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 - 1الحالة في موزامبيق
المقر ر ر ررر امل ا ا ر  02نيس ا اااو/أبريا اار ( 0223اةلسا ااة  :)3028الق ا ارار
)0223( 808
يف  2نيساو/أبرير  ،0223وع اال باالقرار  )0222( 727املا ر
 06كااانوو ا ول/ديس ا رب  ،0222اادَّم ا مااح العااام إىل جملااس ا مااو
تقري ارا عااو ع ليااة ا ماام املتحااد يف موزامبيااق ،0أورد في ا معلومااات عااو
احملرز يف تنفيذ اتفاا السلم العام.2
َوْز الع لية والتقدم َ
و د تض و تقييم ا مح العام للفرت املستعرضة عددا مو الت ورات
اإلةابيااة .فقااد كاااو لناااح ،إىل درجااة كبااع  ،التازام بو ااال إطااالا النااار،
حيااص مااارس كااال ال ارفح ضاابط الاانفس وكاااو لناااح شااعور ااوي لاادى
امل ا ااوزامبيقيح باحلاج ا ااة إىل الس ا االم .ود التو ا اار إىل ترتيب ا ااات للسا ا ا اح
للجنود الزمبابويح واملالويح بالبقاء يف رارات النقار العاابر ملوزامبياق إىل
البلداو اجملاور غاع السااحلية إىل ماا بعاد الو ات احملادَّد يف اتفااا السالم
العام .غع َّ
أو ا مح العام أشار إىل وجود ع لد دوا للقلق .فقد اتضا
َّ
أو ع ا لد م ااو اةااداول الزمني ااة احملاادد يف االتف اااا غااع وا عي ااة .و تحي ارز
سا ااوى تقا اادم ضا اائير يف أحا ااد جوانا ااف االتفا اااا احلا ا ااة ،ولا ااو ع ليا ااة
التس اري  ،رااا أااار عل ا اةاادول الاازمين لع ليااة الساالم برمتهااا .و وجااف
أحيام اتفاا السلم ،كاو مو املقرر أو يتلو و اال إطاالا الناار الفصار
بااح اوات اةااانبح وحشاادلا يف مناااطق يااع معينااة .وكاااو يتعااح أو
يبدأ تسري اةنود الذيو لو خيدموا يف او الادفا املوزامبيقياة بعاد ذلات
مباشر  .غع أو است رار انعدام الثقة باح ال ارفح اد أدى إىل الارتدد يف
بدء يع وتسري القوات ،وأسهم يف تأ ر َوْز مرا بااي ا مام املتحاد
العس اايريح .ومث ااة تعقي ااد آ اار متث اار يف إ ا ارار حرك ااة املقاوم ااة الوطنيا ااة
املوزامبيقية (رينامو) علا عادم ياع واهتاا ماا ياتم َوْز  65يف املاؤاة
م ااو عنا اار ا م اام املتح ااد املس االحة م ااا تق اام ل ااذه العنا اار بيفال ااة
االس ااتقرار يف املن اااطق اااض ااعة لس ااي رهتا .و ااال ا م ااح الع ااام َّ
إو ذل اات
التفسااع يتجاااوز أحيااام االتفاااا واا ااة التنفيذيااة لع ليااة ا ماام املتحااد
يف موزامبي ااق .وتراك اات الت ااأ عات أيض ااا يف تنفي ااذ جان ااف آ اار ما ااو
جوان ااف االتف اااا .وإجا اراء االنتهاب ااات وف ااق اة اادول ال اازمين املق اارر أم اار
مشاايوح بشااد يف إميانيااة حدوا ا  .ف ااع أنَّا د توزيااع مشاارو القااانوو
االنته ااايب ،ف ا َّ
ارو الت ااأ ر يف القي ااام ب ااذلت ااد اس ااتلزم تع اادير اة ااداول
الزمنيا ااة ،و ا ا ااة ت ا اوارين إج ا اراء االنتهابا ااات .و ا ااال ا ما ااح العا ااام إنَّا ا
سيوا اار إجا اراء املنا ش ااات م ااع ال ا ارفح بش ااأو التا اوارين اةدي ااد وإنَّا ا
ساايبق اجملل ااس عل ا اطل اال هب ااذا ا ماار .وك ا َّارر التأكي ااد عل ا أنَّا يل اازم
لنجاااح االنتهابااات الس ااي ر عل ا احلال ااة العساايرية متام ااا ،وناشااد ك ااال

________

 0الوايقااة  ،S/25518ولالطلااال عل ا معلومااات خبصااوص إنشاااء الع ليااة َووْزعهااا،
انظر الوايقة  S/24892والقرار  .)0222( 727وانظر أيضا الفصر ااامس.
2

الوايقة  ،S/24635املرفق.

ال رفح والبلداو املهت ة با مر الا عرضت تقد املساعد إجنااز وضاع
ترتيبااات تاادريف ااو الاادفا املوزامبيقيااة يف أ اارب و اات ريااوَّ ،و لااذا
ال يزال أمرا ذا أولوية عالية.
االوْز
وأفاااد ا مااح العااام أيضااا بااأو لناااح تااأ عات يف مااا يتصاار با َ
الياماار لع ليااة ا ماام املتحااد يف موزامبيااق .ولااذلت أسااباب ش ا منهااا
عاادم اسااتجابة البلااداو املسااامهة بااالقوات بساارعة ل لااف ا ماام املتحااد
منها إرسال القوات ،وعدم وجود اتفاا بشأو مركز القوات بح حيومة
موزامبيق وا مام املتحاد  ،حياص تاتم بعاد املوافقاة علا لاذا االتفااا.
و ااد تلقا ا ا م ااح الع ااام ضا ا انات شهص ااية م ااو احليوم ااة بأنَّا ا س اايتم
التو يااع علا االتفاااا دوو إب اااء .وأ اادر تعلي اتا كااذلت ببااذل أ صا
جها ااد ريا ااو إلمتا ااام َوْز امليا ااوو العسا اايري لع ليا ااة ا م ا ام املتحا ااد يف
موزامبيق حبلول أيار/مايو .0223
ويف اةلسااة  ،3028املعقااود يف  02نيساااو/أبرياار  ،0223أدرل
جملس ا مو تقرير ا ماح العاام يف جادول أع الا  .وعقاف إ ارار جادول
ا ع ال ،دعاا اجمللاس رثلاي الربتغاال وموزامبياق ،بنااء علا طلبه اا ،إىل
وج ا
املشاااركة يف املنا شااة باادوو أو ييااوو هل ااا احلااق يف التصااويت .مث َّ
الارؤيس (باكسااتاو) انتباااه أعضاااء اجمللااس إىل نااص مشاارو ارار كاااو ااد
أتعد الل مشاورات اجمللس السابقة ،3و رأ تنقيحا أتد ار علا مشارو
ووجا الارؤيس انتبااه ا عضاااء أيضاا إىل رسااالة م ر اة  31كااانوو
القارارَّ .
2
ا ول/ديس رب  0222موجه إىل ا مح العام ماو رثار إي الياا  ،حييار
لا هبااا النتاااؤ الااا لااص إليهااا ما متر املاااحنح ملوزامبيااق ،الااذي عتقااد يف
روما يف  05و  06كانوو ا ول/ديس رب .0222
وتيلاام رثاار موزامبيااق فقااال َّ
إو سااتة أشااهر ااد مضاات عل ا تو يااع
االتفاا ،وإنَّ رغم وجود العرا ير املتعادد  ،ف َّ
ارو السالم ،وإو كااو لشاا،
د أ ب حقيقة مل وسة يف بلده .وال رفاو ملتزماو بو ال إطالا النار
ح يف غياب اإلشرا والر د الدوليح .غع َّ
أو املسألة ا ساسية لي
وج ااوب احا ارتام االتف اااا وتنفي ااذه ب اار الص ،نص ااا وروح ااا .وذ لكا ار ب ا َّ
اأو
االتفاا مياوو ماو سابعة بروتوكاوالت ،وأشاار إىل أ َّو الربوتوكاول الثالاص
املتعلااق بو ااال الص ارا املساال م ااو ميونات ا ا ساسااية واحلا ااة .فه ااذه
الوايقاة تضاع جاادوال زمنياا تنفيااذيا لو اال إطااالا الناار يااتم وجبا فصاار
الق ا اوات وحشا اادلا وتسا اارحيها يف غضا ااوو  081يوما ااا ما ااو با اادء س ا ارياو
االتفاااا .و ااا أنَّا يااتم تنفيااذ أي مااو اا اوات املو ااوفة أعاااله ،فا َّ
ارو
القل ااق يس اااور حيوم ااة بل ااده إزاء إمياني ااة أو يتس اابف ل ااذا الت ااأ ع يف
ح اادوع ت ااأ ع يف اة اادول ال اازمين للع لي ااة االنتهابي ااة .وباإلض ااافة إىل
ذلت ،ال مييو للع لية االنتهابياة أو تبادأ حا ياتم تشايير او الادفا

________
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املوزامبيقي ااة ،ول ااي الع لي ااة ال ااا تب اادأ بع ااد بس اابف عا ادم ي ااام رين ااامو
با تي ا ااار مرش ا ااحيها ول جم وع ا ااة ما ا ااوجهح ي ا ااتم ت ا اادريبها يف نيانغا ا ااا،
زمبابوي .وعالو عل ذلت ،فرنَّ نظرا لعادم ياام ريناامو بتعياح رثليهاا،
يتسو إنشاء ةنة ش وو الشرطة الوطنية وةنة إدار ا اليم .و ال َّ
إو
حيوم ااة بل ااده م ااو جانبه ااا تب ااذل ك اار جه ااد ري ااو لتلبي ااة سا ا ها م ااو
املس وليات ،وأبلغ اجمللس بأو احليومة د امت لتولا بتسليم ا حزاب
السياساية مشاروعا للقااانوو االنتهاايب ليااي تنظار فيا وأو احليوماة تأماار
يف أو تفا اار ا ح ا ازاب ما ااو اسا ااتعراض مشا اارو القا ااانوو يف و ا اات يتا ااي
للج عي ااة اعت اااده يف حزي ا اراو/يوني ا ا املقب اار .وش اادَّد امل ااتيلم عل ا ا أنَّا ا
ال ميي ااو اسا ااتدامة ع ليا ااة السا االم دوو وج ااود إش ا ارا ور ا ااد دوليا ااح.
وبالتا َّ
الوْز الساريع لقاوات ا مام املتحاد أمار باالغ ا مهياة .وأبلاغ
فرو َ
اجملل ااس يف ل ااذا الص اادد أو حيوم ااة بل ااده ااد اادمت لتول ااا رأيها ااا يف
مشا اارو اتفا اااا مركا ااز الق ا اوات وأهنا ااا تت لا ااع إىل التو يا ااع عل ا ا االتفا اااا
ف ااور إمت ااام املفاوض ااات .وت اارا إىل مس ااألة الالجئ ااح واملش اارديو فق ااال
إنَّ ا ا ا ااد أب ا اارم ما ا ا را يف جني ا ااال اتف ا اااا م ا ااع مفوض ا ااية ا م ا اام املتح ا ااد
لش ا ا ا ا وو الالجئ ا ا ا ااح إلع ا ا ا اااد  025ملي ا ا ا ااوو ما ا ا ا اواطو م ا ا ا ااوزامبيقي م ا ا ا ااو
البل ا ااداو اجمل ا اااور  .وا ت ا ااتم حديثا ا ا ا اااؤال َّ
إو حيوم ا ااة بل ا ااده ستوا ا اار
تعاوهنااا الياماار مااع ا مااح العااام ورثلا اااااص يف ساابير إحااالل الساالم
ال ااداؤم والدميقراطي ااة الفعَّال ااة يف موزامبي ااق عل ا النح ااو ال ااذي ي اادعو إلي ا
االتفاا.5
وأعارب عادد مااو املتيل اح ا اريو الااذيو شااركوا يف املنا شاة عااو
لقهاام إزاء حاااالت التااأ ع يف تنفيااذ اةوانااف الرؤيسااية لالتفاااا وحث اوا
ال رفح عل االمتثال اللتزاماهت اا بشاير تاام دوو إب ااء 6وعلا الع ار
معا لوضع الصيغة النهاؤية للجدول الزمين الاد يق لتنفياذ االتفااا بصاور
كاملااة .وأكاادوا أيضااا علا أمهيااة الا َاوْز املبياار لع ليااة ا ماام املتحااد يف
موزامبيااق .وبعااد ذلاات طتاارح للتصااويت مشاارو الق ارار ،بصاايغت َّ
املنقحااة
شا ا ا ا اافويا ،واعتت ا ا ا ا ااد باإلعا ا ا ا ااا بو ا ا ا ا ااف الق ا ا ا ا ارار  ،)0223( 808ويف
ما يلي نص :
َّ
إو جملس ا مو،

إذ ي ك ا ا ااد ما ا ا ااو جديا ا ا ااد راري ا ا ا ا ا  )0222( 782امل ا ا ا ا ا ر  03تش ا ا ا ا اريو
ا ول/أكت ا ااوبر  0222و  )0222( 727امل ا ا ا ر  06ك ا ااانوو ا ول/ديسا ا ا رب
.0222
و د نظر يف تقرير ا مح العام امل ر  2نيساو/أبرير .0223
وإذ يرح ااف ب اااةهود ال ااا يب ااذهلا ا م ااح الع ااام لتنفي ااذ الوالي ااة املوكول ااة إىل
ع لية ا مم املتحد يف موزامبيق تنفيذا كامال،

________
5

 ،S/PV.3198الصفحات  3إىل .05

 6املرجع نفس  ،الصفحتاو  06و ( 07الرأس ا ضر)؛ والصفحات  08إىل 22
(الربازير)؛ والصفحات  22إىل 25؛ (جيبوي) والصفحتاو  26و ( 27الربتغال).
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وإذ ييا اارر تأكي ا ااد ا مهي ا ااة ال ا ااا يوليه ا ااا التف ا اااا الس ا االم الع ا ااام ملوزامبي ا ااق
ولوفاااء عيااع ا ط ارا يف الو اات املناس ا ا اف وحبتسا ا ا او نيااة ،بااللتزامااات ال اوارد
في ،
وإذ يسا اااوره با ااالغ القلا ااق إزاء التا ااأ عات يف تنفيا ااذ جوانا ااف رؤيسا ااية ما ااو
االتفاا،
وإذ حي اايط عل ااا ب اااةهود ال ااا تب ااذهلا حيوم ااة موزامبي ااق وحرك ااة املقاوم ااة
الوطنية املوزامبيقية للحفاع عل و ال إطالا النار،
 - 0حييط عل اا ماع التقادير بتقريار ا ماح العاام املا ر  2نيسااو/أبريار
 0223وبالتو يات الوارد في ؛
 - 2ي ل ا ا ا ااف إىل حيوم ا ا ا ا ااة موزامبيا ا ا ا ا ااق وحرك ا ا ا ا ااة املقاوم ا ا ا ا ااة الوطنيا ا ا ا ا ااة
املوزامبيقي ا ااة التع ا اااوو تعاون ا ااا ك ا ااامال م ا ااع ا م ا ااح الع ا ااام وم ا ااع رثلا ا ا اا ا اااص يف
التنف ا ا ا ايذ الياما ا اار ويف الو ا ا اات املناسا ا ا ا اف لواليا ا ااة ع ليا ا ا ا اة ا ما ا ا ا ام املتح ا ا ا ا اد يف
موزامبيق؛
 - 3ي ك ااد لق ا إزاء الت ااأ عات والص ااعوبات ال ااا ت ا ار بش ااير ااع
عل اةدول الزمين لتنفيذ ع لية السلم املتو ا يف اتفاا السلم العاام ملوزامبياق
ويف تقريا اار ا ما ااح العا ااام امل ا ا ر  3و  2كا ااانوو ا ول/ديس ا ا رب  0222الا ااذي
يتض و اا ة التنفيذية للع لية؛
 - 2حيااص حيومااة موزامبيااق وحركااة املقاومااة الوطنيااة املوزامبيقيااة عل ا
اختاذ وات عاجلة وحازمة مو أجار االمتثاال لاللتزاماات الاا تعهادتا هباا يف
إطار االتفاا املذكور أعاله ،و ا اة يف ماا يتعلاق حبشاد أفاراد واهت اا املسالحة
و يعهم وتسرحيهم وتيويو القوات املسلحة املوحد اةديد ؛
 - 5حي ااص أيض ااا حيوم ااة موزامبي ااق وحرك ااة املقاوم ااة الوطني ااة ،يف ل ااذا
السااياا ،عل ا الباادء يف أساار و اات ريااو بتاادريف العنا اار ا وىل مااو اوات
الدفا املوزامبيقية اةدياد  ،وي لاف إىل البلاداو الاا عرضات املسااعد التعااوو
يف لااذا املض ا ار بغيااة التو اار يف أس اار و اات ريااو إىل اسااتي ال الرتتيبااات
الالزمة هلذا التدريف؛
 - 6يرح ااف ب ااادرات واس ااتعدادات ك ااال ال اارفح لعق ااد اجت ااا ب ااح
رؤا اايس عهوريا ااة موزامبيا ااق ورؤا اايس حركا ااة املقاوما ااة الوطنيا ااة املوزامبيقيا ااة بأسا اار
ما مييو ،مو أجر معاةة القضايا الرؤيسية املتعلقة بالسلم يف موزامبيق؛
 - 7يناش ا ااد بق ا ااو حركا ا ااة املقاوما ا ااة الوطنيا ا ااة أو تيفا ا اار ا داء الفعَّا ا ااال
واملتوا ر للجاو املشرتكة وآليات الر د؛
 - 8يناش ااد بق ااو أيض ااا ك ااال ما ااو حيوم ااة موزامبيا ااق وحرك ااة املقاوما ااة
الوطنية أو تتيحا إجراء التحقيق ،يف الو ت املناسف .يف عيع انتهاكات و ال
إطاالا الناار ،وأو تيفاال حرياة احلركاة لألشاهاص والسالع علا النحاو املتاو
يف اتفاا السلم العام؛
 - 2يرحااف ااا يعتزما ا مااح العااام مااو تااأمح الا َاوْز الفااوري للوحاادات
العسا اايرية التابعا ااة لع ليا ااة ا م ا اام املتحا ااد يف موزامبيا ااق ،وي لا ااف إىل البلا ااداو
املسامهة بقوات اإلسرا بررسال القوات الا صصتها ادمة الع لية؛
 - 01حيااص بقااو حيومااة موزامبيااق وحركااة املقاومااة الوطنيااة أو يضااعا،
بالتعاوو مع ا مح العام ،الصيغة النهاؤياة للجادول الازمين احملادَّد لتنفياذ أحياام
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اتف ا اااا الس ا االم الع ا ااام تنفي ا ااذا ك ا ااامال ،ا ااا يف ذل ا اات فص ا اار القا ا اوات وحش ا اادلا
وتسرحيها ،وكذلت لالنتهابات؛

ودع ااا ا م ااح الع ااام إىل وض ااع الص اايغة النهاؤي ااة للج اادول ال اازمين ال ااد يق
للتنفيذ اليامر حيام االتفاا بالتشاور مع ال رفح.01

 - 00ي ك ااد ا مهيااة الااا يعلقهااا عل ا التبيااع يف التو ي ااع عل ا اتف اااا
مركز القوات بح حيومة موزامبيق وا مم املتحاد  ،لت ياح الع لياة ماو الع ار
عل أساس مو احلرية واليفاء والفعالية؛

المقر رررر املا ا ر  2مت ااوز/يوليا ا ( 0223اةلس ااة  :)3253القا ارار 851
()0223

 - 02حيااص بقااو كااال م ااو ال اارفح عل ا كفال ااة حريااة احلركااة للع لي ااة
و اادراهتا عل ا التحقااق ع ااال بالتعهاادات الااا التزمااا هبااا وجااف اتفاااا الساالم
العام؛
 - 03يقدر املساعد وإعالنات التربعات املقدمة مو الادول ا عضااء
دع ااا لع لي ااة الس االم ،ويش ااجع جمت ااع امل اااحنح عل ا تق ااد املس اااعد املناس اابة
والفورية لتنفيذ اةوانف الرؤيسية مو االتفاا؛
 - 02ي لف إىل ا مح العام إبقاء جملس ا مو علا علام باالت ورات
املتعلقة بالتنفياذ التاام حياام االتفااا ،اا يف ذلات ماا يتعلاق بالتقادم احمل َارز يف
املشاااورات مااع حيومااة موزامبيااق وحركااة املقاومااة الوطنيااة بشااأو وضااع الصاايغة
النهاؤيااة للجاادول ال اازمين الااد يق لفصاار الق اوات وحشاادلا وتساارحيها ،وك ااذلت
لالنتهاب ا ااات ،وأو يق ا اادم تقريا ا ارا آ ا اار إىل اجملل ا ااس حبل ا ااول  31حزيا ا اراو/يونيا ا ا
0223؛
 - 05يعا اارب عا ااو اقت ا ا بامل ثا اار ااا اااص لألما ااح العا ااام وعا ااو تقا ااديره
مل ااا ا ا ا اام ب ا ا ا ا م ااو أع ااال ح ا ا اليا ا ا اوم يف م ااا يتعل ااق بتنس ا ا ايق عي ا ا ا اع جوان ااف
االتفاا؛
 - 06يقرر أو يبقي املسألة يد نظره.

وتيلم رثر امل لية املتحد بعد التصاويت فاأعرب عاو أملا يف أو
يق ااوم ال رف اااو ،م ااع و ااول ا اوات ا م اام املتح ااد  ،با تي ااار اجمل ااوعتح
ا ولي ااح م ااو املت اادربح وإيفادمه ااا إىل املنش ااأ املوج ااود يف نيانغ ااا حي ااص
وفلاارت حيومااة بلااده مرافااق التاادريف .و ااال َّ
إو مااو املهاام جاادا أيضااا أو
تنتهااي حيومااة موزامبيااق مااو التفاااوض مااع ا ماام املتحااد بشااأو اتفاااا
مركاز القاوات .و تاماا ،حاص ال ارفح علا الع ار معاا باروح ماو التوافااق
8
ليااي يسااع البلااد تا تادما ااوب إجاراء االنتهابااات 7وأعاارب رثلااو فرنسااا
واالحتااد الروساي والواليااات املتحاد  2عاو آراء راالااة .و اال رثار االحتاااد
الروسااي َّ
إو وفااد بلااده ي يااد مشاارو الق ارار الااذي اعتت ااد للتااو نَّا يولااد
زواا جدياادا داء مااا ةابا ا ماام املتحااد ماو مهااام يف إدار الع ليااة يف
موزامبيا ااق .ويتض ا ا و الق ا ارار نا ااداء لاما ااا إىل حيوما ااة موزامبيا ااق ورينا ااامو
ياادعومها إىل التعاااوو الياماار مااع ا مااح العااام ورثل ا اااااص يف التنفيااذ
اليام اار واملناس ااف التو ي اات لوالي ااة ع لي ااة ا م اام املتح ااد يف موزامبي ااق.

________
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يف  31حزي ا ا اراو/يوني ا ا ا  ،0223وع ا ا ااال با ا ااالقرار )0223( 808
امل ا ر  02نيس اااو/أبري اار  ،0223اادَّم ا م ااح الع ااام إىل جمل ااس ا م ااو
تقري ارا عااو ع ليااة ا ماام املتحااد يف موزامبيااق .00وأفاااد ا مااح العااام يف
التقرير بأنَّ رغام التاأ عات الاا حادات يف الساابق ،فقاد حتركات ع لياة
السلم يف موزامبيق أ عا إىل ا مام .فقاد حادات عا لد ت اورات إةابياة،
ل ااي ال ا َاوْز اليام اار تقريب ااا لبعث ااة ا م اام املتح ااد يف موزامبي ااق يف من اااطق
تلفااة مااو البلااد ،وانشاااء ااندوا اسااتئ اين لتلقااي التربعااات ملساااعد
رينامو ،02واستئنا العديد مو اللجاو املشرتكة لع لهاا .وباإلضاافة إىل
ذلت ،د تو يع اتفاا مركز القوات بح حيومة موزامبيق وا مم املتحد
يف  02أيااار/مااايو  0223ود بنجاااح انسااحاب الق اوات ا جنبيااة وفقااا
لالتفاااا .وأشااار ا مااح العااام إىل وجااود أساااس ااوي للنهااوض بع ليااة
السا الم ،ولينَّا ا ااال إناَّ ا م ااا ي ااتم تنفي ااذ ا حي ااام الرؤيس ااية لالتف اااا،
سيظر مستقبر البلد غع م كد .وأبلغ عاو حادوع تاأ عات يف تساري
الق اوات وتشاايير اوات الاادفا املوزامبيقيااة ،ويف إنشاااء ليئتااح يف غايااة
ا مهية مها اللجنة االنتهابية الوطنية واللجنة املعنية بردار ش وو الدولاة.
وتتلسم لذه ا ع بأمهية ا ة َّو ياد رينامو د أعلنت عل املاأل
عضاء جبهة حترير موزامبيق بالقيام بأية أنش ة سياساية
أهنَّا لو تس
أو اجت اعيااة أو ا تصااادية يف اإل لاايم الااذي تسااي ر عليا رينااامو .وأشااار
ا مااح العااام إىل أو التحركااات الااا تعي ااق مااد ساال ة احليومااة لتش ا ر
عيع أرجاء البلد ست ثر انتهاكا لروح ونص االتفاا .ومثة عنصر إةاايب
ولو َّ
أو رؤيس موزامبيق و اؤد رينامو د اتفقاا علا االجت اا يف ماابوتو
يف مت ااوز/يوليا ا  .0223وأش ااار ا م ااح الع ااام أيض ااا إىل أو اة ااانبح ااد
طلب ااا م ااو رثلا ا اا اااص أو يت ااوىل رؤاس ااة اللجن ااة املش اارتكة لتش اايير ااو
ال اادفا املوزامبيقيا ااة ،وذلا اات لض ا ا او احليا اااد يف أع ا ااال اللجنا ااة ولتا ااوفع
فعالاة .وأعارب ا ماح العاام عاو اساتعداده لل وافقاة علا
ادمات أماناة َّ
لاذا ال لااف بعاد موافقااة جملااس ا ماو ،علا أو ييااوو ماو املفهااوم متامااا
أو لا ااذا لا ااو ين ا ااوي عل ا ا أي الت ا ازام عل ا ا ا ما اام املتحا ااد بالت ا اادريف
أو برنشاء القوات املسلحة اةديد .
ورأى ا مااح العااام أو جناااح ااة الساالم يسااتلزم أو يباادأ التج يااع
وتس اري الق اوات يف ا يااام املقبلااة وأو يسااتي ال يف أواؤاار عااام 0222
وأو يب اادأ ت اادريف اة ااي اةدي ااد يف أ اارب و اات ري ااو .وميي ااو إج اراء
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تربعاات إي اليااا بلااغ ينااالز  6ماليااح دوالر ،وأعاارب عاادد مااو الاادول ا عضاااء
ل
الترب .
عو اعتزام ل
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االنتهابات يف موعد أ صاه تشريو ا ول/أكتوبر  .0222و ال ا ماح
العا ااام َّ
إو العنا ا اار العاما ااة للجا اادول الا اازمين اةديا ااد لع ليا ااة السا االم ا ااد
نو شت باستفاضة ولين ال يزال ينتظر تو لر ال رفح إىل اتفاا هناؤي.
ويف اةلس ا ا ااة  ،3253املعق ا ا ااود يف  2مت ا ا ااوز/يوليا ا ا ا  ،0223أدرل
جملس ا مو تقرير ا ماح العاام يف جادول أع الا  .وعقاف إ ارار جادول
ا ع ااال ،دعااا اجمللااس رثاار موزامبيااق ،بناااء عل ا طلب ا  ،إىل املشاااركة يف
ووجا الارؤيس (امل ليااة
املنا شااة باادوو أو ييااوو لا احلااق يف التصااويتَّ .
املتحد ) انتباه أعضاء اجمللس إىل نص مشرو ارار كااو اد أتعاد االل
مشاورات اجمللس السابقة ،03و رأ تنقيحا أتد ر عل مشرو القرار.
وتيل ت رثلة الواليات املتحد بر التصويت ،فقالت َّ
إو حيومة
بلاادلا مااا زالاات ت يااد بقااو ع ليااة ا ماام املتحااد يف موزامبيااق ،وإو كاااو
القلق يساورلا إزاء التأ عات يف تنفيذ اتفاا السلم .وذ لكرت بأو الوتع
الب يئة َلوْز ع لية ا مم املتحد يف موزامبيق د أسه ت يف التأ عات
السااابقةَّ ،إال أو ا ماام املتحااد ااد نفااذت التزاماهتااا بشااير عااام وباتاات
وات وو السلم موجود ا و .وعلا احليوماة املوزامبيقياة وريناامو أو
تنتهزا فر اة وجاود ع لياة ا مام املتحاد وأو حتركاا ع لياة الساالم تادما.
وستجد الواليات املتحد أنَّ مو الصعف تأييد أي تأجيار لالنتهاباات
ااا يتجاااوز تش اريو ا ول/أكتااوبر  .0222وأعرباات املتيل ااة عااو أملهااا
يف أو ييااوو االجت ااا املقباار بااح رؤاايس موزامبيااق و اؤااد رينااامو حااافزا
حلر ااالفات القاؤ ة وأو يزيد مع لدل سرعة ع لية السالم.02
وبعد ذلت طتارح للتصاويت مشارو القارار ،بصايغت َّ
املنقحاة شافويا،
واعتت د باإلعا بو ف القرار  ،)0223( 851ويف ما يلي نص :
َّ
إو جملس ا مو،

إذ ي ك ا ا ااد م ا ا ااو جدي ا ا ااد رارات ا ا ا ا ا  )0222( 782امل ا ا ا ا ا ر  03تش ا ا ا ا اريو
ا ول/أكتا ااوبر  ،0222و  )0222( 727امل ا ا ر  06كا ااانوو ا ول/ديس ا ا رب
 ،0222و  )0223( 808امل ا ا ر  02نيسا اااو/أبري اار  ،0223و ا ااد نظا اار يف
تقرير ا مح العام امل ر  31حزيراو/يوني ،0223
وإذ يياارر تأكيااد ا مهيااة الااا يوليهااا التفاااا الساالم العااام ملوزامبيااق ولوفاااء
عيع ا طرا  ،يف الو ت املناسف وحبسو نية ،بااللتزامات الوارد ب .
وإذ يس اااوره ب ااالغ القل ااق لع اادم التغل ااف متاما ااا عل ا ا الت ااأ عات يف تنفيا ااذ
اةوانف الرؤيسية مو االتفاا،
وإذ يشااجع اةهااود الااا تبااذهلا حيومااة موزامبيااق وحركااة املقاومااة الوطنيااة
املوزامبيقية مو أجر االحتفاع بو ال إطالا النار،
وإذ يالحم مع االرتيااح تو ياع االتفااا املتعلاق ركاز القاوات باح حيوماة
موزامبيااق وا ماام املتحااد  ،والا َاوْز الياماار ة يااع كتاؤااف املشااا الرؤيسااية التابعااة
لع لية ا مم املتحد يف موزامبيق،

________
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وإذ يالحم مع االرتيااح أيضاا اإلجنااز النااج النساحاب اوات زمباابوي
ومالوي عل النحو املنصوص علي يف اتفاا السلم العام،
 - 0يوافق عل تقرير ا مح العام امل ر  31حزيراو/يوني 0223؛
 - 2يثااين علا امل ثاار اااااص لألمااح العااام ،و اؤااد اوات ع ليااة ا ماام
املتح ااد يف موزامبي ااق ،وأف ا اراد الع لي ااة العس اايريح وامل اادنيح ،ال ااذيو يتص اادوو
بتص يم وتفاو لل ه ة الصعبة املت ثلة يف مساعد شعف موزامبيق عل حتقيق
السلم الداؤم والدميقراطية يف بلده؛
 - 3يرح ااف بالتق اادم احمل ا َارز حا ا ا و يف تنفي ااذ أحي ااام اتف اااا الس االم
العااام ملوزامبيااق ،ولين ا يشاادد عل ا اإلع اراب عااو لق ا إزاء عاادم التغلااف متامااا
عل التأ عات الا أتبلغ هبا جملاس ا ماو ماو بار ،و ا اة بالنسابة إىل ياع
وتس اري الق اوات ،وتشاايير اوات مساالحة موح ااد جديااد  ،وإهناااء الرتتيبااات
ااا ة باالنتهابات؛
 - 2يش اادد يف ل ااذا الص اادد عل ا ا م ااا يعلق ا ا م ااو أمهي ااة بش ااأو إج ا اراء
االنتهابات يف موعد ال يتجاوز تشريو ا ول/أكتوبر 0222؛
 - 5يرحااف باتفاااا ا ط ارا عل ا عقااد اجت ااا بااح رؤاايس عهوريااة
موزامبيق ورؤايس حركاة املقاوماة الوطنياة املوزامبيقياة يف ماابوتو يف  07متاوز/يوليا
 0223مو أجر معاةة القضايا الرؤيسية املتصلة بتنفيذ اتفاا السلم العام؛
 - 6ياادعو حيومااة موزامبيااق وحركااة املقاومااة الوطنيااة أو تتعاونااا تعاونااا
كامال مع ا مح العام ورثل اااص يف ما يبذالن مو جهود للع ر علا حار
ل ااذه الص ااعوبات ،وأو توافق ااا دوو ت ااأ ع علا ا اة اادول ال اازمين امل ا َّ
انق لتنفي ااذ
أحيااام االتفاااا عل ا أساااس البااارامرتات العامااة ال اوارد و اافها يف الفقارات 20
إىل 23مو تقرير ا مح العام؛
 - 7حي ااص حيوم ااة موزامبي ااق وحرك ااة املقاوم ااة الوطني ااة عل ا ا الش اارو ،
بشااير عاجاار ،يف ي ااع وتس اري واهت ااا دوو انتظااار لتشااغير كافااة مناااطق
التج يع؛
 - 8حيص حركة املقاومة الوطنية عل أو تقوم ،دوو مزياد ماو التاأ ع،
بريفاااد أفرادلااا العساايريح إىل املركااز العساايري يف نيانغااا ،زمبااابوي ،مااو أجاار
الت ا اادريف ،باالش ا ا ارتاح م ا ااع ا ف ا ا اراد العس ا اايريح الت ا ااابعح حليوم ا ااة موزامبيا ا ااق،
باعتبارلم العنا ر ا وىل لقوات الدفا املوزامبيقية اةديد ؛
 - 2يوافق عل تو ية ا مح العام باأو تتاوىل ع لياة ا مام املتحاد يف
موزامبيق رؤاسة اللجنة املشرتكة املعنية بتشيير و الادفا املاوزامبيقي ،علا أو
ييوو مو املفهوم متاما أو لاذا ال يعاين وجاود أي التازام ماو بَار ا مام املتحاد
بشااأو تاادريف الق اوات املساالحة اةديااد أو تأسيسااها ،ويشااجع حركااة املقاومااة
الوطنية عل املشاركة بصور كاملة يف أع ال اللجنة املشرتكة؛
 - 01يشاادد عل ا أمهيااة القيااام يف و اات مبياار بتشاايير اللجنااة املعنيااة
بااردار شا وو الدولااة ،وعلا ت بيااق أحيااام اتفاااا الساالم العااام املتعلقااة باااإلدار
العامة يف كافة أحناء البلد؛
 - 00يالحاام مااع التقاادير املساااعدات والتعهاادات املقدمااة مااو الاادول
ا عضاااء مااو أجاار دعاام ع ليااة الساالم ،ويشااجع املاااحنح عل ا تااوفع مساااعد
مناسبة وعاجلة هبد تنفيذ اةوانف الرؤيسية لالتفاا؛
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 - 02يالحام ماع التقادير أيضاا مساامهة حيوماة إي الياا يف الصااندوا
االستئ اين الوارد و فها يف الفقر  02مو تقرير ا مح العاام ،ويرحاف بااعتزام
عدد مو الدول ا عضاء ا رى املسامهة يف لذا الصدد؛
 - 03ي لااف إىل ا مااح العااام أو يبقااي اجمللااس عل ا علاام بااالت ورات
املتص االة بالتنفي ااذ اليام اار حي ااام اتف اااا الس االم الع ااام ،وأو يق اادم تقري ا ارا إىل
اجملل ااس حبل ااول  08آب/أغسا ا س  0223بش ااأو حص اايلة املنا ش ااات املتعلق ااة
باةدول الزمين َّ
املنق  ،ا يف ذلت ما يتصر بتج يع وتسري القوات وتشايير
وات مسلحة موحد جديد ؛
 - 02يقرر أو يبقي املسألة يد نظره.

المقر رررر امل ا ا ر  03أيلا ااول/سا اابت رب ( 0223اةلسا ااة  :)3272الق ا ارار
)0223( 863
يف  31آب/أغس ا ا ا ا س و  01أيل ا ا ااول/س ا ا اابت رب  ،0223وع ا ا ااال
بااالقرار  )0223( 851املا ر  2متااوز/يوليا  ،0223اادَّم ا مااح العااام
إىل جملس ا مو تقريرا عو ع لية ا مم املتحد يف موزامبياق و اال فيا
ا نش ة الا اض لعت هبا الع لية لتنفيذ اةواناف العسايرية واإلنساانية
واالنتهابية والسياسية لواليتها.05
وذكار ا ماح العااام أو ألام الت اورات منااذ تقرياره ا اع إىل جملااس
ا م ااو ك اااو ب اادء احملادا ااات املباش اار يف م ااابوتو ،يف  20آب/أغسا ا س
 ،0223بااح رؤاايس موزامبيااق وزعاايم حركااة املقاومااة الوطنيااة املوزامبيقيااة،
ولي املفاوضاات الاا تاأ ر بادولا لفارت طويلاة والاا أسافرت عاو تو ياع
اتف ااا ح رؤيس اايح يف  3أيلا ااول/س اابت رب  .0223و ا ااد وافق اات حيوما ااة
موزامبيق وحركة املقاومة ،بشير اص ،عل دم عيع املناطق الوا عاة
حتت سي ر احلركة يف إدار ش وو الدولة ،وم البة ا مم املتحاد بر اد
عي ااع أنشا ا ة الش اارطة يف البل ااد ،ور ااد حق ااوا وحري ااات امل ا اواطنح يف
موزامبيق ،وتقد الدعم التقين إىل ةنة الشرطة .ويف لاذا الساياا ،أبلاغ
ا مح العام اجمللس باعتزام إيفاد فريق استقصااؤي ماو ااارباء ملوزامبياق.
وبناااء عل ا النتاااؤ الااا يتو اار إليهااا الفريااق ،ساايقدم تو اايات النهاؤيااة
بش ااأو حج اام عنص اار ش اارطة ا م اام املتح ااد  .ومشل اات الت ااورات اهلام ااة
ا رى استئنا احلوار حول مشرو انوو االنتهاباات ،والقارار الاذي
اختذت اللجنة املشرتكة لتشيير و الدفا املوزامبيقية إلرسال ضباط إىل
نيانغ ااا لتا اادريبهم ك ا اادربح ،وأع ا ااال اللجا اااو ا ربا ااع الا ااا نا ااص عليها ااا
االتفاااا .و ااد أنشاائ ر يااا اااالع مااو لااذه اللجاااو ،لااي :اللجنااة املعنيااة
بردار الدولة وةنة اإلعالم الوطنية وةنة ش وو الشرطة .وسيتقرر إنشاء
اللجنة الرابعاة ،ولاي ةناة االنتهاباات الوطنياة ،بعاد إ ارار مشارو اانوو
االنتهابات.
وك اااو م ااو املتو ااع أو ي اازور زع اايم حرك ااة املقاوم ااة م ااابوتو يف بداي ااة
تشريو ا ول/أكتوبر  .0223ويف لذا السياا ،أكد ا ماح العاام علا
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ضاارور ي ااام ال ارفح باملوافق ااة ر ي ااا عل ا اة اادول الاازمين امل ا َّ
انق لتنفي ااذ
ع لية السلم والبدء فورا يف يع القوات وتسرحيها ،فضال عو التو ر
إىل اتف اااا مبي اار بش ااأو مش اارو ااانوو االنتهاب ااات ،م ااو أج اار إجا اراء
االنتهابات وفقا للجدول الزمين اةديد.
ويف اةلسة  ،3272املعقود يف  03أيلاول/سابت رب  ،0223أدرل
جملااس ا مااو تقرياار ا مااح العااام يف جاادول أع ال ا  .وبعااد إ ارار جاادول
ا ع ااال ،دعااا اجمللااس رثاار موزامبيااق ،بناااء عل ا طلب ا  ،إىل املشاااركة يف
وج الارؤيس (فنازويال)
املنا شة بدوو أو ييوو ل احلق يف التصويت .مث َّ
انتب اااه أعض اااء اجملل ااس إىل ن ااص مش اارو ا ارار ك اااو ااد أتع ااد يف س ااياا
06
ووجا ا انتب اااه
املش اااورات ،وت ااال التنق ااي ال ااذي أد اار علا ا املش اارو َّ .
موجهاة
أعضاء اجمللس أيضاا إىل رساالة م ر اة  8أيلاول/سابت رب َّ 0223
إىل ا مااح العااام مااو رثاار موزامبيااق ،07حيياار فيهااا نااص الوايقااة ااتاميااة
لالجت ا ا ااا ب ا ا ااح رؤ ا ا اايس موزامبي ا ا ااق ورؤ ا ا اايس حرك ا ا ااة املقاوم ا ا ااة ،امل ر ا ا ااة
 3أيلول/سبت رب .0223
و ا ااال رثا اار الصا ااح ،متحا ااداا با اار التصا ااويتَّ ،
إو ع ليا ااة السا ااالم
يف موزامبي ااق ااد و االت ا و إىل مرحل ااة حا ااة .وم ااو أج اار ض ا ا او
إج ا ا اراء االنتهاب ا ااات العام ا ااة يف تش ا ا اريو ا ول/أكت ا ااوبر  ،0222يتع ا ااح
عل ا ا كا اار ما ااو ال ا ارفح اعت ا اااد تا اادابع ع لي ا اة ،والوفا اااء بالتزاماهت ا ااا،
والتعا ا اااوو ما ا ااع ع ليا ا ااة ا ما ا اام املتحا ا ااد والع ا ا اار بشا ا ااير ا ا ااارم وفقا ا ااا
للجدول الزمين اةديد .وكانت ا ولوية بالنسبة لل رفح لي إمتام يع
واهت ااا وتس اارحيها يف أ اارب و اات ري ااو وتش اايير ااو جدي ااد لل اادفا
الا ااوطين .وأضا ااا أو مشا اارو لا ااذا الق ا ارار ةسا ااد بد ا ااة رغبا ااة أعضا اااء
اجمللس.08
وبعاد ذلاات طتاارح للتصااويت مشاارو القارار ،بصاايغت املعدلااة شاافويا،
واعتت د باإلعا بو ف القرار  ،)0223( 863ويف ما يلي نص :
َّ
إو جملس ا مو،
إذ يعيااد تأكيااد رارات ا  )0222( 782امل ا ر  03تش اريو ا ول/أكتااوبر
 ،0222و  )0222( 727امل ا ا ا ا ا ا ر  06كا ا ا ا ا ااانوو ا ول/ديس ا ا ا ا ا ا رب ،0222
و  )0223( 808امل ر  02نيساو/أبرير  ،0223و  )0223( 851امل ر
 2متوز/يولي ،0223
و ااد نظاار يف تقرياار ا مااح العااام امل ا ر  31آب/أغسا س و  01أيلااول/
سبت رب ،0223
وإذ يياارر تأكيااد ا مهيااة الااا يوليهااا التفاااا الساالم العااام ملوزامبيااق ولوفاااء
عيع ا طرا  ،يف الو ت املناسف وحبتسو نية ،بااللتزامات الوارد في ،
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وإذ يث ااين علا ا جه ااود ا م ااح الع ااام ورثلا ا اا اااص وأفا اراد ع لي ااة ا م اام
املتح ااد يف موزامبي ااق يف م ااا يتص اار بالتنفي ااذ اليام اار للوالي ااة املنوط ااة بالع لي ااة
واالض ال هبا إىل حح انتهاؤها عل حنو ناج ،
وإذ يثاين أيضااا علا الاادور الااذي اماات با منظ ااة الوحااد ا فريقيااة ،مااو
الل امل ثر اااص مينها العام ،يف جمال ت بيق اتفاا السلم العام،
وإذ يالحاام مااع االرتياااح الت ااورات اإلةابيااة ا ااع يف ع ليااة الساالم يف
موزامبي ا ااق ،وال س ا ااي ا احملادا ا ااات ال ا ااا ج ا اارت مباش ا اار يف م ا ااابوتو ب ا ااح رؤ ا اايس
موزام بيااق ،الساايد ي اواكيم تشيسااانو ،ورؤاايس حركااة املقاومااة الوطنيااة املوزامبيقيااة،
السا ا ا اايد أفونسا ا ا ااو دالكاما ا ا ااا ،والا ا ا ااا أدت إىل االتفا ا ا ا ااات الا ا ا ااا و عا ا ا اات يف 3
أيلول/سبت رب ،0223
الوْز التاام للعنصار العسايري ماو الع لياة،
وإذ يالحم مع االرتياح أيضا َ
والتقدم الذي أحرزت الع لية يف إ امة مناطق التج يع،
وإذ يشاادد عل ا عاادم مقبوليااة احملاااوالت الراميااة إىل وضااع شااروط لع ليااة
السلم ،وخبا ة لع لية ياع وتساري القاوات ،أو إىل كساف مزياد ماو الو ات
أو احلصول عل مزيد مو التنازالت،
وإذ يساااوره القل ااق إزاء اس اات رار الت ااأ ع يف تنفي ااذ اةوان ااف الرؤيس ااية م ااو
اتفاا السلم العام فضال عو حاالت انتهاح و ال إطالا النار،
 - 0يرح ا ااف بتقري ا اار ا م ا ااح الع ا ااام امل ا ا ا ر  31آب/أغس ا ا ا س و 01
أيلول /سبت رب 0223؛
 - 2ي ك ااد ض اارور االح ا ارتام الت ااام ة ي ااع أحي ااام اتف اااا الس االم الع ااام
ملوزامبيق ،وخبا ة ا حيام املتعلقة بو ال إطالا النار وحترح القوات؛
 - 3يعياد تأكيااد ا مهيااة الااا يعلقهااا علا إجاراء االنتهابااات يف موعااد
ال يتجاوز تشريو ا ول/أكتوبر 0222؛
 - 2حي ااص بقا ااو حيوما ااة موزامبيا ااق وحركا ااة املقاوما ااة املوزامبيقيا ااة عل ا ا
املوافقااة دوو مزيااد مااو التااأ ع عل ا اةاادول الاازمين املا َّ
انق املتعلااق بتنفيااذ كافااة
أحي ااام اتف اااا الس االم الع ااام ال اوارد و ااف يف الفقا ارات  22إىل  30م ااو تقري اار
ا مح العاام ،وعلا ت بياق ذلات اةادول الازمين ،ويناشاد ال ارفح التعااوو التاام
يف لذا الصدد مع امل ثر اااص لألمح العام؛
 - 5يشاادد ماار أ اارى علا احلاجااة املاسااة إىل الشاارو يف و اات مبياار
يف ع لية يع وتساري القاوات واسات رارلا وفقاا للجادول الازمين امل َّ
انق ودوو
شروط مسبقة؛
 - 6حي ااص حرك ااة املقاوم ااة الوطني ااة املوزامبيقي ااة عل ا ا مش اااركة حيوم ااة
موزامبي ااق يف اإلذو بع لي ااة التج ي ااع الف ااوري للقا اوات ،وك ااذلت حي ااص ك ااال م ااو
حيومة موزامبيق وحركة املقاومة الوطنية عل البدء مباشر بعد ذلات يف ع لياة
التسري ؛
 - 7يرحااف بالتقاادم الااذي أحرزتا اللجنااة املشاارتكة املعنيااة بتشاايير ااو
الاادفا املوزامبيقيااة اةديااد  ،وخبا ااة يف مااا يتصاار بتاادريف املعل ااح يف نيانغااا
وكذلت بالتقدم املتحقق يف إزالة ا لغام؛
 - 8يع اارب ع ااو اس ااتياؤ لع اادم إحا اراز تق اادم يف م ا متر التش اااور املتع اادد
ا طارا  ،وحيااص حركااة املقاومااة الوطنيااة املوزامبيقيااة وساااؤر ا حازاب السياسااية
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علا االنضا ام إىل حيومااة موزامبيااق يف مااا خيااص االتفاااا عاااجال علا ااانوو
لالنتهابات ،الذي ينبغي أو يتض و شرطا يتعلق بر امة ةنة انتهاباات وطنياة
فعَّالة؛
 - 2ياادعو حيومااة موزامبيااق وحركااة املقاومااة الوطنيااة إىل الع اار ،دوو
مزيد مو التأ ع ،عل أو تبدأ اللجنة املعنية بردار ش وو الدولة وةنة اإلعاالم
الوطنية وةنة ش وو الشرطة أع اهلا؛

 - 01يثااين عل ا االتفا ااات الااا د التو اار إليهااا يف حماداااات مااابوتو
بح حيومة موزامبياق وحركاة املقاوماة الوطنياة بشاأو إعااد إدماال عياع املنااطق
الوا عة ا و حتات ساي ر حركاة املقاوماة الوطنياة يف إدار الدولاة وبشاأو امل الباة
بقيام ا مم املتحد بر د عيع أنش ة الشرطة يف موزامبيق وبشأو االضا ال
هام إضافية ،عل النحو احملدَّد يف الوايقة S/26385/Add.1؛
 - 00ي لااف إىل ا مااح العااام أو ياادرس علا جناااح الساارعة اال ارتاح
املقاادم مااو حيومااة موزامبيااق وحركااة املقاومااة الوطنيااة بشااأو يااام ا ماام املتحااد
بر ا ا ا ا ااد أنش ا ا ا ا ا ا ة الش ا ا ا ا اارطة يف البل ا ا ا ا ااد ،علا ا ا ا ا ا النح ا ا ا ا ااو احمل ا ا ا ا اادَّد يف الوايق ا ا ا ا ااة
 ،S/26385/Add.1ويرحااف ااا ينتويا ا مااح العااام مااو إيفاااد فريااق استقصاااؤي
مو ااارباء يف ماا يتصار بوحاد شارطة ا مام املتحاد املقرتحاة ،ماع تقاد تقريار
عو ذلت إىل اجمللس؛
 - 02حي ااص حيوم ااة موزامبي ااق وحرك ااة املقاوم ااة الوطني ااة علا ا ضا ا او
اإلبقاء عل الز م الالزم ماو أجار تنفياذ اتفااا السالم العاام علا الوجا التاام،
ح ا يتس اال إح ااالل س االم ع ااادل وداؤ اام يف موزامبي ااق ،وم ااو أج اار حتقي ااق ل ااذا
اهلاد  ،يشااجع رؤايس موزامبيااق ورؤايس حركااة املقاوماة الوطنيااة املوزامبيقياة علا
أو يوا ال حمادااهت ا املباشر ؛
 - 03يشاجع اجملت ااع الاادو علا تااوفع مساااعد مناساابة وعاجلااة مااو
أجاار تنفيااذ الربنااام اإلنساااين املضا لع با يف إطااار اتفاااا الساالم العااام ،وحيااص
حيوماة موزامبياق وحركااة املقاوماة الوطنيااة علا موا الة تيسااع و اول املساااعد
اإلنسانية ،دوو عاؤق ،إىل السياو املدنيح احملتاجح إليها؛
 - 02ي لف إىل ا مح العام أو يوايف اجمللس تباعا بالت ورات املتعلقة
بتنفيذ أحيام االتفاا وأو يقادم تقريارا عاو املساألة إىل اجمللاس بار  30تشاريو
ا ول/أكتوبر  0223بو ت كا ؛
 - 05يقرر إبقاء املسألة يد نظره النشط.

وحتدع بعد التصويت رثر امل لية املتحد فح َّاذر ال ارفح ماو أو
ماوارد اجملت ااع الاادو حماادود وتعاااين مااو إجهاااد كبااع يف الو اات الارالو.
ولااذلت ،إذا كاااو لاللت ازام الاادو أو يساات ر ،ف ااو الضااروري أو ييااوو
التق ا اادم متوا ا ااال واابت ا ااا وواض ا ااحا .و ا ااال َّ
إو حيوم ا ااة بل ا ااده ت ا اارى أو
ا ولويات لي :أوال ،ياع القاوات وتسارحيها ،ولاذه ع لياة حا اة إذا
م ااا أتري ااد اإلبق اااء علا ا اة اادول ال اازمين والوف اااء با ا إلجا اراء االنتهاب ااات.
واانيااا ،و ااول مااا تبقا مااو متاادريب حركااة املقاومااة لاللتحاااا بالتاادريف
العساايري املشاارتح يف نيانغااا .واالثااا ،إحاراز تقاادم يف امل ا متر االستشاااري
املتعدد ا حزاب ااااص بقاانوو االنتهاباات .وأضاا َّ
أو حيوماة بلاده
تت لع إىل تقرير ا ماح العاام بشاأو إميانياات االساتجابة لرغباة ال ارفح
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يف أو تقوم ا مم املتحد را بة أنش ة الشرطة ح مييو لل جلس أو
يع ر دوو إب اء بناء عل تو يات .02

المقر رررر امل ا ا ر  22تش ا اريو ا ول/أكتا ااوبر ( 0223اةلسا ااة :)3311
القرار )0223( 872
يف اةلسة  ،3311املعقود يف  22تشريو ا ول/أكتاوبر ،0223
أدرل جمل ا ااس ا م ا ااو البن ا ااد املعن ا ااوو ”احلال ا ااة يف موزامبي ا ااق“ يف ج ا اادول
أع ال ا  .وبعااد إ ارار جاادول ا ع ااال ،دعااا اجمللااس رثاار موزامبيااق ،بناااء
علا ا ا طلبا ا ا  ،إىل املش ا اااركة يف املنا ش ا ااة ب ا اادوو أو يي ا ااوو لا ا ا احل ا ااق يف
ووج ا ا ال ا ارؤيس (الربازيا اار) انتبا اااه أعضا اااء اجمللا ااس إىل نا ااص
التصا ا ا اويتَّ .
21
مشرو رار كاو د أتعد يف سياا مشاورات اجمللس .
وبعد ذلات طتارح مشارو القارار للتصاويت واعتت اد باإلعاا بو اف
القرار  ،)0223( 872ويف ما يلي نص :
َّ
إو جملس ا مو،

إذ ي ك ا ا ااد م ا ا ااو جدي ا ا ااد رارات ا ا ا ا ا  )0222( 782امل ا ا ا ا ا ر  03تش ا ا ا ا اريو
ا ول/أكتا ااوبر  ،0222و  )0222( 727امل ا ا ر  06كا ااانوو ا ول/ديس ا ا رب
 ،0222و  )0223( 808امل ا ا ا ا ا ا ر  02نيسا ا ا ا ا اااو/أبريا ا ا ا ا اار  ،0223و 851
( )0223امل ا ا ا ا ا ر  2مت ا ا ا ا ااوز/يولي ا ا ا ا ا  ،0223و  )0223( 863املا ا ا ا ا ا ر 03
أيلول/سبت رب ،0223
وإذ يياارر تأكيااد ا مهيااة الااا يوليهااا التفاااا الساالم العااام ملوزامبيااق ولوفاااء
عيع ا طرا  ،يف الو ت املناسف وحبتسو نية ،بااللتزامات الوارد في ،
 - 0يقرر ،إىل أو يدرس تقرير ا مح العام املقرر تقدميا وجاف القارار
 ،)0223( 863متدي ااد والي ااة ع ليااة ا م اام املتحااد يف موزامبي ااق لفاارت م ت ااة
تنتهي يف  5تشريو الثاين/نوف رب 0223؛
 - 2يقرر أو يبقي املسألة يد نظره النشط.

المقر ررر امل ر  5تشريو الثاين/نوف رب ( 0223اةلسة  :)3315القرار
)0223( 882
يف  0و  2تش ا اريو الث ا اااين/ن ا ااوف رب  ،0223وع ا ااال ب ا ااالقرار 863
( )0223امل ا ا ر  03أيل ا ااول/س ا اابت رب  ،0223ا اادَّم ا م ا ااح الع ا ااام إىل
جملااس ا مااو تقري ارا عااو ع ليااة ا ماام املتحااد يف موزامبيااق و ااال في ا
التق اادم احمل ا َارز يف تنفي ااذ االتف اااا وأبل ااغ اجملل ااس بالزي ااار ال ااا ااام هب ااا إىل
مابوتو.20
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02
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ويف التقرياار أبلااغ ا مااح العااام اجمللااس أنَّا عقااد ،ااالل زيارت ا إىل
م ا ااابوتو م ا ااو  07إىل  21تشا ا اريو ا ول/أكت ا ااوبر  ،0223اجت اع ا ااات
إةابية وبنَّاء إىل حد كبع مع رؤايس موزامبياق ورؤايس حركاة ”ريناامو“،
أكد الهلا أو ا مم املتحد ليس بوساعها َّإال أو تسااعد علا تساهير
ع لي ااة الس االم وأنَّ ا ل اايس برمياهن ااا تعزي ااز الس االم وإحالل ا ب اادوو تع اااوو
ال ارفح .وأك ااد أيض ااا َّ
أو اجملت ااع ال اادو ل ااو يود ااال مزي اادا م ااو املا اوارد
البش ا ارية واملادي ااة ول ااو يع اارض لله اار أرواح الق اااؤ ح بع لي ااات حف اام
الساالم حيث ااا أ فقاات اإلراد السياسااية يف اإلسااهام ،إسااهاما كب اعا ،يف
ع لية السلم .ولذلت ،حاص القاؤاديو علا االساتفاد ماو التقادم احمل َارز
ليي يتسل إجراء االنتهابات يف موعدلا ،أي يف تشريو ا ول/أكتاوبر
 .0222وأشار ا مح العام إىل أنَّ د التو ر ،االل زيارتا  ،إىل عادد
ماو االتفا ااات بشااأو املسااؤر املعلَّقااة .ومشلاات لاذه االتفا ااات ،يف علااة
أمور ،يع وات حركة ”رينامو“ والقوات احليومية وتسارحيها ،فضاال
عو نز سالح القوات شب العسيرية وامليليشيات والقوات غع النظامية
يف و ا اات واحا ااد؛ وتشا اايير ةنا ااة االنتهابا ااات الوطنيا ااة ،وحتديا ااد نظا ااام
وجدول زمين لوضاع القاانوو االنتهاايب يف ايغت النهاؤياة؛ وإنشااء ةااو
فرعيااة حمليااة تابعااة للَّجنااة الوطنيااة لش ا وو الشاارطة لر ااد أنش ا ة الشاارطة
املوزامبيقيااة .وعقااف لااذه االتفا ااات ،ووفااق عل ا اةاادول الاازمين املا َّ
انق
الذي يتض و توارين جديد لتج ياع القاوات وتسارحيها ،وذلات يف 22
تشا اريو ا ول/أكت ااوبر  .0223ويتع ااح تسا اري عي ااع القا اوات يف و اات
ال يتجاوز أيار/مايو .0222
وأشار ا مح العام إىل َّ
أو تنفيذ بنود االتفا ات املربمة بح حيومة
موزامبيااق وحركااة ”رينااامو“ مااو شااأن أو يلقااي عبئااا اقاايال عل ا امل اوارد
املالي ااة للحيوم ااة .ول ااذلت ،ف ا َّ
ارو اس ااتيعاب رثل ااي ”رين ااامو“ يف لياك اار
احليومااة وإدماااجهم يف اجملت ااع يسااتلزم مااو اجملت ااع الاادو تقااد الاادعم
اليايف تي يال ملا لو متااح ماو ماوارد حمادود يف امليزانياة .وكاذلت ،فا َّ
رو
جه ااود حرك ااة ”رين ااامو“ لتحوي اار نفس ااها إىل ح اازب سياس ااي س ااتيوو
بالظة التياليال .ولتيسع لذه الع لية ،أنشاأت ا مام املتحاد اندو ا
استئ انيا سامهت في بعس البلداو.
وبااالنظر إىل لااذه الت ااورات ا ااع  ،أو ا ا مااح العااام بت ديااد
والي ااة ع لي ااة ا م اام املتح ااد يف موازمبي ااق حل ااح إج ا اراء االنتهاب ااات يف
تشا اريو ا ول/أكت ااوبر  ،0222م ااع اس ااتعراض مرك ااز الع لي ااة ك اار االا ااة
أشهر .وكرجراء احتياطي ،فرناَّ يعتازم أيضاا ،رلناا وافقاة اجمللاس ،املضاي
ووْز مرا ب ااي الشاارطة البااالغ عااددلم  028مرا بااا الااذيو أذو
يف ا تيااار َ
هبم جملس ا مو بالفعر وجف راره .)0222( 727
ويف اةلسة  ،3315املعقود يف  5تشريو الثااين /ناوف رب ،0223
أدرل جمل ااس ا م ااو تقري اار ا م ااح الع ااام يف ج اادول أع ال ا  .وبع ااد إ ارار
ج اادول ا ع ااال ،دع ااا اجملل ااس رث اار موزامبي ااق ،بن اااء عل ا ا طلب ا ا  ،إىل
ووج الرؤيس
املشاركة يف املنا شة بدوو أو ييوو ل احلق يف التصويتَّ .
(الرأس ا ضر) انتباه أعضاء اجمللس إىل نص مشرو رار كاو د أتعد
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ااالل املش اااورات الس ااابقة لل جل ااس ،22وت ااال بع ااس التنقيح ااات ال ااا
أتد لت عل املشرو .
و ال رثر موزامبيق ،مذكرا بالقرار  )0222( 782الذي أ َّار علاة
أمااور ،منهااا إرسااال م ارا بح عساايريح إىل بلااده مث إنشاااء ع ليااة ا ماام
املتحد يف موزامبيقَّ ،
إو اعت اد لذا القرار كاو ثاباة بازو فجار جدياد
ملرحلة جديد يف اةهاود الرامياة إىل إرسااء سالم داؤام يف موزامبياق .و اد
ك اااو لوج ااود ا م اام املتح ااد دور أساس ااي يف تش ااجيع الع ااود التدرةي ااة
واملستقر َّلالجئح واملشرديو ،وت بيع احليا يف عيع أحناء البلد ،وإعااد
بناء القاعد اإلنتاجية يف املناطق الريفية ،وإعاد تنشيط اال تصاد .ولقد
جاااءت زيااار ا مااح العااام يف الو اات املناسااف وكاناات مفيااد  .ونتيجااة
حملاداات امليثفة مع احليومة و ”رينامو“ وا حازاب السياساية ا ارى،
د حتقيااق تق اادم رؤيس ااي يف ع لي ااة الس الم املوزامبيقي ااة .وأ ااب رين ااا يف
هناي ااة امل ااا التو اار إىل اتفا ااات إةابي ااة بعي ااد ا ا اار بش ااأو عي ااع
املساؤر الرؤيسية املتصلة بالتنفيذ اليامر التفاا السلم العام .وأشار إىل
أنَّ د االتفاا علا تشايير اهليئاة االنتهابياة ،ولاو ماا ينبغاي أو يسا
باالس ااتي ال املبي اار والن اااج لق ااانوو االنته اااب .وع ااالو عل ا ذل اات،
ف َّ
ارو احليومااة و ”رينااامو“ وا حازاب السياساية ا اارى تنظاار يف إنشاااء
حمي ااة انتهابيااة مشا ليلة مااو اضاايح مااوزامبيقيح واالاااة ضااا دوليااح،
ات ،يف علااة أمااور ،يف حاااالت اال ااتال دا اار اهليئااة االنتهابي ااة.
تَبا ل
و ااال ،م كاادا ا مهيااة القصااوى الااا تتعلقهااا حيومااة بلااده علا مصاادا ية
امل سسااات الااا تنشااأ للتحقااق مااو انونيااة و ااالحية الع ليااة االنتهابيااة
ونتاؤجها باليامرَّ ،
إو احليومة ست لف إىل ا مح العام أو يتشاور مع
جمل ااس ا م ااو بش ااأو أفض اار تسا ابر تق ااد املس اااعد يف ا تي ااار وترش ااي
القضا الدوليح .وأعرب عو أمل يف أن بتوافر اإلراد السياسية والعزمياة
ل اادى عي ااع ا طا ارا  ،س ااييوو لن اااح م ااا ييف ااي م ااو الو اات ل ع ااداد
لالنتهابااات العامااة وإجراؤهااا يف موعااد ال يتجاااوز تش اريو ا ول/أكتااوبر
 .0222و تام ااا ،ناش ااد اجملل ااس أو حي اار املسا ا ولية ة ي ااع ال ااذيو ااد
حياولوو تقويس و الدفع الا تولدت مو التفالم الذي د التو ر إلي
الل زيار ا مح العام.23
وأك ااد رث اار الربازي اار ،متح ااداا ب اار التص ااويت ،أناَّ ا ة ااف يف ل ااذه
املرحلة أَّال تثار أي مساؤر د تعارض لله ار تنفياذ اتفااا السالم العاام.
و ال إنَّ ةف االمتثال للجدول الزمين َّ
املنق دوو أي تباط أو مراوغة،
وذلت للت يو مو النجاح يف إجراء انتهابات دميقراطية يف شهر تشريو
ا ول/أكتااوبر  .0222والربازي اار ملتزمااة بتأيي ااد اساات رار الوج ااود الق ااوي
لألمام املتحاد يف موزامبياق ،وتت لااع إىل احلصاول علا تو ايات ا مااح
الع ا ااام بش ا ااأو إنش ا اااء وح ا ااد ش ا اارطة تابع ا ااة لع لي ا ااة ا م ا اام املتح ا ااد يف
موزامبيق.22

وأع اارب رثا اار جيب ااوي عا ااو لق ا ا إزاء برن ااام املسا اااعد اإلنسا ااانية
ملوزامبي ااق ،وذل اات يف ض ااوء ”احلج اام احمل ااس لليارا ااة“ .فق ااد بل ااغ ع اادد
الالجئا ااح بسا اابف الص ا ارا ح ا اوا  025مليا ااوو الجا اائ ،ومه ا ااة إعا اااد
إدم اااجهم يف اجملت ااع ،باإلض ااافة إىل إع اااد ان اادمال القا اوات املتحارب ااة،
مه ااة ضااه ة .وإضااافة إىل ذلاات ،ةااف إعاااد تااوطح  2إىل  5ماليااح
مو ا شهاص املشرديو حمليا يف مناطقهم .ومثة مشيلة أ ارى هلاا الة
هبااذه املشاايلة ،ولااي إزالااة ا لغااام مااو البلااد ،حيااص يتقا َّادر َّ
أو لناااح حنااو
مليااونح مااو ا لغااام .وأعاارب عااو أملا أو تاات يو موزامبيااق ،إذا سااارت
ا مااور حسااف اا ااة املرسااومة ،مااو أو تسااتعيد وضااعها باعتبارلااا صااة
جناح ا مم املتحد يف أفريقيا.25
وبعد ذلات طتارح مشارو القارار للتصاويت واعتت اد باإلعاا بو اف
القرار  ،)0223( 882ويف ما يلي نص :
َّ
إو جملس ا مو،

إذ ي كا ا ا ااد ما ا ا ااو جديا ا ا ااد ا ا ا ا اراره  )0222( 782امل ا ا ا ا ا ر  03تشا ا ا ا ا اريو
ا ول/أكتوبر  0222وعيع رارات الالحقة ذات الصلة،
و ااد نظاار يف تقرياار ا مااح العااام بشااأو ع ليااة ا ماام املتحااد يف موزامبيااق
امل ر ة  0و  2تشريو الثاين/نوف رب ،0223
وإذ ييا اارر تأكي ا ااد ا مهي ا ااة ال ا ااا يوليه ا ااا التف ا اااا الس ا االم الع ا ااام ملوزامبي ا ااق
ووف ا ا ااء عي ا ا اع ا ط ارا  ،يف الو اات املناسااف وحبتسااو نيااة ،بااللتزامااات ال اوارد
في ،
وإذ يثين عل اةهود الا يبذهلا ا مح العاام ورثلا ااااص وأفاراد الع لياة
مو أجر تنفيذ الوالية عل حنو كامر،
وإذ يعيد تأكياد ا تناعا باأو إةااد حار للصارا يف موزامبياق ماو شاأن أو
يسهم يف حتقيق السلم واالستقرار يف املن قة،
وإذ ي ك ااد م ااع االرتي اااح الت ااورات اإلةابي ااة ا ااع يف ع لي ااة الس االم يف
موزامبيااق ،ااا يف ذلاات احملاداااات املباشاار بااح رؤاايس موزامبيااق ،الساايد ي اواكيم
تشيسااانو ،ورؤاايس حركااة املقاومااة الوطنيااة املوزامبيقيااة ،الساايد أفونسااو دالكامااا،
واالتفا ات الا و عت يف  3أيلول/سبت رب ،0223
وإذ يشاادد بقلااق متزايااد عل ا التااأ عات املساات ر يف تنفيااذ اتفاااا الساالم
العام الذي وَّع كال ال رفح،
وإذ يشدد مر أ رى عل عدم مقبولية حمااوالت كساف مزياد ماو الو ات
أو مزي ااد مااو التنااازالت ،أو رب ااط ع ليااة الساالم بش ااروط جديااد  ،وحيااص بقااو
ال اارفح علا عاادم إاااار أي مساااؤر أ اارى ااد تعاارض لله اار تنفيااذ االتفاااا،
ال س ااي ا يف ض ااوء االلتزام ااات ال ااا د ال ااد ول فيه ااا أان اااء زي ااار ا م ااح الع ااام
ا ع ملوزامبيق،
 - 0يرحف بتقرير ا مح العام؛

________
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 - 2يثااين عل ا االتفا ااات الااا د التو اار إليهااا بااح ال ارؤيس تشيسااانو
والساايد دالكامااا ،ااالل زيااار ا مااح العااام ملااابوتو ،بشااأو املساااؤر املعلقااة الااا
كانت تعيق ع لية السلم؛
 - 3ي كد مو جدياد ا مهياة احليوياة الاا يعلقهاا علا إجاراء انتهاباات
يف موعد ال يتجاوز تشريو ا ول/أكتوبر 0222؛
 - 2يرح ااف وافق ااة ال اارفح امل ااوزامبيقيح علا ا اة اادول ال اازمين امل ا َّ
انق
لتنفيااذ اتفاااا الساالم العااام ملوزامبيااق ،وحيااص ال اارفح عل ا االلت ازام ب ا دوو أي
تأ ع؛
 - 5حي ااص ال اارفح امل ااوزامبيقيح عل ا ا ب اادء ع لي ااة ي ااع الق ا اوات يف
تش ا اريو الثا اااين/نا ااوف رب  0223وبا اادء ع ليا ااة التس ا اري يف كا ااانوو الثا اااين/ينا اااير
 0222بغي ااة ت ااأمح ع ليا ااة التس ا اري حبل ااول أيا ااار/م ااايو  0222عل ا ا أسا اااس
اةدول الزمين َّ
املنق ؛
 - 6حي اايط عل ااا بالتق اادم احمل ا َارز يف م ااا يتعل ااق بتي ااويو ا اوات ال اادفا
املوزامبيقي ااة اةدي ااد  ،وال سا ااي ا ب اادء الت اادريف عل ا ا ن اااا كام اار يف نيانغا ااا،
زمب ااابوي ،للق ا اوات التابع ااة للحيوم ااة والق ا اوات التابع ااة حلرك ااة املقاوم ااة الوطني ااة
املوزامبيقية مو أجر تشيير اةي الوطين اةديد؛
 - 7يرحف بر رار املبادئ التوجيهية ااا ة بلجنة و اال إطاالا الناار،
الااا حتياام حركااة الق اوات بعااد تو يااع اتفاااا الساالم العااام ،وحيااص ال اارفح عل ا
االلتزام بتلات املباادئ التوجيهياة والتعااوو ماع ع لياة ا مام املتحاد يف موزامبياق
يف ما يبذل مو جهود لت بيق ؛
 - 8ي كااد احلاجااة إىل التشااغير الاادور للَّجنااة الوطنيااة ل ا دار  ،واللجنااة
الوطني ااة لش ا ا وو الش اارطة ،واللجن ااة الوطني ااة ل ع ااالم ،بع ااد االتفا ااات ال ااا د
التو ر إليها م را بشأو رؤاسة تلت اللجاو؛
 - 2ي ذو لألمح العام بأو ميضي تدما يف ا تيار  028مرا اف شارطة
ت ااابعح لألم اام املتح ااد َووْزعه اام ،حس ااب ا مت اات املوافق ااة عليا ا يف القا ارار 727
( )0222املا ا ا ر  06ك ا ااانوو ا ول/ديسا ا ا رب  ،0222بغي ا ااة َوْزعه ا اام بأس ا اار
ما مييو؛
 - 01ي كا ااد أمهي ا ااة يا ااام ال ا اارفح بتحقيا ااق تق ا اادم يف بلا ااو ا ل ا اادا
السياسية املتفق عليها ،وبالتحديد املوافقة عل انوو االنتهاب وتشايير ةناة
انتهابية حبلول  31تشريو الثاين/نوف رب  0223وبادء تركياز القاوات يف منااطق
التج يا ااع وتس ا اري  51يف املاؤا ااة ما ااو الق ا اوات با اار  30آذار/ما ااارس ،0222
وحتقيا ااق تقا اادم كا ااا إلمتا ااام تس ا اري الق ا اوات حبلا ااول  30أيا ااار/ما ااايو ،0222
واإلسا ارا بالتق اادم يف ت اادريف القا اوات وإدماجه ااا يف ا اوات ال اادفا املوزامبيقي ااة
اةديد ح يتسل إمتام الع لية حبلول آب/أغس س ،0222
 - 00ياادعو حيوم اة موزامبيااق وحركااة املقاومااة الوطنيااة املوزامبيقيااة إىل
احملرز واالحرتام اليامر ة يع أحيام اتفاا السالم العاام ،و ا اة
تعزيز التقدم َ
ا حيام املتعلقة بو ال إطالا النار وحترح القوات؛
 - 02يقاارر ديااد واليااة ع ليااة ا ماام املتحااد يف موزامبيااق لفاارت سااتة
أشهر ،رلنا بشرط يام جملاس ا ماو باساتعراض حالاة والياة الع لياة يف غضاوو
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 21يوما استنادا إىل تقريار ماو ا ماح العاام علا النحاو الاوارد و اف يف الفقار
 03أدناه؛
 - 03ي لاف إىل ا ماح العاام أو يوافيا حبلاول  30كاانوو الثااين/ينااير
 ،0222وكاار االاااة أشااهر بع ااد ذلاات ،ااا إذا كاااو ال رف ااو ااد أحاارزا تقاادما
كافيا ومل وسا حنو تنفيذ اتفااا السالم العاام والوفااء باةادول الازمين املنصاوص
عليا ا ا يف الفقا ا ارتح  3و  01أع ا اااله ،وأو يوافي ا ا ا أيض ا ااا باحلال ا ااة يف م ا ااا يتعل ا ااق
بتنفي ااذ والي ااة الع لي ااة ،م ااع مراع ااا احلاج ااة إىل حتقي ااق وف ااورات يف التيلف ااة إىل
أ صا ا ح ااد ري ااو ،وم ااع موا ا الة إدراح أمهي ااة االضا ا ال بواليته ااا علا ا حن ااو
فعال؛
َّ
 - 02يناشد اجملت ع الدو تقد املساعد املالية الالزمة لتيسع تنفياذ
االتفاا؛
 - 05يناشااد أيضااا اجملت ااع الاادو تقااد تربعااات ماليااة إىل الصااندوا
االستئ اين الذي سينشأ ملساند ا نش ة االنتهابياة لألحازاب السياساية لادى
إ رار انوو االنتهاب؛
 - 06يي اارر تش ااجيع لل جت ااع ال اادو أو يق اادم مس اااعدات مناس اابة
وآنية لتنفيذ برنام املساعد اإلنسانية الذي يتم االض ال ب يف إطار اتفااا
الساالم العااام ،وحيااص حيومااة موزامبيااق وحركااة املقاومااة الوطنيااة املوزامبيقيااة علا
تيسع و ول املساعدات اإلنساانية بادوو عااؤق إىل الساياو املادنيح احملتااجح
إليها؛
 - 07ي اادعو عي ااع ا ط ارا إىل التعاااوو م ااع مفوض ااية ا م اام املتح ااد
لش ا وو الالجئااح وغعلااا مااو الوكاااالت اإلنسااانية العاملااة يف موزامبيااق لتيسااع
عود وإعاد توطح الالجئح واملشرديو عل وج السرعة؛
 - 08يقرر أو يبقي املسألة يد نظره النشط.

و ااال رثاار الصااح ،متحااداا بعااد التصااويتَّ ،
إو وفااد بلااده ياارى أو
اكت اال ع ليااة الساالم يف موزامبيااق بنجاااح أو إميانيااة أو تاانعم موزامبيااق
حقا بالسلم الداؤم تتو اال يف هناياة امل اا علا شاعف موزامبياق ذاتا .
و ااد د ل اات ع لي ااة الس االم يف موزامبي ااق مرحل ااة حا ااة ،ل ااذلت ينبغ ااي
لل ارفح ،وفقااا اللتزاماهت ااا وبالتعاااوو التااام مااع ع ليااة ا ماام املتحااد يف
موزامبيااق ،اعت اااد تاادابع ع ليااة مااو أجاار التقيااد التااام باةاادول الاازمين
اةديد ليفالة إجراء االنتهابات العامة عل النحو املقرر.26
و ااال رثاار فرنسااا َّ
إو بلااده ا َّاوت تأيياادا للق ارار الااذي مياادد واليااة
ع لي ااة ا م اام املتح ااد يف موزامبي ااق لف اارت س ااتة أش ااهر عل ا ا أو يي ااوو
مفهوما َّ
أو التقدم يف ع لية السلم سيهضع ملراجعاة دورياة .وناشاد وفاد
بلااده ال ارفح أو ميتااثال امتثاااال د يقااا للجاادول الاازمين املا َّ
انق وأو يتعاونااا
مااع ع ليااة ا ماام املتحااد يف موزامبيااق مااو أجاار ا داء السااليم للع ليااة
االنتهابيااة .وأكااد يف لااذا الصاادد أن ا مااو الضااروري إج اراء االنتهابااات
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طبق ااا لله ااة يف تشا اريو ا ول/أكت ااوبر  ،0222وأنا ا ل ااو يسا ا
تأ ع آ ر.27

ب ااأي

المقر ر ر ررر امل ا ا ر  23شا ااباط/فربايا اار ( 0222اةلسا ااة  :)3338الق ا ارار
)0222( 828
يف  28كانوو الثاين/يناير و 0شباط/فرباير  ،0222وع ال باالقرار
 )0223( 882املا ا ر  5تشا اريو الث اااين/ن ااوف رب  ،0223اادَّم ا م ااح
28
العااام إىل جملااس ا مااو تقري ارا عااو ع ليااة ا ماام املتحااد يف موزامبيااق
و اال في ا التقاادم احملا َارز يف تنفيااذ اتفاااا الساالم العااام و اادم تو اايات
الوْز املقرر لوحد الشرطة التابعة للع لية.
بشأو َ
وأشااار ا مااح العااام إىل أو عااددا مااو الت ااورات اهلامااة ااد طارأ منااذ
أو دَّم تقريره ا اع إىل اجمللاس .فقاد بادأ يف  31تشاريو الثااين/ناوف رب
وش ا اار يف  02ك ا ااانوو
 0223ي ا ااع القا ا اوات ال ا ااذي ط ا ااال انتظ ا اااره ،ت
الثاااين/يناااير  0222يف حاار الق اوات شااب العساايرية وامليليشاايا والق اوات
غ ا ااع النظامي ا ااة .ومت ا اات املوافق ا ااة عل ا ا ا ااانوو االنتهاب ا ااات يف  2ك ا ااانوو
ا ول/ديس رب  ،0223وعتينت ةنة االنتهابات الوطنياة يف  20كاانوو
الثاااين/يناااير  .0222لين ا أشااار إىل أن ا مااا زالاات لناااح مشاااكر كبااع
يتعااح تسااويتها يف املسااتقبر القريااف .ولااي تش ا ر ،يف علااة أمااور ،باادء
التسري الفعلاي وإجناازه بعاد ذلات؛ ونقار ا سالحة ماو منااطق التج ياع
إىل ااازو إ لي ي ااة؛ وح اار الق اوات ش ااب العس اايرية؛ وتش اايير ااو دف ااا
وطني ااة ا ااادر عل ا ا أداء مهامه ااا؛ وتا ااوفع الا اادعم امل ااا لتحويا اار حركا ااة
املقاومااة الوطنيااة املوزامبيقيااة مااو حركااة عساايرية إىل حاازب سياسااي .ويف
لذا الصدد ،ذكر ا مح العام أن يقوم باستيشا إميانية إنشااء آلياة
متوير أكثر مرونة مو الصندوا االستئ اين الذي تديره ا مم املتحد .
وأو ا ا مااح العااام بااأو يااأذو جملااس ا مااو برنشاااء عنصاار شاارطة
ووْزع ا تاادرةيا باعتب اااره جاازءا ال يتج ازأ م ااو
مدنيااة تااابع لألماام املتح ااد َ
22
ع لي ااة ا م اام املتح ااد يف موزامبي ااق  .وس اايقوم ل ااذا العنص اار ،يف عل ااة
أماور ،بر اد عياع أنشا ة الشارطة يف البلاد والتحقاق ماو أو ماا تقاوم با
مااو أع ااال متسااق متامااا مااع اتفاااا الساالم العااام؛ ور ااد اح ارتام احلقااوا
واحلري ااات املدني ااة لل ا اواطنح امل ااوزامبيقيح يف شا ا أحن اااء البل ااد؛ وت ااوفع
الاادعم التقااين للهيئااة الوطنيااة لشا وو الشاارطة؛ والتحقااق مااو اوام وموا ااع
اوات الشاارطة احليوميااة وعتادلااا؛ ور ااد ع ليااة إعاااد تنظاايم وإعاااد
تادريف شاارطة التااد ر الساريع وأنشا تها والتحقااق منهااا .وباإلضااافة إىل
ذلت ،سايقوم ،باالشارتاح ماع العنا ار ا ارى يف ع لياة ا مام املتحاد
يف موزامبيا ااق ،بر ا ااد احل لا ااة االنتهابيا ااة والتحقا ااق ما ااو اح ا ارتام احلقا ااوا
السياسية لألفراد واة اعات واملنظ ات السياسية.

________
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وأشااار ا مااح العااام كااذلت إىل أنا سااييوو مااو املفيااد إبقاااء اوات
الع ليااة يف وامهااا احلااا ح ا إج اراء االنتهابااات .بيااد أن ا بااالنظر إىل
التياليال اإلضافية املرتب ة برنشاء وحد شارطة كباع القاوام ،فضاال عاو
الت ااورات السياسااية الااا يشااهدلا البلااد ،فرنَّا يعتاازم باادء إجاراء ختفاايس
تا اادرةي يف العنا ا اار العسا اايرية للبعثا ااة يف أيا ااار/ما ااايو  ،0222حين ا ااا
تستي ر تقريبا ع لية تسري القوات .وعالو عل ذلت ،مو املقارر أو
تضا لع اوات الاادفا املوزامبيقيااة هامهااا بالياماار حبلااول أيلااول/ساابت رب
 ،0222ويف ذلت الو ت ،مو املتو ع أو يتوىل اةي املوزامبيقي بعس
املهام الرؤيسية الا ت ديها ع لية ا مم املتحد يف موزامبيق.

ويف اةلسااة  ،3338املعقااود يف  23شااباط/فرباياار  ،0222أدرل
جملااس ا مااو تقرياار ا مااح العااام يف جاادول أع ال ا  .وبعااد إ ارار جاادول
ا ع ااال ،دعااا اجمللااس رثاار موزامبيااق ،بناااء عل ا طلب ا  ،إىل املشاااركة يف
ووجا بعاد ذلات الارؤيس
املنا شة بدوو أو ييوو لا احلاق يف التصاويتَّ .
(جيبوي) انتباه أعضاء اجمللس إىل نص مشرو رار كاو د أتعاد االل
املشاورات السابقة لل جلس.31
وحتدع رثر موزامبيق عو مسألة تفييت الوحد العسايرية لع لياة
ا مام املتحاد يف موزامبياق ،فقاال َّ
إو فاس وامهاا ينبغاي أو ياتم علا
ضا ااوء الت ا ااورات احلا ا االة يف تس ا اري الق ا اوات وتا اادريف ا اوات الا اادفا
املوزامبيقية ومباشرهتا ملهامها .بيد أو حيومة بلده تدرح أو املوارد املالية
لل نظ ة حمدود ” ،إو تيو د اوزت بالفعر حدودلا القصوى“.
ولذلت وافاق وفاد بلاده علا مشا ارو القارار ،وال ساي ا الفقارات  2و 3
و  2و  02مو املن وا .مث حتدع عو مسألة يع القوات وتسرحيها،
فقااال َّ
إو الساال ات املوزامبيقيااة ااد شاارحت م ارارا وتيارارا أو الصااعوبات
السو ية والتنظي ية ال ت ار عل اإلراد السياسية للحيومة وحسو نيتها
يف الوفاااء بياماار التزاماهتااا وجااف االتفاااا .وك ااا ورد يف تقرياار ا مااح
العااام ،فا َّ
ارو القاوات احليوميااة ااد توجهاات ،بياماار عتادلااا ،حنااو مناااطق
التج يع بأعداد أكرب بيثع مو وات حركة املقاومة الوطنية .وأكد عل
أو املشاااكر التنظي يااة والسااو ية الااا واجهتهااا حيومااة بلااده يف مناااطق
التج ي ااع ش اابيهة بتل اات ال ااا تووجه اات يف من اااطق ي ااع ا اوات حرك ااة
املقاومة ،ولي مناطق تقع باليامر حتت مس ولية ع لية ا مم املتحد .
وأشااار يف لااذا الصاادد إىل أو البعثااة الثالايااة 30اد زارت بعااس مناااطق
التج ي ااع يف تل ااال أحن اااء البل ااد ،م ااو  25ك ااانوو الث اااين/ين اااير إىل 5
شااباط/فرباياار  ،0222لالطااال عااو كثااف عل ا املشاااكر امل روحااة يف
تل اات املن اااطق .وع وم ااا ،الحظ اات البعث ااة أو املش اااكر املتص االة بال اادعم
السا ااو ي وبت ا ااوفع ا غذي ا ااة والظ ا اارو املالؤ ا ااة ل ا ااي مش ا اااكر تواجهه ا ااا
احليومة وحركة املقاومة عل حد سواء ،واملناطق التابعاة للحركاة وضاعها
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ومنظ ة الوحد ا فريقية.
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أس اوأ يف بع ااس احل اااالت .وتأك اادت البعث ااة الثالاي ااة أيض ااا أنا ا م ااو ب ااح
املشا اااكر ا ا اارى امل روحا ااة يف منا اااطق التج يا ااع عا اادم ا اادر امل ا ارا بح
العسيريح للحركة عل تسجير أكثر مو  51حمارباا يف الياوم ماو أ ار
آال احملاااربح الااذيو يصاالوو يوميااا إىل مناااطق التج يااع .ومااو ا مااور
ا رى الا تشير مصادر لاق باالغ للسال ات املوزامبيقياة مساألة عاع
ا ساالحة .ف ااا زال العديااد مااو حماااريب احلركااة يلتحقااوو ناااطق التج يااع
ب اادوو أس االحتهم ،و تس اات ع الس اال ات احلص ااول علا ا أي معلوم ااات
بش ااأو با ااا ي أسا االحتهم وأكثرلا ااا ااور  .وعا ااالو عل ا ا ذلا اات ،وك ا ااا
الحظاات البعثااة ،ف ا َّ
ارو جاازءا كب اعا مااو أف اراد احلرك ااة يف مناااطق التج ي ااع
ميوو مو املسنيح والفتياو .وأعرب عو أمل يف أو يضغط اجمللس عل
احلركة لتج يع كر حماربيها وتسليم كر أسلحتها.
و ا ااال َّ
إو حيوما ااة بلا ااده ،ما ااو جانبها ااا ،عازما ااة عل ا ا الوفا اااء التا ااام
بالتزاماهتا واحرتام املواعيد النهاؤية املتفق عليها يف اةادول الازمين امل َّ
انق .
وأعاارب أيضااا عااو لق ا إزاء مااا اادر م ا را مااو تصاارحيات عااو ياااد
احلركاة الااا تتو ااع مااو ا و أو أي ساار حمت لااة يف االنتهابااات العامااة
لاو تياوو ريناة َّإال إذا كانات االنتهابااات مشاوبة بالفسااد وغاع نزيهااة.
و ااال َّ
إو لااذه التهدياادات اادرت يف و اات أ ي اات في ا عيااع ا ليااات
امل سسية الالزمة إلجراء انتهابات حر ونزيهة ،ولي آليات جالز متاما
للع اار .وعااالو عل ا ذلاات ،فا َّ
ارو الع ليااة االنتهابيااة بأساارلا ستهضااع
إلشرا ع لية ا مم املتحد وغعلا مو املرا بح الادوليح ،ماع إميانياة
ال عااو لاادى احملي ااة االنتهابيااة الااا ستضاام ليئتهااا االاااة ضااا دوليااح
يق اارتحهم جمل ااس ا م ااو ويعي اانهم ا م ااح الع ااام .وأل اااب جل ااس ا م ااو
وا م ااح الع ااام أو يش اارعا يف إجا اراء املش اااورات وإ ام ااة ا لي ااات الالزم ااة
للتعجير بتعيح القضا الدوليح كي يتسل إنشاء احملي ة االنتهابياة يف
أ رب و ت ريو .و ال إو اجمللس ينبغي أيضا أو ينظر جبدياة يف كيفياة
تعزيا ا ااز سا ا اال ت با ا ااح ال ا ا ارفح عل ا ا ا أحسا ا ااو وج ا ا ا  ،وال سا ا ااي ا بردانا ا ااة
االنتهاك ااات املنتظ ااة لالتف اااا والتفامه ااات ال ااا د التو اار إليه ااا بع ااد
ذلت ،واختاذ إجراءات بشأهنا.32
و ااال رث اار نيجعي ااا ،متح ااداا ب اار التص ااويتَّ ،
إو ع لي ااة موزامبي ااق
تنفرد بيوهنا مو بعثات حفم السالم القليلة الاا دهارت فيهاا م شارات
إةابيااة عل ا إميانيااة التو اار إىل تسااوية هناؤيااة يف و اات مبياار وب ريقااة
سلسااة .فقااد باادأ يااع وإي اواء اوات احليومااة واحلركااة معااا ،ويباادو أو
التحضا ااع لالنتهابا ااات جا ااار حسا ااف اةا اادول الا اازمين املقا اارر ،ووافقا اات
اة عي ااة الوطني ااة املوزامبيقي ااة يف  2ك ااانوو ا ول/ديسا ا رب  0223علا ا
القانوو االنتهايب ،ورغم و و بعس احلوادع بح الفينة وا ارى ،ف َّ
ارو
الو ال العام إلطالا النار ما زال اؤ ااَّ .إال أناَّ ماا زالات لنااح عقباات
كبااع عل ا ال ريااق ،وخبا ااة امله ااة اةسااي ة املت ثلااة يف تشاايير اوات
دفااا وطنيااة ااادر عل ا أداء مهامهااا ك ااا ينبغااي ،ولااي تشااير عنص ارا

________
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حيويااا الساات رار موزامبيااق بعااد انتهاااء واليااة ع ليااة ا ماام املتحااد  .ويف
ل ااذا الس ااياا ،ش اادَّد علا ا احلاج ااة إىل إنش اااء ااو ش اارطة تابع ااة لألم اام
املتحد لر د عيع أنش ة الشرطة يف البلاد وتقاد الادعم التقاين للهيئاة
الوطنيااة لشا وو الشاارطة .ويف مااا يتعلااق شاارو القارار ،ااال َّ
إو املشاارو
ميثاار ااو كبااع إىل ا مااام يف إطااار اةهااد اة اااعي املبااذول إلحااالل
الساالم يف موزامبيااق وتعزيااز الساالم يف العااا  .و ااال َّ
إو وفااد بلااده ساايدعم
املشاارو لثالااة أسااباب .أوال ،نَّا حيااص كااال اةااانبح علا القيااام بياار
ما يلزم لتيسع الوفاء التام جب يع االلتزامات الا أ ذالا عل عاتقيه ا،
وال سي ا تلت املتصلة بتج يع القوات وتشيير و دفا وطنية .واانيا،
نَّا ا يقا اار باحلاجا ااة إىل زيا اااد املس اااعدات الدوليا ااة لتلبيا ااة االحتياجا ااات
امللحة ،واالثاا ،ناَّ يشادد علا القياود الزمنياة يف تنفياذ ع لياة
اإلنسانية َّ
السالم.33
وأعرب رثر الصح عو تأييده إلرسال مزيد مو مرا باي الشرطة إىل
موزامبيا ااق لل سا اااعد يف التحضا ااع لالنتهابا ااات العاما ااة وتعزيا ااز ع لي ا ااة
السالم .لينَّا أشااار إىل أو جناااح تنفيااذ اتفاااا الساالم العااام يتو ااال علا
الش ااعف امل ااوزامبيقي نفس ا وعلا ا حتقي ااق املص اااحلة الوطني ااة علا ا ن اااا
واسع.32
وبعد ذلات طتارح مشارو القارار للتصاويت واعتت اد باإلعاا بو اف
القرار  ،)0222( 828ويف ما يلي نص :
َّ
إو جملس ا مو،

إذ ي كا ا ا ااد ما ا ا ااو جديا ا ا ااد ا ا ا ا اراره  )0222( 782امل ا ا ا ا ا ر  03تشا ا ا ا ا اريو
ا ول/أكتوبر  0222وعيع رارات الالحقة،
و ااد نظ اار يف تقري اار ا مااح الع ااام امل ا ر  28كااانوو الث اااين/ين اااير 0222
بشأو ع لية ا مم املتحد يف موزامبيق ،و د اساتي ر اساتعراض حالاة الع لياة
امل لوب يف راره  )0223( 882امل ر  5تشريو الثاين/نوف رب ،0223
وإذ يثااين عل ا جهااود ا مااح العااام ،ورثل ا اااااص ،وأف اراد ع ليااة ا ماام
املتحد يف موزامبيق ،يف السعي لتنفيذ الوالية املوكلة إىل الع لية تنفيذا تاما،
وإذ يثاين أيضااا علا الاادور الااذي اماات با منظ ااة الوحااد ا فريقيااة ،مااو
الل امل ثر اااص مينها العام ،يف تنفيذ اتفاا السلم العام ملوزامبيق،
وإذ ييرر اإلعراب عو ا مهية الا يعلقها علا اتفااا السالم العاام وعلا
وفاء عيع ا طرا بالتزاماهتا وجف االتفاا ،بر الص ويف حين ،
وإذ يالحم أو شعف موزامبيق يتح ار املسا ولية النهاؤياة عاو النجااح يف
تنفيذ اتفاا السلم العام،
وإذ يرحف بالت ورات اإلةابية ا ع يف تنفياذ اتفااا السالم العاام ،وإو
كاو يشعر بالقلق إزاء حاالت التأ ع يف تنفيذه تنفيذا تاما،

________
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وإذ حي اايط عل ااا بال ل ااف املق اادم م ااو حيوم ااة موزامبي ااق وحرك ااة املقاوم ااة
الوطنية املوزامبيقية بشأو ر د يع أنش ة الشرطة واملهاام اإلضاافية املنصاوص
عليها يف االتفا ات امل ر ة  3أيلول/سبت رب  ،0223واتفاا ال رفح معا عل
املفهوم العام لعنصر الشرطة يف ع لية ا مم املتحد يف موزامبيق،
وإذ يشاادد عل ا ضاارور القيااام ،يف لااذه الع ليااة ويف غعلااا مااو ع ليااات
حفم السالم ،وا لة مرا باة النفقاات بد اة االل لاذه الفارت الاا تتزاياد فيهاا
ال لبات عل مواد حفم السالم ،وذلت دوو تعريس مقا دلا لله ر،
وإذ يالحاام مااع التقاادير يف لااذا السااياا أو ا مااح العااام ،لاادى ا رتاح ا
إنشاااء عنصاار الشاارطة لييااوو جاازءا ال يتج ازأ مااو الع ليااة ،ااد أعلااو يف الو اات
نفس عو نيت تقد ا رتاحاات حمادد للهفاس التادرةي للعنصار العسايري يف
الع ليااة ،دوو املساااس بفاعليااة اض ا العها بواليتهااا ،وال سااي ا مهااام عنص اارلا
العسيري،
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 - 7ي لف إىل حيومة موزامبيق وحركة املقاومة الوطنية املوزامبيقياة إىل
االمتثااال ة يااع أحيااام اتفاااا الساالم العااام ،وال سااي ا ا حيااام املتعلقااة بو ااال
إطا ااالا النا ااار و يا ااع الق ا اوات يف اينا ااات وتسا اارحيها ،ويثا ااين يف لا ااذا الصا اادد
علا مااا أعلنا الارؤيس شيسااانو والساايد دالكامااا مااو التازام بتنفيااذ اتفاااا الساالم
العام؛
 - 8ي لا ااف كا ااذلت إىل حيوم ا ااة موزامبي ا ااق وحرك ا ااة املقاوم ا ااة الوطني ا ااة
املوزامبيقية إىل االمتثال اليامر والفوري لقرارات ةنة اإلشرا والر د؛
 - 2يشااجع حيومااة موزامبيااق عل ا موا االة الوفاااء بالتزاماهتااا املتعلقااة
بتقا ااد الا اادعم السا ااو ي والغا ااذاء اليا ااايف وتسا ااديد املا اادفوعات املسا ااتحقة ،إىل
القوات املوجود يف مناطق التج يع ومراكز التدريف؛

وإذ يعيااد تأكيااد ناعت ا بااأو حاار الن ازا يف موزامبيااق سيسااهم يف حتقيااق
السلم وا مو،

 - 01يالحا اام التعجيا اار يف ا ونا ااة ا ا ااع بتج يا ااع ا اوات حيوما ااة
موزامبيااق ،وياادعو احليومااة إىل مضاااعفة جهودلااا لتحقيااق التاوازو بااح ال اارفح
يف يااع الق اوات يف الثينااات ،واالنتهاااء مااو لااذه الع ليااة عل ا َو ْج ا الساارعة
ويف حين عل النحو امل لوب يف اةدول الزمين املنق ؛

 - 2يااأذو برنشاااء عنص اار شاارطة تااابع لألم اام املتحااد يصاار وام ا إىل
 0 022ف ااردا ،ليي ااوو ج اازءا ال يتج ازأ م ااو ع لي ااة ا م اام املتح ااد يف موزامبي ااق
وتي ااوو واليتا ا َووْزع ا ا عل ا ا النح ااو ال ا اوارد و ااف يف الفقا ارات  2إىل  08م ااو
اإلضافة لتقرير ا مح العام امل ر ة  28كانوو الثاين/يناير 0222؛

 - 00يش اادد علا ا احلاج ااة إىل ي ااام ا اوات حيوم ااة موزامبي ااق وحرك ااة
املقاومة الوطنية املوزامبيقية بتسليم عيع ما لديها مو أسلحة إىل ا مم املتحاد
يف من ا ا اااطق التج ي ا ا ااع ،وإىل تو ا ا اار ال ا ا اارفح إىل اتف ا ا اااا ف ا ا ااوري علا ا ا ا نق ا ا اار
عي ا ااع ا س ا ا ا الحة إىل مسا ا ا ا اتودعات إ لي يا ا ااة بغيا ا ا اة ض ا ا ا او ا ما ا ااو يف منا ا اااطق
التج يع؛

 - 0يرحف بتقرير ا مح العام امل ر  28كانوو الثاين/يناير 0222؛

 - 3ي ل ا ا ااف إىل ا م ا ا ا ااح الع ا ا ا ااام ،يف الو ا ا ا اات ال ا ا ا ااذي ي ا ا ا ااتم فيا ا ا ا ا َوْز
عنصاار الشاارطة ،أو يباادأ عل ا الفااور يف إعااداد مقرتحااات حماادد افااس عاادد
مناس ااف ما ااو ا ف ا اراد العسا اايريح هب ااد ض ا ا او ع اادم حا اادوع أي زيا اااد يف
تيلف ااة ع لي ااة ا م اام املتح ااد يف موزامبي ااق ،دوو املس اااس بفاعلي ااة اضا ا العها
بواليتها؛
 - 2ي ل اف كااذلت إىل ا مااح العااام أو يعااد جاادوال زمنيااا مااو أجاار:
(أ) إجناااز واليااة ع ليااة ا ماام املتحااد يف موزامبيااق ،وسااحف أفرادلااا ،وتسااليم
أي مهااام متبقيااة إىل وكاااالت ا ماام املتحااد وبراجمهااا حبلااول هنايااة شااهر تشاريو
الثاين/نوف رب  ،0222ولو املوعد الذي مو املتو ع أو تياوو احليوماة املنتهباة
ا ااد تول ا اات احلي ا اام فيا ا ا  ،والع ا اار ،يف ل ا ااذا الس ا ااياا( ،ب) س ا ااحف القا ا اوات
العسيرية عل مراحر مو ررات النقار ،ولاو ماا ينبغاي أو يبادأ يف أ ارب و ات
ري ا ااو ع لي ا ااا وأو ييت ا اار بع ا ااد ب ا اادء ع ا اار ا ااو ال ا اادفا الوطني ا ااة اةدي ا ااد ،
(ل) سحف املرا بح العسيريح بعد اكت ال ع لية التسري ؛
 - 5يرحف بالت ورات اإلةابية ا ع يف تنفيذ اتفاا السلم العاام يف
موزامبيق ،ا فيها بدء يع القوات وحر القاوات شاب العسايرية وامليليشايات
والقوات غع النظامياة ،واملوافقاة علا اانوو االنتهاباات وتعياح اللجناة الوطنياة
لالنتهابات ورؤيسها؛
 - 6يع اارب ع ااو لق ا  ،م ااع ذل اات ،حل اااالت الت ااأ ع املس اات ر يف تنفي ااذ
بعس اةوانف الرؤيسية مو اتفاا السلم العاام ،اا فيهاا بادء التساري وتشايير
ااو دف ااا وطني ااة ،وي اادعو ا طا ارا إىل الع اار علا ا من ااع ح اادوع املزي ااد م ااو
التأ ع؛

 - 02ي كاد ا مهياة احليوياة الاا يعلقهاا علا إجاراء انتهاباات عاماة يف
موع ااد ال يتجاااوز تش اريو ا ول/أكت ااوبر  ،0222وعل ا الب اادء يف و اات مبي اار
بالتسجير االنتهاايب وغاعه ماو ا ع اال التحضاعية االنتهابياة ،وحياص ال ارفح
عل االتفاا بصفة عاجلة عل تارين حمدد لالنتهابات؛
 - 03يناشد اجملت ع الدو أو يقادم املسااعدات املالياة الالزماة لتيساع
تنفي ا ااذ اتف ا اااا الس ا االم الع ا ااام ،وأو يق ا اادم أيض ا ااا تربع ا ااات مالي ا ااة إىل الص ا ااندوا
االستئ اين الذي سينشأ لدعم ا نش ة االنتهابية لألحزاب السياسية؛
 - 02يالحام مااا اارره ا ماح العااام مااو اسات ال إميانيااة إنشاااء آليااة
أكث اار فعالي ااة لت ااوفع امل ا اوارد ،يي ااوو اإلنف اااا بفض االها مرلون ااا بالتنفي ااذ ال ااد يق
واملناسف زمنيا التفاا السلم العام ،عل النحو املباح يف الفقار  35ماو تقرياره
امل ر  28كانوو الثاين/يناير 0222؛
 - 05يرحاف باااال رتاح الاداعي إىل متديااد اا ااة القاؤ اة للتعااويس عااو
إهن اااء اادم ااة لتيس ااع إع اااد إدم ااال اةن ااود ال ااذيو يس اارحوو يف اجملت ااع امل اادين
ويشجع اجملت ع الدو عل تقد املساعد املناسبة العاجلة لتنفياذ لاذه اا اة
كتي لة للجهود احلالية املبذولة يف إطار برنام املساعد اإلنسانية؛
 - 06يعا ا اارب ع ا ا ااو تق ا ا ا اديره لل لي ا ا ااة املتح ا ا ااد لربي اني ا ا ااا العظ ا ا ا ا
وآيرلنا اادا الش ا ا الية وفرنسا ااا والربتغا ااال وإي اليا ااا ،نظا ااع ما ااا دمت ا ا ما ااو عا ااروض
لل ساااعد يف جمااال التاادريف العساايري أو إل ااالح مراكااز التاادريف للجااي
اةديد؛
 - 07يالحا ا اام أيضا ا ااا م ا ا ااع التق ا ا اادير اس ا ا ااتجابة اجملت ا ا ااع الا ا ا اادو إىل
احتياج ااات موزامبي ااق م ااو املس اااعد اإلنس ااانية ويش ااجع اجملت ااع ال اادو عل ا ا
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موا لة تقد املساعد املناسبة العاجلة لتنفيذ الربنام اإلنساين الذي يض لع
ب يف إطار اتفاا السلم العام؛
 - 08حي ااص عي ااع ا ط ا ارا عل ا ا موا االة تيس ااع حص ااول الس ا اياو
املاادنيح احملتاااجح عل ا املساااعدات اإلنسااانية باادوو أي عاااؤق ،وكااذلت عل ا
التع اااوو م ااع مفوض ااية ا م اام املتح ااد لشا ا وو الالجئ ااح وغعل ااا م ااو الوك اااالت
اإلنس ااانية العامل ااة يف موزامبي ااق لتيس ااع إع اااد الالجئ ااح واملش اارديو إىل وط اانهم
وإعاد توطينهم عل وج السرعة؛
 - 02ي لا ااف إىل ا ما ااح العا ااام أو يض ا ا و حتقيا ااق أ ص ا ا ا اادر ما ااو
الوفورات يف تشغير ع لية ا مم املتحد يف موزامبيق ،واضعا يف االعتباار أمهياة
اض العها بواليتها عل حنو فعَّال؛
 - 21يت لع إىل التقرير املقبر امل لوب يف الفقر  03مو القارار 882
( )0223امل ا ر  5تش اريو الثاااين/نااوف رب  ،0223ال اذي ساايعده ا مااح العااام
بش ااأو م ااا إذا ك اااو ال رف اااو ااد أح اارزا تق اادما كافي ااا ومل وس ااا يف تنفي ااذ اتف اااا
الساالم العااام ،ويف الوفاااء باةاادول الاازمين املنصااوص علي ا يف الفق ارتح  3و 01
مو ذلات القارار ،ولاو التقريار الاذي ساينظر علا أساسا يف والياة ع لياة ا مام
املتحد يف موزامبيق؛
 - 20يقرر أو يبقي املسألة يد نظره النشط.

وذكاار رثاار فرنسااا ،متيل ااا بعااد التصااويتَّ ،
أو وفااد بلااده ااد أيااد
القرار ،الذي ينشئ وحد شرطة م لفة مو أكثار ماو ألاال مرا اف ،ناَّ
يعتا اارب َّ
أو هلا ااا دورا أساسا اايا يف التحضا ااع للع ليا ااة االنتهابيا ااة ويف جنا اااح
تقدمها .ويف الو ت نفس  ،يسر فرنسا َّ
أو ا مح العام تاو  ،ساباب
ا تصااادية ،فضااا تاادرةيا للعنصاار العساايري لع ليااة ا ماام املتحااد يف
موزامبيق بالتوازي ماع َوْز او الشارطة ،ماع احملافظاة علا كفااء الع لياة
ومصدا يتها .و اال َّ
إو حتاول حازب املقاوماة الوطنياة يف موزامبياق (حازب
رينامو) إىل حزب سياسي حقيقي لو أحد املفاتي اهلامة لنجاح ع لياة
الساالم ،وتس ااالم فرنس ااا يف الص ااناديق املنش ااأ ل ااذلت الغ اارض .وتس اااعد
فرنسا ااا أيضا ااا يف إنشا اااء اةا ااي املا ااوزامبيقي اةديا ااد وتسا ااالم يف متويا اار
الع لية االنتهابية.35
وذكاار رثاار امل ليااة املتحااد أو وفااد بلااده ااد ااوت تأيياادا للق ارار
نَّ ي يد بقو إنشاء عنصر شرطة تابع لألمام املتحاد  .وراا ميااار ذلات
يف ا مهي ااة أو يق اادم ا م ااح الع ااام مقرتح ااات حم اادد إىل اجملل ااس بش ااأو
اافس التدرةي للعنصار العسايري لع لياة ا مام املتحاد يف موزامبياق،
بادؤا مو أبير تارين يت اش مع عدم النير مو فعالية اض ال الع لية
بواليتها .و ال َّ
إو الع لية لي واحاد ماو أكثار ع لياات ا مام املتحاد
حلفا اام السا االم تيلفا ااة .وعنا اادما حيا ااح موعا ااد ديا ااد واليتها ااا يف م لا ااع
أيار/مايو ،فسيتعح عل اجمللس النظر يف درجة التقدم الذي أحرزت حنو
تنفيا ا ا ا ااذ االتفا ا ا ا اااا .وذكا ا ا ا اار أو االنتهابا ا ا ا ااات إو تعقا ا ا ا ااد يف تش ا ا ا ا اريو
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ا ول/أكتوبر ،سييوو مو املشيوح في ماا إذا كااو ميياو احلفااع علا
الع لي ااة بقوامه ااا احل ااا  .وم ااو مث دع ااا ال ا ارفح إىل ن ااف ”الو ااو يف
مستنقع ااالفات الا ال داعي هلا“.36
وأشار رثر الواليات املتحد إىل احليم الوارد يف القرار املتهذ للتو
الذي يدعو ال رفح إىل الوفاء بالتزاماهت ا بشير كامر و ال إنَّ يعيس
تص ا يم اجملل ااس علا ا إج اراء انتهاب ااات تشا اريو ا ول/أكت ااوبر ك ااا ل ااو
مقا اارر .و ا ااال إنَّا ا  ،م ا ااو مث ،حي ا ااص ال ا ارفح عل ا ا حتدي ا ااد ت ا ااارين حم ا اادد
لالنتهاب ااات .وذك اار امل ااتيلم أو َوْز ااو كب ااع م ااو مرا با ااي الش اارطة يف
موزامبيق سيحقق استقرار البيئة ا منية الضاروري إلجاراء انتهاباات حار
ونزيهااة .وأضااا  ،مشااددا عل ا أمهيااة اغتنااام ا ح اوال عل ا ا رض الااا
تس بتحقيق وفورات يف ع لية ا مم املتحد  ،وأو حيومة بلده ت يد
بقو ما رره اجمللس مو توسيع وحد الشرطة ب ريقاة ال تا دي إىل زيااد
تيلفة الع لية.37
وذكاار رثاار الربازياار َّ
أو وفااد بلااده أيااد الق ارار نَّا ي كااد عل ا الت ازام
اجملت ااع ال اادو س اااعد موزامبي ااق علا ا حتقي ااق تس ااوية دا لي ااة س اال ية
وداؤ ااة .ويشاادد الق ارار أيضااا عل ا احلاجااة إىل موا االة ر ااد النفق ااات
بعناية ،ولو مفهوم تلتزم ب حيومة بلده التزاما راسها .ومع ذلت ،ف َّ
ارو
ا ماار ا ل اام بيثااع ل ااو أو اجملل ااس ااد أوض ا جب ااالء أنَّا مه ااا كان اات
التعديالت الا ستجرىَّ ،
فرو غرض لذه الع ليات ال مييو أو يتعرض
لله اار بتاتااا .وأعاارب عااو عاادم ا تنااا وفااد بلااده با َّ
اأو سااحف الق اوات
العساايرية ينبغااي أو حياادع جملاارد تعااويس الزيااادات يف التياااليال الناعااة
عااو نشاار وحااد الشاارطة .وعااالو عل ا ذلاات ،فا َّ
ارو االنسااحاب السااابق
وانا ا ميي ااو أو يع اارض ع لي ااة الس االم برمته ااا لله اار وم ااو امل اارج أو
يا ا ا دي إىل مص ا اااعف تف ا ااوا الوف ا ااورات الناع ا ااة ع ا ااو ختف ا اايس القا ا اوات
العسيرية .و ال َّ
إو اجمللاس يتعاح عليا أو يراعاي الظارو السااؤد الاا
َّ
تواج ا الع ليااة ،وينبغااي أال يغاارت بااالوفورات امل يااو حتقيقهااا ،والااا ااد
تصب يف املدى البعيد أشد ضررا عل الع لية.38
موجه ااة إىل ا م ااح
المقر ر ر ررر املا ا ر  20نيس اااو/أبري اار  :0222رس ااالة َّ
العام مو الرؤيس
يف رسااالة م ر ااة  20نيساااو/أبرياار  ،320222أبلااغ رؤاايس جملااس
ا مو ا مح العام ا يلي:
تلقيات يف و ات ساابق ماو لاذا الشاهر رساالة ماو امل ثار الاداؤم ملوزامبيااق
ي ل ااف فيه ااا مس اااعد جمل ااس ا م ااو يف تعي ااح ا عض اااء ال اادوليح يف احملي ااة
االنتهابيااة ملوازمبيااق وفقااا ملااا ياانص عليا ااانوو االنتهابااات يف موزامبيااق .وجاااء

________
36
37
38
32

املرجع نفس  ،الصفحات  22إىل .26
املرجع نفس  ،الصفحتاو  26و .27
املرجع نفس  ،الصفحات  27إىل .30
.S/1994/485

الفصل الثامن – النظر في المسائل المندرجة ضمن نطاق مسؤولية مجلس األمن عن صون السالم واألمن الدوليين

أو ااانوو االنتهابااات ياانص علا َّ
يف الرسااالة َّ
أو ا عضاااء الاادوليح يف احملي ااة
يتم تعيينهم مو بليم بناء عل تو ية مو جملس ا مو.
و ام السفع أفونسو أيضا بزياري وأوض أو حيومة بلده ترى َّ
أو أفضار
مساااعد مييااو جمللااس ا مااو أو يقاادمها يف لااذا الصاادد لااي أو يبعااص اجمللااس
إلييم بقاؤ ة بأ اء املرشحح احملت لح لتهتاروا منها.

و د نظر أعضاء اجمللس يف لذا ال لف واتفقوا عل ضرور تسهير
الع لياة االنتهابياة يف موازمبياق اادر اسات اعتهم .وتعهاد أعضااء اجمللااس
ب ااالنظر يف أ اااء ع اادد م ااو املرش ااحح احملت ل ااح وع اارض ل ااذه ا اااء
بالشير الذي يرون مناسبا.
وعقاف نظار أعضااء اجمللاس يف املساألة ،طلباوا ماين أو أحيار إلاييم
اؤ ة ا اء املرفقة الا د تودوو ا تيار االااة منهاا لتعييانهم كأعضااء
دوليح يف احملي ة االنتهابية ملوزامبيق.
مرفق
مرشحون محتملون للتعيين في المحكمة االنتخابية لموزامبيق
ميشير كوت (فرنسا)
وولرت راموس دا كوستا بورتو (الربازير)
ماريانو فيالوس أويانغوريو (نيياراغوا)
واو إغناسيو غارسيا رودريغيز (شيلي)
جواو موريرا كاميلو (الربتغال).

المقر رررر امل ا ا ر  5أي ااار/م ااايو ( 0222اةلس ااة  :)3375الق ا ارار 206
()0222
يف  28نيسا ا اااو/أبريا ا اار  ،0222وع ا ا ااال با ا ااالقرار )0223( 882
امل ا ر  5تش اريو الث اااين/ن ااوف رب  0223والق ارار  )0222( 828امل ا ر
 23شباط/فرباير  ،0222دَّم ا مح العاام إىل جملاس ا ماو تقريارا عاو
ع ليااة ا ماام املتحااد يف موزامبيااق .21و ااال ا مااح العااام يف التقرياار إنَّا
عل ا الاارغم مااو َّ
أو الفاارت املش ا ولة بااالتقرير شااهدت ت ااورات لامااة يف
تنفيذ ع لية السلم ،ا يف ذلت بدء ع لية التسري يف  01آذار/ماارس
 0222الا أجري يف إطارلا يع  55يف املاؤة مو اةناود احلياوميح
و  80يف املاؤ ا ا ااة م ا ا ااو جن ا ا ااود حرك ا ا ااة املقاوم ا ا ااة الوطني ا ا ااة املوزامبيقي ا ا ااة يف
معس اايرات ،وأداء عض ااوي القي اااد العلي ااا للج ااي اةدي ااد ل َق َس ا ْام تقلو ااد
منص اابيه ا ،وت اادريف حا اوا  2 111جن اادي ،فق ااد تسا اجلت ح اااالت
ت ااأ ع كب ااع يف الع لي ااة .غ ااع أنَّا ا يف  8نيس اااو/أبري اار  ،0222التق ا ا
ال رفاو واتفقا عل أو تعجر احليومة بتج يع واهتاا وباأو تسار حركاة
املقاوم ااة الوطني ااة املوزامبيقي ااة يف تنفي ااذ ع لي ااة التسا اري  .وش ا َّاير إع ااالو
رؤاايس موزامبيااق يف  00نيساااو/أبرياار  0222إج اراء االنتهابااات العامااة

________
21

.S/1994/511

111

يف  27و  28تشا اريو ا ول/أكت ااوبر  0222ااو لام ااة إىل ا م ااام.
وعا َّارب أيض ااا عااو ني ااة ا ط ارا املوزامبيقيااة التقي ااد باإلطااار ال اازمين ال ااذي
حاادده جمل ااس ا مااو إلمت ااام الع لي ااة .وعل ا ال اارغم مااو بع ااس الش اواغر
املتعلق ااة باملش اااكر اللوجس ااتية واملالي ااة وااا ااة بتحدي ااد متثي اار ا ح ازاب
السياسااية وبالو ااول دوو ع اااؤق إىل عيااع مقاطع ااات موزامبيااق ،أع اارب
ا ماح العاام عاو اقتا يف إميانياة تنظايم انتهابااات حار ونزيهاة ،شاري ة
اسااتيفاء بع ااس الشااروط ال اادنيا ،مثاار و ااول ةنااة االنتهاب ااات الوطني ااة
وأجهزهت ا ااا الفرعي ا ااة دوو ع ا اااؤق إىل عي ا ااع املن ا اااطق يف البل ا ااد ،ومش ا اااركة
ا حا ازاب السياس ااية علا ا أوس ااع ن اااا ري ااو وعلا ا عي ااع مس ااتويات
الع لي ا ا ااة االنتهابي ا ا ااة ،والتزامه ا ا ااا الت ا ا ااام وغ ا ا ااع املش ا ا ااروط بقب ا ا ااول نت ا ا اااؤ
االنتهابات.
وأفااد ا ماح العاام عاو إحاراز تقادم كباع يف إعااد تاوطح املشاارديو
دا ليااا والالجئااح املااوزامبيقيح العاؤااديو مااو البلااداو اجملاااور  .وذكاار يف
ل ااذا الصا اادد أنَّا ا س اايعجر وتا ااع برنا ااام إزال ااة ا لغا ااام لض ا ا او إح ا اراز
ا ا ااالل ا ش ا ا ااهر القادم ا ا ااة يف نق ا ا اار املش ا ا اارديو دا لي ا ا ااا
تق ا ا اادم ك ا ا ااا
والعاؤ ا ا ااديو ،وتيس ا ا ااع احل ل ا ا ااة االنتهابي ا ا ااة .و ا ا ااال َّ
إو اس ا ا اات رار تق ا ا ااد
املساعد هلذه اا ط وإلعااد إدماال اةناود املسارحح يف اجملت اع املادين
عنص ا اار حاس ا اام يف اةه ا ااود العام ا ااة الرامي ا ااة إىل حتقي ا ااق س ا ااالم داؤ ا اام يف
موزامبيق.
وأو ا مح العام ،مشددا علا الادور احلياوي الاذي تضا لع با
ع ليااة ا ماام املتحااد يف موزامبيااق ،بت ديااد واليتهااا بق اوام فااس ح ا
 30تشريو ا ول/أكتاوبر  .200222وا ارتح أيضاا أو يبادأ عياع ا فاراد
العس اايريح وأف اراد الش اارطة ومعظ اام م ااودفي ال اادعم الت ااابعح للع لي ااة يف
العااود إىل أوطاااهنم فااور انتهاااء فاارت الواليااة ،حبيااص تااتم تصاافية الع ليااة
حبلول  30كانوو الثاين/يناير .0225
ويف اةلسة  ،3375املعقود يف  5أيار/مايو  ،0222أدرل جملس
ا مو تقرير ا مح العام يف جدول أع ال  .وبعد إ رار جدول ا ع ال،
دع ااا جملا ااس ا ما ااو رثا اار موزامبيا ااق ،بنا اااء عل ا ا طلب ا ا  ،إىل املشا اااركة يف
وج الرؤيس (نيجعياا)
املنا شة بدوو أو ييوو ل احلق يف التصويت .مث َّ
انتباه أعضاء اجمللس إىل نص مشرو رار كاو د أتعد الل مشاورات
22
ووج ا ا ا انتب ا ا ااالهم أيض ا ا ااا إىل رس ا ا ااالة م ر ا ا ااة 02
اجملل ا ا ااس الس ا ا ااابقة َّ .
موجهة إىل ا مح العام مو رثر موزامبيق 23حيي
نيساو/أبرير َّ 0222
فيهااا عل ااا بااأو االنتهابااات سااتجرى يف موزامبيااق يف  27و  28تشاريو
ا ول/أكتوبر.
و ال رثر موزامبيق إنَّ مع ا رتاب التارين َّ
احملدد ،تركز حيومة بلده
الت امها عل ما ال يزال يتعح القيام ب للقضاء عل عيع العواؤق الاا

________
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تق ااال يف طري ااق التنفي ااذ اليام اار حي ااام اتف اااا الس االم .وأض ااا أنَّا ا
م ااا زال يتع ااح إمت ااام ع لي ااة ي ااع الق اوات ،وأو حرك ااة املقاوم ااة الوطني ااة
املوزامبيقي ااة تق اادم بع ااد ع اادد مقاتليه ااا املزم ااع تس اارحيهم يف ما اوا عهم.
ويف ما يتعلق بتشيير و الدفا املوزامبيقياة ال يازال ال رياق طاويال أماام
السل ات املوزامبيقية للتغلف علا النتااؤ الناشائة عاو حااالت التع يار
املنهجي ولبلو وام القوات املنصاوص عليا يف االتفااا .وأكاد أو هلاذه
املساألة أمهيااة حا ااة يف إةاااد بيئاة مناساابة تفضااي إىل إجاراء االنتهابااات
العامااة .وأرد اااؤال َّ
إو عاادد الق اوات البااالغ  31 111فاارد املنصااوص
علي يف االتفاا لو نفس عدد غع كا لتح لها مس ولياهتا كاملاة يف
بلااد ساااحة موزامبيااق الشاسااعة ،وأي فااس آ اار هلااذا العاادد ااد ي ا ار
تأاعا عا عل در البلد عل الدفا عو نفس  .وأضا َّ
أو حيومة
بل ااده ت ي ااد متام ااا مب اادأ حتدي ااد موع ااد هن اااؤي حاس اام لتج ي ااع وتس ا اري
القاوات ،مااع أ ااذ احلقاااؤق الساااؤد يف امليااداو ،والتقااو الاازمين لتشاايير
ااو ال اادفا املوزامبيقي ااة اةدي ااد واحل ل ااة االنتهابي ااة يف االعتب ااار .ول ااذا
يت لف أو تع ر احليومة وحركة املقاومة الوطنية املوزامبيقية معاا بشاير
وايااق مااع ع ليااة ا ماام املتحااد يف موزامبيااق بغيااة حتقيااق توافااق يف ا راء
بش ااأو ل ااذه املس اااؤر احلا ااة .واس اات رد اااؤال َّ
إو حيوم ااة بل ااده تش ااعر
ب ا ااالقلق بص ا اافة ا ا ااة إزاء احمل ا اااوالت املتزاي ا ااد ال ا ااا تق ا ااوم هب ا ااا حرك ا ااة
املقاوما ااة الوطنيا ااة املوزامبيقيا ااة ما ااو أجا اار إاا ااار مسا اااؤر جديا ااد وغريبا ااة
ع ااو االلتزام ااات املتعه ااد هب ااا وج ااف اتف اااا الس االم ،ميينه ااا أو تق ا لاوض
تنفي ااذه وأو تفض ااي بالت ااا إىل عوا ااف غ ااع منظ ااور  .ويف اات ااام ،ااال
إنَّا ا ا علا ا ا ال ا اارغم م ا ااو عي ا ااع امله ا ااام املاال ا ااة ال ا ااا ت ا اانم ع ا ااو التح ا اادي،
َّ
فرو الظرو السياسية الرؤيسية إلجناز ع لية ا مم املتحد يف موزامبياق
يف الو اات املناسااف باتاات مهيااأ  .وغايااة مااا يلاازم لااي مساااعد ا طارا
عل ا ا ترع ا ااة إرادهت ا ااا السياس ا ااية إىل ا ا اوات ع لي ا ااة وتش ا ااجيعها علا ا ا
ذلت.22
وتيل اام رث اار الربازي اار ب اار التص ااويت ،فق ااال َّ
إو دور ع لي ااة ا م اام
املتحد يف موزامبيق حيوي يف اجملالح السياسي والعسيري ،وأعرب عو
القلااق إزاء احت ااال فااس العنصاار العساايري لع ليااة ا ماام املتحااد يف
موزامبيااق ،ا ماار الااذي يعاارض لله اار ع ليااة للساالم الااا أوشاايت أو
تتول بالنجاح .ويشاطر وفد بلده تقدير ا ماح العاام أو ختفايس عنصار
املشااا أماار سااابق وان ا أيضااا .وأشااار إىل الق ارار  ،)0222( 828مااو
حيااص نص ا عل ا عاادم إج اراء فااس يف القااو اإلعاليااة لع ليااة ا ماام
املتحد يف موزامبيق إذا كاو ذلات اافاس سايحول دوو الوفااء بواليتهاا
فع اال ،و ااال َّ
إو وفااد بلااده كاااو يفضاار اختاااذ إج اراء تلااال عااو
بشااير َّ
اإلج اراء ال اوارد يف مشاارو الق ارار .وأضااا أو وفااد بلااده سيصااوت مااع
ذلاات م ياادا مشاارو القارار لسااببح أساساايح :مااو ناحيااة ،نظارا اللت ااام
الربازير اليبع والتزامها بتقدم الع لية السياسية يف موزامبيق ،ومو ناحية
أ اارى ،نظا ارا َّو مش اارو القا ارار ة اادد التا ازام اجملت ااع ال اادو س اااعد
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موزامبي ا ااق يف س ا ااعيها م ا ااو أج ا اار حتقي ا ااق الس ا االم واالس ا ااتقرار السياس ا ااي
الدا لي.25
وبعد ذلات طتارح مشارو القارار للتصاويت واعتت اد باإلعاا بو اف
القرار  ،)0222( 206ويف ما يلي نص :
َّ
إو جملس ا مو،
إذ ي كا ا ا ااد ما ا ا ااو جديا ا ا ااد ا ا ا ا اراره  )0222( 782امل ا ا ا ا ا ر  03تشا ا ا ا ا اريو
ا ول/أكتوبر  0222وعيع رارات الالحقة،
و ااد نظ اار يف تقري اار ا م ااح الع ااام املا ا ر  28نيس اااو/أبري اار  0222ع ااو
ع لية ا مم املتحد يف موزامبيق،
وإذ ييارر تأكيااد ا مهياة الااا يوليهاا التفاااا السالم العااام ملوزامبياق ،ووفاااء
عيع ا طرا بالتزاماهتا وجف االتفاا يف حين وحبسو نية،
وإذ يثااين عل ا جهااود ا مااح العااام ،ورثل ا اااااص ،ومستشاااره اااااص،
وأفراد ع لية ا مم املتحد يف موزامبيق ،يف السعي إىل تنفياذ الوالياة املوكلاة إىل
الع لية تنفيذا تاما،
وإذ يثاين أيضااا علا الاادور الااذي اماات با منظ ااة الوحااد ا فريقيااة ،مااو
الل امل ثر اااص مينها العام ،يف تنفيذ اتفاا السلم العام،
وإذ ي كااد مااو جديااد أو شااعف موزامبيااق يتح اار املس ا ولية النهاؤيااة عااو
النجاح يف تنفيذ اتفاا السلم العام،
وإذ ي كااد مااو جديااد أيضااا ا تناعا بااأو حاار النازا يف موزامبيااق مااو شااأن
أو يسهم يف إحالل السلم وا مو،
وإذ يرح ااف بالتق اادم ال ااذي أتح اارز يف تنفي ااذ اتف اااا الس االم الع ااام ،وبص اافة
ا ااة مااا أعلن ا رؤاايس موزامبيااق مااو أو االنتهابااات س ااتجرى يف  27و 28
تشريو ا ول/أكتوبر ،0222
وإذ يع اارب ع ااو القل ااق ،م ااع ذل اات ،إزاء الت ااأ ع يف التنفي ااذ الت ااام ل اابعس
اةوانف الرؤيسية مو اتفاا السلم العام،
وإذ ي كااد احلاجااة إىل التعاااوو عل ا أوع َو ْج ا ريااو مااو جانااف حيومااة
موزامبيا ااق وحركا ااة املقاوما ااة الوطنيا ااة املوزامبيقيا ااة م ا ااع ع ليا ااة ا م ا اام املتحا ااد يف
موزامبيق ،ا يف ذلت التعاوو مع عنصر الشرطة التابع هلا،
 - 0يرحف بتقرير ا مح العام امل ر  28نيساو/أبرير 0222؛
 - 2يرحف أيضا باحملافظة عل و ال إطالا النار ،وبدء تسري عياع
الق اوات ،ونقاار ا ساالحة إىل مسااتودعات إ لي يااة لألساالحة ،وتنصاايف القياااد
العليا ،وبدء الربنام التدري لقو الدفا املوزامبيقية اةديد ؛
 - 3يرحااف كااذلت بباادء َوْز مرا ب ااي الشاارطة التااابعح لألماام املتحااد
عل ا النحااو الااذي أذو ب ا يف الفقاار  2مااو الق ارار  )0222( 828امل ا ر 23
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شباط/فرباير  ،0222وي كد ا مهية الا يعلقها عل تعاوو ا طرا عل أوع
َو ْج مع مرا باي الشرطة التابعح لع لية ا مم املتحد يف موزامبيق؛

 - 2حيص عيع ا طرا علا أو حتارتم التزاماهتاا وجاف اتفااا السالم
العام احرتاما كامال ،وبصفة ا ة:
(أ) أو تتي لع لية ا مم املتحد يف موزامبيق ،ا يف ذلت ملارا
الشرطة ،إميانية الو ول دوو عواؤق إىل املناطق اااضعة لسي رهتا؛
(ب) أو تتااي ة يااع القااوى السياسااية يف البلااد إميانيااة الو ااول
دوو عواؤا ااق إىل املن ا اااطق اااض ا ااعة لس ا ااي رهتا ،بغيا ااة كفال ا ااة ي ا ااام نش ا اااط
سياسي حر يف إ ليم موزامبيق بأسره؛

 - 5يالحم ،بصافة ا اة ،اة ا ماح العاام ،علا النحاو املباح يف
الفق ارات  20إىل  25م ااو تقري ااره ،إلع اااد َوْز أف اراد ع لي ااة ا م اام املتح ااد يف
الفعال؛
موزامبيق ،دوو اإل الل باالض ال بواليتها عل النحو َّ
 - 6يرحااف باارعالو رؤاايس موزامبيااق يف  00نيساااو/أبرياار  0222بااأو
االنتهابات ساتجرى يف  27و  28تشاريو ا ول/أكتاوبر  ،0222وباساتهالل
أع ال ةنة االنتهابات الوطنية وإنشاء مياتبها اإل لي ية يف عيع أحنااء البلاد،
ويياارر تأكيااد ا مهيااة الااا يعلقهااا علا إجاراء االنتهابااات يف لااذا املوعااد ،مااع
بدء التسجير االنتهايب يف  0حزيراو/يوني 0222؛
 - 7ي لااف إىل ا ط ارا املوزامبيقيااة تأييااد الع ليااة االنتهابيااة ،ااا يف
ذلاات أع ااال ةنااة االنتهابااات الوطنيااة ،عل ا النحااو املبااح يف الفقاار  50مااو
تقرير ا مح العام؛
 - 8يع اارب ع ااو لق ا  ،م ااع ذل اات ،حل اااالت الت ااأ ع املس اات ر يف تنفي ااذ
اةوانااف الرؤيسااية التفاااا الساالم العااام ،وبصاافة ا ااة يااع وتساري الق اوات
واملليشاايات والقاوات شااب العساايرية ،وتشاايير ااو الاادفا املوزامبيقيااة اةديااد
وفقا للجدول الزمين َّ
املنق و ا يتفق مع الفقر  01ماو القارار )0223( 882
امل ا ر  5تش اريو الث اااين/ن ااوف رب  ،0223وي ل ااف إىل ا ط ارا االمتث ااال الت ااام
ة يع أحيام اتفاا السلم العام؛
 - 2يشاايد يف لااذا الصاادد باالتفاااا الااذي عتقااد بااح رؤاايس موزامبيااق،
الس اايد جا اواكيم شيس ااانو ،ورؤ اايس حرك ااة املقاوم ااة الوطني ااة املوزامبيقي ااة ،الس اايد
أفونسااو دالكامااا ،يف  8نيساااو/أبرياار  ،0222والقاضااي بااأو تعج ار حيومااة
موزامبيااق بتج يااع واهتااا ،وأو تسا لار حركااة املقاومااة الوطنيااة املوزامبيقيااة ا
تسري واهتا؛
 - 01حي ا ااص ا ط ا ا ارا عل ا ا ا الوفا ا اااء باملوعا ا ااديو املسا ا ااتهدفح ،ومها ا ااا
 0حزياراو/يونيا  0222لالنتهاااء ماو ياع القاوات و  05متاوز/يوليا 0222
للفرا مو ع لية التسري ؛
 - 00يشاادد علا احلاجااة إىل أو تيفاار ا طارا تزويااد ع ليااة ا ماام
املتح ا ااد يف موزامبي ا ااق باملعلوم ا ااات الد يق ا ااة ع ا ااو أع ا ااداد القا ا اوات ال ا ااا ي ا ااتم
يعهاا بعااد وأو تتااي لع ليااة ا مام املتحااد يف موزامبيااق إميانيااة الو ااول إىل
عيااع واعاادلا العساايرية للتحقااق مااو املعاادات العساايرية ومااو عاادد املقاااتلح
ال ااذيو م ااا زالا اوا ااارل من اااطق التج يا اع وأو ت اازود الع لي ااة بقا اواؤم وافي ااة بتل اات
املعدات؛
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 - 02ي لااف إىل ا ط ارا أو تيفاار تاادريف أ ص ا عاادد ريااو مااو
اةنااود لقااو الاادفا املوزامبيقيااة اةديااد باار إجاراء االنتهابااات ،وي لااف أيضااا
إىل حيوم ااة موزامبي ااق أو تق اادم ال اادعم الس ااو ي والتق ااين لتش اايير ااو ال اادفا
املوزامبيقيااة اةدي ااد  ،ااا يف ذلاات ا ج ااور املعت ااد للق اوات ،وأو تب اادأ يف نق اار
مرافق الدفا املركزية إىل يادهتا؛
 - 03يعاارب عااو تقااديره لل ليااة املتحااد لربي انيااا العظ ا وآيرلناادا
الشا الية وفرنساا والربتغااال ملساامهتها يف إنشااء ااو الادفا املوزامبيقياة اةديااد ،
وإلي اليا ا ا اا وزمبا ا ا اابوي ملا ااا دمتا ا ااه ما ااو ع ا ااروض لل سا اااعد اإلض ا ااافية يف ل ا ااذا
الصدد؛
 - 02يشاادد علا أمهيااة التقاادم احملاَارز يف جمااال إزالااة ا لغااام ومااا يتصاار
ب مو تدريف يف موزامبيق ،ويرحف باعتزام ا مح العام التعجير بتنفيذ برنام
ا مم املتحد يف لذا اجملال ويعرب عو تقديره للبلداو الا دمت مسااعد يف
لذا الصدد؛
 - 05يناشد اجملت ع الدو أو يقادم املسااعدات املالياة الالزماة لتيساع
تنفي ا ااذ اتف ا اااا الس ا االم الع ا ااام ،وأو يق ا اادم أيض ا ااا تربع ا ااات مالي ا ااة إىل الص ا ااندوا
االسااتئ اين لل ساااعد التقنيااة والصااندوا االسااتئ اين اااااص لتقااد املساااعد
إىل ا حزاب السياسية املسجلة؛
 - 06يالحا اام م ا ااع التق ا اادير اس ا ااتجابة اجملت ا ااع ال ا اادو الحتياج ا ااات
موزامبيق مو املساعد اإلنسانية ويناشد اجملت ع الدو موا لة تقاد املسااعد
املناساابة والعاجلااة لتنفيااذ ال اربام اإلنسااانية املض ا لع هبااا يف إطااار اتفاااا الساالم
العام؛
 - 07ي كد مو جديد تشجيع لل جت ع الدو عل تقاد املسااعد
املناسبة والعاجلة لتنفيذ اة تساري القاوات بو افها مي لاة للجهاود املبذولاة
حاليا يف إطار برنام املساعد اإلنسانية؛
 - 08يث ا ااين عل ا ا ا اةه ا ااود الا ا ااا تب ا ااذهلا ا م ا اام املتح ا ااد  ،والوكا ا اااالت
املتهصصااة ،والوكاااالت اإلنسااانية ا اارى العاملااة يف موزامبيااق ،وحيااص عي ااع
ا ط ا ارا املوزامبيقيا ااة عل ا ا موا ا الة تيسا ااع إميانيا ااة و ا ااوهلا دوو عواؤا ااق إىل
السياو املدنيح احملتاجح وموا لة التعااوو ماع مفوضاية ا مام املتحاد لشا وو
الالجئ ااح والوك اااالت اإلنس ااانية ا اارى يف تنفي ااذ ال ا اربام اةاري ااة الرامي ااة إىل
املساعد عل إعاد توطح املشرديو والالجئح املتبقح؛
 - 02يقارر دياد والياة ع لياة ا مام املتحاد يف موزامبياق لفارت أ اع
حا  05تشاريو الثاااين /نااوف رب  0222باااحلجم املبااح يف الفقارات  22و 22
و  25م ااو تقري اار ا م ااح الع ااام املا ا ر  28نيس اااو/أبري اار  ،0222رلن ااا بقي ااام
جملااس ا مااو باسااتعراض حالااة واليااة ع ليااة ا ماام املتحااد يف موزامبيااق حبلااول
 05متوز/يولي  0222عل أساس تقرير يقدم ا ماح العاام علا النحاو املباح
يف الفق ا ا ا اار  55م ا ا ا ااو تقري ا ا ا ااره املا ا ا ا ا ر  28نيس ا ا ا اااو /أبري ا ا ا اار ،وأيض ا ا ا ااا حبل ا ا ا ااول
 5أيلول/سبت رب  0222عل أساس تقرير الحق يقدم ا مح العام؛
 - 21ي لاف إىل ا ماح العاام أو ييفار إبقااء جملاس ا ماو علا علاام
بانتاظام بتنفيذ اتفاا السلم العام ،وبصفة ا ا اة بتج يع وتساري القوات؛
 - 20يقرر أو يتبقي املسألة يد نظره النشط.
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وتيلاام رث اار الوالي ااات املتح ااد بعااد التص ااويت ،فق ااال َّ
إو حيوم ااة
بلده تتو ع مو اةانبح أو يتعاونا مع ع لياة ا مام املتحاد يف موزامبياق
يف التحقااق مااو عاادد الق اوات املتبقيااة الااا ستسا لارح يف مناااطق التج يااع
ويف املوا ع ارل مناطق التج يع عل حد ساواء ،وأو يفعاال كار ماا يف
وس ا ا ااعه ا للتعجي ا ا اار بتس ا ا اارحيها .وأض ا ا ااا َّ
أو الص ا ا ااعوبات القاؤ ا ا ااة يف
مااا يتصاار بتشاايير اةااي اةديااد تثااع القلااق أيضااا ،و ااا أو التهلااال
واال تصاد الراكد مها التهديد احلقيقي مو موزامبيق ،ينبغاي النظار بتاأو
يف إنش اااء ج ااي وط ااين جدي ااد أ ااغر .ويي ااو مص اادر آ اار للقل ااق يف
االفتقار الظالر إىل التعاوو الذي يواجه مرا بو الشرطة املدنياة التاابعوو
لع لي ااة ا م اام املتح ااد يف موزامبي ااق م ااو س اال ات الش اارطة املوزامبيقي ااة.
ولعنصاار الشاارطة املدنيااة التابعااة لألماام املتحااد دور أساسااي يف مساااعد
الشاارطة املوزامبيقيااة عل ا هتيئااة الظاارو الالزمااة إلج اراء انتهابااات حاار
ومنصفة ،وةف تسهير َوْزعها بير طريقة رينة.26

وذكر رثر االحتاد الروسي َّ
أو القرار الاذي اختاذه جملاس ا ماو للتاو
ي لف بوضوح إىل ال رفح املوزامبيقيح التعجير بالتنفيذ اليامر التفاا
السلم .ومو املساؤر ذات ا مهية ااا ة تلت املتعلقاة بتج ياع وتساري
القوات وإنشاء جي جديد .وأكاد يف لاذا الصادد أمهياة أحياام القارار
الا ااا حتا ااص ال ا ارفح عل ا ا أو يصا ااححا عل ا ا حنا ااو فعَّا ااال اال ا ااتالالت
والتفاوتات ،والا تدعو ال رفح إىل التقيد باةدول الزمين احملادَّد لع لياة
الساالم ،الااذي سيساااعد عل ا تعزيااز منااا الثقااة والتعاااوو بينهااا يف لااذه
املرحلة اهلامة مو مراحر التسوية.27

و ال الرؤيس ،متحداا بصفت رثر نيجعياَّ ،
إو القرار الذي تاختذ توا
يأت يف حين فقط بر لو رار سليم جدا أيضاا .فهاو ،أوال ،حماق يف
ديا ااد واليا ااة ع لي ا ااة ا ما اام املتحا ااد يف موزامبي ا ااق إىل ما ااا بعا ااد موع ا ااد
االنتهابااات وذلاات ليااي يتااي و تااا كافيااا السااتقرار ا وضااا  .اانيااا ،أنَّا
ي لف إىل ال رفح  -و صو ا حركة املقاوماة الوطنياة املوزامبيقياة  -أو
ميتااثال امتثاااال كااامال ة يااع أحيااام اتفاااا الساالم ،وأو يعج اال بتج يااع
القوات وبوتع تسري القوات .االثا ،يناشد القرار ال رفح ،يف ما يتعلاق
بقااو الاادفا املوزامبيقيااة ،أو ييفااال تاادريف أكاارب عاادد ريااو مااو اةنااود
باار أو اارى االنتهابااات .أ ااعا ،يرحااف الق ارار با َاوْز مرا ب ااي الشاارطة
الت ااابعح لألم اام املتح ااد ك ااا أذن اات ب ااذلت الفق اار  2م ااو القا ارار 828
( )0222املا ا ر  23ش ااباط/فرباي اار  ،0222وي ك ااد علا ا ا مهي ااة ال ااا
يوليه ااا اجملل ااس للتع اااوو الت ااام م ااو جان ااف ال ا ارفح م ااع مرا با ااي الش اارطة
التابعح لع لية ا مم املتحد يف موزامبيق.28
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المقر رررر امل ا ا ر  02متا ااوز/يولي ا ا ( 0222اةلسا ااة  :)3216بيا اااو ما ااو
الرؤيس
يف  7متوز/يولي  ،0222وع اال باالقرار  )0222( 206املا ر 5
أيار/ماايو  ،0222ادَّم ا ماح العاام إىل جملاس ا ماو تقريارا عاو ع لياة
ا ماام املتحااد يف موزامبيااق 22تناااول في ا بالتفصااير أمااورا منهااا اةاادول
الزمين إلغالا البعثة وسحف أفرادلا العسيريح واملدنيح.
وأفاااد ا مااح العااام يف التقرياار عااو إح اراز تقاادم كبااع ،ال سااي ا يف
ما يتعلق باالنتهابات ،الا تسع ،بصفة عاماة ،ا ع اال التحضاعية هلاا
وفق ا ااا للج ا اادول ال ا اازمين احمل ا اادد .وأوض ا ا أو تس ا ااجير الن ا ااا بح ب ا اادأ يف
 0حزيراو/يوني  ،0222وأو لذه الع لية متضي بصور تمرضية .غع أنَّ
أع اارب ع ااو لق ا إزاء الت ااأ ع يف ي ااع الق اوات وتس اارحيها ويف ت اادريف
أفراد اةي اةديد وتشييل  .وأشار إىل َّ
أو جملس ا ماو حاص ال ارفح
املوزامبيقيح يف راره  )0222( 206علا الوفااء باملوعاديو املساتهدفح
ومه ا ااا  0حزي ا ا اراو/يوني ا ا ا  0222لالنتها ا اااء م ا ااو ي ا ااع الق ا ا اوات و 05
متااوز/يوليا  0222لالنتهاااء مااو ع ليااة التساري  .ويف حااح بلاات حركااة
املقاومة الوطنية املوزامبيقية املوعديو النهاؤيح ،ف َّ
ارو احليوماة أعلنات أهناا
لاو يتسال هلاا الوفاااء باملوعاديو املساتهدفح اللااذيو حاددمها اجمللاس وأهناا
ساتنتهي مااو يااع واهتاا حبلااول  0متااوز/يوليا ومااو تساارحيها حبلااول 05
آب/أغس ا ا س  .0222وذك اار ا م ااح الع ااام يف ل ااذا الص اادد أنَّا ا ما ااو
احلت ا ااي التعجي ا اار بتج ي ا ااع الق ا اوات وتس ا اري ا اوات ال ا ارفح ،بدرج ا ااة
احملددَّ .
ملحودة ،مو أجر الوفاء باملوعد النهاؤي َّ
وحذر مو ر وجود
االاااة جيااو يف موزامبيااق أاناااء فاارت االنتهابااات ،يف حالااة عاادم إمتااام
ي ااع وتسا اري ا اوات احليوم ااة وحرك ااة املقاوم ااة الوطني ااة املوزامبيقي ااة يف
حدود املواعيد املتفق عليها وبقاء عدد كبع مو اةنود الذيو و ع عليهم
اال تي ااار م ااو أج اار االنضا ا ام إىل ا اوات ال اادفا املوزامبيقي ااة يف من اااطق
التج يااع .و ااال َّ
إو لااذا ااد يشااير هتدياادا اعا لالسااتقرار ،وبالتااا
إلجراء انتهابات حر ونزيهة والتشيير السل ي حليومة جديد .
وأشار ا مح العام إىل أنَّ مو املقرر بدء سحف ا فراد العسيريح
وامل اادنيح الت ااابعح لع لي ااة ا م اام املتح ااد يف موزامبي ااق بع ااد انتهاب ااات
تش ا اريو ا ول/أكتا ااوبر مباشا اار واالنتها اااء ما ااو ذلا اات با اار هنايا ااة كا ااانوو
الث اااين/ين اااير  .0225غ ااع أنَّا ا الح اام أو ااة االنس ااحاب مش ااروطة
ااا يل ااي( :أ) النجاااح يف إج اراء انتهابااات س ال ية وحاار ونزيه ااة يف 27
و  28تشا اريو ا ول/أكت ااوبر 0222؛ (ب) إع ااالو نت اااؤ االنتهاب ااات
يف موع ا ااد ال يتج ا اااوز  02تشا ا اريو الث ا اااين/ن ا ااوف رب 0222؛ (ل( إ ام ا ااة
حيومااة جديااد يف الو اات احملا َّادد .وإذا احتااال ا ماار إج اراء ا ارتا ااااو
النته اااب ال ا ارؤيس ،ا ااد يل اازم أو يقا ااوم اجمللا ااس بتع اادير اةا اادول الا اازمين
النسحاب عنا ر معينة مو ع لية ا مم املتحد يف موزامبيق.
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ويف اةلس ا ااة  ،3216املعق ا ااود يف  02مت ا ااوز/يوليا ا ا  ،0222أدرل
جملس ا مو يف جدول أع الا تقريار ا ماح العاام .وعقاف إ ارار جادول
ا ع ااال ،دعااا اجمللااس رثاار موزامبيااق ،بناااء عل ا طلب ا  ،إىل املشاااركة يف
وج ا ا ا ال ا ا ارؤيس
املنا ش ا ااة با ا اادوو أو ييا ا ااوو ل ا ا ا احلا ا ااق يف التصا ا ااويت .مث َّ
موجهة مو رثر موزامبيق
(باكستاو) نظر أعضاء اجمللس إىل نص رسالة َّ
إىل ا مااح الع ااام 51حيياار هب ااا بيانااا دم ا رؤاايس وف ااد احليومااة إىل ةن ااة
و ااال إطااالا النااار أاناااء اجت اعهااا املعقااود يف مااابوتو ،يف  2متااوز/يوليا
 ،0222بشأو ع لية السلم اةارية يف موزامبياق .وأعلاو الارؤيس أناَّ اد
أتذو لا  ،عقااف املشاااورات الااا أتجرياات يف مااا بااح أعضاااء اجمللااس ،بااأو
يد بالبياو التا نيابة عو اجمللس:50
يالحاام جملااس ا مااو مااع التقاادير تقرياار ا مااح العااام املا ر  7متااوز/يوليا
 0222ع ااو ع لي ااة ا م اام املتح ااد يف موزامبي ااق .ويث ااين اجملل ااس عل ا ا امل ث اار
اااااص لألمااح العااام وعل ا أف اراد ع ليااة ا ماام املتحااد يف موزامبيااق ةهااودلم
الا مو شأهنا دعم تنفيذ اتفاا السلم العام يف موزامبياق .ويعارب عاو اسات رار
متتعهم ساند اجمللس الياملة.
ويرحا ااف اجمللا ااس بالتق ا اادم اليبا ااع احملا ا َارز يف تنفي ا ااذ اتفا اااا السا االم العا ااام،
ال سي ا يف اجملال االنتهايب ،إالَّ أن ال يزال يشعر بالقلق الست رار تأ ر تنفيذ
بعس اةوانف الرؤيساية ماو االتفااا .ويسااور اجمللاس القلاق بشاير ااص إزاء
حاااالت التااأ ع الااا مااا زالاات حتاادع يف تساري الق اوات وتشاايير ااو الاادفا
املوزامبيقيااة اةدي ااد  .ويف ل ااذا الص اادد ،يياارر اجملل ااس دعوت ا ال اوارد يف الق ارار
 )0222( 206املا ر  5أيااار/مااايو  0222بااأو متتثار ا طارا امتثاااال كااامال
ة يع أحيام االتفاا.
وما ا ا ااو الضا ا ا ااروري إجنا ا ا اااز ع ليا ا ا ااة تس ا ا ا اري عيا ا ا ااع الق ا ا ا اوات حبلا ا ا ااول 05
آب/أغس ا س  ،0222عل ا حن ااو م ااا اتفق اات علي ا ا طا ارا  ،وأو ي ااتم علا ا
النحو املالؤم التغلف بسارعة ومروناة ،بار إجاراء االنتهاباات ،علا الصاعوبات
الااا تعاارتض تشاايير ااو الاادفا املوزامبيقيااة اةديااد طبقااا لقوامهااا املتفااق علي ا
وفقا التفاا السلم العام.
ويرح ااف اجملل ااس بق ارار احليوم ااة املوزامبيقي ااة ال ااذي أعلنت ا م ا را بتس االيم
املوجااودات ،ااا فيهااا املعاادات واملنشااآت ،امل لوكااة للقاوات املساالحة املوزامبيقيااة
إىل ااو الاادفا املوزامبيقيااة اةديااد حبلااول  05آب/أغس ا س  ،0222وي كااد
مااو جديااد أمهيااة أو تقاادم احليومااة كاار مااا يلاازم مااو دعاام إلنشاااء ااو الاادفا
املوزامبيقية اةديد .
وي كد اجمللس ما إل الح املناطق الا تساينها أعاداد كباع ماو العاؤاديو
مو أمهية بالنسبة لع لية السلم ،اا يف ذلات تنفياذ برناام فعَّاال إلزالاة ا لغاام.
ويف لذا الصدد ،حياص علا إياالء أولوياة عالياة نشا ة إزالاة ا لغاام والتادريف
املتصر هبا.
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إو اجملل ااس ،يف ا اراره  ،)0222( 206اارر ديا ااد والي ااة ع ليا ااة ا ما اام
املتحا ااد يف موزامبيا ااق لفا اارت أ ا ااع ح ا ا  05تش ا اريو الثا اااين/نا ااوف رب ،0222
ورحا ااف با اارعالو رؤا اايس عهوريا ااة موزامبيا ااق إج ا اراء االنتهابا ااات يف  27و 28
تشريو ا ول/أكتوبر  .0222ولاو ي كاد ماو جدياد ا مهياة الاا يوليهاا إلجاراء
االنتهابات يف لذه املواعيد ،ك ا ي كد عل احلاجة إىل اختااذ اوات إضاافية
حا ااة لتحقيااق لااذه الغايااة .وي كااد اجمللااس ،يف لااذا الصاادد ،أنَّا ال جمااال ملزيااد
مااو الت ااأ ع يف ع ليااة التس اري ويف تش اايير ااو ال اادفا املوزاميبقيااة اةدي ااد .
ويتو ع اجمللس أو توا ر ا طرا تعاوهنا مع ع لية ا مم املتحد يف موزامبيق
ومع بعضها البعس لض او تنفيذ اتفاا السلم العام باليامر ويف حين .
وي كااد اجمللااس ماار أ اارى أمهيااة امتااداد اإلدار املدنيااة لتش ا ر عيااع أحناااء
موزامبيق باعتبار أو ذلت أمر ضاروري إلجاراء انتهاباات حار ونزيهاة .ويف لاذا
الص اادد ،ي ك ااد م ااو جدي ااد ن ااداءه إىل عي ااع ا ط ارا  ،و ا ااة حرك ااة املقاوم ااة
الوطنية املوزامبيقية ،ليي تتي ة يع القوى السياسية يف البلد الو ول امليساور
إىل املناطق الا تقع حتت سي رهتا ،ضا انا مل ارساة النشااط السياساي حبرياة يف
عيع أحناء موزامبيق.
ويع اارب اجملل ااس ع ااو اعتزام ا تأيي ااد نت اااؤ االنتهابااات ش اري ة أو تش ااهد
تق ااارير ا م اام املتح ااد بأهن ااا ح اار ونزيه ااة ،وي ااذ لكر عي ااع ا حا ازاب املوزامبيقي ااة
بالتزامها وجف اتفاا السلم العام بأو حترتم النتاؤ احرتاما كامال.
وسا ا ااينظر اجمللا ا ااس يف إيفا ا اااد بعث ا ا اة ،يف الو ا ا اات املناسا ا ااف ،إىل موزامبيا ا ااق
السابر لض ا او تنفيااذ اتفاااا الساالم العااام
للتباحااص مااع ا طارا بشااأو أفضاار ت
تنفيااذا كااامال ويف حينا  ،وإجاراء االنتهابااات يف املواعيااد املتفااق عليهااا و وجااف
الشروط الوارد يف االتفاا.
وسيوا اار اجمللااس ر ااد الت ااورات يف موزامبيااق عااو كثااف ،وي لااف إىل
ا مح العام أو ييفر إبقاءه عل علم بالت ورات بانتظام.

المقر ر ررر امل ر  2آب/أغس س  :0222مذكر مو الرؤيس
يف مااذكر م ر ااة  2آب/أغس ا س  ،520222أبلااغ رؤاايس جملااس
ا مو ا مح العام ا يلي:
 - 0يتشاار رؤاايس جملااس ا مااو بااأو يشااع إىل البياااو الااذي أدىل ب ا
رؤ ا اايس اجملل ا ااس يف جلس ا اات  ،3216املعق ا ااود يف  02مت ا ااوز/يوليا ا ا  ،0222يف
مااا يتصاار بالبنااد املعنااوو ”احلالااة يف موزامبيااق :تقرياار ا مااح العااام عااو ع ليااة
ا مم املتحد يف موزامبيق“.
 - 2وأشا ااار البيا اااو ،بصا اافة ا ا ااة ،إىل أو جملا ااس ا ما ااو سا ااينظر يف
مس ااألة إيف اااد بعث ااة ،يف و اات مناس ااف ،إىل موزامبيا اق للتباح ااص م ااع ا طا ارا
بشاأو أفضاار طريقاة لضا او تنفياذ اتفاااا السالم العااام تنفياذا كااامال ويف الو اات
املناسف.
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 - 3ووفقااا لااذلت الق ارار ،عقااد ال ارؤيس مشاااورات مااع أعضاااء اجمللااس.
ويف أعقاب تلت املشاورات ،وافق ا عضااء علا أو تغاادر البعثاة إىل موزامبياق
يف  6آب/أغس ا س  ،0222ملااد تاادوم ح اوا وسااة أيااام ،وعل ا أو تتااألال
م ااو تس ااعة م ااو ال اادول ا عض اااء يف اجملل ااس ل ااي :االحت اااد الروس ااي ،والربازي اار،
واة هوري ا ااة التش ا ااييية ،وجيب ا ااوي ،والص ا ااح ،وعت ا اااو ،ونيجعي ا ااا ،ونيوزيلن ا اادا،
والواليات املتحد ا مرييية.
وستقوم البعثة ،يف علة أمور:
( أ ) بربال اد حيوماة موزامبياق ،وحركاة املقاوماة الوطنياة املوزامبيقياة
بقلااق جملااس ا مااو إزاء التااأ عات يف تنفي ااذ اةوانااف الرؤيسااية التفاااا الساالم
العام يف موزامبيق؛
(ب) بالتأكي ااد عل ا ض اارور االنتهاااء مااو تس اري عي ااع الق اوات حبل ااول
 05آب/أغس س  ،0222ك ا اتفق عل ذلت ا طرا ؛
(ل) بالتأكي ااد علا ا ض اارور ضا ا او ا طا ارا إلجا اراء االنتهاب ااات يف
املواعيد املتفق عليها و وجف الشروط املنصوص عليها يف االتفاا؛
(د) بالتأكيد عل عزم اجمللس عل إ رار نتاؤ االنتهاباات شاري ة أو
تفيد ا مم املتحد بأهنا حر وعادلة؛
(لا) بت ا ااذكع عي ا ااع ا طا ا ارا بالتزامه ا ااا وج ا ااف اتف ا اااا الس ا االم الع ا ااام
باالحرتام اليامر لنتاؤ االنتهابات؛
(و) بالتأكيااد عل ا الاادعم الياماار الااذي يقدم ا جملااس ا مااو ةهااود
ا مح العام ورثل اااص؛
(ز) بتقد تقرير إىل اجمللس ع ا تو لت إلي البعثة الل زيارهتا.

المق ر ررر املا ا ر  7أيل ااول/س اابت رب ( 0222اةلس ااة  :)3222بي اااو م ااو
الرؤيس
يف  26آب/أغسا ا ا س  ،0222وع ا ااال ب ا ااالقرار )0222( 206
امل ا ر  5أيااار/مااايو  ،0222اادَّم ا مااح العااام إىل جملااس ا مااو تقري ارا
الحقا عو ع لية ا مم املتحاد يف موزامبياق 53و اال فيا التقادم احمل َارز
يف تنفيذ ع لية السلم واحلالة يف موزامبياق .وركاز ا ماح العاام يف التقريار
أيضااا عل ا بعثااة جملااس ا مااو الااا زارت موزامبيااق يف الفاارت مااو  7إىل
 02آب/أغس ا س  ،0222ذاك ارا َّ
أو البعثااة كاااو هلااا تااأاع إةااايب جاادا
عل ا ا ع ليا ااة الس االم وأن ا ا يتف ااق متا ااام االتف اااا ما ااع البعث ااة يف كثا ااع ما ااو
املالحظات والتو يات املعروضة عل اجمللس.
و اال ا ما اح العام إنَّ د تذلير ع لد عوبات مو الاا أشاار إليهاا
يف تق اااريره السا ااابقة ،وأتجنا اازت ع ليا ااة ي ااع اةنا ااود التا ااابعح لل ا ارفح،
و ارباات ع ليااة تساري لا الء اةنااود علا االنتهاااء .و ااد تاختااذ عاادد مااو
القرارات بشأو تشيير اةي اةديد ،ود تسجير أكثر مو االاة أربا
العاادد املقاادر للنااا بح امل ا للح للتصااويت يف االنتهابااات .ويف الو اات
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ذاتا ا  ،يوج ااد ل ااق متزاي ااد بش ااأو احلال ااة ا مني ااة يف البل ااد ،ال ااا أ ااذت
تت اادلور يف ا ش ااهر ا ااع ؛ وتا اواتر ح اادوع الش ااغف مقرون ااا ب ااالعنال
وسط اةنود ،وتزايد النشاط اإلجرامي وأع ال السلف.
وذكاار ا مااح العااام أو املرحلااة االنتقاليااة الااا كاناات موزامبيااق تمقبلااة
عليها ليست مرحلة يسع  .ولي تستلزم بر كر شيء التحلي باال تدار
السياسي وااللتزام باستيعاب ش املصا  .ومو املهم باملثار كفالاة تاوافر
ا حوال ا منة واملستقر يف البلد .ويت لاف لاذا باذل اةهاد بعازم اابات
ملوا لة تدريف جاي وطاين اوي و هيازه علا النحاو املالؤام والنهاوض
س ا ااتوى الش ا اارطة الوطني ا ااة .ويف ح ا ااح أنَّ ا ا أك ا ااد عل ا ا َّ
أو املس ا ا وليات
ا ساسية يف لذا الصدد تقع عل كالر احليومة ،فرنَّ دعا املاحنح إىل
تقااد املساااعد يف لاذيو اجملااالح حا بعااد إمتااام االنتهابااات .و ااال َّ
إو
ماو املهام أمهيااة حا اة أيضااا وضاع الرتتيبااات املناسابة للتنساايق باح عيااع
ال اربام اإلنسااانية واإلنعاشااية ااالل مرحلااة االنتقااال بعااد رحياار ع ليااة
ا م اام املتح ااد يف موزامبي ااق .ويف ل ااذا الص اادد أش ااار إىل أو مش اااورات
ستجري بح ميتف ا مم املتحد لتنسيق املساعد اإلنسانية ووكااالت
ا مم املتحد وأيضاا ماع احليوماة واملااحنح ليفالاة التنفياذ الفعَّاال لتلات
الربام .
وأكد ا مح العام أيضا أنَّ ماع ا ارتاب ع لياة الساالم ماو مرحلتهاا
النهاؤيااة ،ساايتعح عل ا عيااع ا ط ارا املعنيااة يف موزامبيااق أو تضاااعال
جهودلاا الرامياة إىل كفالاة إجاراء االنتهاباات بأسالوب حار ونزيا  .وذ لكار
عيااع ا ط ارا بالتزاماهتااا الااا تفاارض عليهااا اح ارتام نتاااؤ االنتهابااات
و ااال َّ
إو ا ماام املتحااد مااو جانبهااا ،عا ااد العاازم عل ا موا االة الع اار
بنش اااط م ااو أج اار التنفي ااذ الت ااام التف اااا الس االم وتيس ااع جه ااود ش ااعف
موزامبيق الرامية إىل الو ول بذلت إىل امتة ناجحة.
52
موجهااة إىل رؤاايس
ويف رسااالة م ر ااة  22آب/أغسا س 0222
َّ
جملس ا مو ،أحال رثلو االحتااد الروساي والربازيار واة هورياة التشاييية
وجيبوي والصح وعت او ونيجعيا ونيوزيلندا والواليات املتحد ا مرييياة
إىل جملس ا مو تقرير بعثة جملس ا مو املنشأ ع ال بالبياو الذي أدىل
ب رؤيس اجمللس يف اةلسة  3216املعقاود يف  06متاوز/يوليا .0222
و ا ا ااد زارت البعث ا ا ااة موزامبي ا ا ااق م ا ا ااو  7إىل  02آب/أغسا ا ا ا س 0222
واض ا ا لعت بع له ا ااا وفقا ااا للص ا ااالحيات ال ا ااا ررلا ااا جمل ا ااس ا م ا ااو.55
وتض ا و برنااام ع لهااا ،56مااو بااح أمااور أ اارى ،عقااد اجت اعااات مااع
رؤيس موزامبيق ،ورؤيس حركة رينامو ،ورؤيس جبهة فريلي و ،ورثلي 06
حزباا مساجال آ اار 57وكباار ماودفي ع ليااة ا مام املتحاد يف موزامبيااق،
وسفراء البلداو ا عضاء يف جملس ا مو وسفراء البلاداو ا فريقياة ورثار
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املرجع نفس  ،املرفق الثالص.
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منظ ة الوحد ا فريقية .وت ر ت البعثة إىل عيع املساؤر املتعلقة بتنفيذ
اتفاااا الساالم العااام ،ااا يف ذلاات ع ليااة التس اري  ،وتيااويو ااو الاادفا
املوزامبيقيااة ،واملساااؤر املتصاالة باالنتهابااات ،واملشاااكر ا منيااة ،واملساااؤر
اإلنساانية واملتعلقاة باالالجئح ،وإزالاة ا لغااام ،والعال اة باح ع لياة ا ماام
املتحااد يف موزامبيااق واحليومااة ودور لااذه الع ليااة بعااد االنتهابااات ويف
مااا بعااد  05تشاريو الثاااين/نااوف رب  .0222واساات عت البعثااة كااذلت إىل
ع لد طلبات لل ساعد .
كوناات البعثااة ان باعااا إةابيااا عااو ساارعة ع ليااة الساالم ،ال سااي ا
ول
يف ما ااا يتعلا ااق بع ليا ااة التس ا اري لينها ااا ذكا اارت وجا ااود ا ااعوبات تتعلا ااق
بتشيير و الدفا املوزامبيقية وحااالت التاأ ر يف برناام إزالاة ا لغاام.
ويف لااذا الص اادد ،أو اات البعث ااة بااأو يس اااعد اجملت ااع ال اادو موزامبي ااق
بعاادد إضااايف مااو املاادربح لقااو الاادفا املوزامبيقيااة وببقاااء معاادات إزالااة
ا لغااام يف البلااد .وعا لاربت البعثااة عااو شااعورلا باالرتياااح اللتازام ا ط ارا
باارجراء االنتهابااات يف املوعااد املقاارر .وأو اات بااأو يياارر جملااس ا مااو
دعوتا لألطارا إىل احارتام نتااؤ االنتهابااات ما أعلااو اجملت اع الاادو
أهنااا انتهابااات حاار ونزيهااة .وبرمياااو جملااس ا مااو كااذلت أو يشااجع
ا طرا عل التو ار إىل تفاالم يع ار علا تعزياز االساتقرار واالحارتام
لقواعد الدميقراطية يف الفرت الالحقة لالنتهابات.
ويف اةلس ااة  ،3222املعق ااود يف  7أيل ااول/س اابت رب  ،0222أدرل
جملس ا مو يف جدول أع ال تقريري ا ماح العاام وبعثاة جملاس ا ماو.
وبعد إ رار جدول ا ع ال ،دعا اجمللس رثر موزامبيق ،بناء عل طلبا ،
ووجا
إىل املشاركة يف املنا شات بدوو أو يياوو لا احلاق يف التصاويتَّ .
الرؤيس (إسبانيا) انتباه أعضاء اجمللس إىل تقرير البعثة وأعلو أنا اد أتذو
ل  ،عقف مشاورات أتجريت يف ما بح أعضاء اجمللس ،بأو يد بالبياو
التا نيابة عو اجمللس:58
يرح ا ااف جمل ا ااس ا م ا ااو بتقري ا اار ا م ا ااح الع ا ااام املا ا ا ر  26آب/أغسا ا ا س
 0222عو ع لية ا مم املتحد يف موزامبيق وحيايط عل اا ماع التقادير باالتقرير
والعرض الشفوي اللذيو دمته ا البعثة الا أوفد بلدلا إىل موزامبياق للتباحاص
مع ا طرا بشأو أفضر طريقة لض او تنفيذ اتفاا السلم العام تنفياذا كاامال
ويف الو ت املناسف .ويثاين علا البعثاة لتحقيقهاا ألادافها ،علا حناو ماا حادده
بياو رؤيس اجمللس يف  2آب/أغس س .0222
ويعاارب جملااس ا مااو عااو ارتياحا  ،يف الو اات الارالو ،لله ا الااا تسااع
هب ااا ع لي ااة الس االم ،ااا يف ذل اات تسا اري عي ااع الق اوات ال ااذي س ااييت ر ريب ااا.
ويباادي تفاااوال حااذرا بااأو ياات يو املوزامبيقيااوو مااو حتقيااق غايااات ع ليااة الساالم
بتحقيق الدميقراطية والسلم الداؤم وإ امة حيومة مس ولة ومتثيلية يف بلدلم.
ويرح ااف جمل ااس ا م ااو بتأكيا ااد زع اااء ا ح ا ازاب السياس ااية الرؤيسا ااية يف
موزامبيق واللجنة الوطنية لالنتهابات التزاماهتم باختاذ عياع اا اوات الضارورية
لضا ا او إجا اراء االنتهاب ااات ي ااومي  27و  28تشا اريو ا ول/أكت ااوبر ،0222
عل النحو املقرر .وي كد عل أمهية ض او أو تش ر ع لياة تساجير الناا بح
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أكاارب عاادد ريااو مااو املااوزامبيقيح .وعلا ا ح ازاب الااا يساااورلا القلااق بشااأو
تنفيا ا ااذ الع ليا ا ااة االنتهابيا ا ااة أو تقا ا ااوم تابعتها ا ااا ما ا ااو ا ا ااالل اللجنا ا ااة الوطنيا ا ااة
لالنتهابااات .وي كااد اجمللااس جمااددا اعتزام ا تأييااد نتاااؤ االنتهابااات املوزامبيقيااة
ش ا اري ة أو تعلا ااو ا ما اام املتحا ااد أهنا ااا انتهابا ااات حا اار ونزيها ااة ،ويا ااذكر عيا ااع
ا طارا بالتزامهااا وجااف اتفاااا الساالم العااام بااأو حتاارتم بالياماار لااذه النتاااؤ
فضال عو مبادئ الدميقراطية.
ويعي ااد جمل ااس ا م ااو تأكي ااد أمهي ااة الش اارو بأس اار م ااا ميي ااو يف تش اايير
وتاادريف ااو ال اادفا املوزامبيقيااة اةدي ااد  .ويالح اام مااع االرتي اااح أو ك ااال م ااو
حيومة موزامبيق وحركة املقاومة الوطنية املوزامبيقية (رينامو) اد بلتاا أو يياوو
احلج اام ا و لقا ااو الا اادفا املوزامبيقيا ااة اةدي ااد مت اشا اايا ما ااع يا ااود التا اادريف
والتودي ااال يف ااالل الفاارت الس ااابقة لالنتهابااات ،ويشااجع حيومااة موزامبي ااق
علا ا التعجي اار بامت ااام نق اار م ااا يل اازم م ااو س اال ة وأ ااول رأ الي ااة م ااو القا اوات
املسالحة املوزامبيقياة إىل ااو الادفا املوزامبيقياة .وياادعو اجمللاس الادول ا عضاااء
إىل املس اااعد علا ا ت ااوفع الت اادريف العس اايري واملع اادات املالؤ ااة لق ااو ال اادفا
املوزامبيقية.
ويعارب جملاس ا ماو عاو تقاديره لألماح العاام لقياما بتقاد جادول زمااين
ما َّ
ومفصار لالنسااحاب املرحلااي لألفاراد املاادنيح والعساايريح لع ليااة ا ماام
انق
َّ
املتح ااد يف موزامبي ااق عل ا النح ااو املب ااح يف تقري ااره .ويتف ااق اجملل ااس م ااع ا م ااح
العاام يف أنا ينبغاي أو ياتم َوْز ع لياة ا مام املتحاد يف موزامبياق علا مساااحة
أوس ااع م ااو البل ااد م ااع مراع ااا احلاج ااة إىل مس اااعد احليوم ااة يف ااوو الس االم،
وال سي ا يف الفرت احلا ة الا تسبق االنتهابات وتتهللها وتليها مباشر .
ويشااع جملااس ا م او إىل ضاارور تزويااد الشاارطة املوزامبيقيااة باااملوارد الالزمااة
لصوو ا مو يف البلد ،وال سي ا يف فرت ما بعد االنتهابات .وحيص عل تزويد
الشا اارطة املوزامبيقيا ااة هبا ااذه امل ا اوارد ،وي ا اادعو ال ا اادول ا عضا اااء إىل املسا اااعد يف
لا ااذا الشا ااأو عا ااو طريا ااق املسا ااامهة يف تا اادريف الشا اارطة وتلبيا ااة احتياجاهت ا اا ما ااو
املعدات.
ويعاارب جملااس ا مااو عااو لق ا حيااال التقاادم احملاادود احملا َارز ح ا ا و يف
جماال إزالااة ا لغااام .ويرحااف باااةهود املبذولاة إلحياااء لااذا الربنااام وحيااص عيااع
املعنيح علا اإلسارا بأنشا ة التادريف وإزالاة ا لغاام ماع السال ات املوزامبيقياة
املهتصااة مااو أجاار إنشاااء اادر وطنيااة إلزالااة ا لغااام ،ااا يف ذلاات إميانيااة تاارح
مع ا اادات إزال ا ااة ا لغ ا ااام يف موزامبي ا ااق بع ا ااد س ا ااحف ع لي ا ااة ا م ا اام املتح ا ااد يف
موزامبيق ،رلنا باختاذ الرتتيبات املناسبة.
ويا اادعو جملا ااس ا ما ااو ا ما ااح العا ااام إىل أو يقا اادم تقري ا ارا عا ااو الا ااتهلص
النه اااؤي م ااو أ ااول ع لي ااة ا م اام املتح ااد يف موزامبيا اق ضا ا و إط ااار س ااحف
الع لية.
ويشجع جملس ا مو ا طرا عل موا لة جهودلا حبساو النياة ليفالاة
الوؤااام بعااد االنتهابااات عل ا أساااس التقيااد باملبااادئ الدميقراطيااة الااا بلتهااا يف
اتفاا السلم العام وكذلت عل أساس روح ونص ذلت االتفاا.
ويالحاام جملااس ا مااو أو فاارت م ااا بعااد االنتهابااات س ااتيوو فاارت لامااة
وحساس ااة ،س اايلزم فيه ااا أو يس اااعد اجملت ااع ال اادو امل ااوزامبيقيح عل ا ا إنع ااا
بلاادلم وتن يت ا  ،ويف لااذا الصاادد ي لااف إىل ا مااح العااام أو يقاادم إىل أجهااز

مرجع ممارسات مجلس األمن – ملحق  – 7111-7111المجلد األول

111

ا ما اام املتحا ااد املهتصا ااة تقري ا ارا عا ااو أي دور آ ا اار مييا ااو أو تقا ااوم ب ا ا ا ما اام
املتحد .

در الوفاا مو أجر إعاد تع اع بلادلا ،فات يو باذلت اجملت اع الادو ماو أو
يوا ر دعم موزامبيق يف سعيها إىل حتقيق اإلنعا والتع ع.

ويثااين اجمللااس عل ا اةهااود الااا يبااذهلا ا مااح العااام ورثل ا اااااص لاادفع
ع لياة الساالم تادما .ويعاارب عااو تقاديره لل ثاار اااااص لألمااح العااام وملودفيا
املتف ااانح لل س اااعد ال ااا ا اادمولا للبعث ااة ال ااا أوفا ااد بل اادلا جمل ااس ا ما ااو إىل
موزامبيق.

ويغتاانم جملااس ا مااو لااذه الفر ااة ليااي يعاارب عااو تقااديره لألمااح العااام
ورثل ا ا ااا اااص ومل ا ااودفي ع ليا ااة ا م ا اام املتحا ااد يف موزامبي ا ااق ،وي ا اادعو عي ا ااع
ا طرا إىل موا لة التعاوو معهم مو أجر ضا او الوفااء بوالياة ع لياة ا مام
املتحااد يف موزامبيااق ،ااا يف ذلاات التحقااق مااو ع ليااا التساري ونااز ا ساالحة
عل حنو تام.

المقر ر ررر امل ا ا ر  20تش ا اريو ا ول/أكتا ااوبر ( 0222اةلسا ااة :)3222
بياو مو الرؤيس
يف اةلسا ا ا ا ااة  ،3222املعقا ا ا ا ااود يف  20تش ا ا ا ا اريو ا ول /أكتا ا ا ا ااوبر
 ،0222أدرل جملااس ا مااو يف جاادول أع الا البنااد املعنااوو ”احلالااة يف
موزامبيق“ .وبعد إ رار جدول ا ع ال ،دعا اجمللس رثر موزامبيق ،بناء
علا ا ا طلبا ا ا  ،إىل املش ا اااركة يف املنا ش ا ااة ب ا اادوو أو يي ا ااوو لا ا ا احل ا ااق يف
التص ااويت .مث أعل ااو الا ارؤيس (امل لي ااة املتح ااد ) أنا ا ااد أتذو لا ا  ،بع ااد
مشاااورت أتجرياات يف مااا بااح أعضاااء اجمللااس ،بااأو يااد بالبياااو التااا
باسم اجمللس:52
يتابع جملس ا مو عو كثاف التقادم الاذي حتارزه حيوماة موزامبياق وحركاة
املقاومااة الوطنيااة املوزامبيقيااة (رينااامو) اااه تنفيااذ اتفاااا الساالم العااام ملوزامبيااق.
ويثين عليه ا وعل شعف موزامبيق ملا د إجنازه.
وياارى جملااس ا مااو أو ا وضااا الالزمااة إلج اراء انتهابااات حاار ونزيهااة
ي ااومي  27و  28تشا اريو ا ول/أكت ااوبر  0222يف د اار مرا ب ااة وطني ااة ودولي ااة
فعالاة اد تاوافرت ا و .وأو لاذه االنتهابااات ،إذ تتاي فر اة لشاعف موزامبيااق
َّ
ليي ميارس عل النحو اليامر حق يف التصويت ،تتي إميانية ض او حتقيق
السلم الداؤم واالستقرار والدميقراطية ل .
ويناشااد جملااس ا مااو كافااة ا ط ارا املعنيااة أو تض ا و أو ااري احل لااة
االنتهابية وع لية التصويت الا تليها ب ريقة لادؤاة وتتسام بتح ار املسا ولية؛
وأو ااري االنتهاب ااات حبري ااة ونزالااة؛ وأو يتص اار م ااو ل اام يف مو ااع الس اال ة
حبياديااة كاملااة بغيااة تفااادي أي ادعاااء بارتياااب الغ ا ؛ وأو تتساام ا يااام الااا
سااتجري فيهااا االنتهابااات ومااا بعاادلا بغياااب أع ااال العنااال أو التهديااد هبااا.
ول ا ااو أيض ا ااا يناش ا ااد عي ا ااع ا طا ا ارا أو حت ا اارتم س ا ااالمة وأم ا ااو مسا ا ا و ةن ا ااة
االنتهاب ا ا ااات الوطني ا ا ااة وم ا ا ارا االنتهاب ا ا ااات ال ا ا اادوليح وأو تس ا ا اااعدلم علا ا ا ا
االض ال بالوالية املنوطة هبم.
ويياارر جملااس ا مااو اإلع اراب عااو اعتزام ا تأييااد نتاااؤ االنتهابااات ،يف
حال اة إعااالو ا ماام املتحااد أهنااا كاناات حاار ونزيهااة ،ويااذ لكر اجمللااس ا ط ارا
بتعهدلا ،وجف اتفاا السلم العام ،بااللتزام بتلت النتاؤ بصور كاملة.
وجملا ا ااس ا ما ا ااو عل ا ا ا اقا ا ااة ما ا ااو أو ا ط ا ا ارا سا ا ااو تسرتشا ا ااد ،بعا ا ااد
االنتهابات ،بروح املصاحلة وكاذلت باادئ الدميقراطياة وبضارور الع ار معاا يف
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المقر رررر امل ا ا ر  05تش ا اريو الثا اااين/نا ااوف رب ( 0222اةلسا ااة :)3258
القرار )0222( 257
61
موجها ااة إىل
يف رسا ااالة م ر ا ااة  2تش ا اريو ا ول/أكتا ااوبر 0222
َّ
رؤاايس جملااس ا مااو ،أحااال ا مااح العااام إىل اجمللااس نااص البياااو ا و
املقدم مو رثل اااص ملوزامبيق ،امل ر  2تشريو الثاين/نوف رب ،0222
بشاأو إجاراء أول انتهاباات متعادد ا حازاب يف موزامبياق يف الفارت مااو
 27إىل  22تشا اريو ا ول/أكت ااوبر  .600222و ااد ج اااء يف البي اااو أو
التصاويت جارى بصاور سال ية وعلا حناو مانظَّم جيادا وشاابت لَّاة ليلااة
م ااو املش اااكر الفني ااة .و تتل ااق ا م اام املتح ااد أي تق ااارير ع ااو ح اادوع
الفات أو حاوادع أو انتهاكاات رؤيساية للقاانوو االنتهاايب كااو ميياو
أو ت ار تأاعا معاكسا عل حة االنتهابات .وحدع إ باال لاؤار ماو
النا بح ،وتوج إىل ناديق اال رتا يف بعس املقاطعات أكثر مو 21
املسجلح .واتس ت أياام التصاويت الثالااة بانتفااء
يف املاؤة مو النا بح َّ
العنااال والرتليااف واإلك اراه عل ا حنااو ملحااوع ،ك ااا أتاااح متديااد اال ارتا
ملد يوم واحد فر ة كافية ة يع مو أرادوا رارسة حقهم يف التصويت.
وب ااالنظر إىل أو أج اار ع لي ااة اال ا ارتا ااد تما ادد يوم ااا إض ااافيا حا ا 22
تشريو ا ول/أكتاوبر  ،0222ف َّ
ارو املوعاد النهااؤي لنشار النتااؤ النهاؤياة
لالنتهابات د تح َّدد ل ا و  03تشريو الثاين/نوف رب .0222
وذكر ا مح العام أن د سبق ل أو أشار إىل أو انسحاب ع لية
ا ماام املتحااد يف موزامبيااق ساايبدأ بعااد االنتهابااات وساايتم االنتهاااء منا
حبل ااول هناي ااة ك ااانوو الث اااين/ين اااير  .0225وذك اار أيض ااا أو وج ااود ا م اام
املتحد يف موزامبيق سييوو م لوبا ،وفقاا حياام اتفااا السالم العاام،
إىل أو تتاوىل احليوماة اةدياد مقالياد احليام .ولاذا فقاد أو ا بت ديااد
والية ع لياة ا مام املتحاد يف موزامبياق ساباب فنياة إىل حاح تنصايف
احليوما ااة اةديا ااد  ،وما ااو املتو ا ااع أو حيا اادع ذلا اات حبلا ااول  05كا ااانوو
ا ول/ديس ا ا رب  .0222و ا ااالل لا ااذه الفا اارت ستوا ا اار ع ليا ااة ا ما اام
املتحااد يف موزامبي ااق أداء مهامهااا املتعلق ااة باملساااعي احل ي ااد  ،وك ااذلت
أداء أنش تها املتعلقة بالتحقق والر د.

________
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 60يف  02تش ا ا اريو الث ا ا اااين/ن ا ا ااوف رب  ،0222بع ا ا ااد اإلع ا ا ااالو مباش ا ا اار ع ا ا ااو نت ا ا اااؤ
االنتهابات ،أعلو امل ثر اااص يف نشر حفية أو االنتهابات ”حر ونزيهة“.

الفصل الثامن – النظر في المسائل المندرجة ضمن نطاق مسؤولية مجلس األمن عن صون السالم واألمن الدوليين

ويف اةلسة  ،3258املعقود يف  05تشريو الثاين/نوف رب ،0222
أدرل جملااس ا مااو رسااالة ا مااح العااام يف جاادول أع ال ا  .وبعااد إ ارار
ج اادول ا ع ااال ،دع ااا اجملل ااس رث اار موزامبي ااق ،بن اااء عل ا ا طلب ا ا  ،إىل
وجا ا
املش اااركة يف املنا ش ااة ب اادوو أو يي ااوو لا ا احل ااق يف التص ااويت .مث َّ
الارؤيس (الواليااات املتحااد ) انتباااه أعضاااء اجمللااس إىل نااص مشاارو ارار
ك اااو ااد أتع ااد أان اااء مش اااورات اجملل ااس الس ااابقة ،62وإىل تقري اار الح ااق
لألمااح العااام عااو ع ليااة ا ماام املتحااد يف موزامبيااق ،63وإىل تقرياار بعثااة
جملس ا مو املنشاأ ع اال بالبيااو الاذي أدىل با رؤايس جملاس ا ماو يف
اةلسة  3216املعقود يف  02متاوز/يوليا  .620222وبعاد ذلات طتارح
مش ا ا اارو القا ا ا ارار للتص ا ا ااويت واعتت ا ا ااد باإلع ا ا ااا بو ا ا ااف القا ا ا ارار 257
( ،)0222ويف ما يلي نص :
َّ
إو جملس ا مو،

 05كااانوو ا ول/ديسا رب  ،0222ويااأذو لع ليااة ا ماام املتحااد يف موزامبيااق،
وبص اافة ا ااة لع اادد حم اادود م ااو أفا اراد الشا ا وو الس ااو ية امل اادنيح وأفا اراد إزال ااة
ا لغام والتدريف وا صااؤيح العسايريح وضاباط ا ركااو وفصايلة اغع ماو
املشااا  ،بااأو تنجااز الع ليااات املتبقيااة باار انسااحاهبا يف  30كااانوو الثاااين/يناااير
 0225أو بر لذا التارين؛
 - 5ي لااف إىل ا مااح العااام إشااعار جمل ااس ا مااو لاادى إجناااز ع ليااة
تنصيف احليومة اةديد ؛
 - 6يوافااق عل ا اةاادول ال اازمين لالنسااحاب ،عل ا النحااو ال ااذي بين ا
ا م ااح الع ااام يف تقري ااره املا ا ر  26آب/أغس ا س  0222ويف رس ااالت امل ر ااة
 2تش اريو الثاااين/نااوف رب  ،0222مااو أجاار االنسااحاب ا مااو واملنااتظم ،باار
 30كااانوو الثاااين/يناااير  ،0225ة ي ااع ا ف اراد العس اايريح وامل اادنيح التااابعح
لع لية ا مم املتحد يف موزامبيق؛
 - 7يا اادعو ا م ا ااح الع ا ااام إىل أو يق ا اادم ،يف الو ا اات املناس ا ااف ،تقريا ا ارا
تاميا عو انتهاء ع لية ا مم املتحد يف موزامبيق؛

إذ ي كا ا ا ااد ما ا ا ااو جديا ا ا ااد ا ا ا ا اراره  )0222( 782امل ا ا ا ا ا ر  03تشا ا ا ا ا اريو
ا ول/أكتوبر  0222وعيع القرارات الالحقة ذات الصلة،
املوجهاة
وإذ حييط عل ا بالرسالة امل ر ة  2تشريو الثاين/ناوف رب  0222و َّ
ما ااو ا ما ااح العا ااام إىل رؤا اايس جملا ااس ا ما ااو بشا ااأو ع ليا ااة ا ما اام املتحا ااد يف
موزامبيق،
و ااد نظ اار يف تقري اار ا مااح العااام امل ا ر  26آب/أغس ا س  0222عااو
ع لية ا مم املتحد يف موزامبيق،
و ااد نظا اار أيض ااا يف تقريا اار بعثا ااة جملا ااس ا ما ااو إىل موزامبيا ااق امل ا ا ر 22
آب/أغس س ،0222
وإذ يثين عل اةهود الا يبذهلا ا مح العام ورثل اااص وعيع ماودفي
ع لية ا مم املتحد يف موزامبيق،
 - 0يرح ا ااف باالنتهاب ا ااات ال ا ااا أتجري ا اات يف موزامبي ا ااق يف  27و 28
و  22تشريو ا ول/أكتوبر  0222وفقا التفاا السلم العام؛
 - 2يي اارر تأكي ااد اعتزام ا تأيي ااد نت اااؤ االنتهاب ااات إذا أعلن اات ا م اام
املتحد أهنا كانت حر ونزيهة ،وي لف إىل عيع ا طرا املوزامبيقياة أو تقبار
بنتاؤ لذه االنتهابات وأو تتقيد هبا متاما؛
 - 3ي لا ااف أيضا ااا إىل عيا ااع ا ط ا ارا املوزامبيقيا ااة أو تي ا ار ع ليا ااة
املص اااحلة الوطني ااة ،عل ا النح ااو املنص ااوص عليا ا يف اتف اااا الس االم الع ااام ،علا ا
أساس نظام دميقراطي متعادد ا حازاب ومراعاا املباادئ الدميقراطياة الاا تضا و
إحالل السلم الداؤم واالستقرار السياسي؛
 - 2يقرر متديد الوالية احلالية لع لية ا مم املتحد يف موزامبياق إىل أو
تتوىل احليومة اةديد مهام منصبها ،عل النحو الذي أو با ا ماح العاام
يف رساالت امل ر ااة  2تشاريو الثاااين/نااوف رب  ،0222ولياو يف موعااد ال يتجاااوز

________
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 - 8يقرر إبقاء املسألة يد نظره النشط.

المقر رررر امل ا ا ر  20تش ا اريو الثا اااين/نا ااوف رب ( 0222اةلسا ااة :)3262
القرار )0222( 261
يف اةلسة  ،3262املعقود يف  20تشريو الثاين /نوف رب ،0222
استأنال جملس ا مو نظره يف البند املعنوو ”احلالة يف موزامبيق“ .وبعد
إ ارار جادول ا ع اال ،دعاا اجمللاس رثار موزامبياق ،بنااء علا طلبا  ،إىل
وجا ا
املش اااركة يف املنا ش ااة ب اادوو أو يي ااوو لا ا احل ااق يف التص ااويت .مث َّ
الارؤيس (الواليااات املتحااد ) انتباااه أعضاااء اجمللااس إىل نااص مشاارو ارار
كاو د أتعد أاناء مشاورات اجمللس السابقة.65
وبعد ذلات طتارح مشارو القارار للتصاويت واعتت اد باإلعاا بو اف
القرار  ،)0222( 261ويف ما يلي نص :
َّ
إو جملس ا مو،

إذ ي كااد مااو جديااد اراره  )0222( 782وعيااع القارارات الالحقااة ذات
الصلة،
وإذ يع اارب ع ااو تق ااديره للجه ااود ال ااا يب ااذهلا ا م ااح الع ااام ورثل ا اا اااص
وع لياة ا مام املتحااد يف موزامبياق ومودفولاا لضا او إجنااز الع لياة االنتهابيااة
بنجاح،
 - 0يرحف باالنتهابات الا جارت يف موزامبياق يف  27و  28و 22
تشريو ا ول/أكتوبر  0222وفقا التفاا السلم العام يف موزامبيق؛
 - 2يرحااف أيضااا بالبياااو الصااادر عااو امل ثاار اااااص لألمااح العااام يف
 02تش اريو الث اااين/ن ااوف رب  0222بش ااأو نت اااؤ االنتهاب ااات ،ال ااا أعل ااو أهن ااا
كانت حر ونزيهة؛
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 - 3ي يد نتاؤ االنتهابات؛
 - 2ي لااف إىل عيااع ا ط ارا املوزامبيقيااة إىل الوفاااء بالتزامهااا بقبااول
نتاؤ االنتهابات والتقيد التام هبا؛
 - 5ي ل ااف أيض ااا إىل عي ااع ا طا ارا املوزامبيقي ااة إىل موا االة ع لي ااة
املصاااحلة الوطنيااة عل ا أساااس إ امااة نظااام دميقراطااي متعاادد ا ح ازاب واح ارتام
املباادئ الدميقراطيااة الاا سااتيفر الساالم الاداؤم واالسااتقرار السياساي ،علا حنااو
ما لو منصوص علي يف اتفاا السلم العام؛
 - 6حيااص عيااع الاادول واملنظ ااات الدوليااة ذات الصاالة عل ا املشاااركة
بصور فعَّالة يف ع لية تع ع موزامبيق وإنعاشها؛
 - 7يقرر أو يبقي لذه املسألة يد نظره.

المقر رررر امل ا ا ر  02ك ااانوو ا ول/ديس ا ا رب ( 0222اةلس ااة :)3272
بياو مو الرؤيس
موجهااة إىل رؤاايس
برسااالة م ر ااة  0كااانوو ا ول/ديس ا رب َّ 0222
جمل ااس ا م ااو ،66طل ااف رث اار موزامبي ااق عق ااد اجت ااا لل جل ااس بش ااأو
احلالة يف موزامبيق يف  2كانوو ا ول/ديس رب أو بعد ذلت بقلير ،علا
أَّال يتج اااوز ذل اات ي ااوم  05ك ااانوو ا ول/ديس ا رب .وأبل ااغ اجملل ااس أيض ااا
بافتتاااح اة عيااة اةديااد ة هوريااة موزامبيااق وبتنصاايف رؤاايس موزامبيااق
يف  8و  2كانوو ا ول/ديس رب .0222
ويف اةلس ا ا ا ااة  ،3272املعق ا ا ا ااود يف  02ك ا ا ا ااانوو ا ول/ديسا ا ا ا ا رب
املوجهة مو رثر موزامبيق يف جدول
 ،0222أدرل جملس ا مو الرسالة َّ
أع الا  .ويف أعقاااب إ ارار جاادول ا ع ااال ،دعااا اجمللااس رثاار موزامبيااق
بناااء عل ا طلب ا  ،إىل املشاااركة يف املنا شااة باادوو أو ييااوو ل ا احلااق يف
وج ا ا رؤ اايس اجملل ااس (روان اادا) انتب اااه أعض اااء اجمللا ااس إىل
التص ااويت .مث َّ
موجها ااة إىل ا ما ااح
رسا ااالة م ر ا ااة  03كا ااانوو ا ول/ديس ا ا رب َّ 0222
العام مو رثر موزامبيق .67وأعلو الرؤيس أنَّ د أتذو ل  ،بعاد مشااورات
أتجريا اات يف ما ااا با ااح أعضا اااء اجمللا ااس ،با ااأو يا ااد بالبيا اااو التا ااا باسا اام
اجمللس:68
يرحااف جملااس ا مااو بتنصاايف رؤاايس عهوريااة موزامبيااق وبافتتاااح اة عيااة
اةدي ا ااد ة هوري ا ااة موزامبي ا ااق يف أعق ا اااب أول انتهاب ا ااات موزامبيقي ا ااة متع ا اادد
ا حازاب أتجرياات يف موزامبيااق حسااب ا نااص علي ا اتفاااا الساالم العااام ،يف 27
و  28و  22تشاريو ا ول/أكتااوبر  ،0222وأتعلناات بو اافها انتهابااات حاار
ونزيه ا ااة وأي ا ااد اجملل ا ااس نتاؤجه ا ااا يف ا ا اراره  )0222( 261املا ا ا ر  20تشا ا اريو
الثاين/نوف رب ،0222
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ويهن اائ جمل ااس ا م ااو ش ااعف موزامبي ااق وأحزاهب ااا علا ا إجن ااازلم الس اال ي
للغايات احملدد يف اتفاا السلم العام .ويشجعهم عل موا لة جهودلم بروح
طيبااة ليفالااة االنسااجام يف مااا بعااد االنتهابااات عل ا أتسااس ش ا منهااا التقيااد
باملبااادئ الدميقراطيااة .وياارى أنا مااع اسااتقرار اهليياار احليااومي اةديااد يف مو عا
فقد أترسيت ا تسس لض او حتقياق السالم الاداؤم واالساتقرار واملصااحلة الوطنياة
والدميقراطية،
ويث ااين جمل ااس ا م ااو علا ا ا م ااح الع ااام ،ورثلا ا اا اااص ،وع لي ااة ا م اام
املتح ا ااد يف موزامبي ا ااق ومودفيه ا ااا ،لوف ا اااؤهم بوالي ا ااة ع لي ا ااة ا م ا اام املتح ا ااد يف
موزامبيااق وللجهااود الااا بااذلولا يف املساااعد عل ا إجناااز ألاادا اتفاااا الساالم
العام بنجاح،
ويالح اام جمل ااس ا م ااو أن ا برجن اااز امله ااة املوكلااة للع لي ااة ،فق ااد و االت
ع لية ا مم املتحد يف موزامبيق إىل هنايتها وأهنا ستتساحف يف آ ار ا مار ماو
موزامبيااق يف موعااد أ صاااه  30كااانوو الثاااين/يناااير  ،0225وفقااا للق ارار 257
( )0222امل ا ا ر  05تش ا ااريو الث ا اااين/ن ا ااوف رب  .0222ول ا ااو يت ل ا ااع ،يف ل ا ااذا
الصدد ،إىل التقرير الذي سيقدم ا مح العاام عاو التصار النهااؤي يف أ اول
الع لي ااة ،وذل اات ضا ا و إط ااار س ااحف الع لي ااة علا ا النح ااو امل ل ااوب يف بي اااو
اجمللاس املا ر  7أيلاول/سابت رب  0222ولاو يعارب أيضاا يف لاذا الساياا ،عاو
فعال ااة للتص اار يف ا س االحة وت اادمعلا عل ا ا النح ااو
ا م اار يف اخت اااذ ترتيب ااات َّ
املالؤم ،والع ر ،ساعد ا مام املتحاد  ،علا إنشااء ادر وطنياة لناز ا لغاام
تيااوو جااالز للع اار باار االنسااحاب النهاااؤي للع ليااة ،ويف أو يتنظاار يف تاارح
معاادات إزالااة ا لغااام وغعلااا مااو املعاادات يف موزامبيااق بعااد االنسااحاب ،رلنااا
باختاذ الرتتيبات املالؤ ة،
وي ك ا ا ااد جمل ا ا ااس ا م ا ا ااو أو ف ا ا اارت م ا ا ااا بع ا ا ااد االنتهاب ا ا ااات س ا ا ااتيوو ف ا ا اارت
مه ا ا ا ااة ود يق ا ا ا ااة تس ا ا ا اات ر فيها ا ا ا ااا احلاج ا ا ا ااة إىل أو يس ا ا ا اااعد اجملت ا ا ا ااع الا ا ا ا اادو
حيوم ا ااة موزامبي ا ااق وش ا ااعبها يف إع ا اااد بن ا اااء بل ا اادمها وإع ا اااد تن يتا ا ا  .وحي ا اايط
عل ا ا ااا بعا ا اازم ا ما ا ااح العا ا ااام عل ا ا ا إفا ا اااد اهليئا ا ااات املهتصا ا ااة با ا ااا مم املتحا ا ااد
بشأو ا نشا ة الاا ستضا لع هباا ا مام املتحاد مساتقبال يف موزامبياق .وحياص
عي ااع ال اادول واملنظ ااات الدولي ااة ذات الص االة علا ا املس ااامهة الفعَّال ااة يف ل ااذه
اةهود.

المداوالت التي أُجريت في  11كانون الثاني/يناير 7111
(الجلسة )1111

يف اةلس ا ا ا ا ااة  ،3222املعق ا ا ا ا ااود يف  27ك ا ا ا ا ااانوو الث ا ا ا ا اااين/ين ا ا ا ا اااير
 ،0225أدرل جمل ا ا ااس ا م ا ا ااو البن ا ا ااد املعن ا ا ااوو ”احلال ا ا ااة يف موزامبي ا ا ااق“
يف ج ا ا اادول أع الا ا ا ا  .وبع ا ا ااد إ ا ا ا ارار ج ا ا اادول ا ع ا ا ااال ،دع ا ا ااا اجملل ا ا ااس
رثل ا ا ااي الربتغ ا ا ااال والربازي ا ا اار وكن ا ا اادا ومص ا ا اار وموزامبي ا ا ااق والياب ا ا اااو ،بن ا ا اااء
عل ا ا ا طل ا اابهم ،إىل املش ا اااركة يف املنا ش ا ااة ب ا اادوو أو يي ا ااوو هل ا اام ح ا ااق
التصويت.
و ااال رثاار موزامبيااق َّ
إو لااذه اةلسااة لااي آ اار جلسااة يف سلساالة
جلسااات عقاادلا جملااس ا مااو بشااأو موزامبيااق أاناااء العااامح املاضاايح.

الفصل الثامن – النظر في المسائل المندرجة ضمن نطاق مسؤولية مجلس األمن عن صون السالم واألمن الدوليين

ويشار وفاد بلاده أو يشااارح يف لاذه املاداوالت ،ا اة وأو املشاااركح
ةت عاوا ل عاراب عااو الشاواغر باار ليقولاوا َّ
إو رسااالتهم اة اعيااة ااد
أتجنزت بنجااح علا الارغم ماو عياع العقباات .و اد حااو الو ات إلجاراء
تقياايم هناااؤي للع ليااة برمتهااا ،السااتهالص دروس ال شاات أهنااا ستساااعد
ا مم املتحد عل معاةة ع ليات راالاة يف املساتقبر ولتباادل وجهاات
النظاار بشااير عاااعي بشااأو ع ليااة ا ماام املتحااد يف موزامبيااق وبشااأو
السا ابر اليفيل ااة بتعزي ااز دور املنظ ااة يف ع لي ااات حف اام الس االم.
أفض اار ت
َّ
ويقتنااع وفااد بلااده بااأو اوات حفاام السااالم لااو تاانج إال إذا حظياات
باادعم ا طارا املعنيااة .ولااو يشااعر أنَّا ال بااد هلااا أو متتثاار امتثاااال د يقااا
لل بادئ اةولرية الا حددهتا اة عية العاماة وأو حتارتم االحياهتا ك اا
أ رلا ااا جمل ا اس ا ما ااو و ا ااا يت اش ا ا ما ااع االتفا اااا الا ااذي تو ا االت إلي ا ا
ا طارا  .مث عاارض املتحاادع بعااس جوانااف القلااق الااا يلاازم أو حتظ ا
بدعم مو اجمللس .ولي تش ر ،يف علة أمور ،تشيير القو املوزامبيقياة
ووجا انتباااه اجمللااس أيضااا
وتعزيااز الشاارطة الوطنيااة وتوطيااد نظااام القضاااءَّ .
إىل القلااق املتزاياد إزاء التهديااد احملت اار للساالم اهلا الااذي ااد يناات عااو
آاار اةفا اةدياد واملتجادد يف موزامبياق ويف من قاة اةناوب ا فريقاي
بأسرلا .وأعرب يف لذا الصدد عو تقدير حيومة بلده للدور الذي ام
ب جملس ا مو واجملت ع الدو للتهفيال مو حد ا ااار املادمر املرتتباة
عل اليوارع الا حلت باملن قاة ،ساواء ال بيعياة منهاا أو الاا لاي ماو
انع اإلنسااو .وشاجع اجمللاس علا إبقااء لاذه املساألة ياد االسااتعراض
املساات ر .وذكاار َّ
أو حيومااة بلااده تعتقااد أن ا ال ينبغااي اعتبااار إج اراء أول
انتهابات عامة وانسحاب ع لياة ا مام املتحاد يف موزامبياق لادفا حباد
ذات ا  .فه ااا ليسااا َّإال ذرو مرحلااة لامااة مااو ع ليااة السااالم كلهااا .وتاارى
حيومة بلده َّ
أو احلاجة إىل أو يوا ر اجملت اع الادو مسااعدت لشاعف
وحيومة موزامبيق لتوطيد السلم واالستقرار أ بحت أكرب مو أي و ت
مض .62
و ال رثر بوتسوانا ،متحداا باسم الدول اإلحدى عشار ا عضااء
يف اة اع ا ااة اإل اؤي ا ااة للجن ا ااوب ا فريق ا اايَّ ،71
إو ص ا ااة جن ا اااح موزامبي ا ااق
ال مييو سردلا مو غع االعرتا بالدور احلياوي الاذي امات با ا مام
املتحاد واجملت ااع الاادو كياار .ومااع ذلاات فا َّ
ارو هنايااة واليااة ع ليااة ا ماام
املتح ااد يف موزامبي ااق وانس ااحاهبا اليام اار ينبغ ااي أَّال يي ااوو م ش ارا عل ا
إهن اااء تق ااد ل ااذه املس اااعد إىل موزامبي ااق .والي ااالم ال ااذي يتي اارر كثا اعا
بشأو السالم بعد انتهاء الصرا والذي مفااده َّ
أو لنااح الة وايقاة باح
الساالم والتن يااة ل ا أمهيااة كبااع بالنساابة ملوزامبيااق .وينبغااي تقااد الاادعم
املساات ر للتن يااة االجت اعيااة واال تصااادية حا ييفاار عاادم عيااس ا اااه
ملحة إىل تعزياز التعااوو
املياسف الا حتققت ح ا و .ولناح حاجة َّ
مااع الساال ات املوزامبيقيااة يف إعاااد إدمااال املقاااتلح السااابقح يف احليااا

________
62
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املدنيااة .وباإلضااافة إىل ذلاات فا َّ
ارو أراضااي البلااد مبعثاار فيهااا ألغااام أرضااية
مضااد لألفاراد .والفيار القاؤلااة با َّ
اأو معادات إزالااة ا لغاام الااا تتسااتهدم
حالي ا ااا يف موزامبي ا ااق ينبغ ا ااي أو تت ا اارتح لن ا اااح عن ا اادما تنس ا ااحف ع لي ا ااة
ا م ا اام املتح ا ااد وزامبي ا ااق يف هناي ا ااة ا م ا اار في ا اار ترح ا ااف هب ا ااا موزامبي ا ااق
كثعاَّ .ويع ر زع اء اةنوب ا فريقي جبد لييفلوا أَّال تتعارض من قاتهم
حلاارب أ اارى بعااد حاار الصاراعات يف موزامبيااق وجنااوب أفريقيااا وأنغااوال.
و ااد ع ا َّازز حتقي ااق الس االم والدميقراطي ااة يف موزامبي ااق التغ ا اعات السياس ااية
الرؤيسا ااية الا ااا اجتاحا اات املن قا ااة شا ااب اإل لي يا ااة يف السا اانوات اا ا ااس
املاضية.70
و ااال رثاار الواليااات املتحااد َّ
إو جناااح الع ليااة ااد أاباات أنَّا  ،مااع
االلتزام والتص يم ،ميياو أو يياوو حفام السالم ناجحاا وأو يسااعد يف
االنتقال مو ”ألوال احلرب إىل نع ة السالم“ .ويدحس النجااح أيضاا
حج مو يدعوو َّ
أو حفم السلم الذي تقوم ب ا مم املتحد ”إلدار
ال لزوم ل لل ال والدم بال مقابر“ .وذكر أن بعد أو تفي ع لية ا مم
املتحد يف موزامبيق بواليتها وتي ار انساحاهبا ،ساييوو لألمام املتحاد
وحص ،يف لذا الصدد ،حيومة موزامبيق علا التعااوو
دور آ ر ت دي  .ل
مااع ا ماام املتحااد يف تاادمع أو تع ياار ا ساالحة اجمل َّ عااة أو تلاات الااا
وج اادهتا ،حا ا ال ااد طريقه ااا إىل الس ااوا الس ااوداء ومنه ااا إىل البل ااداو
اجملاور .72
و ااال رثاار فرنسااا ،متيل ااا نيابااة عااو االحتاااد ا ورويبَّ ،
إو ع لي ااة
السالم تيو لتتهتتم هبذه ااامتاة الساعيد لاوال التصا يم الاذي أدهاره
ال رف اااو .و ي ا َّاد ر االحت اااد ا ورويب وس ااعا عل ا مس ااتوى االحت اااد ول ااو
يعتزم موا لة تعزيز بناء السالم يف موزامبيق وذ لكار باأو  81يف املاؤاة ماو
نفق ااات االنتهاب ااات دفعه ااا االحت اااد ا ورويب ،ال ااذي وفلاار أيض ااا ااالل
ع لي ا ااة اال ا ا ارتا  211مرا ا ااف باإلض ا ااافة إىل املا ا ارا بح الت ا ااابعح لألم ا اام
اص املتحادع ا ماح العااام علا أو ييفار أو حتار وكاااالت
املتحاد  .وح ل
ا مم املتحد املتهصصة حمر ااوذات الزر اء لتنسيق تن ية البلد و وه.
ويعل ااق االحت اااد ا ورويب الت ام ااا كبا اعا علا ا املص اااحلة الوطني ااة احلقيق ااة
ويأما اار أو ييا ااوو التعا اااوو املهلا ااص با ااح ا غلبيا ااة واملعارضا ااة ما ااو با ااح
أولويات احليومة اةديد .73
َّ
وذكر رثر الربازير بأو حيومة بلده د دأبات علا تأكياد مو فهاا
ول ااو أو ع لي ااة ا م اام املتح ااد يف موزامبي ااق ،باإلض ااافة إىل أي ااة ع لي ااة
اوز باساام ا ماام املتحااد برمتهااا
حفاام سااالم أ اارى ،ةااف أو تنشااأ وتا َ
ولاايس باساام جملااس ا مااو وحااده .وأضااا َّ
أو وفااد بلااده ااد أباارز م ارارا
وتي ارارا املباادأيو اهلااامح للسياسااة العامااة اللااذيو يسااتهدى هب ااا ،ومهااا،
أوالَّ ،
أو ع ليات حفم السالم ةف أو تستهد اإلسهام يف ختفايس

________
70
72
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التوترات وتعزيز السلم يف الصراعات اإل لي ية الا تشير هتديدا للسلم
واالسااتقرار؛ اانيااا ،ةااف أو تيااوو ع ليااات حفاام السااالم حياديااة متامااا
إذا أتريد هلا أو تن لفذ والياهتا بنجاح .و صة جناح ع لية ا مم املتحد يف
موزامبيق تس باالوص إىل بعاس االساتنتاجات ااا اة جبهاود ا مام
املتحااد احلاليااة واملقبلااة يف ميااداو حفاام السااالم .فهااذه الع ليااات كي ااا
تيوو فعَّالة ،ةف أو تيوو تمعد إعادادا كافياا ومازود بعادد كاا ماو
امل ااودفح وال ب ااد م ااو تف ااادي أي ت ااأ ع يف َوْزعه ااا مه ااا ك اااو ال ااث و.
وا لم مو لذا كل موا لة السعي مو أجر السلم عندما يسود االلتزام
باملص اااحلة الوطني ااة يف م ااا ب ااح ا ط ارا  .وة ااف تف ااادي العجل ااة يف أي
ختفيس أو سحف لألفراد يف أي ع لية بدوو أو يتحدد سلفا أاره عل
در الع لية عل االض ال بواليتها بنجاح.72

اجملت ع الدو لل ساعد يف تنفيذ أحيام عدياد ومتنوعاة التفااا سالم
شااامر .وأكااد أيضااا عل ا مااا مييااو أو ينجااز عااو طريااق الع اار املتعاادد
ا طا ارا إذا كان اات الوالي ااة ال ااا ح ااددلا اجملل ااس ابل ااة للتحقي ااق ،وإذا
بقي اات ا طتا ار الزمني ااة أتطا ارا وا عي ااة وإذا كا ااو ال اانه هنج ااا مرن ااا وااللتا ازام
بالسلم بح ا طرا املعنية التزاما حقيقيا .واعرت أيضا برسهام جاعاو
موزامبيااق وأااال علا لااذا اإلسااهام .و ااال َّ
إو التعاااوو غااع الر ااي القاااؤم
بشأو املساؤر ا منية يف املن قة وإبرام ترتيبات للتعاوو اال تصادي ذات
طابع ر ي أكرب د أسه ا إسهاما يا ا ا يف بنااء الثقاة باحت ااالت ياام
مستقبر للجنوب ا فريقي ييوو أكثار أمناا ودميقراطياة وازدلاارا .وتشاعر
كناادا بالتشااجيع إزاء تلاات الت ااورات وت يااد اةهااود اةاريااة لتعزيااز اادر
املنظ ااات اإل لي يااة ومنظ ااة الوحااد ا فريقيااة ،لاايس فقااط لل سااامهة يف
ح اار النزاع ااات ،ب اار وأل اام م ااو ذل اات ،للحيلول ااة دوو ان اادال نزاع ااات
أ رى.75

________

________

و ااال رثاار كناادا َّ
إو الاادور الااذي اض ا لعت ب ا ا ماام املتحااد يف
موزامبياق جعلا يشاعر بالتشااجيع .فقاد برلنات ماار أ ارى علا اسااتعداد
72
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