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ان بالنيابـــة عـــن ســـالف الـــذكر. وأدىل الـــرئيس (أنغـــوال) ببيـــ 
  :اجمللسجاء فيه أن  ،)٥٧(اجمللس

ــد    ــرر تأكيـ ــة يف     يكـ ــاحلة الوطنيـ ــة املصـ ــوي لعمليـ ــه القـ دعمـ
  الصومال؛
مجيــع القــادة الصــوماليني علــى املشــاركة يف اجتمــاع       حيــث  

  ؛٢٠٠٣القادة املزمع عقده يف كينيا يف تشرين الثاين/ نوفمرب 
دعم اهليئــة اجملتمــع الــدويل إىل مواصــلة بــذل جهــوده لــ  يــدعو  

  احلكومية الدولية املعنية بالتنمية؛
البلــدان املاحنــة إىل املســامهة يف العمليــة، ويف الصــندوق  يــدعو  

االستئماين لبناء السالم يف الصومال ونـداء األمـم املتحـدة املشـترك بـني      
  الوكاالت من أجل الصومال؛

ــرب   ــة اإلنســانية يف الصــومال،      يع ــالغ إزاء احلال ــه الب عــن قلق
و القادة الصوماليني إىل تسهيل إيصال املساعدة اإلنسانية، وتأمني ويدع

  سالمة مجيع موظفي املعونة الدوليني والوطنيني؛
على أن وضع برنامج شامل لبنـاء السـالم مهـم     يكرر التأكيد  

  بالنسبة ملرحلة ما بعد الصراع يف الصومال.
 ٢٠٠٣األول/ديسـمرب   كانون ١٦املؤرخ  املقرر  

 )٢٠٠٣( ١٥١٩القرار ): ٤٨٨٥(اجللسة 
ــن      ــس األمــ ــة جملــ ــودة يف  ٤٨٨٥يف جلســ  ١٦املعقــ

يف جدول أعماله  اجمللسأدرج  ،٢٠٠٣كانون األول/ديسمرب 
موجهــة إىل  ٢٠٠٣تشــرين الثــاين/نوفمرب   ٤رســالة مؤرخــة  

رئيس جملس األمن من رئيس جلنة جملـس األمـن املنشـأة عمـال     
اخلــرباء املعــين  )، حييــل هبــا تقريــر فريــق ١٩٩٢( ٧٥١بــالقرار 

وأوصــى فريــق اخلـــرباء، ضــمن مجلــة أمـــور،      .)٥٨(بالصــومال 
__________ 

  )٥٧(  S/2003/1035 ١٤٧٤، أحيل التقرير عمال بالقرار )٢٠٠٣.( 

  )٥٨(  S/2003/1035  ١٤٧٤مـن القـرار    ٧؛ أحيل التقرير عمال بـالفقرة 
)٢٠٠٣.(  

إنشـاء آليـة   باستمرار احلظر املفروض علـى توريـد األسـلحة، و   
لتحسـني فعاليـة احلظـر.     للرصد تتسم بقدر أكـرب مـن املنهجيـة   

كمــا دعــا الفريــق إىل حتســني التعــاون بــني املنظمــات الدوليــة    
دول األعضـاء، واألطـراف غـري    واإلقليمية ودون اإلقليمية، وال

احلكومية املعنية بإنفاذ احلظر املفروض علـى األسـلحة، وتقـدم    
ــدفق األســلحة ومعاجلــة مســألة       بتوصــيات هتــدف إىل كــبح ت

  القرصنة وأعمال اإلرهاب ضد السفن.
اليت ُدعي ممثل الصومال للمشاركة فيها،  لسة،اجليف و  

؛ وطُــرح )٥٩(راروجــه الــرئيس (بلغاريــا) االنتبــاه إىل مشــروع قــ
مشــروع القــرار للتصــويت، واعتمــد باإلمجــاع دون مناقشــة      

الذي جاء فيـه، ضـمن مجلـة    )، ٢٠٠٣( ١٥١٩بوصفه القرار 
ــور ــس،  أن، أم ــن    إذ يتصــرفاجملل مبوجــب الفصــل الســابع م

  امليثاق:
علـى التـزام مجيـع الـدول وغريهـا مـن اجلهـات الفاعلـة          يشدد  

 ١٣٥٦)، والقــرار ١٩٩٢( ٧٣٣باالمتثــال علــى حنــو كامــل للقــرار     
  ؛)٢٠٠١(

يتكـون مـن   ، إىل األمني العــــام أن ينشئ فريقا للرصـد  يطلب  
ما يناهز أربعة خرباء لفترة ستة أشهر تبدأ يف أقرب وقت ممكن اعتبـارا  
من تـاريخ اعتمـاد القـرار ويكـون مقـره يف نـريويب، وتوكـل إليـه واليـة          

  ؛توريد األسلحة ينبغي أن تركز على االنتهاكات املستمرة حلظر
جبميــع الــدول يف املنطقــة واملنظمــات اإلقليميــة إنشــاء   يهيــب   

  مراكز تنسيق لتعزيز التعاون مع فريق الرصد وتيسري تبادل املعلومات؛
الــدول اجملــاورة إىل أن تقــدم إىل اللجنــة تقــارير فصــلية   يــدعو  

  .بشأن اجلهود اليت تبذهلا إلنفاذ حظر توريد األسلحة
__________ 

  )٥٩(  S/2003/1177. 

يف أنغوالاحلالة  -  ٤
 الثاين/ينـاير  كـانون  ١٨ الـيت أجريـت يف   داوالتامل  

   )٤٠٩٠(اجللسة  ٢٠٠٠
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 كــــــــانون  ١٨املعقــــــــودة يف  ٤٠٩٠يف اجللســــــــة   
) انتبــاه املتحــدة الواليــات، وجــه الــرئيس (٢٠٠٠ الثاين/ينــاير

ــس ــؤرخ   األمـــن جملـ  الثاين/ينـــاير كـــانون ١٤إىل التقريـــر املـ
يف  املتحـدة  األمـم ب عـن مكتـ   العـام  األمـني املقدم من  ٢٠٠٠
، يف تقريــره، آخــر املعلومــات العــام األمــني. وعــرض )١(أنغــوال

عــن التطــورات السياســية والعســكرية واإلنســانية وتطــورات     
االقتصــــادية يف -والتطــــورات االجتماعيــــة اإلنســــان حقــــوق

أنغوال. وفيما يتعلـق باجلوانـب السياسـية والعسـكرية، قـال إن      
قب احلملة العسـكرية الناجحـة   احلالة قد شهدت تغريا كبريا ع

ــيت أفضــت إىل إعــادة بســط ســلطة      الــيت شــنتها احلكومــة، وال
الدولــة علــى اإلقلــيم الواســع الــذي كــان حيتلــه االحتــاد الــوطين 
لالستقالل التام ألنغـوال (يونيتـا)، فضـال عـن حتسـن الظـروف       
ــد. وأضــاف أن      ــة الشــمالية الشــرقية مــن البل ــة يف املنطق األمني

ر إىل زعـيم تلـك اجلماعـة، جونـاس سـافيميب،      احلكومة ال تنظ
باعتباره شريكا ميكن الوثوق به يف احلوار نظرا لسجله احلافـل  
ــر إىل       ــل تنظ ــت تظ ــابقة، وإن كان ــه الس ــذه لتعهدات ــدم تنفي بع

باعتبـاره أساسـا سـليما لعمليـة السـالم.       )٢(بروتوكول لوساكا
ــار  ــام األمــنيوأش ــانية وحالــة    الع  قحقــوإىل أن احلالــة اإلنس
ال تزاال مـن بـني التحـديات الرئيسـية، مضـيفا أنـه قـد         اإلنسان

، اإلنســـان قـــوقوردت تقـــارير تفيـــد ارتكـــاب انتـــهاكات حل
من الوصول إىل معظـم أجـزاء    املتحدة األممولكن لعدم متكن 

ــق       ــا يتعل ــك. وفيم ــات عــن ذل ــديها معلوم ــوفر ل ــوال، ال تت أنغ
ــة  ــغ أ -باجلوانـــب االجتماعيـ ــراع، ابلـ ــادية للصـ ــاء االقتصـ عضـ

بتدهور مجيع املؤشرات االقتصادية األساسية، وهـو مـا    اجمللس
 املتحــدة األمــمتفــاقم مــن جــراء اضــطرار خمتلــف وكــاالت      

ــغيلية بســـبب الصـــراع.   وبراجمهـــا إىل ختفـــيض أنشـــطتها التشـ
وخلص أخريا إىل أن مثة خطر من امتـداد الصـراع إىل البلـدان    

ل املسـؤولية األوىل  اجملاورة، وأن االحتاد الوطين (يونيتـا) يتحمـ  
__________ 

  )١(  S/2000/23 ١٢٦٨من القرار  ٧فقرة املقدم عمال بال )١٩٩٩.( 

  )٢(  S/1994/1441.املرفق ، 

عن الوضع القائم، وأنه ليس هناك أي حـل آخـر سـوى احلـل     
  السياسي الستعادة السلم واألمن الدائمني يف أنغوال.  

إىل إحــاطتني مــن وكيــل  اجمللــسويف اجللســة، اســتمع   
ــة املنشــأة     العــام األمــني للشــؤون السياســية ومــن رئــيس اللجن

 أنغوال، وبعـدمها  ) بشأن احلالة يف١٩٩٣( ٨٦٤عمال بالقرار 
  .)٣(وممثل أنغوال اجمللسأدىل ببيانات معظم أعضاء 

يف بيانـه إىل أصـول الوضـع     العـام  األمـني وعاد وكيـل    
القائم يف أنغوال. وأشار إىل انسحاب القوات الكوبيـة يف عـام   

مراقبتـــه؛ وإىل أول  املتحـــدة األمـــم، الـــذي طُلـــب إىل ١٩٨٨
، الـيت رفضـها   ١٩٩٢عـام  انتخابات دميقراطية جتري يف البلـد  

احتاد يونيتا مما أدى إىل استئناف احلرب األهلية؛ وإىل معاهـدة  
ــا يف    ــاكا، الـــيت مت توقيعهـ ــول لوسـ ــامل، بروتوكـ ــالم الشـ السـ

، والـيت أعقبـها مـرة أخـرى عـدم      ١٩٩٤ الثـاين/نوفمرب  تشرين
قيام احتاد يونيتا بتسريح قواته، واسـتئناف القتـال، وإهنـاء بعثـة     

ــراقيب  ــمـ ــدة ماألمـ ــوال يف  املتحـ ــباطيف أنغـ ــابق. /فرباير شـ السـ
وأشــار، ضــمن مجلــة أمــور، إىل أن احلكومــة مــا زالــت تعتــرب    
اتفاق لوساكا قائما، يف حني أن احتـاد يونيتـا (بعـد أن تعـرض     
ــى       ــه عل ــم أن ــد زع ــبعض االنتكاســات العســكرية الكــبرية) ق ل
ــا أشــار إىل مســأليت       ــة الســالم. كم ــتئناف عملي ــتعداد الس اس

اإلنســانية وانعــدام األمــن، فضــال عــن احلاجــة لتحســني  األزمــة
يف البلـد. وأضـاف يف تعليقـه أن مكتـب      اإلنسان حقوقحالة 
يف أنغـوال مـا زال يسـاعد احلكومـة واملنظمـات       املتحـدة  األمم

__________ 

تكلم االحتاد الروسي باسم اللجنة الثالثيـة للـدول املراِقبـة لعمليـة       )٣(  
). املتحدة الوالياتالسالم يف أنغوال (االحتاد الروسي والربتغال و

ببيانـات يف اجللسـة، غـري     املتحـدة  الوالياتومل يدل ممثال كندا و
ــاتأن ممثــل  ــا يف حمضــر    املتحــدة الوالي ــا إلدراجــه رمسي قــدم بيان

اجللســة. وكانــت أنغــوال ممثلــة بنائــب وزيــر خارجيتــها. وانضــم  
أوكرانيــا، و فرنســا، واململكــة املتحــدة، وهولنــدا إىل بيــان  ممثلــو 

 اللجنة الثالثية.
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املدنيـة يف جمـاالت بنـاء القـدرات واملسـاعدة اإلنسـانية وتعزيـز        
  .)٤(اإلنسان حقوق

ــيس     ــأة  وعــرض رئ ــة املنش ــالقرار  اللجن ــال ب  ٨٦٤عم
) (كنــدا)، يف إحاطتــه، تقريــرا عــن زيارتــه إىل أنغــوال ١٩٩٣(

. وأوضـح  ٢٠٠٠ الثاين/ينـاير  كـانون  ١٦إىل  ٨يف الفترة من 
أن األهــداف الثالثــة للزيــارة كانــت تتمثــل يف التشــاور مــع       
حكومــة أنغــوال بشــأن التطــورات املتعلــق بتطبيــق اجلــزاءات       

نطـاق العـامل؛ وزيـارة املنـاطق      املفروضة على احتاد يونيتـا علـى  
ورؤيــة املعــدات العســكرية املســتوىل عليهــا مــن يونيتــا؛ ولقــاء  
ــروا يف        ــذين اس ــا أو ال ــاد يونيت ــن احت ــقوا ع ــذين انش ــراد ال األف
املعارك األخرية. وأشار إىل أنه كان مبقـدوره جتميـع شـهادات    

، املتحدة األممعن انتهاكات ومنتهكي اجلزاءات اليت فرضتها 
يف  مبــاعــن األوضــاع الــيت يعمــل فيهــا احتــاد يونيتــا،    وكــذلك

ــك  ــتم     ذل ــه األساســية. واخت ــة والعســكرية وبنيت أوضــاعه املالي
 يونيتـا  احتـاد إحاطته بأن اجلزاءات تترك أثرا حقيقيا على قدرة 

 احتـاد إضعاف قـدرة   يف ذلك مباعلى حتقيق أهدافه العسكرية، 
حة والوقـود.  على نقل مـا حيتاجـه مـن منظومـات األسـل      يونيتا

وعرض بعد ذلك شريط فيديو لرحلته، تضمن مقتطفـات مـن   
  .)٥(املقابالت اليت أجراها

وأعرب ممثل أنغوال، ضمن مجلة أمور، عـن قلقـه مـن      
 احتـاد أنه رغـم صـدور قـرارات عديـدة تفـرض جـزاءات علـى        

، فإن كثريا من البلدان واملنظمـات ال تـزال تصـمم علـى     يونيتا
لذي تظـل فيـه حكومتـه ملتزمـة بتحقيـق      انتهاكها، يف الوقت ا

الدميقراطيــــة واملصــــاحلة يف أنغــــوال عــــن طريــــق بروتوكــــول  
  .)٦(لوساكا

__________ 

  )٤(  S/PV.4090 ٤ و ٣، الصفحتان. 

 .١٢إىل  ٥املرجع نفسه، الصفحات   )٥(  

 .١٤إىل  ١٢رجع نفسه، الصفحات امل  )٦(  

ــد علــى أن      ــا احتــادوكــرر معظــم املمــثلني التأكي  يونيت
يتحمــل املســؤولية األوىل عــن اســتمرار الصــراع؛ وأن احلــل      
السلمي، وخباصة بروتوكول لوسـاكا، يظـل األسـاس لتحقيـق     

ال. وأعربوا عن قلقهـم بشـأن احلالـة اإلنسـانية،     السالم يف أنغو
وشددوا على أنـه البـد مـن التصـدي لتـداعيات الصـراع علـى        
األمن يف املنطقة. وأكدوا أخـريا أنـه البـد مـن دعـم اجلـزاءات       

  .يونيتا احتاداملفروضة ضد 
أن قـدرا مـن املسـؤولية     وأضاف ممثل اململكة املتحـدة   

يتعني عليهـا القيـام بـبعض     يقع على عاتق حكومة أنغوال، اليت
ــع إىل      ــه تتطل ــال إن حكومت ــى حنــو أفضــل. كمــا ق األمــور عل
ــمن     ــه أن يتضـ ــن أملـ ــذي أعـــرب عـ ــرباء، الـ ــق اخلـ ــر فريـ تقريـ
توصــيات مشــددة تزيــد مــن قــوة اجلــزاءات؛ كمــا أعــرب عــن 
ــل وجلــب      ــدويل مــن تســمية، ب ــتمكن اجملتمــع ال ــه يف أن ي أمل

إن كانـت هنـاك    العار، على األفراد والشركات، واحلكومات
  .)٧(ضرورة لذلك، ممن يشاركون يف إفشال اجلزاءات

قـد هـددت    يونيتـا  احتـاد وقال ممثـل ناميبيـا إن أعمـال      
األســاس نفســه الــذي قامــت عليــه مجهوريــة أنغــوال ووحــدهتا   
ــة. ومل يكــن حلكومــة أنغــوال أي    وســيادهتا وســالمتها اإلقليمي

حركـة   خيار سوى استخدام القـوة العسـكرية الضـرورية ضـد    
  .)٨(من أجل الدفاع عن شعبها وأراضيها يونيتا احتادمترد 

وأشار ممثل هولندا إىل أن املطلوب هو االعتراف بأنه   
 احتـاد رغم الدور املؤسف الذي يقوم به السيد سـافيميب، فـإن   

مــا زال عنصــرا مــن عناصــر اجملتمــع األنغــويل، وهــو مــا   يونيتــا
وسـاكا. وشـدد علـى أنـه     يتفق متاما مع النية األصـلية التفـاق ل  

ينبغــي جلميــع األطــراف أن تعمــل مــن أجــل التوصــل إىل حــل  
  .)٩(شامل من خالل احلوار

__________ 

 .١٧ و ١٦املرجع نفسه، الصفحتان   )٧(  

 .٢٤املرجع نفسه، الصفحة   )٨(  

 .٢٧املرجع نفسه، الصفحة   )٩(  
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ــداوالت    ــيتاملــ ــجرأ الــ ــارسآذار ١٥ت يف يــ  /مــ
  )٤١١٣(اجللسة  ٢٠٠٠

 /مـــــارسآذار ١٥املعقـــــودة يف  ٤١١٣يف اجللســـــة   
رســــالة مؤرخــــة يف جــــدول أعمالــــه  اجمللــــس، أدرج ٢٠٠٠

مــن  جهــة إىل رئــيس جملــس األمــنمو ٢٠٠٠آذار/مــارس  ١٠
ــالقرار   الرئــيس  ـــال ب ـــأة عمـ ــة املنشــــ ، )١٠()١٩٩٣( ٨٦٤لجن

التقرير النهائي لفريق اخلرباء املنشأ عمال بقـرار جملـس   حييل هبا 
انتهاكات اجلـزاءات الـيت   للتحقيق يف  )١٩٩٩( ١٢٣٧األمن 

ــام       ــوطين لالســتقالل الت ــى االحتــاد ال ــن عل فرضــها جملــس األم
 احتـاد بطريقـة حصـول    اجمللـس . وابلـغ الفريـق   (يونيتـا) ألنغوال 
 يف ذلـك   مبـا على أسلحته ومعداته العسكرية وصـيانتها،   يونيتا

 يونيتـا  احتـاد من خالل مبيعات املاس، وبالطريقة اليت يـدير هبـا   
ــدان الــيت     ــة. كمــا أشــار إىل األشــخاص والبل ــه اخلارجي عالقات

، ١٩٩٣عــام ُزعــم أهنــم كــانوا يــدعمون تلــك األنشــطة منــذ   
ومن بينهم أفراد من جنوب أفريقيا، ممن قاموا بتـوفري املعـدات   

وتسـهيل معامالتـه وتزويـده باملعـدات      يونيتـا  حتـاد العسكرية ال
ــو    ــة الكونغـــ ــابقة (مجهوريـــ غـــــري العســـــكرية؛ وزائـــــري الســـ
الدميقراطية)، اليت استخدمت أراضيها لتسهيل مرور األسـلحة  

و، اليت اسـتخدمت كمعـرب   واملعدات العسكرية؛ وبوركينا فاس
لألســلحة القادمـــة مـــن شـــرق أوروبـــا وغريهـــا مـــن املعـــدات  

ــا إىل   ــادالعســكرية يف طريقه ــا احت ــويونيت ــل -؛ والكونغ برازافي
معـدات عسـكرية عقـب     يونيتـا  احتـاد وحكومتها، حيـث نقـل   

توقيع بروتوكـول لوسـاكا؛ وروانـدا، الـيت كانـت تتعـاون مـع        
تلفـــة، ويف االتصـــاالت يف عمليـــات عســـكرية خم يونيتـــا احتــاد 

بسماسرة أسلحة؛ وتوغـو، الـيت اسـتخدمت أراضـيها لتسـهيل      
مــرور األســلحة واملعــدات العســكرية؛ وأفــراد أوكرانيــون ممــن 
قــدموا الــدعم للــرحالت اجلويــة الــيت كانــت جتلــب األســلحة   

؛ وبلغاريا، الـيت كانـت   يونيتا احتادوسائر العتاد العسكري إىل 
ــا احتــادألســلحة الــيت اشــتراها  املصــدر األصــلي لغالبيــة ا  ، يونيت

__________ 

  )١٠(  S/2000/203. 

؛ وزامبيـا،  يونيتا احتادكما كانت مسرحا لتدريب بعض أفراد 
الـــيت أجـــرى ســـافيميب فيهـــا اتصـــاالت علـــى أعلـــى مســـتوى 
لتســهيل عمليــات شــراء الوقــود، والــيت اســتخدمت حــدودها   
لتــهريب الوقــود؛ وناميبيــا، الــيت اســتخدمت أراضــيها لتــهريب 

؛ وأوغنـدا، الـيت   يونيتـا  حتـاد اململوك ال كميات كبرية من املاس
استخدمت أراضيها إلعادة تزويد الطائرات القادمة من شـرق  
ــيت كــان      ــالوقود؛ وبلجيكــا، ال ــدولو ب ــا إىل أن ــا يف طريق أوروب
ــا        ــي هبـ ــاس الرئيسـ ــوق املـ ــروع يف سـ ــري املشـ ــاس غـ ــاع املـ ُيبـ
(أنتويرب)؛ وكوت ديفوار، حيث كانت تتم صـفقات املـاس   

ماية. وقدم الفريق عددا من التوصـيات للحـد مـن    املتمتعة باحل
ــزاءا ــهاكات اجلـ ــدادات   تانتـ ــلحة وإمـ ــة األسـ وحتســـني مراقبـ

الوقود، فضال عـن جتـارة املـاس، واألنشـطة املاليـة، والصـالت       
  .  يونيتا حتاداخلارجية ال

ويف اجللسة، وجـه الـرئيس (بـنغالديش) انتبـاه أعضـاء        
اجتمــاع مــع فريــق  يــل حمضــرإىل رســالة مــن أوغنــدا حت اجمللــس

ــرار    ــأ مبوجــــب القــ ــرباء املنشــ ــي ١٩٩٩( ١٢٣٧اخلــ ) وممثلــ
حكومة أوغندا بشـأن انتـهاكات أوغنـدا للجـزاءات املفروضـة      

إىل إحاطــة مــن رئــيس  اجمللــس. واســتمع )١١(يونيتــا احتــادعلــى 
، أدىل بعـدها  )١٩٩٣( ٨٦٤لجنة املنشــــــأة عمـــال بـالقرار    ال

وكـــذلك ممثلـــو أنغـــوال ، )١٢(اجمللـــسببيانـــات معظـــم أعضـــاء 
وأوغندا وبلجيكا وبلغاريا وبوركينا فاسـو وبـيالروس وتوغـو    

  وجنوب أفريقيا ورواندا وزامبيا واملغرب.
ــق        ــر فريـ ــه، إىل تقريـ ــة، يف بيانـ ــيس اللجنـ ــار رئـ وأشـ

ضــد  األمــن جملــساخلــرباء، وأكــد أن اجلــزاءات الــيت فرضــها   
__________ 

  )١١(  S/2000/200. 

باســم اللجنــة الثالثيــة للــدول املراِقبــة  املتحــدة الواليــاتتكلمــت   )١٢(  
ــدل مم  ــوال. ومل يـ ــالم يف أنغـ ــة السـ ــي،  لعمليـ ــاد الروسـ ــو االحتـ ثلـ

ــدا، و  ــنغالديش، وكن ــال، وب ــاتوالربتغ ــات.  املتحــدة الوالي ببيان
وكانــــت اململكــــة املتحــــدة ممثلــــة بــــوزير اخلارجيــــة وشــــؤون  

 الكومنولث.
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بـدأت   مل حتقـق النجـاح املطلـوب، وإن كانـت قـد      يونيتا احتاد
تؤخذ بدرجة اكرب من اجلدية، وأصـبحت مـؤثرة. واسـتعرض    
ــر، وأكــد أن اجلــزاءات      ــية للتقري بالتفصــيل التوصــيات الرئيس

وخيفـف   اجمللـس بدأت تترك أثرا حقيقيا، وأنه جيـب أال خيطـئ   
  .)١٣(يونيتا احتادالضغط على 

العديد من املتكلمني بـالتقرير   وخالل املناقشة، رحب  
يات، ورأوا أنه قد اظهر أنـه رغـم وجـود    ومبا تضمنه من توص

نظــام اجلــزاءات بالفعــل، فمــا زال هنــاك الكــثري مــن الثغــرات، 
ــر   ــه جيـــب أن ينظـ ــزاءات،   اجمللـــسوأنـ ــز اجلـ ــة لتعزيـ يف احلاجـ

ــلحة      ــتريات األسـ ــاس ومشـ ــات املـ ــاالت مبيعـ ــة يف جمـ وخباصـ
والسفر للخارج، فضال عـن إنشـاء آليـات أكثـر فعاليـة لرصـد       

أشـار عـدد مـن املمـثلني إىل أوجـه االرتبـاط       نظام اجلـزاءات. و 
 اجمللـس بني خمتلف األزمـات يف أفريقيـا، وهـو مـا يقتضـي مـن       

التصدي هلا بصورة شاملة. كما أشار عدد منـهم إىل أن تلـك   
االرتباطات تتمثـل يف االسـتغالل غـري القـانوين للمـوارد الـذي       

  يسهم يف استمرار الرتاعات.
ــدة إ     ــة املتحـ ــل اململكـ ــار ممثـ ــربز  وأشـ ــر يـ ىل أن التقريـ

 احتـاد الطبيعة املتخاذلة والعشوائية لنظام اجلزاءات املوقعة علـى  
وزعمائهـا يف   -، باإلضافة إىل فضح نفاق تلـك البلـدان   يونيتا

بينمــا ميــد بعــض    يونيتــا احتــادالــيت تــدين   -بعــض األحيــان  
مواطنيهــا وشــركاهتا جونــاس ســافيميب باألســلحة والــذخرية      

أنشـطة القتـل الـيت    ’’الـيت لوالهـا لكانـت     والوقود واملسـاعدة، 
. وفيمـا يتعلـق   ‘‘عاما قد انتهت منذ مدة طويلـة  ٢٥استمرت 

مبــا ورد يف التقريــر مــن إشــارة إىل بعــض وزراء احلكومــات       
األفريقية واملسؤولني فيها، وجتار السالح من أوروبا الشـرقية،  

 جتـار ’’والشركات اجلوية واملوردة للوقود، فقد وصفهم بأهنم 
. وأهاب بكافـة حكومـات العـامل أن تتخـذ إجـراءات      ‘‘املوت

أن يتخذ إجراءات حامسـة،   األمن جلسضدهم، كما أهاب مب
__________ 

  )١٣(  S/PV.4113 ٧إىل  ٢، الصفحات. 

ــر مــن      ــيت تضــمنها التقري ــذ التوصــيات الرئيســية ال تشــمل تنفي
اإللزاميـة.كما أقـر بـأن     األمن جملسخالل سلسلة من قرارات 

 هنـــاك دورا رئيســـيا يـــتعني أن يضـــطلع بـــه القطـــاع اخلـــاص، 
ــل     ــا أن تكفـ ــوال الـــيت جيـــب عليهـ ــة أنغـ ــافة إىل حكومـ باإلضـ

  .)١٤(الشفافية واملساءلة الكاملتني
ورأى ممثــل ماليزيــا أن التقريــر جــاء متعمقــا وشــامال،    

فضال عن أنه اتسم باجلرأة والصراحة. وشـدد علـى أن يكـون    
لكــل مــن مســاهم التقريــر باالســم احلــق يف الــرد علــى املــزاعم    

ألنشــطة املزعومــة النتــهاك اجلــزاءات،  وتوضــيح أدوارهــم يف ا
غري أنه إذا مل تكن تلك التوضيحات قابلة للتصديق وال ميكـن  

أن يتخــذ  األمــن جملــسأن تصــمد أمــام الوقــائع، يكــون علــى  
  .)١٥(التدابري املناسبة

وأشـــار ممثـــل هولنـــدا إىل ضـــرورة تبـــادل املعلومـــات    
د أمهيـة  والشفافية فيما يتصل مبراقبة هتريب األسلحة، كما أكـ 

ــدد.      ــك الصـ ــة يف ذلـ ــفة خاصـ ــة بصـ ــات اإلقليميـ دور املنظمـ
واختتم بيانه بقوله إن أهم شئ هو كفالة حتقيق أفضـل متابعـة   
ملمارسة الفريـق تفاديـا للعـودة إىل الوضـع املـألوف وإىل ثقافـة       

  .)١٦(اإلفالت من العقاب
ــق        ــود الفريــ ــا إىل أن وجــ ــة جامايكــ ــارت ممثلــ وأشــ

يف حفـز احلكومـات وغريهـا مـن     وحضوره كان هلما أثر هـام  
األطراف على االهتمام مبا ميكن أن يفعلـه كـل منـها لتحسـني     
تنفيذ اجلزاءات وإلنفاذها والتقليل من االنتـهاكات املوجـودة.   
وقالت يف تعليقها إن التقرير ال يدع جماال للشـك يف أن هنـاك   
انتـــهاكات جســـيمة لـــنظم اجلـــزاءات مـــن جانـــب األفـــراد       

لني احلكوميني، الذين يتحملون املسـؤولية  والشركات واملسؤو
؛ وإن حكومات البلـدان الـيت   يونيتا احتادعلى قدم املساواة مع 

__________ 

 .١٠إىل  ٨املرجع نفسه، الصفحات   )١٤(  

 .١٤املرجع نفسه، الصفحة   )١٥(  

 .١٩فحة املرجع نفسه، الص  )١٦(  
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يشــارك رعاياهــا يف انتــهاك اجلــزاءات عليهــا واجــب التحقيــق  
  .)١٧(واختاذ اإلجراءات الواجبة ضد املسؤولني عن ذلك

 اجمللـس ورأت ممثلة ناميبيا أن من الضروري أن يطبـق    
ى الزعماء واحلكومات ممن قـدموا املسـاعدات إىل   جزاءات عل

. اجمللـس انتـهاكا لقـرارات    يونيتا حتاداآللة احلربية والسياسية ال
وأعربت عن اتفاقها مع معايري األدلة الـيت اسـتخدمها الفريـق،    
وإن رأت أن بعــض الصــالت اهلامــة قــد غابــت عنــه، ومــن مث   
 فـــإن اســـتمرار التحقيقـــات ســـيكون مفيـــدا خـــالل عمليـــة      

  .)١٨(الرصد
 احتـاد وأكد ممثـل الصـني أن اجلـزاءات املفروضـة ضـد        
مــا زالــت ابعــد مــا تكــون عــن الفعاليــة؛ ولــذلك، فقــد    يونيتــا

 جملـس ناشد مجيـع البلـدان أن تتقيـد بصـورة صـادقة بقـرارات       
يف ذلك الشأن، بوقف إمدادات األسـلحة أو أي شـكل    األمن

دابري أخـرى  ، وباختـاذ تـ  يونيتـا  حتـاد آخر مـن أشـكال الـدعم ال   
فعالــة ملنــع مواطنيهــا مــن ارتكــاب تلــك املخالفــات. وقــال إن  
الرسالة اليت يوجههـا التقريـر تتمثـل يف أنـه ينبغـي اختـاذ تـدابري        
لتعزيز نظام اجلزاءات، حىت وإن كانت اجلزاءات نفسها جمـرد  
ــي      ــل سياســ ــق حــ ــرورية لتحقيــ ــروف الضــ ــة الظــ أداة لتهيئــ

  .)١٩(للرتاع
ــوال إىل     ــل أنغـ ــار ممثـ ــاح    وأشـ ــليح اجلنـ ــادة تسـ أن إعـ

ــادالعســـكري ال ــا حتـ ــؤ بعـــض   يونيتـ ــا إال بتواطـ مل يكـــن ممكنـ
احلكومـــات والشخصـــيات السياســـية ورجـــال األعمـــال يف     
انتــهاك اجلــزاءات، مبــا جيعلــهم مشــاركني يف ارتكــاب جــرائم   
ضــد اإلنســانية والتــدخل يف الشــؤون الداخليــة لدولــة أخــرى. 

ــو   ــيات الـ ــام للتوصـ ــده التـ ــن تأييـ ــر، وأعـــرب عـ اردة يف التقريـ
وأعــرب عــن ثقتــه يف تضــمينها يف القــرار املقبــل عــن أنغــوال.    

__________ 

 .٢٠املرجع نفسه، الصفحة   )١٧(  

 .٢٣إىل  ٢١املرجع نفسه، الصفحات   )١٨(  

  .٢٤املرجع نفسه، الصفحة   )١٩(  

فقــد أكــد أنــه نظــرا لألدلــة الدامغــة الــيت إىل ذلــك،  باإلضــافةو
أن ينظــر يف اختــاذ  اجمللــسوردت يف التقريــر، فإنــه يــتعني علــى 
  .)٢٠(تدابري ضد الضالعني يف ذلك األمر

م بدراسـة  وقال ممثل جنوب أفريقيا إن حكومته ستقو  
التقرير باهتمـام كـبري، وإهنـا تتطلـع إىل تلقـي مزيـد مـن األدلـة         
ــأن بعــض         ــر ب ــه أق ــري أن ــر. غ ــواردة يف التقري ــزاعم ال بشــأن امل
مــــواطين جنــــوب أفريقيــــا قــــد شــــاركوا يف تقــــويض نظــــام  

  .)٢١(اجلزاءات، وأكد أنه ستتخذ ضدهم إجراءات صارمة
إشـارة  وأشار ممثل املغرب إىل مـا ورد يف التقريـر مـن      

بإيداع أموال يف املغرب. وأوضـح أن   يونيتا احتادإىل قيام ممثل 
كـــل تلـــك املبـــالغ كانـــت قـــد اســـتهلكت متامـــا قبـــل فـــرض  

قـد غـادر املغـرب منـذ وقـت       يونيتـا  احتـاد اجلزاءات، وأن ممثل 
  .)٢٢(طويل

وأعــرب ممثــل فرنســا عــن عــدد مــن الشــواغل بشــأن      
دقيقـة؛ كمـا أنـه     التقرير، من بينها أن بعـض التـواريخ مل تكـن   

كــان يفتقــر إىل الوضــوح فيمــا يتعلــق مبصــادر املعلومــات؛ ومل 
يتضح ما إذا كان بعض األشخاص الـذين يعتـربون علـى صـلة     

مسجلني يف قـوائم جلنـة اجلـزاءات؛ كمـا مل يـورد       يونيتا احتادب
. وشدد على أنـه مـن   يونيتا احتادالتقرير تقديرا حلجم إيرادات 

ـــ  ــبة جلمي ــروري، بالنسـ ــى   الضـ ــول علـ ــاط، احلصـ ع تلـــك النقـ
توضيحات من البلدان اليت أتى التقريـر علـى ذكرهـا. واقتـرح     
أن تستجوب جلنة اجلزاءات رئيس الفريق بتفصـيل أكـرب، وأن   
حتصــل أيضــا علــى مراســالت مــن الــدول الــيت ورد ذكرهــا يف 

. اجمللـــسالتقريـــر، وأن حتيـــل النتـــائج الـــيت تتوصـــل إليهـــا إىل  
بعــض التوصــيات اتســمت بطــابع عــام،  وأخــريا، أشــار إىل أن 

ــبعض     وكــان ينبغــي تناوهلــا يف احملفــل املخــتص، بينمــا كــان ال
__________ 

 .٢٨و ٢٧املرجع نفسه، الصفحتان   )٢٠(  

  )٢١(  S/PV.4113 (Resumption 1) ٩ و ٨، الصفحتان. 

  .١١املرجع نفسه، الصفحة   )٢٢(  
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اآلخر يتناول فرض جزاءات جديدة على دول ثالثة، وهـو مـا   
قـــد يـــؤدي إىل مشـــاكل عديـــدة تتجـــاوز إطـــار اجلـــزاءات       

  .)٢٣(يونيتا احتاداملفروضة ضد 
إىل حساســية بعــض  اجمللــسووجــه ممثــل تــونس انتبــاه   

علومــات واالســتنتاجات والتوصــيات الــيت تضــمنها التقريــر.  امل
وقال إنه كان يفضل أن يتجنـب ذكـر بعـض األطـراف، علـى      
األقل يف تلك املرحلة، حىت التأكد من صحة املعلومـات أوال.  
ورأى أنــه كــان مــن األفضــل البــدء باســترعاء انتبــاه الــدول        

خلطـوات  واألطراف املعنية قبل تقـدمي االقتراحـات أو اعتمـاد ا   
ــرورية     ــداقية الضــ ــيعطي املصــ ــان ســ ــا كــ ــو مــ ــبة، وهــ املناســ

  .)٢٤(للتحقيقات اليت جتريها جلنة اجلزاءات
واعترض ممثل بوركينا فاسـو علـى االسـتنتاجات الـيت       

انتهى إليهـا التقريـر، وخباصـة مـا تضـمنته مـن اهتامـات لـرئيس         
دولته. وشكا من عدد من جوانب التقريـر ومـن الطريقـة الـيت     

ه هبا. وقال، أوال، إن وفده مل يتسلم التقرير يف وقـت  مت إعداد
مبكر يسمح لـه بدراسـته والـرد عليـه، فضـال عـن تناولـه علـى         
نطاق واسع يف وسائط اإلعالم قبل نشره رمسيا. وتعليقا علـى  
جوهر ما جاء بالتقرير، قـال إن بعثـة فريـق اخلـرباء املوفـدة إىل      

ــا فاســـو  ــادها بشـــكل واضـــح ’’بوركينـ ــا  ،‘‘جـــرى إفسـ وإهنـ
ــا فاســو تتعمــد     ــا بــأن ســلطات بوركين أعطيــت انطباعــا خاطئ
عــدم التعــاون معهــا. ومضــى يقــول بإنــه مــن الصــعب اعتبــار    
العمــل الــذي أداه الفريــق دقيقــا، خاصــة وأن خالصــة التقريــر  

ــزاعم املنشــقني عــن    ــا احتــادتســتند إىل م ــذين يونيت ــد ’’، ال الب
ح االنتقـام، أن  لرأيهم، الذي تؤثر فيه مشاعر احلقد، ورمبا رو

. وأشـار إىل أن التقريـر ينـبين علـى     ‘‘يكون منحازا وغـري نزيـه  
تلميحـــات بـــدال مـــن احلقـــائق املؤكـــدة، وأضـــاف أن معظـــم 
الوقـــائع تفتقـــر إىل التـــواريخ، ويعيبـــها عـــدم االتســـاق وعـــدم 

__________ 

  )٢٣(  S/PV.4113 ١٤إىل  ١١، الصفحات. 

 .٢٦رجع نفسه، الصفحة امل  )٢٤(  

التوافــق، وال تنطبــق عليــه املواصــفات العلميــة الدقيقــة لتحقيــق 
وق بـه. وأخـريا، رأى أن   يقوم على أساس قوي وعـادل وموثـ  

قراءة التقرير توحي بـأن هنـاك بعـض التحيـز الـذي يسـتند إىل       
  .)٢٥(جترمي مسبق لبعض البلدان والقادة وتربئة آخرين

وانتقـــد ممثـــل توغـــو أيضـــا بعـــض جوانـــب التقريـــر،     
لالهتامـات الـواردة فيـه،     ‘‘الواهي واالنتقائي’’وخباصة الطابع 

ا الفــارون واملنشــقون علــى  الــيت تســتند إىل تصــرحيات أدىل هبــ 
؛ وأسـاليب العمـل الـيت اتبعـت فيـه، والـيت اعتربهـا        يونيتـا  احتاد

االفتقار الكامـل  ’’جتميعا للشائعات واألقوال والقيل والقال، و
ــهج املتبـــع   ــة يف النـ ــهاك توغـــو    ‘‘إىل الدقـ ــى بشـــدة انتـ . ونفـ

ــواريخ    ــود تــ ــدم وجــ ــريا إىل أن عــ ــة، مشــ ــزاءات القائمــ للجــ
مة جيعل من املستحيل حتديد ما إذا كانـت  لالجتماعات املزعو

قد متت قبل أم بعد فرض اجلزاءات. كمـا أشـار يف تعليقـه إىل    
ــيد      ــرة السـ ــو أسـ ــه توغـ ــافت فيـ ــذي استضـ ــه يف الوقـــت الـ أنـ
سافيميب، مبا فيها أطفاله، مل يكونـوا مـدرجني يف القائمـة الـيت     
وضعتها جلنة اجلزاءات، ولو كانوا قد أضيفوا إليها، لكان قـد  

 طــردهم علــى الفــور. وشــكا مــن تســريب التقريــر بصــورة    مت
ماكرة لوسائط اإلعالم، وتكوين انطباع بوجـود تعـارض بـني    
مصــاحل بلــد لــه واليــة رمسيــة وتنفيــذ اجلــزاءات املفروضــة علــى 

  .)٢٦(يونيتا احتاد
وأكــد ممثــل روانــدا أن االهتامــات املوجهــة إىل روانــدا   

أسـاس هلـا مـن الصـحة،      هي مزاعم ال يونيتا احتادبالتعاون مع 
وهي جمرد هراء من دوائر تعمل على تشويه احلقـائق ألسـباب   
تقتصــر علــيهم. وشــكا مــن أن التقريــر مل يــأت علــى ذكــر مــا  
قدمته رواندا إىل الفريق من معلومات وتوضيحات. ونفـى أن  

، وحتـدى  يونيتـا  احتـاد يكون هناك أي تعاون أو اتصـاالت مـع   

__________ 

  )٢٥(  S/PV.4113 (Resumption 1) ٤إىل  ٢، الصفحات. 

 .٧إىل  ٤املرجع نفسه، الصفحات   )٢٦(  
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املـزاعم الـيت لـيس    ’’علـى تلـك    الفريق أن يقدم دليال ملموسـا 
  .)٢٧(‘‘هلا أي أساس

وأعرب ممثل بلغاريا عن إحبـاط حكومتـه مـن انتـهاك       
اإلجراء املستقر الذي يقضـي مبطالبـة البلـدان املعنيـة أن تكـون      
على بينة من التقريـر أوال قبـل تعميمـه علـى وسـائط اإلعـالم.       

من، وابرز أن التقرير ال حيتوي، وال كان مـن املمكـن أن يتضـ   
 جملـس دليال ملموسا واحدا يورط بلغاريا يف أي انتهاك لقـرار  

) أو أي من املعايري أو األعراف املعتـرف  ١٩٩٣( ٨٦٤ األمن
هبـــا دوليـــا لـــنظم الرقابـــة علـــى األســـلحة. وأشـــار إىل بعـــض  
االهتامات املتعلقة بصـفقات أسـلحة، وأوضـح احلقـائق احمليطـة      

  .)٢٨(هبا، ورفض االهتامات
ــل ب    ــرب ممثـ ــال بعـــض    وأعـ ــفه إلغفـ ــن أسـ ــا عـ لجيكـ

املعلومات اهلامة مـن التقريـر، فضـال عـن إيـراد بعـض املصـادر        
ــه مــن     ــه حكومت غــري املســتندة إىل أســاس. وأشــار إىل مــا بذلت
جهود ملراقبة جتـارة املـاس، غـري أن التقريـر مل يتضـمنها، رغـم       
ــل      ــق هبــا يف الوقــت املناســب. ونفــى االهتــام القائ ــالغ الفري إب

ــويرب فيمــا يســمى    بعمــل عــدد كــبري  ــاس يف أنت  مــن جتــار امل
، وقـــال إن التقريـــر مل يوضـــح بصـــورة  ‘‘الرمـــادي’’الســـوق 

كافيـــة املوضـــوع املعقـــد اخلـــاص بتحديـــد منشـــأ املـــاس، بـــل  
  .)٢٩(استهان به
ــالتقرير، غــري أنــه أعــرب عــن       ورحــب ممثــل أوغنــدا ب

أسفه ألنه بالرغم من املناقشات املستفيضـة الـيت أجراهـا فريـق     
ء مــع املســؤولني االوغنــديني يف الشــهر الســابق، ورغــم   اخلــربا

كل املعلومات اليت جرى تبادهلا وتقدميها، فقد جتاهـل التقريـر   
ــد     ــدا مل مت ــك. وأكــد أن أوغن ــا احتــادكــل ذل باألســلحة  يونيت

مطلقــا، ســواء بصــورة مباشــرة أو غــري مباشــرة، كمــا مل تقــم   
__________ 

 .٨املرجع نفسه، الصفحة   )٢٧(  

 .١٠ و ٩املرجع نفسه، الصفحتان   )٢٨(  

 .١٤ و ١٣املرجع نفسه، الصفحتان   )٢٩(  

ات باســترياد املــاس أو إعــادة تصــديره، ورفــض كــل االهتامــ      
وأوغنـدا.   يونيتـا  احتـاد األخرى املتعلقـة بوجـود اتصـاالت بـني     

وأضــاف أنــه يف الوقــت الــذي كانــت فيــه أوغنــدا تتعــاون مــع 
ــا، مل يكــن مــن  -حركــة حتريــر الكونغــو برئاســة جــان   بــيري مبب

ــيت ينبغــي      ــي علــى شــركائها اجلهــات ال ــدا أن متل سياســة أوغن
 ميكـن أن  عليهم التعامل معها. ولذلك، فإن حكومة أوغندا ال

ــوات      ــوزة قـ ــد حبـ ــيت توجـ ــلحة الـ ــن األسـ ــؤولة عـ ــون مسـ تكـ
  .)٣٠(املتمردين
وأخــريا، أعــرب رئــيس اللجنــة املنشــأة عمــال بــالقرار     
ــدا كانــت   ١٩٩٣( ٨٦٤ ) عــن رفضــه ألي تلمــيح إىل أن كن

 جملـس منحازة بعض الشـئ يف إدارهتـا للجـزاءات الـيت فرضـها      
إىل  ، أو أن أي كنـــدي شـــارك يف تســـريب أي وثـــائق األمـــن

الصحافة تتعلق بتقرير الفريـق. وأشـار إىل أن الفريـق اسـتخدم     
معايري أعلى مـن املعـايري املطبقـة يف احملـاكم يف معظـم البلـدان،       
لدى النظـر يف قضـية رشـوة علـى سـبيل املثـال؛ ففـي مواجهـة         
أدلة ال يرقى إليهـا الشـك علـى حـدوث تواطـؤ علـى مسـتوى        

ى أن يســجلها يف رفيــع، مل يكــن أمــام الفريــق مــن خيــار ســو 
التقرير. وأكد أن الفريق أخذ يف اعتباره التواريخ احملـددة الـيت   
بــدأ فيهــا ســريان جــزاءات بعينــها، وهــو مــا انعكــس بدقــة يف   
النتــائج الــيت خلــص إليهــا الفريــق، ويف اســتنتاجاته وتوصــياته.  

أشـــار إىل أنـــه مت التشـــاور مســـبقا مـــع إىل ذلـــك،  باإلضـــافةو
  .)٣١( اهتمت حتديدا بانتهاك اجلزاءاتالبلدان واحلكومات اليت

(اجللسـة   ٢٠٠٠ /أبريلنيسـان  ١٣املؤرخ  املقرر  
  )٢٠٠٠( ١٢٩٤): القرار ٤١٢٦

 /أبريلنيســـــان ١٣املعقـــــودة يف  ٤١٢٦يف اجللســـــة   
 ١١يف جــدول أعمالــه التقريــر املــؤرخ  اجمللــس، أدرج ٢٠٠٠
 األمـم عن مكتـب   العام األمنياملقدم من  ٢٠٠٠ /أبريلنيسان

__________ 

 .١٧إىل  ١٤املرجع نفسه، الصفحات   )٣٠(  

 .١٩إىل  ١٧ه، الصفحات املرجع نفس  )٣١(  
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، يف تقريـره، أنـه بعـد    العـام  األمني. وأفاد )٣٢(يف أنغوال تحدةامل
أعلــن صــدور تقريــر فريــق اخلــرباء عــن انتــهاكات اجلــزاءات،   

ــدابري       ــيتخذون الت ــم س ــات واملؤسســات أهن ــن احلكوم ــدد م ع
الالزمة امتثاال للجـزاءات الـيت فرضـها جملـس األمـن، يف حـني       

يف التقرير عـن   رفض احتاد يونيتا من ناحيته االدعاءات الواردة
اجلزاءات على أساس أهنا تستند إىل بيانات أدىل هبا منشـقون.  
كمــا أوضــح التطــورات األخــرية يف الوضــع العســكري، ويف    

واحلالة اإلنسانية. وأكد أنه يف حني ظـل   اإلنسان حقوقحالة 
عمل احلكومة فعاال يف زيادة تقليص القـدرة احلربيـة التقليديـة    

ورت احلالـــة اإلنســـانية واألمنيـــة   ، فقـــد تـــده يونيتـــا حتـــادال
االقتصــادية. وظلــت احلــرب هتــدد باالمتــداد إىل -واالجتماعيـة 

البلــدان اجملــاورة، ممــا ظــل يشــكل مصــدر قلــق كــبري. وكانــت 
ــائم     ــاء دعـ ــادة إرسـ ــا إلعـ ــا خططـ ــة قـــد أعلنـــت أيضـ احلكومـ

فضـال عـن تكثيـف جهودهـا      االستقرار السياسي والعسكري،
تعزيـز النمــو االقتصـادي وتنفيــذ   إلرسـاء االسـتقرار النقــدي، و  

ــة     ــدمات االجتماعيـ ــانية واخلـ ــاعدة اإلنسـ ــدمي املسـ ــرامج لتقـ بـ
للسكان املدنيني. وشـجع اجملتمـع الـدويل علـى دعـم احلكومـة       
فيمــا تبذلــه مــن جهــود لتــوفري اخلــدمات األساســية يف املنــاطق  

  .يونيتا احتاداخلاضعة سابقا الحتالل 
ل أنغـوال للمشـاركة   نفسها، اليت ُدعي ممثـ  ةويف اجللس  

؛ )٣٣(إىل مشـروع قـرار   اجمللسفيها، وجه الرئيس (كندا) انتباه 
وطُرح مشـروع القـرار للتصـويت، واعتمـد باإلمجـاع بوصـفه       

)، الذي جـاء فيـه، ضـمن مجلـة أمـور،      ٢٠٠٠( ١٢٩٤القرار 
  :اجمللسأن 

ــد   ــرة    يؤي ــوارد يف الفق ــرر ال ــام     ٥١املق ــر األمــني الع ــن تقري م
ــؤرخ  ــان/ ١١املـ ــل  نيسـ ــة   (S/2000/304) ٢٠٠٠أبريـ ــد واليـ بتمديـ

__________ 

  )٣٢(  S/2000/304 وCorr.1   ١٢٦٨مـن القـرار    ٧املقدم عمال بـالفقرة 
)١٩٩٩.( 

  )٣٣(  S/2000/307. 

تشــرين  ١٥مكتــب األمــم املتحــدة يف أنغــوال ملــدة ســتة أشــهر حــىت       
 ؛٢٠٠٠األول/أكتوبر 

إىل األمني العام مواصـلة اجلهـود الـيت يبـذهلا مـن أجـل        يطلب  
تنفيذ مهام مكتـب األمـم املتحـدة يف أنغـوال علـى النحـو املـبني يف قـرار         

  ؛)١٩٩٩( ١٢٦٨جملس األمن 
ــة أشــهر عــن     يطلــب   إىل األمــني العــام تقــدمي تقريــر كــل ثالث

التطورات يف أنغوال، مبا يف ذلك توصياته بشأن تدابري إضافية ميكـن أن  
  .ينظر فيها اجمللس بغية تعزيز عملية السالم يف أنغوال

(اجللسـة   ٢٠٠٠ /أبريلنيسـان  ١٨ املؤرخاملقرر   
  )٢٠٠٠( ١٢٩٥): القرار ٤١٢٩

 /أبريلنيســـــان ١٨املعقـــــودة يف  ٤١٢٩يف اجللســـــة   
رسـالة  ال مـرة أخـرى يف جـدول أعمالـه     اجمللس، أدرج ٢٠٠٠

ــة امل ــارس  ١٠ؤرخ ــس   امل ٢٠٠٠آذار/م ــيس جمل ــة إىل رئ وجه
ــن ــن رئـــيس  األمـ ــالقرار  المـ ـــال بـ ـــأة عمــ ــة املنشـــــ  ٨٦٤لجنـ

، اجمللــس. وأدىل ببيانــات رئــيس اللجنــة وأعضــاء )٣٤()١٩٩٣(
، وكــذلك )٣٥(ســم االحتــاد األورويبمبــا فــيهم ممثــل الربتغــال با 

ممثلــي اســبانيا وأنغــوال والربازيــل والربتغــال وبلجيكــا وبلغاريــا 
ــدا     ــا املتحــدة وروان ــة ترتاني ــا فاســو، وتوغــو ومجهوري وبوركين

    وزمبابوي وغابون وموزامبيق ونيوزيلندا.
 اجمللسويف اجللسة نفسها، وجه الرئيس (كندا) انتباه   

ــائل الــواردة مــن    ــي أوغنــدا والربتغــال وبلجيكــا    إىل الرس ممثل
وبوركينا فاسو وتوغو ورواندا وغابون، وكـذلك إىل مـذكرة   

ــا  . ويف تلــك املراســالت، تناولــت تلــك  )٣٦(شــفوية مــن بلغاري
__________ 

  )٣٤(  S/2000/203.الذي حييل التقرير النهائي لفريق اخلرباء ، 

إسـتونيا، وأيسـلندا، وبلغاريـا،    انضم إىل البيان كل من أسبانيا، و  )٣٥(  
رية التشـيكية، ورومانيـا، وسـلوفاكيا،    وبولندا، وتركيا، واجلمهو

ومالطـة،  وليختنشـتاين،  وسلوفينيا، وقـربص، والتفيـا، وليتوانيـا،    
 ، وهولندا.وهنغاريا

  )٣٦(  S/2000/225  (غابون)، وS/2000/228 (بلجيكا)، و S/2000/230  
 S/2000/249   (بلغاريــا)، و 315و 267 و S/2000/240   (الربتغــال)، و

ــا فاســو)، و  ــدا)، و S/2000/252  (بوركين  326 و S/2000/256  (أوغن
 (رواندا). S/2000/283 (توغو)، و 
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البلدان بالتعليق، ضمن مجلة أمـور، تقريـر فريـق اخلـرباء املنشـأ      
)؛ أو أعربـت عـن القلـق إزاء    ١٩٩٩( ١٢٣٣٧عمال بـالقرار  

الــيت وردت فيــه؛ أو طلبــت التحقــق بصــورة  بعــض املعلومــات
مفصلة من بعض الوقائع اليت تضـمنها؛ أو قـدمت توضـيحات    

ــها؛ أو أبلغــت     ــق بكــل من ــاط تتعل ــسلنق ــة   اجملل بأنشــطة متابع
  قامت هبا حكوماهتا استجابة للتقرير.

مشـروع القـرار ال   وأوضح رئـيس اللجنـة يف بيانـه أن      
ــراءات ضـــ    ــذ إجـ ــم وال يتخـ ــدا باالسـ ــمى أحـ ــهكي يسـ د منتـ

أنــه يتــيح، بــل ، أيــة دولــةال يــربئ وأنــه  ،اجلــزاءات املزعــومني
ــة    ــك، فرصـ ــن ذلـ ــدال مـ ــردبـ ــى  للـ ــيق  االعلـ ــاءات، وتنسـ دعـ

جــراءات مــع إرادة اجملتمــع الــدويل كمــا عــرب عنــها بصــورة   اإل
وعالوة على ذلك، قال إن مشروع القرار املعـروض   واضحة.

عتمـاد تـدابري   يعرب بوضوح عن اسـتعداد اجمللـس ال   اجمللسعلى 
  .)٣٧(عند االقتضاء

ورحب معظم املتكلمني بالتقرير، وشددوا على أمهية   
ــرتاع تقــع     مشــروع القــرار، وأكــدوا أن مســؤولية اســتمرار ال

ــادة   ــا احتــادعلــى عــاتق قي ــرار  يونيت . وأضــافوا أن مشــروع الق
سيسهم يف حتسني فعالية الرقابة على اجلزاءات املفروضـة علـى   

ء آليــة لرصــد اجلــزاءات، فضــال عــن إغــالق بإنشــا يونيتــا احتــاد
القنوات اليت تستخدمها قيادة ذلك التنظيم لالحتفاظ بقـدرهتا  

  على مواصلة احلرب.
 وأكد ممثل اململكة املتحدة أن مشروع القـرار اجلديـد    

سيقتضــي مســتوى جديــدا مــن التعــاون بــني الــدول األعضــاء، 
تقنيــة الربة ؛ فضــال عــن اخلــوبــني احلكومــات والقطــاع اخلــاص

ــك،  باإلضــافةو سياســية.الرادة اإلو أشــار إىل أن ذلــك  إىل ذل
  .)٣٨(يضع عبئا خاصا على الدول اجملاورة ألنغوالس

__________ 

  )٣٧(  S/PV.4129 ٣، الصفحة. 

 .٤املرجع نفسه، الصفحة   )٣٨(  

بعد مرور شـهر بالكـاد علـى    ورحب ممثل فرنسا بأنه   
ــق اخلــرباء،    ــر فري ــرار   اجمللــسســيعتمد صــدور تقري مشــروع ق

. الـواردة فيـه   حيمل يف طياته أكثر مـن ثالثـة أربـاع التوصـيات    
أوال وقبل كـل شـيء للـدول    وقال إن تلك التوصيات موجهة 

املنظمـــات الدوليـــة  ، وإن كانـــت موجهـــة أيضـــا إىلاألعضــاء 
ــة،      ــات املهنيــ ــادية، واملنظمــ ــاريع االقتصــ ــة، واملشــ واإلقليميــ

وابــرز النــهج الَبنَّــاء املتجســد يف مشــروع القــرار،       واخلــرباء.
 فــرض جــزاءات جديــدة علــى    ال يبــدو أن أنــهوشــدد علــى  

البلدان اليت يزعم أهنـا انتـهكت اجلـزاءات القدميـة سـيوفر حـال       
ــا ــة     ، وأن حقيقي ــد يف عــدد نظــم اجلــزاءات القائم النمــو املتزاي

ســيحدث مشــاكل إداريــة يف نفــس اللحظــة الــيت أصــبح لــدينا  
فيها فعـــال ما يكفي من املشاكل يف إنفاذ ُنظـم احلظـر التسـعة    

  .)٣٩(املوجودة بالفعل
ينشـئ آليـة   ندا أن مشـروع القـرار س  وأوضح ممثل هول  

أن تعمـل  بـ  اسـمح هلـ  للرصد ميكن أن تكـون أداة فعالـة طاملـا يُ   
  .)٤٠(على مجع املعلومات وحتليلها وتقدميها بصورة مستقلة

وقـال ممثـل األرجنـتني يف مالحظاتـه إن تقـدمي التقريـر         
قد ترك بالفعل أثرا يف حشد الدول اليت ورد ذكرها فيـه، ويف  

  .)٤١(يف اجملتمع الدويل زيادة الوعي
ــة،         ــام للغاي ــرار ه ــا أن مشــروع الق ــل ماليزي ورأى ممث

والسيما فيما يتعلـق باالجتـار باألسـلحة واملـاس. غـري أنـه قـال        
كــان حيبــذ تضــمني مشــروع القــرار عبــارات تتعلــق   إن وفــده 

باستكشاف طرق مشروعة ملصـادرة املـاس اخلـام قيـد البحـث      
، يف نقــل تلــك الســلعفضــال عــن أي أصــول إضــافية تســتخدم 

دعم جلميع الدول لكي جتعل التعامـل  وكذلك اإلعراب عن ال
. وأضــاف أنــه، وإن كــان يؤيــد يف املــاس اخلــام جرميــة جنائيــة

__________ 

 .٦ و ٥املرجع نفسه، الصفحتان   )٣٩(  

 .٩املرجع نفسه، الصفحة   )٤٠(  

 .١٠املرجع نفسه، الصفحة   )٤١(  
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يؤكد من جديد أنه ينبغي دراسـة  مشروع القرار، فإنه يود أن 
أي خطوات أو تدابري أخرى تتخذ بعناية فائقة ملعاقبـة خمـالفي   

هـــا بصـــدد مـــدى جديـــة أي انتـــهاك اجلـــزاءات وينبغـــي تقييم
ــه مزعــوم ــه   إاليعمــل اجمللــس  الال بــد أ، وأن ــوفر لدي حينمــا يت

  .)٤٢(دليل قاطع بشأن تلك االنتهاكات
مــن ســاعدوا احتــاد يونيتــا وأكــدت ممثلــة جامايكــا أن   

وآزروه يف انتـهاك اجلــزاءات مــذنبون بـنفس القــدر، مــع احتــاد   
  .)٤٣(يف أنغوالاملأساة اإلنسانية  يف تسبباليونيتا، يف 
بــني جمموعــة  التمييــزميكــن وأكــد ممثــل أوكرانيــا أنــه    

، وأن البلدان اليت تتحمل مسؤولية خاصـة عـن جمـاالت حمـددة    
من األمهية مبكان أن حياول اجمللس أن يتقدم بتوصيات متميـزة  

  .)٤٤(إىل تلك الدول
بــرز مــدى قــد اعمــل الفريــق والحــظ ممثــل كنــدا أن    

 تلـك جناح ، وأن دة اهلدف وإنفاذهاتعقد فرض اجلزاءات احملد
ضـد األطـراف   التدابري ميكن أن يصـلح منوذجـا للعمـل املركـز     

إىل  باإلضـافة و القتال يف حاالت الصـراع األخـرى.   الراغبة يف
جهــود الفريــق أبــرزت حقيقــة اقتصــادات أشــار إىل أن ذلــك، 

يف ’’ ، حيــث أنــهاحلــرب اجلديــدة ومــا يترتــب عليهــا مــن آثــار
حاالت الصراع تتفـق اخلطـط االقتصـادية مـع      عدد متزايد من

األهداف السياسية والعسكرية يف إدامة العنف وجعل الشعب 
األمهية الكبرية واملتعاظمة للـدور الـذي   ؛ كما أبرزت ‘‘ضحية

؛ فضـال عـن إبـراز    تقوم به العناصر من غري الـدول يف الصـراع  
إن وأن قرارات اجمللس تعـرب عـن إرادة اجملتمـع الـدويل،     حقيقة 
ــه األعضــاء        كــان ــوم ب ــذي يق ــى العمــل ال ــد عل ــذها يعتم تنفي
  .)٤٥(فرادى

__________ 

 .١٤و ١٣املرجع نفسه، الصفحتان   )٤٢(  

 .١٦املرجع نفسه، الصفحة   )٤٣(  

  )٤٤(  S/PV.4129 (Resumption 1) ٤، الصفحة. 

 .٦ و ٥املرجع نفسه، الصفحتان   )٤٥(  

فهـم السـبب الـذي     هيصعب عليـ وقال ممثل أنغوال إنه   
اختذت األمم املتحدة من أجله مـؤخرا قـرارا بـإجراء حتقيـق يف     
مدى تلك االنتهاكات وهوية املخالفني الرئيسيني للجـزاءات،  

ــد بــ      ــاطع يفي ــل ق ــن وجــود دلي ــالرغم م ــك ب أن اجلــزاءات وذل
نتائجـه وتوصـياته   وفيما يتعلق بالتقرير، رأى أن  تنتهك حاليا.

قوبلــت بــدعم كــبري للغايــة مــن جانــب اجملتمــع الــدويل، األمــر  
ته. وأخـريا، أكـد   وشـفافي  تهالذي يُبدد أية شكوك يف موضوعي

 حظـر البـد أن يتضـمن    اجمللسعلى أن اإلجراء الذي سيتخذه 
ذ أنشـطة سياسـية أو محـالت    استخدام أراضـي أي دولـة لتنفيـ   

ــة ــارض      ،دعاي ــيت تتع ــراد أو الشــركات ال ــع األف ــة مجي وحماكم
  .)٤٦(ممارساهتا مع قرارات جملس األمن بشأن أنغوال

وكـــرر ممثـــل بوركينـــا فاســـو التأكيـــد علـــى شـــجب    
ــر،      ــا التقري ــيت خلــص إليه ــه ورفضــها لالســتنتاجات ال حكومت

معلومـات  بذكره اسم بوركينا فاسـو ورئيسـها. غـري أنـه قـدم      
ــذ      ــه مــن أجــل متابعــة تنفي ــدابري الــيت اختــذهتا حكومت بشــأن الت

  .)٤٧(اجلزاءات
وأشار ممثـل بلجيكـا إىل التـدابري العديـدة الـيت اختـذهتا         

ــق اجلــزاءا   ــة تطبي ــه لكفال ، والســيما يف جمــال جتــارة  تحكومت
املــاس، وهــي التــدابري الــيت أعــرب عــن أســفه لعــدم ذكرهــا يف  

  .)٤٨(التقرير
جــادة مــن لغاريــا اإلعــراب عــن شــكوك وكـرر ممثــل ب   

حيــال وســائل عمــل الفريــق   أخــرى وفــودجانــب حكومتــه و
ومصداقية مصادره، فضال عن موضوعيته وقدرته علـى توثيـق   

نظـرت جبديـة   وقال إن حكومته  ما توصل إليه بأدلة ملموسة.
كمـا أشـار إىل    .كـل ذلـك  علـى الـرغم مـن     ،يف تقرير الفريـق 

الفريق، اليت ينبغي أن تؤخـذ يف   الدروس املستخلصة من تقرير
__________ 

 .٨ و ٧املرجع نفسه، الصفحتان   )٤٦(  

 .١٠ و ٩املرجع نفسه، الصفحتان   )٤٧(  

 .١٣ و ١٢املرجع نفسه، الصفحتان   )٤٨(  
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االعتبـــار يف أنشـــطة آليـــة الرصـــد اجلديـــدة، وهـــي: أن جيمـــع 
وأال تسـتعمل سـوى املعلومـات     ،بني الشفافية والسـرية عملها 

أن تضـطلع بواليتـها   و ؛اجلديرة واحملققة من مصادر موثوق هبا
 ؛ تعــاون مــع احلكومــات املعنيــة وبالتشــاور معهــا عــن كثــب الب
إلجراءات الراسخة احتراما صـارما كـي ال يسـمح    أن حتترم او

غــري مســؤول ويف غــري حينــه للمعلومــات إىل “ تســرب”بــأي 
  .)٤٩(وسائط اإلعالم

ــابون عــن أســفه أل      ــل غ ــق اخلــرباء،  وأعــرب ممث ن فري
، مل على اهتاماتـه لغـابون  مل يستطع إبراز أية أدلة قال إنه  الذي

يـــارة مل يتجشـــم عنـــاء ز، بـــل أنـــه اهيـــرد حـــىت علـــى رســـالت 
  .)٥٠(غابون

 لوســائط اإلعــالم ونــدد ممثــل توغــو بتســريب التقريــر   
ــفه   أوال ــن أس ــرب ع ــة    ’’، وأع ــري املهني ــتهترة وغ ــة املس للطريق

يف  االتسـاق إطالقا اليت اتبعها اخلرباء، فضـال عـن أسـفنا لعـدم     
يف وأشـار إىل أن وفـده يأمـل     .‘‘االهتامات اليت وجهت لتوغو

والتعليقـــات الـــيت أبـــديت  أن تؤخـــذ يف االعتبـــار املالحظـــات
خــالل دراســة تقريــر فريــق اخلــرباء، والســيما تلــك املتعلقــة        

كمـا أكـد علـى اخلطـوات الـيت       فريـق. الباألساليب اليت اتبعها 
اختذهتا حكومته ملتابعة ورصد تنفيـذ اجلـزاءات املفروضـة ضـد     

  .)٥١(يونيتا احتاد
حــدد بصــورة أن التقريــر  وأكــد ممثــل زمبــابوي علــى   

جلشــع ولــيس الضــيم هــو األســاس املنطقــي حلــرب  صــائبة أن ا
وعــالوة علــى ’’ ؛يونيتــا املعلنــة علــى حكومــة وشــعب أنغــوال  

ــك،  ــاد      فذل ــات احت ــافلي لعالق ــابع التك ــات الط ــة إثب ــي عملي ف
يونيتــا مــع روانــدا وأوغنــدا ووكالئهمــا يف مجهوريــة الكونغــو  
الدميقراطيــة، حيــدد التقريــر أيضــا متابعــة األهــداف االقتصــادية   

__________ 

 .١٥و ١٤املرجع نفسه، الصفحتان   )٤٩(  

 .٢١إىل  ١٩فسه، الصفحات املرجع ن  )٥٠(  

  .٢٤ و ٢٣املرجع نفسه، الصفحتان   )٥١(  

يونيتا ورواندا وأوغندا، والتجمـع الكونغـويل مـن أجـل      ادحتال
الدميقراطية وحركة حترير الكونغو، كدافع  ملـا اعتربنـاه مجيعـا    

روانــدا  وأضــاف أنــه طاملــا ظلــت  .‘‘حربــا أهليــة ال معــىن هلــا 
تواصل احتالهلا ألرض كونغولية، فإن احتاد يونيتا سـيكون لـه   

 هوفر قنـــاة لتجارتـــشـــريان ميـــده باحليـــاة، ألن تلـــك األرض تـــ
  .)٥٢(باألسلحة واملاس

وكرر ممثل رواندا ما أبداه من تعليقات على التقريـر،    
وادعــى أن املــزاعم الــواردة فيــه خاطئــة. وأشــار إىل مــا أجرتــه  

ال جيـد مشـكلة يف   حكومته مـن حتقيقـات، وأوضـح أن وفـده     
 وإن كان يفضل أن يـرى فريقـا  إنشاء فريق جديد من اخلرباء، 

ــتقال ــر اسـ ــه   أكثـ ــار عليـ ــيال وال غبـ ــر متثـ ــة  ال وأكثـ ــن الناحيـ مـ
  .)٥٣(ةهنيامل

ــاه      ــرئيس انتب إىل  اجمللــسويف اجللســة نفســها، وجــه ال
؛ وطٌرح مشـروع القـرار للتصـويت، واعتمـد     )٥٤(مشروع قرار

)، الــذي جــاء فيــه، ٢٠٠٠( ١٢٩٥باإلمجــاع بوصــفه القــرار 
  :اجمللسضمن مجلة أمور، أن 

ئ آلية للرصد تشكل مـن مخسـة   إىل األمني العام أن ينش يطلب  
خـرباء، لفتـرة مـدهتا ســتة أشـهر تبـدأ مـن التــاريخ الفعلـي لبـدء تشــغيلها،         
جلمع معلومات إضافية ذات صلة والتحقيق يف أي معلومات مفيدة ذات 

ــواردة يف ال    ــدابري ال رارات قــصــلة تتعلــق بادعــاءات بوقــوع انتــهاكات للت
  ؛)١٩٩٨( ١١٧٣)، و ١٩٩٧( ١١٢٧)، و ١٩٩٣( ٨٦٤

تشــرين الثــاين/نوفمرب  ١٨بــأن ينظــر، حبلــول   يتعهــد كــذلك  
مـن   ٤١، يف تنفيذ تدابري إضافية على احتاد يونيتا مبوجب املادة ٢٠٠٠

  ؛ميثاق األمم املتحدة
مجيع الدول على توجيه العناية الواجبة للحيلولـة دون   يشجع  

 حتويل األسلحة أو إعادة شحنها باجتاه مستعملني هنـائيني غـري حاصـلني   
على إذن، أو إىل وجهات غـري مـأذون هبـا، حيـث حيتمـل أن ينـتج عـن        

  ؛)١٩٩٣( ٨٦٤ذلك انتهاك للتدابري الواردة يف القرار 

__________ 

 .٢٥ و ٢٤املرجع نفسه، الصفحتان   )٥٢(  

 .٢٧املرجع نفسه، الصفحة   )٥٣(  

  )٥٤(  S/2000/323.  
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على عقد مؤمتر للخرباء لوضع نظام للحـد مـن تزويـد     يشجع  
ــة      ــالنفط واملنتجــات النفطي ــا ب ــاطق الواقعــة حتــت ســيطرة احتــاد يونيت املن

  ؛بطرق غري مشروعة
مة أنغوال إعمـال ضـوابط داخليـة وإجـراءات     إىل حكويطلب   

تفتــيش إضــافية فيمــا يتعلــق بتوزيــع الــنفط واملنتجــات النفطيــة، هبــدف    
  ؛)١٩٩٣( ٨٦٤زيادة فعالية التدابري الواردة يف القرار 

ــيت أصــدرت جــوازات ســفر ملســؤويل       يطلــب   ــدول ال ــن ال م
ــالقرار        ــال ب ــة عم ــهم اللجن ــذين مست ــرهم الراشــدين ال ــراد أس ــا وأف  يونيت

(ب) مـن   ٤) إلغاء جوازات السفر تلك طبقـا للفقـرة   ١٩٩٧( ١١٢٧
  وإبالغ اللجنة عن حالة جهودها املبذولة يف هذا الصدد؛ ،ذلك القرار
مجيع الدول، مبا فيها الدول القريبة جغرافيـا مـن    حيث كذلك  

أنغوال، على اختاذ خطوات فوريـة إلنفـاذ أو تعزيـز أو سـن التشـريعات      
رعاياهــا أو األفــراد اآلخــرين العــاملني يف إقليمهــا     الــيت جتعــل انتــهاك   

ــة مبوجــب      ــا  جناي ــدابري الــيت فرضــها جملــس األمــن علــى احتــاد يونيت للت
  .القانون احمللي

 ٢٠٠٠/يوليـه  متوز ٢٧ املداوالت اليت أجريت يف  
  )٤١٧٨(اجللسة 

ــة    ــودة يف  ٤١٧٨يف اجللســــ ــهمتوز ٢٧املعقــــ  /يوليــــ
التقريــــر املــــؤرخ  يف جــــدول أعمالــــه اجمللــــس، أدرج ٢٠٠٠

عــن مكتــب  العــام األمــنياملقــدم مــن  ٢٠٠٠ /يوليــهمتوز ١٢
، يف تقريــره، العــام األمــني. وأفــاد )٥٥(يف أنغــوال املتحــدة األمــم

ظلـت حالـة عـدم وجـود     أنه فيما يتعلق بالتطورات السياسية، 
حــوار تنشــئ وضــعا سياســيا وعســكريا غــري مســتقرين، علــى   

كومـة لتعزيـز سـلطتها يف كـل     الرغم من اجلهود اليت تبـذهلا احل 
أنشـطة حـرب العصـابات     يونيتـا  احتـاد أحناء البلد. فقد واصـل  

ــاورة.        ــدان اجمل ــون إىل البل ــدفق الالجئ ــا ت ــا، بينم ــوم هب ــيت يق ال
تسـبب الصـراع يف زيـادة التـوترات بـني      إىل ذلـك،   باإلضافةو

ــا.  ــوال وزامبي ــى     أنغ ــة للتشــجيع عل ــود املبذول واســتمرت اجله
لسالم، أساسا من جانب األحزاب السياسـية  احلوار من أجل ا

اجلماعــــة اإلمنائيــــة للجنــــوب  املعارضــــة األنغوليــــة، ورئــــيس
ــع      ــق بالوضــ ــا يتعلــ ــة. وفيمــ ــة األنغوليــ ــي، والكنيســ األفريقــ

__________ 

  )٥٥(  S/2000/678  ١٢٩٤مـــــن القـــــرار  ٣املقـــــدم عمـــــال بـــــالفقرة 
)٢٠٠٠.( 

فعاليـة القـوات احلكوميـة ظلـت مسـتمرة،       العسكري، قـال إن 
ــة       ــا احلربي ــدرة يونيت ــن ق ــدة م وجنحــت يف احلــد بصــورة متزاي

، حـىت  اإلنسـان  قـوق سـن احتـرام الشـرطة حل   التقليدية، كما حت
وإن تركت أعمال القتال أثـرا سـلبيا علـى القـانون والنظـام يف      

ــد. وبالنســبة ملوضــوع     ــرز اإلنســان حقــوقكــل أحنــاء البل ، اب
ــة حقــوق اإلنســان     العــام األمــني ــرغم مــن أن حال ــه علــى ال أن

بصورة عامة كانت ما تزال خطرية، فقد كانـت هنـاك إشـارة    
كومــة مســتعدة لالعتــراف بوجــود إســاءات والختــاذ إىل أن احل

إجــراءات منظمــة لتصــحيح احلالــة بــدعم مــن اجملتمــع الــدويل    
وأعضاء اجملتمع املدين األنغويل. وباملثل، ظلت احلالة اإلنسانية 
متردية، وخباصة فيما يتصل بتوزيع األغذيـة وحالـة املشـردين،    

يف ذلـــك مـــع قيـــام برنـــامج األغذيـــة العـــاملي مببـــادرات هامـــة 
-الصـــدد. وبـــنفس الشـــكل، تضـــررت احلالـــة االجتماعيـــة     

 األمــماالقتصـادية مــن جــراء الصــراع، ولــذلك، يبــذل برنــامج  
اإلمنائي والبنك الدويل، ضمن جهات أخرى، جهـودا   املتحدة

يف وضع إستراتيجية للحد من الفقر والقيـام   ملساعدة احلكومة
  د الكلي.مببادرة ملعاجلة عدم االستقرار على صعيد اقتصا

 الواليــات، ومــن بينــهم اجمللــسوأدىل ببيانــات أعضــاء   
باسم اللجنة الثالثيـة للـدول املراقبـة لعمليـة السـالم يف       املتحدة

؛ )٥٦()املتحـدة  الواليـات أنغوال (االحتاد الروسـي، والربتغـال، و  
ــاد األورويب   ــوال،   )٥٧(وفرنســا باســم االحت ــو أنغ ؛ وكــذلك ممثل
. )٥٨(يــق، والنــرويج، و اليابــان  والربازيــل، وليســوتو، وموزامب 

__________ 

جنــة الثالثيــة انضــم ممــثال االحتــاد الروســي وأوكرانيــا إىل بيــان الل   )٥٦(  
 للدول املراقبة لعملية السالم يف أنغوال.

انضم ممثال اململكـة املتحـدة وهولنـدا إىل بيـان االحتـاد األورويب؛        )٥٧(  
ــا، وبولنــدا،  وكــذلك انضــمت إليــه   إســتونيا، وأيســلندا، وبلغاري

وتركيـــــا، واجلمهوريـــــة التشـــــيكية، ورومانيـــــا، وســـــلوفاكيا، 
ومالطـة،  وليختنشـتاين،  وانيـا،  وسلوفينيا، وقـربص، والتفيـا، وليت  

 وهنغاريا.

 كانت أنغوال ممثلة بوزيرها للشؤون االجتماعية.  )٥٨(  
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وكيــل األمــني العــام    أيضــا إىل إحاطــة مــن    اجمللــس واســتمع 
  واملستشار اخلاص املعين بأفريقيا.

وكيــل األمــني العــام واملستشــار اخلــاص املعــين  وأشــار   
، يف بيانــه، إىل الشــواغل الرئيســية يف أنغــوال، والــيت     بأفريقيــا

ومشــكلة األلغــام تتمثــل أساســا يف حالــة الالجــئني واملشــردين 
ــه رغــم مــا     األرضــية. وبالنســبة للجانــب االقتصــادي، أكــد أن
بذلته احلكومة من جهـود مشـكورة لتحسـني إدارهتـا وأدائهـا،      
فــإن تلــك اجلهــود تتبــدد مــن جــراء اســتمرار القتــال. وأخــريا،  
ــه       ــا أعلنت ــار إىل م ــة، أش ــالتحول إىل الدميقراطي ــق ب ــا يتعل وفيم

عـل  تخابـات عامـة. وقـال إنـه جل    احلكومة من اعتزامها إجراء ان
، البـد مـن املسـاعدة يف وضـع     أنغوال بلـدا مزدهـرا مـن جديـد    

بــأن القـــوة   اجلميــع  حــد للحــرب، وهــو مــا يســتلزم اقتنــاع      
العسكرية يف حد ذاهتا ليسـت كافيـة جللـب السـالم الـدائم يف      

األمانــة ، والعــام األمــنيوأخــريا، قــال إنــه جيــب علــى   أنغــوال.
هم، جهــود واضــاعفيالــدويل بأســره أن  وعلــى اجملتمــع ،العامــة

؛ وثانيــا  يونيتــا احتــادأوال لتشــديد اجلــزاءات املفروضــة ضــد    
إلكمال ما تبذله حكومة أنغوال من جهود لالسـتجابة بشـكل   
ــدعم      ــا ل ــوليني؛ وثالث أوىف الحتياجــات نســبة كــبرية مــن األنغ
اجملتمــع املــدين واحلكومــة وكــل مــن يعملــون علــى تشــجيع        

  .)٥٩(للصراع يف أنغوالالتسوية السلمية 
واتفق معظم املتكلمني علـى أن املسـؤولية األوىل عـن      

ــاتق     ــى ع ــع عل ــة اإلنســانية تق ــا احتــاداحلال ، وأشــاروا إىل يونيت
اجلهود اليت تبذهلا احلكومة لبسط سلطتها علـى سـائر اإلقلـيم.    
والحظوا أن هنـاك دالئـل علـى أن اجلهـود الـيت يبـذهلا اجملتمـع        

قد بدأت حتقق األثر املنشـود.   يونيتا احتادالدويل للضغط على 
غـــري أهنـــم أعربـــوا عـــن القلـــق إزاء احلالـــة السياســـية واألمنيـــة 
واالقتصــادية واإلنســانية يف أنغــوال، الــيت هتــدد باالمتــداد إىل      

القوة العسكرية ليسـت هـي   البلدان اجملاورة. وشددوا على أن 
__________ 

  )٥٩(  S/PV.4178 ٦إىل  ٢، الصفحات.  

وتوكـول  ، بـل أن احلـل السـلمي يف إطـار بر    الطريق إىل األمـام 
لوساكا هو وحـده الـذي ميكـن أن يسـهم يف اسـتعادة السـالم       
واألمن بصورة دائمة يف أنغوال؛ وأن التنفيذ املتسق للجـزاءات  

وتعزيـز فعاليتـها مهـا عنصـر هـام يف       يونيتـا  احتاداملفروضة ضد 
اجلهود الدولية املبذولة إلهنـاء الصـراع يف أنغـوال. وأكـد عـدد      

ية اهنيار بروتوكول لوسـاكا تقـع   من املتكلمني على أن مسؤول
ــيم     ــاتق زعـ ــى عـ ــام األول علـ ــاديف املقـ ــا احتـ ــاس يونيتـ ، جونـ

  سافيميب.
التــدابري الــيت اختــذهتا   إنــه بفضــل   وقــال ممثــل أنغــوال    
أنغوال تتمتع مبناخ اهلدوء النسـيب يف القسـم   أصبحت احلكومة 

ضع هناية قاطعـة  . غري أنه أشار إىل ضرورة واألكرب من أحنائها
احتـاد  هنـاك جيـوب صـغرية ملقاومـة      تا زالـ حيث مـ  ،بللحر
احلــل الــدائم ملشــكلة وأكــد أن  للقيــام بأنشــطة إرهابيــة. يونيتــا

 أنغوال ال يزال يكمن يف التنفيذ الكامـل لربوتوكـول لوسـاكا.   
وأشــار إىل مــا تبذلــه حكومتــه مــن جهــود، إىل جانــب العديــد 

ئل املتعلقـة  وبراجمهـا، ملعاجلـة املسـا    املتحـدة  األمممن وكاالت 
، واألمــن، فضــال عــن ، وإمكانيــة الوصــولبــالفقر، واملشــردين

  .)٦٠(املساعدة اإلنسانية واخلدمات
إقامـة  أن مـن الضـروري    املتحـدة  الوالياتوأكد ممثل   

ــع قطاعــات اجملتمــع األنغــويل    ــادئ   حــوار بــني مجي يف إطــار مب
ال جيــوز النظــر يف مشــاركة الســيد بروتوكــول لوســاكا، وأنــه 

ــا     ســافيميب  ــة فيه ــدابري ال رجع يف هــذا احلــوار إال مــىت اختــذ ت
  .)٦١(للتنفيذ الكامل لربوتوكول لوساكا

ــرر    ــؤرخاملقـ ــاين   ٢٣ املـ ــانون الثـ  ٢٠٠١يناير/كـ
 )٢٠٠١( ١٣٣٦): القرار ٤٢٦٣(اجللسة 

/كانون الثـاين  يناير ٢٣املعقودة يف  ٤٢٦٣يف اجللسة   
يف جــدول أعمالــه مــذكرة مــن رئــيس   اجمللــسأدرج  ،٢٠٠١

__________ 

 .٩إىل  ٦املرجع نفسه، الصفحات   )٦٠(  

 .١٣املرجع نفسه، الصفحة   )٦١(  
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مبذكرتـه رسـالة مؤرخـة     اجمللس. وأرفق رئيس )٦٢(األمن جملس
جلنــة جملــس  مــن رئــيس   ٢٠٠٠ األول/ديســمرب  كــانون ٢١

التقريـر  ، حييـل هبـا   )١٩٩٣( ٨٦٤األمن املنشأة عمال بـالقرار  
النهائي املرفق آللية رصد اجلزاءات املفروضة على احتـاد يونيتـا   

  .)٢٠٠٠( ١٢٩٥املنشأة عمال بالقرار 
ــائل  اجمللـــسالتقريـــر، أبلغـــت اآلليـــة   ويف ذلـــك   باملسـ

ــلحة؛    ــترياد املعـــدات العســـكرية واألسـ ــدير واسـ ــلة بتصـ املتصـ
وسفر مسـؤوليه   يونيتا احتادوالنفط واملنتجات النفطية؛ ومتثيل 

إىل اخلـــارج؛ ودور النقـــل يف انتـــهاك اجلـــزاءات؛ واالجتـــار يف 
املاس؛ واألصول املالية. كما عرضت أخـر املسـتجدات بشـأن    
اإلجـــراءات الـــيت اختـــذها عـــدد مـــن البلـــدان لتحســـني إنفـــاذ  

  اجلزاءات، وكذلك اجملاالت اليت مل تشهد حتسنا.
ــاه        ــرئيس (ســنغافورة) انتب ويف تلــك اجللســة، وجــه ال
ــس ــرار  اجمللــ ــروع قــ ــرار  )٦٣(إىل مشــ ــروع القــ ــرح مشــ ؛ وطُــ

ــرار    ــفه القـــ ــاع بوصـــ ــد باإلمجـــ ــويت، واعتمـــ  ١٣٣٦للتصـــ
  :اجمللسلة أمور، أن )، الذي جاء فيه، ضمن مج٢٠٠١(

 ١٢٩٥متديد واليـة آليـة الرصـد كمـا وردت يف القـرار       يقرر  
  ) لفترة ثالثة أشهر؛٢٠٠٠(

إىل األمــني العــام أن يقــوم، فــور اعتمــاد هــذا القــرار،    يطلــب  
وبالتشاور مع اللجنة، بإعادة تعيني مـا ال يزيـد علـى مخسـة مـن اخلـرباء       

للعمــل يف آليــة الرصــد، ) ٢٠٠٠( ١٢٩٥الــذين عينــهم عمــال بــالقرار 
إىل األمني العام أن يتخذ الترتيبات املالية الالزمة لـدعم   ويطلب كذلك
  .عمل آلية الرصد

 /فربايرشــــباط ٢٢املــــداوالت الــــيت أجريــــت يف   
 )٤٢٨٣(اجللسة  ٢٠٠١

/فرباير شـــــباط ٢٢املعقـــــودة يف  ٤٢٨٣يف اجللســـــة   
مــرة أخــرى يف جـدول أعمالــه مــذكرة   اجمللـس أدرج  ،٢٠٠١

__________ 

  )٦٢(  S/2001/1225  وCorr.1  2و. 

  )٦٣(  S/2001/69. 

. وأدىل )٦٤(الــيت حييــل هبــا تقريــر آليــة الرصــد      اجمللــسيس رئــ
ــات معظــم أعضــاء   ــسببيان ــا، اجملل ــك مب ــال باســم   يف ذل الربتغ

ــوال،     ــالم يف أنغـ ــة السـ ــة لعمليـ ــدول املراقبـ ــة للـ ــة الثالثيـ اللجنـ
ــاد األورويب   ــم االحتـــ ــويد باســـ ــو  )٦٥(والســـ ــذلك ممثلـــ ، وكـــ

وبوركينا  األرجنتني، وأنغوال، والربازيل، والربتغال، وبلغاريا،
فاســو، وتوغــو، وروانــدا، ورومانيــا، وزمبــابوي، وســوازيلند، 

أيضـا   اجمللـس والسويد، وكندا، وموزامبيق، وناميبيا. واسـتمع  
 ٨٦٤إىل إحاطـــة مـــن رئـــيس اللجنـــة املنشـــأة عمـــال بـــالقرار  

)١٩٩٣.(  
مل تسـتخدم  وقال رئـيس اللجنـة يف إحاطتـه إن اآلليـة       

حــق ، فضــال عــن إتاحــة دلــةيف حتقيقاهتـا ســوى أدق معــايري األ 
الرد جلميـع الـذين وجهـت إلـيهم هتـم فيمـا يتعلـق بانتـهاكات         

ــة    . وأوضــح أن اجلــزاءات ــى أربع ــا عل ــة ركــزت جهوده اآللي
متثيـل  ؛ واألسلحة واملعـدات العسـكرية  ، وهي: جماالت رئيسية

وأعضـاء أسـرهم يف    هاحتاد يونيتا وتنقـل وإقامـة كبـار مسـؤولي    
ــهاك اجلــزاءات  دور وســائل النقــل ؛ واخلــارج االجتــار ؛ ويف انت

. وبناء على ذلك، تقدمت آلية الرصـد  باملاس واألرصدة املالية
ــن       ــا م ــا هام ــرئيس إن جانب ــال ال ــن التوصــيات. وق بسلســلة م

ــة يتمثــل يف  ــة الواضــحة علــى تــورط   جوانــب عمــل اآللي األدل
نفــس األشــخاص وكــذلك نفــس املنظمــات والشــركات يف      

مـن الصـراعات الرئيسـية     –ثـر  ورمبـا أك  –صراعني على األقـل  
. كمـا أشـار إىل أن نظـام اجلـزاءات هـو      اليت تسـتعر يف أفريقيـا  

نظام ناجح رغـم مـا قـد يعتريـه مـن مشـاكل، غـري أنـه أعـرب          
__________ 

  )٦٤(  S/2001/1225  وCorr.1  2و. 

املتحـدة إىل بيـان اللجنـة     الواليـات وانضم ممـثال االحتـاد الروسـي      )٦٥(  
و انضــم ممثلــو الثالثيــة للــدول املراقبــة لعمليــة الســالم يف أنغــوال.  

ــا   ــا وروماني ــدا وفرنس ــان    و أيرلن ــدا إىل بي ــة املتحــدة وهولن اململك
إســتونيا، وأيســلندا،  االحتــاد األورويب؛ وكــذلك انضــمت إليــه    

ــا، و ــا،   وبلغاري ــة التشــيكية، وروماني ــا، واجلمهوري ــدا، وتركي بولن
ــا،   ــا، وليتوانيــــ ــلوفينيا، وقــــــربص، والتفيــــ وســــــلوفاكيا، وســــ

 ومل يدل ممثل أيرلندا ببيان. وليختنشتاين، ومالطة، وهنغاريا.
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يف ذلـــك  ،فتقـــركانـــت تأن األمـــم املتحـــدة عـــن القلـــق مـــن 
إىل القـدرة الدائمـة الالزمـة ملتابعـة نتـائج تقريـر فريــق        الوقـت، 

  .)٦٦(ية الرصداخلرباء وتقرير آل
ــفة      ــوا بصـ ــالتقرير، واثنـ ــتكلمني بـ ــم املـ ورحـــب معظـ

ــاء        ــه إعط ــرد وحماولت ــه حلــق ال ــه واحترام ــى منهجيت خاصــة عل
وصف شامل للمشكالت املتصلة بشبكات اجلرمية املنظمـة يف  
كل تعقيـدها. كمـا أكـدوا علـى ضـرورة اسـتمرار اجلـزاءات،        

م وعلــى ضــرورة حتســني تنفيــذ نظــام اجلــزاءات. وابــرز بعضــه 
حقيقــة أن األطــراف الفاعلــة الــيت تنتــهك اجلــزاءات يف أنغــوال  
ويف سرياليون على التوايل هي نفـس األطـراف إىل حـد كـبري،     
ــه ال ينبغــي النظــر إىل احلــالتني مبعــزل عــن      وهــو مــا يوضــح أن
بعضهما البعض. كمـا رحبـوا بالتوصـيات، والسـيما التوصـية      

ــا    بإنشــاء ــة بامل ــوال، نظــام إلصــدار الشــهادات املتعلق س يف أنغ
ومبفهوم إنشاء نظام عـاملي إلصـدار الشـهادات للمـاس اخلـام؛      
وإنشاء نظـام مسـتمر لرصـد اجلـزاءات؛ وحتـديث قائمـة كبـار        

وأعضـاء أسرهــــم البالــغني، الـذين يـتعني       يونيتا احتادمسؤويل 
على الدول منع دخوهلم إىل أراضـيها؛ وقيـام البلـدان املصـدرة     

على صادراهتا إىل مناطق الصـراع؛   لألسلحة بوضع قيود فعالة
ــى شــركات       ــزاءات عل ــرض ج ــة لف ــايري وطني ــتحداث مع واس
تــأجري الطـــائرات والطيــارين املـــرتبطني بالنقــل غـــري القـــانوين    

  لألسلحة.
وأكد ممثل فرنسا، وأيده يف ذلـك ممثـل كولومبيـا، أن      

عتقــد أهنــا انتــهكت ُيفــرض جــزاءات ثانويــة علــى البلــدان الــيت 
، مشـددا علـى أن   د فعل خاطئ ملشكلة حقيقيةاجلزاءات هو ر

مسـاعدة الـدول واملنظمـــــات     هـو  هم من فـرض العقوبـات  األ
اإلقليميــة واجلهــات الفاعلــــة األخــرى املعنيــة يف تنفيــذ التــدابري 
 الــيت يتخــذها جملــس األمــن ويف ضــمان امتثاهلــا هلــذه التــدابري.  

لكـــي تبقـــى اجلـــزاءات ذات أمهيـــة ومصـــداقية   وأضـــاف أنـــه
__________ 

  )٦٦(  S/PV.4283 ٥إىل  ٢، الصفحات. 

ــتخدامها     و ــون اسـ ــي أن يكـ ــية، فينبغـ ــا السياسـ ــة بقوهتـ حمتفظـ
حمدودا، وجيب أن تقتصر على احلاالت اليت يوجد فيها هتديـد  

ويف  للسالم، أو خرق للسالم، أو عمـل مـن أعمـال العـدوان.    
خطـة إلنشـاء آليـة دائمـة     هناية بيانه، طـرح مقتـرحني: إطـالق    

ام القيمة الـيت  لرصد اجلزاءات واالجتار غري املشروع باملواد اخل
أن جتــري حتريــات بــالــدول  ؛ ومطالبــةتســتخدم يف الصــراعات

ــة والقضــائية املناســبة      ــدابري اإلداري ــر، الت ــزم األم وتتخــذ، إذا ل
  .)٦٧(‘‘جتار احلروب’’ملكافحة أنشطة 

وقال ممثل كولومبيا يف تعليقـه إن اقتـراح آليـة الرصـد       
ــة ب ــرق    املتعلقـ ــات ختـ ــى حكومـ ــزاءات علـ ــرض جـ ــة فـ إمكانيـ

ينطوي على خطـر انتشـار هـذه التـدابري، الـيت تطبـق        زاءاتاجل
ــؤدي إىل تســييس نظــام اجلــزاءات    ــة وت ــق  بانتقائي ــا يتعل . وفيم

املعرفــة الفنيــة املطلوبــة لتحســني مراقبــة اجلــزاءات ضــد احتــاد   ب
احلاجـة إىل إجـراء حتقيـق حـول أصـول      ، وعلى األخـص  يونيتا

أن دراسـة مـن   ، فقـد أعـرب عـن القلـق مـن      احتاد يونيتـا املاليـة  
ــوع  ــد  هــذا الن ــى    ق ــدرجيي عل ــاجمللس إىل االعتمــاد الت ــؤدي ب ت

ــام اجلــزاءات     ــة يف رصــد نظ ــات خارجي ــن   و ؛هيئ ــل م ــد تقل ق
مسؤولية الـدول عـن إجـراء حتقيقاهتـا املاليـة وفـرض اجلـزاءات        

  .)٦٨(العقابية أو اإلدارية
جــزاءات ثانويــة ورأى ممثــل مــايل أنــه ال ينبغــي فــرض   

ــيت تنتــ   ــدول ال ــى ال ــدابري املتخــذة ضــد  عل ــا احتــاد هك الت  يونيت
ــد  إال ــتنفادبعـ ــة    اسـ ــائل األخـــرى املتاحـ ــبل والوسـ ــع السـ مجيـ

ويف نفس موضوع اجلزاءات الثانوية، رأى ممثل  .)٦٩(للمجلس
ال ميكــن  فرضــها، حيــث أنــه ينبغــي تــوخي احلــذر يفالنــرويج 

فرضــها إال عمــال بالفصــل الســابع مــن ميثــاق األمــم املتحــدة،  

__________ 

 .٨إىل  ٦املرجع نفسه، الصفحات   )٦٧(  

 .١٤إىل  ١٢املرجع نفسه، الصفحات   )٦٨(  

 .١٦املرجع نفسه، الصفحة   )٦٩(  
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عدم االمتثـال لنظـام اجلـزاءات يشـكل هتديـدا       وعلى أساس أن
  .)٧٠(للسلم واألمن الدوليني

بالتوصــية الــيت ورحــب ممثــل موزامبيــق بصــفة خاصــة    
أصدرهتا اآللية بأن ينظر جملس األمن يف تطبيق اجلـزاءات علـى   
ــاد       ــى احتـ ــة علـ ــزاءات املفروضـ ــهك اجلـ ــيت تنتـ ــات الـ احلكومـ

واألرجنــتني أن وجــاء يف تعليــق ممثلــي موريشــيوس  .)٧١(يونيتــا
ــن جيــب أن    ــس األم ــام  يجمل “ اإلشــهار والفضــح ”تجــاوز نظ
على مـن تثبـت    أو تدابري حمددة أخرى لفرض جزاءات مناسبة

  .)٧٢(إدانته بالتواطؤ يف خرق اجلزاءات
وسلط ممثل كنـدا الضـوء علـى احترافيـة العمـل الـذي         

علـى الـرغم ممـا تبديـه بريوقراطيـة األمـم       ’’أجنزته آلية الرصـد،  
ــى       امل ــث عل ــراث يبع ــدم اكت ــن ع ــاهر م ــا الظ تحــدة يف عجزه

، وأكد أن النتـائج  ‘‘اإلحباط إزاء عملهم يف كثري من األحيان
ــر فريــق      ــة الرصــد تتفــق متامــا مــع تقري الــيت خلصــت إليهــا آلي

ــأن    ــر ب ــأنغوال. وذكَّ ــذ   اخلــرباء املعــين ب اهلــدف مــن رصــد تنفي
 اجلــزاءات لــيس فــرض العقــاب، بــل كفالــة تطبيــق اجلــزاءات،  

؛ وأشـار إىل أن  وتغيري السلوك املتبع، وسـد الفجـوات القائمـة   
قـد  الـدول األعضـاء    إحـدى خاص هـو أن  بوجه قلق ما يثري ال

بأنغوال، وأيضـا   تنيالرصد املتعلق يتهيئمن جانب  اذكرهجاء 
.  وأشــار يف ذلــك بســرياليون املعــينفريــق اخلــرباء مــن جانــب 
ــياق إىل  ــتهدف  السـ ــة تسـ ــزاءات ثانويـ منتـــهكي أن فـــرض جـ

، حـىت وإن  اجلزاءات هو خيـار مناسـب متامـا يـتعني النظـر فيـه      
الطلــب إىل الــدول الــيت  كانــت هنــاك خيــارات أخــرى، مثــل   

__________ 

 .١٨املرجع نفسه، الصفحة   )٧٠(  

 .٤٧املرجع نفسه، الصفحة   )٧١(  

ــفحة     )٧٢(   ــه، الصـ ــع نفسـ ــفحة   ٢٣املرجـ ــيوس)؛ والصـ  ٣٨(موريشـ
 (األرجنتني).

رى أهنا تنتـهك اجلـزاءات أن تقـدم إىل اجمللـس تقـارير دوريـة       ُي
  .)٧٣(عن اخلطوات اليت تتخذها لالمتثال للجزاءات

 وشدد ممثل بوركينـا فاسـو علـى تعـاون بلـده الكامـل        
ــذهتا       ــيت اختـ ــة الـ ــدابري امللموسـ ــى التـ ــرباء، وعلـ ــق اخلـ ــع فريـ مـ

اإلشـارة إىل وجـود بعـض مسـؤويل     حكومته. غري أنه أكد أن 
 .‘‘ضـرباً مـن االفتـراض   ’’ تظـل احتاد يونيتا يف بوركينا فاسـو،  

وأشار بعـد ذلـك إىل تـدابري أخـرى اختـذهتا حكومتـه لالمتثـال        
ــا احتــادللجــزاءات املفروضــة ضــد   ــال يونيت ــدال مــن  ، وق ــه ب إن

ينبغــي جمللــس  ،توجيــه االهتــام لــبعض الــدول األعضــاء ةمواصــل
األمـــن أن يـــنظم علـــى وجـــه أفضـــل رصـــد االجتـــار يف املـــاس 

ومــن مث، فقــد أشــار إىل أنــه،   واألســلحة واملــواد ذات الصــلة.
متديـد واليـة آليـة الرصـد مـن حيـث       وإن كان ال يعترض على 

طاملـا ال  ات أخـرى  عدم جدوى القيـام بتحريـ  يرى  هاملبدأ، فإن
آليـة دوليـة دائمـة ميكنـها أن تكفـل اسـتمرار الرصـد مـن          ُتنشأ

  .)٧٤(أجل متابعة اجلزاءات
ــذهتا       ــراءات الـــيت اختـ ــو علـــى اإلجـ ــدد ممثـــل توغـ وشـ

حكومته، وتشكك يف بعـض جوانـب التقريـر املتصـلة بتوغـو،      
يف اخلـــارج  يونيتـــا احتـــادوخباصـــة يف النقـــاط املتعلقـــة بتمثيـــل 

ــق   املــاس. وأكــد أن   واالجتــار يف األمــم املتحــدة تســتطيع حتقي
التنفيذ الفعال للجزاءات اليت فرضها اجمللس من خـالل احلـوار   
املضــــموين والتمــــاس التعــــاون املســــتمر مــــع مجيــــع الــــدول   

  .)٧٥(األعضاء
وتنــاول ممثــل روانــدا بــالتعليق مــا ورد يف التقريــر مــن    

ــاك     ــه كانــت هن ــدا، فأكــد أن  دةواحــ واقعــةإشــارات إىل روان
أما الفقرات األخرى فهي جمـرد   ،ملموسة وميكن التحقق منها

وأضـاف بعـض االنتقـادات احملـددة،      ختمينات جزئية أو كليـة. 
__________ 

 .٣١إىل  ٢٩املرجع نفسه، الصفحات   )٧٣(  

 .٢٨و ٢٧املرجع نفسه، الصفحتان   )٧٤(  

 .٤١إىل  ٣٩املرجع نفسه، الصفحات   )٧٥(  
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مثــل اإلشــارة إىل اســتخدام أراضــي أنغــوال لســحب القــوات،  
وهو ما قال إنه مت بإذن من السلطات األنغولية. وأوضـح أنـه،   

ريـــر مـــن رغـــم ذلـــك، يقبـــل ويؤيـــد ويـــدعم مـــا جـــاء يف التق
اســتنتاجات وتوصــيات، وأكــد جمــددا التــزام روانــدا بتنفيــذ       

قـد اختـذت قـرارا    اجلزاءات. وقـال بصـفة خاصـة إن حكومتـه     
بأال تتعاون مع أي أحد ُيعتقد أو يتـبني أنـه مـن أصـدقاء احتـاد      

  .)٧٦(يونيتا
ــه إن     ــوال يف مالحظات ــل أنغ ــال ممث ــك اجلــزاءات   وق تل

عضاء تلـك املنظمـة بـالتخلي    أثبتت أهنا أداة أساسية يف إقناع أ
السري على طريـق   هتواصل حكومت، يف حني عن طريق احلرب

. كمــا أعــرب عــن قلقــه إزاء اإلصـالح السياســي واالقتصــادي 
ــورط  ــم مباشــر      ت ــل يف دع ــيت تعم ــة ال ــة املنظم شــبكات اجلرمي

آليـــة مراقبـــة  ، مؤكـــدا ضـــرورة تعزيـــزللمتمـــردين يف أنغـــوال
ت ضد البلـدان الـيت تسـتمر    فرض إجراءا، والنظر يف اجلزاءات

. وأكـد حتديـدا   يف تسهيل األنشطة الدعائية لصاحل احتاد يونيتـا 
اختــاذ تــدابري ثانويــة ضــد    يف  اجمللــسعلــى ضــرورة أن ينظــر   

البلــدان أو الكيانــات الــيت تواصــل انتــهاك اجلــزاءات املفروضــة 
. مث أشار إىل البيـان الـذي ألقـاه ممثـل روانـدا،      على احتاد يونيتا

حدوث أي اتصال بني حكومتيهما وقت مـرور قـوات   وأنكر 
  .)٧٧(رواندا عرب أراضي أنغوال

(اجللسـة   ٢٠٠١نيسـان/أبريل   ١٩املقرر املؤرخ   
  )٢٠٠١( ١٣٤٨): القرار ٤٣١١

 /أبريلنيســـــان ١٩املعقـــــودة يف  ٤٣١١يف اجللســـــة   
يف جــدول أعمالــه مــذكرة مــن رئــيس   اجمللــس، أدرج ٢٠٠١
ــس لتقريــر النــهائي آلليــة رصــد    حييــل هبــا إضــافة ل   األمــن جمل

  .)٧٨(يونيتا احتاداجلزاءات املفروضة ضد 
__________ 

 .٥٣ و ٥٢املرجع نفسه، الصفحتان   )٧٦(  

 .٥٣ و ٢٦املرجع نفسه، الصفحتان   )٧٧(  

  )٧٨(  S/2001/363 ١٣٣٦؛ وقُدمت اإلضافة عمال بالقرار )٢٠٠١.( 

ويف إضافة التقرير النهائي، أبلغت آلية الرصد أعضـاء    
احلالة على امتداد حدود أنغوال مـع ناميبيـا وزامبيـا    بأن  اجمللس

ظلت تتسم بطابع عسكري وبعـدم االسـتقرار؛ ولـذلك، فقـد     
يرمـي إىل منـع حركـة     توصلت تلـك البلـدان إىل اتفـاق ثالثـي    

ــة والتجــارة غــري املشــروعة     األشــخاص والبضــائع غــري القانوني
ــوال أن       ــة أنغ ــادت حكوم ــد أف ــاج واألســلحة. وق ــاس والع بامل

كـان إجيابيـا    ٢٠٠٠االستجابة لقـانون العفـو الصـادر يف عـام     
قـد قبلـوا    يونيتـا  احتادبصفة عامة؛ إذ قيل إن كثريا من مقاتلي 

 احتـاد ة الرصـد أشـارت إىل أن لـدى    ذلك العرض. غـري أن آليـ  
على األرجح كميات هائلة من األسلحة خمبـأة يف بـاطن    يونيتا

األرض يف كــــل أحنــــاء أنغــــوال، مبــــا يكفــــي ملتابعــــة حــــرب  
العصابات ملدة طويلة، وهو ما يشـري إىل ضـرورة تعزيـز تنفيـذ     
اجلزاءات. وعرض التقرير بعد ذلك أخـر املسـتجدات بالنسـبة    

ــي  ــائل الرئيسـ ــال   للمسـ ــيطة يف جمـ ــركات الوسـ ــة بالشـ ة اخلاصـ
وسـفر وإقامـة مسـؤوليه الكبـار؛      يونيتـا  احتـاد األسلحة؛ ومتثيل 

وجتــارة املــاس؛ واملســائل األخــرى املتصــلة بــاجلزاءات. وفيمــا   
يتعلــق مبســألة الشــركات الوســيطة يف جمــال األســلحة، انتــهت  
آلية الرصد إىل أن أسلوب العمل الذي تتبعـه تلـك الشـركات    

اف عنصرا تضـليليا يهـدف إىل زيـادة صـعوبة الكشـف      قد أض
 . ولـذلك، فقـد رأت  يونيتا احتادعن العالقة املباشرة باملوردين 

أنــه قــد أصــبح مــن امللــح تشــديد األنظمــة الــيت حتكــم أنشــطة    
وعمليات الشركات الوسـيطة يف جتـارة األسـلحة، فضـال عـن      
ــهاك     إنشــاء ســجل دويل للشــركات املشــبوهة املتورطــة يف انت

جلــزاءات. وفيمــا يتعلــق مبوضــوع جتــارة املــاس، أشــارت آليــة  ا
املـاس األنغـويل غـري املشـروع يصـل إىل أسـواق        الرصد إىل أن

املــاس بصــرف النظــر عــن نظــام شــهادة املنشــأ، ممــا يزيــد مــن    
، وإن يونيتـا  احتـاد صعوبة تعقب أنشطة التهريب اليت يقوم هبـا  
بلـدان كـثرية مل    كان قد مت اختاذ بعض التدابري. وأشـار إىل أن 

تقــم بســن قــوانني وطنيــة متكــن مــن تنفيــذ قــرار جملــس األمــن   
ادعــت بلـدان أخــرى أن القــوانني   )، يف حـني ١٩٩٨( ١١٧٣
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ــة      ــق ذلــك الغــرض. غــري أن آلي ــة القائمــة تكفــي لتحقي الوطني
الرصد رأت أن ذلك ال ميثل واقع احلال، ولـو أن املشـكلة قـد    

ى الضــوابط احملليــة تكــون كامنــة بدرجــة أكــرب يف التحايــل علــ 
أكثر مما هـي كامنـة يف القـوانني نفسـها. وعـالوة علـى ذلـك،        
ففــي احلــاالت الــيت عمــدت فيهــا احلكومــات إىل ســن قــوانني   
وتعزيــز ضــوابط االجتــار باملــاس، ال يــزال املــاس غــري املشــروع  

نظرا لنقاط الضـعف الواضـحة واألساسـية     يصل إىل األسواق،
رغم تلك الصعوبات، قالت آليـة  يف نظم مراقبة جتارة املاس. و

 احتـاد الرصد إن فـرض اجلـزاءات أدى إىل جعـل االجتـار مبـاس      
يبحـث   يونيتـا  احتـاد يتم يف اخلفاء بدرجـة أكـرب، وجعـل     يونيتا

ــا أدى إىل إصـــالح     ــاس، كمـ ــارة املـ ــدة لتجـ عـــن طـــرق جديـ
اهلياكل الرمسية األنغولية لتجـارة املـاس مبـا أدى إىل إتبـاع هنـج      

وهـو مـا ينبغـي     حلل املشكلة على أرض الواقع،جديد بالنسبة 
أن ُيعتـــرب خيـــارا قـــابال للتطبيـــق يف بلـــدان أفريقيـــة أخـــرى        
يستخرج فيها املاس. وأخريا، قالت آليـة الرصـد إن اجلـزاءات    
الــيت فرضــتها األمــم املتحــدة قــد وفــرت الــزخم الــالزم لفــرض 

يف مجيـع أحنـاء    – “شهادة املنشأ”نظام  –ضوابط على املاس 
  عامل.ال

ويف اجللسة نفسـها، أدىل ممثـل أيرلنـدا ببيـان، قـرأ فيـه         
  .)٧٩(اجمللستعديالت على نص مشروع القرار املعروض على 

ــاه       ــة املتحــدة) انتب ــرئيس (اململك ــسووجــه ال إىل  اجملل
؛ وطُرح مشروع القرار للتصويت، واعتمد )٨٠(مشروع القرار

ه، )، الــذي جــاء فيــ٢٠٠١( ١٣٤٨باإلمجــاع بوصــفه القــرار 
  :اجمللسضمن مجلة أمور، أن 

متديد والية آلية الرصـد لفتـرة سـتة أشـهر أخـرى تنتـهي        يقرر  
 ؛‘٢٠٠١‘تشرين األول/أكتوبر  ١٩يف 

__________ 

  )٧٩(  S/PV.4311 ٢، الصفحة. 

  )٨٠(  S/2001/379.؛ نص رئاسي اقترحته أيرلندا 

إىل آليــة الرصــد أن تقــدم تقــارير دوريــة إىل اللجنــة       يطلــب  
)، وأن تقدم تقريـرا تكميليـا حبلـول    ١٩٩٣( ٨٦٤املنشأة عمال بالقرار 

 ؛٢٠٠١نيسان/أبريل  ١٩

إىل األمــني العــام أن يقــوم، فــور اعتمــاد هــذا القــرار،    طلــبي  
وبالتشاور مع اللجنة، بتعيني ما ال يزيد على مخسـة مـن اخلـرباء للعمـل     
يف آليــة الرصــد، ويطلــب كــذلك إىل األمــني العــام أن يتخــذ الترتيبــات   

  املالية الالزمة لدعم عمل آلية الرصد؛
) ١٩٩٣( ٨٦٤ار إىل رئيس اللجنة املنشأة عمال بالقر يطلب  

  .٢٠٠١نيسان/أبريل  ١٩أن يقدم التقرير التكميلي إىل اجمللس حبلول 
(اجللسة  ٢٠٠١/سبتمرب أيلول ٢٠املقرر املؤرخ   

  بيان من الرئيس): ٤٣٧٧
ــة    ــودة يف  ٤٣٧٧يف اجللســ ــبتمربأيلول ٢٠املعقــ  /ســ
ــن    )٨١(٢٠٠١ ــة عـــ ــان بالنيابـــ ــا) ببيـــ ــرئيس (فرنســـ ، أدىل الـــ
  :اجمللسن مجلة أمور، أن ، جاء فيه، ضم)٨٢(اجمللس

ال يــزال يشــعر بــالقلق نظــرا الســتمرار الصــراع يف    أنــه يقــرر  
  ؛أنغوال

بأشد العبارات االعتداءات اإلرهابية مـن جانـب قـوات     يدين  
  ؛احتاد يونيتا على السكان املدنيني بأنغوال

علـــى إبقـــاء هـــذه اجلـــزاءات إىل حـــني اقتناعـــه بـــأن    صـــممي  
  ؛ذات الصلة مت الوفاء هبا الشروط الواردة يف قراراته

إىل مجيع الدول بـأن تنفـذ حبـزم نظـام اجلـزاءات       يكرر دعوته  
ــا ضــد  ــز    احتــاد يونيت ــام، حيثمــا اقتضــى األمــر، بتعزي ، وحيثهــا علــى القي

تشريعاهتا الداخليـة املتصـلة بتطبيـق تـدابري اجلـزاءات املفروضـة مـن ِقبـل         
  ؛اجمللس

 أن تقـوم بـه مـن    جملس األمن ما تنتوي حكومة أنغـوال  يساند  
ــة      ــق الالمركزي ــة حتقي ــار ذلــك جــزءا مــن عملي ــات، باعتب إجــراء انتخاب

  ؛اجلارية يف أنغوال وفقا للمبادئ واملعايري الدميقراطية املقبولة عامليا
ينبغي هتيئة األحوال الالزمة إلجراء انتخابـات   أنهعلى  يشدد  

  ؛حرة ونزيهة

__________ 

 /سبتمربولأيل ٢٠املعقودة كجلسة خاصة يف  ٤٣٧٦يف اجللسة   )٨١(  
احلالـة  ‘‘مناقشة بناءة بشأن البنـد املعنـون    اجمللس، أجرى ٢٠٠١
 ، مبشاركة وزير داخلية أنغوال.’’يف أنغوال

  )٨٢(  S/PRST/2001/24. 
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ويل، واملشـردين  بالغ القلق إزاء حمنـة الشـعب األنغـ   عن  يعرب  
داخليا بوجه خاص، ويدعو كافة األطراف املعنية مرة أخرى إىل تيسري 

  .وصول املساعدة الغوثية الطارئة
 ٢٠٠١تشـرين األول/أكتـوبر    ١٩ املـؤرخ املقرر   

  )٢٠٠١( ١٣٧٤): القرار ٤٣٩٣(اجللسة 
ــة    ــودة يف  ٤٣٩٣يف اجللسـ ــرين ١٩املعقـ  األول/ تشـ
جــــدول أعمالــــه رســــالة  يف اجمللــــس، أدرج ٢٠٠١ أكتــــوبر
موجهـة إىل رئـيس    ٢٠٠١ األول/أكتـوبر  تشـرين  ١٢مؤرخة 

جملس األمن من رئيس جلنة جملس األمن املنشأة عمـال بـالقرار   
التقرير التكميلـي الـذي أعدتـه آليـة      ، حتيل)٨٣()١٩٩٣( ٨٦٤

، الـــذي يونيتـــا احتـــادالرصـــد عـــن اجلـــزاءات املفروضـــة علـــى 
أمــور، إىل اإلجــراءات  أشــارت فيــه آليــة الرصــد، ضــمن مجلــة

 ، قائلـة إن تلـك املنظمـة قـد    يونيتـا  احتـاد العسكرية اليت اختـذها  
زادت من هجماهتا اإلرهابية على املـدنيني األبريـاء، حـىت وإن    
كان تسليم األسلحة والذخائر قد تناقص بشدة. ورغـم ذلـك   

عــرب احلــدود  يونيتــا احتــادظلــت اإلمــدادات تصــل إىل  االجنــاز،
كونغو الدميقراطية، كمـا كانـت هنـاك  مـزاعم     من مجهورية ال

 احتـاد متكررة بأن ذلك البلد ما زال بلد العبور الرئيسـي ملـاس   
ــا ــا احتــاد. وفيمــا يتعلــق مبســألة مــاس  يونيت ــة يونيت ، أكــدت آلي

ــرار   ــهاك القـ ــد أن انتـ ــتمرا.  ١٩٩٨( ١١٧٣الرصـ ــل مسـ ) ظـ
وأعربـــت عـــن القلـــق مـــن أنـــه، حـــىت ذلـــك التـــاريخ، مل يـــتم 

د واحــد مـــن األحجــار الكرميــة األنغوليــة غـــري     مصــادرة طــر  
املســـؤولية  املشـــروعة يف أي مكـــان يف العـــامل، حـــىت رغـــم أن

الرئيسية عن مصادرة املاس الـذي يـتم اسـتخراجه مـن املنـاجم      
حتديا للحظـر تقـع علـى عـاتق الـدول. واقترحـت آليـة الرصـد         
تدابري عامة لتحسني فعالية اجلزاءات، مثـل إنشـاء قـدرة دائمـة     

ــنظم اجلــزاءات     جمل ــوىل ضــمان الرصــد املســتمر ل لــس األمــن تت

__________ 

  )٨٣(  S/2001/966    ١٣٤٨مــن القــرار   ٦؛ قُــدم التقريــر وفقــا للفقــرة 
)٢٠٠١.( 

املوجهة واالجتار غري املشروع بالسلع الثمينة أثنـاء الصـراعات   
  املسلحة.
إىل  اجمللـس ويف اجللسة، وجه الـرئيس (أيرلنـدا) انتبـاه      

؛ وطُرح مشـروع القـرار للتصـويت، واعتمـد     )٨٤(مشروع قرار
ذي جــاء فيــه، )، الــ٢٠٠١( ١٣٧٤باإلمجــاع بوصــفه القــرار 

  :  اجمللسضمن مجلة أمور، أن 
متديد والية آلية الرصد لفترة ستة أشـهر أخـرى، تنتـهي     يقرر  

 ؛٢٠٠٢  نيسان/ أبريل ١٩يف 

املنشـأة  إىل آليـة الرصـد أن تقـدم تقـارير دوريـة للجنـة        يطلب  
 ١٩وأن تعـــد تقريـــرا إضـــافيا حبلـــول )، ١٩٩٣( ٨٦٤عمـــال بـــالقرار 

 ؛٢٠٠٢نيسان/أبريل 

أربعـة خـرباء للعمـل يف آليـة      يعـّين إىل األمـني العـام أن    يطلب  
 أن يتخذ الترتيبات املالية الالزمة لدعم أعمال آلية الرصد؛و ،الرصد

) ١٩٩٣( ٨٦٤إىل رئيس اللجنة املنشأة عمال بالقرار  يطلب  
  .٢٠٠٢نيسان/أبريل  ١٩أن يقدم التقرير اإلضايف إىل اجمللس حبلول 

 تشـــــــرين ١٥ الـــــــيت أجريـــــــت يف املـــــــداوالت  
  )٤٤١٨(اجللسة  ٢٠٠١ الثاين/نوفمرب

 تشــــــــرين ١٥املعقــــــــودة يف  ٤٤١٨يف اجللســــــــة   
، اجمللــس ، أدىل ببيانــات معظــم أعضــاء   ٢٠٠١ الثــاين/نوفمرب

باسم اللجنة الثالثية للـدول املراقبـة   ومن بينهم االحتاد الروسي 
 ،)٨٥(األورويبوالسويد باسم االحتـاد   لعملية السالم يف أنغوال،

لك ممثلو أنغوال، والربازيل، وبلجيكا، والـرأس األخضـر،   وكذ
 أيضـا واسـتمع اجمللـس   وزمبابوي، وكندا، ومالوي، وناميبيـا.  

وكيــل األمــني العــام واملستشــار اخلــاص املعــين  مــن  إحاطــة إىل
  .بأفريقيا

__________ 

  )٨٤(  S/2001/985. 

لندا، وبلغاريـا، وبولنـدا،   إستونيا، وأيسانضم إىل البيان كل من:   )٨٥(  
وتركيـــــا، واجلمهوريـــــة التشـــــيكية، ورومانيـــــا، وســـــلوفاكيا، 

ومل  وسلوفينيا، وقـربص، والتفيـا، وليتوانيـا، ومالطـة، وهنغاريـا.     
ببيـان. وكانــت أنغـوال ممثلــة بــوزير    املتحــدة الواليـات يـدل ممثــل  
 خارجيتها.
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ــدمها      ــيت قــ ــة الــ ــام   ويف اإلحاطــ ــني العــ ــل األمــ وكيــ
ــا   ــع واملستشــار اخلــاص املعــين بأفريقي ــس، اطل ــى أخــر   اجملل عل

العصـابات   حـرب  أنشـطة املستجدات يف احلالة، مشريا إىل أن 
ــا    ــوم هب ــيت يق ــادال ــا احت ــنها     يونيت ــيت تش ــات املضــادة ال واهلجم

القــوات احلكوميــة مــا زالــت تزيــد مــن تفــاقم احلالــة اإلنســانية 
املروعة أصـال يف أنغـوال. وفيمـا يتعلـق بوضـع عمليـة السـالم،        

أكيــد مــن جديــد علــى    حكومــة أنغــوال واصــلت الت  قــال إن 
، يف حـني طلـب   التزامها بالسالم يف إطار بروتوكـول لوسـاكا  

مــن الكنيســة أن تواصــل ســعيها مــن أجــل إقــرار    يونيتــا احتــاد
أكـد احتـاد يونيتـا مـن     ، بينمـا  السالم وحتقيـق املصـاحلة الوطنيـة   

أن  حــىت وإن أكــد ،جديــد علــى تفســريه لربوتوكــول لوســاكا
 احتــاداملستخلصــة مــن رســائل   الكــثري مــن املقترحــات احملــددة 

كمـا وجـه االنتبـاه     تبدو خارج إطار ذلك الربوتوكول. يونيتا
، الــيت ظلــت يف منطقــة احلــدود بــني أنغــوال وزامبيــا إىل احلالــة 

  .)٨٦(تتسم بعدم االستقرار
واعترب معظـم املمـثلني أن املسـؤولية األوليـة عـن عـدم         

ال تقـع علـى   تنفيذ بروتوكول لوساكا واستمرار القتال يف أنغو
ــا احتـــادعـــاتق  ــافيميب؛ وأكـــدوا جمـــددا أن   يونيتـ وجونـــاس سـ

ميثل األساس الوحيد القـادر علـى التوصـل    بروتوكول لوساكا 
إىل تسوية سياسية سـلمية دائمـة للصـراع؛ ورأوا أنـه ال ميكـن      
أن يكون هناك حل عسكري للصراع. وباملثل، أعرب معظـم  

نغـوال مـن إجـراءات    املمثلني عن تأييـدهم ملـا اختذتـه حكومـة أ    
بشــأن االنتخابــات، وإصــدار قــانون للعفــو، وإنشــاء صــندوق   
للسالم، واجلهود اليت يبذهلا اجملتمع املدين والكنائس للتخفيف 
مــن وطــأة احلالــة اإلنســانية وتســهيل املصــاحلة الوطنيــة. كمــا    
ــد مــن مواصــلة نظــام اجلــزاءات، وبــذل اجلهــود      ــه الب ــالوا إن ق

علــى وجــه  اجمللــسينبغــي أن ينظــر  لتحســني فعاليتــه، كمــا إنــه
  السرعة يف التوصيات الواردة يف تقرير آلية الرصد.

__________ 

  )٨٦(  S/PV.4418 ٤إىل  ٢، الصفحات. 

باجلهود األخـرية الـيت    اجمللسوابلغ ممثل أنغوال أعضاء   
بذلتها حكومته السـتعادة السـالم واالسـتقرار إىل أنغـوال، مـن      
خالل مجلة أمور من بينها احلوار مع اجملتمع املدين والكنائس، 

 رتع ســالح قــوات احتــاد يونيتــالــ تــدابري قويــةاذ فضــال عــن اختــ
. كمـا  وبسط سلطة الدولـة علـى كافـة أرجـاء اإلقلـيم الـوطين      

أن بعـض  أشار إىل فاعلية اجلزاءات، وإن أعرب عن أسفه من 
الــدول األعضــاء ال متتثــل للقــرارات املتعلقــة بــاجلزاءات امتثــاال 

ة علـى  قرارات جملس األمن هلـا السـياد  ، مشددا على أن كامال
أي التزام آخر قد ختضع له الـدول األعضـاء يف األمـم املتحـدة     

  .)٨٧(مبوجب أي معاهدة أو اتفاق دويل
ــل ا     ــدا أن تظـ ــل أيرلنـ ــرح ممثـ ــة  واقتـ ــة األنغوليـ حلكومـ

منفتحة إلمكانية أن يغري احتاد يونيتا مساره، رغم أنـه رأى أن  
ــا       ــاد يونيتـ ــؤولية احتـ ــب ومسـ ــو واجـ ــد هـ ــار جديـ ــاذ مسـ اختـ

أن استئناف احلـوار  أن ممثل أوكرانيا شدد على  إال. )٨٨(وحده
مع احتاد يونيتا ينبغي أال يعين إعادة التفاوض على بروتوكـول  

  .)٨٩(لوساكا
ــة ســنغافورة  و   ــن الواجــب ال أن  أكــدت ممثل نظــر يف م

كيفيــة اجلمــع بــني ضــغط اجلــزاءات وُنُهــج أخــرى لتحقيــق        
أهـم   عتـرب أن ا تإهنـ وقالت  املصاحلة الوطنية والسالم يف أنغوال.

 ،مصــاحلة جيــب أن تــتم هــي املصــاحلة بــني الطــرفني الرئيســيني 
  .)٩٠(اللذين مل يدخال حىت اآلن يف حوار مباشر

شـاطر مشـاعر خيبـة األمـل     وقالت ممثلة مـالوي إهنـا ت    
املتزايدة إزاء ما يبدو من عدم مالءمة أية تـدابري اختـذها جملـس    

. وقالـت إن  ايونيتـ  احتـاد  لكـبح مجـاح   ذلك الوقتاألمن حىت 
أيضـــا داللــــة    هي هجمات يونيتا ضد السكان املدنيني العزل

__________ 

 .٦إىل  ٤صفحتان املرجع نفسه، ال  )٨٧(  

 .٨و ٧املرجع نفسه، الصفحتان   )٨٨(  

 .١١ و ١٠املرجع نفسه، الصفحتان   )٨٩(  

 .٢٣املرجع نفسه، الصفحة   )٩٠(  
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ال هـو نظـام   على أن نظـــام اجلزاءات القائم ضــــد احتاد يونيتا 
ــ مــا. وأضــافت أنــه جــدوى منــه هنــاك حاجــة إىل نقلــة   تزال

ــا أعمــاال      ــها يونيت ــار الفظــائع الــيت ارتكبت ــة يف اجتــاه اعتب عاجل
نظــام القــانوين الــدويل القــائم واملتعلــق     إجراميــة، يف ســياق ال 

وباملثـــل، رأى ممثـــل   .)٩١(بـــاجلرائم املرتكبـــة ضـــد اإلنســـانية   
آن األوان بالفعـل ألن يعلـن اجمللـس السـيد      موريشيوس أنه قد

 الـرأي القائـل إن  . كمـا قـال إنـه ال يؤيـد     سافيميب جمرم حرب
 ،) خيــالف بعــض املعاهــدات اإلقليميــة ١٩٩٧( ١١٢٧قــرار ال

لبلدان املعنية اختاذ اخلطوات الضـرورية لكفالـة تنفيـذه    وناشد ا
  .)٩٢(الفعلي

لمزيـد  وأعرب ممـثال ناميبيـا وزمبـابوي عـن تأييـدمها ل       
مــن التشــديد للجــزاءات، الســيما مــن خــالل تــدابري يف جمــال   

ــاد، حيـــث أن االتصـــاالت ــا احتـ ــا يســـتخدم  يونيتـ التكنولوجيـ
ل كنـدا إن ممـا   وقـال ممثـ   .)٩٣(اإللكترونية لشـن محلتـه الدعائيـة   

ــده  ــة   يشـــجع بلـ ــدم لآلليـ ــاء الـــيت تقـ ــدول األعضـ ــدد الـ أن عـ
كمــا شــجع، بصــفة  املســاعدة الــيت حتتاجهــا يــزداد باســتمرار. 

الـدول الـيت توجـد فيهـا حسـابات مصـرفية ومسـاكن        خاصة، 
وأعمال جتارية للسلطات العليا الحتاد يونيتا علـى التعـاون مـع    

  .)٩٤(األصول تلكاآللية وجتميد 

__________ 

 .٢٦و ٢٥املرجع نفسه، الصفحتان   )٩١(  

 .١٦و ١٥املرجع نفسه، الصفحتان   )٩٢(  

 ٣٧(ناميبيـــــا)؛ والصـــــفحة   ٢٩املرجـــــع نفســـــه، الصـــــفحة     )٩٣(  
 (زمبابوي).

 .٣٥ و ٣٤نفسه، الصفحتان  املرجع  )٩٤(  

 ٢٠٠١ تشــرين الثــاين/نوفمرب ١٥ املــؤرخ املقــرر  
 ): بيان من الرئيس٤٤١٩(اجللسة 

 تشــــــــرين ١٥املعقــــــــودة يف  ٤٤١٩يف اجللســــــــة   
) ببيــان بالنيابــة جامايكــاالــرئيس ( أدىل، ٢٠٠١الثــاين/نوفمرب 
  اجمللس: أن، أمورجاء فيه، ضمن مجلة  ،)٩٥(عن اجمللس
  ؛نغواليشعر بقلق شديد إزاء الصراع اجلاري يف أ ال يزال  
السيد جوناس سافيميب والفصيل املسلح لالحتاد الـوطين   يعترب  

ــذ        ــدم تنفي ــا) مســؤولني أساســا عــن ع ــوال (يونيت ــام ألنغ لالســتقالل الت
  ؛بروتوكول لوساكا

ــد    ــزال األســاس    يؤكــد مــن جدي أن بروتوكــول لوســاكا ال ي
ــوال      ــية للصــراع يف أنغ ــق تســوية سياس ــد لتحقي ــدد و ؛الســليم الوحي جي

لـــدول األعضـــاء االمتثـــال الكامـــل لتنفيـــذ نظـــام اجلـــزاءات  ا مناشـــدته
  ؛املفروض على احتاد يونيتا

حكومة أنغوال يف اجلهـود الـيت تبـذهلا لتنفيـذ بروتوكـول       يؤيد  
  ؛لوساكا، مبا يف ذلك من خالل صندوق السالم واملصاحلة الوطنية

اعتــزام احلكومــة إجــراء انتخابــات حــرة ونزيهــة عنــدما   يؤيــد  
  ف املالئمة.تتوفر الظرو

ــت يف      ــيت أجريـــــ ــداوالت الـــــ ــانون ٢١املـــــ  كـــــ
  )٤٤٤٤(اجللسة  ٢٠٠١ األول/ديسمرب  
 كــــــــانون  ٢١املعقــــــــودة يف  ٤٤٤٤يف اجللســــــــة   

ــمرب ــتمع ٢٠٠١ األول/ديسـ ــس، اسـ ــدمها   اجمللـ ــة قـ إىل إحاطـ
، أعقبـها  املستشار اخلاص لشـؤون أفريقيـا  والعام  األمنيوكيل 

  .اجمللسبيانات أدىل هبا كل أعضاء 
ــل   ويف   ــغ وكي ــة، ابل ــني اإلحاط ــام األم ــار  الع واملستش

بالزيـارة الـيت قـام هبـا إىل أنغـوال       اجمللساخلاص لشؤون أفريقيا 
ــدة مشلــت احلكومــة واألحــزاب     ــأطراف عدي والتقــى خالهلــا ب
السياسية واملنظمات غري احلكومية الوطنية والدوليـة مـن أجـل    

ال يف استكشاف سـبل اإلسـراع بـوترية عمليـة السـالم يف أنغـو      
إطار بروتوكول لوساكا، فضال عـن حتسـني احلالـة اإلنسـانية.     

__________ 

  )٩٥(  S/PRST/2001/36. 
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؛ جيــري إحــراز بعــض التقــدم علــى كافــة اجلبــهات  وأكــد أنــه 
لعناصـر الرئيسـية لسياسـة األمـم     وشدد جمددا على أنه تأكيدا ل

ــذلكال ميكــن أن يوجــد حــل عســكري    املتحــدة  الصــراع. ل
لعـودة  لنيتـا  اجلزاءات أداة هامة للضغط على احتاد يووأكد أن 

دعـم اجملتمـع   . كما كرر التأكيد علـى أن  إىل العملية السياسية
، وأنــه املــدين يشــكل جانبــاً مهمــاً مــن جوانــب عمليــة الســالم 

ــب  ــالحات     جيـ ــرامج اإلصـ ــذ بـ ــى تنفيـ ــة علـ ــجيع احلكومـ تشـ
. وتناول يف تعليقه بصورة خاصة التقـدم  السياسية واالقتصادية

ويف احلالـة اإلنسـانية. وفيمـا    احملرز يف اجتاه إجـراء االنتخابـات   
أنه يوجد تقـارب يف الـرأي   ب اجمللسيتعلق بعملية السالم، ابلغ 

فيما بني األشخاص الـذين التمسـت مشـورهتم علـى أن األمـم      
 املتحدة ينبغـي أن تـؤدي دوراً أكثـر فعاليـة يف عمليـة السـالم.      

 حتــادالاحلكومــة أن القــدرة العســكرية   كمــا أشــار إىل اعتقــاد 
قــادرا علــى وإن كــان ال يــزال  د دمــرت متامــا تقريبــا،يونيتــا قــ

برملــانيو احتــاد . ويف الوقــت ذاتــه، أكــد شــن هجمــات إرهابيــة
ــزام املنظمــة بتحقيــق الســالم عــن طريــق      ــا مــن جديــد الت يونيت

ينبغـي   ، الـذي يـرون أنـه   احلوار، ويف إطار بروتوكول لوسـاكا 
ــة يف خطــة الســالم    ذات  تنفيــذه بعــد التعــديالت الالزمــة املبين

، والــيت أحاهلــا احتــاد يونيتــا إىل األمــم املتحــدة.  ١٢النقــاط الـــ 
القرار النـهائي مـا زال يرجـع إىل قيـادة احتـاد       أنوأكدوا أيضا 

وأخـريا، وفيمـا يتعلـق مبوضـوع      يونيتا برئاسة السيد سـافيميب. 
بـأن   اجمللـس  العـام  األمـني مجع األسلحة وتدمريها، ابلغ وكيـل  

ــة  ــارتاحلكومـ ــه أشـ ــدة أن تتـــوىل   إىل أنـ ــم املتحـ ينبغـــي لألمـ
سـينطوي علـى تعـديل     ، غـري أن ذلـك  املسؤولية يف هذه املهمة

  .)٩٦(الوالية والقدرة احلاليتني ملكتب األمم املتحدة يف أنغوال
ــز       ــن تعزيـ ــاهم عـ ــن رضـ ــثلني عـ ــم املمـ وأعـــرب معظـ

وحكومــة أنغــوال، وعــن دعــوة   املتحــدة األمــمالعالقــات بــني 
ــم ــدة األمـ ــب  املتحـ ــالم،  ألن تلعـ ــة السـ ــع يف عمليـ دورا أوسـ

__________ 

  )٩٦(  S/PV.4444 ٦إىل  ٢، الصفحات. 

وكذلك عن ازديـاد مشـاركة اجملتمـع املـدين يف عمليـة السـالم       
واجلهــود الــيت تبــذهلا احلكومــة فيمــا يتصــل بتقــدمي املســاعدات 
اإلنسانية للسكان. غري أنـه فيمـا يتعلـق هبـذه املسـألة األخـرية،       
قــال معظــم املمــثلني إن احلالــة اإلنســانية العامــة ال تــزال تــدعو 

لق. كما قـال املتكلمـون يف تعليقـاهتم إن عمليـة السـالم ال      للق
ــاك حــوار حقيقــي بــني      ميكــن أن حتقــق تقــدما مــا مل يكــن هن

 األمــــموقــــرارات  لوســــاكا بروتوكــــولالطــــرفني، يف إطــــار 
  .املتحدة

يفتقـر إىل   يونيتا احتادأن  املتحدة الوالياتورأى ممثل   
ي جـاد. وقـال   اإلرادة السياسية الالزمة للبـدء يف حـوار سياسـ   

ركـز علـى   يأن  اجمللسفإن على اإلرادة، تلك أن تتوافر إنه إىل 
اخلطوات اليت ميكن لألمم املتحـدة أن تتخـذها لتحسـني حيـاة     

  .)٩٧(الشعب األنغويل
ــت يف      ــيت أجريــ ــداوالت الــ ــباط ١٣املــ /فرباير شــ
  )٤٤٧٢(اجللسة  ٢٠٠٢  
 /فرباير شـــــباط ١٣املعقـــــودة يف  ٤٤٧٢يف اجللســـــة   
ببيـــانني، كمـــا أدىل  اجمللـــس اثنـــان مـــن أعضـــاء ، أدىل٢٠٠٢

اللجنـــة  ببيــانني آخـــرين ممثـــل أنغـــوال، وممثــل الربتغـــال باســـم  
. واســـتمع الثالثيـــة للـــدول املراقبـــة لعمليـــة الســـالم يف أنغـــوال

وكيـل األمـني العـام للشـؤون اإلنسـانية      إىل إحاطـة مـن    اجمللس
  .)٩٨(ومنسق اإلغاثة يف حاالت الطوارئ

يف إحاطتـه للمجلـس عرضـا     العـام  منياألوقدم وكيل   
للحالــة اإلنســانية يف أنغــوال، الــيت قــال إن جــذورها ترجــع إىل 
احلــرب، وإهنــا تظــل مــن بــني أســوأ بلــدان العــامل فيمــا يتصــل    

 يونيتـا  احتـاد باألطفال واملشردين. وعالوة علـى ذلـك، واصـل    
أنشطته اليت تزعزع استقرار أجزاء كبرية مـن الريـف، وتعطـل    

__________ 

 .٢٠ و ١٩املرجع نفسه، الصفحتان   )٩٧(  

ــني و    )٩٨(   ــي والصـ ــاد الروسـ ــو االحتـ ــدل ممثلـ ــاتمل يـ ــدة الواليـ  املتحـ
 ببيانات. وكانت أنغوال ممثلة بوزير خارجيتها.
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ــة.   ســري األن ــة العادي وأوضــح أن شــطة االقتصــادية واالجتماعي
منــها  حمــدودة نتيجــة لعــدة عوامــل، كانــت التغطيــة اإلنســانية 

انعــدام األمــن، وانتشــار األلغــام، وضــعف اهلياكــل األساســية    
غـــري أنـــه أشـــار إىل أن    القـــدرات والتمويـــل.  واالفتقـــار إىل
قد اختذت عدة خطوات إجيابية خالل األعـوام   حكومة أنغوال

؛ كمـا  األخرية لزيـادة مشـاركتها يف تـوفري املسـاعدة اإلنسـانية     
بلـــد رائـــد يف إدمـــاج املبـــادئ التوجيهيـــة بشـــأن التشـــرد  اأهنـــ

التعــاون املتزايــد بــني حكومــة أنغــوال     ؛ فضــال عــن  الــداخلي
حلقيقــي ل اوأخــريا، أكــد أن احلــ   وجمتمــع املعونــة اإلنســانية.  

  .)٩٩(هناية احلرب إمنا يتمثل يفألزمة اإلنسانية يف أنغوال ل
وأعرب معظم املمثلني عن القلق إزاء احلالة اإلنسـانية    

يف أنغــوال، خاصــة وأن احلالــة قــد ازدادت تفاقمــا خــالل عــام  
 احتـاد . وأكدوا أن املسؤولية عن ذلك تقع علـى عـاتق   ٢٠٠١
، وأن الوضع يستلزم اهتمامـا مركـزا مـن جانـب اجملتمـع      يونيتا

سواء. غري أهنم أقـروا بأمهيـة   الدويل وحكومة أنغوال على حد 
  اجلهود اليت تبذهلا احلكومة.

وسلم ممثل أنغـوال خبطـورة احلالـة اإلنسـانية يف البلـد،        
وعرض النقاط اليت تـرى احلكومـة ضـرورهتا لتحقيـق السـالم،      

ــا بوقــف   أال وهــي  ــام قــوات احتــاد يونيت ــالقي  جانــبمــن  القت
ــة شــروط،   ــزع ســالحهم بالكامــل واحــد ودون أي حــل و؛ ون

ــب االحتــاد نفســه؛       ــن جان ــا م ــة الحتــاد يونيت املشــاكل الداخلي
 إجراء انتخابات عامـة. وربوتوكول لوساكا؛ الكامل لتنفيذ وال

للـــدعوات الـــيت  يونيتـــا احتـــادومـــع مالحظـــة عـــدم اســـتجابة  
مل وجهتها احلكومـة حلـل الـرتاع عـن طريـق احلـوار، أكـد أنـه         

م، خيــار ســوى تنفيــذ خطتــها للســال ه مــنيكــن أمــام حكومتــ
اليت تنص على اختاذ إجـراءات سياسـية واقتصـادية واجتماعيـة     

 اجمللـس وانتقل إىل احلالـة اإلنسـانية، فوجـه اهتمـام      وعسكرية.
ــة     ــة األنغوليــ ــا احلكومــ ــيت تواجههــ ــية الــ ــق الرئيســ إىل العوائــ

__________ 

  )٩٩(  S/PV.4472 ٥إىل  ٢، الصفحات. 

، مــع بيــان التــدابري الــيت اختــذهتا احلكومــة لتحســني وشــركاؤها
  .)١٠٠( أحناء البلدنوعية املساعدة اإلنسانية وكمياهتا يف

أصبح من الضروري أن تعمـل  وأكد ممثل النرويج أنه   
احلكومة على إعداد آلية ُيتفق عليهـا لرصـد تنفيـذ اإلجـراءات     

  .)١٠١(ذات األولوية اليت حددهتا احلكومة
األدوات املتاحــة جمللــس وأشــار ممثــل كولومبيــا إىل أن   

األجلـني  (يف  أنغـوال  يفاألمن حىت يستجيب لألزمـة اإلنسـانية   
علـى  تركيز االنتبـاه علـى هـذه احلالـة     املتوسط والبعيد) تشمل 

دعـــم مبـــادرات األمـــني العـــام   ةواصـــلوم ؛االســـتعجالوجـــه 
الراميـة   واملستشار اخلاص لشـؤون أفريقيـا  وكيل األمني العام و

يف  واالســتمرار ؛إىل تيســري التوصــل إىل حــل للصــراع املســلح 
لـى احتـاد يونيتـا حـىت     دعم نظـام اجلـزاءات الـدويل املفـروض ع    
  .)١٠٢(يتم كبح قدرته القتالية والقضاء عليها

ميكن حلكومـة أنغـوال أن تفعـل     وقال ممثل الربتغال إنه  
اختاذ موقف وشجعها على  املزيد ملساعدة مواطنيها النازحني،

أكثر نشاطاً إزاء توفري املساعدة املباشرة وعلى التعاون بشـكل  
ــذهلا اجمل   ــيت يب ــود ال ــل يف اجله ــن   كام ــف م ــدويل للتخفي تمــع ال

  .)١٠٣(معاناة من ال يتلقون املساعدة الالزمة
(اجللســة  ٢٠٠٢آذار/مــارس  ٢٨ املــؤرخاملقــرر   

  ): بيان من الرئيس٤٤٩٩
آذار/مـــــارس  ٢٨املعقـــــودة يف  ٤٤٩٩يف اجللســـــة   
 ،)١٠٤() ببيان بالنيابة عن اجمللـس النرويجالرئيس ( أدىل ،٢٠٠٢

  لس:اجمل أن، أمورجاء فيه، ضمن مجلة 

__________ 

 .٩إىل  ٥ملرجع نفسه، الصفحات ا  )١٠٠(

 .١٣املرجع نفسه، الصفحة   )١٠١(

 .١٥و ١٤املرجع نفسه، الصفحتان   )١٠٢(

 .٢٣املرجع نفسه، الصفحة   )١٠٣(

)١٠٤(  S/PRST/2002/7. 
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احتــاد يونيتــا علــى إدراك الطــابع التــارخيي هلــذه الفرصــة   حيــث  
إلهناء الصراع بكرامة، وعلى االستجابة بصورة إجيابية واضـحة لعـرض   
السالم املقدم من احلكومة، والتنفيذ الكامل لربوتوكول لوساكا، مبا يف 
ــة،      ــد مــن الســالح بصــورة كامل ــذ اســتخدام الســالح والتجري ذلــك نب

احليــاة السياســية، ســعيا لتحقيــق ُمثِلهــا كمســاهم مهــم يف    والعــودة إىل
  ؛عملية املصاحلة الوطنية من أجل أن تنعم أنغوال بالدميقراطية الكاملة

باملبادرات اإلجيابية اليت اختذهتا حكومة أنغوال يف هذه  يعترف  
  ؛العملية

ــر أيضــا    ــد      يق ــا وق ــه يونيت ــذي ستضــطلع ب ــوي ال ــدور احلي بال
كد علـى أمهيـة دور األطـراف السياسـية األخـرى      أصبحت مساملة، ويؤ

  ؛واجملتمع املدين

حكومـــة أنغـــوال إىل أن تكفـــل زيـــادة شـــفافية عمليـــة  يـــدعو  
  ؛السالم ومصداقيتها

علـى الـدور النشـط الـذي ُيتوقـع أن تضـطلع بـه األمـم          يشدد  
  ؛املتحدة يف تنفيذ بروتوكول لوساكا

ــن   ــا     يعلـ ــول لوسـ ــل لربوتوكـ ــذ الكامـ ــه للتنفيـ ــن دعمـ كا، عـ
واستعداده للعمل مع مجيع األطراف لتحقيق هذا املسعى، ويؤكد علـى  
ــا مســتعدة لتعــيني       ــا تصــبح يونيت ــة املشــتركة حامل ــة اســتئناف اللجن أمهي

    ؛أعضائها
على أن مشروعية عملية السالم تعتمد على إسناد دور  يؤكد  

حقيقي لألحزاب السياسية واجملتمع املدين وعلى مشاركتها التامـة دون  
  .دخلت

(اجللسـة   ٢٠٠٢/أبريل نيسـان  ١٨ املؤرخاملقرر   
  )٢٠٠٢( ١٤٠٤القرار ): ٤٥١٤

نيســـــان/أبريل  ١٨املعقـــــودة يف  ٤٥١٤يف اجللســـــة   
إىل  اجمللــس انتبــاه) االحتــاد الروســي الــرئيس ( وجــه ،٢٠٠٢

؛ وطُرح مشروع القرار للتصـويت، واعتمـد   )١٠٥(مشروع قرار
جــاء فيــه،  ذي)، الــ٢٠٠٢( ١٤٠٤باإلمجــاع بوصــفه القــرار 

  اجمللس: أن، أمورضمن مجلة 
متديد والية آلية الرصد ملدة سـتة أشـهر أخـرى، تنتـهي      يقرر   

  ؛٢٠٠٢تشرين األول/ أكتوبر  ١٩يف 

__________ 

)١٠٥(  S/2002/437. 

إىل آليــة الرصــد أن تقـــدم إىل اللجنــة املنشــأة عمـــال     يطلــب    
يوما من اعتماد هـذا القـرار،    ٣٠)، ويف غضون ١٩٩٣( ٨٦٤بالقرار 

أن عملــها يف املســتقبل، تتعلــق بصــفة خاصــة  خطــة عمــل تفصــيلية بشــ 
بالتدابري املالية والتدابري املتعلقة باالجتار يف املاس واألسلحة املتخذة ضـد  
االحتاد الوطين لالستقالل التام ألنغوال (اليونيتا)، وإن كانـت ال تقتصـر   

  على تلك التدابري؛
ن إىل آلية الرصد أن تقدم تقارير دورية إىل اللجنـة، وأ  يطلب  

  ؛٢٠٠٢تشرين األول/أكتوبر  ١٥تقدم إليها تقريرا إضافيا حبلول 
ــب   ــذا القــرار       يطل ــاد ه ــر اعتم ــوم، إث ــام أن يق ــني الع إىل األم

ــة الرصــد،        ــة خــرباء للعمــل يف آلي ــيني أربع ــة، بتع ــع اللجن وبالتشــاور م
إىل األمــني العــام أن يتخــذ الترتيبــات املاليــة  ويطلــب كــذلك   

  لرصد؛الالزمة لدعم أعمال آلية ا
إىل رئيس اللجنة أن يقـدم التقريـر اإلضـايف إىل اجمللـس      يطلب  

  ؛٢٠٠٢تشرين األول/أكتوبر  ١٩حبلول 
  أن يبقي هذه املسألة قيد نظره الفعلي. يقرر  

/أبريل نيســــان ٢٣يف  أجريــــتاملــــداوالت الــــيت   
 )٤٥١٧(اجللسة  ٢٠٠٢

نيســـــان/أبريل  ٢٣املعقـــــودة يف  ٤٥١٧يف اجللســـــة   
 العـام  األمـني إىل إحاطـة قـدمها وكيـل    لس اجمل استمع ،٢٠٠١

  واملستشار اخلاص لشؤون أفريقيا، وإىل بيان من ممثل أنغوال.
، يف إحاطتـه، إىل اللقـاءات   العـام  األمـني وأشار وكيل   

اليت أجراهـا يف لوانـدا مـع عـدة جهـات، مـن بينـها أعضـاء يف         
قـادة  حكومة أنغوال، من بينهم رئـيس اجلمهوريـة، فضـال عـن     

 اجمللـس وممثلي اجملتمع املدين. وابلغ أعضـاء   اب السياسيةاألحز
أوقفـت بشـكل رمسـي    بتوقيع مـذكرة التفـاهم يف لوانـدا، الـيت     

مســـؤوليات أنغـــوال؛ وحـــددت تفصـــيال  عمليـــات القتـــال يف
مراعـاة   القوات األنغولية املسلحة ومسؤوليات احتاد يونيتا عن
 ادحتـــــالوقـــــف إطـــــالق النـــــار، وإيـــــواء اجلنـــــود التـــــابعني  

 باإلضـافة و وعـائالهتم وعـن جتميـع األسـلحة وتـدمريها.      يونيتا
عفوا عامـا شـامال عـن كـل اجلـرائم      منحت املذكرة إىل ذلك، 

تعهدت بـدعم   املتحدة األمموقال إن  املرتكبة خالل الصراع.
يف التوقيـع  ، وإن كـان قـد أوضـح أنـه،     عملية السالم بأكملـها 
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ــم ا     ــة عــن األم ــاهم بالنياب ــذكرة التف ــى م ملتحــدة كشــاهد،  عل
املتحـدة بـأي    األمـم  عدم اعترافبأعرب عن حتفظ فيما يتعلق 

عفـــو عـــام يشـــمل اإلبـــادة اجلماعيـــة واجلـــرائم املرتكبـــة ضـــد 
 شــيئا مـــن تــرك  . وقــال إن ذلــك   اإلنســانية وجــرائم احلــرب   

اخلــوف يف أذهــان أعضــاء احتــاد يونيتــا وبعــض األشــخاص يف  
قطاعـات اجملتمـع   وكذلك يف بعض  ،القوات املسلحة األنغولية

ــدين ــم املتحــدة      ،امل ــأن موقــف األم ــذين شــعروا ب ــكال ــد  ذل ق
يقــوض عمليــة الســالم، ألن بعــض املقــاتلني قــد يعتقــدون أنــه   

وفيمـا يتعلـق بعـدم الرجـوع     . يبطل أحكام قـانون العفـو العـام   
ــذين تشــاور معهــم   قــال عــن الســالم،  إن مجيــع األشــخاص ال

غـوال أصـبحت اآلن   يعتقدون أن فرص العودة إىل احلرب يف أن
 ؛احتـاد يونيتـا  الـذي أصـاب    لضـعف العسـكري   ، نظرا لضئيلة

أمني عام احتاد ، اليت اعترف هبا فعالية جزاءات األمم املتحدةو
اإلرهاق مـن احلـرب علـى كـال جـانيب الصـراع وبـني        ؛ ويونيتا

الســكان عامــة؛ وتقيــد مجيــع قــادة احتــاد يونيتــا العســكريني        
ــاهم   ــذكرة التفــ ــيني مبــ ــار  اإلقليمــ ــود كبــ ــؤولني ؛ ووجــ املســ

. غـري أنـه نبَّـه إىل    يونيتا بأنفسهم يف لواندا احتادالعسكريني يف 
، اســتقرار عمليــة الســالم ســيعتمد علــى عــدد مــن العوامــل  أن 
واالهتمــام  ؛إيــواء جنــود احتــاد يونيتــا علــى النحــو الســليم مثــل
جيع املصـــاحلة وتشـــ االحتياجـــات اإلنســـانية ألســـرهم؛تلبيـــة ب

حـزب سياسـي   كاحتاد يونيتا  وظهور ؛تعمري الوطينالوطنية وال
وحمــاور جــدير بالثقــة يف عمليــة الســالم وإقامــة الدميقراطيــة يف  

يف عمليــة الســالم،  املتحــدة األمــموفيمــا يتعلــق بــدور  أنغــوال.
 بروتوكـول اليت تنقسم إىل مرحلتني (تنفيذ مذكرة التفاهم، مث 

مـة أن تشــارك  )، فقـد أشـار إىل أنــه مـن املنتظـر للمنظ    لوسـاكا 
ــة األوىل كمراقــب، لتقــدمي   ــة يف املرحل ــة  املســاعدة التقني لعملي

ــواء ــة يف إدارة تلــك   اإلي ، ومســاعدة القــوات املســلحة األنغولي
ــر ا    ــانية ألســـ ــاعدة اإلنســـ ــوفري املســـ ــاطق، وتـــ ــوات املنـــ لقـــ

وللمشـــردين داخليـــا. وقـــد  يونيتـــا حتـــادال التابعـــة العســـكرية
ــدأ،    ــوافقــت احلكومــة، مــن حيــث املب ــةعل مكتــب  ى أن والي

األمـم املتحـدة يف أنغــوال يـتعني تعديلــها بغيـة متكينــه مـن دعــم      
وفيما يتعلـق مبسـألة اجلـزاءات، أعلـن أن هنـاك       عملية السالم.

يف اآلراء داخل البلـد علـى أنـه، بـالرغم مـن أن       اواضح اتوافق
تعليــق حظــر الســفر علــى مســؤويل احتــاد يونيتــا ســيكون أمــرا  

الوقـت احلـديث عـن    ذلـك  ألوانـه يف   سليما، فـإن مـن السـابق   
. وقد قبلت حكومـة أنغـوال مـن حيـث     رفع اجلزاءات األخرى

حظر السفر املفروض على مسؤويل يونيتـا، ولكنـها   املبدأ رفع 
أنـه مطلـوب تـوخي احلـذر الشـديد يف      مفاده أعربت عن رأي 

ــذا الصــدد،      ــن األفضــل، يف ه ــك وأن م ــذ ذل ــاعتنفي ــج  إتب هن
  .)١٠٦(ى حدةالتعامل مع كل حالة عل

هنــاك  مل تكــن هأنــب اجمللـس وابلـغ ممثــل أنغــوال أعضــاء    
يف ذلـــك الوقـــت. وعـــرض انتـــهاكات لوقـــف إطـــالق النـــار  

تتـألف  تفاصيل املراحل املختلفـة لتنفيـذ مـذكرة التفـاهم، الـيت      
ــاجهم        ــزع ســالحهم وإدم ــا ون ــاد يونيت ــاتلي احت ــواء مق ــن إي م

ــام   ــوتســرحيهم، واالهتم ــة أفراد أســرهم.ب ــة،  ويف املرحل الثاني
ــذ      ــى تنفيـ ــراف علـ ــل لإلشـ ــتركة إىل العمـ ــة املشـ ــود اللجنـ تعـ
بروتوكول لوساكا، وتنفيـذ عمليـة املصـاحلة الوطنيـة، وإجـراء      

  .)١٠٧(االنتخابات الوطنية
ــرر    ــؤرخاملقـ ــايو أيار ١٧ املـ ــة  ٢٠٠٢/مـ (اجللسـ

  )٢٠٠٢( ١٤١٢القرار ): ٤٥٣٦
ــة    ــودة يف  ٤٥٣٦يف اجللســـــ ــايو أيار ١٧املعقـــــ /مـــــ
ــرئيس (ا وجــه ،٢٠٠٢ ــاه) ســنغافورةل إىل رســالة  اجمللــس انتب

ــة  ــل   ٢٦مؤرخـ ــان/ أبريـ ــثلني    ٢٠٠٢نيسـ ــن املمـ ــة مـ موجهـ
الـــدائمني لالحتـــاد الروســـي والربتغـــال والواليـــات املتحـــدة      

ــة ــون هبــا  األمريكي ــة    ، حييل ــدان املراقب ــه البل ــا مشــتركا أعدت بيان
. وأشـادت اللجنـة الثالثيـة ملراقبـة     )١٠٨(لعملية السـالم األنغوليـة  

__________ 

)١٠٦(  S/PV.4517 ٦إىل  ٢، الصفحات. 

 .٨إىل  ٦املرجع نفسه، الصفحات   )١٠٧(

)١٠٨(  S/2002/535. 
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 ا أبدتـه مجيـع األطـراف مـن شـجاعة     ملية السـالم يف بياهنـا مبـ   ع
ــت بــاعتزام       ــار، ورحب ــف إطــالق الن ــاق لوق بالتوصــل إىل اتف

ــة  ــيح  احلكوم ــة ظــروف تت ــا أن  حتــادالهتيئ ل مشــاكله حيــيونيت
  .املتعلقة بالقيادة وإعادة التنظيم حال داخليا وحبرية

ــاه      ــرئيس انتب إىل  اجمللــسويف اجللســة نفســها، وجــه ال
؛ وطُرح مشروع القرار للتصـويت، واعتمـد   )١٠٩(مشروع قرار

جــاء فيــه،  )، الــذي٢٠٠٢( ١٤١٢باإلمجــاع بوصــفه القــرار 
  اجمللس: أن، أمورضمن مجلة 

(أ) و (ب)  ٤تعليق التدابري املفروضة مبوجب الفقرتني  يقــرر  
 ذلــكيومــا مــن تــاريخ اعتمــاد  ٩٠) لفتــرة ١٩٩٧( ١١٢٧مــن القــرار 

  القرار؛
الفتــرة فيمــا إذا كــان  تلــكأن يبـــتَّ اجمللــس قبــل هنايـة   يقــــرر   

التـدابري، مـع مراعـاة مجيـع املعلومـات املتاحـة بشـأن        تلك سيمدد تعليق 
  .استمرار التقدم احملرز يف عملية املصاحلة الوطنية يف أنغوال

 ٢٠٠٢/يوليه متوز ١٧يف  أجريتاملداوالت اليت   
 )٤٥٧٥(اجللسة 

ــة    ــود ٤٥٧٥يف اجللســــ ــه متوز ١٧ة يف املعقــــ /يوليــــ
ــام  إىل إحاطــة مــن   اجمللــساســتمع  ،٢٠٠٢ ــل األمــني الع وكي

ــة يف حــاالت الطــوارئ     يف  للشــؤون اإلنســانية ومنســق اإلغاث
، وكــذلك ممثــل اجمللــسأنغــوال. وأدىل ببيانــات معظــم أعضــاء  

  .)١١٠(أنغوال
ــل     ــال وكيـ ــنيوقـ ــام األمـ ــه، العـ ــام ، يف إحاطتـ إن أمـ

شــركائها فرصــة فريــدة مــن حكومــة أنغــوال واألمــم املتحــدة و
نوعهــا خللــق شــراكة جديــدة ملواجهــة االحتياجــات اإلنســانية  

احلكومــة تعمــل كمــا قــال إن  ومســائل إعــادة البنــاء والتنميــة.
جبد جلعل االتفـاق املنصـوص عليـه يف مـذكرة التفـاهم سـاري       

ســيتعني الــذي اجملتمــع اإلنســاين كمــا وجــه نــداء إىل  املفعــول.
__________ 

)١٠٩(  S/2002/546  الواليــات، املقــدم مــن االحتــاد الروســي والربتغــال و 
 .املتحدة

 مل يدل ممثلو االحتاد الروسي وسنغافورة وغينيا ببيانات.  )١١٠(

ــعلــى أن  ــاة اجلمــاهري علــى   رية بصــورة كــب  دخليت ــاذ حي إلنق
احلالة اإلنسانية يف أجزاء عديدة من الـبالد  ، ألن املدى القصري
، رغم حتسن إمكانيـة وصـول املسـاعدة اإلنسـانية     ال تزال قامتة

. وأشار يف ذلك الصـدد إىل عـدد   إىل أجزاء عديدة يف الداخل
 مــن اخلطــوات الــيت ميكــن للحكومــة اختاذهــا لتيســري األنشــطة  

، مضـيفا أن حتسـني التنسـيق مـع احلكومـة مـا       انية اجلاريةاإلنس
  .)١١١(يزال ميثل مشكلة حتتاج إىل معاجلتها

وأثــىن معظــم املمــثلني علــى حكومــة أنغــوال الختاذهــا     
خطــوات اجيابيــة لتلبيــة االحتياجــات اإلنســانية يف البلــد؛ غــري   
ــر مــن ذلــك،       ــتعني اجنــاز مــا هــو أكث ــه ي أهنــم شــددوا علــى أن

ليت تطهري األلغام واالهتمام باملشـردين. وأكـد   وخباصة يف مسأ
  املتكلمون أنه يلزم توفري دعم خاص من اجملتمع الدويل.

ــاء، الــيت       وأشــار ممثــل أنغــوال إىل مســألة اقتســام األعب
ممـــن الحظـــوا ضـــخامة اإليـــرادات  اجمللـــسأثارهـــا أعضـــاء يف 

النفطية اليت حتصل عليها أنغوال. وذكَّر بأن حكومة أنغوال قـد  
طيلة السنتني املاضيتني احلصـة املخصصـة لإلنفـاق علـى     ادت ز

، حىت وإن أقر بأنه ينبغـي تعزيـز   الربامج االجتماعية يف امليزانية
  .)١١٢(ذلك االجتاه

(اجللسة  ٢٠٠٢/أغسطس آب ١٥املقرر املؤرخ   
 )٢٠٠٢( ١٤٣٢): القرار ٤٦٠٣

آب/أغســــطس  ١٥املعقــــودة يف  ٤٦٠٣يف اجللســــة   
(الواليــات املتحــدة) انتبــاه اجمللــس  وجــه الــرئيس ،)١١٣(٢٠٠٢

ــرار  إىل ــرار للتصــويت،     ؛)١١٤(مشــروع ق ــرح مشــروع الق وطُ

__________ 

)١١١(  S/PV.4575 ٦إىل  ٢، الصفحات. 

 .١٦املرجع نفسه، الصفحة   )١١٢(

كجلسـة   ٢٠٠٢ /أغسطسآب ٧املعقودة يف  ٤٥٩٥يف اجللسة   )١١٣(
إحــاطتني مــن نائــب وزيــر خارجيــة   إىل اجمللــسخاصــة، اســتمع 
 أفريقياواملستشار اخلاص لشؤون  العام األمنيأنغوال، ووكيل 

)١١٤(  S/2002/934. 
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)، الـــذي ٢٠٠٢( ١٤٣٢بوصـــفه القـــرار  باإلمجـــاعواعتمـــد 
  :اجمللس أن، أمورجاء فيه، ضمن مجلة 

(ب)  (أ) و ٤املفروضة مبوجب الفقرتني تعليق التدابري  يقــرر  
ا إضــافية مــن تــاريخ اختــاذ يومــ ٩٠) لفتــرة ١٩٩٧( ١١٢٧مــن القــرار 

 القـــرار، وذلـــك هبـــدف متابعـــة تشـــجيع عمليـــة تعزيـــز الســـالم   ذلـــك
  يف أنغوال؛ واملصاحلة الوطنية

جمللس األمن أن ينظر قبل هناية هـذه الفتـرة يف    جيوز أنه يقـــرر  
علــى أن يأخــذ يف  ،أعــاله ١اســتعراض التــدابري املشــار إليهــا يف الفقــرة  

املتاحـة، ومـن بينـها تلـك الـواردة مـن حكومـة        اعتباره مجيع املعلومـات  
  ؛تنفيذ اتفاقات السالمأنغوال، بشأن 

  إبقاء املسألة قيد نظره الفعلي. يقــرر  

(اجللسة  ٢٠٠٢ أغسطس/آب ١٥املؤرخ  املقرر  
 )٢٠٠٢( ١٤٣٣): القرار ٤٦٠٤

آب/أغســــطس  ١٥املعقــــودة يف  ٤٦٠٤يف اجللســــة   
 ٢٦قريــر املــؤرخ يف جــدول أعمالــه الت اجمللــسأدرج ، ٢٠٠٢
. )١١٥(عــن أنغــوال العــام األمــنياملقــدم مــن  ٢٠٠٢ /يوليــهمتوز

، يف تقريـره، نظـرة عامـة علـى التطـورات      العـام  األمنيوعرض 
ــأن        ــر ب ــاهم. وذكَّ ــذكرة التف ــى م ــع عل ــيت أفضــت إىل التوقي ال

مــــن األمــــم املتحــــدة أن تســــتأنف  حكومــــة أنغــــوال طلبــــت
 ذلــك إعــادة االضــطالع بــدورها كوســيط يف الصــراع، مبــا يف

ــة إلجيــاد     ــا، دعمــا للجهــود املبذول االتصــاالت مــع احتــاد يونيت
يف  يونيتـا  احتـاد وقد أسفرت مع قـادة   تسوية سياسية للصراع.

ــزام ب  ــاكا ربوتوكـــولاخلـــارج عـــن اإلعـــراب عـــن االلتـ . لوسـ
/فرباير شـباط  ٢٢وعندئذ، لقـي جونـاس سـافيميب مصـرعه يف     
ــوات املســلحة      ــال، وســارعت الق ــاء القت ــإجراء  أثن ــة ب األنغولي

اتصاالت مع نظرائها يف احتاد يونيتا بغرض التوصـل إىل وقـف   
ــة  ــال القتاليـ ــال األعمـ ــا  . ومت أول اتصـ ــاد يونيتـ ــادة احتـ ــني قـ  بـ

؛ ويف ٢٠٠٢آذار/مــارس  ١٥القــوات املســلحة األنغوليــة يف و
بشأن وقـف األعمـال   ، مت توقيع مذكرة تفاهم /أبريلنيسان ٤

مـن مـذكرة التفـاهم كـان يتمثـل      . وأوضـح أن اهلـدف   القتالية
__________ 

)١١٥(  S/2002/834. 

ــه   يف  ــا يتعلـــق جبوانبـ ــاكا يف مـ أن حتـــل حمـــل بروتوكـــول لوسـ
أُعيـــد إنشـــاء اللجنـــة العســـكرية املشـــتركة ، بينمـــا العســـكرية

، بوصــفها اهليئــة الرئيســية املشــرفة علــى تنفيــذ مــذكرة التفــاهم
يف تنفيذ مهامها فريق تقـين يتـألف مـن أعضـاء مـن       هاويساعد

 حتــادالنغوليــة والقــوات العســكرية التابعــة القــوات املســلحة األ
اللجنــة الثالثيــة ومــن ومــن مــراقبني مــن األمــم املتحــدة  ،يونيتــا

. وكانت املرحلة الثانيـة  للدول املراقبة لعملية السالم يف أنغوال
من عملية السـالم تشـمل إعـادة إحيـاء اللجنـة املشـتركة، الـيت        

ســية املتبقيــة مــن  ، لتنفيــذ املســائل السيااملتحــدة األمــمترأســها 
بأنـه منـذ توقيـع مـذكرة      اجمللس. كما ابلغ لوساكا بروتوكول

التفاهم، توقف القتال يف أحناء البلد، ومل ُيبلـغ عـن أي انتـهاك    
لوقـــف إطـــالق النـــار، ووصـــلت أعـــداد كـــبرية مـــن األفـــراد   

وأسـرهم إىل منـاطق اإليـواء. وشـدد      يونيتـا  حتـاد العسكريني ال
ت اليت تواجه توطيـد أركـان السـالم    على التحديا العام األمني

األمنيـة وفيمـا يتعلـق حبقـوق     -يف أنغوال، من جوانبها السياسية
اإلنســــان، ومحايــــة األطفــــال وإعــــادة تأهيلــــهم، والشــــؤون  

دعــم توطيــد يف  املتحــدة األمــماإلنســانية. وفيمــا يتعلــق بــدور 
الســالم وتشــجيع املصــاحلة الوطنيــة واالنتقــال إىل األوضــاع      

ســتعزز مــن حضــورها    قــال إن املنظمــة أنغــوال،  الطبيعيــة يف
بصــورة  البلــد يف أحنــاءوســتزيد مــن عملياهتــا علــى حنــو شــامل 

علـى مواصـلة تقـدمي    تتركز املرحلة األوىل  :على مراحلشاملة 
دف اهلـ يكمـن  بينما البلد،  يف أحناءاملساعدة اإلنسانية العاجلة 

ــة املصــاحلة واالنت    ــل يف مســاعدة عملي عــاش علــى املــدى الطوي
ولتنفيذ هـذه اخلطـة، سـيتعني    االقتصادي بواسطة بناء السالم. 

ــدة ختلــف مكتــب    ــة جدي ــمإنشــاء بعث يف أنغــوال  املتحــدة األم
ــة موســعة تشــمل    االتصــال بــاألطراف عــن  وُتســند إليهــا والي
ــة العســكرية املشــتركة   ــق اللجن ــتقين، و  طري ــق ال إســداء والفري

ــاربني الســ     ــواء احمل ــة إي ــة لعملي ابقني وتســرحيهم املشــورة التقني
تـرؤس  ، وذلـك  منـها لب طُما وإعادة إدماجهم يف اجملتمع، إذا 

تقـدمي  ، واملساعدة على وضع استراتيجيات، واللجنة املشتركة
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 ،املســــاعدة لبنــــاء املؤسســــات الــــيت تــــدعم ســــيادة القــــانون
  .تعزيز حقوق اإلنسان يفواملساعدة 

وجه الرئيس (الواليـات املتحـدة)   ويف اجللسة نفسها،   
وطُــرح مشــروع القــرار  ؛)١١٦(مشــروع قــرار إىلانتبــاه اجمللــس 

ــد   ــويت، واعتمـــ ــاعللتصـــ ــرار   باإلمجـــ ــفه القـــ  ١٤٣٣بوصـــ
  )، الذي جاء فيه، ضمن مجلة امور، ان اجمللس:٢٠٠٢(
بإنشــاء بعثــة األمــم املتحــدة يف أنغــوال، كبعثــة مواصــلة   يــأذن   

 ١٥ي يف ملكتب األمم املتحدة يف أنغوال، لفترة مـدهتا سـتة شـهور تنتـه    
، ملتابعــة األهــداف وأداء املهــام الــيت أوصــى هبــا      ٢٠٠٣شــباط/فرباير 

عـن   ويعـرب ، من القـرار  ٣األمني العام يف تقريره واملذكورة يف الفقرة 
نيته مراعاة توصيات األمني العام املستندة إىل تقييم ممثله اخلاص للتقـدم  

  ؛احملرز يف إجناز بروتوكول لوساكا

مـم املتحـدة يف أنغـوال بـاملوظفني، حسـب      تزويد بعثة األ يؤيد  
ــره، مبــا يف ذلــك      ــه األمــني العــام يف تقري ــا أوصــى ب االقتضــاء، ووفقــا مل
التوصــية املتعلقــة مبستشــار لشــؤون محايــة األطفــال، وتنــاط هبــم الواليــة  

ــاكا     ــرام بروتوكــول لوس ــراف يف إب ــة: مســاعدة األط مســاعدة ؛ والتالي
  ؛حكومة أنغوال يف االضطالع باملهام

إىل األمني العام أن يقدم تقريرا إىل جملس األمن عندما  يطلب  
يؤكد ممثلـه اخلـاص أن اللجنـة املشـتركة قـررت أن مجيـع املهـام املتبقيـة         

أن يبقـي هـذه املسـألة     يقـرر و مبوجب بروتوكـول لوسـاكا قـد أجنـزت،    
  قيد نظره الفعلي.

 ٢٠٠٢األول/أكتـوبر   تشـرين  ١٨املقرر املـؤرخ    
 )٢٠٠٢( ١٤٣٩القرار ): ٤٦٢٨(اجللسة 

تشــــــــرين  ١٨املعقــــــــودة يف  ٤٦٢٨يف اجللســــــــة   
) انتبـــاه  الكـــامريون ، وجـــه الـــرئيس (  ٢٠٠٢األول/أكتـــوبر  

 ٢٠٠٢تشـرين األول/أكتـوبر    ١٤الة مؤرخـة  رسـ  إىلاجمللـس  
موجهة إىل رئيس جملـس األمـن مـن رئـيس جلنـة جملـس األمـن        

__________ 

)١١٦(  S/2002/936. 

ر التقريــ، حييــل هبــا )١١٧()١٩٩٣( ٨٦٤املنشــأة عمــال بــالقرار 
  يونيتا.احتاد اإلضايف آللية رصد اجلزاءات املفروضة على 

وأشـــارت آليـــة الرصـــد يف تقريرهـــا إىل تغـــري منـــط        
االنتــهاكات الصــارخة والواســعة االنتشــار الــذي كــان ســائدا  

، نظرا لتوقف نشاط عدد من األفراد، فضـال  ٢٠٠٠حىت عام 
عن املسؤولني الصناعيني واحلكوميني الـذين كـانوا يسـاعدون    

. ولكـن علـى الـرغم مـن أن     يونيتا حتادوحيركون آلة احلرب ال
م كميـات هائلـة مـن    ـَّــ قـد سل  يونيتـا  حتـاد اجلناح العسـكري ال 

ــة نــ    ــاء عملي ــة أثن ــت  ـاألســلحة إىل احلكوم ــلحة، كان زع األس
كشف عنـها.  ـيُـ  تزال هناك كميات كـبرية مـن األسـلحة مل    ال

زال يــ تــا مــامــن املعتقــد أن احتــاد يونيكــان وإضــافة إىل ذلــك، 
ميلك كميات خمبوءة من املاس غري الشرعي مل ُيــعرف مكاهنـا   

ــها  ــا ،ومل يكشــف عن ــاد     كم ــن أعضــاء احت ــبريا م ــددا ك أن ع
يقومــون بــدور حيــوي يف الشــراء غــري      كــانوا  يونيتــا مـمـــن   

ــة مل    ــاس والدعايـ ــب املـ ــلحة ويف هتريـ ــروع لألسـ ــوا  املشـ يعربـ
ــهم االنضــمام إىل  ذلــك الوقــت صــراحة حــىت   ــة  عــن نيت عملي

ــوجزا      الســالم.  ــة الرصــد أيضــا ملخصــا م ــر آلي وتضــمن تقري
أثنـاء عمليـة    يونيتا احتادللبيانات املتعلقة باألسلحة اليت سلمها 

نــزع األســلحة. وخلصــت اآلليــة مــن تلــك املعلومــات إىل أن   
 يونيتـا  احتـاد العامني السابقني قد شهدا اهنيارا واضحا يف قدرة 

عجـز احلـاد يف اإلمـدادات.    على شـراء األسـلحة، فضـال عـن ال    
أن نقـل األسـلحة غـري املشـروع عـرب      غري أن آلية الرصـد رأت  

ــني احلــدود ــا   ب ــة وناميبي ــو الدميقراطي ــة الكونغ ــاو مجهوري  زامبي
ــدا أن تتضــمن بــرامج مــا بعــد   ، وهــو مــا يتطلــب يشــكل هتدي

الصراع تـدابري حمـددة تسـتهدف التصـدي هلـذه الظـاهرة كمـا        
املـاس يف نظـام اجلـزاءات، أكـدت      وفيما يتعلـق بعنصـر   ينبغي.

انعـدام الشـفافية يف مجيـع    آلية الرصد على عدة أمور، منها أن 
املراكز باستثناء بلجيكا، باإلضافة إىل املتطلبات القانونيـة الـيت   

__________ 

)١١٧(  S/2002/1119  ــالفقرة ــدم عمــــال بــ ــرار  ٥، املقــ  ١٤٠٤مــــن القــ
)٢٠٠٢.( 
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تفرض السـرية التجاريـة يف مراكـز املـاس، قـد جعـل مـن مجـع         
ا األدلـة والتثبــت مـن صــحة املعلومـات املتــوافرة والـيت غالبــا مــ    

تقييم مـا  ويف معرض  .‘‘شبه مستحيلة’’تكون مفصلة، مهمة 
علـى انتـهاك احلظـر املفـروض علـى       احتاد يونيتاتبقى من قدرة 

ــة الرصـــد أن  املـــاس ــاد، أوضـــحت آليـ ــا احتـ ــوم يظـــل  يونيتـ قـ
بعمليات التعـدين حبثـا عـن املـاس حـىت انتـهاء احلـرب فعـال يف         

 يونيتـا  داحتـا  وحي بـأن قـوات   دالئل تأن هناك و ،٢٠٠٢عام 
  بالتعدين. تتصلكانت تقوم بأنشطة 

) انتبـاه  الكـامريون وجـه الـرئيس (  ويف اجللسة نفسها،   
مقــدم مــن أيرلنــدا وبلغاريــا وفرنســا  مشــروع قــرار إىلاجمللــس 

وطُــرح  ؛)١١٨(واململكــة املتحــدة والنــرويج والواليــات املتحــدة 
بوصــفه القــرار  باإلمجــاعمشــروع القــرار للتصــويت، واعتمــد 

 أن، أمــور)، الــذي جــاء فيــه، ضــمن مجلــة     ٢٠٠٢( ١٤٣٩
  اجمللس:

متديــد واليــة آليــة الرصــد لفتــرة أخــرى مــدهتا شــهران،  يقــرر   
، رهنـا باالسـتعراض الـذي    ٢٠٠٢كانون األول/ديسمرب  ١٩تنتهي يف 

  جيريه اجمللس؛

إىل آليــة الرصــد موافــاة اللجنــة املنشــأة عمــال بــالقرار    يطلــب  
مــن تــاريخ اختــاذ هــذا القــرار،  )، يف غضــون عشــرة أيــام١٩٩٣( ٨٦٤

  ؛خبطة عمل ألعماهلا املقبلة

إىل األمـــني العـــام أن يعـــيِّن لـــدى اختـــاذ هـــذا القـــرار   يطلـــب  
 يطلـب كـذلك  وبالتشاور مع اللجنة، خبريين للعمـل يف آليـة الرصـد، و   

إىل األمــني العــام أن يتخــذ الترتيبــات املاليــة الالزمــة لــدعم أعمــال آليــة   
  الرصد؛

(ب) مـن القـرار    ٤(أ) و  ٤ان أحكام الفقرة وقف سري يقرر  
ــاعة   ١٩٩٧( ١١٢٧ ــن الســ ــارا مــ ــرقي   ٠١/٠٠)؛ اعتبــ ــت شــ بتوقيــ

بعد انتهاء تعليـق   ٢٠٠٢تشرين الثاين/نوفمرب  ١٤الواليات املتحدة يف 
 )؛٢٠٠٢( ١٤٣٢من القرار  ١التدابري كما هو حمدد يف الفقرة 

 ٨٦٤رات أن يســتعرض مجيــع التــدابري الــواردة يف القــرا يقــرر  
ــة  ١٩٩٨( ١١٧٣) و ١٩٩٧( ١١٢٧ ) و١٩٩٣( ) هبـــــدف إمكانيـــ

آخـذا يف االعتبـار مجيـع     ٢٠٠٢تشرين الثـاين/نوفمرب   ١٩رفعها حبلول 
__________ 

)١١٨(  S/2002/1168. 

املعلومات املتوفرة، مبا يف ذلـك املعلومـات الـواردة مـن حكومـة أنغـوال       
  .ومجيع األطراف املعنية األخرى بشأن تنفيذ اتفاقات السالم

 ٢٠٠٢األول/ديســمرب  كــانون ٩املقــرر املــؤرخ    
 )٢٠٠٢( ١٤٤٨): القرار ٤٦٥٧(اجللسة 

 كـــــانون األول/ ٩املعقـــــودة يف  ٤٦٥٧يف اجللســـــة   
 إىل) انتبـاه اجمللـس   الكـامريون ، وجه الرئيس (٢٠٠٢ديسمرب 

وطُرح مشروع القرار للتصـويت، واعتمـد    ؛)١١٩(مشروع قرار
)، الــذي جــاء فيــه، ٢٠٠٢( ١٤٤٨بوصــفه القــرار  باإلمجــاع

  اجمللس: أن، أمورن مجلة ضم
ــاريخ اختــاذ هــذا  يقــرر   ــارا مــن ت القــرار، وقــف العمــل   ‘، اعتب

 ١١٢٧ و) ١٩٩٣( ٨٦٤ اجمللــسات بالتـدابري املفروضـة مبوجــب قـرار   
  )؛١٩٩٨( ١١٧٣ و) ١٩٩٧(

أن ُتَحل علـى الفـور اللجنـة املنشـأة عمـال بـالفقرة        يقرر أيضا  
  )؛١٩٩٣( ٨٦٤من القرار  ٢٢

األمني العام إقفال صندوق األمـم املتحـدة    أن يطلب إىل يقرر  
وأن يتخذ الترتيبـات   ،)١٩٩٩( ١٢٣٧االستئماين املنشأ عمال بالقرار 

  رد مبالغه إىل الدول األعضاء اليت قدمت تربعات.لالالزمة 

ــانون ١٧الـــــــيت أجريـــــــت يف  املـــــــداوالت    كـــــ
 )٤٦٧١(اجللسة  ٢٠٠٢األول/ديسمرب 

 انونكــــــــ  ١٧املعقــــــــودة يف  ٤٥٧٥يف اجللســــــــة   
يف جدول أعمالـه تقريـر    اجمللسأدرج  ،٢٠٠٢األول/ديسمرب 

يف أنغـوال املـؤرخ    املتحـدة  األمـم املؤقت عن بعثـة   العام األمني
املمثـل اخلـاص   . وقـدم  )١٢٠(٢٠٠٢ األول/ديسـمرب  كانون ١٢

  .اجمللسإحاطة إىل بعثة اللألمني العام ألنغوال ورئيس 
 اجمللـس أعضـاء  ، يف تقريره املؤقـت،  العام األمنيوابلغ   

بأخر التطورات اليت اسـتجدت يف أنغـوال منـذ انتـهاء الصـراع      
 هــوداجلو، يف ذلــك التوقيــع علــى مــذكرة االلتــزام مبــااملســلح، 

احتـــاد يونيتـــا لتوحيـــد وحتويـــل نفســـه إىل حـــزب   الـــيت بـــذهلا
__________ 

)١١٩(  S/2002/1331. 

)١٢٠(  S/2002/1353١٤٣٣قدم عمال بالقرار ، امل )٢٠٠٢.( 
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ويف ختـام التقريـر،    وإجنـاز أعمـال اللجنـة املشـتركة.     ،سياسي
الســـالم الـــدائم يف أنغـــوال  احتمـــاالتإن  العـــام األمـــنيقـــال 

 سـنة.  ٢٧املطاف بعد حرب دامـت   هنايةأصبحت حقيقية يف 
غــري أنــه أشــار إىل أن التحــديات كانــت مــا تــزال هائلــة، وإن  

ــن   ــدم م ــدعم املق ــدويل جيــب أن     ال ــع ال ــم املتحــدة واجملتم األم
إرادة قويـــة مـــن جانـــب حكومـــة أنغـــوال إلنشـــاء       هصـــحبت

ــعة للم   ــفافة وخاضـ ــة شـ ــات حكوميـ ــع  مؤسسـ ــاءلة يف مجيـ سـ
يف حـني مت إحـراز تقـدم كـبري علـى      . وشدد علـى أنـه   اجملاالت

املســـار السياســـي، فـــإن التحـــديات املتبقيـــة الرئيســـية هـــي يف 
  اجملالني اإلنساين واإلمنائي.

أن ويف اإلحاطــة الــيت قــدمها املمثــل اخلــاص، أوضــح     
ــة جنحــت يف   ــل   الشــروع يفالبعث ــيت  اجملــاالتأنشــطة يف ُج ال

ــهاتشــملها وال ــة إل  يت ــود املبذول ــي اجله ــم   . فف ــة األم نشــاء بعث
ــة ومنســقة    ــة متكامل ، أطلقــت املتحــدة يف أنغــوال بوصــفها بعث

البعثــة العديــد مــن املبــادرات الــيت وفــرت إســتراتيجية متكاملــة 
يف أنغـــوال. وفيمـــا يتعلـــق مبســـألة     املتحـــدة األمـــمألنشـــطة 

قوبـل   برفعهـا قـد   اجمللـس اجلزاءات، أفاد أن القرار الذي اختذه 
واحلكومـة علـى حـد سـواء.      يونيتـا  احتادبالترحيب من جانب 

أما فيما يتعلق باحلالة اإلنسانية، فقد أكد أهنا كانـت مـا تـزال    
بالغة الصعوبة، حيث تشتد احلاجة للتركيز علـى عمليـة إعـادة    
توطني املقاتلني السابقني وأسرهم، وكـذلك املشـردين داخليـا    

ة. غــري أنــه مت إحــراز قــدر مــن  والالجــئني مــن البلــدان اجملــاور 
ــام     ــذ عــ ــانية منــ ــة اإلنســ ــم العمليــ ــاعف حجــ ــدم، وتضــ التقــ

١٢١(٢٠٠٢(.

__________ 

)١٢١(  S/PV.4671 ٦إىل  ٢، الصفحات. 


