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رسالتـــان متطابقتـــان مؤرختــــان ١٣ تشريـــن الثـاين/نوفمـرب ٢٠٠٠ موجــهتان 
ـــدى منظمــة  إىل األمـني العـام وإىل رئيـس جملـس األمـن مـن املمثـل الدائـم ملـايل ل

  األمم املتحدة 
يشرفين أن أحيل إليكم طي هذا نص اتفاق وقـف إطـالق النـار وأعمـال القتـال املـربم 
بـني حكومـة مجهوريـة سـرياليون واجلبهـــة املتحــدة الثوريــة، املوقــع يف أبوجــا يف ١٠ تشــرين 

الثاين/نوفمرب ٢٠٠٠ (انظر املرفق). 
وسأغدو ممتنا لو تفضلتم بتعميم نص هذه الرسالة ومرفقها كوثيقـة مـن وثـائق جملـس 

األمن.  
(توقيع) خمتار عوين 
السفري 
املمثل الدائم 
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رسالتـــان متطابقتــان مؤرختـــان ١٣ تشـرين الثانـــي/نوفمـرب ٢٠٠٠ موجـهتان 
ـــدى منظمــة  إىل األمـني العـام وإىل رئيـس جملـس األمـن مـن املمثـل الدائـم ملـايل ل

 األمم املتحدة 
[األصل: باالنكليزية والفرنسية] 

 
اتفاق وقف إطالق النـار وأعمـال القتـال املـربم بـني حكومـة مجهوريـة سـرياليون 
ممثلة يف السيد سولومون إيكوما برييوا واجلبهة املتحدة الثورية ممثلـة يف جوناثـان 

  جيم كبوسووا 
إن حكومة سرياليون واجلبهة املتحدة الثورية، 

إذ يعيدان تأكيد رغبتهما يف إقامة سالم واستقرار وأمن دائم يف سرياليون؛ 
وإذ يعيـــدان التـــأكيد كذلـــك علـــى التزامـــهما باتفـــاق لومـــي للســـالم املـــــربم يف 

٧ متوز/يوليه ١٩٩٩ بوصفه إطارا إلحالل سالم حقيقي ودائم يف البلد؛ 
ورغبة منهما يف اختاذ تدابري من شأا إحداث ثقة فعليـة تمكـن مـن يئـة بيئـة مواتيـة 

لتنشيط اتفاق لومي للسالم الذي يشكل عن أنسب إطار لتسوية الصراع يف سرياليون؛ 
وإذ يرحبــان بظــهور قيــادة جديــدة داخــل اجلبهــة املتــحدة الثوريــة، وإذ يالحظـــان 

ما أعلنته من عزم على السعي إلحالل السالم يف سرياليون؛ 
قد اتفقا على ما يلي: 

إعالن وقف إطالق النار وأعمال القتال وااللتزام بذلك ابتـداء مـن منتصـف ليـل يـوم  - ١
١٠ تشرين الثاين/نوفمرب ٢٠٠٠؛ 

يوافق الطرفان على االمتناع عن القيـام بأعمـال أو االضطـالع بأنشـطة مـن شـأا أن  - ٢
تشكل انتهاكا لوقف إطالق النار أو أن تيسر ذلك االنتهاك؛ 

يوافـق الطرفـان علـى إسـناد مســـؤولية اإلشــراف علــى وقــف إطــالق النــار  ٣ -      ��١
ومراقبته إىل بعثة األمم املتحدة يف سرياليون؛ 

وينبغـي علـى بعثـة األمـم املتحـدة يف سـرياليون أن حتقـق أيضـا يف كـل عمـــل  �٢�          
يتعلق بانتهاك وقف إطالق النار وأن تعـد تقريـرا عنـه. وتقـوم البعثـة بإحالـة 
هـذه التقـارير إىل جلنـــة تتــألف مــن جلنــة الســتة املعنيــة بســرياليون والتابعــة 
للجماعـة االقتصاديـة لـدول غـرب أفريقيـا ومـن األمانـــة التنفيذيــة للجماعــة 



00-747063

S/2000/1091

ـــا ومــن األمــم املتحــدة وحكومــة ســرياليون  االقتصاديـة لـدول غـرب أفريقي
واجلبهة املتحدة الثورية؛ 

يوافق الطرفان (٢) على كفالة احلرية التامة لبعثة األمـم املتحـدة يف سـرياليون يف نشـر  - ٤
قواا وسائر األفراد اآلخرين على كامل إقليم سـرياليون، مبـا يف ذلـك منـاطق املـاس، يف إطـار 

أدائهم ملهامهم إذا كانت البعثة راضية عن االلتزام بوقف إطالق النار من مجيع األطراف؛ 
يف إطار استعادة سلطة احلكومـة علـى كـامل إقليـم سـرياليون، يلـتزم الطرفـان بكفالـة  - ٥

حرية حركة األشخاص والسلع وحرية حركة الوكاالت اإلنسانية والالجئني واملشردين؛ 
تلتزم اجلبهة املتحدة الثورية بأن تعيـد فـورا مجيـع األسـلحة والذخـائر وسـائر املعـدات  - ٦

اليت استولت عليها؛ 
يوافـق الطرفـان (٢) علـى اسـتئناف برنـامج نـزع السـالح والتسـريح وإعـادة اإلدمــاج  - ٧

فورا بالنسبة جلميع املقاتلني؛ 
يعد ما يلي أيضا خرقا هلذا االتفاق:  - ٨

ـــدات  مجيــع الــواردات غــري املشــروعة مــن األســلحة والذخــائر وســائر املع �١�
احلربية؛ 

أي هجوم يشــنه أحـد الطرفـني علـى مواقـع الطـرف اآلخـر قبـل نشـر قـوات  �٢�
بعثة األمم املتحدة يف سرياليون وأثناءه وبعده؛ 

زرع األلغام أو األجهزة املتفجرة بعد تاريخ دخول هذا االتفـاق حـيز النفـاذ  �٣�
ـــها ورفــض  ورفـض الكشـف عـن وجـود هـذه األلغـام أو املتفجـرات وأماكن

التعاون على حنو متعمد بتسليم اخلرائط اليت تبني هذه املواقع؛ 
التحرشات أو اهلجمات وأخذ الرهائن واالسـتيالء علـى األسـلحة واملعـدات  �٤�
اململوكة لقوات بعثة األمم املتحدة يف سرياليون أو اخلاضعة لسـلطة حكومـة 

سرياليون؛ 
إعاقة أنشطة بعثة األمم املتحدة يف سرياليون؛  �٥�

ومبا أن اهلدف النهائي هلذا االتفاق يكمن يف وقف إطالق النار وأعمـال القتـال، فـإن  - ٩
الطرفني يوافقان على استعراض مدى تنفيذ هـذا االتفـاق، مبشـاركة جلنـة السـتة التابعـة لـس 
الوساطة واألمن للجماعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا بشأن سرياليون وجملـس األمـن التـابع 
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لألمـم املتحـدة، وذلـك بعـد ثالثـني (٣٠) يومـا مـن دخولـه حـيز النفـاذ، لتقييـم فـــرص إحيــاء 
تطبيق اتفاق لومي للسالم. 

صدر يف أبوجا، يف ١٠ تشرين الثاين/نوفمرب ٢٠٠٠. 
وقع عليه 

 
(توقيع) سولومون إيكوما برييوا 
عن حكومة مجهورية سرياليون 

وزير العدل 
 

(توقيع) جوناثان جيم كبوسووا
عن اجلبهة املتحدة الثورية
مدير اإلدارة

حبضور ممثلي جملس الوساطة واألمن التالية أمساؤهم: 
 

(توقيع) جوزيف الريا 
ممثل مجهورية غانا 

نائب وزير اخلارجية 

(توقيع) روفيتو ديالو
ممثل مجهورية غينيا
القائم باألعمال بالنيابة يف سفارة غينيا بنيجرييا

 
(توقيع) دانيال شييا 
ممثل مجهورية ليربيا  

(توقيع) موديبو سيديي سيدييب
ممثل مجهورية مايل
وزير اخلارجية واملواطنني املاليني يف اخلارج

 
(توقيع) الميدو سول 

وزير اخلارجية 
ممثال جلمهورية نيجرييا االحتادية 

(توقيع) أيب أسوماتني
سفري مجهورية توغو يف مجهورية نيجرييا
ممثال جلمهورية توغو

 
(توقيع) السانا كويايت 

األمني العام التنفيذي للجماعة 
االقتصادية لدول غرب أفريقيا 

(توقيع) أولومي أدينيجي
ممثل األمني العام اخلاص
يف سرياليون

 
 


