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 مــن األمــن جملــس رئــيس إىل وموجهــة ١٩٩٩ يوليــه/متــوز ١٢ مؤرخــة رســالة    
  توغو ممثل

    
 املتحــدة واجلبهــة ســرياليون حكومــة بــني الــسالم اتفــاق نــص طيــه أرفــق بــأن أتــشرف  
  ).املرفق انظر (١٩٩٩ يوليه/متوز ٧ يف لومي يف املربم الثورية،
  .األمن جملس قائوثا من باعتبارمه ومرفقها الرسالة هذه تعميم ممتنا أرجوو  

  
  مينان كودجو )توقيع(
   للبعثةبالنيابة باألعمال القائم

  الدائمة لتوجو لدى األمم املتحدة
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  املرفق  
  واجلبهة املتحدة الثورية لسرياليون اتفاق السالم بيـن حكومة سرياليون    

  ]باالنكليزية والفرنسية: األصل[
  

  ،لسرياليون الثورية تحدةامل واجلبهة سرياليون مجهورية حكومة إن  
ــد   ــا وق ــومي، يف اجتمعت ــرة يف توغــو، ل ــار  ٢٥  مــن الفت ــايو/أي  /متــوز  ٧  إىل  ١٩٩٩  م

 لـدول  االقتـصادية  للجماعـة  احلـايل  الرئيس إيادميا، غناسينغيب الرئيس رعاية حتت  ١٩٩٩  يوليه
  أفريقيا، غرب

 واجملتمـع  اإلقليميـة  دون ملنطقةا بلدان هبا قامت اليت السابقة املبادرات إىل تشريان وإذ  
 أبيـدجان  باتفـاق  انتـهت  واليت سرياليون، يف للرتاع تفاوضية تسوية إلـى التوصـل هبدف الدويل
 غـرب  لـدول  االقتصادية اجلماعة سالم وخطة  ١٩٩٦  نوفمرب/الثاين تشرين  ٣٠  املؤرخ للسالم
  ،١٩٩٧  أكتوبر/األول تشرين  ٢٣  املؤرخة أفريقيا

 حامسـة  تـسوية  إىل التوصـل  يف سرياليون شعب رغبة لتلبية املاسة احلاجة ماحفزهت وقد  
  حقيقيتني، وطنيتني ومصاحلة وحدة حتقيق ويف بلدمها يف بأخيه األخ فيها يفتك اليت للحرب

  اإلنساين، والقانون اإلنسان حلقوق الكامل االحترام بتعزيز منهما والتزاما  
 إطـار  يف بالدميقراطية والنهوض البلد حكم يف الشعبية املشاركة بتعزيز منهما والتزاما  
  والفساد؛ واحملسوبية املساواة عدم من خال سياسي اجتماعي
  بأكمله، سرياليون لشعب واالقتصادي االجتماعي الرفاه على منهما وحرصا  
  بينهما، املتبادلة الثقة تعزيز على منهما وتصميما  
 مجيــع بتــسوية فــورا التعهــد وعلــى ائمــنيد وأمــن ســالم إقامــة علــى منــهما وتــصميما  
 بـالقوة  التهديـد  عـن  واالمتنـاع  السلمية؛ بالوسائل واملستقبل واحلاضر املاضي ومظامل خالفات

  سرياليون، يف تغيري أي إلحداث واستعماهلا
ــدان وإذ   ــد تعيـ ــاع تأكيـ ــأن االقتنـ ــسيادة بـ ــشعب الـ ــة وأن للـ ــستمد احلكومـ ــع تـ  مجيـ
  الشعب، نم وشرعيتها وسلطتها صالحياهتا
 ســيما وال ســرياليون، أطفــال حــق مــن أن يف املتمثلــة امللحــة للحقيقــة منــهما وإدراكـا   
 حقهـم  ومحاية خاصة رعاية على احلصول ضعفهم، إىل بالنظر املسلح، بالصراع منهم املتأثرين
  الطفل، حلقوق الدولية االتفاقية ألحكام وفقا والنماء، والبقاء احلياة يف األصيل
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 اجلماعــة خارجيــة وزراء الجتمــاع اخلتــامي الــبالغ يف الــوارد بــاإلعالن نهتتــديا وإذ  
 فيــه أكــد الــذي ، ١٩٩٩  مــايو/أيــار  ٢٥  يف لــومي يف املعقــود أفريقيــا غــرب لــدول االقتــصادية

 عنـصرا  وبوصـفها  اإلقليمـيني،  واألمـن  الـسالم  عوامـل  أحـد  بوصـفها  الدميقراطيـة  أمهيـة  الوزراء
 لــدول االقتــصادية اجلماعــة يف األعــضاء للــدول واالقتــصادية اعيــةاالجتم للتنميــة عنــه غــىن ال

 احلاجـة  جمددا مؤكدين اإلنسان حقوق واحترام الدميقراطية بتدعيم فيه وتعهدوا أفريقيا، غرب
 الـسليم  احلكـم  مبـادئ  تراعـي  وأن فيهـا  الدميقراطيـة  قاعـدة  األعـضاء  الدول مجيع توطد أن إىل

 مــصاحل اعتبارهــا يف تأخــذ دميقراطيــة ثقافــة ومنــو لظهــور اناضــم الــسليمة االقتــصادية واإلدارة
  أفريقيا، غرب شعوب

 وقــف التفــاق الكامــل واالمتثــال التامــة باملراعــاة التزامهمــا أخــرى مــرة تعلنــان وإذ  
 يـتم  أن إىل ، ١  املرفق يف نصه يرد الذي ، ١٩٩٩  مايو/أيار  ١٨  يف لومي يف املوقع النار إطالق
  االتفاق، هذا على التوقيع

  :يلي ما على االتفاق هذا مبوجب توافقان  
    

  األول اجلزء    
  القتالية األعمال وقف    
  األوىل املادة    

  النار إطالق وقف
 املتحــدة واجلبهــة ســرياليون حكومــة بــني املــسلح الــرتاع االتفــاق هــذا مبوجــب ينتــهي  
 بوقـف  الفور على التقيد الطرفان يضمن وعليه،. فورا االنتهاء هذا ويسري لسرياليون، الثورية

  .القتالية لألعمال ودائم تام
  

  الثانية املادة
  النار إطالق وقف رصد

 يـشار  (النـار  إطالق وقف لرصد جلنة واألقاليم املقاطعات صعيد على الفور على تنشأ  -  ١ 
 اريـش  الـيت  (سـرياليون  يف املتحـدة  األمـم  مـراقيب  بعثـة  برئاسة) الرصد جلنة بعبارة يلي فيما إليها
 واجلبهـة  سـرياليون،  حكومـة  عـن  ممـثلني  ومبـشاركة ) املتحـدة  األمـم  بعثـة  بعبـارة  يلـي  فيما إليها

 للجماعـة  التـابع  العـسكريني  املـراقبني  وفريـق  املـدين،  الدفاع وقوات لسرياليون، الثورية املتحدة
 عـن  واإلبـالغ  منـه  والتحقـق  النـار  إطـالق  وقـف  لرصد وذلك أفريقيا، غرب لدول االقتصادية

  .له حتدث اليت االنتهاكات مجيع

99-20559 3 
 



S/1999/777
 

 اللجنـة  بعبـارة  يلـي  فيمـا  إليهـا  يـشار  (للرصـد  مـشتركة  جلنة الوطين الصعيد على تنشأ  -  ٢ 
 املتحـدة  واجلبهـة  سـرياليون،  حكومة عن ممثلني ومبشاركة املتحدة األمم بعثة برئاسة )املشتركة
 للجماعـــة التـــابع لعـــسكرينيا املـــراقبني وفريـــق املـــدين، الـــدفاع وقـــوات لـــسرياليون، الثوريـــة

 وقــف بانتــهاكات املتعلقــة التقــارير املــشتركة اللجنــة وتتلقــى. أفريقيــا غــرب لــدول االقتــصادية
 ويوافـق . بشأهنا املناسبة اإلجراءات وتتخذ التقارير تلك يف وحتقق الرصد جلنة من النار إطالق
 يـشكل  الـذي   ٢  املرفـق  يف الـواردة  بـصيغته  النـار  إطـالق  وقف انتهاكات تعريف على الطرفان
  .االتفاق هذا من يتجزأ ال جزءا

 األخــرى واللوجــستيات األمــوال تــوفري يف الــدويل اجملتمــع مــساعدة الطرفــان يلــتمس  -  ٣ 
  .بواليتها االضطالع من املشتركة اللجنة لتمكني الالزمة

    
  الثاين اجلزء    

  احلكم شؤون
 شـعب  حبـق  منـهما  تـسليما  رياليون،لـس  الثوريـة  املتحـدة  واجلبهـة  سرياليون حكومة إن  
 يف احلكـم  يف اجلبهـة  إلشـراك  انتقاليـة  آليـة  إجياد يف منهما ورغبة سالم، يف العيش يف سرياليون
ــصا، روحــا الدســتور، إطــار ــان ون ــى توافق ــصيغ عل ــة ال ــشكيل التالي ــة لت ــستمر حكوم  حــىت ت

 تنميـة  لـصاحل  الـشحيحة  عامـة ال املـوارد  وإلدارة الدستور، به يقضي ملا وفقا املقبلة، االنتخابات
 الــصيغ هـذه  مــن صـيغة  كــل وتـرد . الــسالم إحـالل  عــن املـسؤولية  ولتقاســم سـرياليون،  شـعب 

 وجيــوز االتفــاق؛ هــذا مــن اجلـزء  هــذا مــن مــستقلة مـادة  يف) األولويــة حيــث مــن ترتيـب  دون(
  .باالتفاق مرفقة بروتوكوالت يف التفصيل من مبزيد تناوهلا

  
  سياسي حزب إىل لسرياليون الثورية املتحدة اجلبهة حتويل :الثالثة املادة  
  العامة املناصب تويل من لسرياليون الثورية املتحدة اجلبهة أعضاء متكني :الرابعة املادة  
متكــني اجلبهــة املتحــدة الثوريــة لــسرياليون مــن املــشاركة يف حكومــة     :املــادة اخلامــسة  

  الوزراء لس يف جموحدة وطنية تقوم على قاعدة عريضة من خالل التعيني
  السالم توطيد جلنة :السادسة املادة  
  الوطنيني والتنمية والتعمري االستراتيجية املوارد إدارة جلنة :السابعة املادة  
  .الدينيني والزعماء الكبار جملس :الثامنة املادة  
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  الثالثة املادة
  سياسي حزب إىل لسرياليون املتحدة اجلبهة حتويل

ــنح  -  ١  ــة متـ ــ حكومـ ــع رياليونسـ ــسهيالت مجيـ ــة التـ ــدة للجبهـ ــة املتحـ ــسرياليون الثوريـ  لـ
  .الدميقراطية للعملية الرئيسي التيار يف وتدخل سياسي حزب إىل تتحول لكي

  :الغاية هلذه وحتقيقا
 هلـا  سياسـية  كحركـة  تعمـل  لكـي  نفـسها  تنظيم يف االتفاق هذا توقيع فور اجلبهة تبدأ  -  ٢ 

 تلــك وتــشمل. وواجبــات وامتيــازات حقــوق مــن ســرياليون يف الــسياسية األحــزاب جلميــع مــا
 وحريـة  عوائـق،  دون اإلعـالم  وسـائط  إىل الوصول وإمكانية النشر، حرية واالمتيازات احلقوق
  .حبرية واالرتباط التعبئة يف واحلق التجمع، وحرية التعبري، وحرية اجلمعيات، تكوين

 اخلطــوات االتفــاق هــذا توقيــع مــن يومــا ثالثــني غــضون يف ســرياليون حكومــة تتخــذ  -  ٣ 
  .سياسيا حزبا بوصفها نفسها تسجيل من اجلبهة لتمكني الالزمة القانونية

 العمـل  مـن  اجلبهـة  لـتمكني  املـوارد  تعبئـة  بغيـة  الـدويل  بـاجملتمع  باالتصال الطرفان يقوم  -  ٤ 
  :يلي ما احلصر ال املثال سبيل على املوارد تلك تشمل وقد. سياسي كحزب
  استئماين؛ صندوق ءإنشا  ‘ ١ ’  
  احلزبية؛ املهام وأداء احلزيب التنظيم على اجلبهة أعضاء تدريب  ‘ ٢ ’  
  .البند هذا أهداف لتحقيق أخرى ضرورية مساعدة أي تقدمي  ‘٣ ’  

  
  الرابعة املادة
  العامة املناصب تويل من لسرياليون الثورية املتحدة اجلبهة أعضاء متكني

 الثوريــة املتحــدة اجلبهــة أعــضاء لــتمكني الالزمــة طــواتاخل ســرياليون حكومــة تتخــذ  -  ١ 
 األطــر حــدود يف وذلــك العامــة، املناصــب تــويل مــن اجلبهــة تلــك ترشــحهم الــذين لــسرياليون

  .فيه املسماة اهليئات شىت بإدماج يتعلق فيما االتفاق هذا يف واحملددة عليها املتفق الزمنية
 هــذا توقيــع مــن يومــا عــشر أربعــة ضونغــ يف ســرياليون حكومــة تتخــذ عليــه، وبنــاء  -  ٢ 

 متنـع  أو تعـوق  قد اليت الصلة ذات واألنظمة القوانني لتعديل الالزمة القانونية اخلطوات االتفاق
  .العامة للمناصب املسلحة للقوات الثوري واجمللس اجلبهة أفراد تويل
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ــ تلــك مــن يوجــد قــد مــا إزالــة مــن أيــام ســبعة غــضون يف الطرفــان، جيتمــع  - ٣  اتاملعوق
ــة، ــشة القانوني  القطــاع ويف احلكــومي شــبه القطــاع يف وظــائف يف اجلبهــة أعــضاء تعــيني ملناق
  .التعيني هذا على ولالتفاق آخر، عام قطاع أي ويف الدبلوماسي

  
  اخلامسة املادة
 علـى  تقـوم  وطنيـة  وحـدة  حكومــة  يف املـشاركة  مــن  لـسرياليـون  الثوريـة املتحـدة اجلبهة متكني
  جملس الوزراء يف التعيني ن خاللم عريضـة قاعدة

 تقـوم  وطنيـة  وحـدة  حكومـة  يف اجلبهـة  ملـشاركة  الفـرص  كـل  سـرياليون  حكومة تتيح  -  ١ 
  .الوزارة يف تعيينات على حصوهلا خالل من عريضة قاعدة على

  :الغاية هلذه وحتقيقا
 الـوطنيني،  ميـة والتن والـتعمري  االسـتراتيجية  املـوارد  إدارة جلنـة  إدارة جملس رئاسة تسند  -  ٢ 

 فـوداي  العريـف  اجلبهـة  زعيم إىل االتفاق، هذا من السابعة املادة يف عليه املنصوص النحو على
 أمــام إال مــسؤوال - بالتــايل - يكــون وال الــرئيس نائــب مبركــز الغــرض هلــذا ويتمتــع. ســنكو
  .سرياليون رئيس

 مــا حــد إىل ســع،مو وزراء جملــس يف وزاريــة مناصــب اجلبهــة ســرياليون حكومــة متــنح  -  ٣ 
 اجملتمـع  ومؤسـسات  األخـرى  الـسياسية  األحـزاب  مصاحل أن مراعاة مع وزيرا،  ١٨  من يتكون
  :التايل النحو على وذلك االعتبار، يف أيضا تؤخذ أن ينبغي املدين

  والعدل؛ واخلارجية كاملالية الرئيسية الوزارات من وزارة  ‘ ١ ’  
  .أخرى وزارات ثالث  ‘ ٢ ’  

 املناصـب  ذاهتـا  الـروح  مـن  انطالقـا  للجبهـة  سـرياليون  حكومـة  تتيح لك،ذ عن وفضال  - ٤
  .وزير نائب برتبة مناصب أربعة: التالية العليا احلكومية

ــة تتخــذ  -  ٥  ــرياليون، حكوم ــضون يف س ــة غ ــشر أربع ــا ع ــن يوم ــع م ــذا توقي ــاق، ه  االتف
 الوزاريـة  املناصـب  تـويل  من اجلبهة أعضاء متنع قد قانونية معوقات أي إلزالة الالزمة اخلطوات
  .األخرى املناصب من وغريها
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  السادسة املادة
  السالم توطيد جلنة

ــشأ  -  ١  ــة تن ــد جلن ــشار (الــسالم لتوطي ــارة يلــي فيمــا إليهــا ي ــة بعب  غــضون يف) الــسالم جلن
 املـصاحلة  يكفـل  الـصراع  بعـد  مـا  ملرحلة برنامج لتنفيذ وذلك االتفاق، هذا توقيع من أسبوعني

 تلـك  ومـسؤولية  غايـة  وتكـون . احلـرب  ضـحايا  وخاصـة  ورفـاههم،  الصراع فأطرا مجيع بني
 الوطنيـة  املـصاحلة  بتعزيـز  املتـصلة  االتفـاق  هـذا  أحكـام  تنفيـذ  علـى  اإلشـراف  مها عموما اللجنة
  .هلا واالمتثال تنفيذها ومراقبة األحكام، لتلك االمتثال وعلى السالم، وتوطيد

 فعـال  املوجودة السالم وتوطيد الوطنية املصاحلة ياتآل مجيع تشغيل السالم جلنة تكفل  -  ٢ 
 كـل  لتنفيـذ  الالزمـة  املـوارد  علـى  حـصوهلا  وتـضمن  االتفـاق  هـذا  يف عليها املنصوص واآلليات

  :يلي ممااآلليات  تلك وتتألف. لواليته منها
  الوطنيني؛ والتنمية والتعمري االستراتيجية املوارد إدارة جلنة  ‘١’  
  للرصد؛ ةاملشترك اللجنة  ‘٢’  
  واألقاليم؛ املقاطعات صعيدي على املنشأة النار إطالق وقف رصد جلان  ‘٣’  
  املقاتلني؛ وغري احلرب أسرى عن اإلفراج جلنة  ‘٤’  
  اإلنسانية؛ املساعدة جلنة  ‘٥’  
  اإلدماج؛ وإعادة والتسريح السالح لرتع الوطنية اللجنة  ‘٦’  
  والتعمري؛ واإلصالح التوطني إلعادة الوطنية اللجنة  ‘٧’  
  اإلنسان؛ حقوق جلنة  ‘٨’  
  .واملصاحلة احلقيقة حتري جلنة  ‘٩’  

 بتنفيــذ صــلة لــه تكــون موقــع أي أو نــشاط أي فحــص يف احلــق الــسالم للجنــة يكــون  - ٣
  .االتفاق هذا

 ولتعـيني  مناسبا تراه أسلوب بأي عملها لتنظيم الكاملة الصالحيات السالم جلنة ختول  -  ٤ 
  .فرعية جلان أو أفرقة من مهامها ءألدا الزما تراه ما
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  :التالني األعضاء من السالم جلنة تتألف  -  ٥ 
  املدين؛ اجملتمع عن اثنني ممثلَني  ‘١’  
  .والربملان واجلبهة احلكومة من كل من معني واحد ممثل  ‘٢’  

 للـدعم  وموظفـون  لالتـصاالت  مالئمـة  ومرافق هبا خاصة مكاتب السالم للجنة تكون  - ٦
  .سكرتاريةال بأعمال

 باختـاذ  يقـوم  لكـي  تعـديالت  أو حتـسينات  إلدخـال  توصيات سرياليون رئيس إىل تقدم  -  ٧ 
 أداء يف املـذكورة  ليـات آلا تقـصري  حباالت علما الرئيس حياط كذلك،. حياهلا املناسب اإلجراء
  .هبا املنوطة املهام

 الـدينيني،  والزعمـاء  بـار الك جملس إىل السابقة الفقرة تطبيق عن الناشئة اخلالفات حتال  -  ٨ 
  .االتفاق هذا من الثامنة املادة يف احملدد النحو على

 هــذا أحكــام مــن حكــم أي يف للتوســع بروتوكــوالت فيهــا تلــزم الــيت احلــاالت يف  -  ٩ 
  .الربوتوكوالت تلك إعداد عن مسؤولة السالم جلنة تكون االتفاق،

  .املقبلة العامة باتاالنتخا انتهاء عند السالم جلنة والية تنتهي  -  ١٠ 
  

  السابعة املادة
  الوطنيني والتنمية والتعمري االستراتيجية املوارد إدارة جلنة

ــة نظــرا  -  ١  ــد، يواجههــا الــيت الطــوارئ حلال ــان يتفــق البل  احلكومــة ختــضع أن علــى الطرف
ــسيطرهتا ــة ل ــشطة الكامل ــذهب اســتغالل أن ــوارد وســائر واملــاس ال ــا امل  شــعب مــصاحل خيــدم مب

 املـشار ( الـوطنيني  والتنميـة  والـتعمري  االسـتراتيجية  املـوارد  إلدارة جلنـة  تنـشأ  ولـذلك . ونسريالي
 للـذهب  املـشروع  االسـتغالل  ورصـد  ضـمان  مـسؤولية  هبـا  تنـاط  )اللجنـة  بلفـظ  يلـي  فيما إليها

ــسائر ســرياليون يف واملــاس ــوارد ول ــد م ــوارد ضــمن املــصنفة البل ــة ذات امل  االســتراتيجية األمهي
 بعـد  مـا  فتـرة  يف والـتعمري  اإلنعاش أنشطة رعاية مسؤولية عن فضال ورفاهه البلد نألم بالنسبة
  .االتفاق هذا من عشرة الثامنة املادة عليه تنص ملا وفقا وذلك، احلرب، انتهاء
 هـذا  توقيـع  بعـد  أسـبوعان  أقصاه موعد يف الالزمة القانونية اإلجراءات احلكومة تتخذ  - ٢

 أخـرى  معـامالت  وأي واملـاس  الـذهب  وتصدير وبيع الستغالل نشاط أي حيظر حبيث االتفاق
  .وباطلة الغية السابقة االمتيازات مجيع وتصبح. اللجنة عليها توافق مل ما بذلك تتصل
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 وفقــا التقليديــة بالوســائل والــذهب املــاس الســتخراج تــصاريح بإصــدار اللجنــة تــأذن  -  ٣ 
 أي مـن  املـستخرجني  واملـاس  الـذهب  لكـ  للحكومـة  يباع أن وجيب. السائدة والنظم للقوانني
  .آخر شكل بأي املكان هذا مصدرمها يكون اللذين أو سرياليون إقليم من جزء

 املـادة،  هبـذه  املـشمولة  املنـاطق  يف األمـن  املختصة، السلطات خالل من اللجنة، تضمن  -  ٤ 
  .تصريح دون املوارد هذه استغالل ملكافحة الالزمة التدابري مجيع وتتخذ

 يف للبيــع جديــد مــن طرحهمــا أو واملــاس الــذهب بتــصدير احلكومــة بقيــام يتعلــق فيمــا  -  ٥ 
 الدوليـة  الـشركات  مـن  أكثـر  أو شـركة  مـع  وشـراء  بيع اتفاق بعقد اللجنة تأذن احمللي، السوق
ــسمعة احلــسنة ــصة ال ــال يف املخت ــدين جم ــى وجيــب. التع ــة عل ــوم أن احلكوم ــار يف تق ــذه إط  ه

  .واملاس الذهب من سرياليون صادرات جلميع التجارية تاملعامال بإجراء االتفاقات،
 وتـودع  عامـة  أمـواال  واملـاس  الـذهب  يف التجاريـة  املعامالت من املتأتية العائدات تعترب  -  ٦ 

ــة يف خــاص حــساب يف ــة أغــراض يف احلــصر ســبيل علــى إلنفاقهــا اخلزان  شــعب لــصاحل التنمي
 األساســية اهلياكــل وتطــوير العامــة ةوالــصح العــام للتعلــيم خمصــصات ذلــك ويــشمل ســرياليون
 اإلنعــاش أنــشطة علــى إنفاقهــا عــن فــضال احلــرب معــوقي مــن للــضحايا عويــضاتتال وتقــدمي
  .الريفية للمناطق اإلنفاق أولوية وتعطى احلرب، انتهاء بعد ما فترة يف والتعمري

ــة، تلـــتمس  -  ٧  ــد احلكومـ ــاون االقتـــضاء، عنـ ــساعدة التعـ  األخـــرى احلكومـــات مـــن واملـ
  .عليها املعاقبة وتسهيل املادة هذه انتهاكات لكشف القوانني إنفاذ صكوك من لديها مماو
 ورفاهـه  البلـد  أمـن  كـان  إن مـا  لتحديـد  الطبيعيـة  املـوارد  سـائر  إدارة اللجنـة  تستعرض  -  ٨ 

ــا، لـــوائح وضـــع يقتـــضيان ــة وتوصـــي تنظمهـ ــهاجها ينبغـــي الـــيت بالـــسياسات احلكومـ  يف انتـ
  .املنحى هذا

 أنــه بيــد حاليــا، املعتمــدة الــوزارة هبــا االضــطالع يف تــستمر التعــدين، وزارة اممهــ  -  ٩ 
 واجباهتـا  أداء يف ذاتيـا  مـستقال  جهـازا  اللجنـة  تكـون  االسـتراتيجية،  املعدنية باملوارد يتعلق فيما

  .لسرياليون االستراتيجية الطبيعية املوارد بتنظيم املتعلقة
 العـام  لإلفـصاح  املـادة  هـذه  يف إليهـا  املـشار  التجاريـة  واملعامالت االتفاقات مجيع ختضع  - ١٠

ــدرج ــائق ضــمن وت ــة الوث ــل ســجالت العام ــامالت واملفاوضــات املراســالت ك  التجاريــة واملع
  .أخرى مسألة وأي دوليا أو حمليا وتسويقها املوارد وإدارة باستغالل تتعلق أخرى مسائل وأي

 واملـاس  بالـذهب  املتـصلة  املعـامالت  لكـ  تفاصـيل  تتضمن شهرية تقارير اللجنة تصدر  -  ١١ 
ــازات التـــراخيص مـــن ذلـــك وغـــري ــة واالمتيـ ــاملوارد املتعلقـ ــة، بـ ــاليف الطبيعيـ ــة والتكـ  اإلداريـ
  .نفسها للجنة
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 الثوريـة  املتحـدة  اجلبهـة  قائـد  سـنكو،  فـوداي  للعريـف  رئاسته تسند جملس اللجنة يدير  -  ١٢ 
  :يلي ما اجمللس ويضم. لسرياليون
  الرئيس؛ يعينهما احلكومة عن ممثالن  ‘١’  
  اجلبهة؛ ستكونه الذي السياسي احلزب عن ممثالن  ‘٢’  
  احمللي؛ للمجتمع ممثلني ثالثة  ‘٣’  
  .الربملان يعينهما األخرى السياسية األحزاب عن ممثالن  ‘٤’  

ــة تتخــذ  - ١٣ ــة اإلجــراءات احلكوم ــة اإلداري ــذ الالزم  هــذا يف هبــا املتعهــد االلتزامــات لتنفي
 وتقـدمها  الـصلة  ذات القـرارات  مشاريع احلكومة تصوغ اجمليزة، التشريعات حالة ويف االتفاق
  .قوانني شكل يف لسنها االتفاق هذا توقيع تاريخ من يوما ثالثني غضون يف للربملان

 واملــاس الــذهب اســتغالل ليــصبح للدســتور تعــديال وتؤيــد تقتــرح بــأن احلكومــة تلتــزم  -  ١٤ 
 سـرياليون  تنميـة  ألغـراض  حـصيلته  اسـتعمال  وتقـرر  رياليونسـ  لـشعب  املـشروع  السيطرة جمال
 للمعـوقني  تعويـضات  وتقـدمي  األساسـية  اهلياكـل  وتطوير العامة والصحة العام التعليم سيما وال
  .احلرب انتهاء بعد ما فترة يف والتعمري اإلنعاش أنشطة عن فضال احلرب ضحايا من
  

  الثامنة املادة
  الدينيني والزعماء الكبار جملس

 أخـرى  مادة أي أو املادة هلذه متناقضة تفسريات أي إحالة على املوقعان الطرفان يتفق  -  ١ 
 يتكـون  الـدينيني  والقـادة  الكبـار  مـن  جملـس  إىل بـه،  امللحقـة  الربوتوكوالت أو االتفاق هذا من
  :يلي كما

  املشترك؛ الديين اجمللس يعينهما عضوان  ‘١’  
  بهة؛واجل احلكومة من كل عن واحد عضو  ‘٢’  
  .أفريقيا غريب لدول االقتصادية اجلماعة تعينه عضو  ‘٣’  

ــني  - ٢ ــسه اجمللــس يع ــني مــن مباشــرة رئي ــع وتتخــذ. أعــضائه ب  آراء بتوافــق قراراتــه مجي
 أن املـتظلم  للطـرف  حيـق  أنـه  غري ومعلنة ملزمة قراراته وتكون أعضائه من أربعة عن يقل ال ما

  .العليا احملكمة أمام فيها يطعن
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  الثالث زءاجل    
  أخرى سياسية مسائل

  :التالية املواد من االتفاق هذا من اجلزء هذا يتألف  
  والعفو الصفح :التاسعة املادة  
  احلايل الدستور يف النظر إعادة :العاشرة املادة  
  االنتخابات :عشرة احلادية املادة  
  .لالنتخابات الوطنية اللجنة :عشرة الثانية املادة  

  
  التاسعة املادة
  والعفو لصفحا
 املناسـبة  القانونيـة  اخلطـوات  سرياليون حكومة تتخذ سرياليون، يف الدائم للسلم حتقيقا  -  ١ 

  .وخالصا مطلقا صفحا سنكو فوداي العريف عن للصفح
 واملتعــاونني املقــاتلني جلميــع أيــضا ســرياليون حكومــة متــنح االتفــاق، هــذا توقيــع بعــد  -  ٢ 

 حـىت  أهـدافهم  لبلـوغ  أعمـال  مـن  بـه  قاموا ما بكل يتعلق فيما وخالصني مطلقني ورأفة صفحا
  .االتفاق هذا توقيع تاريخ

 أي رفـع  عـدم  سـرياليون  حكومة تكفل الوطنية، املصاحلة لروح وتعزيزا للسلم توطيدا  -  ٣ 
 للمجلـس  التـابعني  الـسابقني  املقـاتلني  مـن  أو اجلبهـة  من عضو أي ضد قضائية أو رمسية دعوى
 بـه  قـاموا  عمـل  أي بـشأن  املـدين  الـدفاع  قوات أو سرياليون جليش أو لحةاملس للقوات الثوري
 هـذا  توقيـع  تـاريخ  حـىت  ١٩٩١ مـارس /آذار منـذ  املنظمـات  تلـك  يف كأعـضاء  أهـدافهم  لبلوغ
 واملنفـيني  الـسابقني  املقـاتلني  حصانة لتأمني يلزم ما ذلك إىل باإلضافة تتخذ أن وجيب. االتفاق
 تـشريعية  تـدابري  مـن  املـسلح،  بالـصراع  تتعلق ألسباب البلد جخار حاليا يوجدون ممن وغريهم
 كامـل  حنـو  علـى  والـسياسية  املدنيـة  حقـوقهم  ممارسة هلم تكفل اليت الالزمة التدابري من وغريها
  .الكاملة الشرعية كنف يف اجملتمع يف إدماجهم إعادة بغية

  
  العاشرة املادة
  احلايل الدستور يف النظر إعادة

 حيـول  مـا  مثة يكون الأو وأمانيه شعبها الحتياجات سرياليون دستور لمتثي يتسىن لكي  
ــة طريقــة بــأي أو دســتوريا  ســرياليون حكومــة تتخــذ االتفــاق، هــذا تنفيــذ دون أخــرى قانوني
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 احلـايل  الدسـتور  أحكـام  يف النظـر  تعيـد  الدستور يف النظر إلعادة جلنة إلنشاء الالزمة اخلطوات
 اجلـزء  مـن   ١٠٨ للبـاب      وفقـا  وتعـديالت  تنقيحات بأية ا،مناسب ذلك أن ترى حيثما وتوصي،
  . ١٩٩١  عام دستور من اخلامس

  
  عشرة احلادية املادة
  املقبلة االنتخابات تاريخ

ــات تعقــد   ــة االنتخاب ــة الوطني ــسرياليون القادم ــا ل ــا وفق ــنص مل ــه ي  احلــايل الدســتور علي
  .لسرياليون

  
  عشرة الثانية املادة
  اباتلالنتخ الوطنية اللجنة

 بعبـارة  يلـي  فيمـا  إليهـا  يـشار ( لالنتخابـات  جديـدة  مستقلة وطنية جلنة احلكومة تنشئ  -  ١ 
  .االتفاق هذا توقيع بعد أشهر ثالثة أقصاه موعد يف) االنتخابات جلنة

 الـسياسية،  األحـزاب  مجيـع  مـع  الـرئيس  يتـشاور  اجلديـدة،  االنتخابـات  جلنة إنشاء عند  -  ٢ 
 تـوفري  إىل للحاجـة  خـاص  اهتمـام  إيالء مع وصالحياهتا اللجنة عضوية يف للبت اجلبهة، فيها مبا

  .الوطنية االنتخابات جمال يف املساواة
 االنتخابــات جلنــة مــن عــضوا سياســي منــصب أي يف تعــني أن حكومــة ألي جيــوز ال  -  ٣ 

  .احلكومة تلك تشكيل عن أسفرت اليت االنتخابات تنظيم مهمة هبا أو به أنيطت
 ومنظمـة  املتحـدة  األمـم  ذلـك  يف مبـا  الـدويل  اجملتمـع  مـساعدة  االنتخابـات  نـة جل تطلب  -  ٤ 

 رصــد يف الــدول وكمنولــث أفريقيــا غــرب لــدول االقتــصادية واجلماعــة األفريقيــة الوحــدة
  .لسرياليون املقبلة والربملانية الرئاسية االنتخابات

  
  الرابع اجلزء    

  اعالرت بعد ما مرحلة يف واألمنية العسكرية املسائل
 لتحقيـق  بالغـة  أمهية له واألمن السلم صون بأن يقران إذ واجلبهة سرياليون حكومة إن  
 العـسكرية  املـسائل  لتنـاول  التاليـة  الصيغ على اتفقا لسكاهنا، والرفاه سرياليون يف الدائم السالم
 يف) األولويـة  حـسب  ترتيبـها  دون (منـها  صـيغة  كـل  وتـرد . الـصراع  بعد ما مرحلة يف واألمنية

ــ ــن مــستقلة وادم ــن اجلــزء هــذا م ــد تــرد وقــد االتفــاق، هــذا أجــزاء م  يف التفــصيل مــن مبزي
  .االتفاق هبذا ترفق بروتوكوالت
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 لـدول  االقتـصادية  للجماعـة  التابع العسكريني املراقبني فريق تعديل :عشرة الثالثة املادة  
  له جديدة والية ووضع أفريقيا، غرب

  املتحدة األمم لبعثة دةجدي والية وضع :عشرة الرابعة املادة  
  السلم استتباب ملراقيب األمنية الضمانات :عشرة اخلامسة املادة  
  اإلدماج وإعادة والتسريح السالح ونزع التجميع :عشرة السادسة املادة  
  وتدريبها لسرياليون املسلحة القوات تشكيل إعادة :عشرة السابعة املادة  
  املرتزقة سحب :عشرة الثامنة املادة  
  للرصد املشتركة اللجنة إخطار :عشرة التاسعة ادةامل  
  .العسكرية القيادات إخطار :العشرون املادة  

  
  عشرة الثالثة املادة
 واليـة  ووضـع  أفريقيا، غرب لدول االقتصادية  للجماعة التابع العسكريني املراقبني فريق تعديل
  له جديدة

 غـرب  لـدول  االقتـصادية  اجلماعـة  ىلإ الطرفـان  يطلب مباشرة، االتفاق هذا توقيع بعد  -  ١ 
  :التايل النحو على سرياليون يف هلا التابع العسكريني املراقبني فريق والية تنقيح أفريقيا

  السالم؛ حفظ  ‘١’  
  سرياليون؛ دولة أمن  ‘٢’  
  املتحدة؛ األمم بعثة محاية  ‘٣’  
  .ماجاإلد وإعادة والتسريح السالح نزع بعمليات القائمني األفراد محاية  ‘٤’  

 غـرب  لـدول  االقتـصادية  اجلماعـة  إىل احلكومة تطلب مباشرة، االتفاق هذا توقيع بعد  -  ٢ 
 موعـد  يف اإلضـافية  الوحـدات  وتنـشر . األقل على إضافيني بلدين من بقوات تساهم أن أفريقيا
 يقــدم أن األمــن جملــس إىل ويطلــب. االتفــاق هــذا علــى التوقيــع تــاريخ بعــد يومــا ٣٠ أقــصاه
  .للجماعة التابع العسكريني املراقبني فريق ملدع مساعدة

ــان يتفـــق  -  ٣  ــراقبني لفريـــق التـــدرجيي لالنـــسحاب زمـــين جـــدول وضـــع علـــى الطرفـ  املـ
ــدابري يتــضمن العــسكريني، ــام ت ــاد املــسلحة القــوات لقي ــشكيلها املع ــأمني ت ــيم بت  ســرياليون إقل

 التـدرجييني  والنـشر  باإلنشاء العسكريني املراقبني لفريق التدرجيي االنسحاب وسريتبط .بأكمله
  .تشكيلها املعاد املسلحة للقوات
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  عشرة الرابعة املادة
  املتحدة األمم لبعثة جديدة والية وضع

 خمتلـف  تنفيـذ  مـن  لتمكينـها  املتحـدة  األمـم  بعثـة  واليـة  تعـديل  األمـن  جملس إىل يطلب  
  .االتفاق هذا يف املبينة األحكام

  
  عشرة اخلامسة املادة

  السلم استتباب ملراقيب نيةاألم الضمانات
 املــراقبني تنقــل وحريــة وأمــن ســالمة ضــمان علــى واجلبهــة ســرياليون حكومــة توافــق  -  ١ 

 املــشتركة اللجنــة وتتــوىل. ســرياليون أحنــاء مجيــع يف املتحــدة األمــم لبعثــة التــابعني العــسكريني
  .الضمان هبذا الطرفني التزام مراقبة للرصد

ــشمل  -  ٢  ــة ت ــل حري ــراقبني متكــني التنق ــسكريني امل ــابعني الع ــة الت ــم لبعث ــن املتحــدة األم  م
ــل الوصــول ــا الكام ــائق دومن ــن ع ــاء آخــر، إىل مكــان م ــامهم أثن ــاهتم قي ــع يف بواجب  أحنــاء مجي
 املوظفــون يقــوم أن ســيلزم اإلدمــاج، وإعــادة والتــسريح الــسالح نــزع عمليــة وقبــل. ســرياليون
  .الوصول هذا بتسهيل الطرفان يوفرهم الذين احلراسة وأفراد

 لبعثــة التــابعني العــسكريني غــري لألفــراد أيــضا واألمــن التنقــل حريــة يف احلــق هــذا ميــنح  - ٣
ــل مــن املتحــدة األمــم ــسان حقــوق مــوظفي قبي ــدى اإلن ــامهم ل ــاهتم قي ــق. بواجب  هــؤالء ويراف

  .املتحدة األمم لبعثة تابعون عسكريون مراقبون احلاالت معظم يف املوظفني
ــشمل  -  ٤  ــوفري يـــ ــن تـــ ــذي األمـــ ــيكفل الـــ ــائرات ســـ ــم طـــ ــدة األمـــ ــا املتحـــ  ومركباهتـــ

  .األخرى وممتلكاهتا
  

  عشرة السادسة املادة
  دماجاإل وإعادة والتسريح السالح ونزع التجميع

 املــراقبني وفريــق املتحــدة األمــم بعثــة مــن تتــألف الــسالم حلفــظ حمايــدة قــوة تقــوم  - ١
 املتحــدة للجبهــة التــابعني املقــاتلني يــعمج ســالح بــرتع االقتــصادية للجماعــة التــابع العــسكريني

 وتبـدأ . العـسكرية  شـبه  واجلماعـات  سـرياليون  وجـيش  املـدين  الدفاع وقوات لسرياليون الثورية
 مـن  أسـابيع  سـتة  غـضون  يف وتـسرحيهم  سـالحهم  ونـزع  املعـسكرات  يف املقاتلني جتميع عملية
  .احملايدة السالم حفظ قوة انتشار مع االتفاق على التوقيع
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 مــستودعات يف أســلحته وتوضــع الثكنــات مــن احلــايل ســرياليون جــيش خــروج مينــع  - ٢
 احملايـدة  الـسالم  حفـظ  قوة تتوالها مستمرة ملراقبة وخيضع الذخرية خمازن يف وذخائره األسلحة
  .والتسريح السالح نزع عملية خالل

 العمليـة  لرصـد  والتـسريح  الـسالح  نـزع  مواقـع  مجيع يف املتحدة األمم بعثة وجود يلزم  - ٣
  .السابقني املقاتلني جلميع األمنية الضمانات وتوفري

 تقـدمي  الـدويل  اجملتمع إىل فورا سرياليون حكومة تطلب االتفاق، هذا على التوقيع عند  - ٤
ــوفري يف املــساعدة ــوارد ت ــة امل ــة املالي ــة والتقني ــد لتكييــف الالزم ــامج ومتدي ــع احلــايل الربن  لتجمي
 ذلـك  يف مبـا  سرياليون، يف إدماجهم وإعادة وتسرحيهم سالحهم ونزع املعسكرات يف املقاتلني

 إىل ينتمـون  كـانوا  الـذين  لألفـراد  املـستحقة  التعويـضات  مـن  وغريهـا  التقاعـد  استحقاقات دفع
  .سرياليون جيش

  
  عشرة السابعة املادة
  وتدريبها لسرياليون املسلحة القوات تشكيل إعادة
 وتدريبـها  وتكوينـها  اجلديـدة  املـسلحة  القـوات  تـشكيل  إعـادة  بعملية احلكومة تضطلع  - ١

 وتكـون  وحـدها  سـرياليون  لدولـة  والؤهـا  ويكـون  بـصدق  وطنيـة  مـسلحة  قـوات  إنشاء هبدف
  .بذلك للقيام ومستعدة الدستوري دورها أداء على قادرة
 الـدفاع  وقـوات  لـسرياليون  الثوريـة  املتحدة اجلبهة إىل املنتمني السابقني للمقاتلني جيوز  - ٢

 املعــاد اجلديــدة الوطنيــة املــسلحة القــوات يف االنــدماج يــودون الــذين ســرياليون وجــيش يناملــد
  .هبا املعمول املعايري فيهم تتوافر أن شريطة ذلك يفعلوا أن تشكيلها

 حـدود  يف لسرياليون السياسية - اجلغرافية البنية املسلحة القوات يف التجنيد يف يتجلى  - ٣
  .املقرر القوام

  
  عشرة منةالثا املادة
  املرتزقة سحب

 وتـشرف . االتفاق هذا توقيع فور سرياليون من أشكاهلم، بكل املرتزقة، مجيع يسحب  
  .املرتزقة سحب عملية على املشتركة اللجنة
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  عشرة التاسعة املادة
  للرصد املشتركة اللجنة إخطار

 هـذا  مـن  الثانيـة  املـادة  يف عليهـا  املنصوص املشتركة اللجنة إنشاء فور طرف كل يقوم  
 كـل  وأوصاف ومبواقع ومواقعهم مجيع املقاتلني  بعدد املتعلقة باملعلومات اللجنة بتزويد االتفاق

 والفخـاخ  األلغـام  وحقـول  املتفجـرة  املعـدات  وأجهزة تنفجر مل اليت القنابل من معروف هو ما
ــشائكة األســالك وشــراك املتفجــرة ــة األخطــار وســائر ال ــةالل وتلــتمس. العــسكرية أو املادي  جن
 املعـدات  مـن  والـتخلص  األلغـام  إزالـة  جمـال  يف الالزمـة  التقنيـة  املـساعدة  أشـكال  كل املشتركة

ــة واألســلحة ــدمريها أو املماثل ــسيطرة حتــت ت ــة ال ــسالم حفــظ لقــوة امليداني ــدة ال  وتبقــي. احملاي
 مـن  لتمكينـها  املعلومـات  هـذه  يف تغـيريات  مـن  يـستجد  مبا علم على املشتركة اللجنة األطراف

  .إصابات وقوع لتجنب اللزوم عند بذلك اجلمهور ارإخط
  

  العشرون املادة
  العسكرية القيادات إخطار

 وبـاألوامر  االتفـاق  هـذا  بأحكـام  لـه  التابعة القوات كل فورا يبلغ أن طرف كل يكفل  
  .هلا االمتثال الواجب اخلطية

  
  اخلامس اجلزء    

  واالقتصادية جتماعيةاال اإلنسان واملسائل حقوق ومسائل اإلنسانية املسائل
ــسلم   ــة ت ــة ســرياليون حكوم ــة املتحــدة واجلبه ــسرياليون الثوري ــة ل ــة بأمهي ــرام كفال  احت
 القـانون  إنفاذ عن فضال ومحايتها، وتعزيزها سرياليون مواطين من مواطن لكل اإلنسان حقوق

 منـها  صـيغة  كـل  وتـرد . املنـشودة  األهـداف  هـذه  لبلـوغ  التالية الصيغ على وتوافقان اإلنساين،
  .احلايل االتفاق من اجلزء هذا من مستقلة مادة يف) األولوية حسب ترتيبها دون(

  واملخطوفني السجناء عن اإلفراج :والعشرون احلادية املادة  
  واملشردون الالجئون :والعشرون الثانية املادة  
  جئنيالوال املشردين أمن كفالة :والعشرون الثالثة املادة  
  وتعزيزها اإلنسان حقوق كفالة :رونوالعش الرابعة املادة  
  اإلنسان حقوق جلنة :والعشرون اخلامسة املادة  
  اإلنسان حقوق انتهاكات :والعشرون السادسة املادة  
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  اإلنسانية اإلغاثة :والعشرون السابعة املادة  
  احلرب بعد ما مرحلة يف والتعمري التأهيل :والعشرون الثامنة املادة  
  احلرب لضحايا اخلاص الصندوق :ونوالعشر التاسعة املادة  
  األطفال املقاتلون :الثالثون املادة  
  .والصحة التعليم :والثالثون احلادية املادة  

  
  والعشرون احلادية املادة
  واملخطوفني السجناء عن اإلفراج

 وعــن الــسياسيني احلــرب ســجناء مجيــع عــن شــرط أي وبــدون فــورا الطرفــان يفــرج  
 يف يــرد الــذي  ١٩٩٩  يونيــه/حزيــران  ٢  يف الــصادر للبيــان وفقــا املقــاتلني غــري مــن األشــخاص

  .االتفاق هذا من يتجزأ ال جزءا يشكل والذي  ٣  املرفق
  

  والعشرون الثانية املادة
  واملشردون الالجئون
 التـوطني  إلعـادة  الوطنيـة  اللجنـة  طريـق  عـن  يلـتمس،  أن علـى  الطـرفني  مـن  كل يوافق  
 مـن  وكـذلك  الوكـاالت،  مـن  وغريها املتحدة األمم من ملشاركةوا التمويل والتعمري، والتأهيل
 وإعــادة الــوطن إىل الطوعيــة العــودة لتحقيــق خطــة وتنفيــذ وضــع أجــل مــن الــصديقة، البلــدان
 يتماشـى  مبـا  املقـاتلني،  غـري  فيهم مبن سرياليون، مواطين من داخليا واملشردين لالجئني اإلدماج

  .وليةالد واملمارسات واملعايري واالتفاقيات
  

  والعشرون الثالثة املادة
  والالجئني املشردين أمن كفالة

 حقـوق  ومبـادئ  اتفاقيـات  بـاحترام  التزامهمـا  تأكيـد  إعـادة  سـبيل  على الطرفان، يقوم  
 سـرياليون  مـواطين  حق احترام لكفالة واملناسبة الفعالة التدابري باختاذ الالجئني، ومركز اإلنسان

ــا احترامــا اللجــوء يف ــة تام ــهاك عــدم وكفال  الالجــئني مــساكن أو خميمــات مــن أي حرمــة انت
  .املشردين أو
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  والعشرون الرابعة املادة
  وتعزيزها اإلنسان حقوق كفالة

 الـيت  األساسـية  والـسياسية  املدنية احلريات وتعزيز محاية سرياليون جمتمع يف متاما تكفل  -  ١ 
ــواردة لــسرياليون القــانوين النظــام هبــا يعتــرف ــا يف وال ــادئ تإعالن  الــيت اإلنــسان حقــوق ومب
 اإلنـسان  حلقـوق  العـاملي  اإلعـالن  سـيما  وال األفريقيـة،  الوحدة ومنظمة املتحدة األمم اعتمدهتا
  .والشعوب اإلنسان حلقوق األفريقي وامليثاق

 للتعـذيب،  التعـرض  عـدم  ويف واحلريـة،  احليـاة  يف احلـق  واحلريـات  احلقوق هذه تشمل  -  ٢ 
 يف املـشاركة  يف واحلـق  اجلمعيـات،  وتكـوين  والتعـبري  العقيـدة  وحريـة  عادلة، حماكمة يف واحلق
  .الفرد يتبعه الذي البلد يف احلكم شؤون تسيري

  
  والعشرون اخلامسة املادة
  اإلنسان حقوق جلنة

 لالنتــهاكات بالنــسبة النــاس مظــامل يف للبــت القائمــة األجهــزة بتعزيــز الطرفــان يتعهــد   -  ١ 
 الـسرعة  وجـه  علـى  القيـام،  خـالل  مـن  وذلك هلم، املكفولة ألساسيةا اإلنسان حلقوق املزعومة
 مـستقلة  وطنيـة  جلنـة  بإنـشاء  االتفـاق،  هـذا  علـى  التوقيـع  مـن  يومـا  تسعني أقصاها مدة وخالل
  .اإلنسان حبقوق معنية قضائية وشبه
 القطاعــات مجيــع يف اإلنــسان حبقــوق املتــصل التثقيــف بتعزيــز كــذلك الطرفــان يتعهــد  - ٢

 والـدوائر  والـشرطة  اإلعـالم  ووسـائط  املـدارس  ذلـك  يف مبـا  سـرياليون،  يف اجملتمـع  مـن  املختلفة
  .والدينية العسكرية

 األمــم مفــوض مــن واملاديــة التقنيــة املــساعدات طلــب ميكــن أعــاله، ذكــر ملــا وحتقيقــا  -  ٣ 
 وسـائر  والـشعوب  اإلنـسان  حبقـوق  املعنيـة  األفريقيـة  واللجنـة  اإلنـسان  حلقـوق  الـسامي  املتحدة

  .الصلة ذات الدولية املنظمات
 واجملتمـع  اإلنـسان  حبقـوق  املعنية احمللية اجلماعات يضم احتاد إقامة على التشجيع جيري  - ٤

  .اإلنسان حبقوق التقيد رصد على للمساعدة سرياليون يف املدين
  

  والعشرون السادسة املادة
  اإلنسان حقوق انتهاكات

 مـن  اإلفـالت  مـسألة  يف النظـر  تتـوىل  لكـي  املصاحلةو احلقيقة لتحري جلنة إنشاء جيري  -  ١ 
 جمــال يف واجلنــاة الــضحايا يقــصده منتــدى مبثابــة وتكــون العنــف حلقــة تكــسر ولكــي العقوبــة
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 مبــا للماضــي واضــحة صــورة رســم أجــل ومــن بــشهاداهتم لــإلدالء اإلنــسان حقــوق انتــهاكات
  .حقيقية ومصاحلة مواساة إىل التوصل ييسر

 اإلنـسان  حقـوق  انتـهاكات  مـسألة  معاجلـة  الوطنيـة،  املـصاحلة  مـن  روحبـ  اللجنـة  تتوىل  -  ٢ 
 التوصـية  بينـها  مـن  شـىت  أمورا اللجنة تتوىل  كما . ١٩٩١  عام يف سرياليون يف الرتاع بداية منذ

  .اإلنسان حقوق انتهاكات ضحايا لتأهيل اختاذها يتم اليت بالتدابري
 مـن  تقـين  ودعـم  مبـشاركة  سـرياليون  مـع جمت متثـل  قطاعات بني من اللجنة أعضاء خيتار  - ٣

 االتفـاق  هـذا  توقيـع  بعـد  يومـا   ٩٠  غضون يف اللجنة هذه إنشاء وجيري. الدويل اجملتمع جانب
 التنفيـذ  أجـل  من أعماهلا بدء منذ شهرا  ١٢  غايته موعد يف احلكومة إىل تقريرها تقدم أن على

  .لتوصياهتا الفوري
  

  والعشرون السابعة املادة
  إلنسانيةا اإلغاثة

 املــساعدة إيــصال بــشأن أصــدراه الــذي بالبيــان التزامهمــا جديــد مــن الطرفــان يؤكــد  -  ١ 
 جـزءا  ويـشكل   ٤  املرفـق  يف يـرد  الذي ، ١٩٩٩  يونيه/حزيران  ٣  بتاريخ سرياليون يف اإلنسانية

 الئمـة امل الدوليـة  اإلنـسانية  املـساعدة  احلكومـة  تطلـب  الغايـة،  وهلـذه . االتفاق هذا من يتجزأ ال
  .البلد أحناء مجيع يف احلاجة يعاين الذي سرياليون لشعب

 حقــوق منظمــات جلميــع عوائــق وبغــري املــأمون الوصــول ضــمان علــى الطرفــان يوافــق  -  ٢ 
ــسان ــاء كــل إىل اإلن ــد، أحن ــسريا البل ــدمي تي ــساعدة لتق ــسانية، امل ــا اإلن ــات وفق ــة لالتفاق  الدولي
 علــى الطرفــان يوافــق الــصدد، هــذا ويف. إلنــسانيةا العمليــات تــنظم الــيت والقواعــد وللمبــادئ

  .اإلنساين اجملال يف للعاملني مننيآلا والتنقل الوجود ضمان
 املخزونـة  أو املنقولـة  والبضائع املمتلكات مجيع أمن ضمان على كذلك الطرفان يوافق  -  ٣ 

  .منها واملستفيدين مشاريعها أمن وكذلك اإلنسانية املنظمات جانب من املوزعة أو
 أو اإلداريـة  اهليئـات  إنـشاء  وعرضـه،  البلـد  طـول  يف الصعد، مجيع على احلكومة تتوىل  - ٤

 املنظمــات ملــوظفي هــذه الــسالمة ضــمانات تنفيــذ وتيــسر ترصــد الــيت والفعالــة املالئمــة األمنيــة
  .عملياهتا ومناطق وبضائعها اإلنسانية
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  والعشرون الثامنة املادة
  احلرب عدب ما مرحلة يف والتعمري التأهيل

 وبـدعم  والـتعمري،  والتأهيـل  التـوطني  إلعـادة  الوطنيـة  اللجنة طريق عن احلكومة، تقوم  -  ١ 
 يف واإلنـشاء  والـتعمري  التأهيـل  لعمليات املالئمة والتقنية املالية املوارد بتقدمي الدويل، اجملتمع من

  .احلرب بعد ما مرحلة
 اهتمـام  إيـالء  فإنـه يلـزم    معانـاة،  رباحلـ  ضـحايا  أشـد  تـشكل  فتئـت  ما املرأة ألن نظرا  -  ٢ 

 واإلنــشاء والــتعمري التأهيــل بــرامج وتنفيــذ صــياغة لــدى وإمكانــاهتن النــساء الحتياجــات كــبري
 واالجتمـاعي  املعنـوي  البناء إعادة عمليات يف حموري بدور تضطلع أن للمرأة يتيح مبا الوطنية،
  .سرياليون يف واملادي

  
  والعشرون التاسعة املادة
  احلرب لضحايا اخلاص قالصندو

. الـدويل  اجملتمع من بدعم احلرب ضحايا لتأهيل برنامج وتنفيذ تصميم احلكومة تتوىل  
  .الغرض هلذا خاص صندوق إنشاء جيري كما

  
  الثالثون املادة

  األطفال املقاتلون
 بتعبئـة  فهـي تقـوم    ولـذلك  .األطفـال  اجلنـود  بقـضية  كـبري  اهتمـام  بإيالء احلكومة تقوم  
 ممثـل  مكتـب  طريـق  عـن  يـتم  مـا  وخاصـة  الـدويل،  اجملتمـع  مـن  أو البلـد  داخل من سواء املوارد
 ومنظمة األمـم املتحـدة للطفولـة       املسلح الرتاع حاالت يف باألطفال املعين اخلاص املتحدة األمم
 العمليـات  إطـار  يف األطفـال  هلـؤالء  اخلاصـة  االحتياجات تلبية أجل من الوكاالت، من وغريها
  .اإلدماج وإعادة ولتسريح السالح لرتع اجلارية

  
  والثالثون احلادية املادة
  والصحة التعليم

ــا اإللزامــي التعلــيم ســبل احلكومــة تــوفر    مــن األوىل التــسع الــسنوات مــدى علــى جمان
. أخـرى  سـنوات  لـثالث  جمـاين  تعلـيم  لتقـدمي  تسعى كما) األساسي التعليم (باملدارس االلتحاق
ــة وتعمــل ــى كــذلك احلكوم ــوفري عل ــة ت ــصحية الرعاي ــة ال ــسورة التكــاليف  األولي ــع يف مي  مجي
  .البالد أحناء
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  السادس اجلزء    
  االتفاق تنفيذ
  والثالثون الثانية املادة
  املشتركة التنفيذ جلنة

 الـسبعة  وجلنـة  الـسالم  تـدعيم  جلنـة  أعـضاء  مـن  تتألف مشتركة تنفيذ جلنة إنشاء جيري  
ــة ــسرياليون املعني ــضامنون وكــذلك ب ــا ال ــ معنوي ــصوص النحــو ىعل ــه املن ــادة يف علي ــة امل  الرابع

ــثالثني ــاق هــذا مــن وال ــة داعمــة أطــراف إىل إضــافة االتف ــة وتكــون. أخــرى دولي ــذ جلن  التنفي
 وتقيـيم  اسـتعراض  عن أفريقيا، غرب لدول االقتصادية اجلماعة رئاسة حتت مسؤولة، املشتركة

 جلنـة  مبهـام  مـساس  ودون. شهرأ ثالثة كل األقل على واحدة مرة وجتتمع. االتفاق تنفيذ حالة
 املــشتركة التنفيــذ جلنــة تقــدم الــسادسة، املــادة يف عليــه املنــصوص النحــو علــى الــسالم، تــدعيم

 يـرد  الـذي  التنفيـذ  جلـدول  طبقـا  االتفاق هلذا الفعال التنفيذ لضمان الزمة تراها اليت التوصيات
  . ٥  املرفق يف وصفه

  
  والثالثون الثالثة املادة
  الدولية املشاركة طلب

 حيــز املتحــدة، األمــم علــى تــؤثر الــيت االتفــاق هــذا أحكــام تــدخل أن الطرفــان يطلــب  
 يطلـب  كمـا . االتفـاق  هـذا  يف املطروح الطلب يليب قرار بإصدار األمن جملس قيام لدى التنفيذ
 كـان  حيثمـا  مماثلـة  إجـراءات  اختاذ املعنية، األخرى الدولية املنظمات يف القرار صنع هيئات إىل
  .مالئما ذلك

  
  السابع اجلزء    

  الدويل والدعم معنويا الضامنون
  والثالثون الرابعة املادة

  معنويا الضامنون
 األفريقيـة،  الوحـدة  ومنظمـة  املتحدة، واألمم توغو، مجهورية حكومة من كل تضطلع  
 لقيــام معنويــا الــضامنني بــدور الــدول وكمنولــث أفريقيــا، غــرب لــدول االقتــصادية واجلماعــة
  .حسنة ونية برتاهة هذا السالم اتفاق بتنفيذ الطرفني
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  والثالثون اخلامسة املادة
  الدويل الدعم

 ونيـة  برتاهـة  االتفـاق  هـذا  تنفيـذ  يف مـساعدهتما  إىل الـدويل  اجملتمـع  الطرفني كال يدعو  
 الرابعـة  املـادة  يف املـذكورة  الدوليـة  املنظمـات  االتفـاق  هـذا  إبـرام  ودعـم  بتيـسري  ويقـوم . حسنة
 وغينيـا  وغانـا  الليبيـة  العربية واجلماهريية وتوغو فاسو وبوركينا بنن حكومات ومعها نيوالثالث
 وتـرى . األمريكيـة  املتحـدة  والواليـات  ونيجرييـا  املتحدة واململكة ومايل وليربيا ديفوار وكوت
 يف سـرياليون  لـشعب  العليا املصاحل حيمي أن االتفاق يتعني على هذا   أنه واملنظمات الدول هذه
  .واألمن السلم ارإقر
  

  الثامن اجلزء    
  ختامية أحكام
  والثالثون السادسة املادة

  والنشر التسجيل
 مــن يومــا  ١٥  يتجــاوز ال موعــد يف املوقــع االتفــاق بتــسجيل ســرياليون حكومــة تقــوم  
 موعـد  يف لـسرياليون  الرمسيـة  اجلريـدة  يف املوقـع  االتفاق نشر وجيري. االتفاق هذا توقيع تاريخ

ــاريخ مــن ســاعة) وأربعــني مثــان ( ٤٨  يتجــاوز ال  هــذا يعــرض كمــا. االتفــاق هــذا تــسجيل ت
 توقيــع بعــد يومــا) وعــشرين واحــدا ( ٢١  يتجــاوز ال موعــد يف ســرياليون برملــان علــى االتفــاق

  .االتفاق هذا
  

  والثالثون السابعة املادة
  السريان بدء

  .الطرفني جانب من توقيعه فور االتفاق هذا سريان يبدأ  
 عـشرة  اثـنيت  مـن  ، ١٩٩٩  يوليـه /متـوز  شـهر  مـن  الـسابع  اليـوم  هـذا  يف لـومي،  يف حرر  

  .احلجية يف منها كل تتساوى والفرنسية باالنكليزية أصلية نسخة)  ١٢ (
  
  سانكوه سايبانا فوداي العريف) توقيع(        كبا تيجان أمحد) توقيع(

  رئ  اليونلسري الثورية املتحدة اجلبهة زعيم       سرياليون مجهورية يس
  إيادميا غناسينغيب) توقيع(

  توغو مجهورية رئيس
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  رئ  أفريقيـا غرب لدول االقتصادية اجلماعة يس
  كومباوري بليز) توقيع(

  رئ  فاسو بوركينا مجهورية يس
  تايلور غانكي تشارلز) توقيع(

  ليربيا مجهورية رئيس
  أوباسانغو أولوسيغون) توقيع(

  رئ  املسلحة للقوات األعلى دوالقائ االحتادية نيجرييا مجهورية يس
  غيبيهو فيكتور) توقيع(

  و  غانا جلمهورية اخلارجية زير
  بامبا يوسوفو) توقيع(

  بوزارة اخلارجية الدولة وزير
  امل  ديفوار كوت يف الدويل التعاون عن سؤول

  أوكيلو. ج فرانسيس) توقيع(          اللوبو روجـر) توقيع(
 لـدول  العــام  لألمـني  اخلاص املمثل      االقتصادية للجماعة التنفيذي األمني ممثل

    املتحدة لألمم أفريقيا غرب
  أنافو. ز. ك موسى) توقيع(          كوملان أدوا) توقيع(

  الدول كمنولث ممثل        األفريقية الوحدة منظمة ممثلة
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   ١  املرفق  
  سرياليون يف النار إطالق وقف بشأن اتفاق    

 والقــس كبــا تيجــان أمحــد الــرئيس مــعاجت إيادميــا، غناســينغيب الــرئيس إشــراف حتــت  
 هـذا  ويف. سـانكوه  سـايبانا  فـوداي  العريـف  مـع   ١٩٩٩  مـايو /أيـار   ١٨  يـوم  جاكسون جيسي

  .لسرياليون السالم عملية مسألة مناقشة جرت االجتماع
  

  ،لسرياليون الثورية املتحدة واجلبهة سرياليون مجهورية حكومة إن  
 دائمـني  واسـتقرار  سـالم  إقرار بغية الدائرة احلوار عملية تعزيز يف رغبتهما من نطالقاا  

  سرياليون، يف
 الــيت لــومي يف الــسالم حمادثــات عقــد إىل يفــضي مالئــم منــاخ خلــق يف منــهما ورغبــة  
 احلكومـة  بـني  حـوار  يعقبـها  أن علـى  املتحـدة  الثوريـة  للجبهـة  بالنـسبة  داخلية مبشاورات بدأت
  املذكورة، واجلبهة

  :يلي ما معا قررتا  
 اليـوم  وهـو  ، ١٩٩٩  مايو/أيار  ٢٤  من اعتبارا النار إطالق وقف على املوافقة  -  ١   
 ملناقـشة  أفريقيـا  غـرب  لـدول  االقتـصادية  اجلماعـة  خارجيـة  وزراء إيادميـا  الرئيس فيه دعا الذي

 واجلبهـة  سـرياليون  حكومـة  بـني  احلـوار  يبـدأ  أن علـى  مث اتفق  ومن. بسرياليون املتعلقة املشاكل
  ؛ ١٩٩٩  مايو/أيار  ٢٥  يوم الثورية املتحدة

 / أيــار٢٤ مــن اعتبــارا ســرياليون يف احلاليــة منــهما كــل مواقــع علــى احلفــاظ  -  ٢   
  السالم؛ عملية يدمر أن شأنه من اعتداء أو عسكري عمل أي عن االمتناع مع  ١٩٩٩  مايو

 يف لـصلة ا ذات األطـراف  مجيـع  ومبشاركة حسنة بنية املفاوضات ببدء االلتزام  -  ٣   
  لومي؛ يف مايو/أيار  ٢٥  غايته موعد يف احملادثات
 الـسكان  مجيـع  إىل عوائـق  آمان وبغـري   يف اإلنسانيـة املنظمات بوصول التكفل  -  ٤   
 فريــق جنــود إىل الطبيــة واإلمــدادات الغذائيــة املــؤن لتقــدمي آمنــة ممــرات إنــشاء مــع احملتــاجني،
 اجلبهــة خطــوط خلــف أفريقيــا غــرب لــدول تــصاديةاالق للجماعــة التــابع العــسكريني املــراقبني
 العـسكريني  املـراقبني  فريـق  خطـوط  خلـف  الثوريـة  املتحـدة  اجلبهـة  مقاتلي وإىل الثورية املتحدة
  أعاله؛ املذكور
  املقاتلني؛ واألفراد احلرب أسرى مجيع سراح بإطالق الفور على القيام  - ٥  
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 بنـشر  األمـن،  جملـس  مـن  بإذن هنار تقوم، بأن املتحدة األمم إىل طلب توجيه  -  ٦   
 النـار  إطـالق  بوقف املتعلق االتفاق هلذا االمتثال ملراقبة ممكن وقت أقرب يف عسكريني مراقبني
 لــدول االقتــصادية للجماعــة التــابع العــسكريني املــراقبني فريــق (احلكوميــة القــوات جانــب مــن

 التابعـة  السابقة القوات ذلك يف امب الثورية املتحدة واجلبهة) املدين الدفاع وقوات أفريقيا غرب
  .املسلحة للقوات الثوري للمجلس
 جتـري  قـد  إضـافية  بروتوكـوالت  أي أو آخـر  اتفاق أي ميس ما االتفاق هذا يف وليس  
  .املتحدة واجلبهة احلكومة بني احلوار خالل مناقشتها
  .يةوالفرنس باإلنكليزية نسخ )٦ ( ست يف ١٩٩٩ مايو/أيار  ١٨  يف لومي يف وقع  

  
  لسرياليون الثورية املتحدة اجلبهة عن        سرياليون حكومة عن

  سانكوه سايبانا فوداي العريف) توقيع(        كبا تيجان أمحد) توقيع(
    رئ  لسرياليون الثورية املتحـدة اجلبهة قائد        سرياليون مجهورية يس

  :ذلك على شهد  
  املتحدة األمم نع  أفريقيا غرب لدول واجلماعة االقتصادية توغو حكومة عن

  أوكيلو. ج فرانسيس) توقيع(          إيادميا غناسينغيب) توقيع(
  رئ  العام لألمني اخلاص املمثل          توغو مجهورية يس

  عن الواليات املتحدة        األفريقية الوحدة عن منظمة
  جاكسونالقس جيسي ) توقيع(          كوملان أدوا) توقيع(

اخلــاص لتعزيــز   الرئاســي وثاملبعــ        ممثلة منظمة الوحدة األفريقية
  الدميقراطية يف أفريقيا
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   ٢  املرفق  
  النار إطالق وقف انتهاكات تعريف    

 انتـهاكات  يـشكل  يلـي  مـا  أن على الطرفان يوافق االتفاق، هذا من الثانية للمادة وفقا  -  ١ 
  :النار إطالق وقف التفاق وخرقا النار إطالق لوقف

  :ذلك يف مبا ظروف أية يف نوع أي من األسلحة استعمال  )أ(  
ــةآلا البنــادق  ‘١’   ــة،آلا ونــصف لي ــة والرشاشــات، واملــسدسات، لي  منظومــات وأي

  صغرية؛ أسلحة من مؤلفة أخرى
  ثقيلة؛ أسلحة من مؤلفة أخرى منظومات وأية الثقيلة الرشاشات  ‘٢’  
  الصاروخي؛ بالدفع القنابل إطالق أسلحة ومنظومات اليدوية القنابل  ‘٣’  
 الرمـي  أسـلحة  مـن  أخـرى  منظومـات  وأيـة  واهلاونـات،  والصواريخ، ية،املدفع  ‘٤’  

  املباشر؛ غري
  املبتكرة؛ اخلداعية والشراك املتفجرة واألجهزة األلغام أنواع مجيع  ‘٥’  
 نوعهـا،  كـان  مهمـا  الطـرفني،  مـن  كـل  سيطرة منطقة خارج اجلوية القدرات  ‘٦’  

  سلفا؛ عليها املتفق ويةاجل الرحالت وباستثناء االستطالع، طائرات فيها مبا
  نوع؛ أي من اجلوي الدفاع أسلحة منظومات  ‘٧’  
  السابقة؛ الفقرات يف مدرج غري آخر سالح أي  ‘٨’  
 سـيطرة  حتـت  بوقوعهـا  املعتـرف  املناطق خارج القوات حتركات من نوع أي  )ب(  

 األقـل  علـى  سـاعة  وأربعـني  مثانيـة  قبـل  الرصـد  جلنـة  إخطـار  دون جيري املقاتلة القوات من كل
  إجرائه؛ من

ــلحة حتريـــك  )ج(   ــذخائر األسـ ــذا. والـ ــر وهـ ــره يف ينظـ ــار يف أمـ ــرار إطـ  جملـــس قـ
  ؛) ١٩٩٨  ( ١١٧١  األمن

  القوات؛ حترك أنواع من نوع أي  )د(  
 مـن  قـوة  كـل  سـيطرة  منـاطق  داخـل  دفاعية ومواقع أشغال حتسني أو/و إنشاء  )ه(  
  املوجودة؛ املماثلة ملواقعا عن متر  ٥٠٠  يبعد جغرايف حد خارج ولكن القوات،
  القوات؛ من قوة كل سيطرة مناطق خارج االستطالع أنواع من نوع أي  )و(  
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  .آخر عدواين أو هجومي عمل أي  )ز(  
 املـواد  يف عليهـا  منـصوص  غـري  أخـرى  عـسكرية  أنـشطة  أو تدريبيـة  أنـشطة  أي تشكل  -  ٢ 

  .النار إطالق فلوق انتهاكا االتفاق هذا من عشرة التاسعة إىل عشرة الثالثة
 معاديـــة  خارجيــة  قوة أية هتديد حالة يف عسكري إجراء اختاذ سرياليون حلكومة جيوز  -  ٣ 

  .سيادهتا أو اإلقليمية سرياليون لسالمــة
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   ٣  املرفق  
 سـراح  إطـالق  لـسرياليون بـشأن    الثوريـة  املتحدة واجلبهة سرياليون حكومة بيان    

  املقاتلني وغري احلرب أسرى
  

 ممكـن،  وقـت  أسـرع  يف القيام، على الثورية املتحدة واجلبهة سرياليون حكومة قتواف  
ــذ ــم بتنفيـ ــوارد احلكـ ــاق يف الـ ــالق وقـــف اتفـ ــار إطـ ــع النـ ــومي يف املوقـ ــار  ١٨  يف لـ ــايو/أيـ  مـ
  .املقاتلني وغري احلرب أسرى عن فورا باإلفراج املتصل ، ١٩٩٩  عام

 قـدما  احملادثـات  لـدفع  احلكـم  هـذا  يـذ تنف أمهيـة  أخـرى  مـرة  كالمهـا  اجلانبـان  أكـد  وقد  
  .األمام إىل

 احلــرب أسـرى  مجيــع عـن  إفراجهمــا مـسألة  تتنـاول  مناســبة جلنـة  إنــشاء قـررا  ولـذلك،   
  .املقاتلني وغري

 هــذه إنــشاء يــسند أن لــسرياليون الثوريــة املتحــدة واجلبهــة ســرياليون حكومــة وقــررت  
 وأن سـرياليون  يف العـسكريني  املتحـدة  ألمـم ا مـراقيب  كبري يرأسها وأن املتحدة األمم إىل اللجنة
 مــن ذلــك وغــري للطفولــة املتحــدة األمــم ومنظمــة الدوليــة األمحــر الــصليب للجنــة ممــثلني تــضم

  .الصلة ذات احلكومية غري واملنظمات املتحدة األمم وكاالت
 حتقيـق  أجـل  من الرتاع بطريف باالتصال الفور على أعماهلا اللجنة هذه تبدأ أن وينبغي  

  .املقاتلني وغري األسرى هؤالء عن الفوري فراجاإل
   ١٩٩٩  يونيه/حزيران  ٢  لومي،
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   ٤  املرفق  
 بــشأن الثوريــة لــسرياليون املتحــدة واجلبهــة ســرياليون حكومــة عــن صـــادر بيـــان    

  سرياليون يف اإلنسانية املساعدات إيصال
  

 يونيـه / حزيـران  ٣ يف توغـو،  لـومي،  يف اجتمعـا  وقد سرياليون، يف الرتاع طريف إن  
  ،لسرياليون الثورية املتحدة واجلبهة سرياليون حكومة بني احلوار إطار يف  ١٩٩٩  عام

 حـق  تـنظم  الـيت  والقواعـد الدوليـة    واملبادئ لالتفاقيات احترامهما جديد من يؤكدان  
  فعال، بشكل املساعدات هذه وإيصال اإلنسانية املساعدات تلقي يف الناس

ــذ التزامهمــا عــن اإلعــراب ويكــرران   ــار إطــالق وقــف اتفــاق بتنفي ــذي الن ــه ال  وقع
  ، ١٩٩٩  مايو/ أيار١٨ يف لومي يف الطرفان
 ظلـها  يف تعـذر  حالة أوجد قد سرياليون يف األمد املتطاول األهلي الرتاع أن ويدركان  
  اإلنسانية، املساعدة إىل حيتاجون الذين سرياليون مواطين من الساحقة األغلبية إىل الوصول
  :يلي ما على يوافقان لذلكو  

 الوصـول  إمكانيـة  الواجـب  النحـو  علـى  املـسجلة  اإلنـسانية  الوكاالت جلميع تكفل أن  -  ١ 
ــنآلا ــسلس م ــع إىل ال ــات مجي ــسيطرة اخلاضــعة اجله ــن كــل ل ــى عمــال الطــرفني م ــصال عل  إي

 تــنظم الــيت الدوليــة والقواعــد واملبــادئ لالتفاقيــات وفقــا وفعاليــة، بأمــان اإلنــسانية املــساعدات
  .اإلنسانية العمليات

  :يلي مبا الطرفان سيقوم الصدد، هذا ويف  -  ٢ 
ــة ضــمان  )أ(   ــسانية للوكــاالت مــنآلا الوصــول إمكاني  النحــو علــى املــسجلة اإلن
  املستقلة؛ التقييم لبعثات إيفادها وتيسري الواجب
ــام،  )ب(    ســرياليون يف اإلنــسانية للــشؤون املتحــدة األمــم منــسق مــع بالتعــاون القي
 عليهـا  املتفـق ) واملائيـة  واجلويـة  الربيـة  (الطـرق  بتعـيني  سـرياليون،  يف املتحدة األمم مراقيب وبعثة
 إىل اإلنـسانية  املـساعدات  جمـال  يف والعـاملني  اإلنسانية السلع نقل يف تستخدم اليت اجلانبني من

  الالزمة؛ املساعدات لتوفري املستفيدين
 بإيـــصال الواجـــب النحـــو علـــى ةاملـــسجل اإلنـــسانية للوكـــاالت الـــسماح  )ج(  

  املستقلة؛ التقييمات بفضل احملددة لالحتياجات وفقا املساعدات
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 الواجـب  النحـو  علـى  املـسجلة  اإلنسانية الوكاالت ممتلكات مجيع أمن ضمان  )د(  
 توجـد  الـيت  اجلهـات  أمـن  عـن  فـضال  توزعها، أو ختزهنا أو الوكاالت تلك توزعها اليت والسلع

  .املساعدات تلك من املستفيدين وأمن كاالتالو تلك مشاريع هبا
 تارخيـه،  مـن  أيـام  سـبعة  يتجـاوز  ال موعـد  ويف الفـور،  علـى  يقومـا  بـأن  الطرفان يتعهد  -  ٣ 

 حكومـة  ميثلـون  الواجـب،  النحـو  علـى  ومفوضـني  معيـنني  ممـثلني،  من تشكل تنفيذ جلنة بإنشاء
 احلكوميـة  غـري  املنظمـات  وجمتمـع  ديناملـ  واجملتمـع  لـسرياليون  الثوريـة  املتحدة واجلبهة سرياليون
 املمثـل  مـع  بالتنـسيق  اإلنـسانية،  للـشؤون  املتحـدة  األمـم  منـسق  ويرأسـها  املتحـدة،  األمم وبعثة
   .سرياليون يف العام لألمني اخلاص

  :يلي فيما التنفيذ وتتمثل والية جلنة  
 وتقيـيم  اإلنـسانية  الوكاالت قبل من استعماهلا املقترح الطرق أمن من التحقق  )أ(  
  باألمر؛ املهتمة اإلنسانية الوكاالت أوساط يف عنها معلومات ونشر الطرق، هذه أمن درجة

 الترتيـب،  هـذا  تنفيـذ  خالل يف تنشأ أن ميكن اليت الشكاوى واستعراض تلقي  )ب(  
  .التام االمتثال استعادة على عمال وذلك

 لــسيطرهتما اخلاضــعة اتاجلهــ يف الــصعد خمتلــف علــى ينــشئا أن علــى الطرفــان يوافــق  -  ٤ 
 علـى  اإلنـسانية  املـساعدة  إيـصال  وتـسهل  سترصـد  اليت الفعالة املناسبة واألمنية اإلدارية اهليئات
 الوكــاالت يف للعــاملني األمــن وســتكفل عليهــا، املتفــق التــسليم نقــاط مجيــع يف الفعــال النحــو

  .املستفيدين سالمة عن فضال مشاريعها، هبا توجد اليت وللجهات ولسلعها اإلنسانية
  

  لومي يف صدر
   ١٩٩٩  يونيه/حزيران  ٣  يف
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  ٥املرفق   
    مشروع جدول زمين لتنفيذ اتفاق السالم    
    األنشطة ذات التوقيت احملدد -ال أو  

 املتابعة إجراءات التوقيت األنشطة الالزمة اإلجراءات

   ١ اليوم السالم اتفاق توقيع

ـــوا احلكومــة متــنح   َســانكوه، لفــوداي وخالــصا قـــامطل عفــ
 قانونيـة  خطوات خالل من الثورية، املتحـدة اجلبهــة زعيــم
 مناسبة

  العفو

ــب  ــرفني مــن طل ــدول االقتــصادية اجلماعــة إىل الط  غــرب ل
 للجماعــة التــابع املــراقبني فريــق واليــة تــنقح لكــي أفريقيــا

 سرياليون يف

 نيالعـــسكري املراقبيــــن فريـــــق تعديـــــل
 غرب لدول االقتصادية للجماعة التابع
 له جديدة والية ووضع أفريقيا

 

 األمـم  بعثـة  واليـة  لكـي يعـدل    األمـن  جملـس  إىل طلـب  تقدمي  
 املختلفــة األحكــام إنفــاذ يف الــشروع مــن لتمكينــها املتحــدة
  االتفاق هذا يف الواردة
ــع إىل طلـــب ــدويل اجملتمـ ــي الـ ــدم لكـ ــساعدات يقـ ــة مـ  ماليـ

  السالم اقاتف تنفيذ لتسهيل كبرية ولوجستية
ــب ــرفني مــن طل  غــرب لــدول االقتــصادية اجلماعــة إىل الط
 إضافية بقوات تسهم لكي أفريقيا

 

 نفــسها تنظــيم يف لــسرياليون الثوريــة املتحــدة اجلبهــة شــروع 
 سياسي كحزب تعمل لكي

ــة حتويــــل ــدة اجلبهــ ــة املتحــ  إىل الثوريــ
 سياسي حزب

 

 املتعلــق القــائم الربنــامج لتكييــف دوليــة مــساعدات طلــب 
 إدماجهـا،  وإعـادة  وتسرحيها سالحها ونزع القوات بتجميع
 نطاقه ولتوسيع

 والتــسريــح الــســالح ونـــزع التجميـــع 
 ماجاإلد وإعادة

 

  املرتزقة سحب اإلشراف ملهمة املشتركة الرصد جلنة ممارسة 

 فمعـرو  هـو  ما كل وبيان املواقع عن باإلبالغ الطرفني قيام 
  حربية مواد/أجهزة من

  املشتركة الرصد جلنة إخطار

 العسكرية القيادات إخطار باالمتثال تقضي مكتوبة أوامر الطرفني إصدار  

 الثوريــة املتحــدة اجلبهــة أعــضاء متكــني القانونية العقبات جلميع كومةاحل إزالة 
ــسرياليون ــن ل ــويل م ــة املناصــب ت  العام
 وطنيــة وحــدة حكومــة إىل واالنــضمام
ــضة  التعــيني طريــق عــن القاعــدة، عري
 الوزراء مبجلس

 ١٥ اليوم
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 املتابعة إجراءات الالزمة اإلجراءات األنشطة التوقيت

 مـــــع اللجنــة واليــة تنــهى
 االنتخابـــــات انتهـــــــــــاء

 كــانون  يف املقبلــة  العامــة 
ـــي ـــر/الثانــــــــ  - ينايــــــــــ

  ٢٠٠١  سنة فرباير/شباط

ــشاء ــة إنــ ــذ اللجنــ ــامج لتنفيــ ــصاحلة برنــ ــة للمــ  يف والرعايــ
 الرتاع أعقاب

  السالم توطيد جلنة

 أي أو املـاس  أو للذهب تصدير أو بيع أو استغالل أي حظر 
ــل ــا تعامــ ــتثناء فيهمــ ــا باســ ــزه مــ ــة جتيــ ــوارد إدارة جلنــ  املــ

 الوطنيني والتنمية والتعمري االستراتيجية

ـــة ـــوارد إدارة جلنـــ ـــةاالستر املـــ  اتيجيـــ
 والتنمية الوطنيني والتعمري

 

ــا الطـــرفني نقـــاش  يوما  ١٤  ملدة ـــن علـــى واتفاقهمـ ـــة أعـــضـاء تعييــ  اجلبهــ
ــدة ـــة املتحـ ــسرياليـون الثوريـ ـــائف يف لـ ــاع وظـ ــبه بالقطـ  شـ
 آخر عام قطاع وأي الدبلوماسي والقطــاع احلكومي

 الثوريــة املتحــدة اجلبهــة أعــضاء متكــني
 العامة املناصب تويل من لسرياليون

 ٢٢ اليـوم

 اجلبهــة سجيللتــ احلكومــة تتخــذها الزمــة قانونيــة خطــوات 
 سياسي كحزب الثورية املتحدة

ــة حتويــــل ــدة اجلبهــ ــة املتحــ  إىل الثوريــ
 سياسي حزب

  ٣١ اليـوم

 وتقـدميها  الـصلة  ذات القـوانني  مشاريع بإعداد احلكومة قيام 
ــزة التــشريعات إلصــدار الربملــان إىل  إطــار يف هبــا امللتــزم اجملي

 السالم اتفاق

ـــة ـــوارد إدارة جلنـــ ـــة املـــ  االستراتيجيـــ
 والتنمية الوطنيني والتعمري

 

 التـابع  العـسكريني  املراقبني فريق تعديل األقل على إضافيني بلدين من قوات نشر  
 غـــــرب لـــــدول االقتـــصادية للجماعـــة
ـــا، ــه أفريقيــ ــدة وواليتـ ــحبه اجلديـ  وسـ
 تدرجييا

 وختـزين  الثكنــات  مغـــادرة  مـن  سـرياليون  جـيش  جنـود منـع
 حفـظ  قوة قبل من مستمرة ابةرق حتت وذخائرهم أسلحتهم
 السالح نزع عملية خالل يف احملايدة السالم

ـــع اســتكمال ـــزع التجميـ  الــســالح ونـ
 والتسريح

  ٦٠ اليوم

 والتسريح السالح نزع مبراقبة املتحدة األمم بعثــة قيام   

  ٩٠ اليوم اإلنسان حقوق جلنة اإلنسان قضائية حلقوق وشبه ذاتيا مستقلة وطنية جلنة إنشاء

ــة مــساعدات طلــب   ــة فني  تحــدةامل األمــم مفوضــة مــن ومادي
 اإلنـسان  حلقـوق  األفريقيـة  واللجنـة  اإلنـسان  حلقوق السامية

 الصلة ذات املنظمات من وغريمها والشعوب

 

 واملصاحلة احلقيقة لتحري جلنة إنشاء   
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 املتابعة إجراءات الالزمة اإلجراءات األنشطة التوقيت

 مـع  بالتـشاور  لالنتخابات، جديدة مستقلة وطنية جلنة إنشاء
ــع ــسياسية األحــزاب مجي ــ املتحــدة اجلبهــة فيهــا مبــا ال  ةالثوري

 لسرياليون

   االنتخابات

 اللجنــة لعمليــات باللوجــستيات والــدعم املــايل الــدعم طلــب  
 لالنتخابات الوطنية

 

ــساعدات طلــب    ــن م ــع م ــدويل اجملتم ــا ال ــة خيــتص فيم  مبراقب
 سرياليون يف املقبلة والربملانية الرئاسية االنتخابات

ــدمي  ــة تق ــة حتــري جلن ــصاحل احلقيق ــا ةوامل  وتوصــياهتا لتقريره
 الفوري للتنفيذ التماسا للحكومة

٤٥٦ اليـوم اإلنسان حقوق انتهاكات

    
      )طويلة األجل/متوسطة/قصرية: (دداألنشطة اليت ليس هلا توقيت حم -ثانيا   

 املتابعة إجراءات املسلسل الرقم األنشطة الالزمة اإلجراءات

ــون ـــة تكـ ــشتركة اللجنـ  املـ
 النــار إطــالق وقــف لرصــد
ــد ــشئت ق ــدأت فعــال أن  وب

 عملها

ــشاء ــف رصــد جلــان إن ــار إطــالق وق ــى الن  صــعيدي عل
 واألقاليم املقاطعات

  ١  النار إطالق وقف رصد

ــب  ــساعدات طلـ ــة مـ ــوفري دوليـ ــوال لتـ ــستيات أمـ  ولوجـ
 النار إطالق وقف لرصد املشتركة اللجنة لعمليات

 يف النـــار إطـــالق وقـــف وقـــع اتفـــاق
  ١٩٩٩  مايو/أيار  ١٨ 

 

   ٢  احلايل رالدستو يف النظر إعادة الدستور يف النظر إلعادة جلنة إنشاء 

 املتحـدة  واجلبهـة  واحلكومـــة  املـشترك  الـديين  اجمللـس  قيام 
 بتعـيني  أفريقيـا  غـرب  لـدول  االقتـصادية  واجلماعة الثورية
 اجمللس أعضاء

 والزعمـــاء الكبــــار جملـــس وســــاطة
 الدينيني

 ٣  

ــزمين اجلـــدول وضــع  ــق ال ـــام املتعل ــدرجييا بالقيـ ــشاء ت  بإن
 وبنشرها تشكيلها، املعاد املسلحة القوات

 فريــــق النــــسحاب الــــزمين اجلــــدول
 للجماعــة التــابع ينيالعــسكر املــراقبني

ــدول االقتــــصادية ــا غــــرب لــ  أفريقيــ
 تدرجييا انسحابا

 ٤  

 كتابـة،  املتحدة، لألمم التابعني العسكريني املراقبني إبالغ 
 األمنية ضماناتبال

 اســـتتباب ملـــراقيب األمـــن ضـــمانات
 السالم

 ٥  
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 املتابعة إجراءات الالزمة اإلجراءات األنشطة املسلسل الرقم

 عـن  تعـرب  حقـا  وطنية مسلحة قوات بإنشاء احلكومة قيام 
 والسياسية اجلغرافية سرياليون بنية

 ســــرياليون جيــــــش تــــشكيل إعــــادة
 وتدريبه

 ٦  

ــة ــشجع  العمليـ ــة ويـ  جاريـ
ــانالط ــلتها علـــى رفـ  مواصـ
 هبمة

 احلــــرب أســــرى ســــراح بــــإطالق معنيــــة جلنــــة إنــــشاء
 املقاتلني وغري

ــالق ــراح إطـــ ــرى ســـ ــرب أســـ  احلـــ
 واملختطفني

 ٧  

 طوعيـا  ومـشرديهـا  سـرياليون  الجئـي  لعــودة خطـة وضع 
 ومــشاركة ماليــة مبــساعدة اجملتمــع، يف إدمــاجهم وإعــادة

 الصديقة والبلدان األخرى والوكاالت املتحدة األمم من

  ٨  واملشردون الالجئون

 واحلـق  التعـذيب،  مـن  حـرر والت واحلريــة،  احليــاة  يف احلق 
ــة يف ـــة، احملاكمـــ ـــة العادلــــ ــضميـر وحريــــ ــبري الـــ  والتعـــ

 بلده حكم يف االشتراك يف املواطـن وحــق واالجتماع،

 ٩ ومحايتها اإلنسان حقوق ضمان

  ١٠  والالجئني املشردين أمن ضمان  مناسبة فعالة أمنية تدابري األطراف اختاذ 

   ١١  اإلنسانية اإلغاثة مناسب دويل عمبد اإلنسانية املساعدات إيصال مواصلة

ـــة أو إداريـــة هيئـــات بإنــشاء احلكومــة قيـــام     مناســبة أمنيـ
 للعــاملني األمنيــة الــضمانات تنفيــذ وتــسهيل ملراقبــة فعالــة

 العمليات ومناطق والسلع

 بعـد  مـا  مرحلـــة  يف والتعمري التأهيــل املناسبة والفنية املالية للموارد احلكومة توفري 
 احلرب

 ١٢  

 ضـــحايا لتأهيـــل برنـــامج وتنفيـــذ بوضـــع احلكومـــة قيـــام 
 احلرب

  ١٣  احلرب لضحايا خاص قصندو

 حاجـات  لتلبيـة  ودولية داخلية موارد حبشد احلكومة قيام 
 األطفال املقاتلني

  ١٤  األطفال املقاتلون

ــشـد  ـــاف متويـــل حـ ــيم كـــ ـــي للتعلـ  اإللزامـــــي األساســ
 األولية الصحية والرعاية

  ١٥  والصحة التعليم

 املتحـــدة اجلبهـــة ألفـــراد والـــصفح العفـــو احلكومـــة متـــنح 
ــة ــوري واجمللــس الثوري ــوات الث  خــالل مــن املــسلحة للق
 مناسبة قانونية خطوات

  ١٦  العفو

    
  

  


