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أفريقيـ ـا

 - 7الحالة في أنغوال
المقرر املا ر  22كاانوو الثااين/ينااير ( 0223اةلساة  :)3068القارار
)0223( 812
يف  20كا ا ا ا ااانوو الثا ا ا ا اااين/ينا ا ا ا اااير  ،0223وع ا ا ا ا ااال با ا ا ا ااالقرار 723
( ،)0222لدم ا مح العام إىل جملس ا مو تقريرا آ ر عو بعثة ا مام
املتحا ااد للتحقا ااق يف أنغا ااوال (بعثا ااة التحقا ااق الثانيا ااة) ،تنا اااول الت ا ااورات
السياسااية والعساايرية يف ذلاات البلااد وعاارض اايااارات املت اوافر ملسااتقبر
البعثة .0وأفاد ا مح العام يف التقرير باأو ال ارفح اتفقاا ،بعاد املشااورات
الا أجرهتا رثلتا ااا اة يف شاهر كاانوو الثااين/ينااير ،علا اعت ااد هنا
ذي ش ااقح يت ث اار يف م ااا يل ااي :عق ااد اجت ااا ب ااح الق اااد العس اايريح
للتو اار إىل و ااال إلطااالا النااار ،تلي ا عل ا الفااور مفاوضااات سياسااية
بشااأو عيااع املساااؤر ا ساسااية ،ااا يف ذلاات مسااتقبر البعثااة .واختااذت
ترتيبات لعقد االجت ا يف أديس أبابا يف  06و  07كانوو الثااين/ينااير
غع مو ف يف 02
 .0223ليو االحتاد الوطين لالستقالل التام نغوال ل
ك ااانوو الث اااين/ين اااير ،تمص اارا عل ا ض اارور إج اراء احملادا ااات السياس ااية يف
نفااس الو اات الااذي يتعقااد في ا االجت ااا العساايري .ويف غضااوو ذلاات،
تلقا ا مااح العااام يف  20كااانوو الثاااين/يناااير  0223مااو الارؤيس دوس
سااانتوس رسااالة ي لااف إليا فيهااا أو يو ااي جملااس ا مااو بت ديااد واليااة
بعثة التحقق الثانية.
وأشار ا مح العام إىل أ لو احلالة يف أنغوال ،رغم اةهود املضنية الا
بذهلا لو ورثلت ااا ة ،بادعم ماو جملاس ا ماو ،اسات رت يف التادلور
مناذ اختاااذ القارار  .)0222( 723وكاناات احلاارب ا لليااة ااد اساات نفت
وب ااات م ااو املس ااتحير علا ا ا م اام املتح ااد عق ااد اجت ااا ب ااح ال ا ارفح
للتو اار إىل و ااال إلطااالا النااار ،نالياات عااو احلاوار السياسااي املساات ر
ال ااذي ال ب ااد من ا إلع اااد وض ااع ع لي ااة الس االم يف مس ااارلا وحتدي ااد دور
أوسااع ن ا ااا لألماام املتحااد مييااو أو يو ااي اجمللااس ب ا  .ولااذلت ،فقااد
لت اص إىل أناَّ ا ل اايس لن اااح أي احت ااال وا ع ااي ،يف املس ااتقبر الف ااوري،
لتوساايع ن اااا البعثااة ليااي ت ا دي الاادور املتااو يف ور ااة املنا شااة الااا
أتاحتهااا رثلتا ااا ااة لل ارفح يف  22كااانوو ا ول/ديسا رب .20222
وعاارض االاااة يااارات متاحااة لينظاار فيهااا اجمللااس يف مااا يتعلااق سااتقبر
بعثااة التحقااق الثانيااة ،لااي( :أ) احلفاااع عل ا بعثااة التحقااق الثانيااة بقوهتااا
احلالية املأذوو هبا وحماولة إعااد ترساين نشارلا علا النحاو الاذي كانات
علي يف أعقاب االنتهابات مباشر ؛ (ب) ختفيس نشارلا يف احملافظاات
حبيااص يقتصاار عل ا سااتة موا ااع تقريبااا؛ (ل) حصاار نشاارلا يف لواناادا يف
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الو اات احلاض اار .وب ااأي ح ااال ،سيوا اار رثاار اااص ل ا ب ااذل مس اااعي
احل يد وسييوو مقره يف لوانادا ومعا عادد كاا ماو املاودفح املادنيح
والعسيريح وأفراد الشرطة .وسيوا ار أيضاا تاو مسا ولية عياع أنشا ة
ا مم املتحد يف ما يتعلق بع لياة السالم .3وأو ا ا ماح العاام اجمللاس
ب اار رار ااي ااار ا ااع؛ (ل) ولي ااو م ااع إبق اااء مع اادات كافي ااة يف لوان اادا
إلتاحااة الفر ااة لالنتقااال إىل اايااار (ب) يف و اات الحااق إذا اتضا أنَّا
يار مستصوب و ابر للتحقيق .ك ا أو بتحديد  31نيساو/أبرير
 0223موعدا هناؤيا لسحف البعثة إذا تعذر عل ال رفح االتفاا عل
و ال إطالا النار واستئنا املفاوضات.
موجهااة إىل رؤاايس
وبرسااالة م ر ااة  25كااانوو الثاااين/يناااير َّ 0223
جملااس ا مااو ،أحااال رثاار أنغااوال رسااالة م ر ااة  22كااانوو الثاااين/يناااير
موجه ااة م ااو رؤ اايس أنغ ااوال إىل ا م ااح الع ااام ي لع ا فيه ااا عل ا ا ع ااال
َّ
العس اايرية ال ااا ااام هب ااا ج ااي جن ااوب أفريقي ااا ض ااد الش ااعف ا نغ ااو
وحيومااة بلااده ،وعل ا وجااود جنااود زاؤعيااح ومرتز ااة أجانااف إىل جانااف
اوات االحتاااد الااوطين لالسااتقالل التااام نغااوال .2وذكاار َّ
أو احلالااة هتاادد
السلم واالستقرار يف املن قتح الوس واةنوبية مو أفريقيا .لاذا ،طلاف
عق ااد جلس ااة طارؤ ااة لل جل ااس ملنا ش ااة املس ااألة واخت اااذ الت اادابع املناس اابة
الستعاد السلم واالستقرار.
ويف اةلس ااة  3068املعق ااود يف  22ك ااانوو الث اااين/ين اااير اس ااتجابة
ل ل ااف أنغ ااوال املق ا َّادم يف  25كا ااانوو الث اااين/ين اااير ،أدرل اجملل ااس تقريا اار
ا مح العام يف جدول أع ال  .وبعد إ رار جدول ا ع ال ،دعا اجمللس
رثلاي أنغااوال والربتغااال وزاؤااع وزمبااابوي وغينيااا  -بيساااو وكوبااا وموزامبيااق
وناميبيااا ونيجعيااا ،بناااء عل ا طلاابهم ،إىل املشاااركة يف املنا شااة باادوو أو
ووجا ا الا ارؤيس (الياب اااو) انتب اااه أعض اااء
يي ااوو هل اام احل ااق يف التص ااويت .ل
5
اجمللس إىل نص مشرو رار كااو اد أتعاد يف ساياا مشااورات ساابقة .
ووج انتبالهم أيضا إىل وااؤق عديد أ رى.6
َّ
و ااال رثاار أنغااوال ،يف البدايااةَّ ،
إو بلااده ،رغاام فاارت الس الم القصااع
الااا شااهدلا ،ال ي ازال يف شااب حالااة حاارب سااببها زعاايم اوات االحتاااد
ال ااوطين لالس ااتقالل الت ااام نغ ااوال ،وتع ااوا س ااع الع اار بش ااير ت ااام يف
امل سسااات الدميقراطيااة املنتهبااة يف أنغااوال .وأعاارب عااو تقاادير وفااد بلااده
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لل و ااال الواض ا والص اري الااذي تبنااَّاه اجملت ااع الاادو بردانت ا ا ع ااال
العداؤياة ذات النزعااة العساايرية الااا تقااوم هبااا ياااد االحتاااد املااذكور .غااع
أنَّا ااال َّ
إو لااذا املو ااال ةااف أو يدع ا ارار مااو جملااس ا مااو يااديو
الفصير العداؤي العسيري التابع هلذا االحتاد .ويتعح أيضا إداناة تاد ر
زاؤااع وجنااوب أفريقيااا املباشاار وغااع املباشاار يف الشا وو الدا ليااة نغااوال،
وينبغااي أو تةااري جملااس ا مااو حتقيقااا دوليااا للنظاار يف املسااألة .وأعاارب
املتحاادع عااو تفاول ا وأمل ا يف أو تقتصاار مااداوالت اجمللااس بشااأو بعثااة
التحقااق الثاني اة عل ا اايااار ألااال ،عل ا النحااو احملا َّادد يف تقرياار ا م ااح
العام .وشدَّد عل أ لو حيومة أنغاوال جااءت نتيجاة انتهاباات دميقراطياة
أياادلا اجملت ااع الاادو وا ماام املتحااد  ،وال مييااو بالتااا معاملتهااا باانفس
املستوى الذي يعامر ب حزب عسيري مسل  ،وتستحق دعم اجمللاس.
وأضا املتحدع أ لو بلده ’’يتغلق الباب‘‘ يف وج احلوار ،بشرط أو
ميتثاار االحتاااد امتثاااال تامااا التفا ااات السالم ويعلااو عااو تااارين لو ااال غااع
يااع وات ا
مشااروط إلطااالا النااار .ويتعااح علي ا أيضااا أو يوافااق عل ا
7
ونز سالحها وتسرحيها حتت إشرا بعثة التحقق الثانية .
وأيلااد رث اار االحت اااد الروس ااي ا ارتاح ا م ااح الع ااام ال ااداعي إىل تركي ااز
م ااودفي بعث ااة التحق ااق الثاني ااة يف لوان اادا َّو ذل اات يض ا ا و سا ااالمتهم.
وأعاارب عااو اعتقاااده با َّ
اأو وجااود عاادد كبااع مااو اوات ا ماام املتحااد يف
البلااد كفياار بااأو ةعاار ذلاات رينااا عااو طريااق حتقيااق االسااتقرار وض ا او
استئنا أنش ة البعثة بسرعة .وينبغي أو يدعو اجمللس عل الفور عيع
ا طرا إىل و ال إطالا النار ،وبعد استئنافها حوارا بناَّاء ومفيادا ،إىل
االتفاااا علا جاادول زمااين واضا لتنفيااذ اتفا ااات الساالم تنفيااذا كااامال،
و صو ااا مااا يتعلااق منهااا بتج يااع الق اوات وعااع أساالحتها وتساارحيها،
وتشاايير اوات وطنيااة مساالحة موحااد  ،وإعاااد بسااط الساال ة املركزيااة
فعليا يف عيع أحناء البلد .وينبغي أيضاا لالحتااد الاوطين لالساتقالل التاام
نغا ا ااوال أو يقا ا اادم إىل اجملت ا ا ااع الا ا اادو دلا ا اايال مقنعا ا ااا عل ا ا ا اسا ا ااتعداده
الس ااتئنا احل ا اوار .وسيوا اار االحت اااد الروس ااي ،بص اافت أح ااد البل ااداو
الثالا ا ا ا ااة املرا ب ا ا ا ااة لت بي ا ا ا ااق اتفا ا ا ا ااات الس ا ا ا االم نغ ا ا ا ااوال ،م ا ا ا ااع الربتغ ا ا ا ااال
والواليات املتحد  ،دعام اةهاود الاا يباذهلا ا ماح العاام ورثلتا ااا اة
للتو اار إىل اسااتئنا ع ليااة الساالم وتنفيااذ واليااة بعثااة التحقااق الثانيااة
تنفيذا فعليا.8
وذكر رثار الصاح أنااَّ يتعاح علا ا مام املتحاد أو تباذل صاارى
جهدلا ملنع تصاعد حد النزا وإلحاالل السالم واالساتقرار يف املن قاة.
وأعاارب بالتااا عااو تأييااده لل و ااال املباادؤي حليومااة أنغااوال املت ثاار يف
اص عياع البلاداو
ضرور عدم مشاركة أي وات ارجياة يف الصارا  ،وح ل
عل االمتثال لقرارات اجمللس ذات الصلة واالمتنا عو القيام بأي ع ر
مييااو أو يزيااد احلالااة سااوءا .وأكااد مااو جديااد أ لو تسااوية مسااألة أنغااوال
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ينبغااي أو يتواللااا ا نغوليااوو أنفسااهم يف هنايااة ا ماار .وينبغااي أو تسااهم
الوساطة وساؤر املبادرات الاا يقاوم هباا اجملت اع الادو يف هتيئاة الظارو
امل اتيااة لتحقيااق لااذا اهلااد  .وأعاارب عااو اعتقاااد وفااد بلااده بأنااَّ ينبغااي
جمللااس ا مااو أو يتهااذ إجاراء فوريااا لاادعم املساااعي احل يااد الااا يبااذهلا
ا مح العام ورثلت ااا ة .ك ا أعرب عو تأييد وفد بلده إلبقااء بعثاة
التحقق الثانية مت ركز يف أنغوال.2
وأعاارب رثاار الواليااات املتحااد عااو تأييااد وفااد بلااده ملشاارو الق ارار
ال ا ااذي و ا ااف بأن ا ااَّ يعي ا ااس احلال ا ااة يف أنغ ا ااوال بد ا ااة ويع ا اارض بوض ا ااوح
اا اوات الااا يتعااح عل ا ا ط ارا املتحاربااة اختاذلااا ويع ااي املنظ ااة
الساال ة واملرونااة الالزمتااح لالض ا ال س ا ولياهتا .و ااال َّ
إو مااو املالؤاام
بشير اص أو ييي اال ا مح العام حجم بعثة التحقق الثانية ون ااا
ع لياهت ااا م ااع الظ اارو السياس ااية وا مني ااة الس اااؤد  .لين ا أش ااار إىل أ لو
ا مح العام وبعثة التحقق الثانية والبلداو املعنية ال يسعهم فرض السالم
حيص ال تتوافر اإلراد إلحالل  .فال مييو التو ر إىل سلم داؤم َّإال إذا
امتنااع عي ااع ا نغ اوليح ،و صو ااا اااد ا ح ازاب ،ع ااو حماول ااة كس ااف
النفوذ مو الل العنال.01
وش ا َّادد رث اار فرنس ااا عل ا ا أ لو اجملت ااع ال اادو ة ااف أو يس اات ر يف
مسااند أنغاوال يف زماو الشاد لاذا .ويعاين ذلات أ لو أي تاد ر اارجي
يف الصا ارا ة ااف أو يتو ااال .وينبغ ااي أيض ااا أو توا اار ا م اام املتح ااد
تق ااد كا اار املسا اااعد امل ينا ااة إلعا اااد السا االم إىل البلا ااد .ويف حا ااح أ لو
مشرو القرار املعاروض علا اجمللاس ياأذو لألماح العاام باختااذ اا اوات
الالزم ااة حل اي ااة م ااودفي بعث ااة التحق ااق الثاني ااة ،فرنَّا ا يف اات الب اااب أم ااام
إمياني ااة اس ااتئنا البعث ااة بس اارعة عن اادما تس ا الظ اارو ب ااذلت .ول ااو
يعرب أيضا عو استعداد اجمللس لتعزيز وجود ا مم املتحد يف أنغوال إذا
أتحاارز أي تقاادم مل ااوس يف ع ليااة الساالم .لين ا شاادد عل ا أنَّا يعااود
لألنغ ا اوليح أنفس ااهم ،يف املق ااام ا ول ،إع اااد الس ا الم وحتقي ااق املصا اااحلة
الوطنية.00
وذك اار رث اار امل لي ااة املتح ااد أ لو ا م اام املتح ااد ة ااف أو توا اار
نشاااطها يف أنغااوال مااا دام لناااح أماار يف التو اار إىل حاار ساال ي ،مااع
الرتكيااز عل ا ال ادور الدبلوماسااي لل ثلااة ااا ااة باادال مااو الرتكيااز عل ا
مهااام الر ااد الااا كاناات تض ا لع هبااا بعثااة التحقااق الثانيااة سااابقا .ودعااا
أيضا إىل اإلفرال فورا عو عيع السجناء ا جانف وإىل وضع هناية لقتر
املدنيح بشير عشواؤي.02
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و ااال رثاار فناازويال َّ
إو اجمللااس ملاازم بااأو حيقااق يف هتاام يااام جهااات
ارجية بدعم ا ع ال العسايرية يف أنغاوال واملشااركة فيهاا ،وباأو يتهاذ
اإلجاراءات املناساابة يف لااذا الشااأو .وأعاارب عااو اعتقاااد وفااد بلااده أيضااا
بااأو االع ارتا الدبلوماسااي العاااملي حبيومااة أنغااوال يف ذلاات الو اات مااو
شأن أو يعزز مشرو القرار املعروض عل اجمللس ويدع .03

ورفس رثر زاؤع ’’التهم الا ال أساس هلا‘‘ املوجهة مو أنغوال إىل
بلااده .وأشااار إىل َّ
أو  2 651كيلااومرتا مااو احلاادود ”اليثااع الثغ ارات“
تفصر بح البلديو وأن ليس لدى أنغوال وال لدى بلده الوسااؤر الالزماة
لضا ا او مرا بته ااا .وإض ااافة إىل ذل اات ،يع اااين بل ااده م ااو حال ااة ا تص ااادية
كارايااة وال ةاارو علا التااد ر يف الشا وو الدا ليااة نغااوال .وأشااار إىل
أ لو منظ ة الوحد ا فريقية اد شايلت بعثاة مرا باة حياتيم إليهاا البلاداو
كل ا انتتهيت احلدود .وبالتا  ،ليس لناح مو سبف يادعو إىل عارض
نزاعاهت ا عل جملس ا مو.02
وشا َّادد رثاار ناميبيااا ،متحااداا باساام جم وعااة الاادول ا فريقيااة ،عل ا
احلاجااة إىل وجااود ”بااارز وفاعاار“ لألماام املتحااد يف أنغااوال إلعاااد بااص
شعور الثقة وا ماو يف نفوس الشعف ا نغاو  .وذ لكار باأو ا ماح العاام
ملنظ ااة الوح ااد ا فريقي ااة دع ااا اجملت ااع ال اادو ما ا را إىل ت ااوفع ال اادعم
الياما اار لبعثا ااة التحقا ااق الثانيا ااة وإىل تعزيا ااز وجودلا ااا با اادال ما ااو سا ااحبها
أو تقليصها .و ال َّ
إو جم وعة الدول ا فريقية ت يد االجت ا املعقاود يف
أدياس أباباا باح حيوماة أنغاوال واالحتااد الاوطين لالساتقالل التاام نغاوال
وتعرب عو أملها يف أو يعيد اتفا ات السلم إىل مسارلا.05
و ااال رثاار الربتغااال َّ
إو دور ا ماام املتحااد مصااعي بالنساابة للساالم
واالساتقرار يف أنغاوال .بياد أ لو لاذه اةهاود ةاف أو تتابعهاا البلاداو الاا
تقا ااع عليها ااا مس ا ا وليات يف الع ليا ااة ،أي البلا ااداو املرا با ااة الثالاا ااة ولا ااي
الربتغال والواليات املتحد واالحتاد الروسي .وشدَّد عل ضرور احملافظاة
عل وجود لألمم املتحد يف أنغوال ستوى كا  ،ال تقليص إىل درجة
تتفق ااده طابعا ا الب ااارز و درتا ا الع لي ااة وج اادواه يف رارس ااة الض ااغط علا ا
ا طرا  .و ال إناَّ يتعاح أيضاا أو تتهاذ املنظ اة مو فاا أكثار فعالياة يف
إط ا ا ااار اتفا ا ا ا ااات السا ا ا االم فتا ا ا اات الف باالمتثا ا ا ااال التا ا ا ااام حيا ا ا ااام لا ا ا ااذه
أي انتهاك ااات هل ااا س ااتتداو إدان ااة اطع ااة.
االتفا ااات وتعل ااو بوض ااوح أ لو ل
وأا اال علا ا املوا ااال الواض ااحة ال ااا يته ااذلا اجملل ااس ،ك ااا يتب ااح ذل اات
م ا ااو مش ا اارو الق ا ا ارار ،وحتدي ا اادا التزاما ا ا باحملافظ ا ااة عل ا ا ا وح ا ااد أنغ ا ااوال
وس ااالمتها اإل لي ي ااة وب ااالو ال الف ااوري ي ت ااد ر عس اايري ااارجي
يف ش وهنا.06
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وأيلاد متيل اوو آ ااروو أيضاا اإلبقاااء علا وجااود لألمام املتحااد يف
أنغوال وموا لة أنش تها فيها وزياد وام بعثة التحقق الثانية زيااد كباع
حاملا تس ا وضا بذلت.07
وبعد ذلات طتارح مشارو القارار للتصاويت واعتت اد باإلعاا بو اف
القرار  ،)0223( 812ويف ما يلي نص :
َّ
إو جملس ا مو،
إذ ي كد مو جدياد راراتا  )0220( 626املا ر  31أياار/ماايو 0220
و  )0222( 727امل ا ا ر  22آذار/ما ااارس  0222و  )0222( 785امل ا ا ر
 31تشا ا ا اريو ا ول /أكت ا ا ااوبر  0222و  )0222( 723امل ا ا ا ا ر  31تشا ا ا اريو
الثاين/نوف رب ،0222
و ااد نظ اار يف التقري اار ا اار املق اادم م ااو ا مااح الع ااام وامل ا ر  20و 25
كانوو الثاين /يناير ،0223
و ااد نظاار أيضااا يف ال لااف املقاادم إىل ا مااح العااام مااو حيومااة أنغااوال يف
رسالتها امل ر ة  20كانوو الثاين/يناير ،0223
وإذ يشعر بانزعال بالغ ملا حدع م را مو اندال القتاال بصاور ضاارية
يف أحناء عدياد ماو أنغاوال واشاتداد تادلور احلالاة السياساية والعسايرية اا اع
أ ال يف ذلت البلد،
وإذ يس اااوره ش ااديد القل ااق الس اات رار ع اادم تنفي ااذ ا حي ااام الرؤيس ااية م ااو
اتفا ات السلم نغوال،
وإذ يساااوره القلااق النع اادام احل اوار يف ا ونااة ا ااع بااح حيومااة أنغااوال
واالحتاد الوطين لالستقالل التام نغاوال ،وإذ يرحاف باجت اعه اا ،حتات رعاياة
ا مم املتحد يف أديس أبابا ،ملنا شة و ال إطالا النار واملساؤر السياسية،
وإذ يساوره القلق أيضا إزاء ما يتعرض ل أفراد بعثاة ا مام املتحاد الثانيا اة
للتحقااق يف أنغااوال مااو مض ا اايقات شا ا انيعة وإيااذاء باادين مشااح ومااا تتعاارض ل ا
رتلي ااات ا م اام املتح ااد م ااو هن ااف وت اادمع علا ا النح ااو ال اوارد بيانا ا يف تقري اار
ا مح العام املذكور أعاله،
وإذ يس اااوره القل ااق ك ااذلت إزاء التقا ااارير الا ااا تفيا ااد بوجا ااود دعا اام أجن ا ا
لألع ال العسيرية يف أنغوال ومشاركة أجنبية فيها،
وإذ يعاارب عااو ا سااال و تاادلور احلالااة ااد أدى إىل تزايااد ااعوبة يااام
البعثة بأداء الوالية املنوطة هبا،
وإذ يااذكر بأن ا ا ااد عتقا ادت انتهابا اات دميقراطي ا ا اة فا اي يااومي  22و 31
أيلااول/ساابت رب  ،0222شااهدت امل ثلااة ااا ااة لألمااح العااام َّ
بأهناا كاناات حاار
ونزيهااة ع ومااا ،وأن ا ااد اختااذت اوات لتشاايير حيومااة وحااد وطنيااة تعاارب
عو نتيجاة االنتهاباات التشاريعية ،وإذ يتعارب عاو ع ياق ا ساال لعادم مشااركة

________

 07املرج ا ا ااع نفسا ا ا ا  ،الص ا ا اافحات  20إىل ( 31الربازي ا ا اار)؛ و  30و ( 32الا ا ا ارأس
ا ضر)؛ و  52إىل ( 56إسبانيا)؛ و  63إىل ( 65الياباو).
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االحتاااد الااوطين لالسااتقالل التااام نغااوال يف امل سسااات الدميقراطيااة الااا أتنشاائت
عل لذا النحو،
وإذ يعيد تأكيد التزام باحلفاع عل وحد أنغوال وسالمتها اإل لي ية،
وإذ يس ا لم بااأو ا نغ اوليح لاام الااذيو يتح لااوو املس ا ولية ا ساسااية عااو
إ رار السلم وحتقيق املصاحلة الوطنية يف بلدلم،
وإذ يياارر تأكيااد تأييااده للجهااود الااا يبااذهلا ا مااح العااام ورثلت ا ااا ااة
هبد حر ا زمة الرالنة واستئنا الع لية السياسية ،وخبا ة عو طريق إجنااز
ع لية االنتهابات،
 - 0حييط عل ا مع التقدير بالتقرير ا ر لألمح العام؛
 - 2ي ااديو بق ااو االنتهاكا ااات املس اات ر لألحيا ااام الرؤيسا ااية التفا ا ااات
الس ا االم نغ ا ااوال وبص ا اافة ا ا ااة ال ا اارفس ا و م ا ااو جان ا ااف االحت ا اااد ال ا ااوطين
لالسااتقالل التااام نغااوال لنتاااؤ االنتهابااات ،وانسااحاب مااو الق اوات املساالحة
ا نغولي ا ااة اةدي ا ااد  ،واس ا ااتيالءه ب ا ااالقو علا ا ا عوا ا اام وبل ا ااديات املقاطع ا ااات،
واستئنا القتال؛
 - 3ي الف بأو يو ال ال رفااو إطاالا الناار علا الفاور ،وأو يساتأنفا
احل ا اوار بص ااور مس اات ر و اااد ة يف اجت اعه ااا املعق ااود يف أدي ااس أباب ااا ،وأو
يتفقااا عل ا جاادول زمااين واض ا للتنفيااذ التااام التفا ااات الساالم ،وخبا ااة يف مااا
يتعل ا ا ا ااق حبج ا ا ا ااز واهت ا ا ا ااا وع ا ا ا ااع أس ا ا ا االحتها ،وتسا ا ا ا اري القا ا ا ا اوات ،وتش ا ا ا اايير
فعااال إىل
املوحاد  ،وإعاااد اإلدار احليوميااة علا حنااو َّ
القاوات املساالحة الوطنيااة َّ
عي ااع أحن اااء البلا ااد ،وإجن اااز ع ليا ااة االنتهاب ااات ،وإتاح ااة حريا ااة احلرك ااة للنا اااس
والسلع؛
 - 2ي يا اد كر التأيي اد ا مح العام ورثلت ا ا ااا اة ف ا اي ماا يبذالنا ماو
جهود مست ر الستئنا ع لياة السالم وإجنااز والياة بعثاة ا مام املتحاد الثانياة
للتحقق يف أنغوال وسط درو بالغة الشد ؛
 - 5حيااص ماار أ اارى ال رفح،وخبا ااة االحتاااد الااوطين ،عل ا أو يبااادرا
إىل إابات تقيدمها باتفا ات السلم وتنفيذمها هلا دوو استثناء؛
 - 6يناشا ااد بقا ااو حيوما ااة أنغا ااوال واالحتا اااد الا ااوطين أو ي كا اادا لألما ااح
العااام يف أ اارب و اات ريااو أن ا ااد د إحاراز تقاادم حقيقااي حنااو تنفيااذ اتفا ااات
السلم؛
 - 7يناشا ااد عي ا ااع ال ا اادول ا عض ا اااء أو تق ا اادم املس ا اااعد اال تص ا ااادية
والتقنية إىل حيومة أنغوال مو أجر إعاد تع ع البلد وتن يت ؛
 - 8ي ل ا ااف إىل عي ا ااع ال ا اادول ا عض ا اااء أو تق ا اادم ال ا اادعم إىل عي ا ااع
ا طرا املعنية يف ما تبذل مو جهود لتنفيذ اتفا ات السلم؛
 - 2حيااص عي ااع ال اادول ا عضاااء عل ا أو تته ااذ كاار التاادابع الالزمااة
لو ااال أي ت ااد ر عس اايري أو ش ااب عس اايري ،مباش اار أو غ ااع مباش اار ،م ااو
أ الي ه ااا و ف ااا فوري ااا وفعَّ ا ااال ،وأو حت اارتم بد ا اة أحي ااام اتفا ااات الس االم بش ااأو
التو ال عو إمداد أي مو ا طرا ا نغولية واد فتاكة؛
 - 01ي ا ااديو بق ا ااو انتهاكا ا ااات القا ا ااانوو اإلنسا ا اااو ال ا ا اادو  ،وخبا ا ا ااة
اهلج ااات ال ااا يتع اارض هل ااا الس ااياو امل اادنيوو ،ااا يف ذل اات ع لي ااات القت ااال

الواسعة الن اا الا يرتيبها مدنيوو مسلحوو ،وي لف إىل كال ال رفح التقياد
بالتزاماهت ا وجف ذلت القانوو وا حيام ذات الصلة يف اتفا ات السلم؛
 - 00ي الا ااف االحت ا اااد الا ااوطين با اااإلفرال فا ااورا عا ااو الرعايا ااا ا جانا ااف
احملتجزيو بصفة رلاؤو؛
 - 02يااديو بقااو اهلج ااات الااا تعا َّارض هلااا أف اراد بعثااة ا ماام املتحااد
الثانيااة للتحقااق يف أنغااوال .وي الااف بااأو تتهااذ احليومااة واالحتاااد الااوطين عيااع
التدابع الالزمة ليفالة سالمتهم وأمنهم؛
 - 03يعرب عو تعازي سر مرا ف الشرطة يف البعثة الذي تتر؛
 - 02يواف ا ااق عل ا ا ا تو ا ا ااية ا م ا ا ااح الع ا ا ااام بربق ا ا اااء رث ا ا اار ا ا اااص يف
أنغااوال ييااوو مقااره لواناادا ومع ا العاادد الااالزم مااع املااودفح املاادنيح والعساايريح
وأفراد الشرطة ،وتيوو واليت عل النحاو املباح يف الفقار  22ماو تقريار ا ماح
العام؛
 - 05يقا ا ا اارر متديا ا ا ا ااد واليا ا ا ا ااة البعثا ا ا ا ااة لفا ا ا ا اارت االاا ا ا ا ااة أشا ا ا ا ااهر ،ح ا ا ا ا ا
 31نيساااو/أبرياار  ،0223عل ا أو ييااوو ذلاات مشااروطا بااأو ي ا ذو لألمااح
العاام ،كتاادبع م اات بناااء علا اعتباارات ا مااو ،أو يركااز َوْز البعثااة يف لواناادا،
ويف موا ا ا ااع أ ا ا اارى يف املقاطعا ا ااات حسا ا ااف تقا ا ااديره ،وذلا ا اات ما ا ااع مسا ا ااتويات
ا ف ا اراد واملع ا اادات الا ااا يا اارى أن ا ا ينبغا ااي اإلبقا اااء عليها ااا ،ح ا ا يتسا اال إعا اااد
َوْز البعثا ااة يف ما ااا بعا ااد عل ا ا وج ا ا السا اارعة م ا ا أ ا ااب ذلا اات رينا ااا ع ليا ااا،
بغاارض اسااتئنا مهامهااا وفقااا التفا ااات الساالم والقارارات السااابقة بشااأو لااذه
املسألة؛
 - 06ي ل ااف إىل ا م ااح الع ااام أو يق اادم إلي ا ج اارد أو تس ااو احلال ااة
ذل اات ،وعل ا أي ح ااال ب اار  31نيس اااو/أبري اار  ،0223تقري ارا ع ااو احلال ااة يف
أنغااوال مشاافوعا بتو اايات بشااأو الاادور املقباار لألماام املتحااد يف ع ليااة الساالم،
وأو يبق اجمللس يف غضوو ذلت عل علم يف لذا الشأو بانتظام؛
 - 07ي كد استعداده الختاذ إجراءات عل وج السرعة يف أي و ات،
يف حدود فرت الوالية املاأذوو هباا وجاف لاذا القارار ،وبنااء علا تو اية ا ماح
العاام ،لتوساايع ن ااا وجااود ا مام املتحااد يف أنغاوال بقاادر كباع يف حالااة إحاراز
تقدم مل وس يف ع لية السلم؛
 - 08يياارر اإلع اراب عااو اسااتعداده للنظاار يف عيااع التاادابع املالؤ ااة
وفقا مليثاا ا مم املتحد لتأمح تنفيذ اتفا ات السلم؛
 - 02يقرر إبقاء املسألة يد نظره.

المقررر املا ر  02آذار/ماارس ( 0223اةلسااة  :)3082القارار 800
()0223
يف اةلسة  ،3082املعقود يف  02آذار/ماارس  ،0223اساتأنال
جملااس ا مااو النظاار يف البنااد .وبعااد إ ارار جاادول ا ع ااال ،دعااا اجمللااس
رثر أنغوال ،بناء عل طلب  ،إىل املشاركة يف املنا شاة بادوو أو يياوو لا
ووج ا ال ارؤيس (نيوزيلناادا) انتباااه أعضاااء اجمللااس إىل
احلااق يف التصااويتَّ .

الفصل الثامن – النظر في المسائل المندرجة ضمن نطاق مسؤولية مجلس األمن عن صون السالم واألمن الدوليين
08
ووج ا
نااص مشاارو ارار كاااو ااد أتعااد يف سااياا مشاااورات سااابقة َّ .
انتبالهم أيضا إىل عد وااؤق أ رى.02

وبعد ذلت طترح مشرو القرار للتصويت ،واعتت د باإلعاا بو اف
القرار  ،)0223( 800ويف ما يلي نص :
إو جملس ا مو،
إذ يعي ااد تأكي ااد راراتا ا  )0220( 626املا ا ر  31أي ااار/م ااايو ،0220
و  )0222( 727امل ا ر  22آذار/مااارس  ،0222و  )0222( 785امل ا ر
 31تشا ا ا اريو ا ول/أكت ا ا ااوبر  ،0222و  )0222( 723املا ا ا ا ر  31تشا ا ا اريو
الثا ا اااين/نا ا ااوف رب  ،0222و  )0223( 812امل ا ا ا ر  22كا ا ااانوو الثا ا اااين/ينا ا اااير
،0223
وإذ يشا اعر بانزع ااال ب ااالغ مل ااا ح اادع ما ا را م ااو ان اادال القت ااال بص ااور
ض ا ا ااارية يف أحن ا ا اااء عدي ا ا ااد م ا ا ااو أنغ ا ا ااوال ،والع ا ا اادد اليب ا ا ااع م ا ا ااو اإل ا ا ااابات،
وااساؤر الفادحاة يف ا رواح الناعاة عاو ذلات ،وزيااد تادلور احلالاة السياساية
والعس اايرية اا ااع أ ااال ر ااا جع اار ذل اات البل ااد علا ا ش اافا اس ااتئنا احل اارب
ا للية،
وإذ يساااوره ش ااديد القل ااق إزاء االنتهاك ااات املس اات ر م ااو جان ااف االحت اااد
الوطين لالستقالل التام نغوال لألحيام الرؤيسية التفا ات السلم نغوال،
وإذ يس اااوره القل ااق أيض ااا إزاء التق ااارير ال ااا تفي ااد باس اات رار ت اادفق ال اادعم
العسيري واملعدات العسيرية انتهاكا التفا ات السلم،
وإذ يالحاام مااع القلااق بوج ا اااص َّ
أو مأسااا بشارية ذات أبعاااد ااع
تتشا ااير حاليا ااا يف أنغ ا ااوال ،وتنشا ااأ معه ا ااا بالت ا ااا حاجا ااة إىل زيا اااد املس ا اااعد
اإلنسانية الدولية،
وإذ يأساال بااالغ ا سااال و االجت ااا الثاااين بااح وفاادي حيومااة أنغااوال
واالحتاد الوطين ،الذي كاو مقررا عقاده يف  26شاباط/فربايار  0223يف أدياس
أبابااا حتاات رعاي ااة ا م اام املتحااد  ،ينعق ااد بس اابف امتنااا االحت اااد عااو الوف اااء
بالتزام بررسال وفد،
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ا ااة ال اارفس املتوا اار م ااو جان ااف االحت اااد ال ااوطين لنت اااؤ االنتهاب ااات ال ااا
أتجري اات يف  22و  31أيلا ااول/سا اابت رب  0222وال ااا أكا اادت امل ثلا ااة ااا ا ااة
لألمح العام أهنا كانات حار ونزيهاة بصافة عاماة ،وعادم اشارتاك يف امل سساات
السا ا ا ا اياسية املنشا ا ا ا اأ علا ا ا أس ا اااس تل ا اات االنتهابا ا ا ا اات ،وعا ا ا ا ادم د ول ا ا ا ا ف ا ا اي
مفاوض ا ااات ذات مغ ا اازى م ا ااع حيوم ا ااة أنغ ا ااوال ،وانس ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا احاب م ا ااو الق ا ا اوات
املس ا ا ا الحة ا نغولي ا ا اة اةديا ااد  ،واس ا ااتيالءه با ااالقو عل ا ا عوا ا اام وبل ا ااديات يف
املقاطعات ،واستئنا القتال؛
 - 2ي الا ااف ب ا ااأو يواف ا ااق االحت ا اااد ال ا ااوطين ب ا اادوو حتف ا اام علا ا ا نت ا اااؤ
االنتهابااات الدميقراطيااة لعااام  0222وبااأو يتقيااد تقياادا تامااا باتفا ااات الساالم،
وي الااف أيضااا كااال ال اارفح ،وبصاافة ا ااة االحتاااد الااوطين ،بااأو يبيارا بتقااد
أدلااة ،يف موعااد ال يتجاااوز  31آذار/مااارس  ،0223عل ا أن ا د إح اراز تقاادم
حقيقي حنو تنفيذ االتفا ات؛
 - 3ي الف بقو بو ال إطالا النار فورا يف كافة أحناء البلد ،وي الف
أيضااا بااأو يتسااتأنال ،باادوو إب اااء وباادوو شااروط مساابقة ،ح اوار مساات ر وذو
مغ اازى ،حت اات رعاي ااة ا م اام املتح ااد  ،ك ااي ميي ااو حتدي ااد ج اادول زم ااين واضا ا
إلك ال تنفيذ اتفا ات السلم؛
 - 2ي كا ااد م ا ااو جديا ااد أنا ا ا س ا اايح ر املسا ا ا ولية ي ط ا اار ي ا اارفس
االشرتاح يف لذا احلوار ،معرضا باذلت الع لياة كلهاا لله ار ،وساينظر يف اختااذ
عي ااع التاادابع املناس اابة ،وجااف ميثاااا ا م اام املتح ااد  ،لتعزي ااز تنفي ااذ اتفا ااات
السلم؛
 - 5يديو بقو اهلج ات اليالمية والبدنية عل امل ثلة ااا ة لألمح
العام وأفاراد بعثاة ا مام املتحاد الثانياة للتحقاق يف أنغاوال ،وي الاف باأو تتو اال
لااذه اهلج ااات فااورا وبااأو تتهااذ حيومااة أنغااوال واالحتاااد الااوطين عيااع التاادابع
الالزمة لض او سالمتهم وأمنهم؛
 - 6يديو ا ت ا مرا ف عسيري تابع للبعثاة ياوم  23شاباط/فربايار
 0223يف كابيندا ،وي الف باإلفرال عنا دوو أو ميسا أي أذى وبادوو شارط
وبال مزيد مو التأ ع؛

وإذ يالحم مع االرتيااح االساتعداد الاذي أبدتا حيوماة أنغاوال لل شااركة
يف اجت ا أديس أبابا،

 - 7ي يااد كاار التأييااد ا مااح العااام ورثلت ا ااا ااة يف مااا يبذالن ا مااو
جهود مست ر الستئنا ع لية السلم وإلجناز والية البعثة وساط دارو بالغاة
الصعوبة؛

وإذ يعرب عو الرتحيف والتأييد ملا يبذلا ا ماح العاام ورثلتا ااا اة ماو
جهود ترمي إىل حر ا زمة الرالنة عو طريق املفاوضات،

 - 8ياادعو ا مااح العااام إىل الع اار عل ا تنظاايم اجت ااا بااح حيومااة
أنغوال واالحتاد عل أعل مستوى ريو هبد تأمح التنفيذ اليامر التفا ات
الس االم؛ عل ا أو يتعق ااد ل ااذا االجت ااا ب اار  31نيس اااو/أبري اار  0223بو اات
كااا  ،وإىل النظ اار أيض ااا يف ال اادور املقب اار لألم اام املتح ااد يف أنغ ااوال ،ويش ااجع
ال رفح عل أو يستجيبا لذلت إةابيا؛

وإذ يعيد تأكيد التزام باحلفاع عل وحد أنغوال وسالمتها اإل لي ية،

 - 0يا ااديو بقا ااو االنتهاك ا ااات املس ا اات ر م ا ااو جان ا ااف االحت ا اااد ال ا ااوطين
لالسااتقالل التااام نغااوال لألحيااام الرؤيسااية التفا ااات الساالم نغااوال ،وبصاافة

________
08

.S/25399

02
موجها ا ا ااة إىل رؤا ا ا اايس جملا ا ا ااس ا ما ا ا ااو ما ا ا ااو رثا ا ا اار أنغا ا ا ااوال
رسا ا ا اااؤر َّ
و  S/25389و )S/25390؛ ورس ا ااالتاو موجهت ا اااو إىل ا م ا ااح الع ا ااام م ا ااو رث ا اار ا رجنت ا ااح
( )S/25236ورثر الدا رح (.)S/25304

(S/25271

 - 2ي لااف إىل ا مااح العااام ،يف انتظااار التقرياار املشااار إلي ا يف الفقاار
 06مو القرار  ،)0223( 218أو يقدم ،يف أ رب و ت ريو ،تقريارا مرحلياا
ع ااو اةه ااود املبذول ااة الس ااتئنا احملادا ااات ب ااح ال اارفح يف أنغ ااوال علا ا عي ااع
املستويات املناسبة؛
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 - 01يدعو عيع الدول ا عضاء ووكااالت ا مام املتحاد واملنظ اات
غا ااع احليوميا ااة إىل أو تقا اادم ،أو أو تزيا ااد را ااا تقدم ا ا  ،ما ااو املسا اااعد الغوايا ااة
اإلنسااانية إىل أنغااوال ويش ااجع امل ثلااة ااا ااة لألمااح الع ااام عل ا أو تق ااوم ،يف
حاادود امل اوارد املوضااوعة حتاات تصاارفها ،بتنساايق تقااد املساااعد اإلنسااانية إىل
السياو املدنيح احملتاجح إليها؛
 - 00يناش ااد بق ااو ك ااال ال اارفح التقي ااد الت ااام بالقواع ااد املن بق ااة م ااو
القانوو اإلنساين الدو  ،ا يف ذلت عدم عر لة و ول املساعد اإلنساانية إىل
السياو املدنيح احملتاجح إليها؛
 - 02يناش ااد م اار أ اارى عي ااع ال اادول ا عض اااء أو تق اادم املس اااعد
اال تصادية واملادية والتقنية إىل حيومة أنغوال إلعاد تع ع البلد وتن يت ؛
 - 03يت لع إىل تلقي تقرير ا مح العام املشار إلي يف الفقار  06ماو
القارار  )0223( 812بشاأو احلالاة يف أنغااوال ،مشافوعا بتو ايات بشاأو الاادور
املقبر لألمم املتحد يف ع لية السلم؛
 - 02يقرر إبقاء املسألة يد نظره.

و ال رثر االحتاد الروساي ،متحاداا بعاد التصاويتَّ ،
إو بلاده يشاعر
بااالقلق مااو الت ااورات اةاريااة يف أنغااوال .وينبغااي أو يتهااذ جملااس ا مااو
ا اوات هب ااد الع ااود با ح ااداع ال ااداؤر يف ذل اات البل ااد حن ااو مس ااار
سال ي .وينبغااي لا أيضاا أو ييفاار تنفيااذ راراتا السااابقة ،وال سااي ا مااو
الل اختاذ تدابع ضد اةانف الذي ابتت مس وليت عو اهنيار التسوية
السياسااية يف أنغااوال .وبوسااع احليومااة الشاارعية نغااوال واالحتاااد الااوطين
لالستقالل التام نغوال ”يونيتاا“ ،بار ماو الواجاف عليه اا ،العاود إىل
طاولة التفاوض .فارذا حيادع ذلات ،وجاف علا اجملت اع الادو تاوفع
الدعم الشامر حليومة أنغوال ،ا يف ذلت تقاد كار مسااعد ضارورية.
و د حاو الو ت ليربلو اجملت ع الدو عل روح املسا ولية ويبادي احلازم
يف التعاماار مااع القااوى الااا تتجالاار ارارات اجمللااس ،وةااف أيضااا عل ا
ال ا ا اادول منف ا ا اارد َّ
إو تس ا ا ااتع ر عي ا ا ااع الوس ا ا اااؤر املتاح ا ا ااة للت ا ا ااأاع علا ا ا ا
”يونيتا“.21
وأشااار رثاار فرنسااا إىل أ َّو اختاااذ الق ارار باإلعااا أ ااام الاادلير عل ا
التازام اجمللااس بتسااوية الصارا الااداؤر يف أنغااوال ،علا الاارغم ماو الصااعاب
و يبااات ا ماار العديااد  .وأعاارب عااو ترحيااف حيومااة بلااده باملعلومااات
الا دمتها امل ثلة ااا ة ،وعو تأييد حيومة بلده ملقارتح ا ماح العاام
الراماي إىل عقااد اجت اا رفيااع املساتوى بااح حيوماة أنغااوال و ”يونيتااا“،
حتت رعايت  ،هبد كسر اة ود.20
و ال رثر الوالياات املتحاد َّ
إو أنغاوال كااو عليهاا حقيقاة أو خت او
واهت ا ااا ا وىل عل ا ا ا طري ا ااق الدميقراطي ا ااة يف ا ش ا ااهر املاض ا اايةَّ ،إال أو
مواطنيها وجدوا أنفسهم بدال مو ذلت أمام حرب مرير وما ينجم عنها

________
21
20

 ،S/PV.3182الصفحتاو  00و .02
املرجع نفس  ،الصفحتاو  03و .02

مو مأسا إنسانية تتزايد أبعادلا .وما زالت احلرب تتصاعد حادهتا رغام
إ ارار اةااانبح بااأو الن ازا لااو مييااو حلا عل ا أرض املعركااة .ومااا برحاات
الواليات املتحد ت مو بأو حوارا بح ال رفح ةري بدوو شروط مسبقة
لو السبير الوحيد إلةاد احلر يف أنغوال .وذلت احلوار ةف الشرو في
عل ا وج ا االسااتعجال باادوو شااروط مساابقة .وحااذر املتحاادع مااو أو
اارب اجملت ااع ال اادو ل ا ح اادود .و ااتم املتح اادع بقول ا إنَّا ال ب ااد م ااو
حت ياار املسا ولية لل اار الااذي يوا اار انتهاااح اتفا ااات الساالم ،ويارفس
الد ول يف حوار جدي ،ويبدي اعت اده عل احلر العسيري.22
و ااال رث اار الص ااح َّ
إو أنغ ااوال تواجا ا حرب ااا أللي ااة ش اااملة .وأع اارب
ع ا ااو تأيي ا ااد وف ا ااد بل ا ااده لألم ا ااح الع ا ااام وا م ا اام املتح ا ااد يف م ا ااا يبذالن ا ا
م ا ااو جه ا ااود إلع ا اااد ع لي ا ااة الس ا االم إىل ”املس ا ااار الص ا ااحي “ ،وحث ا ا ا
لل ا ارفح عل ا ا اسا ااتئنا املفاوضا ااات فا ااورا ودوو شا ااروط ،حتا اات رعايا ااة
ا م ا ا اام املتح ا ا ااد  .وأع ا ا اارب ع ا ا ااو تأيي ا ا ااد وف ا ا ااد بل ا ا ااده أيض ا ا ااا لالجت ا ا ااا
الرفي ااع املس ااتوى املق اارتح عق ااده يف و اات مناس ااف ب ااح اااد ال ا ارفح يف
أنغوال.23
المقرر امل ر  31نيساو/أبرير ( 0223اةلسة  :)3216القرار 823
()0223
موجهااة إىل رؤاايس جملااس
برساالة م ر ااة  22نيساااو/أبرياار َّ ،0223
ا مااو ،22أبلااغ ا مااح العااام باسااتئنا حماداااات الساالم ،يف أبياادجاو،
بتارين  02نيساو/أبرير  ،0223بح حيومة أنغوال و ”يونيتا“ ،حتات
إشرا ا مم املتحاد وبرؤاساة رثلتا ااا اة .وأشاار إىل أنا ماو املتو اع
أو تس اات ر احملاداا ااات إىل م ااا بعا ااد  31نيس اااو/أبريا اار .ول ااذلت أو ا ا
بت دي ااد الوالي ااة ال ااا كان اات اؤ ااة و تئ ااذ لبعث ااة ا م اام املتح ااد الثاني ااة
للتحقااق يف أنغااوال لفاارت م تااة ماادهتا  30يومااا ،أي حا  30أيااار/مااايو
 .0223وأعرب عو أمل بأو يتقدم ،بعد انتهاء احملاداات ،بالتو ايات
املناسبة بشأو والية البعثة و وامها يف املستقبر.
ويف اةلسااة  ،3216املعقااود يف  31نيساااو/أبرياار  ،0223أدرل
اجملل ااس الرس ااالة امل ااذكور أع اااله يف ج اادول أع ال ا  .وبع ااد إ ارار ج اادول
ا ع ااال ،دع ااا اجملل ااس رث اار أنغ ااوال ،بن اااء علا ا طلبا ا  ،إىل املش اااركة يف
وج ا ا ا ال ا ا ارؤيس
املنا ش ا ااة با ا اادوو أو ييا ا ااوو ل ا ا ا احلا ا ااق يف التصا ا ااويت .مث َّ
(باكساتاو) انتباااه أعضاااء اجمللااس إىل نااص مشارو ارار كاااو ااد أتعااد يف
25
ووجا انتبااالهم أيضااا إىل رسااالة م ر ااة 00
سااياا مشاااورات سااابقة َّ .
موجهة إىل رؤيس جملس ا مو مو رثر أنغوال ،وإىل
آذار/مارس َّ 0223

________
22
23
22
25

املرجع نفس  ،الصفحات  02إىل .06
املرجع نفس  ،الصفحات  06إىل .08
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موجهة إىل ا ماح العاام ماو رثار
رسالة م ر ة  07آذار/مارس َّ 0223
جنوب أفريقيا.26

وأشار رثر الربازير ،متحداا بر التصويت ،إىل أو احلالة اإلنسانية
يف أنغوال زادت تدلورا ،يف أعقاب شو لج ات علا الارحالت اةوياة
اإلنسااانية ،و ا ااة مااا حاادع م ا را حااح أتطلقاات الن اعاو عل ا طاااؤر
يستأجرلا برنام ا غذية العاملي .وأعرب املتحدع عو ترحيف الربازيار
باستئنا حماداات السلم يف أبيدجاو ،وأعارب عاو ا مار يف أو تسافر
احملاداااات عااو و ااال فااوري إلطااالا النااار وعااو التنفيااذ العاجاار والتااام
التفا ااات الساالم ،ااا يف ذلاات تنظاايم جولااة اانيااة مااو االنتهابااات .مث
ت ا َّارا إىل مشاارو الق ارار و ااال َّ
إو متديااد واليااة بعثااة التحقااق لفاارت شااهر
لاو تادبع م اات سيساتي ر مااو االل النظاار املوضاوعي يف دور ا ماام
املتحاد املقباار يف أنغاوال .وي كااد مشارو القارار بوضاوح اسااتعداد اجمللااس
الختاااذ إجاراءات فوريااة ،يف أي و اات ااالل فاارت الوالي اة احملاادد بشااهر،
لتوسيع ن اا وجود ا مم املتحد يف أنغوال.27
وبعد ذلت طترح مشرو القرار للتصويت ،واعتت د باإلعاا بو اف
القرار  ،)0223( 823ويف ما يلي نص :

 - 2ي ل ااف إىل ا م ااح الع ااام أو يق اادم إليا ا  ،ج اارد أو تس ااو احلال ااة
ذلت ،وعل أية حال يف موعد غايت  30أياار/ماايو  ،0223تقريارا عاو احلالاة
يف أنغوال مشفوعا بتو يات بشأو الادور املقبار لألمام املتحاد يف ع لياة السالم
وأو يتبقي اجمللس يف غضوو ذلت عل علم يف لذا الشأو بانتظام؛
 - 3ي كد اس اتعداده الختااذ إجاراءات عاجلاة ،يف أي حلظاة االل فارت
الوالية املأذوو هبا وجف لذا القارار ،وبنااء علا تو اية ا ماح العاام ،لتوسا ايع
ن اا تواجد ا مم املتحا اد ف اي أنغاوال بشاير كباع ،يف حالاة إحاراز تقادم لاام
يف ع لية السلم؛

 - 2يديو اهلج ات عل الارحالت اةوياة اإلنساانية الدولياة لل ااؤرات
العاملااة يف أنغااوال وي الااف بو ااال لااذه اهلج ااات عل ا الفااور وبا اأو يتهااذ كاار
ما ااو ال رفي ا ا ا او ،وال سا ااي ا االحت ا اااد الوط ا ا ا اين لالس ا ا اتقالل التا ااام نغا ااوال ،عي ا ااع
التا ادابع الالزم ا اة لضا ا ا ا او سالمة لذه الرحالت اةوية فضال عاو أماو ماودفي
البعثة؛
 - 5يقرر إبقاء املسألة يد نظره.

المقرررر املا ر  0حزياراو/يونيا ( 0223اةلسااة  :)3226القارار 832
()0223

َّ
إو جملس ا مو،
إذ يعي ااد تأكي ااد راراتا ا  )0220( 626املا ا ر  31أي ااار/م ااايو ،0220
و  )0222( 727امل ا ر  22آذار/مااارس  ،0222و  )0222( 785امل ا ر
 31تشا ا ا اريو ا ول/أكت ا ا ااوبر  ،0222و  )0222( 723املا ا ا ا ر  31تشا ا ا اريو
الثا ا اااين/نا ا ااوف رب  ،0222و  )0223( 812امل ا ا ا ر  22كا ا ااانوو الثا ا اااين/ينا ا اااير
 ،0223و  )0223( 800امل ر  02آذار/مارس ،0223
وإذ يااذكر بقاراره  )0223( 812وال سا ا ا اي ا الفقاار  05منا ا  ،الااذي اارر
وجب ا متدي ااد والي ااة بعثااة ا م اام املتحااد الثانيااة للتحقااق يف أنغااوال لفاارت االاااة
أشهر ح  31نيساو /أبرير ،0223
وإذ يعاارب عااو تأييااده حملاداااات الساالم الرالنااة واةاريااة يف أبياادجاو بااح
حيومااة أنغااوال واالحتاااد الااوطين لالسااتقالل التااام نغااوال برعايااة ا ماام املتحااد
ورؤاسااتها ،وإذ يعاارب عااو ا ماار يف أو تساافر لااذه احملاداااات عااو و ااال فااوري
إلطالا النار وعو التنفيذ التام التفا ات السلم نغوال،
وإذ يس اااوره ب ااالغ القل ااق إزاء اس اات رار اهلج ااات عل ا ا ال اارحالت اةوي ااة
اإلنسانية الدولية لل اؤرات العاملة يف أنغوال ،وال ساي ا احلادااة ا اع املت ثلاة
يف إسقاط طاؤر تابعة لربنام ا غذية العاملي،
وإذ يضا ااع يف االعتبا ااار رسا ااالة ا ما ااح العا ااام امل ر ا ااة  22نيسا اااو/أبريا اار
املوجهة إىل رؤيس جملس ا مو،
َّ 0223
 - 0يقاارر متديااد الواليااة احلاليااة لبعثااة ا ماام املتحااد الثانيااة للتحقااق يف
أنغوال ح  30أيار/مايو 0223؛

________
26
27
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يف  25أيااار/مااايو  ،0223وع ااال بااالقرار  ،)0223( 812اادم
ا م ااح الع ااام إىل اجملل ااس تقري ا ارا آ اار ع ااو بعث ااة ا م اام املتح ااد الثاني ااة
للتحقق يف أنغوال .28وذكر ا مح العام يف التقرير أو اجت ا أبيدجاو،
ال ا ا ا ااذي ك ا ا ا اااو ا ا ا ااد ب ا ا ا اادأ يف  02نيس ا ا ا اااو/أبري ا ا ا اار  ،0223انتها ا ا ا ا يف
 20أيار/مايو  0223بدوو التو ر إىل اتفاا ،عل الارغم ماو اةهاود
امليثفة الا بذلت عل مدى ستة أسابيع .وأوض أو الصهر الرؤيسية
الا حت ت عليها احملاداات لاي إ ارار ”يونيتاا“ علا التيااف امل لاق
يف الساحف والتج يااع املتازامنح لقاوات احليوماة و ”يونيتااا“ ،باادال مااو
سا ااحف و يا ااع ا اوات يونيتا ااا فقا ااط عل ا ا النحا ااو املتا ااو يف مشا اارو
بروتوكاول أبياادجاو الااذي أعاده رثلااو البلااداو املرا باة الثالاااة ،وكااذلت يف
مذكر تفالم.
و ااال ا مااح العااام َّ
إو االحت اااالت الااا تواج ا أنغااوال ا و أ اار
م ااو أي و اات مضا ا  .فالصا ارا احت اادم يف معظ اام أحن اااء البل ااد ،واهني ااار
حماداات أبيدجاو إيذاو بانتياسة كربى ومأساوية لع لية السلم .وأشار
كااذلت إىل أو الفشاار يف التو اار إىل اتفاااا بشااأو و ااال إطااالا النااار
ةعر مو الضروري إعاد النظر يف دور ا مم املتحد يف أنغوال .بيد أن
لايس ماو املتصاور التهلاي عاو البلاد يف لاذا املنع اال احلارل .22وأو ا
يف در تلت الظرو بت ديد والياة البعثاة ،علا أسااس ختفيضاها ،لفارت
م تااة أ اارى م اادهتا ش ااهراو .وأوض ا أو ل ااذه البعث ااة س ااتقوم باملس اااعي
احل ياد والوسااطة هباد اساتعاد و ااال إطاالا الناار واساتئنا ع ليااة

________

 S/25496و .S/25489
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السلم .وتلت ساتيوو بعثاة أ اغر حج اا ،تتاألال ماو عادد فاس ماو
ا فاراد العساايريح وأفاراد الشاارطة وا فاراد السياساايح ،ومييااو أيضااا َوْز
بعضهم يف موا ع تار ارل لواندا .و ال إنااَّ سيقدم ،يف حالة تو ر
ال ارفح إىل اتفاااا يف غضااوو تلاات الفاارت االنتقاليااة ،مقرتحااات حماادد
لتيييال درات البعثة وتعزيزلا .31و ال ،مشعا إىل أمهية ختصيص املزيد
م ااو امل اوارد لتنس اايق املس اااعد اإلنس ااانية ،إ َّو رثلت ا ااا ااة تق اارتح عل ا
ال ارفح ترتيب ااات جدي ااد لتق ااد املعون ااة اإلنس ااانية .وناش ااد ال ارفح أو
يتقي ا اادا بقواع ا ااد الق ا ااانوو اإلنس ا اااين ال ا اادو وأو ييس ا ارا إيص ا ااال اإلغاا ا ااة
دوو إعا ة.
ويف اةلس ااة  ،3226املعق ااود يف  0حزي ا اراو/يوني ا ا  ،0223أدرل
جملااس ا مااو تقرياار ا مااح العااام يف جاادول أع ال ا  .وبعااد إ ارار جاادول
ا ع ااال ،دعااا اجمللااس رثلااي أنغااوال والربتغااال ،بناااء عل ا طلبه ااا ،إىل
وج ا
املشاااركة يف املنا شااة باادوو أو ييااوو هل ااا احلااق يف التصااويت .مث َّ
الرؤيس (إسبانيا) انتباه أعضاء اجمللس إىل نص مشرو رار كاو د أتعد
يف سياا مشاورات سابقة.30
و ال رثر أنغوال َّ
إو تقرير ا مح العاام يعياس إىل حاد بعياد احلالاة
املأساوية الساؤد يف البلد ،ويوض أيضا أو فشر املفاوضات يتعازى إىل
”يونيتا“ كليا وحصريا .واحلالة املأساوية الساؤد يف ما يس باملنااطق
اااض ااعة لس ااي ر ”يونيت ااا“ نا ااة ع ااو رف ااس الس اايد س ااافي الس ا اح
لل نظ ات اإلنسانية الدولياة بالتنقار يف أحنااء البلاد لتقيايم االحتياجاات
احلقيقية لتلت املناطق .و د د تسجير أكثر مو مليوين الجئ مو عياع
أحناء البلد .وينبغاي لل جت اع الادو أو يقار باأو ”يونيتاا“ متثار هتديادا
عا للسالم وا ماو اإل لي ياح .و اال املتحادع إناَّ هلاذا السابف حياص
اجمللس عل اختاذ ”تدابع إدانة وجزاء“ إلرغام ”يونيتا“ عل أو تقبر،
كااأمر وا ااع ،نتاااؤ االنتهابااات الدميقراطيااة الااا أتجري ات عااام ،0222
وأو تشارح يف الع لية الشاملة لتهدؤة ا وضا يف البلد وحتقيق املصاحلة
الوطنية.32
و ال رثر الربتغال َّ
إو احلرب الداؤر يف أنغوال ةف أَّال تصب حربا
منسااية .فآاااار الن ازا ليس اات حمصااور يف البلااد وح ااده ،باار متااس الس االم
وا مااو الاادوليح يف من قااة أفريقيااا اةنوبيااة برمتهااا .ويتعااح عل ا اجملت ااع
ال اادو  ،والبل ااداو املرا ب ااة ،وال اادول اجمل اااور  ،وجمل ااس ا م ااو ،أو توح ا اد
جهودل ااا ومت ااارس أ ص ا اادر م ااو الض ااغط عل ا ال اار ال ااذي ي ارفس
الس ااعي إىل إةا اااد ح اار سا اال ي للن ا ازا  .وةا ااف أو يي ااوو اقا اار اجمللا ااس
حمسوسااا بشااير فعَّ االَّ ،
وإال أ اابحت رارات ا  ،وال س اي ا الق اراراو 812
( )0223و ،)0223( 800جم اارد رارس ااات ابي ااة .وم ااو ينتهي ااوو
اتفا ات السلم وال حيرتموو املعايع الدنيا للسلوح الدو ةاف أو تةاربوا

________
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علا إدراح العوا ااف الااا سيتعرضااوو هلاا إو يغااعوا مااو فهم .و ااال َّ
إو
حيوم ااة بل ااده ستوا اار ب ااذل ك اار اةه ااود م ااو أج اار ضا ا او اس ااتئنا
املفاوضات بأسر ما مييو إلهناء النزا .33
و ااال رثاار ال ارأس ا ضاار ،متحااداا باار التصااويتَّ ،
إو حاار أزمااة
أنغوال أمر حيوي للسالم واالساتقرار يف من قاة اةناوب ا فريقاي .وشادَّد
وفعالااة ،وأعاارب
علا أمهيااة وجااود ا ماام املتحااد يف أنغااوال بصااور داؤ ااة َّ
32
عو تأييده إد ال املساعد اإلنسانية يف والية بعثة التحقق .
وبعد ذلات طتارح مشارو القارار للتصاويت واعتت اد باإلعاا بو اف
القرار  ،)0223( 832ويف ما يلي نص :
إو جملس ا مو،
إذ يعي ااد تأكي ااد راراتا ا  )0220( 626املا ا ر  31أي ااار/م ااايو ،0220
و  )0222( 727امل ا ر  22آذار/مااارس  ،0222و  )0222( 785امل ا ر
 31تشا ا ا اريو ا ول/أكت ا ا ااوبر  ،0222و  )0222( 723املا ا ا ا ر  31تشا ا ا اريو
الثا ا اااين/نا ا ااوف رب  ،0222و  )0223( 812امل ا ا ا ر  22كا ا ااانوو الثا ا اااين/ينا ا اااير
 ،0223و  )0223( 800املا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ر  02آذار/م ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااارس  ،0223و 823
( )0223امل ر  31نيساو/أبرير ،0223
و د نظر يف التقرير الالحق لألمح العام امل ر  25أيار/مايو ،0223
وإذ يعاارب عااو شااديد لق ا إزاء تاادلور احلالااة السياسااية والعساايرية ،وإذ
يالحم مع اةز زياد تدلور احلالة اإلنسانية اا ع أ ال،
وإذ يساااوره شااديد القلااق لفشاار احملاداااات بااح حيومااة أنغااوال واالحت اااد
الا ا ااوطين لالسا ا ااتقالل التا ا ااام نغا ا ااوال الا ا ااا عتقا ا اادت يف أبيا ا اادجاو حتا ا اات رعايا ا ااة
ا م ا ا اام املتح ا ا ااد وبرؤاس ا ا ااة امل ثلا ا ااة ااا ا ا ااة لألم ا ا ااح العا ا ااام ،و ش ا ا اااركة رثل ا ا ااي
الاادول املرا بااة الااثالع لع ليااة إ ارار الساالم ا نغوليااة :االحتاااد الروسااي والربتغااال
والوالي ااات املتح ااد ا مرييي ااة ،وال س ااي ا إزاء الفش اار يف إ ا ارار و ااال إلط ااالا
النار،
وإذ يقابر بالرتحيف والتأييد جهود ا مح العام ورثلت ااا ة الرامية إىل
التبيع حبر ا زمة ا نغولية عو طريق املفاوضات،
وفعال لألمام املتحاد يف أنغاوال
وإذ ي كد أمهية اإلبقاء عل وجود مست ر َّ
بغية تعزيز ع لية السلم والنهوض بتنفيذ اتفا ات السلم نغوال،
وإذ ي كد مو جديد التزام بصوو وحد أنغوال وسالمتها اإل لي ية،
 - 0يقرر متديد الوالية احلالياة لبعثاة ا مام املتحاد الثانياة للتحقاق يف
أنغااوال ملااد وسااة وأربعااح يومااا حا  05متااوز/يولي ا  ،0223وفقااا للتو اايات
الوارد يف الفقرتح  36و  37مو تقرير ا مح العام؛
 - 2ي كااد أمهيااة مهااام املساااعي احل يااد والوساااطة الااا تض ا لع هبااا
البعثة وامل ثلة ااا ة هبد إعاد إ ارار و اال إلطاالا الناار واساتئنا ع لياة
إحالل السلم مو أجر التنفيذ التام التفا ات السلم نغوال؛

________
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 - 3ييرر م البت لالحتاد الوطين لالساتقالل التاام نغاوال باأو يقبار
دوو حتف اام نت اااؤ االنتهاب ااات الدميقراطي ااة ال ااا أتجري اات يف ع ااام  0222وأو
يتقيد تقيدا تاما باتفا ات السلم؛
 - 2ياديو االحتااد الاوطين ملااا يقاوم با مااو أع اال ولج اات مساالحة
را أدى إىل تزايد ا ع ال العداؤية ويعرض ع لية السلم لله ر ،وي الف باأو
يو ال تلت ا ع ال واهلج ات املسلحة عل الفور؛
 - 5يرحف ا أبدت حيومة أنغاوال ماو اساتعداد للتو ار إىل تساوية
س اال ية للص ا ارا وفقا ااا التفا ااات السا االم و ا ارارات جمل ااس ا ما ااو ذات الصا االة،
ويعاارب عااو بااالغ أسااف إزاء رفااس االحتاااد الااوطين ،يف احملاداااات ،املوافقااة عل ا
سااحف واتا مااو املوا ااع الااا احتلهااا منااذ اسااتئنا ا ع ااال العداؤيااة ،وي البا
بأو يقوم بذلت؛
-6

ي كد أو لذا االحتالل لو انتهاح جسيم التفا ات السلم؛

 - 7يناشا ااد بقا ااو ال ا اارفح ،وال س ا ااي ا االحت ا اااد ال ا ااوطين ،أو يع ا اادا
يف أس ا اار و ا اات ري ا ااو إىل اس ا ااتئنا حمادا ا ااات إ ا ارار الس ا االم املتو ف ا ااة ،حت ا اات
رعاي ا ااة ا م ا اام املتح ا ااد  ،بغي ا ااة التبي ا ااع ا اادر املس ا اات ا ب ا اار رار و ا ااال إط ا ااالا
الن ا ا ا ا ااار يف عيا ا ا ا ا ااع أحنا ا ا ا ا اااء البلا ا ا ا ا ااد والتنفيا ا ا ا ا ااذ الياما ا ا ا ا اار التفا ا ا ا ا ا ااات السا ا ا ا ا االم،
والتعهدات ا ارى الاا التازم هباا ال رفااو ،و ارارات جملاس ا ماو ذات الصالة،
م ا ااع املراع ا ا ا اا الواجبا ا ا ا اة مل ا ااا د حتقيا ا ا ا اق ا ااالل منا شا ا ا ا اة مشا ا ا ا ارو بروتا ا ا ا اوكول
أبي ا ادجاو؛
 - 8يعتاارب االحتاااد الااوطين مس ا وال عااو اهنيااار احملاداااات ومااو مث عااو
تعريس ع لية إ رار السلم لله ر ،وي كد مو جديد أن سايدرس عياع التادابع
املالؤ ة املنصوص عليها يف ميثاا ا مم املتحد لدعم تنفيذ اتفا ات السلم؛
 - 2ي ي ااد متام ااا اةها ااود املسا اات ر ال ااا يبا ااذهلا ا ما ااح العا ااام ورثلت ا ا
ااا ااة هبااد اسااتئنا ع ليااة إ ارار الساالم وتنفيااذ واليااة بعثااة ا ماام املتحااد
الثانية للتحقق يف أنغوال وسط درو بالغة الصعوبة؛
 - 01يدعو عيع الدول إىل االمتنا عو القيام باأي ع ار ميياو أو
يعاارض لله اار ،بشااير مباشاار أو غااع مباشاار ،تنفيااذ اتفا ااات الساالم ،وحيااص
عي ا ااع ال ا اادول علا ا ا االمتن ا ااا ع ا ااو تق ا ااد أي ش ا ااير م ا ااو أش ا اايال املس ا اااعد
العسايرية املباشاار أو غااع املباشاار أو أي دعاام آ اار يتعااارض مااع ع ليااة الساالم
إىل االحتاد الوطين؛
 - 00يرح ااف با اااا وات الا ااا اختا ااذلا ا ما ااح العا ااام هبا ااد تعزيا ااز
ا نشا ة اإلنسااانية الااا تضا لع هبااا حاليااا منظومااة ا ماام املتحااد يف أنغااوال يف
إطااار التنساايق العااام لل ثلااة ااا ااة ،ااا يف ذلاات إعااداد ااة ا ماام املتحااد
لل ساااعد اإلنسااانية نغااوال ،ويناشااد بقااو حيومااة أنغااوال واالحتاااد الااوطين أو
يتعاونا تعاونا تاما مع ا مح العام يف اةهود الا يبذهلا يف لذا امليداو؛
 - 02ي ا اادعو عي ا ا ااع ال ا ا اادول ا عض ا ا اااء ووك ا ا اااالت ا م ا ا اام املتح ا ا ااد
واملنظ اات غاع احليومياة إىل أو تساتجيف بساارعة وساهاء للناداء الصاادر عااو
ا ماح العاام تنفيااذا لله اة املااذكور أعااله وأو تقادم مساااعدات غواياة إنسااانية
إىل أنغااوال أو تزيااد مااو لااذه املساااعدات ،ويشااجع امل ثلااة ااا ااة لألمااح العااام
عل موا لة تنسيق تقد تلت املساعد ؛
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 - 03ييرر مناشدت لل ارفح أو يتقيادا تقيادا د يقاا بقواعاد القاانوو
اإلنساااين الاادو املع ااول هبااا ،ااا يف ذلاات أو يض ا نا إتاحااة و ااول املساااعد
اإلنسااانية دوو إعا ااة إىل السااياو املاادنيح احملتاااجح إليهااا ،ويثااين بوج ا اااص
عل اةهود الا يبذهلا ا مح العام ورثلت ااا ة إلنشاء ررات إغاااة إنساانية
متفق عليها؛
 - 02ييارر أيضااا مناشادت لل اارفح أو يتهااذا عياع التاادابع الالزمااة
ليفالة ا مو والسالمة ة يع ا فراد املشرتكح يف ع ليات اإلغااة اإلنسانية؛
 - 05ي لف إىل ا ماح العاام أو يقادم إليا  ،جارد أو تساو احلالاة
ذلت ،وعل أية حال يف موعد غايت  05متوز/يولي  ،0223تقريارا عاو احلالاة
يف أنغااوال مشاافوعا بتو اايات بشااأو الاادور املقباار لألماام املتحااد يف ع ليااة إ ارار
السا ا االم وأو يبقا ا ااي اجمللا ا ااس بصا ا اافة منتظ ا ا ااة ،يف غضا ا ااوو ذلا ا اات ،عل ا ا ا علا ا اام
بالت ورات؛
 - 06يياارر تأكيااد اسااتعداده الختاااذ إج اراء فااوري ،يف أي و اات يف
غض اوو فارت الوالياة املاأذوو هباا وجاف لاذا القارار ،بشاأو تو ا اية ا ماح العاام
توسا ا ايع ن اااا وجااود ا م ا ا ام املتحااد يف أنغ اوال بدرجااة كبااع يف حالااة حاادوع
تقدم ذي شأو يف ع لية السلم؛
- 07

يقرر إبقاء املسألة يد نظره.

َّ
وحذر رثار االحتااد الروساي ،متحاداا بعاد التصاويت ،ماو َّ
أو يااد
”يونيتااا“ إذا اساات رت يف ازدراء اجملت ااع الاادو  ،فساايتعح عل ا جملااس
ا ما ااو أو ينظا اار يف اختا اااذ عيا ااع التا اادابع املناسا اابة ،وفقا ااا مليثا اااا ا ما اام
املتحد  ،لوضع حد لتلات ا ع اال الاا تتجالار راراتا وتقاوض سال ة
املنظ ة.35
المقر رررر املا ا ر  8حزيا اراو/يونيا ا ( 0223اةلس ااة  :)3232بي اااو م ااو
الرؤيس
يف اةلساة  ،3232املعقاود يف  8حزياراو/يونيا  ،0223اساتأنال
جمل ااس ا م ااو نظ ااره يف البن ااد امل اادرل يف ج اادول ا ع ااال .وبع ااد إ ا ارار
جدول ا ع ال ،ذكر الارؤيس (إسابانيا) إنا اد أتذو لا  ،بعاد املشااورات
ال ااا أتجري اات ب ااح أعض اااء اجملل ااس ،ب ااأو ي ااد بالبي اااو الت ااا نياب ااة ع ااو
اجمللس:36
تلق ا جملااس ا مااو بقلااق و اادمة شااديديو تقرياار ا مااح العااام عااو يااام
اوات ”يونيتااا“ بشااو لجااوم يف  27أيااار/مااايو  ،0223بااح كيبونغااو وماتاااال،
ضااد ااار يقاار ماادنيح ،رااا أساافر عااو وفااا  225شهصااا مااو بياانهم نساااء
وأطفال ،وإ ابة مئات جبراح.
وجملااس ا مااو يااديو بقااو لااذا الع اار الااذي اماات ب ا ”يونيتااا“ والااذي
يشا ااير انتهاكا ااا واضا ااحا لق ا ارارات جملا ااس ا ما ااو وللقا ااانوو اإلنسا اااين الا اادو ،

________
35
36

املرجع نفس  ،الصفحات  22إىل .27
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وييا ا اارر م البت ا ا ا ”يونيتا ا ااا“ ب ا ا ااأو تي ا ا ااال عل ا ا ا الفا ا ااور عا ا ااو شا ا ااو لج اهتا ا ااا
املسا ا االحة .وجملا ا ااس ا ما ا ااو يعا ا اارب عا ا ااو تنديا ا ااده هبا ا ااذه اهلج ا ا ااات اإلجراميا ا ااة
ويشا ا ا اادد عل ا ا ا ا ضا ا ا اارور حماسا ا ا اابة املس ا ا ا ا ولح عنها ا ا ااا .وجملا ا ا ااس ا ما ا ا ااو حيا ا ا ااص
زع اااء ”يونيا ا ا ا اتا“ عل ا ا الت ا ا ا اأكد م ااو تقيو ااد واهت ااا بقواع ااد الق ااانوو اإلنس اااين
الدو .
وجملااس ا مااو ي كااد ماار أ اارى الضاارور احلت يااة لو ااال إطااالا النااار فااورا
يف عيع أحناء البلد وييرر مو جدياد توجيا نداؤا إىل ال ارفح ،وبصافة ا اة
إىل ”يونيتااا“ ،برعاااد باادء حماداااات الساالم املتو فااة وذلاات بغيااة تنفيااذ اتفا ااات
السلم تنفيذا تاما.

المقرررر امل ا ر  05متااوز/يولي ا ( 0223اةلسااة  :)3252الق ارار 850
()0223
يف  02متااوز/يولي ا  ،0223وع ااال بااالقرار  ،)0223( 832اادم
ا م ااح الع ااام تقري ا ارا آ اار إىل اجملل ااس ع ااو بعث ااة ا م اام املتح ااد الثاني ااة
للتحقااق يف أنغااوال .37وذكاار ا مااح العااام يف التقرياار َّ
أو احلالااة السياسااية
والعسيرية يف البلد اسات ر تادلورلا بصاور اع إذ ازداد القتاال حاد
واالرتي اااب تع ق ااا .و ااال َّ
إو النت اااؤ  ،بالنس اابة لي اار م ااو أنغ ااوال وا م ااو
اإل لي ااي ،تبعااص عل ا القلااق بصااور متزايااد  .فالبلااداو اجملاااور تسااتقبر
تدفقات كبع مو الالجئح ا نغوليح .وفضال عو ذلت ،فرو احملاوالت
املتيرر الا يبذهلا االحتاد الوطين لالستقالل التاام نغاوال ”يونيتاا“ ماو
أجاار االسااتيالء عل ا املزيااد مااو ا راضااي تضااع تصاارحيات بشااأو نواياااه
الس اال ية موض ااع ارتي اااب ش ااديد .ويف غض ااوو ذل اات ،أع ااادت حيوم ااة
أنغااوال الع اار بنظااام التجنيااد العساايري ،واختااذت اة عيااة الوطنيااة ،يف
 02حزيراو/يونيا  ،0223ارارا خياول احليوماة ”سال ة اساتهدام عياع
السبر“ ،ا يف ذلت وضع البلد يف حالة حرب للتصدي للهجوم الذي
ت
يشاان ”يونيتااا“ .ومااع تصاااعد القتااال ،ازدادت أيضااا االهتامااات املتبادلااة
باسااتهدام املرتز ااة وغااعلم مااو الق اوات ا جنبيااة .وباإلضااافة إىل ذلاات،
وردت تقارير بأو اةانبح د ال يف ترتيبات مع جهات أجنبية مو أجر
احلصول علا معادات عسايرية .وأشاار ا ماح العاام كاذلت إىل اةهاود
اإل لي يا ااة وإىل املسا اااعي احل يا ااد الا ااا يبا ااذهلا رثل ا ا ااا اااص .و ا ااال إ َّو
رثل ا ا ا اا ا اااص ،دأب من ا ااذ و ا ا اول إىل أنغ ا ااوال يف  31حزي ا ا اراو/يوني ا ا ا ،
عل ا ا ا ا إج ا ا ا اراء مش ا ا ا اااورات ميثف ا ا ا ااة ،عل ا ا ا ا تل ا ا ا ااال املس ا ا ا ااتويات م ا ا ا ااع
ال ا ا ا ا ارفح ،أع ا ا ا اارب اةانب ا ا ا اااو الهل ا ا ا ااا ع ا ا ا ااو اس ا ا ا ااتعدادمها الس ا ا ا ااتئنا
املفاوض ا ا ا ااات وتيس ا ا ا ااع ع لي ا ا ا ااات اإلغاا ا ا ا ااة اإلنس ا ا ا ااانية .وأك ا ا ا ااد اؤ ا ا ا ااد
فعاال تقاوم با ا ماام
”يونيتاا“ أيضاا علا وجاود حاجااة إىل دور وسااطة َّ
املتحد .

________
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و ال ا مح العام إناَّ ليس مو املتصور ،يف در الظرو الساؤد ،
أو يتهل اجملت ع الدو وا مم املتحد عو أنغوال .و ال َّ
إو ا نغاوليح
أنفس ا ااهم ،يف ذات الو ا اات ،ل ا اام ال ا ااذيو يتح ل ا ااوو املس ا ا ولية يف هناي ا ااة
امل ا عو توطيد السالم والتو ر إىل مصاحلة وطنية يف بلدلم .ونظرا
إىل أو بعث ااة ا م اام املتح ااد الثاني ااة للتحق ااق يف أنغ ااوال أ اابحت عنص ارا
أساساايا يف تسااهير اسااتئنا املفاوض ااات للاادفع تادما بع ليااة الس ااالم،
فضا ااال عا ااو دعا اام ا نش ا ا ة اإلنسا ااانية احليويا ااة يف البلا ااد ،باإلضا ااافة إىل
كوهن ا ااا ن ا ااا ال غ ا اال عنه ا ااا لالتصا ا ااال ب ا ا اح ال ا ا ارفح ،أو ا ا ا ا ما ا ااح
العااام بت ديااد واليااة بعثااة ا ماام املتحااد الثانيااة للتحقااق يف أنغااوال لفاارت
االاة أشهر.
ويف اةلس ا ااة  ،3252املعق ا ااود يف  05مت ا ااوز/يوليا ا ا  ،0223أدرل
جملااس ا مااو تقرياار ا مااح العااام يف جاادول أع ال ا  .وبعااد إ ارار جاادول
ا ع ااال ،دعااا اجمللااس رثلااي أنغااوال والربتغااال وعهوريااة تنزانيااا املتحااد
وزامبي ااا وزمب ااابوي ومص اار وناميبي ااا ،بن اااء علا ا طل اابهم ،إىل املش اااركة يف
ووجا الارؤيس (امل لياة
املنا شة بدوو أو ييوو هلام احلاق يف التصاويتَّ .
املتحد ) انتباه أعضاء اجمللس إىل عد وااؤق.38
و ااال رثاار أنغااوال َّ
إو حيومااة بلااده مااا فتئاات تساارتعي انتباااه جملااس
ا مو إىل إ رار االحتاد الاوطين لالساتقالل التاام نغاوال ”يونيتاا“ علا
موا االة اار السااالح بغيااة احلصااول علا الساال ة الااا حجبهااا الشااعف
عن ا يف ااناديق اال ارتا  .و ااد آو ا واو لالنتق ااال م ااو مرحل ااة ارارات
اإلدان ا ااة البس ا ااي ة إىل اعت ا اااد آلي ا ااات س ا ارية تض ا ااع ح ا اادا هناؤي ا اا لت ا اارد
”يونيتا“ عل احليومة الشرعية واجملت ع الدو  .وأكد عل أمهياة اياة
ليبااة ساال ة جملااس ا مااو ال ااا يتحاادالا ”اةناااح العساايري“ ليونيت ااا،
وذلاات حتاشاايا الااق سااابقة ااد تعا لارض لله اار التو اار إىل حاار ساال ي
للصراعات الدولية املهتلفاة .وأضاا أو أنغاوال تشاهد ماو بار ،مناذ
اسااتئنا احلاارب ،كاار لااذا العاادد مااو القتلا وكاار لااذا الاادمار ،يف مثاار
لااذه الفاارت الااوجيز  .و ااال َّ
إو وفااد بلااده ياارى أو اعت اااد اجملت ااع الاادو
جم وعة مو اإلجراءات التقييدية ضد ”يونيتا“ سيساعد عل دفعها إىل
التهلااي عااو هن ا احلاارب والعنااال .وأضااا أو تاادابع مااو بياار يااد
حس ااابات يونيت ااا املصا ارفية ،وف اارض ي ااود علا ا حري ااة حرك ااة ا ش ااهاص

________

38
موجهااة إىل ا مااح العااام مااو رثلااي االحتاااد
رسااالة م ر ااة  2متااوز/يولي ا َّ 0223
الروسي والربتغال والواليات املتحد ا مرييية حييلاوو هباا ناص البيااو املشارتح الصاادر يف 8
مت ااوز/يوليا ا  0223يف موس اايو بش ااأو احلال ااة يف أنغ ااوال ()S/26064؛ ورس ااالة م ر ااة 03
موجهااة إىل ا مااح العااام مااو رثاار أوغناادا حيياار هبااا نسااهة مااو إعااالو
متااوز/يولي ا َّ 0223
م متر روساء دول وحيومات منظ ة الوحد ا فريقياة بشاأو أنغاوال ،الاذي اعتت اد يف دورتا
التاس ااعة والعش ا اريو املعق ااود يف القا ااالر يف الفا اارت م ااو  28إىل  31حزي ا اراو/يوني ا ا 0223
موجهااة إىل رؤاايس جملااس ا مااو مااو
()S/26076؛ ورسااالة م ر ااة  02متااوز/يولي ا َّ 0223
رثار أوغناادا ،حيياار هبااا ناص القارار الااذي اختااذه جملاس وزراء منظ ااة الوحااد ا فريقيااة بشااأو
احلالااة يف أنغااوال ،يف دورت ا العاديااة الثامنااة واا سااح املعقااود يف القااالر يف الفاارت مااو 20
إىل  26حزيراو/يوني .)S/26081( 0223
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املنت ح إليهاا عارب احلادود وإغاالا مياتبهاا يف اااارل ومناع اساتهدامها
جه ااز الدعاي ااة يف دول أعض اااء يف ا م اام املتح ااد  ،ل ااي كله ااا ت اادابع
ينبغااي اختاذلااا عل ا حنااو عاجاار .وأكااد أن ا علا الاارغم مااو أو حيومااة
بل ا ااده ال ت ا ازال ت ا ا مو حب ا ار تفاوض ا ااي باعتب ا اااره الب ا اادير الوحي ا ااد للص ا ارا
ا نغااو  ،فرهنااا مااع ذلاات سااتلجأ إىل عيااع الوساااؤر ،ااا فيهااا الوساااؤر
العسيرية ،إلنفاذ القانوو وإعاد احليم الدميقراطي .وذكر أو احليومة،
حتقيق ااا لتل اات الغاي ااة ،س ااتقبر عي ااع أش اايال املس اااعد واملعون ااة الدولي ااة
املتاحة وجف ميثاا ا مم املتحد للدفا عاو ساياد أنغاوال وساالمتها
اإل لي ية و اية شعبها.32
و اال رثاار زمبااابوي َّ
إو التاادابع اة اعيااة املقرتحااة يف مشاارو القارار
ينبغي فرضها وجف ذلت القرار .وأضاا أو وفاد بلاده يارى أو ا واو
ااد آو السااتهالل برنااام شااامر لبعثااة ا ماام املتحااد الثالثااة للتحقااق يف
أنغااوال ،وتنفي ااذه .وينبغااي لل جل ااس ولل جت ااع الاادو أو يته ااذا زم ااام
املبااادر إلحااالل السااالم باعت اااد تاادابع عاعيااة ال تاارتح ليونيتااا و يادهتااا
بااديال سااوى العااود إىل طاولااة التفاااوض عل ا أساااس اتفا ااات السااالم
وعل أساس يغ أبيدجاو .وأعرب عو شعور بلاده باالقلق و إشاراح
العديد مو املفاوضح اد يا ر يف وا اع ا مار إحاراز تقادم ويتاي ليونيتاا
كس ااف الو اات ملوا االة لجومه ااا العس اايري .وعلي ا  ،حي ااص بل ااده عل ا
اساات رار إج اراء املنا شااات حتاات رعايااة ا ماام املتحااد ومنظ ااة الوحااد
ا فريقية فقط.21
و ااال رثاار ناميبيااا َّ
إو أفريقيااا والعااا لاايس بوسااعه ا حت ل اار ااومال
أ اارى .وأضااا أو أنغااوال ال ينبغااي أو يتس ا هلااا بااأو تصااب مأسااا
مشاااهبة .ويتعااح علا جملااس ا مااو أو يتهااذ تاادابع ويااة وفعَّالااة حلرماااو
يونيت ااا م ااو َم ا َدد ا س االحة وامل اواد احلربي ااة ا اارى .وأض ااا أو املن ق ااة
حتتال إىل السلم واالستقرار ح تبدأ تع علا اال تصادي؛ وإذا كاو مثاة
شيء ال حتتاج املن قة بعد ا و فهو السالح .وحص اجمللس ،يف ذلات
الصاادد ،عل ا أو ي لااف إىل ا مااح العااام أو يتعااد ااة لتع ااع أنغااوال،
ااا يف ذلاات عقااد م ا متر إلعااالو التربعااات .ودعااا أيضااا إىل ض اارور أو
ييااوو لألماام املتحااد وجااود كب ااع وفعَّااال يف أنغااوال .وأعاارب املتح اادع
جمددا عو دعو حيومة بلده إىل السيد سافي للحضور إىل ويندلوح
لاللتداء إىل رل مو الصرا يف أنغوال.20
و ال اات رثل ااة مص اار ،متحدا ااة باس اام منظ ااة الوح ااد ا فريقي ااةَّ ،
إو
الت ااورات املأساااوية يف أنغااوال توض ا جبااالء تاادلورا يف احلالااة السياسااية
والعسيرية يف ذلت البلد نتيجة است رار القتاال وازديااد انعادام الثقاة باح
ال ا ارفح .وأض ااافت أو ذل اات يش ااير أيض ااا هتدي اادا لألم ااو والس االم يف
املن قاة .وت ياد منظ اة الوحاد ا فريقيااة تأييادا تاماا مشارو القارار الااذي
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يديو انتهاكات يونيتا وحيذرلا ماو عوا اف و ي اة إذا تعاد إىل طاولاة
التفاااوض .وذكاارت أو اإلعااالو الصااادر عااو م ا متر ااة منظ ااة الوحااد
ا فريقيااة بشااأو احلالااة يف أنغااوال الااذي اعت ااد يف القااالر ااد حا َّادد ،يف
علااة أمااور ،ا سااس الااا ينبغااي أو يقااوم عليهااا حاار ا زمااة ،وبا لاح التازام
القا اااد ا ف ا اريقيح باحملافظا ااة عل ا ا وحا ااد أنغا ااوال وسا ااالمتها اإل لي يا ااة،
باإلض ااافة عل ا اإلدان ااة القوي ااة لتصا ارفات يونيت ااا .وأو ا ا اإلع ااالو ب ااأو
يتهااذ اجمللااس تاادابع حماادد ضااد يونيتااا ،مااو بياار فاارض ج ازاءات ،مااو
بينها إغالا مياتف يونيتا يف اااارل .ودعاا اإلعاالو كاذلت حيوماات
البلااداو اجملاااور إىل احليلولااة دوو اسااتهدام أراضاايها أو أجواؤهااا من لقااا
توج ا ضااد حيومااة أنغااوال .وأعرباات عااو تأييااد وفااد بلاادلا
يااة أع ااال َّ
التااام لت ديااد واليااة بعثااة ا ماام املتحااد الثانيااة للتحقااق يف أنغااوال وتعزيااز
عاادد أفرادلااا .وأكاادت املتحداااة يف ااتااام عل ا أمهيااة اساات رار التنساايق
والتش اااور ب ااح ا م اام املتح ااد ومنظ ااة الوح ااد ا فريقي ااة يف م ااا يتعل ااق
باملسألة ا نغولية.22
و ااال رثاار الربتغااال َّ
إو بلااده ،بو ااف وسااي ا يف الع ليااة الااا أدت
إىل تو يع اتفا ات السالم ،وبو اف مرا باا ،يتح ار مسا وليات ا اة.
وليس يف نية بلده الو او إىل جاناف أي ماو أطارا الصارا ا نغاو ،
وال يعتازم اإلحياااء بأنا ينبغاي إ ضااا أو إباااد لاذا ال اار أو ذاح .ب ا ار
علا العيا اس ماو ذلاات ،إنناا مقتنعااوو باأو مس ا اتقبر أنغاوال ال مييااو َّإال
أو يقااوم علا أساااس حاار سياسااي حياارتم نتاااؤ االنتهابااات وال يسااتبعد
أيا اا مااو ا ط ارا املولعااة عل ا االتفا ااات .وإننااا نشااعر بأننااا مض ا روو،
بعااد ااول ذلاات ،إىل شااجف انتهاااح يونيتااا التفا ااات السااالم وا تيارلااا
اتب ااا اسا ارتاتيجية احل اارب .وة ااف إفه ااام يونيت ااا أو س االوكها س ااتيوو لا ا
عوا ب ا ال حمال ااة وسااي دي إىل عزلته ااا الدوليااة .ويف ل ااذا السااياا ت ااداول
املرا بوو الثالااة ،يف اجت ااعهم يف موسايو ،يف أمار اختااذ تادابع إضاافية
مييو جمللس ا مو أو يتدارسها .وحنو حنيط عل ا بتص يم اجمللاس علا
النظاار يف فاارض إج اراءات ضااد يونيتااا ،وت يااد الربتغااال متديااد واليااة بعثااة
ا مم املتحد الثانية للتحقق يف أنغوال وإميانية توسيعها.23
و ااال رث اار االحت اااد الروس ااي َّ
إو اس اات رار ت اادلور احلال ااة العس اايرية
والسياسااية واإلنسااانية يف أنغااوال يشااير هتدياادا اعا ال لشااعف ذلاات
البلاد فحساف ،بار لألمااو يف املن قاة بأسارلا .وةااف علا جملاس ا مااو
أو يبع ااص ب ااأ ر رس ااالة إىل يونيت ااا مفادل ااا أهن ااا إذا تو ااال القت ااال،
وتنفذ تنفيذا كامال اتفا ات السالم ،فرو اجمللس سينظر يف فارض تادابع
وجااف امليثاااا ،ااا يف ذلاات فاارض حظاار إجباااري عل ا بيااع ا ساالحة
لتلاات املنظ ااة وعل ا تزوياادلا هبااا .وفضااال عااو ذلاات ،ينبغااي أو ينظاار
اجملل ااس يف اخت اااذ ت اادابع إض ااافية ،مث اار ي ااد أ ااول يونيت ااا وحس اااباهتا
املصرفية يف ااارل.22
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وحاص رثاار الصااح ،متحااداا بار التصااويت ،يونيتااا علا أو تو ااال
ف ااورا عي ااع أع اهل ااا العداؤي ااة وتنس ااحف م ااو ا راض ااي احملتل ااة وتع ااود إىل
طاول ا ا ااة التف ا ا اااوض .و ا ا ااال َّ
إو يونيت ا ا ااا ة ا ا ااف عليه ا ا ااا أيض ا ا ااا أو تيف ا ا اار
الرحي اار ا م ااو للرعاي ااا ا جان ااف م ااو املن اااطق الوا ع ااة حت اات س ااي رهتا،
وأو تس ا ا ا ا بو ا ا ااول إم ا ا اادادات اإلغاا ا ا ااة اإلنس ا ا ااانية دوو ع ا ا اااؤق .و
تصااب بعثااة ا ماام املتحااد الثانيااة للتحقااق يف أنغااوال نااا اتصااال ال غاال
عنهااا بااح ال ارفح املتصااارعح فحسااف ،باار تقااوم أيضااا باادور أساسااي
بر ااد تصااعيد الصارا  .ولااذا ي يااد وفااد بلااده مشاارو القارار ومتديااد واليااة
البعثة.25
وأعرب متحداوو آ روو الل املنا شة عو تأييدلم لفرض تدابع
عاعية ،وجف ميثاا ا مم املتحد  ،إل نا يونيتا بالتو ال عو أع اهلا
العسا ا ا اايرية والتقيا ا ا ااد بق ا ا ا ارارات اجمللا ا ا ااس السا ا ا ااابقة والعا ا ا ااود إىل طاولا ا ا ااة
التفاوض.26
وبعد ذلات طتارح مشارو القارار للتصاويت واعتت اد باإلعاا بو اف
القرار  ،)0223( 850ويف ما يلي نص :
َّ
إو جملس ا مو،

إذ يعي ااد تأكي ااد راراتا ا  )0220( 626املا ا ر  31أي ااار/م ااايو ،0220
و  )0222( 727امل ا ر  22آذار/مااارس  ،0222و  )0222( 785امل ا ر
 31تشا ا ا اريو ا ول/أكت ا ا ااوبر  ،0222و  )0222( 723املا ا ا ا ر  31تشا ا ا اريو
الثا ا اااين/نا ا ااوف رب  ،0222و  )0223( 812امل ا ا ا ر  22كا ا ااانوو الثا ا اااين/ينا ا اااير
 ،0223و  )0223( 800املا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ر  02آذار/م ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااارس  ،0223و 823
( )0223امل ا ا ا ا ا ر  31نيس ا ا ا ا اااو/أبري ا ا ا ا اار  ،0223و  )0223( 832املا ا ا ا ا ا ر
 0حزيراو/يوني .0223
و ااد نظاار يف التقرياار الالحااق لألمااح العااام امل ا ر  02و  02متااوز/يولي ا
،0223
وإذ يشع إىل البياو الذي أدىل ب رؤيس جملاس ا ماو يف  8حزياراو/يونيا
،0223
وإذ يرحااف باااإلعالو املتعل اق باحلالااة يف أنغااوال الصااادر عااو م ا متر روساااء
دول وحيومااات منظ ااة الوحااد ا فريقيااة يف دورتا العاديااة التاسااعة والعشاريو،
املعقااود يف الق ااالر يف الف اارت م ااو  28إىل  31حزي اراو/يوني ا  ،0223والق ارار
الااذي اختااذه اجمللااس الااوزاري ملنظ ااة الوحااد ا فريقيااة بشااأو احلالااة يف أنغااوال يف
دورتا العاديااة الثامنااة واا سااح ،املعقاود يف القااالر يف الفاارت مااو  20إىل 26
حزيراو/يوني ،0223
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وإذ يرح ا ااف أيض ا ااا بالبيا ا اااو املش ا ا اارتح الا ا ااذي أ ا ا اادره يف موس ا ا اايو يف 8
متوز/يولي  0223رثلو االحتاد الروسي والربتغال والوالياات املتحاد ا مرييياة،
الدول الثالع املرا بة لع لية إ رار السلم يف أنغوال،
وإذ حييط عل ا باإلعالو اااص بشأو أنغوال الذي اعت ده امل متر العاملي
املعين حبقوا اإلنساو ،املعقود يف فييناا يف الفارت ماو  02إىل  25حزياراو/يونيا
،0223
وإذ يعاارب عااو بااالغ القلااق إزاء تاادلور احلالااة السياسااية والعساايرية ،وإذ
يالحم جبز زياد تدلور احلالة اإلنسانية اا ع أ ال،
وإذ يساوره بالغ القلق الست رار تو ال حماداات السلم ولعدم إ رار و اال
إلطالا النار،
وإذ يقابر بالرتحيف والتأييد جهود ا مح العام ورثلت ااا ة الرامية إىل
التبيع حبر ا زمة ا نغولية عو طريق املفاوضات،
وفعال لألمام املتحاد يف أنغاوال
وإذ ي كد أمهية اإلبقاء عل وجود مست ر َّ
بغية تعزيز ع لية السلم والنهوض بتنفيذ اتفا ات السلم نغوال،
وإذ ي كد مو جديد التزام بصوو وحد أنغوال وسالمتها اإل لي ية،
 - 0يرحاف باالتقرير الالحاق لألماح العاام املا ر  02و  02متاوز/يوليا
 0223ويقرر متديد الوالية احلالية لبعثة ا مم املتحد الثانية للتحقاق يف أنغاوال
ملد شهريو ح  05أيلول/سبت رب 0223؛
 - 2يياارر تأكيااد اسااتعداده للنظاار يف اختاااذ إجاراء فااوري ،يف أي و اات
يف غضوو فرت الوالية املأذوو هبا وجف لذا القرار ،بشأو تو ية ا مح العاام
توسيع ن اا وجود ا مم املتحد يف أنغوال بدرجة كبع يف حالة حدوع تقدم
ذي شأو يف ع لية السلم؛
 - 3ي كد أمهية مهام املساعي احل يد والوساطة الا تض لع هبا البعثة
وامل ثلة ااا ة هبد إعاد إ رار و ال إلطالا النار واستئنا ع لية إحالل
السلم مو أجر التنفيذ التام التفا ات السلم نغوال؛
 - 2يياارر م البت ا لالحتاااد الااوطين لالسااتقالل التااام نغااوال بااأو يقباار
دوو حتف اام نت اااؤ االنتهاب ااات الدميقراطي ااة ال ااا أتجري اات يف ع ااام  0222وأو
يتقيد تقيدا تاما باتفا ات السلم؛
 - 5يديو االحتااد الاوطين ملوا الت القياام بأع اال عسايرية ،تسافر عاو
زياد معانا السياو املادنيح يف أنغاوال واإلضارار باال تصااد ا نغاو  ،وي الاف
مر أ رى بأو يو ال االحتاد فورا لذه ا ع ال؛
 - 6يا ا ااديو أيضا ا ااا حما ا ا اااوالت االحتا ا ا اااد الا ا ا ااوطين املتيا ا ا اارر لالسا ا ا ااتيالء
علا ا ا ا ا أراض إض ا ا ا ااافية وع ا ا ا اادم س ا ا ا ااحف واتا ا ا ا ا م ا ا ا ااو املوا ا ا ا ااع ال ا ا ا ااا احتلته ا ا ا ااا
من ااذ اس ااتئنا ا ع ااال العداؤي ااة ،وي ال ااف م اار أ اارى ب ااأو يفع اار ذل اات ف ااورا
وأو يوافا ا ااق دوو إب ا ا اااء عل ا ا ا إعا ا اااد وات ا ا ا إىل املنا ا اااطق الا ا ااا ترا بها ا ااا ا ما ا اام
املتحا ا ا ا ا اد وذل ا ا ا ات كت ا ا ا ادبع انتقا ا ا اا ريث ا ا ا ا ا يت ا ا ا ام التنفي ا ا ا اذ التا ا ا ا اام التفا ا ا ا ا اات
السا ا الم؛
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 - 7ي كا ااد ما ااو جديا ااد أو ل ا ااذا االحا ااتالل انته ا اااح ا ااع التفا ا ااات
الساالم ومتعااارض مااع لااد حتقيااق الساالم مااو ااالل عقااد اتفا ااات وإج اراء
مصاحلة؛
 - 8يشاادد عل ا الض اارور ا ساس ااية الس ااتئنا حماداااات الس االم دوو
إب ااء حتاات رعاياة ا ماام املتحاد  ،بغيااة إ ارار و اال إلطااالا الناار فااورا يف عيااع
أحن اااء البل ااد والتنفي ااذ اليام اار التفا ااات الس االم ،و ا ارارات جمل ااس ا م ااو ذات
الصلة؛
 - 2حياايط عل ااا بالبيانااات الااا أ اادرلا االحت اااد الااوطين بأن ا مس ااتعد
الستئنا مفاوضات السلم وي الف بأو يتصر االحتاد وفقا لذلت؛
 - 01يرحااف ااا تبدي ا حيومااة أنغااوال مااو اسااتعداد متوا اار للتو اار
إىل تسااوية ساال ية للص ارا طبقااا التفا ااات الساالم و ارارات جملااس ا مااو ذات
الصلة؛
 - 00حيص عياع الادول علا االمتناا عاو القياام باأي ع ار ميياو أو
يعرض لله ر ،بصور مباشر أو غاع مباشار  ،تنفياذ اتفا اات السالم ،ال ساي ا
االمتنااا عااو تااوفع أي شااير مااو أشاايال املساااعد العساايرية املباشاار أو غااع
املباش اار إىل االحت اااد ال ااوطين أو أي دع اام آ اار إىل االحت اااد يتع ااارض م ااع ع لي ااة
إ رار السلم؛
 - 02يعرب عو استعداده للنظر يف فرض تدابع وجاف ميثااا ا مام
املتحااد  ،تشا ر فاارض حظاار إلزامااي علا بيااع ا ساالحة واملاواد ذات الصاالة إىل
االحتاااد الااوطين أو إمااداده هبااا وغااع ذلاات مااو املساااعد العساايرية ،ملنااع االحتاااد
ما ااو موا ا االة أع ال ا ا العس ا اايريةَّ ،إال إذا أف ا اااد ا ما ااح العا ااام ب ا اار حلا ااول 05
أيلااول/ساابت رب  0223بأن ا د إ ارار و ااال فعَّااال إلطااالا النااار وأنا د التو اار
إىل اتفاااا بشااأو التنفيااذ الياماار التفا ااات الساالم و ارارات جملااس ا مااو ذات
الصلة؛
 - 03يقار احلقااوا الشارعية حليومااة أنغاوال ،ويرحااف ،يف لاذا الصاادد،
بتقد املساعد إىل احليومة دع ا للع لية الدميقراطية؛
 - 02يرحا ااف ب ا ا ااا وات ال ا ااا اخت ا ااذلا ا م ا ااح الع ا ااام لتنفي ا ااذ
املساعد اإلنسانية ال ارؤة؛

ا ااة

 - 05حي اايط عل ااا ببيان ااات االحت اااد ال ااوطين بأن ا ا س اايتعاوو يف س اابير
ض ا او إيصااال املساااعد اإلنسااانية دوو عاااؤق إىل عي ااع ا نغ اوليح ،وي الااف
بأو يتصر االحتاد وفقا لذلت؛
 - 06ي لا ااف إىل عي ا ااع ال ا اادول ا عض ا اااء ووك ا اااالت ا م ا اام املتح ا ااد
واملنظ ااات غ ااع احليومي ااة أو تس ااتجيف بس اارعة وس ااهاء للن ااداء الص ااادر ع ااو
ا ماح العاام تنفيااذا لله اة املااذكور أعااله وأو تقادم مساااعدات غواياة إنسااانية
إىل أنغااوال أو تزيااد مااو لااذه املساااعدات ،ويشااجع امل ثلااة ااا ااة لألمااح العااام
عل موا لة تنسيق تقد املساعد اإلنسانية؛
 - 07ي الا ااف با ااأو يوا ا اار االحت ا اااد الا ااوطين تق ا ااد تعاون ا ا يف كفالا ااة
اإلجالء الفوري للرعايا ا جانف وأفراد أسرلم مو لوامبو وغعلاا ماو ا مااكو
الا حيتلها؛
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 - 08يي ا اارر إدانت ا ا ا الش ا ا ااديد لالعت ا ا ااداء ال ا ا ااذي ام ا ا اات ب ا ا ا ا ا ا اوات
االحتاااد الااوطين يف  27أيااار/مااايو  0223عل ا ااار يقاار ماادنيح ،وي كااد مااو
جديا ااد أو لا ااذه االعتا ااداءات اإلجراميا ااة تشا ااير انتهاكا ااات واضا ااحة للقا ااانوو
اإلنساين الدو ؛
 - 02يياارر مناشاادت لل اارفح أو يتقياادا تقياادا د يقااا بقواعااد القااانوو
اإلنسا اااين الا اادو املن بقا ااة ،ا ااا يف ذلا اات أو يض ا ا نا إتاحا ااة و ا ااول املس ا ااعد
اإلنسااانية دوو إعا ااة إىل السااياو املاادنيح احملتاااجح إليهااا ،ويثااين بوج ا اااص
عل ا جهااود ا مااح العااام ورثلت ا ااا ااة إلنشاااء ر ارات إغااااة إنسااانية متفااق
عليها؛
 - 21يياارر أيضااا مناشاادت لل اارفح أو يتهااذا عيااع التاادابع الالزمااة
ليفال ااة ا م ااو والس ااالمة ف اراد بعث ااة ا م اام املتح ااد الثاني ااة للتحق ااق يف أنغ ااوال
وكذلت لألفراد املشرتكح يف ع ليات اإلغااة اإلنسانية؛
 - 20ي لااف إىل ا مااح العااام أو يقاادم إلي ا  ،جاارد أو تسااو احلالااة
ذلاات ،وعلا أيااة حااال يف موعااد غايتا  05أيلااول/ساابت رب  ،0223تقريارا عااو
احلالااة يف أنغااوال مشاافوعا بتو اايت بشااأو الاادور املقباار لألماام املتحااد يف ع ليااة
إ ا ارار الس االم وأو يبق ااي اجملل ااس بص اافة منتظ ااة ،يف غض ااوو ذل اات ،علا ا عل اام
بالت ورات؛
 - 22ي لااف أيضااا إىل ا مااح العااام أو يقاادم ،يف أ اارب و اات ريااو،
بيانااا با اااار املرتتبااة يف امليزانيااة علا الو ااول بالبعثااة إىل حج هااا الياماار علا
النحو الذي أذو ب يف القرار )0220( 626؛
 - 23يقرر إبقاء املسألة يد نظره.

وأعرب اات رثل ااة الوالي ااات املتح ااد  ،متحدا ااة بع ااد التص ااويت ،ع ااو
تأيي ا ااد وف ا ااد بل ا اادلا للجه ا ااود الرامي ا ااة إىل التهفي ا ااال م ا ااو ح ا ااد املعان ا ااا
اإلنس ا ااانية يف أنغ ا ااوال ،وع ا ااو ش ا ااعوره ب ا ااالقلق إزاء حمن ا ااة ش ا ااعف أنغ ا ااوال.
وألابا ا اات بيونيتا ا ااا أو متتنا ا ااع عا ا ااو اإلج ا ا اراءات العسا ا اايرية وأو تعا ا ااود إىل
ع لي ا ااة الس ا ااالم .و ال ا اات َّ
إو ع لي ا ااة ا اايانة الس ا االم أ ا اابحت ا ااناعة
ااو ،ولي ااو وف ااد بل اادلا حيت ااال إىل توض اايحات بش ااأو التي اااليال ذات
الصاالة ومااد االحتيااال إليهااا ،وذلاات باار أو يل ا بصااور فعَّالااة ال لااف
املتزايد.27
وأع ا ا اارب رث ا ا اار فرنس ا ا ااا ع ا ا ااو ش ا ا ااعور حيوم ا ا ااة بل ا ا ااده ب ا ا ااالقلق إزاء
ت اادلور احلال ااة يف أنغ ااوال ،وك اارر مناش اادت لق اااد ال ا ارفح إ ام ااة ح ا اوار،
معرب ا ا ا ااا ع ا ا ا ااو ت لوا ا ا ااع بل ا ا ا ااده إىل اس ا ا ا ااتئنا املفاوض ا ا ا ااات والتو ا ا ا اار إىل
نتيجة سريعة .و ال إناَّ يف حالاة إ فااا املفاوضاات ،فارو حيوماة بلاده
س اات يد ي ااام اجملل ااس بف اارض أي ااة ت اادابع ض اارورية علا ا ال اار املع ااارض
للسالم.28

________
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28
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المقر رررر امل ا ا ر  05أيلا ااول/سا اابت رب ( 0223اةلسا ااة  :)3277الق ا ارار
)0223( 862
يف  03أيل ااول/س اابت رب  ،0223وع ااال ب ااالقرار ،)0223( 850
َّدم ا مح العام إىل جملاس ا ماو تقريارا آ ار بشاأو بعثاة ا مام املتحاد
الثانية للتحقق يف أنغوال .22وذكر ا مح العام يف التقريار أنا باالرغم ماو
اةهااود الدوليااة امليثفااة املبذولااة إلعاااد ع ليااة إ ارار الساالم إىل مسااارلا،
زادت احلالة اا ع يف أنغوال سوءا عل سوء ،وأ بحت مأساوية عل
وج ا ااصااوص يف اجملااال اإلنساااين .ومنااذ أواؤاار شااهر آب/أغس ا س،
شنت احليومة لجوما مضادا أسفر عو إ رال االحتااد الاوطين ماو عاد
أماااكو كاااو ااد اسااتوىل عليهااا مااو باار .ويف  00آب/أغس ا س ،ا اارتح
الاادكتور سااافي  ،يف مقابلااة مااع الص ااحافة ،و فااا فوريااا إلطااالا الن ااار
با اادوو شا ااروط مسا اابقة ،ولا ااو اال ا ارتاح الا ااذي كا ا َّارره امل ثا اار ااا اااص يف
 21آب/أغس س عو طريق املبعوع اااص لرؤيس زاؤع .ورغم إعاراب
امل ثاار اااااص عااو رغبت ا يف لقاااء الاادكتور سااافي مااو أجاار احلصااول
عل معلومات إضافية يف ما يتعلق با رتاح االحتاد ،فرنا يات يو حا
ذلت الو ت مو لقاء اؤد يونيتا .ويف الو ت ذات  ،است ر اجملت ع الدو
يف بذل جهوده مو أجر إ رار حر سل ي لألزمة ا نغولية .وأبرز ا مح
العااام مبااادرتح كانتااا جاااريتح يف لااذا الصاادد .ا وىل كاناات تسااع إىل
عقاد اجت ااا باح رؤاايس أنغاوال و اؤااد االحتااد ،حتاات رعاياة ملاات املغاارب
ورؤايس كااوت ديفاوار ورؤاايس اجمللاس الااوطين ا فريقاي ةنااوب أفريقيااا ،يف
حا ا ا ااح كانا ا ا اات ا ا ا ا اارى تتعلا ا ا ااق جبها ا ا ااود اللجنا ا ا ااة املهصصا ا ا ااة املعنيا ا ا ااة
باةنوب ا فريقي التابعة ملنظ ة الوحد ا فريقية مو أجار لقااء الادكتور
سافي .
وتن ا ا ا اااول بالتفص ا ا ا ااير اإلجا ا ا ا اراءات ال ا ا ا ااا اخت ا ا ا ااذلا رثلا ا ا ا ا اا ا ا ا اااص
وبع ا ا ااس الروس ا ا اااء ا فا ا ا اريقيح بش ا ا ااأو ا زم ا ا ااة .وأش ا ا ااار ك ا ا ااذلت إىل أو
احلال ا ا ااة اإلنس ا ا ااانية ا ا ااد ت ا ا اادلورت ت ا ا اادلورا ل ا ا اااؤال وو ا ا ااال اا ا ا ا اوات
الااا اختااذهتا ا ماام املتحااد مااو أجاار تااوفع املساااعد اإلنسااانية .ويف مااا
يتعلا ااق حبالا ااة بعثا ااة ا ما اام املتحا ااد الثانيا ااة للتحقا ااق يف أنغا ااوال ،ذكا اار أو
عاادد املااودفح املاادنيح ال اادوليح ال ييفااي لالض ا ال هتلااال امله ااام
امل لوبا ااة ما ااو البعث ا ا ا اة وجا ااف واليت ا ا ا اها ،وال س ا ا ا اي ا أنش ا ا ا ا ة الوس ا ا ا ااطة
واملساعي احل يد .
وأعرب ا مح العام عو انشغال إزاء است رار احلالة املفجعة ،ودعاا
ال ارفح إىل العااود إىل ماؤاد املفاوضااات دوو إب اااء بغياة االتفاااا علا
و ااال إطااالا النااار فااورا ،ولااو مااا مااو شااأن أو يسا بتوزيااع املساااعد
اإلنسااانية الااا متااس إليهااا احلاجااة .ودعااا أيضااا اللجنااة املهصصااة املعنيااة
باةنوب ا فريقي التابعة ملنظ اة الوحاد ا فريقياة ،وروسااء دول البلاداو
اجملاااور والاادول املرا بااة الااثالع إىل موا االة جهااودلم .وأو ا بت ديااد
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والياة البعثااة لفاارت االااة أشااهر وبااأو ي كااد جملاس ا مااو اسااتعداده الختاااذ
إجراءات عاجلة لتوسيع ن اا وجود ا مم املتحد يف أنغاوال ،إذا حتقاق
تقدم مل وس يف ع لية السلم.
ويف اةلسة  ،3277املعقود يف  05أيلاول/سابت رب  ،0223أدرل
جملس ا مو تقرير ا ماح العاام يف جادول أع الا  .وعقاف إ ارار جادول
ا ع ال ،دعا اجمللاس رثلاي أنغاوال والربتغاال ومصار ونيجعياا ،بنااء علا
طلبهم ،إىل املشاركة يف املنا شة بدوو أو ييوو هلم احلق يف التصاويت.
ووج ا ا ا ال ا ا ارؤيس (فن ا ا اازويال) انتب ا ا اااه أعض ا ا اااء اجملل ا ا ااس إىل ن ا ا ااص مش ا ا اارو
َّ
ا ارار كا اااو ا ااد أتعا ااد يف سا ااياا مشا اااورات سا ااابقة ،وكا ااذلت إىل رسا ااالة
موجهااة إىل رؤاايس جملااس ا مااو مااو
م ر ااة  3أيلااول/ساابت رب َّ ،0223
رثر أنغوال .51
وذكاار رثاار أنغااوال أنا بااالرغم مااو اةهااود الااا بااذلتها حيومااة بلااده
واجملت ع الدو وامل ثر اااص مو أجر إهناء ا ع ال العداؤية ،تحيارز
أي تقدم منذ اختاذ اجمللاس القارار الساابق ،وذلات بسابف اسات رار رفاس
يونيتااا املشاااركة يف ع ليااة املفاوضااات .و ااد ا َّادمت حيومااة بلااده ،مااو
جانبه ااا ،تن ااازالت عدي ااد يف حمادا ااات أبي اادجاو ،هب ااد إهن اااء معان ااا
الشعف وو ال تداعي البل التحتياة االجت اعياة واال تصاادية للبلاد علا
أياادي يونيتااا .ومااو جانااف آ اار ،كثفاات يونيتااا ع لياهتااا العساايرية مااو
أج اار االسا اتيالء علا ا املزي ااد م ااو ا راض ااي .واس اات رد اااؤال َّ
إو الو اات
د حاو لفرض جزاءات إلزامية عل يونيتا إلرغامها عل إيقا أع ال
القتال واستئنا احلوار السياسي .ودعا بالتا إىل اختاذ التدابع التالية،
ع ااال بالفصاار السااابع مااو ميثاااا ا ماام املتحااد  :فاارض حظاار إلزامااي
شامر عل ا سلحة؛ وفرض حظر عل بيع أو تورياد الانفط واملنتجاات
النف ية ليونيتا؛ وإ فاال مياتاف يونيتاا يف اااارل أو أي شاير آ ار ماو
أشايال متثيلهااا؛ وفارض حظاار علا أنشا تها السياساية والدعاؤيااة يف أي
بل ااد .وأك ااد عل ا ض اارور ي ااام اجملل ااس أيض ااا حبج ااز و ي ااد احلس ااابات
املص ارفية ليونيتااا واختاااذ التاادابع الصااحيحة قتض ا الفصاار السااابع مااو
امليثاااا ليفالااة تااوفع املساااعد اإلنسااانية للسااياو .وأضااا أن ا ينبغااي
لل جلااس أو يعاارت باااحلقوا املشااروعة حليومااة أنغااوال ويرحااف بتقااد
كر مساعد هلذه احليومة مو أجر إعاد السلم ،والدفا عاو سايادهتا
وسالمة أراضيها وتعزيز الدميقراطية؛ وأو ي الف بأو حتارتم يونيتاا حقاوا
اإلنس اااو وت ل ااق س اراح عي ااع الس ااياو ا نغ اوليح وا جان ااف احملتج ازيو
ل ا ااديها ،وأو ي ا اادعو اجملت ا ااع ال ا اادو إىل اإلس ا ااهام يف ا ااة املس ا اااعد
اإلنسانية ال ارؤة نغوال.50
وذكر رثر مصر ،متحداا باسم منظ ة الوحد ا فريقياة ،أو النازا
يف أنغوال يهدد أمو وساالمة املن قاة .و اال َّ
إو جملاس ا ماو اد أع ا ،
يف اراره  )0223( 850امل ا ر  05مت ااوز/يولي ا  ،0223فر ااة ليونيت ااا

________
51
50

 S/26445و .S/26410
 ،S/PV.3277الصفحات  3إىل .00
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لتشارح يف اةهود الوطنية املبذولة مو أجر حتقيق السالم .ومع ذلت
متتثر يونيتا للقرار .لذلت أ ب لزاما عل جملس ا مو اختاذ اإلجراءات
الالزم ااة وج ااف الفص اار الس ااابع ،حل اار يونيت ااا علا ا االمتث ااال ل ا ا راد
الدوليااة .وأعاارب عااو تأييااد وفااد بلااده ملشاارو الق ارار ،وأكااد عل ا أمهيااة
التشاااور والتنساايق املساات ر بااح ا ماام املتحااد ومنظ ااة الوحااد ا فريقيااة
إلهناء ا زمة.52

وأان اااء املنا ش ااة ،ويف ح ااح اع اارت متيل ااوو آ ااروو باحلاج ااة إىل
فاارض ج ازاءات إلزاميااة عل ا يونيتااا وجااف الفصاار السااابع مااو امليثاااا،
وأعرب اوا عااو تأيياادلم لااذلت ،فاارهنم ااالوا َّ
إو الق ارار يع ااي لااذه املنظ ااة
53
فر ة أ ع لالمتثال لقرارات اجمللس السابقة .
وحااج رثاار الصااح ،متحااداا بار التصااويت ،بااأو فارض جازاءات
علا ا يونيت ااا ل اايس غاي ااة يف ح ااد ذاتا ا ولينا ا وس اايلة تس ااتهد إ ناعه ااا
باستئنا املفاوضات مع احليومة ا نغولية .وأعرب عو تأييد وفد بلده
ملشاارو الق ارار وعااو أمل ا أو تساااعد اة ازاءات املتو ااا يف حتقيااق و ااال
إط ااالا ن ااار حقيق ااي يف موع ااد مبي اار واالتف اااا عل ا ا التنفي ااذ الش ااامر
التفا ات السلم و رارات جملس ا مو ح يتسل جمللس ا مو أو ينظر
يف رفع اةزاءات يف الو ت املناسف.52
وبعد ذلات طتارح مشارو القارار للتصاويت واعتت اد باإلعاا بو اف
القرار  ،)0223( 862ويف ما يلي نص :
َّ
إو جملس ا مو،
إذ يعيا ااد تأكيا ااد رارات ا ا  )0220( 626امل ا ا ر  31أيا ااار/ما ااايو 0220
و  )0222( 727امل ا ا ر  22آذار/ما ااارس  0222و  )0222( 785امل ا ا ر
 31تش ا ا ا اريو ا ول/أكت ا ا ا ااوبر  0222و  )0222( 723امل ا ا ا ا ر  31تش ا ا ا اريو
الثا ا اااين/نا ا ااوف رب  0222و  )0223( 812امل ا ا ا ر  22كا ا ااانوو الثا ا اااين/ينا ا اااير
 0223و  )0223( 800املا ر  02آذار/مااارس  0223و )0223( 823
امل ا ا ر  31نيس اااو/أبري اار  0223و  )0223( 832امل ا ا ر  0حزي ا اراو/يوني ا ا
 0222و  )0223( 850امل ر  05متوز/يولي 0223؛
و ا ا ااد نظا ا ا اار يف التقريا ا ا ا اار الالحا ا ا ا ااق لألما ا ا ا ااح العا ا ا ا ااام امل ا ا ا ا ا ر  03و 02
أيلول/سبت رب0223؛
وإذ يعا ا ا ا اارب عا ا ا ا ااو شا ا ا ا ااديد القلا ا ا ا ااق إزاء اس ا ا ا ا ا اات رار ت ا ا ا ا ا اادلور احلال ا ا ا ا ا ااة
السياس ااية والعس اايرية .وإذ يالح اام م ااع اة ااز زي اااد ت اادلور احلال ااة اإلنس ااانية
اا ع أ ال؛

________
52

املرجع نفس  ،الصفحات  06إىل .21

52

املرجع نفس  ،الصفحات  28إىل .31

 53املرج ا ااع نفسا ا ا  ،الص ا اافحات  00إىل ( 05نيجعي ا ااا)؛ والص ا اافحتاو  20و 22
(الربتغ ا ااال)؛ والص ا اافحات  23إىل ( 27الربازي ا اار)؛ والص ا اافحات  31إىل ( 32إس ا اابانيا)؛
والص ا ا ا اافحات  33إىل ( 36الا ا ا ا ارأس ا ض ا ا ا اار)؛ والص ا ا ا اافحات  36إىل ( 38جيب ا ا ا ااوي)؛
والص اافحات  27إىل( 51لنغاري ااا)؛ والص اافحتاو  50و ( 52باكس ااتاو)؛ والص اافحة 52
(نيوزيلندا).
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وإذ يشااعر بقلااق شااديد مااو أنَّا  ،علا الاارغم مااو راراتا السااابقة واةهااود
ال ااا ب ااذهلا ا م ااح الع ااام ورثلتا ا ااا ااة ،ال تا ازال حمادا ااات الس االم مو وف ااة و
يتحقق و ال إلطالا النار؛
وإذ يرح ااف بالبيا اااو املشا اارتح الصا ااادر يف لشا اابونة يف  01أيلا ااول/س ا ابت رب
 0223ع ااو رثل ااي االحت اااد الروس ااي والربتغ ااال والوالي ااات املتح ااد ا مرييي ااة،
الدول الثالع املرا بة لع لية السلم ا نغولية؛
وإذ يرحف أيضا جبهود ا مح العام ورثلت ااا ة الرامية إىل حار ا زماة
ا نغوليااة يف أ اارب و اات عااو طريااق املفاوضااات وياادع ها هلااذا الغاارض وي كااد
ا مهية الا يعلقها عل ذلت؛
وإذ يرح ااف ك ااذلت جبه ااود اللجن ااة املهصص ااة املعني ااة ب اااةنوب ا فريق ااي
التابعااة ملنظ ااة الوح ااد ا فريقيااة وجهااود روساااء دول البلااداو اجملاااور لتسااهير
استئنا ع لية السلم يف أنغوال؛
وفع ااال لألم اام املتح ااد يف
وإذ ي ك ااد أمهي ااة اإلبق اااء عل ا ا وج ااود مس اات ر َّ
أنغ ااوال بغيا ا ا اة تعزي ا ا ا از ع ليا ااة الس ا ا ا الم وتعجي اار التنفي ا ا اذ التا ااام التفا ا ااات السا االم
نغوال؛
وإذ ي كد مو جديد التزام بصوو وحد أنغوال وسالمتها اإل لي ية؛
ألف
 - 0يرح ااف ب ااالتقرير الالح ااق لألم ااح الع ااام املا ا ر  03و  02أيل ااول/
سابت رب  0223ويقارر متدياد الواليااة احلالياة لبعثاة ا ماام املتحاد الثانياة للتحقااق
يف أنغوال ملد االاة أشهر ح  05كانوو ا ول/ديس رب 0223؛
وج السرعة ،يف
 - 2ييرر تأكيد استعداده للنظر يف اختاذ إجراء عل َّ
أي و اات يف غض ااوو ف اارت الوالي ااة امل ااأذوو هب ااا وج ااف ل ااذا الق ارار ،بن اااء علا ا
تو ية ا مح العام ،لتوسيع ن ااا وجاود ا مام املتحاد يف أنغاوال بدرجاة كباع
يف حالة حدوع تقدم ذي شأو يف ع لية السلم؛
 - 3ي ك ا ااد م ا ااو جدي ا ااد أمهي ا ا ااة مه ا ا ااام املس ا ا اااعي احل ي ا ا ااد والوس ا ا اااطة
ال ااا تض ا ا لع هب ااا البعثا ااة وامل ثلا ااة ااا ااة هبا ااد إعا اااد إ ا ارار و ا ااال إطا ااالا
النا ااار واس ا ا ا اتئنا ع ليا ااة الس ا ا ا الم ما ااو أجا اار التنفيا ااذ التا ا اام التفا ا ااات السا ا ا ا الم
نغوال؛
 - 2يرحف باست رار مير حيومة أنغوال إىل التو ر إىل تسوية سل ية
للنزا ا يتفق مع اتفا ات السلم و رارات جملس ا مو ذات الصلة؛
 - 5ي كد مو جديد اعرتافا بااحلقوا املشاروعة حليوماة أنغاوال ويرحاف
يف لذا الصدد بتقد املساعد إىل احليومة دع ا للع لية الدميقراطية؛
 - 6يياارر ماار أ اارى م البتا لالحتاااد الااوطين لالسااتقالل التااام نغااوال
ب ا ااأو يقب ا اار دوو حتف ا اام نت ا اااؤ االنتهاب ا ااات الدميقراطي ا ااة ال ا ااا أتجري ا اات يف 31
أيلول/سبت رب  0222وأو يتقيد تقيدا تاما باتفا ات السلم؛
 - 7يااديو االحتاااد الااوطين ملوا االت القيااام بأع ااال عساايرية ،تا دي إىل
زياااد معانااا السااياو املاادنيح يف أنغااوال واإلضارار باال تصاااد ا نغااو وي الااف
مر أ رى بأو يو ال االحتاد فورا لذه ا ع ال؛
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 - 8ي ااديو أيض ااا احمل اااوالت املتي اارر لالحت اااد ال ااوطين لالس ااتيالء عل ا ا
أراض إضافية وتقاعس عو سحف واتا ماو املوا اع الاا احتلهاا مناذ اساتئنا
ا ع ال العداؤية وي الف مر أ رى بأو يفعر ذلت فورا وأو يوافق دوو إب اء
علا إعاااد وات ا إىل املناااطق الااا ترا بهااا ا ماام املتحااد وذلاات كتاادبع انتقااا
ريث ا يتحقق التنفيذ التام التفا ات السلم؛
 - 2ي كا ااد ما ااو جديا ااد أو ل ا ااذا االحا ااتالل انته ا اااح ا ااع التفا ا ااات
الساالم ومتعااارض مااع لااد حتقيااق الساالم مااو ااالل عقااد اتفا ااات وإج اراء
مصاحلة؛
 - 01يشدد مر أ ارى علا احلاجاة ا ساساية إىل اساتئنا حمادااات
الساالم باادوو إب اااء حتاات رعايااة ا ماام املتحااد بغيااة إ ارار و ااال إلطااالا النااار
ف ااورا يف عي ااع أحن اااء البل ااد والتنفي ااذ اليام اار التفا ااات الس االم و ا ارارات جمل ااس
ا مو؛
 - 00حياايط عل ااا بالبيانااات الااا أ اادرلا االحتاااد الااوطين بأنا مسااتعد
الستئنا مفاوضات السلم وي الف بأو يتصر االحتاد وفقا لذلت؛
 - 02يرح ااف ب اااا وات اإلض ااافية ال ااا اخت ااذلا ا م ااح الع ااام لتنفي ااذ
ة املساعد اإلنسانية ال ارؤة؛
 - 03يااديو بشااد اهلج ااات املتياارر الااا شاانها االحتاااد الااوطين ضااد
مااودفي ا ماام املتحااد العاااملح لتااوفع املساااعدات اإلنسااانية وي كااد مااو جديااد
أو تلت اهلج ات انتهاكات رحية للقانوو اإلنساين الدو ؛
 - 02حييط عل ا بالبيانات الصادر عو االحتاد الاوطين والاا تفياد أنا
سااو يتعاااوو يف ضا او تو ااير املساااعدات باادوو عاااؤق إىل عيااع ا نغ اوليح
وي الف بأو يتصر االحتاد وفقا لذلت؛
 - 05يياارر مناشاادت لل اارفح أو يتهااذا عيااع التاادابع الالزمااة ليفالااة
ا مااو والسااالمة ف اراد بعثااة ا م اام املتحااد الثانيااة للتحقااق يف أنغااوال وك ااذلت
لألفراد املشرتكح يف ع ليات اإلغااة اإلنسانية .وأو يلتزما بد ة بقواعد القانوو
اإلنساين الدو املن بقة.
 - 06ي الف االحتااد الاوطين باأو يباادر علا الفاور بااإلفرال عاو عياع
امل اواطنح ا جانااف احملتجازيو رغاام إرادهتاام واالمتنااا عااو القيااام بااأي ع اار ااد
يسبف أضرارا لل تليات ا جنبية؛
ب ر راء
إذ ي ااديو بش ااد االحت اااد ال ااوطين لالس ااتقالل الت ااام نغ ااوال وحي ل اار يادتا ا
املس ا ولية عااو عاادم اختاااذ التاادابع الالزمااة لالمتثااال لل الااف الااا نااص عليهااا
اجمللس يف رارات السابقة،
وإذ يص ا ا م عل ا ا ا ض ا ا ا او االح ا ا ارتام لقرارات ا ا ا والتنفي ا ااذ الت ا ااام التفا ا ااات
السلم نغوال،
وإذ حياص عياع الاادول علا االمتنااا عاو تقاد أي شااير مباشار أو غااع
مباشر مو أشيال املساعد أو الدعم أو التشجيع لالحتاد الوطين،

وإذ يق اارر أنَّا  ،نتيج ااة لألع ااال العس اايرية ال ااا يقااوم هب ااا االحت اااد ال اوطين
لالسااتقالل التااام نغااوال ،فاارو احلالااة يف أنغااوال تشااير هتدياادا للساالم وا مااو
الدوليح،
وإذ يع ر قتض الفصر السابع مو ميثاا ا مم املتحد ،
 - 07يقاارر أو تصااب ا حيااام املنصااوص عليهااا يف الفق ارات  02إىل
 25أدناااه نافااذ بعااد عشاار أيااام مااو تااارين اختاااذ لااذا القارار مااا خي اار ا مااح
العااام اجمللااس بأن ا ااد د إ ارار و ااال فعَّااال الطااالا النااار والتو اار إىل اتفاااا
بشأو تنفيذ اتفا ات السلم و رارات جملس ا مو ذات الصلة؛
 - 08يقرر أيضاا أنا إذا حادع ،يف أي و ات بعاد تقاد ا ماح العاام
للتقرير املذكور أعاله ،أو أبلغ ا مح العام اجمللس بأو االحتاد الوطين اد ارا
و ااال إطااالا النااار أو تو ااال عااو املشاااركة عل ا حنااو بنَّ ااء يف تنفي ااذ اتفا ااات
السلم و رارات جملاس ا ماو ذات الصالة ،تصاب ا حياام املنصاوص عليهاا يف
الفقرات  02إىل  25أدناه سارية املفعول عل الفور؛
 - 02يقرر كذلت ،هبد حظر عياع أشايال بياع أو تورياد ا سالحة
وامل اواد املتصاالة هبااا واملساااعدات العس اايرية وك ااذلت ال اانفط واملنتجااات النف يااة
لالحت اااد الااوطين ،أو متن ااع عي ااع ال اادول البي ااع أو التوري ااد ،م ااو جانااف مواطنيه اا
أو مو أ الي ها أو باستهدام السفو أو ال اؤرات الا ترفاع أعالمهاا ،بالساالح
وامل اواد املتصاالة ب ا جب يااع أنواعهااا ،ااا يف ذلاات ا ساالحة والااذ اؤر ،واملركبااات
واملعدات العسيرية و ع الغيار الالزمة هلا ،وكذلت النفط واملنتجات النف ية،
ساواء أكاااو منشا لا إ لي هااا أو ييااو ،إىل إ لاايم أنغااوال َّإال عااو طريااق نقاااط
الد ول املس ا يف اؤ ة تقدمها حيوماة أنغاوال إىل ا ماح العاام ،الاذي ةاف
أو يقوم عل َو ْج السرعة بر ار الدول ا عضاء يف ا مم املتحد ؛
 - 21ي ل ااف إىل عي ااع ال اادول ،وعي ااع املنظ ااات الدولي ااة ،أو تع اار
وج ا الد ااة ،عل ا الاارغم مااو وجااود أيااة حقااوا
وفقااا حيااام لااذا الق ارار عل ا َّ
أو التزامات رنوحة أو مفروضة وجف أي اتفاا دو أو أي عقد د الاد ول
في أو أي تر يص أو إذو رنوح بر تارين اختاذ لذا القرار؛
 - 20ي لا ااف إىل ال ا اادول رف ا ااع ال ا اادعوى القانوني ا ااة علا ا ا ا ش ا ااهاص
والييان ااات ال ااا خت اارا الت اادابع املفروض ااة وج ااف ل ااذا الق ارار وف اارض عقوب ااات
مناسبة؛
 - 22يقاارر أو ينشاائ ،وفقااا لل اااد  28مااو نظام ا الاادا لي امل اات،
ةنااة تابعااة جمللااس ا مااو تتااألال مااو عيااع أعضاااء اجمللااس للقيااام باملهااام التاليااة
وتقد تقرير عو أع اهلا إىل اجمللس مع مالحظاهتا وتو ياهتا:
( أ ) فحص التقارير املقدمة ع ال بالفقر  22أدناه؛
(ب) م الب ااة عي ااع ال اادول علوم ااات إض ااافية بش ااأو اإلجا اراءات
الفع ااال للتاادابع املفروضااة وجااف الفقاار 02
الااا تتهااذلا بغيااة التنفيااذ ل
أعاله؛
(ل) النظار يف املعلومااات الاا تبلغهااا الاادول هباا بشااأو انتهاكااات
التدابع املفروضة وجف الفقر  02أعاله والتو ية بالتدابع املناسبة للارد
عليها؛
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(د) تقاد تقاارير دورياة إىل جملاس ا ماو عاو املعلوماات املقدمااة
إليهااا بش ااأو االنتهاكااات املزعوم ااة للت اادابع املفروضااة وج ااف الفق اار 02
أعاله ،مع القياام عناد اإلميااو بتحدياد ا شاهاص أو اليياناات ،اا يف
ذلت السفو ،الا يتفاد باشرتاكها يف تلت االنتهاكات؛
(لا) إعالو املبادئ التوجيهية الا د تلزم لتسهير تنفياذ التادابع
املفروضة وجف الفقر  02أعاله؛

 - 23يهياف جب يااع الاادول أو تتعااوو تعاونااا كااامال ماع اللجنااة املنشااأ
وجااف الفقاار  22أعاااله يف تنفيااذ مهامهااا ،ااا يف ذلاات تااوفع املعلومااات الااا
د ت لبها اللجنة ع ال هبذا القرار؛
 - 22ي لااف إىل عيااع الاادول أو تقاادم إىل ا مااح العااام تقري ارا حبلااول
 05تشاريو ا ول/أكتااوبر  0223عااو التاادابع الااا اختااذهتا للوفاااء بااللتزامااات
املنصوص عليها يف الفقر  02أعاله؛
 - 25ي ل ااف إىل ا م ااح الع ااام تق ااد عي ااع املس اااعدات الالزم ااة إىل
اللجنااة املنش ااأ وج ااف الفق اار  22أع اااله واخت اااذ الرتتيب ااات الالزم ااة يف ا مان ااة
العامة هلذا الغرض؛
 - 26يعرب عو استعداده للنظر يف فرض تدابع أ رى وجف ميثاا
ا ماام املتحااد ااا يف ذلاات ،يف علااة أمااور ،تاادابع اريااة ضااد االحتاااد الااوطين
لالسا ااتقالل التا ااام نغا ااوال وفا اارض يا ااود عل ا ا سا اافر ا ف ا اراد التا ااابعح لالحت ا اااد
الااوطين ،م ااا يف ااد ا مااح العااام حبلااول  0تش اريو الثاااين/نااوف رب  0222بأن ا
فعال ا ااة وأن ا ا ا ا ااد د التو ا ا اار إىل
ا ااد د حتقيا ا ااق و ا ااال إطا ا ااالا الن ا ااار بصا ا ااور َّ
اتف اااا بشا ا ا اأو التنفيا ا ا اذ التا ا ا اام التفا ا ااات السا ا ا الم و ا ارارات جملا ااس ا ما ااو ذات
الصلة؛
جيرم
 - 27يعاارب أيضااا عااو اسااتعداده إلعاااد النظاار يف التاادابع ال اوارد يف
فعااال إلطااالا النااار ود
لااذا الق ارار إذا أبلااغ ا مااح العااام بأن ا ااد حتقااق و ااال َّ
إح اراز تقاادم مل ااوس يف ا اااه التنفيااذ التااام التفا ااات الساالم نغااوال و ارارات
جملس ا مو ذات الصلة؛
 - 28ي لا ا ااف إىل ا م ا ا ااح الع ا ا ااام أو يق ا ا اادم إلي ا ا ا ا ج ا ا اارد أو تس ا ا ااو
احلالااة ذلاات ،وعلا أي حااال باار  0تشاريو الثاااين/نااوف رب  0223بفاارت كافيااة
وك ااذلت ب اار  05ك ااانوو ا ول/ديسا ا رب  ،0223تقريا ارا ع ااو احلال ااة يف أنغ ااوال
وتنفيااذ لااذا الق ارار ،مااع تو اايت بشااأو الاادور املقباار لألماام املتحااد يف ع ليااة
الساالم ،وإبقاااء جملااس ا مااو ،يف غضااوو ذلاات ،عل ا علاام بااالت ورات بصااور
منتظ ة؛
 - 22يقرر إبقاء املسألة يد نظره.

وذكر رثر امل لية املتحد  ،متحداا بعد التصويت ،أو اختاذ القرار
باإلعا يعيس تص يم اجمللس عل دعم الع لية الدميقراطية يف أنغوال.
والتدابع املتهذ ال يتقصد هباا معا باة احلركاة وإ اا يقصاد هباا إ ناا يونيتاا
بااأو تعااود إىل ع ليااة التفاااوض .ويف سااياا تأكيااده عل ا أو ا ولويااات
اإلنسا ااانية واضا ااحة عل ا ا حا ااد س ا اواء ،أشا ااار إىل أو حيوما ااة بلا ااده ا ااد
تعهاادت بتقااد مليااوين جني ا ل غااااة اإلنسااانية ال ارؤااة ،وأهنااا ستوا اار
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ب ا ااذل ص ا ااارى جه ا اادلا لل س ا اااعد يف ختفي ا ااال املعان ا ااا اإلنس ا ااانية يف
ذلت البلد.55
وأكااد رثاار الواليااات املتحااد أو اجملت ااع الاادو يعتاارب ياااد اليونيتااا
مسا ولة عااو ا زمااة يف أنغااوال ولااو يتغاضا عااو حماوالهتااا املساات ر لشااو
حرب عل شعبها يف حماولة و حتقق بالقو العسيرية ما تست ع أو
تيسب يف االنتهابات الدميقراطية .وأضا أو يونيتا ةاف أو تفهام أو
اجمللس عل استعداد لفرض املزيد مو اةزاءات ما تعياال متاماا علا
تنفيااذ اتفا ااات الساالم و ارارات جملااس ا مااو ذات الصاالة .وأوض ا أو
ذلت لو اإلنذار ا ع.56
وأشااار رثاار االحتاااد الروسااي إىل أو القارار الااذي كاااو جملااس ا مااو
د اختذه للتو يتي لقياد يونيتاا فر اة أ اع و تعاود إىل سالوح طرياق
التعامر احلق مع حيومة أنغوال .لين أوض أهنا إذا حاولت مر أ رى
أو تتجنااف االمتثااال الياماار لاللتزامااات الااا تتضا نها اتفا ااات الساالم،
فرو فرض تدابع وجاف الفصار الساابع ماو امليثااا تقضاي حبظار إماداد
يونيتا با سلحة والنفط واملنتجات النف ية سيصب تلقاؤيا .و ال إن مو
الضروري ،إذا يتحقق تقدم يف ع لياة الساالم ،أو ينظار جملاس ا ماو
يف اختاذ وات إضافية قتض امليثاا ،ا يف ذلت تدابع ارياة ضاد
يونيتااا ،واحل ااد مااو س اافر رثليه ااا وحظاار عي ااع اإلماادادات اةوي ااة والربي ااة
والبحريااة إىل أنغااوال ،باسااتثناء اإلماادادات الااا تااأذو هبااا حيومااة أنغااوال
مسبقا .ومو شأو القارار أو يعازز اةهاود الاا يباذهلا ا ماح العاام ورثلا
اااص مو أجر التو ر إىل تسوية سل ية للنزا .57
والحم رثر فرنسا أو اجمللس د أع ا السايد ساافي مهلاة 01
أيام ،وأعرب عو أمل يف أو ’’يست ع إىل اوت العقار‘‘ .وأضاا أو
مو شأو رار كهذا أو يس بر امة ع لية شاملة لألمم املتحد حلفام
السلم واستعاد السالم يف البلد.58
المقرررر املا ر  0تشاريو الثاااين/نااوف رب ( 0223اةلسااة  :)3312بياااو
مو الرؤيس
يف  27تشا ا ا ا اريو ا ول/أكت ا ا ا ااوبر  ،0223وع ا ا ا ااال ب ا ا ا ااالقرار 862
(َّ ،)0223دم ا مح العام إىل جملس ا مو تقريرا آ ر عو بعثة ا مام
املتحااد الثانيااة للتحقااق يف أنغااوال .52وأفاااد ا مااح العااام يف التقرياار بأن ا
يف  02و  05أيلول/سبت رب  ،0223اجت ع رثل اااص مع وفد رفيع
املستوى تابع ليونيتا يف أبيدجاو ،وتلق ا رتاحا بشاأو ’’إعاالو أتحاادي

________
55

املرجع نفس  ،الصفحتاو  20و .22

57

املرجع نفس  ،الصفحات  22إىل .26

 56املرجااع نفس ا  ،الصاافحتاو  22و  .23انظاار أيضااا بيانااات راالااة أدىل هبااا رثلااو
امل لية املتحد واالحتاد الروسي وفرنسا.
58
52
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اةان ااف لو ااال إط ااالا الن ااار يف املو ااع يف عي ااع أحن اااء اإل ل اايم ال ااوطين
ا نغااو ‘‘ يباادأ ساريان اعتبااارا مااو  21أيلااول/ساابت رب  .610223ودعااا
اال اارتاح أيضااا إىل القيااام عل ا الفااور باارجراء منا شااات بشااأو عاادد مااو
املساااؤر السياسااية والعساايرية .وأشااار رثل ا اااااص ،مااع ذلاات ،إىل أو
اال ارتاح ال يتضا و أي إشااار إىل اإلطااار القااانوين لع ليااة الساالم و بااول
نتاااؤ انتهابااات عااام  0222وأوج ا التفااالم الااا د التو اار إليهااا يف
أبياادجاو و ارارات جملااس ا مااو ذات الصاالة ،وإىل أو بياااو يونيتااا كاااو
إعالنااا مااو جانااف واحااد لو ااال أع ااال القتااال باادال مااو و ااال إطااالا
النا ااار .و ا ااد حا ا َّاددت احليوما ااة ،يف ا ااة السا االم الا ااا ا اادمتها يف 22
أيلااول/ساابت رب  ،0223املبااادئ التاليااة حلاار أزمااة مااا بعااد االنتهابااات:
انسااحاب يونيتااا مااو ا راضااي الااا احتلتهااا عل ا أو يتبااع ذلاات اإلج اراء
و ااال إلط ااالا الن ااار؛ ووج ااوب و ااول املعون ااة اإلنس ااانية دو ااا ع اااؤق
واإلجالء الفوري للجرح واملرض وا جانف عقف و ال إطالا النار؛
ووجا ا ااوب اإل ا ا ارار بش ا ا ااير ت ا ا ااام وم ل ا ا ااق بص ا ا ااحة االتفا ا ا ااات وبنت ا ا اااؤ
االنتهاب ااات؛ ووج ااوب احا ارتام التشا اريعات ال ااا س اانتها أجه ااز الس ااياد
املنشأ نتيجاة لالنتهاباات .ويف و ات الحاق ،أكادت منظ اة يونيتاا ماو
جديا ااد ،يف با ااال ا ااادر يف  6تش ا اريو ا ول/أكتا ااوبر  ،0223ا ااحة
اتفا ااات السااالم كأساااس لع ليااة الساالم ،ولينهااا أعرباات عااو اعتقادلااا
بأن ا ينبغااي حتااديص تلاات االتفا ااات؛ وأكاادت مااو جديااد بوهلااا لنتاااؤ
االنتهاب ااات ،وذل اات علا ا ال اارغم م ااو أهن ااا تعت اارب أو تل اات االنتهاب ااات
مزور ؛ واعتربت أو بروتوكول أبيدجاو يشير أساسا لاما لل فاوضات.
وذك ا ا اارت أيض ا ا ااا يف عل ا ا ااة أم ا ا ااور أو امل سس ا ا ااات ال ا ا ااا أس ا ا اافرت عنه ا ا ااا
االنتهابااات ينبغااي أو تعيااس مو ااال يونتيااا؛ وتعهاادت باحملافظااة عل ا
و ال إطاالا الناار ماو جاناف واحاد؛ وأعلنات أهناا سات لف أو يتحقاق
من مرا باوو تاابعوو لألمام املتحاد ؛ وطلبات إىل امل ثار ااااص أو يعلاو
ت ا ااارين اس ا ااتئنا املفاوض ا ااات .ويف ح ا ااح رح ا ااف امل ث ا اار اا ا اااص هب ا ااذه
البيان ااات الص ااادر ع ااو يونيت ااا ،فرنا ا أب اارز احلاج ااة إىل أو توضا ا يونيت ااا
مو فها بالنسبة لبعس اةوانف اهلامة ،ومو بينها رارات جملس ا مو.
وأفااد ا ماح العااام باأو اادر بعثاة ا مام املتحااد الثانياة للتحقااق يف
أنغ ااوال عل ا ا التحق ااق بص ااور فعَّال ااة م ااو احلال ااة العس اايرية بع ااد إع ااالو
يونيتااا و ااال إطااالا النااار مااو جانااف واحااد تتعااد حماادود  .ويف مااا يتعلااق
باحلالااة اإلنسااانية ،أفاااد أو منظومااة ا ماام املتحااد  ،عاملااة مااع املنظ ااات
غااع احليومي اة ،ااد زادت معاادل تسااليم املعونااة الغوايااة إىل عيااع أج ازاء
أنغوال.
وأفااد ا ماح العااام أيضاا بأنا عقاف املشااورات امليثفااة الاا أجرالااا
رثل اااص مع ا طارا ا نغولياة والبلاداو املرا باة وبلاداو املن قاة ،بادأ
طرفااا الن ازا يف إج اراء مباحثااات اساات العية يف لوساااكا ،زامبيااا ،يف 25
تش اريو ا ول/أكتااوبر  ،0223حتاات رعايااة ا ماام املتحااد  .وبااالنظر إىل
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املفاوض ااات اةاري ااة ،أو ا ا بررج اااء ف اارض ت اادابع إض ااافية ض ااد يونيت ااا
قتض الفصر السابع مو امليثاا عل النحاو املنصاوص عليا يف القارار
 ،)0223( 862وذلت ح  0كانوو ا ول/ديس رب .وأو ا كاذلت
بزياااد عاادد مااودفي بعثااة ا ماام املتحااد الثانيااة للتحقااق يف أنغااوال الااذيو
س اايتم نشا اارلم يف حال ااة حا اادوع انف ا ارال يف الوضا ااع وس اايقوموو بتعزيا ااز
ا ا ا اادر البعثا ا ا ااة عل ا ا ا ا التحقا ا ا ااق ما ا ا ااو الت ا ا ا ااورات الرؤيسا ا ا ااية يف املي ا ا ا ااداو
وبا ا ااذل مسا ا اااعيهم احل يا ا ااد  .ويف الو ا ا اات نفس ا ا ا  ،أعا ا اارب عا ا ااو عزم ا ا ا
املض اي تادما يف الته اايط الضااروري لل اوارئ غ اراض الزياااد احملت لااة
يف ا ا ا اوام البعثا ا ا ااة ،وذلا ا ا اات ما ا ا ااو أجا ا ا اار متيا ا ا ااح ا ما ا ا اام املتحا ا ا ااد ما ا ا ااو
االس ااتجابة ااالل فتا ا ار زمنيا ا اة ص ااع يف حال ااة حا ا ادوع تق اادم ل ااام يف
ع لية السالم.
ويف اةلسة  ،3312املعقود يف  0تشريو الثااين /ناوف رب ،0223
أدرل جملااس ا مااو تقرياار ا مااح العااام يف جاادول أع ال ا  .وعقااف إ ارار
جدول ا ع ال ،دعا اجمللاس رثار أنغاوال ،بنااء علا طلبا  ،إىل املشااركة
ووجا الارؤيس (الارأس
يف املنا شة بدوو أو ييوو لا احلاق يف التصاويتَّ .
ا ضر) انتباه أعضاء اجمللس إىل عد وااؤق أ رى .60مث أعلو الرؤيس
أن د أتذو ل  ،عقف مشاورات أجريت يف ماا باح أعضااء اجمللاس ،باأو
يتد بالبياو التا باسم اجمللس:62
نظار جملااس ا مااو يف تقريار ا مااح العااام املا ر  27تشاريو ا ول/أكتااوبر
 (S/26644) 0223املق ا اادم اس ا ااتجابة للفق ا اار  28م ا ااو من ا ااوا القا ا ارار 862
( .)0223وأحاااط اجمللااس عل ااا باحملاداااات االساات العية اةاريااة يف لوساااكا،
زامبيااا ،حتاات رعايااة ا ماام املتحااد  ،والااا أرساالت إليهااا حيومااة أنغااوال واالحتاااد
الااوطين لالس ااتقالل الت ااام نغ ااوال (يونيت ااا) وف ااديو .وي ك ااد اجملل ااس تأيي ااده الت ااام
لألم ااح الع ااام ورثلا ا اا اااص يف جهودمه ااا الرامي ااة إىل التو اار يف أ اارب و اات
ري ااو إىل تس ا اوية لألزم ااة ا نغولي ااة ع ااو طري ااق التف اااوض يف إط ااار ”اتفا ااات
السلم“ و رارات جملس ا مو .وي لف إىل ا طرا ا نغولية أو تتعاوو تعاونا
تاما مع ا مح العام ورثل اااص حتقيقا هلذه الغاية.
ويالحاام جملااس ا مااو اإلج اراءات الااا اختااذلا م ا را كااال ال اارفح ،ااا
فيها ختفيال شد ا ع اال العداؤياة ،ويارى أنا ماو الضاروري أو يتهاذ ال رفااو
اا اوات الالزمااة السااتئنا املفاوضااات املباشاار للو ااول إىل تسااوية ساال ية،
وأو يتفق ااا دوو تا ااأ ع عل ا ا ال راؤا ااق الالزم ااة لتحقي ا ا ا اق و ا ا ا اال إطا ااالا الن ا ا ا اار
بشا اير فعَّال وفقا لقرارات جملس ا مو.
وحياايط جملااس ا مااو عل ااا بااالبال الصااادر عااو ”يونيتااا“ يف  6تش اريو
ا ول/اكتوبر واملشار إلي يف الفقر  00مو تقريار ا ماح العاام .ويعارب اجمللاس
عو لق إزاء ما ذكره ا مح العام مو أن حيرز تقدم كا بعاد يف ماا يتعلاق

________

60
موجهة إىل رؤايس جملاس ا ماو ماو رثار أنغاوال حييار هباا ’’ اة عهورياة
رسالة َّ
أنغ ااوال إل ا ارار الس االم‘‘ ()S/26492؛ ورس ااالتاو موجهت اااو إىل ا م ااح الع ااام ورؤ اايس جمل ااس
ا مو مو رثر أنغوال ( S/26516و .)S/26569
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بالتنفيااذ التااام التفا ااات الساالم و ارارات اجمللااس ذات الصاالة .وي الااف اجمللااس
”يونيتااا“ بااأو تتهااذ التاادابع الالزمااة لالمتثااال لقراراتا السااابقة .ويعاارب اجمللااس
عو استعداده للنظار يف أو يفارض علا الفاور مزيادا ماو التادابع وجاف ميثااا
ا م اام املتح ااد  ،تتضا ا و يف عل ااة أم ااور ،ف اارض ت اادابع ض ااد ”يونيت ااا“ تتعل ااق
بالتجااار  ،و يااودا عل ا ساافر ا ف اراد التااابعح هلااا ،يف أي و اات يالحاام في ا أو
”يونيتااا“ ال تتعاااوو حبسااو نيااة لتنفيااذ و ااال إطااالا النااار بصااور فعَّالااة وتنفيااذ
اتفا ااات الس االم و ا ارارات جمل ااس ا م ااو ذات الص االة ،أو بن اااء علا ا تقري اار م ااو
ا مح العام يف لذا الشأو.
ويعرب جملس ا مو عو لق الشديد للتدلور اا ع يف احلالة اإلنساانية
يف أنغوال .بيد أو را يشاجع لاو ماا ورد يف تقريار ا ماح العاام ماو أو منظوماة
ا م اام املتحااد ااد متيناات ا و ،بالع اار م ااع الوكاااالت اإلنسااانية ،مااو زي اااد
مع اادل تو اايلها لل عون ااة الغواي ااة إىل عي ااع أحن اااء البل ااد زي اااد كب ااع  .ويرح ااف
اجمللس باستئنا تسليم شحنات اإلغاااة اإلنساانية إىل مادينا كويتاو وأوامباو.
وي لااف إىل ا ط ارا أو تتعاااوو تعاونااا كااامال يف ض ا او تو ااير املساااعدات
اإلنسااانية إىل عيااع ا نغاوليح يف عيااع أحناااء البلااد دوو وضااع أيااة عرا ياار ،وأو
تتهذ عيع التدابع الالزمة لض او أمو وساالمة ا فاراد التاابعح لألمام املتحاد
وغعلم املشرتكح يف ع ليات اإلغااة اإلنساانية وأو تلتازم بد اة بقواعاد القاانوو
اإلنساااين الاادو السااارية .ويثااين عل ا اجملت ااع الاادو لسااهاؤ يف تقااد املعونااة
الغواية وي لف أيضا مو اجملت ع الدو أو يوفر بسرعة مزيدا مو املعونة الغواياة
لتلبية االحتياجات املتزايد .
ويشاااطر جملااس ا مااو ا مااح العااام رأي ا ومفاااده أن ا ينبغااي لبعثااة ا ماام
املتحد الثانية للتحقق يف أنغوال أو تستجيف بسارعة ي تقادم اد يتحقاق يف
ع لية السلم .ويشجع اجمللس ا مح العام علا االضا ال بته ايط ال اوارئ
العاجاار يف مااا يتعلااق برمياااو زياااد العاادد ال ارالو للعنا اار العساايرية وال بيااة
وعنا ر الشرطة التابعاة لبعثاة ا مام املتحاد الثانياة للتحقاق يف أنغاوال ماو أجار
َوْزعها ااا يف حالا ااة إح ا اراز تقا اادم كبا ااع يف ع ليا ااة السا االم ا ااا يف ذلا اات االتصا ااال
باملسامهح احملت لح بقوات .واجمللس عل استعداد الختاذ ارارات يف املساألة يف
أي و ت مو فرت الوالية املأذوو هبا وجف القرار .)0223( 862
ويع ا ارب جملا ا اس ا مو ماو جدي ا ا اد عاو مناش ا ا ا ا ادت كاال ال رف ا اح ال ساي ا
يونيت ااا ،أش ااد املناش ااد  ،التقي ااد بع لي ااة الس االم ال ااا ميي ااو أو ت ا دي إىل تس ااوية
شاملة يف أنغوال عل أساس ”اتفا ات السلم“.
وسيبقي جملس ا مو املسألة يد نظره النشط وسيقوم باستعراض املو اال
ماار أ اارى يف مااا يتعلااق باختاااذ املزيااد مااو التاادابع ،يف موعااد أ صاااه  05كااانوو
ا ول/ديس ا رب يف سااياا نظااره يف التقرياار املقاارر أو يقدم ا ا مااح العااام حبلااول
ذلت التارين ع ال بالقرار .)0223( 862

المقرر امل ر  05كاانوو ا ول/ديسا رب ( 0223اةلساة :)3323القارار
)0223( 821
يف  02كا ا ا ااانوو ا ول/ديس ا ا ا ا رب  ،0223وع ا ا ا ااال با ا ا ااالقرار 862
( ،)0223ا َّادم ا م ااح الع ااام إىل جمل ااس ا م ااو تقري ارا ع ااو بعث ااة ا م اام
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املتحااد الثانيااة للتحقااق يف أنغااوال  .وأفاااد ا مااح العااام يف التقرياار بأن ا
يف أعقاااب اتصاااالت اساات العية أتجرياات يف لوساااكا يف الفاارت مااو 25
إىل  30تشاريو ا ول/أكتااوبر  ،0223حتاات رعايااة ا ماام املتحااد  ،ويف
حضور رثلي دول املرا بة الثالع ،بدأت مفاوضات مباشر بح ال رفح
يف  05تشاريو الثاااين/نااوف رب  ،0223وكاااو جادول ا ع ااال ك ااا يلااي:
إع اااد تأكي ااد ب ااول ك ااال ال ا ارفح للص اايوح القانوني ااة ذات الص االة ،أي
اتفا ا ااات السا ااالم و ا ارارات جملا ااس ا ما ااو ،وموا ا االة تنفيا ااذ االتفا ا ااات
واساتي ال أع ااال أبيادجاو بشااأو املساااؤر العسايرية ،والشاارطة ،وواليااة
ا ماام املتحااد ودور امل ارا بح يف مااا يتعلااق باتفا ااات السااالم ،واملصاااحلة
الوطنياة وإجاراء الع ليااة االنتهابيااة ،وكااذلت حتديااد تاريا ان ومياااو تو ي اع
صصة ،كانت أتنشائت ،النظار
بروتوكول لوساكا .وتولت ةنة عسيرية ل
يف املبادئ العامة واحملدد املتعلقة باملسا ااؤر العسيرية املدرجة يف جادول
ا ع ا ا ا ا ااال .وبتا ا ا ا ااارين  01كا ا ا ا ااانوو ا ول/ديس ا ا ا ا ا رب  ،0223انتها ا ا ا اات
املفاوضااات بااأو د ر يااا اعت اااد املبااادئ العامااة واحملاادد املتعلقااة برعاااد
إح ا ااالل و ا ااال إط ا ااالا الن ا ااار ،واس ا ااتي ال تش ا اايير القا ا اوات املس ا االحة
ا نغولياة .وكاااو كاال ال ارفح ااد ش َّادد علا ضاارور إحاداع زياااد كبااع
يف مش اااركة ا م اام املتح ااد م ااو أج اار التحق ااق م ااو انس ااحاب الق ا اوات
العس ا اايرية لالحت ا اااد ال ا ااوطين لالس ا ااتقالل الت ا ااام نغ ا ااوال وإيواؤه ا ااا ور ا ااد
انسااحاهبا وإيواؤهااا ،والتحقااق مااو عْاع وخت ازيو وحراسااة ا ساالحة احلربيااة
لالحتاااد الااوطين لالسااتقالل التااام نغااوال ،واإلش ارا عل ا نااز سااالح
السا ااياو املا اادنيح ،والتحقا ااق ما ااو تشا اايير الق ا اوات املسا االحة والشا اارطة
ا نغولية وبسط إدار ش وو الدولة يف عيع أحناء البلد.

وأك ااد ا م ااح الع ااام أو اعت اااد احليوم ااة ويونيت ااا لل ب ااادئ العام ااة
واحملاادد بصااور ر يااة يشااير إجنااازا لامااا لع ليااة السااالم .وأو ا ماار
أ اارى بررجاااء فاارض تاادابع إضااافية ضااد يونيتااا وجااف الفصاار السااابع
م ااو امليث اااا وأو ا ا أيض ااا ،علا ا ض ااوء النت اااؤ املش ااجعة ال ااا حتقق اات
يف لوس اااكا ،بت دي ااد بعث ااة ا م اام املتح ااد الثاني ااة يف أنغ ااوال لف اارت االا ااة
أشهر.
ويف اةلس ا ا ا ا ااة  3323املعق ا ا ا ا ااود يف  05ك ا ا ا ا ااانوو ا ول/ديس ا ا ا ا ا رب
 ،0223أدرل جملس ا مو تقرير ا ماح العاام يف جادول أع الا  .ودعاا
ال ارؤيس ،وافقااة اجمللااس ،رثاار أنغااوال ،بناااء عل ا طلب ا  ،إىل املشاااركة يف
وجا الارؤيس (الصاح)
املنا شة بادوو أو يياوو لا احلاق يف التصاويت.مث َّ
انتباه أعضاء اجمللس إىل نص مشرو رار كاو د أتعد الل مشاورات
سابقة.62
وتيلاام رثاار الربازياار ،باار التصااويت ،فقااال إنا يف أعقاااب اعت اااد
تاادابع ضااد يونيتااا وجااف الفصاار السااابع ،حتساانت إىل حااد مااا احلالااة
العامة يف أنغوال ،حبيص اخنفضت ا ع ال العسيرية ،وحتقق تقدم نس
يف ا نش ة اإلنسانية واست نفت حمادااات الساالم .ولاذا ماا ي كاد أمهياة
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احارتام اإلطاار القاانوين والسياساي الااذي أنشاأه اجمللاس لتعزياز السااالم يف
أنغااوال .و ااد أعاااد مشاارو الق ارار تأكيااد اسااتعداد جملااس ا مااو الخت اااذ
إجاراءات يف أي و اات وفاارض تاادابع أ اارى ،عنااد اال تضاااء .و ااال إنا
ةف عل اجمللاس أو ي كاد ويعازز التزاما اا ال ياد جمااال للشات ال ماو
أجاار دعاام املفاوضااات فحسااف ،باار وكااذلت لل سااامهة بقاادر كبااع يف
إنفاااذ أي اتفاااا حمت اار بااح ال ارفح .ويف مااا يتعلااق بالتوساايع املتو ااع
لوجااود ا ماام املتحااد يف أنغااوال ،ااال إو وفااد بلااده يشااجع ا مااح العااام
عل ا الشاارو يف وضااع اا ااط االحتياطيااة الالزمااة وإعااداد تو اايات يف
أ رب و ت ريو.65
و ال اات رثل ااة الوالي ااات املتح ااد إنا ا ال يا ازال يتع ااح علا ا احليوم ااة
ويونيتاا أو يعاةااا املسااألة الصاعبة املتعلقااة باملصاااحلة الوطنياة .وحيتااال كااال
ال ارفح إىل الااد ول يف لااذه املرحلااة احلا ااة مااو املفاوضااات بااروح مااو
التوافااق واملرونااة .ك ااا أو اجملت ااع الاادو ساايحتال لااو أيضااا إىل تلقااي
إشاارات ويااة علا أهن ااا ملتزماااو فعاال بالسااالم إذا أتريااد منا أو يساااعد
يف تنفيذ اتفاا سالم حمت ر.66
وبعد ذلات طاترح مشارو القارار للتصاويت واعتت اد باإلعاا بو اف
القرار  ،)0223( 821ويف ما يلي نص :

َّ
إو جملس ا مو،

إذ يعي ااد تأكي ااد راراتا ا  )0220( 626املا ا ر  31أي ااار/م ااايو ،0220
و  )0222( 727امل ر  22آذار /ماارس  ،0222و  )0222( 785املا ر
 31تشا ا ا اريو ا ول/أكت ا ا ااوبر  ،0222و  )0222( 723املا ا ا ا ر  31تشا ا ا اريو
الثا ا اااين/نا ا ااوف رب  ،0222و  )0223( 812امل ا ا ا ر  22كا ا ااانوو الثا ا اااين/ينا ا اااير
 ،0223و  )0223( 800املا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ر  02آذار/م ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااارس  ،0223و 823
( )0223امل ا ا ا ا ا ر  31نيس ا ا ا ا اااو/أبري ا ا ا ا اار  ،0223و  )0223( 832املا ا ا ا ا ا ر
 0حزيا اراو/يونيا ا  ،0223و  )0223( 850املا ا ر  05مت ااوز/يوليا ا ،0223
و  )0223( 862امل ر  05أيلول/سبت رب ،0223
وإذ يش ااع إىل البيا اااو الا ااذي أدىل ب ا ا رؤا اايس جملا ااس ا ما ااو يف  0تش ا اريو
الثاين /نوف رب ،0223
و د نظر يف تقرير ا مح العام امل ر  03كانوو ا ول/ديس رب ،0223
وإذ ي كااد جمااددا ا مهيااة الااا يعلقهااا عل ا التنفيااذ التااام التفا ااات الساالم
ولقرارات جملس ا مو ذات الصلة،
وإذ يرح ا ااف باسا ا ااتئنا املفاوضا ا ااات املباشا ا اار يف لوسا ا اااكا حتا ا اات رعايا ا ااة
ا م ا اام املتح ا ااد  ،وب ا اااةهود ال ا ااا تب ا ااذل حالي ا ااا م ا ااو جان ا ااف حيوم ا ااة أنغ ا ااوال
واالحت ا اااد ال ا ااوطين لالس ا ااتقالل الت ا ااام نغ ا ااوال للتو ا اار إىل تس ا ااوية ع ا ااو طري ا ااق
التفاوض،

________
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وإذ يثااين عل ا اةهااود الااا يبااذهلا ا مااح العااام ورثل ا اااااص الراميااة إىل
حاار ا زم ااة ا نغولي ااة يف أ اارب و اات ري ااو ،عااو طري ااق التف اااوض ،ويف إط ااار
اتفا ات السلم و رارات جملس ا مو ذات الصلة،
وإذ حياايط عل ااا باااإلجراءات الااا اختااذلا كااال ال اارفح ،ااا يف ذلاات احلااد
فعاال
مو القتال ،ليو إذ يساوره بالغ القلق ن يتم التو ار بعاد إىل و اال َّ
إلطالا النار،
وإذ ي كااد ا مهيا ا اة ال ا اا يعلقها ا اا عل ا با ا اول االحتا ا ااد الوطا اين بااال حتفاام،
حسب ا ا رتح جملس ا ماو ،نتااؤ االنتهاباات الدميقراطياة الاا أتجريات يف 31
أيلااول/ساابت رب  0222حتاات إشارا ا ماام املتحااد  ،والتازام االحتاااد التزامااا تامااا
باتفا ات السلم وبقرارات اجمللس ذات الصلة،
وإذ يشعر أيضا ببالغ القلق إزاء است رار احلالة اإلنسانية اا ع ،
وإذ ي كا ااد ما ااو جديا ااد التزام ا ا باحلف ا اااع عل ا ا وح ا ااد أنغ ا ااوال وس ا ااالمتها
اإل لي ية،
 - 0يرحا ااف بتقري ا اار ا م ا ااح الع ا ااام املا ا ا ر  03ك ا ااانوو ا ول/ديسا ا ا رب
0223؛
 - 2ي ك ااد م اار أ اارى ا مهي ااة ال ااا يعلقه ااا عل ا ح اار الن ازا يف أنغ ااوال
بالوساؤر السل ية ،طبقاا التفا اات السالم نغاوال ،و ارارات جملاس ا ماو ذات
الصاالة ،وحيااص كااال ال اارفح عل ا موا االة إبااداء املرونااة يف املفاوضااات وااللت ازام
بالسلم؛
 - 3يقاارر متديااد الواليااة احلاليااة لبعثااة ا ماام املتحااد الثانيااة للتحقااق يف
أنغوال ح  06آذار/مارس 0222؛
 - 2ي كااد مااو جديااد اسااتعداده للقيااام ،حسااف اال تضاااء ،باسااتعراض
الوالي ااة احلالي ااة للبعث ااة لي ااي يق اارر م ااا إذا كان اات البعث ااة ااادر عل ا االض ا ال
ه تهااا بفعاليااة ،مااع مراعااا أي تقاادم حماارز يف ساابير إ ارار الساالم يف البلااد يف
موعد مبير؛
 - 5ي كااد جمااددا أمهيااة مه ااا بااذل املساااعي احل يااد والوساااطة اللتااح
يضا لع هب ااا ا ماح العااام ورثلا ااااص والبعثااة هبااد اس ا اتعاد و ااال إطااالا
النا ااار واس ا ا ا اتئنا ع لي ا ا ا اة السا ا ا ا الم ما ااو أجا اار التنفيا ااذ التا ااام التفا ا ااات السا االم
ولقرارات اجمللس ذات الصلة؛
 - 6ي لاف إىل ال اارفح الوفاااء بااللتزامااات الاا أ ااذالا علا عاتقه ااا
فعااال يف احملادا اات يف لوساااكا ،وحيثه ااا عل ا أو ميارسااا أ صا اادر ريااو مااو
ض اابط ال اانفس وعل ا ا أو يو ف ااا ف ااورا عي ااع الع لي ااات العس اايرية ملن ااع تع ا اريس
السياو املدنيح يف أنغوال ملزيد مو املعانا وإحلااا مزياد ماو اااراب باال تصااد
الفع اال واملسااتدام
ا نغااو  ،وحيثه ااا أيضااا عل ا االتفاااا عل ا طراؤااق للو ااال َّ
إلط ااالا الن ااار وإ اراره وفق ااا لق ارارات اجملل ااس ذات الص االة ،وعل ا عق ااد تس ااوية
سل ية بأسر ما مييو؛
 - 7ي لاف إىل ا مااح العااام أو يبلاغ اجمللااس جاارد أو ياتم إ ارار و ااال
فعَّااال إلطااالا النااار ،وعل ا أي حااال حبلااول  0شااباط/فرباياار  ،0222بالتقاادم
الااذي حياارزه ال رفاااو يف حماداااات لوساااكا ،ااا يف ذلاات تقااد تقرياار عااو التقاادم
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احملارز يف تعزياز ع لياة السالم ،وإ ارار و اال فعَّاال إلطاالا الناار ،وتنفياذ ارارات
اجمللس ذات الصلة واتفا ات السلم؛
 - 8حياايط عل ااا باااا وات الااا اختااذلا ا مااح العااام لباادء الته اايط
االحتياااطي إلميانيااة تعزيااز العنا اار احلاليااة للبعثااة َلوْزعهااا يف حالااة إحاراز تقاادم
كبااع يف ع ليااة الساالم ،وي لااف إلي ا أو يقاادم إىل اجمللااس تقري ارا دوريااا يف لااذا
الصدد؛
 - 2ي ك ااد م اار أ اارى اس ااتعداده يف حال ااة إ ارار و ااال فعَّااال ومس ااتدام
إلطالا النار للنظر عل َو ْج السرعة يف أي تو اية يقادمها ا ماح العاام علا
أساس ذلت الته يط االحتياطي؛
 - 01ي كد جمددا كذلت ضرور تو ير املساعد اإلنسانية دوو عاؤق
إىل عيع السياو املدنيح الذيو حيتاجوهنا؛
 - 00يرحف باإلجراءات الاا اختاذلا ا ماح العاام لتنفياذ
املساعد اإلنسانية ال ارؤة؛

اة تقاد

 - 02يثااين علا الاادول ا عضاااء ووكاااالت ا ماام املتحااد واملنظ ااات
غاع احليومياة الاا أساه ت فعاال يف جهااود اإلغاااة ،ويناشاد بقاو عياع الاادول
ا عضاء ووكاالت ا مم املتحاد واملنظ اات غاع احليومياة أو تقادم إىل أنغاوال
بسرعة مزيدا مو مساعدات لتلبية االحتياجات اإلنسانية املتزايد ؛
 - 03ي كد مو جديد التازام عياع الادول بالتنفياذ التاام حياام الفقار
 02مو القرار )0223( 862؛
 - 02يق اارر يف ض ااوء املفاوض ااات املباش اار اةاري ااة ب ااح ال اارفح ع اادم
القي ا ااام يف الو ا ا اات احلاضا ا اار بفا ا اارض الت ا اادابع اإلضا ا ااافية ضا ا ااد االحتا ا اااد الا ا ااوطين
لالسااتقالل الااوطين نغااوال ال اوارد يف الفقاار  26مااو الق ارار ،)0223( 862
لين ا ي ك ااد جم ااددا اس ااتعداده للنظ اار يف أي و اات يف اخت اااذ اوات أ اارى يف
ضوء أماور ماو بينهاا تو اية ماو ا ماح العاام َّإماا بفارض لاذه التادابع اإلضاافية
وإما باستعراض التدابع امل بقة حاليا؛
َّ
 - 05يقرر أو يبقي املسألة يد نظره.

وتيلاام رثاار فرنسااا بعااد التصااويت ،فقااال َّ
إو وفااد بلااده إذ يضااع يف
االعتبااار التقاادم اليبااع الااذي د إح ارازه يف ع ليااة السااالم ،فقااد ا لاوت
لصاا القارار الاذي يرجاائ فاارض تادابع إضااافية ضااد يونيتاا .وأعاارب عااو
ا ماار يف أو تنتهااي املفاوضااات ريبااا وتا دي إىل اتفاااا شااامر يرمااي إىل
إهناء القتال وإعاد إحالل الدميقراطية يف البلد .و ال َّ
إو فرنسا مستعد
للنظاار بعااح الع ااال يف إميانيااة أو تقااوم ا ماام املتحااد باادور نشااط يف
تنفيذ اتفاا.67
ورح ااف رثا اار االحتا اااد الروسا ااي باسا ااتئنا املفاوضا ااات املباشا اار يف
لوساااكا وباااحللول التوفيقيااة اهلامااة الااا تو اار إليهااا ال رفاااو ااا يف ذلاات
االتف اااا عل ا ا املب ااادئ العام ااة واحمل ا ادد لو ااال إط ااالا الن ااار وتش اايير
إو مو رأي وفاد بلاده َّ
القوات ا نغولية املسلحة .و ال َّ
أو الشارط ا َّو
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للتو ا اار إىل تسا ااوية سا اال ية يت ثا اار يف امتثا ااال يونيتا ااا عل ا ا حنا ااو كاما اار
التفا ا ااات الس ا ااالم واعا ا ارتا ادهت ا ااا علا ا ا حن ا ااو غ ا ااع مش ا ااروط بنت ا اااؤ
االنتهابات .وينبغي أو يتصدى اجمللس عل النحو الواجف ي حماولة
مااو يونيتااا لتااأ ع ع ليااة السااالم وذلاات بعااد وساااؤر مااو بينهااا فاارض
تدابع إضافية عل النحو املنصوص علي يف القرار.68

المق رررر امل ا ر  01شااباط/فرباي اار ( 0222اةلسااة  :)3325بياااو م ااو
الرؤيس
يف 22ك ااانوو الث اااين/ين اااير ،وع ااال ب ااالقرار  ،)0223( 821ا َّادم
ا م ااح الع ااام إىل جمل ااس ا م ااو تقريا ارا ع ااو بعث ااة ا م اام املتح ااد الثاني ااة
للتحقق يف أنغوال .62وذكار ا ماح العاام يف التقريار َّ
أو حمادااات لوسااكا
ااد تو فاات بعااد حماولااة اغتيااال يف  03كااانوو ا ول/ديسا رب ا َّدعااي أهنااا
كانت تستهد السيد سافي  .واست نفت لفرت صع يف  20كانوو
ا ول/ديس رب بعد أو َ لصت بعثة لتقصي احلقاؤق أتوفدت إىل املن قاة
إىل أن ا رغاام أو الق اوات اةويااة احليوميااة اماات فعااال بغااار جويااة عل ا
موا ااع يونيتااا ،لاايس مثااة دلياار مواااوا با و اااطع علا أو احليومااة كاناات
تنااوي تاار الساايد س ااافي  .وبعااد أو عتلقاات احملاداااات يف  23ك ااانوو
ا ول/ديس ا ا رب  ،0223اس ا اات نفت يف  5ك ا ااانوو الث ا اااين/ين ا اااير 0222
للنظر يف بند جادول ا ع اال املتعلاق بالشارطة وانتهات باعت ااد املباادئ
العامة وااا ة هلذا البند.
وأش ااار ا م ااح الع ااام إىل أنا ا ب ااالرغم م ااو التق اادم احمل اارز يف املي ااداو
السياس ااي ،اس اات رت احلال ااة يف الت اادلور .وح ااص ال ا ارفح علا ا اح ا ارتام
االلتزامااات الااا عتقاادت فعااال أاناااء املفاوضااات ورارسااة أ صا اادر مااو
ضبط النفس ،ووضع حد عل الفور ة يع الع ليات العسايرية .وذكار
أن ملا كانت يونيتاا اد أعلنات بالفعار عاو اساتعدادلا لتفييات لياكلهاا
العساايرية والتحااول إىل حاازب سياسااي ،فاارو مااو ا مهيااة ياااو التو اار
إىل اتفاا بشأو تسبر إعاد إدمال أفراد يونيتا يف احليوماة وإدار شا وو
الدولااة .وأبلااغ ا مااح العااام عااو إح اراز تقاادم كبااع يف أنش ا ة املساااعد
اإلنسا ااانية الا ااا تض ا ا لع هبا ااا وكا اااالت ا ما اام املتحا ااد واملنظ ا ااات غا ااع
احليومي ااة يف عي ااع أحن اااء أنغ ااوال ولين ا س الَّط م ااع ذل اات ا ضا اواء عل ا
امللح اة إىل تعزي ااز اادرهت ا عل ا معاة ااة االحتياج ااات الض ااه ة
احلاج ااة َّ
للس ااياو ا نغ ا اوليح .و ا ااتم ب ااالقول َّ
إو فريقا ااا م ااو ب ا اعيو م ااو ا ما اام
املتحا ا ااد ا ا ااام م ا ا ا را بزيا ا ااار إىل لوسا ا اااكا ولوانا ا اادا إلج ا ا اراء تقيا ا اايم َّأو
لالحتياج ااات املتعلق ااة خب ا لل اوارئ يف حال ااة م ااا إذا د التو اار إىل
تسوية شاملة.
ويف اةلسااة  ،3335املعقااود يف  01شااباط/فرباياار  ،0222أدرل
جملس ا مو تقرير ا مح العام يف جدول أع ال  .ودعا الارؤيس ،وافقاة

________
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اجمللس ،رثار أنغاوال ،بنااء علا طلبا  ،إىل املشااركة يف املنا شاة بادوو أو
ييااوو لا احلااق يف التصااويت .مث ذكاار الارؤيس (جيبااوي) أنا ااد أتذو لا ،
بعد مشاورات أجريت يف ما بح أعضاء جملس ا مو ،بأو يد بالبيااو
التا نيابة عو اجمللس:71
نظاار جملااس ا مااو يف تقرياار ا مااح العااام عااو بعثااة ا ماام املتحااد الثانيااة
للتحقااق يف أنغااوال ( )S/1994/100املقاادم ع ااال بقارار اجمللااس )0223( 821
امل ر  05كانوو ا ول /ديس رب .0223
ويث ا ا ااين اجملل ا ا ااس عل ا ا ا ا ا م ا ا ااح الع ا ا ااام ورثل ا ا ا ا اا ا ا اااص وكب ا ا ااع امل ا ا ا ارا بح
العسا اايريح ةها ااودلم ما ااو أجا اار إجنا اااح املباحثا ااات الا ااداؤر حاليا ااا يف لوسا اااكا
ب ا ااح حيوما ا ااة أنغا ا ااوال واالحت ا اااد الا ا ااوطين لالسا ا ااتقالل الت ا ااام نغا ا ااوال (يونيتا ا ااا)،
فعال ااة وداؤ ااة للنا ازا  ،يف إط ااار ”اتف اااا دي ب اااز“
هب ااد التو اار إىل تس ااوية َّ
و ا ارارات جمل ااس ا م ااو ذات الص االة ،ويث ااين اجملل ااس أيض ااا علا ا جه ااود ال اادول
املرا ب ا ااة ال ا ااثالع لع لي ا ااة الس ا االم يف أنغ ا ااوال وجه ا ااود منظ ا ااة الوح ا ااد ا فريقي ا ااة
وال اادول اجمل اااور يف دع اام حمادا ااات لوس اااكا ،ويش ااجعهم علا ا املض ااي يف ل ااذه
اةهود.
ويالح اام اجملل ااس التق اادم ال ااذي حتق ااق ح ا ا ا و يف حمادا ااات لوس اااكا،
و صو ااا اعت اااد املبااادئ العامااة واحملاادد  ،فضااال عااو ال راؤااق ،املتعلقااة جب يااع
القض ااايا العس اايرية و ض ااايا الش اارطة امل روح ااة عل ا ج اادول ا ع ااال .وي اادعو
اجمللاس ال ارفح إىل دياد التزامه اا بتحقياق تساوية سال ية .وي لاف منه ااا أو
يضاعفا جهودمها يف حماداات لوسااكا هباد التو ار بصاور عاجلاة إىل و اال
فعَّااال وداؤاام إلطااالا النااار واالنتهاااء مااو الع اار يف النقاااط البا يااة علا جاادول
ا ع ال وإبرام تسوية سل ية دوو تسويال.
ويعرب اجمللس عو لق البالغ إزاء تيثيال ا ع ال القتالية ،وخبا اة إزاء
اناادال نشاااط عساايري ااع يف عااد موا ااع ب اأنغوال ،ال سااي ا يف كيوتااو -
يب .ويشعر با سال للهساؤر اليبع يف ا رواح وتدمع امل تليات.
وي كد اجمللس أو السبير الوحيد لتحقيق و ال إلطالا النار يياوو فعَّااال
و ا ا ااابال للتحق ا ا ااق واالس ا ا اات رار ل ا ا ااو أو يا ا ااربم ال رف ا ا اااو ويوَّع ا ا ااا اتفا ا ا ااا ش ا ا ااامال
للس االم .وي اادعو ال اارفح إىل احا ارتام االلتزام ااات ال ااا اتفق ااا عليه ااا بالفع اار ،يف
لوس اااكا ،وإىل رارس ااة أ ص ا ا اادر ما ااو ض اابط ال اانفس والتو ااال الف ااوري عا ااو
عيااع ا ع ااال العساايرية اهلجوميااة ،وااللتازام با تتااام حماداااات لوساااكا بصااور
عاجلة.
ويرحااف اجمللااس بالتحسااو الااذي ط ارأ عل ا تو ااير املعونااة اإلنسااانية إىل
الساياو املتضارريو يف أنغاوال ،وإو كااو ياادرح أو احلالاة العاماة ال تازال ااع .
وحيا ااص اجمللا ااس ال ا اارفح عل ا ا موا ا االة التعا اااوو ما ااع وكا اااالت ا ما اام املتحا ااد
واملنظ ااات غااع احليوميااة يف ضا او تو ااير إماادادات اإلغااااة اإلنسااانية باادوو
عواؤق وتوفع ا مو الالزم لتوزيعها بيفااء  .ويادعو اجملت اع الادو إىل اإلساهام
بسهاء يف جهود املعونة اإلنسانية يف أنغوال.

________
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وي لا ااف جمل ا ااس ا ما ااو إىل ا م ا ااح العا ااام أو ي لع ا ا بصا ااور آني ا ااة عل ا ا
الت ورات يف حماداات السالم الاداؤر يف لوسااكا .ويعياد تأكياد اساتعداده للنظار
ساريعا يف أي تو اايات مااو ا ماح العااام ما د إبارام اتفااا بااح ال اارفح .ك ااا
ي كا ااد ما ااو جديا ااد اسا ااتعداده للنظا اار يف اختا اااذ إج ا اراءات أ ا اارى وفقا ااا لقرارات ا ا
السابقة.
وسيبقي اجمللس املسألة يد نظره.

المقررر املا ر  06آذار/ماارس ( 0222اةلساة  :)3351القارار 213
()0222
يف  2آذار/م ااارس  ،0222وع ااال ب ااالقرار  ،)0223( 821ا َّادم
ا مح العام إىل اجمللس تقريرا عاو بعثاة ا مام املتحاد الثانياة للتحقاق يف
أنغاوال .70وذكاار ا ماح العااام يف التقريار أنا اد د التو اار إىل اتفاااا يف
 07شااباط/فرباياار بشااأو املبااادئ العامااة املتعلقااة باملصاااحلة الوطني ااة وأو
املفاوضااات ترك از حاليااا عل ا املبااادئ احمل اادد  ،وعل ا ا ااص مش اااركة
يونيتا يف إدار ش وو الدولة .وذكر كاذلت أو احلالاة العسايرية ماا زالات
متفجر وأو القتال مست ر مع تبايو مستويات شدت يف عد مقاطعات
ر ااا يعر اار أنشا ا ة اإلغاا ااة ال ارؤ ااة .بي ااد أو احلال ااة اإلنس ااانية العام ااة يف
أنغااوال حتساانت يف ا شااهر ا ااع نتيجااة لزياااد يف املساااعد املتعاادد
الق اعات.
وأشار ا مح العام إىل أو ال ابع اهل للحالة العسايرية ي كاد مار
أ رى أو مو ا مهية ياو أو ميارس كال ال رفح أ ص در مو ضبط
الاانفس .ك ااا أو عليه ااا أو يبااديا مزياادا مااو املرونااة يف معاةااة املساااؤر
املتبقية يف جدول ا ع ال وخبا ة يف ما يتعلق سألة املصاحلة الوطنية،
واس ااتي ال الع لي ااة االنتهابي ااة وإع اااد إنش اااء اإلدار الوطني ااة يف كام اار
أحن اااء البل ااد .وش اادد ا م ااح الع ااام علا ا أو بعث ااة ا م اام املتح ااد الثاني ااة
للتحق ااق يف أنغ ااوال تش ااير ع ااامال أساس اايا يف جه ااود الس ااالم اةاري ااة،
وأو ا بت دي اادلا بقوامهااا ال ارالو لفاارت االا ااة أشااهر إض ااافية .وأو ا
أيضا جملس ا مو بأو ياأذو ماو حياص املبادأ بزيااد اوام البعثاة علا أو
ييااوو مفهومااا أو ا ف اراد اإلضااافيح لااو يتنشااروا َّإال م ا د التو اار إىل
اتفاا سالم شامر.72
ويف اةلسا ااة  ،3351املعقا ااود يف  06آذار/ما ااارس  ،0222أدرل
جملس ا مو تقرير ا مح العام يف جدول أع ال  .ودعا الارؤيس ،وافقاة
اجمللس ،رثار أنغاوال ،بنااء علا طلبا  ،إىل املشااركة يف املنا شاة بادوو أو
وج الرؤيس (فرنسا) انتباه أعضاء جملس
ييوو ل احلق يف التصويت .مث َّ
73
ا مااو إىل نااص مشاارو ارار كاااو ااد أتعااد ااالل مشاااورات سااابقة .
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ل طال عل مزيد مو املعلومات؛ انظر الفصر السابع.
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موجهااة
ووج ا انتبااالهم أيضااا إىل رسااالة م ر ااة  2آذار/مااارس َّ 0222
َّ
مااو رثلااي أنغااوال ،والربازياار ،والربتغااال ،وال ارأس ا ضاار ،وساااو تااومي
وبرينس ا ااي  ،وغيني ا ااا  -بيس ا اااو ،وموزامبي ا ااق حييل ا ااوو هب ا ااا البي ا اااو املش ا اارتح
لالجت ااا ا ول لااوزراء ارجيااة البلااداو الناطقااة بالربتغاليااة ،وإىل رسااالة
موجهة مو رثر أنغاوال ينقار هباا رساالة
م ر ة  06آذار/مارس َّ ،0222
مااو رؤاايس أنغااوال م ر ااة  05آذار/مااارس ،والرسااالتاو كلتامهااا موجهتاااو
إىل ا مح العام.72

و اال رثار أنغااوال إو اجمللاس اعت اد ااالل العاامح الساابقح عشاار
ارارات وعااد بيانااات بشااأو احلالااة يف أنغااوال ،ووضااع تاادابع إجباريااة
متتثر هلا يونيتا أبادا .ولاذا ،ةاف علا اجملت اع الادو أو يساتهدم عياع
الوس اااؤر املتاح ااة وج ااف الق ااانوو ال اادو ليفال ااة ع اادم اس اات رار معا ب ااة
الس ااياو ا نغا اوليح بس اابف أط ااا منظ ااة و’’ل ااوس االس ااتيالء علا ا
السل ة“ املستبد بقادهتاا .و اال إنا ةاف علا حيوماة أنغاوال أو تثبات
مو ناحيتها ع ق التزامها برعاد إحالل السالم واملصاحلة الوطنية ونشر
الدميقراطياة يف البلاد .و اال إو حيوماة أنغاوال عرضات يف ا وناة ا ااع
عل يونيتا أربع حقاؤاف وزارياة ووساة منا اف ناؤاف وزيار تشا ر وزار
ال ا اادفا علا ا ا مس ا ااتويات احليوم ا ا اات املركزي ا ااة وحيوم ا ااات املقاطع ا ااات
واحليومااات احملليااة .غااع أو يونيتااا ردت لألسااال قاارتح ”غااع وا عااي“
حبيااص طلباات رؤاسااة بعااس حيومااات املقاطعااات وكااذلت عااد وزارات
رؤيس ا ااية .ول ا ااو نف ا ااذت ل ا ااذه امل الب ا ااات بتقاس ا اام الس ا اال ة عل ا ا ا ا اادم
املسا ا ا ا ا اااوا لق ا ا ا ا ا ا ذلا ا ا ا ا اات دا ا ا ا ا ااالال ما ا ا ا ا ااو الشا ا ا ا ا اات عل ا ا ا ا ا ا الع ليا ا ا ا ا ااة
االنتهابيا ا ا ااة الدميقراطيا ا ا ااة و رسا ا ا ااي سا ا ا ااابقة ا ا ا ااع حيا ا ا ااص سيشا ا ا ااجع
اااس اريو عل ا ش ااو احل اارب إلح اراز ح اار راا اار .و ااا أو يونيت ااا تب ااد
اإلراد السياس ااية علا ا ف ااس النا ازا ال ااذي بدأتا ا  ،ت اارى حيوم ااة أنغ ااوال
أو ا واو ا ااد ح ا اااو للنظ ا اار يف جم وع ا ااة ااني ا ااة م ا ااو اةا ا ازاءات ض ا اادلا.
ولعا ا ا اار اجمللا ا ا ا ا اس ي ا ا ا ااود أيض ا ا ا ا ا اا أو حيا ا ا اادد أج ا ا ا ااال أ ص ا ا ا ا الس ا ا ا ااتي ال
املفاوضات.75
وذكاار رثاار جيبااوي أنَّا وفقااا للق ارار  ،)0223( 862الااذي تاخت اذ
وجف الفصر السابع ،ةف عل عيع الدول أو متتنع عو بياع وتورياد
ا س ا ا االحة واملع ا ا اادات العس ا ا اايرية إىل أنغ ا ا ااوال ،وأع ا ا اارب ع ا ا ااو لقا ا ا ا إزاء
مس ا ا ا ا ااتوى إع ا ا ا ا اااد اإلم ا ا ا ا ااداد العس ا ا ا ا اايري ال ا ا ا ا ااذي حي ا ا ا ا اادع يف أنغ ا ا ا ا ااوال
يف انته اااح ا ااار للق ا ارار املا ااذكور .و ا ااال إو ل ااذه االنتهاكا ااات تا ااذكي
ن اعاو احل اارب وتع اازز اادر اة ي ااع ،وخبا ااة يونيت ااا ،علا ا االمتن ااا ع ااو
االتفاا.76
وبعد ذلات طتارح مشارو القارار للتصاويت واعتت اد باإلعاا بو اف
القرار  ،)0222( 213ويف ما يلي نص :

________
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َّ
إو جملس ا مو؛
إذ يعيد تأكيد راره  )0220( 626امل ر  31أيار/مايو  0220وعياع
القرارات الالحقة ذات الصلة؛
وإذ يشااع إىل البياااو ال ااذي أدىل ب ا رؤاايس جمل ااس ا مااو يف  01ش ااباط/
فرباير 0222؛
و د نظر يف تقرير ا مح العام امل ر  2آذار/مارس 0222؛
وإذ ي كااد جمااددا ا مهيااة الااا يعلقهااا عل ا التنفيااذ التااام التفا ااات الساالم
نغوال و رارات جملس ا مو ذات الصلة؛
وفعااال لألماام املتحااد يف أنغااوال
وإذا ي كااد جمااددا أيضااا مااا لوجااود مساات ر َّ
مااو أمهيااة يف الظ اارو الرالن ااة لتعزي ااز ع ليااة الس االم ودف ااع عجل ااة التنفي ااذ الت ااام
التفا ات السلم؛
وإذ يرحااف ااا و ااف ا مااح العااام يف تقريااره مااو تقاادم حماارز يف احملاداااات
اةارية يف لوساكا بح حيومة أنغوال واالحتااد الاوطين لالساتقالل التاام نغاوال،
برعاياة ا ماام املتحااد  ،وإذ حياص ال اارفح علا امتااام ع لياة التفاااوض علا وجا
السرعة؛
وإذ يثااين عل ا اةهااود الااا يبااذهلا ا مااح العااام ورثل ا اااااص حلاار ا زمااة
ا نغوليااة يف أ اارب و اات ريااو ،عااو طريااق التفاااوض ،يف إطااار اتفا ااات الساالم
و رارات جملس ا مو ذات الصلة؛
وإذ يثا ااين أيضا ااا عل ا ا جها ااود الا اادول املرا با ااة الا ااثالع يف ع ليا ااة السا ااالم
ا نغولي ااة ،وجه ااود منظ ااة الوح ااد ا فريقي ااة وبع ااس ال اادول اجمل اااور  ،وخبا ااة
زامبيا ،وإذ يشجعها عل موا لة جهودلا؛
وإذ ي ا ا كد ا مهاي ا ا اة ال ااا يعلقه ااا علا ا با ا اول االحت ا ا ااد ال ااوطين ب ااال حتف اام
نتاؤ االنتهابات الدميقراطية الاا أتجريات يف  31أيلاول/سابت رب  0222حتات
إشارا ا ماام املتحااد  ،والت ازام االحتاااد التزامااا تامااا باتفا ااات الساالم ،وبق ارارات
جملس ا مو ذات الصلة؛
وإذ حيااص بقااو كااال ال اارفح ،وخبا ااة االحتاااد الااوطين عل ا إبااداء أ ص ا
وحسو النية يف لذه املرحلة احلا ة مو املفاوضات يف لوسااكا،
در مو املرونة ت
وعلا االمتنااا عااو اإلتياااو بااأي فعاار ااد ي ا دي إىل تااأ ع ا تتامهااا يف موعااد
مبير؛
وإذ ي كااد أو املقااررات الااا يتهااذلا يف املسااتقبر بشااأو أنغااوال سااتأ ذ يف
االعتبااار اساات رار إابااات ال اارفح انعقاااد إرادهت ااا السياس ااية عل ا حتقيااق ساالم
داؤم؛
وإذ ي كا ااد ما ااو جديا ااد التزام ا ا باحلف ا اااع عل ا ا وح ا ااد أنغ ا ااوال وس ا ااالمتها
اإل لي ية؛
وإذ يالح اام أو ا نغا اوليح يتح ل ااوو املسا ا ولية النهاؤي ااة ع ااو النج اااح يف
تنفيذ اتفا ات السلم وأي اتفاا الحق؛
وإذ يعارب عااو لقا إزاء اساات رار القتااال وأاااره علا السااياو املاادنيح مااو
حي ااص ااس اااؤر يف ا رواح وامل تلي ااات ،ا م اار ال ااذي ي ك ااد احلاج ااة إىل و ااال
فعال ومستدام إلطالا النار؛
َّ
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وإذ يرحااف بتحسااو احلالااة اإلنسااانية العامااة يف أنغااوال ،وإو كاااو يالحاام
أو احلالة ال تزال ع يف مناطق معينة مو البلد؛
 - 0يرحف بتقرير ا مح العام امل ر  2آذار/مارس 0222؛
 - 2يا ا اادعو ال ا ا ا اارفح إىل الوفا ا ا اااء بااللتزاما ا ا ااات الا ا ا ااا أ ا ا ا ااذالا عل ا ا ا ا
عا ته ا ااا فعا ااال يف احملاداا ااات يف لوسا اااكا ،وحيثه ا ااا عل ا ا مضا اااعفة جهودمها ااا
بغي ا ااة التعجي ا اار برمت ا ااام الع ا اار بش ا ااأو النق ا اااط املتبقي ا ااة م ا ااو ج ا اادول ا ع ا ااال،
فعااال ومسااتدام إلطااالا النااار ،وإب ارام تسااوية ساال ية دوو
والتو اار إىل و ااال َّ
تسويال؛
 - 3يع ا اارب عا ا ااو با ا ااالغ لق ا ا ا ملوا ا ا االة ال ا ا اارفح ا ع ا ا ااال العسا ا اايرية
اهلجومية ،وي الف بو ال عيع لذه ا ع ال فورا؛
 - 2يقارر متديااد واليااة بعثاة ا ماام املتحااد الثانياة للتحقااق يف أنغااوال إىل
غاية  30أيار/مايو 0222؛
 - 5يعل ا ا ااو اسا ا ا ا ااتعداده ،ما ا ا ا ااو حيا ا ا ا ااص املبا ا ا ا اادأ ،و ينظا ا ا ا اار يف اإلذو
بس ا ا اارعة بزي ا ا اااد ا ا ااو البعثا ا ااة إىل مس ا ا ااتوالا الس ا ا ااابق الا ا ااذي ك ا ا اااو يبل ا ا ااغ 351
مرا ب ااا عس اايريا و  026مرا ب ااا م ااو الش اارطة و  02مودف ااا طبي ااا عس اايريا م ااع
ع اادد مناس ااف م ااو امل ااودفح امل اادنيح ال اادوليح واحمللي ااح عق ااف تق ااد ا م ااح
الع ااام تقريا ارا يفي ااد ب ااأو ال اارفح ااد تو ااال إىل اتف اااا ،وأو الظ اارو مناس اابة
لع ليا ا ااة الا ا ا َاوْز  ،وذلا ا اات تعزي ا ا ازا م ا ا ااو اجملل ا ا ااس لتسا ا ااوية يف ب ا ا اادايتها ويف أح ا ا اارل
مراحله ا ااا؛ وي ا اادعو ا ميا ا ا ا او العا ا ا ا اام إىل موا ا ا ا ا الة الته يا ا ا اط االحتي ا اااطي هل ا ااذا
الغرض؛
 - 6حياايط عل ااا ااا يضا لع با ا مااح العااام مااو اسااتعدادات وخت اايط
احتياااطي مااو أجاار وجااود مالؤاام لألماام املتحااد يف أنغااوال م ا د التو اار إىل
تسوية سل ية شاملة ،ويعيد تأكياد اساتعداده للنظار فاورا يف أي تو اية يقادمها
ا مح العام يف لذا الصدد؛
 - 7يا ااديو أي ع ا اار يي ا ااوو م ا ااو ش ا ااأن أو يه ا اادد تس ا االيم املس ا اااعد
اإلنساانية دوو عااؤق إىل عيااع ماو حيتاجوهناا يف أنغااوال ،ويعارض حياا العاااملح
عل ا ا تقا ااد املس ا ااعد اإلنسا ااانية لله ا اار ،وي ا اادعو إىل التعا اااوو التا ااام ة ي ا ااع
ا طرا ؛
 - 8يناشا ااد بقا ااو اجملت ا ااع الا اادو االسا ااتجابة بسا ااهاء للنا ااداء امل ا ا َّ
انق
املوجا مااو أجاار أنغااوال ،ويشاايد ااو
املشاارتح يف مااا بااح الوكاااالت لعااام َّ 0222
سامهوا فعال يف جهود اإلغااة اإلنسانية يف أنغوال؛
 - 2ي كااد م او جديااد الت ازام عيااع الاادول بالتنفيااذ التااام حيااام الفقاار
 02مو القرار )0223( 862؛
 - 01يقاارر ،يف ضااوء املفاوضااات املباشاار املساات ر بااح ال اارفح ،عاادم
القي ااام يف الو اات احلاض اار بف اارض الت اادابع اإلض ااافية ال اوارد يف الفق اار  26م ااو
القرار  )0223( 862ضد االحتاد الوطين لالستقالل التام نغوال ،لين ي كاد
جمددا استعداده للنظر يف أي و ات يف اختااذ اوات أ ارى يف ضاوء أماور ماو
وإماا باساتعراض
بينها تو ية مو ا مح العام َّإما بفارض لاذه التادابع اإلضاافية َّ
التدابع امل بقة حاليا؛

 - 00ي لااف إىل ا م ااح العااام أو ييف اار إب ااال اجمللااس بانتظ ااام ع ااو
تقاادم احملاداااات يف لوساااكا فضااال عااو احلالااة العساايرية واإلنسااانية يف أنغااوال،
وحتقيقا ا ااا هلا ا ااذه الغاي ا ا ااة ي لا ا ااف إىل ا ما ا ااح العا ا ااام أو يق ا ا اادم تقري ا ا ارا حبلا ا ااول 2
نيساو/أبرير 0222؛
 - 02يقرر أو يبقي لذه املسألة يد نظره النشط.

وتيل ا اات رثل ا ااة الوالي ا ااات املتح ا ااد بع ا ااد التص ا ااويت ،فقال ا اات َّ
إو
مفاوض ااات الس ااالم اةاري ااة تت ااي لل ا ارفح الفر ااة لب اادء فص اار جدي ااد،
والشرو يف ع لية إعاد البناء واملصاحلة .بيد أو لاذه الفر اة لاو تادوم
إىل ا بد .وال تقبار حيوماة الوالياات املتحاد اةهاود الرالناة الرامياة إىل
تا ااأ ع اختا اااذ ا ارارات أساسا ااية .وأشا ااارت إىل اسا ااتعداد حيوما ااة بلا اادلا
لل س اااعد يف تنفي ااذ أي اتف اااا س االم ،وش ا َّاددت علا ا أنا ا ة ااف علا ا
ا نغوليح يف املقام ا ول إبداء إراد سياسية والتحلي باملرونة والشجاعة
ليجعلوا مو السلم وا عا مل وسا.77
و ا ااال رث ا اار امل لي ا ااة املتح ا ااد َّ
إو الق ا ارار يع ا اارب ع ا ااو الت ا ازام اجملل ا ااس
بالو ول حادااات الساالم إىل امتاة ناجحاة ومبيار  .بياد أنا ال يعاود
لل جت اع الاادو أماار حتديااد تفا ااير تساوية بااح احليومااة ويونيتااا .فااأي
تسوية طويلة ا جر ةف أو يقررلا ا نغوليوو أنفسهم ساعد امل ثار
اا اااص لألم ااح الع ااام .ويوضا ا القا ارار أيض ااا أو أعض اااء جمل ااس ا م ااو
يتو عوو مو ال رفح مضاعفة جهودمها بغية التو ر إىل حر مبير.78
و ال رثر االحتاد الروسي َّ
إو بلاده َّاوت لصاا القارار نا يرسار
رسااالة واضااحة إىل ال ارفح ،ويف املقااام ا ول يونيتااا ،م دالااا أن ا يتعااح
عليه ااا مضاااعفة جهودمهااا .وأعاارب عااو لق ا إزاء ا ساااليف التسااويفية
الااا تتبعهااا يونيتااا يف حماداااات لوساااكا ،و ااال إنا ةااف إبااال ادهتااا أو
جمل ااس ا م ااو مس ااتعد لف اارض ت اادابع إض ااافية ض ااد تل اات املنظ ااة .وم ااو
ا مهيااة ياااو يف لااذا الصاادد أو يقاادم ا مااح العااام إىل جملااس ا مااو
ااالل ا ي ااام ا ول م ااو نيس اااو/أبري اار تقري ا ارا مرحلي ا اا ع ااو املفاوض ااات
املباشر اةارية كي ا يتهذ اجمللس إجراء يف الو ت املناسف.72
موجهاة ماو الارؤيس إىل
المقر ررر امل ر  02نيساو/أبرير  :0222رساالة َّ
ا مح العام
يف  30آذار/مارس  ،0222وع اال باالقرار َّ ،)0222( 213ادم
ا مح العام إىل اجمللس تقريرا عاو بعثاة ا مام املتحاد الثانياة للتحقاق يف
أنغااوال .81وذكاار ا مااح العااام يف التقرياار أن ا ااد د التو اار يف حماداااات
لوسااكا إىل اتفااا بشاأو  02ماو املباادئ ال ا  08احملادد املتصالة ساألة

________
77

املرجااع نفس ا  ،الصاافحتاو  22و  .25و ااد أباادى تعليقااات حااذر راالااة أيضااا
رثال امل لية املتحد واالحتاد الروسي.
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املصاحلة الوطنية .أما املباادئ الساتة الاا دلات دوو اتفااا فهاي املباادئ
املتعلقااة سااألة اش ارتاح يونيتااا يف أجهااز احليومااة املركزيااة واحملليااة وعل ا
مستوى املقاطعات ويف البعثات الدبلوماسية؛ ووضع إذاعة ’’فورغااو‘‘؛
وإعاااد إ امااة اإلدار احليوميااة يف كاماار أحناااء أنغااوال؛ وإعاااد رتليااات
احليومااة املوجااود حبااوز يونيت ااا إىل احليومااة ورتليااات يونيتااا املوج ااود
حبااوز احليومااة إىل يونيتااا؛ والتحاااا ن اواب يونيتااا قاعاادلم يف اة عيااة
الوطنية؛ وتقد التسهيالت املناسبة ليونيتا .وكانت إحادى لاذه النقااط
املتبقي ااة ،ول ااي مس ااألة اشا ارتاح يونيت ااا يف إدار شا ا وو الدول ااة ،ل ااي ال ااا
كانت د ع لت احملاداات طوال الشهر السابق رغم اةهود الاا باذهلا
ا مح العام شهصيا أو الا بذهلا رثل اااص .ولذا ،فقد حص ا مح
العاام كاال ال ارفح علا إباداء املروناة الالزماة للتو ار إىل تساوية شااملة،
وتلبيااة طلبااات جملااس ا مااو املتعلقااة بضاابط الاانفس يف امليااداو ،وو ااال
عي ااع ا ع ااال العس اايرية .ورغا اام تراج ااع الع لي ااات املس االحة الواسا ااعة
الن اا ،وا لت منظ ة يونيتا أع اهلا القتالياة .وحاولات حيوماة أنغاوال
مااو ناحيتهااا كااب تلاات ا ع ااال ،و اماات بع ليااات لجوميااة حماادود .
ويف م ااا يتعل ااق با نشا ا ة اإلنس ااانية ،د اار برن ااام املس اااعد يس ااع علا ا
املس ااار الص ااحي  ،ووا االت وك اااالت ا م اام املتح ااد واملنظ ااات غ ااع
احليومية توزياع املسااعد الغواياة علا الساياو املتضارريو .ورأى ا ماح
العام أو مو ا مهية ياو تعزيز الوجود امليداين لألمم املتحد حاملا يتم
التو اار إىل اتفاااا سااالم شااامر .و ااال إن ا وااااق بالتااا مااو أو امل اوارد
املالي ااة الالزم ااة س ااتتاح يف الو ا اات املناس ااف ليتس اال توطي ااد االتفا اااا يف
مرحلت ا وىل ،وهتيئة أفضر الظرو امل ينة إلجناح تنفيذه.
وبرس ااالة م ر ااة  02نيس اااو/أبري اار  ،800222أبل ااغ رؤ اايس جمل ااس
ا مو ا مح العام ا يلي:
نظر أعضااء جملاس ا ماو يف تقرياركم املا ر  30آذار/ماارس  0222عاو
بعثة ا مم املتحد الثانية للتحقق يف أنغوال.
وأعض اااء اجملل ااس يثن ااوو عل ااييم ،وعل ا ا ر ااثليم اا اااص ،وعل ا ا ال اادول
الااثالع املرا بااة ،ومنظ ااة الوحااد ا فريقيااة والاادول اجملاااور ملااا باتاذل مااو جهااود
هت ااد إىل ح اار ا زم ااة ا نغولي ااة بش ااير عاج اار ،ويعرب ااوو ع ااو أمله اام يف أو
تست ر لذه اةهود.
و د أكد أعضاء اجمللس مو جديد ا مهية الا يعلقوهنا عل االنتهااء ماو
حماداا ااات لوسا اااكا للسا االم بنجا اااح .ول ا اام ي ا ااروو أو ما ااو الض ا ااروري أو يتنا اااول
ا ط ارا القضااايا املتبقيااة بشااير يتساام بالوا عيااة وباااإلراد السياسااية الالزمااة،
وذلت يف إطار اتفا ات السلم.
ويساااور أعضاااء اجمللااس القلااق إزاء اساات رار نشااوب ا ع ااال العداؤيااة يف
أنغااوال ومااا هلااا مااو آاااار عل ا السااياو املاادنيح مااو حيااص ااساااؤر يف ا رواح
وامل تلي ااات .و ااد أعربا اوا ع ااو لقه اام الب ااالغ إزاء اس اات رار ا ع ااال العس اايرية
اهلجوميااة ،ولاام ي لبااوو إيقااا عيااع لااذه ا ع ااال عل ا الفااور ،وياادينوو أي

________
80

.S/1994/445

111

ع اار يعاارض لله اار تقااد املساااعدات اإلنسااانية حبريااة ودو ااا عاااؤق إىل عيااع
احملتاجح يف أنغوال.
وأك ااد أعضاااء اجملل ااس مااو جدي ااد اس ااتعدادلم للنظ اار يف اخت اااذ مزي ااد م ااو
اإلجاراءات وفقاا لقارارات جملاس ا ماو السااابقة ،وذلات رلناا اا حيارز ماو تقاادم
حنو التنفيذ اليامر التفا ات السلم و رارات جملس ا مو ذات الصلة.
وياارى أعضاااء اجمللااس أو حماداااات لوساااكا للساالم هلااا أمهيااة حا ااة ،ولاام
عااازموو علا موا االة ر اادلا عااو كثااف .ويف لااذا الصاادد ،طلباوا إ َّ أو أتشااع
إىل ا مهيااة الااا يعلقوهنااا عل ا تلقااي معلومااات يف الو اات املناسااف عااو حالااة
حماداات لوساكا وعو احلالة يف أنغوال.

المقرررر امل ا ر  30أيااار/مااايو ( 0222اةلسااة  :)3382الق ارار 222
()0222
يف  22أيااار/مااايو  ،0222وع ااال بااالقرار  ،)0222( 213ا َّادم
ا مح العام إىل اجمللس تقريرا عاو بعثاة ا مام املتحاد الثانياة للتحقاق يف
أنغ ااوال .82وذك اار ا م ااح الع ااام يف التقري اار أنا ا ااد د النظ اار يف املس اااؤر
ا رى املتبقية مو جدول أع ال لوساكا ،أي إمتام الع لياة االنتهابياة،
والوالي ااة املقبل ااة لألم اام املتح ااد يف أنغ ااوال ،ودور ال اادول ال ااثالع املرا ب ااة
التفا ات السالم؛ وأن د د التو ر يف  5أيار/مايو  0222إىل اتفاا
بشااأو مسااألة إمتااام الع ليااة االنتهابيااة ،وليااو تتهااذ بعااد أي ارارات
بشأو املساؤر الست احملدد الا تشا لير ماو بينهاا مساألة اشارتاح يونيتاا
يف إدار شا وو الدولاة أكثار املسااؤر إااار للهاال  .و اال إنا يعياد ،يف
لذا الصدد ،تأكيد نداؤ الاذي يادعو فيا كاال ال ارفح إىل إباداء املروناة
الالزمة للتو ر إىل تسوية شاملة.
وأعاارب ا مااح العااام ع ااا يساااوره مااو لااق إزاء اساات رار القتااال يف
عيااع أحناااء البلااد ،وأاااره املاادمر علا اجملت ااع ا نغااو  .وناشااد اجمللااس أو
حيص ال رفح عل اختاذ اا وات الالزمة لتهيئة أجواء الثقة يف حماداات
لوساااكا .وذكاار ا مااح العااام أن ا يف حالااة إب ارام بروتوك اول لوساااكا ،فرن ا
يأماار أو يصااب برمياااو اجمللااس الباات علا الفااور يف تعزيااز وجااود ا ماام
املتحد يف أنغوال .بيد أنَّ إذا تسفر احملاداات عو نتاؤ إةابية ،فر اا
يود اجمللس النظر يف اختاذ ما يلزم مو إجراءات تش ر البت يف مستقبر
البعثااة .وأو ا ا مااح العااام باإلبقاااء يف لااذه ا اناااء علا ليياار البعثااة
وواليتها دوو تغيع ،ومتديد والية البعثة لفرت االاة أشهر أ رى.
ويف اةلس ا ااة  ،3382املعق ا ااود يف  30أي ا ااار/م ا ااايو  ،0222أدرل
جملااس ا مااو تقرياار ا مااح العااام يف جاادول أع ال ا  .وبعااد إ ارار جاادول
ا ع ااال ،دعااا اجمللااس رثلااي أنغااوال والربتغااال ،بناااء عل ا طلبه ااا ،إىل
وج ا
املشاااركة يف املنا شااة ،باادوو أو ييااوو هل ااا احلااق يف التصااويت .مث َّ
الرؤيس (نيجعيا) انتباه أعضاء اجمللس إىل نص مشرو رار كاو د أتعد
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يف أانا اااء مشا اااورات سا ااابقة  ،وتا ااال التنقيحا ااات املزما ااع إد اهلا ااا عل ا ا
ووجا أيضااا انتبااالهم إىل رسااالة م ر ااة 30
املشاارو يف شاايل امل ااتَّ .
موجهة مو رثر أنغوال إىل رؤيس جملس ا مو تتض و
أيار/مايو َّ 0222
اؤ ااة ب ااآ ر الع ااروض احليومي ااة بش ااأو مش اااركة يونيت ااا يف إدار شا ا وو
الدولة.82
و ااال رثاار أنغااوال إنا يف حااح يثااين علا ا مااح العااام لتقريااره ،فاارو
لديا حتفظااات علا اإلشااار الاوارد فيا بشااأو مسااتقبر البعثااة .و ااال إو
حيوم ااة بل ااده ألزم اات نفس ااها من ااذ بداي ااة ا زم ااة ال ااا أعقب اات الع لي ااة
االنتهابي ااة برة اااد ح اار سا اريع ،وب ااادرت بالتف اااوض م ااع يونيت ااا .غ ااع أو
يونيتااا اساات رت ااالل العااامح املاضاايح يف تصااعيد الن ازا ودلاات ت ا ر
عا ااو ع ا ااد الشا اارو يف املفاوضا ااات .مث إو ا ارارات جملا ااس ا ما ااو الا ااا
تتض و تدابع إجبارية تنفذ عل حنو كامر ،و ميارس اجملت ع الادو
ضغوطا عل يونيتا حل لها عل إبداء مزيد مو املرونة .ويف الو ت ذاتا ،
مورست عل حيوماة أنغاوال ضاغوط جدياد طلباا لتاو ي املروناة .وتارى
احليومااة أو جهااود يونيتااا مااو أجاار إ نااا ا ماام املتحااد بسااحف واهتااا
م ااو أنغ ااوال ،يف الو اات ال ااذي تض ا لع فيا ا ا م اام املتح ااد لن اااح ب اادور
حيااوي يف احملاولااة املبذولااة يف لوساااكا مااو أجاار إعاااد إحااالل السااالم،
ليس اات بنا ااَّاء وت اانم ع ااو س ااوء ني ااة .ودف ااع ب ااأو ارتف ااا ع اادد الع لي ااات
العسيرية ماا كااو لا أو حيادع لاوال الادعم املتوا ار الاذي تتلقااه يونيتاا
م ااو زاؤ ااع يف م ااا يش ااير انتهاك ااا ااار ا للحظ اار املف ااروض عل ا توري ااد
ا ساالحة والو ااود إليهااا .و ااال َّ
إو حيومااة بلااده لااديها أدلااة علا ذلاات،
ولي ت لف إىل جملس ا مو أو يوعز إىل ةنة اةزاءات بريفاد فريق إىل
زاؤع إلجراء حتقيق للتأكد مو احة االهتاماات ،وتو اي اجمللاس بو اال
لذا الدعم .و اال أيضاا َّ
إو تاورط زاؤاع يشاير عادوانا يف ضاوء التعرياال
85
الذي وضعت ا مم املتحد يف عام  0272ملفهوم العدواو .
وذك اار رثا اار الربتغا ااال أو املفاوضا ااات ال مييا ااو متديا اادلا إىل ما ااا ال
هناية .وةف أو يرسر جملس ا مو إىل ال رفح إشار واضحة و وية بأو
اجملت ااع الاادو يتو ااع منه ااا التو اار إىل اتفاااا يف غضااوو فاارت معقولااة.
وة ا ااف أيض ا ااا أو يي ا ااوو اجملل ا ااس مس ا ااتعدا العت ا اااد ت ا اادابع أ ا اارى إذا
ل ا اازم ا م ا اار .وأض ا ااا ا اااؤال إنَّا ا ا ة ا ااف أَّال يسا ا ا اجملل ا ااس باس ا اات رار
انتهاكات رارات ذات الصالة حياص َّ
إو لاذه االنتهاكاات ،باإلضاافة إىل
ما متثل مو استهفا بسل ة اجمللس ،يرتتف عليها أار سال يف ع لياة
السالم.86
و ااال رث اار الربازي اار َّ
إو مش اارو الق ارار ل اايس جم اارد مش اارو لت دي ااد
’’روتيااين‘‘ لواليااة البعثااة .فالت ديااد لفاارت شااهر إ ااا لااو انعياااس اللت ازام
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اجملت ااع الاادو باالنتهاااء عاااجال مااو املفاوضااات .وسيصااوت وفااد بلااده
لص ااا مش اارو الق ارار يف انتظ ااار أو حي اادد اجملل ااس ،عن ااد نظ ااره ااني ااة يف
مسألة أنغوال ،كيال مييو لتوسيع وجاود ا مام املتحاد أو يساالم علا
أفضر َو ْج يف إةاد تسوية سل ية شاملة.87
والحم رثر إسبانيا أو مشرو القرار سي دد والية البعثة ح 31
حزيراو/يوني  0222فقاط .و اال إو االساتعراض املقبار ةاف أو يياوو
مستفيضااا ،وةااف ،إذا ل اازم ا ماار ،معا ب ااة ال اار املس ا ول عااو ت ااأ ع
حماداات الساالم .وسايتو ال التازام اجملت اع الادو يف املساتقبر أكثار ماو
أي و اات مض ا عل ا ساالوح ال ارفح .و ااال ،يف معاارض تشااديده عل ا
التازام عيااع الاادول باالمتثااال الصااارم لتاادابع اإلنفاااذ ،إنَّا ةااف أو حتقااق
ةنة اةزاءات يف ادعاءات أنغوال بو و انتهاكات.88
وبعااد ذلاات طتارح مشاارو الق ارار ،بصاايغت َّ
املنقحااة شاافويا يف شاايل
امل ت ،للتصويت واعتت د باإلعا بو ف القرار  ،)0222( 222ويف
ما يلي نص :
َّ
إو جملس ا مو،
إذ ي كاد مااو جدياد اراره  )0220( 626املا ر  31أيااار /مااايو 0220
وعيع القرارات الالحقة ذات الصلة،
املوجها ااة إىل
وإذ يشا ااع إىل الرسا ااالة امل ر ا ااة  02نيسا اااو/أبريا اار  0222و َّ
ا مح العام مو رؤيس جملس ا مو،
و د نظر يف تقرير ا مح العام امل ر  22أيار/مايو ،0222
وإذ ي كا ااد ما ااو جديا ااد التزام ا ا باحلف ا اااع عل ا ا وح ا ااد أنغ ا ااوال وس ا ااالمتها
اإل لي ية،
وإذ يياارر تأكيااد ا مهيااة الااا يعلقهااا عل ا التنفيااذ التااام التفا ااات الساالم
و رارات جملس ا مو ذات الصلة،
وإذ يياارر أيضااا تأكيااد أمهيااة الاادعم الااذي تقدما ا ماام املتحااد يف تعزيااز
ع لية السلم ومتهيد السبير أمام التنفيذ التام التفا ات السلم،
وإذ يث ااين علا ا اةه ااود ال ااا يب ااذهلا امل ث اار اا اااص لألم ااح الع ااام وال اادول
الثالع املرا بة لع لياة السالم يف أنغاوال ومنظ اة الوحاد ا فريقياة وبعاس الادول
اجملاور  ،وال ساي ا زامبياا ،ويشاجعهم علا موا الة جهاودلم هباد إةااد حار
مبير لألزمة ا نغولياة ماو االل املفاوضاات يف إطاار اتفا اات السالم و ارارات
جملس ا مو ذات الصلة،
وإذ يش ااع إىل اس ااتعداده م ااو حي ااص املب اادأ ،وفق ااا لقا اراره )0222( 213
امل ا ر  06آذار/م ااارس  ،0222للنظ اار يف اإلذو ف ااورا بزياااد اوام بعث ااة ا م اام
املتحد الثانية للتحقق يف أنغوال إىل سابق مستوالا،
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وإذ يالحاام ببااالغ القلااق ،مااع ذلاات ،اادد الع ليااات العساايرية يف عيااع
أحناااء إ لاايم أنغااوال ،رااا يساابف اساات رار معانااا السااياو املاادنيح وإعا ااة التنفيااذ
الفعَّال للوالية احلالية للبعثة،
وإذ يسا ا اااوره با ا ااالغ القلا ا ااق إزاء االنتهاك ا ا ااات امل ا ا اادع و وعه ا ا ااا للت ا ا اادابع
ال ا اوارد يف الفق ا اار  02ما ااو ا اراره  )0223( 862امل ا ا ر  05أيلا ااول/سا اابت رب
،0222
وإذ يساااوره القلااق أيضااا إزاء إطالااة أمااد حماداااات الساالم يف لوساااكا ،وإذ
ي كااد مااو جديااد ا مهيااة الااا يعلقهااا عل ا الو ااول هبااذه احملاداااات إىل امتااة
فورية وناجحة،
وإذ ي كااد أو عل ا عاااتق ا نغ اوليح تقااع املس ا ولية يف هنايااة امل ااا عااو
النجاح يف تنفيذ اتفا ات السلم وأي اتفاا الحق،
وإذ يياارر تأكي ااد نداؤ ا القااوي حليوم ااة عهوري ااة أنغااوال واالحت اااد ال ااوطين
لالسااتقالل التااام نغااوال أو يبااديا مااا يلاازم مااو حسااو النيااة واملرونااة للتو اار إىل
تسوية مبير وشاملة يف حماداات السلم يف لوساكا،
 - 0يرحف بتقرير ا مح العام امل ر  22أيار/مايو 0222؛
 - 2يقاارر أو مياادد واليااة بعثااة ا ماام املتحااد الثانيااة للتحقااق يف أنغااوال
ح  31حزيراو/يوني 0222؛
 - 3ي كااد أو الق ارارات الااا ساايتهذلا مسااتقبال بشااأو أنغااوال س اعاع
فيها مدى ما يبدي ال رفاو مو إراد سياسية لتحقيق سلم داؤم؛
 - 2يرحف بقبول حيوماة عهورياة أنغاوال ،ر ياا ،لل قرتحاات املقدماة
بشاأو املصاااحلة الوطنياة مااو امل ثار اااااص لألماح العااام والادول الااثالع املرا بااة
لع لية السلم يف أنغوال ،وحيص االحتاد الوطين لالستقالل التاام نغاوال علا أو
حياذو حااذولا ،ويشااجع كااال ال ارافح علا االنتهاااء ،دوو مزيااد مااو التسااويال،
مااو وضااع التفا ااير املعلقااة ااا يسا بالو ااول حاداااات الساالم يف لوساااكا
إىل امتة ناجحة؛
 - 5ي ك ااد م ااو جدي ااد اس ااتعداده للنظ اار ف ااورا يف أي تو اايات يق اادمها
ا مح العام لتوسيع ن ااا وجاود ا مام املتحاد يف أنغاوال يف حالاة التو ار إىل
تسوية سل ية شاملة؛
 - 6يعلو اعتزام إعاد النظر يف دور ا مم املتحد يف أنغاوال يف حالاة
عاادم التو اار يف لوساااكا إىل اتفاااا بش ااأو الساالم باار انقضاااء الواليااة امل ااد
لبعثة ا مم املتحد الثانية للتحقق يف أنغوال؛
 - 7يقاارر ،يف ضااوء املفاوضااات املباش اار املساات ر بااح ال اارفح ،ع اادم
القيام يف الو ت الرالو بفرض التدابع اإلضافية الوارد يف الفقر  26ماو القارار
 )0223( 862ض ا ا ا ا ااد االحت ا ا ا ا اااد الا ا ا ا ااوطين ،ولين ا ا ا ا ا ييا ا ا ا اارر اإلع ا ا ا ا اراب ع ا ا ا ا ااو
اساتعداده للنظار يف أي و اات يف اختااذ اوات أ ارى يف ضاوء أمااور ماو بينهااا
تو ااية م ااو ا م ااح الع ااام إم ااا بف اارض الت اادابع اإلض ااافية وإم ااا باس ااتعراض تل اات
امل بقة حاليا؛
 - 8ي كااد مااو جدي ااد االلت ازام الوا ااع عل ا عي ااع ال اادول بالتنفي ااذ التااام
حيام الفقر  02مو القرار )0223( 862؛
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 - 2يشااجف بقااو اادد ا ع ااال العساايرية يف عيااع أحناااء أنغااوال رااا
يتنااا س مااع الق ارار  )0222( 213ويياارر م البت ا كااال ال اارفح و ااال عي ااع
الع ليات العسيرية اهلجومية عل الفور؛
 - 01يشجف بقو كاذلت ،يف لاذا الصادد ،تادلور احلالاة اإلنساانية،
ويااديو ا ع ااال الااا تعاارض لله اار جهااود اإلغااااة اإلنسااانية ،وعيااع ا ع ااال
الا ااا متنا ااع حركا ااة اإلغااا ااة اإلنسا ااانية وحركا ااة ما ااودفي اإلغااا ااة اإلنسا ااانية حبريا ااة
ودوو يد؛
 - 00يثا ااين عل ا ا ال ا اادول ووكا اااالت ا م ا اام املتح ا ااد واملنظ ا ااات غ ا ااع
احليوميااة الااا أسااه ت بالفعاار يف جهااود اإلغااااة ،ويناشااد بقااو عيااع الاادول
وج ا ا ا
ووك ا اااالت ا م ا اام املتح ا ااد واملنظ ا ااات غ ا ااع احليومي ا ااة أو تق ا اادم عل ا ا ا َّ
السرعة املزيد ماو املسااعدات إىل أنغاوال ماو أجار تلبياة االحتياجاات اإلنساانية
املتزايد ؛
 - 02ي لااف إىل ا مااح العااام أو يقاادم إىل اجمللااس جاارد أو يتحقااق
تق اادم ،وعل ا أي ح ااال باار  31حزي اراو/يوني ا  ،0222تقري ارا ع ااو حمادا ااات
الساالم يف لوساااكا وعااو اساات رار تااوافر اإلراد السياسااية لاادى ال اارفح لتحقيااق
سلم داؤم ،مع تو يات بشأو وجود ا مم املتحد مستقبال يف أنغوال؛
 - 03يقرر إبقاء املسألة يد نظره النشط.

وتيلم رثر فرنسا بعد التصويت ،فح َّاذر ماو أو بلاده لاو يارتدد يف
إعاد النظر يف وجود ا مم املتحاد ونشار ’’ اوذات زرا‘‘ إضاافية إذا
يست ع ال رفاو االتفاا.82
وكذلت ،ال رثر امل لياة املتحاد َّ
إو اجمللاس سيضا ر ،إذا ياتم
التو اار إىل اتف اااا يف هناي ااة حزيا اراو/يونيا ا  ،إىل إع اااد النظ اار يف ال اادور
املقبر لألمم املتحد يف أنغوال .ويف لذه احلالة ،سييوو اجمللس مستعدا
أيضا للنظر يف أي و ت يف اختاذ تدابع أ رى ضد يونيتا.21
وشدد رثر االحتاد الروسي أيضا عل إميانية اعت اد تدابع أ رى
ضد يونيتا ،واحلاجة إىل تعجير ع ار ةناة جملاس ا ماو املنشاأ وجاف
القرار .20)0223( 862
المقرر امل ر  31حزيراو/يوني ( 0222اةلسة  :)3325القرار 232
()0222
يف  21حزي ا اراو/يوني ا ا  ،0222وع ا ااال ب ا ااالقرار ،)0222( 222
دَّم ا مح العام إىل اجمللس تقريرا عو بعثة ا مم املتحد الثانية للتحقق
يف أنغاوال .22وذكاار ا ماح العااام يف التقريار أنا اد د التو اار إىل اتفاااا
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بش ا ااأو ك ا اار املب ا ااادئ احمل ا اادد باس ا ااتثناء مس ا ااألة املص ا اااحلة الوطني ا ااة ،أي
يف ما ا ا ااا يتعلا ا ا ااق بالتحديا ا ا ااد بتا ا ا ااوفع التسا ا ا ااهيالت املناسا ا ا اابة إىل يونيتا ا ا ااا.
ويف م ا ا ااا يتعل ا ا ااق ب ا ا ااال راؤق ،ا ا ااال َّ
إو املس ا ا اااؤر ال ا ا ااثالع ا ش ا ا ااد إا ا ا ااار
لله ااال تتعل ااق ش اااركة يونيت ااا يف إدار شا ا وو الدول ااة ،وإع اااد إ ام ااة
إدار احليوم ا ا ا ااة يف عي ا ا ا ااع أحن ا ا ا اااء أنغ ا ا ا ااوال؛ ووض ا ا ا ااع رؤ ا ا ا اايس يونيت ا ا ا ااا يف
املسا ا ااتقبر .و ا ا ااد طرح ا ا اات ا م ا ا اام املتح ا ا ااد وال ا ا اادول املرا ب ا ا ااة ال ا ا ااثالع،
بع ا ا ا ااد مش ا ا ا اااورات ميثف ا ا ا ااة ،ع ا ا ا ااددا م ا ا ا ااو املقرتح ا ا ا ااات بش ا ا ا ااأو توزي ا ا ا ااع
منا ف حيومية عليا علا يونيتاا .ويف  28أياار/ماايو  ،0222وافقات
احليومااة عل ا ل ااذه املقرتحااات .ويف  8حزي اراو/يوني ا  ،0222أعلن اات
يونيت ا ا ااا أهن ا ا ااا تقب ا ا اار املقرتح ا ا ااات ولينه ا ا ااا ت ل ا ا ااف منص ا ا اابا إض ا ا ااافيا م ا ا ااو
منا ف احليم .و د أوض رثر ا مح العام أو املقرتحات تشير كال
ال يتج ازأ .و ااال ا مااح العااام يف لااذا الصاادد إن ا  ،إذا مااا أ اارت يونيتااا
علا رفضااها بااول جم وعااة املقرتحااات برمتهااا ،ااد ينظاار يف اختاااذ تاادابع
أ رى.
وذك ا اار ا م ا ااح الع ا ااام أيض ا ااا أو ك ا ااال ال ا ا ارفح ييثف ا اااو ع لياهت ا ااا
العساايرية يف كاماار أحناااء البلااد ،رااا لَّااال ساااؤر فادحااة وأضارارا كبااع
بامل تليات وزاد مو معانا السياو .و د كاو أيضا الست رار الع ليات
أار يف احلالة اإلنسانية يدعو لألسال .وباإلضافة إىل تو يت إىل اجمللس
بااأو حيااص عل ا التعليااق الفااوري لل عااارح ،أو ا ا مااح العااام اجمللااس
أيضا بأو يضغط عل احليومة ويونيتا لييفال عل الفور تقد تصاري
وض انات أمنية إليصاال املسااعد الغواياة إىل عياع البلادات ،واالمتناا
عو أي ع ر د يعرض لله ر سالمة ا فراد العااملح يف جماال اإلغاااة
أو يع ر توزيع املساعد اإلنسانية عل الشعف ا نغو  .وأو أيضاا
بت دي ااد والي ااة البعث ااة لف اارت االا ااة أش ااهر أ اارى .و ااال إن ا ا  ،إذا تس اال
التو اار إىل اتفاااا يف غضااوو لااذه الفاارت  ،ساايوفد عل ا الفااور بعثااة إىل
أنغ ااوال لالط ااال علا ا الوض ااع وإع ااداد تو اايات أ اارى لعرض ااها علا ا
اجمللس.
ويف إضافة للتقرير ،أو ا مح العاام ،إزاء اسات رار تادلور احلالاة
اإلنسااانية يف أنغااوال ،ب ااأو حيااص اجمللااس ال ارفح ،وخبا ااة يونيتااا ،عل ا
اختاذ اإلجراءات الالزمة للس اح باستئنا املساعد اإلنسانية يف عياع
أجزاء البلد.
ويف اةلسااة  ،3325املعقااود يف  31حزي اراو/يوني ا  ،0222أدرل
جملااس ا مااو تقرياار ا مااح العااام يف جاادول أع ال ا  .وبعااد إ ارار جاادول
ا ع ااال ،دع ااا اجملل ااس رث اار أنغ ااوال ،بن اااء علا ا طلبا ا  ،إىل املش اااركة يف
وجا الارؤيس (عت اااو)
املنا شااة باادوو أو ييااوو لا احلااق يف التصااويت.مث َّ
انتبا اااه أعضا اااء اجمللا ااس إىل نا ااص مشا اارو ا ارار كا اااو ا ااد أتعا ااد يف أانا اااء
23
ووج ا ا ا انتب ا ااالهم أيض ا ااا إىل رس ا ااالة م ر ا ااة 28
مش ا اااورات س ا ااابقة َّ .
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ا مو.22
وذك اار رث اار أنغ ااوال أو حيوم ااة بل ااده كان اات متيقن ااة ،عن اادما بل اات
مقرتحا ااات الوسا اااطة الا ااا تا اانص عل ا ا زيا اااد مشا اااركة يونيتا ااا يف أجها ااز
احليومة املركزية وعل مستوى حيومات املقاطعات واحليومات احمللية،
مو أو يونيتا ستحذو حذولا .بيد أو يونيتا َّادمت م الاف أ ارى ،راا
ياادل بوض ااوح عل ا ع اادم اس ااتعدادلا لل ااد ول يف ح اار تفاوض ااي .وم ااو
ااالحيات جملا ااس ا م ااو اختا اااذ عيا ااع الت اادابع املتاحا ااة ل ا ا ملنا ااع فشا اار
حماداااات السااالم بساابف تعناات يونيتااا .ف حاداااات لوساااكا غ اات حا
ا و أكثاار مااو  21يف املاؤااة مااو املساااؤر املدرجااة يف جاادول ا ع ااال،
والبنااد الوحيااد املتبقااي إ ااا ينتظاار بااول يونيتااا جمل وعااة املقرتحااات .وت يااد
حيومة بلده حبازم التادابع املاذكور يف الفقار  5ماو مشارو القارار ،وإو
كان اات ت اارى أو ف اارت السا ا اح ل ااي أط ااول ر ااا ينبغ ااي وأن ا يتع ااح ف اارض
التاادابع بصااور تلقاؤيااة .وت يااد حيومااة بلااده أيضااا حتديااد أجاار أ ص ا
لالنتهاء مو احملاداات.25
وذكاار رثاار االحتاااد الروسااي أو يونيتااا ،بتصااعيدلا املنهجااي مل البهااا
وضا ا ارهبا ع ا اارض احل ا اااؤط بقا ا ارارات جمل ا ااس ا م ا ااو الس ا ااابقة و قرتح ا ااات
الوساطة ،إ ا رب اجمللس عل فرض جزاءات إضافيةَّ .
وحذر مو أن ماا
يبااد اجمللااس أي حاازم ضااد يونيتااا ،فاارو يادهتااا الااا تضااع العرا ياار ر ااا
تعتربه تسالال مو اجمللس إزاءلا.26
وبعد ذلات طتارح مشارو القارار للتصاويت واعتت اد باإلعاا بو اف
القرار  ،)0222( 232ويف ما يلي نص :
َّ
إو جملس ا مو،

إذ ي كااد مااو جديااد اراره  )0220( 626امل ا ر  31أيااار/مااايو 0220
وعيع القرارات الالحقة ذات الصلة،
و د نظر يف تقرير ا مح العام امل ر  21حزيراو/يوني ،0222
وإذ ي كا ااد ما ااو جديا ااد التزام ا ا باحلف ا اااع عل ا ا وح ا ااد أنغ ا ااوال وس ا ااالمتها
اإل لي ية،
وإذ يياارر تأكيااد ا مهيااة الااا يعلقهااا عل ا التنفيااذ التااام التفا ااات الساالم
و رارات جملس ا مو ذات الصلة،
وإذ يياارر أيضااا تأكيااد أمهيااة الاادعم الااذي تقدما ا ماام املتحااد يف تعزيااز
ع لية السلم ودفع عجلة التنفيذ التام التفا ات السلم،
وإذ ي كااد ا مهيااة الااا يعلقهااا عل ا بااول االحتاااد الااوطين لالسااتقالل التااام
نغ ا ا ااوال ب ا ا ااال حتف ا ا اام نت ا ا اااؤ االنتهاب ا ا ااات الدميقراطي ا ا ااة ال ا ا ااا أتجري ا ا اات يف 31

________
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أيلول/سبت رب  0222حتت ر ابة ا مم املتحااد  ،والت ازام االحتااد الوطن ااي التزاماا
تاما باتفا ات السلم وبقرارات جملس ا مو ذات الصلة،
وإذ ي كااد أيضااا أو رارات ا املقبلااة بشااأو أنغااوال سااتأ ذ يف االعتبااار ماادى
ما يبدي ال رفاو مو إراد سياسية لتحقيق سلم داؤم،
وإذ حي ااص بقا ااو كا ااال ال ا اارفح ،و ا ا ااة االحتا اااد الا ااوطين ،عل ا ا التحلا ااي
بأ ص ا اادر مااو املرونااة وحسااو النيااة يف لااذه املرحلااة احلا ااة مااو املفاوضااات
اةاري ااة يف لوس اااكا ،وعلا ا االمتن ااا ع ااو القي ااام ب ااأي أع ااال ميي ااو أو تا ا ر
إمتامها يف و ت مبير وبنجاح،
وإذ يث ااين علا ا اةه ااود ال ااا يب ااذهلا ا م ااح الع ااام ورثلا ا اا اااص وال اادول
الثالع املرا بة لع لياة السالم يف أنغاوال ومنظ اة الوحاد ا فريقياة وبعاس الادول
اجملاااور  ،وال سااي ا زامبيااا ،وإذ يشااجعهم عل ا موا االة جهااودلم هبااد إةاااد
حاار مبي اار لألزمااة ا نغوليااة م ااو ااالل املفاوضااات يف إطااار اتفا ااات الس االم
و رارات جملس ا مو ذات الصلة،
وإذ يشااع إىل اسااتعداده ،مااو حيااص املباادأ ،وفقااا لق اراره )0222( 222
املا ا ر  30أي ااار/م ااايو  ،0222للنظ اار يف اإلذو ف ااورا بزي اااد ا اوام بعث ااة ا م اام
املتحد الثانية للتحقق يف أنغوال إىل مستوالا السابق،
وإذ يالحم ببالغ القلق ،مع ذلت ،تيااال الع ليات العسايرية يف عياع
أحناااء إ لاايم أنغااوال ،رااا يساابف معانااا واسااعة الن اااا للسااياو املاادنيح ويعااوا
الفع ااال للوالي ااة احلالي ااة
ا تت ااام حمادا ااات الس االم يف لوس اااكات بنج اااح والتنفي ااذ َّ
للبعثة،
وإذ يساوره بالغ القلق إزاء االنتهاكات املدع و وعها للتادابع الاوارد يف
الفقر  02مو راره  )0223( 862امل ر  05أيلول/سبت رب ،0223

وإذ يساااوره القلااق أيضااا إزاء إطالااة أمااد حماداااات الساالم يف لوساااكا ،وإذ
ي ك ااد م ااو جديا ااد ا مهيا ااة الا ااا يعلقها ااا عل ا ا ا تتا ااام لا ااذه احملاداا ااات عا اااجال
وبنجاح،

وإذ ي كااد أو عل ا عاااتق ا نغولي ا ا اح تقااع املس ا ا ا ا ولية ف ا ا اي هنايا ا اة امل ااا
عو النجاح يف تنفيذ اتفا ات السلم وأي اتفاا الحق،
 - 0يرحف بتقرير ا مح العام امل ر  21حزيراو/يوني 0222؛
 - 2يقاارر أو مياادد واليااة بعثااة ا ماام املتحااد الثانيااة للتحقااق يف أنغااوال
ح  31أيلول/سبت رب 0222؛
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 - 5يعلااو اس ااتعداده لف اارض تاادابع إض ااافية ض ااد االحت اااد الااوطين عل ا
النح ااو الا اوارد يف الفق اار  26م ااو القا ارار  ،)0223( 862إذا يقب اار االحت اااد
الا اوطين ر ي ااا ،حبل ااول  30مت ااوز/يوليا ا  ،0222اجمل وع ااة اليامل ااة لل قرتح ااات
املتعلق ااة باملص اااحلة الوطني ااة ال ااا اادمها امل ث اار اا اااص لألم ااح الع ااام وال اادول
الثالع املرا بة ،ويعلو كذلت أنا يف تلات احلالاة سايقرر ماا سيفرضا ماو تادابع
أ رى؛
 - 6يرح ااف ااا يق ااوم ب ا ا ا م ااح الع ااام م ااو أع ااال حتض ااعية و ااط
ملواجها ااة ال ا اوارئ لتحقيا ااق وجا ااود مناسا ااف لألما اام املتحا ااد يف أنغا ااوال م ا ا د
التو ر إىل تسوية سل ية شاملة ،وي كد مو جديد استعداده للنظر فورا يف أي
تو يات يقدمها ا مح العام يف لذا الصدد؛
 - 7يعلو اعتزام استعراض دور ا مم املتحد يف أنغاوال يف حالاة عادم
التو ر يف لوساكا إىل اتفاا للسلم بر موعد انتهاء الوالية احملدد للبعثة؛
 - 8ي كااد مااو جدي ااد االلت ازام الوا ااع عل ا عي ااع ال اادول بالتنفي ااذ التااام
حي ا ااام الفق ا اار  02م ا ااو القا ا ارار )0223( 862؛ ويف ل ا ااذا الس ا ااياا ،حي ا ااص
ال اادولتح اجمل اااورتح اللت ااح تس ااتجيبا حا ا ا و اس ااتجابة جولري ااة لل لب ااات
املقدم ااة م ااو ةن ااة جمل ااس ا م ااو املنش ااأ ع ااال ب ااالقرار  )0223( 862بش ااأو
أنغااوال للحصااول عل ا املعلومااات الالزمااة املتعلقااة باالنتهاكااات املاادع و وعهااا
للجزاءات أو تستجيبا لتلت ال لبات عل الفور ،وي لف إىل اللجناة أو تقادم
تقريا ا ارا إىل اجملل ا ااس ،حبل ا ااول  05مت ا ااوز/يوليا ا ا  ،0222بش ا ااأو االمتث ا ااال لنظ ا ااام
اةزاءات ،و ا اة بشاأو االنتهاكاات احملت لاة لاذلت النظاام ماو جاناف تلي اا
الدولتح اجملاورتح؛
 - 2يعاارب عااو اسااتياؤ الشااديد لتيااااال ا ع ااال العساايرية اهلجوميااة
يف عي ااع أحناااء أنغ ااوال ر ااا يتن ااا س م ااع الق ارار  ،)0222( 222ويياارر تأكي ااد
طلب إىل كال ال رفح و ال عيع الع ليات العسيرية عل الفور؛
 - 01يع اارب عا ااو اسا ااتياؤ كا ااذلت ،يف لا ااذا الصا اادد ،لتا اادلور احلالا ااة
اإلنسانية ،ويديو بشد ا ع ال الاا تعارض لله ار جهاود اإلغاااة اإلنساانية،
وعيا ااع ا ع ا ااال الا ااا متنا ااع حركا ااة اإلغااا ااة اإلنسا ااانية وحركا ااة ما ااودفي اإلغااا ااة
اإلنسانية حبرية ودوو يد؛
 - 00حي ااص بق ااو  ،ك ااال ال اارفح علا ا القي ااام ،ف ااورا ،ا ان التص اااري
والضا انات ا منياة إلمادادات اإلغاااة إىل عياع ا مااكو ،واالمتناا عاو القياام
ب ااأي ع اار ميي ااو أو يع اارض لله اار س ااالمة م ااودفي اإلغاا ااة أو خي اار بتوزي ااع
املساعد اإلنسانية عل الشعف ا نغو ؛

 - 3ي لا ا ااف إىل كا ا ا ااال ال ا ا ا اارفح الوفا ا ا اااء بااللتزاما ا ا ااات الا ا ا ااا أ ا ا ا ااذالا
عل ا ا عاتقه ا ااا يف احملاداا ااات يف لوسا اااكا ،وحيثه ا ااا عل ا ا مضا اااعفة جهودمها ااا
هب ا ا ا ااد التعجي ا ا ا اار برمت ا ا ا ااام الع ا ا ا اار بش ا ا ا ااأو النق ا ا ا اااط املتبقي ا ا ا ااة علا ا ا ا ا ج ا ا ا اادول
ا ع ااال ،وحتقيااق و ااال فعَّااال ومسااتدام إلطااالا النااار ،وإب ارام تسااوية ساال ية
دوو تسويال؛

 - 02يثا ااين عل ا ا ال ا اادول ووكا اااالت ا م ا اام املتح ا ااد واملنظ ا ااات غ ا ااع
احليومي ا ااة ال ا ااا أس ا ااه ت بالفع ا اار يف جه ا ااود اإلغاا ا ااة ،ويناش ا ااد عي ا ااع ال ا اادول
ووكاااالت ا ماام املتحااد واملنظ ااات غااع احليوميااة أو تقاادم علا وجا الساارعة
املزيد مو املساعدات إىل أنغوال لتلبية االحتياجات اإلنسانية املتزايد ؛

املقدماة
 - 2يرحف بقبول حيوماة عهورياة أنغاوال ،ر ياا ،لل قرتحاات َّ
بشاأو املصاااحلة الوطنياة مااو امل ثار اااااص لألماح العااام والادول الااثالع املرا بااة
لع ليااة الساالم ا نغوليااة ،وحيااص بقااو االحتاااد الااوطين لالسااتقالل التااام نغااوال
عل أو حيذو حذولا؛

 - 03ي لف إىل ا مح العام أو ييفار إعاالم اجمللاس بانتظاام بالتقادم
احملا ارز يف حمادا ااات الس االم يف لوس اااكا ،وك ااذلت باحلال ااة العس اايرية واإلنس ااانية
الساااؤد يف أنغااوال ،وي لااف إىل ا مااح العااام ،لتحقيااق لااذه الغايااة ،أو يق اادم
تقريرا يف موعد أ صاه  30متوز/يولي 0222؛
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 - 02يقرر إبقاء املسألة يد نظره النشط.

وتيلاام رثاار فرنسااا بعااد التصااويت ،فقااال َّ
إو اجمللااس أمهاار ال ارفح
مارارا لالنتهاااء مااو املفاوضااات ،وأو ’’ اارب اجمللااس ااد نفااد‘‘ .و ااال َّ
إو
فرنس ااا ت اادعو يونيت ااا إىل با ااول املقرتح ااات برمته ااا أو مواجه ااة ج ا ازاءات
جديد  .واساتدرح يقاول إناَّ يشادد علا أو لاد اجمللاس لايس املعا باة
وإ ااا لااو ،علا العيااس ،املسااامهة يف إعاااد إحااالل السااالم والدميقراطيااة
يف أنغوال .وتيريسا هلاذه الاروح ،أعااد اجمللاس تأكياد اساتعداده رفاع اوام
البعثة حاملا يتم التو ر إىل اتفاا.27
وأشار رثر الواليات املتحد إىل أو القرار يع اي للقااد ا نغاوليح
ي ا اااريو ،أوهل ا ااا أو املع ا ااارح ة ا ااف أو تتو ا ااال يف كام ا اار أحن ا اااء البل ا ااد،
واانيه ااا أو يونيت ااا ة ااف أو تقب اار مقرتح ااات الوس اااطة بش ااأو املص اااحلة
الوطنية الا بلتها احليومة بالفعر.28
و ااال رثاار امل ليااة املتحااد َّ
إو مشاارو الق ارار يعيااس وجهااة نظاار
اجمللا ا اس املته ااذ باإلع ااا ول ااي أو املفاوضا ا اات ال ميي ااو متديا ا ا ادلا إىل
مااا ال هنايااة .وأعاارب عااو القلااق إزاء تصااعيد ا ع ااال القتاليااة ،و ااال إنَّا
ل اايس ب اااملقبول وال املث اار أو يوا اار ال رف اااو لج اهت ااا العس اايرية يف
الو ت ذات الذي ةرياو في مفاوضات بالتوازي مع ذلت.22
المق ر ررر امل ر  02آب/أغس ا س (0222اةلا اسة  :)3207بيا ااو مو
الرؤ ايس
يف  22متااوز/يولي ا  ،0222وع ااال بااالقرار  ،)0222( 232اادَّم
ا مح العام إىل اجمللس تقريرا عاو بعثاة ا مام املتحاد الثانياة للتحقاق يف
أنغوال .011وذكر ا مح العام يف التقرير أو رثل اااص سافر إىل أنغوال
يف  08حزيراو/يوني إلجراء حماداات ماع رؤايس يونيتاا ،وإىل كااب تااوو
يف  23حزي اراو/يوني ا لالجت اا مااع رؤاايس جنااوب أفريقيااا .وعقااد رثل ا
اااص أيضا اجت اعات مع عدد مو القااد ا فار اة بغياة تساوية مساألة
مشاااركة يونيتااا يف إدار شا وو الدولااة ،ااا يف ذلاات املركااز اااااص بارؤيس
يونيتااا وغااعه مااو كبااار املس ا ولح .ويف  7متااوز/يولي ا  ،استضااا ال ارؤيس
مانااديال اجت ااا ااة يف بريتوريااا حضااره روساااء أنغااوال وزاؤااع وموزامبيااق،
تق اارر فيا ا تفعي اار ع اار ةن ااة أم ااو ودف ااا ب ااح أنغ ااوال وزاؤ ااع بع ااد ط ااول
انق ااا  .و ااال َّ
إو حيوم ااة أنغ ااوال ويونيت ااا ينظا اراو يف ن ااص حل اار وس ااط
ا رتحتا ا مام املتحااد بشاأو ال راؤاق املتعلقااة بتحقياق املصااحلة الوطنيااة.
والحاام ا مااح العااام أو التقادم احملاارز يف حماداااات لوساااكا كاااو حماادودا

________

 27املرجع نفس  ،الصفحة  ،00و اد أدىل بتعليقاات راالاة راثال الوالياات املتحاد
وامل لية املتحد .
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بااالرغم مااو لااذه اةهااود .وأعاارب عااو أمل ا يف أو حتسااو الزيااار املتو عااة
للس اايد س ااافي إىل بريتوري ااا ،ب اادعو م ااو الا ارؤيس مان ااديال ،احت اااالت
تسوية املساؤر املعلقة .وناشد ا مح العام اجمللس أو حياص كاال ال ارفح
عل و ال ا ع ال العداؤياة ماو ذلات احلاح فصااعدا واالمتناا عاو أي
ع ر مو شأن أو يعارض ساالمة ع اال اإلغاااة لله ار أو يق اع توزياع
املس ا اااعد اإلنس ا ااانية .وأع ا اااد تأكي ا ااد اعتزام ا ا ا إيف ا اااد فري ا ااق متق ا اادم إىل
أنغااوال إلعااداد تو اايات أ اارى ،يف حالااة مااا إذا د التو اار إىل اتفاااا
شامر.
ويف اةلسة  ،3207املعقود يف  02آب/أغس س  ،0222أدرل
جملااس ا مااو تقرياار ا مااح العااام يف جاادول أع ال ا  .وبعااد إ ارار جاادول
ا ع ااال ،دع ااا اجملل ااس رث اار أنغ ااوال ،بن اااء علا ا طلبا ا  ،إىل املش اااركة يف
ووج ا ال ارؤيس (االحتاااد
املنا شااة باادوو أو ييااوو ل ا احلااق يف التصااويتَّ .
الروس ااي) انتب اااه أعض اااء اجملل ااس إىل رس ااالتح ما ا ر تح  28مت ااوز/يولي ا ا
و  3آب/أغس ا س 0222مااوجهتح مااو رثاار أنغااوال إىل رؤاايس جملااس
ا مو وا مي ا او العام عل الت اوا  .010و اال إن ا ا اد أتذو لا  ،يف أعقااب
مشاااورات أجرياات يف مااا بااح أعضاااء اجمللااس ،بااأو يااد  ،بالنيابااة عااو
اجمللس ،بالبياو التا :012
اسااتعرض جملااس ا مااو تقرياار ا مااح العااام امل ا ر  22متااوز/يولي ا 0222
بشأو احلالة يف أنغوال ،املقدم ع ال بقرار جملس ا مو .)0222( 232
ويثااين جملااس ا مااو عل ا اةهااود الدووبااة الااا بااذهلا ا مااح العااام ورثل ا
اااص والدول الثالع املرا بة لع لياة السالم يف أنغاوال ويشاجعهم علا موا الة
جه ااودلم لوض ااع ح ااد للح اارب ا للي ااة امل اادمر وإح ااالل الس االم يف أنغ ااوال ع ااو
طري ااق املفاوض ااات يف إط ااار ”اتفا ااات الس االم“ و ا ارارات جمل ااس ا م ااو ذات
الصلة .وحيص كاال ماو حيوماة أنغاوال واالحتااد الاوطين لالساتقالل التاام نغاوال
(يونيتا) عل تقد تعاوهن ا اليامر غاع املقياد إىل امل ثار ااااص لألماح العاام
ليتس ا اال الو ا ااول باحث ا ااات الس ا االم يف لوس ا اااكا إىل هناي ا ااة ناجح ا ااة يف أ ا اارب
و ت ريو.
ويع اارب جمل ااس ا م ااو ،م ااع ذل اات ،ع ااو نف اااد ااربه الواضا ا إزاء ال ااابع
املديد لل فاوضات وحيذر مو أن ال مييو تأ ع ع لية السلم إىل ماا ال هناياة.
ويعتقد جملس ا ماو أو اتفا اا شاامال وعاادال للسالم لاو يف متنااول الياد وحياص
االحت اااد ال ااوطين لالس ااتقالل نغا اوال بق ااو علا ا إده ااار التزاما ا بالس االم و ب ااول
جم وع ااة املقرتح ااات اليامل ااة ال ااا اادمها امل ث اار اا اااص لألم ااح الع ااام وال اادول
الثالع املرا بة.
ويعرب جملاس ا ماو عاو تقاديره للجهاود الاا باذهلا رؤايس عهورياة زامبياا
السيد  .شيلوبا تأييدا لع لية السلم يف لوساكا.

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

وع ااالو عل ا ا ذل اات ،يع اارب جمل ااس ا م ااو ع ااو امتنان ا ا لا ارؤيس عهوري ااة
جنوب أفريقيا السيد و .مانديال الذي عرض يد املعونة ملسااعد ال ارفح علا
استي ال ع لية السلم يف لوساكا ،ويوافق اجمللس عل أو لذه اةهاود املفياد
حتتال إىل بعس الو ت ليي ت ي مثارلا.
وتأسيسا ا ااا عل ا ا ا ذلا ا اات ،يقا ا اارر جملا ا ااس ا ما ا ااو أو ي جا ا اار م تا ا ااا فا ا اارض
تا اادابع إض ا ااافية ض ا ااد االحت ا اااد الا ااوطين لالس ا ااتقالل التا ااام نغ ا ااوال عل ا ا النح ا ااو
املش ا ااار إليا ا ا يف الفق ا اار  5م ا ااو ا ا اراره  .)0222( 232وي ك ا ااد جمل ا ااس ا م ا ااو
اسااتعداده لفاارض تاادابع إضااافية ضااد االحتاااد الااوطين لالسااتقالل التااام نغااوال
إذا م ا ااا وا ا اار االحت ا اااد رف ا ااس ب ا ااول ا رتاح ا ااات الوس ا اااطة املتعلق ا ااة باملص ا اااحلة
الوطني ا ااة يف غض ا ااوو ش ا ااهر آب/أغس ا ا س .ويعل ا ااو جمل ا ااس ا م ا ااو أن ا ا س ا اايبدأ
بتج يع اؤ ة بتدابع رينة مو لذا القبير وأن لو يتقبار أي راطلاة يف ع لياة
السلم.
وي ااذكر جملا ااس ا ما ااو ما ااو جدي ااد كا ااال ال ا اارفح أو ا ع ا ااال العسا اايرية
اهلجوميااة هتاادد كاار مااا د إحارازه مااو تقاادم لغايااة ا و يف لوساااكا وأو أي مزيااة
عسايرية ميدانياة تيتييياة ال تسااوي ااساااؤر الضاه ة يف املعاناا البشارية الااا
يدفعها شعف أنغوال حاليا.
ويعرب جملس ا مو عو أسف إزاء ا ع ال الا يقوم هباا ال رفااو كالمهاا
وال سااي ا (يونيتااا) والااا أفضاات إىل تاادلور احلالااة البش ارية ،ويااذكر أيضااا كااال
ال رفح س وليته ا بتسهير إيصال اإلمدادات اإلنسانية .ويدعو جملس ا مو
ال اارفح إىل اختاااذ اا اوات الضاارورية الااا تيفاار إميانيااة اسااتئنا الاارحالت
الغواية إىل ماالجني وكويتو.
وإو اجملل ا ا ااس إذ يش ا ا ااع إىل تقري ا ا اار ةن ا ا ااة جمل ا ا ااس ا م ا ا ااو املنش ا ا ااأ ع ا ا ااال
ب ا ا ا ا ا ا ا ااالقرار  )0223( 862بش ا ا ا ا ا ا ا ااأو احلال ا ا ا ا ا ا ا ااة يف أنغ ا ا ا ا ا ا ا ااوال (،)S/1994/825
ي ا ااذكر حيوم ا ااات ال ا اادول ا عض ا اااء املعني ا ااة بالتزامه ا ااا بررس ا ااال ردود جولري ا ااة
عل ا ا ا طلبا ا ااات اللجنا ا ااة للحصا ا ااول عل ا ا ا املعلوما ا ااات امل لوبا ا ااة يف ما ا ااا يتعل ا ا ااق
بانتهاكا ااات اة ا ازاءات املزعوما ااة ،وحيثها ااا عل ا ا القيا ااام با ااذلت عل ا ا حنا ااو فعَّا ااال
ودوو مزي ا ا ااد م ا ا ااو الت ا ا ااأ ع .وس ا ا اايتناول اجملل ا ا ااس ،علا ا ا ا س ا ا اابير االس ا ا ااتعجال،
مس ااألة تع اااوو تل اات ال اادول ال ااا ترس اار إىل اللجن ااة لغاي ااة ا و ردا مرض اايا،
لي ااي يته ااذ اإلجا اراء املناسا ا ا اف بشا ا ا اأهنا يف حا ا ا اال ع اادم تلق ااي ل ا اذا ال اارد علا ا
الفور.

المق رررر املا ا ر  2أيل ااول/س اابت رب ( 0222اةلس ااة  :)3223بي اااو م ااو
الرؤيس
يف اةلسا ااة  ،3223املعقا ااود يف  2أيلا ااول/سا اابت رب  ،0222دعا ااا
جملس ا مو رثر أنغوال ،بناء عل طلب  ،إىل املشاركة يف املنا شاة بادوو
ووج ا ال ارؤيس (إساابانيا) انتباااه أعضاااء
أو ييااوو ل ا احلااق يف التصااويتَّ .
موجه ااة م ااو رث اار
اجملل ااس إىل رس ااالة م ر ااة  2أيل ااول/س اابت رب َّ 0222
أنغ ااوال إىل رؤ اايس جمل ااس ا م ااو .013و ااال إناَّ ا ااد أتذو لا ا  ،يف أعق اااب
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مشاااورات أجرياات يف مااا بااح أعضاااء اجمللااس ،بااأو يااد بالبياااو التااا
نيابة عو اجمللس:012

حياايط جملااس ا مااو عل ااا باملعلومااات الااا نقلتهااا إلي ا ا مان اة العامااة عااو
املوجه ا ااة م ا ااو االحت ا اااد ال ا ااوطين
احلال ا ااة يف أنغ ا ااوال ،ال س ا ااي ا يف ض ا ااوء الرس ا ااالة َّ
لالستقالل التام نغوال (يونيتا) يف  5أيلول/سبت رب  0222إىل امل ثر ااااص
لألمح العام .ويعترب اجمللس أو لذه الرسالة تشير القبول الر ي امل لاوب ماو
جانف يونيتا لل ج وعة الياملاة ماو املقرتحاات املتعلقاة باملصااحلة الوطنياة الاا
دمها إليها يف  28أيار/مايو  0222امل ثر اااص لألمح العام ورثلاو الادول
الثالع املرا بة لع لية السلم ا نغولية.
إو جملااس ا مااو يرحااف هبااذا الت ااور .فبقبااول يونيتااا لل ج وعااة الياملااة
لل قرتحاات ،تيااوو اد اسااتوفت املت لباات املنصااوص عليهاا يف لااذا الشااأو يف
ا ارار جمل ااس ا م ااو  .)0222( 232ويف ل ااذا الص اادد ،ويف ض ااوء املفاوض ااات
اةاريااة حاليااا ،وافااق جملااس ا مااو عل ا أالَّ ينظاار يف الو اات احلاضاار يف فاارض
ت اادابع إض ااافية ض ااد يونيت ااا عل ا النح ااو املب ااح يف الفق اار  26م ااو القا ارار 862
(.)0223
وياارى جملااس ا مااو أن ا  ،وبعااد أو بلاات حيومااة أنغااوال ويونيتااا اجمل وعااة
الياملة ملقرتحات املصاحلة الوطنية ،أ ب ال ريق رهدا الستي ال مفاوضات
لوسااكا يف و ات مبيار ماو أجاار التو ار إىل اتفااا شاامر يف إطاار ”اتفا ااات
الساالم“ ،و ارارات جملااس ا مااو ذات الصاالة .وحيااص اجمللااس كااال ال اارفح علا
التو اار عل ا ا اتف اااا ب اار انته اااء الوالي ااة احلالي ااة لبعث ااة ا م اام املتح ااد الثاني ااة
للتحقا ا ا ااق يف أنغا ا ا ااوال يف  31أيلا ا ا ااول/سا ا ا اابت رب  .0222وي كا ا ا ااد اجمللا ا ا ااس ما ا ا ااو
جدي ااد عزم ا ا عل ا ا إع اااد النظ اار يف ال اادور ال ااذي تض ا ا لع ب ا ا ا م اام املتح ااد
مس ااتقبال يف أنغ ااوال يف حا ا االة عا ا ادم التو ا ا ار إىل اتفا ا ااا للس ا ا الم حبا ا الول ذل اات
التارين.
جراء است رار النزا املسال يف
وال يزال جملس ا مو يشعر بقلق بالغ مو َّ
أنغااوال .ولااو يياارر م البت ا ال اارفح بااالتو ال عااو عي ااع الع ليااات العس اايرية
اهلجومية ،ويذكرمها مر أ رى باأو كار لاذه ا ع اال هتادد احت ااالت التو ار
إىل ساالم عااو طريااق التفاااوض .ك ااا أو اةهااود الراميااة إىل َجاين مزايااا عساايرية
صع ا جر ،والتسويال يف حماداات لوساكا للسلم ،لو تع ر إالَّ عل إطالة
أم ااد الص ارا واس اات رار معان ااا الش ااعف ا نغ ااو  ،و اار اجملت ااع ال اادو ع ااو
املشاركة يف تقد املساعد إىل أنغوال.
ويع ا اارب جمل ا ااس ا م ا ااو ع ا ااو لقا ا ا الب ا ااالغ إزاء أي ع ا اار يترتي ا ااف ض ا ااد
مااودفي ا ماام املتحااد وغااعلم مااو املااودفح الاادوليح يف أنغااوال ،ويناشااد عيااع
ا طا ا ارا ضا ا ا او أم ا ااو وس ا ااالمة م ا ااودفي ورتلي ا ااات ا م ا اام املتح ا ااد وعي ا ااع
املنظ ات اإلنسانية .وي كد جملس ا مو أمهية تسهير احلركة امل لقة إلمادادات
اإلغااااة اإلنسااانية وللعاااملح يف تقااد املساااعد اإلنسااانية يف عيااع أحناااء إ لاايم
أنغوال.
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المق ر ر ررر امل ا ا ر  22أيلا ااول/سا اابت رب (0222اةلسا ااة  :)3230الق ا ارار
)0222( 225
يف  07أيل ااول/س اابت رب  ،0222وع ااال ب ااالقرار ،)0222( 232
دَّم ا مح العام إىل اجمللس تقريرا عو بعثة ا مم املتحد الثانية للتحقق
يف أنغوال .015وذكر ا مح العام يف التقرير أن أوفاد بعثاة رفيعاة املساتوى
إىل أنغوال إلعداد تقييم عو حالة جهود ا مم املتحد يف جماالت نع
السا ااالم ،وحفا اام السا ااالم ،وا نش ا ا ة اإلنسا ااانية .و ا ااد اتس ا ا ت احلالا ااة
العساايرية بزياااد يف ا ع ااال العداؤيااة .ولناااح أنباااء عل ا ن اااا واسااع
تفيد بقيام القوات املسلحة ا نغولية ويونيتا حبشد واهت ا يف عد أجزاء
مو البلد ،والتألف للقيام هبج ات وع ليات لجومية أ رى .أما علا
املس ااتوى اإلنس اااين ،فق ااد وا االت وك اااالت ا م اام املتح ااد واملنظ ااات
غ ا ا ااع احليومي ا ا ااة تعزي ا ا ااز اا ا ا ااط لتنفي ا ا ااذ ل ا ا ااة تشا ا ا ا ر البل ا ا ااد بأس ا ا ااره
للتوعيا ا ااة با لغا ا ااام ووضا ا ااع اس ا ا ارتاتيجية ع ا ا اار شا ا اااملة بشا ا ااأو ا لغا ا ااام.
ويتوا ا ا ا اار االس ا ا ا ااتعداد بش ا ا ا ااأو ا ع ا ا ا ااال املتعلق ا ا ا ااة با ا ا ا اربام التسا ا ا ا اري
وإعاد اإلدمال.
و ال ا مح العام إو الت ورات يف لوساكا كانت مشجعة ،وخبا ة
بااول يونيتااا ر يااا جمل وعااة املقرتحااات بشااأو املصاااحلة الوطنيااة .بيااد أو
احلاجاة تاادعو إىل باذل جهااود إضاافية للتو اار بسارعة إىل ا تتااام ناااج
حملاداات السالم .وباإلضافة إىل ذلت ،فرن يف حح سيتبق عل جهود
ا مم املتحد  ،يتعح عل ال رفح االستفاد مو االنفرال الذي ج َّاد يف
حماداا ااات السا ااالم يف ا ونا ااة ا ا ااع  .والحا اام ا ما ااح العا ااام أيضا ااا أو
اسات رار ا ع ااال العداؤياة يف كامار أحنااء البلااد يهادد التقاادم احملارز حا
ووج االنتباه إىل اساتئنا اهلج اات علا املاودفح الادوليح ماو
ا وَّ .
العا ا اااملح يف جما ا ااال اإلغااا ا ااة ،فحا ا ااص كا ا ااال ال ا ا ارفح ،وخبا ا ا ااة يونيتا ا ااا،
عل ا التع اااوو م ااع ا م اام املتح ااد وكفال ااة إيص ااال اإلم اادادات اإلنس ااانية
دوو ع ا اااؤق إىل عي ا ااع املن ا اااطق .و ا ااال إناَّ ا ا يو ا ااي يف ا ان ا اااء بت دي ا ااد
واليا ا ا ا ا ااة البعثا ا ا ا ا ااة ما ا ا ا ا اار أ ا ا ا ا ا اارى لفا ا ا ا ا اارت صا ا ا ا ا ااع ح ا ا ا ا ا ا  31تش ا ا ا ا ا اريو
الث ا ا اااين/ن ا ا ااوف رب  ،0222إلتاح ا ا ااة متس ا ا ااع م ا ا ااو الو ا ا اات لالنته ا ا اااء م ا ا ااو
احملادا ا ااات ،واجت اع ا ااات املتابع ا ااة ب ا ااح امل ثل ا ااح العس ا اايريح لل ا ا ارفح،
وتو يا ا ا اع بروتا ا ا اوكوالت لوس ا ا ا ااكا وإجنا اااز ا ع ا ااال التحضيا ا ا ا ارية لتوس ا ا ايع
البعثة.
ويف اةلسة  ،3230املعقود يف  22أيلاول/سابت رب  ،0222أدرل
جملااس ا مااو تقرياار ا مااح العااام يف جاادول أع ال ا  .وبعااد إ ارار جاادول
ا ع ا ااال ،دع ا ااا اجملل ا ااس رث ا اار أنغ ا ااوال ،بن ا اااء عل ا ا طلب ا ا  ،إىل املش ا اااركة
ووج ا ا ا ا ا
يف املنا ش ا ا ا ا ااة ب ا ا ا ا اادوو أو يي ا ا ا ا ااوو ل ا ا ا ا ا احل ا ا ا ا ااق يف التص ا ا ا ا ااويتَّ .
ال ارؤيس (إساابانيا) انتباااه أعضاااء اجمللااس إىل نااص مشاارو ارار كاااو ااد
أتعا ا ا ااد يف أانا ا ا اااء مشا ا ا اااورات سا ا ا ااابقة ،وكا ا ا ااذلت إىل رسا ا ا ااالة م ر ا ا ا ااة 2
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موجه ا ا ا ا ااة م ا ا ا ا ااو رث ا ا ا ا اار أنغ ا ا ا ا ااوال إىل رؤ ا ا ا ا اايس
أيل ا ا ا ا ااول/س ا ا ا ا اابت رب َّ 0222
جملس ا مو.016
وبعد ذلات طتارح مشارو القارار للتصاويت واعتت اد باإلعاا بو اف
القرار  ،)0222( 225ويف ما يلي نص :
َّ
إو جملس ا مو،
إذ يعي ااد تأكي ااد ا اراره  ،)0220( 626امل ا ا ر  31أي ااار/م ااايو ،0220
وعيع رارات الالحقة ذات الصلة،
وإذ يشع إىل البياو الذي أدىل ب رؤيس جملس ا مو يف  2أيلول/سبت رب
،0222
و ا ااد نظا اار يف تقري ا اار ا م ا ااح الع ا ااام امل ا ا ر  07أيل ا ااول/س ا اابت رب ،0222
ويف التقري ا اار الش ا اافوي ال ا ااذي أدىل با ا ا مبعواا ا ا اا ا اااص يف  23أيل ا ااول/س ا اابت رب
،0222
وإذ يعيد تأكيد التزام باحلفاع عل وحد أنغوال وسالمتها اإل لي ية،
وإذ ي كد أيضا أو القارارات الاا سايتهذلا يف املساتقبر بشاأو دور ا مام
املتح ااد املقب اار يف أنغ ااوال س ااتأ ذ يف االعتب ااار م اادى إده ااار ال اارفح حتليه ااا
باإلراد السياسية لتحقيق سلم داؤم،
وإذ يثين عل اةهود الاا يباذهلا ا ماح العاام ورثلا ااااص ورثلاو الادول
ال ااثالع املرا ب ااة لع لي ااة الس االم يف أنغ ااوال ،ومنظ ااة الوح ااد ا فريقي ااة ،وبع ااس
ال اادول اجمل اااور  ،وإذ يش ااجعهم علا ا موا االة جه ااودلم الرامي ااة إىل إة اااد ح اار
مبير لألزمة ا نغولية مو الل املفاوضات يف إطار اتفا ات السالم ،و ارارات
جملس ا مو ذات الصلة،
وإذ ييرر اإلعراب عو بالغ لق الست رار ا ع ال القتالياة العسايرية يف
عيااع أحناااء إ لاايم أنغااوال ،رااا يساابف للسااياو املاادنيح معانااا شااديد ويعر اار
التو اار إىل امتااة ناجحااة حملاداااات الساالم يف لوساااكا والتنفيااذ الفعلااي للواليااة
احلالية لبعثة ا مم املتحد الثانية للتحقق يف أنغوال،
وإذ يس اااوره ب ااالغ القل ااق إزاء م ااا يتا ا لدع حدواا ا م ااو انتهاك ااات للت اادابع
امل ااذكور يف الفق اار  02م ااو ا اراره  )0223( 862امل ا ا ر  05أيل ااول/س اابت رب
،0223
وإذ تقلقا ا أيض ااا اس اات الة ما ااد حمادا ااات السا االم يف لوس اااكا ،وإذ يعيا ااد
تأكيد ا مهية الا يعلقها عل اال تتام السريع والناج هلذه احملاداات،
 - 0يرح ااف بتقري اار ا م ااح الع ااام امل ا ا ر  07أيل ااول/س اابت رب ،0222
وبالتقرير الشفوي الذي أدىل ب مبعوا اااص يف  23أيلول/سبت رب 0222؛
 - 2يقرر متديد والية بعثة ا مم املتحد الثانية للتحقاق يف أنغاوال حا
 30تشريو ا ول/أكتوبر 0222؛
 - 3ي ل ا ااف إىل ال ا ا اارفح كليه ا ا ااا أو يفيا ا ااا بااللتزاما ا ااات الا ا ااا س ا ا اابق
أو أ ا ااذالا عل ا ا ا عاتقه ا ااا ا ا ااالل حمادا ا ااات الس ا االم يف لوس ا اااكا ،وحيثه ا ا ااا
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عل ا اسااتي ال مفاوض اااهت ا بأس اار م ااا مييااو وب ااذل ك اار جه ااد الزم للتو اار
إىل التو يا ا ا ا اع عل ا ا ا اتفا ا ا ااا لوس ا ا ا ااكا ر ي ا ا ا اا با ا ا ار  30تش ا ا ا اريو ا ول/أكت ا ااوبر
0222؛
 - 2يعلااو يف لااذا السااياا أنا لااو يقباار أي إعا ااة جديااد أو تسااويال
جديد يف ع لية السلم؛
 - 5يعل ااو ك ااذلت أنا ا  ،نظا ارا لقب ااول االحت اااد ال ااوطين لالس ااتقالل الت ااام
نغااوال ر يااا لياماار جم وعااة اال رتاحااات املقدمااة مااو امل ثاار اااااص لألمااح
العام والدول الثالع املرا بة ،ونظرا لل فاوضات الداؤر حاليا ،فرن لو ينظر يف
الو ت الرالو يف فرض تادابع إضاافية ضاد االحتااد الاوطين علا النحاو املباح يف
الفقر  26مو راره )0223( 862؛
 - 6يياارر اإلعاراب عااو اعتزاما أو يعيااد النظاار ،يف أي و اات ،يف دور
ا مم املتحد يف أنغوال يف حالة عدم التو ر إىل اتفاا سلم يف لوساكا؛
 - 7يشجف بقو تيثياال ا ع اال العسايرية اهلجومياة يف عياع أحنااء
أنغوال ،الفا للقرار  )0222( 232امل ر  31حزيراو/يونيا  ،0222وييارر
مر أ رى طلب أو يو ال ال رفاو كالمها ،فورا ،عيع الع ليات العسيرية؛
 - 8ي ك ااد اسا ااتعداده للنظا اار يف اإلذو بسا اارعة ،جا اارد تو يا ااع ال ا اارفح
ب ااا حر ا وىل عل ا االتف اااا ،وتو ي ااا ل اادعم ذل اات االتف اااا يف أتوىل وأح اارل
مراحل ا  ،ب اارجراء زي اااد سا اريعة يف اوام بعث ااة ا م اام املتح ااد الثاني ااة للتحق ااق يف
أنغوال ،حبيص يعود إىل املستوى الذي كاو مأذونا ب يف السابق؛
 - 2ي كد كذلت استعداده للنظر بسارعة يف أي تو اية يقادمها ا ماح
العام مو أجر توسيع وجود ا مم املتحد يف أنغاوال وذلات جارد التو ياع ر ياا
عل االتفاا املنتظر إبرام يف لوساكا؛
 - 01ي ااديو أي ع اار ،ااا يف ذل اات زر ا لغ ااام الربي ااة ،يه اادد تق ااد
املساااعد اإلنسااانية بااال عرا ياار إىل كاار مااو حيتاجهااا يف أنغااوال ويعاارض لله اار
حيااا العاااملح يف جمااال اإلغااااة اإلنسااانية ،وياادعو عيااع ا ط ارا  ،وال سااي ا
االحتاد الوطين ،إىل إبداء تعاون التام يف لذا اجملال؛
 - 00يع اارب ع ااو ب ااالغ لق ا ا إزاء ا تف اااء أش ااهاص م ااو الع اااملح يف
اإلغااااة اإلنسااانية يف  27آب/أغس ا س  ،0222وي الااف ا ط ارا املس ا ولة
عو ذلات باأو تفارل عانهم فاورا ،وي لاف إىل عياع ا طارا  ،وال ساي ا االحتااد
الوطين ،أو تتعاوو تعاونا تاما يف التحقيق الاذي ريا ا مام املتحاد يف مساألة
ا تفاؤهم؛
 - 02يثا ااين عل ا ا ال ا اادول ووكا اااالت ا م ا اام املتح ا ااد واملنظ ا ااات غ ا ااع
احليوميا ااة ال ا ااا س ا اابق أو س ا ااامهت يف جها ااود اإلغاا ا ااة ،ويناش ا ااد عي ا ااع ال ا اادول
ووكاالت ا مم املتحد واملنظ ات غع احليومية أو متد أنغوال ،بسرعة ،باملزيد
مو املساعد بغية تلبية االحتياجات اإلنسانية املتزايد ؛
 - 03يالحم ماع القلاق اسات رار ورود تقاارير تفياد حبادوع انتهاكاات
حي ااام الفق اار  02م ااو ا اراره  ،)0223( 862ويع ااد تأكي ااد واج ااف ال اادول
ا عضاء ،عيعا ،بتنفيذ ذلت القرار تنفيذا تاما؛
 - 02ي لف إىل ا مح العام أو ييفار إعاالم اجمللاس بانتظاام بالتقادم
احمل ا َارز يف حمادا ااات لوس اااكا ،وك ااذلت باحلال ااة العس اايرية واإلنس ااانية يف أنغ ااوال،
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وي لف إىل ا مح العام ،هلذه الغاية ،أو يقادم إليا تقريارا يف موعاد أ صااه 21
تشريو ا ول/أكتوبر 0222؛
 - 05يقرر إبقاء لذه املسألة يد نظره النشط.

المقر رررر امل ا ا ر  27تش ا اريو ا ول/أكتا ااوبر ( 0222اةلسا ااة :)3255
القرار )0222( 252
يف  21تش اريو ا ول/أكتااوبر  ،0222وع ااال بق ارار اجمللااس 225
( ،)0222اادَّم ا مااح العااام إىل اجمللااس تقريارا عااو بعثااة ا ماام املتحااد
الثانية للتحقق يف أنغوال يتض و النتاؤ الا تو لت إليها البعثة املوفاد
إىل أنغ ا ااوال .017و ا ااد ذك ا اارت البعث ا ااة أو مفه ا ااوم الع لي ا ااات املتو ا ااا يف
الته يط لل وارئ لتوسايع وجاود ا مام املتحاد يف أنغاوال يتساق ع وماا
ما ااع املبا ااادئ وال راؤا ااق الا ااا د االتفا اااا عليها ااا ح ا ا ا و يف لوسا اااكا.
وستنفذ اا ة التنفيذية عل االع مراحر ،لي( :أ) فت االشتباح باح
القا اوات احليومي ااة و ا اوات يونيت ااا ،ويعقبا ا نش اار مرا با ااي ا م اام املتح ااد
العسيريح ومرا بح مو أفراد شرطتها لر د و ال إطالا النار والتحقاق
من ؛ (ب) ر د وات ا مم املتحد حلفام الساالم لو اال إطاالا الناار
والتحقااق من ا  ،و يااع اوات يونيتااا ،وعااع وخت ازيو ا ساالحة والااذ ع ،
وع لي ااة التسا اري  ،وتش اايير القا اوات ا نغولي ااة املس االحة ،وإع اااد دما ا
الش اارطة؛ (ل) توحي ااد أنش ا ة املص اااحلة الوطني ااة ،واالنته اااء م ااو الع لي ااة
االنتهابية.
و ال ا مح العام إو حماداات السالم د لت يف مرحلتها ا ع ،
ومااو املتو ااع أو يتبااع االنتهاااء منهااا ،ااا يف ذلاات االتفاااا عل ا جاادول
زم ااين لتنفي ااذ بروتوك ااول لوس اااكا ،التو ي ااع ب ااا حر ا وىل عل ا اتف اااا،
واجت ا بشأو ال راؤق التقنية إلعاد إحالل و ال إطالا النار ،وتو يع
كال القاؤاديو علا الربوتوكاول ،وإنفااذ و اال إطاالا الناار بصافة ر ياة.
وحص ا مح العام كاال ال ارفح علا أو يباذال كار اةهاود لالنتهااء ماو
حمادا ااات الس ااالم حبل ااول  30تشا اريو ا ول/أكت ااوبر  0222وكفال ااة أو
تس اافر يف أ اارب و اات احملادا ااات العس اايرية الالحق ااة ع ااو اتف اااا بش ااأو
املس اااؤر العس اايرية اهلام ااة املتبقي ااة .وأو ا ا م ااح الع ااام بت دي ااد والي ااة
البعثااة الثانيااة ح ا  31تش اريو الثاااين/نااوف رب  .0222و ااال إو اجمللااس
ر ا يود النظر يف اختااذ ارار آناذاح لا ذو برعااد اوام البعثاة إىل مساتواه
السااابق .وساايت لف توطيااد السااالم أيضااا موا االة دعاام اجملت ااع الاادو
لاربام املساااعد اإلنسااانية الااا تن ااوي علا عنا اار يتصاار اليثااع منهااا
مباشار بتنفياذ بروتوكاول لوسااكا .ولاذا ،فارو ماو ا مهياة يااو أو حياارتم
ال رفاو ،وخبا ة يونيتا ،حياد ا فراد العاملح يف جمال اإلغااة اإلنساانية
والتعا اااوو ما ااع ا ما اام املتحا ااد يف حتديا ااد أما اااكو وجا ااود ع ا ااال اإلغااا ااة
املفقوديو منذ آب/أغس س .0222
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ويف اةلسة  ،3225املعقود يف  27أيلاول/سابت رب  ،0222أدرل
جملااس ا مااو تقرياار ا مااح العااام يف جاادول أع ال ا  .وبعااد إ ارار جاادول
ا ع ااال ،دع ااا اجملل ااس رث اار أنغ ااوال ،بن اااء علا ا طلبا ا  ،إىل املش اااركة يف
ووجا الارؤيس (امل ليااة
املنا شااة باادوو أو ييااوو لا احلااق يف التصااويتَّ .
املتحد ) انتباه أعضاء اجمللس إىل نص مشرو رار كاو د أتعد يف أاناء
مشاورات سابقة.018
وبعد ذلات طتارح مشارو القارار للتصاويت واعتت اد باإلعاا بو اف
القرار  ،)0222( 252ويف ما يلي نص :
َّ
إو جملس ا مو،

إذ ي كاد مااو جدياد اراره  )0220( 626املا ر  31أيااار /مااايو 0220
وعيع القرارات الالحقة ذات الصلة،
و د نظر يف تقرير ا مح العام امل ر  21تشريو ا ول/أكتوبر ،0222

وإذ ي كا ااد ما ااو جديا ااد التزام ا ا باحلف ا اااع عل ا ا وح ا ااد أنغ ا ااوال وس ا ااالمتها
اإل لي ية،
وإذ ييارر تأكيااد ا مهيااة الااا يعلقهااا علا تنفيااذ اتفا ااات الساالم و ارارات
جملس ا مو ذات الصلة تنفيذا كامال،
وإذ يثين عل جهود ا مح العام ورثل اااص و اؤد القو وماودفي بعثاة
ا مم املتحد الثانية للتحقق يف أنغوال والادول الاثالع املرا باة لع لياة السالم يف
أنغ ااوال ومنظ ااة الوح ااد ا فريقي ااة وبع ااس ال اادول اجمل اااور  ،وال س ااي ا حيوم ااة
زامبيا ،وإذ يشجعهم عل موا لة جهودلم الرامية إىل إةاد حار مبيار لألزماة
ا نغولية مو االل املفاوضاات يف إطاار اتفا اات السالم و ارارات جملاس ا ماو
ذات الصلة،
وإذ يشااجع التقاادم اليبااع احملاارز م ا را يف حماداااات الساالم يف لوساااكا،
وإذ ي كاد مااو جديااد أمهياة أو يباادي ال رفاااو مروناة وأو يتو ااال باحملاداااات إىل
امتة فورية وناجحة حتقق تسوية شاملة،
وإذ يعلاو أو وضااع العرا ياار أو التسااويال مااو جديااد يف ع ليااة الساالم لااو
ييوو مقبوال،
وإذ يس ا اااوره ب ا ااالغ القل ا ااق ،م ا ااع ذل ا اات ،إزاء اس ا اات رار ا ع ا ااال القتالي ا ااة
العسا اايرية يف عيا ااع أحنا اااء إ لا اايم أنغا ااوال ،الا ااا تسا اابف معانا ااا واسا ااعة الن ا اااا
للس ااياو امل اادنيح ،وتعر اار جه ااود اإلغاا ااة اإلنس ااانية ،وال ااا أ ل اارت اال تت ااام
الفعاال للوالياة الرالناة لبعثاة
وعو ات التنفياذ َّ
الناج حملاداات السلم يف لوسااكا َّ
ا مم املتحد الثانية للتحقق يف أنغوال،
وإذ ي ك ااد م ااو جدي ااد االلت ا ازام الوا ا ااع عل ا ا عيا ااع الا اادول بالتنفيا ااذ التا ااام
حيا ااام الفق ا اار  02م ا ااو الق ا ارار  )0223( 862امل ا ا ر  05أيل ا ااول/س ا اابت رب
،0223
وإذ يشاادد أو علا عاااتق ا نغ اوليح تقااع املس ا ولية يف هنايااة امل ااا عااو
النجاح يف تنفيذ اتفا ات السلم وأي اتفاا الحق،
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 - 0يرحا ااف بتقري ا اار ا م ا ااح الع ا ااام املا ا ا ر  21تشا ا اريو ا ول/أكت ا ااوبر
0222؛
 - 2يقرر متديد والية بعثة ا مم املتحد الثانية للتحقاق يف أنغاوال حا
 8كانوو ا ول/ديس رب 0222؛
 - 3ي لااف إىل ال اارفح اح ارتام االلتزامااات الااا تعه اادا هب ااا بالفع اار يف
احملاداات اةارية يف لوساكا ،وحيثه ا علا أو يربماا فاورا اتفا اا ،وأو ينفاذا بعاد
فعااال ومساتداما وحيرتماا
ذلت عل سبير االستعجال و فا إلطالا الناار يياوو َّ
لذا الو ال احرتاما كامال؛
 - 2يااأذو ،يف ساابير دعاام تنفيااذ اتفاااا الساالم يف أوىل وأحاارل مرحل ا ،
برعاااد اوام بعثااة ا ماام املتحااد الثانيااة للتحقااق يف أنغااوال إىل مسااتواه السااابق
البالغ االمثاؤة ووسح مرا با عسيريا وماؤة وستة وعشريو مو مرا باي الشارطة،
م ا ااع عا ا اادد مناسا ا ااف ما ا ااو امل ا ااودفح الا ا اادوليح واحملليا ا ااح ،عل ا ا ا أو ةا ا ااري َوْز
لا الء ا فاراد اإلضااافيح لادى ورود تقرياار مااو ا مااح العااام إىل اجمللااس يفيااد أو
ال رفح د وَّعا با حر ا وىل اتفا ا للسلم و َّ
أو و فا فعَّاال إلطالا النار اد
حتقق؛
 - 5ي كااد مااو جديااد اسااتعداده للنظاار فااورا ،جاارد التو يااع ر يااا عل ا
االتفاا الذي سيعقد يف لوساكا ،يف تقرير مو ا مح العام يتضا و أي تو اية
بتوسيع ن اا وجود ا مام املتحاد يف أنغاوال ،اساتنادا إىل تقاديره للظارو الاا
تااربر ذلاات ،ويرحااف بااالته يط ملواجهااة ال اوارئ الااذي ااام با ا مااح العااام يف
لذا الصدد؛
 - 6يشجف است رار ا ع اال القتالياة العسايرية يف عياع أحنااء أنغاوال
الفا ا ااا للق ا ا ارارات  )0222( 222امل ا ا ا ر  30أيا ا ااار/ما ا ااايو  ،0222و 232
( )0222امل ا ا ا ا ا ر  22حزي ا ا ا ا اراو/يوني ا ا ا ا ا  ،0222و  )0222( 225امل ا ا ا ا ا ر
أيلول/سبت رب  ،0222وييرر تأكياد م البتا باأو يو اال ال رفااو كالمهاا عياع
الع ليات العسيرية فورا؛
 - 7يش ا ااجف ك ا ااذلت التا ا اادلور يف احلالا ا ااة اإلنسا ا ااانية ،ويا ا ااديو عيا ا ااع
ا فعااال ،ااا يف ذلاات زر ا لغ ااام الربيااة ،ال ااا هتاادد جه ااود اإلغااااة اإلنس ااانية
أو تعر لها ،وي الف بأو ميان كاال ال ارفح تصااري وضا انات أمنياة لع لياات
إيصال اإلغااة إىل عيع املوا اع ،أو ميتنعاا عاو اختااذ أي إجاراء ميياو أو يعارض
لله ر سالمة مودفي اإلغااة أو يعر ر توزيع املساعد اإلنسانية عل الشعف
ا نغو ؛
 - 8ييا اارر يف ل ا ااذا الص ا اادد م البتا ا ا ا ط ا ارا املسا ا ا ولة القي ا ااام ف ا ااورا
با ا اااإلفرال عا ا ااو العا ا اااملح يف جما ا ااال اإلغااا ا ااة اإلنسا ا ااانية الا ا ااذيو ا تف ا ا اوا يف 27
آب/أغس ا س  ،0222ك ااا يياارر نااداءه بالتعاااوو التااام مااو جانااف ال اارفح،
وال س ااي ا االحت اااد ال ااوطين ،يف التحقي ااق ال ااذي ريا ا ا م اام املتح ااد يف مس ااألة
ا تفاؤهم؛
 - 2يثين عل الدول ووكاالت ا مم املتحد واملنظ ات غع احليومياة
الااا أس ااه ت فعااال يف جهااود اإلغاا ااة ،ويناش ااد عي ااع ال اادول ووكاااالت ا م اام
املتحااد واملنظ ااات غااع احليوميااة أو تسااار إىل تقااد مزيااد مااو املساااعد إىل
أنغوال لتلبية االحتياجات اإلنسانية املتزايد ؛

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

 - 01ي لف أيضا إىل ا مح العام أو ييفر إعالم اجمللس بالت ورات
احلا لة يف حماداات السلم يف لوساكا وكاذلت باحلالاة العسايرية واإلنساانية يف
أنغوال؛
 - 00يقرر إبقاء لذه املسألة يد نظره النشط.

وتيل ت رثلة الواليات املتحد بعد التصاويت ،فقالات َّ
إو اجملت اع
الاادو لااو يعاارض مااودفي ا ماام املتحااد إىل اااطر لاام يف غاال عنهااا
موس اعة حلف اام الس ااالم يف
بررس اااهلم إىل من ق ااة ح اارب .و ب اار نش اار ااو َّ
أنغااوال ،سااتحتال حيومااة بلاادلا إىل دلياار عل ا أو ال ارفح جاااداو يف
الت ست بو ال إطالا النار وتنفيذ اتفاا السالم.012
ك ااذلت ،ذك اار رث اار فرنس ااا أو نش اار ا فا اراد ك اااو ،ب ااالرغم م ااو أو
اجمللااس أذو برعاااد اوام البعثااة إىل مااا كاااو علي ا سااابقا ،مرلونااا بتلقااي
جملس ا مو تقريرا مو ا ماح العاام يفياد باأو بروتوكاول لوسااكا اد و اع
علي با حر ا وىل ويشهد عل إحالل و ال فعلي إلطالا النار بح
ال رفح.001
المق ر ررر امل ر  2تشريو الثااين/ناوف رب ( 0222اةلساة  :)3251بيااو
مو الرؤيس
يف اةلسااة  ،3251املعقااود يف  2تش اريو الثاااين /نااوف رب ،0222
استأنال جملس ا مو نظره يف البند .وبعد اعت اد جدول ا ع ال ،دعا
اجمللااس رثاار أنغااوال ،بناااء علا طلبا  ،إىل املشاااركة يف املنا شااة باادوو أو
ووجهت الرؤيسة (الوالياات املتحاد ) انتبااه
ييوو ل احلق يف التصويتَّ .
موجهاة
أعضاء اجمللس إىل رسالة م ر ة  0تشريو الثااين/ناوف رب َّ 0222
إىل رؤاايس جملااس ا مااو مااو رثلااي االحتاااد الروسااي والربتغااال والواليااات
املتحاد  .000مث أعلنات الرؤيساة أهناا اد أتذو هلاا ،بعاد مشااورات أتجرياات
يف ما بح أعضاء اجمللس ،بأو تد بالبياو التا باسم اجمللس:002
يف حح أو جملس ا مو يرحاف باالتو يع باا حر ا وىل علا بروتوكاول
السلم يف لوساكا يف  30تشريو ا ول/أكتوبر  ،0222فرن يشعر بقلق ع يق
إزاء مااا تفيااد ب ا التقااارير ا ااع مااو احتاادام الع ليااات العساايرية ،وال سااي ا
تلاات الااا ااري با اااه لوامبااو ،رااا يعاارض لله اار حيااا امل اواطنح ا نغ اوليح
واإلجناز الناج لع لية السلم .ولاو ييارر طلبا إىل ال ارفح أو يو فاا ع لياات
القتااال العساايرية فااورا يف عيااع أحناااء أنغااوال ويقومااا ،علا َو ْجا الساارعة ،بتنفياذ
و ال فعلي إلطالا النار.
ويشااع جملااس ا مااو إىل أو ياااد كاار مااو ال اارفح حتتااال إىل أو تتاااح هلااا
فر ة كافية لالجت ا بفريق التفاوض التابع هلا مو أجر التحضع لل حاداات
العسيرية الا مو املقارر الشارو فيهاا يف  01تشاريو الثااين/ناوف رب ،ولاو حياص
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حيومة أنغوال عل أو تفس اجملال للرحالت اةوية إىل لوامبو ،لت يح فريق
التفاوض التابع لليونيتا مو التشاور مع يادت .
وي كااد جملااس ا مااو ماار أ اارى أو أي عر لااة لع ليااة الساالم سااتيوو غااع
مقبولااة .ولااو حيااص حيومااة أنغااوال عل ا أو متااارس ساال تها لوضااع حااد فااوري
هلذه ا نش ة العسيرية.
وي ك ااد جمل ااس ا م ااو ،يف ل ااذا املنع ااال اا اااص ،أنا ا يل اازم م ااو ال اارفح
كليه ااا َّإال يا ااد را أي جها ااد يف السا ااعي إىل حتقيا ااق سا االم مسا ااتتف وداؤا اام يف
أنغ ااوال .وي اادعومها إىل الوف اااء بالتعه اادات ال ااا التزم ااا هب ااا يف حمادا ااات لوس اااكا،
والتحلااي بأ ص ا درجااة مااو ضاابط الاانفس واملس ا ولية ،واالمتنااا عااو اختاااذ أي
إجراءات مييو أو تعارض التو ياع علا الربوتوكاول يف  05تشاريو الثااين/ناوف رب
 0222لله ر.

المقرر امل ر  20تشريو الثاين/نوف رب ( 0222اةلسة  :)3263بيااو
مو الرؤيس
يف اةلسة  ،3263املعقود يف  20تشاريو الثااين/ناوف رب ،0222
استأنال جملس ا مو النظر يف لاذا البناد .وبعاد إ ارار جادول ا ع اال،
دعا اجمللس رثار أنغاوال ،بنااء علا طلبا  ،إىل املشااركة يف املنا شاة بادوو
ووجهاات الرؤيسااة (الواليااات املتحااد )
أو ييااوو ل ا احلااق يف التصااويتَّ .
انتباه أعضاء اجمللس إىل رسالة م ر ة  02تشاريو الثااين/ناوف رب 0222
موجهااة مااو رثاار أنغااوال إىل رؤاايس جملااس ا مااو .003مث أعلناات أهنااا ااد
َّ
أتذو هلااا ،يف أعقاااب مشاااورات أتجرياات يف مااا بااح أعضاااء اجمللااس ،بااأو
تد بالبياو التا باسم اجمللس:002
يرحا ااف جملا ااس ا ما ااو بتو يا ااع رثلا ااي حيوما ااة أنغا ااوال و ”يونيتا ااا“ عل ا ا
بروتوكااول لوساااكا يف  21تشاريو الثاااين/نااوف رب  0222يف لوساااكا .ومااو شااأو
ل ااذا الربوتوك ااول واتفا ااات ”بس اايس“ إرس اااء ا س اااس لس االم داؤ اام يف أنغ ااوال.
وةااف عل ا ال اارفح يف أنغااوال ،و ااد وَّعااا عل ا الربوتوكااول ،أو يوا ااال إابااات
التزامه ااا بالساالم عااو طريااق تنفيااذ لااذا االتفاااا التفصاايلي للساالم تنفيااذا كااامال
ويف حين ا  .وأل اام ا م ااور يف ل ااذا الص اادد ،وج ااوب اح ارتام و ااال إط ااالا الن ااار
الذي يقضي ب الربوتوكول.
ويعرب جملس ا مو عو تقديره للجهود الا بذهلا دوو كلار ا ماح العاام
ورثل ا اااااص الساايد أليااوو بلونااديو بااايي ،الااا كاااو هلااا دور بااالغ احليويااة يف
التو اار إىل لااذا االتفاااا .ويثااين جملااس ا مااو أيضااا عل ا دور البلااداو املرا بااة
لع لي ااة الس االم ا نغولي ااة وعل ا ا امل اادا الت البن اااء م ااو جان ااف الزع اااء ما ااو
عي ا ا ا ااع أحن ا ا ا اااء أفريقي ا ا ا ااا .ويف اات ا ا ا ااام ،يتوج ا ا ا ا ا جمل ا ا ا ااس ا م ا ا ا ااو بالشا ا ا ا ااير إىل
الا ا ارؤيس فري ا اادريت تش ا اايلوبا وحيوم ا ااة زامبي ا ااا ال ا ااا تفض ا االت باستض ا ااافة ل ا ااذه
املفاوضات.

________
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ويالحاام جملااس ا مااو مااع القلااق التقااارير الااا تفيااد باساات رار القتااال يف
أنغااوال .ويااذكر اجملل ااس ال اارفح باملس ا ولية الااا تق ااع عليه ااا خبصااوص اح ارتام
اتفاااا و ااال إط ااالا الن ااار ،ال ااذي س اايبدأ نف اااذه يف  22تش اريو الث اااين/ن ااوف رب
 ،0222احرتاما كامال .ويت لاع جملاس ا ماو إىل تقريار مقادَّم ماو ا ماح العاام
يفيااد بااأو و ااال إطااالا النااار أ ااب نافااذا ،رااا يتااي لا َاوْز املارا بح العساايريح
ومارا الشاارطة التااابعح لبعثااة ا ماام املتحااد الثانيااة للتحقااق يف أنغااوال أو يعاازز
درات ا مم املتحد عل الر د يف أنغوال.
وما زالت لذه املسألة يد نظر جملس ا مو.

المقرر امل ر  8كانوو ا ول/ديس رب ( 0222اةلسة  :)3277القرار
)0222( 266
يف  2ك ا ا ا ااانوو ا ول/ديس ا ا ا ا ا رب  ،0222وع ا ا ا ا ااال با ا ا ا ااالقرار 252
( ،)0222اادَّم ا مااح العااام إىل اجمللااس تقريارا عااو بعثااة ا ماام املتحااد
الثاني ااة للتحق ااق يف أنغ ااوال .005وأف اااد ا م ااح الع ااام يف التقري اار بأن ا رغ اام
تو ي ااع بروتوك ااول لوس اااكا يف  21تشا اريو الث اااين/ن ااوف رب  ،0222وردت
تق ااارير ع ااو ا اادد االش ااتباكات ا ااَّر فيه ااا ك اار طا اار املس ا ا ولية عا ااو
اهلج ااات عل ا ال اار ا اار .006لااذا كاااو ال بااد لل ارفح مااو تنفيااذ
و ال إطالا النار عل ا رضَّ ،
برمتها ساتنهار جماددا.
وإال فرو الع لية ل
وأفاد ا مح العام أيضا بأن  ،نظرا إىل الدور ا وسع ن ا ا املنوط با مم
املتحا ا ا ااد وجا ا ا ااف بروتوكا ا ا ااول لوسا ا ا اااكا ،فقا ا ا ااد أتوفا ا ا ااد يف  22تش ا ا ا اريو
الثاااين/نااوف رب فريااق مس ا تقااين إىل أنغااوال للتثباات مااو ااط ال اوارئ
املوج ا ااود إزاء احلال ا ااة الفعلي ا ااة عل ا ا ا رض وإع ا ااداد مقرتح ا ااات لع لي ا ااة
موسااعة .بيااد أن ا شاادَّد عل ا أن ا كااي تنظاار ا ماام املتحااد يف ختصاايص
ماوارد ضااه ة إلجاراء توساايع كبااع لع ليتهااا ،ةااف علا ال ارفح التقيااد
بالربوتوكول تقيدا تاما .وح ذلت الو ت ،أو بأو ميدد اجمللس والية
البعثا ااة ح ا ا  30كا ااانوو الثا اااين/ينا اااير  .0225ودعا ااا الا اادول ا عضا اااء
ووكا اااالت ا ما اام املتحا ااد واملنظ ا ااات غا ااع احليوميا ااة إىل تا ااوفع امل ا اوارد
الالزم ا ا ااة لتنفي ا ا ااذ اةوان ا ا ااف اإلنس ا ا ااانية م ا ا ااو الربوتوك ا ا ااول وتألي ا ا اار البل ا ا ااد
وإعاد إع اره.
موجهة إىل رؤايس
وبرسالة م ر ة  7كانوو ا ول/ديس رب َّ ،0222
جملااس ا مااو ،أفاااد ا مااح العااام بااأو و ااال إطااالا النااار ااد د اار حيااز
النفاذ يف  22تشريو الثاين/نوف رب  0222وأن وفقا لل علومات املتوافر
للبعثة ،فرو و ال إطالا النار امد بصفة عامة رغم بعس الصاعوبات
ا َّولية .007و د أعرب اةانباو عو ارتياحه ا إىل حد معقول عو حالة
و ااال إطااالا النااار وطالبااا باارجراء التوساايع املزمااع للبعثااة يف أ اارب و اات

________
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006
موجهااة مااو رثاار أنغااوال إىل رؤاايس
تاارد نسااهة مااو بروتوكااول لوساااكا يف رسااالة َّ
جملس ا مو (.)S/1994/1441

ريااو .وبناااء عل ا مااا ورد أعاااله ،ووفقااا للق ارار  ،)0222( 252أعلااو
ا مح العام عو عزم عل إعاد و البعثة إىل مستوالا السابق ونشرلا
يف عي ااع أحن اااء البل ااد .وش اادَّد علا ا أو التوس اايع الفعل ااي للبعث ااة يتو ااال
عل ا ا التقي ااد الص ااارم م ااو ال ا ارفح بو ااال فعل ااي إلط ااالا الن ااار وعل ا ا
توفعمه ااا ض ا ا انات وافي ااة بش ااأو س ااالمة أف ا اراد ا م اام املتح ااد وأم اانهم.
و ا ا ا ااال َّ
إو البعث ا ا ا ااة س ا ا ا ااتتوىل ،باإلض ا ا ا ااافة إىل مهامه ا ا ا ااا ،ر ا ا ا ااد عي ا ا ا ااع
العنا ا اار الرؤيسا ااية لربوتوكا ااول لوسا اااكا والتحقا ااق منها ااا وبا ااذل املسا اااعي
احل يا ا ااد لا ا اادى ال ا ا ارفح .وسا ا ااتقوم أيضا ا ااا عنا ا ااد اال تضا ا اااء بع ليا ا ااات
التفتي /التحقيق يف االنتهاكات املزعومة ،بشاير مساتقر أو باالشارتاح
مع ال رفح.
ويف اةلسة  ،3277املعقود يف  8كانوو ا ول/ديسا رب ،0222
أدرل جملس ا مو تقريار ا ماح العاام والرساالة املاذكور أعااله يف جادول
أع ال  .وبعد إ رار جدول ا ع ال ،دعا اجمللاس رثار أنغاوال ،بنااء علا
طلب ا  ،إىل املشاااركة يف املنا شااة باادوو أو ييااوو ل ا احلااق يف التصااويت.
وجا ا الا ارؤيس (روان اادا) انتب اااه أعض اااء اجملل ااس إىل ن ااص مش اارو ا ارار
مث َّ
008
ووجا ا انتب ااالهم أيض ااا
ك اااو ااد أتع ااد يف س ااياا مش اااورات س ااابقة َّ .
موجه ا ااة إىل رؤ ا اايس جمل ا ااس ا م ا ااو ،وإىل
إىل رس ا ااالة م ا ااو رث ا اار أنغ ا ااوال َّ
موجها ااة إىل ا ما ااح العا ااام ،م ا ا ر تح  7كا ااانوو
رسا ااالة ما ااو رثا اار ما ااا
َّ
002
ا ول/ديس رب . 0222
واعترب رثر أنغوال أو بروتوكول لوساكا ميثر بداية مرحلة حا ة مو
احل اار النه اااؤي للص ارا ال اادا لي .ول ااو م ااا يع ااين أيض ااا االمتث ااال لقا اوانح
أنغااوال ولل سسااات الدميقراطيااة يف البلااد ،عل ا ا َادم املساااوا مااع ساااؤر
ا ح ازاب السياسااية .بيااد أن ا أعاارب عااو لااق حيومااة بلااده إزاء التلي ا
املفارط بااح تو يااع االتفاااا وباادء سارياو و ااال إطااالا النااار وو ااول أول
كتيبة مو ”ااوذ الزرا“ ،ا مر الذي د يعرض لله ر اةدول الازمين
لتنفيااذ تلااال مراحاار االتفاااا .لااذا دعااا إىل نشاار عاجاار ملارا بح تااابعح
لألمم املتحاد يف عياع أحنااء اإل لايم ،اا فيهاا املنااطق اااضاعة لساي ر
يونيت ااا .وأض ااا أنا ا بانته اااء احل اارب تواجا ا حيوم ااة بل ااده العدي ااد م ااو
التح ا ا ا ااديات يف املي ا ا ا اااديو االجت اعي ا ا ا ااة واإلنس ا ا ا ااانية ا ا ا ااا فيه ا ا ا ااا إع ا ا ا اااد
اإلدما ااال االجت ا اااعي لق ا اوات يونيتا ااا ،وتا ااوفع الا اادعم ملاليا ااح املشا اارديو
والالجئااح ،وإعاااد بناااء اهلياكاار ا ساسااية ونااز السااالح ،ولااي مهااام
تأم ا اار حيوم ا ااة بل ا ااده أو تع ا ااا ب ا اادعم مس ا اات ر م ا ااو جان ا ااف اجملت ا ااع
الدو .021
و ب اار التص ااويت ،أع اارب رث اار االحت اااد الروس ااي ع ااو ا م اار يف أو
يتح ااول التف ااالم ال ااذي حتق ااق يف لوس اااكا إىل اق ااة متبادل ااة ااالل تنفي ااذ
االتفا ات املوَّعة .و ال َّ
إو وفد بلده يعتقد أو إيفاد أفاراد تاابعح لألمام
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املتحاد إىل أنغاوال ينبغاي أو ياتم بسارعة ،ماع ال َاوْز الفاوري لل ارا بح يف
امليداو.020

وإذ ي كااد أو ا نغ اوليح يتح لااوو املس ا ولية النهاؤيااة عااو التنفيااذ الناااج
التفا ات السلم وبروتوكول لوساكا،

وبعد ذلات طتارح مشارو القارار للتصاويت واعتت اد باإلعاا بو اف
القرار  ،)0222( 266ويف ما يلي نص :

 - 0يرح ا ااف بتقريا ا اار ا م ا ا اح العا ا ااام امل ا ا ا ر  2كا ا ااانوو ا ول/ديس ا ا ا رب
0222؛

َّ
إو جملس ا مو،

إذ ي كااد مااو جديااد اراره  )0220( 626امل ا ر  31أيااار/مااايو 0220
وعيااع رارات ا الالحقااة ذات الصاالة ،ااا يف ذلاات اراره  )0223( 868امل ا ر
 22أيلول/سبت رب ،0223
و ااد نظاار يف تقرياار ا مااح العااام املا ر  2كااانوو ا ول/ديسا رب ،0222
ورسالت امل ر ة  7كانوو ا ول/ديس رب ،0222
وإذ ي كا ااد ما ااو جديا ااد التزام ا ا باحلف ا اااع عل ا ا وح ا ااد أنغ ا ااوال وس ا ااالمتها
اإل لي ية،
وإذ يياارر اإلع اراب عااو ا مهيااة الااا يعلقهااا عل ا التنفيااذ التااام التفا ااات
السلم و رارات جملس ا مو ذات الصلة،
وإذ يش ا ااجع تو يا ا ااع بروتوكا ا ااول لوسا ا اااكا يف  21تش ا ا اريو الثا ا اااين/نا ا ااوف رب
 ،0222الااذي ميثاار ااو لامااة عل ا طريااق اسااتعاد الساالم الااداؤم والوفاااا
الوطين يف أنغوال،
وإذ ي كااد مااو جديااد اسااتعداده للنظاار فااورا يف أي تو اايات تاارد إلي ا مااو
ا مح العام بشأو توسيع وجاود ا مام املتحاد يف أنغاوال ،علا أسااس احملافظاة
عل و ال إطالا النار،
وإذ يثااين علا اةهااود الااا يبااذهلا ا مااح العااام ورثل ا اااااص و اؤااد القااو
ومودفااو بعثااة ا ماام املتحااد الثانيااة للتحقااق يف أنغااوال والاادول الااثالع املرا بااة
لع ليا ااة السا االم يف أنغا ااوال ومنظ ا ااة الوحا ااد ا فريقيا ااة وبعا ااس الا اادول اجملا اااور ،
و صو ااا زامبيااا ،والااا أدت إىل تو يااع بروتوكااول لوساااكا ،وإذ يشااجعهم علا
موا االة جهااودلم الراميااة إىل التنفيااذ التااام التفا ااات الساالم وبروتوكااول لوساااكا
و رارات جملس ا مو ذات الصلة،
وإذ يعلاو أو ا لدد وضاع العقبااات أو التسااويال يف تنفياذ لااذه االتفا ااات
لو ييوو مقبوال،
وإذ يسا اااوره با ااالغ القلا ااق إزاء التق ا ااارير ال ا ااا تفي ا ااد بتج ا اادد االش ا ااتباكات
يف أنغا ا اوال بع ا ااد د ا ااول و ا ااال إط ا ااالا الن ا ااار املتف ا ااق عليا ا ا حي ا ااز النف ا اااذ ،ر ا ااا
يسبف معانا للسياو املدنيح وميياو أو يعارض لله ار جنااح تنفياذ بروتوكاول
الفع ااال لوالي ااة بعث ااة ا م اام املتح ااد الثاني ااة للتحق ااق يف
لوس اااكا ويعي ااق التنفي ااذ َّ
أنغوال،
وإذ ي ك ااد ما ااو جديا ااد االلت ا ازام الوا ا ااع عل ا ا عيا ااع الا اادول بالتنفيا ااذ التا ااام
حيا ااام الفقا اار  02ما ااو الق ا ارار  )0223( 862امل ا ا ر  05أيلا ااول /سا اابت رب
،0223

________
020

املرجع نفس  ،الصفحتاو  8و .2

 - 2يقرر ،مو أجر متيح بعثة ا مم املتحد الثانية للتحقاق يف أنغاوال
مااو ر ااد و ااال إطااالا النااار املنصااوص علي ا يف بروتوكااول لوساااكا ،أو مياادد
واليتها ح  8شباط/فرباير 0225؛
 - 3يثاين علا حيوماة أنغاوال واالحتااد الاوطين لالساتقالل التاام نغاوال
لتو يعه ااا بروتوكااول لوساااكا ،وحيثه ااا عل ا االلت ازام التااام بو ااال إطااالا النااار
الذي د ر حيز النفاذ يف  22تشريو الثاين/نوف رب 0222؛
 - 2ي كااد أو اجمللااس سع ااد عااو كثااف االمتثااال لو ااال إطااالا النااار
وي لف إىل ا مح العام أو يبقي عل علم بأي ت ورات ذات لة؛
 - 5ي ل ا ااف إىل ال ا ا اارفح أو يفيا ا ااا بااللتزاما ا ااات الا ا ااا أ ا ا ااذالا عل ا ا ا
عاتقه ا ،وأو يوا ال الع ر معا مو أجر حتقيق املصااحلة الوطنياة علا أسااس
اتفا ات السلم وبروتوكول لوساكا؛
 - 6يرحااف ااا اارره ا مااح العااام ،عل ا النحااو الااذي ذكااره يف رسااالت
امل ر ا ااة  7كا ااانوو ا ول/ديس ا ا رب  ،0222ما ااو الش ا اارو  ،وفقا ااا للق ا ارار 252
( )0222املا ر  27تشاريو ا ول/أكتااوبر  ،0222يف إعاااد اوام بعثااة ا ماام
املتحااد الثانيااة للتحقااق يف أنغااوال إىل مسااتواه السااابق ،عل ا أو تتو ااال الزياااد
الفعلي ااة علا ا التا ازام ال اارفح الت ااام بو ااال فعَّ ااال إلط ااالا الن ااار وعلا ا توفعمه ااا
لض انات مرضية بشأو سالمة وأمو أفراد ا مم املتحد ؛
 - 7يشجع ا مح العام ،تو يا لتعزيز درات التحقق لدى بعثة ا مم
املتحااد الثانيااة للتحقااق يف أنغااوال سااتوالا احلااا  ،وكتاادبع إضااايف لبناااء الثقااة،
عل أو يوا ر َوْز أفراد مو البعثة يف املناطق الريفية شري ة االمتثال التاام ماو
جانف ال رفح للشروط الوارد يف الفقر  6أعاله؛
 - 8يالح اام اعتا ازام ا م ااح الع ااام تق ااد تقري اار بش ااأو الوالي ااة احملت ل ااة
لع لية جديد لألمم املتحد يف أنغوال عل أساس تقيي للظرو الاا تساو
ذلاات ،ااا يف ذلاات احملافظااة عل ا و ااال إطااالا النااار ،عل ا أو يش ا ر ذلاات
التقرياار و اافا تفصاايليا لنتاااؤ جهااوده الراميااة إىل حتديااد البلااداو الااا حيت اار أو
تساالم بقاوات ،و لادا الع ليااة و واعاد ع لهااا والناواحي املاليااة املتصالة هبااا،
والتقدم احملرز يف املنا شاات ماع حيوماة أنغاوال يف ماا يتعلاق باربرام اتفااا بشاأو
مركز القوات ،ويرحاف باالته يط ملواجهاة ال اوارئ الاذي يقاوم با ا ماح العاام
حاليا يف لذا الصدد ،ا يف ذلت موا لت لل شااورات ماع البلاداو الاا حيت ار
أو تسااالم بق اوات لتقياايم ماادى اسااتعدادلا لالش ارتاح يف ع ليااة موسااعة حلفاام
السالم يف أنغوال؛
 - 2يعل ااو ع ااو عزم ا اس ااتعراض ال اادور ال ااذي تق ااوم ب ا ا م اام املتح ااد
يف أنغااوال حبلااول  8شااباط/فرباياار  0225عل ا ا كثاار ،وذلاات يف ضااوء التقرياار
املذكور أعاله؛
 - 01يرح ااف باسا ااتئنا تقا ااد مسا اااعد اإلغااا ااة اإلنسا ااانية وبزيا اااد
تاادفقها يف عيااع أحناااء أنغااوال ،وي الااف أو يقاادم ال رفاااو تصاااري وض ا انات
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أمنياة غاراض إيصااال اإلغاااة إىل عيااع املوا ااع ،وأو ميتنعاا عااو أي ع اار مييااو
أو يعاارض لله اار سااالمة مااودفي اإلغااااة أو يعر اار توزيااع املساااعد اإلنسااانية
عل الشعف ا نغو ؛
 - 00ي ك ااد أن ا ةااف عل ا ال اارفح أو حيرتمااا ويض ا نا س ااالمة وأمااو
املودفح الدوليح يف أنغوال؛
 - 02يثا ااين عل ا ا ال ا اادول ووكا اااالت ا م ا اام املتح ا ااد واملنظ ا ااات غ ا ااع
احليومية الا سامهت بالفعر يف جهود اإلغااة ،ويناشد عياع الادول ووكااالت
ا مم املتحد واملنظ ات غع احليومية أو تقدم بسرعة مزيدا مو املساعد إىل
أنغوال مو أجر تلبية االحتياجات اإلنسانية املتزايد ؛
 - 03ي لااف إىل ا مااح العااام إبااال جملااس ا مااو باااا وات التاليااة
الا ستتهذلا ا مم املتحد لتنفيذ برنام جياد التنسايق وشاامر إلزالاة ا لغاام
يف أنغوال؛
 - 02ي لااف أيضااا إىل ا مااح العااام أو ييف ار إعااالم اجمللااس بانتظااام
بأي ت ورات أ رى لد يف تنفيذ اتفا ات السلم وبروتوكول لوساكا ،وبأنشا ة
بعثة ا مم املتحد الثانية للتحقق يف أنغوال؛
 - 05يقرر إبقاء املسألة يد نظره النشط.

و ال رثر امل لية املتحد  ،متحداا بعد التصويتَّ ،
إو احلالاة علا
ا رض مااا زال ات لشااة رغ اام تو ي ااع اتفاااا لوس اااكا .ولااو ال يتو ااع م ااو
اجملت ااع الاادو أو يفاارض السااالم يف أنغااوال ،ك ااا أنا غااع جمهااز لااذلت.
لااذا ف اارو نش اار ع لي ااة جدي ااد موسااعة لألم اام املتح ااد ل ااو يي ااوو رين ااا
َّإال إذا د ا ا اار و ا ا ااال إط ا ا ااالا الن ا ا ااار اابت ا ا ااا وأب ا ا اادى ال رف ا ا اااو التزامه ا ا ااا
بالسالم.022
كااذلت ،ااال رثاار فرنسااا إنَّا عل ا ال ارفح ا نغ اوليح السااعي إىل
إمتام ع لية السالم واملصاحلة الوطنية .وةف عليه ا أيضا التقيد باتفاا
و ال إطالا النار ا ةعر مو امل يو نشر أفراد ا مم املتحد .023
المقر ررر املا ر  8شاباط/فربايار ( 0225اةلساة  :)3222القارار 276
()0225
يف  0شااباط/فرباياار  ،0225وع ااال بااالقرار  ،)0222( 266اادَّم
ا مح العام إىل اجمللس تقريرا عاو بعثاة ا مام املتحاد الثانياة للتحقاق يف
أنغااوال ،تض ا ل و و اافا مفصااال لاادا ومفهااوم ع ليااة جديااد لألماام
املتحااد يف أنغااوال .022و ااال ا مااح العااام يف التقرياار َّ
إو الواليااة اةديااد
ستتص ااال بس ا ا ات رؤيس ااية ل ااي( :أ) العنص اار السياس ااي :املس اااعد يف
تنفيذ بروتوكول لوساكا بتوفع املساعي احل يد والوساطة بح ا طرا ؛
(ب) العنص اار العس اايري :اإلشا ارا علا ا ف ااس االش ااتباح ب ااح القا اوات

________
022
023
022

املرجع نفس  ،الصفحتاو  02و .03
املرجع نفس  ،الصفحتاو  03و .02
 S/1995/97و .Add.1

ومرا بت والتحقق من  ،ومرا بة و ال إطالا النار والتحقق مو املعلومات
الوارد ماو احليوماة واليونيتاا ،يف ماا يتعلاق بقواهت اا ،والتحقاق ماو عياع
حتركات القوات ومرا بتها ،واملساعد يف إنشاء منااطق اإلياواء ،والتحقاق
مااو انسااحاب اوات اليونيتااا ،وإيواؤهااا وتساارحيها ،ومرا بااة لااذه الع ليااة،
واإلشرا عل عع وختازيو أسالحة اليونيتاا ،والتحقاق ماو حتارح القاوات
املسلحة ا نغولية إىل الثينات ،ومرا بة اكت ال تشيير القوات املسلحة
ا نغولي ااة ،والتحق ااق م ااو حري ااة تنق اار ا ش ااهاص وت ااداول الس االع؛ (ل)
الش اارطة :التحق ااق م ااو حي اااد الش اارطة الوطني ااة ا نغولي ااة ،ون ااز س ااالح
امل اادنيح ،وإيا اواء ش اارطة ال اارد السا اريع ،والرتتيب ااات ا مني ااة ااا اة بق اااد
اليونيتااا ،ومرا بااة لااذه ا نش ا ة؛ (د) الش ا وو اإلنسااانية :تنساايق وتيسااع
ودع اام ا نشا ا ة اإلنس ااانية ال ااا ت ا ارتبط ارتباط ااا مباش ا ارا بع لي ااة الس االم.
وال سااي ا ا نش ا ة املتصاالة بااريواء وتس اري اةنااود وإعاااد إدماااجهم يف
احليااا املدني ااة ،وك ااذلت املسااامهة يف أنش ا ة إزال ااة ا لغااام؛ (ل ا ا) الع لي ااة
االنتهابي ااة :اإلع ااالو ر ي ااا ع ااو تا اوافر عي ااع الش ااروط اةولري ااة الالزم ااة
إلجراء اةولة الثانية لالنتهابات الرؤاسية ودعم جم ر الع لية االنتهابية
والتحق ااق منها ااا ومرا بته ااا .025و ا ااال َّ
إو البعثا ااة سعأس ااها رثل ا ا ااا اااص
وسيضم عنصرلا للش وو السياسية أ صااؤيح يف جماال حقاوا اإلنسااو
و سا ا لش ا ا ا ا وو اإلعااالم يضاام مااودفح إلنشا ا ااء حم ااة إذاعيا ا اة للبعث ا ا اة.
وبغي ا ا ا اة االض ا ا ال بالواليا ااة املقرتحا ااة ،سا ااتحتال البعثا ااة ،باإلضا ااافة إىل
ما ااا يقا ا َّادر بنحا ااو  6 770ما ااو ا ف ا اراد العس ا ا ا ايريح ،إىل  351مرا ب ا ا ا اا
عسا ايريا ا ا ا اا و  261مااو ضااباط الشاارطة .بيااد أو ا مااح العااام أشااار إىل
أنا ا س ااييوو م ااو الص ااعف تربي اار نش اار اة اازء الرؤيس ااي م ااو أفا اراد املش ااا
التابعح لألمم املتحد ما تنفذ احليومة ويونيتا ،وفقاا للجادول الازمين
املتفق علي  ،املهام ا ولية ا ساسية التالية املنصاوص عليهاا يف بروتوكاول
لوس اااكا ول ااي :الو ااال الفعل ااي لألع ااال القتالي ااة والفص اار اليام اار ب ااح
اوات احليومااة و اوات يونيتااا؛ وإنشاااء آليااات للتحقااق؛ وإ امااة وساااؤر
اتصااال مواااوا هبااا بااح احليومااة ويونيتااا والبعثااة؛ وتزويااد ا ماام املتحااد
جب يا ااع البيانا ااات العسا اايرية ذات الصا االة ،ا ااا يف ذلا اات تفا ا ااير حركا ااة
القا اوات ،والتحق ااق م ااو ذل اات؛ وحتدي ااد عي ااع من اااطق اإليا اواء وس ااحف
القا اوات إىل أ اارب الثين ااات؛ والب اادء يف إزال ااة ا لغ ااام يف و اات مبي اار.
وأعرب عو عزم عل أو ي لف إىل رثل اااص أو يقارر ماا إذا كانات
ل ااذه امله ااام ااد نتف ااذت بص ااور مرض ااية ب اار الش اارو يف النش اار الفعل ااي
ليتاؤف املشا  ،وأو يبلغ اجمللس بذلت.026
وذكر ا مح العام أو و ال إطالا النار كاو امدا بصاور عاماة.
وعق ا اادت اللجن ا ااة املش ا اارتكة ،ال ا ااا أتنش ا اائت ع ا ااال بربوتوك ا ااول لوس ا اااكا،
جلسات عا لد مناذ عاود وفاد يونيتاا إىل لوانادا يف كاانوو ا ول/ديسا رب
 .0222وباإلضافة إىل ذلات ،أساه ت سلسالة ماو االتصااالت الرفيعاة
املس ااتوى ا اارى ب ااح مسا ا و احليوم ااة ويونيت ااا من ااذ تو ي ااع بروتوك ااول

________
025
026
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لوساكا ،يف حتسح العال ات باح ال ارفح .وكااو امل ثار ااااص يعياال
علا وضااع الصاايغة النهاؤيااة للرتتيبااات الالزمااة لعقااد اجت ااا بااح الارؤيس
دوس سااانتوس والساايد سااافي  .والحاام ا مااح العااام أيضااا َّ
أو إيصااال
حتس ا او إىل ح ااد كب ااع .ويف ض ااوء تل اات العوام اار
املس اااعدات اإلنس ااانية ل
اإلةابياة ،أو ا بااأو تتنشاأ فااورا ع لياة جدياد لألماام املتحاد يف أنغااوال
 بعث ااة ا م اام املتح ااد الثالث ااة للتحق ااق يف أنغ ااوال  -لف اارت َّأولي ااة م اادهتا 02شهرا.
ويف اةلسا ااة  ،3222املعقا ااود يف  8شا ااباط/فربايا اار  ،0225أدرل
جملااس ا مااو تقرياار ا مااح العااام يف جاادول أع ال ا  .وبعااد إ ارار جاادول
ا ع ااال ،دعااا اجمللااس رثلااي إساابانيا وأنغااوال والربازياار والربتغااال وتااونس
واةزاؤاار وعهوريااة تنزانيااا املتحااد وجنااوب أفريقيااا وزاؤااع وزامبيااا وزمبااابوي
والساانغال والسااويد وغينيااا  -بيساااو وكينيااا وليسااوتو ومااالوي وموزامبيااق
وناميبي ااا والن ااروي واهلن ااد ولولن اادا ،بن اااء علا ا طل اابهم ،إىل املش اااركة يف
ووجهاات دعااو أيضااا،
املنا شااة باادوو أو ييااوو هلاام احلااق يف التصااويت .ت
وج ا ا ااف امل ا ا اااد  32م ا ا ااو النظ ا ا ااام ال ا ا اادا لي امل ا ا اات لل جل ا ا ااس ،إىل
وجا ا ا ال ا ارؤيس (بوتسا ا اوانا)
ا م ا ااح الع ا ااام ملنظ ا ااة الوح ا ااد ا فريقي ا ااة .مث َّ
انتب ا ا اااه أعض ا ا اااء اجملل ا ا ااس إىل ن ا ا ااص مش ا ا اارو ا ا ا ارار ك ا ا اااو ا ا ااد أتع ا ا ااد يف
027
ووج ا ا انتبا ااالهم أيضا ااا إىل ع ا ا لد واا اااؤق
سا ااياا مشا اااورات سا ااابقة َّ .
أ رى.028
وأعلااو رثاار أنغااوال أو الوضااع العساايري عل ا ا رض لااادئ وأو
التقيل اد جااا ور بو ااال إطااالا النااار دوو تسااجير ح اوادع كبااع  .وكاناات
اللجن ااة املش اارتكة تع اار بش ااير طبيع ااي وج اارى أيض ااا التعجي اار يف ف ااس
االشتباح بح القوات احليومية و وات يونيتا يف منااطق التَ ااس املباشار.
وباإلضا ااافة إىل ذلا اات ،رد زعا اايم يونيتا ااا إةابا ااا عل ا ا دعا ااو ما ااو ال ا ارؤيس
ا نغو ماو أجار عقاد اجت اا مشارتح يف ا راضاي ا نغولياة .وأضاا
أو حيومااة بلااده ،آ ااذ يف االعتبااار تلاات الت ااورات اإلةابيااة ،تاارى أو
الظ اارو م اتي ااة إلنش اااء البعث ااة الثالث ااة للتحق ااق ونش اارلا بس اارعة وأك ااد
اإلعراب عو عزم بلده عل بذل كر جهد ريو لتيسع مهام البعثة عو
طري ااق ضا ا او س ااالمتها وت ااوفع م ااا يل اازم م ااو تس ااهيالت داء ع له ااا.
وأعل ااو ،يف مع اارض إش ااارت إىل أو تنفي ااذ بروتوك ااول لوس اااكا ااد ييل ااال
 0226ملي ااار دوالر ،022وأو احليوم ااة ا نغولي ااة س ااتقدم مس ااامهة عيني ااة
فوريااة بقي ااة تنااالز  6227مليااوو دوالر لتغ يااة النفقااات .وشاادَّد عل ا

________
027

.S/1995/117

022

انظر .S/1994/1451

028
موجهاة إىل رؤايس جملاس ا ماو
رسالة م ر اة  2كاانوو ا ول/ديسا رب َّ 0222
مااو رثاار أنغااوال ،حيياار هبااا نسااهة مااو بروتوكااول لوساااكا ()S/1994/1441؛ ورسااالة م ر ااة
موجهااة إىل رؤاايس جملااس ا مااو مااو رثاار أنغااوال ،حيياار
 28كااانوو ا ول/ديس ا رب َّ 0222
هباا وايقااة بعناواو ”تيلفااة تنفياذ بروتوكااول لوسااكا“ ()S/1994/1451؛ ورسااالتاو م ر تاااو
 07و  31كااانوو الثاااين/يناااير  0225موجهتاااو مااو رثاار أنغااوال إىل رؤاايس جملااس ا مااو
وا مح العام ،عل التوا ( S/1995/51و .)S/1995/94
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أمهية تعبئة املعونات املالية واإلنساانية ،وناشاد اجملت اع الادو واملنظ اات
احليومية وغع احليومية تقد الدعم إىل احليوماة .و تاماا ،أعارب عاو
لق بشأو الفقرات  6و  8و  02مو مشارو القارار ،وأضاا أو وفاد
بلده سيقدم مقرتحات حمدد لتحسح النص يف الو ت املناسف.031
وأعاارب رثاار مااالوي ،متحااداا باساام جملااس وزراء منظ ااة الوحااد
ا فريقية ،030عو لق أفريقيا مو أن ما يتهذ اجملت ع الدو  ،وخبا ة
ا م اام املتح ااد  ،ت اادابع عاجل ااة ومالؤ ااة لل حافظ ااة علا ا ال ا َاز م ،ف اارو
برمتهااا سااتيوو معرضااة لله اار بشااير ااع .ورأي أنا
ع ليااة السااالم ل
رغاام اااو الااذيو حث اوا عل ا تااو ي احلااذر مااو أي زياااد يف املشاااركة
الدولية إىل أو يستتف السالم بشير راسن ،فقد سئم الشعف ا نغو
احل اارب وب ااات الوض ااع تلف ااا .ل ااذا حي ااص وف ااد منظ ااة الوح ااد ا فريقي ااة
اجمللس عل تيسع اإلسارا يف إنشااء ونشار البعثاة الثالثاة للتحقاق .و اال
إو اإلسارا يف نشاار ا ليااات املنصااوص عليهااا يف بروتوكااول لوساااكا مااو
شأن َّ
أو يشير عنصرا لبناء الثقاة ويشاجع ا طارا املعنياة علا املضاي
032
إىل أبعد مو ت بيق ع لية السالم .
و ااال رثاار الربتغااال إنا يااتفهم املن ااق اليااامو وراء النشاار التاادرةي
للبعثااة الثالثااة للتحقااق ،وليااو وفااد بلااده يعتقااد أن ا ةااف احلفاااع عل ا
املرونة يف نشر وات إضافية .وةف عل اجمللس تو ي احلذر بر وضع
الشااروط الااا يتعااح الوفاااء هبااا باار أو تنتقاار البعثااة إىل مرحلتهااا التاليااة.
َّ
وحذر مو أو اجمللس ،برع اء ال رفح فر ة لل عاو يف ماا إذا اساتوفيت
لااذه الشااروط أو ال ،ال يس ا فقااط بتااأ ع نشاار مزيااد مااو ا ف اراد باار
يه لدد أيضا بر رال ع لية السالم نفسها عو مسارلا.033
وشاادَّد رثاار موزامبيااق عل ا أمهيااة الت ساات بااادئ السااياد  ،وعاادم
التد ر يف الش وو الدا لية نغوال ،وذلات متاشايا ماع اتفا اات الساالم
وبروتوكاول لوسااكا ،ووفقاا مليثااا ا مام املتحاد  .ويف لاذا الساياا ،اال
َّ
إو حيوماة بلاده لاو توافاق علا نشار أي ع لياة حلفام الساالم ”مقياد
بشااروط“ ،وإهنااا بالتااا ت يااد ال ارأي الااذي أعاارب عن ا وفااد أنغااوال ولااو
ضرور تنقي بعاس فقارات مشارو القارار كاي حيظا باملوافقاة التاماة ماو
بر حيومة أنغوال.032
و باار التصااويت ،أعاارب رثاار نيجعيااا عااو تأييااد وفااد بلااده ملشاارو
الق ا ارار ،معت ا اربا أو فقرات ا ا ال تتض ا ا و أي أحي ااام تنا ااتقص ما ااو احلقا ااوا
السيادية حليومة أنغوال ومو السالمة اإل لي ية للبلد.035

________
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 ،S/PV.3499الصفحات  2إىل .5

032

 ،S/PV.3499الصفحات  6إىل .8

 030ض اام وف ااد منظ ااة الوح ااد ا فريقي ااة وزراء ارجي ااة أنغ ااوال وبوتس ا اوانا وت ااونس
وجنوب أفريقيا وزامبيا وليسوتو وناميبيا ،فضال عو رثلح عو السنغال وغينيا  -بيساو.
033
032
035

املرجع نفس  ،الصفحتاو  02و .03
(( S/PV.3499االستئنا )) ،الصفحتاو  7و .8
املرجع نفس  ،الصفحتاو  01و .00
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و اال رثار الصااح َّ
إو منظ اة الوحااد ا فريقياة ،بررساااهلا لاذا الوفااد
اليبع الرفيع املستوى إىل نيوياورح لل شااركة يف منا شاات اجمللاس بشاأو
أنغا ااوال ،أابتا اات اسا ااتعدادلا واسا ااتعداد البلا ااداو ا فريقيا ااة ،لل سا ااامهة يف
تس ااوية النزاع ااات يف أفريقي ااا .وينبغ ااي لألم اام املتح ااد وجمل ااس ا م ااو أو
يعلقا أمهية كباع علا حار املشااكر ا فريقياة وتعزياز التعااوو ماع منظ اة
الوحااد ا فريقيااة وذلاات مااو أجاار ”مساااعد أنغااوال يف االن ااالا عل ا
طريق إعاد بناء السلم يف و ت مبير“.036
ورحف رثر فرنساا بادور منظ اة الوحاد ا فريقياة يف حار النازا يف
أنغوال وشدَّد علا أو مشااركة املنظ اات اإل لي ياة يف حار ا زماات أمار
حيوي لنجاح ا مم املتحد  .واعترب أو مشرو القرار يقدم إطاارا كاامال
وواليااة واضااحة للبعثااة الثالثااة للتحقااق علا ماادى الساانتح املقبلتااح .غااع
أنا أشااار إىل أو اعت اااده لااو يع ااي ال ارفح ا نغاوليح تفويضااا م لقااا.
وأكااد أو اجمللااس ساايعيد النظاار يف دور ا ماام املتحااد يف أنغااوال إذا أفاااد
ا مح العام بأو التعاوو امل لوب مو ال رفح يتحقق.037
ودعااا العديااد مااو املتيل ااح ا اريو ال اذيو شاااركوا يف النقااا إىل
اإلسرا يف نشار البعثاة الثالثاة للتحقاق 038يف حاح ح َّاذر الابعس ماو أو
الش ا ااروط الا ا اوارد يف مش ا اارو القا ا ارار ميي ا ااو أو تع ا ااوا إحا ا اراز تق ا اادم يف
الع لية.032
وبعد ذلات طتارح مشارو القارار للتصاويت واعتت اد باإلعاا بو اف
القرار  ،)0225( 276ويف ما يلي نص :
َّ
إو جملس ا مو،
إذ ي كااد مااو جديااد اراره  )0220( 626امل ا ر  31أيااار/مااايو 0220
وعيع رارات الالحقة ذات الصلة،
و د نظر يف تقرير ا مح العام امل ر  0شباط/فرباير ،0225
وإذ ي كا ااد ما ااو جديا ااد التزام ا ا باحلف ا اااع عل ا ا وح ا ااد أنغ ا ااوال وس ا ااالمتها
اإل لي ية،

________
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املرجع نفس  ،الصفحتاو  00و .02

037

املرجع نفس  ،الصفحتاو  02و .05
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 ،S/PV.3499الصفحتاو  03و ( 02ليسوتو).

 ،S/PV.3499 038الص ا ا ا اافحة ( 8اهلن ا ا ا ااد)؛ والص ا ا ا اافحات  01إىل ( 02زامبي ا ا ا ااا)؛
والصا اافحتاو  03و ( 02ليسا ااوتو)؛ والصا اافحتاو  05و ( 06إسا اابانيا)؛ والصا اافحتاو 06
و ( 07لولناادا)؛ والص اافحتاو  07و ( 08ت ااونس)؛ والص اافحات  08إىل ( 21الربازي اار)؛
والص ا ا ا ا ا اافحتاو  22و ( 23جن ا ا ا ا ا ااوب أفريقي ا ا ا ا ا ااا)؛ والص ا ا ا ا ا اافحتاو  23و ( 22اةزاؤ ا ا ا ا ا اار)؛
و ( S/PV.3499االس ا ا ا ااتئنا ) ،الص ا ا ا اافحتاو  2و ( 3زمب ا ا ا ااابوي)؛ والصا ا ا ا اافحتاو  3و 2
(الساانغال)؛ والصاافحتاو  2و ( 5عهوريااة تنزانيااا املتحااد )؛ والصاافحتاو  5و ( 6غينيااا -
بيسااو)؛ والصافحتاو  8و ( 2الساويد)؛ والصافحتاو  03و ( 02لنادوراس)؛ والصافحتاو
 05و ( 06إي اليااا)؛ والصاافحتاو  07و ( 08أملانيااا)؛ والصاافحتاو  08و ( 02رواناادا)؛
والص اافحتاو  23و ( 22إندونيس اايا)؛ والص اافحة  ( 25تع اااو)؛ والص اافحات  25إىل 27
(ا رجنتح)؛ والصفحتاو  27و ( 28اة هورية التشييية).
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وإذ يرحف بتو يع بروتوكول لوسااكا يف  21تشاريو الثااين/ناوف رب 0222
بو ف و كبع وب إ امة السلم وحتقيق االستقرار يف أنغوال،
وإذ يي اارر تأكي ااد ا مهي ااة ال ااا يعلقه ااا عل ا ا التنفي ااذ الت ااام ل ا ا ”اتفا ااات
السلم“ وبروتوكول لوساكا و رارات جملس ا مو ذات الصلة،
وإذ حي اايط عل ا ااا باةا اادول الا اازمين للتنفيا ااذ ال ا اوارد يف بروتوكا ااول لوسا اااكا،
وال س ااي ا احلاج ااة إىل ي ااام حيوم ااة أنغ ااوال واالحت اااد ال ااوطين لالس ااتقالل الت ااام
نغاوال بتاوفع عيااع البياناات العساايرية الالزماة لألمام املتحااد  ،والسا اح حبريااة
احلركة وحرية تداول السلع ،والبدء يف ع لية حمدود للفصر بح القوات حيث ا
تيوو متال ة،
وإذ يرحف باحملافظة عل و ال إطالا النار امل تثر ل ع وما ح ا و،
وإذ يرح ااف أيض ااا ااا أح اارز م ااو تق اادم يف االجت اع ااات املعق ااود يف 01
كا ااانوو الثا اااين/ينا اااير  0225يف شا اايبيبا ويف  2و  3شا ااباط/فرباي ا اار  0225يف
واك ااو كونغ ااو ب ااح رؤيس ااي أرك اااو الق ا اوات املس االحة ا نغولي ااة واالحت اااد ال ااوطين
لالستقالل التام نغوال،
وإذ يرحف كذلت بنشر وات مرا بااي بعثاة ا مام املتحاد الثانياة للتحقاق
يف أنغوال و سامهات الدول ا عضاء يف تلت البعثة،
وإذ يرح ااف ب ااالعرض املق ا َّادم م ااو حيوم ااة أنغ ااوال لت ااوفع مس ااامهات عيني ااة
كبااع لع ليااات حفاام السااالم الااا تقااوم هبااا ا ماام املتحااد يف أنغااوال ،حسااب ا
ورد يف الوايقة املعنوو ”تيلفة تنفيذ بروتوكول لوساكا“،
وإذ يساوره بالغ القلق و تنفيذ بروتوكول لوساكا د تأ ر عو موعده،
وإذ يشدد علا ضارور ياام رؤايس عهورياة أنغاوال ،السايد جوزيا إدواردو
دوس سانتوس ،وزعيم االحتااد الاوطين لالساتقالل التاام نغاوال ،السايد جونااس
سافي  ،بعقد اجت ا بينه اا دوو إب ااء ،بغياة حتقياق الاز م السياساي الاالزم
مو أجر التنفيذ الناج لربوتوكول لوساكا،
وإذ يرح ااف بالوفا ااد ال ااوزاري ملنظ ا ااة الوح ااد ا فريقيا ااة إىل جمل ااس ا ما ااو
لالشرتاح يف النظر يف احلالة يف أنغوال،
 - 0يأذو برنشاء ع لية حلفم الساالم ،لاي بعثاة ا مام املتحاد الثالثاة
للتحق ااق يف أنغ ااوال ،ملس اااعد ال اارفح عل ا ا إح ااالل الس االم وحتقي ااق املص اااحلة
الوطنيااة يف أنغااوال عل ا أساااس ”اتفا ااات الساالم“ وبروتوكااول لوساااكا و ارارات
جملااس ا مااو ذات الصاالة ،ك ااا وردت يف الفاار الرابااع مااو تقرياار ا مااح العااام
امل ا ر  0شااباط/فرباياار  ،0225بواليااة مبدؤيااة ح ا  8آب/أغس ا س 0225
ونش اار للقا اوات ااا ال يتج اااوز  7 111م ااو ا فا اراد العس اايريح ،باإلض ااافة إىل
 351مااو امل ارا بح العساايريح و  261مااو مرا ب ااي الشاارطة ،املشااار إلاايهم يف
تقرير ا مح العام ،مع العدد املناسف مو املودفح الدوليح واحملليح؛
 - 2حي ااص عل ا ا اإلسا ارا بنش اار املا ارا بح العس اايريح وما ارا الش اارطة
لر د و ال إطالا النار؛
 - 3يا ااأذو بالنش ا اار الفا ااوري مل ا ااا يل ا اازم ما ااو عنا ا اار الته ا اايط وال ا اادعم
ل ع ااداد لنش اار ا اوات حف اام الس ااالم ،شا اري ة أو يظ اار ا م ااح الع ااام مقتنع ااا
بوجا ااود و ا ااال فعَّ ا ااال إلطا ااالا الن ا ااار ووج ا ااود آليا ااات مش ا اارتكة فعَّال ا ااة لر ا ااده،
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وبا ا ااأو ال ا ا اارفح يس ا ا ا حاو بالت ا ا اادفق احل ا ا اار وا ما ا ااو لل سا ا اااعد اإلنسا ا ااانية يف
عيا ااع أحنا اااء البلا ااد ،ويا ااأذو بالنشا اار الالحا ااق ملا ااا يلا اازم ما ااو العنا ا اار اإلضا ااافية
إل اما ااة من ا ا ا ااطق يا ااع تش ا ا ا اغيلية لق ا اوات االحت ا ا ااد الا ااوطين لالس ا ا ا اتقالل التا ااام
نغوال؛
 - 2يقاارر أو يااتم نشاار وحاادات املشااا عل ا أساااس تقرياار مااو ا مااح
العام إىل جملس ا مو مفاده أو الشروط الوارد يف الفقر  32ماو تقريار ا ماح
العام ،ومنها الو ال الفعلاي لألع اال العداؤياة ،وتاوفع عياع البياناات العسايرية
ذات الصالة ،وحتدياد عياع منااطق التج ياع ،اد د الوفااء هباا ،شاري ة َّإال يقارر
اجمللس ال ذلت؛
 - 5يشادد علا ا مهيااة الاا يعلقهااا علا التنفياذ الساريع لربنااام جيااد
التنساايق وشااامر إلزالااة ا لغااام يف أنغااوال ،حسااب ا ورد يف تقرياار ا مااح العااام،
وي لف إلي إبال اجمللس بالتقدم احملرز يف تنفيذه؛
 - 6ي يااد رأي ا مااح العااام ال اوارد يف تقريااره بشااأو ضاارور ت اوافر اادر
إعالمياة فعَّالااة لاادى البعثااة ،اا يف ذلاات إ امااة حم ااة إذاعاة تابعااة لألماام املتحااد
بالتشاور مع حيومة أنغوال؛
 - 7ي لااف إىل ا مااح العااام أو يبلااغ اجمللااس شااهريا بالتقاادم احملاارز يف
نشر البعثاة ويف تنفياذ بروتوكاول لوسااكا ،اا يف ذلات احملافظاة علا و اال فعلاي
إلطااالا النااار ،وحريااة و ااول البعثااة إىل عيااع املناااطق يف أنغااوال ،وحريااة تاادفق
املس اااعد اإلنس ااانية يف عي ااع أحن اااء أنغ ااوال ،وامتث ااال حيوم ااة أنغ ااوال واالحت اااد
تعه اد هبااا كاار منه ااا وجااف
الااوطين لالسااتقالل التااام نغااوال لاللتزامااات الااا َّ
بروتوكااول لوساااكا ،وي لااف أيضااا إىل ا م اح العااام أو يقاادم إىل اجمللااس تقري ارا
كامال حبلول  05متوز/يولي 0225؛
 - 8يرحا ا ااف ب ا ا اااعتزام ا م ا ا ااح الع ا ا ااام إض ا ا ااافة أ ص ا ا اااؤيح يف حق ا ا ااوا
اإلنساااو إىل العنصاار السياسااي للبعثااة ملرا بااة تنفيااذ ا حيااام املتصاالة باملصاااحلة
الوطنية؛
 - 2يعاارب عااو اعتزام ا إعاااد النظاار يف دور ا م اام املتحااد يف أنغااوال
إذا ذك اار ا م ااح الع ااام أو التع اااوو امل ل ااوب م ااو ال اارفح مت ااأ ر كثا اعا أو غ ااع
منتظر؛
 - 01يعلاو اعتزاما ا تتااام والياة البعثااة ما حتققاات ألادا بروتوكااول
لوساااكا وفقااا للجاادول الاازمين املرفااق بربوتوكااول لوساااكا وتو ااع الفارا مااو الواليااة
حبلول شباط/فرباير 0227؛
 - 00يرحا ااف ا ااا دمت ا ا الا اادول ا عضا اااء ووكا اااالت ا ما اام املتحا ااد
واملنظ ااات غااع احليوميااة مااو مسااامهات كبااع لتلبيااة االحتياجااات اإلنسااانية
للشعف ا نغو  ،ويشجع تقد مسامهات إضافية كبع ؛
 - 02يعي ااد تأكي ااد االلت ا ازام الوا ا ااع عل ا ا عيا ااع ال ا ادول بالتنفيا ااذ التا ااام
حيا ااام الفق ا اار  02م ا ااو الق ا ارار  )0223( 862امل ا ا ر  05أيل ا ااول/س ا اابت رب
 ،0223وي لااف مااو حيومااة أنغااوال واالحتاااد الااوطين لالسااتقالل التااام نغااوال
التو ااال ،ااالل وجااود البعثااة يف أنغااوال ،عااو ا تناااء ا ساالحة والعت اااد احل ااريب،
حسب ا اتوفق عليا يف ”اتفا اات السالم“ ،وأو ييرساا مواردمهاا بادال ماو ذلات
لالحتياجات اإلنسانية واالجت اعية ذات ا ولوية؛
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 - 03ي ل ااف إىل حيوم ااة أنغ ااوال أو ت ااربم ،يف موع ااد ال يتج اااوز 21
آذار/مارس  ،0225اتفا ا مع ا مم املتحد بشأو مركز القوات؛
 - 02يشااجع ا مااح العااام عل ا أو يتااابع عل ا وج ا الساارعة العاارض
ال ااذي دمتا ا حيوم ااة أنغ ااوال بتق ااد مس اااعد مباش اار للبعث ااة ،وأو ي ااورد ل ااذا
حساف اال تضاااء يف اتفاااا مركاز القاوات املشااار إليا يف الفقاار  03أعاااله ،وأو
يستيش ا ااال م ا ااع حيوم ا ااة أنغ ا ااوال واالحت ا اااد ال ا ااوطين لالس ا ااتقالل الت ا ااام نغ ا ااوال
إميانياات تقااد مساااعد إضااافية كبااع تتصار حبفاام السااالم ،وأو يقاادم تقريارا
إىل اجمللس عو نتاؤ لذه اةهود االستيشافية؛
وجه إليهاا
 - 05حيص الدول ا عضاء عل االستجابة لل لف الذي َّ
ا ماح العاام لل ساامهة بااأفراد ومعادات وماوارد أ ارى يف البعثااة ماو أجار تيسااع
نشرلا املبير؛
 - 06ي الااف عيااع املعنيااح يف أنغااوال بااأو يته ااذوا التاادابع الض اارورية
ليفالة سالمة وحرية حركة أفراد ا مم املتحاد وغاعلم ماو ا فاراد الاذيو ةاري
نشرلم يف إطار البعثة؛
 - 07يرحف بوجود الوفد الوزاري ملنظ ة الوحد ا فريقياة ،ويالحام،
يف لذا الصدد ،احلاجة إىل است رار التعاوو بح ا مم املتحد ومنظ اة الوحاد
ا فريقيا ااة يف جم ا اال تعزيا ااز السا االم وا ما ااو يف أنغا ااوال ،واملسا ااامهة الا ااا مييا ااو أو
تقدمها املنظ ات اإل لي ية يف السي ر عل ا زمات وحر املنازعات؛
 - 08يقرر أو يبقي املسألة يد نظره الفعلي.

و الاات رثل ااة الوالي ااات املتح ااد بع ااد التص ااويت َّ
إو حيوم ااة بل اادلا
ترغ ااف يف التش ااديد عل ا أو أي نش اار لوح اادات املش ااا يف إط ااار البعث ااة
الثالثة للتحقق ال مييو أو ميضي تدما ماا يفاد ا ماح العاام يف تقرياره
ب ا ااأو بروتوك ا ااول لوس ا اااكا يت َّنف ا اذ بش ا ااير فعل ا ااي .وميي ا ااو لألم ا اام املتح ا ااد
والبعثااة أو تساااعدا يف ع ليااة املصاااحلة الوطنيااة َّإال أنَّا يقااع عل ا عاااتق
ال رفح أو يظهرا بأفعاهل ا إرادهت ا السياسية لت بياق بروتوكاول لوسااكا.
والحظ اات أو والي ااة البعث ااة تنته ااي ل اادى حتقي ااق أل اادا البعث ااة الثالث ااة
للتحقااق ،و الاات إهنااا ألاادا تشااعر أو باإلمياااو حتقيقهااا يف غضااوو
سنتح.021
و ال رثر امل لية املتحد َّ
إو رار اجمللس زياد حجم ع لية ا مم
املتحاد يف أنغاوال ي كاد علا التازام اجمللاس بادعم شاعف أنغاوال يف سااعي
ال وير إىل حتقيق السالم واملصاحلة الوطنية .و د أوضا القارار أيضاا أو
اجمللااس لاايس مسااتعدا للتغاضااي عااو مزيااد مااو اإلب اااء اليبااع أو انعاادام
التعاااوو مااو جانااف ال ارفح .و ااال َّ
إو حيومااة بلااده تاارى يف لااذا القارار
تأكيدا جديدا مو اجملت ع الدو عل التزام بآليات ا مم املتحد حلر
النزاعااات الااا تته ا اادرات البلااداو علا حلهااا منفاارد  .وليااو ،ك ااا
ورد مرارا يف رارات اجمللاس ،شاعف أنغاوال لاو املسا ول يف هناياة امل اا
عااو مسااتقبر بلااده .لااذا ةااف عل ا حيومااة أنغااوال ويونيتااا أو تتثبتااا أو
اجملت ع الدو اختذ القرار الصحي  .وماو شاأو عقاد اجت اا مبيار باح

________
021

( S/PV.3499االستئنا ) ،الصفحات  02إىل .20
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الرؤيس دوس سانتوس والسيد سافي
لذا الصدد.020

أو يبعص باإلشار الصحيحة يف

و ا ااال ال ا ارؤيس ،متح ا ااداا بص ا اافت رث ا اار بوتس ا اوانا ،إو وج ا ااود وزراء
ااارجية ا فار ة وا ماح العاام ملنظ اة الوحاد ا فريقياة يف اجمللاس يشاع
إىل ا مهية الا توليها أفريقيا للصرا يف أنغوال .ورأى أو ع ليات حفم
السااالم ،حبياام طبيعتهااا ،ميلفااة وعرضااة لالهنيااار ،علا حنااو مااا أدهرت ا
التج ااارب الس ااابقة بوض ااوح .وميينه ااا أيض ااا أو تش ااير مص اادرا لله اادر
وحتاويال لل اوارد الشاحيحة الااا ميياو اساتهدامها يف التن ياة اال تصااادية
واالجت اعية .واعترب أو ع لية ا مم املتحد يف أنغوال لو تيوو سهلة؛
وأو جناحهااا أو عدم ا ساايتو ال إىل حااد كبااع عل ا اارب عيااع املعنيااح
وتفه هم وتعاوهنم .ويف الو ت نفس  ،ينبغي أالَّ تعوا الشروط العدياد
لذه الع لية .وأعرب عو تأييده الست رار وجود ا مم املتحد يف أنغوال
بعااد انتهاااء واليااة البعثااة مااو أجاار مساااعد الشااعف عل ا التييااال مااع
حيا جديد .022
وأعرب رثار أنغاوال ،يف معارض تأكياده عضااء اجمللاس علا التازام
حيومااة بلااده جب يااع ارارات جملااس ا مااو ،عااو أسااف و الق ارار 276
( )0225يتض و حي ا ينتهت بروتوكول لوساكا .و ال ،يف إشار إىل
الفقاار  02مااو القارار ،إن ا يتض ا و عنا اار ااد تضاار باحليومااة الشاارعية
نغوال.023
المقر رررر امل ا ا ر  01آذار/م ااارس ( 0225اةلس ااة  :)3518بي اااو م ااو
الرؤيس
يف  5آذار/م ااارس  ،0225وع ااال ب ااالقرار  ،)0225( 276اادَّم
ا مااح العااام إىل اجمللااس التقرياار املرحلااي ا ول عااو بعثااة ا ماام املتحااد
الثالث ااة للتحق ااق يف أنغ ااوال .022وذك اار ا م ااح الع ااام يف التقري اار أو رثلا ا
اااص وا ر جهوده لتيسع تنفيذ بروتوكول لوسااكا ،وأناَّ اجت اع علا
انفا اراد م ااع رؤ اايس حرك ااة يونيت ااا ورؤ اايس أنغ ااوال .وأك ااد ك اار م ااو ال ا ارفح
استعداده لل شاركة يف االجت اا املقارتح .وأعارب ا ماح العاام عاو أملا
يف عقاد لاذا االجت ااا دوو تاأ ع ،حبياص ميثاار ذلات إشاار إىل اجملت ااع
الدو بأو املصاحلة الوطنية د بدأت فعال.
وأفاااد ا مااح العااام أيضااا بااأو و ااال إطااالا النااار داار اؤ ااا بصاافة
عامااة ،وأو حااد التااوتر ااد فاات بصااور ملحود اة يف مناااطق عديااد .
و اد تباطاأ نشار البعثااة يف ا رياا ماو ج َّاراء حاوادع إطاالا الناار علا
طاؤر البعثة الا امت هبا يونيتا م را ،وعدم توافر ترا يص أمنية لزيار

________
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بعااس املناااطق ،والقيااود املفروضااة عل ا حريااة التنقاار .وأشااار إىل أنَّا مااو
املقرر بدء نشر وحدات املشا التابعة للبعثة ،وفقا للجدول الزمين الاذي
وافق علي جملس ا مو ،يف  2أيار/مايو  ،0225و َّ
أو ع لية النشر ،مع
ذلت ،ال مييو تنفيذلا َّإال إذا متيو مو إبال اجمللس ،يف موعد أ صاه
 25آذار/مارس ،بأو ال رفح امتثال إىل درجاة كباع للشاروط احملادد يف
القرار  .)0225( 276وهلذا ،فقد حص ال رفح عل اختاذ اإلجاراءات
الع لية الا بدوهنا سيتحتم إرجاء نشر وحادات املشاا  .025ويف غضاوو
ذلت ،فرو د ول و ال إطالا النار حيز النفاذ وماا تااله ماو حت وساو يف
ا وض ا ا ااا ا مني ا ا ااة يف البل ا ا ااد ا ا ااد ش ا ا ااجع التنق ا ا اار الس ا ا ااياين والنش ا ا اااط
اال تصادي ،را لَّر مو االعت اد الشامر عل املعونة اإلنسانية .بيد أو
املشرديو وغعلم مو السياو الضعفاء ال يزالوو يف حاجاة إىل مسااعد
كبااع  ،ك ااا َّ
أو ا لغااام الربيااة ال ت ازال عاؤقااا اعا أمااام حركااة السااياو
والبضا اااؤع ،وكا ااذلت أما ااام اس ا ااتئنا النشا اااط الزراعا ااي .وتتو ا ااال ا اادر
الوكاالت اإلنسانية عل مواجهة لذه املشاكر عل يام اةهات املاحناة
بالت وير اليامر والفوري للربنام اإلنساين احملدَّد يف النداء املشرتح بح
الوكاالت مو أجر أنغوال لعام .0225
ويف اةلسا ااة  ،3518املعقا ااود يف  01آذار/ما ااارس  ،0225أدرل
جملااس ا مااو تقرياار ا مااح العااام يف جاادول أع ال ا  .وبعااد إ ارار جاادول
ا ع ااال ،دع ااا اجملل ااس رث اار أنغ ااوال ،بن اااء علا ا طلبا ا  ،إىل املش اااركة يف
ووجا الارؤيس (الصااح)
املنا شااة باادوو أو ييااوو لا احلااق يف التصااويتَّ .
موجهة إىل
انتباه أعضاء اجمللس إىل رسالة م ر ة  2آذار/مارس َّ 0225
ا مح العام مو رثر أنغوال.026
مث أشااار ال ارؤيس إىل أنَّا ااد أتذو ل ا  ،عقااف مشاااورات أتجرياات يف
ما بح أعضاء اجمللس ،بأو يد بالبياو التا باسم اجمللس:027
نظ اار جمل ااس ا م ااو يف تقري اار ا م ااح الع ااام امل ا ر  5آذار/م ااارس 0225
بشأو بعثة ا مم املتحد الثالثة للتحقق يف أنغوال.
ويرحااف جملااس ا مااو ااا ارتااآه ا مااح العااام مااو أو و ااال إطااالا النا ا اار
دا ا ار اؤ ااا بص ا ا افة عام ااة .ك ااا يرح ا ا اف باسا ا ا ات رار َوْز املا ارا بح العسا ا ايريح
ومرا ا ا ا الشا ا ا ارطة التابع ا ا اح لألم ا ا ام املتح ااد إىل موا ااع ااارل لوان اادا .بي ااد أنا ا
يالحاام أو لااذا الا َاوْز تيتنفا تعقياادات بساابف عاادم التعاااوو التااام مااو جانااف
ا طرا  ،ال سي ا يونيتا .و د حادع االل الشاهر الاذي أعقاف اعت ااد ارار
جملااس ا مااو  )0225( 276عاادد مااو الت ااورات الااا تثااع لقااا ع يقااا لاادى
اجمللا ااس .ولا ااي تتض ا ا و عا اادم إح ا اراز تقا اادم يف فا ااس االش ا ااتباح حا ااول أويغي ا ا
ونيفاغيا  ،وتصاااعد التااوترات ااالل ا سااابيع القليلااة املاضااية ا ااة يف املن قااة
الش الية ،وعدم وجود ترا يص أمنية لزياار بعاس املنااطق ،وفارض القياود علا
حريااة تنقاار أف اراد البعثااة ،وشااو لج ااات عل ا القاارى ،وزر ا لغااام ،والتحاارح
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غيا ا ار املأذوو ب ا ا للقا ا اوات وا نشا ا ا ة العسا ا ايرية اةوي ا اة ،وشاو اهلج اات علا
طاااؤرات ا ماام املتحااد  ،ا ااة االعتا ا اداء الااذي ارتيبتا ا ا يونيت ا ا اا يف كويباكا اس
يف  03ش ااباط/فرباي اار  .0225وي اادعو اجملل ااس ا طا ارا  ،ا ااة يونيتا ا ا اا ،إىل
االمتنا ا ا اا ع ااو ل ااذه ا نش ا ا ا ة ،وو ااال الدعاي ا ا اة الس االبية ،وزي اااد تعاوهن ااا م ااع
بعضااها الاابعس ومااع ا ماام املتحااد مااو ااالل اللجنااة املشاارتكة ،وإىل التعاااوو
اليامر مع الع ليات اإلنسانية.
ويعي ا ااد اجملل ا ااس دعوتا ا ا للا ا ارؤيس دوس س ا ااانتوس وال ا اادكتور س ا ااافي إىل
االجت ا دو ا تأ ع وذلت ك شر عل التزامه اا املشارتح بالع لياة السال ية.
وحيص حيومة أنغوال ويونيتا عل وضع الصيغة النهاؤية للرتتيبات لتحقياق لاذه
الغايااة عل ا الفااور ،مااو أجاار تااأمح الااز م السياسااي الضااروري للتنفيااذ الناجااذ
لربوتوكول لوساكا .ويشجع اجمللس أيضاا الادول املرا باة لع لياة السالم ،ومنظ اة
الوحااد ا فريقيااة ،والبلااداو اجملاااور املشاااركة يف الع ليااة ،علا موا االة جهودلااا
الرامية إىل التنفيذ اليامر لع لية السلم.
ويعي ااد جمل ااس ا م ااو تأكي ااد االلتزام ااات الوا عااة عل ا عاااتق عي ااع ال اادول
بتنفي ااذ أحي ااام الفق اار  02م ااو القا ارار  )0223( 862تنفي ااذا ك ااامال ،وي ك ااد
دعوت إىل حيومة أنغوال ويونيتا بالتو ال عو حياز ا سلحة وا عتد احلربياة،
عل النحو املتفق علي يف ”اتفا ات السلم“.
ويالحاام جملااس ا مااو أو ا ماام املتحااد تقااوم حاليااا مااع حيومااة أنغااوال
بتق ا ااد اا ا اادمات ا ساس ا ااية وتيس ا ااع الو ا ااول إىل املراف ا ااق الرؤيس ا ااية ك ا اااملوانئ
وامل ا ااارات بالنس ا اابة لبعث ا ااة ا م ا اام املتح ا ااد الثالث ا ااة للتحق ا ااق يف أنغ ا ااوال ،وتعا ا ا لد
االسااتجابات املبي اار واإلةابيااة مااو طاار حيومااة أنغااوال الحتياجااات ا م اام
املتحد يف لذا الصدد أساسية بالنسبة َلوْز البعثة .ويادعو اجمللاس ال ارفح إىل
اإلسارا يف اسااتي ال املهااام ا وليااة ااا يضا و الا َاوْز العاجاار لوحاادات البعثااة.
ويعيااد اجمللااس تأكي ااد ا مهيااة الااا يعلقهااا عل ا تو و اار حيومااة أنغااوال وا ماام
املتح ااد إىل اتف اااا بش ااأو مرك ااز الق اوات يف موع ااد ال يتج اااوز  21آذار/م ااارس
 0225علا النحاو الاذي تادعو إليا أحيااام الفقار  03ماو ارار جملاس ا مااو
 .)0225( 276وسيظر اجمللس ير د الت ورات الا حتدع يف لذه اجملاالت
عو َكثف.
ويث ا ااين جمل ا ااس ا م ا ااو عل ا ا ا وك ا اااالت ا م ا اام املتح ا ااد واملنظ ا ااات غ ا ااع
احليوميا ااة ملا ااا تبذل ا ا ما ااو جها ااود مس ا اات ر لتوزيا ااع م ا اواد اإلغااا ااة اإلنسا ااانية يف
عي ا ااع أحن ا اااء أنغ ا ااوال .وي ك ا ااد جم ا ااددا عل ا ا ا ا مهي ا ااة ال ا ااا يعلقه ا ااا علا ا ا وض ا ااع
برن ا ااام جي ا ااد التنسا ا اايق وش ا ااامر إلزالا ا ااة ا لغ ا ااام يتسا ا ااهم ،يف عل ا ااة أما ا ااور ،يف
حتس ا ا ااح الس ا ا ااو يات املتعلق ا ا ااة بالع لي ا ا ااات اإلنس ا ا ااانية .وي ا ا اادعو ك ا ا ااال ال ا ا اارفح
إىل التعا ا اااوو ما ا ااع ا ما ا اام املتحا ا ااد وما ا ااع املنظ ا ا ااات غا ا ااع احليوميا ا ااة يف وضا ا ااع
لا ااذا الربنا ااام  .ويشا ااجف اجمللا ااس تا ا ا ار أربعا ااة ما ااو ما ااودفي منظ ا ااة ”كا ا ا ااب
أنااامور“ غااع احليوميااة يف  2آذار /مااارس ،ولاام االاااة أنغ اوليح وأملاااين ،أاناااء
يااامهم بأنشا ا ا ة تتا ا اعلق برزالا ا اة ا لغ ااام ،فض ااال ع ااو اهلج ااات ال ااا تش انت يف
الشهر املاضي عل طاؤر تابعة للجنة الصليف ا ر الدوليا اة ،وعل ع ليات
النقر البا ا ا اري .ويا اذ لكر ال ا ا ارفح البا ا اات املت ا ا ايرر باأو يي لف اا عاو القياام جب ياع
ا ع ا ااال الا ااا مييا ااو أو تعا اارض سا ااالمة أف ا اراد املسا اااعد اإلنسا ااانية يف أنغا ااوال
لله ر.
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وي ي ااد جمل ااس ا م ااو اس ااتنتاجات ا م ااح الع ااام ال ااا مفادل ااا أنَّا ا ةا ااف
أو يصاادر ع ااو حيوم ااة أنغااوال ويونيت ااا م ااا ي اادل بالفعاار عل ا التع اااوو وحس ااو
النية يف تنفيذ الع لية السل ية .ويذكر ال رفح بأو َوْز الوحدات التابعاة للبعثاة
ل ا ا ا ااو ي ا ا ا ااتم م ا ا ا ااا تس ا ا ا ااتو الش ا ا ا ااروط الا ا ا ا اوارد يف الفق ا ا ا اار  32م ا ا ا ااو تقري ا ا ا ااره
امل ا ا ر  0شا ااباط/فربايا اار  .0225و ا ا ا ا اد أحا اااط جملا ا ا ا اس ا ما ااو عل ا ااا بصا ا ا ا افة
ا ا ا ا اة بقا ااول ا ما ااح العا ا ا اام إنَّا ا ا ا إذا يت ا ا ا ا يو ما ااو إفا ا ا ااد اجمللا ااس حبلا ااول
 25آذار/ما ااارس  0225عا ااو امتثا ا ا اال ال ا اارفح هلا ااذه الش ا ا ا اروط ،فلا ااو يي ا ااوو
رينا ا ا ا اا ض ا ا ا ا ا او ب ا ا ا ا ادء َوْز البعث ا ا ا ا اة يف  2أيا ا ااار/ما ا ااايو  .0225ولا ا ااو يي ا ا ااوو
لن ا ا اااح متس ا ا ااع م ا ا ااو الو ا ا اات إذا ض ا ا اااعت الفر ا ا ااة ال ا ا ااا يتي ا ا ا ا احها بروتوك ا ا ااول
لوسا ا ا ا ا ااكا و ا ا ا ا ا ا ارار جملا ا ا ا ا اس ا م ا ا ااو  .)0225( 276ويض ا ا اام اجملل ا ا ااس ا ا ااوت
إىل ا م ااح الع ااام يف دعوتا ا ال اارفح إىل القي ااام ا و باخت اااذ اا ا ا اوات الالزم ااة
لض ا او ب اادء َوْز ل ااذه الوح اادات يف  2أي ا ا ا اار/ماي ا او  0225ك ااا ل ااو مق اارر.
وي لف إىل ا مح العام أو يبقي ا ا عل علم بالتا ا ورات الاا حت ا ادع ف ا اي ل ا ا اذا
الشا ا اأو.

المقر ررر امل ا ر  03نيساااو/أبرياار ( 0225اةلسااة  :)3508بياااو مااو
الرؤيس
يف  7نيساااو/أبرياار  ،0225وع ااال بااالقرار  ،)0225( 276اادَّم
ا مااح العااام إىل اجمللااس تقريااره املرحلااي الثاااين عااو بعثااة ا ماام املتحااد
الثالث ااة للتحق ااق يف أنغ ااوال .028وذك اار ا م ااح الع ااام يف التقري اار أنَّ ا أوف ااد
مستشاره اااص ،يف الفرت مو  07إىل  22آذار/مارس  ،0225لزياار
أنغ ااوال وتس االيم رس ااالتح إىل ال ا ارفح وإجا اراء منا ش ااات معه ااا بش ااأو
التاادابع الااا يتعااح عليه ااا اختاذلااا علا حنااو عاجاار بغيااة السااي ر علا
احلال ا ااة العس ا اايرية وض ا ا او اح ا ارتام و ا ااال إط ا ااالا الن ا ااار .وطل ا ااف م ا ااو
مستشااره ااااص إجاراء تقيايم بشااأو ماا إذا كانات احلالاة يف أنغاوال تتااي
نشر بعثة ا مم املتحد الثالثة .و د أبادى الارؤيس دوس ساانتوس وكباار
املس ا ولح احليااوميح ،ااالل تلاات املنا شااات ،تأيياادلم للنشاار املبياار
لوح اادات املش ااا التابع ااة للبعث ااة .وك اااو ا م ااح الع ااام ااد أبل ااغ اجملل ااس،
اس ااتنادا إىل تقري اار مستش اااره اا اااص ،برس ااالة م ر ااة  25آذار/م ااارس،
بأنا  ،علا الاارغم مااو وجااود اااطر معينااة ،ينااوي االساات رار يف ا ع ااال
التحضعية املتعلقة بع لية النشر.022
وأبلااغ ا مااح العااام أيضااا بااأو و ااال إطااالا النااار داار اؤ ااا بصاافة
عام ااة ،وأو مس ااتوى االنتهاك ااات د اار منهفض ااا نس اابيا .وع ااالو عل ا ا
ذلاات ،فاارو املرحلااة ا وىل مااو فصاار القاوات ااد أتجناازت بصااور مالؤ ااة.
وحتساانت احلالااة اإلنسااانية ،عل ا الاارغم مااو التااوترات الااا اساات رت يف
أجزاء مو البلد ،يف حح بقيت حالة ا لغام ر .
وأش ا ااار ا م ا ااح الع ا ااام إىل ح ا اادوع ت ا ااورات مش ا ااجعة يف ع لي ا ااة
السالم ،الحقا للزيار الا ام هبا مستشاره اااص إىل أنغاوال ،و اال إو
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وت ااع تنفي ااذ برتوك ااول لوس اااكا ااد تس ااارعت .وأتح اارز تق اادم أيض ااا علا ا
صار القاوات ،وحرياة تن لقار البعثاة،
مستوى تدعيم و ال إطاالا الناار ،وفَ ْ
واملنا ش ااات بش ااأو وس اااؤر اإلدم ااال الش ااامر لقا اوات يونيت ااا يف اافو
اةي الوطين ،وجماالت حا ة أ ارى .و اري ترتيباات إرساال وحادات
املشااا التابعااة للبعثااة عل ا اادَّم وساااا .ويف لااذا الصاادد ،ذك الر ال ارفح
بأهن ا ما ميتثال دوو تأ ع اللتزاماهت ا وجف اتفاا لوساكا ،وماا
يقاادما ال اادعم اللوجسااا إىل البعث ااة ،فرن ا ل ااو ياارتدد يف التو ااية بررج اااء
أو إيقااا نشاار تلاات الوحاادات .وحا َّاذر أيضااا مااو التو عااات غااع املااربر
امللحة الاا يتعاح علا
بأو و ول وات ا مم املتحد سيحر املشاكر َّ
ا نغوليح حلهاا بأنفساهم .وجادد ا ماح العاام دعوتا إىل الارؤيس دوس
س ا ا ااانتوس والس ا ا اايد س ا ا ااافي لعق ا ا ااد اجت ا ا ااا دوو ت ا ا ااأ ع .و ا ا ااال َّ
إو
اجت اعه ا سيوفر زوا ويا لع لية املصاحلة الوطنية.
ويف اةلسااة  ،3508املعقااود يف  03نيساااو/أبرياار  ،0225أدرل
جملس ا مو التقرير املرحلي الثاين لألمح العام يف جادول أع الا  .وبعاد
وجا الارؤيس (اة هورياة التشاييية) انتبااه أعضااء
إ رار جدول ا ع الَّ ،
موجه ااة إىل رؤ اايس
0225
ار
ا
ي
ر
أب
/
ااو
ا
س
ني
03
اجمللااس إىل رس ااالة م ر ااة
َّ
051
جملس ا مو مو رثر أنغوال .
مث أعلو الرؤيس أن د أتذو ل  ،عقف مشاورات أتجريات يف ماا باح
أعضاء اجمللس ،بأو يد بالبياو التا باسم اجمللس:050
نظار جملااس ا ماو يف التقرياار املرحلااي لألماح العااام املا ر  7نيساااو/أبرياار
 0225بشأو بعثة ا مم املتحد الثالثة للتحقق يف أنغوال.
ويرحااف جملااس ا مااو ااا أكااده ا مااح العااام مااو أو و ااال إطااالا النااار
اااؤم بوجا ا ع ااام ،وأو مس ااتوى انتهاك ااات و ااال إط ااالا الن ااار د اار منهفض ااا
نسبيا .ويرحف اجمللس أيضاا باسات رار َوْز املارا بح العسايريح ومارا الشارطة
التااابعح لبعثااة ا ماام املتحااد الثالثااة للتحقااق يف أنغااوال إىل موا ااع ا فر ااة واملقااار
اإل لي ي ااة ااارل لوان اادا ،و ااا أورده يف تقري ااره ع ااو ح اادوع تق اادم يف ع اادد م ااو
اجملااالت اهلاماة ،منهاا إ اماة اتصاال مااع االحتااد الاوطين لالساتقالل التاام نغااوال
(يونيتااا) ،وإجناااز املرحلااة ا وىل للفصاار بااح الق اوات ،وإج اراء منا شااات بشااأو
وسااؤر إدمااال يونيتاا يف اةااي الاوطين .ولااو يثااين علا ال اارفح ملاا يبذالنا مااو
جهود يف لذا الصدد.
ويالحم جملس ا مو أو لناح عددا مو الت ورات الا تدعو إىل القلاق.
وتش ا ر لااذه الت ااورات التقااارير الااا تفيااد باساات رار ا ع ااال واالسااتعدادات
العس اايرية ،وبصاافة ا ااة اهلجااوم الااذي ش اان الس ااالح اةااوي ا نغااو عل ا
مهابط ال اااؤرات يف أناادولو ،واإل فاااا يف إجناااز املرحلاة الثانيااة مااو الفصاار بااح
القوات حبلول  01نيساو/أبرير  ،0225وفرض بعس القيود عل و ول بعثة
ا م ا اام املتح ا ااد الثالث ا ااة للتحق ا ااق يف أنغ ا ااوال إىل املراف ا ااق العس ا اايرية احليومي ا ااة،
واالعتداءات الا و عت م را عل أفراد البعثة واملنظ ات غع احليومية .ولو
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يرحف بتحسو فرص و ول البعثة إىل املناطق الا يسي ر عليها يونيتا ،ولينا
يالحاام أو بعااس اااد يونيتااا احملليااح مااا زالاوا يفرضااوو القيااود علا حركااة أفاراد
البعثة ،وي لف إىل يونيتا ض او الو ول إىل تلت املناطق دوو يد.
وياادعو اجمللااس ال اارفح إىل التعاااوو عل ا الوجا التااام مااع ا ماام املتحااد ،
وال سي ا مو الل اللجنة املشرتكة ،وكفالة سالمة أفراد البعثة واملنظ اات غاع
احليوميااة ،ولااو يالحاام مااع االرتياااح أو أعضاااء اللجنااة املشاارتكة ،ومااو بياانهم
رثلو حيومة أنغوال ،د التقوا بالدكتور سافي يف بيلوندو يف  7نيساو/أبرير
وأنَّ أكاد علناا يف ذلات االجت اا التزاما بربوتوكاول لوسااكا .ولاو ييارر تأكياد
دعوتا لعقاد اجت اا باح الارؤيس دوس ساانتوس والادكتور ساافي علا سابير
االسااتعجال ،و لااذا االجت ااا مييااو أو يساااعد يف حتسااح منااا الثقااة وأو
يع ي دفعة لع لية السلم يف أنغوال.
ويرح ااف جمل ااس ا م ااو ااا اارره ا م ااح الع ااام م ااو الش اارو يف ا ع ااال
التحض ااعية الالزم ااة ل ا َاوْز وح اادات املش ااا التابع ااة لبعث ااة ا م اام املتح ااد الثالث ااة
للتحقق يف أنغوال .ويشع إىل أن د َّ
ذكر ال ارفح ا نغاوليح بأنا ةاف عليه اا
تنفيااذ املت لبااات ال اوارد يف بروتوكااول لوساااكا دوو إب اااء ،وتزويااد بعثااة ا ماام
املتحااد الثالثااة للتحقااق يف أنغااوال بالاادعم السااو ي الااذي ال غاال عن ا  ،والقيااام
باملهام ا ساسية مثر إزالة ا لغام وإ الح طارا النقار الرؤيساية وتعياح منااطق
اإليواء ،وإتاحة َوْز كتاؤف املشا التابعة لألمم املتحد إىل أنغوال يف أيار/ماايو
 .0225ويعاارب اجمللااس عااو تأييااده التااام لألمااح العااام يف لااذا الصاادد ،وي كااد
ض اارور تنفي ااذ بروتوك ااول لوس اااكا علا ا الوجا ا الت ااام .ويرح ااف بعزما ا علا ا َوْز
كتاؤف املشا عل مراحر .ويشدد عل ا مهية الا يعلقهاا علا ياام حيوماة
أنغااوال بتااوفع الاادعم السااو ي املتااو للبعثااة .ويرحااف يف لااذا السااياا وافقااة
حيومااة أنغ ااوال عل ا الس ا اح لع لي ااات ا م اام املتح ااد بالو ااول عل ا الوج ا
الياماار إىل م ااار كاااتومبيال ،وي لااف إىل حيومااة أنغااوال ضا او متديااد الع اار
هبذا الرتتيف طوال الفرت الا حتتاجها البعثة .ولو يرحف أيضا بااعتزام حيوماة
أنغااوال القيااام حبلااول  05نيساااو/أبرياار  0225بااربرام اتفاااا مااع ا ماام املتحااد
بشأو مركز القوات.
وي كااد جملااس ا مااو مااو جديااد الت ازام عيااع الاادول بتنفيااذ أحيااام الفقاار
 02م ااو القا ارار  )0223( 862تنفي ااذا ك ااامال ،ويعل ااو أو م ااو ش ااأو اس اات رار
تدفق ا سلحة عل أنغوال ا خيالال أحياام ”اتفا اات السالم“ والقارار 276
( )0225أو يسهم يف انعدام االستقرار يف البلد ويقاوض اةهاود املبذولاة لبنااء
الثقة.
ورااا يبعااص علا التشااجيع لاادى جملااس ا مااو أو ا مااح العااام ااد أ ااب
قدوره اإلبال عو حتقق تقدم شاامر يف احلالاة اإلنساانية االل الشاهر الاذي
انقض منذ أو دَّم تقريره ا ع إىل اجمللاس .ولاو ي لاف إىل ال ارفح موا الة
تيسااع الو ااول إىل عيااع مناااطق البلااد مااو أجاار إيصااال املساااعد اإلنسااانية.
ك ااا ي لااف إىل ال اارفح ماار أ اارى اح ارتام سااالمة وأمااو عيااع أف اراد املساااعد
اإلنسااانية يف أنغااوال .وي يااد الاادعو الااا وجهتهااا الاادول الااثالع املرا بااة لع ليااة
الساالم يف أنغااوال إىل ال اارفح للتعاااوو متامااا عل ا إطااالا ساراح عيااع احملتج ازيو
بسبف احلرب مو الل ةنة الصليف ا ر الدولية ،فضال عو إطالا سراح
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عيع املواطنح ا جاناف الاذيو د إلقااء القابس علايهم أو تقاد معلوماات عاو
مصعلم.

سانتوس والسيد سافي عو اتفا اات مل وساةَّ .إال أنا َّ
أكاد جماددا أناَّ
لااو ياارتدد يف التو ااية بررجاااء نشاار الق اوات أو و ف ا إذا يااال ال رفاااو
بالتزاماهت ا وجف بروتوكول لوساكا و رارات جملس ا ماو ذات الصالة.
وكا َّارر اإلع اراب عااو لق ا إزاء بااطء التقاادم يف ع ليااة إزالااة ا لغااام وفاات
ال را الرؤيسية وإ الح امل ارات وغعلا مو اهلياكر ا ساسية احليوياة.
ودعاا ا مااح العاام ال ارفح إىل تاأمح عيااع املرافاق واااادمات الضاارورية،
فضال عو ا فراد الذيو وعد ال رفااو بتاوفعلم للشارو يف إزالاة ا لغاام.
وأشار إىل أو حتسو احلالة ا منية ميو الوكاالت اإلنسانية مو الو ول
إىل مناااطق جديااد  ،رااا زاد مااو إميانيااة مساااعدهتا للسااياو املاادنيح.
وهلذا فقد شدَّد عل ضرور أو توا ر الدول ا عضاء دع ها لألنش ة
اإلنسانية القاؤ ة يف أنغوال وأو تع ر بسرعة عل دفع مباالغ املساامهات
ال ااا تعه اادت بتق اادميها ااالل اجت ااا اةه ااات املاحن ااة ال ااذي عق ااد يف
شباط/فرباير  .0225ودعا أيضا ال رفح إىل التعاوو مع ا مام املتحاد
ووكاالهت ااا وم ااع املنظ ااات غ ااع احليومي ااة للتش ااجيع عل ا توس اايع ن اااا
ا نش ة اإلنسانية يف عيع أرجاء البلد.

المقر رررر امل ا ا ر  00أيا ااار/ما ااايو ( 0225اةلسا ااة  :)3532بيا اااو ما ااو
الرؤيس

ويف اةلس ا ااة  ،3532املعق ا ااود يف  00أي ا ااار/م ا ااايو  ،0225أدرل
جملااس ا مااو تقرياار ا مااح العااام يف جاادول أع ال ا  .وبعااد إ ارار جاادول
ا ع ااال ،أشااار ال ارؤيس (فرنسااا) إىل أنَّا ااد أتذو ل ا  ،عقااف مشاااورات
أتجريا اات يف ما ااا با ااح أعضا اااء اجمللا ااس ،با ااأو يا ااد بالبيا اااو التا ااا باسا اام
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ويف حا ااح حيا اايط اجمللا ااس عل ا ااا بالتقا اادم احملا ا َارز يف تنفيا ااذ برنا ااام الع ا اار
الشااامر إلزالااة ا لغ ااام ،يالحاام أيضااا م ااا ذك اار يف تقري اار ا م ااح العااام م ااو أو
احلالااة املتعلقااة با لغااام يف أنغااوال مااا زالاات ااع  .ولااذلت حيااص اجمللااس كااال
ال رفح عل دعم وتيسع إزالة ا لغام واالمتثال متاما لألحيام ذات الصلة مو
بروتوكول لوساكا .ويرحف يف لذا السياا ا ذكره امل ثر ااااص لألماح العاام
عق ااف اةلس ااة  03للَّجن ااة املش اارتكة م ااو أو حيوم ااة أنغ ااوال ويونيت ااا ااد تعه اادا
بوضع  811فرد و  211فرد عل التوا حتات تصار البعثاة غاراض أنشا ة
إزالة ا لغام.
وسيوا ر جملس ا ماو ر اد احلالاة يف أنغاوال عاو كثاف .ولاو يت لاع إىل
التقريار الشاهري التاا لألمااح العاام ،وي لاف إليا أو ييفار ،يف غضاوو ذلاات،
إبقاااءه علا علاام بااالت ورات يف أنغااوال وباحت اااالت َوْز كتاؤااف املشااا التابعااة
للبعثة عل الفور.

يف  3أيا ااار/ما ااايو  ،0225وع ا ااال با ااالقرار  ،)0225( 276ا اادَّم
ا مااح العااام إىل اجمللااس تقريااره املرحلااي الثالااص عااو بعثااة ا ماام املتحااد
الثالثااة للتحقااق يف أنغااوال .052وذكاار ا مااح العااام يف التقرياار أو أع ااال
التحضع لعقد لقاء بح الرؤيس دوس سانتوس والسايد ساافي د لات
مرحل ا ااة متقدم ا ااة ،وأنا ا ا د التو ا اار إىل اتف ا اااا بش ا ااأو ج ا اادول أع ا ااال
االجت ااا وبشااأو التفا ااير الع ليااة .و ااام امل ثاار اااااص لألمااح العااام
بزيار إىل لوساكا ،زامبيا ،يف  20نيساو/أبرير  0225ملنا شة الرتتيبات
النهاؤيااة للقاااء .و ااال ا مااح العااام أيضااا إنَّا يف  3أيااار/مااايو  0225د
التو يااع عل ا االتفاااا املتعلااق ركااز الق اوات اااااص ببعثااة ا ماام املتحااد
الثالثة للتحقق يف أنغوال.
وأبل ااغ ا م ااح الع ااام أيض ااا باس اات رار التقي ااد ع وم ااا بو ااال إط ااالا
النار ،وحدوع اخنفاض آ ر يف عدد انتهاكات و ال إطالا الناارَّ ،إال
أن ا ااال َّ
إو احلالااة دلاات مشااوبة بااالتوتر يف ع ا لد مناااطق ،حيااص وا اار
ال رفاااو احااتالل موا ااع متقدمااة والقيااام هبج ااات متفر ااة عل ا السااياو
احملليااح ،وإج اراء حتركااات بااح واهت ااا .وأضااا أن ا رغاام وجااود بعااس
املشاكر ،استي لت تقريبا املرحلة الثانية لع لية فصر القوات ،ك ا أجنز
نشاار امل ارا بح العساايريح التااابعح للبعثااة ،وبااات عنصاار الشاارطة املدنيااة
جالزا للتشغير متاما.
وأش ااار ا م ااح الع ااام إىل أو تنفي ااذ برتوك ااول لوس اااكا د اار مرحل ااة
جديااد  .وحاادع حتسااو ملحااوع يف املنااا السياسااي العااام يف البلااد ويف
موا ال ال رفح .وأعرب عو أمل يف أو يفضي اللقااء باح الارؤيس دوس
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نظا اار جملا ااس ا ما ااو يف التقريا اار املرحلا ااي الثالا ااص لألما ااح العا ااام امل ا ا ر 3
أيا ااار/ما ااايو  0225عا ااو بعثا ااة ا ما اام املتحا ااد الثالثا ااة للتحقا ااق يف أنغا ااوال ،ويف
اإلحاطة الشفوية املقدمة مو ا مانة العامة.
ويرحف جملس ا مو بالت ورات اإلةابية يف أنغوال .ويرحف بوج ااص
باالجت ااا الااذي عق ااد بااح ال ارؤيس دوس سااانتوس وال اادكتور سااافي يااوم 6
أيااار/مااايو  0225يف ج ااو إةااايب وأع ا زوااا جدياادا لتوطي ااد ع ليااة الس االم
وتعزي ااز املص اااحلة الوطني ااة يف أنغ ااوال .ويث ااين جمل ااس ا م ااو عل ا ا جه ااود امل ث اار
اا ا ا اااص لألم ا ا ااح الع ا ا ااام ،وال ا ا اادول املرا ب ا ا ااة لع لي ا ا ااة الس ا ا االم يف أنغ ا ا ااوال ،ودول
املن قااة ،وبصاافة ا ااة رؤاايس زامبيااا ،ولااي جهااود ساااعدت عل ا عقااد لااذا
االجت ااا  .ويعاارب اجمللااس عااو أمل ا يف أو ي ا ر لااذا االجت ااا لبدايااة ح اوار
منااتظم وبنَّااء بااح رؤاايس أنغااوال وزعاايم االحتاااد الااوطين لالسااتقالل التااام نغااوال
(يونيتا).
وحياايط جملااس ا مااو عل ااا مااع االرتياااح بالتقاادم احملا َارز يف تنفيااذ بروتوكااول
لوساكا املتعلق جب لة أمور منها احلاد ماو انتهاكاات و اال إطاالا الناار ،وفاس
اشااتباح الق اوات ،والتعاااوو بااح ال اارفح وبعثااة ا ماام املتحااد الثالثااة للتحقااق يف
أنغوال ،وتو يع اتفاا مركزالقوات ،وتوفع املرافق السو ية للبعثة .ويرحاف اجمللاس
االوْز اة اااري لوح اادات دعاام بعث ااة ا م اام املتح ااد الثالث ااة للتحق ااق يف أنغ ااوال،
با َ
وي كد أمهية َوْز كتاؤف املشا التابعة للبعثة الثالثة يف املوعد املناسف.
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عل ا أو القلااق يساااور جملااس ا م ااو إزاء بااطء التق اادم احمل اارز يف جم اااالت
أ ا اارى .ول ا ااو يش ا اادد علا ا ا ض ا اارور زي ا اااد تع ا اااوو احليوم ا ااة واالحت ا اااد ال ا ااوطين
لالسااتقالل التااام نغااوال ”يونيتااا“ مااع ا ماام املتحااد يف تنفيااذ عيااع ا حيااام
الرؤيس ااية لربوتوك ااول لوس اااكا ،و ا ارارات جمل ااس ا م ااو ذات الص االة .وإذ يرح ااف
اجملل ااس ب اااإلفرال ع ااو اجمل وع ااة ا وىل م ااو ا س اارى ،فرنا ا حي ااص ال اارفح علا ا
التعجير هبذه الع لياة .وينبغاي إياالء االلت اام العاجار ماو بَار ال ارفح وا مام
املتح اد إلي اواء جنااود ”يونيتااا“ وانسااحاب الق اوات احليوميااة إىل ايناهتااا كي ااا
يتا اااح دم ا ا ا اوات ”يونيتا ااا“ يف اة ا ااي والش ا اارطة ال ا ااوطنيح وفقا ااا لربوتوك ا ااول
لوساااكا .ويشاادد اجمللااس أيضااا علا أمهيااة إمتااام ع ليااة فااس االشااتباح وحتسااح
حلقااات االتصااال مااع ”يونيتااا“ يف عيااع املناااطق .ولااو يااذكر بالشااروط الاوارد
يف رار جملس ا ماو  276ل َاوْز وحادات املشاا وي لاف إىل ال ارفح يف أنغاوال
أو يتهااذا عيااع اا اوات الالزمااة لضا او الوفاااء هبااذه الشااروط ساريعا ،إلتاحااة
الا َاوْز الس اريع يف تل ااال من اااطق أنغ ااوال لوح اادات مش ااا مسااتدامة ااادر عل ا
القيام ا يوكر إليها مو مهام.
امللحااة إىل وضااع برنااام
ويشاادد جملااس ا مااو َبوجا اااص علا احلاجااة َّ
إلزال ااة ا لغا ااام وي ل ااف إىل ال ا اارفح أو يق اادما ،وفقا ااا مل ااا تعها اادا ب ا ا  ،ا م ا اوال
واملعاادات الالزمااة لتنفيااذ الربنااام  ،وباادء ع ليااات كس ا ا لغااام عل ا ال اارا
الرؤيس ا ااية اااضا ااعة لس ا ااي رهت ا .وتتس ا اام إزالا ااة ا لغا ااام وفا اات ال ا اارا الرؤيس ا ااية
وإ ااالح امل ااارات وغعل ااا م ااو اهلياك اار ا ساس ااية بأمهي ااة بالغ ااة بالنس اابة ل ا َاوْز
وح اادات املش ااا التابع ااة للبعث ااة علا ا وجا ا الس اارعة ،وتوزي ااع املعون ااة اإلنس ااانية،
وعااود املشاارديو إىل ديااارلم .وياادعو جملااس ا مااو اةهااات املاحنااة ،فضااال عااو
ا ماام املتحااد ووكاالهتااا واملنظ ااات غااع احليوميااة إىل دعاام عيااع أنش ا ة إزالااة
فعاال.
ا لغام دع ا َّ
وحياايط جملااس ا مااو عل ااا م ااع االرتياااح بتحسااو ا وضااا اإلنسااانية يف
أنغااوال ،وي لااف إىل ال اارفح أو يتعاونااا بااال يااود مااع ا ماام املتحااد وغعلااا مااو
املنظ ااات الدوليااة اإلنسااانية لتيسااع توزيااع املعونااة يف عيااع املناااطق وأو يضاااعفا
جهودمها لض او أمو ع ليات النقر اإلنساانية وأماو أفاراد البعثاة .ك اا ي لاف
مااو الاادول ا عضاااء موا االة دعاام ا نشا ة اإلنسااانية اةاريااة يف أنغااوال والقيااام
يف أ اارب فر ااة رينااة بسااداد التربعااات املعلنااة ااالل اجت ااا اةهااات املاحنااة
الذي عقد يف شباط/فرباير .0225
وسيوا ر جملس ا ماو ر اد احلالاة يف أنغاوال عاو كثاف ،ويرت اف ادور
التقرير الشهري املقبر لألمح العام.

موجه ااة إىل ا م ااح
المق ر ر ررر املا ا ر  05حزيا اراو/يونيا ا  :0225رس ااالة َّ
العام مو رؤيس اجمللس
يف  2حزياراو/يونيا  ،0225وع ااال بااالقرار  ،)0225( 276اادَّم
ا مااح العااام إىل اجمللااس تقريااره املرحلااي الرابااع عااو بعثااة ا ماام املتحااد
الثالثااة للتحقااق يف أنغااوال .052وذكاار ا مااح العااام يف التقرياار أو ال ارؤيس
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دوس سا ا ااانتوس والسا ا اايد سا ا ااافي عقا ا اادا اجت اعا ا ااا يف لوسا ا اااكا يف 6
أي ااار/م ااايو  ،0225ويف منا ش اااهت ا ،تعه ااد القاؤ ااداو بالتع اااوو لت اادعيم
السلم يف أنغوال وتنفيذ أحيام بروتوكول لوساكا .واتفقا أيضا عل عقد
اجت ا آ ر يف لواندا يف موعد يتحدد.
وذكر ا مح العام أيضا أن يوجد اسات رار يف التقياد ع وماا بو اال
إطالا النار ،وحدوع اخنفاض مست ر يف عدد انتهاكات و ال إطالا
النار ،وأن يتتو ع ،حسف اةدول الزمين َّ
املنق  ،و ول أول كتيباة مشاا
إىل أنغاوال ااالل ا ساابو ا ول مااو حزياراو/يونيا  ،و َّ
أو مااو املقاارر نشاار
اليتيبا ااة الثانيا ااة يف النصا ااال ا ول ما ااو متا ااوز/يولي ا ا  ،واليتيبا ااة الثالثا ااة يف
النصال الثاين مو متوز/يولي  ،و َّ
أو إرسال املزيد ماو مشاا ا مام املتحاد
سا اايتو ال عل ا ا التقا اادم الا ااذي حيا اارزه ال رفا اااو يف فا اات ال ا اارا املو ا االة
الرؤيسية ويف جمال إزالة ا لغام.
وأشار ا مح العام إىل أو تنفيذ بروتوكول لوسااكا اد د ار مرحلاة
جديااد وواعااد  ،بعااد انعقاااد االجت ااا الااذي طااال انتظاااره بااح اؤاادي
ال ا ارفح .وش ااجع ا م ااح الع ااام القاؤ ااديو بق ااو علا ا أو يتابع ااا بنش اااط
املساؤر الا نا شاالا وأو يعقادا اجت اعاا آ ار يف لوانادا يف أ ارب و ات
ري ااو .وأف اااد أيض ااا بأنا ا علا ا ال اارغم م ااو إحا اراز تق اادم كب ااع يف تنفي ااذ
برتوكااول لوساااكا ،فاارو ع ليااة السااالم تااأ رت عااو املواعيااد احملاادد هلااا،
وأو اإلج ا اراءات ال ااا اخت ااذلا ال رف اااو م ا ا را للش اارو يف إزال ااة ا لغ ااام
وإ الح ال را ةاف تعزيزلاا للتعجيار حبرياة تنقار ا شاهاص والبضااؤع
يف كاماار أرجاااء البلااد وتيسااع نشاار اوات ا ماام املتحااد دا لا  .وحااص
ا مح العام اجملت ع الدو عل دعم لذه اةهود احليوية ،ال ساي ا عاو
طريق توفع املعدات الضرورية .وحص أيضاا ال ارفح علا تصا يم طراؤاق
لتشاايير الق اوات املساالحة املتياملااة اةديااد وباادء ا ع ااال التحض اعية
لتساري اوات يونيتااا وانسااحاب القاوات احليوميااة إىل الثينااات .وأشااار
ا م ااح الع ااام إىل أنا ا كل ااا ازدادت ع لي ااة الس ااالم زو ااا اكتس ااف دور
املساعد اإلنسانية يف دعم وتعزياز الساالم أمهياة إضاافية .وناشاد اجملت اع
الدو أو يقوم عل َو ْج االستعجال بتجديد زونات املعونة اإلنسانية
نغوال.
ويف رسالة م ر ة  05حزيراو/يوني  ،0550225أبلاغ رؤايس جملاس
ا مو ا مح العام ا يلي:
نظاار أعضاااء جملااس ا مااو يف تقريااركم املرحلااي الرابااع املتعلااق ببعثااة ا ماام
املتحااد الثالثااة للتحقااق يف أنغااوال ولاام يعربااوو عااو تارحيبهم ااا أبلغااتم عنا مااو
ت اورات إةابيااة يف أنغااوال ،اا يف ذلاات اساات رار و اال إطااالا النااار ،وباادء َوْز
وحاادات املشااا التابعااة لألماام املتحااد  ،والق ارار املتعلااق بق اوام الق اوات املساالحة
ا نغوليااة يف املسااتقبر ،وحتسااح الو ااول إىل عيااع أحناااء البلااد لتقااد املساااعد
اإلنساانية .ولاام ي ياادوو بقاو احلاوار اةاااري باح ال اارفح ا نغاوليح ويشااجعوو
عل عقد اجت ا آ ر بح الرؤيس دوس سانتوس والسيد سافي .

________
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ويالحام أعضااء اجمللاس مااع القلاق أناَّ  ،علا الاارغم ماو إحاراز تقادم كبااع
يف تنفيااذ بروتوكااول لوساااكا ،فاارو ع ليااة الساالم ال ت ازال متااأ ر عااو موع اادلا
احمل اادد .وال ي ازال القل ااق يس اااور أعض اااء اجملل ااس إزاء مش ا ايلة ا لغ ااام يف البل ااد.
فعاادم إح اراز تقاادم يف إزالااة ا لغااام ال ي ا ار عل ا َوْز البعثااة يف أنغااوال فحسااف
وليااو أيضااا عل ا اادر السااياو عل ا العااود إىل ديااارلم واسااتئنا نشاااطهم
املوج إىل ال رفح بأو يعاززا
الزراعي .وعلي فرو أعضاء اجمللس ي يدوو نداءكم َّ
ما ااا اما ااا ب ا ا ما ااو إج ا اراءات م ا ا را يف ميا ااداين إزالا ااة ا لغا ااام وإ ا ااالح ال ا اارا
واةسااور .ولاام متفقااوو علا أو مااو واجااف اجملت ااع الاادو تقااد الاادعم هلااذه
املوجا ا إىل ال اارفح بوض ااع أس اااليف
اةه ااود احليوي ااة .وي ي اادوو أيض ااا ن ااداءكم َّ
لتشايير القاوات املساالحة املوحااد اةديااد والباادء باسااتعدادات لتج يااع اوات
االحت اااد ال ااوطين لالس ااتقالل الت ااام نغ ااوال وانس ااحاب ش اارطة ال اارد الس ا اريع إىل
الثينات.
و د علم أعضاء جملس ا مو مع ا س أن  ،يف حاداح مأساويح ،لقاي
وج ارح أحااد مرا ب ااي ا ماام
أحااد مرا ب ااي الشاارطة التااابعح لألماام املتحااد حتف ا ت
املتحااد العس اايريح ،ول اام يشااعوو يف ل ااذا الصاادد إىل مس ا ولية ال اارفح عااو
سااالمة وأمااو عيااع أف اراد ا ماام املتحااد يف أنغااوال ،وسيوا اار أعضاااء اجمللااس
ر د احلالة يف أنغوال ،ويت لعوو بالت ام إىل تقريركم التا .

المقر ر رررر امل ا ا ا ر  7آب/أغس ا ا ا س ( 0225اةلسا ا ااة  :)3562الق ا ا ارار
)0225( 0118
يف  07متااوز/يولي ا  ،0225وع ااال بااالقرار  ،)0225( 276اادَّم
ا مح العام إىل اجمللس تقريرا عاو بعثاة ا مام املتحاد الثالثاة للتحقاق يف
أنغوال .056وذكر ا مح العام يف التقرير أن منذ االجت ا الذي عتقد يف
 6أي ااار/م ااايو ب ااح ال ا ارؤيس دوس س ااانتوس والس اايد س ااافي  ،تيثف اات
االتصاالت الرفيعة املستوى الا أ ي ت بح احليومة ويونيتا .ويف أوا ار
شااهر حزي اراو/يوني ا  ،ااام وفااد رفيااع املسااتوى تااابع لليونيتااا بزيااار لواناادا
ليس ا ا ا ا ااتعرض م ا ا ا ا ااع احليوم ا ا ا ا ااة ال راؤ ا ا ا ا ااق الع لي ا ا ا ا ااة للتعجي ا ا ا ا اار بتنفي ا ا ا ا ااذ
بروتوك ااول لوس اااكا .و ااد مته ااس االس ااتعراض ع ااو وض ااع وايق ااة ع اار
ش اااملة وَّعه ااا ال رف اااو .وأبل ااغ اجملل ااس أيض ااا بأنا ا ااام بزي ااار أنغ ااوال يف
الفا اارت ما ااو  02إىل  06متا ااوز/يولي ا ا  0225لتقيا اايم احلالا ااة يف امليا ااداو.
السبر والوساؤر الالزمة للتعجير بتنفيذ
ونا
الل زيارت مع ال رفح ت
ع لية السالم ،ك ا استعرض االحتياجات الالزمة لتع ع البلد.
احملرز در ب يئا يف جماال فاس
وأفاد ا مح العام كذلت بأو التقدم َ
االشتباح بح القوات وإزالة ا لغام وإنشاء مناطق اإليواء .وكانات لنااح
أيضا مزاعم بزر ا لغام ماو جدياد يف بعاس أجازاء البلاد .وعاالو علا
اجر ال رف اااو ا نغوليا اااو ش ااياوى بش ااأو انتهاك ااات حلقا ااوا
ذل اات ،س ا َّ
اإلنساااو .واسااتجابة لااذلت ،أنشااأت البعثااة وحااد فرعيااة ااغع ملعاةااة
مساؤر حقوا اإلنساو ور د تنفيذ ا حيام ذات الصلة ماو بروتوكاول
لوس اااكا .واعت اازم ا م ااح الع ااام زي اااد ا اوام تل اات الوح ااد بغ اارض وض ااع
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056

.S/1995/588

111

مرا بح حلقوا اإلنساو يف عيع املقاطعات تقريبا .وتوا َ ر حت وسو احلالة
املوساع لألماام املتحااد
يف أنغااوال كنتيجااة مبشاار لع ليااة السااالم وللوجااود َّ
يف البلد.
والحا اام ا ما ااح العا ااام أو النشا اار التا اادرةي لل ا ارا بح العسا اايريح
ومرا الشرطة والقوات التابعح لألمم املتحد ساعد عل تدعيم و ال
إطااالا النااار .وعل ا الاارغم مااو التااوترات واحل اوادع العساايرية العرضااية،
فق ااد تقي ااد ال رف اااو ب ااروح بروتوك ااول لوس اااكا .ورح ااف يف ذل اات الص اادد
املعجار
باالتفاا الذي تو ر إلي ال رفاو بشأو اةدول الزمين املع َّادل و ل
لتنفيااذ الربوتوكااول .و ااال إنَّا ينبغااي يف الو اات نفس ا القيااام دوو إب اااء
باعت ا اااد برن ا ااام ش ا ااامر وع ا ااادل وع ل ا ااي لتش ا اايير القا ا اوات املس ا االحة
اةديد  .و ييو لناح بد أيضا مو اإلسرا يف تبادل السجناء وإعااد
اةن ااود املرتز ااة إىل أوط اااهنم ،وتعزي ااز حري ااة حرك ااة الن اااس يف عي ااع أحن اااء
البلااد ،وتعجياار أنش ا ة إزالااة ا لغااام .وأو ا يف غضااوو ذلاات بت ديااد
والية بعثة ا مم املتحد الثالثة للتحقق يف أنغوال لفرت ستة أشاهر ،حا
 8شباط/فرباير .0226
ويف اةلس ااة  ،3562املعق ااود يف  7آب/أغس ا س  ،0225أدرل
جملس ا مو تقرير ا ماح العاام يف جادول أع الا  .وعقاف إ ارار جادول
ا ع ااال ،دع ااا اجملل ااس رثل ااي أنغ ااوال والربازي اار ،بن اااء عل ا طلبه ااا ،إىل
وج ا
املشاااركة يف املنا شااة ،باادوو أو ييااوو هل ااا احلااق يف التصااويت .مث َّ
الرؤيس (إندونيسايا) انتبااه أعضااء اجمللاس إىل ناص مشارو ارار كااو اد
أتعد يف أاناء مشاورات سابقة.057
وتيل اام رث اار بوتس اوانا ب اار التص ااويت ،ف ااذكر أن ا عل ا ال اارغم م ااو
أو تقري ا ا اار ا م ا ا ااح الع ا ا ااام تن ا ا اااول اةوان ا ا ااف اال تص ا ا ااادية واالجت اعي ا ا ااة
لع ليا ااة السا ااالم يف أنغا ااوال ،فا اارو وفا ااد بلا ااده يتو ا ااع أو ييا ااوو ذلا اات
جاازءا مااو واليااة حلفاام السااالم ،وأعاارب عااو أمل ا يف أو يوا اار اجملت ااع
ال ا اادو اإلس ا ااهام احلقيق ا ااي يف إع ا اااد البن ا اااء اال تص ا ااادي واالجت ا اااعي
نغوال.058
وبعد ذلات طتارح مشارو القارار للتصاويت واعتت اد باإلعاا بو اف
القرار  ،)0225( 0118ويف ما يلي نص :
َّ
إو جملس ا مو،

إذ يعيد تأكيد راره  )0220( 626امل ر  31أيار/مايو  0220وعياع
رارات الالحقة ذات الصلة،
و د نظر يف تقرير ا مح العام امل ر  07متوز/يولي ،0225
وإذ يرح ا ااف باإلحاط ا ا ااة اإلعالمي ا ا ااة ال ا ا ااا ا ا اادمها ا م ا ا ااح الع ا ا ااام يف 25
متوز/يولي  0225عو الزيار الا ام هبا م را إىل أنغوال،
وإذ يعيد تأكيد التزام باحلفاع عل وحد أنغوال وسالمة أراضيها،

________
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وإذ يياارر اإلع اراب عااو ا مهيااة الااا يعلقهااا عل ا تنفي ااذ حيومااة أنغااوال
واالحت اااد الا ااوطين لالسا ااتقالل الت ااام نغا ااوال لا ا ا ”اتفا ااات السا االم“ وبروتوكا ااول
لوساكا و رارات جملس ا مو ذات الصلة تنفيذا تاما،

 - 5حيص حيومة أنغوال واالحتاد الوطين لالساتقالل التاام نغاوال علا
االلت ازام الااد يق باةاادول الاازمين املا َّ
انق لتنفيااذ بروتوكااول لوساااكا ،وبااذل جهااود
متضافر للتعجير بتلت الع لية؛

وإذ حيا ايط عل ااا باالتف اااا ال ااذي تو االت إليا ا حيوم ااة أنغ ااوال واالحت اااد
املعج ار لتنفيااذ
الااوطين لالسااتقالل التااام نغااوال بشااأو اةاادول الاازمين املع ا لدل و ل
بروتوكول لوساكا،

 - 6ي كااد عل ا أمهيااة إك ااال الع ليااة االنتهابيااة ،ك ااا لااو منصااوص
علي يف بروتوكول لوساكا؛

وإذ يشاايد ااا يبذل ا ا مااح العااام ورثل ا اااااص ،والاادول الااثالع املرا بااة
لع ليااة الساالم يف أنغااوال مااو جهااود متوا االة لتسااهير تنفيااذ بروتوكااول لوساااكا
وتوطي ا ااد و ا ااال إط ا ااالا الن ا ااار وع لي ا ااة الس ا االم ال ا ااا د ل ا اات مرحل ا ااة جدي ا ااد
ومشجعة،
وإذ يالحم أو احلالة يف معظم أحناء البلد تتسام بدرجاة ماو اهلادوء ،وإو
كاو القلق يساوره بشأو عدد انتهاكات و ال إطالا النار،
وإذ يرحف باالجت ا الذي عتقد يف لوساكا يف  6أيار/مايو  0225بح
رؤ اايس أنغ ااوال ،الس اايد جوزي ا ا إدواردو دوس س ااانتوس ،وزع اايم االحت اااد ال ااوطين
لالسا ااتقالل التا ااام نغا ااوال ،السا اايد جونا اااس سا ااافي  ،الا ااذي أدى إىل تبديا ااد
الشيوح وإىل تيثيال االتصااالت الرفيعاة املساتوى باح حيوماة أنغاوال واالحتااد
الوطين لالستقالل التام نغوال،
وإذ يا اادرح أو النش ا اار الت ا اادرةي لل ا ا ارا بح العس ا اايريح وما ا ارا الش ا اارطة
والقاوات التابعاة لألمام املتحاد اد أسااهم إساهاما كباعا يف توطياد و اال إطااالا
النار،
وإذ يرح ااف ب ااالتزام اجملت ااع الا اادو بتق ااد املس اااعد وال اادعم إىل أنغا ااوال
يف مااا تبذلا مااو جهااود يف اجملااالح اال تصااادي واالجت اااعي ويف جمااال التع ااع،
وإذ يسا ا االم بأمهيا ا ااة لا ا ااذه املسا ا اااعد يف احملافظا ا ااة عل ا ا ا بيئا ا ااة يسا ا ااودلا ا ما ا ااو
واالستقرار،

 - 7ي لف إىل حيومة أنغوال واالحتاد الوطين لالساتقالل التاام نغاوال
أو يعت ا اادا دوو مزيا ااد ما ااو التا ااأ ع برناجما ااا شا ااامال وع ليا ااا لتشا اايير الق ا اوات
املسلحة اةديد  ،وأو يعجاال بتباادل ا سارى وإعااد املرتز اة إىل بلاداهنم ،بغياة
تعزيز حرية حترح الناس يف كافة أحناء البلد؛
 - 8حياايط عل ااا ااا الحظا ا مااح العااام مااو تقاادم يف إ امااة اتصاااالت
االاي ااة ب ااح ال اارفح ا نغا اوليح والبعث ااة ،وي ل ااف م ااو حيوم ااة أنغ ااوال واالحت اااد
الوطين لالستقالل التام نغوال تعيح ضابط اتصال لدى املقار اإل لي ية للبعثة
عل َو ْج االستعجال؛
 - 2حي ااص ال اارفح علا ا القي ااام ف ااورا بوض ااع هناي ااة حا ااة لع لي ااة زر
ا لغام جمددا ،وملا ذكر مو حتركات غع مأذوو هبا للقوات؛
 - 01ي ل ا ااف إىل ا ما ا ااح العا ا ااام أو يوا ا ا اار نشا ا اار وحا ا اادات املشا ا ااا
التابع ا ااة للبعث ا ااة ،وأو يعج ا ار ب ا ااذلت ،كل ا ااا حتس ا اانت الظ ا اارو املتعلق ا ااة ببق ا اااء
القا اوات وتوديفه ااا ،هب ااد تو اار البعث ااة إىل وامه ااا اليام اار يف أ اارب و اات
ريو؛
 - 00حيااص حيومااة أنغااوال واالحتاااد الااوطين لالسااتقالل التااام نغااوال
عل توفع املعلومات الالزماة للبعثاة وكفالاة حرياة حتركاهتاا ،اا يف ذلات الو اول
إىل عيع املرافاق العسايرية بصاور تاماة ودوو عااؤق ،اا ميينهاا ماو االضا ال
بواليتها عل حنو فعَّال؛

وإذ يعا اارب عا ااو القلا ااق إزاء ما ااا ي ا اارتدد عا ااو ح ا اادوع انتهاكا ااات حلق ا ااوا
اإلنساااو ،وإذ ياادرح مااا مييااو مل ارا حقااوا اإلنساااو أو يسااه وا ب ا يف بناااء
الثقة يف ع لية السلم،

 - 02ي لااف إىل ا م ااح الع ااام أو يق اادم تقري ارا بش ااأو حتليل ا لتحقي ااق
ألاادا بروتوكااول لوساااكا وواليااة البعثااة يف ضااوء مااا أجااري مااو تع ااديالت يف
اةدول الزمين لنشرلا؛

 - 2يقرر متديد والية بعثة ا مم املتحد الثالثاة للتحقاق يف أنغاوال حا
 8شباط/فرباير 0226؛

 - 03يشاادد عل ا احلاجااة إىل نش اار املعلومااات وضااوعية مااو ااالل
حم ااة اإلذاعااة التابعااة للبعثااة ،وعل ا ضاارور يااام حيومااة أنغااوال بتقااد عي ااع
التسهيالت الالزمة لتشغير اإلذاعة عل الفور؛

 - 0يرحف بتقرير ا مح العام امل ر  07متوز /يولي 0225؛

 - 3يثاين علا حيوماة أنغاوال واالحتااد الاوطين لالساتقالل التاام نغاوال
اللتزامه ااا بع ليااة الساالم ويالحاام التقاادم احملا َارز ح ا ا و يف تنفيااذ بروتوكااول
لوساكا؛
 - 2يعا ا اارب عا ا ااو القلا ا ااق إزاء ال ا ا اابطء يف تنفي ا ا ااذ بروتوك ا ا ااول لوس ا ا اااكا،
و ا ا ااة الفص ا اار ب ا ااح الق ا ا اوات ،وإزال ا ااة ا لغ ا ااام ،وإنش ا اااء من ا اااطق التج ي ا ااع،
ويتو ا ااع م ا ااو حيوم ا ااة أنغ ا ااوال واالحت ا اااد ال ا ااوطين لالس ا ااتقالل الت ا ااام نغ ا ااوال ،أو
يع ا ا ااال ،بالتع ا ا اااوو م ا ا ااع البعث ا ا ااة ،عل ا ا ا ا إمت ا ا ااام الرتتيب ا ا ااات م ا ا ااو أج ا ا اار إنش ا ا اااء
مناااطق التج يااع ،وإك ااال ع ليااة الفصاار بااح الق اوات ،والتعجياار بع ليااة إزالااة
ا لغام؛

 - 02ي كااد ا مهيااة الااا يوليهااا لنااز سااالح السااياو املاادنيح ،وحيااص
عل أو يبدأ ذلت دوو مزيد مو التأ ع؛
 - 05يالحا ا اام ما ا ااع القلا ا ااق اشا ا ا ااتداد حا ا ا ااد أع ا ا ا ااال العنا ا ا ااال الا ا ا ااا
ترتيبه ا ااا اة اع ا ااات ال ا ااا ال تتب ا ااع أي ط ا اار  ،وي ل ا ااف إىل عي ا ااع ا طا ا ارا
السااعي مااو أجاار السااي ر علا لااذه اة اعااات الااا هتاادد ع ليااة الساالم ونااز
سالحها؛
 - 06ي ااأذو لألم ااح الع ااام ب ااأو يزي ااد ،حس ااف اال تض اااء ،ا اوام وح ااد
حقوا اإلنساو التابعة للبعثة؛

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

 - 07يثااين علا الاادول ا عضاااء ووكاااالت ا ماام املتحااد واملنظ ااات
غ ااع احليومي ااة مل ااا دمتا ا م ااو مس ااامهات كب ااع لتلبي ااة االحتياج ااات اإلنس ااانية
للشعف ا نغو ؛
 - 08ي الاف حيوماة أنغاوال واالحتاااد الاوطين لالساتقالل التاام نغااوال
باختاااذ التاادابع الالزمااة ليفالااة املاارور ا مااو ل ماادادات اإلنسااانية يف كافااة أحناااء
البلد؛
 - 02ي لا ااف ما ااو حيوما ااة أنغا ااوال موا ا االة تقا ااد مسا ااامهات عينيا ااة
كبا ا ااع إىل ع ليا ا ااات ا م ا ا اام املتح ا ا ااد حلف ا ا اام الس ا ا ااالم ،وي لا ا ااف إىل االحت ا ا اااد
ال ا ا اوطين لالس ا ااتقالل الت ا ااام نغ ا ااوال ب ا ااذل أ ص ا ا ا اةه ا ااود لل س ا ااامهة بشا ا ااير
متناسا ا ا اف ما ااو أجا اار املسا ا ا ااعد يف ع ليا ا ا اة ا ما اام املتحا ااد حلفا اام السا ااالم يف
أنغوال؛
وجه ا ا ا ا ما ا ااح الع ا ااام ،ويشا ا ااجع املا ا اااحنح
 - 21ي ي ا ااد النا ا ااداء ال ا ااذي َّ
عل ا ا ا االس ا ااتجابة ل ا ا ا بتق ا ااد مس ا ااامهات مالي ا ااة س ا ااهية ويف حينه ا ااا للجه ا ااود
اإلنس ا ا ااانية ولت ا ا ااوفع املع ا ا اادات وامل ا ا اواد الالزم ا ا ااة إلزال ا ا ااة ا لغ ا ا ااام وم ا ا ااد اةس ا ا ااور
وإ ا ا ا ا االح ال ات ا ا ارا وغي ا ا ا ار ذل ا اات م ا ا ا او اإلم ا ا ا ادادات الالزما ا ا اة إل ام ا ا ا اة منا ا ا ااطق
التج يع؛
 - 20ي يد أيضا اعتزام ا مح العام تقد تقرير شاامر إىل اجمللاس مار
كر شهريو؛
 - 22يقرر إبقاء املسألة يد نظره الفعلي.

وتيلاام رثاار الواليااات املتحااد ا مريييااة بعااد التصااويت ،فااذكر أو
بلده ي ياد بقاو اتفااا لوسااكا .و اال إناَّ علا مادار السانتح املاضايتح،
ا َّادمت حيومااة بلااده أكثاار مااو  211مليااوو دوالر يف جمااال املساااعد
اإلنسااانية واملساااعد يف حاااالت ال اوارئ اختااذت شااير معونااة غذاؤيااة
وإما اادادات طبيا ااة .وأضا ااا أو الواليا ااات املتحا ااد ترغا ااف يف مسا اااعد
أنغ ا ا ااوال عل ا ا ا ا ت ا ا ا ااوير إمياناهت ا ا ااا اال تص ا ا ااادية عل ا ا ا ا امل ا ا اادى ال ويا ا ا اار
والتهفي ااال م ااو اعت ادل ااا علا ا مس اااعدات ال ا اوارئ .غ ااع أنا ا أع اارب
ع ا ا ااو لقا ا ا ا و حال ا ا ااة ال ا ا اارا واةس ا ا ااور امل ا ا اادمر واملن ا ا اااطق املزروع ا ا ااة
با لغا ااام تعيا ااق نشا اار حفظا ااة السا ااالم التا ااابعح لألما اام املتحا ااد وتب ا اائ
ع لي ااة السا ااالم .وبغيا ااة املس اااعد عل ا ا التغلا ااف عل ا ا تلا اات العقبا ااات،
ع اارض بل ااده نق اار املا اواد ع اارب اةس ااور إىل بعث ااة ا م اام املتح ااد الثالث ااة،
باإلضافة إىل املساعد الا تعهد بتقدميها بالفعر يف جماال إزالاة ا لغاام.
و ااال َّ
إو املس اااعد الااا تق ادمها الواليااات املتح ااد ستساااعد يف امل اادى
ال وي اار يف تنظي ااال ا راض ااي الزراعي ااة للتقلي اار م ااو احلاج ااة إىل املعون ااة
الغذاؤي ا ا ااة ،وس ا ا اات يو ا نغ ا ا ا اوليح م ا ا ااو إدار ع لي ا ا ااات إزال ا ا ااة ا لغ ا ا ااام
بأنفسهم.052
وذكاار رثاار امل ليااة املتحااد أو حيومااة بلااده اماات باادور كبااع يف
اإلغاا ااة اإلنس ااانية يف أنغ ااوال .وأك ااد عل ا أمهي ااة تع اااوو يونيت ااا وحيوم ااة
أنغوال باليامر مع جهاود اإلغاااة الدولياة .ورحاف باا رتاح توسايع ن ااا
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ميوو حقوا اإلنساو يف البعثة .و ال إو وجود مرا باي حقوا اإلنساو
اإلض ا ااافيح سيس ا اااعد عل ا ا ض ا ا او اح ا ارتام احلق ا ااوا ا ساس ا ااية وإب ا اراز
ا ل ا اادا املشا ا اارتكة املت ثلا ا ااة يف حتقي ا ااق وضا ا ااع مسا ا ااتقر ودميقراطا ا ااي يف
أنغوال.061
وذك اار رث اار أنغ ااوال أو ا م ااال يف اانع الس ااالم وحتقي ااق االس ااتقرار
السياس ا ااي واال تص ا ااادي تب ا اادو ريب ا ااة املن ا ااال بص ا ااور متزاي ا ااد  .و ا ااال َّ
إو
اا اوات الااا اختااذلا اجملت ااع الاادو يف أعقاااب التو يااع علا بروتوكااول
لوساااكا وفَّ ارت زوااا أساساايا لع ليااة السااالم وساااعدت عل ا احلااد مااو
التشاااوم ا َّو  .و ااد سااالم وجااود ”أ ااحاب ااااوذ الزر اااء“ التااابعح
لألمم املتحد وا نش ة الا يقوماوو هباا يف مناا االنفارال ويف االحارتام
الع لااي حيااام بروتوكااول لوساااكا .غااع أو االض ا ال الياماار بواليااة
البعثة لو يتحقق َّإال إذا توافرت هلا الوساؤر اليافية َّ
وإال إذا اتسع ن اا
أنش ا تها لي ااال كافااة أحناااء البلااد .وعل ا الاارغم مااو التقاادم اهلااام احملا َارز
بالفع اار ،دل اات بع ااس العوام اار اا ااع اؤ ااة .وت ااأ ر تنفي ااذ بروتوك ااول
لوس اااكا ع ااو موع ااده وس ااة أش ااهر ،بس اابف ع اادم ي ااع ا اوات يونيت ااا
العس اايرية يف من اااطق إيواؤه ااا ،والت ااأ ر الن اااجم ع ااو ذل اات يف التش اايير
النه اااؤي للج ااي ال ااوطين الوحي ااد للبل ااد .ومشل اات املس اااؤر ا اارى ال ااا
أعا اات تنفيااذ بروتوكااول لوساااكا ا ع ااال العساايرية املنعزلااة ،و ا لدد زر
ا لغام مو جانف يونيتا يف املناطق الا أتزيلت منها ا لغام يف ما سابق،
و ال املدنيح ،وبطء وتع اإلفرال عاو أسارى احلارب .و يياو لنااح
بااد مااو حساام كاار تلاات املساااؤر علا ساابير العجالااة للتقلياار مااو اار
نش ااوب املواجها ااات العسا اايرية والع ااود إىل احلا اارب .ولل سا اااعد عل ا ا
تش اايير الوا ااع اةدي ااد الن اااجم ع ااو إميان ااات الس االم ولرتس ااين دع اااؤم
يف ا ونة ا ع بتنقاي
املصاحلة الوطنية ،كاو الربملاو ا نغو د
الدسااتور ا نغااو بغاارض اسااتيعاب زعاايم يونيتااا يف أحااد منص ا ناؤااف
الارؤيس ،ولااو مااا سيشااير جاازءا مااو النظااام السياسااي ا نغااو  .وعااالو
عل ا ذلاات ،إلهناااء ع ليااة االنتهابااات الرؤاسااية ،اارر الربملاااو أيضااا أو
يع ااح احل اازب ال ااذي حظا ااي ب ااأكرب ع اادد ما ااو ا ا اوات ،ول ااو اةبها ااة
الش ااعبية لتحريا اار أنغا ااوال ،ناؤبا ااا لل ا ارؤيس ،يف حا ااح سا ااتعح يونيتا ااا ناؤا ااف
ال ا ارؤيس ا اار ،بو ا اافها احل اازب الا ااذي حظ ااي بث اااين أكا اارب ع اادد ما ااو
ا اوات .ويف ااتااام ،ااال املااتيلم َّ
إو تسااوية الصارا ا نغااو ستسااهم
إسا ااهاما لاما ااا يف إرسا اااء االسا ااتقرار وا ما ااو يف اةنا ااوب ا فريقا ااي ،ويف
اسااتغالل اإلميانااات اال تصااادية اهلاؤلااة يف املن قااة .وفضااال عااو ذلاات،
امليرسا ااة حاليا ااا لل سا اااعد اإلنسا ااانية
ستس ا ا أيضا ااا بتحويا اار امل ا اوارد َّ
إىل التن ية.060
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المق ر ر ررر املا ا ر  02تشا اريو ا ول/أكت ااوبر ( 0225اةلس ااة :)3586
بياو مو الرؤيس
يف  2تشا ا ا ا اريو ا ول/أكت ا ا ا ااوبر  ،0225وع ا ا ا ااال ب ا ا ا ااالقرار 0118
( ،)0225اادَّم ا مااح العااام إىل اجمللااس تقريارا عااو بعثااة ا ماام املتحااد
الثالثااة للتحقااق يف أنغااوال .062وذكاار ا مااح العااام يف التقرياار أو ال ارؤيس
دوس س ا ااانتوس والس ا اايد س ا ااافي اجت ع ا ااا يف فرانس ا اافير ،غ ا ااابوو ،يف
 01آب/أغسا ا س ،ويف بروكس اار يف  25أيل ااول/س اابت رب  0225علا ا
الت اوا  .و ااالل االجت ااا ا ول ،اتفااق الزعي اااو عل ا شااروط اساات رار
حمادااهت ااا الثناؤيااة بشااأو اسااتي ال تشاايير القاوات املساالحة ا نغوليااة،
ا يف ذلت اإلدمال الشاامر للقاوات التابعاة ليونيتاا .ويف بروكسار ،اتفقاا
بشأو تدعيم ع لية السالم والتقدم احملرز ح ذلت احلح.
وذك اار ا م ااح الع ااام ك ااذلت أو ح اااالت اإلب ااال ع ااو انتهاك ااات
حقااوا اإلنساااو شااهدت اخنفاضااا م ااردا .ودلاات احلالااة لادؤااة نساابيا،
مااا عاادا يف املن قااة الشا الية حيااص جاارى اإلبااال عااو تعزيازات و صااال
متق ع مو كال اةانبح .وجرى إحراز تقدم مل وس يف ما يتعلق برنشاء
مناطق إليواء القوات التابعة ليونيتا ،وإو كاو ال يزال لناح اليثع الذي
يتعااح ع ل ا  .واساات رت أنش ا ة إزالااة ا لغااام الااا تض ا لع هبااا الق اوات
املسلحة ا نغولية ويونيتا .غع أو البعثة وا لت التحقيق يف االدعاءات
حول إعاد بص ا لغام جمددا .ودلت أيضاا الشاياوى تارد يف ماا يتعلاق
بانتهاكا ااات حقا ااوا اإلنسا اااو ،وال سا ااي ا ما ااو جانا ااف عنا ا اار الق ا اوات
املساالحة والشاارطة لاادى اةااانبح .و ااررت اللجنااة املشاارتكة إدرال مسااألة
حقااوا اإلنساااو يف جاادول أع ااال دوراهتااا وأو ت الااف البعثااة بااأو تقاادم
تقريرا دوريا عو حالة حقوا اإلنساو.
وأعاارب ا مااح العااام عااو لق ا إزاء بااطء التقاادم يف ع ليااة إنشاااء
من اااطق اإلي ا اواء ،و ا ااد كان اات ع لي ااة ضا اارورية للتعجي اار بتنفي ااذ أحيا ااام
بروتوك ااول لوس اااكا .ودع ااا ك ااال ال ا ارفح إىل االنته اااء بس اارعة م ااو وض ااع
الرتتيبااات لعااود الق اوات املساالحة ا نغوليااة إىل الثينااات ،وإي اواء شاارطة
الاارد الساريع ،ونااز سااالح املاادنيح ،وإىل االنتهاااء دوو مزيااد مااو التااأ ع
م ااو منا ش اااهت ا املتعلق ااة بتش اايير الق اوات املس االحة اةدي ااد  .و ااال َّ
إو
ال رفح ينبغي أو يوا ال ،عل الرغم مو أو االجت اعاات الاا عتقادت
بينه ااا ،فضااال عااو احلاوار املساات ر بااح احليومااة ويونيتااا يف إطااار اللجنااة
املشرتكة ،أفضت تدرةيا إىل إةاد مزيد ماو الثقاة واالط ئنااو املتباادلح،
وإدهااار اإلراد السياسااية بواس ا ة دعاام إعالناهت ااا باارجراءات مل وسااة
علا أرض الوا ااع .ويتعااح عليه ااا االمتنااا  ،بصاافة ا ااة ،عااو حترياات
القوات أو القيام بأنش ة عسيرية مو شأهنا أو ختلق التوتر أو أو ت دي
إىل لدد ا ع ال العداؤية .و ال إو متابعته ا ل عاالو الصاادر عنه اا
بش ااأو حري ااة حت اارح ا ش ااهاص والس االع ،فض ااال ع ااو إع اااد املرتز ااة إىل
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أوطاهنم ،ستيوو هلا أمهية بالغة يف ذلات الساياا .ودعاا أيضاا إىل زيااد
املس اااعد املالي ااة والتقني ااة واملادي ااة م ااو أوس اااط امل اااحنح لل س اااعد عل ا
إعاد بناء اهلياكر ا ساسية اال تصادية نغوال.
ويف اةلسا ا ا ا ااة  ،3586املعقا ا ا ا ااود يف  02تش ا ا ا ا اريو ا ول/أكتا ا ا ا ااوبر
 ،0225أدرل جملا ااس ا ما ااو تقري ا اار ا ما ااح الع ا ااام يف جا اادول أع ال ا ا .
وعقف إ رار جدول ا ع ال ،دعا اجمللس رثار أنغاوال ،بنااء علا طلبا ،
إىل املشاااركة يف املنا شااة باادوو أو ييااوو لا احلااق يف التصااويت .مث ذكاار
ال ارؤيس (نيجعي ااا) أنا ا ااد أتذو لا ا  ،بع اد مش اااورات أتجري اات يف م ااا ب ااح
أعضاء اجمللس ،بأو يتد بالبياو التا باسم اجمللس:063
يرحااف جملااس ا مااو بتقرياار ا مااح العااام امل ا ر  2تش اريو ا ول/أكتااوبر
 )S/1995/842( 0225بشااأو بعثااة ا ماام املتحااد الثالثااة للتحقااق يف أنغااوال،
املق اادم ع ااال ب ااالفقر  20م ااو ارار جمل ااس ا م ااو  )0225( 0118املا ا ر 7
آب/أغس س .0225

و د أحاط جملس ا ماو عل اا باالت ورات اإلةابياة الاا حادات يف أنغاوال
منذ تقرير ا ماح العاام املا ر  07متاوز/يوليا  .)S/1995/588( 0225ويشاعر
اجمللس باالرتياح لالجت اعات الا جرت يف فرانسفير ويف بروكسر بح الرؤيس
دوس سااانتوس والاادكتور سااافي  ،فأتاحاات الفر ااة ملنا شااة القضااايا اةولريااة
والتو ار إىل اتفاااا حاول تاادعيم ع لياة السااالم .ولاذه االجت اعااات ،وخبا ااة
اجت ااا املاؤااد املسااتدير يف بروكساار ،اادمت ض ا انا مه ااا لل جت ااع الاادو
كياار .ويرحااف اجمللااس باساات رار كااال ال اارفح يف االلتازام لع ليااة احلاوار .ويثااين
اجمللااس عل ا جهااود ا مااح العااام ورثل ا اااااص وجهااود الاادول املرا بااة لع ليااة
الس ااالم يف أنغااوال وعل ا دول املن قااة نظ ارا ملااا اادموه مااو مساااعد يف املضااي
تدما بالع لية.
ويالحاام جملااس ا مااو بارتياااح التقاادم احملا َارز يف تنفيااذ بروتوكااول لوساااكا
( ،S/1995/1441املرفااق) ااا يف ذلاات مااا يتعلااق بالتقلياار مااو انتهاكااات و ااال
إطالا النار ،والفصر بح القوات وتعزيز التعااوو باح ال ارفح وباح بعثاة ا مام
املتحد الثالثة للتحقق يف أنغوال ،وتو يع اتفاا مركز القوات وتوفع التسهيالت
السو ية للبعثة ،وإبرام اإلعالو املشرتح بشأو حرية تنقر ا شاهاص والبضااؤع.
بالوْز اةاري لوحدات الادعم التابعاة للبعثاة ويشادد علا
ويرحف اجمللس أيضا َ
أمهيااة َوْز كتاؤااف املشااا التابعااة للبعثااة يف الو اات املناسااف .ك ااا ي كااد اجمللااس
أمهياة وجاود إذاعااة مساتقلة لبعثااة ا مام املتحااد الثالثاة للتحقااق يف أنغاوال وحيااص
حيومااة أنغااوال علا القيااام بااال إب اااء بتقااد التسااهيالت الالزمااة لتشااغير لااذه
اإلذاعة.

علا ا أو جمل ااس ا م ااو ال يا ازال يش ااعر ب ااالقلق إزاء الت ااأ عات يف ع لي ااة
السااالم و ا ااة بالنساابة إىل مناااطق إي اواء اوات يونيتااا وشاارطة التااد ر الساريع
وإزالا ا ا ااة ا لغا ا ا ااام ون ا ا ا ااز ا سا ا ا االحة وعا ا ا ااود الق ا ا ا اوات املسا ا ا االحة ا نغولي ا ا ا ااة إىل
ايناهت ا ا ااا وتش ا ا اايير الق ا ا اوات املس ا ا االحة اةدي ا ا ااد فض ا ا ااال ع ا ا ااو إع ا ا اااد املرتز ا ا ااة
إىل أوط ا ا اااهنم .ويش ا ا اادد اجملل ا ا ااس عل ا ا ا اا ا ا اار ال ا ا ااذي ميي ا ا ااو أو ي ا ا اانجم ع ا ا ااو
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حاادوع املزيااد مااو التااأ ع يف لااذا الصاادد .ك ااا يشااعر اجمللااس بااالقلق الع يااق
إزاء االدعاءات الا تفيد بتجدد زر ا لغام وي الف عيع ا طارا باأو متتناع
عو لذه ا ع ال.
وي كااد جمل ا اس ا مااو أو اس ا ات رار التعاااوو بااح ال رفي ا ا او أماار ال غاال عن ا
لرتسااين و ااال ا ع ااال القتاليااة .وياادعو اجمللااس ال اارفح يف لااذا ااصااوص إىل
االمتناا عااو إجاراء حتركاات للقاوات أو القيااام بأنشا ة عساايرية ،مااو شااأهنا أو
ختلق التوتر أو تفضي إىل لدد أع ال القتال.
ويشااعر جملااس ا مااو بااالقلق إزاء الشاايوى املساات ر مااو و ااو انتهاكااات
حلق ااوا اإلنس اااو ،وي ي ااد ا ارار اللجن ااة املش اارتكة أو تا ادرل حق ااوا اإلنس اااو يف
جاادول أع ااال عي ااع دوراهتااا العاديااة .ويرجااو اجمللااس مااو ال اادول ا عضاااء أو
توا ر دع ها لألنش ة اإلنسانية اةارية يف أنغوال.
ويااود جملااس ا مااو أو ي كااد أو عنا اار مااا بعااد حفاام السااالم مييااو أو
تشااير مسااامهة هلااا أمهيتهااا يف حتقيااق سااالم وطيااد وطوياار ا مااد .وينااوه اجمللااس
بالص االة با ااح الرفا اااه السياسا ااي واال تصا ااادي ويبا ااح احلاجا ااة إىل ض ا ا او متيا ااح
املشاارديو والالجئااح مااو العااود إىل مناااطق منشاائهم .وي كااد اجمللااس ماار أ اارى
ومنس ا اقة ومتياملا ااة ما ااو جانا ااف
دعا ااو ا ما ااح العا ااام إىل با ااذل جها ااود شا اااملة ل
عيا ااع املنظ ا ااات الدوليا ااة ذات الصا االة لل سا اااعد عل ا ا إعا اااد بنا اااء اهلياكا اار
اال تص ااادية ا ساسا ااية يف أنغ ااوال ويرحا ااف اجملل ااس بااللتزاما ااات املتعه ااد هبا ااا يف
م ا ا ا متر املاؤ ا ا ااد املس ا ا ااتدير  ،املعق ا ا ااود يف بروكس ا ا اار يف أيل ا ا ااول/س ا ا اابت رب ،0225
وحي ااص الذي ا ا او أعلن ا ا اوا ع ااو تربع ا ا اات علا ا الوف ا ا ااء بالتزام ا ا ااهتم يف أ اارب و اات
ريو.
وسيوا اار جملااس ا مااو ر ااد احلالااة يف أنغااوال عااو كثااف مرتقبااا التقااارير
الا سيقدمها ا مح العام يف املستقبر.

المق ر ر ررر املا ا ر  28تشا اريو الث اااين/ن ااوف رب ( 0225اةلس ااة :)3528
بياو مو الرؤيس
يف اةلسة  ،3528املعقود يف  28تشاريو الثااين/ناوف رب ،0225
اسااتأنال جملااس ا مااو النظاار يف البنااد املاادرل يف جاادول ا ع ااال .وبعااد
إ ارار جاادول ا ع ااال ،دعااا اجمللااس رثاار أنغااوال إىل املشاااركة يف املنا شااة
ووج رؤيس اجمللس (عت او) انتباه
بدوو أو ييوو ل احلق يف التصويتَّ .
أعض اااء اجملل ااس إىل رس ااالة م ر ااة  28تش ا اريو الث اااين/ن ااوف رب ،0225
موجهااة مااو رثاار أنغااوال إىل رؤاايس جملااس ا مااو ،أحااال هبااا نااص الاابال
َّ
املشا اارتح الصا ااادر عا ااو احليوما ااة ويونيتا ااا يف  03تش ا اريو الثا اااين/نا ااوف رب
 ،0225الااذي كانااا ي كااداو في ا التزامه ااا بع ليااة السااالم .062مث ذكاار
الا ارؤيس أنا ا ااد أتذو لا ا  ،عق ااف مش اااورات أتجري اات يف م ااا ب ااح أعض اااء
اجمللس ،بأو يد بالبياو التا بالنيابة عو اجمللس:065

________
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يرحف جملس ا مو بالبال املشرتح الذي أ درت حيومة أنغاوال ويونيتاا
يف  03تش اريو الثاااين/نااوف رب  ،)S/1995/991( 0225الااذي أكاادتا في ا مااو
جديد التزامه ا بع لية السالم .واجمللس مسرور ملالحظة أنا اد اختاذت ما را
بع ااس اا ا اوات الالزم ااة لتنفي ااذ أحي ااام بروتوك ااول لوس اااكا (،S/1994/1441
املرفااق) ،ومنهااا اسااتئنا احملاداااات بااح العساايريح يف لواناادا ،وحتاارح الاادفعات
ا وىل مو مقاتلي يونيتا إىل مناطق ياع القاوات يف  21تشاريو الثااين/ناوف رب
 ،0225الااذكرى الس اانوية ا وىل لتو ي ااع اتفاااا لوساااكا .ويشاادد اجمللااس عل ا
احلاجة إىل إك ال ع لية يع القوات يف أ رب و ت ريو.
بيااد أو جملااس ا مااو يالحاام أن ا رغاام لااذه اا اوات اإلةابيااة ،يتوا اار
و ااو انتهاكااات لو ااال إطااالا النااار ،واسااتعاد ا ساالحة ،وفاارض القيااود عل ا
احلركة ،ووجود املرتز ة .ويشدد اجمللس عل أنَّ ال يزال يتعح ع ار اليثاع علا
َو ْج السرعة مو أجار تنفياذ بروتوكاول لوسااكا تنفياذا كاامال ،وماو ضا و ذلات
احرتام و ال إطالا النار احرتاما تاما ،واست رار ع لية يع القاوات ،و ياع
ش اارطة ال اارد الس اريع ،وع ااود الق اوات املس االحة ا نغوليااة إىل موا عه ااا الدفاعي ااة،
وتسااوية املساااؤر املتعلقااة باارجراءات إدمااال العساايريح .وياادعو اجمللااس حيومااة
أنغااوال ويونيتااا إىل موا االة التعاااوو مااع بعثااة ا م اام املتحااد الثالثااة للتحقااق يف
أنغوال وإىل احرتام مركز وأمو ا فراد الدوليح احرتاما كامال.
وسيتابع اجمللس ت ورات احلالة يف أنغوال عو كثف ،ولو يت لاع إىل تلقاي
التقري ا اار الش ا ااامر ع ا ااو احلال ا ااة يف أنغ ا ااوال م ا ااو ا م ا ااح الع ا ااام حبل ا ااول  8ك ا ااانوو
ا ول/ديس رب .0225

المقر رررر امل ا ا ر  20ك ااانوو ا ول/ديس ا ا رب ( 0225اةلس ااة :)3602
بياو مو الرؤيس
يف  7كا ا ا ااانوو ا ول/ديس ا ا ا ا رب  ،0225وع ا ا ا ااال با ا ا ااالقرار 0118
( ،)0225اادَّم ا مااح العااام إىل اجمللااس تقريارا عااو بعثااة ا ماام املتحااد
الثالثة للتحقق يف أنغوال .066وذكر ا ماح العاام يف التقريار َّ
أو احملادااات
العساايرية بااح احليومااة ويونيتااا بشااأو اإلدمااال الشااامر لقاوات يونيتااا يف
القا اوات املس االحة ا نغولي ااة واس ااتي ال تش اايير اة ااي املش اارتح ج اارى
تعليقهاا نتيجااة حلااادع إطااالا ناار و ااع يف  02تشاريو ا ول/أكتااوبر يف
مقر رؤيس أركاو يونيتا .غع أنَّ يف  03تشريو الثاين/نوف رب ،أ در كال
ال ارفح بالغاا مشاارتكا أكادا فيا ماو جدياد التزامه ااا بربوتوكاول لوساااكا
واس ااتعدادمها للتع اااوو يف س اابير تعزي ااز ع لي ااة الس ااالم .ويف  07تشا اريو
الثاااين/نااوف رب ،اساات نفت املفاوضااات بشااأو اسااتي ال تشاايير الق اوات
املساالحة ا نغوليااة .وتلاات الت ااورات اإلةابيااة تلتهااا أوىل حتركااات اوات
يونيتا لالنتقال إىل مناطق اإليواء يف  21تشريو الثاين/نوف رب.
وأشااار ا مااح العااام مااع االرتياااح إىل أو ع ليااة اإلي اواء ااد باادأت
أ عا ،لين أبدى أسف نَّ تبدأ بال َياد ع لد مهام لامة مثر اإلفرال
عو السجناء وتسوية مسألة املرتز ة .و ال إو مو ا مور غاع املقبولاة أو
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انتهاك ااات و ااال إط ااالا الن ااار وع لي ااات االس ااتعداد العس اايرية ،ااا يف
ذل اات زر ا لغ ااام ،دل اات مس اات ر بع ااد مض ااي س اانة كامل ااة عل ا تو ي ااع
بروتوكااول لوساااكا ،وأو انتهاكااات حقااوا اإلنساااو ووضااع القيااود عل ا
حريااة حتاارح السااياو اساات رت أيضااا .وتفا اات لااذه احلالااة غااع املرضااية
بساابف االت الدعايااة والتهدياادات الااا كاناات ااد وجهاات يف ا ونااة
ا ااع ضااد ا ماام املتحااد  .وأضااا اااؤال إنَّا علا الاارغم مااو أنَّا ااد
أتجنز اليثع منذ التو يع عل بروتوكول لوساكا ،فارو اليث ا اع ماو العوامار
الاا حالات دوو تنفيا ا اذ اتفا اات الساالم الساابقة ماا زالات توجاد دالؤار
كث ااع عليه ااا ،م ااو بي اار انع اادام الثق ااة ،وا نشا ا ة العس اايرية املس اات ر ،
والرتا ي يف القيام بأنش ة اإليواء وا نش ة ذات الصالة ،وعر لاة التنقار
احلاار ،وإعاااد اإلدار احليوميااة ،فضااال عااو عاادم اح ارتام ا ماام املتحااد
واملااودفح الاادوليح ا اريو .وناشااد مااو مث احليومااة ويونيتااا أو يربلنااا،
عل ا ا َو ْج ا ا االسا ااتعجال ،ما ااو ا ااالل اختا اااذ إج ا اراءات مل وسا ااة ،عل ا ا
التزامه اا حقااا بالسااالم وعلا أهن ااا علا اسااتعداد لتاادارح تلاات العواماار
السلبية.
ويف اةلس ا ا ا ااة  ،3602املعق ا ا ا ااود يف  20ك ا ا ا ااانوو ا ول/ديسا ا ا ا ا رب
 ،0225أدرل جملس ا مو تقرير ا ماح العاام يف جادول أع الا  .وبعاد
إ ارار جاادول ا ع ااال ،دعااا اجمللااس رثاار أنغااوال ،بناااء عل ا طلب ا  ،إىل
ووج الرؤيس
املشاركة يف املنا شة بدوو أو ييوو ل احلق يف التصويتَّ .
(االحت اااد الروس ااي) انتب اااه أعض اااء اجملل ااس إىل رس ااالة م ر ااة  20ك ااانوو
موجها ا ااة ما ا ااو رثا ا اار أنغا ا ااوال إىل رؤا ا اايس جملا ا ااس
ا ول/ديس ا ا ا رب َّ 0225
ا مااو .067مث ذكاار أنا ااد أتذو لا  ،عقااف مشاااورات أتجرياات يف مااا بااح
أعضاء اجمللس ،بأو يد بالبياو التا بالنيابة عو اجمللس:068
نظاار جملااس ا مااو يف تقرياار ا مااح العااام عااو بعثااة ا ماام املتحااد الثالثااة
للتحقا ااق يف أنغا ااوال امل ا ا ر  7كا ااانوو ا ول/ديس ا ا رب )S/1995/1012(0225
املق ا ا اادم ع ا ا ااال ب ا ا ااالفقر  20م ا ا ااو ا ا ا ارار اجملل ا ا ااس  )0225( 0118املا ا ا ا ر 7
آب/أغس س .0225
ويياارر جملااس ا مااو اإلع اراب عااو لق ا إزاء بااطء التقاادم احملا َارز يف تنفيااذ
أحيااام بروتوكااول لوساااكا .ويشاادد اجمللااس علا أمهيااة التنفيااذ الياماار للجانااف
السياسي وعيع اةواناف ا ارى لع لياة الساالم .وي كاد اجمللاس أو عا لد مهاام
هلا أمهيتها كاو مو املقرر تسويتها يف املراحار ا وىل ماو ع لياة الساالم تنفاذ
املفصالة ،واإلفارال عاو
عل حنو كامر ،ا يف ذلات تباادل املعلوماات العسايرية َّ
عيااع السااجناء ،وإعاااد نشاار الق اوات احليوميااة املوجااود بااالقرب مااو مناااطق
اإلي اواء التابعااة لالحتاااد الااوطين لالسااتقالل التااام نغااوال (يونيتااا) ،والو ااول إىل
تسااوية هناؤيااة ملسااألة املرتز ااة .ويف لااذا الصاادد يرحااف اجمللااس بالتصاري ا ااع
الصااادر عااو حيومااة أنغااوال ومفاااده أهنااا سااو تنهااي عقااد الشااركة الضااالعة يف
لذه املسألة وتعيد مودفيها إىل الوطو وتفرل عو عيع السجناء البا ح.
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ويالحام جملااس ا مااو أو نشاار اوات بعثااة ا ماام املتحااد الثالثااة للتحقااق
يف أنغااوال ااد أوشاات عل ا االكت ااال وأو أربااع مناااطق إي اواء جااالز السااتقبال
القاوات .ويعارب اجمللااس عاو يبااة أملا إزاء بااطء وتاع ع ليااة اإلياواء .وي لااف
م ااو يونيت ااا وحيوم ااة أنغ ااوال الوف اااء بالتزاماهت ااا بش ااأو إيا اواء وتسا اري املق اااتلح
السابقح بسرعة وإيواء شرطة الرد السريع وإعاد القاوات املسالحة ا نغولياة إىل
أ رب الثينات.
ويع اارب جمل ااس ا م ااو ع ااو القل ااق الب ااالغ إزاء ع لي ااات الت ااأ ع يف وض ااع
طراؤ ااق إلدم ااال الق اوات املس االحة ول ااي مس ااألة بالغ ااة ا مهي ااة لع لي ا اة املصا ا ااحلة
الوطنيا ا ا اة .ويالحا اام اجمللا ا ا اس ما ااع االسا ا اتياء الشا ااديد ما ااا تمنيا اات ب ا ا احملاداا ااات
العسا اايرية ب ا ااح ال ا اارفح م ا ااو تع وا ار متي ا اارر .وحيا ااص ال ا اارفح عل ا ا موا ا االة
احملاداااات العساايرية دوو تو ااال وعل ا إب ارام اتفاااا منصااال وع لااي دوو مزيااد
ماو التاأ ع .وي كاد جملاس ا ماو علا أنا ينبغاي يف لاذا االتفااا إياالء الت ااام
اااص إلجناااز ع ليااا تس اري وإدمااال املقاااتلح السااابقح عل ا جناااح الساارعة.
ويساالم اجمللااس بااأو التبااادل الفااوري والتااام لل علومااات العساايرية لااو أماار بااالغ
ا مهيااة لنجاااح لااذه احملاداااات وحيااص ال اارفح عل ا تقااد املعلومااات امل لوبااة
وجف بروتوكول لوساكا دوو مزيد مو التأ ع.
ويساور جملس ا مو لق بالغ إزاء است رار انتهاكات و اال إطاالا الناار
واهلج ااات العساايرية ،وال سااي ا ا حااداع الااا و عاات يف مشااال غااريب الاابالد.
وي ل ااف اجملل ااس م ااو ك ااال ال اارفح أو ميتنع ااا ع ااو القي ااام بأي ااة أنش ا ة عس اايرية
أو حتاارح للق اوات ت ا دي إىل زياااد التااوتر واسااتئنا أع ااال القتااال ،وأو ينفااذا
دوو إب اء ة الفصر بح القوات الا تقوم البعثة برعدادلا.
ويعارب اجمللااس عاو اسااتياؤ إزاء التهدياد الااذي تعرضات لا ما را سااالمة
أف اراد البعثااة .ويااذكر اجمللااس ال اارفح ،ا ااة يونيتااا ،بأن ا ةااف عليه ااا اختاااذ
اا اوات الالزمااة لض ا او سااالمة وأمااو عيااع أف اراد البعثااة واملااودفح الاادوليح
ا ريو.
ويعا ا ا اارب اجمللا ا ا ااس عا ا ا ااو ا سا ا ا ااال و إذاعا ا ا ااة البعثا ا ا ااة تع ا ا ا اار بع ا ا ا ااد.
وي لا ا ااف اجمللا ا ااس ما ا ااو حيوما ا ااة أنغا ا ااوال أو تيس ا ا ار اإلنشا ا اااء الفا ا ااوري إلذاع ا ا ااة
البعثا ااة .وي لا ااف أيضا ااا إىل كا ااال ال ا اارفح التو ا ااال عا ااو شا ااو ا ااالت الدعايا ااة
العداؤية.

ويس اااور جمل ااس ا م ااو القل ااق إزاء ع لي ااات الت ااأ ع يف تنفي ااذ
با ارام إزال ااة ا لغ ااام ال ااا وض ااعت ته ااا ا م اام املتح ااد وال اادول
ا عضاااء ،وي لااف مااو حيومااة أنغااوال أو تيس ار إ اادار التصاااري
ااا ااة لل ااودفح املعني ااح ب ااا مر .وي ل ااف اجملل ااس م ااو حيوم ااة
أنغ ااوال ويونيت ااا مض اااعفة جهودمه ااا الفردي ااة واملش اارتكة يف جم ااال إزال ااة
ا لغ ااام .وي ك ااد أو ف اات ال تا ارا دا اار أنغ ااوال ،ااا يف ذل اات إزال ااة
ا لغام وإ الح اةسور ،لو أمر ذو أمهية حيوية ليس فقط لع لية
السالم وإجناز انتشار البعثة وإ ا أيضاا إليصاال املسااعد اإلنساانية
فعال وةهود بناء السالم املقبلة .ويعرب اجمللاس عاو القلاق الشاديد
إزاء التقا ااارير الا ااا أفا ااادت برع ا ااد زر ا لغا ااام انتهاكا ااا لربوتوكا ااول
لوساكا.
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ويشاادد جمل ااس ا م ااو عل ا أو ا نغ اوليح أنفس ااهم يتح ل ااوو
املس ولية النهاؤية عو اساتعاد السالم واالساتقرار يف بلادلم .وي كاد
ماساة إىل اختااذ ال ارفح تادابع حمادد حا
اجمللس أنَّ توجد حاجة َّ
تته ااذ ع لي ااة الس ااالم مس ااارا ال رجع ااة فيا ا  .ويالح اام َّ
أو اس اات رار
ال اادعم املق اادم علا ا البعث ااة س اايعت د علا ا م اادى إده ااار ال رفا ا ا اح
ل راد الس ا اياسية الالزما اة لتحقي ا اق س ا االم داؤم.
وينا ا ااوه جملا ا ااس ا ما ا ااو بالا ا اادور اهلا ا ااام الا ا ااذي ا ا ااام ب ا ا ا امل ثا ا اار
اا ا اااص لألم ا ااح الع ا ااام والبل ا ااداو املرا ب ا ااة الثالا ا ااة م ا ااو أج ا اار تعزي ا ااز
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ع ليا ااة السا ااالم يف أنغا ااوال وي لا ااف إلا اايهم موا ا االة املسا ااامهة عل ا ا
النح ا ا ااو املالؤا ا ا اام لتنفيا ا ا ااذ بروتوك ا ا ااول لوسا ا ا اااكا يف حا ا ا اادود اإلطا ا ا ااار
ال اازمين املتف ااق عليا ا وتق ااد املس اااعد إىل البعث ااة يف الوف اااء هامه ااا
بنجاح.
وي لف اجمللس إىل ا مح العام أو يوافي  ،شهريا علا ا ار،
باآ ر ماا و اار إليا التقاادم احمل َارز يف ع لياة السااالم ا نغولياة ونشاار
البعثة وأنش تها.

