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افتتحت اجللسة الساعة ١٠/٢٠ 
إقرار جدول األعمال 

أقر جدول األعمال. 
احلالة يف سرياليون 

 (S/2000/1195) مذكرة من رئيس جملس األمن
الرئيـس (تكلـم باالنكليزيـــة): قبــل أن نبــدأ، أود أن 
أتقدم بإعالن إجرائي. أود أن أبلغ أعضاء الس وغريهم من 
املوجودين يف القاعة بأنين أعتزم املضي يف جلسة صباح اليـوم 
حىت حوايل الساعة ١٣/٠٠. وسنعلق اجللسـة حـوايل السـاعة 
الواحدة مث نستأنفها الساعة ١٥/٠٠ متاما لالستماع إىل بقيـة 
األعضـاء الذيـن مل يتمكنـــوا مــن الكــالم صبــاح اليــوم. وقــد 
رأيت أنه مـن املفيـد لألعضـاء أن يعلمـوا هـذا وهـم خيططـون 

لبقية يومهم. 
أود أن أبلغ األعضــاء بـأنين تلقيـت رسـائل مـن ممثلـي 
بلجيكـا، وبوركينـا فاســـو، والســويد، وســرياليون، وغامبيــا، 
وغينيا، وكندا، وكوت ديفوار، وليربيا، يطلبون فيها دعوـم 
ــــد املـــدرج يف جـــدول أعمـــال  إىل االشــتراك يف مناقشــة البن
الس. ووفقا للممارسة املتبعة، أزمع، مبوافقـة الـس، دعـوة 
هـؤالء املمثلـني إىل االشـتراك يف املناقشـة، دون أن يكـون هلــم 
حق التصويت، وذلك وفقا لألحكـام ذات الصلـة مـن امليثـاق 

واملادة ٣٧ من النظام الداخلي املؤقت للمجلس. 
لعدم وجود اعتراض، تقرر ذلك. 

بدعوة من الرئيـس، شـغل السـيد كامـارا (سـرياليون) 
مقعــدا علــى طاولــة الــس، وشــغل الســيد آدم (بلجيكـــا)، 
والســـيد كافـــاندو (بوركينـــا فاســـــو)، والســــيد ســــكوري 
(السويد)، والسيد جاغين (غامبيا)، والسيد كاماسـا (غينيـا)، 
والســيد دوفــال (كنــدا)، والســيد بــــواه – كـــامون (كـــوت 

ـــان (ليربيــا) املقــاعد املخصصــة هلــم يف  ديفـوار) والسـيد كابت
جانب قاعة الس. 

ــذي مت  الرئيـس (تكلـم باالنكليزيـة): وفقـا للتفـاهم ال
التوصـل إليـه يف مشـاورات الـس الســـابقة، ويف حالــة عــدم 
وجـود اعـتراض، سـأعترب أن جملـس األمـن يوافـق علـى توجيــه 
دعـوة مبوجـــب املــادة ٣٩ مــن نظامــه الداخلــي املؤقــت، إىل 
السيد أنوار الكرمي تشودري، رئيس جلنة جملس األمن املنشـأة 

عمال بالقرار ١١٣٢ (١٩٩٧) فيما يتعلق بسريالون. 
لعدم وجود اعتراض، تقرر ذلك. 

أدعـو السـيد تشـودري إىل شـغل مقعـــد علــى طاولــة 
الس. 

ــق  إذا مل أمسـع اعتراضـا، سـأعترب أن جملـس األمـن يواف
علـى توجيـه الدعـــوة إىل املراقــب عــن سويســرا لــدى األمــم 
ـــــارك يف املناقشــــة، دون أن يكــــون لــــه حــــق  املتحـــدة ليش

التصويت. 
لعدم وجود اعتراض، تقرر ذلك. 

بدعوة من الرئيس، شغل السـيد سـتيهلني (سويسـرا) 
املقعد املخصص له يف جانب قاعة الس. 

الرئيس (تكلم باالنكليزيـة): يبـدأ جملـس األمـن اآلن 
نظره يف البند املدرج يف جدول أعماله. وجيتمـع الـس وفقـا 

للتفاهم الذي مت التوصل إليه يف مشاوراته السابقة. 
معروض على أعضاء الس مذكرة من رئيس جملـس 
األمن تضم رسالة مؤرخة ١٩ كانون األول/ديسـمرب ٢٠٠٠ 
موجهـة مـن رئيـس جلنـة جملـس األمـن املنشـــأة عمــال بــالقرار 
١١٣٢ (١٩٩٧) فيما يتعلق بسرياليون حييــل ـا تقريـر فريـق 
ــــة  اخلـــرباء املنشـــأ مبوجـــب القـــرار ١٣٠٦ (٢٠٠٠)، الوثيق
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وأسـترعي انتبـــاه أعضــاء الــس إىل الوثــائق التاليــة: 
S/2000/1232، وهـي مذكـرة مـن رئيـس جملـس األمـن، تضـــم 

رسالة مؤرخة ٢١ كانون األول/ديسـمرب ٢٠٠٠ موجهـة إىل 
 S رئيس جملس األمن مـــــن املراقب عـن سويسـرا؛ و 2001/8/
و S/2001/74، ومهـــــا رســـــــالتان مؤرختــــــان ٢٨ كــــــانون 
ــــاير ٢٠٠١،  األول/ديســمرب ٢٠٠٠ و ٢٣ كــانون الثــاين/ين
على التوايل، موجهتان إىل رئيس جملـس األمــــــن مـن غامبيـا؛ 
ــــــــان ٣ و ٢٤  و S/2001/6 و S/2001/78 رســـــــالتان مؤرخت
كـانون الثـاين/ينـاير، علـــى التــوايل، موجــهتان مــن ليربيــا إىل 

األمني العام. 
ـــوار الكــرمي تشــودري،  أعطـي الكلمـة اآلن للسـيد أن
رئيــس جلنــة جملــــس األمـــن املنشـــأة عمـــال بـــالقرار ١١٣٢ 

(١٩٩٧) فيما يتعلق بسرياليون. 
السـيد تشـودري (تكلـم باالنكليزيـة): يســـعدين، أن 
يكون تقرير فريق اخلرباء الذي عينه األمني العـام عمـال بقـرار 
جملـــس األمـــن ١٣٠٦ (٢٠٠٠)، فيمـــا يتعلـــق بســــرياليون، 

معروضا، أخريا، يف هذه اجللسة املفتوحة للمجلس. 
وأشكركم، سيدي الرئيس، على ختصيص يوم كامل 
هلذه اجللسة، علـى الرغـم مـن ازدحـام جـدول أعمـال الـس 
مع اقتراب شهر كانون الثاين/يناير من ايته. وهـذا سيسـمح 
لكل البلدان املهتمـة بـإبداء تعليقاـا علـى التقريـر، وأنـا واثـق 
مـن أن هـذا سـيمضي بنـا قدمـا يف التنفيـذ التـــام للتدابــري الــيت 

فرضها جملس األمن فيما يتعلق باحلالة يف سرياليون. 
وجلسة اليوم تتسم بأمهية كبرية، ألا هذه هـي املـرة 
الثانية اليت ينظر فيها الس يف تقرير فريـق يتكـون مـن خـرباء 
مستقلني. واالجتاه األخري يف الس إىل التوصيـة بتعيـني أفرقـة 
خرباء لتنظر بتعمق يف مواضيع تكون املعلومات املتوفرة عنـها 
لـدى الـس غـري كافيـة أو قليلـة جـدا، كـان موضـع ترحــاب 

وميثل ممارسة مفيدة. 

لقــــد عــــني األمــــني العــــــام الفريـــــق احلـــــايل يف ٢ 
آب/أغسـطس ٢٠٠٠ لفــترة أوليــة مدــا أربعــة أشــهر تبــدأ 
ــــات عـــن  ببدايــة مباشــرته العمــل بفعاليــة علــى مجــع املعلوم
االنتهاكات احملتملة للتدابـري الـيت فرضـها قـرار الـس ١١٧١ 
(١٩٩٨) والصلــة بــني االجتــار باملــاس واالجتــار باألســـلحة، 
فضال عن النظر يف عدم كفاية نظـم مراقبـة احلركـة اجلويـة يف 
املنطقـة. وقـد بـدأ الفريـق عملـــه يف ٢١ آب/أغســطس وقــدم 

تقريره يل يف ١٤ كانون األول/ديسمرب من السنة املاضية. 
وأعضـاء الفريـق اخلمسـة، وهـم السـفري السـيد مــارتن 
ـــق؛ والســيد إيــان ســيميلي؛  أيـافور، الـذي عمـل رئيسـا للفري
والسيد يوهان بليمان؛ والسيد هارييت ساندو؛ والســيد أتـابو 
بوديان، موجودون معي اليوم هنـا علـى طاولـة جملـس األمـن. 
وهــم ميثلــون خــربة فنيــة متثــل امليــادين املوضحــة يف الواليـــة 
الــواردة يف قــرار الــس ١٣٠٦ (٢٠٠٠). وهــذه اموعـــة 
العريضـة مـن اخلـربة كـــانت ذات قيمــة هائلــة يف االضطــالع 
باملهمـة املناطـة بـالفريق. وأود أن أعـــرب عــن تقديــري لكــل 
واحـد منـهم علـى التفـاين والتحلـي بـالروح املهنيـة التامـة الــيت 

أدوا ا عملهم كأعضاء يف الفريق يف اإلطار الزمين احملدد. 
ويسعدين أن أشري إىل أن الفريق كان دقيقا جدا فيما 
ــــات نتائجـــه. ففـــي  يتعلــق باملعلومــات الــيت اســتخدمها إلثب
ـــن التقريــر، تــرد تفــاصيل معايــري التحقــق يف  الصفحـة ١٥ م
التحريــات الــيت أجراهــــا الفريـــق. واســـتلزم الفريـــق وجـــود 
مصدرين، علــى األقـل، موثوقـني مباشـرين للمعلومـات بشـأن 
أي مســألة قبــل إدراجــها يف التقريــر كنتيجــة توصــــل إليـــها 
الفريــق. وحيــث مل يكــن متوفــرا إال مصــدر واحــــد ولكـــن 
املعلومات كانت تبـدو موثوقـة وذات صلـة بـاملوضوع، أشـري 

إىل املصدر يف التقرير. 
واتبـع الفريـق هـذا النـهج ألن املســـائل قيــد التحقيــق 
كـانت يتعـــني النظــر فيــها بدقــة وموضوعيــة. ودرس الفريــق 
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كيـف وملـاذا أمكـن للمـاس املسـتخدم يف صـراع ســرياليون أن 
جيـد سـبيله بســـهولة نســبية إىل جتــارة املــاس غــري املشــروعة. 
ودرس كيـف تصـل األســـلحة إىل اجلبهــة املتحــدة الثوريــة يف 
ـــذي فرضتــه األمــم املتحــدة. ودرس  سـرياليون رغـم احلظـر ال
كفايـة نظـم مراقبـة احلركـــة اجلويــة يف منطقــة غــرب أفريقيــا 
وتقدم بتوصيات بشأن سبل حتسينها ونتيجة للتحقيقـات الـيت 

قام ا الفريق، توصل إىل عدد من النتائج. 
ـــت هــذه النتــائج باإلضافــة إىل مالحظــات  وقـد قُدم
وتوصيـات الفريـق يف تقريـره املقـدم وفقـا لقـرار جملـس األمــن 
ـــــــة  ١٣٠٦ (٢٠٠٠) الــــــذي ميكــــــن أن يوجــــــد يف الوثيق
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وبعد تقدمي التقرير، قامت جلنـة جملـس األمـن املنشـأة 
عمــال بــالقرار ١١٣٢ (١٩٩٧)، بــــالنظر يف ذلـــك التقريـــر 
وإحالتـــه إىل جملـــس األمـــن يف ١٩ كـــانون األول/ديســـــمرب 
٢٠٠٠. وقد قرر الس بعد ذلك عقد هذه اجللسـة اليـوم - 
٢٥ كـانون الثـاين/ينـاير – وذلـك بعـــد أن نظــرت اللجنــة يف 
ــــرة أخـــرى يف جلســـتها املعقـــودة يف ١٠ كـــانون  التقريــر م

الثاين/يناير. 
وبعد أن عقد الفريق جلسته األوىل يف آب/أغسـطس 
من العام املاضي، قام الفريق خالل األشهر األربعـة مـن عملـه 
ـــني،  برحـالت واسـعة النطـاق التقـى فيـها باملسـؤولني احلكومي
وهيئــات إنفــاذ القوانــني، وممثلــي وكــاالت األمــم املتحـــدة، 
والصحفيـني، وأعضـاء منظمـات اتمـع املـدين، باإلضافـــة إىل 
عـدد مـن األفـراد وشـركات القطـاع اخلـــاص. ودرس الفريــق 
قــدرا كبــريا مــن الوثــائق والبيانــــات اإلحصائيـــة. ويف هـــذه 
الرحـالت قـام أعضـاء الفريـق، منفرديـــن أو جمتمعــني، بزيــارة 
٢١ بلدا فيما يتصـل مبهمتـهم، مـن بينـها البلـدان ذات الصلـة 
يف غـرب أفريقيـا، فضـال عـن املراكـز الرئيسـية لتجـــارة املــاس 

ـــد حظــي أعضــاء الفريــق بشــكل عــام بالتعــاون  وصقلـه. وق
والدعم من احلكومات املعنية ومن القطاع اخلاص. 

ويورد التقرير تفاصيل النتائج اليت توصـل إليـها فريـق 
اخلرباء فيما يتصل بثالثة جماالت رئيسية. وفيما يتعلق باملاس، 
مجــع الفريــــق معلومـــات يف اجلـــزء األول مـــن التقريـــر عـــن 
االسـتغالل غـري املشـروع للمـاس يف ســـرياليون وعــن نظامــها 
ـــا مجــع معلومــات عــن  اجلديـد إلصـدار شـهادات املـاس. كم
اإلحصائيات الدولية املتعلقـة باملـاس وبلـدان العبـور. واسـتنادا 
إىل النتـائج الـيت توصـل إليـها. قـدم الفريـــق توصيــات حمــددة. 
ــــواردة يف  واســـترعى انتبـــاه جملـــس األمـــن إىل التوصيـــات ال

الفقرات ١٥٥ إىل ١٦٦ يف هذا الصدد. 
ويف اجلـزء الثـاين مـن التقريـر، مجـع الفريـق معلومــات 
عن األسلحة والعتاد ذي الصلة والنقل ومراقبة احلركة اجلويـة 
يف منطقـة غـرب أفريقيـا واسـتنادا إىل املعلومـات الـــيت مجعــت 
توصل الفريق إىل نتائج معينة تتعلق ذه ااالت وقـد وردت 
يف الفقرات ٢٥٢ إىل ٢٥٤. وقدم الفريق توصيات حمددة يف 
هذا الصدد أيضا. واسترعى انتباه جملس األمـن إىل التوصيـات 

الواردة يف الفقرات ٢٥٥ إىل ٢٦٩ من التقرير. 
ـــم  ويف اجلـزء الثـالث مـن التقريـر يـرد حتليـل تقـين لنظ
مراقبة احلركة اجلوية يف غرب أفريقيـا، وحتديـد لسـبل حتسـني 
هـذه النظـم. وتتضمـــن الفقــرة ٢٦٩ مــن التقريــر التوصيــات 

املنبثقة عن ذلك التحليل. 
وباإلضافـة إىل هـذه التوصيـات الـيت تتعلــق باــاالت 
احملددة الثالثة، قدم الفريـق بعـض التوصيـات اخلتاميـة الـواردة 

يف الفقرات ٢٧١ إىل ٢٧٣ من التقرير. 
ومل يتمكن الفريق من إجراء حتقيق تفصيلي يف بعــض 
املعلومات اليت لفتت انتباهه خــالل عملـه. وقـد متـت اإلشـارة 
ـــر، وخصوصــا يف  إىل عـدد مـن هـذه املسـائل املعلقـة يف التقري

الفقرات ٢٤٦ إىل ٢٥١. 
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وعندما اختــذ جملـس األمـن القـرار ١٣٠٦ (٢٠٠٠)، 
أعـرب الـس يف الفقـرة ٢٠ مـن ذلـك القـرار عـن اســـتعداده 
للنظـر يف اختـاذ اإلجـراءات الالزمـة علـى أســـاس التقريــر قيــد 
النظـر. وقـدم الفريـق توصيـات حمـددة يف تقريـره باإلضافــة إىل 
توصيـات ذات طبيعـة أعـم: وبعـض هـذه التوصيـــات إجرائيــة 
يف طبيعتـها، يف حـــني أن بعــض التوصيــات األخــرى املتعلقــة 
باملسائل الشاملة قد قدمت إلحكام تنفيـذ التدابـري املتخـذة يف 

سياق أعم. 
وإىل جـانب الـدور النشـط الـذي يضطلـــع بــه جملــس 
األمـن، يلـزم التعـاون والتضـامن علـى الصعيـد الـــدويل لتنفيــذ 
العديد من هذه التوصيات. ويلـزم بشـكل خـاص وضـع إطـار 
رقايب أفضل لنظــم مراقبـة احلركـة اجلويـة يف املنطقـة وهـو أمـر 
ــــدمي  ال ميكــن حتقيقــه بــدون هــذا التعــاون الــذي يتطلــب تق
مساعدة تقنية ومالية. وأنا أثري هـذه النقطـة للتشـديد علـى أن 
املطلوب هو اتباع ج شامل ملعاجلة احلالة يف سرياليون، وهو 

ج يشمل أيضا عناصر فاعلة أخرى غري الس ذاته. 
ومن ااالت اهلامة للغاية أيضا الـيت ينبغـي أن يشـدد 
ـــس األمــن إجــراءات املتابعــة املتعلقــة بالتوصيــات.  عليـها جمل
وأعتقد أنه ميكن لس األمن أن يعتمد نهجا شىت عنـد النظـر 
يف التوصيات وتقرير إجراءات املتابعة. وجيب أن حتظى مجيـع 
التوصيات الواردة يف تقريـر الفريـق بـالنظر الكـامل والواجـب 
ـــوارد املخصصــة  والشـامل. وجيـب أيضـا أال تبـدد اجلـهود وامل
هلذه العملية. وينبغي أال يكون مصري هذا التقريـر هـو الوضـع 

على أحد األرفف ليعلوه التراب. 
وأود أن أختتم هذا العرض بإبراز فقرة مت فيها تذكري 
الفريق خبلفية واليته خالل زيارته لسرياليون وبالبعد اإلنسـاين 
ملأسـاة شـــعب ســرياليون. إن اآلالف مــن املدنيــني - ومنــهم 
ــــريون - ضحايـــا أعمـــال وحشـــية يعجـــز عنـــها  أطفــال كث
الوصـف، وهـم يواجـهون مسـتقبال يتسـم بعـدم اليقـني. كمـــا 

فقـد عشـرات اآلالف مـن أهـايل سـرياليون أرواحـهم. وحتــول 
نصف مليون منهم إىل الجئني، وشرد مـا يصـل إىل ثـالث أو 

أربع مرات هذا العدد. 
وبينما جنتمع اليوم هنا، فإن معظم سـرياليون ال يـزال 
ــــاك يعيـــش دون إمكانيـــة  يف أيــدي املتمرديــن، والشــعب هن
احلصول على متطلبات العيش األساسية – املساعدة الطبيـة أو 
ــــرزق اآلمـــن. وحنـــن – الفريـــق وجلنـــة  التعليــم أو وســائل ال
اجلـزاءات الـيت أتـوىل رئاســـتها - مــا زلنــا نــدرك هــذا البعــد 
احليـوي للمشـكلة، ونعتقـــد أن العــرض الرمســي هلــذا التقريــر 
ـــن علــى اختــاذ اإلجــراءات الالزمــة  اليـوم سـيحفز جملـس األم
للمسـاعدة يف وضـع حـد ملعانـاة شـعب سـرياليون وإـاء هــذه 

املأساة اليت استمرت عشرة أعوام. 
السيد إلدون (اململكة املتحدة) (تكلم باالنكليزيـة): 
أشـكركم سـيدي الرئيـس، علـى ترتيـب هـذه اجللســـة اليــوم، 
كما أشكر السفري تشودري على عرضه الالفــت للنظـر الـذي 
قدمـه تـوا ملناقشـتنا. ومـن دواعـي السـرور اخلــاص يل أن أرى 

أعضاء فريق اخلرباء جالسني خلفه اليوم. 
ـــــى الــــترحيب ويتســــم  إن تقريـــر هـــذا الفريـــق يلق
باالستفاضة. وقد عمل أعضـاء الفريـق جبـد وبطريقـة منهجيـة 
خالل األشهر القليلة املاضية إلعداد وثيقـة محكمـة. والنتـائج 
الــيت خلــص إليــها حــول اســتمرار انتــهاكات احلظــــر علـــى 
األسـلحة واملـاس الـذي تفرضـه األمـم املتحـدة علـى ســرياليون 

تثري قلقا بالغا. 
ـــوة بــإقرار الفريــق لفكــرة املخطــط  وحنـن نرحـب بق
العاملي إلصدار شهادات للماس اخلام. ويف هـذا السـياق، أود 
أن أؤكد تأييدنا القـوي لقـرار اجلمعيـة العامـة ٥٦/٥٥ الـذي 
اختذ يف العام املاضي بشأن ماس الرتاع والذي كانت اململكـة 
املتحدة من املشتركني يف تقدميه، وكذلـك التزامنـا باملشـاركة 
الكاملة يف اجلهود الدولية الرامية إىل املضـي قدمـا ـذا العمـل 
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اهلام باعتباره من املسائل ذات األولوية. ونريد أن نرى إطـارا 
دوليا ناجعا وبسيطا يوضع يف وقت مبكر. وينبغـي أن يكـون 
اهلـدف مـن هـذا اإلطـار محايـة جتـارة املـاس املشـروعة وتعزيـــز 
مسعتـها مـع توجيـه ضربـــة قاصمــة إىل االجتــار غــري املشــروع 

باملاس. 
وحنـن نؤيـد توصيـة الفريـق الداعيـة إىل وجـــوب قيــام 
حكومة سرياليون بالعمل على تعزيز مصداقية نظامـها اخلـاص 
بإصدار شهادات املاس. وتشمل اخلطــوات الضروريـة يف هـذا 
الصدد تدقيق حسابات التجار، وتطوير نظـم دعـم تسـتهدف 
إدخـال صغـار املشـتغلني بـــالتعدين يف صناعــة املــاس الرمسيــة. 
ووضع أساليب تتسم بالشفافية تضمن استخدام أربـاح املـاس 

فيما يعود بالنفع على شعب سرياليون. 
وتـود اململكـة املتحـدة أن تـرى قـدرة معـززة إىل حــد 
كبـري يف داخـل األمانــة العامــة لألمــم املتحــدة لدعــم الــس 
وجلنــة اجلــزاءات بشــأن كــل جوانــب اجلــزاءات، مبــــا فيـــها 
تصميمــها وتنفيذهــا ورصدهــــا وإنفاذهـــا. وهـــذا ميكـــن أن 
يتضمـن العمـل علـى حتديـد مساسـرة ووسـطاء جتـــارة الســالح 
املسـؤولني عـن توريـد األسـلحة إىل اجلبهـــة املتحــدة الثوريــة. 
ـــاجلزاءات  ونـأمل أن يقـدم الفريـق العـامل غـري الرمسـي املعـين ب

توصيات هلذا الغرض. 
وفيمـا يتعلـق بـدور البلـدان املصـدرة لألسـلحة، حتــث 
اململكة املتحدة كل الـدول األعضـاء املصـدرة لألسـلحة علـى 
القيـام بأعمـال حتقـق شـاملة مـن االسـتخدام النـهائي املفــترض 
لصـادرات األسـلحة وقـت الـترخيص. وأعمـال التحقــق هــذه 
ينبغـي أن تتضمـن االسـتعالم عـن شـهادات املسـتخدم األخــري 
املشتبه فيها مع البلدان املعنية وتوزيع املعلومات عن شـهادات 
املستخدم األخري املزيفة على البلدان األخرى لإلعالم. ونؤيـد 
توصية الفريق بتحقيق تعاون أوثق بـني جملـس األمـن ومنظمـة 

اجلمارك العاملية. 

وتقريـر الفريـق حيـدد حتديـدا مفيـدا عـددا مـن األفــراد 
والشــركات املتورطــة يف انتــهاكات للجــزاءات وعــددا مــــن 
البلــدان الــيت تقــع تلــك االنتــهاكات يف أراضيــها. وســــتنظر 
اململكة املتحدة جبديـة بالغـة يف أيـة حملـة تشـري إىل أن مواطنـني 
ــــني يف  بريطــانيني أو شــركات بريطانيــة قــد يكونــون متورط
انتـهاك اجلـزاءات، وســـتحقق حتقيقــا كــامال عنــد الضــرورة. 
وحنث الدول األخرى على أن تفعل نفـس الشـيء وأن تكفـل 
أن يصبح انتهاك جـزاءات األمـم املتحـدة جرميـة يف تشـريعاا 

الوطنية. 
ومما يثــري جزعنـا الـدور اخلبيـث الـذي يقـوم بـه أفـراد 
مثـــل فيكتـــور بـــوت يف سلســـلة إمـــدادات األســـلحة غـــــري 
املشـروعة. وحنـن ندعـو حكومـات كـــل الــدول األعضــاء إىل 
ضمــان أال تكــون أراضيــهم مســــتخدمة كقـــاعدة عمليـــات 
ألولئـك النـاس. ينبغـي أال يكـون هنـاك أي ملجـــأ يلجــأ إليــه 

منتهكو اجلزاءات.  
ونالحظ بقلق خاص النتيجة اليت توصل إليـها الفريـق 
بـأن الرئيـس الليـربي تشـارلز تيلـور متـورط بشـــكل نشــط يف 
إشعال العنف يف سرياليون عن طريق الدعم املايل والعسـكري 
علـى حـد سـواء. ووجـد الفريـق أيضـا أن معظـم مـاس اجلبهــة 
املتحدة الثورية يهرب خارج سرياليون عن طريـق ليربيـا، وأن 
طـائرات مسـجلة يف ليربيـا تسـتخدم إلمـدادات األسـلحة غــري 

املشروعة. 
يف ضـوء هـذه النتـائج، ال ميكـن أن يكـــون بعــد اآلن 
أدىن شك يف أن الرئيس تيلور يعمل باستهتار على إطالـة أمـد 
ــــرض حتقيـــق مكاســـب شـــخصية.  الصــراع يف ســرياليون بغ
ونتيجـة لذلـك، قتـل عشـرات اآلالف مـن األبريـاء أو قطعــت 
أوصــاهلم. وهــــذا ال ميكـــن الســـماح باســـتمراره. واململكـــة 
املتحدة ترحب بالتطورات األخرية حيث أعلن الرئيـس تيلـور 
ـــا  عـن نيتـه وقـف الدعـم للجبهـة املتحـدة الثوريـة والعمـل وفق
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لبعض توصيات الفريق. لكن هذه البوادر جتاه اتمـع الـدويل 
متـأخرة، بصراحـة، بعـض الشـيء. ويف الوقـــت نفســه نســمع 
أنباء متزايدة عن دعم ليربي هلجمات ارتكبتها مؤخرا حركـة 
املتمردين يف غيانا، خلفت مئات القتلـى. إن األعمـال الليربيـة 
دد استقرار املنطقـة بأكملـها. وقـد حـان وقـت اختـاذ جملـس 

األمن اإلجراءات الالزمة.  
لذلك، تشارك الواليات املتحدة واململكة املتحـدة يف 
تقـدمي مشـروع قـرار جتـري اآلن مفاوضـات بشـــأنه يف جملــس 
األمــن مــن شــأنه أن يفــرض، مبقتضــى الفصــل الســابع مــــن 
ـــط  امليثـاق، طائفـة مـن التدابـري علـى ليربيـا ـدف ممارسـة ضغ
ـــس تيلــور ومعاونيــه لتغيــري أســاليبهم وهــذه  فعـال علـى الرئي
التدابري وضعت بعنايـة حبيـث تـترك آثـارا دنيـا علـى املواطنـني 
الليـربيني العـاديني، بينمـا جتعـل تقـدمي الدعـم الليـــربي للجبهــة 
املتحدة الثورية أكثر صعوبة. وهي تتضمن حظـرا علـى املـاس 
ـــائرات املســجلة يف  الليـربي اخلـام، وحظـرا علـى رحـالت الط
ليربيا، وحظرا جديـدا علـى توريـد األسـلحة، وحظـرا انتقائيـا 
علـى سـفر املسـؤولني الليـربيني الكبـار وحظـــرا علــى اســترياد 
األخشاب الليربية. وحنن نـأمل أن يـدرك املوجـودون يف هـذه 
ـــذه التدابــري  القاعـة األسـباب الـيت حتتـم فـرض جملـس األمـن ه
بأسـرع وقـت ممكـن. ويوضـح مشـــروع القــرار أن اجلــزاءات 
ســترفع حاملــا يــرى الــس ايــة الدعــم املــايل والعســــكري 
الليــربي للجبهــة املتحــدة الثوريــة يف ســرياليون وللحركــــات 

املتمردة املسلحة يف بلدان جماورة أخرى. 
ويف ايـة األمـر، علـى الرئيــس تيلــور أن يســلم بأنــه 
ال ميكنــه بعــد اآلن أن خيتفــي وراء بيانــات الــــرباءة. وكلمـــا 
ـــاه الشــعب الليــربي  سـارع إىل إدراك هـذا وأبـدى التزامـا برف
ـــا إىل اجلماعــة الدوليــة  والسـالم اإلقليمـي، كـانت عـودة ليربي

أسرع. 

إن الفريق يستحق نئتنـا احلـارة علـى العمـل الشـامل 
جدا، لكن املطلوب ال يزال كثريا. ونعتقد بـأن واليتـه ينبغـي 
أن متدد فترة أخرى لتمكينه مـن القيـام بـاملزيد مـن التحريـات 
خبصـوص دعـم مجاعـات املتمرديـن املســـلحة يف هــذه املنطقــة 
ــــم  ومــن مواصلــة تركــيز االهتمــام الــدويل علــى العــامل املظل
النتهاكات اجلزاءات. ونـأمل أن يكـون الفريـق الراهـن راغبـا 

يف تكريس مزيد من الوقت هلذه املهمة البالغة األمهية. 
الســيد وارد (جامايكــا) (تكلــم باالنكليزيــة): يـــود 
وفـدي يف البدايـة أن يشــكر الســفري تشــودري علــى اجلــهود 
الكبرية اليت بذهلا إلعداد هذا التقرير للمجلس. ونود أيضا أن 

نشكر الفريق على إمدادنا بتقرير مفيد شامل. 
ويرحـب وفـدي بتقريـر الفريـق املنشــأ مبوجــب قــرار 
جملس األمن ١٣٠٦ (٢٠٠٠)، الرامي إىل حتديد الرابطة بـني 
االســـتغالل غـــــري املشــــروع للمــــوارد وإدامــــة الصــــراع يف 
سـرياليون. ونعتقـد أنـه تذكـرة للمجلــس يف الوقــت املناســب 
ـــب رصــد وتكييفــات  بـأن نظـم اجلـزاءات الـيت يعتمدهـا تتطل
مستمرة لضمان التقيد ا وجناعتها. والواقع أن وفـدي يعتقـد 
بأن من السذاجة مبكان االعتقاد بـأن جلـان اجلـزاءات اتمعـة 
يف الطـابق األسـفل مـن مبـىن األمانـة العامـة لألمـم املتحـــدة يف 
نيويـورك ميكنـها أن ترصـد رصـدا فعـاال مـا جيـري يف النصــف 

اآلخر من الكرة األرضية. 
ووفقــا لذلــك، حنــث علــى أن تراعــى بشــكل جـــاد 
توصية الفريق بـأن ينشـئ جملـس األمـن قـدرة مسـتمرة لرصـد 
تنفيـذ اجلـزاءات وأيضـا لدراسـة نتائجـها غـري املقصـــودة علــى 
أطراف ثالثة وعلى األفراد. ويف هـذا الشـأن، جيـب أن يراعـي 

عمل جلنة اجلزاءات هذه املسألة مراعاة تامة. 
– احتـاد يونيتـا جتديـــدا  لقـد كـانت آليـة رصـد أنغـوال 
طيبــا ومفيــدا. ومــن املمكــن اآلن القــول بشــكل قطعــــي إن 
اجلـزاءات ضـــد احتــاد يونيتــا تنجــح يف ختفيــض قدرتــه علــى 
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مواصلة محلته العسكرية. وآلية الرصد هـذه تقـدم مثـاال جيـدا 
ملا ميكن إجنازه عندما ترصد اجلزاءات رصدا فعاال. 

ـــهاكات نظــام اجلــزاءات  يبلغنـا تقريـر الفريـق بـأن انت
واسـعة االنتشـار وتقـع مبنـأى عـن العقـاب. والواقـع أن عمـــل 
فريق اخلرباء أمثر، إذ بدأت حكومات وكيانات أخـرى تركـز 
علــى مــا ميكــن عملــه لتحســــني إنفـــاذ اجلـــزاءات واحتـــواء 

االنتهاكات القائمة. 
والذين ساعدوا يف انتـهاك اجلـزاءات يتحملـون نفـس 
القدر من املسؤولية عن املأساة اإلنسانية اليت ال تزال مسـتمرة 
يف سرياليون وجيب ممارسة الضغط من جـانب اتمـع الـدويل 
لضمـان االمتثـال لقـرارات الـس. ووفـدي يشـعر باالنزعــاج 
إلبالغ الفريق لنا باستفحال تورط بعض جـريان سـرياليون يف 

كل جوانب انتهاكات اجلزاءات. 
ويشــيد وفــد بــالدي بــالدول األعضــاء يف اجلماعــــة 
االقتصاديــة لــدول غــرب أفريقيــا، الــيت أكــدت بأعماهلـــا أن 
التدابـري احلقـة حلسـن اجلـوار تتجلـى يف اهتمـام الـــدول باختــاذ 
اإلجـراءات النتشـال الـدول األخـرى مـن دائـرة العنـف، بــدال 
ـــقاء اآلخريــن. ومــن خــالل الســعي إلعــادة  مـن اسـتغالل ش
االستقرار على الصعيدين السياسـي واألمـين يف املنطقـة، متـهد 
دول اجلماعـة االقتصاديـة لـدول غـرب آسـيا الســبيل لتحقيــق 

اجلوانب األخرى للتنمية. 
ـــف  ولـن يسـتخف الـس مسـألة فـرض تدابـري لتخفي
انتـهاكات اجلـزاءات. ويعتقـد وفـدي أنـه أيـــا كــانت التدابــري 
العقابية اليت سيتخذها الس، فال بد أن يكون هلـا أدىن األثـر 
على األهداف غري املقصودة، وأن تستهدف على وجـه الدقـة 
أولئـك الذيـن ينتـهكون اجلـزاءات بصـورة سـافرة، وأن اتبـــاع 
ج غري حمدد لن يكون له نصيـب كبـري مـن التـأييد مـن وفـد 

بالدي. 

ويف هــذا الصــدد، يؤيــد وفــــدي بشـــدة التوصيـــات 
الرامية إىل حتسني تدفق املاس اخلام من البلدان املنتجة. وليـس 
مـن املقبـول أن يســـمح للبلــدان ذات الكميــات الضئيلــة مــن 
الصادرات املؤكدة من املاس اخلـام، بالتحـايل علـى اجلـزاءات 
من خالل غسل الصادرات غري القانونية عرب أراضيها. وجيب 
تشـجيع كافـة البلـدان املصـدرة للمـاس يف غـرب أفريقيـا علــى 
إرســاء نظــام لشــهادة املنشــــأ علـــى غـــرار النظـــام املتبـــع يف 
سـرياليون، وأن تعتـرب ذلـك مسـألة ملحـــة. وينبغــي أن تعطــى 
الفرصة هلذه البلدان لتنفيذ نظام ال يعـوق صادراـا املشـروعة 

وإن كان سيمنع األرباح من إطالة أمد الصراع. 
ـــيت يتــم ــا  وإننـا نشـعر بـالقلق أيضـا إزاء السـهولة ال
توريـد األسـلحة الصغـرية إىل املنطقـة. وتقـع مسـؤولية انتشــار 
األسلحة يف غرب أفريقيـا علـى عـاتق البلـدان املنتجـة، وتلـك 
الـيت متـر ـا هـذه األسـلحة. وميثـل الوقـــف االختيــاري الــذي 
ــترياد  قررتـه اجلماعـة االقتصاديـة لـدول غـرب أفريقيـا علـى اس
األسلحة اخلفيفة، وتصديرها وتصنيعها يف غرب أفريقيا، آليـة 
مفيـدة ميكـن أن نبـين عليـها. وينبغـي للمجلـس، بـــل واتمــع 
ـــة لــدول غــرب  الـدويل، أن يسـاعد بلـدان اجلماعـة االقتصادي
أفريقيــا يف إنشــاء نظــام مشــترك لــه ضوابــط، يشــتمل علـــى 

تسجيل، وترخيص، ومجع، وتدمري األسلحة الصغرية. 
ويوصــي الفريــق، أيضــــا، بوضـــع ضوابـــط صارمـــة 
للمجال اجلوي يف غرب أفريقيا دف احلد من حركـة املـاس 
اخلـــام غـــري املشـــروع واألســـلحة الصغـــرية علـــى الســـــواء. 
وسيشـتمل ذلـك، بـالضرورة، علـى تركيـب معـــدات جديــدة 
للرصـد واملراقبـة. وسـوف حتتـاج بلـدان املنطقـــة إىل مســاعدة 
دولية للحصول على مثــل هـذا النظـام للرصـد وصيانتـه، وإننـا 

حنث على تقدمي مساعدة عاجلة يف هذا الشأن. 
ولن تكون التدابري اليت أوصى ا الفريق فعالـة إال إذا 
تقيـدت كـــل البلــدان األعضــاء بأحكــام قــرارات اجلــزاءات. 
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وحنن نقدر لشعب سرياليون كفالة اسـتخدام ثـروات بلـده يف 
تنمية البلد وليس إلطالة أمد احلرب. 

وسـينظر وفـد بـالدي بدقـة يف التوصيـات الـيت قدمــها 
الفريــق، وخباصــة التوصيــات الــيت أبرزهــا رئيــس اللجنــــة يف 
عرضه للتقرير. وكما ذكر مشددا، فـإن أعمـال الفريـق جيـب 
أال دد أو أن مل حىت يعلوها الغبار. ولعل أعظم ثناء علـى 
العمل الذي اضطلع بـه الفريـق هـو كفالـة أن يتصـرف جملـس 

األمن بصورة حامسة انطالقا من هذه التوصيات. 
الســيد لفيــت (فرنســا) (تكلــم بالفرنســـية): أود أن 
ـــى تقدميــه لتقريــر فريــق  أتوجـه بالشـكر للسـفري تشـودري عل
اخلرباء، وأتقدم بالتهنئة ألعضاء الفريـق الذيـن جيلسـون خلفـه 

هنا يف هذه القاعة. 
ـــالدي يضــم  بـادئ ذي بـدء، أود أن أذكـر أن وفـد ب
صوته بالكامل للبيان الذي سيديل بـه سـفري السـويد يف وقـت 

الحق باسم االحتاد األورويب. 
ويسرنا أن تقريــر فريـق اخلـرباء املنشـأ مبوجـب القـرار 
١٣٠٦ (٢٠٠٠) لدراسـة مســـألة االجتــار باملــاس واألســلحة 
فيما يتعلق بسرياليون، سـيطرح يف مناقشـة مفتوحـة يف جملـس 
األمـن، اليـوم ويف رأينـا، إـا مسـألة مبـــدأ أساســي أن ختضــع 
التقارير اليت تشري بأصابع االـام بصـورة أو بـأخرى إىل دول 
بعينــها، لنقــاش مــن شــقني حبيــث يتســم بالشــفافية ويكـــون 
مفتوحا للجميع. وتلك هي فرصة هامة ألعضاء جملس األمـن 
وســائر أعضــاء منظمتنــا إلجــــراء حـــوار ميكـــن للجميـــع أن 

يشاركوا فيه وأن يعرضوا آراءهم. 
ـــون بعــض التوصيــات الــيت  وقبـل أن أنتقـل إىل مضم
قدمـها فريـق اخلـرباء، أود أن أبلـغ أعضـاء الـس بـــأن فرنســا 
تقدر بشدة حمتـوى هـذا التقريـر. فـالعمل الـذي أجنـزه اخلـرباء 
عمـل جـاد وشـــامل. وكــانت املعلومــات الــواردة فيــه أكــثر 
مصداقية مما جـاء يف بعـض التقـارير املقدمـة يف العـام املـاضي. 

ويبـني التقريـر بوضـوح أن هنـاك شـبكة معقــدة ومربكــة مــن 
التـأييد للجبهـة املتحـدة الثوريـــة. وفضــال عــن عــن مســؤولية 
ليربيا، اليت نأمل أن تعدل عن أساليبها اخلاطئة الـيت اتبعتـها يف 
ـــا – ويشــمل ذلــك الــدول  املـاضي، علينـا مجيعـا أن نفكـر مع
ــة  األعضـاء يف جملـس األمـن، وأعضـاء منظمـة الوحـدة األفريقي
واملنظمـات دون اإلقليميـة يف أفريقيـا، والبلـــدان الــيت تشــتري 
املــاس، والبلــدان الــيت تبيــع األســلحة – حــول كيفيــة كبــــح 
ارمــني املنظمــني الذيــن يســتفيدون مــن ذلــك، ويســـتغلون 
الصراع الدائر يف سرياليون ومن صراعات أخـرى يف افريقيـا، 

لألسف. 
وكما يتبني من التقرير بوضوح، فإن هـؤالء ارمـني 
يتصرفـون غالبـا بـدون علـم السـلطات الوطنيـة املختصـة، الــيت 
ليس مبقدورها أن تتصـدى ملـا يفعلونـه، الفتقارهـا إىل املـوارد 

أو اإلرادة السياسية. 
إن نفـس األمسـاء تتكـرر املـرة بعـد األخـرى يف تقريــر 
إثـر آخـر. ولـن أذكـر سـوى اســـم واحــد – فيكتــور بــوت – 
الذي يفترض أنه ميتلـك أسـطوال يضـم أكـثر مـن ٥٠ طـائرة، 
والـذي أشـارت إليـه أصـابع االـــام يف العديــد مــن عمليــات 
التـهريب غـري املشـروعة يف مجيـــع أحنــاء أفريقيــا، وهــو مؤيــد 
ألبغض احلركات مثل اجلبهة املتحدة الثوريــة واالحتـاد الوطـين 

من أجل االستقالل التام ألنغوال (يونيتا). 
لقد حان الوقت ألن يقف اتمع الدويل يـدا واحـدة 
لوضع حد هلذا النوع مـن النشـاط. وجيـب أن تتضـافر جـهود 

كل البلدان من أجل حتقيق هذه الغاية. 
ترحـب فرنسـا بشـكل خـاص بـاثنتني مـن التوصيـــات 
العامـة يف هـــذا التقريــر. وحيدونــا وطيــد األمــل يف أن تتخــذ 
إجراءات متابعة حمددة انطالقا منهما. وتتعلـق التوصيـة األوىل 
بالتوســــع يف نظــــام إصــــدار الشــــهادات بالنســــبة للمــــــاس 
السـرياليوين. ويـأمل اخلـرباء أن يكـون هـذا النظـــام منوذجــا يف 
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إطـار مـا تسـمى بعمليـة كيمـربيل. وحنـن نؤيـد هـــذه الفكــرة. 
كمـا إننـا نؤيـد التوسـع التدرجيـــي لنظــام التوثيــق الســرياليوين 
ــــة البلـــدان اـــاورة واملنطقـــة دون  حبيــث يســري علــى كاف

اإلقليمية. 
ـــق رقابــة أفضــل  أمـا التوصيـة الثانيـة فتـهدف إىل حتقي
على الصادرات من األسلحة الصغرية من قبـل البلـدان املنتجـة 
هلذه األسلحة. ويعترب تشديد ضوابط الرقابة اجلمركية، بدعم 
كاف من اتمع الدويل، مسألة ذات أولوية يف هذا الصدد. 

ومعظــم التقريــر خمصــــص للـــدور الـــذي تقـــوم بـــه 
السـلطات الليربيـة يف الصـراع يف ســـرياليون والدعــم املســتمر 
الـذي تقدمـه حلركـة التمـرد مـن خـــالل تزويدهــا باألســلحة، 
وشراء املاس منها وتوفري املالذ لبعض املسـؤولني فيـها. وأملنـا 
ـــة  أن حيمــل نشــر هــذا التقريــر ووعــي اتمــع الــدويل باحلال
ومـا جيلبـه ذلـك مـن ضـرر لليربيـــا احلكومــة الليربيــة علــى أن 
تراجع سياستها مراجعة جذرية. لكن وعودا كثرية قدمت لنا 
يف املاضي مما جيعلنا ال نكتفي بالكلمـات املعسـولة. ومـن هنـا 
تؤيـد فرنسـا مبـدأ إنشـاء نظـام فعـال للجـزاءات يفـــرض علــى 
القادة الليربيني. وإننـا ال ندعـو هنـا إىل اختـاذ ـج عقـايب، بـل 
نظـام حمفـز مـن شـأنه أن يكمـل اخلطـوات الـيت سـتتخذ علـــى 
الصعيد الوطين. ومما يشجع فرنسا على األخص القـرار الـذي 
اختذته ليربيا مؤخـرا بطـرد زعمـاء اجلبهـة الثوريـة املتحـدة مـن 

منروفيا اليت يقيمون فيها حاليا. 
وباإلضافــة إىل ليربيــا، فــإن تســوية هــذه األزمــــة يف 
غـرب أفريقيـا تتطلـب أيضـا حسـن النيـة مـــن جــانب البلــدان 
ااورة والرغبة يف املضي قدما حنو حتقيق سالم إقليمي، بـدال 

من صب الزيت على النار على حنو غري جمد. 
ـــي يكــون لنظــام اجلــزاءات الــذي  ويف رأينـا، أنـه لك
ـــس األمــن تأثــري إجيــايب، يتعــني عليــه أن حيــترم  سـيعتمده جمل

املبادئ التالية: 

أوال، ينبغــي أن تكــون اجلــزاءات املقترحــة حمــــدودة 
األمــد. وال يعــين ذلــك حبــال مــــن األحـــوال املوافقـــة علـــى 
ـــألة ببســاطة  املؤامـرات الكريهـة للسـلطات الليربيـة، وإمنـا املس
هي التأكد من أن جملس األمن سيكون قادرا علـى اسـتعراض 
القضية برمتها بتعمق وعلى أسس دورية – مبـا يف ذلـك، عنـد 

االقتضاء، تقدير مدى مالءمة متديد هذه اجلزاءات. 
ثانيـا، ال ينبغـي بـأي شـكل مـن األشـــكال أن تــؤدي 
اجلزاءات املقترحة إىل معاقبة الشعب الليـربي، وهـو مـن أفقـر 
شعوب العامل، أو اإلضـرار بـه. فـاجلزاءات املقترحـة ينبغـي أن 

ترتبط بالصراع يف سرياليون وتورط ليربيا فيه. 
ثالثا، ينبغي أن تكون اإلجراءات املقترحة حمفـزة وأن 
ترتبــط مبعايــري حمــددة إللغائــها. وجيــب أن تفــهم الســـلطات 
الليربية متاما ما يتعني عليها أن تفعله لرفع اجلـزاءات املفروضـة 

عليها. 
رابعـا، ينبغـي أال تعـــوق اجلــزاءات املقترحــة إمكانيــة 
ظــهور تســوية ميكــــن التفـــاوض بشـــأا مبســـاعدة اجلماعـــة 
االقتصاديـة لـدول غـرب أفريقيـا. وينبغـي أن تكـون اجلــزاءات 
عنصرا من عناصر تسوية سياسية شـاملة، وأال حتـل حمـل هـذه 
التسـوية. وينبغــي أن يســتمع جملــس األمــن إىل آراء اجلماعــة 
االقتصاديـة لـدول غـرب أفريقيـا – وهـي هيئـة تشـترك بشــكل 

– وأن حيترم تلك اآلراء.  مباشر يف معاجلة هذه األزمة 
خامسا، تدعو فرنسا إىل اختاذ ـج تدرجيـي يف تنفيـذ 
اجلزاءات، حىت يتـاح حلكومـة ليربيـا املنتخبـة دميقراطيـا حتمـل 

مسؤولياا. 
إن قادة ليربيا مبواصلتهم دعم اجلبهة الثورية املتحـدة، 
ــو  إمنـا يتحملـون مسـؤولية جسـيمة عـن بلدهـم بعزهلـا علـى حن
مطرد عن اتمـع الـدويل، ومـن مث إعاقـة فـرص تنميتـه. وإننـا 
حنث أولئك القـادة علـى االبتعـاد عـن هـذا اخليـار، بـل وعلـى 
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العكــس، إبــداء التعــاون التــام بغيــة حتقيــق الســلم الدائـــم يف 
املنطقة. 

الســـيد عـــوين (مـــايل) (تكلـــم بالفرنســــية): أود يف 
البداية أن أشكركم، ياسيدي، على عقـد هـذه اجللسـة لـس 
األمن حىت يتمكن السفري تشودري، رئيس جلنة جملـس األمـن 
املعنيـة بسـرياليون مـن تقـدمي فريـق اخلـرباء املنشـأ وفقـا للفقـــرة 
ــــاء مـــن القـــرار ١٣٠٦ (٢٠٠٠) املتعلـــق  ١٩ مــن الفــرع ب
بسـرياليون. وإننـا نشـــكر الســفري تشــودري علــى مالحظاتــه 
التمهيديـة ونرحـب بأعضـاء فريـق اخلـرباء الذيـن حضـروا هنــا 

اليوم. 
ـــر املعــروض علــى الــس معلومــات  ويتضمـن التقري
وتوصيـات تتعلـق، باإلضافـة إىل سـرياليون، بكثـري مـــن بلــدان 
غرب أفريقيا. وإننا نرحب يف هذا الصدد بعقد جلسة أخـرى 
يف غضون األيام القليلـة املقبلـة جتمـع بـني جملـس األمـن ووفـد 
هـام ميثـل اجلماعـة االقتصاديـة لـدول غـــرب أفريقيــا، برئاســة 
وزير الشؤون اخلارجية يف مايل. وستكون هـذه اجللسـة، الـيت 
تعـد متابعـة جللسـة ٢١ حزيـران/يونيـه ٢٠٠٠، أوســع نطاقــا 
وأكثر تعمقا يف املوضوع. ولذا، فسأقتصر هنا على عـدد مـن 

التعليقات األولية. 
أوال، تشعر اجلماعة االقتصاديـة لـدول غـرب أفريقيـا 
بــالقلق الشــديد حيــال الصراعــات الــيت متــــزق املنطقـــة دون 
اإلقليمية يف غرب أفريقيـا، وخاصـة بسـبب اسـتمرار الصـراع 
يف سرياليون. وملواجهة هذه احلالة، اعتمدت اجلماعـة يف عـام 
١٩٩٨ وقفـا لتصديـر األسـلحة اخلفيفـة واسـتريادها يف غــرب 

أفريقيا. 
وقـد دعـا مؤمتـر القمـة الثـالث والعشـــرون للجماعــة، 
املنعقد يف أبوجا يف أيـار/مـايو ٢٠٠٠، بشـكل أكـثر حتديـدا، 
إىل إجــراء حتقيــق علــى املســتوى اإلقليمــي يف االجتــــار غـــري 
املشـروع باملـاس واألسـلحة. وســـيتيح االجتمــاع املقبــل بــني 

ـــوزاري الــذي ميثــل اجلماعــة الفرصــة  جملـس األمـن والوفـد ال
الستكمال هذه التحقيقات.  

ثانيا، يتعني على األمم املتحـدة واجلماعـة االقتصاديـة 
لدول غرب أفريقيا العمل معـا السـتعادة السـالم يف سـرياليون 
ومنطقـة غـرب أفريقيـا اإلقليميـــة بأســرها. ويف هــذا الصــدد، 
فإننا سعداء للغاية ببعثة الـس الـيت زارت سـرياليون ومنطقـة 
أفريقيـا الغربيـة يف تشـرين األول/أكتوبـر املــاضي، وبتوصياــا 
الـيت أعقبـت تلـك الزيـارة. كمـا نرحـب بـالقرار الـذي اختـــذه 
األمــني العــام بتشــكيل بعثــة مشــتركة بــني وكــاالت األمـــم 
ـــدان يف  املتحـدة يف غـرب أفريقيـا، مـن املقـرر أن تـزور ١٠ بل
ـــهم أن  منطقتنــا يف الفــترة مــن ٩ إىل ٢٤ شــباط/فــرباير. وامل
تتضمن والية هـذه البعثـة تقديـر االحتياجـات واألولويـات يف 

غرب أفريقيا فيما يتعلق بالسلم واألمن يف املنطقة. 
وإننا نعلق آماال كبرية علـى هـذه البعثـة. الـيت يتعـني، 
وفقـا لواليتـها، أن تقـدم توصيـات لوضـع اسـتراتيجية إقليميـــة 
وحتدد عناصر لكي تتضمنـها تلـك االسـتراتيجية حـىت تنفذهـا 
األمــم املتحــدة، أو بالتعــاون بــني األمــم املتحـــدة واجلماعـــة 
ــــا إن أمكـــن، ـــدف تلبيـــة  االقتصاديــة لــدول غــرب أفريقي

االحتياجات ومعاجلة املشكالت اليت حددت. 
ثالثا، ســتبذل اجلماعـة كـل مـا يف وسـعها للعمـل مـع 
جملس األمن، وال سـيما يف السـعي إلجيـاد تسـوية للصـراع يف 
سرياليون. ويهدف التقرير املعروض على الس املشـاركة يف 
حتقيق هذا اهلدف، وستديل اموعة االقتصاديـة لـدول غـرب 
أفريقيا بتعليقاا حول هذا التقرير يف االجتماع الـذي سـيعقد 

بني الس والوفد الوزاري الذي سيمثل اجلماعة. 
السـيد فالديفيســـو (كولومبيــا) (تكلــم باالســبانية): 
يـود وفـدي أن يعـرب عـن شـكره لكـم، يـا سـيدي، لعقدكــم 
هــذه املناقشــة املفتوحــة الــيت ميكــن أن يشــــارك فيـــها مجيـــع 
ـــني املــاس والســالح  األعضـاء يف األمـم املتحـدة. إن العالقـة ب
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موضوع يثري اهتمـام العديـد مـن الـدول، كمـا بينـت املناقشـة 
اليت جرت مؤخرا يف اجلمعية العامة بشـأن الـدور الـذي يقـوم 

به املاس يف إذكاء نريان الصراع. 
كذلك نود أن نشكر املمثل الدائم لبنغالديش، الذي 
يرأس جلنة اجلزاءات اخلاصة بسرياليون، علـى األسـلوب املثـري 
لإلعجاب الذي أدار به عمـل اللجنـة والترتيبـات الـيت قـام ـا 
حيضــر إلينــا، هنــا اليــوم يف نيويــورك، أعضــاء فريــق اخلـــرباء 

املسؤول عن التقرير املعين باملاس واألسلحة يف سرياليون. 
ونعتقد أن فريق اخلرباء الذي يرأسه السيد أيـافور قـد 
أعد تقريرا يستحق تقديرنا الكامل على نوعية العمـل املنجـز، 
وكمية املعلومات الـيت حيتويـها، واإلسـهام اهلـائل الـذي قدمـه 
لعمل اللجنة اليت أنشأها جملس األمـن فيمـا يتعلـق بسـرياليون. 
وحنن مرتاحون ليس لرؤية اخلـرباء يركـزون علـى العالقـة بـني 
األسلحة ومتاجرة اجلبهـة املتحـدة الثوريـة يف املـاس فحسـب، 
بل ألم تناولوا أيضا اسـتخدام الطـائرات املسـجلة يف أمـاكن 
خمتلفـة يف نقـل األسـلحة وانتـهاكا للعقوبـات. ونتيجـة لذلـــك 

أمامنا تقرير تدعم احلقائق توصياته بدرجة كبرية. 
وفيمـا يتعلـق بتوصيـات التقريـر احملـددة، جنـــد أن مــن 
غـري األخالقـي أن تكـون منـاجم املـاس يف ســـرياليون مصــدرا 
ملعاناة شعب سرياليون وتكــون يف الوقـت ذاتـه رمـزا للفخامـة 
والرخـاء بالنســـبة لشــعوب أخــرى. ومــن الواضــح أن إنتــاج 
املاس له أمهية يف أسباب املعيشة االقتصاديـة لشـعوب عديـدة، 
وأن مشـاركة سـرياليون يف جتـارة املـاس العامليـة هـي مشــاركة 
صغـرية نسـبيا. ولكـن إذا أضيفـت حصتـها علـى حصـة بلــدان 
أخرى تعاين من الصراع يـرى املـرء أن جتـارة املـاس اكتسـبت 

أبعادا كبرية بالنسبة للسلم واألمن الدوليني. 
إننـا نـئ حكومـة سـرياليون علـى إقامـة نظـام جديـــد 
ـــود أن نــرى  إلصـدار شـهادات املـاس املتجـه إىل التصديـر. ون
إنشـاء نظـام عـاملي إلصـدار الشـــهادات علــى وجــه الســرعة، 

مثلمـا طـــالب قــرار اجلمعيــة العامــة ٥٦/٥٥. وحنــن نشــجع 
جملس املاس العـاملي والـدول املشـاركة يف �عمليـة كيمـربيل� 
علـى التوصـل إىل اتفـاق بشـأن هـذه املســـألة يف أقــرب وقــت 

ممكن. 
وحنن نأسف إذ أن بعض البلدان املذكورة يف التقريـر 
رفضــت التعــــاون مـــع فريـــق اخلـــرباء وذلـــك بعـــدم تقـــدمي 
إحصائياـا الوطنيـة اخلاصـة بتقديـر املـاس. وينبغـي أن يشــجع 
الــس تلــك البلــدان علــى التعــاون واعتمــاد نظــام إصــــدار 
شهادات مماثل للنظام القائم يف سرياليون، وينبغـي أيضـا علـى 
البلدان املصدرة للماس أن تطبق إجــراءات مراقبـة أشـد. ومـن 
الضروري أن نقلل االختالفات اإلحصائيـة، وعـدد العمليـات 
غري القانونية، ومبيعـات مـاس منـاطق النــزاع يف متـاجر مـاس 
بلـدان عديـدة. وتدابـري مراقبـة اجلمـارك الـيت اعتمدـــا بلــدان 
عديدة امتثاال للجزاءات اليت فرضها جملس األمن هي إسهامنا 
يف حتقيـق السـلم يف سـرياليون وضمـان اســـتفادة الشــعب مــن 

ثرواته الطبيعية. 
ـــات التقريــر اخلاصــة باألســلحة،  وفيمـا يتعلـق بتوصي
جيب أن جند وسائل فعالة خلفض تدفقات السالح إىل منـاطق 
مثل غرب أفريقيا، واليت فرضت فيها البلدان يف حقيقـة األمـر 
ـــع  وقفـا السـترياد األسـلحة الصغـرية. وكمـا يشـري التقريـر، تق
ـــق األســلحة علــى عــاتق البلــدان املنتجــة،  املسـؤولية عـن تدف
والبلـدان الـيت تعيـــد نقــل األســلحة، والبلــدان الــيت تســتخدم 
ـــزز التدابــري  األسـلحة. ونعتقـد أنـه واجـب علـى الـس أن يع
الدوليــة للحــــد مـــن تدفقـــات الســـالح إىل غـــرب أفريقيـــا. 
وتتحمل البلدان املنتجة للسالح مسؤولية خاصـة، وينبغـي أن 
تكون أول من يراقـب الصفقـات املتجهـة إىل منـاطق النــزاع، 
واملناطق اخلاضعة لوقف االسترياد، واملنـاطق اخلاضعـة للحظـر 
املفروض من جملس األمن. وينبغي على الشركات الـيت تصنـع 
األســلحة أال تتــذرع حبجــة أــا غــري مســؤولة ألــا تعطــــي 
تراخيصـها ملصـانع أجنبيـة النتـــاج األســلحة ومل تعــد تنتجــها 
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بشكل مباشر. ومهرب دويل مثل فكتـور بـاوت، املذكـور يف 
التقريـر، والـذي تدعمـه أنظمـة اسـترياد سـالح منحلـة، ميكـــن 
أن يصبـح خطـرا حقيقيـا علـى السـلم واألمـن الدوليـني، كمــا 

رأينا. 
واجلـانب اآلخـر يف حالـة األسـلحة هـو العـدد الكبـــري 
للغايــة مــن اجلنــود األطفــال يف الصــراع داخــــل ســـرياليون. 
ويرتبط هذا على حنو وثيق حبقيقة أم قادرون على اسـتخدام 

األسلحة اخلفيفة على حنو متزايد واليت يتم توزيعها عليهم. 
وباالنتقال إىل توصيات التقرير حول احلركة اجلويـة، 
أود االعتراف بالصعوبات اليت تواجهها سلطات املطارات يف 
بلـدان غـرب أفريقيـا فيمـا يتعلـــق مبراقبــة عمليــات الطــائرات 
املسـتخدمة يف نقـل األسـلحة يف املنطقـة. ويف الواقـع نـرى أنــه 
ينبغي على الس أن يصر على أنظمـة تسـجيل أكـثر شـفافية 
للســفن والطــائرات يف البلــدان الــيت ترفــع أعــالم التســــهيل. 
وكما يقترح فريق اخلرباء، ينبغي على املنظمة الدولية للطريان 
املدين أيضا أن تشارك بشكل أكثر نشـاطا يف أنشـطة التعـاون 
ـــد مطــارات املنطقــة بــاملعدات الالزمــة  الفـين الراميـة إىل تزوي
ـــاطق  ورمبـا ينبغـي عليـها حـىت إرسـال مشـريف رحـالت إىل املن

اهلامة. 
وفيما يتعلق بالتوصيات اخلاصة بليربيـا، فلقـد أعطانـا 
فريـق اخلـرباء أدلـة عديـدة علـى تـورط حكومـة ذلـك البلــد يف 
ـــها  بيــع املــاس واألســلحة إىل املتمرديــن يف ســرياليون، مبــا في
حــاالت بيــع باملشــاركة مــع شــركات تقــوم بعمليــات غـــري 
قانونيـة. ويسـاورنا قلـق عـارم إزاء اإلضـرار بــاملوارد الطبيعيــة 
لغابات ليربيا من أجل دعم هذه العمليات. ونأسـف علـى أن 
ضيق الوقت قد منـع اخلـرباء مـن تقـدمي وصـف أكـثر تفصيـال 

للكيفية اليت يتم ا تصدير ماس سرياليون عرب ليربيا. 
ويشــجعنا قــرار حكومــة ليربيــا باملشــــاركة يف هـــذا 
النقـاش مـن خـالل حضـور وزيـر خارجيتـها. وجيـب أن تعلــم 

حكومـة ليربيـا أن جملـس األمـن يطلـــب تعــاون بلــدان غــرب 
أفريقيا يف تشجيع السلم واألمن يف املنطقة، مبا فيـا سـرياليون. 
والس مستعد للتحرك اجلاد للرد علـى أي خـرق للجـزاءات 

املطبقة ضد اجلبهة املتحدة الثورية. 
وفيما يتعلق برصد اجلـزاءات، فـإن ممـا يثبـط مـن مهـة 
وفد بالدي قراءة مالحظة فريق اخلـرباء الـوارد يف الفقـرة ٤٧ 
ـــره ومفــاده أن قــرارات جملــس األمــن بشــأن املــاس  مـن تقري
واألسلحة يتم انتهاكها بال عقاب. ونعتقد أنه من الضـروري 
مواصلــة حرمــان أعــداء الســالم يف ســــرياليون مـــن إمكانيـــة 
الوصـول إىل أسـواق السـالح واملـاس. وإننـا نتطلـع إىل فرصـــة 
إلجراء حوار مع الدول األعضاء يف الرابطة االقتصادية لـدول 

غرب أفريقيا حول هذا الوضع هنا يف نيويورك. 
ـــاين هــذا، نعتقــد أنــه باإلضافــة إىل نظــام  وختامـا لبي
عقوبـات يطبـق علـى بلـد واحـد أو جمموعـة مـن الثـوار داخـل 
بلـد، جيـب أن نعـزز قـدرة األمانـة العامـة لألمـم املتحـدة علــى 
تنفيـذ الرصـد القـائم للعقوبـات وحـاالت احلظـر الـــيت فرضــها 

جملس األمن حتقيقا ملهمته يف محاية السلم واألمن الدوليني. 
السيد بن مصطفى (تونــس) (تكلـم بالفرنسـية): أود 
بادئ ذي بدء، أن أشكركم، سيدي الرئيس، علـى تنظيمكـم 
هـذه اجللسـة الـيت أثـق بأـا سـتمكننا مـــن إجــراء تبــادل بنــاء 
ــــى بســـاط  لــآلراء بشــأن املســألة اهلامــة املطروحــة اليــوم عل
البحـث. وأود أيضـا أن أعـرب عـن تقديـــري العميــق للســفري 
ـــه جلنــة اجلــزاءات املعنيــة  تشـودري علـى عملـه اهلـام يف توجي

بسرياليون. 
ووفـد بـالدي يشـارك املتكلمـني الســـابقني يف توجيــه 
الشكر إىل فريق اخلرباء املعني عمال بــالقرار ١٣٠٦ (٢٠٠٠) 
لدراســـة مســـألة االجتـــار باملـــاس واألســـــلحة فيمــــا يتعلــــق 

بسرياليون. 
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كما أود أن أشيد باجلماعـة االقتصاديـة لـدول غـرب 
أفريقيــا علــــى مبادرـــا بشـــأن التحقيـــق يف االجتـــار باملـــاس 
السرياليوين واستغالله بشكل غري مشروع. إن نتائج حتقيقات 
هذه اجلماعة – وعلينا أن نتذكر أا اجلهة األكــثر قـدرة علـى 
التعرف على خمتلـف جوانـب هـذه املشـكلة املركبـة، واقـتراح 
ـــا مبــا يتماشــى مــع الســياق  أنسـب التدابـري الـيت ميكـن اختاذه
اخلاص للمنطقة دون اإلقليمية – هذه النتائج ينبغي أن يضعـها 

جملس األمن يف االعتبار على النحو الواجب. 
ـــأن تقريــر فريــق  ويـود وفـد بـالدي، بعـد أن درس بت
ــــات  اخلــرباء املعــروض علينــا اليــوم، أن يتقــدم بعــدة مالحظ
وتعليقات. أوال، إن فهم مشكلة االجتار غري املشـروع باملـاس 
يتطلــب، يف رأينــا، جــا شــامال ومبنيــا علــى اخلــربة، جـــا 
يشمل، بطريقة ميكـن التحقـق منـها، السلسـلة الكاملـة جلميـع 
العناصر الفاعلة الضالعة يف هذه التجـارة. ومـن مث نعتقـد، أنـه 
لكي يكون جا فعاال ونزيها حبـق، فـإن جمـرد حتليـل حلقـات 
السلسلة كل على حدة لن يكـون كافيـا، بـل جيـب بـاألحرى 

– حتليل السلسلة بأكملها. 
وينبغي أن يستهدف هذا النـهج تشـديد الرقابـة علـى 
املنتـج ذاتـه – املـاس – مـن خـــالل إجــراءات دوليــة متضــافرة 
ومنسقة. ويف هذا الصدد، نؤيد توصيات فريق اخلرباء املتعلقة 
باحلاجة إىل إقامة نظام معمم إلصدار الشهادات، وإنشاء آليـة 
ـــة  تابعـة لألمانـة العامـة لألمـم املتحـدة، ميكنـها أن ترصـد بصف
مسـتمرة تنفيـذ اجلـزاءات وقـرارات احلظـر الـيت فرضـها جملــس 

األمن. 
ثانيـا، فيمـا يتعلـق باالجتـار يف األســـلحة، فــإن النــهج 
الـالزم للسـيطرة علـى تدفـــق األســلحة يف منــاطق الصــراع ال 
جيوز أن يكون انتقائيا. وحنن نشاطر فريق اخلرباء رأيـه القـائل 
إن املسـؤولية عـن غمـر منطقـة غـرب أفريقيــا باألســلحة تقــع 
على عاتق البلدان املنتجـة، وكذلـك البلـدان الـيت تعيـد شـحن 

هذه األسلحة، وتلك اليت تستعملها. وأود يف هـذا الصـدد أن 
أؤكد على تأييد وفد بـالدي لتوصيـة حكومـة بوركينـا فاسـو 
اليت أقرها فريـق اخلـرباء، بـأن يشـرف جملـس األمـن علـى آليـة 
لرصـد مجيـــع واردات األســلحة املتجهــة إىل بوركينــا فاســو، 

وعلى استخدام تلك األسلحة، لفترة ثالث سنوات. 
ثالثا، يستصوب أن يكون النهج الــذي يتخـذه جملـس 
األمن إزاء االجتار غري املشروع باملـاس واألسـلحة فيمـا يتعلـق 
بسرياليون، جا وقائيا وتدرجييا يف طبيعتـه، وأن يكـون قائمـا 
على احلوار وعلى استراتيجية واضحـة ومتفـق عليـها، وقـادرة 
علــى حتقيــق نتــائج ملموســة وســريعة، بينمــا تتجنــب قــــدر 
ـــال  اإلمكـان زيـادة معانـاة السـكان املدنيـني الذيـن أكتـهم فع
مشاكل أخرى إنسـانية واجتماعيـة واقتصاديـة. وعـالوة علـى 
ذلك، ينبغي أن تكون التدابري اليت يتخذها جملس األمن معنيـة 
فقـط بالشـاغل املسـتهدف. أي االجتـار غـري املشـــروع باملــاس 
واألسلحة. ذلك أن مد اجلزاءات إىل جماالت وأنشــطة أخـرى 
قــد يتســبب يف خلــق صعوبــات جديــدة، وبــالذات بالنســـبة 
ــــانون أصـــال مـــن أثـــر  للســكان يف البلــدان املعنيــة الذيــن يع
الصراعات املسلحة يف املنطقة. وأيـة جـزاءات يفرضـها جملـس 
األمن جيب أن تكون مصممة ألهداف حمددة؛ وأن تكون هلـا 

حدود زمنية، وتتضمن أحكاما لرفع اجلزاءات تلقائيا. 
ــــويل جملـــس األمـــن  ختامــا، أود أن أبــرز أمهيــة أن ي
اهتمامــا خاصــا بضــرورة ضمــــان عـــدم تعريـــض مبـــادرات 
اجلماعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا للخطر. وجيب التأكد 
من جناح بعثة فريق الرصـد التـابع هلـذه اجلماعـة، للفصـل بـني 
ـــني ســرياليون وليربيــا  القـوات علـى طـول احلـدود املشـتركة ب
وغينيـا، الـيت أيدهـا جملـس األمـن والـيت سـيبدأ نشـــرها يف ٢٨ 
شباط/فرباير، كما جيب على جملس األمن أن يعطي األولويــة، 

يف مداوالته، ملتابعة توصيات معينة لفريق اخلرباء. 
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ويف هـذا الصـدد، نرحـب بـالقرار الـذي اختــذه وزراء 
خارجيــة اجلماعــة االقتصاديــة لــدول غــرب أفريقيــا بزيــــارة 
نيويورك يف املستقبل القريـب لاللتقـاء بأعضـاء جملـس األمـن. 
وحنن مقتنعون بأن زيارم ستوفر فرصـة إلجـراء تبـادل مثمـر 
ــر  لـآلراء بـني أعضـاء الـس ووفـد اجلماعـة الـذي يرأسـه وزي
خارجية مايل، بشأن خمتلف نواحي احلالة السائدة يف املنطقـة. 
ــــهج  ونعتقــد أيضــا أن هــذه الزيــارة ســتفضي إىل ترســيخ الن
الشــامل واملتعــدد األبعــاد الــذي وضعــه الــس إلدارة هـــذه 
احلالـة، مـن أجـل إرسـاء أسـس السـالم واالسـتقرار الدائمــني، 
ال يف سرياليون وحدها وإمنا يف كل منطقة غرب أفريقيـا دون 

اإلقليمية. 
السيد شن غوفانغ (الصـني) (تكلـم بالصينيـة): أود، 
أوال وقبل كل شيء، أن أشكر فريق اخلـرباء املعـين بسـرياليون 
علـى تقريـره، وأشـكر السـفري تشـودري، رئيـــس جلنــة جملــس 
األمن املنشأة عمال بالقرار ١١٣٢ (١٩٩٧) على عرض هذا 

التقرير. 
لقد درس وفد الصني بعناية تقرير فريق اخلرباء، وهـو 
يرى أنــه تقريـر شـامل، وأنـه مفيـد يف تعميـق فـهمنا للصـالت 
القائمـة بـني االجتـار غـري املشـروع باملـاس والصـــراع املســلح، 
وكذلك يف تقييم تنفيذ البلدان املعنية لقـرارات جملـس األمـن. 
كمــا أن التقريــر يتضمــن العديــــد مـــن التوصيـــات احملـــددة، 
والبعض منها ملهم حبق. ونود أن نعرب عـن تقديرنـا للفريـق 
علـى اجلـهود الدؤوبـــة الــيت اضطلــع ــا حتــت قيــادة الســفري 

تشودري. 
وقد علمنا من التقرير أن انتهاكات خطـرية لقـرارات 
جملس األمــن حتـدث حاليـا يف املنطقـة. فاالجتـار غـري املشـروع 
ـــل مشــكلة، بــل إنــه أصبــح مصــدرا هامــا  باملـاس مـا زال ميث
للدخـل للجبهـة املتحـدة الثوريـة، ميكنـها مـن مواصلـة وتعزيــز 
أطماعـها العسـكرية. هـذا عـالوة علـى أن األســـلحة الصغــرية 

منتشـــرة يف كـــل مكـــان ومتيســـــرة للمتمرديــــن والعنــــاصر 
اإلجراميـة علـى حـد سـواء. وعلمنـــا أيضــا أن بعــض البلــدان 
تشارك بشكل مباشـر يف هـذه التجـارة، إذ تسـمح باسـتخدام 
أراضيها يف إمداد سرياليون باألسلحة. وهذه احلالـة هـي أحـد 
ـــة الســالم يف ســرياليون إىل  أهـم األسـباب الـيت أوصلـت عملي

هذه املرحلة الصعبة، وجعلتها غري قادرة على إحراز تقدم. 
واليـوم، وبعـد مضـي وقـت طويـــل مــن اختــاذ جملــس 
األمن لقراراته، فإن حقيقة أن هذه احلالة مل حتسم حـىت اآلن، 
تشـكل حبـق مصـدرا للقلـق، ونقطـة تسـتحق أن نفكـــر فيــها. 
ونعتقـد أن أكـثر املـهام املطروحـة علينـا إحلاحـا هـي أن نتخــذ 
تدابـري حمـددة لكـي نكبـح بصـورة فعالـة االجتـار غـري القـــانوين 
باملـاس، وتدفـق األسـلحة واالجتـار ـا بطـرق غـــري مشــروعة، 
وذلك للحد من األثر السليب هلاتني الظاهرتني على السـالم يف 

سرياليون. 
فمن جهة، يتعني علـى جملـس األمـن واتمـع الـدويل 
ـــا  أن يعمــال جبــهد أكــرب مــن أجــل إحــالل الســالم، وأن حيث
األطـراف يف سـرياليون علـى التنفيـذ الفعـال لالتفاقـات املربمــة 
ـــري  بــالفعل. ومــن جهــة أخــرى، مــن الضــروري اختــاذ التداب
احلامسـة لقطـع املسـاعدة اخلارجيـة املقدمـة إىل اجلبهـة املتحـــدة 
الثوريـة بغيـة أال تسـاورها األوهـام يف توســـيع نطــاق نفوذهــا 
ــــع  بالوســائل العســكرية. ويف هــذا الصــدد، يتعــني علــى مجي
البلدان أن تتعاون أو تنسق فيما بينها. وقد تقدم الفريق بعـدة 
توصيــات جيــدة يف هــذا الصــــدد، وحنتـــاج إىل النظـــر فيـــها 
وتنفيذها. ومع ذلك، فإننا نعتقد أيضا أن أية جزاءات تفرض 
يتعـني أن تكـون حسـنة األهـــداف. وجيــب أن ننظــر متامــا يف 
اآلثـار اإلنسـانية الســـلبية احملتملــة النامجــة عــن اجلــزاءات وأن 
نتفاداها. وجيب أن تكون اجلزاءات أيضا ذات مدة حمدودة. 

والصراع الدائر يف سرياليون يؤثر تأثـريا مباشـرا علـى 
ـــن الســلم واألمــن يف  االسـتقرار يف البلـدان اـاورة، فضـال ع
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املنطقة. فال بد أن يكون لنا ج شامل. ويتعني النظر يف هـذه 
املشــكلة ومعاجلتــها يف ســــياق إقليمـــي. فـــاجلزاءات ليســـت 
السبيل الوحيد املتوفر، وليست بالتأكيد أفضل السبل املتاحة. 
وال بد لس األمن أن يضطلع بدور هـام يف البحـث 
عن تسوية شاملة.وحنث البلدان املعنيـة علـى االمتثـال الصـارم 
لقرارات جملس األمن ملصلحـة السـلم واالسـتقرار اإلقليميـني، 

بغية تعزيز حل مبكر وسلمي للمسألة.  
ونقدر أيضا جهود اجلماعـة االقتصاديـة لـدول غـرب 
ــــتقرار علـــى احلالـــة  افريقيــا يف حماولتــها إلضفــاء طــابع االس
اإلقليمية، ونرحب بدورها املتواصل يف هـذا الصـدد. ونتطلـع 
أيضا إىل اإلحاطة اإلعالمية اليت ستقدمها اجلماعة االقتصاديـة 
بعـد بضعـة أيـــام. وحيدونــا األمــل يف أن يعــزز جملــس األمــن 
ـــة يف هــذا الصــدد بغيــة  تعاونـه الوثيـق مـع اجلماعـة االقتصادي

تعزيز عملية السالم يف املنطقة. 
الســـيد غرانوفســـكي (االحتـــاد الروســـــي) (تكلــــم 
ـــه الشــكر إىل الســفري تشــودري  بالروسـية): نشـارك يف توجي
على عرضه تقرير فريق اخلرباء، وأغتنم هذه الفرصة لإلعـراب 
عن تقديرنا الكبري للعمل الذي يقوم بـه بوصفـه رئيسـا للجنـة 

اجلزاءات املتعلقة بسرياليون. 
يالحـظ الوفـد الروسـي التقـدم الكبـري احملـرز يف تنفيـذ 
أحكــام قــرار جملــس األمــن ١٣٠٦ (٢٠٠٠)، بشــــأن منـــع 
استرياد مجيع أنواع املاس مـن سـرياليون باسـتثناء املـاس الـذي 
تصحبه شهادة منشأ تصدرهـا حكومـة ذلـك البلـد. وإن بـدء 
العمـل بالنظـام الوطـين إلصـدار الشـهادات املنصـوص عليــه يف 
ــــن فحســـب مـــن اســـتئناف  القــرار ١٣٠٦ (٢٠٠٠) مل ميكِّ
صـادرات املـاس مـن سـرياليون، وإمنـا مكَّـن أيضـــا مــن زيــادة 
حجم املاس اخلام املصدر عن طريـق أقنيـة رمسيـة مبعـدل ثالثـة 
أضعاف تقريبا. وال يزال يتعني القيام بعمـل كثـري بغيـة تعزيـز 
فعاليـة نظـام اجلـزاءات. عـالوة علـى ذلـك، فـإن هـذه التدابــري 

حتتاج إىل بعض الوقت كي يكون هلا تأثري علـى قـدرة اجلبهـة 
املتحدة الثورية على مواصلة الصراع املسلح. 

إن تقرير فريق اخلرباء املعين باجلزاءات املفروضة علــى 
سـرياليون يتضمـــن الكثــري مــن املعلومــات املفيــدة واملفصلــة، 
وينبغي أن يكون تقريرا مفيدا. فاخلرباء قـاموا بقـدر كبـري مـن 

العمل املفيد، ومجعوا مواد كثرية مل يسبق هلا مثيل. 
ويف الوقــت نفســــه، نأســـف مـــع ذلـــك ألن بعـــض 
االســـتنتاجات والتوصيـــات الـــواردة يف التقريـــر ذات طــــابع 
متطرف جدا وتتعدى والية الفريق اليت حددها جملس األمـن. 
وممـا يؤسـف لـه أيضـا أن التقريــر ال يتضمــن أحكامــا كاملــة 
بشــأن ســبل العمــل مــع بعــض الــدول لتعزيــز فعاليــة نظــــام 
اجلزاءات ضد سرياليون، مبا يف ذلك منظمة الوحـدة األفريقيـة 

واجلماعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا. 
وأود أن أذكر أن االحتاد الروسي يتشاطر متاما القلـق 
حيال الدور الذي يقوم به التنقيب غري القـانوين عـن املـاس يف 
سـرياليون وصـادرات املـاس منـها يف متويـل الصـراع الدائـــر يف 
ذلك البلد. ويف هذا الصدد، نعتقد أنه مـن املسـتصوب وضـع 
ـــن  أنظمـة إلصـدار الشـهادات املتعلقـة باملـاس اخلـام يف عـدد م
البلـدان األفريقيـة، حســـبما يوصــي بــه تقريــر فريــق اخلــرباء. 
عـالوة علـى ذلـك، نؤيـد أن يرتكـز نظـــام املــاس اخلــام علــى 

آليات املراقبة الوطنية. 
ويف الوقـت نفسـه، تســـاورنا الشــكوك حيــال مــدى 
واقعية فترة األشهر الستة املقترحة يف التقريـر مـن أجـل وضـع 
واعتمـاد أنظمـة إصـدار الشـهادات هـذه. والســـؤال املطــروح 
أيضا يتعلق بكيفية تسديد تكاليف هذا التدبـري، طاملـا أنـه مـن 
الواضح أن الدول املسماة يف التقريـر يصعـب عليـها أن تفعـل 
ذلك. ومن البديهي أنـه يتعـني تدخـل مـاحنني أجـانب. ونـرى 
أنه من غري املقبول متاما أن حياول التقريـر طـرح مسـألة وضـع 
مــا يســمى بنظــام دويل إلصــدار الشــهادات املتعلقــة باملـــاس 
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اخلام. فهذه املسألة هـي موضـع مناقشـة يف العمليـة التفاوضيـة 
املشــتركة بــني احلكومــات. وحــىت اآلن مل يتــم التوصــــل إىل 

حتقيق توافق عريض يف اآلراء عليها. 
وعمليـة حـل مشـكلة املـاس املسـتعمل يف الصـــراع يف 
سرياليون ويف صراعات أخـرى يف أفريقيـا جيـب أن تـتركز يف 
الدرجـة األوىل علـى تدابـري معينـة لفـك االرتبـاط بـني االجتـــار 
غري املشــــروع باملاس اخلـام ومتويـل حركـات الثـوار، وينبغـي 
أال متس مصاحل املشاركني القانونيني يف أعمـال املـاس الدوليـة 
الـيت تزيـد نسـبتها علـى ٩٦ يف املائـة مـــن املــاس يف األســواق 

الدولية. 
ومع ذلك، فإن املسألة الرئيسية هـي أن جملـس األمـن 
مل يـأذن لفريـق اخلـرباء بـــالتدخل يف عمليــة التفــاوض املعقــدة 
املشتركة بني احلكومات، واليت تتعلق مبصاحل اقتصادية وماليـة 
خطرية جدا للدول والشركات، وهي ليسـت املصـاحل واآلراء 
نفسـها دومـا. والفريـق ليـس مؤهـال بالتـأكيد ألن يوصـــي إىل 
ـــأن يــأخذ موقفــا حمابيــا ألي طــرف يف ذلــك  جملـس األمـن ب

احلوار. 
ومن الضروري القيام بعمل متأن جدا وبتحليل مجيع 
العوامل املعنية مبجموعة اجلـزاءات ضـد ليربيـا الـيت يوصـي ـا 
التقرير. ونعتقد أنه من احليوي أن نراعي بصورة خاصـة رأي 

اجلماعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا بشأن هذه املسألة. 
السيد راين (أيرلندا) (تكلم باالنكليزية): أشكركم، 
سيدي الرئيس، على عقد هـذه اجللسـة اهلامـة. وأشـكر أيضـا 
السفري تشودري، رئيس جلنة جملـس األمـن املعنيـة بسـرياليون، 
ـــه يف وقــت  علـى العمـل الـذي أداه وعلـى البيـان الـذي أدىل ب
ــين  سـابق. وأشـعر باالمتنـان كذلـك ألعضـاء فريـق اخلـرباء املع
باملـاس واألسـلحة الســـرياليونية علــى حضورهــم، وأشــكرهم 

على وضع هذا التقرير القيم. 

سوف تقدم الرئاسة السـويدية لالحتـاد األورويب بيانـا 
يف وقت الحق يف هذه املناقشة وأيرلنـدا تعـرب عـن موافقتـها 

التامة عليه. 
تقريـر فريـق اخلـرباء يقـدم سـردا لالســـتغالل الطــائش 
وغري املشروع ملوارد طبيعية نفيسة لشـعب سـرياليون. الدليـل 
املعـروض علينـا يف التقريـر مفصـــل وقــاطع ومثــري لالنزعــاج. 
ـــعة النطــاق لتدابــري الــس. وعمليــات  هنـاك انتـهاكات واس
استغــــالل مناجــــم املاس يف سـرياليون بصـورة غـري مشـروعة 
ال تـزال مسـتمرة وتتحـول تلـك املـوارد إىل أسـلحة تســـتخدم 
بعد ذلك ضد السرياليونني. ويتضمن التقرير أيضا أدلـة دامغـة 
على دعم ليربيا النشيط للجبهة املتحدة الثورية يف محلتها ضد 
حكومة سرياليون، وعلى املساعدات اليت يقدمها آخرون مـن 
املنطقة ومن أمـاكن أخـرى علـى حـد سـواء. ووصـف الـدور 
الذي تقوم به الطائرات يف الرتاع يسـتحق الثنـاء، فـالتزوير يف 
تسـجيل الطـائرات يعطـي الدليـل علـى اإلصـرار الســـافر علــى 
ـــات غــري القانونيــة مــن جــانب الذيــن جينــون  مواصلـة العملي

أرباحا طائلة من جتارة األسلحة. 
توصيــات الفريــق متعــددة، وبعيــدة األثــر يف بعــــض 
اـاالت. البعـض منـها يسـهل تنفيـذه وسـيكون بعضـها أكــثر 
فعالية من البعض اآلخر. غري أننا جيب أال خنجل من النظـر يف 
ــــيت يتعـــني  التقريــر برمتــه عنــد نظرنــا يف اخلطــوات التاليــة ال
ــــأخذ يف  اختاذهــا. ويف ســياق القيــام بذلــك، ينبغــي لنــا أن ن
احلســبان أن احلاجــة تدعــو إىل اختــاذ إجــراءات متضـــافرة يف 
اإلقليـم ويف أمـاكن بعيـدة جـدا عـن غـرب أفريقيـا، علـى حــد 

سواء. 
وترحب أيرلندا بإنشاء الســلطات يف سـرياليون لنظـام 
جديـد إلصـدار شـهادات املـاس. هـذا تدبـــري ملمــوس ملعاجلــة 
مشــكلة الصــراع واملــاس غــري املشــروع. غــري أننــا الحظنــــا 
تعليقات الفريق علـى قابليـة نظـام إصـدار الشـهادات للتطبيـق 
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ـــدان اــاورة. والــدور  مـع عـدم وجـود ضوابـط مماثلـة يف البل
الذي يقوم به جــريان سـرياليون هـام يف هـذا الصـدد. ونعـرب 
عـن اهتمامنـا أيضـا بتوصيـة الفريـق بشـأن وضـع نظـام مؤقــت 
إلصــدار الشــهادات كــي تعمــل بــه مجيــع البلــدان املصـــدرة 

للماس. 
ــى  بيـد أن املشـاكل املتصلـة مبنشـأ املـاس ال تقتصـر عل
البلــدان املنتجــة لــه. وتوضــح دراســات احلالــة وإحصــــاءات 
االجتـار غـــري املالئمــة الــيت كشــف التقريــر عنــها أن البلــدان 
املسـتوردة لديـها أيضـا قضايـا يتعـــني عليــها أن تتصــدى هلــا. 
لذلــك نؤيــد توصيــة الفريــق بوضــــع نظـــام عـــاملي إلصـــدار 
الشهادات. ونعلم أن �عملية كيمربيل� تعاجل هـذا املوضـوع 
ونعتقـد بأنـه ينبغـي أن تعمـل هـذه العمليـة بأســـرع مــا ميكــن 
لتحقيـق هـذا اهلـدف. ويف هـذا السـياق،نرحـب حبلقـة العمـــل 
املعنيـة بنظـام إصـدار الشـــهادات املتوخــى، املقــرر عقدهــا يف 

ناميبيا يف آذار/مارس. 
ـــق دون  ليــس مــن املعقــول أن نتصــدى لتقريــر الفري
اإلشـارة إىل املزاعـم اخلطـرية فعـال الـيت أثـريت حـول حكومـــة 
ــا  ليربيـا. ويفيـد التقريـر بـأن اإلدارة الليبرييـة تـؤدي دورا هدام
لزعزعة االستقرار يف املنطقة إىل حد كبـري. ويبـدو أن دعمـها 
املتعدد األوجه للجبهة املتحدة الثورية قوي ومنتظم. ويف هذا 
السياق يثري الـدور الـذي تضطلـع بـه ليربيـا يف املسـاعدة علـى 
تزويد املنطقة باألسلحة وسهولة تسجيل الطائرات فيمـا يبـدو 
حتت العلم الليبريي تسـاؤالت خطـرية حـول قوانينـها املتعلقـة 
بـإصدار الـتراخيص.  ويتضمـــن التقريــر دليــال آخــر علــى أن 
ـــس األمــن فيمــا يتصــل  ليربيـا تنتـهك احلظـر الـذي فرضـه جمل
باسترياد األسلحة داخل أراضيها، وهذا ممنوع مبوجب القـرار 

 .(١٩٩٢) ٧٨٨
األعضــاء وغــري األعضــاء يعلمــون أن الــس ينظــــر 
حاليا يف عــرض مشـروع قـرار يرمـي إىل إـاء أنشـطة زعزعـة 

االستقرار اليت تضطلع ا ليربيا. ويتخـذ مشـروع هـذا القـرار 
منطلقا له ممـا ورد يف كثـري مـن التوصيـات املتضمنـة يف تقريـر 
الفريـق. وقـد سـبق أن أعلنـت أيرلنـدا دعمـها الواسـع النطـــاق 
للتدابـري الـواردة يف مشـروع القـرار. ويف األيـام املقبلـة ســوف 
نعمل على ضمان أن يتصـرف الـس بشـأن تلـك التدابـري يف 
ـــع أعضــاء  أسـرع وقـت ممكـن. وتنظـر أيرلنـدا حاليـا أيضـا، م
آخرين يف الس، يف مسألة إنشاء فريـق أوسـع نطاقـا ويعمـل 
لفـترة أكـثر دوامـا يقـوم برصـد اجلـزاءات املسـتهدفة واالجتـــار 
غــري املشــروع بالســلع األساســية العاليــة القيمــة يف حـــاالت 
الصراعات املسلحة، مـن قبيـل التدابـري الـيت جيـري النظـر فيـها 

حاليا يف السياق الليبريي. 
ومبقتضـى القـــرار ١٣٠٦ (٢٠٠٠)، ُأحيلــت مســألة 
مـدى مالءمـة نظـم مراقبـة احلركـة اجلويـــة إىل فريــق اخلــرباء. 
ـــة غــري كافيــة،  ويوضـح التقريـر أن نظـم مراقبـة احلركـة اجلوي
ال سيما نظرا للشـحنات املميتـة الـيت جيـري محلـها. ويبـدو أن 
هناك عالقة غري واضحة تقريبا بني رداءة نظـم مراقبـة احلركـة 

اجلوية واسترياد األسلحة داخل املنطقة. 
وبطبيعــــة احلال، ينبغـي إبـراز أن املعتديـن اإلقليميـني 
ال يعملــون يف عزلــة. فــاملوردون الذيــــن يـــوردون األســـلحة 
والطــائرات موجــودون يف أمــاكن بعيــدة جــــدا عـــن غـــرب 
أفريقيا. وتقع على عاتق حكومـات البلـدان الـيت يقيـم أولئـك 
األشـخاص حتـت والياـا القضائيـة وتكـون هـي بلـدان املنشــأ 
للبضائع، املسؤولية عن مراقبتهم بنشاط. والفائدة النامجة عـن 
معاجلة حلقة واحدة فقط من السلسلة تصبح حمـدودة بصـورة 
متزايدة، ونعتقد بأـا يف ايـة املطـاف تضـر مبصداقيـة الـس 

ومصداقية األمم املتحدة. 
قـدم الفريـــق عــددا مــن التوصيــات. ونرحــب بقــوة 
ــــني  بالتعــاون املــتزايد بــني األطــراف الفاعلــة ذات الصلــة وب
هيئات من قبيل منظمة الطريان املدين الدويل واملنظمـة العامليـة 
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للجمـارك واإلنـتربول. ويقتضـــي بعــض التوصيــات أن يلــتزم 
اتمــع الــدويل بتخصيــص مــوارد هائلــة. وســوف ينطــــوي 
البعض منها أيضا على إقامة عالقة نشيطة بصورة متزايدة بني 
األمم املتحــدة ووكـاالت أخـرى. هلـذا يتعـني علـى الـس أن 
يعمـل كقـوة دافعـة يف اجلـهود الراميـة إىل اسـتعادة الســالم إىل 

سرياليون. 
ومن األمهية احلامسة أيضا أن تقوم احلكومات الوطنية 
بدور كامل للحيلولـة دون السـلوك الـذي وردت تفاصيلـه يف 
التقريـر. وال بـد أن تضـاعف احلكومـات يف املنطقـة جـــهودها 
لتحقيق السالم يف سرياليون. وأفضل طريقة متكنها من حتقيـق 

ذلك هي إاء التجارة غري املشروعة باملاس وباألسلحة. 
ورمبا تترتب على بعض التدابري آثار طردية مع ذلك، 
ال جيوز لنا أن نقلل من شأن األثر الرادع للتشهري على نطـاق 
واسـع بالشـــخصيات الضالعــة وال مــن شــأن األثــر امللمــوس 
النفسي املترتب على تدابري اإلخـالل بتدفـق األسـلحة وعرقلـة 

وسائط نقلها إىل داخل سرياليون. 
لقد حــدث تدهـور يف حالـة األمـن يف املنطقـة. وحنـن 
مجيعا ندرك الضغوط اليت ال ميكن حتملها تقريبـا الواقعـة علـى 
غينيــا بســبب أعــــداد الالجئـــني الغفـــرية املوجوديـــن داخـــل 
حدودها، وهذه حالة تفاقمت يف األسابيع األخرية مـن جـراء 
قيام اجلبهة املتحدة الثورية باملزيد مـن اهلجمـات. إن اضطـرار 
مكتـب مفوضيـة األمـم املتحـدة لشـؤون الالجئـني إىل البحــث 
عن عشرات اآلالف من الالجئني املفقوديـن يعـد مثـاال بشـعا 
ـــط تلــك األحــداث  علـى طبيعـة املشـكلة الـيت تواجـهنا. وترتب

بصورة مباشرة باالجتار غري املشروع باملاس السرياليوين. 
لقد أبرز تقرير فريـق اخلـرباء مـدى االسـتغالل الوقـح 
الـذي ينصـب تركـيزه علـى ســرياليون. ونشــهد عمليــة ــب 
ملوارد أحد أقل البلدان منوا يف العـامل يقـوم ـا حتـالف جمرمـني 
حسن التنظيم. ومـن األمـور الـيت تثـري التقـزز أن املـورد الـذي 

ينبغــي أن يكــون حجــر األســاس يف التنميــة الوطنيــة جيــــري 
اسـتخدامه حاليـا ضـد ذات الشـعب الـذي ينبغـــي أن يســتفيد 

به. 
لقـد دأبـت األمـم املتحـــدة علــى معاجلــة الصــراع يف 
سرياليون منذ عقد تقريبـا. وكـان انتشـار بعثـة األمـم املتحـدة 
يف سرياليون الــذي أعقـب انتشـار القـوات اإلقليميـة للجماعـة 
االقتصاديـة لـدول غـرب أفريقيـا، عالمـة علـى اجلـهد املكثــف 
املبــذول لتحقيــق االســتقرار يف ســــرياليون ويف املنطقـــة. وإن 
إنشـاء فريـق اخلـــرباء وقيامنــا اليــوم بــالنظر يف تقريــره ميثــالن 
خطوتني هامتني يف البحث عن السـالم. ومـن األمهيـة احليويـة 
أن يعــزز جملــس األمــن جـــهوده الراميـــة إىل حتقيـــق الســـالم 
واالســـتقرار يف ســـرياليون ويف البلـــدان اـــاورة هلـــا باختــــاذ 

إجراءات بشأن تقرير الفريق. 
الرئيــس (تكلــم باالنكليزيــة): أود أن أبلـــغ الـــس 
بـأنين تلقيـت رسـالة مـن ممثـل النيجـر يطلـب فيـــها دعوتــه إىل 
ــس.  االشـتراك يف مناقشـة البنـد املـدرج يف جـدول أعمـال ال
ووفقا للممارسة املتبعة أعتزم، مبوافقة الـس، أن أدعـو ذلـك 
املمثـــل إىل االشـــتراك يف املناقشـــة دون أن يكـــون لـــه حــــق 
التصويت، وفقا لألحكام ذات الصلـة مـن امليثـاق واملـادة ٣٧ 

من النظام الداخلي املؤقت للمجلس. 
لعدم وجود اعتراض تقرر ذلك. 

بدعوة من الرئيـس، شـغل السـيد موتـاري (النيجـر)، 
املقعد املخصص له جبانب قاعة الس. 

السيد كننغهام (الواليات املتحدة األمريكية) (تكلـم 
باالنكليزيـة): ترحـب الواليـات املتحـــدة بقيــام جملــس األمــن 
اليــوم بــالنظر يف تقريــر فريــق اخلــرباء عــــن املـــاس وأســـلحة 
سـرياليون. ونثـين علـى السـيد مرتـن شـونغونغ أيـافور، رئيـــس 
الفريـق، وعلـى األعضـــاء اآلخريــن يف الفريــق للعمــل املمتــاز 

الذي أجنزوه يف ظل ظروف صعبة. 
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ويعــرب وفــدي أيضــا عــن الثنــاء والشــكر للســــفري 
تشـودري، رئيـس جلنـة اجلـزاءات املفروضـــة علــى ســرياليون، 
وألعضاء بعثة سرياليون جلهودهم القيمة الدؤوبة الـيت بذلوهـا 

لضمان أن ينظر الس اليوم يف تقرير الفريق. 
وإضافــة إىل ذلــك، أرحــب بالســــيد كابتـــان وزيـــر 

اخلارجية الليبريي، الذي حيضر مناقشة اليوم. 
ومل تتح للفريق سوى أربعة أشهر الستكمال مهامـه، 
ولكنه جنح يف معاجلة مسائل معقدة تتعلق بأصحاب شـبكات 
وعمليـات حيرصـون علـى متويـه أو إخفـاء أنشـطتهم. وخلــص 
الفريـق إىل أن هنـاك أدلـة قاطعـة ووافـرة علـى أن ليربيـا ظلــت 
تدعم اجلبهة املتحدة الثورية دعمـا نشـطا علـى مجيـع الصعـد. 
وهذا يؤكد املعلومات اليت تلقيتها وسائر أعضاء جملس األمـن 
أثنـــاء بعثـــة جملـــس األمـــن إىل ســـرياليون يف تشــــرين األول/ 

أكتوبر.  
وركــز الفريــق أيضــا علــى الــــدور احلاســـم للمـــاس 
املســتخدم يف الصــراع يف جتــارة األســلحة. والســيطرة علــــى 
تدفـق املـاس املسـتخدم يف الصـراع واألسـلحة غـــري املشــروعة 
ضرورية إلاء القتال وعـدم االسـتقرار يف سـرياليون والبلـدان 
ااورة. وحنن عازمون على وضع حــد لالجتـار غـري املشـروع 
ـــدرا كبــريا مــن الدمــار  باملـاس مقـابل السـالح الـذي سـبب ق
واملعانـاة اإلنسـانية يف سـرياليون ويف غـرب أفريقيـــا. ونرحــب 
بالزيــارة املرتقبــة لــوزراء اجلماعــة االقتصاديــة لــدول غــــرب 
أفريقيـا. وســـنعمل جبــد مــع أعضــاء الــس واألمــم املتحــدة 
وبلدان املنطقة لتنفيـذ توصيـات الفريـق وللتعـامل بصرامـة مـع 

التجارة غري املشروعة ومنتهكي اجلزاءات.  
ويؤسفين أن يقدم إىل جملس األمن تقريـر ينتقـد أحـد 
أعضائنا املؤسسني. ومما يقلق حكومة الواليات املتحدة بوجه 
خـاص أن ليربيـا، الـــيت كــانت يومــا نصــريا لقضيــة اســتقالل 
ناميبيـا، متواطئـة اآلن يف تقطيـــع أوصــال ســرياليون وزعزعــة 

استقرار غينيا. وقد بـدأ الـس النظـر يف اختـاذ قـرار، اقترحتـه 
حكوميت واململكة املتحـدة، لفـرض جـزاءات جديـدة متعـددة 
األطراف على حكومـة ليربيـا. ولنكـن واضحـني بشـأن نقطـة 
واحدة. إن التدابري املقـترح اختاذهـا يف مشـروع القـرار بشـأن 
ليربيـا تسـتهدف التأثـري علـى حكومـة ليربيـا. وهـي تســتهدف 
وضــع حــد لدعــم الرئيــس تــايلور املســتمر للجبهــة املتحـــدة 
الثوريـة واسـتمرار تورطـه يف االجتـار غـري املشـروع باألســـلحة 
مقـابل املـاس. والقصـد مـن اجلـزاءات املقترحـــة أن تســتهدف 
ـــد اختــري  نظـام الدعـم املقـدم للرئاسـة واحلكومـة والقيـادة، وق
ـــد بــني الســفري إلــدون  كـل اقـتراح بتوخـي ذلـك اهلـدف. وق

التدابري احملددة الواردة يف القرار.  
وحنــن ال نســعى إىل اختــــاذ هـــذه التدابـــري التقييديـــة 
ــــربي. إذ أن جذورنـــا  انطالقــا مــن عــداوة حنــو الشــعب اللي
التارخييــة العميقــة الــيت تربطنــا بليربيــا معروفــة متامــا يف هـــذا 
الـــس. وإن آالف العـــاملني األمريكيـــني يف جمـــال التنميـــــة 
ومتطوعــي فيلــق الســالم والبعثــات التبشــريية وغــــريهم مـــن 
األصدقاء الذين خدموا شعــــــب ليربيا يشعرون باحلزن لرؤيـة 
مـا حـــل بذلــك البلــد الــذي رحــب ــم ذات مــرة. وهنــاك  
عشرات األلوف من املواطنني األمريكيني الذين هم من أصـل 
ليربي ويعيشون  اآلن يف الواليات املتحدة، يشعرون بقلق لـه 

مربراته على بلدهم األصلي، وأسرهم وأصدقائهم.  
ـــاذ تدابــري  ومـن املؤسـف أننـا مضطـرون إىل تـأييد اخت
جديــدة ضــد حكومــة ليربيــا بســبب دعمــها غــري املشـــروع 
للمتمرديــن يف ســرياليون، واســتخدامها لواحــدة مــــن أكـــثر 
ـــــا،  حركـــات التمـــرد يف العـــامل إثـــارة لالمشـــئزاز وكيـــال هل
واســـتغالهلا غـــري املشـــروع للــــثروة الطبيعيــــة يف ســــرياليون 

وتشجيعها لعدم االستقرار يف املنطقة.  
ونالحـظ اإلعالنـات الصـــادرة مؤخــرا مــن حكومــة 
ليربيا عن أـا تقـوم بفـك ارتباطـها بسـرياليون وتنـهي دعمـها 
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للجبهـة املتحـدة الثوريـة. وحنـن سـندرس هـــذا بدقــة. ولكننــا 
نشعر بالقلق مـن أن هـذه اإلعالنـات الصـادرة يف آخـر حلظـة 
يف مواجهـة اإلجـراء الوشـيك مـن جـانب الـس، بعـد أشــهر 
من املناقشة، متثل حيلة مدروسة تستهدف إحداث انقسـام يف 
جملس األمن بدال من الداللة علـى تغيـري حقيقـي يف السياسـة. 
وممــا لــه داللــة أن األمــــر اقتضـــى التلويـــح بإمكانيـــة توقيـــع 
اجلزاءات لكي تتحرك حكومة ليربيا للقيام بعمل ولو إعالين. 
واخلطوات املعلن عنـها حـىت اآلن بعيـدة مـن أن تكـون مقنعـة 

وهي ليست كافية.  
وأعتقـد أنـه ال جـدال يف هـذا الـس، بـل وال داخــل 
ـــدويل، بشــأن احلقــائق. وحكومــة ليربيــا هــي الــيت  اتمـع ال
أنشأت اجلبهة املتحدة الثورية وهـي الـيت تقـوم اآلن بدعمـها. 
وبعثتنا اليت أوفدها جملس األمن إىل املنطقـة يف تشـرين األول/ 
أكتوبـر قـد مسعـت بصـــورة واضحــة عــن دور ليربيــا املتصــل 
وحذرت منه. وتقوم ليربيا ووكالؤها بنـهب املـوارد الطبيعيـة 
لســرياليون، وحيرضــون علــى اســتمرار الصــراع. وســــلوكها 
عنصــر أساســي يف عــدم االســتقرار يف املنطقــة، والبــد مــــن 

تغيريه. 
– اقـرأ عـن اقتراحـــات –  لقـد اسـتمعنا إىل اقتراحـات 
مـن وزيـر اخلارجيـة كابتـــان بشــأن تنفيــذ توصيــات الفريــق، 
واستمعنا إىل مطالبات بأن نعـامل احلكومـة الليربيـة باعتبارهـا 
بريئة حىت تثبت إدانتها. وآمـل أن يعـود وزيـر اخلارجيـة وهـو 
حيمل معه رسالة إىل منروفيا بأن الس جممع يف اعتقـاده بـأن 
حكومـة ليربيـا تتحمـل املســـؤولية األساســية عــن الصــراع يف 
ـــة. والرســالة الــيت آمــل أن  سـرياليون وزعزعـة اسـتقرار املنطق
يتلقاها الوزير من هذه اجللسة هـي أن املسـألة املعروضـة علـى 
هذا الس ليسـت عمـا إذا كـان ينبغـي التعـامل، ولكـن عمـا 
ــــه يف املنطقـــة  هــي أفضــل الســبل للتعــامل، مــع دور حكومت
إلقناعها باإلقالع عن دعم اجلبهـة املتحـدة الثوريـة وتوجيهـها 

لتصبح جزءا من احلل. ويكمن الرد يف اختاذ إجـراءات حمـددة 
وليس يف التحلي باملزيد من الصرب مع وعود جوفاء.  

واجلزاءات اليت اقترحناها تعكس التدابـري املوصـى ـا 
يف تقرير فريق اخلرباء. وهي دف إىل إضعاف قدرة حكومة 
ليربيا على شن احلرب على جرياا. وهـي لـن تتسـبب يف أي 
مشاق لشعب ليربيا. ويف حقيقة األمر نالحـظ أن عديـدا مـن 
الليربيني الشجعان جازفوا بأرواحهم لدعوتنا إىل اعتماد هـذه 

اجلزاءات. 
ويثبت تقرير فريق اخلـرباء بصـورة واضحـة الصـالت 
بني الدعم املسـتمر للجبهـة املتحـدة الثوريـة واسـتمرار العنـف 
واملعاناة يف سرياليون واملنطقة. وحنن بوصفنا جملسا، ينبغي أن 
نعمل على كسر تلك الصلة وإعادة إحالل السـلم واألمـن يف 
منطقة ابتليــت طيلـة سـنوات عديـدة جـدا بـالصراع واملقاسـاة 

اإلنسانية. 
وحنن نتطلع إىل أن نستمع الحقا يف هذه املناقشة إىل 
مالحظات الوزير كابتان، ومالحظات دول املنطقة األخرى. 
وقد حتدثت بصراحة عن طابع املشكلة اليت جيب أن نعاجلـها. 
ـــا تــم بالنتــائج – بالتغيــري  وامسحـوا يل أن أختتـم بـالقول بأنن
امللمـوس، ال اإلعالنـات. وســـترحب حكومــيت بــاليوم الــذي 
نقتنـع فيـه بـأن ليربيـا أصبحـت جـزءا مـن احلـــل بــدال مــن أن 

تكون قوة الستمرار املعاناة وعدم االستقرار. 
الســيد نيــوور (موريشــيوس) (تكلــم باالنكليزيـــة): 
سيدي الرئيس، إن وفد بلدي ممنت لكـم علـى تنظيمكـم هـذه 

اجللسة املفتوحة اهلامة للمجلس صباح اليوم. 
وأود أن أشـكر السـفري أنـوار الكـرمي تشـــودري ممثــل 
بنغالديـش علـى اإلحاطـة اهلامـة الـــيت قدمــها لنــا تــوا بوصفــه 
ــــال بـــالقرار ١١٣٢  رئيســا للجنــة جملــس األمــن املنشــأة عم
ــــه املقتـــدرة  (١٩٩٧) فيمــا يتعلــق بســرياليون. فبفضــل قيادت
للجنـة، يعـرض علينـا اآلن تقريـر شـامل لفريـق اخلـــرباء بشــأن 
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املــاس واألســلحة يف ســرياليون، وفقــا للواليــة الصــادرة مـــن 
جملس األمن يف القـرار ١٣٠٦ (٢٠٠٠). والشـك أن إعـداد 
هذا التقرير اهلام قد تطلب شـجاعة كبـرية، وتصميمـا وعمـال 
متفانيـا مـن قبـل الفريـق. وحنـن ممتنـون للرئيـس ولكـل أعضــاء 
الفريق على ذلك ونشكرهم شكرا حـارا جـدا علـى تقريرهـم 
ذي الطـابع املـهين الرفيـع والبحـث اجليـد واملتسـم بالشــجاعة، 
وعلــى التوصيــات اهلامــة الــيت اقترحوهــا. ونرحــب بوجــــود 

أعضاء الفريق بني ظهرانينا يف مناقشتنا اليوم. 
إنـين إذ أتكلـم عـن تقريـر الفريـق، فـإن الصـــورة الــيت 
تتبـادر إىل ذهـــين هــي صــورة العديــد مــن األطفــال والنســاء 
ــوا  والرجـال الذيـن عـانوا مـن املـوت القاسـي أو شـوهوا وعوق
بصــورة شــديدة يف الصـــراع العبثـــي الـــذي أمســـك خبنـــاق 
سرياليون طوال سنوات عديدة حىت اآلن. وممـا يثـري االمشـئزاز 
أن نالحظ من نتائج حبث الفريق أن التعاسـة الـيت يعـاين منـها 
ـــــرياليون مل تكــــن يف الواقــــع ألســــباب سياســــية  شـــعب س
واجتماعيـة و اقتصاديـة أو قضيـة إنسـانية مشـروعة تنتصـر هلــا 
القوات املتمردة، بل هي يف الواقع للثراء الذايت لبعـض األفـراد 
وأصدقائــهم، يف داخــل البــالد وخارجــها، مســتغلني املـــوارد 
الطبيعية للبلد واملاس املسـتخرج مـن سـرياليون بوجـه خـاص. 
ومما يثري الغضـب حقـا أن يكـون عـدد كبـري جـدا مـن أرواح 
األطفال والنساء والرجال السرياليونيني األبرياء قد أزهـق وأن 
حيكم على آخرين كثريين أن يعيشوا يف تعاسة إىل األبـد بعـد 
أن بـترت أعضـاؤهم احليويـة ـرد أن حفنـة مـن األقويـــاء قــد 
راودهــا حلــم آمث بتجميــع ثــروة غــري حمــدودة بوســائل غـــري 

مشروعة. 
إننا نؤمن إميانا راسخا بأن الضمـري اجلمـاعي للجنـس 
ــــا يف األمـــم املتحـــدة ينبغـــي أن يطـــالب  البشــري املمثــل هن
بإجابـات شـافية مـن مجيـع املتـهمني بـالتورط يف هـذه اجلرائـــم 

الشائنة اليت ترتكب ضد شعب سيرياليون. 

إن الصلــة القائمــة بــني الطمــوح السياســــي اجلـــامح 
واالجتار باألسلحة واملاس قد أثبتها من قبـل فريـق ممـاثل معـين 
بأنغوال، حيث نشبت فيها أيضا حـرب أهليـة ال معـىن هلـا، مت 
متويلها عن طريق االستغالل غـري املشـروع للمـاس يف املنـاطق 
الواقعــــة حتت سيطرة املتمردين، أسـفرت عـن سـقوط أعـداد 

ال حتصى من القتلى أو املعاقني مدى احلياة. 
وكانت سرياليون الضحيـة التاليـة هلـذه الصلـة، وحنـن 
لدينـا اآلن فريـــق آخــر حيقــق يف نفــس الظــاهرة يف مجهوريــة 
الكونغـو الدميقراطيـة. وليـس بوسـع اتمـع الـدويل أن يســمح 
هلـذه الصلـة بـني املـــاس واألســلحة القائمــة علــى االعتبــارات 
السياسية بأن تعرب حدودا أخــرى، سـواء كـانت يف أفريقيـا أو 
يف أي مكان آخر. فهذه الظاهرة القائلة مكلفة جدا مـن كـل 
النواحي. وهي مكلفة للغاية بشكل خـاص مـن ناحيـة املعانـاة 
اإلنسـانية. كمـا أـا تسـترتف املـوارد الوطنيـــة والدوليــة الــيت 
ينبغي أن ختصص عادة خلطة التنمية وقـد رأينـا أن الصراعـات 
األهلية - كالصراع يف سـرياليون، ويف أنغـوال، ويف مجهوريـة 
الكونغو الدميقراطية – تنتشر بسهولة عرب احلـدود وتـزج فيـها 
منــاطق فرعيــة بأكملــها بطريقــة أو أخــــرى. وأود أن أشـــيد 
باجلماعة االقتصادية لدول غرب أفريقيـا ملـا تبذلـه مـن جـهود 
ال تكــل للمســاعدة يف حســم الصراعــات يف منطقــة غــــرب 
أفريقيـا دون اإلقليميـــة علــى الرغــم مــن ضآلــة مــوارد دوهلــا 

األعضاء. 
ـــع الــدويل مــن خــالل األمــم املتحــدة  لقـد قـام اتم
مبشـاركة مكثفـة يف عمليـات حفـظ السـالم يف سـريالون كمــا 
فعل يف حاالت صراعات أخرى. ووضع جملـس األمـن نظامـا 
للجزاءات لسرياليون بقصد إاء احلرب األهلية يف ذلك البلـد 
ـــا ميكــن. وحقيقــة أن اجلــزاءات قــد انتــهكت وأن  بأسـرع م
ــه  الصـراع قـد طـال أمـده نتيجـة لذلـك أمـر مشـني يتعـني إدانت

بأقصى قوة. 
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لقد أصبح من املعـروف متامـا أن اجلـزاءات املفروضـة 
علــى ســرياليون جيــري انتهاكــــها دون عقـــاب مـــن جـــانب 
أصحـاب املصـاحل املكتسـبة مـن االجتـار غـري املشـــروع باملــاس 
وموردي األسلحـــــــة للمتمرديـــــن. إن تقريــــر فريـق اخلـرباء 
مل يؤكد ذلك فحسب، بل إنه حدد أيضا املذنبني يف حـاالت 

كثرية. 
واقترح الفريق أيضا عددا مـن التدابـري الـيت ينبغـي أن 
يتخذهـا جملـس األمـن إلنفـاذ نظـام اجلـزاءات بشـكل أفضـــل. 
ـــبة.  وقــد درســنا توصيــات الفريــق بعنايــة، ونــرى أــا مناس
ـــة إىل إنشــاء  ونرحـب بشـكل خـاص بتوصيـات الفريـق الداعي
نظــام عــاملي إلصــدار الشــــهادات لتنظيـــم مجيـــع العمليـــات 
التجارية يف املاس. فمن شأن هذا التدبري أن يسـاعد يف وضـع 
ـــار غــري املشــروع باملــاس ولنتــائج هــذه املمارســة  ايـة لالجت
ـــة إىل مراقبــة  الشـائنة. ونرحـب أيضـا بتوصيـات الفريـق الرامي
تدفـق األسـلحة. ونـرى أن املسـؤولية الكـربى يف هـذا الصــدد 
جيب أن تقع على عاتق بلدان املنشأ هلذه األسـلحة. كمـا أننـا 
نؤيد املقترح الداعـي إىل إنشـاء آليـة مناسـبة يف إطـار منظومـة 
ــــرياليون  األمــم املتحــدة إلنفــاذ اجلــزاءات املفروضــة علــى س

بشكل أفضل. 
وليس لدينا أي شك من أن الفريق قد قام قبل وضـع 
ــابع  توصياتـه ببحـث كـل املسـائل ذات الصلـة حبثـا كـامال، وت
كل دليل يؤدي إىل نتيجـة منطقيـة. ونـرى أيضـا أنـه إذا كـان 
ـــاح لــه  هنـاك أي طـرف يشـعر بأنـه اـم ظلمـا، فيجـب أن تت
الفرصة ليعلل موقفه لس األمـن مدعومـا باألدلـة املناسـبة يف 
ــــى  إطــار زمــين حمــدد. ويف هــذا الصــدد، نــود أن نشــدد عل
ـــس بــالبت بأســرع مــا ميكــن يف توصيــات  ضـرورة قيـام ال

الفريق. 
إن دور ليربيا يف كسر اجلـزاءات وكذلـك يف زعزعـة 
اسـتقرار جرياـا واضـح وال يرقـى إليـه أي شـك. وقـد أحــاط 

وفد بالدي علما مبشروع القـرار قيـد النظـر الرامـي إىل تعزيـز 
ـــترح تــأييد مشــروع القــرار هــذا،  اجلـزاءات ضـد ليربيـا. ونق
وسوف نشارك بنشاط يف وضـع اللمسـات األخـرية فيـه حـىت 

ميكن اعتماده من الس. 
السيد كوتشنسكي (أوكرانيا) (تكلـم باالنكليزيـة): 
نود يف البداية أن نشكركم، سيدي الرئيـس، علـى عقـد هـذه 
اجللسة اهلامة. فهي تتيـح فرصـة هامـة للمجلـس لكـي يسـتمع 
ـــا علــى النحــو الواجــب يف  إىل آراء الـدول األعضـاء ويأخذه
االعتبــار قبــل أن يتخــذ الــس اإلجــراء املناســب. ونتوجـــه 
بالشــكر أيضــــا إىل الســـفري شـــودري علـــى رئاســـته للجنـــة 
اجلزاءات املتعلقة بسرياليون وعلى تقدميه هذا التقرير الشامل. 
وأود أن أغتنــم هــــذه الفرصـــة لكـــي أؤكـــد جمـــددا 
للمجلــس علــى أن أوكرانيــا ســتواصل دعــم أنشــطة اللجنـــة 
وستســاهم يف اجلــهود اجلماعيــة الــيت يبذهلــا اتمــع الـــدويل 
لضمـان جعـل التدابـري الـيت يتخذهـا جملـــس األمــن تــؤدي إىل 

نتائج ملموسة. 
ونرحب بصفة خاصة مبشـاركة أعضـاء فريـق اخلـرباء 
املعـين باملـاس واألسـلحة السـرياليونية يف هـــذه اجللســة. ونــود 
كذلــك أن نثــين علــى عملــــهم يف إعـــداد تقريـــر مســـتفيض 
وشامل، يتضمن جوانب هامة تتصل بتنفيذ اجلـزاءات املتعلقـة 
ـــك أثنــاء  بسـرياليون. ويف كـل مراحـل عمـل الفريـق مبـا يف ذل
ـــا، تعــاونت حكومتنــا  زيـارة أحـد أعضـاء الفريـق إىل أوكراني
ـــذ واليتــه. وأوكرانيــا  بشـكل كـامل مـع فريـق اخلـرباء يف تنفي
على استعداد للحفاظ على هذا املستوى مـن التعـاون يف جلنـة 

اجلزاءات. 
ويعلق وفد بالدي أمهية خاصـة علـى النظـر يف تقريـر 
فريـق اخلـرباء املعـين بسـرياليون مـن جـــانب جلنــة اجلــزاءات – 
املكلفـة بـالنظر يف املعلومـات املتصلـة باالنتـــهاكات والتوصيــة 
– ومن جانب جملـس األمـن ذاتـه.  بالتدابري املناسبة للرد عليها 
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ونـرى أيضـا أن املشـــاركة النشــطة مــن جــانب دول أعضــاء 
أخرى يف هذه العملية ستكون مفيدة للغايـة للدراسـة الشـاملة 

متاما لشىت املسائل املثارة يف التقرير. 
وميثل التقرير والنتائج الـيت خلـص إليـها فريـق اخلـرباء 
مصدرا هاما للمعلومات فيما يتعلق بالسبل والوسائل اليت تتم 
ا االنتهاكات ومبصادر التمويل غري املشروع ألنشطة اجلبهـة 
املتحدة الثورية. وحنن نثين على جـهود الفريـق للتصـدي هلـذه 
ـــر  املسـائل، ونعتـرب توصيـات الفريـق مبثابـة واليـات هامـة للنظ
فيــها مــن جــانب الــس. ونــرى أيضــا أن مــــن التطـــورات 
اإلجيابية أن بلدان املنطقة قد اختذت بالفعل عـددا مـن التدابـري 
واملبـادرات املنبثقـة عـن توصيـات الفريـق، مبـا يشـــمل ميــادين 
إصـدار شـهادات املـاس والتجـارة يف املـاس ومراقبـة األســـلحة 
واحلركــة اجلويــة. ويف هــذا الصــدد، أود أن أســترعي انتبــــاه 
الـس إىل القـرارات األخـــرية الــيت اختذــا احلكومــة الليربيــة 
بعــدم الســماح بطــريان مجيــع الطــائرات املســجلة يف ليربيـــا، 
ومقترحها الداعي إىل إنشاء نظام رصـد لليربيـا حتـت إشـراف 
األمم املتحدة لرصد االجتـار باملـاس واألسـلحة. وكمـا نفـهم، 
جيري النظر يف اختاذ تدابري أخرى علـى الصعيـد اإلقليمـي مـن 
جانب الدول األعضـاء مـن اجلماعـة االقتصاديـة لـدول غـرب 

أفريقيا. 
هذه التطورات كلـها تبـني بوضـوح أن عمـل الفريـق 
وتقريره كان هلما بالفعل تأثري ملحوظ علـى حتـول األحـداث 
احمليطـة بصـــراع ســرياليون. وهنــاك أمــل يف أن تســاعد هــذه 
التطـورات – بـاالقتران بنـهج مسـؤول يتخـذه الـس – علـــى 

التقدم بعملية السالم يف سرياليون. 
ويف الوقت نفسه، ال بـد يل مـن القـول إن عـددا مـن 
توصيات اخلرباء هلا طـابع خـاليف. إننـا نـرى أـا ينبغـي النظـر 
إليها من ناحية تناسقها مع الوالية األصلية للفريق ومع العمل 
الذي جيري القيام به يف حمافل أخرى علــى حـد سـواء. وعلـى 

سـبيل املثـــال، امسحــوا يل أن أتطــرق إىل التوصيــة الــواردة يف 
الفقرة ٢٦٢ من التقرير، اليت تقول بأنه ميكن النظـر يف فـرض 
جملس األمن حظرا على صادرات األسـلحة مـن بلـدان منتجـة 
معنيــة إىل أن يتــم وضــع خمطــط إلصــدار الشــهادات يكـــون 

مقبوال دوليا. 
وحنـن مقتنعـــون بــأن هــذه املســألة، وبعــض املســائل 
األخـرى ذات الطـابع العـام أو العـاملي ينبغـي تناوهلـــا يف إطــار 
ــــود أن نذّكـــر  احملــافل املختصــة احملــددة. ويف هــذا الشــأن، ن
بالفكرة اليت طرحتها أوال أوكرانيا فيما يتعلـق بعقـد اجتمـاع 
خلرباء دوليني من بلـدان منتجـة للسـالح كبـرية بغـرض وضـع 
تدابـري فعالـة ملنــع إعــادة بيــع األســلحة بواســطة مســتخدمني 
ائيني إىل أطراف ثالثة. وأود أن أذكر أيضـا يف هـذا السـياق 
العمل اجلاري يف اللجنة التحضريية ملؤمتر األمم املتحـدة املعـين 
باالجتـار غـري املشـروع باألسـلحة الصغـرية واألسـلحة اخلفيفــة 
جبميع جوانبه، وكذلك إىل الدعوة املتوقعـة إىل عقـد اجتمـاع 
يف بودابسـت يف نيسـان/أبريـل مـن هـذا العـام الجتمـاع معــين 
باألسـلحة الصغـرية. وميكـن إبـداء مالحظـة مماثلـة فيمـا يتعلـــق 
بالتوصيـة اخلاصـة بإنشـــاء خمطــط عــاملي إلصــدار الشــهادات 
بشأن املاس، وكذلك فيما يتعلق ببعض التوصيات األخرى. 

ــــرق إىل  واآلن أنتقــل إىل عــدة نقــاط يف التقريــر تتط
بلدي بالتحديد. ولقد أبديت تعليقات يف هذا الشأن بواسطة 
وفـد بلـدي يف جلنـة اجلـزاءات. وكذلـك، سـأحاول أن أذكـــر 

بإجياز بعض تلك التعليقات. 
ــــة توريـــد  لقــد نظــر الفريــق بشــكل مكثــف يف حال
أسلحة أوكرانية إىل بوركينا فاسو يف أوائل ١٩٩٩. والتقرير 
يؤكــد أن رخصــة أوكرانيــة لبيــع األســلحة منحــت بعـــد أن 
تلقت السلطات األوكرانية شهادة مســتخدم أخـري أصليـة مـن 
وزارة الدفــاع يف بوركينــا فاســو. ويف هــــذا الشـــأن، أود أن 
أذكر أن يف وقت يرجـع إىل نيسـان/أبريـل ١٩٩٩ وأخـريا يف 
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حزيران/يونيه ١٩٩٩، وفرت أوكرانيـا – مببـادرة منـها وبعـد 
– معلومــات مفصلــة بشــــأن تلـــك  حتقيقــات شــاملة أجرــا 
الشحنة إىل جلنة جزاءات سرياليون. ونتــائج التحقيقـات، الـيت 
أجرا السلطات املختصة يف أوكرانيا، أثبتت مبا ال يرقـى إليـه 
شــك أن التوريــد جــرى يف امتثــال تــام للقــانون األوكــــراين 
واملتطلبــات ذات الصلــــة لقـــرار جملـــس األمـــن ذي الشـــأن. 
وأعربت حكومة أوكرانيا عن قلقــها البـالغ يف عـدة مناسـبات 
بشـأن األنبـاء القائلـة بـأن تلـك الشـحنة أعيــد تصديرهــا بعــد 

ذلك يف انتهاك لقرارات جملس األمن ذات الصلة. 
وفيمـــا يتعلـــق باإلشـــارات الـــــواردة يف التقريــــر إىل 
االدعـاءات بأنشـطة مرتزقـة بواسـطة مواطنـني أوكرانيــني، أود 
أن أؤكد جمددا أن وفد بلدي طلب رمسيا مسـاعدة اللجنـة يف 
احلصــول علــى كــل املعلومــات ذات الصلــة الــيت يف حــــوزة 
الفريق واليت من شأا أن تيسر إجراء حتقيـق جنـائي لألعمـال 
الـيت يرتكبـها أوكرانيـون. وأبلغـت اللجنـة أيضــا بــأن أنشــطة 
املرتزقــة حمظــورة وفقــا للقــانون األوكــــراين، الـــذي يقضـــي 
مبحاكمة مرتكبيها جنائيا. ويف هـذا اخلصـوص، أود أيضـا أن 
أّذكر بأن حكومة بلدي توفر اآلن أكثر من ٥٠٠ من حفظـة 
السالم وأكثر من ٤٠٠ ناقلة أفراد مدرعة وسـيارة نقـل لبعثـة 
األمـم املتحـدة يف سـرياليون. وهـذا دليـل واضـــح علــى الــتزام 
ـــرياليون واتمــع الــدويل علــى  أوكرانيـا مبسـاعدة حكومـة س
إحالل السالم واالستقرار يف ذلك البلد الذي مزقته احلرب. 

أود أن أقول اآلن بضع كلمـات فيمـا يتعلـق بوسـائل 
عمل الفريق. إن وفد بلدي يعتقد اعتقادا راسخا أن اجلوانب 
التالية ينبغي أن تـوىل األولويـة القصـوى لضمـان أعلـى معايـري 

املصداقية والفعالية لعمل اخلرباء. 
أوال، والية الفريق ينبغـي أن متـارس بتعـاون وتشـاور 
وثيقني مــع احلكومـات املعنيـة. بعبـارة أخـرى، نعتقـد أن كـل 
الشـواهد ذات الصلـة ينبغـي إطـــالع احلكومــات عليــها حــىت 

ـــا فرصــة لتقــدمي إجاباــا واملعلومــات األخــرى ذات  تتـاح هل
الصلة إىل اخلرباء عندما يعدوا تقريرهم. 

ثانيـا، كـل البيانـات أو التقـارير ينبغـــي أن تســتند إىل 
حقائق مؤكدة وحمققة. 

ـــة ينبغــي أن  ثالثـا، نـرى أن أعلـى درجـة مـن املصداقي
تضفـي علـى احلكومـات الـيت تتحمـل املسـؤولية الرئيسـية عــن 

االمتثال مليثاق األمم املتحدة وقرارات جملس األمن. 
أخـريا، أود أن أعيـد تـــأكيد متســك أوكرانيــا بتعزيــز 
فعاليــة نظــام اجلــزاءات كــأداة فعالــة الحتــواء قــدرة اجلبهـــة 
املتحـدة الثوريـة علـى شـن احلـرب. وحنـــن مســتعدون للعمــل 
بشـكل وثيـق وبنشـاط مـع الـس بشـأن وضـع تدابـري عمليـــة 

لتحقيق ذلك اهلدف. 
السيد سترومني (النرويج) (تكلم باالنكليزيـة): نثـين 
علــى الســفري تشــودري وعلــى فريــق اخلــرباء علــى عملـــهما 
الشامل ونرحب بتقريرمها وتوصياما بشأن حتسـني التمسـك 
بنظـام اجلـــزاءات. إن التقريــر متابعــة حيويــة إلصــدار القــرار 
١٣٠٦ (٢٠٠٠) العام املاضي، ومن املــهم أن ينـاقش التقريـر 
يف اجتماع مفتوح كهذا، مما يركز بالتـايل بشـكل علـين علـى 

مسائل املاس واألسلحة وعالقتها بالصراع يف سرياليون. 
الرابطـة بـني االجتـار غـري املشـروع باألسـلحة واملـــاس 
وحرب اجلبهة املتحدة الثورية يف سـرياليون موثقـة متامـا. وإن 
للتوتـرات السياسـية وعـــدم االســتقرار الدائمــني يف ســرياليون 
ــال يف  والبلـدان اـاورة آثـارا إنسـانية خطـرية، علـى سـبيل املث
شكل حتركات الجئني ومشردين كبرية يف املنطقة. والصـراع 
يف ســرياليون واحــد مــن أعنــف احلــروب يف تــاريخ أفريقيــــا 
احلديـث، والتعذيـب اجلســـدي والنفســي الــذي ميــارس ضــد 

السكان املدنيني جعل االحتياجات اإلنسانية هائلة. 
إن اجلوانــب اإلقليميــة للصــــراع يف ســـرياليون تـــربر 
الشـعور بقلـق عظيـــم. ويف أعقــاب وقــف إطــالق النــار بــني 
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اجلبهـــة املتحـــدة الثوريـــة وحكومـــــة ســــرياليون يف تشــــرين 
الثاين/نوفمرب من العام املاضي، شهدنا قتاال مـتزايدا يف منـاطق 
احلـدود بـني غينيـــا، وســرياليون وليربيــا. وقــد اضطــر القتــال 
موظفــي املســاعدة اإلنســانية إىل تــرك املنطقــة كمــــا اضطـــر 
الالجئــني واملشــــردين علـــى التحـــرك يف أعمـــاق غينيـــا، إىل 
كونـاكري ورجوعـا إىل سـرياليون. والتنفيـذ األكـــثر إحكامــا 
للجــزاءات والتحســني العــام فيمــا يتعلــق بانتشــار األســــلحة 
الصغــرية يف املنطقــة مــن شــــأما أن حيســـنا الوضـــع األمـــين 

للسكان املدنيني وموظفي املساعدة اإلنسانية. 
لقـد درسـنا بعنايـة التوصيـات الـواردة يف تقريـر فريــق 
اخلـرباء، ونـود أن نعلـق علـى بعـض أكـثر االقتراحـات شـــعبية 
بشـأن كيفيـة حتسـني نظـــام اجلــزاءات املنشــأ مبوجــب القــرار 
١٣٠٦ (٢٠٠٠) على وجه اخلصوص، وسـائر أنظمـة األمـم 

املتحدة للجزاءات بشكل عام  
وقبـل أن أنتقـل إىل التحديـدات، أود أن أديل بــالقليل 
من املالحظات العامـة بشـأن اسـتخدام اجلـزاءات. إننـا نعتقـد 
أن اجلـزاءات أداة هامـــة لــس األمــن وللمجتمــع الــدويل يف 
اجلهود الرامية إىل محاية السـلم واألمـن الدوليـني. واالسـتنتاج 
الذي توصل إليه التقريـر األخـري عـن أنغـوال مـن أن اجلـزاءات 
املفروضة ضد يونيتا تضر بقدرا على شن احلرب مثال علـى 
ذلـك. غـري أنـه ينبغـي أن يتـم اسـتخدام اجلـزاءات حبــذر، وأن 
تصاغ حبيث تستهدف املشـكلة احلقيقيـة املاثلـة. ولـذا، ينبغـي 
أن نبذل قصارى جهدنا حىت ال تكون للجزاءات آثار جانبيـة 
غـري مرغوبـة تتخـذ، علـى سـبيل املثـال، شـــكل األثــر الســليب 

اإلنساين على السكان املدنيني، الذين نريد محايتهم حقا. 
ــــة  ويف هــذا الصــدد، أود التــأكيد كذلــك علــى أمهي
املسـؤولية العامـة للـدول األعضـاء يف تنفيـذ االلتزامـات النابعــة 
من قرارات األمم املتحدة اليت تنشأ أنظمة اجلزاءات مبوجبـها. 
ومع أن البلدان ااورة ملناطق الصراع تتصرف بازدراء لنظام 

اجلزاءات اليت تفرضها األمم املتحدة، ينبغي للبلدان يف أوروبا 
وغريها من البلـدان الغربيـة أن متتثـل حلقيقـة أن اسـترياد املـاس 
ـــن أوروبــا إىل  غـري املشـروع مـن أفريقيـا وتصديـر األسـلحة م
أطــراف غــري دول يذكــي الصراعــات. وعلــى الســلطات أن 
تبـذل قصـارى جـــهدها للحيلولــة دون اضمحــالل اجلــزاءات 

بكبح املمارسات واألنشطة التجارية املشبوهة. 
غــري أنــه، وكمــا يتضــح مــن تقريــر فريــق اخلــــرباء، 
ال حتظـى أنظمـة جـزاءات األمـم املتحـدة دائمـا مبتابعـة كافيـة. 
ونعتقـد أنـه كيمـا تكــون اجلــزاءات احلاليــة والــيت قــد تتقــرر 
مستقبال أكثر فعالية، فإن التوصيات الـيت قدمـها فريـق اخلـرباء 
بشـأن إنشـاء آليـة مراقبـة عامـة تســـتحق مزيــدا مــن الدراســة 
اجلـادة. واسـتنادا إىل التقـارير األخـرية عـن اجلـــزاءات املتعلقــة 
بسرياليون وأنغوال، نرى أن النظامني يشتركان يف العديــد مـن 
املشـــاكل ونقـــاط الضعـــف فيـــها يتعلـــق بتنفيـــذ اجلــــزاءات 
وانتهاكـها. ونستشـف مـن التقريريـن أيضـا أن املراقبـة مســـألة 
أساســية. وميكــن أن يكــون إنشــاء قــدرة مركزيــــة يف إطـــار 
منظومة األمم املتحـدة للرصـد املسـتمر للتقيـد بـاجلزاءات الـيت 
يقررهـا جملـس األمـن ومـا يفرضـه مـن إجـــراءات احلظــر، أداة 
مفيدة يف تعزيز تنفيذ اجلزاءات. وقد يكون مبثابة إسهام مفيـد 
أيضا يف حتقيق األهداف املبينة بالفعل يف قـرار اجلمعيـة العامـة 
املؤرخ ١ كانون األول/ديسمرب ٢٠٠٠، بشأن صراع املاس. 
ومع ذلك، فإن التفاصيل األخرى املتعلقة باحتمال إنشاء مثل 

هذه اآللية وواليتها وشكلها، مسألة جديرة بالنظر املتأين. 
وتؤيد النرويج فكرة أن ينشأ يف أقـرب وقـت ممكـن، 
ـــا يبــني  نظـام عـاملي موحـد إلصـدار الشـهادات للمـاس. وكم
التقرير، فإن آليات الرقابـة القائمـة يف سـرياليون عدميـة القيمـة 
مـا دامــت ال توجــد ضوابــط يف البلــدان اــاورة. وبوصــف 
الـنرويج أحـد مقدمـي قـرار اجلمعيـة العامـة املـؤرخ ١ كـــانون 
األول/ديسـمرب ٢٠٠٠، فقـد أعلنـت بـالدي بـــالفعل التزامــها 
بإنشاء آلية عاملية إلصدار الشهادات للحد من االجتـار بأملـاس 
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الصراع. وريثما يتم إنشاء نظام شهادات عاملي، فإن الــنرويج 
تؤيد إنشاء نظام إقليمي يشـمل مجيـع الـدول املصـدرة للمـاس 

يف غرب أفريقيا. 
ــــات الـــواردة يف التقريـــر  يرتبــط العديــد مــن التوصي
واملشــاكل الــيت تعاجلــها باملنــاصر الرئيســي للجبهــة املتحـــدة 
الثورية، أي ليربيا. وتشاطر النرويج فريق اخلرباء القلق من أن 
قـرارات جملـــس األمــن بشــأن املــاس واألســلحة تنتــهك دون 
حساب أو عقاب. وتشارك الــنرويج الـرأي بـأن الـدور الـذي 
ـــن  تؤديـه ليربيـا يف هـذا الصـراع يتطلـب إجـراءات ملموسـة م
جـانب جملـس األمـن. ونـرى أن الوقـت قـد حـان لتنـاول لــب 
املسألة وفرض جزاءات على ليربيا يف حماولـة جلعـل هـذا البلـد 
يتوقف عن زعزعة استقرار املنطقة برمتها من خالل أنشـطتها 
املتصلـة باملـاس واألسـلحة، علـى سـبيل املثـال. ويشـــكل هــذا 
السـلوك خطـرا علـى السـلم واألمـن الدوليـني، وجملـس األمـــن 
ينظر حاليا يف مشروع قرار بشأن فرض جزاءات على ليربيـا. 

وحيظى هذا العمل بكامل تأييد النرويج. 
الرئيس (تكلم باالنكليزيـة): أديل اآلن ببيـان بصفـيت 

ممثال لسنغافورة. 
أود أن أغتنـم هـذه الفرصـة ألشـكر السـفري شـــودري 
على عرضه املمتاز لتقريـر فريـق اخلـرباء املنشـأ مبوجـب القـرار 
١٣٠٦ (٢٠٠٠)، عــن مجــــع املعلومـــات عـــن االنتـــهاكات 
احملتملة حلظر توريد األسلحة املفروض مبوجـب الفقـرة ٢ مـن 
القـرار ١١٧١ (١٩٩٨) والصلـة بـني االجتـار باملـاس واالجتـار 
باألسلحة واملواد ذات الصلـة، فضـال عـن عـدم كفايـة أنظمـة 

مراقبة احلركة اجلوية يف منطقة غرب أفريقيا. 
أود كذلك أن أشكر أعضاء الفريق اخلمسة – السـيد 
ــــس الفريـــق؛ والســـيد أتـــابو  مــارتن تشــونغونغ أيــاغور، رئي
بوديـان؛ والســـيد يوهــان بيليمــان؛ والســيد هــارجيت ســينغ 
ساند هو؛ والسيد إيان مسيلي – على جهودهم يف إعـداد هـذا 

التقريـر. إن توصيـات الفريـق كلـها غنيـة عـن البيـان، وتســلط 
ــواردة يف  الضـوء حبـق علـى مسـتقبل سـرياليون. والتوصيـات ال
ـــاملزاعم  التقريــر تبعــث علــى التــأمل، ال ســيما فيمــا يتعلــق ب
املوجهة ضد ليربيـا، ودعمـها ألنشـطة اجلبهـة املتحـدة الثوريـة 

ودورها يف إذكاء هليب الصراع يف سرياليون. 
مـا فتئـت احلالـة فيمـا يتعلـق بسـرياليون مدرجـة علـــى 
جدول أعمال الس منذ عدة سـنوات. ولقـد عـاىن السـكان 
املدنيــون يف ســرياليون طــوال أكــثر مــن عشــر ســنوات مـــن 
الوحشـــية املفزعـــــة، وإخفــــاق اتفاقــــات الســــالم، والقتــــل 
واالغتصاب، والتشويه اجلسـدي لـآلالف علـى أيـدي اجلبهـة 
املتحدة الثورية. ونالحـظ أن الـس إذا تسـىن لـه أن ينظـر يف 
اجلزاءات املوصى ـا واملقترحـة ضـد ليربيـا يف تقريـر الفريـق، 
وأن ينفذها، فإا ستمثل أخطر وأمشل حظر يفرض علـى بلـد 

أفريقي يف السنوات األخرية. 
متثــل اجلــزاءات أداة هامــة للمجلــس يف االضطــــالع 
مبسؤوليته عن صون السلم واألمن الدوليـني. لـذا، كـان لزامـا 
علـى كـل الـدول األعضـاء أن متتثـل للجـزاءات الـــيت يفرضــها 
جملس األمن. ومع ذلك، علينا أن نعطي القوة جلزاءات األمـم 
املتحــدة وأن ننقلــها خطــوة إىل األمــام لكفالــــة أال تنتهكـــها 
الـدول دون عقـاب. وأن مصداقيـة األمـم املتحـدة تقتضـــي أن 
نتعـامل حبـزم مـع منتـهكي اجلـزاءات ومـــع الذيــن يؤيــدون أو 
يشـاركون يف أنشـطة تسـتهدف تقويـض اسـتقرار جــريام يف 

املنطقة. 
لقد قرأنا تقرير الفريق بعناية تامة وذهن متفتح. وقـد 
وضعنا يف االعتبار خالل قراءتنا للتقرير مبدأين هامني للغايـة: 
معايـري التحقـق واتبـاع األصـول الواجبـة. وفيمـا يتعلـق مبعايــري 
التحقق، سرنا أن نالحـظ مـا جـاء يف الفقـرة ٦٣ مـن التقريـر 
(S/2000/1195)، من أن الفريق قد اتفق عند بدء أعمالـه علـى 

أن يسـتعمل يف حتقيقاتـه معايـري تتطلـب توافـر قـدر كبـــري مــن 
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األدلة، وهذا يقتضي توافر ما ال يقل عن مصـدري معلومـات 
ـــة نتيجــة يتوصــل إليــها.  موثوقـني مسـتقلني للتصديـق علـى أي
وفيما يتعلق باألصول الواجبة، الحظنـا أيضـا مـن الفقـرة ٦٣ 

من التقرير 
�اتفـق الفريــق علــى أن يقــدم، كلمــا كــان 
ممكنـا، كافـة االدعـاءات إىل مـن يعينـــهم األمــر كــي 

يتيح هلم حق الرد�. 
ومتثل مناقشة اليوم جزءا من هذه العملية. وهلذا أحتنـا 
الفرصة اليوم لكل الدول املتأثرة كيما يستمع إىل رأيها بشـأن 
ــذا  التقريـر. وقـد اغتنمـت بعـض البلـدان هـذه الفرصـة. ويف ه
الصدد، نتطلع إىل االستماع إىل آراء الوفد الوزاري للجماعـة 
ـــادم. وحنــث  االقتصاديـة لـدول غـرب أفريقيـا يف األسـبوع الق
كذلك كافة األطراف املتـأثرة األخـرى علـى أن حتيـل آراءهـا 

إىل الس يف القريب. 
من احلتمي أن يتصرف الـس علـى جنـاح السـرعة، 
ولكن الصورة الـيت نعطيـها جيـب أن تبـني أيضـا أننـا نتصـرف 
بعدالة. وال جيوز هلذا الس أن يـتردد يف العمـل حبـزم واختـاذ 
كل التدابري الالزمة مبجرد أن يصبح اإلجراء مربرا بوضوح. 

أعود اآلن الستئناف مهامي كرئيس للمجلس. 
املتكلـم التـايل علـى القائمـة ممثـل ســـرياليون، وأعطيــه 

الكلمة. 
السيد كامارا (سـرياليون) (تكلـم باالنكليزيـة): يـود 
وفد بالدي أن يهنئ السـيد الرئيـس علـى توليـه رئاسـة جملـس 
األمن خالل الشهر األول من العام اجلديد والشهر األول مـن 
فترة عضوية بلـده غـري الدائمـة يف الـس. وأضيـف إىل ذلـك 
أن وفد بالدي يسره أيضا أن يرى ممثل دولة شقيقة مـن دول 
الكمنولث يدير دفــة أعمـال هـذا اجلـهاز. وأود أن أطمئنكـم، 
سـيدي الرئيــس، علــى تعاوننــا يف جمــال التصــدي للمشــاكل 
املعقــدة املدرجــة يف جــــدول أعمـــال الـــس، مبـــا يف ذلـــك 

املشــاكل املتعلقــة بســرياليون. وامسحــوا يل أيضــا بــأن أشـــيد 
بســلفكم الســفري الفــروف، ســفري االحتــاد الروســــي، علـــى 
الكفاءة اليت أدار ا أعمال الس خالل شهر كـانون األول/ 

ديسمرب. 
وإذ جيتمـع جملـس األمـن ليبـدأ النظـــر بشــكل أويل يف 
تقرير فريق اخلرباء املنشأ جلمع املعلومات عـن العالقـة احملتملـة 
بــني جتــارة املــاس وجتــارة األســلحة يف ســرياليون، أرى مــــن 
ـــن رســالة الرئيــس كبــه  املناسـب أن أقتبـس السـطور التاليـة م
املذاعـــة املوجهـــة لشـــعب ســـرياليون يف ٢١ شـــباط/فـــــرباير 
١٩٩٩، منذ ما يقـرب مـن عـامني – وكـان ذلـك يف أعقـاب 
املذحبــة الــيت راح ضحيتــها أكــــثر مـــن ٠٠٠ ٥ شـــخص يف 
ـــد عممــت تلــك  فريتـاون يف كـانون الثـاين/ينـاير ١٩٩٩. وق

الرسالة فيما بعد كوثيقة من وثائق جملس األمن، إذ قال: 
�[إنـين] أناشـــد جملــس األمــن التــابع لألمــم 
املتحـدة، وخاصـة األعضـاء الدائمـني الذيـــن ميتلكــون 
الوسائل السياسية والعسكرية لتسليط الضغــوط، أوال 
وقبـــل كـــل شـــيء، علـــى الـــدول واألفـــراد الذيــــن 
ال يزالون يقومون بتوريـد األسـلحة والسـوقيات الـيت 
ـــى أن اجلبهــة الثوريــة  تسـتخدم لقتـل شـعبنا. وال خيف
املتحــــدة وحلفاءهــــا مل تكــــن، دون هــــذا الدعــــــم 
ـــدرة علــى مواصلــة محالــا  اخلـارجي، لتتوفـر هلـا الق
العسـكرية وإشـاعة مثـل هـذا الدمـار يف أحنـاء متفرقـــة 

من البلد�. (S/1999/186، املرفق) 
ومضى الرئيس كبه قائال: 

�لقد كانت جرائمهم مريعة. 
�وعلى جملس األمن أن يتصرف قبـل فـوات 
األوان. فإن عواقب التراخي أو االستمرار يف الـردود 
الفاترة ستكون مدمـرة، ال بالنسـبة لشـعب سـرياليون 
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وحده، وإمنا بالنسـبة للماليـني مـن جريانـه يف املنطقـة 
الفرعية لغرب أفريقيا برمتها�. (نفس املرجع) 

كان ذلك يف عام ١٩٩٩. 
ويـرى وفـدي أن تقريـر خـرباء األمـــم املتحــدة املعــين 
باملاس السرياليوين واألسلحة السـرياليونية املعـروض اآلن علـى 
الس، هو استجابة واضحـة ومدويـة لنـداء الرئيـس كبـه مـن 
أجل اختاذ مزيد من اإلجـراءات ضـد أولئـك الذيـن يواصلـون 
دعم اجلبهة الثورية املتحـدة إلطالـة أمـد الصـراع الوحشـي يف 
سـرياليون مـن خـالل االجتـار غـري املشـروع باملـــاس والســالح 

وتصدير الرعب للبلدان ااورة يف غرب أفريقيا. 
وقــد درســــت حكومـــة ســـرياليون التقريـــر بعنايـــة. 
ونتائجـه تتسـم باملصداقيـة. وتوصياتـــه بعيــدة املرمــى ولكنــها 
قابلة للتطبيق. وإننا نرى أن التقريـر يشـكل معلمـا بـارزا فيمـا 
يتعلق باكتشاف املعوقات األساسـية الـيت حتـول دون اسـتعادة 
السـلم واالســـتقرار يف ســرياليون. ولقــد أدى أعضــاء الفريــق 
ـــدر  العمــل الــذي كلفــوا بــه بشــكل مســؤول ومبوضوعيــة ق
املسـتطاع، وإننـا حنييـهم علـى العمـل الـذي أدوه علـى أحســن 
وجـه. ونـود بـاملثل أن نشـيد بالسـفري شـــودري، رئيــس جلنــة 

جملس األمن. 
على مدى ما يقرب من عشر سنوات، وعلـى الرغـم 
من وحشية الفظـائع الـيت ارتكبـها املتمـردون يف سـرياليون، مل 
تذكر حكومة سرياليون صراحة اسـم أي دولـة أو فـرد ضـالع 
يف دعم اجلبهة الثوريـة املتحـدة. وباسـم الدبلوماسـية، وباسـم 
األخـوة األفريقيـة وباســـم التضــامن األفريقــي، وانطالقــا مــن 
روح حسن اجلوار، وأمال منا بأن يسـود التعقـل عمـا قريـب، 
امتنعـت حكومـة ســـرياليون، ولــو علــى مضــض، عــن اتبــاع 

سياسة �ذكر األمساء وفضح األعمال�. 
ولكــن عندمــا اضطررنــا للتســاؤل إىل مــــىت يســـمح 
للتضـامن األفريقـي بـأن حيجـب حمنـة ضحايـا الصـراع ويطيـــل 

أمـد معانـام؟ إىل مـىت تظـل هويـة الضـالعني بنشـــاط بصــورة 
ــــادالت املـــاس امللوثـــة بـــالدم  مباشــرة أو غــري مباشــرة يف مب
وعمليـات االجتـار غـري املشـــروع باألســلحة الــيت جتــري عــرب 
حدودنا، حتت عباءة األخوة األفريقية؟ بل يف الواقع، إىل مـىت 
حيق ألي فرد، مبا يف ذلك أعضـاء جملـس األمـن، أن يسـتمروا 
يف جتاهل أولئك الذين يدعمون حركات التمـرد الـيت ختطـف 
وتذل حفظة السالم التابعني لألمم املتحدة والعاملني يف اال 
اإلنســاين وتــأخذهم كرهــائن وجتردهــم مــن ســالحهم، بــل 
وتلحق م األذى وتقتلـهم؟ وكمـا نعـرف فـإن الكثـريين مـن 
حفظة السالم ينتمون إىل العـامل النـامي، مبـا يف ذلـك األفارقـة 
الذين تركوا ديارهم وأسـرهم للمسـاعدة علـى حفـظ السـالم 

يف بلداننا حتت راية األمم املتحدة. 
واليوم، ويف ضوء األحداث األليمة الـيت وقعـت أثنـاء 
السـنوات العديـدة املاضيـة، ويف ضـوء مـا كشـف عنـــه تقريــر 
فريق خرباء األمم املتحـدة واألزمـة اإلنسـانية اخلطـرية اآلخـذة 
يف الظهور اآلن على طول حـدود احتـاد دول ـر مـانو، فإننـا 
ــــى، وأكـــرر: �كفـــى،  مضطــرون ألن نقــول: �كفــى، كف

كفى�. 
لذلك، يود وفد سرياليون أن يسجل رمسيا أنـه يوافـق 
على ما انتهى إليه فريق خرباء األمم املتحدة مـن اسـتنتاجات. 

وإننا نتفق مع اخلرباء بالذات على أن هناك 
�أدلة تقطع على حنو ال لبس فيـه بـأن ليربيـا 
مـا برحـت تسـاند اجلبهـة املتحـدة الثوريـة علـى مجيــع 
املستويات، بتوفري التدريب واألسلحة وما يتصـل ـا 
من عتاد، ودعـم تشـغيلي، وتوفـري منطلـق للـهجمات 
ــــــاس�.  ومــــالذ آمــــن لالنســــحاب والتقــــاط األنف

(S/2000/1195، الضميمة، الفقرة ٢٠) 



3001-22673

S/PV.4264

ويف هذا الصدد، نتفق مع الفريق على أن جملـس األمـن ينبغـي 
أن يتخـذ اإلجـراءات اإللزاميـة الفعالـة املناسـبة للتصـــدي هلــذا 

التهديد اخلطري للسلم واألمن الدوليني. 
وإننا وحنن نتخذ هذا املوقـف، إمنـا نتخـذه أوال، ألنـه 
مــهما كــانت املصطلحــات والتعبــــريات املخففـــة املســـتعملة 
لوصف العالقة بني اجلبهة الثورية املتحـدة وليربيـا، فـإن هنـاك 
أدلــة علــى أن ليربيــا تــزود اجلبهــــة باملســـاعدات العســـكرية 
وبأشـكال أخـرى مـن املسـاعدات لشـن احلـــرب وإطالــة أمــد 
الصـراع يف بلدنـا. هـذه هـــي احلقيقــة. ولدينــا مثــل ســائر يف 
سرياليون يقول �إن مواجهة الصديق باحلقيقة جيب أال تفسد 

الصداقة�. 
ثانيــا، إننــا نتخــذ هــذا املوقــف يف ضــــوء النـــداءات 
املتكررة املوجهة للمجتمع الدويل ملسـاعدة أفريقيـا علـى إـاء 
صراعاا املسلحة ومعاجلة األسباب اجلذريـة هلـذه الصراعـات 
ومعاجلــة آثارهــا االجتماعيــة االقتصاديــة. ويف هــذا الصـــدد، 
نتذكـر مـا قالـه األمـــني العــام يف مؤمتــر قمــة منظمــة الوحــدة 

األفريقية يف لومي يف متوز/يوليه املاضي: 
�فلنواجه احلقائق األليمة أيها األصدقـاء. إن 
أفريقيا هي املنطقة الوحيدة اليت ال ينخفض فيها عدد 
الصراعات. وتضم أفريقيا ما يقرب مـن نصـف عـدد 
ـــــــــا يف العــــــــامل�.  الالجئـــــــني واملشـــــــردين داخلي
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أمـا الســـبب الثــالث الختاذنــا املوقــف الــذي حددتــه 
لتوي، فهو أن سرياليون تـود أن ينظـر جملـس األمـن جبديـة يف 
املصادقة علــى توصيـات الفريـق يف شـكل قـرار ملـزم يف إطـار 
الفصل السابع من ميثاق األمم املتحدة. وعندما يفعـل الـس 
ذلـك، سيسـاعد علـى تفـادي املزيـد مـن التصعيـد للصــراع يف 
منطقـة غـرب أفريقيـا دون اإلقليميـة. وهنـا يتذكـر وفـــدي أن 
ــري  عـددا كبـريا مـن الـدول واملنظمـات قـد طـالبت الـس بتغي

واليـة بعثـة األمـم املتحـدة يف سـرياليون مـن حفـظ الســالم إىل 
إنفـاذ السـالم. وبعبـارة أخـرى، إـم يريـدون إجـراءات أشـــد 

فعالية إلاء الصراع يف سرياليون. 
وأود أن أضيــف أيضــا أن منظمتنــا اإلقليميــة وهــــي 
اجلماعة االقتصادية لدول غـرب أفريقيـا، أبلغـت األمـني العـام 
لألمــم املتحــدة مؤخــرا بأنــه لكــي تضطلــع قــوات اجلماعــــة 
بواليتــها بنجــاح، فمــن احملتمــل جــدا أن تنشــر علــى طـــول 
احلدود بني غينيا وليربيا، وقـد حتتـاج إىل قواعـد اشـتباك قويـة 
للمساعدة على وقـف شـن غـارات مسـلحة أخـرى واسـتعادة 

السالم يف هذه املناطق. 
وإىل الذيـن قـــد تكــون لديــهم حتفظــات، لســبب أو 
آلخر، على توصيات فريق اخلرباء، اليت تدعو إىل اختـاذ تدابـري 
قوية من جانب جملس األمن، يود وفد بالدي أن يذكرهم مبـا 

يلي. 
تقــول بعــض الوفــود إن اجلــــزاءات جيـــب أال تضـــر 
ـــق علــى ذلــك. ولكــن األســلحة  بالنـاس األبريـاء. وحنـن نواف
الوبـة مـن بيـع ماسـنا تسـتخدم يف تشـويه وقتـل اآلالف مــن 
أبناء سرياليون. إن أرواح أبناء سرياليون أرواح أيضا. وهنـاك 
اآلالف مـــن الالجئـــني واملشـــــردين مــــن أهــــايل ســــرياليون 
ال يستطيعون العودة إىل ديـارهم بسـبب امتـداد أمـد الصـراع 

يف سرياليون وتصعيد املناوشات على احلدود. 
إن شـعب ســـرياليون، مبــا فيــه اجلرحــى مــن ضحايــا 
حـروب املتمرديـن، يعـاين مـن جـراء اسـتمرار احتـالل اجلبهـــة 
ــــالد  الثوريـــة املتحـــدة ملنـــاطق إنتـــاج املـــاس الرئيســـية يف الب
وتصديره من هذه املناطق على حنـو غـري مشـروع، عـرب ليربيـا 

بصورة رئيسية. 
ـــهور يف العــام املــاضي، وبينمــا كــانت  ملـدة ثالثـة ش
اجلبهة املتحدة الثورية ومؤيدوها ضالعني يف االجتار مبا يسـمى 
مبـــاس منـــاطق الـــرتاع أو مـــاس الـــدم واألســـلحة، مل يكــــن 
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مسـموحا حلكومـــة ســرياليون، يف إطــار أحكــام قــرار جملــس 
األمن ١٣٠٦ (٢٠٠٠)، بتصدير أي نوع من املاس. 

وخيضـع نظـام إصـدار شـهادات للمـاس الـــذي أقامتــه 
حكومة سرياليون يف تشرين األول/أكتوبـر املـاضي إىل مراقبـة 
األمـم املتحـــدة وخيضــع إىل اســتعراض دوري مــن قبــل جلنــة 

األمم املتحدة املعنية بسرياليون. 
وبينما تواصل ليربيا بـال قيـد دعمـها للجبهـة املتحـدة 
الثوريـة يف اقتنـاء األسـلحة، منتهكـة بذلـك قـرار جملـس األمــن 
١١٧١ (١٩٩٨)، متتثــل حكومــة ســرياليون بأحكــام ذلــــك 
القـرار الـيت تنـص علـى أنـه ينبغـي اسـترياد األسـلحة واملعــدات 
العســكرية مــن قبــل احلكومــة وحدهــا ومــن أجــــل دفاعـــها 
املشروع عن نفسها، وعن طريق نقاط الدخول احملـددة، وأنـه 
ينبغي إرسال املعلومات وثيقة الصلة حول هـذه الـواردات إىل 
أمني عام األمم املتحدة، والذي سـوف يبلغـها بشـكل عـاجل 

إىل مجيع الدول األعضاء. 
ويعتقد وفد بالدي أنـه ينبغـي أن تؤخـذ هـذه النقـاط 
ونقاط أخرى يف االعتبار عند عقد جملس األمـن أليـة مناقشـة 
حـول فـرض اجلـزاءات علـى أسـاس توصيـــات فريــق اخلــرباء. 
وباختصـار، نقـول إن ســـرياليون هــي نفســها خاضعــة لقيــود 
معينـة نتيجـة لتدابـري جملـس األمـن اإللزاميـــة القائمــة واملتعلقــة 
باألسلحة واملاس. ومع ذلك، ميكنين أن أؤكـد للمجلـس بـأن 
شعب سرياليون يعترب هذه القيود عراقيـل مؤقتـة علـى الطريـق 

املؤدي إىل السلم واألمن يف سرياليون والبلدان ااورة. 
وليـس لـــدى وفــد بــالدي شــك يف أن إقــرار جملــس 
األمـن ملعظـــم التدابــري الــيت اقترحــها فريــق اخلــرباء وتنفيذهــا 
ــــا  ســـوف يســـاعدان علـــى إحـــالل ســـالم حقيقـــي يف ليربي
وســرياليون وإحــالل االســتقرار يف كــل ربــوع املنطقـــة دون 

اإلقليمية لغرب أفريقيا. 

الرئيـس (تكلـم باالنكليزيـة): أشـكر ممثـــل ســرياليون 
على كلماته الطيبة اليت وجهها إيلَّ. 

املتكلم التايل املدرج علـى قـائميت هـو وزيـر خارجيـة 
ليربيـا. وباسـم الـس، أقـدم لـه ترحيبـا حـارا وأدعـوه لشـــغل 

مقعد على طاولة الس واإلدالء ببيانه. 
ـــة): تعــرب  السـيد كابتـان (ليربيـا) (تكلـم باالنكليزي
حكومة ليربيا عن امتناـا لـس األمـن علـى الفرصـة لـإلدالء 
ببيان يف هذه اجللسة اهلامـة املعنيـة بتقريـر فريـق اخلـرباء املعـني 
وفقـــا لقـــرار جملـــس األمـــن ١٣٠٦ (٢٠٠٠) فيمـــا يتعلــــق 

بسرياليون. 
وتنظـر حكومـة ليربيـــا بتحفظــات شــديدة إىل تقريــر 
ــــن أن مشـــاركة  فريــق اخلــرباء. ويتذكــر أعضــاء جملــس األم
ــة  حكومـة ليربيـا يف حـل الـرتاع يف سـرياليون هـي نتيجـة لوالي
من الرابطة االقتصادية لدول غرب أفريقيا، والواردة يف البيـان 
اخلتـامي الصـادر يف بامـاكو. ولقـد طلبـت هيئـــة رؤســاء دول 

الرابطة من رئيس ليربيا أن: 
�يشــارك شــــخصيا يف حـــل القضايـــا الـــيت 
تعرقل عملية السالم يف سرياليون ويبحث عن حلـول 

مالئمة بالتشاور مع رؤساء دول آخرين�. 
ـــه مل يكــن بإمكــان حكومــة ليربيــا أن تقــف موقــف  كمـا أن
املتفرج غري املهتم، إذ أن ليربيـا وسـرياليون ترتبطـان بعالقـات 
تارخيية وثقافيــة وعائليـة مشـتركة، وكذلـك حبـدود مشـتركة. 
ـــك، تســتضيف ليربيــا أكــثر مــن ١٠٠ ألــف  عـالوة علـى ذل
الجـئ سـرياليوين نتيجـة للصـراع األهلـــي. وموقــف حكومــة 
ليربيــا املعــروف هــو أن الســالم يف ســرياليون مــــترادف مـــع 
السالم يف ليربيا. وال ميكن أن يكون هناك سالم واستقرار يف 
ليربيا إىل أن يقوم سالم واستقرار دائمان يف سرياليون وبلدان 

أخرى جماورة. 
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وعمــال بواليــة الرابطــة، نظــــم رئيـــس ليربيـــا عـــدة 
اجتماعــات يف منروفيــا بــني قيــادة اجلبهــة املتحــدة الثوريـــة، 
وزعماء الرابطة – مبـن فيـهم رئيسـها، الرئيـس ألفـا كونـاري، 
ورئيــس نيجرييــا أولوســــيغون أوباســـاجنو، ورئيـــس منظمـــة 
الوحـدة األفريقيـة الرئيـس غناســـينغيب إيادميــا، والرئيــس حيــىي 
– ومســؤولني مــن حكومــة الواليـــات  جاميــه رئيــس غامبيــا 
املتحدة واألمم املتحدة، دف دفع عملية السـالم إىل األمـام. 
ومت أيضـا عقـد اجتماعـات بـني قـادة اجلبهـــة املتحــدة الثوريــة 
وجملـس القـوات املسـلحة الثـوري يف منروفيـا، والـــيت أدت إىل 
عودة العريف فودي سنكوح وجوين كورومـا. كذلـك حـال 
الرئيـس دون حـدوث مواجهـة عســـكرية حمتملــة بــني فــودي 
سـنكوح وسـام بوكـاري، والـيت كـان مـن املمكـن أن تقــوض 
عمليــة الســالم يف ســرياليون. ووافــــق الرئيـــس علـــى طلـــب 
الرابطة، بالتشاور مع األمم املتحدة، بنقـل سـام بوكـاري مـن 

سرياليون إىل ليربيا. 
جيب أن نتذكر أنه بطلب من الرابطة واألمم املتحـدة 
قام رئيس ليربيا بالتفاوض على إطالق سراح أكثر مـن ٥٠٠ 
مــن حفظــة ســالم األمــم املتحــدة الذيــن احتجزــم اجلبهــــة 
كرهائن. وعالوة على ذلك، مسحت ليربيا لوفـود مـن اجلبهـة 
متوجهة إىل اجتماعات ترعاها الرابطـة بـاملرور عـرب أراضيـها. 
ومسحـت ليربيـا أيضـا ملســـؤولني يف اجلبهــة بعقــد اجتماعــات 
على أراضيها مع مسؤولني من الرابطة واألمم املتحدة. وكان 
ـــادة جديــدة للجبهــة نتيجــة  حتقيـق تعيـني مفـاوض جديـد وقي
ـــس ليربيــا يف اجتمــاع عقــده بعــض رؤســاء دول  ملبـادرة رئي
ــــاريخ ٢٦ متـــوز/يوليـــه  الرابطــة وقــادة اجلبهــة يف منروفيــا بت
٢٠٠٠. ولقد بذل رئيس ليربيا هذه اجلهود مـن أجـل هـدف 

واحد وهو دفع عملية السالم يف سرياليون. 
ــــادرات، كـــانت ليربيـــا  وعلــى الرغــم مــن هــذه املب
وال زالت هدفا ملزاعم ال تدعمها أية أدلة على اإلطـالق بأـا 

رب املاس وتتاجر بالسالح مع اجلبهة املتحدة الثورية. 

وحـول قضيـة املـــاس، ال تســتطيع ليربيــا أن تنكــر أو 
تؤكـد أن احلـرب يف سـرياليون متوهلـــا مبيعــات مــاس الــرتاع. 
والذي تستطيع حكومة ليربيا أن تؤكده هـو أنـه ال عالقـة هلـا 
بذلـك وأـا ليسـت طرفـا يف االجتـــار غــري املشــروع يف مــاس 
سرياليون. وإذا كانت حكومة ليربيا تصدر وتبيع مـاس قيمتـه 
٢١٧ مليـون دوالر سـنويا إىل بلجيكـا، كمـا يدعـي التقريـــر، 
فإن التقرير مل يقدم الدليل على ما يقتضيه ذلك مـن صفقـات 

مالية تورط حكومة ليربيا. 
وطبقـا ملـا ورد بتقريـر فريـق اخلـرباء، مت االجتـــار أثنــاء 
الفترة ١٩٩٤ – ١٩٩٩ مباس غري قانوين قيمتـه ٢٢٧ مليـون 
دوالر سنويا بني الثالثة بلدان اـاورة غينيـا وغامبيـا وكـوت 
ديفـوار، باإلضافـة إىل مـاس ســـرياليون غــري القــانوين املزعــوم 
بقيمـة ٢١٧ مليـون دوالر والـيت يزعــم أنــه مت تصديرهــا مــن 
ـــــام ال تشــــمل  ليربيـــا. ومـــا يكتســـب أمهيـــة أن هـــذه األرق
الصـادرات الرمسيـة مـن سـرياليون. واألمـر احملـري هـو أن تقريــر 
اخلرباء حياول إقناع اتمع الدويل بأنه خالل هذه املدة بلغـت 
قيمة إنتاج سـرياليون السـنوي مـن املـاس حـوايل ٤٥٠ مليـون 
دوالر. ومـن الواضـح أن هـذه األرقـام مبـالغ فيـها جـدا. فلـــن 
يتفق أحد مطلع على الصناعة مع الفريق علـى أن قيمـة إنتـاج 
سرياليون السنوي يقترب بأي حال من ٤٥٠ مليون دوالر. 

ـــهريب شــائع يف صناعــة املــاس  ومـن املعـروف أن الت
عامليا، وليس مقصورا على سرياليون. ومـن الناحيـة التارخييـة، 
واجــهت ليربيــا نفســها هــذه املشــكلة وعجــزت حكومـــات 
سـابقة عـــن معاجلتــها بصــورة مناســبة. فــهذه احلكومــة جتــد 
ـــن  نفسـها يف وضـع أضعـف بكثـري بعـد أن خرجـت مؤخـرا م
كارثـة حـرب أهليـة دامـت سـبع سـنوات، ودمـــرت بالكــامل 
البىن التحتية الوطنية األساسـية. وقـد تفـاقمت املشـكلة نتيجـة 
افتقار احلكومة إىل املوارد واملوظفني يف جماالت مثل اجلمـارك 

واهلجرة والنقل واالتصاالت. 
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وإحصـاءات صـادرات ليربيـا تبـني جبـالء أن التصديـــر 
ـــل احلــرب، بلــغ ٠٠٠ ٢٩٥  الرمسـي للمـاس عـام ١٩٨٧، قب
قــرياط. وهــذا يشــكل تباينــا واضحــا مــع أرقــام الصــادرات 
الرمسية اليت بلغت ٥٠٠ ٨ قرياط يف عــامي ١٩٩٨ و ١٩٩٩ 
ـــل إال ١٠ يف  علـى التـوايل. وتقـدر وزارة املاليـة أن هـذا ال ميث
ـــن اإلنتــاج احمللــي، وتقــدر وزارة األراضــي واملنــاجم  املائـة م
والطاقة أنه ميثل ٢٠ يف املائة. وبعبارة أخرى، وحسـب الرقـم 
املستخدم، فإن ما يتراوح بـني ٨٠ و ٩٠ يف املائـة مـن إنتـاج 
ليربيـا احمللـي مـن املـاس يـهرب خـارج البلـد. وهـذا ينبغـــي أن 
يدحض االستنتاج الذي خلص إليه الفريق يف الفقـرة ٨٩ مـن 
تقريره بأنه �ليس من املعقول أال تكون احلكومـة علـى درايـة 

ذا القدر الكبري من إنتاج املاس اخلاص بليربيا�. 
وفيمــا يتعلــق بتوريــد األســلحة إىل اجلبهــة املتحــــدة 
الثوريـة، يفـترض اسـتنتاج الفريـق سـلفا، وعـن خطـأ، أن كــل 
أسلحة اجلبهة تقريبا يتم احلصول عليها من مصــادر خارجيـة، 
وهي ليربيا يف هذه احلالة. ومع ذلـك، فـإن الفريـق يلغـي هـذا 
االسـتنتاج عندمـا يعـترف باملصـادر التاليـة الـيت حصلـت منــها 
ــات  اجلبهـة علـى األسـلحة أو اسـتولت عليـها – وهـي أن كمي
كبـرية مـن األسـلحة مت االسـتيالء عليـها مـن القـوات املســلحة 
السرياليونية، وأن عددا كبريا مـن األسـلحة مت االسـتيالء عليـه 
ـــة تابعــة لبعثــة  يف كـانون الثـاين/ينـاير ٢٠٠٠ مـن وحـدة غيني
األمـم املتحـدة يف سـرياليون؛ وأن وحـدة غينيـة أخـــرى تعمــل 
ـــابع للجماعــة االقتصاديــة لــدول  حتـت قيـادة فريـق الرصـد الت
ــــا مـــن الســـالح أثنـــاء كمـــائن  غــرب أفريقيــا ســبق جتريده
وعمليات استيالء. كما أن كميات كبرية من البنادق استوىل 
ـــاين نــاقالت جنــود مدرعــة  عليـها املتمـردون، عـالوة علـى مث
وعـدة مركبـات عسـكرية، عندمـــا اختطفــت وحــدات تابعــة 
لبعثـة األمـم املتحـــدة يف ســرياليون وجــردت مــن الســالح يف 
أيـار/مـايو ٢٠٠٠. وميكـــن تبــني ذلــك يف الفقــرة ١٧٩ مــن 
ــيت  تقريـر الفريـق. كمـا تتضمـن املصـادر اإلضافيـة لألسـلحة ال

حصلت عليها اجلبهة، تلـك الـيت اسـتولت عليـها مـن الوحـدة 
اهلندية يف بعثة األمم املتحدة يف سرياليون. 

وباإلضافـة إىل ذلـك، حصلـت اجلبهـــة مباشــرة علــى 
أسـلحة مـــن خمــازن اجليــش الســرياليوين، عندمــا قــام الــس 
الثـوري للقـوات املسـلحة حتـت رئاسـة جـــوين بــول كورومــا 
ـــار/مــايو ١٩٩٧، ودخــل مــع اجلبهــة يف  بتـويل السـلطة يف أي
ترتيب القتسام السلطة. ورمبـا كـانت حكومـة سـرياليون هـي 
األخــرى مصــدرا لتوريــد الســــالح للجبهـــة عندمـــا طلبـــت 
إعفـاءين مـن أحكـام بروتوكـــول اجلماعــة االقتصاديــة لــدول 
غـرب أفريقيـا بشـــأن احلظــر االختيــاري لألســلحة الصغــرية، 
ـــــه  وذلـــك يف ٢٣ حزيـــران/يونيـــه ٢٠٠٠ و ١٨ متـــوز/يولي
ــــماح هلـــا بـــأن  ٢٠٠٠. وكــان الغــرض مــن اإلعفــاءين الس
تسـتورد مـن اململكـة املتحـدة مخسـة ماليـني طلقـة مـن ذخــائر 
الناتو عيار ٧,٦٢ لبنادق آلية عامة الغرض، و ٠٠٠ ٤ طلقـة 

عيار ٨١ ملم من ذخائر مدافع اهلاون. 
ويف ضـوء منـط األحـداث اجلاريـة يف سـرياليون، ليــس 
من غري املعقـول افـتراض أن جـزءا كبـريا مـن هـذه الشـحنات 
انتهى به املطاف أيضا يف أيدي اجلبهة املتحدة الثورية. وجتدر 
مالحظـة أن الفقـرة ٨٢ مـن التقريـر تؤكـــد أن اجلبهــة تلقــت 
شحنات إضافية من األسلحة مـن غينيـا اـاورة، علـى أسـاس 
مبيعات من املاس تعـاملت فيـها اجلبهـة مـع ضبـاط عسـكريني 
غينيــني مــن املســتوى املتوســط. ويعــترف التقريــر أيضــا، يف 
الفقرة ٢٤٨، بأن اجلبهة تسلمت أسلحة اسـتولت عليـها مـن 
قـوات فريـق الرصـد التـابع للجماعـة االقتصاديـة لـدول غـــرب 

أفريقيا عندما وقعت يف كمائن خمتلفة نصبها املتمردون. 
وبـالنظر إىل كـل هـذه املصـادر املوثقـة وغـري الليبرييــة 
لألسلحة اليت تلقتها اجلبهة، جند مـن قبيـل اإلجحـاف واخلطـأ 
أن خيلص الفريق إىل أن املورد األساسي لألسلحة اليت تتلقاهـا 
اجلبهة هو ليربيا، وأن تدفـق األسـلحة هـذا هـو نتيجـة سياسـة 
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ـــها قــاعدة  ليربيـا الرمسيـة. وإن حكومـة ليربيـا تعـترف بـأن لدي
تدريـب يف غبارتـاال، يف مقاطعـــة بونــغ بليربيــا، توفــر مرافــق 
تدريب ضرورية ملنظماا األمنية الداخليـة، مبـا يف ذلـك أفـراد 
اخلدمات األمنية اخلاصة الـيت توفـر احلمايـة لكبـار املسـؤولني، 
ووحــدة مكافحــة اإلرهــاب الــيت توفــر احلمايـــة للســـفارات 
األجنبية واملنشآت احلكومية احلساسة. وقـد مسـح للمنظمـات 
غــري احلكوميــة واملراقبــــني األجـــانب، مبـــا يف ذلـــك امللحـــق 
العسـكري للواليـــات املتحــدة، بزيــارة مرافــق التدريــب بــني 
الفينة والفينة. وتنخرط احلكومـة الليبرييـة حاليـا يف مناقشـات 
مع جلنة الصليب األمحر الدولية لعقد حلقات عمـل يف قـاعدة 
التدريـب بشـأن القـانون اإلنسـاين. وال بـد مـــن التــأكيد مــرة 
أخرى على أن حكومة ليربيا ال تقوم بتدريـب أي أجـانب يف 

هذا املرفق. 
وفيمـا يتعلـق مببـــادرات احلكومــة الليبرييــة، أقــول إن 
احلكومـة ردت علـى االدعـاءات املتعلقـة بوجـود أنشـــطة غــري 
مشـروعة علـى حدودهـا، بتقـــدمي اقتراحــات ملموســة لألمــم 
املتحـدة، لكفالـة الرصـــد والتحقــق املالئمــني. وقــد تضمنــت 
االقتراحـات، يف مجلـة تدابـري أخـرى، نشـر قـوات بعثـة األمـــم 
املتحـدة يف سـرياليون علـى اجلـانب الليبـريي مـن احلـــدود مــع 
سـرياليون، ونشـــر مراقبــني دوليــني يف مجيــع منــافذ الدخــول 
داخل ليربيا، وإنشاء مراقبـة جويـة متعـددة األطيـاف للحـدود 
الليبريية، وتوفري املساعدة الفنية لتطوير قدرة حملية ليبريية على 
رصـد االجتـار غـري املشـروع باملـاس. ومـــن املؤســف أن هــذه 
التدابري مل ينظر فيها جملس األمن حىت اآلن. ويف ضوء الوضـع 
الراهـن، تـرى حكومـة ليربيـا مـن الضـــرورة احلتميــة أن ينظــر 

الس يف هذه التدابري على وجه االستعجال. 
ويف جمـال تسـجيل الطـائرات، اختـذت حكومـة ليربيــا 
يف يـوم االثنـني ٢٢ كـانون الثـاين/ينـاير ٢٠٠١، قـرار يوقــف 
رحالت مجيع الطائرات الليبريية املسجلة، وطلبت من منظمـة 
ـــدويل أن حتظــر ســلطات الطــريان املــدين يف  الطـريان املـدين ال

مجيع الدول األعضـاء ـذا اإلجـراء. كمـا أن احلكومـة ألغـت 
تعيني مجيع الوكالء العـاملني بامسـها يف مسـائل التفتيـش علـى 
الطـائرات وتسـجيلها. وقـد اختـذت هـذه التدابـري علـى ســـبيل 
االعتراف بأن العديد من الطـائرات ترفـع العلـم الليبـريي دون 
علم احلكومة الليبرييــة أو تصريـح منـها، وأن بعـض الطـائرات 
املسـجلة بـالفعل حتـت العلـم الليبـريي حصلـت علـى التصريــح 
أثناء فترة احلرب األهلية، وقبـل انتخـاب اإلدارة احلاليـة، وقـد 
التمست حكومة ليربيا مساعدة منظمة الطريان املـدين الـدويل 
يف توفري املساعدة التقنية لتحسني قدرـا يف جمـال التحكـم يف 

احلركة اجلوية ومراقبتها. 
وفيمــا يتعلــق بفــك االرتبــــاط مـــن عمليـــة الســـالم 
السرياليونية، فبينما من الصحيـح أن حكومـة ليربيـا ترغـب يف 
مواصلـة املشـاركة البنـاءة يف السـعي إىل السـالم يف ســرياليون، 
ـــــها أن تواصــــل  فمـــن الصحيـــح بنفـــس القـــدر أنـــه ال ميكن
ـــن  مشــاركتها يف خضــم املزاعــم اخلطــرية املوجهــة ضدهــا م
جانب فريق اخلـرباء، وخباصـة اـام ليربيـا بأـا مل تلعـب دورا 

بناء يف سرياليون. 
ويف ضوء ما تقدم، شرعت حكومة ليربيـا يف سياسـة 
بديلة تتمثل يف فك ارتباطها من عملية سرياليون. واتساقا مــع 
هذه السياسة، طُلب من مجيع أعضاء اجلبهة املتحـدة الثوريـة، 
مبن فيهم السيد سام بوكاري، مغادرة ليربيا. وقد غادر ليربيـا 
مجيـع أعضـاء اجلبهـة باسـتثناء السـيد بوكـاري الـذي رفضـــت 
قيــادة اجلبهــة عودتــه إىل ســرياليون. واعترافــا بــاحلوار البنـــاء 
اجلــاري بــــني اجلبهـــة وبعثـــة األمـــم املتحـــدة يف ســـرياليون، 
وزيـارات بنـاء الثقـة إىل األراضـي الـيت تسـيطر عليـها اجلبهـــة، 
وفتح الطرق، واملناقشات اجلارية بشأن نشر قوات بعثة األمم 
املتحـدة يف سـرياليون يف األراضـي الـيت تسـيطر عليـها اجلبهــة، 
فإن حكومة ليربيا، جتنبا الندالع أعمال عدائية مبناسـبة عـودة 
السيد بوكاري، أشركت رئيس البعثة يف مناقشات تستهدف 

تعيني بلد ثالث يقبله. 
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ولـن يســـمح بعــد اآلن مبــرور أفــراد اجلبهــة املتحــدة 
الثورية عرب األراضي الليبرييــة، ولـن يسـمح هلـم أيضـا حبضـور 
اجتماعـات علــى األراضــي الليبرييــة. وحكومــة بلــدي علــى 
استعداد الختاذ إجراءات أخرى لغلق حدودها مـع سـرياليون، 
ـــة الســالم يف  واالنسـحاب مـن مجيـع املناقشـات املتعلقـة بعملي

سرياليون، إذا ما ارتأى اتمع الدويل ذلك ضروريا. 
ـــا اعترافــا  وبشـأن موضـوع املـاس، فـإن حكومـة ليربي
منها باملشاكل املعقدة والصعبة املقترنة برصد ومراقبـة االجتـار 
باملاس يف أراضيها، قررت أن تلتمس مسـاعدة وتعـاون األمـم 
ـــة مالئمــة ملراقبــة ورصــد جتــارة  املتحـدة يف وضـع وتنفيـذ آلي
املـاس، وخاصـــة بغــرض حتقيــق أقصــى درجــة مــن الشــفافية 

واملراقبة. 
وتقترح حكومة ليربيا ما يلي. 

أوال، ينبغــي لألمــم املتحــدة أن تشــجع شـــركتني أو 
ـــا جملــس   أكـثر مـن الشـركات الـيت تشـتري املـاس ويعـترف
املاس العاملي بغية إنشاء مراكز للشراء يف ليربيا. وثانيا، ينبغـي 
تصدير مجيع املاس اليت تشتريه الشركات عن طريـق املصـرف 
املركزي يف ليربيا وفقا ملبادئ توجيهيـة دوليـة، حسـبما ينـص 
ـــس األمــن ١٣٠٦ (٢٠٠٠)، املتعلــق بــإصدار  عليـه قـرار جمل
ـــي أن تضــع األمــم  شـهادات املـاس يف سـرياليون. وثالثـا، ينبغ
املتحــدة نظامــا للرصــد لــــدى املصـــرف املركـــزي يف ليربيـــا 
لإلشراف على هـذه العمليـة ملـدة سـتة أشـهر. ورابعـا، ينبغـي 
فرض حظر على مجيع املاس املصـدر مـن ليربيـا مـا عـدا املـاس 
الــذي فيــه شــهادة مبوجــب هــذا النظــام. وخامســــا، ينبغـــي 
ــة يف  للمجتمـع الـدويل أن يسـاعد ليربيـا بتوفـري املسـاعدة التقني
وضـع نظـام دويل مقبـول إلصـدار الشـهادات، بغيـة التصـــدي 

للتجارة غري القانونية يف املاس. 
وفيمـا يتعلـق باهلجمـات الـيت تقـع علـى احلـدود، فــإن 
اهلجمات املسلحة اجلارية يف منطقة احتاد ر مانو تبعث علـى 

ـــع هجمــات  القلـق العميـق حلكومـة ليربيـا الـيت عـانت مـن أرب
خمتلفـة علـى أراضيـها مـن غينيـا اـاورة. وبنـاء علـى شــكوى 
حكومـة ليربيـا إىل اجلماعـة االقتصاديـة لـدول غـــرب أفريقيــا، 
أنشئت جلنة للتحقيق يف اهلجمات. ولقد أكدت اللجنة، بعـد 
رفـع تقريرهـــا إىل رؤســاء الــدول، أن اهلجمــات علــى ليربيــا 
ـــة وقــام ــا منشــقون ليبــرييون.  انطلقـت مـن األراضـي الغيني
وأوصـت اللجنـة بنشـر بعثـة عســـكرية للمراقبــة علــى حــدود 
ـــإجراء حــوار فيمــا بــني رؤســاء  ليربيـا وغينيـا وسـرياليون، وب
ـــا ترحــب بتوصيــات اللجنــة التابعــة للجماعــة  الـدول. وليربي
ــــذه  االقتصاديـــة وتطـــالب األمـــم املتحـــدة بتيســـري تنفيـــذ ه
ــــات  التوصيــات بســرعة عــن طريــق املســاعدة بتقــدمي املتطلب

السوقية. 
عـالوة علـى ذلــك، تديــن ليربيــا إدانــة قاطعــة مجيــع 
األنشطة اليت يقوم ا املنشقون يف منطقـة احتـاد ـر مـانو، مبـا 

يف ذلك اهلجمات اليت حدثت مؤخرا يف غينيا. 
أنتقل اآلن إىل شواغل أخرى تسـاور حكومـة ليربيـا. 
فاحلكومـة تعـرب عـن قلقـها إزاء إدخـــال الســيد إيــان مسيلــي 
عضوا يف فريق اخلرباء. إن السيد مسيلي شارك يف كتابة مقالـة 
يف كـــانون الثـــاين/ينـــاير ٢٠٠٠ بعنـــوان، �لـــــب املســــألة: 
ســرياليون واملــاس واألمــن البشــري�. وهــو يتــهم احلكومـــة 
الليبريية يف املقالة بتزويد اجلبهة املتحدة الثورية باملدافع وتوفري 
سـوق لبيـع املـاس غـري املشـــروع. وتوصــل الســيد مسيلــي إىل 
اسـتنتاجاته دون أن جيـري حتقيقـا حمليـــا، ومل يواجــه حكومــة 
ليربيا مبا لديه مـن أدلـة، كمـا يقتضيـه حـق الـرد. ووجـوده يف 

الفريق كان ضارا منذ البداية.  
إن فريق اخلرباء جتاوز الوالية املنوطـة بـه وفقـا للفقـرة 
١٩ (د) من قرار جملـس األمـن ١٣٠٦ (٢٠٠٠) الـيت توكـل 

إىل الفريق تقدمي تقرير يتضمن 
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ـــذ  �مالحظـات وتوصيـات بشـأن تعزيـز تنفي
التدابــري املفروضــــة مبوجـــب الفقـــرة ٢ مـــن القـــرار 
١١٧١ (١٩٩٨)، والتدابـــــري املفروضـــــة مبوجــــــب 
الفقــرة ١ أعــاله، يف موعــد ال يتجــاوز ٣١ تشـــرين 

األول/ أكتوبر �٢٠٠٠. 
والتدابــري املشــار إليــها أعــاله الــيت يفرضــها الـــس 
تتضمن حظر استرياد املاس اخلــام مباشـرة أو غـري مباشـرة مـن 
سرياليون، وحظر بيع األسـلحة إىل القـوات غـري احلكوميـة يف 
سرياليون وإمدادها ا. وقـد توخـت واليـة الفريـق أن يصـدر 
اخلـرباء توصيـات مـن شـــأا أن توفــر تدابــري عالجيــة لتعزيــز 

التدابري اليت فرضها الس بالفعل، وليس تدابري عقابية. 
إن منتـهى التحـيز الـذي يقـوم بـه الفريـــق تــدل عليــه 
توصيتـه بفـرض حظـر مـن الـدول األعضـاء يف األمــم املتحــدة 
على الرمسيني والدبلوماسـيني الليبـرييني، وهـو تدبـري ال أسـاس 
لـه يف ميثـاق األمـم املتحـدة وحيجـب عـن ليربيـا فرصـــة إقامــة 
عالقات خارجية بوصفها عضوا ذا سـيادة يف األمـم املتحـدة. 
باإلضافة إىل ذلك، فـإن احلظـر املقـترح علـى تصديـر اخلشـب 
الليبـريي يقصـد منـه حرمـان احلكومـة مـن مـوارد كبـرية متــول 
برامـــج اجتماعيـــــة يف جمــــاالت التعليــــم والصحــــة والرفــــاه 
االجتمــاعي. وادعــاء الفريــق بــأن املــوارد النامجــة عــن بيــــع 
اخلشـب تسـتخدم يف شـراء األسـلحة للجبهـة املتحـدة الثوريـــة 
يتعارض مع قول الفريق إن املدخول من بيع املاس �هو أكـثر 
 ،S ــــكري�. (2000/1195/ مــن كــاف لتمويــل جــهدها العس

الفقرة ٨٠) 
ونــود أن نســترعي انتبــاه جملــس األمــــن إىل مبـــادرة 
الدول األعضاء يف منظمتنا اإلقليمية، أي اجلماعـة االقتصاديـة 

لدول غرب أفريقيا، فيما يتعلق مبشكلة سرياليون. 
ــــة احلـــرب األهليـــة يف ســـرياليون، تبقـــي  ومنــذ بداي
اجلماعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا املسألة قيد نظرهـا، يف 

حـــني حتظـــى بدعـــم وتعـــاون األمـــــم املتحــــدة. واجلماعــــة 
االقتصاديــة مل تلــــتزم بتقـــدمي حفظـــة للســـالم إىل ســـرياليون 
فحسب، وإمنا وضعت أيضـا خطـة للسـالم عـن طريـق إجـراء 
مفاوضـات أشـركت فيـها مجيـع أطـراف الصـــراع والضــامنني 
الدوليني. عالوة على ذلـك، أسـهمت اجلماعـة االقتصاديـة يف 
ــــن القـــوات التابعـــة لبعثـــة األمـــم املتحـــدة يف  جــزء كبــري م
سـرياليون. وإذ تتشـــاطر اجلماعــة االقتصاديــة شــواغل جملــس 
األمن، فقد أنشأت جلنة للتحقيق يف التجارة غري املشـروعة يف 
املاس واألسلحة – وهي جلنة مـا زالـت تنتظـر تلقـي املسـاعدة 
املالية من اتمع الدويل. ويف اآلونة األخرية، جنحت اجلماعـة 
االقتصادية يف التفاوض مع اجلبهة املتحدة الثورية بشـأن إبـرام 
اتفــاق لوقــف إطــــالق النـــار، األمـــر الـــذي أدى إىل وقـــف 
لألعمـال العدائيــة بصــورة عامــة، واســتعادة بعــض األجــهزة 
املصادرة التابعة لبعثـة األمـم املتحـدة ، وإمكانيـة الوصـول إىل 
األراضـي الـيت تسـيطر عليـها اجلبهـة املتحـدة الثوريـة، وإجــراء 
مفاوضـات بشـأن نشـر قـوات تابعـة للبعثــة يف األراضــي الــيت 

تسيطر عليها اجلبهة يف غضون األسابيع القليلة املقبلة. 
وهـذه اجلـهود تبـذل علـى حنـــو متواصــل وهــي تبــني 
االلتزام والتصميم من الدول األعضـاء يف اجلماعـة االقتصاديـة 
لبـذل كـل جـهد مـن أجـل حتقيـق تسـوية ســـلمية للصــراع يف 
سـرياليون. وحيـدو حكومـة ليربيـا األمـل يف أن يشـجع جملـــس 
األمـن هـذه املبـادرة اإلقليميـة وأن يدعمـــها ويســتغلها، وهــي 
املبـادرة الـيت برهنـت يف املـاضي علـى جناحـها يف ليربيـا خــالل 
ـــاع املقبــل بــني وفــد  احلـرب األهليـة. لذلـك نرحـب باالجتم

اجلماعة االقتصادية وجملس األمن. 
ويف سـياق السـلم واألمـن واالســتقرار علــى الصعيــد 
اإلقليمي، تؤكد حكومة ليربيا مـن جديـد التزامـها باحتـاد ـر 
مـانو الـذي يضـم ليربيـا وسـرياليون وغينيـا. وهـي تديـن إدانــة 
شديدة األعمال العدائية واإلساءات األخرى حلقــوق اإلنسـان 
الـيت يتعـرض هلـا السـكان املدنيـون يف سـرياليون نتيجـة األزمــة 
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األهليــة احلاصلــة يف ذلــك البلــد. وجيـــب أن حياســـب علـــى 
أعماهلم أعضاء اجلبهة املتحدة الثوريـة ومجيـع اآلخريـن الذيـن 

يتبني أم مذنبون جبرم انتهاك اتفاق لومي بعد توقيعه. 
وتديـن حكومـة ليربيـا كذلـك اهلجمـات الـيت حتـــدث 
على احلدود واليت تسهم يف إجياد أزمة إنسـانية يف مجيـع أحنـاء 
املنطقــة. ويتحتــم علــى البلــــدان يف املنطقـــة دون اإلقليميـــة، 
وال سيما البلدان التابعـة الحتـاد ـر مـانو، أن حتـدد األسـباب 
اجلوهريـة لعـدم االسـتقرار يف املنطقـة، مبـــا يف ذلــك الشــواغل 
األمنية، وأن تتخذ التدابـري يف الوقـت املناسـب مـن أجـل بنـاء 
الثقة واستعادة السلم واالستقرار، باعتبار ذلـك أفضـل السـبل 

لتعزيز رفاهية وتنمية بلداا وشعوا. 
وليربيـا، بوصفـها بلـدا مؤسسـا لألمـم املتحـدة، تظـــل 
ملتزمة بتنفيذ مجيع القرارات اليت يتخذها جملس األمن لصـون 
ـــهم  السـلم واألمـن الدوليـني. واحلكومـة الليبرييـة، يف ضـوء الت
اخلطرية جدا املوجهة إىل ليربيا، ويف ضوء قراراا اهلامة بتلبيـة 
شواغل اتمع الدويل، تطلـب تعـاون ودعـم جملـس األمـن يف 
أعمـال احلكومـة. وهـذا النـهج، إىل جـانب املبـــادرة اإلقليميــة 
الـيت تقـوم ـا اجلماعـة االقتصاديـة، مـن شـــأنه أن يســفر عــن 

نتائج إجيابية أكثر بكثري مما يسفر عنه فرض تدابري عقابية. 
وتزمع حكومة ليربيا على أن تظل شريكا بناء داخـل 
جمتمع األمم. فهي ستبذل كل ما هو معقول وإجيايب لإلسـهام 

يف البحث عن إحالل السالم يف املنطقة. 
وتقترح حكومة ليربيا برناجما جديدا يرمي إىل مراقبـة 
التجـارة غـري املشـــروعة باملــاس يف غــرب أفريقيــا، ويف ليربيــا 
ـــم املتحــدة النشــطة يف  بـالتحديد. وهـي تطلـب مشـاركة األم
ضبـط احلـدود الليبرييـــة لتجنــب قيــام أي تفــاعل مــع اجلبهــة 
ـــة. فقــد أوقفــت عــن العمــل مجيــع الطــائرات  املتحـدة الثوري
املسـجلة يف ليربيـــا وناشــدت منظمــة الطــريان املــدين الــدويل 
مساعدا يف تسجيل الطائرات الليبرييـة واسـتعماهلا علـى حنـو 

صحيح. وهي توافـق علـى أن ترصـد األمـم املتحـدة مطاراـا 
وموانئها البحرية بغية عدم إدخال املواد احلربية الـيت ميكـن أن 
تنتـهي يف سـرياليون. وتطلـب رصـد مجيـع احلـدود بـني بلــدان 
ــــن الصراعـــات احلدوديـــة  احتــاد ــر مــانو ــدف التقليــل م
وإزالتـها. وقـد ابتعـدت عـــن مجيــع األنشــطة املتعلقــة بعمليــة 
ـــع  السـالم يف سـرياليون. وهـي توافـق علـى العمـل بانسـجام م
األمم املتحدة يف مجيع اجلهود اليت تبذهلا مــن أجـل وضـع حـد 

ملعاناة شعب سرياليون. 
تديـــن حكومـــة ليربيــــا بقــــوة األعمــــال العدوانيــــة 
ـــى ــا شــعب  واإلسـاءات األخـرى حلقـوق اإلنسـان الـيت يبتل
سـرياليون الـربيء. وتـرى احلكومـة أنـه ينبغـي تقـــدمي مرتكــيب 

هذه اجلرائم الشنيعة إىل العدالة حملاكمتهم. 
لقـد أسـفرت احلـرب األهليـة الليبرييـة الـيت اســـتمرت 
ملدة سبع سنوات عــن تدمـري البنيـة األساسـية يف البلـد وتدمـري 
ـــه  قاعدتـه اإلنتاجيـة، وإضعـاف قطاعـه اخلـاص، وتقليـل قاعدت
الضريبيـة، وتزايـد عـبء ديونـه، وإضعـاف قدرتـــه علــى إدارة 
الشؤون النقدية واملاليـة، وإضعـاف قدرتـه املؤسسـية، وتدمـري 
مناخ االستثمارات فيه وأوجدت بطالة مبعدل غري مسـبوق إذ 
بلغت نسبة ٨٥ يف املائة. ومت تضييق نطاق قـاعدة اإلنتـاج يف 
ليربيا اليت تعتمد بصورة أساسية على صادراا من األخشـاب 
واملطاط. وبلغ اآلن اموع الكلي لعبء الديـن ٢,٧٣١ مـن 
ـــث أنــه  باليـني الـدوالرات، ويعتـرب هـذا املبلـغ كبـريا جـدا حبي

ال ميكِّن من حتقيق تنمية اقتصادية ذات معىن. 
وتواجه ليربيا حتديا يتمثل يف تلبية احتياجات ســكاا، 
ــة  الذيـن تبلـغ نسـبة مـن هـم دون سـن الــ ١٨ سـنة ٥٥ يف املائ
ومن هم دون سن الـ ١٤ سنة ٤٥ يف املائة. وفضال عـن ذلـك 
تبلغ نسبة عـدد الليبرييـات يف سـن احلمـل ٧٣,٢ يف املائـة مـن 
العـدد اإلمجـايل لليبرييـات. لقـد توقفـت برامـــج املســاعدة الــيت 
كانت تقدم لتخفيف حـدة الفقـر عنـد هـؤالء السـكان بسـبب 
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نفوذ الدول القوية، يف إطار نظام جزاءات تأدييب. وبالرغم من 
ذلك حيدونا األمل يف أال يسمح هذا الس بزيادة تفاقم معاناة 

الشعب الليبريي وأن يعمل بعزمية ال تفتر. 
ـــر خارجيــة  الرئيـس (تكلـم باالنكليزيـة): أشـكر وزي

ليبرييا على بيانه. 

لقـد اسـتمعنا إىل آخـر املتكلمـني يف اجلـزء األول مـــن 
اجللسـة. وهنـاك عـدد مـن املتكلمـني املسـجلني علـــى قــائميت. 
ـــى أن  وأعـتزم، مبوافقـة أعضـاء الـس تعليـق اجللسـة اآلن، عل

تستأنف يف متام الساعة ١٥/٠٠. 
علقت اجللسة الساعة ١٣/١٥. 

 


