنتشـر القـوة بكامـل قوامهـا ويف        
ــه      ــوة لدي ــد الق ــرب وقــت ممكــن، وأن يضــمن اجمللــس أن قائ أق
أوضح توجيه ممكن وأنه يلقى الدعم والتأييد مـن مركـز قيادتـه    

__________ 

  .١١و  ١٠املرجع نفسه، الصفحتان   )٨٥(  
  .١٥املرجع نفسه، الصفحة   )٨٦(  

ســتمرار يف نيويــورك. وأعــرب املــتكلم أيضــا عــن قلقــه إزاء ا     
انتــهاكات وقــف إطــالق النــار، واإلســاءات حلقــوق اإلنســان،   
وعدم وصول املساعدة اإلنسانية. وشدد على أن التوترات بـني  
خمتلف مجاعات وزعامـات املتمـردين تقـف وراء معظـم أعمـال      
ــن الضــروري       ــال إن م ــتمرة. وق ــتقرار املس ــدم االس ــف وع العن

بـاعهم إىل  إجراء حـوار مـع كـل واحـد منـهم إلعـادهتم هـم وأت       
إطار اتفاق لومي. وحث أيضا األطـراف املعنيـة وكـل مـن هلـم      
تأثري عليها على أن يواصلوا ضـمان تنفيـذ أحكـام اتفـاق لـومي      
ــة حفــظ الســالم، الــيت تشــتد احلاجــة     للســالم مبــا يســمح لعملي

  .)٨٧(إليها، بأن تفي مبتطلبات الوالية املسندة هلا
الـرغم مـن   وقال عدة متكلمني إهنـم ال يزالـون، علـى      

التقدم احملـرز يف تنفيـذ اتفـاق لـومي للسـالم، يشـعرون بـالقلق        
ــة الســالم يف       ــة عملي ــى هشاش ــة املســتمرة عل ــالغ إزاء األدل الب
ســرياليون. وشــددوا علــى أن نــزع ســالح احملــاربني الســابقني   
وتسرحيهم وإعـادة إدمـاجهم هـي مسـائل الزمـة، وأشـادوا يف       

يف برنــامج نــزع  هــذا الصــدد بتلــك احلكومــات الــيت أســهمت
الســالح والتســريح وإعــادة اإلدمــاج. وحــث بعــض املــتكلمني 
على االلتزام الصارم بأحكام حظـر األسـلحة احلـايل املفـروض     
على سرياليون، وأعربوا عن تأييدهم الختاذ تدابري أخـرى مثـل   
ــام        ــة نظ ــز فعالي ــن أجــل تعزي ــيش م ــة للرصــد والتفت إنشــاء آلي

ن ارتيــاحهم لنشــر بعثــة اجلــزاءات. وأعــرب كــل املــتكلمني عــ
األمم املتحدة يف سرياليون دعما لعملية السـالم. وأيـد الـبعض    
منــهم إنشــاء جلنــة حقــوق إنســان يف ســرياليون وجلنــة احلقيقــة  
ــني      ــة يف دراســة الصــلة ب ــادرة املتمثل ــالوا إن املب واملصــاحلة، وق
عمــل جلنــة احلقيقــة واملصــاحلة مــن جهــة وجلنــة دوليــة حمتملــة   

هاكات حقـوق اإلنسـان مـن جهـة أخـرى هـي       للتحقيق يف انت
مبــادرة حمــل ترحــاب. وذكــروا أيضــا أن العفــو املتــوخى يف       

__________ 

  .١٨املرجع نفسه، الصفحة   )٨٧(  
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اتفاق لومي للسالم ال ينبغي توسيعه ليشـمل الفظـائع املرتبكـة    
  .)٨٨(بعد التوقيع على ذلك االتفاق

ويف الرد على أسئلة بعض الوفود، قـال وكيـل األمـني      
ما يتعلق بنشـر القـوات   العام لعمليات حفظ السالم ما يلي: في

يف الشمال، وهـي تتـألف مـن وحـدتني (كينيـا واهلنـد)، يعـود        
ــة العامــة يف     ــة املنظمــة واألمان هــذا النشــر إىل حــد مــا إىل رغب
توضيح أن العمل الذي تقوم به األمم املتحدة يف هـذا السـياق   
جديــد ونزيــه، ويف إظهــار عزمهمــا علــى جعــل عمــل املنظمــة  

ــا يف هــذا اخلصــوص. وقــ   ال أيضــا إن نشــر تلــك القــوات   قوي
جيري بطريقة حمسوبة ومدروسة جيدا بغية ضـمان األمـن هلـا.    

يتعلق بالشـكوك الـيت حتـوم حـول تنفيـذ اجلبهـة املتحـدة         وفيما
الثورية لربنامج نزع السالح والتسريح وإعـادة اإلدمـاج، فـإن    
ــاون     ــا يف فريتـ ــول كورمـ ــوين بـ ــانكوه وجـ ــودي سـ ــود فـ وجـ

املفاوضــات وإدالئهمــا ببيانــات  ومشــاركتهما بنشــاط يف كــل
هي أمور جتعل من الواضح أنـه لـو كـان هنـاك إصـرار متعمـد       
مــن قبلــهما علــى عــدم التنفيــذ مــا كانــا، مــن أجــل ســالمتهما  

__________ 

 ٨(األرجنـتني)؛ والصـفحتان    ٨و  ٧املرجع نفسه، الصفحتان   )٨٨(  
 ١١(كنــدا)؛ والصــفحة  ١٠و  ٩(غــابون)؛ والصــفحتان  ٩ و

 ١٢(البحرين)؛ والصـفحتان   ١٢و  ١١(غامبيا)؛ والصفحتان 
ــفحتان   ١٣ و ــا)؛ والصـــــ ــلوفيني ١٤و  ١٣(ماليزيـــــ ا)؛ (ســـــ

ــا)؛ والصــفحة   ١٥و  ١٤والصــفحتان  ــل)؛  ١٦(ناميبي (الربازي
  (الصني). ١٧و  ١٦والصفحتان 

وأمنــهما اخلاصــني، يفضــالن قطعــا أن يكونــا يف هــذه املرحلــة  
يف فريتاون. وفيما يتصل بوصول قوات بعثة األمم املتحـدة يف  

ا القوية إىل املناطق اليت مل ختضع طـوال املـدة   سرياليون مبوارده
بأكملها سـوى لسـيطرة الثـوار، قـال املـتكلم إن هنـاك حاجـة        
إىل احلوار وللتوضيح من أجل هتيئة الظـروف لبنـاء الثقـة لـدى     
مجيــع زعمــاء الثــوار. ومبــا أن هــؤالء كــانوا معــزولني لشــهور، 

ئ لســنوات، بســبب القتــال والريبــة، فــإن الوصــول املفــاج   بــل
لقـــوات أجنبيـــة ذات عتـــاد جيـــد ســـيثري دون شـــك خمـــاوف  
وأســـئلة. وشـــدد وكيـــل األمـــني العـــام أيضـــا علـــى أنـــه مـــن   
الضـروري توضـيح أن برنــامج نـزع الســالح وإعـادة اإلدمــاج     
يشمل كل األطـراف ولـيس مجاعـات الثـوار وحـدهم. وأكـد       
جمــددا علــى ضــرورة مواصــلة احلــوار وعلــى أن حيــتفظ فريــق    

ماعة االقتصادية لدول غرب أفريقيـا بوجـود   الرصد التابع للج
معزز وقوي ومكفول. ويف رده علـى السـؤال املتعلـق مبناقشـة     
ــد الســالم مــع األمــم املتحــدة، أشــار       ــة توطي تنظــيم عمــل جلن
وكيل األمني العام إىل أن هذه اللجنة هي جلنة وطنيـة أُنشـئت   
ــم       ــدرج ضــمن مســؤوليات األم ــاق وهــي ال تن مبوجــب االتف

لذلك، فإن األمر يعود إىل أبناء سـرياليون باألسـاس   املتحدة. و
  .)٨٩(يف تنظيم هذه اللجنة ومناقشتها

__________ 

  .٢٠إىل  ١٨املرجع نفسه، الصفحات   )٨٩(  




