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 اـــأفريقي

الحالة في أنغوال - 7

القارار (: 3068اةلساة ) 0223ينااير /كاانوو الثااين  22املا ر   المقرر
812 (0223) 

 723باااااااااااالقرار وع اااااااااااال   ،0223يناااااااااااير /كااااااااااانوو الثااااااااااااين  20يف 
آ ر عو بعثة ا مام تقريرا   ،  دلم ا مح العام إىل جملس ا مو(0222)

، تنااااااول الت اااااورات (بعثاااااة التحقاااااق الثانياااااة)املتحاااااد  للتحقاااااق يف أنغاااااوال 
السياساااية والعسااايرية يف ذلااات البلاااد وعااارض ااياااارات املتاااوافر  ملساااتقبر 

وأفاد ا مح العام يف التقرير باأو ال ارفح اتفقاا، بعاد املشااورات . 0البعثة
ينااير، علا  اعت ااد هنا  /هر كاانوو الثااينالا أجرهتا رثلتا  ااا اة يف شا

عقااااد اجت ااااا  بااااح القاااااد  العساااايريح : مااااا يلااااي ذي شااااقح يت ثاااار يف
للتو اار إىل و ااال إلطااالا النااار، تلياا  علاا  الفااور مفاوضااات سياساااية 

واختاااذت . بشاااأو عياااع املسااااؤر ا ساساااية،  اااا يف ذلااات مساااتقبر البعثاااة
ينااير /كانوو الثااين  07و  06ترتيبات لعقد االجت ا  يف أديس أبابا يف 

  02ليو االحتاد الوطين لالستقالل التام  نغوال غعل مو ف  يف . 0223
ا علااا  ضااارور  إجاااراء احملادااااات السياساااية يف ينااااير، متصااار  /كاااانوو الثااااين

ويف غضااوو ذلاات، . نفااس الو اات الااذي يتعقااد فياا  االجت ااا  العساايري
مااو الاارؤيس دوس  0223 يناااير/كااانوو الثاااين  20تلقاا  ا مااح العااام يف 

سااانتوس رسااالة ي لااف إلياا  فيهااا أو يو ااي جملااس ا مااو بت ديااد واليااة 
 . بعثة التحقق الثانية

وأشار ا مح العام إىل أول احلالة يف أنغوال، رغم اةهود املضنية الا 
بذهلا لو ورثلت  ااا ة، بادعم ماو جملاس ا ماو، اسات رت يف التادلور 

وكاناات احلاارب ا لليااة  ااد اساات نفت (. 0222) 723مناذ اختاااذ القاارار 
وباااات ماااو املساااتحير علااا  ا مااام املتحاااد  عقاااد اجت اااا  باااح ال ااارفح 
للتو اار إىل و ااال إلطااالا النااار، نالياات عااو احلااوار السياسااي املساات ر 
 الاااذي ال باااد منااا  إلعااااد  وضاااع ع لياااة السااالم يف مساااارلا وحتدياااد دور

ولااذلت، فقااد . جمللااس باا لألماام املتحااد  مييااو أو يو ااي اأوسااع ن ا ااا  
  لااايس لنااااح أي احت اااال وا عاااي، يف املساااتقبر الفاااوري، ص إىل أنَّااا لتااا

لتوسااايع ن ااااا البعثاااة لياااي تااا دي الااادور املتاااو   يف ور اااة املنا شاااة الاااا 
. 02222ديساا رب /كااانوو ا ول  22أتاحتهااا رثلتاا  ااا ااة لل اارفح يف 

يتعلااق  سااتقبر مااا  وعاارض االاااة  يااارات متاحااة لينظاار فيهااا اجمللااس يف
احلفاااع علاا  بعثااة التحقااق الثانيااة بقوهتااا ( أ: )بعثااة التحقااق الثانيااة، لااي

احلالية املأذوو هبا وحماولة إعااد  ترساين نشارلا علا  النحاو الاذي كانات 
ختفيس نشارلا يف احملافظاات ( ب)علي  يف أعقاب االنتهابات مباشر ؛ 
يف لواناادا يف  حصاار نشاارلا( ل)؛ حبيااص يقتصاار علاا  سااتة موا ااع تقريبااا  

________ 
0 S/25140  وAdd.1. 
2 S/25140املرفق ،. 

وباااأي حاااال، سيوا ااار رثااار  ااااص لااا  باااذل مسااااعي  . الو ااات احلاضااار
احل يد  وسييوو مقره يف لوانادا ومعا  عادد كاا  ماو املاودفح املادنيح 

تاو  مسا ولية عياع أنشا ة أيضاا   وسيوا ار. والعسيريح وأفراد الشرطة
ا ا مم املتحد  يف اجمللاس  وأو ا  ا ماح العاام. 3لمما يتعلق بع لياة الس 

وليااااو مااااع إبقاااااء معاااادات كافيااااة يف لواناااادا ( ل) ؛باااار رار اايااااار ا  ااااع
  يف و اات الحااق إذا اتضاا  أنَّاا( ب)إلتاحااة الفر ااة لالنتقااال إىل اايااار 
أبرير /نيساو 31ك ا أو   بتحديد .  يار مستصوب و ابر للتحقيق

  لسحف البعثة إذا تعذر عل  ال رفح االتفاا علموعدا  هناؤيا   0223
 .و ال إطالا النار واستئنا  املفاوضات

موجَّهااة إىل رؤااايس  0223يناااير /كااانوو الثااااين  25وبرسااالة م ر ااة 
يناااير /كااانوو الثاااين  22جملااس ا مااو، أحااال رثاار أنغااوال رسااالة م ر ااة 

موجَّهاااة ماااو رؤااايس أنغاااوال إىل ا ماااح العاااام ي لعااا  فيهاااا علااا  ا ع اااال 
أفريقيااااا ضااااد الشااااعف ا نغااااو  العساااايرية الااااا  ااااام هبااااا جااااي  جنااااوب 

وحيومااة بلااده، وعلاا  وجااود جنااود زاؤعيااح ومرتز ااة أجانااف إىل جانااف 
احلالااة هتاادد  وذكاار أوَّ . 2 ااوات االحتاااد الااوطين لالسااتقالل التااام  نغااوال

لاذا، طلاف . لم واالستقرار يف املن قتح الوس   واةنوبية مو أفريقياالس  
سااااألة واختاااااذ التاااادابع املناساااابة عقااااد جلسااااة طارؤااااة لل جلااااس ملنا شااااة امل

 .لم واالستقرارالستعاد  الس  
ينااااير اساااتجابة /كاااانوو الثااااين  22املعقاااود  يف  3068ويف اةلساااة 

يناااااير، أدرل اجمللااااس تقرياااار /كااااانوو الثاااااين  25م يف ل لااااف أنغااااوال املقاااادَّ 
وبعد إ رار جدول ا ع ال، دعا اجمللس . ا مح العام يف جدول أع ال 

بيساااو وكوبااا وموزامبيااق  -ال والربتغااال وزاؤااع وزمبااابوي وغينيااا رثلاي أنغااو 
طلاابهم، إىل املشاااركة يف املنا شااة باادوو أو بناااء  علاا   وناميبيااا ونيجعيااا،

اااا  الااارؤيس . يياااوو هلااام احلاااق يف التصاااويت انتبااااه أعضاااااء ( اليابااااو)ووجل
 .5اجمللس إىل نص مشرو   رار كااو  اد أتعاد يف ساياا مشااورات ساابقة

 .6إىل وااؤق عديد  أ رىأيضا   انتبالهم  ووجَّ 
اا و ااال رثاار أنغااوال، يف البدايااة، إوَّ  لم القصاااع  بلاااده، رغاام فاارت  الس 

الاااا شاااهدلا، ال يااازال يف شاااب  حالاااة حااارب ساااببها زعااايم  اااوات االحتااااد 
الااااوطين لالسااااتقالل التااااام  نغااااوال، وتعااااوا سااااع الع اااار بشااااير تااااام يف 

وأعاارب عااو تقاادير وفااد بلااده . يف أنغااوالامل سسااات الدميقراطيااة املنتهبااة 
________ 
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اجملت ااع الاادو  بردانتاا  ا ع ااال اه اَّ تبناا لل و ااال الواضاا  والصااري  الااذي
غااع . العداؤياة ذات النزعااة العساايرية الااا تقااوم هبااا  ياااد  االحتاااد املااذكور

لااذا املو ااال ةااف أو يدع اا   اارار مااو جملااس ا مااو يااديو     ااال إوَّ أنَّاا
إداناة تاد ر أيضا   ويتعح. ي التابع هلذا االحتادالفصير العداؤي العسير 

زاؤااع وجنااوب أفريقيااا املباشاار وغااع املباشاار يف الشاا وو الدا ليااة  نغااوال، 
اااري جملاااس ا ماااو وأعااارب . للنظااار يف املساااألةحتقيقاااا  دولياااا   وينبغاااي أو ةت

املتحاادع عااو تفاولاا  وأملاا  يف أو تقتصاار مااداوالت اجمللااس بشااأو بعثااة 
د يف تقريااار ا ماااح ة علااا  ااياااار ألاااال، علااا  النحاااو احملااادَّ التحقاااق الثانيااا

أول حيومة أنغاوال جااءت نتيجاة انتهاباات دميقراطياة وشدَّد عل   .العام
مييااو بالتااا  معاملتهااا باانفس  أياادلا اجملت ااع الاادو  وا ماام املتحااد ، وال

. املستوى الذي يعامر ب  حزب عسيري مسل ، وتستحق دعم اجمللاس
يف وج  احلوار، بشرط أو ‘‘ غلق البابيت ’’أول بلده    وأضا  املتحدع

ااامتثاااال  تامااا   ميتثاار االحتاااد لم ويعلااو عااو تااارين لو ااال غااع التفا ااات الس 
أو يوافااق علاا    يااع  واتاا  أيضااا   ويتعااح علياا . مشااروط إلطااالا النااار

 .7ونز  سالحها وتسرحيها حتت إشرا  بعثة التحقق الثانية

الروساااي ا ااارتاح ا ماااح العاااام الاااداعي إىل تركياااز وأيلاااد رثااار االحتااااد 
. ذلاااات يضاااا و سااااالمتهم مااااودفي بعثااااة التحقااااق الثانيااااة يف لواناااادا  وَّ 

وجااود عاادد كبااع مااو  ااوات ا ماام املتحااد  يف  وأعاارب عااو اعتقاااده بااأوَّ 
عااو طريااق حتقيااق االسااتقرار وضاا او  البلااد كفياار بااأو ةعاار ذلاات رينااا  

ينبغي أو يدعو اجمللس عل  الفور عيع و . استئنا  أنش ة البعثة بسرعة
، إىل ومفيادا  اء  ااَّ حوارا  بن ا طرا  إىل و ال إطالا النار، وبعد استئنافها

تنفيااذا  كااامال ،  االتفاااا علاا  جاادول زمااين واضاا  لتنفيااذ اتفا ااات الساالم
ماااا يتعلاااق منهاااا بتج ياااع القاااوات وعاااع أسااالحتها وتسااارحيها، و صو اااا  

 موحاااد ، وإعااااد  بساااط السااال ة املركزياااة وتشااايير  اااوات وطنياااة مسااالحة
لالحتااد الاوطين لالساتقالل التاام أيضاا   وينبغي. يف عيع أحناء البلدفعليا  

علاااااا  اساااااااتعداده دلاااااايال  مقنعااااااا    نغااااااوال أو يقاااااادم إىل اجملت ااااااع الاااااادو 
وسيوا اااار االحتاااااد الروسااااي، بصاااافت  أحااااد البلااااداو . السااااتئنا  احلااااوار

 اااااااااات السااااااااالم  نغاااااااااوال، ماااااااااع الربتغاااااااااال الثالااااااااااة املرا باااااااااة لت بياااااااااق اتفا
املتحد ، دعام اةهاود الاا يباذهلا ا ماح العاام ورثلتا  ااا اة  والواليات

 للتو ااار إىل اساااتئنا  ع لياااة السااالم وتنفياااذ والياااة بعثاااة التحقاااق الثانياااة
 .8تنفيذا  فعليا  

  يتعاح علا  ا مام املتحاد  أو تباذل  صاارى اااَّ وذكر رثار الصاح أن
. صاعد حد  النزا  وإلحاالل السالم واالساتقرار يف املن قاةجهدلا ملنع ت

وأعااارب بالتاااا  عاااو تأيياااده لل و اااال املبااادؤي حليوماااة أنغاااوال املت ثااار يف 
ضرور  عدم مشاركة أي  وات  ارجياة يف الصارا ، وحاصل عياع البلاداو 
عل  االمتثال لقرارات اجمللس ذات الصلة واالمتنا  عو القيام بأي ع ر 

وأكاااد ماااو جدياااد أول تساااوية مساااألة أنغاااوال . ااحلالاااة ساااوء   ميياااو أو يزياااد
________ 

7 S/PV.3168 21إىل  6، الصفحات. 
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وينبغااي أو تسااهم . ينبغااي أو يتواللااا ا نغوليااوو أنفسااهم يف هنايااة ا ماار
الوساطة وساؤر املبادرات الاا يقاوم هباا اجملت اع الادو  يف هتيئاة الظارو  

  ينبغااي ااااَّ وأعاارب عااو اعتقاااد وفااد بلااده بأن. امل اتيااة لتحقيااق لااذا اهلااد 
لاادعم املساااعي احل يااد  الااا يبااذهلا إجااراء  فوريااا   لااس ا مااو أو يتهااذجمل

أعرب عو تأييد وفد بلده إلبقااء بعثاة  ك ا. ا مح العام ورثلت  ااا ة
 .2التحقق الثانية مت ركز  يف أنغوال

وأعاارب رثاار الواليااات املتحااد  عااو تأييااد وفااد بلااده ملشاارو  القاارار 
احلالاااااة يف أنغاااااوال بد اااااة ويعااااارض بوضاااااوح   يعياااااس اااااااَّ الاااااذي و اااااف  بأن

اا اااوات الاااا يتعاااح علااا  ا طااارا  املتحارباااة اختاذلاااا ويع اااي املنظ اااة 
مااو املالؤاام  و ااال إوَّ . الساال ة واملرونااة الالزمتااح لالضاا ال   ساا ولياهتا

ا مح العام حجم بعثة التحقق الثانية ون ااا ال اا  ييي بشير  اص أو
لينااا  أشاااار إىل أول . ة وا منياااة السااااؤد ع لياهتاااا ماااع الظااارو  السياساااي

ا لم ا مح العام وبعثة التحقق الثانية والبلداو املعنية ال يسعهم فرض الس 
إذا  إالَّ  لم داؤمفال مييو التو ر إىل س  . تتوافر اإلراد  إلحالل  حيص ال

 ااااد  ا حااازاب، عاااو حماولاااة كساااف و صو اااا   امتناااع عياااع ا نغاااوليح،
 .01العنالالنفوذ مو  الل 

د رثاااار فرنسااااا علاااا  أول اجملت ااااع الاااادو  ةااااف أو يساااات ر يف وشاااادَّ 
ويعاين ذلات أول أي تاد ر  اارجي . مسااند  أنغاوال يف زماو الشاد  لاذا

أو توا اااار ا ماااام املتحااااد  أيضااااا   وينبغااااي. يف الصاااارا  ةااااف أو يتو ااااال
ويف حااااح أول . تقااااد  كاااار املساااااعد  امل ينااااة إلعاااااد  الساااالم إىل البلااااد

رار املعاروض علا  اجمللاس ياأذو لألماح العاام باختااذ اا اوات مشرو  الق
  يفاااات  الباااااب أمااااام الالزمااااة حل ايااااة مااااودفي بعثااااة التحقااااق الثانيااااة، فرنَّاااا

ولاااو . إميانياااة اساااتئنا  البعثاااة بسااارعة عنااادما تسااا   الظااارو  باااذلت
عو استعداد اجمللس لتعزيز وجود ا مم املتحد  يف أنغوال إذا أيضا   يعرب

  يعاااود لينااا  شااادد علااا  أنَّااا. تقااادم مل اااوس يف ع لياااة السااالمأتحااارز أي 
اااا لم وحتقيااااق املصاااااحلة لألنغااااوليح أنفسااااهم، يف املقااااام ا ول، إعاااااد  الس 

 .00الوطنية
وذكاااار رثاااار امل ليااااة املتحااااد  أول ا ماااام املتحااااد  ةااااف أو توا اااار 

دام لنااااح أمااار يف التو ااار إىل حااار سااال ي، ماااع  نشااااطها يف أنغاااوال ماااا
الرتكيااز علاا  باادال  مااو  دور الدبلوماسااي لل  ثلااة ااا ااةالرتكيااز علاا  الاا

 ودعااا. مهااام الر ااد الااا كاناات تضاا لع هبااا بعثااة التحقااق الثانيااة سااابقا  
عو عيع السجناء ا جانف وإىل وضع هناية لقتر فورا   إىل اإلفرالأيضا  

 .02عشواؤي املدنيح بشير

________ 
 .22و  20املرجع نفس ، الصفحتاو  2
 .27و  26املرجع نفس ، الصفحتاو  01
 .51إىل  27املرجع نفس ، الصفحات  00
 .50إىل  22املرجع نفس ، الصفحات  02
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 يااام جهااات  اجمللااس ملاازم بااأو حيقااق يف هتاامإوَّ  و ااال رثاار فناازويال
 ارجية بدعم ا ع ال العسايرية يف أنغاوال واملشااركة فيهاا، وباأو يتهاذ 

أيضااا   وأعاارب عااو اعتقاااد وفااد بلااده. اإلجااراءات املناساابة يف لااذا الشااأو
بااأو االعاارتا  الدبلوماسااي العاااملي حبيومااة أنغااوال يف ذلاات الو اات مااو 

 .03مشرو  القرار املعروض عل  اجمللس ويدع  يعز ز  أو شأن 
املوجهة مو أنغوال إىل ‘‘ التهم الا ال أساس هلا’’ورفس رثر زاؤع 

“ اليثاااع  الثغااارات”ماااو احلااادود كيلاااومرتا    2 651 أوَّ  وأشاااار إىل. بلاااده
تفصر بح البلديو وأن  ليس لدى أنغوال وال لدى بلده الوسااؤر الالزماة 

ا تصااااادية  وإضااااافة إىل ذلاااات، يعاااااين بلااااده مااااو حالااااة . لضااا او مرا بتهااااا
وأشااار إىل . ةاارو علاا  التااد ر يف الشاا وو الدا ليااة  نغااوال كارايااة وال

أول منظ ة الوحد  ا فريقية  اد شايلت بعثاة مرا باة حياتيم إليهاا البلاداو  
وبالتا ، ليس لناح مو سبف يادعو إىل عارض . كل ا انتتهيت احلدود

 .02نزاعاهت ا عل  جملس ا مو
باساام جم وعااة الاادول ا فريقيااة، علاا   متحااداا   د رثاار ناميبيااا،وشاادَّ 

لألماام املتحااد  يف أنغااوال إلعاااد  بااص “ بااارز وفاعاار”احلاجااة إىل وجااود 
وذكلار باأو ا ماح العاام . شعور الثقة وا ماو يف نفوس الشعف ا نغاو 
إىل تااااوفع الاااادعم ماااا  را   ملنظ ااااة الوحااااد  ا فريقيااااة دعااااا اجملت ااااع الاااادو 

سااااحبها باااادال  مااااو  وإىل تعزيااااز وجودلااااا الياماااار لبعثااااة التحقااااق الثانيااااة
جم وعة الدول ا فريقية ت يد االجت ا  املعقاود يف  و ال إوَّ . تقليصها أو

أدياس أباباا باح حيوماة أنغاوال واالحتااد الاوطين لالساتقالل التاام  نغاوال 
 .05وتعرب عو أملها يف أو يعيد اتفا ات السلم إىل مسارلا

ماام املتحااد  مصااعي بالنساابة للساالم دور ا  و ااال رثاار الربتغااال إوَّ 
بياد أول لاذه اةهاود ةاف أو تتابعهاا البلاداو الاا . واالساتقرار يف أنغاوال

تقاااااع عليهاااااا مسااااا وليات يف الع لياااااة، أي البلاااااداو املرا باااااة الثالااااااة ولاااااي 
ضرور  احملافظاة وشدَّد عل   .الربتغال والواليات املتحد  واالحتاد الروسي

يف أنغوال  ستوى كا ، ال تقليص  إىل درجة عل  وجود لألمم املتحد  
تتفقاااده طابعاااا  الباااارز و درتاااا  الع لياااة وجاااادواه يف رارساااة الضااااغط علاااا  

أكثار فعالياة يف مو فاا   أو تتهاذ املنظ اةأيضاا     يتعاحااَّ و ال إن. ا طرا 
 الف باالمتثااااااااال التااااااااام  حيااااااااام لااااااااذه ات إطااااااااار اتفا ااااااااات الساااااااالم فتاااااااا

. أيل انتهاكاااات هلاااا ساااتتداو إداناااة  اطعاااةوتعلاااو بوضاااوح أول  االتفا اااات
وأاااال علااا  املوا اااال الواضاااحة الاااا يتهاااذلا اجمللاااس، ك اااا يتباااح ذلااات 

التزاماااااا  باحملافظااااااة علاااااا  وحااااااد  أنغااااااوال  مشاااااارو  القاااااارار، وحتدياااااادا   مااااااو
اإل لي يااااة وبااااالو ال الفااااوري  ي تااااد ر عساااايري  ااااارجي  وسااااالمتها

 . 06ش وهنا يف

________ 
 .60إىل  58املرجع نفس ، الصفحات  03
 .75إىل  65املرجع نفس ، الصفحات  02
 .78إىل  76املرجع نفس ، الصفحات  05
 .012إىل  27املرجع نفس ، الصفحات  06

اإلبقاااء علا  وجااود لألمام املتحااد  يف أيضاا   وأيلاد متيل اوو آ ااروو
أنغوال وموا لة أنش تها فيها وزياد   وام بعثة التحقق الثانية زيااد  كباع  

 .07حاملا تس   ا وضا  بذلت
وبعد ذلات طتارح مشارو  القارار للتصاويت واعتت اد باإلعاا  بو اف  

 :، ويف ما يلي نص (0223) 812القرار 
 ،جملس ا مو إوَّ 

 0220ماايو /أياار 31املا ر  ( 0220) 626 راراتا   جديادإذ ي كد مو 
املااااا ر  ( 0222) 785 و 0222مااااارس /آذار 22املاااا ر  ( 0222) 727و 
تشااااااااريو  31املاااااااا ر  ( 0222) 723و  0222أكتااااااااوبر / تشااااااااريو ا ول 31
 ،0222نوف رب /الثاين

  25و  20يف التقريااار ا  ااار املقااادم ماااو ا ماااح العاااام واملااا ر   و اااد نظااار
 ،0223يناير / ثاينكانوو ال

يف ال لااف املقاادم إىل ا مااح العااام مااو حيومااة أنغااوال يف  أيضااا   و ااد نظاار
 ،0223يناير /كانوو الثاين  20رسالتها امل ر ة 

مو اندال  القتاال بصاور  ضاارية م  را   ملا حدع وإذ يشعر بانزعال بالغ
ية اا اع  يف أحناء عدياد  ماو أنغاوال واشاتداد تادلور احلالاة السياساية والعساير 

 يف ذلت البلد، أ ال  

الساااات رار عاااادم تنفيااااذ ا حيااااام الرؤيسااااية مااااو  وإذ يسااااوره شااااديد القلااااق
  نغوال، اتفا ات السلم

النعااادام احلاااوار يف ا وناااة ا  اااع  باااح حيوماااة أنغاااوال  وإذ يسااااوره القلاااق
واالحتاد الوطين لالستقالل التام  نغاوال، وإذ يرحاف باجت اعه اا، حتات رعاياة 

 مم املتحد  يف أديس أبابا، ملنا شة و ال إطالا النار واملساؤر السياسية،ا 

ة اااإزاء ما يتعرض ل  أفراد بعثاة ا مام املتحاد  الثاني أيضا   وإذ يساوره القلق
نيعة وإياااذاء باادين مشاااح ومااا تتعااارض لااا  اااااايقات شاااااللتحقااق يف أنغاااوال مااو مض

النحاااو الاااوارد بيانااا  يف تقريااار رتلياااات ا مااام املتحاااد  ماااو هناااف وتااادمع علااا  
 ا مح العام املذكور أعاله،

إزاء التقااااارير الاااااا تفيااااد بوجااااود دعاااام أجنااااا   وإذ يساااااوره القلااااق كااااذلت
 لألع ال العسيرية يف أنغوال ومشاركة أجنبية فيها،

 و تاادلور احلالااة  ااد أدى إىل تزايااد  ااعوبة  يااام  وإذ يعاارب عااو ا سااال
 ة هبا،البعثة بأداء الوالية املنوط

ر  31و  22ي يااومي ااااة فاااااااات دميقراطياااادت انتهابااااق   ااد عت ااااابأن وإذ يااذك 
اا0222ساابت رب /أيلااول ا كاناات حاار  ، شااهدت امل ثلااة ااا ااة لألمااح العااام بأهنَّ

، وأناا   ااد اختااذت   ااوات لتشاايير حيومااة وحااد  وطنيااة تعاارب  ونزيهااة ع ومااا  
عاو ع ياق ا ساال لعادم مشااركة  عاربعو نتيجاة االنتهاباات التشاريعية، وإذ يت 

________ 
الاااااااارأس ) 32 و 30 ؛ و(الربازياااااااار) 31إىل  20الصااااااافحات املرجاااااااع نفساااااااا ،  07
 (.الياباو) 65إىل  63 ؛ و(إسبانيا) 56إىل  52 ؛ و(ا  ضر



 المجلد األول – 7111-7111ملحق  –مرجع ممارسات مجلس األمن  711

 
 

نشاائت االحتاااد الااوطين لالسااتقالل التااام  نغااوال يف امل سسااات الدميقراطيااة الااا أت 
 عل  لذا النحو،

 التزام  باحلفاع عل  وحد  أنغوال وسالمتها اإل لي ية، وإذ يعيد تأكيد
باااأو ا نغاااوليح لااام الاااذيو يتح لاااوو املسااا ولية ا ساساااية عاااو  وإذ يساااللم

 سلم وحتقيق املصاحلة الوطنية يف بلدلم،إ رار ال
تأييااده للجهااود الااا يبااذهلا ا مااح العااام ورثلتاا  ااا ااة  تأكيااديياار ر  وإذ

هبد  حر ا زمة الرالنة واستئنا  الع لية السياسية، وخبا ة عو طريق إجنااز 
 ع لية االنتهابات،

 بالتقرير ا  ر لألمح العام؛ مع التقدير عل ا   حييط - 0
االنتهاكااااات املساااات ر  لألحيااااام الرؤيسااااية التفا ااااات  يااااديو بقااااو  - 2

الساااااالم  نغااااااوال وبصاااااافة  ا ااااااة الاااااارفس ا و  مااااااو جانااااااف االحتاااااااد الااااااوطين 
لالسااتقالل التاااام  نغااوال لنتااااؤ  االنتهابااات، وانساااحاب  مااو القاااوات املسااالحة 
ا نغولياااااة اةدياااااد ، واسااااااتيالءه باااااالقو  علااااا  عوا اااااام وبلاااااديات املقاطعااااااات، 

 تئنا  القتال؛واس
بأو يو ال ال رفااو إطاالا الناار علا  الفاور، وأو يساتأنفا  ي الف - 3

احلااااوار بصااااور  مساااات ر  و اااااد ة يف اجت اعه ااااا املعقااااود يف أديااااس أبابااااا، وأو 
مااا  علاا  جاادول زمااين واضاا  للتنفيااذ التااام التفا ااات الساالم، وخبا ااة يف يتفقااا

ت، وتشاااااااااايير يتعلااااااااااق حبجااااااااااز  واهت ااااااااااا وعااااااااااع أساااااااااالحتها، وتسااااااااااري  القااااااااااوا
اا القااوات إىل فعَّااال  د ، وإعاااد  اإلدار  احليوميااة علاا  حنااواملساالحة الوطنيااة املوحَّ

عيااااع أحناااااء البلااااد، وإجناااااز ع ليااااة االنتهابااااات، وإتاحااااة حريااااة احلركااااة للناااااس 
 والسلع؛
ماا يبذالنا  ماو  يااااة فا  ااا اااااا مح العام ورثلت دااد كر التأييااااي ي - 2

ستئنا  ع لياة السالم وإجنااز والياة بعثاة ا مام املتحاد  الثانياة جهود مست ر  ال
 للتحقق يف أنغوال وسط درو  بالغة الشد ؛

ماار  أ اارى ال رفح،وخبا ااة االحتاااد الااوطين، علاا  أو يبااادرا  حيااص - 5
 إىل إابات تقيدمها باتفا ات السلم وتنفيذمها هلا دوو استثناء؛

حيوماااااة أنغاااااوال واالحتااااااد الاااااوطين أو ي كااااادا لألماااااح  يناشاااااد بقاااااو  - 6
يف أ اارب و اات ريااو أناا   ااد د إحااراز تقاادم حقيقااي حنااو تنفيااذ اتفا ااات  العااام

 السلم؛
عيااااااع الاااااادول ا عضاااااااء أو تقاااااادم املساااااااعد  اال تصااااااادية  يناشاااااد - 7

 والتقنية إىل حيومة أنغوال مو أجر إعاد  تع ع البلد وتن يت ؛
الاااااادول ا عضاااااااء أو تقاااااادم الاااااادعم إىل عيااااااع إىل عيااااااع  ي لااااااف - 8

 ما تبذل  مو جهود لتنفيذ اتفا ات السلم؛ ا طرا  املعنية يف
عياااع الااادول ا عضااااء علااا  أو تتهاااذ كااار التااادابع الالزماااة  حياااص - 2

لو ااااال أي تااااد ر عساااايري أو شااااب  عساااايري، مباشاااار أو غااااع مباشاااار، مااااو 
ة أحيااااام اتفا ااااات الساااالم بشااااأو ، وأو حتاااارتم بد اااااال  و فااااا  فوريااااا  وفعَّاااا أ الي هااااا

 فتاكة؛ التو ال عو إمداد أي مو ا طرا  ا نغولية  واد
انتهاكاااااااات القاااااااانوو اإلنسااااااااو الااااااادو ، وخبا اااااااة  ياااااااديو بقاااااااو  - 01

اهلج ااااات الااااا يتعاااارض هلااااا السااااياو املاااادنيوو،  ااااا يف ذلاااات ع ليااااات القتااااال 

ال رفح التقياد  الواسعة الن اا الا يرتيبها مدنيوو مسلحوو، وي لف إىل كال
 بالتزاماهت ا  وجف ذلت القانوو وا حيام ذات الصلة يف اتفا ات السلم؛

عاااااو الرعاياااااا ا جاناااااف فاااااورا   االحتااااااد الاااااوطين بااااااإلفرال ي الاااااف - 00
 رلاؤو؛ احملتجزيو بصفة

ض هلااا أفااراد بعثااة ا ماام املتحااد  اهلج ااات الااا تعاارَّ  يااديو بقااو  - 02
وي الااف بااأو تتهااذ احليومااة واالحتاااد الااوطين عيااع . الثانيااة للتحقااق يف أنغااوال

 وأمنهم؛ التدابع الالزمة ليفالة سالمتهم
 عو تعازي   سر  مرا ف الشرطة يف البعثة الذي  تتر؛ يعرب - 03
علااااااا  تو اااااااية ا ماااااااح العاااااااام بربقااااااااء رثااااااار  ااااااااص يف  يوافاااااااق - 02
املاادنيح والعساايريح ييااوو مقااره لواناادا ومعاا  العاادد الااالزم مااع املااودفح  أنغااوال

ماو تقريار ا ماح  22وأفراد الشرطة، وتيوو واليت  عل  النحاو املباح يف الفقار  
 العام؛

متدياااااااااااد والياااااااااااة البعثاااااااااااة لفااااااااااارت  االااااااااااااة أشاااااااااااهر، حااااااااااا   يقااااااااااارر - 05
باااأو يااا ذو لألماااح مشاااروطا   ، علااا  أو يياااوو ذلااات0223أبريااار /نيسااااو 31

البعثااة يف لواناادا، َوزْ   ، أو يركاازاعتباارات ا مااوبناااء  علاا   العاام، كتاادبع م  اات
ويف موا اااااااع أ ااااااارى يف املقاطعاااااااات حساااااااف تقاااااااديره، وذلااااااات ماااااااع مساااااااتويات 

 واملعااااادات الاااااا يااااارى أنااااا  ينبغاااااي اإلبقااااااء عليهاااااا، حااااا  يتسااااال إعااااااد  ا فاااااراد
، ع لياااااا   ماااااا بعاااااد علااااا  وجااااا  السااااارعة مااااا  أ اااااب  ذلااااات ريناااااا   البعثاااااة يف َوزْ 

ت الساالم والقاارارات السااابقة بشااأو لااذه التفا ااا اسااتئنا  مهامهااا وفقااا   بغاارض
 املسألة؛
إىل ا ماااح العاااام أو يقااادم إليااا   جااارد أو تساااو  احلالاااة  ي لاااف - 06

عاااو احلالاااة يف تقريااارا   ،0223أبريااار /نيسااااو 31ذلااات، وعلااا  أي حاااال  بااار 
بتو اايات  بشااأو الاادور املقباار لألماام املتحااد  يف ع ليااة الساالم،  أنغااوال مشاافوعا  

 وأو يبق  اجمللس يف غضوو ذلت عل  علم يف لذا الشأو بانتظام؛
استعداده الختاذ إجراءات عل  وج  السرعة يف أي و ات،  ي كد - 07

تو اية ا ماح وبنااء  علا   يف حدود فرت  الوالية املاأذوو هباا  وجاف لاذا القارار،
، لتوساايع ن ااا وجااود ا مام املتحااد  يف أنغاوال بقاادر كباع يف حالااة إحااراز العاام

 تقدم مل وس يف ع لية السلم؛
 عاااو اساااتعداده للنظااار يف عياااع التااادابع املالؤ اااة ييااارر اإلعاااراب - 08

 مليثاا ا مم املتحد  لتأمح تنفيذ اتفا ات السلم؛وفقا  
 .إبقاء املسألة  يد نظره يقرر - 02

 800القاارار (: 3082اةلسااة ) 0223ماارس /آذار 02ر  املاا   المقررر
(0223) 

، اساتأنال 0223ماارس /آذار 02، املعقود  يف 3082يف اةلسة 
وبعااد إ اارار جاادول ا ع ااال، دعااا اجمللااس . جملااس ا مااو النظاار يف البنااد

طلب ، إىل املشاركة يف املنا شاة بادوو أو يياوو لا  بناء  عل   رثر أنغوال،
اا   .التصااويتاحلااق يف  انتباااه أعضاااء اجمللاااس إىل ( نيوزيلناادا)الاارؤيس ووجَّ
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ااا   .08ناااص مشااارو   ااارار كااااو  اااد أتعاااد يف ساااياا مشااااورات ساااابقة ووجَّ
 .02إىل عد  وااؤق أ رىأيضا   انتبالهم

وبعد ذلت طترح مشرو  القرار للتصويت، واعتت د باإلعاا  بو اف  
 :، ويف ما يلي نص (0223) 800القرار 

 ،ا موإو جملس 
، 0220مااااايو /أيااااار 31املاااا ر  ( 0220) 626 راراتاااا   إذ يعيااااد تأكيااااد

املااا ر  ( 0222) 785، و 0222ماااارس /آذار 22املااا ر  ( 0222) 727 و
تشااااااااريو  31املاااااااا ر  ( 0222) 723، و 0222أكتااااااااوبر /تشااااااااريو ا ول 31

ينااااااااير /كاااااااانوو الثاااااااين  22املاااااا ر  ( 0223) 812، و 0222ناااااااوف رب /الثاااااااين
0223، 

مااااو اناااادال  القتااااال بصااااور  ماااا  را   ملااااا حاااادع عر بانزعااااال بااااالغوإذ يشاااا
يف أحناااااااااء عديااااااااد  مااااااااو أنغااااااااوال، والعاااااااادد اليبااااااااع مااااااااو اإل ااااااااابات،  ضااااااااارية
الفادحاة يف ا رواح الناعاة عاو ذلات، وزيااد  تادلور احلالاة السياساية  وااساؤر

راااا جعااار ذلاااات البلاااد علااا  شااافا اساااتئنا  احلاااارب  والعسااايرية اا اااع  أ اااال  
 ة،ا للي

إزاء االنتهاكاااات املسااات ر  ماااو جاناااف االحتااااد  وإذ يسااااوره شاااديد القلاااق
 الوطين لالستقالل التام  نغوال لألحيام الرؤيسية التفا ات السلم  نغوال،

إزاء التقاااارير الاااا تفيااااد باسااات رار تااادفق الاااادعم  أيضااااا   وإذ يسااااوره القلاااق
 التفا ات السلم،انتهاكا   العسيري واملعدات العسيرية

مأسااا  بشاارية ذات أبعاااد   ااع   أوَّ  وإذ يالحاام مااع القلااق بوجاا   اااص
يف أنغاااااوال، وتنشاااااأ معهاااااا بالتاااااا  حاجاااااة إىل زيااااااد  املسااااااعد  حالياااااا   تتشاااااير

 اإلنسانية الدولية،

 و االجت ااا  الثاااين بااح وفاادي حيومااة أنغااوال  وإذ يأساال بااالغ ا سااال
يف أدياس  0223فربايار /طشابا 26عقاده يف  واالحتاد الوطين، الذي كاو مقررا  

ينعقاااد بسااابف امتناااا  االحتااااد عاااو الوفااااء  أباباااا حتااات رعاياااة ا مااام املتحاااد ،  
 بالتزام  بررسال وفد،

االساتعداد الاذي أبدتا  حيوماة أنغاوال لل شااركة  وإذ يالحم مع االرتيااح
 يف اجت ا  أديس أبابا،
 التزام  باحلفاع عل  وحد  أنغوال وسالمتها اإل لي ية، وإذ يعيد تأكيد

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

االنتهاكاااااات املسااااات ر  ماااااو جاناااااف االحتااااااد الاااااوطين  ياااااديو بقاااااو  - 0
ألحيااام الرؤيسااية التفا ااات الساالم  نغااوال، وبصااافة لالسااتقالل التااام  نغااوال ل

________ 
08 S/25399. 
 S/25271)إىل رؤاااااااايس جملااااااااس ا مااااااااو مااااااااو رثاااااااار أنغااااااااوال موجَّهااااااااة  رساااااااااؤر 02

؛ ورساااااالتاو موجهتااااااو إىل ا ماااااح العاااااام ماااااو رثااااار ا رجنتاااااح (S/25390و  S/25389 و
(S/25236)  ورثر الدا رح(S/25304.) 

 ا اااة الااارفس املتوا ااار ماااو جاناااف االحتااااد الاااوطين لنتااااؤ  االنتهاباااات الاااا 
والااااا أكاااادت امل ثلااااة ااا ااااة  0222ساااابت رب /أيلااااول 31و  22جرياااات يف أت 

لألمح العام أهنا كانات حار  ونزيهاة بصافة عاماة، وعادم اشارتاك  يف امل سساات 
ي ا  فااااااااااااادم د ولاااااااااات، وعاااااااااأ  علااااا  أسااااااس تلااااات االنتهاباااااااااة املنشياسيااااااااااالس

حاب  مااااااو القااااااوات ااااااااااااااااااااااااااااامفاوضااااااات ذات مغاااااازى مااااااع حيومااااااة أنغااااااوال، وانس
ة اةدياااااد ، واساااااتيالءه باااااالقو  علااااا  عوا ااااام وبلاااااديات يف ااااااالحة ا نغوليااااااااااملس

 املقاطعات، واستئنا  القتال؛

حتفااااام علااااا  نتاااااااؤ   وباااااأو يوافاااااق االحتااااااد الااااااوطين بااااادو  ي الاااااف - 2
باتفا ااات الساالم،  تامااا   وبااأو يتقيااد تقياادا   0222االنتهابااات الدميقراطيااة لعااام 

كااال ال اارفح، وبصاافة  ا ااة االحتاااد الااوطين، بااأو يبياارا بتقااد  أيضااا    وي الااف
، علااا  أنااا  د إحاااراز تقااادم 0223ماااارس /آذار 31أدلاااة، يف موعاااد ال يتجااااوز 

 يقي حنو تنفيذ االتفا ات؛حق

 يف كافة أحناء البلد، وي الففورا   بو ال إطالا النار ي الف بقو  - 3
باااأو يتساااتأنال، بااادوو إب ااااء وبااادوو شاااروط مسااابقة، حاااوار مسااات ر وذو أيضاااا  

مغاااازى، حتاااات رعايااااة ا ماااام املتحااااد ، كااااي مييااااو حتديااااد جاااادول زمااااين واضاااا  
 إلك ال تنفيذ اتفا ات السلم؛

أناااااا  ساااااايح  ر املساااااا ولية  ي طاااااار  ياااااارفس  ياااااادي كااااااد مااااااو جد - 2
باذلت الع لياة كلهاا لله ار، وساينظر يف اختااذ  يف لذا احلوار، معرضا   االشرتاح

عياااع التااادابع املناسااابة،  وجاااف ميثااااا ا مااام املتحاااد ، لتعزياااز تنفياااذ اتفا اااات 
 السلم؛

اهلج ات اليالمية والبدنية عل  امل ثلة ااا ة لألمح  يديو بقو  - 5
العام وأفاراد بعثاة ا مام املتحاد  الثانياة للتحقاق يف أنغاوال، وي الاف باأو تتو اال 

وبااأو تتهااذ حيومااة أنغااوال واالحتاااد الااوطين عيااع التاادابع فااورا   لااذه اهلج ااات
 الالزمة لض او سالمتهم وأمنهم؛

فربايار /شاباط 23تابع للبعثاة ياوم  ا ت ا  مرا ف عسيري يديو - 6
يف كابيندا، وي الف باإلفرال عنا  دوو أو ميسا  أي أذى وبادوو شارط  0223

 وبال مزيد مو التأ ع؛

ماااا يبذالنااا  ماااو  ا ماااح العاااام ورثلتااا  ااا اااة يف ي ياااد كااار التأيياااد - 7
جهود مست ر  الستئنا  ع لية السلم وإلجناز والية البعثة وساط دارو  بالغاة 

 صعوبة؛ال

ا ماااح العاااام إىل الع ااار علااا  تنظااايم اجت اااا  باااح حيوماااة  يااادعو - 8
أنغوال واالحتاد عل  أعل  مستوى ريو هبد  تأمح التنفيذ اليامر التفا ات 

بو ااات   0223أبريااار /نيسااااو 31عقاااد لاااذا االجت اااا   بااار السااالم؛ علااا  أو يت 
ع غاااوال، ويشاااج  يف الااادور املقبااار لألمااام املتحاااد  يف أنأيضاااا   كاااا ، وإىل النظااار

 ؛ال رفح عل  أو يستجيبا لذلت إةابيا  

إىل ا ماااح العاااام، يف انتظاااار التقريااار املشاااار إليااا  يف الفقااار   ي لاااف - 2
 مرحلياا  تقريارا   ، أو يقدم، يف أ رب و ت ريو،(0223) 218مو القرار  06

عاااو اةهاااود املبذولاااة الساااتئنا  احملادااااات باااح ال ااارفح يف أنغاااوال علااا  عياااع 
 املستويات املناسبة؛
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عيع الدول ا عضاء ووكااالت ا مام املتحاد  واملنظ اات  يدعو - 01
غاااااع احليومياااااة إىل أو تقااااادم، أو أو تزياااااد راااااا تقدمااااا ، ماااااو املسااااااعد  الغواياااااة 

ااا اااة لألماااح العاااام علااا  أو تقاااوم، يف ع امل ثلاااة اإلنساااانية إىل أنغاااوال ويشاااج  
حاادود املااوارد املوضاااوعة حتاات تصااارفها، بتنساايق تقاااد  املساااعد  اإلنساااانية إىل 

 السياو املدنيح احملتاجح إليها؛
كااااال ال اااارفح التقيااااد التااااام بالقواعااااد املن بقااااة مااااو   يناشااااد بقااااو  - 00

اعد  اإلنساانية إىل القانوو اإلنساين الدو ،  ا يف ذلت عدم عر لة و ول املس
 السياو املدنيح احملتاجح إليها؛

عيااااع الاااادول ا عضاااااء أو تقاااادم املساااااعد   يناشااااد ماااار  أ اااارى - 02
 اال تصادية واملادية والتقنية إىل حيومة أنغوال إلعاد  تع ع البلد وتن يت ؛

ماو  06إىل تلقي تقرير ا مح العام املشار إلي  يف الفقار   يت لع - 03
بتو ايات  بشاأو الاادور  بشاأو احلالاة يف أنغااوال، مشافوعا  ( 0223) 812القارار 

 املقبر لألمم املتحد  يف ع لية السلم؛
 .إبقاء املسألة  يد نظره يقرر - 02

بلاده يشاعر إوَّ  بعاد التصاويت،متحاداا   و ال رثر االحتاد الروساي،
ا مااو يتهااذ جملااس  أو وينبغااي. بااالقلق مااو الت ااورات اةاريااة يف أنغااوال

  اااوات هباااد  العااااود  با حاااداع الاااداؤر  يف ذلاااات البلاااد حناااو مسااااار 
سااي ا مااو  ييفاار تنفيااذ  راراتا  السااابقة، وال أو أيضاا   وينبغااي لاا . سال ي

 الل اختاذ تدابع ضد اةانف الذي ابتت مس وليت  عو اهنيار التسوية 
ين وبوساااع احليوماااة الشااارعية  نغاااوال واالحتااااد الاااوط. السياساااية يف أنغاااوال

، بار ماو الواجاف عليه اا، العاود  إىل “يونيتاا”لالستقالل التام  نغوال 
فارذا   حيادع ذلات، وجاف علا  اجملت اع الادو  تاوفع . طاولة التفاوض

. الدعم الشامر حليومة أنغوال،  ا يف ذلت تقاد  كار مسااعد  ضارورية
زم و د حاو الو ت ليربلو اجملت ع الدو  عل  روح املسا ولية ويبادي احلا

علاا  أيضااا   يف التعاماار مااع القااوى الااا تتجالاار  اارارات اجمللااس، وةااف
تسااااااااتع ر عيااااااااع الوساااااااااؤر املتاحااااااااة للتااااااااأاع علاااااااا  إوَّ  الاااااااادول منفاااااااارد 

 .21“يونيتا”
اختااااذ القااارار باإلعاااا  أ اااام الااادلير علااا  وَّ أ وأشاااار رثااار فرنساااا إىل

و الصااعاب التاازام اجمللااس بتسااوية الصاارا  الااداؤر يف أنغااوال، علاا  الاارغم ماا
وأعاارب عااو ترحيااف حيومااة بلااده باملعلومااات . و يبااات ا ماار العديااد 

الا  دمتها امل ثلة ااا ة، وعو تأييد حيومة بلده ملقارتح ا ماح العاام 
، “يونيتااا”الراماي إىل عقااد اجت اا  رفيااع املساتوى بااح حيوماة أنغااوال و 

 .20حتت رعايت ، هبد  كسر اة ود
أنغاوال كااو عليهاا حقيقاة  أو خت او إوَّ   و ال رثر الوالياات املتحاد

أو  إالَّ    واهتااااااا ا وىل علاااااا  طريااااااق الدميقراطيااااااة يف ا شااااااهر املاضااااااية،
ذلت أمام حرب مرير  وما ينجم عنها بدال  مو  مواطنيها وجدوا أنفسهم

________ 
21 S/PV.3182 02و  00، الصفحتاو. 
 .02و  03املرجع نفس ، الصفحتاو  20

وما زالت احلرب تتصاعد حادهتا رغام . مو مأسا  إنسانية تتزايد أبعادلا
ومااا برحاات .   لااو مييااو حلاا  علاا  أرض املعركااةإ اارار اةااانبح بااأو الناازا 

بح ال رفح ةري بدوو شروط مسبقة  الواليات املتحد  ت مو بأو حوارا  
وذلت احلوار ةف الشرو  في  . لو السبير الوحيد إلةاد احلر يف أنغوال

وحاااذر املتحااادع ماااو أو . علاا  وجااا  االساااتعجال بااادوو شاااروط مسااابقة
  ال باااد ماااو  اااتم املتحااادع بقولااا  إنَّاااو .  ااارب اجملت اااع الااادو  لااا  حااادود

حت ياار املساا ولية لل اار  الااذي يوا اار انتهاااح اتفا ااات الساالم، وياارفس 
 .22الد ول يف حوار جدي، ويبدي اعت اده عل  احلر العسيري

وأعاااارب . ألليااااة شاااااملة أنغااااوال تواجاااا  حربااااا  إوَّ  و ااااال رثاااار الصااااح
ماااااا يبذالنااااا   يفتأيياااااد وفاااااد بلاااااده لألماااااح العاااااام وا مااااام املتحاااااد   عاااااو
، وحثاااااا  “املسااااااار الصااااااحي ”إلعاااااااد  ع ليااااااة الساااااالم إىل  جهااااااود مااااااو

ودوو شااااروط، حتاااات رعايااااة فااااورا   اسااااتئنا  املفاوضااااات علاااا  لل اااارفح
لالجت اااااااا  أيضاااااااا   وأعااااااارب عاااااااو تأيياااااااد وفاااااااد بلاااااااده .املتحاااااااد  ا مااااااام
املقااارتح عقاااده يف و اااات مناساااف باااح  ااااد  ال اااارفح يف  املساااتوى الرفياااع
 .23أنغوال

 823القرار (: 3216اةلسة ) 0223أبرير /نيساو 31مل ر  ا المقرر
(0223) 

، موجَّهااة إىل رؤاايس جملااس 0223أبرياار /نيساااو 22برساالة م ر ااة 
، أبلاااغ ا ماااح العاااام باساااتئنا  حمادااااات السااالم، يف أبيااادجاو، 22ا ماااو
، حتات “يونيتا”، بح حيومة أنغوال و 0223أبرير /نيساو 02بتارين 

وأشاار إىل أنا  ماو املتو اع . املتحاد  وبرؤاساة رثلتا  ااا اةإشرا  ا مم 
ولااااذلت أو اااا  . أبرياااار/نيساااااو 31أو تساااات ر احملاداااااات إىل مااااا بعااااد 

بت ديااااد الواليااااة الااااا كاناااات  اؤ ااااة و تئااااذ لبعثااااة ا ماااام املتحااااد  الثانيااااة 
مااايو /أيااار 30يومااا، أي حاا   30للتحقااق يف أنغااوال لفاارت  م  تااة ماادهتا 

أمل  بأو يتقدم، بعد انتهاء احملاداات، بالتو ايات  وأعرب عو. 0223
 .املناسبة بشأو والية البعثة و وامها يف املستقبر

، أدرل 0223أبرياار /نيساااو 31، املعقااود  يف 3216ويف اةلسااة 
وبعاااد إ ااارار جااادول . اجمللاااس الرساااالة املاااذكور  أعااااله يف جااادول أع الااا 

طلباااا ، إىل املشاااااركة يف  بناااااء  علااا  ا ع اااال، دعااااا اجمللاااس رثاااار أنغاااوال،
اااااا. املنا شااااااة باااااادوو أو ييااااااوو لاااااا  احلااااااق يف التصااااااويت   الاااااارؤيس مث وجَّ

انتباااه أعضاااء اجمللااس إىل نااص مشارو   اارار كاااو  ااد أتعااد يف ( باكساتاو)
اا   .25سااياا مشاااورات سااابقة  00إىل رسااالة م ر ااة أيضااا   انتبااالهمووجَّ

أنغوال، وإىل  موجَّهة إىل رؤيس جملس ا مو مو رثر 0223مارس /آذار
________ 

 .06إىل  02املرجع نفس ، الصفحات  22
 .08إىل  06املرجع نفس ، الصفحات  23
22 S/25690. 
25 S/25694. 
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موجَّهة إىل ا ماح العاام ماو رثار  0223مارس /آذار 07رسالة م ر ة 
 .26جنوب أفريقيا

 بر التصويت، إىل أو احلالة اإلنسانية متحداا   وأشار رثر الربازير،
، يف أعقاب شو لج ات علا  الارحالت اةوياة يف أنغوال زادت تدلورا  

طلقااات الناااعاو علااا  طااااؤر  حاااح أت مااا  را   اإلنساااانية، و ا اااة ماااا حااادع
وأعرب املتحدع عو ترحيف الربازيار . يستأجرلا برنام  ا غذية العاملي

باستئنا  حماداات السلم يف أبيدجاو، وأعارب عاو ا مار يف أو تسافر 
احملادااااات عاااو و اااال فاااوري إلطاااالا الناااار وعاااو التنفياااذ العاجااار والتاااام 

مث . االنتهاباااات التفا اااات السااالم،  اااا يف ذلااات تنظااايم جولاااة اانياااة ماااو
متديااد واليااة بعثااة التحقااق لفاارت  شااهر إوَّ  ا إىل مشاارو  القاارار و ااالت اارَّ 

لاو تادبع م  اات سيساتي ر مااو  االل النظاار املوضاوعي يف دور ا ماام 
وي كااد مشارو  القاارار بوضاوح اسااتعداد اجمللااس . املتحاد  املقباار يف أنغاوال

ة احملاادد  بشااهر، الختاااذ إجااراءات فوريااة، يف أي و اات  ااالل فاارت  الوالياا
 .27أنغوال لتوسيع ن اا وجود ا مم املتحد  يف

رح مشرو  القرار للتصويت، واعتت د باإلعاا  بو اف  وبعد ذلت طت 
 :، ويف ما يلي نص (0223) 823القرار 

 ،جملس ا مو إوَّ 
، 0220مااااايو /أيااااار 31املاااا ر  ( 0220) 626تأكيااااد  راراتاااا   إذ يعيااااد

املااا ر  ( 0222) 785، و 0222ماااارس /آذار 22املااا ر  ( 0222) 727 و
تشااااااااريو  31املاااااااا ر  ( 0222) 723، و 0222أكتااااااااوبر /تشااااااااريو ا ول 31

ينااااااااير /كاااااااانوو الثاااااااين  22املاااااا ر  ( 0223) 812، و 0222ناااااااوف رب /الثاااااااين
 ،0223مارس /آذار 02امل ر  ( 0223) 800، و 0223

ر  ، الااذي  اارر اااامن 05ي ا الفقاار  ااااااااوال س( 0223) 812بقااراره  وإذ يااذك 
 وجبااا  متدياااد والياااة بعثاااة ا مااام املتحاااد  الثانياااة للتحقاااق يف أنغاااوال لفااارت  االااااة 

 ،0223 أبرير/ نيساو 31أشهر ح  
عااو تأيياااده حملاداااات الساالم الرالناااة واةاريااة يف أبياادجاو باااح  وإذ يعاارب

ملتحااد  حيومااة أنغااوال واالحتاااد الااوطين لالسااتقالل التااام  نغااوال برعايااة ا ماام ا
ورؤاسااتها، وإذ يعاارب عااو ا ماار يف أو تساافر لااذه احملاداااات عااو و ااال فااوري 

  نغوال، إلطالا النار وعو التنفيذ التام التفا ات السلم
بااااالغ القلااااق إزاء اساااات رار اهلج ااااات علاااا  الاااارحالت اةويااااة  وإذ يساااااوره

ع  املت ثلاة اإلنسانية الدولية لل اؤرات العاملة يف أنغوال، وال ساي ا احلادااة ا  ا
 يف إسقاط طاؤر  تابعة لربنام  ا غذية العاملي،

أبريااااار /نيسااااااو 22يف االعتباااااار رساااااالة ا ماااااح العاااااام امل ر اااااة  وإذ يضاااااع
 إىل رؤيس جملس ا مو،املوجَّهة  0223
متديااد الواليااة احلاليااة لبعثااة ا ماام املتحااد  الثانيااة للتحقااق يف  يقاارر - 0

 ؛0223مايو /أيار 30أنغوال ح  
________ 

26 S/25496  وS/25489. 
27 S/PV.3206 5إىل  3، الصفحات. 

إىل ا مااااح العااااام أو يقاااادم إلياااا ،  جاااارد أو تسااااو  احلالااااة  ي لااااف - 2
عاو احلالاة تقريارا   ،0223ماايو /أياار 30ذلت، وعل  أية حال يف موعد غايت  

بتو يات  بشأو الادور املقبار لألمام املتحاد  يف ع لياة السالم مشفوعا   يف أنغوال
 بانتظام؛وأو يتبقي اجمللس يف غضوو ذلت عل  علم يف لذا الشأو 

تعداده الختااذ إجاراءات عاجلاة، يف أي حلظاة  االل فارت  ااسا ي كد - 3
يع اااتو اية ا ماح العاام، لتوسوبنااء  علا   الوالية املأذوو هبا  وجف لذا القارار،

ي أنغاوال بشاير كباع، يف حالاة إحاراز تقادم لاام اد  فاااان اا تواجد ا مم املتح
 يف ع لية السلم؛

ل  الارحالت اةوياة اإلنساانية الدولياة لل ااؤرات اهلج ات ع يديو - 2
أو يتهااذ كاار ااااالعاملااة يف أنغااوال وي الااف بو ااال لااذه اهلج ااات علاا  الفااور وب

تقالل التاااااام  نغاااااوال، عياااااع اااااااين لالساااااااااساااااي ا االحتااااااد الوط و، والاااااااااال رفي ماااااو
عاو أماو ماودفي فضال    او سالمة لذه الرحالت اةويةاااااااة لضااااالالزم دابعاااالت

 البعثة؛
 .إبقاء املسألة  يد نظره يقرر - 5

 832القاارار (: 3226اةلسااة ) 0223يونياا  /حزيااراو 0املاا ر   المقرررر
(0223) 

،  ااادم (0223) 812باااالقرار وع اااال   ،0223ماااايو /أياااار 25يف 
آ اااار عااااو بعثااااة ا ماااام املتحااااد  الثانيااااة تقرياااارا   ا مااااح العااااام إىل اجمللااااس

وذكر ا مح العام يف التقرير أو اجت ا  أبيدجاو، . 28للتحقق يف أنغوال
، انتهاااااااااا  يف 0223أبرياااااااااار /نيساااااااااااو 02الااااااااااذي كاااااااااااو  ااااااااااد باااااااااادأ يف 

بدوو التو ر إىل اتفاا، عل  الارغم ماو اةهاود  0223مايو /أيار 20
وأوض  أو الصهر  الرؤيسية . امليثفة الا بذلت عل  مدى ستة أسابيع

علا  التيااف  امل لاق “ يونيتاا”إ ارار الا حت  ت عليها احملاداات لاي 
باادال  مااو  ،“يونيتااا” يف الساحف والتج يااع املتاازامنح لقااوات احليوماة و

سااااحف و  يااااع  ااااوات يونيتااااا فقاااااط علاااا  النحااااو املتااااو   يف مشااااارو  
بروتوكاول أبياادجاو الااذي أعاده رثلااو البلااداو املرا باة الثالاااة، وكااذلت يف 

 .مذكر  تفالم
ا و أ  اار  االحت اااالت الااا تواجاا  أنغااوالإوَّ  و ااال ا مااح العااام
فالصاااارا  احتاااادم يف معظاااام أحناااااء البلااااد، واهنيااااار . ماااو أي و اااات مضاااا 

وأشار  . حماداات أبيدجاو إيذاو بانتياسة كربى ومأساوية لع لية السلم
كااذلت إىل أو الفشاار يف التو اار إىل اتفاااا بشااأو و ااال إطااالا النااار 

بيد أن  . ا مم املتحد  يف أنغوالةعر مو الضروري إعاد  النظر يف دور 
وأو اا  . 22لايس ماو املتصاور التهلاي عاو البلاد يف لاذا املنع اال احلارل

يف در تلت الظرو  بت ديد والياة البعثاة، علا  أسااس ختفيضاها، لفارت  
وأوضااا  أو لاااذه البعثاااة ساااتقوم باملسااااعي . م  تاااة أ ااارى مااادهتا شاااهراو

ناار واساتئنا  ع ليااة احل ياد  والوسااطة هباد  اساتعاد  و ااال إطاالا ال
________ 

28 S/25840  وAdd.1. 
 .36املرجع نفس ، الفقر   22
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، تتاألال ماو عادد  فاس ماو وتلت ساتيوو بعثاة أ اغر حج اا  . السلم
َوزْ   أيضااا   ا فااراد العساايريح وأفااراد الشاارطة وا فااراد السياساايح، ومييااو

  سيقدم، يف حالة تو ر اااَّ و ال إن. بعضهم يف موا ع  تار   ارل لواندا
قالياااة، مقرتحاااات حمااادد  ال ااارفح إىل اتفااااا يف غضاااوو تلااات الفااارت  االنت

إىل أمهية ختصيص املزيد  و ال، مشعا  . 31لتيييال  درات البعثة وتعزيزلا
رثلتااا  ااا اااة تقااارتح علااا  وَّ إ ماااو املاااوارد لتنسااايق املسااااعد  اإلنساااانية،

وناشاااد ال ااارفح أو . ال ااارفح ترتيباااات جدياااد  لتقاااد  املعوناااة اإلنساااانية
 وأو ييسااااارا إيصاااااال اإلغاااااااة يتقيااااادا بقواعاااااد القاااااانوو اإلنسااااااين الااااادو 

 .إعا ة دوو

، أدرل 0223يونياااا  /حزيااااراو 0، املعقااااود  يف 3226ويف اةلسااااة 
وبعااد إ اارار جاادول . جملااس ا مااو تقرياار ا مااح العااام يف جاادول أع الاا 
طلبه اااا، إىل بنااااء  علااا   ا ع اااال، دعاااا اجمللاااس رثلاااي أنغاااوال والربتغاااال،

ااا   مث.  اااا احلاااق يف التصاااويتاملشااااركة يف املنا شاااة بااادوو أو يياااوو هل وجَّ
انتباه أعضاء اجمللس إىل نص مشرو   رار كاو  د أتعد ( إسبانيا)الرؤيس 

 .30يف سياا مشاورات سابقة

تقرير ا مح العاام يعياس إىل حاد بعياد احلالاة إوَّ  و ال رثر أنغوال
عازى إىل أو فشر املفاوضات يت أيضا   املأساوية الساؤد  يف البلد، ويوض 

ما يس   باملنااطق  واحلالة املأساوية الساؤد  يف. وحصريا   كليا  “ يونيتا”
نا اااة عاااو رفاااس السااايد ساااافي   السااا اح “ يونيتاااا”اااضاااعة لساااي ر  

لل نظ ات اإلنسانية الدولياة بالتنقار يف أحنااء البلاد لتقيايم االحتياجاات 
عياع و د د تسجير أكثر مو مليوين الجئ مو . احلقيقية لتلت املناطق

هتديادا   متثار“ يونيتاا”وينبغاي لل جت اع الادو  أو يقار باأو . أحناء البلد
  هلاذا السابف حياص و اال املتحادع إنَّا. للسالم وا ماو اإل لي ياح  عا  

عل  أو تقبر،  “ يونيتا”إلرغام “ تدابع إدانة وجزاء”اجمللس عل  اختاذ 
، 0222ت عاااام جرياااكاااأمر وا اااع، نتااااؤ  االنتهاباااات الدميقراطياااة الاااا أت 

وأو تشارح يف الع لية الشاملة لتهدؤة ا وضا  يف البلد وحتقيق املصاحلة 
 .32الوطنية

 تصب  حربا   الَّ أ احلرب الداؤر  يف أنغوال ةفإوَّ  و ال رثر الربتغال
فآااااار النااازا  ليسااات حمصاااور  يف البلاااد وحاااده، بااار متاااس السااالم . منساااية

ويتعااح علاا  اجملت ااع . نوبيااة برمتهاااوا مااو الاادوليح يف من قااة أفريقيااا اة
اااا د الاااادو ، والبلااااداو املرا بااااة، والاااادول اجملاااااور ، وجملااااس ا مااااو، أو توح 

جهودلاااا ومتاااارس أ صااا   ااادر ماااو الضاااغط علااا  ال ااار  الاااذي يااارفس 
وةااااف أو ييااااوو اقاااار اجمللااااس . السااااعي إىل إةاااااد حاااار ساااال ي للناااازا 

 812ي ا القااراراو ساا  أ اابحت  راراتاا ، والال، وإالَّ بشااير فعَّاا حمسوسااا  
ومااااو ينتهيااااوو . ، جماااارد رارسااااات   ابيااااة(0223) 800و( 0223)

اربوا  اتفا ات السلم وال حيرتموو املعايع الدنيا للسلوح الدو  ةاف أو ةت
________ 

 .37املرجع نفس ، الفقر   31
30 S/25857. 
32 S/PV.3226 03إىل  6، الصفحات. 

إوَّ  و ااال. علا  إدراح العوا ااف الااا سيتعرضااوو هلاا إو   يغااعوا مااو فهم
نا  حيوماااة بلاااده ستوا ااار باااذل كاااار اةهاااود ماااو أجااار ضااا او اسااااتئ

 .33املفاوضات بأسر  ما مييو إلهناء النزا 
حاار أزمااة إوَّ   باار التصااويت،متحااداا   و ااال رثاار الاارأس ا  ضاار،

وشادَّد  .أنغوال أمر حيوي للسالم واالساتقرار يف من قاة اةناوب ا فريقاي
الااة، وأعاارب أمهيااة وجااود ا ماام املتحااد  يف أنغااوال بصااور  داؤ ااة وفعَّ علا  

 .32عد  اإلنسانية يف والية بعثة التحققعو تأييده إد ال املسا
رح مشارو  القارار للتصاويت واعتت اد باإلعاا  بو اف  وبعد ذلات طتا

 :، ويف ما يلي نص (0223) 832القرار 
 ،إو جملس ا مو

، 0220مااااايو /أيااااار 31املاااا ر  ( 0220) 626تأكيااااد  راراتاااا   إذ يعيااااد
املااا ر  ( 0222) 785، و 0222ماااارس /آذار 22املااا ر  ( 0222) 727 و

تشااااااااريو  31املاااااااا ر  ( 0222) 723، و 0222أكتااااااااوبر /تشااااااااريو ا ول 31
ينااااااااير /كاااااااانوو الثاااااااين  22املاااااا ر  ( 0223) 812، و 0222ناااااااوف رب /الثاااااااين
 823، و 0223مااااااااااااااااااااااارس /آذار 02املااااااااااااااااااااا ر  ( 0223) 800، و 0223

 ،0223أبرير /نيساو 31امل ر  ( 0223)
 ،0223مايو /أيار 25يف التقرير الالحق لألمح العام امل ر   و د نظر
عااو شااديد  لقاا  إزاء تاادلور احلالااة السياسااية والعساايرية، وإذ  وإذ يعاارب

 ،يالحم مع اةز  زياد  تدلور احلالة اإلنسانية اا ع  أ ال  
لفشااار احملادااااات باااح حيوماااة أنغاااوال واالحتااااد  وإذ يسااااوره شاااديد القلاااق

قااااااادت يف أبياااااادجاو حتاااااات رعاياااااااة قالل التاااااااام  نغااااااوال الااااااا عت الااااااوطين لالساااااات
املتحاااااااد  وبرؤاساااااااة امل ثلاااااااة ااا اااااااة لألماااااااح العاااااااام، و شااااااااركة رثلاااااااي  ا مااااااام
االحتاااد الروسااي والربتغااال : املرا بااة الااثالع لع ليااة إ اارار الساالم ا نغوليااة الاادول

إلطاااالا والوالياااات املتحاااد  ا مرييياااة، وال ساااي ا إزاء الفشااار يف إ ااارار و اااال 
 النار،

بالرتحيف والتأييد جهود ا مح العام ورثلت  ااا ة الرامية إىل  وإذ يقابر
 التبيع حبر ا زمة ا نغولية عو طريق املفاوضات،

لألمام املتحاد  يف أنغاوال وفعَّال  أمهية اإلبقاء عل  وجود مست ر وإذ ي كد
  نغوال، بغية تعزيز ع لية السلم والنهوض بتنفيذ اتفا ات السلم

 التزام  بصوو وحد  أنغوال وسالمتها اإل لي ية، وإذ ي كد مو جديد
متديد الوالية احلالياة لبعثاة ا مام املتحاد  الثانياة للتحقاق يف  يقرر - 0

للتو اايات وفقااا   ،0223يولياا  /متااوز 05حاا  يومااا   أنغااوال ملااد  وسااة وأربعااح
 العام؛مو تقرير ا مح  37و  36الوارد  يف الفقرتح 

أمهياااة مهااام املسااااعي احل يااد  والوسااااطة الااا تضااا لع هباااا  ي كااد - 2
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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يقبار م البت  لالحتاد الوطين لالساتقالل التاام  نغاوال باأو  ييرر - 3
وأو  0222جرياااات يف عااااام نتاااااؤ  االنتهابااااات الدميقراطيااااة الااااا أت  دوو حتفاااام
 السلم؛ باتفا ات ا  تام يتقيد تقيدا  
االحتااد الاوطين ملااا يقاوم با  مااو أع اال ولج اات مساالحة  ياديو - 2

را أدى إىل تزايد ا ع ال العداؤية ويعر ض ع لية السلم لله ر، وي الف باأو 
 هلج ات املسلحة عل  الفور؛يو ال تلت ا ع ال وا

 ا أبدت  حيومة أنغاوال ماو اساتعداد للتو ار إىل تساوية  يرحف - 5
التفا ااااات الساااالم و اااارارات جملااااس ا مااااو ذات الصاااالة، وفقااااا   ساااال ية للصاااارا 

ويعاارب عااو بااالغ أسااف  إزاء رفااس االحتاااد الااوطين، يف احملاداااات، املوافقااة علاا  
منااذ اسااتئنا  ا ع ااال العداؤيااة، وي الباا  سااحف  واتاا  مااو املوا ااع الااا احتلهااا 

 بأو يقوم بذلت؛
 أو لذا االحتالل لو انتهاح جسيم التفا ات السلم؛ ي كد - 6
ال ااااارفح، وال سااااااي ا االحتااااااد الاااااوطين، أو يع اااااادا  يناشاااااد بقاااااو  - 7

أسااااار  و ااااات رياااااو إىل اساااااتئنا  حمادااااااات إ ااااارار السااااالم املتو فاااااة، حتااااات  يف
التبيااااااع  اااااادر املساااااات ا  باااااار رار و ااااااال إطااااااالا ا ماااااام املتحااااااد ، بغيااااااة  رعايااااااة
عيااااااااااااع أحناااااااااااااء البلااااااااااااد والتنفيااااااااااااذ الياماااااااااااار التفا ااااااااااااات الساااااااااااالم،  يف النااااااااااااار

التازم هباا ال رفااو، و ارارات جملاس ا ماو ذات الصالة،  الاا ا  ارى والتعهدات
وكول اااااااااارو  بروتااااااااااة مشااااااااااق   ااااااالل منا شااااااااااة ملااااااا د حتقيااااااااااالواجب ا ااااااااامااااااع املراع

 دجاو؛ااااأبي
عااو اهنيااار احملاداااات ومااو مث عااو مساا وال   االحتاااد الااوطين يعتاارب - 8

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؛

ا مااااح العااااام ورثلتاااا   اةهااااود املساااات ر  الااااا يبااااذهلا ي يااااد متامااااا - 2
ااا ااة هبااد  اسااتئنا  ع ليااة إ اارار الساالم وتنفيااذ واليااة بعثااة ا ماام املتحااد  

 الثانية للتحقق يف أنغوال وسط درو  بالغة الصعوبة؛
عيع الدول إىل االمتنا  عو القيام باأي ع ار ميياو أو  يدعو - 01

ساالم، وحيااص يعاار ض لله اار، بشااير مباشاار أو غااع مباشاار، تنفيااذ اتفا ااات ال
عياااااع الااااادول علااااا  االمتناااااا  عاااااو تقاااااد  أي شاااااير ماااااو أشااااايال املسااااااعد  
العسايرية املباشاار  أو غااع املباشاار  أو أي دعاام آ اار يتعااارض مااع ع ليااة الساالم 

 لوطين؛اإىل االحتاد 
بااااااا وات الاااااا اختاااااذلا ا ماااااح العاااااام هباااااد  تعزياااااز  يرحااااف - 00

ومااة ا ماام املتحااد  يف أنغااوال يف منظحاليااا   ا نشاا ة اإلنسااانية الااا تضاا لع هبااا
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 

 امليداو؛ مع ا مح العام يف اةهود الا يبذهلا يف لذاتعاونا  تاما   يتعاونا
عياااااااع الااااااادول ا عضااااااااء ووكااااااااالت ا مااااااام املتحاااااااد   يااااااادعو - 02

واملنظ اات غاع احليومياة إىل أو تساتجيف بساارعة وساهاء للناداء الصاادر عااو 
لله اة املااذكور  أعااله وأو تقادم مساااعدات غواياة إنسااانية  ا ماح العاام تنفيااذا  

إىل أنغااوال أو تزيااد مااو لااذه املساااعدات، ويشااجع امل ثلااة ااا ااة لألمااح العااام 
 عل  موا لة تنسيق تقد  تلت املساعد ؛

بقواعاد القاانوو  د يقاا   مناشدت  لل ارفح أو يتقيادا تقيادا   ييرر - 03
اإلنساااين الاادو  املع ااول هبااا،  ااا يف ذلاات أو يضاا نا إتاحااة و ااول املساااعد  
اإلنسااانية دوو إعا ااة إىل السااياو املاادنيح احملتاااجح إليهااا، ويثااين بوجاا   اااص 
عل  اةهود الا يبذهلا ا مح العام ورثلت  ااا ة إلنشاء ررات إغاااة إنساانية 

 متفق عليها؛
مناشادت  لل اارفح أو يتهااذا عياع التاادابع الالزمااة  أيضااا   ييارر - 02

 ليفالة ا مو والسالمة ة يع ا فراد املشرتكح يف ع ليات اإلغااة اإلنسانية؛
إىل ا ماح العاام أو يقادم إليا ،  جارد أو تساو  احلالاة  ي لف - 05

الاة عاو احلتقريارا   ،0223يولي  /متوز 05ذلت، وعل  أية حال يف موعد غايت  
بتو اايات  بشااأو الاادور املقباار لألماام املتحااد  يف ع ليااة إ اارار مشاافوعا   يف أنغااوال

السااااااالم وأو يبقاااااااي اجمللاااااااس بصااااااافة منتظ اااااااة، يف غضاااااااوو ذلااااااات، علااااااا  علااااااام 
 بالت ورات؛
تأكياااد اساااتعداده الختااااذ إجاااراء فاااوري، يف أي و ااات يف  ييااارر - 06

ية ا ماح العاام ااااو تو وو فارت  الوالياة املاأذوو هباا  وجاف لاذا القارار، بشاأااغض
م املتحااد  يف أنغااوال بدرجااة كبااع  يف حالااة حاادوع اااااايع ن اااا وجااود ا مااااااتوس

 تقدم ذي شأو يف ع لية السلم؛
 .إبقاء املسألة  يد نظره يقرر - 07
 يااد   بعاد التصاويت، ماو أوَّ متحاداا   ر رثار االحتااد الروساي،وحذَّ 

إذا اسااات رت يف ازدراء اجملت اااع الااادو ، فسااايتعح علااا  جملاااس “ يونيتاااا”
مليثااااااا ا مااااام وفقاااااا   ا ماااااو أو ينظااااار يف اختااااااذ عياااااع التااااادابع املناسااااابة،

املتحد ، لوضع حد لتلات ا ع اال الاا تتجالار  راراتا  وتقاو ض سال ة 
 .35املنظ ة

بياااااو مااااو : (3232اةلسااااة ) 0223يونياااا  /حزيااااراو 8املاااا ر   المقرررررر
 الرؤيس

، اساتأنال 0223يونيا  /حزياراو 8، املعقاود  يف 3232يف اةلساة 
وبعااااد إ اااارار . جملااااس ا مااااو نظااااره يف البنااااد املاااادرل يف جاااادول ا ع ااااال

إنا   اد أتذو لا ، بعاد املشااورات ( إسابانيا)جدول ا ع ال، ذكر الارؤيس 
نياباااة عااااو جريااات باااح أعضااااء اجمللاااس، باااأو ياااد  بالبيااااو التاااا  الاااا أت 
 :36اجمللس

تلقاا  جملااس ا مااو بقلااق و اادمة شااديديو تقرياار ا مااح العااام عااو  يااام 
، بااح كيبونغااو وماتاااال، 0223مااايو /أيااار 27بشااو لجااوم يف “ يونيتااا” اوات 

شهصاااا  ماااو بيااانهم نسااااء  225ضاااد   اااار يقااار مااادنيح، راااا أسااافر عاااو وفاااا  
 . وأطفال، وإ ابة مئات جبراح

والااذي “ يونيتااا”لااذا الع اار الااذي  اماات باا  وجملااس ا مااو يااديو بقااو  
واضاااااحا  لقااااارارات جملااااس ا ماااااو وللقاااااانوو اإلنسااااااين الااااادو ، انتهاكاااااا   يشااااير

________ 
 .27إىل  22املرجع نفس ، الصفحات  35
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باااااااأو تياااااااال علااااااا  الفاااااااور عاااااااو شاااااااو لج اهتاااااااا “ يونيتاااااااا”م البتااااااا   وييااااااارر
وجملاااااااس ا ماااااااو يعاااااارب عاااااااو تندياااااااده هبااااااذه اهلج اااااااات اإلجرامياااااااة  .املساااااالحة
وجملااااااااس ا مااااااااو حياااااااااص  .علاااااااا  ضااااااااارور  حماساااااااابة املساااااااا ولح عنهاااااااااا ويشاااااااادد
أكد مااااو تقيوااااد  واهتااااا بقواعااااد القااااانوو اإلنساااااين اااااااااعلاااا  الت“ تااااااااااايوني” زع اااااء
 .الدو 

فااورا   وجملااس ا مااو ي كااد ماار  أ اارى الضاارور  احلت يااة لو ااال إطااالا النااار
يف عيع أحناء البلد وييرر مو جدياد توجيا  نداؤا  إىل ال ارفح، وبصافة  ا اة 

د  باادء حماداااات الساالم املتو فااة وذلاات بغيااة تنفيااذ اتفا ااات ، برعااا“يونيتااا”إىل 
 .السلم تنفيذا  تاما  

 850القااارار (: 3252اةلساااة ) 0223يوليااا  /متاااوز 05املاا ر   المقررررر
(0223) 

،  ااادم (0223) 832باااالقرار وع اااال   ،0223يوليااا  /متاااوز 02يف 
الثانيااااة آ اااار إىل اجمللااااس عااااو بعثااااة ا ماااام املتحااااد  تقرياااارا   ا مااااح العااااام

احلالااة السياسااية  التقرياار أوَّ  وذكاار ا مااح العااام يف. 37للتحقااق يف أنغااوال
والعسيرية يف البلد اسات ر تادلورلا بصاور    اع  إذ ازداد القتاال حاد  

النتااااؤ ، بالنسااابة ليااار ماااو أنغاااوال وا ماااو إوَّ  و اااال. واالرتيااااب تع قاااا  
اجملاااور  تسااتقبر  فالبلااداو. اإل لي ااي، تبعااص علاا  القلااق بصااور  متزايااد 

عو ذلت، فرو احملاوالت  وفضال  . تدفقات كبع  مو الالجئح ا نغوليح
ماو “ يونيتاا”املتيرر  الا يبذهلا االحتاد الوطين لالستقالل التاام  نغاوال 

أجااار االساااتيالء علااا  املزياااد ماااو ا راضاااي تضاااع تصااارحيات  بشاااأو نوايااااه 
أعااااادت حيومااااة ويف غضااااوو ذلاااات، . الساااال ية موضااااع ارتياااااب شااااديد

أنغاااوال الع ااار بنظاااام التجنياااد العسااايري، واختاااذت اة عياااة الوطنياااة، يف 
سال ة اساتهدام عياع ”خياول احليوماة  ،  ارارا  0223يونيا  /حزيراو 02
،  ا يف ذلت وضع البلد يف حالة حرب للتصدي للهجوم الذي “برالست 

تبادلااة االهتامااات املأيضااا   ومااع تصاااعد القتااال، ازدادت. “يونيتااا”يشاان  
وباإلضااافة إىل ذلااات، . باسااتهدام املرتز ااة وغااعلم ماااو القااوات ا جنبيااة

ترتيبات مع جهات أجنبية مو أجر  وردت تقارير بأو اةانبح د ال يف
وأشاار ا ماح العاام كاذلت إىل اةهاود . احلصول علا  معادات عسايرية

وَّ إ و اااااال. اإل لي يااااة وإىل املساااااعي احل يااااد  الاااااا يبااااذهلا رثلاااا  اااااااص
يونياااااا ، /حزيااااااراو 31اااااااااص، دأب منااااااذ و ااااااول  إىل أنغااااااوال يف  رثلاااااا 
إجاااااااااراء مشااااااااااورات ميثفاااااااااة، علااااااااا   تلاااااااااال املساااااااااتويات ماااااااااع  علااااااااا 

أعاااااااااارب اةانباااااااااااو  الهلااااااااااا عااااااااااو اسااااااااااتعدادمها السااااااااااتئنا   ال اااااااااارفح،
وأكااااااااااد  اؤااااااااااد . وتيسااااااااااع ع ليااااااااااات اإلغااااااااااااة اإلنسااااااااااانية املفاوضااااااااااات

تقاوم با  ا ماام فعَّاال  طةعلا  وجاود حاجااة إىل دور وسااأيضاا   “يونيتاا”
 .املتحد 

________ 
37 S/26060  وAdd.1  2و. 

  ليس مو املتصور، يف در الظرو  الساؤد ، ااَّ و ال ا مح العام إن
ا نغاوليح إوَّ  و ال. أو يتهل  اجملت ع الدو  وا مم املتحد  عو أنغوال

أنفساااااهم، يف ذات الو ااااات، لااااام الاااااذيو يتح لاااااوو املسااااا ولية يف هناياااااة 
 ونظرا  . إىل مصاحلة وطنية يف بلدلم امل ا  عو توطيد السالم والتو ر

 إىل أو بعثاااة ا مااام املتحاااد  الثانياااة للتحقاااق يف أنغاااوال أ ااابحت عنصااارا  
 بع لياااة الساااالم، دما  يف تساااهير اساااتئنا  املفاوضاااات للااادفع  تااا أساسااايا  
عاااااو دعااااام ا نشااااا ة اإلنسااااانية احليوياااااة يف البلاااااد، باإلضاااااافة إىل  فضااااال  
ح ال اااااارفح، أو اااااا  ا مااااااح  نااااااا  ال غاااااال عنهااااااا لالتصااااااال باااااا كوهنااااااا
بت ديااد والياااة بعثااة ا مااام املتحااد  الثانيااة للتحقاااق يف أنغااوال لفااارت   العااام

 .االاة أشهر
، أدرل 0223يولياااااا  /متااااااوز 05، املعقااااااود  يف 3252ويف اةلساااااة 

وبعااد إ اارار جاادول . جملااس ا مااو تقرياار ا مااح العااام يف جاادول أع الاا 
لربتغاااال وعهورياااة تنزانياااا املتحاااد  ا ع اااال، دعاااا اجمللاااس رثلاااي أنغاااوال وا
طلاااابهم، إىل املشاااااركة يف بناااااء  علاااا   وزامبيااااا وزمبااااابوي ومصاااار وناميبيااااا،

امل لياة )الارؤيس ووجَّا   .املنا شة بدوو أو ييوو هلام احلاق يف التصاويت
 . 38انتباه أعضاء اجمللس إىل عد  وااؤق( املتحد 

ي انتباااه جملااس حيومااة بلااده مااا فتئاات تساارتعإوَّ  و ااال رثاار أنغااوال
علا  “ يونيتاا”ا مو إىل إ رار االحتاد الاوطين لالساتقالل التاام  نغاوال 

موا االة  اار السااالح بغيااة احلصااول علاا  الساال ة الااا حجبهااا الشااعف 
و اااد آو ا واو لالنتقاااال ماااو مرحلاااة  ااارارات . عنااا  يف  اااناديق اال ااارتا 

ا  لت ااااارد هناؤيااااا اإلداناااااة البساااااي ة إىل اعت ااااااد آلياااااات  سااااارية تضاااااع حااااادا  
وأكد عل  أمهياة  اياة . عل  احليومة الشرعية واجملت ع الدو “ يونيتا”

ليونيتاااا، “ اةنااااح العسااايري”ليباااة سااال ة جملاااس ا ماااو الاااا يتحااادالا 
الااق سااابقة  ااد تعاارلض لله اار التو اار إىل حاار ساال ي  وذلاات حتاشاايا  

 وأضاا  أو أنغاوال   تشاهد ماو  بار، مناذ. للصراعات الدولية املهتلفاة
اسااتئنا  احلاارب، كاار لااذا العاادد مااو القتلاا  وكاار لااذا الاادمار، يف مثاار 

وفااد بلااده ياارى أو اعت اااد اجملت ااع الاادو  إوَّ  و ااال. لااذه الفاارت  الااوجيز 
سيساعد عل  دفعها إىل “ يونيتا”جم وعة مو اإلجراءات التقييدية ضد 
وأضاااا  أو تاادابع ماااو  بيااار   ياااد . التهلااي عاااو هنااا  احلاارب والعناااال

ت يونيتااااا املصااارفية، وفاااارض  ياااود علاااا  حرياااة حركااااة ا شااااهاص حساااابا
________ 

إىل ا مااح العااام مااو رثلااي االحتاااد موجَّهااة  0223يولياا  /متااوز 2رسااالة م ر ااة  38
 8الروسي والربتغال والواليات املتحد  ا مرييية حييلاوو هباا ناص البيااو املشارتح الصاادر يف 

 03؛ ورساااالة م ر اااة (S/26064)يف موسااايو بشاااأو احلالاااة يف أنغاااوال  0223يوليااا  /متاااوز
أوغنااادا حيياار هباااا نسااهة ماااو إعاااالو إىل ا ماااح العااام ماااو رثاار موجَّهااة  0223يوليااا  /متااوز

دورتا   م متر روساء دول وحيومات منظ ة الوحد  ا فريقياة بشاأو أنغاوال، الاذي اعتت اد يف
 0223يونياااا  /حزيااااراو 31إىل  28التاسااااعة والعشااااريو املعقااااود  يف القااااالر  يف الفاااارت  مااااو 

(S/26076) ماااو ماااو إىل رؤااايس جملاااس ا موجَّهااة  0223يوليااا  /متاااوز 02؛ ورسااالة م ر اااة
رثار أوغناادا، حيياار هبااا ناص القاارار الااذي اختااذه جملاس وزراء منظ ااة الوحااد  ا فريقيااة بشااأو 

 20احلالااة يف أنغااوال، يف دورتاا  العاديااة الثامنااة واا سااح املعقااود  يف القااالر  يف الفاارت  مااو 
 (.S/26081) 0223يوني  /حزيراو 26إىل 
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املنت ح إليهاا عارب احلادود وإغاالا مياتبهاا يف اااارل ومناع اساتهدامها 
 جهااااز  الدعايااااة يف دول أعضاااااء يف ا ماااام املتحااااد ، لااااي كلهااااا تاااادابع 

وأكااد أناا  علاا  الاارغم مااو أو حيومااة . ينبغااي اختاذلااا علاا  حنااو عاجاار
ر تفاوضاااااي باعتبااااااره البااااادير الوحياااااد للصااااارا  بلاااااده ال تااااازال تااااا مو حبااااا

ا نغااو ، فرهناااا ماااع ذلاات ساااتلجأ إىل عياااع الوساااؤر،  اااا فيهاااا الوسااااؤر 
احليومة،  وذكر أو. العسيرية، إلنفاذ القانوو وإعاد  احليم الدميقراطي

لتلاااات الغايااااة، سااااتقبر عيااااع أشاااايال املساااااعد  واملعونااااة الدوليااااة  حتقيقااااا  
املتاحة  وجف ميثاا ا مم املتحد  للدفا  عاو ساياد  أنغاوال وساالمتها 

 .32اإل لي ية و اية شعبها
التاادابع اة اعيااة املقرتحااة يف مشاارو  القاارار إوَّ  و اال رثاار زمبااابوي

بلاده يارى أو ا واو  وأضاا  أو وفاد. ينبغي فرضها  وجف ذلت القرار
 ااد آو السااتهالل برنااام  شااامر لبعثااة ا ماام املتحااد  الثالثااة للتحقااق يف 

وينبغاااي لل جلاااس ولل جت اااع الااادو  أو يتهاااذا زماااام . أنغاااوال، وتنفياااذه
املبااادر  إلحااالل السااالم باعت اااد تاادابع عاعيااة ال تاارتح ليونيتااا و يادهتااا 

أسااااس اتفا اااات الساااالم باااديال  ساااوى العاااود  إىل طاولاااة التفااااوض علااا  
وأعرب عو شعور بلاده باالقلق  و إشاراح . وعل  أساس  يغ أبيدجاو

العديد مو املفاوضح  اد يا  ر يف وا اع ا مار إحاراز تقادم ويتاي  ليونيتاا  
وعليااا ، حياااص بلاااده علااا  . كساااف الو ااات ملوا ااالة لجومهاااا العسااايري

لوحاااد  اسااات رار إجاااراء املنا شاااات حتااات رعاياااة ا مااام املتحاااد  ومنظ اااة ا
 .21ا فريقية فقط

اار  ااومال إوَّ  و ااال رثاار ناميبيااا أفريقيااا والعااا  لاايس بوسااعه ا حت ل
وأضاااا  أو أنغاااوال ال ينبغاااي أو يتسااا   هلاااا باااأو تصاااب  مأساااا  . أ ااارى
الااة حلرماااو ويتعااح علاا  جملااس ا مااو أو يتهااذ تاادابع  ويااة وفعَّ . مشاااهبة

وأضاااا  أو املن قاااة . د ا سااالحة واملاااواد احلربياااة ا  ااارىدَ يونيتاااا ماااو َمااا
حتتال إىل السلم واالستقرار ح  تبدأ تع علا اال تصادي؛ وإذا كاو مثاة 

وحص اجمللس، يف ذلات . شيء ال حتتاج  املن قة بعد ا و فهو السالح
الصاادد، علاا  أو ي لااف إىل ا مااح العااام أو يتعااد   ااة لتع ااع أنغااوال، 

إىل ضااارور  أو يضاااا  أ ودعاااا. يف ذلااات عقاااد مااا متر إلعاااالو التربعاااات  اااا
وأعااارب املتحااادع . يف أنغاااوالوفعَّاااال  يياااوو لألمااام املتحاااد  وجاااود كباااع

جمددا  عو دعو  حيومة بلده إىل السيد سافي   للحضور إىل ويندلوح 
 .20لاللتداء إىل  رل مو الصرا  يف أنغوال

إوَّ  و الااات رثلاااة مصااار، متحدااااة باسااام منظ اااة الوحاااد  ا فريقياااة،
وية يف أنغاااوال توضااا  جبااالء تااادلورا  يف احلالاااة السياساااية الت ااورات املأساااا

والعسيرية يف ذلت البلد نتيجة است رار القتاال وازديااد انعادام الثقاة باح 
هتدياااادا  لألمااااو والساااالم يف أيضااااا   وأضااااافت أو ذلاااات يشااااير. ال اااارفح
وت ياد منظ اة الوحاد  ا فريقيااة تأييادا  تاماا  مشارو  القارار الااذي . املن قاة

________ 
32 S/PV.3254 21إىل  7، الصفحات. 
 .23و  22 ، الصفحتاو املرجع نفس 21
 .21إىل  30املرجع نفس ، الصفحات  20

تهاكات يونيتا وحيذرلا ماو عوا اف و ي اة إذا   تعاد إىل طاولاة يديو ان
وذكاارت أو اإلعااالو الصااادر عااو ماا متر   ااة منظ ااة الوحااد  . التفاااوض

د، يف ا فريقيااة بشااأو احلالااة يف أنغااوال الااذي اعت ااد يف القااالر   ااد حااادَّ 
علااة أمااور، ا سااس الااا ينبغااي أو يقااوم عليهااا حاار ا زمااة، وبااحل التاازام 

ا فاااااريقيح باحملافظاااااة علااااا  وحاااااد  أنغاااااوال وساااااالمتها اإل لي ياااااة،  القااااااد 
وأو ااا  اإلعاااالو باااأو . باإلضاااافة علااا  اإلداناااة القوياااة لتصااارفات يونيتاااا

يتهااذ اجمللااس تاادابع حماادد  ضااد يونيتااا، مااو  بياار فاارض جاازاءات، مااو 
ودعاا اإلعاالو كاذلت حيوماات . بينها إغالا مياتف يونيتا يف اااارل

إىل احليلولاااة دوو اسااتهدام أراضااايها أو أجواؤهااا من لقاااا   البلااداو اجملاااور 
اا وأعرباات عااو تأييااد وفااد بلاادلا .   ضااد حيومااة أنغااوال يااة أع ااال توجَّ

التااام لت ديااد واليااة بعثااة ا ماام املتحااد  الثانيااة للتحقااق يف أنغااوال وتعزيااز 
وأكاادت املتحداااة يف ااتااام علاا  أمهيااة اساات رار التنساايق . عاادد أفرادلااا
مااااا يتعلااااق  بااااح ا ماااام املتحااااد  ومنظ ااااة الوحااااد  ا فريقيااااة يف والتشاااااور

 .22باملسألة ا نغولية
بلااده، بو ااف  وسااي ا  يف الع ليااة الااا أدت إوَّ  و ااال رثاار الربتغااال

. إىل تو يع اتفا ات السالم، وبو اف  مرا باا ، يتح ار مسا وليات  ا اة
نغاو ، وليس يف نية بلده الو او  إىل جاناف أي ماو أطارا  الصارا  ا 
ر اااااب. وال يعتازم اإلحياااء بأناا  ينبغاي إ ضااا  أو إباااد  لاذا ال اار  أو ذاح

 إالَّ  تقبر أنغاوال ال مييااواااااس ماو ذلاات، إنناا مقتنعااوو باأو مسااااعلا  العي
أو يقااوم علاا  أساااس حاار سياسااي حياارتم نتاااؤ  االنتهابااات وال يسااتبعد 

نشااعر بأننااا مضاا روو، وإننااا . عااة علاا  االتفا اااتا مااو ا طاارا  املو ل اااا  أي
بعااد  ااول ذلاات، إىل شااجف انتهاااح يونيتااا التفا ااات السااالم وا تيارلااا 

وةااااف إفهااااام يونيتااااا أو ساااالوكها سااااتيوو لاااا  . اتبااااا  اساااارتاتيجية احلاااارب
ويف لاااذا الساااياا تاااداول . عوا بااا  ال حمالاااة وساااي دي إىل عزلتهاااا الدولياااة

اذ تادابع إضاافية موسايو، يف أمار اختا املرا بوو الثالااة، يف اجت ااعهم يف
بتص يم اجمللاس علا  عل ا   وحنو حنيط. مييو جمللس ا مو أو يتدارسها

النظاار يف فاارض إجااراءات ضااد يونيتااا، وت يااد الربتغااال متديااد واليااة بعثااة 
 .23ا مم املتحد  الثانية للتحقق يف أنغوال وإميانية توسيعها

عساااايرية اساااات رار تاااادلور احلالااااة الإوَّ  و ااااال رثاااار االحتاااااد الروسااااي
ال لشااعف ذلااات هتدياادا    اااعا   والسياسااية واإلنسااانية يف أنغاااوال يشااير

وةااف علا  جملاس ا مااو . البلاد فحساف، بار لألمااو يف املن قاة بأسارلا
أو يبعااااص بااااأ  ر رسااااالة إىل يونيتااااا مفادلااااا أهنااااا إذا   تو ااااال القتااااال، 

ابع وتنفذ تنفيذا  كامال  اتفا ات السالم، فرو اجمللس سينظر يف فارض تاد
 وجاااف امليثااااا،  اااا يف ذلااات فااارض حظااار إجبااااري علااا  بياااع ا سااالحة 

وفضاااال  عاااو ذلااات، ينبغاااي أو ينظااار . لتلااات املنظ اااة وعلااا  تزويااادلا هباااا
اجمللاااس يف اختاااااذ تاااادابع إضااااافية، مثااار   يااااد أ ااااول يونيتااااا وحساااااباهتا 

 .22املصرفية يف ااارل
________ 
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 تو ااال  بار التصااويت، يونيتااا علاا  أومتحااداا   وحاص رثاار الصااح،
عياااع أع اهلااااا العداؤياااة وتنساااحف مااااو ا راضاااي احملتلاااة وتعااااود إىل فاااورا  

أو تيفاااااااار أيضااااااااا   يونيتااااااااا ةااااااااف عليهاااااااااإوَّ  و ااااااااال. طاولااااااااة التفاااااااااوض
ا مااااو للرعايااااا ا جانااااف مااااو املناااااطق الوا عااااة حتاااات سااااي رهتا،  الرحياااار
و  . تساااااااا   بو ااااااااول إماااااااادادات اإلغااااااااااة اإلنسااااااااانية دوو عاااااااااؤق وأو

ا ماام املتحااد  الثانيااة للتحقااق يف أنغااوال  نااا  اتصااال ال غاال بعثااة  تصااب 
بااادور أساساااي أيضاااا   عنهااا باااح ال ااارفح املتصاااارعح فحساااف، باار تقاااوم

ولااذا ي يااد وفااد بلااده مشاارو  القاارار ومتديااد واليااة . بر ااد تصااعيد الصاارا 
 .25البعثة

وأعرب متحداوو آ روو  الل املنا شة عو تأييدلم لفرض تدابع 
وجف ميثاا ا مم املتحد ، إل نا  يونيتا بالتو ال عو أع اهلا عاعية،  

العسااااااااايرية والتقياااااااااد بقااااااااارارات اجمللاااااااااس الساااااااااابقة والعاااااااااود  إىل طاولاااااااااة 
 .26التفاوض

 اد باإلعاا  بو اف  وبعد ذلات طتارح مشارو  القارار للتصاويت واعتت 
 :، ويف ما يلي نص (0223) 850القرار 

 ، جملس ا مو إوَّ 
، 0220مااااايو /أيااااار 31املاااا ر  ( 0220) 626 راراتاااا   إذ يعيااااد تأكيااااد

املااا ر  ( 0222) 785، و 0222ماااارس /آذار 22املااا ر  ( 0222) 727 و
تشااااااااريو  31املاااااااا ر  ( 0222) 723، و 0222أكتااااااااوبر /تشااااااااريو ا ول 31

ينااااااااير /كاااااااانوو الثاااااااين  22املاااااا ر  ( 0223) 812، و 0222ناااااااوف رب /الثاااااااين
 823، و 0223مااااااااااااااااااااااارس /رآذا 02املااااااااااااااااااااا ر  ( 0223) 800، و 0223

املااااااااااا ر  ( 0223) 832، و 0223أبريااااااااااار /نيسااااااااااااو 31املااااااااااا ر  ( 0223)
 .0223يوني  /حزيراو 0

يوليااا  /متاااوز 02و  02يف التقريااار الالحاااق لألماااح العاااام املااا ر   و اااد نظااار
0223 ، 

يونيا  /حزياراو 8إىل البياو الذي أدىل ب  رؤيس جملاس ا ماو يف  وإذ يشع
0223 ، 

ق باحلالااة يف أنغااوال الصااادر عااو ماا متر روساااء باااإلعالو املتعل اا وإذ يرحااف
دول وحيومااات منظ ااة الوحااد  ا فريقيااة يف دورتاا  العاديااة التاسااعة والعشااريو، 

، والقااارار 0223يونيااا  /حزياااراو 31إىل  28املعقاااود  يف القاااالر  يف الفااارت  ماااو 
حلالااة يف أنغااوال يف الااذي اختااذه اجمللااس الااوزاري ملنظ ااة الوحااد  ا فريقيااة بشااأو ا

 26إىل  20دورتا  العاديااة الثامنااة واا سااح، املعقاود  يف القااالر  يف الفاارت  مااو 
 ،0223يوني  /حزيراو

________ 
 .016إىل  012املرجع نفس ، الصفحات  25
 عهورياااااة) 20إىل  80؛ و (إسااااابانيا) 61إىل  53املرجااااع نفسااااا ، الصااااافحات  26

 020؛ و (فنااازويال) 017و  016؛ و (االحتااااد الروساااي) 27إىل  23؛ و (تنزانياااا املتحاااد 
 (.امل لية املتحد ) 026إىل  023 ؛ و(لنغاريا)

 8يف  بالبيااااااااو املشااااااارتح الاااااااذي أ ااااااادره يف موسااااااايو أيضاااااااا   وإذ يرحاااااااف
رثلو االحتاد الروسي والربتغال والوالياات املتحاد  ا مرييياة،  0223يولي  /متوز

 ع املرا بة لع لية إ رار السلم يف أنغوال، الدول الثال
باإلعالو اااص بشأو أنغوال الذي اعت ده امل متر العاملي  عل ا   وإذ حييط

يونيا  /حزياراو 25إىل  02املعين حبقوا اإلنساو، املعقود يف فييناا يف الفارت  ماو 
0223 ، 

إزاء تااادلور احلالاااة السياساااية والعسااايرية، وإذ  وإذ يعااارب عاااو باااالغ القلاااق
 يالحم جبز  زياد  تدلور احلالة اإلنسانية اا ع  أ ال ، 

الست رار تو ال حماداات السلم ولعدم إ رار و اال  وإذ يساوره بالغ القلق
 إلطالا النار،

ااا ة الرامية إىل  جهود ا مح العام ورثلت  وإذ يقابر بالرتحيف والتأييد
 يع حبر ا زمة ا نغولية عو طريق املفاوضات، التب

لألمام املتحاد  يف أنغاوال وفعَّال  أمهية اإلبقاء عل  وجود مست ر وإذ ي كد
 بغية تعزيز ع لية السلم والنهوض بتنفيذ اتفا ات السلم  نغوال، 

  التزام  بصوو وحد  أنغوال وسالمتها اإل لي ية، وإذ ي كد مو جديد
يولياا  /متاوز 02 و 02باالتقرير الالحاق لألماح العاام املا ر   يرحاف - 0
ويقرر متديد الوالية احلالية لبعثة ا مم املتحد  الثانية للتحقاق يف أنغاوال  0223

 ؛0223سبت رب /أيلول 05ملد  شهريو ح  
تأكيااد اسااتعداده للنظاار يف اختاااذ إجااراء فااوري، يف أي و اات  يياارر - 2

أذوو هبا  وجف لذا القرار، بشأو تو ية ا مح العاام يف غضوو فرت  الوالية امل
توسيع ن اا وجود ا مم املتحد  يف أنغوال بدرجة كبع  يف حالة حدوع تقدم 

 ذي شأو يف ع لية السلم؛
أمهية مهام املساعي احل يد  والوساطة الا تض لع هبا البعثة  ي كد - 3

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؛

م البتاا  لالحتاااد الااوطين لالسااتقالل التااام  نغااوال بااأو يقباار  يياارر - 2
وأو  0222يف عااااام الااااا أتجرياااات  تاااااؤ  االنتهابااااات الدميقراطيااااةدوو حتفاااام ن

 يتقيد تقيدا  تاما  باتفا ات السلم؛
االحتااد الاوطين ملوا الت  القياام بأع اال عسايرية، تسافر عاو  يديو - 5

زياد  معانا  السياو املادنيح يف أنغاوال واإلضارار باال تصااد ا نغاو ، وي الاف 
 لذه ا ع ال؛ ورا  ف مر  أ رى بأو يو ال االحتاد

حمااااااااااوالت االحتااااااااااد الاااااااااوطين املتيااااااااارر  لالساااااااااتيالء  أيضاااااااااا   ياااااااااديو - 6
إضااااااااااافية وعاااااااااادم ساااااااااحف  واتاااااااااا  مااااااااااو املوا اااااااااع الااااااااااا احتلتهااااااااااا  أراض علااااااااا 
فاااورا   ا ع اااال العداؤياااة، وي الاااف مااار  أ ااارى باااأو يفعااار ذلااات اساااتئنا  مناااذ
ا مااااااام  دوو إب اااااااء علاااااا  إعاااااااد   واتااااااا  إىل املناااااااطق الااااااا ترا بهااااااا يوافااااااق وأو
ات ااااااااااام التفا ااااااااااذ التااااااااام التنفيااااااااا ا يتاااااااااا  ريثاااااااادبع انتقاااااااااكت تاااااااااوذل د اااااااااااااملتح
 لم؛ اااااالس
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أو لاااااذا االحاااااتالل انتهااااااح   اااااع التفا اااااات  ي كاااااد ماااااو جدياااااد - 7
ومتعاااارض ماااع لاااد  حتقياااق السااالم ماااو  اااالل عقاااد اتفا اااات وإجاااراء  السااالم

 مصاحلة؛ 
الضااارور  ا ساساااية الساااتئنا  حمادااااات السااالم دوو  علااا  يشااادد - 8

يف عيااع فااورا   إب ااء حتاات رعاياة ا ماام املتحاد ، بغيااة إ اارار و اال إلطااالا الناار
أحناااااء البلااااد والتنفيااااذ الياماااار التفا ااااات الساااالم، و اااارارات جملااااس ا مااااو ذات 

 الصلة؛ 
بالبياناااات الاااا أ ااادرلا االحتااااد الاااوطين بأنااا  مساااتعد عل اااا   حيااايط - 2

 لذلت؛ وفقا   الستئنا  مفاوضات السلم وي الف بأو يتصر  االحتاد
 ااا تبدياا  حيومااة أنغااوال مااو اسااتعداد متوا اار للتو اار  يرحااف - 01

إىل تسااوية سااال ية للصااارا  طبقاااا  التفا ااات السااالم و ااارارات جملاااس ا ماااو ذات 
 الصلة؛ 
أو  عياع الادول علا  االمتناا  عاو القياام باأي ع ار ميياو حيص - 00
لله ر، بصور  مباشر  أو غاع مباشار ، تنفياذ اتفا اات السالم، ال ساي ا يعر ض 

االمتنااا  عااو تااوفع أي شااير مااو أشاايال املساااعد  العساايرية املباشاار  أو غااع 
املباشااار  إىل االحتااااد الاااوطين أو أي دعااام آ ااار إىل االحتااااد يتعاااارض ماااع ع لياااة 

 إ رار السلم؛ 
 فرض تدابع  وجاف ميثااا ا مام يعرب عو استعداده للنظر يف - 02

املتحااد ، تشاا ر فاارض حظاار إلزامااي علاا  بيااع ا ساالحة واملااواد ذات الصاالة إىل 
االحتاااد الااوطين أو إمااداده هبااا وغااع ذلاات مااو املساااعد  العساايرية، ملنااع االحتاااد 

 05إذا أفااااااد ا ماااااح العاااااام  بااااار حلاااااول  إالَّ  ماااااو موا ااااالة أع الااااا  العسااااايرية،
إلطااالا النااار وأناا  د التو اار فعَّااال  بأناا  د إ اارار و ااال 0223ساابت رب /أيلااول

إىل اتفاااا بشااأو التنفيااذ الياماار التفا ااات الساالم و اارارات جملااس ا مااو ذات 
 الصلة؛ 
احلقااوا الشارعية حليومااة أنغاوال، ويرحااف، يف لاذا الصاادد،  يقار - 03

 بتقد  املساعد  إىل احليومة دع ا  للع لية الدميقراطية؛ 
اا وات الااااااا اختااااااذلا ا مااااااح العااااااام لتنفيااااااذ   ااااااة باااااا يرحااااااف - 02

 املساعد  اإلنسانية ال ارؤة؛ 
ببيانااااات االحتاااااد الااااوطين بأناااا  ساااايتعاوو يف ساااابير  عل ااااا   حياااايط - 05

ضااا او إيصاااال املسااااعد  اإلنساااانية دوو عااااؤق إىل عياااع ا نغاااوليح، وي الاااف 
 لذلت؛ وفقا   بأو يتصر  االحتاد

إىل عياااااع الاااااادول ا عضااااااء ووكاااااااالت ا مااااام املتحااااااد   ي لاااااف - 06
واملنظ اااات غاااع احليومياااة أو تساااتجيف بساااارعة وساااهاء للناااداء الصاااادر عااااو 

م مساااعدات غواياة إنسااانية ا ماح العاام تنفيااذا  لله اة املااذكور  أعااله وأو تقاد  
ع امل ثلااة ااا ااة لألمااح العااام إىل أنغااوال أو تزيااد مااو لااذه املساااعدات، ويشااج  
 عل  موا لة تنسيق تقد  املساعد  اإلنسانية؛ 

باااااأو يوا ااااار االحتااااااد الاااااوطين تقاااااد  تعاونااااا  يف كفالاااااة  ي الاااااف - 07
اإلجالء الفوري للرعايا ا جانف وأفراد أسرلم مو لوامبو وغعلاا ماو ا مااكو 

 الا حيتلها؛ 

إدانتااااااا  الشاااااااديد  لالعتاااااااداء الاااااااذي  امااااااات بااااااا   اااااااوات  ييااااااارر - 08
علاا    ااار يقاار ماادنيح، وي كااد مااو  0223مااايو /أيااار 27 الااوطين يف االحتاااد

ر انتهاكاااااات واضاااااحة للقاااااانوو جدياااااد أو لاااااذه االعتاااااداءات اإلجرامياااااة تشاااااي  
 اإلنساين الدو ؛

مناشااادت  لل اارفح أو يتقيااادا تقيااادا  د يقااا  بقواعاااد القاااانوو  يياارر - 02
اعد  اإلنساااااين الاااادو  املن بقااااة،  ااااا يف ذلااااات أو يضاااا نا إتاحااااة و ااااول املسااااا

اإلنسااانية دوو إعا ااة إىل السااياو املاادنيح احملتاااجح إليهااا، ويثااين بوجاا   اااص 
علااا  جهاااود ا ماااح العاااام ورثلتااا  ااا اااة إلنشااااء رااارات إغاااااة إنساااانية متفاااق 

 عليها؛ 
مناشااادت  لل ااارفح أو يتهاااذا عياااع التااادابع الالزماااة  أيضاااا   ييااارر - 21

ليفالاااة ا ماااو والساااالمة  فاااراد بعثاااة ا مااام املتحاااد  الثانياااة للتحقاااق يف أنغاااوال 
 وكذلت لألفراد املشرتكح يف ع ليات اإلغااة اإلنسانية؛ 

إىل ا ماااح العاااام أو يقااادم إليااا ،  جااارد أو تساااو  احلالاااة  ي لاااف - 20
عااو تقرياارا   ،0223ساابت رب /أيلااول 05موعااد غايتاا   ذلاات، وعلاا  أيااة حااال يف

بتو اايت  بشااأو الاادور املقباار لألماام املتحااد  يف ع ليااة مشاافوعا   احلالااة يف أنغااوال
إ ااارار الساااالم وأو يبقاااي اجمللااااس بصااافة منتظ ااااة، يف غضاااوو ذلاااات، علااا  علاااام 

 بالت ورات؛ 
إىل ا مااح العااام أو يقاادم، يف أ اارب و اات ريااو، أيضااا   ي لااف - 22

نااا با اااار املرتتبااة يف امليزانيااة علاا  الو ااول بالبعثااة إىل حج هااا الياماار علاا  بيا
 ؛ (0220) 626النحو الذي أذو ب  يف القرار 

 .إبقاء املسألة  يد نظره يقرر - 23
وأعرباااات رثلااااة الواليااااات املتحااااد ، متحداااااة بعااااد التصااااويت، عااااو 

انااااااا  وفاااااد بلااااادلا للجهاااااود الرامياااااة إىل التهفياااااال ماااااو حاااااد  املع تأيياااااد
. يف أنغااااااوال، وعااااااو شااااااعوره بااااااالقلق إزاء حمنااااااة شااااااعف أنغااااااوال اإلنسااااااانية
بيونيتااااااا أو متتنااااااع عااااااو اإلجااااااراءات العساااااايرية وأو تعاااااااود إىل  وألاباااااات
ع لياااااة  ااااايانة الساااااالم أ ااااابحت  ااااااناعة إوَّ  و الاااااات. الساااااالم ع لياااااة
وليااااو وفااااد بلاااادلا حيتااااال إىل توضاااايحات بشااااأو التياااااليال ذات   ااااو،

ال لااف فعَّالااة  إليهااا، وذلاات  باار أو يلاا  بصااور الصاالة ومااد  االحتيااال 
 .27املتزايد

وأعاااااااارب رثاااااااار فرنسااااااااا عااااااااو شااااااااعور حيومااااااااة بلااااااااده بااااااااالقلق إزاء 
 احلالااااة يف أنغااااوال، وكاااارر مناشاااادت  لقاااااد  ال اااارفح إ امااااة حااااوار، تاااادلور
ت لواااااااااع بلاااااااااده إىل اساااااااااتئنا  املفاوضاااااااااات والتو ااااااااار إىل عاااااااااو  معرباااااااااا  
فااا املفاوضاات، فارو حيوماة بلاده   يف حالاة إ و ال إنَّا. سريعة نتيجة

سااات يد  ياااام اجمللاااس بفااارض أياااة تااادابع ضااارورية علااا  ال ااار  املعاااارض 
 .28للسالم

________ 
 .002و  003املرجع نفس ، الصفحتاو  27
 .023و  022املرجع نفس ، الصفحتاو  28
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القااااارار (: 3277اةلسااااة ) 0223سااااابت رب /أيلااااول 05املااااا ر   المقرررررر
862 (0223) 

، (0223) 850بااااالقرار وع ااااال   ،0223ساااابت رب /أيلااااول 03يف 
آ ار بشاأو بعثاة ا مام املتحاد  تقريارا   م ا مح العام إىل جملاس ا ماو دَّ 

وذكر ا مح العام يف التقريار أنا  باالرغم ماو . 22الثانية للتحقق يف أنغوال
اةهااود الدوليااة امليثفااة املبذولااة إلعاااد  ع ليااة إ اارار الساالم إىل مسااارلا، 

 ا عل  سوء، وأ بحت مأساوية عل زادت احلالة اا ع  يف أنغوال سوء  
أغسااا س، /ومناااذ أواؤااار شاااهر آب. اجملاااال اإلنسااااينااصاااوص يف   وجااا

أسفر عو إ رال االحتااد الاوطين ماو عاد   مضادا   شنت احليومة لجوما  
أغساا س، ا اارتح /آب 00ويف . أماااكو كاااو  ااد اسااتوىل عليهااا مااو  باار

إلطاااالا الناااار  فورياااا   الااادكتور ساااافي  ، يف مقابلاااة ماااع الصاااحافة، و فاااا  
ره امل ثااااار ااااااااص يف الاااااذي كااااارَّ بااااادوو شاااااروط مسااااابقة، ولاااااو اال ااااارتاح 

ورغم إعاراب . طريق املبعوع اااص لرؤيس زاؤع أغس س عو/آب 21
امل ثاار اااااص عااو رغبتاا  يف لقاااء الاادكتور سااافي   مااو أجاار احلصااول 

يات يو حا   ما يتعلق با رتاح االحتاد، فرنا    عل  معلومات إضافية يف
 ، است ر اجملت ع الدو  ويف الو ت ذات. ذلت الو ت مو لقاء  اؤد يونيتا

وأبرز ا مح . يف بذل جهوده مو أجر إ رار حر سل ي لألزمة ا نغولية
ا وىل كاناات تسااع  إىل . العااام مبااادرتح كانتااا جاااريتح يف لااذا الصاادد

عقاد اجت ااا  باح رؤاايس أنغاوال و اؤااد االحتااد، حتاات رعاياة ملاات املغاارب 
فريقاي ةنااوب أفريقيااا، يف ورؤايس كااوت ديفاوار ورؤاايس اجمللاس الااوطين ا 

حاااااااااح كانااااااااات ا  ااااااااارى تتعلاااااااااق جبهاااااااااود اللجناااااااااة املهصصاااااااااة املعنياااااااااة 
ا فريقي التابعة ملنظ ة الوحد  ا فريقية مو أجار لقااء الادكتور  باةنوب
 .سافي  

وتناااااااااااول بالتفصااااااااااير اإلجااااااااااراءات الااااااااااا اختااااااااااذلا رثلاااااااااا  اااااااااااااص 
و وأشااااااااار كااااااااذلت إىل أ. الروساااااااااء ا فااااااااريقيح بشااااااااأو ا زمااااااااة وبعااااااااس
وو اااااااال اا ااااااااوات  لااااااااؤال   اإلنساااااااانية  اااااااد تااااااادلورت تااااااادلورا   احلالاااااااة
مااا  ويف. ا ماام املتحااد  مااو أجاار تااوفع املساااعد  اإلنسااانية اختااذهتا الااا

املتحاااااد  الثانيااااة للتحقاااااق يف أنغااااوال، ذكااااار أو  حبالااااة بعثاااااة ا ماااام يتعلااااق
الااادوليح ال ييفاااي لالضااا ال   هتلاااال املهاااام  املاااودفح املااادنيح عااادد
اطة ااااااااا ة الوساااااااااي ا أنشاااااااااها، وال سااااااااا وجاااااف واليت ةاااااااااالبعث باااااة ماااااوامل لو 

 . احل يد  واملساعي
وأعرب ا مح العام عو انشغال  إزاء است رار احلالة املفجعة، ودعاا 
ال ارفح إىل العااود  إىل ماؤاد  املفاوضااات دوو إب اااء بغياة االتفاااا علاا  

  أو يساا   بتوزيااع املساااعد  مااو شااأن ، ولااو ماااو ااال إطااالا النااار فااورا  
اللجنااة املهصصااة املعنيااة أيضااا   ودعااا. اإلنسااانية الااا متااس إليهااا احلاجااة

باةنوب ا فريقي التابعة ملنظ اة الوحاد  ا فريقياة، وروسااء دول البلاداو 
وأو ااا  بت دياااد . اجملاااور  والااادول املرا باااة الاااثالع إىل موا ااالة جهاااودلم

________ 
22 S/26434  وAdd.1. 

وبااأو ي كااد جملاس ا مااو اسااتعداده الختاااذ والياة البعثااة لفاارت  االااة أشااهر 
إجراءات عاجلة لتوسيع ن اا وجود ا مم املتحد  يف أنغاوال، إذا حتقاق 

 .تقدم مل وس يف ع لية السلم
، أدرل 0223سابت رب /أيلاول 05، املعقود  يف 3277ويف اةلسة 

وعقاف إ ارار جادول . جملس ا مو تقرير ا ماح العاام يف جادول أع الا 
بنااء  علا   دعا اجمللاس رثلاي أنغاوال والربتغاال ومصار ونيجعياا،ا ع ال، 

 .طلبهم، إىل املشاركة يف املنا شة بدوو أو ييوو هلم احلق يف التصاويت
ااااااا   انتبااااااااه أعضااااااااء اجمللاااااااس إىل ناااااااص مشااااااارو  ( فنااااااازويال)الااااااارؤيس ووجَّ
أتعااااد يف سااااياا مشاااااورات سااااابقة، وكااااذلت إىل رساااااالة   ااااد كاااااو  اااارار

، موجَّهاااة إىل رؤااايس جملاااس ا ماااو ماااو 0223سااابت رب /أيلاااول 3 م ر اااة
 .51رثر أنغوال 

وذكاار رثاار أنغااوال أناا  بااالرغم مااو اةهااود الااا بااذلتها حيومااة بلااده 
ا رز واجملت ع الدو  وامل ثر اااص مو أجر إهناء ا ع ال العداؤية،   حيت
س أي تقدم منذ اختاذ اجمللاس القارار الساابق، وذلات بسابف اسات رار رفا

مت حيوماااة بلاااده، ماااو و اااد  ااادَّ . يونيتاااا املشااااركة يف ع لياااة املفاوضاااات
جانبهااااا، تنااااازالت عديااااد  يف حماداااااات أبياااادجاو، هبااااد  إهناااااء معانااااا  
الشعف وو ال تداعي البل التحتياة االجت اعياة واال تصاادية للبلاد علا  

ومااو جانااف آ ااار، كثفاات يونيتااا ع لياهتااا العساايرية ماااو . أياادي يونيتااا
الو اااات  إوَّ  اااااؤال   واساااات رد. تيالء علاااا  املزيااااد مااااو ا راضاااايأجاااار االساااا

حاو لفرض جزاءات إلزامية عل  يونيتا إلرغامها عل  إيقا  أع ال   د
ودعا بالتا  إىل اختاذ التدابع التالية، . القتال واستئنا  احلوار السياسي

فااارض حظااار إلزاماااي : ع اااال  بالفصااار الساااابع ماااو ميثااااا ا مااام املتحاااد 
تورياد الانفط واملنتجاات  ل  ا سلحة؛ وفرض حظر عل  بيع أوشامر ع

النف ية ليونيتا؛ وإ فاال مياتاف يونيتاا يف اااارل أو أي شاير آ ار ماو 
أشايال متثيلهااا؛ وفارض حظاار علا  أنشاا تها السياساية والدعاؤيااة يف أي 

حبجاااز و  ياااد احلساااابات أيضاااا   وأكاااد علااا  ضااارور   ياااام اجمللاااس. بلاااد
اختااااذ التااادابع الصاااحيحة  قتضااا  الفصااار الساااابع ماااو املصااارفية ليونيتاااا و 

وأضاااا  أنااا  ينبغاااي . امليثاااا ليفالاااة تاااوفع املسااااعد  اإلنسااانية للساااياو
يعاارت  باااحلقوا املشااروعة حليومااة أنغااوال ويرحااف بتقااد    لل جلااس أو

كر مساعد  هلذه احليومة مو أجر إعاد  السلم، والدفا  عاو سايادهتا 
حتارتم يونيتاا حقاوا  دميقراطية؛ وأو ي الف بأووسالمة أراضيها وتعزيز ال

اإلنسااااو وت لاااق ساااراح عياااع الساااياو ا نغاااوليح وا جاناااف احملتجااازيو 
لااااااديها، وأو ياااااادعو اجملت ااااااع الاااااادو  إىل اإلسااااااهام يف   ااااااة املساااااااعد  

 .50اإلنسانية ال ارؤة  نغوال
باسم منظ ة الوحد  ا فريقياة، أو النازا  متحداا   وذكر رثر مصر،

جملاس ا ماو  اد أع ا ، إوَّ  و اال. أنغوال يهدد أمو وساالمة املن قاةيف 
، فر اااة ليونيتاااا 0223يوليااا  /متاااوز 05املااا ر  ( 0223) 850يف  اااراره 

________ 
51 S/26445  وS/26410. 
50 S/PV.3277 00إىل  3، الصفحات. 
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ومع ذلت   . لتشارح يف اةهود الوطنية املبذولة مو أجر حتقيق السالم
عل  جملس ا مو اختاذ اإلجراءات  لذلت أ ب  لزاما  . متتثر يونيتا للقرار

الالزمااااة  وجااااف الفصاااار السااااابع، حل اااار يونيتااااا علاااا  االمتثااااال لاااا راد  
وأعاارب عااو تأييااد وفااد بلااده ملشاارو  القاارار، وأكااد علاا  أمهيااة . الدوليااة

التشاااور والتنساايق املساات ر بااح ا ماام املتحااد  ومنظ ااة الوحااد  ا فريقيااة 
 .52إلهناء ا زمة

ويف حاااح اعااارت  متيل اااوو آ اااروو باحلاجاااة إىل وأانااااء املنا شاااة، 
فاارض جاازاءات إلزاميااة علاا  يونيتااا  وجااف الفصاار السااابع مااو امليثاااا، 

القاارار يع ااي لااذه املنظ ااة إوَّ  وأعربااوا عااو تأيياادلم لااذلت، فاارهنم  ااالوا
 .53فر ة أ ع  لالمتثال لقرارات اجمللس السابقة

رض جاازاءات  بار التصااويت، بااأو فاامتحااداا   وحااج  رثاار الصااح،
علااا  يونيتاااا لااايس غاياااة يف حاااد ذاتااا  ولينااا  وسااايلة تساااتهد  إ ناعهاااا 

وأعرب عو تأييد وفد بلده . باستئنا  املفاوضات مع احليومة ا نغولية
ملشاارو  القاارار وعااو أملاا  أو تساااعد اةاازاءات املتو ااا  يف حتقيااق و ااال 
إطااااالا نااااار حقيقااااي يف موعااااد مبياااار واالتفاااااا علاااا  التنفيااااذ الشااااامر 

فا ات السلم و رارات جملس ا مو ح  يتسل جمللس ا مو أو ينظر الت
 .52املناسف يف رفع اةزاءات يف الو ت

وبعد ذلات طتارح مشارو  القارار للتصاويت واعتت اد باإلعاا  بو اف  
 :، ويف ما يلي نص (0223) 862القرار 

 ،جملس ا مو إوَّ 
 0220يو ماااااا/أياااااار 31املااااا ر  ( 0220) 626تأكياااااد  راراتااااا   إذ يعياااااد

املااااا ر  ( 0222) 785و  0222مااااارس /آذار 22املاااا ر  ( 0222) 727 و
تشاااااااااريو  31املااااااااا ر  ( 0222) 723و  0222أكتاااااااااوبر /تشاااااااااريو ا ول 31

ينااااااااير /كاااااااانوو الثااااااااين 22املااااااا ر  ( 0223) 812و  0222ناااااااوف رب /الثااااااااين
( 0223) 823و  0223مااارس /آذار 02املاا ر  ( 0223) 800و  0223
يونياااا  /حزيااااراو 0املاااا ر  ( 0223) 832و  0223برياااار أ/نيساااااو 31املاااا ر  
 ؛0223 يولي /متوز 05امل ر  ( 0223) 850و  0222

 02 و 03يف التقرياااااااااار الالحاااااااااااق لألمااااااااااح العاااااااااااام املااااااااااا ر   و ااااااااااد نظااااااااااار
 ؛0223سبت رب/أيلول

إزاء اساااااااااااااات رار تاااااااااااااادلور احلالااااااااااااااة  وإذ يعاااااااااااااارب عااااااااااااااو شااااااااااااااديد القلااااااااااااااق
تاااادلور احلالااااة اإلنسااااانية مااااع اةااااز  زياااااد   وإذ يالحاااام. والعساااايرية السياسااااية

 اا ع  أ ال ؛

________ 
 .21إىل  06املرجع نفس ، الصفحات  52
 22و  20؛ والصااااافحتاو (نيجعياااااا) 05إىل  00املرجاااااع نفسااااا ، الصااااافحات  53

؛ (إساااااابانيا) 32إىل  31؛ والصاااااافحات (الربازياااااار) 27إىل  23؛ والصاااااافحات (الربتغااااااال)
؛ (جيباااااااااوي) 38إىل  36؛ والصااااااااافحات (الااااااااارأس ا  ضااااااااار) 36إىل  33والصااااااااافحات 
 52؛ والصاااافحة (باكسااااتاو) 52و  50؛ والصاااافحتاو (لنغاريااااا) 51إىل 27والصاااافحات 

 (.نيوزيلندا)
 .31إىل  28املرجع نفس ، الصفحات  52

 ، علاا  الاارغم مااو  راراتاا  السااابقة واةهااود مااو أنَّاا وإذ يشااعر بقلااق شااديد
الاااا باااذهلا ا ماااح العاااام ورثلتااا  ااا اااة، ال تااازال حمادااااات السااالم مو وفااااة و  

 النار؛ يتحقق و ال إلطالا
بت رب ساااا/أيلااااول 01بالبياااااو املشاااارتح الصااااادر يف لشاااابونة يف  وإذ يرحااااف

عااااو رثلااااي االحتاااااد الروسااااي والربتغااااال والواليااااات املتحااااد  ا مريييااااة،  0223
 الدول الثالع املرا بة لع لية السلم ا نغولية؛

جبهود ا مح العام ورثلت  ااا ة الرامية إىل حار ا زماة  أيضا   وإذ يرحف
ا نغولياااة يف أ ااارب و ااات عاااو طرياااق املفاوضاااات ويااادع ها هلاااذا الغااارض وي كاااد 

 قها عل  ذلت؛يعل   ا مهية الا
جبهااااود اللجنااااة املهصصااااة املعنيااااة باااااةنوب ا فريقااااي  وإذ يرحااااف كااااذلت

التابعاااة ملنظ اااة الوحاااد  ا فريقياااة وجهاااود روسااااء دول البلاااداو اجملااااور  لتساااهير 
 استئنا  ع لية السلم يف أنغوال؛

 لألماااام املتحااااد  يفوفعَّااااال  أمهيااااة اإلبقاااااء علاااا  وجااااود مساااات ر وإذ ي كااااد
ذ التااااام التفا ااااات الساااالم اااااالم وتعجياااار التنفيااااااااز ع ليااااة السااااااااة تعزيااااااابغي أنغااااوال
  نغوال؛

 التزام  بصوو وحد  أنغوال وسالمتها اإل لي ية؛ وإذ ي كد مو جديد

 ألف

/ أيلااااول 02 و 03بااااالتقرير الالحااااق لألماااح العااااام املاااا ر   يرحاااف - 0
بعثاة ا ماام املتحاد  الثانياة للتحقااق ويقارر متدياد الواليااة احلالياة ل 0223سابت رب 

 ؛0223ديس رب /كانوو ا ول  05يف أنغوال ملد  االاة أشهر ح  
السرعة، يف وجَّ   استعداده للنظر يف اختاذ إجراء عل  ر تأكيديير   - 2

بنااااء  علااا   أي و ااات يف غضاااوو فااارت  الوالياااة املاااأذوو هباااا  وجاااف لاااذا القااارار،
ن ااا وجاود ا مام املتحاد  يف أنغاوال بدرجاة كباع  تو ية ا مح العام، لتوسيع 
 شأو يف ع لية السلم؛ يف حالة حدوع تقدم ذي

أمهياااااااة مهاااااااام املسااااااااعي احل ياااااااد  والوسااااااااطة  ي كاااااااد ماااااااو جدياااااااد - 3
تضاااا لع هبااااا البعثااااة وامل ثلااااة ااا ااااة هبااااد  إعاااااد  إ اااارار و ااااال إطااااالا  الااااا
لم ااااااااااام التفا ااااات الساالتاااالم ماااااو أجاااار التنفيااااذ ااااااااتئنا  ع ليااااة السااااااااواس النااااار

  نغوال؛
باست رار مير حيومة أنغوال إىل التو ر إىل تسوية سل ية  يرحف - 2
 يتفق مع اتفا ات السلم و رارات جملس ا مو ذات الصلة؛ للنزا   ا
مو جديد اعرتافا  بااحلقوا املشاروعة حليوماة أنغاوال ويرحاف  ي كد - 5

 للع لية الدميقراطية؛ احليومة دع ا  يف لذا الصدد بتقد  املساعد  إىل 
ماار  أ اارى م البتاا  لالحتاااد الااوطين لالسااتقالل التااام  نغااوال  يياار ر - 6

 31يف الاااااا أتجريااااات  باااااأو يقبااااار دوو حتفااااام نتااااااؤ  االنتهاباااااات الدميقراطياااااة
 باتفا ات السلم؛تاما   يتقيد تقيدا   وأو 0222سبت رب /أيلول

االحتاااد الااوطين ملوا االت  القيااام بأع ااال عساايرية، تاا دي إىل  يااديو - 7
زياااد  معانااا  السااياو املاادنيح يف أنغااوال واإلضاارار باال تصاااد ا نغااو  وي الااف 

 لذه ا ع ال؛فورا   مر  أ رى بأو يو ال االحتاد
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احملاااااوالت املتياااارر  لالحتاااااد الااااوطين لالسااااتيالء علاااا   أيضااااا   يااااديو - 8
  عو سحف  واتا  ماو املوا اع الاا احتلهاا مناذ اساتئنا  أراض إضافية وتقاعس

وأو يوافق دوو إب اء فورا   ا ع ال العداؤية وي الف مر  أ رى بأو يفعر ذلت
علاا  إعاااد   واتاا  إىل املناااطق الااا ترا بهااا ا ماام املتحااد  وذلاات كتاادبع انتقااا  

 ريث ا يتحقق التنفيذ التام التفا ات السلم؛
أو لاااااذا االحاااااتالل انتهااااااح   اااااع التفا اااااات  ي كاااااد ماااااو جدياااااد - 2
ومتعاااارض ماااع لاااد  حتقياااق السااالم ماااو  اااالل عقاااد اتفا اااات وإجاااراء  السااالم

 مصاحلة؛
علا  احلاجاة ا ساساية إىل اساتئنا  حمادااات  مر  أ ارىيشد د  - 01

 الساالم باادوو إب اااء حتاات رعايااة ا ماام املتحااد  بغيااة إ اارار و ااال إلطااالا النااار
البلااااد والتنفيااااذ الياماااار التفا ااااات الساااالم و اااارارات جملااااس يف عيااااع أحناااااء فااااورا  
 ا مو؛

بالبيانااات الااا أ اادرلا االحتاااد الااوطين بأناا  مسااتعد  عل ااا   حياايط - 00
 لذلت؛وفقا   الستئنا  مفاوضات السلم وي الف بأو يتصر  االحتاد

باااااا وات اإلضااااافية الااااا اختااااذلا ا مااااح العااااام لتنفيااااذ  يرحااااف - 02
   ة املساعد  اإلنسانية ال ارؤة؛

اهلج ااات املتياارر  الااا شاانها االحتاااد الااوطين ضااد  يااديو بشااد  - 03
مااودفي ا ماام املتحااد  العاااملح لتااوفع املساااعدات اإلنسااانية وي كااد مااو جديااد 

 اين الدو ؛أو تلت اهلج ات انتهاكات  رحية للقانوو اإلنس
بالبيانات الصادر  عو االحتاد الاوطين والاا تفياد أنا   عل ا   حييط - 02

سااو  يتعاااوو يف ضاا او تو ااير املساااعدات باادوو عاااؤق إىل عيااع ا نغااوليح 
 لذلت؛ وفقا   يتصر  االحتاد وي الف بأو
مناشاادت  لل اارفح أو يتهااذا عيااع التاادابع الالزمااة ليفالااة يياار ر  - 05
والساااالمة  فاااراد بعثاااة ا مااام املتحاااد  الثانياااة للتحقاااق يف أنغاااوال وكاااذلت ا ماااو 

وأو يلتزما بد ة بقواعد القانوو . لألفراد املشرتكح يف ع ليات اإلغااة اإلنسانية
 .اإلنساين الدو  املن بقة

االحتااد الاوطين باأو يباادر علا  الفاور بااإلفرال عاو عياع  ي الف - 06
جاازيو رغاام إرادهتاام واالمتنااا  عااو القيااام بااأي ع اار  ااد املااواطنح ا جانااف احملت

 يسبف أضرارا  لل  تليات ا جنبية؛

 اءررررب

ااار  يادتااا   إذ ياااديو بشاااد  االحتااااد الاااوطين لالساااتقالل التاااام  نغاااوال وحي ل
املساا ولية عااو عاادم اختاااذ التاادابع الالزمااة لالمتثااال لل  الااف الااا نااص عليهااا 

 اجمللس يف  رارات  السابقة،
علاااااا  ضاااااا او االحاااااارتام لقراراتاااااا  والتنفيااااااذ التااااااام التفا ااااااات  يصاااااا م وإذ
  نغوال، السلم

عياع الاادول علا  االمتنااا  عاو تقاد  أي شااير مباشار أو غااع  وإذ حياص
 مباشر مو أشيال املساعد  أو الدعم أو التشجيع لالحتاد الوطين،

وطين  ، نتيجاااة لألع اااال العسااايرية الاااا يقاااوم هباااا االحتااااد الاااأنَّااا وإذ يقااارر
ر هتديااادا  للسااالم وا ماااو لالساااتقالل التاااام  نغاااوال، فااارو احلالاااة يف أنغاااوال تشاااي  

 الدوليح،
  قتض  الفصر السابع مو ميثاا ا مم املتحد ،  وإذ يع ر

إىل  02أو تصااب  ا حيااام املنصااوص عليهااا يف الفقاارات  يقاارر - 07
أدناااه نافااذ  بعااد عشاار  أيااام مااو تااارين اختاااذ لااذا القاارار مااا  خي اار ا مااح  25

الطاااالا الناااار والتو ااار إىل اتفااااا فعَّاااال  العاااام اجمللاااس بأنااا   اااد د إ ااارار و اااال
 بشأو تنفيذ اتفا ات السلم و رارات جملس ا مو ذات الصلة؛

أنا  إذا حادع، يف أي و ات بعاد تقاد  ا ماح العاام  أيضاا   يقرر - 08
للتقرير املذكور أعاله، أو أبلغ ا مح العام اجمللس بأو االحتاد الوطين  اد  ارا 

اء يف تنفياااذ اتفا اااات تو اااال عاااو املشااااركة علااا  حناااو بنَّااا و اااال إطاااالا الناااار أو
وص عليهاا يف السلم و رارات جملاس ا ماو ذات الصالة، تصاب  ا حياام املنصا

 أدناه سارية املفعول عل  الفور؛ 25إىل  02الفقرات 
، هبد  حظر عياع أشايال بياع أو تورياد ا سالحة يقرر كذلت-  02

واملاااواد املتصااالة هباااا واملسااااعدات العسااايرية وكاااذلت الااانفط واملنتجاااات النف ياااة 
ا لالحتااااد الاااوطين، أو متناااع عياااع الااادول البياااع أو التورياااد، ماااو جاناااف مواطنيهااا

مو أ الي ها أو باستهدام السفو أو ال اؤرات الا ترفاع أعالمهاا، بالساالح  أو
ذلاات ا سااالحة والااذ اؤر، واملركباااات  يف واملااواد املتصااالة باا  جب ياااع أنواعهااا،  اااا

واملعدات العسيرية و  ع الغيار الالزمة هلا، وكذلت النفط واملنتجات النف ية، 
عااو طريااق نقاااط  إالَّ  إىل إ لاايم أنغااوال سااواء أكاااو منشاا لا إ لي هااا أو   ييااو،

الد ول املس ا  يف  اؤ ة تقدمها حيوماة أنغاوال إىل ا ماح العاام، الاذي ةاف 
 السرعة بر  ار الدول ا عضاء يف ا مم املتحد ؛  جْ وَ  أو يقوم عل 
 إىل عياااع الااادول، وعياااع املنظ اااات الدولياااة، أو تع اااار ي لاااف - 21

اا   علاا  حيااام لااذا القاارار وفقااا   الد ااة، علاا  الاارغم مااو وجااود أيااة حقااوا وجَّ
مفروضة  وجف أي اتفاا دو  أو أي عقد د الاد ول  التزامات رنوحة أو أو

 في  أو أي تر يص أو إذو رنوح  بر تارين اختاذ لذا القرار؛
إىل الاااااادول رفااااااع الاااااادعوى القانونيااااااة علاااااا  ا شااااااهاص  ي لااااااف - 20

روضاااة  وجاااف لاااذا القااارار وفااارض عقوباااات ختااارا التااادابع املف واليياناااات الاااا
 مناسبة؛
مااو نظاماا  الاادا لي امل  اات،  28لل اااد  وفقااا   أو ينشاائ، يقاارر - 22

ةنااة تابعااة جمللااس ا مااو تتااألال مااو عيااع أعضاااء اجمللااس للقيااام باملهااام التاليااة 
 :وتقد  تقرير عو أع اهلا إىل اجمللس مع مالحظاهتا وتو ياهتا

 أدناه؛ 22قدمة ع ال  بالفقر  فحص التقارير امل ( أ )
م الباااة عيااااع الااادول  علومااااات إضاااافية بشااااأو اإلجااااراءات  (ب)

 02الاااا تتهاااذلا بغياااة التنفياااذ الفعلاااال للتااادابع املفروضاااة  وجاااف الفقااار  
 أعاله؛
النظار يف املعلومااات الاا تبلغهااا الاادول هباا بشااأو انتهاكااات  (ل)

والتو ية بالتدابع املناسبة للارد أعاله  02التدابع املفروضة  وجف الفقر  
 عليها؛
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تقاد  تقاارير دورياة إىل جملاس ا ماو عاو املعلوماات املقدمااة  (د)
 02إليهاااا بشاااأو االنتهاكاااات املزعوماااة للتااادابع املفروضاااة  وجاااف الفقااار  

اإلميااو بتحدياد ا شاهاص أو اليياناات،  اا يف  أعاله، مع القياام عناد
 كها يف تلت االنتهاكات؛فاد باشرتا ذلت السفو، الا يت 

إعالو املبادئ التوجيهية الا  د تلزم لتسهير تنفياذ التادابع  (لا)
 أعاله؛ 02املفروضة  وجف الفقر  

ماع اللجنااة املنشااأ   كااامال    جب يااع الاادول أو تتعااوو تعاونااا   يهياف - 23
أعاااله يف تنفيااذ مهامهااا،  ااا يف ذلاات تااوفع املعلومااات الااا  22 وجااف الفقاار  

 القرار؛  د ت لبها اللجنة ع ال  هبذا
حبلااول تقرياارا   إىل عيااع الاادول أو تقاادم إىل ا مااح العااام ي لااف - 22

امااات عااو التاادابع الااا اختااذهتا للوفاااء بااللتز  0223أكتااوبر /تشااريو ا ول 05
 أعاله؛ 02 املنصوص عليها يف الفقر 

إىل ا مااااح العااااام تقااااد  عيااااع املساااااعدات الالزمااااة إىل  ي لااااف - 25
أعااااله واختااااذ الرتتيباااات الالزماااة يف ا ماناااة  22اللجناااة املنشاااأ   وجاااف الفقااار  

 العامة هلذا الغرض؛
عو استعداده للنظر يف فرض تدابع أ رى  وجف ميثاا  يعرب - 26
املتحاااد   ااا يف ذلااات، يف علااة أماااور، تاادابع  ارياااة ضااد االحتااااد الاااوطين ا ماام 

لالساااااتقالل التاااااام  نغاااااوال وفااااارض  ياااااود علااااا  سااااافر ا فاااااراد التاااااابعح لالحتااااااد 
بأنااا   0222ناااوف رب /تشاااريو الثااااين 0ماااا   يفاااد ا ماااح العاااام حبلاااول  الاااوطين،

لتو اااااار إىل وأناااااا   ااااااد د افعَّالااااااة  د حتقيااااااق و ااااااال إطااااااالا النااااااار بصااااااور   ااااااد
لم و اااارارات جملااااس ا مااااو ذات اااااااام التفا ااااات الساااااااذ التاااااااأو التنفيااااااابش اتفاااااا
 الصلة؛

 مرجي
عااو اسااتعداده إلعاااد  النظاار يف التاادابع الااوارد  يف أيضااا   يعاارب - 27

إلطااالا النااار ود فعَّااال  أبلااغ ا مااح العااام بأناا   ااد حتقااق و ااال لااذا القاارار إذا
ا ااااه التنفياااذ التاااام التفا اااات السااالم  نغاااوال و ااارارات  يفإحاااراز تقااادم مل اااوس 

 جملس ا مو ذات الصلة؛
إىل ا مااااااااح العااااااااام أو يقاااااااادم إلياااااااا   جاااااااارد أو تسااااااااو   ي لااااااااف - 28
بفاارت  كافيااة  0223نااوف رب /تشااريو الثاااين 0حااال  باار  أي ذلاات، وعلاا  احلالااة

أنغاااوال عاااو احلالاااة يف تقريااارا   ،0223ديسااا رب /كاااانوو ا ول  05وكاااذلت  بااار 
تو ااايت  بشاااأو الااادور املقبااار لألمااام املتحاااد  يف ع لياااة  وتنفياااذ لاااذا القااارار، ماااع

الساالم، وإبقااااء جملاااس ا ماااو، يف غضاااوو ذلااات، علااا  علااام باااالت ورات بصاااور  
 منتظ ة؛
 .إبقاء املسألة  يد نظره يقرر - 22

بعد التصويت، أو اختاذ القرار متحداا   وذكر رثر امل لية املتحد ،
. عيس تص يم اجمللس عل  دعم الع لية الدميقراطية يف أنغوالباإلعا  ي

والتدابع املتهذ  ال يتقصد هباا معا باة احلركاة وإ اا يقصاد هباا إ ناا  يونيتاا 
ا ولويااات  ويف سااياا تأكيااده علاا  أو. بااأو تعااود إىل ع ليااة التفاااوض

اإلنسااااانية واضااااحة علاااا  حااااد سااااواء، أشااااار إىل أو حيومااااة بلااااده  ااااد 
 مليااوين جنياا  ل غااااة اإلنسااانية ال ارؤااة، وأهنااا ستوا اار تعهاادت بتقااد 

بااااااذل  صااااااارى جهاااااادلا لل ساااااااعد  يف ختفيااااااال املعانااااااا  اإلنسااااااانية يف 
 .55البلد ذلت

وأكااد رثاار الواليااات املتحااد  أو اجملت ااع الاادو  يعتاارب  ياااد  اليونيتااا 
مساا ولة عااو ا زمااة يف أنغااوال ولااو يتغاضاا  عااو حماوالهتااا املساات ر  لشااو 

عل  شعبها يف حماولة  و حتقق بالقو  العسيرية ما   تست ع أو حرب 
وأضا  أو يونيتا ةاف أو تفهام أو . تيسب  يف االنتهابات الدميقراطية

علا   اجمللس عل  استعداد لفرض املزيد مو اةزاءات ما   تعياال متاماا  
وأوضااا  أو . تنفياااذ اتفا اااات السااالم و ااارارات جملاااس ا ماااو ذات الصااالة

 .56إلنذار ا  عذلت لو ا
وأشااار رثاار االحتاااد الروسااي إىل أو القاارار الااذي كاااو جملااس ا مااو 
 د اختذه للتو يتي  لقياد  يونيتاا فر اة أ اع   و تعاود إىل سالوح طرياق 

أوض  أهنا إذا حاولت مر  أ رى  لين . التعامر احلق مع حيومة أنغوال
اتفا ااات الساالم، أو تتجنااف االمتثااال الياماار لاللتزامااات الااا تتضاا نها 

فرو فرض تدابع  وجاف الفصار الساابع ماو امليثااا تقضاي حبظار إماداد 
و ال إن  مو . يونيتا با سلحة والنفط واملنتجات النف ية سيصب  تلقاؤيا  

الضروري، إذا   يتحقق تقدم يف ع لياة الساالم، أو ينظار جملاس ا ماو 
تدابع  ارياة ضاد  يف اختاذ   وات إضافية  قتض  امليثاا،  ا يف ذلت

يونيتاااا، واحلاااد ماااو سااافر رثليهاااا وحظااار عياااع اإلمااادادات اةوياااة والربياااة 
والبحريااة إىل أنغااوال، باسااتثناء اإلماادادات الااا تااأذو هبااا حيومااة أنغااوال 

اةهاود الاا يباذهلا ا ماح العاام ورثلا  يعاز ز  ومو شأو القارار أو. مسبقا  
 .57للنزا  اااص مو أجر التو ر إىل تسوية سل ية

 01والحم رثر فرنسا أو اجمللس  د أع ا  السايد ساافي   مهلاة 
وأضاا  أو . ‘‘يست ع إىل  اوت العقار’’أمل  يف أو  أيام، وأعرب عو

مو شأو  رار كهذا أو يس   بر امة ع لية شاملة لألمم املتحد  حلفام 
 .58السلم واستعاد  السالم يف البلد

بياااو (: 3312اةلسااة ) 0223نااوف رب /تشااريو الثاااين 0املاا ر   المقرررر
 مو الرؤيس

 862بااااااااااالقرار وع ااااااااااال   ،0223أكتااااااااااوبر /تشااااااااااريو ا ول 27يف 
آ ر عو بعثة ا مام تقريرا   م ا مح العام إىل جملس ا مو،  دَّ (0223)

وأفاااد ا مااح العااام يف التقرياار بأناا  . 52املتحااد  الثانيااة للتحقااق يف أنغااوال
، اجت ع رثل  اااص مع وفد رفيع 0223سبت رب /أيلول 05و  02يف 

حاادي إعاالو أت ’’املستوى تابع ليونيتا يف أبيدجاو، وتلق  ا رتاحا بشاأو 
________ 

 .22و  20املرجع نفس ، الصفحتاو  55
انظاار أيضااا بيانااات راالااة أدىل هبااا رثلااو . 23و  22املرجااع نفساا ، الصاافحتاو  56

 .امل لية املتحد  واالحتاد الروسي وفرنسا
 .26إىل  22فس ، الصفحات املرجع ن 57
 .27املرجع نفس ، الصفحة  58
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اةانااااف لو ااااال إطااااالا النااااار يف املو ااااع يف عيااااع أحناااااء اإل لاااايم الااااوطين 
ودعااا . 022361ساابت رب /أيلااول 21مااو  يباادأ سااريان  اعتبااارا  ‘‘ ا نغااو 
إىل القيااام علاا  الفااور باارجراء منا شااات بشااأو عاادد مااو أيضااا   احاال اارت 

وأشاااار رثلااا  ااااااص، ماااع ذلااات، إىل أو . املسااااؤر السياساااية والعسااايرية
يتضاا و أي إشااار  إىل اإلطااار القااانوين لع ليااة الساالم و بااول  اال اارتاح ال

وأوجااا  التفاااالم الاااا د التو ااار إليهاااا يف  0222نتااااؤ  انتهاباااات عاااام 
بيااااو يونيتاااا كااااو   ااارارات جملاااس ا ماااو ذات الصااالة، وإىل أوأبيااادجاو و 

و ااال إطااالا باادال  مااو  مااو جانااف واحااد لو ااال أع ااال القتااال إعالنااا  
 22دت احليوماااااة، يف   ااااة السااااالم الاااااا  ااااادمتها يف و اااااد حااااادَّ . النااااار
: ، املباااادئ التالياااة حلاار أزماااة ماااا بعاااد االنتهاباااات0223سااابت رب /أيلااول

الااا احتلتهااا علاا  أو يتبااع ذلاات اإلجااراء  انسااحاب يونيتااا مااو ا راضااي
و ااااال إلطااااالا النااااار؛ ووجااااوب و ااااول املعونااااة اإلنسااااانية دو ااااا عاااااؤق 
واإلجالء الفوري للجرح  واملرض  وا جانف عقف و ال إطالا النار؛ 
ووجاااااااوب اإل ااااااارار بشاااااااير تاااااااام وم لاااااااق بصاااااااحة االتفا اااااااات وبنتااااااااؤ  

جهااااز  السااااياد  االنتهابااااات؛ ووجااااوب احاااارتام التشااااريعات الااااا ساااانتها أ
ويف و ات الحاق، أكادت منظ اة يونيتاا ماو . املنشأ  نتيجاة لالنتهاباات

،  اااااحة 0223أكتاااااوبر /تشاااااريو ا ول 6جديااااد، يف باااااال   اااااادر يف 
اتفا ااات السااالم كأساااس لع ليااة الساالم، ولينهااا أعرباات عااو اعتقادلااا 
بأناا  ينبغااي حتااديص تلاات االتفا ااات؛ وأكاادت مااو جديااد  بوهلااا لنتاااؤ  

ت، وذلاااات علاااا  الاااارغم مااااو أهنااااا تعتاااارب أو تلاااات االنتهابااااات االنتهابااااا
. لل فاوضات لاما   ر أساسا  مزور ؛ واعتربت أو بروتوكول أبيدجاو يشي  

يف علاااااااة أماااااااور أو امل سساااااااات الاااااااا أسااااااافرت عنهاااااااا أيضاااااااا   وذكااااااارت
االنتهاباااات ينبغاااي أو تعياااس مو اااال يونتياااا؛ وتعهااادت باحملافظاااة علااا  

واحاد؛ وأعلنات أهناا سات لف أو يتحقاق و ال إطاالا الناار ماو جاناف 
مرا باوو تاابعوو لألمام املتحاد ؛ وطلبات إىل امل ثار ااااص أو يعلاو  من 

ويف حاااااح رحاااااف امل ثااااار ااااااااص هباااااذه . تاااااارين اساااااتئنا  املفاوضاااااات
البيانااااات الصااااادر  عااااو يونيتااااا، فرناااا  أباااارز احلاجااااة إىل أو توضاااا  يونيتااااا 

 .بينها  رارات جملس ا مو مو فها بالنسبة لبعس اةوانف اهلامة، ومو
وأفااد ا ماح العااام باأو  اادر  بعثاة ا مام املتحااد  الثانياة للتحقااق يف 

مااااو احلالااااة العساااايرية بعااااد إعااااالو فعَّالااااة  أنغااااوال علاااا  التحقااااق بصااااور 
مااا يتعلااق  ويف. حماادود  عاادو ااال إطااالا النااار مااو جانااف واحااد تت  يونيتااا

تحااد ، عاملااة مااع املنظ ااات باحلالااة اإلنسااانية، أفاااد أو منظومااة ا ماام امل
ة،  ااد زادت معاادل تسااليم املعونااة الغوايااة إىل عيااع أجااازاء يااغااع احليوم

 .أنغوال
بأناا  عقاف املشااورات امليثفااة الاا أجرالااا أيضاا   وأفااد ا ماح العااام

رثل  اااص مع ا طارا  ا نغولياة والبلاداو املرا باة وبلاداو املن قاة، بادأ 
 25حثااات اسااات العية يف لوساااكا، زامبياااا، يف طرفااا الناازا  يف إجاااراء مبا

وبااالنظر إىل . ، حتاات رعايااة ا ماام املتحااد 0223أكتااوبر /تشااريو ا ول
________ 
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املفاوضااااات اةاريااااة، أو اااا  بررجاااااء فاااارض تاااادابع إضااااافية ضااااد يونيتااااا 
 قتض  الفصر السابع مو امليثاا عل  النحاو املنصاوص عليا  يف القارار 

وأو ا  كاذلت . ديس رب/ولكانوو ا  0، وذلت ح  (0223) 862
بزياااد  عاادد مااودفي بعثااة ا ماام املتحااد  الثانيااة للتحقااق يف أنغااوال الااذيو 
ساااايتم نشاااارلم يف حالااااة حاااادوع انفاااارال يف الوضااااع وساااايقوموو بتعزيااااز 

البعثاااااااااة علااااااااا  التحقاااااااااق ماااااااااو الت اااااااااورات الرؤيساااااااااية يف املياااااااااداو   ااااااااادر 
ويف الو ااااااات نفسااااااا ، أعااااااارب عاااااااو عزمااااااا  . مسااااااااعيهم احل ياااااااد  وباااااااذل
يف الته ااايط الضاااروري لل اااوارئ  غاااراض الزيااااد  احملت لاااة  دما   تااا ياملضااا
 اااااااااوام البعثاااااااااة، وذلااااااااات ماااااااااو أجااااااااار متياااااااااح ا مااااااااام املتحاااااااااد  ماااااااااو  يف

دوع تقااادم لااااام يف اااااة  صااااع  يف حالاااة حااااار  زمنيااااا اااالل فت االساااتجابة
 .ع لية السالم

، 0223ناوف رب / تشريو الثااين 0، املعقود  يف 3312ويف اةلسة 
وعقااف إ اارار . ا مااو تقرياار ا مااح العااام يف جاادول أع الاا أدرل جملااس 

طلبا ، إىل املشااركة بنااء  علا   جدول ا ع ال، دعا اجمللاس رثار أنغاوال،
الارأس )الارؤيس ووجَّا   .يف املنا شة بدوو أو ييوو لا  احلاق يف التصاويت

مث أعلو الرؤيس . 60انتباه أعضاء اجمللس إىل عد  وااؤق أ رى( ا  ضر
ماا باح أعضااء اجمللاس، باأو  أتذو ل ، عقف مشاورات أجريت يفأن   د 

يتد  بالبياو التا  باسم اجمللس
62: 

أكتااوبر /تشااريو ا ول 27نظار جملااس ا مااو يف تقريار ا مااح العااام املا ر  
0223 (S/26644)   862ماااااو من اااااوا القااااارار  28املقااااادم اساااااتجابة للفقااااار 

االساات العية اةاريااة يف لوسااااكا، باحملاداااات عل ااا   وأحاااط اجمللااس(. 0223)
زامبيااا، حتاات رعايااة ا ماام املتحااد ، والااا أرساالت إليهااا حيومااة أنغااوال واالحتاااد 

وي كاااد اجمللاااس تأيياااده التاااام . وفاااديو( يونيتاااا)الاااوطين لالساااتقالل التاااام  نغاااوال 
لألمااااح العااااام ورثلاااا  اااااااص يف جهودمهااااا الراميااااة إىل التو اااار يف أ اااارب و اااات 

اتفا ااااات ”وية لألزمااااة ا نغوليااااة عااااو طريااااق التفاااااوض يف إطااااار ريااااو إىل تساااا
 تعاونا   ا طرا  ا نغولية أو تتعاوو وي لف إىل. و رارات جملس ا مو“ السلم
 .الغاية مع ا مح العام ورثل  اااص حتقيقا  هلذهتاما  

كاااال ال ااارفح،  اااا مااا  را    ويالحااام جملاااس ا ماااو اإلجاااراءات الاااا اختاااذلا
ال شد  ا ع اال العداؤياة، ويارى أنا  ماو الضاروري أو يتهاذ ال رفااو فيها ختفي

اا ااوات الالزماااة الساااتئنا  املفاوضاااات املباشاار  للو اااول إىل تساااوية سااال ية، 
ار ااااااااال إطااااالا الناااااااق و ااااااااوأو يتفقااااا دوو تااااأ ع علاااا  ال راؤااااق الالزمااااة لتحقي

 .لقرارات جملس ا مووفقا   فعَّال يرااابش
تشاااريو  6يف “ يونيتاااا”باااالبال  الصاااادر عاااو عل اااا   ماااووحيااايط جملاااس ا 

ويعارب اجمللاس . مو تقريار ا ماح العاام 00اكتوبر واملشار إلي  يف الفقر  /ا ول
ماا يتعلاق   لق  إزاء ما ذكره ا مح العام مو أن    حيرز تقدم كا  بعاد يف عو

________ 
  اة عهورياة ’’إىل رؤايس جملاس ا ماو ماو رثار أنغاوال حييار هباا موجَّهة  رسالة 60

؛ ورساااالتاو موجهتااااو إىل ا ماااح العاااام ورؤااايس جملاااس (S/26492)‘‘ أنغاااوال إل ااارار السااالم
 (.S/26569و  S/26516)رثر أنغوال ا مو مو 

62 S/26677 . 
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الااف اجمللااس وي . بالتنفيااذ التااام التفا ااات الساالم و اارارات اجمللااس ذات الصاالة
ويعاارب اجمللااس . تتهااذ التاادابع الالزمااة لالمتثااال لقراراتاا  السااابقة بااأو“ يونيتااا”

عو استعداده للنظار يف أو يفارض علا  الفاور مزيادا  ماو التادابع  وجاف ميثااا 
تتعلااااق “ يونيتااااا”ا ماااام املتحااااد ، تتضاااا و يف علااااة أمااااور، فاااارض تاااادابع ضااااد 

تااابعح هلااا، يف أي و اات يالحاام فيااا  أو علاا  ساافر ا فاااراد ال بالتجااار ، و يااودا  
وتنفيااذ فعَّالااة  حبسااو نيااة لتنفيااذ و ااال إطااالا النااار بصااور  ال تتعاااوو“ يونيتااا”

تقريااار ماااو بنااااء  علااا   الصااالة، أو اتفا اااات السااالم و ااارارات جملاااس ا ماااو ذات
 .ا مح العام يف لذا الشأو

اإلنساانية  ويعرب جملس ا مو عو  لق  الشديد للتدلور اا ع يف احلالة
بيد أو را يشاجع  لاو ماا ورد يف تقريار ا ماح العاام ماو أو منظوماة . يف أنغوال

ا مااام املتحاااد   اااد متينااات ا و، بالع ااار ماااع الوكااااالت اإلنساااانية، ماااو زيااااد  
ويرحااااف . معاااادل تو اااايلها لل عونااااة الغوايااااة إىل عيااااع أحناااااء البلااااد زياااااد  كبااااع 

. اإلنساانية إىل مادينا كويتاو وأوامباو اجمللس باستئنا  تسليم شحنات اإلغاااة
تتعااااوو تعاوناااا  كاااامال  يف ضااا او تو اااير املسااااعدات  وي لاااف إىل ا طااارا  أو

يف عيااع أحناااء البلااد دوو وضااع أيااة عرا ياار، وأو  اإلنسااانية إىل عيااع ا نغااوليح
لض او أمو وساالمة ا فاراد التاابعح لألمام املتحاد   تتهذ عيع التدابع الالزمة

اإلنساانية وأو تلتازم بد اة بقواعاد القاانوو  ع ليات اإلغااة لم املشرتكح يفوغع 
اجملت ااع الاادو  لسااهاؤ  يف تقااد  املعونااة  ويثااين علاا . السااارية اإلنساااين الاادو 
ر بسرعة مزيدا  مو املعونة الغواياة أو يوف   مو اجملت ع الدو أيضا   الغواية وي لف

 .لتلبية االحتياجات املتزايد 

يشااااطر جملاااس ا ماااو ا ماااح العاااام رأيااا  ومفااااده أنااا  ينبغاااي لبعثاااة ا مااام و 
املتحد  الثانية للتحقق يف أنغوال أو تستجيف بسارعة  ي تقادم  اد يتحقاق يف 

ويشجع اجمللس ا مح العام علا  االضا ال  بته ايط ال اوارئ . ع لية السلم
عسااايرية وال بياااة ماااا يتعلاااق برميااااو زيااااد  العااادد الااارالو للعنا ااار ال العاجااار يف

وعنا ر الشرطة التابعاة لبعثاة ا مام املتحاد  الثانياة للتحقاق يف أنغاوال ماو أجار 
عهاااااا يف حالاااااة إحاااااراز تقااااادم كباااااع يف ع لياااااة السااااالم  اااااا يف ذلااااات االتصاااااال زْ وَ 

واجمللس عل  استعداد الختاذ  ارارات يف املساألة يف . باملسامهح احملت لح بقوات
 (.0223) 862 أذوو هبا  وجف القرارأي و ت مو فرت  الوالية امل

ح ال ساي ا اااادت  كاال ال رفااااااااااد عاو مناشااااااس ا مو ماو جديااااارب جملااااويع
يونيتاااا، أشاااد املناشاااد ، التقياااد بع لياااة السااالم الاااا ميياااو أو تااا دي إىل تساااوية 

 .“اتفا ات السلم”شاملة يف أنغوال عل  أساس 
يد نظره النشط وسيقوم باستعراض املو اال وسيبقي جملس ا مو املسألة  

كااانوو   05مااا يتعلااق باختاااذ املزيااد مااو التاادابع، يف موعااد أ صاااه  ماار  أ اارى يف
ديساا رب يف سااياا نظااره يف التقرياار املقااارر أو يقدماا  ا مااح العااام حبلاااول /ا ول
 (.0223) 862التارين ع ال  بالقرار  ذلت

القارار (:3323اةلساة ) 0223ديسا رب /كاانوو ا ول  05امل ر   المقرر
821 (0223) 

 862باااااااااالقرار وع اااااااااال   ،0223ديسااااااااا رب /كاااااااااانوو ا ول  02يف 
عاااو بعثاااة ا مااام تقريااارا   م ا ماااح العاااام إىل جملاااس ا ماااو،  ااادَّ (0223)

وأفاااد ا مااح العااام يف التقرياار بأناا  . 63املتحااد  الثانيااة للتحقااق يف أنغااوال
 25جرياات يف لوساااكا يف الفاارت  مااو قاااب اتصاااالت اساات العية أت يف أع
، حتاات رعايااة ا ماام املتحااد ، ويف 0223أكتااوبر /تشااريو ا ول 30إىل 

حضور رثلي دول املرا بة الثالع، بدأت مفاوضات مباشر  بح ال رفح 
: ، وكاااو جادول ا ع ااال ك ااا يلااي0223نااوف رب /تشاريو الثاااين 05يف 

كااااال ال ااارفح للصااايوح القانونياااة ذات الصاااالة، أي إعااااد  تأكياااد  باااول  
اتفا اااااات الساااااالم و ااااارارات جملاااااس ا ماااااو، وموا ااااالة تنفياااااذ االتفا اااااات 
واساتي ال أع ااال أبيادجاو بشااأو املساااؤر العسايرية، والشاارطة، وواليااة 

مااا يتعلااق باتفا ااات السااالم، واملصاااحلة  ا ماام املتحااد  ودور املاارا بح يف
ع ان ومياااو تو يااااااالنتهابيااة، وكااذلت حتديااد تاريالوطنياة وإجااراء الع ليااة ا

نشائت، النظار صة، كانت أت وتولت ةنة عسيرية  صل . بروتوكول لوساكا
اؤر العسيرية املدرجة يف جادول ااايف املبادئ العامة واحملدد  املتعلقة باملس

، انتهااااااااااات 0223ديسااااااااااا رب /كااااااااااانوو ا ول  01وبتاااااااااااارين .  ع ااااااااااالا
ت اااد املبااادئ العامااة واحملاادد  املتعلقااة برعاااد  اع املفاوضااات بااأو د ر يااا  

إحاااااالل و اااااال إطاااااالا الناااااار، واساااااتي ال تشااااايير القاااااوات املسااااالحة 
د علاا  ضاارور  إحاداع زياااد  كبااع  ال اارفح  ااد شادَّ  وكاااو كاال. ا نغولياة

يف مشاااااركة ا ماااام املتحااااد  مااااو أجاااار التحقااااق مااااو انسااااحاب القااااوات 
م  نغاااااوال وإيواؤهاااااا ور اااااد العسااااايرية لالحتااااااد الاااااوطين لالساااااتقالل التاااااا

ع وختاازيو وحراسااة ا ساالحة احلربيااة انسااحاهبا وإيواؤهااا، والتحقااق مااو عْاا
لالحتااااد الاااوطين لالساااتقالل التاااام  نغاااوال، واإلشااارا  علااا  ناااز  ساااالح 
الساااااياو املااااادنيح، والتحقاااااق ماااااو تشااااايير القاااااوات املسااااالحة والشااااارطة 

  .لبلدا نغولية وبسط إدار  ش وو الدولة يف عيع أحناء ا
وأكااااد ا مااااح العااااام أو اعت اااااد احليومااااة ويونيتااااا لل بااااادئ العامااااة 

وأو ااا  مااار  . لع لياااة الساااالم لامااا   ر إجناااازا  واحملاادد  بصاااور  ر ياااة يشاااي  
أ اارى بررجاااء فاارض تاادابع إضااافية ضااد يونيتااا  وجااف الفصاار السااابع 

عة الااااا حتققاااات ، علاااا  ضااااوء النتااااؤ  املشااااج  وأو اااا  أيضاااا   امليثاااااا ماااو
لوسااااكا، بت ديااااد بعثاااة ا ماااام املتحاااد  الثانيااااة يف أنغاااوال لفاااارت  االاااااة  يف

 .أشهر
ديسااااااااااا رب /كاااااااااااانوو ا ول  05املعقاااااااااااود  يف  3323ويف اةلساااااااااااة 

ودعاا . ، أدرل جملس ا مو تقرير ا ماح العاام يف جادول أع الا 0223
طلبااا ، إىل املشااااركة يف بنااااء  علاا   الاارؤيس،  وافقاااة اجمللااس، رثااار أنغااوال،

( الصاح)الارؤيس وجَّا   مث. شة بادوو أو يياوو لا  احلاق يف التصاويتاملنا
عد  الل مشاورات انتباه أعضاء اجمللس إىل نص مشرو   رار كاو  د أت 

 .62سابقة
وتيلاام رثاار الربازياار،  باار التصااويت، فقااال إناا  يف أعقاااب اعت اااد 
تااادابع ضاااد يونيتاااا  وجاااف الفصااار الساااابع، حتسااانت إىل حاااد ماااا احلالاااة 

يف أنغوال، حبيص اخنفضت ا ع ال العسيرية، وحتقق تقدم نس   العامة
ي كاد أمهياة  ولاذا ماا. يف ا نش ة اإلنسانية واست نفت حمادااات الساالم

________ 
63 A/26872  وAdd.1. 
62 S/26877. 
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احارتام اإلطاار القاانوين والسياساي الااذي أنشاأه اجمللاس لتعزياز السااالم يف 
و اااد أعااااد مشااارو  القااارار تأكياااد اساااتعداد جملاااس ا ماااو الختااااذ . أنغاااوال
و ااال إناا   .ءات يف أي و اات وفاارض تاادابع أ اارى، عنااد اال تضاااءإجاارا

للشات ال ماو  ةف عل  اجمللاس أو ي كاد ويعازز التزاما   اا ال ياد  جمااال  
أجااار دعااام املفاوضاااات فحساااف، بااار وكاااذلت لل ساااامهة بقااادر كباااع يف 

ماااا يتعلاااق بالتوسااايع املتو اااع  ويف .إنفااااذ أي اتفااااا حمت ااار باااح ال ااارفح
حااد  يف أنغااوال،  ااال إو وفااد بلااده يشااجع ا مااح العااام لوجااود ا ماام املت

علااا  الشااارو  يف وضاااع اا اااط االحتياطياااة الالزماااة وإعاااداد تو ااايات  يف 
  .65أ رب و ت ريو

و الااات رثلاااة الوالياااات املتحاااد  إنااا  ال يااازال يتعاااح علااا  احليوماااة 
 وحيتااال كااال. ويونيتاا أو يعاةااا املسااألة الصاعبة املتعلقااة باملصاااحلة الوطنياة

ال اارفح إىل الااد ول يف لااذه املرحلااة احلا ااة مااو املفاوضااات بااروح مااو 
إىل تلقاااي أيضاااا   ك اااا أو اجملت اااع الااادو  سااايحتال لاااو. التوافاااق واملروناااة

ريااد مناا  أو يساااعد بالسااالم إذا أت  إشاارات  ويااة علاا  أهن ااا ملتزماااو فعاال  
 .66يف تنفيذ اتفاا سالم حمت ر

 اد باإلعاا  بو اف  للتصاويت واعتت رح مشارو  القارار وبعد ذلات طتا
 :، ويف ما يلي نص (0223) 821القرار 

 ، جملس ا مو إوَّ 
، 0220مااااايو /أيااااار 31املاااا ر  ( 0220) 626تأكيااااد  راراتاااا   إذ يعيااااد

املا ر  ( 0222) 785، و 0222ماارس / آذار 22امل ر  ( 0222) 727 و
ريو تشاااااااا 31املاااااااا ر  ( 0222) 723، و 0222أكتااااااااوبر /تشااااااااريو ا ول 31

ينااااااااير /كاااااااانوو الثاااااااين  22املاااااا ر  ( 0223) 812 ، و0222ناااااااوف رب /الثاااااااين
 823، و 0223مااااااااااااااااااااااارس /آذار 02املااااااااااااااااااااا ر  ( 0223) 800، و 0223

املااااااااااا ر  ( 0223) 832 ، و0223أبريااااااااااار /نيسااااااااااااو 31املااااااااااا ر  ( 0223)
، 0223يولياااا  /متااااوز 05املااا ر  ( 0223) 850، و 0223يونياااا  /حزياااراو 0
 ،0223سبت رب /أيلول 05امل ر  ( 0223) 862 و

تشاااااريو  0إىل البيااااااو الاااااذي أدىل بااااا  رؤااااايس جملاااااس ا ماااااو يف  وإذ يشااااع
 ،0223 نوف رب/ الثاين

 ،0223ديس رب /كانوو ا ول  03يف تقرير ا مح العام امل ر   و د نظر
قهاااا علااا  التنفيااذ التاااام التفا اااات السااالم ا مهياااة الااا يعل   وإذ ي كااد جماااددا  
 ذات الصلة،ولقرارات جملس ا مو 

باساااااااتئنا  املفاوضاااااااات املباشاااااار  يف لوسااااااااكا حتااااااات رعاياااااااة  وإذ يرحااااااف
مااااااو جانااااااف حيومااااااة أنغااااااوال حاليااااااا   املتحااااااد ، وباااااااةهود الااااااا تبااااااذل ا ماااااام

الااااااوطين لالسااااااتقالل التااااااام  نغااااااوال للتو اااااار إىل تسااااااوية عااااااو طريااااااق  واالحتاااااااد
 التفاوض،

________ 
65 S/PV.3323. 
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علااا  اةهاااود الاااا يباااذهلا ا مااح العاااام ورثلااا  ااااااص الرامياااة إىل  وإذ يثااين
حااار ا زماااة ا نغولياااة يف أ ااارب و ااات رياااو، عاااو طرياااق التفااااوض، ويف إطاااار 

 اتفا ات السلم و رارات جملس ا مو ذات الصلة،
باااإلجراءات الااا اختااذلا كااال ال اارفح،  ااا يف ذلاات احلااد  عل ااا   وإذ حياايط

فعَّاال  ساوره بالغ القلق  ن    يتم التو ار بعاد إىل و االمو القتال، ليو إذ ي
 إلطالا النار،
ين باااال حتفااام، ااد الوطاااااااااول االحتااااااا علااا   بااااااقها يعل  اااااة الااااااا مهي وإذ ي كاااد

 31يف الاا أتجريات  حسب ا ا رتح جملس ا ماو، نتااؤ  االنتهاباات الدميقراطياة
تامااا   تحااد ، والتاازام االحتاااد التزامااا  حتاات إشاارا  ا ماام امل 0222ساابت رب /أيلااول

 باتفا ات السلم وبقرارات اجمللس ذات الصلة،
 ببالغ القلق إزاء است رار احلالة اإلنسانية اا ع ، أيضا   وإذ يشعر

التزامااااا  باحلفااااااع علااااا  وحاااااد  أنغاااااوال وساااااالمتها  وإذ ي كاااااد ماااااو جدياااااد
 اإل لي ية،
ديسااااا رب /كاااااانوو ا ول  03بتقريااااار ا ماااااح العاااااام املااااا ر   يرحاااااف - 0
 ؛0223
قهاااا علااا  حااار النااازا  يف أنغاااوال ا مهياااة الاااا يعل   ي كاااد مااار  أ ااارى - 2

التفا اات السالم  نغاوال، و ارارات جملاس ا ماو ذات  بالوساؤر السل ية، طبقاا  
لتاازام ال اارفح علاا  موا االة إبااداء املرونااة يف املفاوضااات واال الصاالة، وحيااص كااال

 بالسلم؛
متديااد الواليااة احلاليااة لبعثااة ا ماام املتحااد  الثانيااة للتحقااق يف  ريقاار   - 3

 ؛0222مارس /آذار 06أنغوال ح  
اسااتعداده للقيااام، حسااف اال تضاااء، باسااتعراض  ي كااد مااو جديااد - 2

الوالياااة احلالياااة للبعثاااة لياااي يقااارر ماااا إذا كانااات البعثاااة  اااادر  علااا  االضااا ال  
 ه تهااا بفعاليااة، مااع مراعااا  أي تقاادم حماارز يف ساابير إ اارار الساالم يف البلااد يف 

 موعد مبير؛
 أمهيااة مه ااا بااذل املساااعي احل يااد  والوساااطة اللتااح ي كااد جمااددا   - 5

تعاد  و ااال إطااالا اااايضا لع هب ااا ا ماح العااام ورثلاا  ااااص والبعثااة هبااد  اس
لم ماااااو أجااااار التنفيااااذ التاااااام التفا اااااات السااااالم اااااااااة الساااااااااتئنا  ع لياااااااااالنااااار واس

 ولقرارات اجمللس ذات الصلة؛
إىل ال اارفح الوفاااء بااللتزامااات الاا أ ااذالا علاا  عاتقه ااا  ي لاف - 6
ات يف لوساااكا، وحيثه ااا علاا  أو ميارسااا أ صاا   اادر ريااو مااو يف احملادااا فعااال  

عيااااع الع ليااااات العساااايرية ملنااااع تعااااريس فااااورا   ضاااابط الاااانفس وعلاااا  أو يو فااااا
السياو املدنيح يف أنغوال ملزيد مو املعانا  وإحلااا مزياد ماو اااراب باال تصااد 

واملساااتدام ال علااا  االتفااااا علااا  طراؤاااق للو اااال الفعَّاااأيضاااا   ا نغاااو ، وحيثه اااا
لقااارارات اجمللاااس ذات الصااالة، وعلااا  عقاااد تساااوية وفقاااا   إلطاااالا الناااار وإ اااراره
 سل ية بأسر  ما مييو؛

 إىل ا مااح العااام أو يبلاغ اجمللااس  جاارد أو ياتم إ اارار و ااال ي لاف - 7
، بالتقاادم 0222فرباياار /شااباط 0إلطااالا النااار، وعلاا  أي حااال حبلااول فعَّااال 

اااات لوساااكا،  ااا يف ذلاات تقااد  تقرياار عااو التقاادم الااذي حياارزه ال رفاااو يف حماد
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إلطاالا الناار، وتنفياذ  ارارات فعَّاال  احملارز يف تعزياز ع لياة السالم، وإ ارار و اال
 اجمللس ذات الصلة واتفا ات السلم؛

بااااا وات الاااا اختاااذلا ا ماااح العاااام لبااادء الته ااايط  عل اااا   حيااايط - 8
عهااا يف حالااة إحااراز تقاادم  زْ للبعثااة لوَ االحتياااطي إلميانيااة تعزيااز العنا اار احلاليااة 

دوريااا  يف لااذا تقرياارا   كبااع يف ع ليااة الساالم، وي لااف إلياا  أو يقاادم إىل اجمللااس
 الصدد؛
ومساااتدام فعَّاااال  اساااتعداده يف حالاااة إ ااارار و اااال ي كاااد مااار  أ ااارى - 2

السرعة يف أي تو اية يقادمها ا ماح العاام علا    جْ وَ  إلطالا النار للنظر عل 
 الته يط االحتياطي؛أساس ذلت 
كذلت ضرور  تو ير املساعد  اإلنسانية دوو عاؤق   ي كد جمددا   - 01

 إىل عيع السياو املدنيح الذيو حيتاجوهنا؛
باإلجراءات الاا اختاذلا ا ماح العاام لتنفياذ   اة تقاد   يرحف-  00

 املساعد  اإلنسانية ال ارؤة؛
املتحااد  واملنظ ااات علاا  الاادول ا عضاااء ووكاااالت ا ماام  يثااين - 02

يف جهااود اإلغاااة، ويناشاد بقاو  عياع الاادول  غاع احليومياة الاا أساه ت فعاال  
ا عضاء ووكاالت ا مم املتحاد  واملنظ اات غاع احليومياة أو تقادم إىل أنغاوال 

 مو مساعدات لتلبية االحتياجات اإلنسانية املتزايد ؛ بسرعة مزيدا  
ول بالتنفياذ التاام  حياام الفقار  التازام عياع الاد ي كد مو جديد - 03

 ؛(0223) 862مو القرار  02
يف ضااااوء املفاوضااااات املباشاااار  اةاريااااة بااااح ال اااارفح عاااادم  يقاااارر - 02

القيااااااام يف الو اااااات احلاضاااااار بفاااااارض التاااااادابع اإلضااااااافية ضااااااد االحتاااااااد الااااااوطين 
، (0223) 862ماااو القااارار  26لالساااتقالل الاااوطين  نغاااوال الاااوارد  يف الفقااار  

اساااتعداده للنظااار يف أي و ااات يف اختااااذ   اااوات أ ااارى يف  كاااد جماااددا  لينااا  ي  
ا بفارض لاذه التادابع اإلضاافية ضوء أماور ماو بينهاا تو اية ماو ا ماح العاام إمَّا

 ؛ا باستعراض التدابع امل بقة حاليا  وإمَّ 
 .أو يبقي املسألة  يد نظره يقرر - 05

وفااد بلااده إذ يضااع يف  وتيلاام رثاار فرنسااا بعااد التصااويت، فقااال إوَّ 
االعتبااار التقاادم اليبااع الااذي د إحاارازه يف ع ليااة السااالم، فقااد  ااولت 

وأعاارب عااو . لصاا  القاارار الاذي يرجاائ فاارض تادابع إضااافية ضااد يونيتاا
وتاا دي إىل اتفاااا شااامر يرمااي إىل  ا ماار يف أو تنتهااي املفاوضااات  ريبااا  

فرنسا مستعد   و ال إوَّ . إهناء القتال وإعاد  إحالل الدميقراطية يف البلد
للنظاار بعااح الع ااال يف إميانيااة أو تقااوم ا ماام املتحااد  باادور نشااط يف 

 .67تنفيذ اتفاا
ورحااااف رثاااار االحتاااااد الروسااااي باسااااتئنا  املفاوضااااات املباشاااار  يف 
لوساااكا وباااحللول التوفيقيااة اهلامااة الااا تو اار إليهااا ال رفاااو  ااا يف ذلاات 

دد  لو ااااال إطااااالا النااااار وتشاااايير االتفاااااا علاااا  املبااااادئ العامااااة واحملاااا
  الشارط ا وَّ  مو رأي وفاد بلاده أوَّ  و ال إوَّ  .القوات ا نغولية املسلحة

________ 
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للتو اااار إىل تسااااوية سااااال ية يت ثاااار يف امتثاااااال يونيتااااا علااااا  حنااااو كامااااار 
التفا اااااات السااااااالم واعاااااارتا   ادهتاااااا علاااااا  حنااااااو غاااااع مشااااااروط بنتاااااااؤ  

لنحو الواجف  ي حماولة وينبغي أو يتصدى اجمللس عل  ا. االنتهابات
ماااو يونيتاااا لتاااأ ع ع لياااة الساااالم وذلااات بعاااد  وسااااؤر ماااو بينهاااا فااارض 

 .68تدابع إضافية عل  النحو املنصوص علي  يف القرار

بيااااو ماااو (: 3325اةلساااة ) 0222فربايااار /شاااباط 01املااا ر   المقررررر
 الرؤيس

م ،  ااادَّ (0223) 821باااالقرار وع اااال   ينااااير،/كاااانوو الثااااين  22يف
عااااو بعثااااة ا ماااام املتحااااد  الثانيااااة تقرياااارا   ا مااااح العااااام إىل جملااااس ا مااااو

حمادااات لوسااكا  وذكار ا ماح العاام يف التقريار أوَّ . 62للتحقق يف أنغوال
دَّعااي أهنااا  اديساا رب /كااانوو ا ول  03 ااد تو فاات بعااد حماولااة اغتيااال يف 
و كانو   20واست نفت لفرت   صع  يف . كانت تستهد  السيد سافي  

وفدت إىل املن قاة لصت بعثة لتقصي احلقاؤق أت ديس رب بعد أو  َ /ا ول
بغااار  جويااة علاا   إىل أناا  رغاام أو القااوات اةويااة احليوميااة  اماات فعااال  

موا ااع يونيتااا، لاايس مثااة دلياار مواااوا باا  و اااطع علاا  أو احليومااة كاناات 
كاااانوو   23قااات احملادااااات يف وبعاااد أو عتل  . تناااوي  تااار السااايد ساااافي  

 0222ينااااااير /كاااااانوو الثااااااين  5، اسااااات نفت يف 0223ديسااااا رب /ولا 
للنظر يف بند جادول ا ع اال املتعلاق بالشارطة وانتهات باعت ااد املباادئ 

 .العامة وااا ة هلذا البند
وأشااااار ا مااااح العااااام إىل أناااا  بااااالرغم مااااو التقاااادم احملاااارز يف امليااااداو 

لاااا  احاااارتام وحااااص ال اااارفح ع. السياسااااي، اساااات رت احلالااااة يف التاااادلور
أاناااء املفاوضااات ورارسااة أ صاا   اادر مااو فعااال   قاادتااللتزامااات الااا عت 

وذكار . ضبط النفس، ووضع حد عل  الفور ة يع الع ليات العسايرية
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 ستبر إعاد  إدمال أفراد يونيتا يف احليوماة وإدار  شا وو 

وأبلاااغ ا ماااح العاااام عاااو إحاااراز تقااادم كباااع يف أنشااا ة املسااااعد  . الدولاااة
اإلنسااااانية الااااا تضاااا لع هبااااا وكااااااالت ا ماااام املتحااااد  واملنظ ااااات غاااااع 

ط ماااع ذلااات ا ضاااواء علااا  احليومياااة يف عياااع أحنااااء أنغاااوال ولينااا  سااالَّ 
ااا ة إىل تعزياااز  ااادرهت ا علااا  معاةاااة االحتياجاااات الضاااه ة احلاجاااة امللحَّ

فريقااااا  مااااو  بااااعيو مااااو ا ماااام  و ااااتم بااااالقول إوَّ . للسااااياو ا نغااااوليح
  بزيااااااار  إىل لوساااااااكا ولوانااااااادا إلجااااااراء تقيااااااايم أوَّ مااااااا  را   املتحااااااد   ااااااام

لالحتياجاااات املتعلقاااة خب  ااا  لل اااوارئ يف حالاااة ماااا إذا د التو ااار إىل 
 .ية شاملةتسو 

، أدرل 0222فربايااار /شااباط 01، املعقااود  يف 3335ويف اةلسااة 
ودعا الارؤيس،  وافقاة . جملس ا مو تقرير ا مح العام يف جدول أع ال 

________ 
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طلبا ، إىل املشااركة يف املنا شاة بادوو أو بنااء  علا   اجمللس، رثار أنغاوال،
أتذو لاا ،  أناا   ااد( جيبااوي)مث ذكاار الاارؤيس . ييااوو لاا  احلااق يف التصااويت
ما بح أعضاء جملس ا مو، بأو يد  بالبيااو  بعد مشاورات أجريت يف
 :71التا  نيابة عو اجمللس

نظاار جملااس ا مااو يف تقرياار ا مااح العااام عااو بعثااة ا ماام املتحااد  الثانيااة 
( 0223) 821املقاادم ع ااال  بقاارار اجمللااس ( S/1994/100)للتحقااق يف أنغااوال 

 .0223 يس ربد/ كانوو ا ول  05امل ر  
ويثااااااااين اجمللااااااااس علاااااااا  ا مااااااااح العااااااااام ورثلاااااااا  اااااااااااص وكبااااااااع املاااااااارا بح 

يف لوسااااااكا حاليااااا   ةهااااودلم ماااااو أجاااار إجنااااااح املباحثااااات الاااااداؤر  العساااايريح
، (يونيتااااااا)حيومااااااة أنغااااااوال واالحتاااااااد الااااااوطين لالسااااااتقالل التااااااام  نغااااااوال  بااااااح

“ بااااز اتفااااا دي” وداؤ اااة للنااازا ، يف إطاااارفعَّالاااة  التو ااار إىل تساااوية هباااد 
علاااا  جهااااود الاااادول أيضااااا   و اااارارات جملااااس ا مااااو ذات الصاااالة، ويثااااين اجمللااااس

الاااااثالع لع لياااااة السااااالم يف أنغاااااوال وجهاااااود منظ اااااة الوحاااااد  ا فريقياااااة  املرا باااااة
اجملااااور  يف دعاااام حمادااااات لوساااااكا، ويشاااجعهم علاااا  املضاااي يف لااااذه  والااادول
 .اةهود

 ا و يف حماداااااات لوساااااكا،ويالحاااام اجمللااااس التقاااادم الااااذي حتقااااق حاااا  
عااو ال راؤااق، املتعلقااة جب يااع فضااال   اعت اااد املبااادئ العامااة واحملاادد ،و صو ااا  

ويااادعو . القضاااايا العسااايرية و ضاااايا الشااارطة امل روحاااة علااا  جااادول ا ع اااال
وي لاف منه ااا أو . اجمللاس ال ارفح إىل  دياد التزامه اا بتحقياق تساوية سال ية

 لوسااكا هباد  التو ار بصاور  عاجلاة إىل و اال يضاعفا جهودمها يف حماداات
وداؤاام إلطااالا النااار واالنتهاااء مااو الع اار يف النقاااط البا يااة علاا  جاادول فعَّااال 

 .ا ع ال وإبرام تسوية سل ية دوو تسويال

ويعرب اجمللس عو  لق  البالغ إزاء تيثيال ا ع ال القتالية، وخبا اة إزاء 
 -أنغوال، ال ساااي ا يف كيوتاااو انااادال  نشااااط عسااايري   اااع يف عاااد  موا اااع بااا

 .ويشعر با سال للهساؤر اليبع  يف ا رواح وتدمع امل تليات. يب
اال وي كد اجمللس أو السبير الوحيد لتحقيق و ال إلطالا النار يياوو فعَّا

اتفا اااااااا  شاااااااامال   عااااااااللتحقاااااااق واالسااااااات رار لاااااااو أو ياااااااربم ال رفااااااااو ويو َّ  و اااااااابال  
االلتزامااااات الااااا اتفقااااا عليهااااا بالفعاااار، يف  وياااادعو ال اااارفح إىل احاااارتام .للساااالم

لوساااااكا، وإىل رارسااااة أ صاااا   اااادر مااااو ضاااابط الاااانفس والتو ااااال الفااااوري عااااو 
ا ع ااال العساايرية اهلجوميااة، وااللتاازام با تتااام حماداااات لوساااكا بصااور   عيااع
 .عاجلة

ويرحااف اجمللاااس بالتحساااو الااذي طااارأ علااا  تو ااير املعوناااة اإلنساااانية إىل 
. يف أنغاوال، وإو كااو ياادرح أو احلالاة العاماة ال تازال   ااع  الساياو املتضارريو

وحياااااص اجمللاااااس ال ااااارفح علااااا  موا ااااالة التعااااااوو ماااااع وكااااااالت ا مااااام املتحاااااد  
واملنظ ااات غااع احليوميااة يف ضاا او تو ااير إماادادات اإلغااااة اإلنسااانية باادوو 

اإلساهام ويادعو اجملت اع الادو  إىل . عواؤق وتوفع ا مو الالزم لتوزيعها بيفااء 
 .بسهاء يف جهود املعونة اإلنسانية يف أنغوال

________ 
71 S/PRST/1994/7. 

وي لاااااف جملاااااس ا ماااااو إىل ا ماااااح العاااااام أو ي لعااااا  بصاااااور  آنياااااة علااااا  
ويعياد تأكياد اساتعداده للنظار . الت ورات يف حماداات السالم الاداؤر  يف لوسااكا

ك ااا . يف أي تو اايات مااو ا ماح العااام ماا  د إباارام اتفااا بااح ال اارفح ساريعا  
لقراراتااااا  وفقاااااا   ي كاااااد ماااااو جدياااااد اساااااتعداده للنظااااار يف اختااااااذ إجاااااراءات أ ااااارى

 .السابقة
 .وسيبقي اجمللس املسألة  يد نظره

 213القارار  (:3351اةلساة ) 0222ماارس /آذار 06املا ر   لمقرررا
(0222) 

م ،  ااادَّ (0223) 821باااالقرار وع اااال   ،0222ماااارس /آذار 2يف 
عاو بعثاة ا مام املتحاد  الثانياة للتحقاق يف تقريرا   ا مح العام إىل اجمللس

وذكاار ا ماح العااام يف التقريار أناا   اد د التو اار إىل اتفاااا يف . 70أنغاوال
فربايااار بشاااأو املباااادئ العاماااة املتعلقاااة باملصااااحلة الوطنياااة وأو /شاااباط 07

ااااملفاوضاااات  علااا  املباااادئ احملااادد ، وعلااا  ا  اااص مشااااركة حالياااا   زترك 
وذكر كاذلت أو احلالاة العسايرية ماا زالات . يونيتا يف إدار  ش وو الدولة

متفجر  وأو القتال مست ر مع تبايو مستويات شدت  يف عد  مقاطعات 
بيااااد أو احلالاااة اإلنسااااانية العامااااة يف . راااا يعر اااار أنشااا ة اإلغااااااة ال ارؤاااة

سااانت يف ا شاااهر ا  اااع  نتيجاااة لزيااااد  يف املسااااعد  املتعااادد  أنغاااوال حت
  .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 

ر مااو املرونااة يف معاةااة املساااؤ ك ااا أو عليه ااا أو يبااديا مزياادا  . الاانفس
ما يتعلق  سألة املصاحلة الوطنية،  املتبقية يف جدول ا ع ال وخبا ة يف

واساااتي ال الع لياااة االنتهابياااة وإعاااااد  إنشااااء اإلدار  الوطنياااة يف كاماااار 
وشاااادد ا ماااح العااااام علااا  أو بعثاااة ا ماااام املتحاااد  الثانيااااة . أحنااااء البلاااد

اريااااة، يف جهااااود السااااالم اة أساساااايا   للتحقااااق يف أنغااااوال تشااااير عااااامال  
 وأو ااا . وأو ااا  بت ديااادلا بقوامهاااا الااارالو لفااارت  االااااة أشاااهر إضاااافية

وام البعثاة علا  أو جملس ا مو بأو ياأذو ماو حياص املبادأ بزيااد    اأيضا  
ماا  د التو ااار إىل  إالَّ  أو ا فااراد اإلضاااافيح لااو يتنشاااروا ييااوو مفهوماااا  

 .72اتفاا سالم شامر
، أدرل 0222ماااااارس /آذار 06، املعقاااااود  يف 3351ويف اةلساااااة 

ودعا الارؤيس،  وافقاة . جملس ا مو تقرير ا مح العام يف جدول أع ال 
طلبا ، إىل املشااركة يف املنا شاة بادوو أو بنااء  علا   اجمللس، رثار أنغاوال،

انتباه أعضاء جملس ( فرنسا)الرؤيس وجَّ   مث. ييوو ل  احلق يف التصويت
 .73عااد  ااالل مشاااورات سااابقةأت ا مااو إىل نااص مشاارو   اارار كاااو  ااد 

________ 
70 S/1994/282  وAdd.1. 
 .مزيد مو املعلومات؛ انظر الفصر السابعل طال  عل   72
73 S/1994/298. 
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ااا   موجَّهاااة  0222ماااارس /آذار 2إىل رساااالة م ر اااة أيضاااا   انتباااالهمووجَّ
ماااو رثلاااي أنغاااوال، والربازيااار، والربتغاااال، والااارأس ا  ضااار، وسااااو تاااومي 

سااااااو، وموزامبياااااق حييلاااااوو هباااااا البيااااااو املشااااارتح يب -نساااااي ، وغينياااااا يوبر 
اطقااة بالربتغاليااة، وإىل رسااالة لالجت ااا  ا ول لااوزراء  ارجيااة البلااداو الن

، موجَّهة مو رثر أنغاوال ينقار هباا رساالة 0222مارس /آذار 06م ر ة 
والرسااالتاو كلتامهااا موجهتاااو ، مااارس/آذار 05رؤاايس أنغااوال م ر ااة  مااو

 .72إىل ا مح العام

و اال رثار أنغااوال إو اجمللاس اعت اد  ااالل العاامح الساابقح عشاار  
احلالااة يف أنغااوال، ووضااع تاادابع إجباريااة     اارارات وعااد  بيانااات بشااأو

ولاذا، ةاف علا  اجملت اع الادو  أو يساتهدم عياع . متتثر هلا يونيتا أبادا  
الوسااااؤر املتاحاااة  وجاااف القاااانوو الااادو  ليفالاااة عااادم اسااات رار معا باااة 

لااااوس االسااااتيالء علاااا  ’’السااااياو ا نغااااوليح بساااابف أط ااااا  منظ ااااة و
ال إنا  ةاف علا  حيوماة أنغاوال أو تثبات و ا. املستبد بقادهتاا“ السل ة

مو ناحيتها ع ق التزامها برعاد  إحالل السالم واملصاحلة الوطنية ونشر 
و اال إو حيوماة أنغاوال عرضات يف ا وناة ا  ااع  . الدميقراطياة يف البلاد

عل  يونيتا أربع حقاؤاف وزارياة ووساة منا اف ناؤاف وزيار تشا ر وزار  
ات املركزيااااااة وحيومااااااات املقاطعااااااات الاااااادفا  علاااااا  مسااااااتويات احليوماااااا

“ غااع وا عااي”غااع أو يونيتااا ردت لألسااال  قاارتح . واحليومااات احملليااة
حبيااص طلباات رؤاسااة بعااس حيومااات املقاطعااات وكااذلت عااد  وزارات 

ولااااااو نفااااااذت لااااااذه امل البااااااات بتقاساااااام الساااااال ة علاااااا   اااااادم . رؤيسااااااية
ماااااااااااااو الشااااااااااااات علااااااااااااا  الع لياااااااااااااة   لقااااااااااااا  ذلااااااااااااات داااااااااااااالال   املسااااااااااااااوا 
الدميقراطيااااااااة و رسااااااااي سااااااااابقة   ااااااااع  حيااااااااص سيشاااااااااجع  االنتهابيااااااااة
و اااا أو يونيتاااا   تباااد . علااا  شاااو احلااارب إلحاااراز حااار رااااار اااساااريو

اإلراد  السياسااااية علاااا  فااااس الناااازا  الااااذي بدأتاااا ، تاااارى حيومااااة أنغااااوال 
. ا واو  اااااد حااااااو للنظااااار يف جم وعاااااة اانياااااة ماااااو اةااااازاءات ضاااااادلا أو

أ صااااااااا  الساااااااااتي ال  أجاااااااااال  أو حيااااااااادد ا  اااااااااااااأيض س ياااااااااوداااااااااااااجملل ولعااااااااار
 .75املفاوضات

ااا(0223) 862للقااارار وفقاااا    وذكااار رثااار جيباااوي أنَّااا ذ ، الاااذي اختت
 وجف الفصر السابع، ةف عل  عيع الدول أو متتنع عو بياع وتورياد 
ا سااااااالحة واملعااااااادات العسااااااايرية إىل أنغاااااااوال، وأعااااااارب عاااااااو  لقااااااا  إزاء 

 إعااااااااااااد  اإلماااااااااااداد العسااااااااااايري الاااااااااااذي حيااااااااااادع يف أنغاااااااااااوال مساااااااااااتوى
ي و ااااال إو لااااذه االنتهاكااااات تااااذك  .  ااااار  للقاااارار املااااذكور انتهاااااح يف

ز  ااادر  اة ياااع، وخبا اااة يونيتاااا، علااا  االمتناااا  عاااو احلااارب وتعاااز   ناااعاو
 .76االتفاا

 اد باإلعاا  بو اف  رح مشارو  القارار للتصاويت واعتت وبعد ذلات طتا
 :، ويف ما يلي نص (0222) 213القرار 

________ 
72 S/1994/263  وS/1994/299. 
75 S/PV.3350  03إىل  6الصفحات. 
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 ؛جملس ا مو إوَّ 
وعياع  0220مايو /أيار 31امل ر  ( 0220) 626 راره  تأكيد إذ يعيد

 ؛القرارات الالحقة ذات الصلة
/ شاااباط 01إىل البيااااو الاااذي أدىل بااا  رؤااايس جملاااس ا ماااو يف  وإذ يشاااع

 ؛0222 فرباير
 ؛0222مارس /آذار 2يف تقرير ا مح العام امل ر   و د نظر

نفيااذ التاااام التفا اااات السااالم قهاااا علااا  التا مهياااة الااا يعل   وإذ ي كااد جماااددا  
 ؛ نغوال و رارات جملس ا مو ذات الصلة

لألماام املتحااد  يف أنغااوال وفعَّااال  مااا لوجااود مساات ر أيضااا   وإذا ي كااد جمااددا  
ماااو أمهياااة يف الظااارو  الرالناااة لتعزياااز ع لياااة السااالم ودفاااع عجلاااة التنفياااذ التاااام 

 ؛السلم التفا ات
ريااره مااو تقاادم حماارز يف احملاداااات  ااا و ااف  ا مااح العااام يف تق وإذ يرحااف

اةارية يف لوساكا بح حيومة أنغوال واالحتااد الاوطين لالساتقالل التاام  نغاوال، 
  وجاا برعاياة ا ماام املتحااد ، وإذ حياص ال اارفح علاا  امتااام ع لياة التفاااوض علاا 

 ؛السرعة
علاا  اةهااود الااا يبااذهلا ا مااح العااام ورثلاا  اااااص حلاار ا زمااة  وإذ يثااين

ا نغوليااة يف أ اارب و اات ريااو، عااو طريااق التفاااوض، يف إطااار اتفا ااات الساالم 
 ؛الصلة و رارات جملس ا مو ذات

علااااا  جهاااااود الااااادول املرا باااااة الاااااثالع يف ع لياااااة الساااااالم  أيضاااااا   وإذ يثاااااين
قيااااة وبعااااس الاااادول اجملاااااور ، وخبا ااااة ا نغوليااااة، وجهااااود منظ ااااة الوحااااد  ا فري
 ؛زامبيا، وإذ يشجعها عل  موا لة جهودلا

اد الاااوطين باااال حتفااام ااااااول االحتااااااقهاااا علااا   بالاااا يعل   ةااااااااايا كد ا مهااااااوإذ ي
حتات  0222سابت رب /أيلاول 31يف الاا أتجريات  نتاؤ  االنتهابات الدميقراطية

باتفا ااات الساالم، وبقاارارات تامااا   التزامااا  إشاارا  ا ماام املتحااد ، والتاازام االحتاااد 
 ؛الصلة جملس ا مو ذات

كااال ال ااارفح، وخبا ااة االحتاااد الاااوطين علاا  إبااداء أ صااا    وإذ حيااص بقااو 
 در مو املرونة وحتسو النية يف لذه املرحلة احلا ة مو املفاوضات يف لوسااكا، 
وعلاا  االمتنااا  عااو اإلتياااو بااأي فعاار  ااد ياا دي إىل تااأ ع ا تتامهااا يف موعااد 

 ؛مبير
سااتأ ذ يف أو املقااررات الااا يتهااذلا يف املسااتقبر بشااأو أنغااوال  وإذ ي كااد

االعتباااار اسااات رار إاباااات ال ااارفح انعقااااد إرادهت اااا السياساااية علااا  حتقياااق سااالم 
 ؛داؤم

التزامااااا  باحلفااااااع علااااا  وحاااااد  أنغاااااوال وساااااالمتها  وإذ ي كاااااد ماااااو جدياااااد
 ؛اإل لي ية

أو ا نغااااوليح يتح لااااوو املساااا ولية النهاؤيااااة عااااو النجاااااح يف  وإذ يالحاااام
 ؛تنفيذ اتفا ات السلم وأي اتفاا الحق

إزاء اساات رار القتااال وأاااره علاا  السااياو املاادنيح مااو  ذ يعارب عااو  لقاا وإ
 حياااص ااسااااؤر يف ا رواح وامل تلياااات، ا مااار الاااذي ي كاااد احلاجاااة إىل و اااال

 ؛النار ومستدام إلطالافعَّال 



 المجلد األول – 7111-7111ملحق  –مرجع ممارسات مجلس األمن  111

 
 

بتحسااو احلالااة اإلنسااانية العامااة يف أنغااوال، وإو كاااو يالحاام  وإذ يرحااف
 ؛تزال   ع  يف مناطق معينة مو البلد أو احلالة ال
 ؛0222مارس /آذار 2بتقرير ا مح العام امل ر   يرحف - 0
ال ااااااااارفح إىل الوفااااااااااء بااللتزامااااااااات الاااااااااا أ اااااااااذالا علااااااااا   ياااااااادعو - 2
ثه اااااا علااااا  مضااااااعفة جهودمهاااااا يف احملادااااااات يف لوسااااااكا، وحيفعاااااال   عا ته اااااا
برمتاااااام الع ااااار بشاااااأو النقااااااط املتبقياااااة ماااااو جااااادول ا ع اااااال،  التعجيااااار بغياااااة

ومساااتدام إلطاااالا الناااار، وإبااارام تساااوية سااال ية دوو فعَّاااال  و اااال إىل والتو ااار
 تسويال؛
عاااااااو بااااااالغ  لقااااااا  ملوا ااااااالة ال اااااارفح ا ع اااااااال العسااااااايرية  يعاااااارب - 3

 اهلجومية، وي الف بو ال عيع لذه ا ع ال فورا ؛
متديااد واليااة بعثاة ا ماام املتحااد  الثانياة للتحقااق يف أنغااوال إىل  يقارر - 2
 ؛ 0222مايو /أيار 30غاية 

اساااااااااااتعداده، مااااااااااو حياااااااااااص املباااااااااادأ،  و ينظااااااااااار يف اإلذو  يعلااااااااااو - 5
 351البعثاااااااة إىل مساااااااتوالا الساااااااابق الاااااااذي كااااااااو يبلاااااااغ بزيااااااااد   اااااااو   بسااااااارعة
مااااع  عسااايريا   طبياااا   مودفاااا   02ماااو الشااارطة و  مرا باااا   026 و عسااايريا   مرا باااا  
مناسااااف مااااو املااااودفح املاااادنيح الاااادوليح واحملليااااح عقااااف تقااااد  ا مااااح  عاااادد
يفيااااد بااااأو ال اااارفح  ااااد تو ااااال إىل اتفاااااا، وأو الظاااارو  مناساااابة تقرياااارا   العااااام

ماااااااو اجمللاااااااس لتساااااااوية يف بااااااادايتها ويف أحااااااارل   ، وذلااااااات تعزيااااااازا  زْ الاااااااوَ  لع لياااااااة
ط االحتياااااااطي هلااااااذا اااااااالة الته يااااااااااام إىل موا ااااااااااو العااااااااااوياااااادعو ا مي مراحلهاااااا؛
  ؛الغرض
 ااا يضاا لع باا  ا مااح العااام مااو اسااتعدادات وخت اايط  عل ااا   حياايط - 6

ماا  د التو ااار إىل احتياااطي مااو أجاار وجااود مالؤاام لألماام املتحااد  يف أنغااوال 
يف أي تو اية يقادمها فاورا   تسوية سل ية شاملة، ويعيد تأكياد اساتعداده للنظار

 ا مح العام يف لذا الصدد؛
أي ع ااااار يياااااوو ماااااو شاااااأن  أو يهااااادد تساااااليم املساااااااعد   ياااااديو - 7

اإلنساانية دوو عااؤق إىل عيااع ماو حيتاجوهناا يف أنغااوال، ويعار ض حياا  العاااملح 
اعد  اإلنساااااانية لله ااااار، ويااااادعو إىل التعااااااوو التاااااام ة ياااااع علااااا  تقاااااد  املسااااا

 ا طرا ؛ 
  اجملت اااااع الااااادو  االساااااتجابة بساااااهاء للناااااداء املااااانقَّ  يناشاااااد بقاااااو  - 8

اا 0222مااا بااح الوكاااالت لعااام  املشاارتح يف   مااو أجاار أنغااوال، ويشاايد  ااو املوجَّ
 يف جهود اإلغااة اإلنسانية يف أنغوال؛ فعال   سامهوا
التاازام عيااع الاادول بالتنفيااذ التااام  حيااام الفقاار   و جدياادي كااد ماا - 2
 ؛ (0223) 862مو القرار  02

، يف ضااوء املفاوضااات املباشاار  املساات ر  بااح ال اارفح، عاادم يقاارر - 01
ماااو  26القياااام يف الو ااات احلاضااار بفااارض التااادابع اإلضاااافية الاااوارد  يف الفقااار  

لالستقالل التام  نغوال، لين  ي كاد ضد االحتاد الوطين ( 0223) 862القرار 
استعداده للنظر يف أي و ات يف اختااذ   اوات أ ارى يف ضاوء أماور ماو  جمددا  

ا باساتعراض ا بفارض لاذه التادابع اإلضاافية وإمَّابينها تو ية مو ا مح العام إمَّ 
 ؛ التدابع امل بقة حاليا  

إىل ا ماااح العاااام أو ييفااار إباااال  اجمللاااس بانتظاااام عاااو  ي لاااف - 00
عاااو احلالاااة العسااايرية واإلنساااانية يف أنغاااوال، فضاااال   تقااادم احملادااااات يف لوسااااكا

 2حبلاااااااول تقريااااااارا   هلاااااااذه الغاياااااااة ي لاااااااف إىل ا ماااااااح العاااااااام أو يقااااااادم وحتقيقاااااااا  
 ؛ 0222أبرير /نيساو

 . أو يبقي لذه املسألة  يد نظره النشط ريقر   - 02
 وتيل اااااات رثلااااااة الواليااااااات املتحااااااد  بعااااااد التصااااااويت، فقالاااااات إوَّ 
مفاوضاااات الساااالم اةاريااااة تتاااي  لل ااارفح الفر ااااة لبااادء فصااار جديااااد، 

بيد أو لاذه الفر اة لاو تادوم . والشرو  يف ع لية إعاد  البناء واملصاحلة
وال تقبار حيوماة الوالياات املتحاد  اةهاود الرالناة الرامياة إىل . إىل ا بد
وأشااااارت إىل اساااااتعداد حيومااااة بلااااادلا . اختاااااذ  ااااارارات أساساااايةتااااأ ع 

دت علااا  أناااا  ةاااف علاااا  لل سااااعد  يف تنفياااذ أي اتفاااااا سااالم، وشاااادَّ 
ا نغوليح يف املقام ا ول إبداء إراد  سياسية والتحلي باملرونة والشجاعة 

 .77مل وسا   ليجعلوا مو السلم وا عا  
القااااارار يعااااارب عاااااو التااااازام اجمللاااااس  و اااااال رثااااار امل لياااااة املتحاااااد  إوَّ 

بياد أنا  ال يعاود . بالو ول  حادااات الساالم إىل  امتاة ناجحاة ومبيار 
فااأي . لل جت اع الاادو  أماار حتديااد تفا ااير تساوية بااح احليومااة ويونيتااا

تسوية طويلة ا جر ةف أو يقررلا ا نغوليوو أنفسهم  ساعد  امل ثار 
أو أعضاااااء جملااااس ا مااااو يضااااا  أ ويوضاااا  القاااارار. اااااااص لألمااااح العااااام

 . 78ريتو عوو مو ال رفح مضاعفة جهودمها بغية التو ر إىل حر مبي  
بلاده  اوَّت لصاا  القارار  نا  يرسار  و ال رثر االحتاد الروسي إوَّ 

رساااالة واضاااحة إىل ال ااارفح، ويف املقاااام ا ول يونيتاااا، م دالاااا أنااا  يتعاااح 
إزاء ا ساااليف التسااويفية وأعاارب عااو  لقاا  . عليه ااا مضاااعفة جهودمهااا

الااا تتبعهااا يونيتااا يف حماداااات لوساااكا، و ااال إناا  ةااف إبااال   ادهتااا أو 
وماااو . جملاااس ا ماااو مساااتعد لفااارض تااادابع إضاااافية ضاااد تلااات املنظ اااة

ا مهياااة  يااااو يف لاااذا الصااادد أو يقااادم ا ماااح العاااام إىل جملاااس ا ماااو 
عااااو املفاوضااااات  ا  مرحليااااتقرياااارا   أبرياااار/ ااااالل ا يااااام ا ول مااااو نيساااااو

 . 72املباشر  اةارية كي ا يتهذ اجمللس إجراء يف الو ت املناسف
رساالة موجَّهاة ماو الارؤيس إىل : 0222أبرير /نيساو 02امل ر   رررررالمق

 ا مح العام
م ،  ادَّ (0222) 213باالقرار وع اال   ،0222مارس /آذار 30يف 

املتحاد  الثانياة للتحقاق يف عاو بعثاة ا مام تقريرا   ا مح العام إىل اجمللس
وذكاار ا مااح العااام يف التقرياار أناا   ااد د التو اار يف حماداااات . 81أنغااوال

احملادد  املتصالة  ساألة  08ماو املباادئ الاا  02لوسااكا إىل اتفااا بشاأو 
________ 

 و ااد أباادى تعليقااات حااذر  راالااة أيضااا  . 25و  22املرجااع نفساا ، الصاافحتاو  77
 . رثال امل لية املتحد  واالحتاد الروسي

78 PV.3350 ، 26و  25الصفحتاو. 
 .28و  27املرجع نفس ، الصفحتاو  72
81 S/1994/374. 
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أما املباادئ الساتة الاا دلات دوو اتفااا فهاي املباادئ . املصاحلة الوطنية
 أجهاااز  احليوماااة املركزياااة واحمللياااة وعلااا  املتعلقاااة  ساااألة اشااارتاح يونيتاااا يف

؛ ‘‘فورغااو’’مستوى املقاطعات ويف البعثات الدبلوماسية؛ ووضع إذاعة 
وإعاااد  إ امااة اإلدار  احليوميااة يف كاماار أحناااء أنغااوال؛ وإعاااد  رتليااات 
احليوماااة املوجاااود  حباااوز  يونيتاااا إىل احليوماااة ورتلياااات يونيتاااا املوجاااود  

ونيتاااا؛ والتحااااا ناااواب يونيتاااا  قاعااادلم يف اة عياااة حباااوز  احليوماااة إىل ي
وكانت إحادى لاذه النقااط . الوطنية؛ وتقد  التسهيالت املناسبة ليونيتا

املتبقياااة، ولااااي مسااااألة اشااارتاح يونيتااااا يف إدار  شاااا وو الدولاااة، لااااي الااااا  
كانت  د ع لت احملاداات طوال الشهر السابق رغم اةهود الاا باذهلا 

ولذا، فقد حص ا مح . أو الا بذهلا رثل  اااص يا  ا مح العام شهص
العاام كاال ال ارفح علا  إباداء املروناة الالزماة للتو ار إىل تساوية شااملة، 
وتلبياااة طلباااات جملاااس ا ماااو املتعلقاااة بضااابط الااانفس يف املياااداو، وو اااال 

ورغاااام تراجااااع الع ليااااات املساااالحة الواسااااعة . عيااااع ا ع ااااال العساااايرية
وحاولات حيوماة أنغاوال .  ة يونيتا أع اهلا القتالياةالن اا، وا لت منظ

. ماااو ناحيتهاااا كاااب  تلااات ا ع اااال، و امااات بع لياااات لجومياااة حمااادود 
ماااا يتعلاااق با نشااا ة اإلنساااانية، دااار برناااام  املسااااعد  يساااع علااا   ويف

املسااااار الصااااحي ، ووا اااالت وكاااااالت ا ماااام املتحااااد  واملنظ ااااات غااااع 
ورأى ا ماح . لا  الساياو املتضارريواحليومية توزياع املسااعد  الغواياة ع

العام أو مو ا مهية  ياو تعزيز الوجود امليداين لألمم املتحد  حاملا يتم 
و اااال إنااا  واااااق بالتاااا  ماااو أو املاااوارد . التو ااار إىل اتفااااا ساااالم شاااامر

املاليااااة الالزمااااة سااااتتاح يف الو اااات املناسااااف ليتساااال توطيااااد االتفاااااا يف 
 .ضر الظرو  امل ينة إلجناح تنفيذهمرحلت  ا وىل، وهتيئة أف
، أبلااااغ رؤاااايس جملااااس 022280أبرياااار /نيساااااو 02وبرسااااالة م ر ااااة 

 :ا مو ا مح العام  ا يلي
عاو  0222ماارس /آذار 30نظر أعضااء جملاس ا ماو يف تقرياركم املا ر  

 .بعثة ا مم املتحد  الثانية للتحقق يف أنغوال
اااااااص، وعلاااا  الاااادول وأعضاااااء اجمللااااس يثنااااوو علااااييم، وعلاااا  رااااثليم 

الااثالع املرا بااة، ومنظ ااة الوحااد  ا فريقيااة والاادول اجملاااور  ملااا بتااذل مااو جهااود 
هتااااد  إىل حاااار ا زمااااة ا نغوليااااة بشااااير عاجاااار، ويعربااااوو عااااو أملهاااام يف أو 

 .تست ر لذه اةهود
و د أكد أعضاء اجمللس مو جديد ا مهية الا يعلقوهنا عل  االنتهااء ماو 

ولااااام ياااااروو أو ماااااو الضاااااروري أو يتنااااااول . لسااااالم بنجااااااححمادااااااات لوسااااااكا ل
ا طاارا  القضااايا املتبقياااة بشااير يتسااام بالوا عيااة وبااااإلراد  السياسااية الالزماااة، 

 .وذلت يف إطار اتفا ات السلم
ويساااور أعضاااء اجمللااس القلااق إزاء اساات رار نشااوب ا ع ااال العداؤيااة يف 
أنغااوال ومااا هلااا مااو آاااار علاا  السااياو املاادنيح مااو حيااص ااساااؤر يف ا رواح 

و اااد أعرباااوا عاااو  لقهااام الباااالغ إزاء اسااات رار ا ع اااال العسااايرية . وامل تلياااات
وياادينوو أي  اهلجوميااة، ولاام ي لبااوو إيقااا  عيااع لااذه ا ع ااال علاا  الفااور،

________ 
80 S/1994/445. 

ع اار يعاار ض لله اار تقااد  املساااعدات اإلنسااانية حبريااة ودو ااا عاااؤق إىل عيااع 
 .احملتاجح يف أنغوال

وأكاااد أعضااااء اجمللاااس ماااو جدياااد اساااتعدادلم للنظااار يف اختااااذ مزياااد ماااو 
 اا حيارز ماو تقاادم  لقارارات جملاس ا ماو السااابقة، وذلات رلناا  وفقاا   اإلجاراءات

 .فا ات السلم و رارات جملس ا مو ذات الصلةحنو التنفيذ اليامر الت
وياارى أعضاااء اجمللااس أو حماداااات لوساااكا للساالم هلااا أمهيااة حا ااة، ولاام 

شااع ويف لااذا الصاادد، طلبااوا إ َّ أو أت . عااازموو علاا  موا االة ر اادلا عااو كثااف
إىل ا مهياااة الاااا يعلقوهناااا علااا  تلقاااي معلوماااات يف الو ااات املناساااف عاااو حالاااة 

 .وعو احلالة يف أنغوالحماداات لوساكا 

 222القااارار (: 3382اةلساااة ) 0222ماااايو /أياااار 30املااا ر   المقررررر
(0222) 
م ،  ااادَّ (0222) 213باااالقرار وع اااال   ،0222ماااايو /أياااار 22يف 

عاو بعثاة ا مام املتحاد  الثانياة للتحقاق يف تقريرا   ا مح العام إىل اجمللس
 ااااد د النظاااار يف املساااااؤر وذكاااار ا مااااح العااااام يف التقرياااار أناااا  . 82أنغااااوال

ا  رى املتبقية مو جدول أع ال لوساكا، أي إمتام الع لياة االنتهابياة، 
والوالياااة املقبلااااة لألمااام املتحااااد  يف أنغااااوال، ودور الااادول الااااثالع املرا بااااة 

إىل اتفاا  0222مايو /أيار 5التفا ات السالم؛ وأن   د د التو ر يف 
بيااة، وليااو   تتهااذ بعااد أي  اارارات بشااأو مسااألة إمتااام الع ليااة االنتها

ر ماو بينهاا مساألة اشارتاح يونيتاا بشأو املساؤر الست احملدد  الا تشايل 
و اال إنا  يعياد، يف . يف إدار  شا وو الدولاة أكثار املسااؤر إااار  للهاال 

لذا الصدد، تأكيد نداؤ  الاذي يادعو فيا  كاال ال ارفح إىل إباداء املروناة 
 .شاملةالالزمة للتو ر إىل تسوية 

وأعاارب ا مااح العااام ع ااا يساااوره مااو  لااق إزاء اساات رار القتااال يف 
وناشااد اجمللااس أو . ر علاا  اجملت ااع ا نغااو عيااع أحناااء البلااد، وأاااره املاادم  

حيص ال رفح عل  اختاذ اا وات الالزمة لتهيئة أجواء الثقة يف حماداات 
ول لوساااكا، فرناا  وذكاار ا مااح العااام أناا  يف حالااة إباارام بروتوكاا. لوساااكا

يأماار أو يصااب  برمياااو اجمللااس الباات علاا  الفااور يف تعزيااز وجااود ا ماام 
  إذا   تسفر احملاداات عو نتاؤ  إةابية، فر اا بيد أنَّ . املتحد  يف أنغوال

يود اجمللس النظر يف اختاذ ما يلزم مو إجراءات تش ر البت يف مستقبر 
لااذه ا اناااء علاا  ليياار البعثااة  وأو اا  ا مااح العااام باإلبقاااء يف. البعثااة

 .وواليتها دوو تغيع، ومتديد والية البعثة لفرت  االاة أشهر أ رى
، أدرل 0222مااااااايو /أيااااااار 30، املعقااااااود  يف 3382ويف اةلسااااااة 

وبعااد إ اارار جاادول . جملااس ا مااو تقرياار ا مااح العااام يف جاادول أع الاا 
طلبه اااا، إىل علااا   بنااااء   ا ع اااال، دعاااا اجمللاااس رثلاااي أنغاااوال والربتغاااال،

اا   مث. املشاااركة يف املنا شااة، باادوو أو ييااوو هل ااا احلااق يف التصااويت وجَّ
انتباه أعضاء اجمللس إىل نص مشرو   رار كاو  د أتعد ( نيجعيا)الرؤيس 

________ 
82 S/1994/611. 
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، وتاااااال التنقيحاااااات املزماااااع إد اهلاااااا علااااا  83يف أانااااااء مشااااااورات ساااااابقة
اا   .املشاارو  يف شاايل  امل  اات  30ىل رسااالة م ر ااة انتبااالهم إأيضااا  ووجَّ

موجَّهة مو رثر أنغوال إىل رؤيس جملس ا مو تتض و  0222مايو /أيار
 اؤ ااااة بااااآ ر العااااروض احليوميااااة بشااااأو مشاااااركة يونيتااااا يف إدار  شاااا وو 

 .82الدولة
و ااال رثاار أنغااوال إناا  يف حااح يثااين علاا  ا مااح العااام لتقريااره، فاارو 

و ااال إو . سااتقبر البعثااةلديا  حتفظااات علاا  اإلشااار  الااوارد  فيا  بشااأو م
حيومااااة بلااااده ألزماااات نفسااااها منااااذ بدايااااة ا زمااااة الااااا أعقباااات الع ليااااة 

غاااع أو . االنتهابياااة برةااااد حااار ساااريع، وباااادرت بالتفااااوض ماااع يونيتاااا
يونيتااا اساات رت  ااالل العااامح املاضاايح يف تصااعيد الناازا  ودلاات تاا  ر 

الاااااا مث إو  ااااارارات جملاااااس ا ماااااو . عاااااو ع اااااد الشااااارو  يف املفاوضاااااات
تتض و تدابع إجبارية   تنفذ عل  حنو كامر، و  ميارس اجملت ع الادو  

ويف الو ت ذاتا ، . عل  يونيتا حل لها عل  إبداء مزيد مو املرونة ضغوطا  
وتارى . لتاو ي املروناة مورست عل  حيوماة أنغاوال ضاغوط جدياد  طلباا  

احليومااة أو جهااود يونيتااا مااو أجاار إ نااا  ا ماام املتحااد  بسااحف  واهتااا 
ماااو أنغاااوال، يف الو ااات الاااذي تضااا لع فيااا  ا مااام املتحاااد  لنااااح بااادور 

أجاار إعاااد  إحااالل السااالم،  حيااوي يف احملاولااة املبذولااة يف لوساااكا مااو
الع ليااااات  ودفاااع بااااأو ارتفاااا  عاااادد. اء  وتااانم عااااو ساااوء نيااااةنااااااَّ ليسااات ب

العسيرية ماا كااو لا  أو حيادع لاوال الادعم املتوا ار الاذي تتلقااه يونيتاا 
للحظااار املفاااروض علااا  تورياااد   اااار ا  انتهاكاااا   ماااا يشاااير ماااو زاؤاااع يف

حيومااة بلااده لااديها أدلااة علاا  ذلاات،  و ااال إوَّ . ا ساالحة والو ااود إليهااا
فريق إىل  ولي ت لف إىل جملس ا مو أو يوعز إىل ةنة اةزاءات بريفاد

زاؤع إلجراء حتقيق للتأكد مو  احة االهتاماات، وتو اي اجمللاس بو اال 
يف ضاوء التعرياال عادوانا   رتاورط زاؤاع يشاي   إوَّ أيضاا   و اال. لذا الدعم

 . 85ملفهوم العدواو 0272الذي وضعت  ا مم املتحد  يف عام 
وذكاااار رثاااار الربتغااااال أو املفاوضااااات ال مييااااو متدياااادلا إىل مااااا ال 

وةف أو يرسر جملس ا مو إىل ال رفح إشار  واضحة و وية بأو . يةهنا
. اجملت ااع الاادو  يتو ااع منه ااا التو اار إىل اتفاااا يف غضااوو فاارت  معقولااة

العت اااااااد تاااااادابع أ اااااارى إذا مسااااااتعدا   أو ييااااااوو اجمللااااااسأيضااااااا   وةااااااف
يساااااا   اجمللااااااس باساااااات رار  الَّ أ   ةاااااافإنَّاااااا اااااااؤال   وأضااااااا . ا ماااااار لاااااازم

لاذه االنتهاكاات، باإلضاافة إىل  رارات  ذات الصالة حياص إوَّ   انتهاكات
ما متثل  مو استهفا  بسل ة اجمللس، يرتتف عليها أار سال  يف ع لياة 

 .86السالم
مشااارو  القااارار لااايس جمااارد مشااارو  لت دياااد  و اااال رثااار الربازيااار إوَّ 

فالت ديااد لفاارت  شااهر إ ااا لااو انعياااس اللتاازام . لواليااة البعثااة‘‘ روتيااين’’
________ 

83 S/1994/628. 
82 S/1994/637. 
85 S/PV.3384 7إىل  0، الصفحات. 
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وسيصااوت وفااد بلااده . مااو املفاوضاااتعاااجال   اجملت ااع الاادو  باالنتهاااء
د اجمللاااس، عناااد نظاااره اانياااة يف لصاااا  مشااارو  القااارار يف انتظاااار أو حياااد  

مسألة أنغوال، كيال مييو لتوسيع وجاود ا مام املتحاد  أو يساالم علا  
 .87يف إةاد تسوية سل ية شاملة  جْ وَ  أفضر

 31القرار سي دد والية البعثة ح   والحم رثر إسبانيا أو مشرو 
و اال إو االساتعراض املقبار ةاف أو يياوو . فقاط 0222يوني  /حزيراو

، وةاااف، إذا لااازم ا مااار، معا باااة ال ااار  املسااا ول عاااو تاااأ ع مستفيضاااا  
وسايتو ال التازام اجملت اع الادو  يف املساتقبر أكثار ماو . حماداات الساالم

يف معاارض تشااديده علاا  و ااال، . أي و اات مضاا  علاا  ساالوح ال اارفح
  ةااف أو حتقااق التاازام عيااع الاادول باالمتثااال الصااارم لتاادابع اإلنفاااذ، إنَّاا

 .88ةنة اةزاءات يف ادعاءات أنغوال بو و  انتهاكات
يف شاايل   حااة شاافويا  رح مشاارو  القاارار، بصاايغت  املنقَّ وبعااد ذلاات طتاا

ويف ، (0222) 222امل  ت، للتصويت واعتت د باإلعا  بو ف  القرار 
 :ما يلي نص 
 ،جملس ا مو إوَّ 

 0220مااايو / أيااار 31املا ر  ( 0220) 626 ااراره  إذ ي كاد مااو جدياد
 وعيع القرارات الالحقة ذات الصلة،

هاااااة إىل واملوجَّ  0222أبريااااار /نيسااااااو 02إىل الرساااااالة امل ر اااااة  وإذ يشاااااع
 ا مح العام مو رؤيس جملس ا مو،

 ،0222مايو /أيار 22يف تقرير ا مح العام امل ر   و د نظر
التزامااااا  باحلفااااااع علااااا  وحاااااد  أنغاااااوال وساااااالمتها  وإذ ي كاااااد ماااااو جدياااااد

 اإل لي ية،
تأكيااد ا مهيااة الااا يعلقهااا علاا  التنفيااذ التااام التفا ااات الساالم يياار ر  وإذ

 و رارات جملس ا مو ذات الصلة،
ي تقدماا  ا ماام املتحااد  يف تعزيااز تأكيااد أمهيااة الاادعم الااذ أيضااا  يياار ر  وإذ

 ع لية السلم ومتهيد السبير أمام التنفيذ التام التفا ات السلم،
علااا  اةهاااود الااااا يباااذهلا امل ثااار اااااااص لألماااح العاااام والاااادول  وإذ يثاااين

الثالع املرا بة لع لياة السالم يف أنغاوال ومنظ اة الوحاد  ا فريقياة وبعاس الادول 
، ويشاجعهم علا  موا الة جهاودلم هباد  إةااد حار اجملاور ، وال ساي ا زامبياا

ر لألزمة ا نغولياة ماو  االل املفاوضاات يف إطاار اتفا اات السالم و ارارات مبي  
 جملس ا مو ذات الصلة،

( 0222) 213لقاااراره وفقاااا   إىل اساااتعداده ماااو حياااص املبااادأ، وإذ يشاااع
بعثاااة ا مااام بزيااااد   اااوام فاااورا   ، للنظااار يف اإلذو0222ماااارس /آذار 06املااا ر  

 املتحد  الثانية للتحقق يف أنغوال إىل سابق مستوالا،

________ 
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، مااع ذلاات،  اادد الع ليااات العساايرية يف عيااع وإذ يالحاام ببااالغ القلااق
أحناااء إ لاايم أنغااوال، رااا يساابف اساات رار معانااا  السااياو املاادنيح وإعا ااة التنفيااذ 

 ال للوالية احلالية للبعثة،الفعَّ 
إزاء االنتهاكااااااااات املاااااااادع  و وعهااااااااا للتاااااااادابع  وإذ يساااااااااوره بااااااااالغ القلااااااااق

سااااابت رب /أيلاااااول 05املااااا ر  ( 0223) 862ماااااو  اااااراره  02 الفقااااار  يف الاااااوارد 
0222، 

إزاء إطالااة أمااد حماداااات الساالم يف لوساااكا، وإذ  أيضااا   وإذ يساااوره القلااق
ي كاااد ماااو جدياااد ا مهياااة الاااا يعلقهاااا علااا  الو اااول هباااذه احملادااااات إىل  امتاااة 

 حة،فورية وناج
أو علااا  عااااتق ا نغاااوليح تقاااع املسااا ولية يف هناياااة امل اااا  عاااو  وإذ ي كاااد

 النجاح يف تنفيذ اتفا ات السلم وأي اتفاا الحق،
تأكياااد نداؤااا  القاااوي حليوماااة عهورياااة أنغاااوال واالحتااااد الاااوطين  ييااار ر وإذ

لالسااتقالل التااام  نغااوال أو يبااديا مااا يلاازم مااو حسااو النيااة واملرونااة للتو اار إىل 
 تسوية مبير  وشاملة يف حماداات السلم يف لوساكا،

 ؛0222مايو /أيار 22بتقرير ا مح العام امل ر   يرحف - 0
د واليااة بعثااة ا ماام املتحااد  الثانيااة للتحقااق يف أنغااوال أو ميااد   يقاارر - 2
 ؛0222يوني  /حزيراو 31ح  

ع  بشااأو أنغااوال سااعا أو القاارارات الااا ساايتهذلا مسااتقبال   ي كااد - 3
 فيها مدى ما يبدي  ال رفاو مو إراد  سياسية لتحقيق سلم داؤم؛

، لل قرتحاات املقدماة بقبول حيوماة عهورياة أنغاوال، ر ياا   يرحف - 2
بشاأو املصاااحلة الوطنياة مااو امل ثار اااااص لألماح العااام والادول الااثالع املرا بااة 

ام  نغاوال علا  أو لع لية السلم يف أنغوال، وحيص االحتاد الوطين لالستقالل التا
حياذو حااذولا، ويشااجع كااال ال اارافح علا  االنتهاااء، دوو مزيااد مااو التسااويال، 
مااو وضااع التفا ااير املعلقااة  ااا يساا   بالو ااول  حاداااات الساالم يف لوساااكا 

 حة؛جإىل  امتة نا
يف أي تو ااايات يقااادمها فاااورا   اساااتعداده للنظااار ي كاااد ماااو جدياااد - 5

 مام املتحاد  يف أنغاوال يف حالاة التو ار إىل ا مح العام لتوسيع ن ااا وجاود ا
 تسوية سل ية شاملة؛

إعاد  النظر يف دور ا مم املتحد  يف أنغاوال يف حالاة  يعلو اعتزام  - 6
عااادم التو ااار يف لوسااااكا إىل اتفااااا بشاااأو السااالم  بااار انقضااااء الوالياااة امل اااد  

 لبعثة ا مم املتحد  الثانية للتحقق يف أنغوال؛

ضاااوء املفاوضاااات املباشااار  املسااات ر  باااح ال ااارفح، عااادم ، يف يقااارر - 7
ماو القارار  26القيام يف الو ت الرالو بفرض التدابع اإلضافية الوارد  يف الفقر  

اإلعاااااااااااراب عاااااااااااو ييااااااااااار ر  ضاااااااااااد االحتااااااااااااد الاااااااااااوطين، ولينااااااااااا ( 0223) 862
للنظار يف أي و اات يف اختااذ   ااوات أ ارى يف ضاوء أمااور ماو بينهااا  اساتعداده

باساااتعراض تلااات  ا ماااح العاااام إماااا بفااارض التااادابع اإلضاااافية وإمااااتو اااية ماااو 
 ؛امل بقة حاليا  

االلتااازام الوا اااع علااا  عياااع الااادول بالتنفياااذ التاااام  ي كاااد ماااو جدياااد - 8
 ؛(0223) 862مو القرار  02  حيام الفقر 

 اادد ا ع ااال العساايرية يف عيااع أحناااء أنغااوال رااا  يشااجف بقااو  - 2
م البتااا  كاااال ال ااارفح و اااال عياااع ييااار ر و ( 0222) 213يتناااا س ماااع القااارار 

 الع ليات العسيرية اهلجومية عل  الفور؛
، يف لاذا الصادد، تادلور احلالاة اإلنساانية، يشجف بقو  كاذلت - 01

ويااديو ا ع ااال الااا تعاار ض لله اار جهااود اإلغااااة اإلنسااانية، وعيااع ا ع ااال 
ي اإلغاااااااة اإلنساااااانية حبرياااااة الاااااا متناااااع حركاااااة اإلغاااااااة اإلنساااااانية وحركاااااة ماااااودف

  يد؛ ودوو
علااااا  الااااادول ووكااااااالت ا مااااام املتحاااااد  واملنظ اااااات غاااااع  يثاااااين - 00

احليوميااة الاااا أسااه ت بالفعااار يف جهااود اإلغاااااة، ويناشااد بقاااو  عيااع الااادول 
اااااا   ووكاااااااالت ا ماااااام املتحااااااد  واملنظ ااااااات غااااااع احليوميااااااة أو تقاااااادم علاااااا  وجَّ

وال ماو أجار تلبياة االحتياجاات اإلنساانية املزيد ماو املسااعدات إىل أنغا السرعة
 املتزايد ؛

م إىل اجمللاااس  جااارد أو يتحقاااق إىل ا ماااح العاااام أو يقااد   ي لااف - 02
عاااو حمادااااات تقريااارا   ،0222يونيااا  /حزياااراو 31تقااادم، وعلااا  أي حاااال  بااار 

فر اإلراد  السياسااية لاادى ال اارفح لتحقيااق االساالم يف لوساااكا وعااو اساات رار تااو 
 يف أنغوال؛ مع تو يات بشأو وجود ا مم املتحد  مستقبال  سلم داؤم، 

 .إبقاء املسألة  يد نظره النشط يقرر - 03
ر ماو أو بلاده لاو يارتدد يف وتيلم رثر فرنسا بعد التصويت، فحاذَّ 
إضاافية إذا ‘‘  اوذات زرا’’إعاد  النظر يف وجود ا مم املتحاد  ونشار 

 .82  يست ع ال رفاو االتفاا
اجمللاس سيضا ر، إذا   ياتم  رثر امل لياة املتحاد  إوَّ وكذلت،  ال 

يونياااا ، إىل إعاااااد  النظاااار يف الاااادور /التو ااار إىل اتفاااااا يف هنايااااة حزيااااراو
مستعدا   ويف لذه احلالة، سييوو اجمللس. املقبر لألمم املتحد  يف أنغوال

 .21للنظر يف أي و ت يف اختاذ تدابع أ رى ضد يونيتاأيضا  
عل  إميانية اعت اد تدابع أ رى أيضا   د الروسيوشدد رثر االحتا

ضد يونيتا، واحلاجة إىل تعجير ع ار ةناة جملاس ا ماو املنشاأ   وجاف 
 .20(0223) 862القرار 

 232القرار (: 3325اةلسة ) 0222يوني  /حزيراو 31امل ر   المقرر
(0222) 
 ،(0222) 222باااااالقرار وع اااااال   ،0222يونيااااا  /حزياااااراو 21يف 
عو بعثة ا مم املتحد  الثانية للتحقق تقريرا   ا مح العام إىل اجمللس دَّم 

وذكاار ا ماح العااام يف التقريار أناا   اد د التو اار إىل اتفاااا . 22يف أنغاوال
________ 

 .02الصفحة املرجع نفس ،  82
؛ وانظااااار أيضاااااا تعليقاااااات رثلاااااي فرنساااااا واالحتااااااد 02املرجاااااع نفسااااا ، الصااااافحة  21
 .الروسي
20 S/PV.3384 06إىل  02، الصفحات مو. 
22 S/1994/740  وAdd.1. 
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بشااااااأو كاااااار املبااااااادئ احملاااااادد  باسااااااتثناء مسااااااألة املصاااااااحلة الوطنيااااااة، أي 
. يتعلاااااااااق بالتحدياااااااااد بتاااااااااوفع التساااااااااهيالت املناسااااااااابة إىل يونيتاااااااااا ماااااااااا يف
املساااااااااؤر الااااااااثالع ا شااااااااد إاااااااااار   يتعلااااااااق بااااااااال راؤق،  ااااااااال إوَّ  مااااااااا ويف

يونيتااااا يف إدار  شاااا وو الدولااااة، وإعاااااد  إ امااااة  تتعلااااق  شاااااركة للهااااال 
احليوماااااااااة يف عيااااااااااع أحناااااااااااء أنغاااااااااوال؛ ووضااااااااااع رؤاااااااااايس يونيتااااااااااا يف  إدار 

املتحاااااااد  والااااااادول املرا باااااااة الاااااااثالع،  و اااااااد طرحااااااات ا مااااااام .املساااااااتقبر
مااااااااااو املقرتحااااااااااات بشااااااااااأو توزيااااااااااع  دا  مشاااااااااااورات ميثفااااااااااة، عااااااااااد بعااااااااااد

، وافقات 0222ماايو /أياار 28ويف . حيومية عليا علا  يونيتاا منا ف
، أعلنااات 0222يونيااا  /حزياااراو 8ويف . احليوماااة علااا  لاااذه املقرتحاااات

ماااااااو  إضاااااااافيا   منصااااااابا   يونيتاااااااا أهناااااااا تقبااااااار املقرتحاااااااات ولينهاااااااا ت لاااااااف
 ر كال  تشي  أو املقرتحات  و د أوض  رثر ا مح العام. احليم منا ف
الصاادد إناا ، إذا مااا أ اارت يونيتااا  و ااال ا مااح العااام يف لااذا. ال يتجاازأ

علاا  رفضااها  بااول جم وعااة املقرتحااات برمتهااا،  ااد ينظاار يف اختاااذ تاادابع 
 .أ رى

أو كاااااال ال ااااارفح ييثفااااااو ع لياهت اااااا أيضاااااا   وذكااااار ا ماااااح العاااااام
كبااع    أضاارارا  العساايرية يف كاماار أحناااء البلااد، رااا  لَّااال  ساااؤر فادحااة و 

الست رار الع ليات أيضا   و د كاو. بامل تليات وزاد مو معانا  السياو
وباإلضافة إىل تو يت  إىل اجمللس . أار يف احلالة اإلنسانية يدعو لألسال

 باااأو حياااص علااا  التعلياااق الفاااوري لل عاااارح، أو ااا  ا ماااح العاااام اجمللاااس
لفور تقد  تصاري  بأو يضغط عل  احليومة ويونيتا لييفال عل  اأيضا  

وض انات أمنية إليصاال املسااعد  الغواياة إىل عياع البلادات، واالمتناا  
ض لله ر سالمة ا فراد العااملح يف جماال اإلغاااة عو أي ع ر  د يعر  

أيضاا   وأو  . ر توزيع املساعد  اإلنسانية عل  الشعف ا نغو أو يع   
و ااااال إناااا ، إذا تساااال . ىبت ديااااد واليااااة البعثااااة لفاااارت  االاااااة أشااااهر أ اااار 

التو اار إىل اتفاااا يف غضااوو لااذه الفاارت ، ساايوفد علاا  الفااور بعثااة إىل 
أنغااااوال لالطااااال  علاااا  الوضااااع وإعااااداد تو اااايات أ اااارى لعرضااااها علاااا  

 .اجمللس

ويف إضافة للتقرير، أو   ا مح العاام، إزاء اسات رار تادلور احلالاة 
وخبا اااة يونيتاااا، علااا  اإلنساااانية يف أنغاااوال، باااأو حياااص اجمللاااس ال ااارفح، 

اختاذ اإلجراءات الالزمة للس اح باستئنا  املساعد  اإلنسانية يف عياع 
 .أجزاء البلد

، أدرل 0222يونياا  /حزيااراو 31، املعقااود  يف 3325ويف اةلسااة 
وبعااد إ اارار جاادول . جملااس ا مااو تقرياار ا مااح العااام يف جاادول أع الاا 

طلباااا ، إىل املشاااااركة يف علااا  بناااااء   ا ع اااال، دعااااا اجمللاااس رثاااار أنغاااوال،
اا   مث.املنا شااة باادوو أو ييااوو لاا  احلااق يف التصااويت (  اااوعت )الاارؤيس وجَّ

انتبااااااه أعضااااااء اجمللاااااس إىل ناااااص مشااااارو   ااااارار كااااااو  اااااد أتعاااااد يف أانااااااء 
اااااا   .23مشاااااااورات سااااااابقة  28إىل رسااااااالة م ر ااااااة أيضااااااا   انتبااااااالهمووجَّ
________ 

23 S/1994/773. 

  إىل رؤيس جملس موجَّهة مو رثر الواليات املتحد 0222يوني  /حزيراو
 . 22ا مو

وذكااار رثااار أنغاااوال أو حيوماااة بلاااده كانااات متيقناااة، عنااادما  بلااات 
مقرتحااااات الوساااااطة الااااا تاااانص علاااا  زياااااد  مشاااااركة يونيتااااا يف أجهااااز  
احليومة املركزية وعل  مستوى حيومات املقاطعات واحليومات احمللية، 

أ ارى، راا مت م الاف بيد أو يونيتا  ادَّ . مو أو يونيتا ستحذو حذولا
وماااو . يااادل بوضاااوح علااا  عااادم اساااتعدادلا للاااد ول يف حااار تفاوضاااي

 ااااالحيات جملااااس ا مااااو اختاااااذ عيااااع التاااادابع املتاحااااة لاااا  ملنااااع فشاااار 
ف حاداااات لوساااكا غ اات حاا  . حماداااات السااالم بساابف تعناات يونيتااا

يف املاؤااة ماااو املساااؤر املدرجااة يف جاادول ا ع اااال،  21ا و أكثاار مااو 
وت يااد . ملتبقااي إ ااا ينتظاار  بااول يونيتااا جمل وعااة املقرتحاااتوالبنااد الوحيااد ا

ماو مشارو  القارار، وإو  5حيومة بلده حبازم التادابع املاذكور  يف الفقار  
كانااات تااارى أو فااارت  السااا اح لاااي أطاااول راااا ينبغاااي وأنااا  يتعاااح فااارض 

حتدياااد أجااار أ صااا  أيضاااا   وت ياااد حيوماااة بلاااده. التاادابع بصاااور  تلقاؤياااة
 .25ادااتلالنتهاء مو احمل

وذكاار رثاار االحتاااد الروسااي أو يونيتااا، بتصااعيدلا املنهجااي مل البهااا 
وضاااااارهبا عاااااارض احلاااااااؤط بقاااااارارات جملااااااس ا مااااااو السااااااابقة و قرتحااااااات 

ر مو أن  ماا وحذَّ . الوساطة، إ ا  رب اجمللس عل  فرض جزاءات إضافية
ر ااا   يبااد اجمللااس أي حاازم ضااد يونيتااا، فاارو  يادهتااا الااا تضااع العرا ياار 

 . 26مو اجمللس إزاءلا تعتربه تسالال  
 اد باإلعاا  بو اف  وبعد ذلات طتارح مشارو  القارار للتصاويت واعتت 

 :، ويف ما يلي نص (0222) 232القرار 
 ،جملس ا مو إوَّ 

 0220مااايو /أيااار 31املاا ر  ( 0220) 626 ااراره  إذ ي كااد مااو جديااد
 وعيع القرارات الالحقة ذات الصلة،

 ،0222يوني  /حزيراو 21ير ا مح العام امل ر  يف تقر  و د نظر
التزامااااا  باحلفااااااع علااااا  وحاااااد  أنغاااااوال وساااااالمتها  وإذ ي كاااااد ماااااو جدياااااد

 اإل لي ية،
تأكيااد ا مهيااة الااا يعلقهااا علاا  التنفيااذ التااام التفا ااات الساالم  يياار ر وإذ

 و رارات جملس ا مو ذات الصلة،
تقدماا  ا ماام املتحااد  يف تعزيااز تأكيااد أمهيااة الاادعم الااذي  أيضااا  يياار ر  وإذ

 ع لية السلم ودفع عجلة التنفيذ التام التفا ات السلم،
قهااا علاا   بااول االحتاااد الااوطين لالسااتقالل التااام ا مهيااة الااا يعل   وإذ ي كااد
 31يف الاااااااا أتجريااااااات  حتفااااااام نتااااااااؤ  االنتهاباااااااات الدميقراطياااااااة  نغاااااااوال باااااااال
________ 

22 S/1994/770. 
25 S/PV.3395 5إىل  3، الصفحات. 
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 املتحااد ، والتاازام االحتااد الوطناااي التزاماا  حتت ر ابة ا مم  0222سبت رب /أيلول
 باتفا ات السلم وبقرارات جملس ا مو ذات الصلة،تاما  

أو  راراتاا  املقبلااة بشااأو أنغااوال سااتأ ذ يف االعتبااار ماادى  أيضااا   وإذ ي كااد
 ما يبدي  ال رفاو مو إراد  سياسية لتحقيق سلم داؤم،

الاااااوطين، علااااا  التحلاااااي  كاااااال ال ااااارفح، و ا اااااة االحتااااااد  وإذ حيااااص بقاااااو 
بأ صاا   اادر مااو املرونااة وحسااو النياااة يف لااذه املرحلااة احلا ااة مااو املفاوضاااات 
اةاريااااة يف لوساااااكا، وعلاااا  االمتنااااا  عااااو القيااااام بااااأي أع ااااال مييااااو أو تاااا  ر 

 إمتامها يف و ت مبير وبنجاح،
علاااا  اةهااااود الااااا يبااااذهلا ا مااااح العااااام ورثلاااا  اااااااص والاااادول  وإذ يثااااين

را بة لع لياة السالم يف أنغاوال ومنظ اة الوحاد  ا فريقياة وبعاس الادول الثالع امل
اجملاااور ، وال سااي ا زامبيااا، وإذ يشااجعهم علااا  موا االة جهااودلم هبااد  إةااااد 
حااار مبيااار لألزماااة ا نغولياااة ماااو  اااالل املفاوضاااات يف إطاااار اتفا اااات السااالم 

 و رارات جملس ا مو ذات الصلة،
( 0222) 222لقاااراره وفقاااا   املبااادأ، إىل اساااتعداده، ماااو حياااص وإذ يشاااع

بزياااااد   ااااوام بعثااااة ا ماااام فااااورا   ، للنظاااار يف اإلذو0222مااااايو /أيااااار 30املاااا ر  
 املتحد  الثانية للتحقق يف أنغوال إىل مستوالا السابق،

، مع ذلت، تيااال الع ليات العسايرية يف عياع وإذ يالحم ببالغ القلق
واسااعة الن اااا للسااياو املاادنيح ويعااوا أحناااء إ لاايم أنغااوال، رااا يساابف معانااا  

للوالياااة احلالياااة الفعَّاااال  ا تتاااام حمادااااات السااالم يف لوسااااكات بنجااااح والتنفياااذ
 للبعثة،

إزاء االنتهاكات املدع  و وعها للتادابع الاوارد  يف  وإذ يساوره بالغ القلق
 ،0223سبت رب /أيلول 05امل ر  ( 0223) 862مو  راره  02 الفقر 

وإذ إزاء إطالااة أمااد حماداااات الساالم يف لوساااكا،  أيضااا   القلااق وإذ يساااوره
عااااااجال   ا مهيااااة الااااا يعلقهاااااا علاااا  ا تتااااام لاااااذه احملاداااااات ي كااااد مااااو جدياااااد

 وبنجاح،
ة امل اااا  ااااااي هنايااااااا ولية فاااااااااح تقاااع املساااااااأو علااا  عااااتق ا نغولي وإذ ي كاااد

 ،عو النجاح يف تنفيذ اتفا ات السلم وأي اتفاا الحق
 ؛0222يوني  /حزيراو 21بتقرير ا مح العام امل ر   يرحف - 0
أو مياادد واليااة بعثااة ا ماام املتحااد  الثانيااة للتحقااق يف أنغااوال  يقاارر - 2
 ؛0222سبت رب /أيلول 31ح  

إىل كااااااااال ال اااااااارفح الوفااااااااااء بااللتزامااااااااات الااااااااا أ اااااااااذالا  ي لااااااااف - 3
مضااااااعفة جهودمهاااااا  عاتقه اااااا يف احملادااااااات يف لوسااااااكا، وحيثه اااااا علااااا  علااااا 

التعجيااااااااار برمتاااااااااام الع ااااااااار بشاااااااااأو النقااااااااااط املتبقياااااااااة علااااااااا  جااااااااادول  هباااااااااد 
ومساااتدام إلطاااالا الناااار، وإبااارام تساااوية سااال ية فعَّاااال  وحتقياااق و اااال ا ع اااال،

 دوو تسويال؛
ماة ، لل قرتحاات املقدَّ بقبول حيوماة عهورياة أنغاوال، ر ياا   يرحف - 2

ماح العااام والادول الااثالع املرا بااة بشاأو املصاااحلة الوطنياة مااو امل ثار اااااص لأل
لع لياااة السااالم ا نغولياااة، وحياااص بقاااو  االحتااااد الاااوطين لالساااتقالل التاااام  نغاااوال 

 عل  أو حيذو حذولا؛ 

اساااتعداده لفااارض تااادابع إضاااافية ضاااد االحتااااد الاااوطين علااا   يعلاااو - 5
، إذا   يقباااار االحتاااااد (0223) 862مااااو القاااارار  26النحااااو الااااوارد يف الفقاااار  

، اجمل وعااااة الياملاااة لل قرتحااااات 0222يوليااا  /متاااوز 30، حبلااااول وطين ر ياااا  الااا
املتعلقااااة باملصاااااحلة الوطنيااااة الااااا  اااادمها امل ثاااار اااااااص لألمااااح العااااام والاااادول 

سيفرضا  ماو تادابع  الثالع املرا بة، ويعلو كذلت أنا  يف تلات احلالاة سايقرر ماا
 أ رى؛
ل حتضااااعية و  ااااط  ااااا يقااااوم باااا  ا مااااح العااااام مااااو أع ااااا يرحااااف - 6

ملواجهاااااة ال اااااوارئ لتحقياااااق وجاااااود مناساااااف لألمااااام املتحاااااد  يف أنغاااااوال مااااا  د 
يف أي فورا   التو ر إىل تسوية سل ية شاملة، وي كد مو جديد استعداده للنظر

 تو يات يقدمها ا مح العام يف لذا الصدد؛
 اعتزام  استعراض دور ا مم املتحد  يف أنغاوال يف حالاة عادم يعلو - 7

 التو ر يف لوساكا إىل اتفاا للسلم  بر موعد انتهاء الوالية احملدد  للبعثة؛
االلتااازام الوا اااع علااا  عياااع الااادول بالتنفياااذ التاااام  ي كاااد ماااو جدياااد - 8

؛ ويف لاااااذا الساااااياا، حيااااااص (0223) 862ماااااو القااااارار  02  حياااااام الفقااااار 
تسااااتجيبا حاااا  ا و اسااااتجابة جولريااااة لل لبااااات  الاااادولتح اجملاااااورتح اللتااااح  

بشاااأو ( 0223) 862املقدماااة ماااو ةناااة جملاااس ا ماااو املنشاااأ  ع اااال  باااالقرار 
لاا  املعلومااات الالزمااة املتعلقااة باالنتهاكااات املاادع  و وعهااا أنغااوال للحصااول ع

 للجزاءات أو تستجيبا لتلت ال لبات عل  الفور، وي لف إىل اللجناة أو تقادم
، بشااااااأو االمتثااااااال لنظااااااام 0222يولياااااا  /متااااااوز 05إىل اجمللااااااس، حبلااااااول تقرياااااارا  

ا اةزاءات، و ا اة بشاأو االنتهاكاات احملت لاة لاذلت النظاام ماو جاناف تلي ا
 الدولتح اجملاورتح؛

عااو اسااتياؤ  الشااديد لتيااااال ا ع ااال العساايرية اهلجوميااة  يعاارب - 2
تأكياااد ييااار ر ، و (0222) 222يف عياااع أحنااااء أنغاااوال راااا يتناااا س ماااع القااارار 

 طلب  إىل كال ال رفح و ال عيع الع ليات العسيرية عل  الفور؛
عاااااو اسااااتياؤ  كاااااذلت، يف لاااااذا الصاااادد، لتااااادلور احلالاااااة  يعاااارب - 01

اإلنسانية، ويديو بشد  ا ع ال الاا تعارض لله ار جهاود اإلغاااة اإلنساانية، 
وعيااااع ا ع اااااال الاااااا متناااااع حركاااااة اإلغااااااة اإلنساااااانية وحركاااااة ماااااودفي اإلغاااااااة 

 اإلنسانية حبرية ودوو  يد؛
ن  التصاااااري  ،  اااابقااااو ، كااااال ال اااارفح علاااا  القيااااام، فااااورا   حيااااص - 00

والضا انات ا منياة إلمادادات اإلغاااة إىل عياع ا مااكو، واالمتناا  عاو القياام 
لله اااار سااااالمة مااااودفي اإلغااااااة أو خياااار بتوزيااااع أو يعاااار ض  بااااأي ع اااار مييااااو

 املساعد  اإلنسانية عل  الشعف ا نغو ؛
علااااا  الااااادول ووكااااااالت ا مااااام املتحاااااد  واملنظ اااااات غاااااع  يثاااااين - 02

 أساااااه ت بالفعااااار يف جهاااااود اإلغاااااااة، ويناشاااااد عياااااع الااااادول احليومياااااة الاااااا
الساارعة   وجاا ووكاااالت ا ماام املتحااد  واملنظ ااات غااع احليوميااة أو تقاادم علاا 

 املزيد مو املساعدات إىل أنغوال لتلبية االحتياجات اإلنسانية املتزايد ؛
إىل ا مح العام أو ييفار إعاالم اجمللاس بانتظاام بالتقادم  ي لف - 03

رز يف حماداااااات الساااالم يف لوساااااكا، وكااااذلت باحلالااااة العساااايرية واإلنسااااانية احملاااا
 السااااؤد  يف أنغاااوال، وي لاااف إىل ا ماااح العاااام، لتحقياااق لاااذه الغاياااة، أو يقااادم

 ؛0222يولي  /متوز 30يف موعد أ صاه تقريرا  
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 .إبقاء املسألة  يد نظره النشط يقرر - 02
اجمللااس أمهاار ال اارفح  وتيلاام رثاار فرنسااا بعااد التصااويت، فقااال إوَّ 

 و ااال إوَّ . ‘‘ اارب اجمللااس  ااد نفااد’’لالنتهاااء مااو املفاوضااات، وأو  ماارارا  
فرنسااااا تاااادعو يونيتااااا إىل  بااااول املقرتحااااات برمتهااااا أو مواجهااااة جاااازاءات 

علا  أو لاد  اجمللاس لايس املعا باة يشاد د   واساتدرح يقاول إنَّا. جديد 
ل السااالم والدميقراطيااة وإ ااا لااو، علاا  العيااس، املسااامهة يف إعاااد  إحااال

هلاذه الاروح، أعااد اجمللاس تأكياد اساتعداده رفاع  اوام  وتيريسا  . يف أنغوال
 .27البعثة حاملا يتم التو ر إىل اتفاا

وأشار رثر الواليات املتحد  إىل أو القرار يع اي للقااد  ا نغاوليح 
 يااااااريو، أوهل اااااا أو املعاااااارح ةاااااف أو تتو اااااال يف كامااااار أحنااااااء البلاااااد، 

ه اااا أو يونيتاااا ةاااف أو تقبااار مقرتحاااات الوسااااطة بشاااأو املصااااحلة وااني
 .28الوطنية الا  بلتها احليومة بالفعر
مشاارو  القااارار يعيااس وجهاااة نظااار  و ااال رثااار امل ليااة املتحاااد  إوَّ 

دلا إىل اااااااميياااو متدي ات الاااااس املتهاااذ  باإلعاااا  ولاااي أو املفاوضااااااجملل
  يد ا ع ااال القتاليااة، و ااال إنَّااوأعاارب عااو القلااق إزاء تصااع. ال هنايااة مااا

لاااايس باااااملقبول وال املث اااار أو يوا اااار ال رفاااااو لج اهت ااااا العساااايرية يف 
 . 22الو ت ذات  الذي ةرياو في  مفاوضات بالتوازي مع ذلت

او مو ااابي(: 3207سة ااااةل)0222 س ااأغس/آب 02امل ر   ررررررلمقا
 يسااالرؤ

 ااادَّم  ،(0222) 232باااالقرار وع اااال   ،0222يوليااا  /متاااوز 22يف 
عاو بعثاة ا مام املتحاد  الثانياة للتحقاق يف تقريرا   ا مح العام إىل اجمللس

وذكر ا مح العام يف التقرير أو رثل  اااص سافر إىل أنغوال . 011أنغوال
يوني  إلجراء حماداات ماع رؤايس يونيتاا، وإىل كااب تااوو /حزيراو 08يف 
وعقااد رثلاا  . ا  مااع رؤاايس جنااوب أفريقيااايونياا  لالجت اا/حزيااراو 23يف 

اجت اعات مع عدد مو القااد  ا فار اة بغياة تساوية مساألة أيضا   اااص
مشاااركة يونيتااا يف إدار  شاا وو الدولااة،  ااا يف ذلاات املركااز اااااص باارؤيس 

يولياا ، استضااا  الاارؤيس /متااوز 7ويف . يونيتااا وغااعه مااو كبااار املساا ولح
وريااا حضااره روساااء أنغااوال وزاؤااع وموزامبيااق، مانااديال اجت ااا    ااة يف بريت

تقااارر فياااا  تفعياااار ع اااار ةناااة أمااااو ودفااااا  بااااح أنغاااوال وزاؤااااع بعااااد طااااول 
حيومااااة أنغاااوال ويونيتااااا ينظااااراو يف ناااص حلاااار وسااااط  و ااااال إوَّ . انق اااا 

. ا رتحتا  ا مام املتحااد  بشاأو ال راؤاق املتعلقااة بتحقياق املصااحلة الوطنيااة
 دم احملاارز يف حماداااات لوساااكا كاااو حماادودا  والحاام ا مااح العااام أو التقاا

________ 
أدىل بتعليقاات راالاة راثال الوالياات املتحاد  ، و اد 00املرجع نفس ، الصفحة  27

 .وامل لية املتحد 
28 S/PV.3395 7، الصفحة. 
 .02و  00املرجع نفس ، الصفحتاو  22
011 S/1994/865. 

وأعاارب عااو أملاا  يف أو حتسااو الزيااار  املتو عااة . بااالرغم مااو لااذه اةهااود
للسااايد ساااافي   إىل بريتورياااا، بااادعو  ماااو الااارؤيس ماناااديال، احت ااااالت 

وناشد ا مح العام اجمللس أو حياص كاال ال ارفح . تسوية املساؤر املعلقة
ياة ماو ذلات احلاح فصااعدا واالمتناا  عاو أي عل  و ال ا ع ال العداؤ

ساالمة ع اال اإلغاااة لله ار أو يق اع توزياع أو يعار ض  ع ر مو شأن 
وأعاااااااد تأكيااااااد اعتزاماااااا  إيفاااااااد فريااااااق متقاااااادم إىل . املساااااااعد  اإلنسااااااانية

إلعاااداد تو ااايات أ ااارى، يف حالاااة ماااا إذا د التو ااار إىل اتفااااا  أنغاااوال
 . شامر

، أدرل 0222أغس س /آب 02يف ، املعقود  3207ويف اةلسة 
وبعااد إ اارار جاادول . جملااس ا مااو تقرياار ا مااح العااام يف جاادول أع الاا 

طلباااا ، إىل املشاااااركة يف بناااااء  علااا   ا ع اااال، دعااااا اجمللاااس رثاااار أنغاااوال،
اا   .املنا شااة باادوو أو ييااوو لاا  احلااق يف التصااويت االحتاااد )الاارؤيس ووجَّ

يولياااا  /متااااوز 28 ماااا ر تح انتباااااه أعضاااااء اجمللااااس إىل رسااااالتح( الروسااااي
ماااوجهتح مااو رثااار أنغااوال إىل رؤااايس جملاااس 0222أغساا س /آب 3 و

ذو لا ، يف أعقااب د أت ااا   ااال إناو . 010وا ااو العام عل  التااااا مو وا مي
ماااا باااح أعضااااء اجمللاااس، باااأو ياااد ، بالنياباااة عاااو  مشااااورات أجريااات يف
 :012اجمللس، بالبياو التا 

 0222يولياا  /متااوز 22تقرياار ا مااح العااام املاا ر   اسااتعرض جملااس ا مااو
 (.0222) 232بشأو احلالة يف أنغوال، املقدم ع ال  بقرار جملس ا مو 

ويثاااين جملاااس ا ماااو علااا  اةهاااود الدووباااة الاااا باااذهلا ا ماااح العاااام ورثلااا  
اااص والدول الثالع املرا بة لع لياة السالم يف أنغاوال ويشاجعهم علا  موا الة 

لوضاااع حاااد للحااارب ا للياااة املااادمر  وإحاااالل السااالم يف أنغاااوال عاااو جهاااودلم 
و اااارارات جملااااس ا مااااو ذات “ اتفا ااااات الساااالم”طريااااق املفاوضااااات يف إطااااار 

ماو حيوماة أنغاوال واالحتااد الاوطين لالساتقالل التاام  نغاوال  وحيص كاال  . الصلة
ماح العاام عل  تقد  تعاوهن ا اليامر غاع املقياد إىل امل ثار ااااص لأل( يونيتا)

ليتساااااال الو ااااااول  باحثااااااات الساااااالم يف لوساااااااكا إىل هنايااااااة ناجحااااااة يف أ اااااارب 
 .ريو و ت

ويعااارب جملاااس ا ماااو، ماااع ذلااات، عاااو نفااااد  اااربه الواضااا  إزاء ال اااابع 
. مييو تأ ع ع لية السلم إىل ماا ال هناياة ر مو أن  الاملديد لل فاوضات وحيذ  
للسالم لاو يف متنااول الياد وحياص  دال  وعاااتفا اا  شاامال   ويعتقد جملس ا ماو أو

االحتاااااد الااااوطين لالسااااتقالل  نغااااوال بقااااو  علاااا  إدهااااار التزاماااا  بالساااالم و بااااول 
جم وعاااة املقرتحاااات الياملاااة الاااا  ااادمها امل ثااار ااااااص لألماااح العاااام والااادول 

 .الثالع املرا بة
ويعرب جملاس ا ماو عاو تقاديره للجهاود الاا باذهلا رؤايس عهورياة زامبياا 

 .لع لية السلم يف لوساكا شيلوبا تأييدا  . سيد  ال

________ 
010 S/1994/889  وS/1994/926. 
012 S/PRST/1994/45. 
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وعااااالو  علاااا  ذلاااات، يعاااارب جملااااس ا مااااو عااااو امتناناااا  لاااارؤيس عهوريااااة 
مانديال الذي عرض يد املعونة ملسااعد  ال ارفح علا  . جنوب أفريقيا السيد و

استي ال ع لية السلم يف لوساكا، ويوافق اجمللس عل  أو لذه اةهاود املفياد  
 .بعس الو ت ليي ت ي مثارلاحتتال إىل 

فااااااارض  علااااااا  ذلااااااات، يقااااااارر جملاااااااس ا ماااااااو أو ي جااااااار م  تاااااااا   وتأسيساااااااا  
االحتااااااد الاااااوطين لالساااااتقالل التاااااام  نغاااااوال علااااا  النحاااااو  إضاااااافية ضاااااد تااااادابع
وي كااااااد جملااااااس ا مااااااو (. 0222) 232مااااااو  ااااااراره  5إلياااااا  يف الفقاااااار   املشااااااار

ساااتقالل التاااام  نغاااوال اساااتعداده لفااارض تااادابع إضاااافية ضاااد االحتااااد الاااوطين لال
مااااااا وا اااااار االحتاااااااد رفااااااس  بااااااول ا رتاحااااااات الوساااااااطة املتعلقااااااة باملصاااااااحلة  إذا

ويعلاااااو جملاااااس ا ماااااو أنااااا  سااااايبدأ . أغسااااا س/غضاااااوو شاااااهر آب يف الوطنياااااة
بتدابع رينة مو لذا القبير وأن  لو يتقبار أي راطلاة يف ع لياة   اؤ ة بتج يع
 .السلم

ال اااارفح أو ا ع ااااال العساااايرية ر جملااااس ا مااااو مااااو جديااااد كااااال ويااااذك  
اهلجوميااة هتاادد كاار مااا د إحاارازه مااو تقاادم لغايااة ا و يف لوساااكا وأو أي مزيااة 

تسااوي ااساااؤر الضاه ة يف املعاناا  البشارية الااا  عسايرية ميدانياة تيتييياة ال
 .يدفعها شعف أنغوال حاليا  

كالمهاا   ويعرب جملس ا مو عو أسف  إزاء ا ع ال الا يقوم هباا ال رفااو
كاااال أيضاااا    روالاااا أفضااات إىل تااادلور احلالاااة البشااارية، وياااذك  ( يونيتاااا)وال ساااي ا 

ويدعو جملس ا مو . ال رفح  س وليته ا بتسهير إيصال اإلمدادات اإلنسانية
ال اارفح إىل اختااااذ اا ااوات الضااارورية الااا تيفااار إميانيااة اساااتئنا  الااارحالت 

 .الغواية إىل ماالجني وكويتو
لاااااااس إذ يشااااااااع إىل تقرياااااااار ةنااااااااة جملااااااااس ا مااااااااو املنشااااااااأ  ع ااااااااال  وإو اجمل
، (S/1994/825)بشااااااااااااااااااأو احلالااااااااااااااااااة يف أنغااااااااااااااااااوال ( 0223) 862 بااااااااااااااااااالقرار
حيومااااااات الاااااادول ا عضاااااااء املعنيااااااة بالتزامهااااااا بررسااااااال ردود جولريااااااة  يااااااذكر
ماااااااا يتعلاااااااق  للحصاااااااول علااااااا  املعلوماااااااات امل لوباااااااة يف طلباااااااات اللجناااااااة علااااااا 

فعَّاااااال  املزعومااااة، وحيثهااااا علااااا  القيااااام بااااذلت علاااا  حنااااو اةاااازاءات بانتهاكااااات
وسااااااايتناول اجمللاااااااس، علااااااا  سااااااابير االساااااااتعجال، . التاااااااأ ع مزياااااااد ماااااااو ودوو
، مرضاااايا   الاااادول الااااا   ترساااار إىل اللجنااااة لغايااااة ا و ردا   تعاااااوو تلاااات مسااااألة
ذا الااارد علااا  اال عااادم تلقاااي لااااااااااأهنا يف حاااااااف بشااااااااملناس يتهاااذ اإلجاااراء لياااي
 .الفور

بيااااو ماااو (: 3223اةلساااة ) 0222سااابت رب /أيلاااول 2املااا ر   المقررررر
 الرؤيس

، دعاااااا 0222سااااابت رب /أيلاااااول 2، املعقاااااود  يف 3223يف اةلسااااة 
طلب ، إىل املشاركة يف املنا شاة بادوو بناء  عل   جملس ا مو رثر أنغوال،

اا   .أو ييااوو لاا  احلااق يف التصااويت انتباااه أعضاااء ( إساابانيا)الاارؤيس ووجَّ
موجَّهااااة مااااو رثاااار  0222ساااابت رب /أيلااااول 2اجمللااااس إىل رسااااالة م ر ااااة 

   اااد أتذو لااا ، يف أعقااااب و اااال إنَّااا. 013أنغاااوال إىل رؤااايس جملاااس ا ماااو
________ 

013 S/1994/1026. 

مااا باااح أعضااااء اجمللااس، باااأو يااد  بالبيااااو التاااا   مشاااورات أجريااات يف
 :012نيابة عو اجمللس

ة العامااة عااو باملعلومااات الااا نقلتهااا إلياا  ا مانااعل ااا   حياايط جملااس ا مااو
مااااااو االحتاااااااد الااااااوطين املوجَّهااااااة  احلالااااااة يف أنغااااااوال، ال سااااااي ا يف ضااااااوء الرسااااااالة

إىل امل ثر ااااص  0222سبت رب /أيلول 5يف ( يونيتا)لالستقالل التام  نغوال 
ر القبول الر ي امل لاوب ماو ويعترب اجمللس أو لذه الرسالة تشي  . لألمح العام

ة ماو املقرتحاات املتعلقاة باملصااحلة الوطنياة الاا جانف يونيتا لل ج وعة الياملا
امل ثر اااص لألمح العام ورثلاو الادول  0222مايو /أيار 28 دمها إليها يف 

 .الثالع املرا بة لع لية السلم ا نغولية
فبقبااول يونيتااا لل ج وعااة الياملااة . إو جملااس ا مااو يرحااف هبااذا الت ااور
ت املنصااوص عليهاا يف لااذا الشااأو يف لل قرتحاات، تيااوو  اد اسااتوفت املت لباا

ويف لااااذا الصااادد، ويف ضاااوء املفاوضااااات (. 0222) 232 ااارار جملاااس ا ماااو 
ينظااار يف الو ااات احلاضااار يف فااارض الَّ أ ، وافاااق جملاااس ا ماااو علااا اةارياااة حالياااا  

 862ماااو القااارار  26تااادابع إضاااافية ضاااد يونيتاااا علااا  النحاااو املباااح يف الفقااار  
(0223.) 

أناا ، وبعااد أو  بلاات حيومااة أنغااوال ويونيتااا اجمل وعااة وياارى جملااس ا مااو 
الستي ال مفاوضات  الياملة ملقرتحات املصاحلة الوطنية، أ ب  ال ريق رهدا  

اتفا ااات ”لوسااكا يف و ات مبيار ماو أجاار التو ار إىل اتفااا شاامر يف إطاار 
وحيااص اجمللااس كااال ال اارفح علاا  . الصاالة ، و اارارات جملااس ا مااو ذات“الساالم
انتهاااااء الواليااااة احلاليااااة لبعثااااة ا ماااام املتحااااد  الثانيااااة  علاااا  اتفاااااا  باااار التو اااار
وي كاااااااااد اجمللاااااااااس ماااااااااو . 0222سااااااااابت رب /أيلاااااااااول 31 يف أنغاااااااااوال يف للتحقاااااااااق
النظاااار يف الاااادور الااااذي تضاااا لع باااا  ا ماااام املتحااااد   إعاااااد  عزماااا  علاااا  جديااااد

لول ذلاااات اااااالم حبااااااااا للساااااار إىل اتفااااااادم التو ااااااالة عاااااايف ح أنغااااوال يف مسااااتقبال  
 .التارين

اء است رار النزا  املسال  يف وال يزال جملس ا مو يشعر بقلق بالغ مو جرَّ 
م البتااا  ال ااارفح باااالتو ال عاااو عياااع الع لياااات العسااايرية ييااار ر  ولاااو. أنغاااوال

اهلجومية، ويذكرمها مر  أ رى باأو كار لاذه ا ع اال هتادد احت ااالت التو ار 
ين مزايااا عساايرية و اةهااود الراميااة إىل َجااك ااا أ. إىل ساالم عااو طريااق التفاااوض

عل  إطالة إالَّ   صع  ا جر، والتسويال يف حماداات لوساكا للسلم، لو تع ر
أماااد الصااارا  واسااات رار معاناااا  الشاااعف ا نغاااو ، و ااار  اجملت اااع الااادو  عاااو 

 .املشاركة يف تقد  املساعد  إىل أنغوال
 اااااار يترتيااااااف ضااااااد ويعاااااارب جملااااااس ا مااااااو عااااااو  لقاااااا  البااااااالغ إزاء أي ع

ا ماام املتحااد  وغااعلم مااو املااودفح الاادوليح يف أنغااوال، ويناشااد عيااع  مااودفي
ا طااااارا  ضااااا او أمااااااو وساااااالمة ماااااودفي ورتليااااااات ا مااااام املتحاااااد  وعيااااااع 

وي كد جملس ا مو أمهية تسهير احلركة امل لقة إلمادادات . املنظ ات اإلنسانية
ساااعد  اإلنسااانية يف عيااع أحناااء إ لاايم اإلغااااة اإلنسااانية وللعاااملح يف تقااد  امل

 .أنغوال

________ 
012 S/PRST/1994/52. 
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القااااارار (: 3230اةلساااااة )0222سااااابت رب /أيلاااااول 22املااااا ر   رررررررررالمق
225 (0222) 

 ،(0222) 232بااااالقرار وع ااااال   ،0222ساااابت رب /أيلااااول 07يف 
عو بعثة ا مم املتحد  الثانية للتحقق تقريرا   ا مح العام إىل اجمللس دَّم 

ا مح العام يف التقرير أن  أوفاد بعثاة رفيعاة املساتوى  وذكر. 015يف أنغوال
إىل أنغوال إلعداد تقييم عو حالة جهود ا مم املتحد  يف جماالت  نع 

و ااااد اتساااا ت احلالااااة . السااااالم، وحفاااام السااااالم، وا نشاااا ة اإلنسااااانية
ولنااااح أنبااااء علااا  ن ااااا واساااع . العسااايرية بزيااااد  يف ا ع اااال العداؤياااة

املسلحة ا نغولية ويونيتا حبشد  واهت ا يف عد  أجزاء  تفيد بقيام القوات
أما علا  . مو البلد، والتألف للقيام هبج ات وع ليات لجومية أ رى

املسااااتوى اإلنساااااين، فقااااد وا اااالت وكاااااالت ا ماااام املتحااااد  واملنظ ااااات 
احليوميااااااااة تعزيااااااااز اا ااااااااط لتنفيااااااااذ  لااااااااة تشاااااااا ر البلااااااااد بأسااااااااره  غااااااااع

. جية ع ااااااار شااااااااملة بشاااااااأو ا لغاااااااامبا لغاااااااام ووضاااااااع اسااااااارتاتي للتوعيااااااة
االساااااااااتعداد بشاااااااااأو ا ع اااااااااال املتعلقاااااااااة باااااااااربام  التساااااااااري   ويتوا ااااااااار
 . اإلدمال وإعاد 

و ال ا مح العام إو الت ورات يف لوساكا كانت مشجعة، وخبا ة 
بياااد أو . جمل وعاااة املقرتحاااات بشاااأو املصااااحلة الوطنياااة  باااول يونيتاااا ر ياااا  

ة للتو اار بسارعة إىل ا تتااام ناااج  احلاجاة تاادعو إىل باذل جهااود إضاافي
وباإلضافة إىل ذلت، فرن  يف حح سيتبق  عل  جهود . حملاداات السالم

يف  ا مم املتحد ، يتعح عل  ال رفح االستفاد  مو االنفرال الذي جادَّ 
أو أيضاااااا   والحااااام ا ماااااح العاااااام. حمادااااااات الساااااالم يف ا وناااااة ا  اااااع 
د التقاادم احملارز حاا  ر أحنااء البلااد يهاد  اسات رار ا ع ااال العداؤياة يف كاماا

االنتباه إىل اساتئنا  اهلج اات علا  املاودفح الادوليح ماو ووجَّ   .ا و
العاااااااملح يف جماااااااال اإلغاااااااااة، فحاااااااص كااااااال ال ااااااارفح، وخبا اااااااة يونيتاااااااا، 

التعااااوو ماااع ا مااام املتحاااد  وكفالاااة إيصاااال اإلمااادادات اإلنساااانية  علااا 
  يو ااااااي يف ا انااااااء بت ديااااااد و اااااال إنَّااااا. عااااااؤق إىل عياااااع املناااااااطق دوو

تشاااااااااااااريو  31البعثاااااااااااااة مااااااااااااار  أ ااااااااااااارى لفااااااااااااارت   صاااااااااااااع  حااااااااااااا   والياااااااااااااة
، إلتاحاااااااة متساااااااع ماااااااو الو ااااااات لالنتهااااااااء ماااااااو 0222 ناااااااوف رب/الثااااااااين

واجت اعااااااات املتابعااااااة بااااااح امل ثلااااااح العساااااايريح لل اااااارفح،  احملاداااااااات،
يع ااااااارية لتوساااااااااااكا وإجنااااااز ا ع اااااال التحضياااااااااوكوالت لوساااااااابروت عااااااااوتو ي
 .البعثة

، أدرل 0222سابت رب /أيلاول 22، املعقود  يف 3230ويف اةلسة 
وبعااد إ اارار جاادول . جملااس ا مااو تقرياار ا مااح العااام يف جاادول أع الاا 

طلبااااا ، إىل املشااااااركة بنااااااء  علااااا   ا ع اااااال، دعاااااا اجمللاااااس رثااااار أنغاااااوال،
ااااااااااا   .املنا شاااااااااااة بااااااااااادوو أو يياااااااااااوو لااااااااااا  احلاااااااااااق يف التصاااااااااااويت يف ووجَّ
انتبااااه أعضااااء اجمللاااس إىل ناااص مشااارو   ااارار كااااو  اااد ( إسااابانيا) رؤيسالااا

 2إىل رساااااااااالة م ر اااااااااة  يف أانااااااااااء مشااااااااااورات ساااااااااابقة، وكاااااااااذلت أتعاااااااااد
________ 

015 S/1994/1069. 

موجَّهااااااااااااة مااااااااااااو رثاااااااااااار أنغااااااااااااوال إىل رؤاااااااااااايس  0222ساااااااااااابت رب /أيلااااااااااااول
 .016ا مو جملس

 اد باإلعاا  بو اف  رح مشارو  القارار للتصاويت واعتت وبعد ذلات طتا
 :ما يلي نص  ، ويف(0222) 225القرار 

  ،جملس ا مو إوَّ 
، 0220مااااايو /أيااااار 31، املاااا ر  (0220) 626 ااااراره  إذ يعيااااد تأكيااااد

 ،وعيع  رارات  الالحقة ذات الصلة
سبت رب /أيلول 2إىل البياو الذي أدىل ب  رؤيس جملس ا مو يف  وإذ يشع

0222، 
، 0222سااااابت رب /أيلاااااول 07يف تقريااااار ا ماااااح العاااااام املااااا ر   و اااااد نظااااار

ساااااابت رب /أيلاااااول 23التقريااااار الشااااافوي الاااااذي أدىل بااااا  مبعواااااا  ااااااااص يف  ويف
0222، 

 ،التزام  باحلفاع عل  وحد  أنغوال وسالمتها اإل لي ية وإذ يعيد تأكيد
أو القارارات الاا سايتهذلا يف املساتقبر بشاأو دور ا مام  أيضا   وإذ ي كد

املتحااااد  املقباااار يف أنغااااوال سااااتأ ذ يف االعتبااااار ماااادى إدهااااار ال اااارفح حتليه ااااا 
 ،باإلراد  السياسية لتحقيق سلم داؤم

عل  اةهود الاا يباذهلا ا ماح العاام ورثلا  ااااص ورثلاو الادول  وإذ يثين
الااااثالع املرا بااااة لع ليااااة الساااالم يف أنغااااوال، ومنظ ااااة الوحااااد  ا فريقيااااة، وبعااااس 

يشاااجعهم علاااا  موا ااالة جهااااودلم الرامياااة إىل إةاااااد حاااار  ور ، وإذالااادول اجملااااا
مبير لألزمة ا نغولية مو  الل املفاوضات يف إطار اتفا ات السالم، و ارارات 

 ،جملس ا مو ذات الصلة
عو بالغ  لق  الست رار ا ع ال القتالياة العسايرية يف  اإلعرابيير ر  وإذ

عيااع أحنااااء إ لاايم أنغاااوال، رااا يسااابف للسااياو املااادنيح معانااا  شاااديد  ويعر ااار 
التو اار إىل  امتااة ناجحااة حملاداااات الساالم يف لوساااكا والتنفيااذ الفعلااي للواليااة 

  ،أنغوال احلالية لبعثة ا مم املتحد  الثانية للتحقق يف
إزاء مااااا يتاااادلع  حدوااااا  مااااو انتهاكااااات للتاااادابع  وره بااااالغ القلااااقوإذ يسااااا

ساااابت رب /أيلااااول 05املاااا ر  ( 0223) 862مااااو  ااااراره  02املااااذكور  يف الفقاااار  
0223،  

اساااات الة مااااد  حماداااااات الساااالم يف لوساااااكا، وإذ يعيااااد  أيضااااا   وإذ تقلقاااا 
 ،ااتتأكيد ا مهية الا يعلقها عل  اال تتام السريع والناج  هلذه احملاد

، 0222ساااابت رب /أيلااااول 07بتقرياااار ا مااااح العااااام املاااا ر   يرحااااف - 0
 ؛0222سبت رب /أيلول 23وبالتقرير الشفوي الذي أدىل ب  مبعوا  اااص يف 

متديد والية بعثة ا مم املتحد  الثانية للتحقاق يف أنغاوال حا   يقرر - 2
 ؛0222أكتوبر /تشريو ا ول 30

إىل ال ااااااارفح كليه اااااااا أو يفياااااااا بااللتزاماااااااات الاااااااا سااااااابق  ي لاااااااف - 3
أ ااااااذالا علاااااا  عاتقه ااااااا  ااااااالل حماداااااااات الساااااالم يف لوساااااااكا، وحيثه ااااااا  أو

________ 
016 S/1994/1110  وS/1994/1026. 



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

 

ميياااو وباااذل كااار جهاااد الزم للتو ااار  اساااتي ال مفاوضااااهت ا بأسااار  ماااا علااا 
أكتااااااوبر /ريو ا ولاااااااااتش 30ر اااااااا ب ا  ااااااااااكا ر يااااااااااا لوسااااااااع علاااااا  اتفااااااااااالتو ي إىل

 ؛0222
يف لااذا السااياا أناا  لااو يقباار أي إعا ااة جديااد  أو تسااويال  يعلااو - 2

 جديد يف ع لية السلم؛
لقبااااول االحتاااااد الااااوطين لالسااااتقالل التااااام  أناااا ، نظاااارا   يعلااااو كااااذلت - 5

ليامااار جم وعاااة اال رتاحاااات املقدماااة ماااو امل ثااار ااااااص لألماااح   نغاااوال ر ياااا  
، فرن  لو ينظر يف ت الداؤر  حاليا  لل فاوضا العام والدول الثالع املرا بة، ونظرا  

الو ت الرالو يف فرض تادابع إضاافية ضاد االحتااد الاوطين علا  النحاو املباح يف 
 ؛(0223) 862مو  راره  26الفقر  
اإلعااراب عااو اعتزاماا  أو يعيااد النظاار، يف أي و اات، يف دور  يياار ر - 6

 يف لوساكا؛ ا مم املتحد  يف أنغوال يف حالة عدم التو ر إىل اتفاا سلم
تيثياال ا ع اال العسايرية اهلجومياة يف عياع أحنااء  يشجف بقو  - 7

 ييار رو ، 0222يونيا  /حزيراو 31امل ر  ( 0222) 232للقرار  أنغوال،  الفا  
 ، عيع الع ليات العسيرية؛طلب  أو يو ال ال رفاو كالمها، فورا   مر  أ رى
اسااااتعداده للنظاااار يف اإلذو بسااااارعة،  جاااارد تو يااااع ال ااااارفح  ي كااااد - 8

وىل وأحااارل لااادعم ذلااات االتفااااا يف أت  باااا حر  ا وىل علااا  االتفااااا، وتو ياااا  
مراحلااا ، بااارجراء زيااااد  ساااريعة يف  اااوام بعثاااة ا مااام املتحاااد  الثانياااة للتحقاااق يف 

 ب  يف السابق؛ أنغوال، حبيص يعود إىل املستوى الذي كاو مأذونا  
استعداده للنظر بسارعة يف أي تو اية يقادمها ا ماح  ي كد كذلت - 2

ر ياا   العام مو أجر توسيع وجود ا مم املتحد  يف أنغاوال وذلات  جارد التو ياع
 عل  االتفاا املنتظر إبرام  يف لوساكا؛

أي ع ااار،  اااا يف ذلااات زر  ا لغاااام الربياااة، يهااادد تقاااد   ياااديو - 01
 ياار إىل كاار مااو حيتاجهااا يف أنغااوال ويعاارض لله اار املساااعد  اإلنسااانية بااال عرا

حياااا  العااااملح يف جماااال اإلغاااااة اإلنساااانية، ويااادعو عياااع ا طااارا ، وال ساااي ا 
 االحتاد الوطين، إىل إبداء تعاون  التام يف لذا اجملال؛

عااااو بااااالغ  لقاااا  إزاء ا تفاااااء أشااااهاص مااااو العاااااملح يف  يعاااارب - 00
، وي الااف ا طاارا  املساا ولة 0222أغساا س /آب 27اإلغااااة اإلنسااانية يف 

، وي لاف إىل عياع ا طارا ، وال ساي ا االحتااد عو ذلات باأو تفارل عانهم فاورا  
يف التحقيق الاذي  ريا  ا مام املتحاد  يف مساألة تاما   تعاونا   الوطين، أو تتعاوو

 ا تفاؤهم؛
علااااا  الااااادول ووكااااااالت ا مااااام املتحاااااد  واملنظ اااااات غاااااع  يثاااااين - 02

احليومياااااة الاااااا سااااابق أو ساااااامهت يف جهاااااود اإلغاااااااة، ويناشاااااد عياااااع الااااادول 
ووكاالت ا مم املتحد  واملنظ ات غع احليومية أو متد أنغوال، بسرعة، باملزيد 

 ؛املتزايد  مو املساعد  بغية تلبية االحتياجات اإلنسانية
اسات رار ورود تقاارير تفياد حبادوع انتهاكاات  يالحم ماع القلاق - 03

، ويعااااد تأكيااااد واجااااف الاااادول (0223) 862مااااو  ااااراره  02 حيااااام الفقاااار  
 ؛تاما   ، بتنفيذ ذلت القرار تنفيذا  ا عضاء، عيعا  

إىل ا مح العام أو ييفار إعاالم اجمللاس بانتظاام بالتقادم  ي لف - 02
وسااااكا، وكاااذلت باحلالاااة العسااايرية واإلنساااانية يف أنغااااوال، ز يف حمادااااات لاحملااارَ 

 21يف موعاد أ صااه تقريارا   وي لف إىل ا مح العام، هلذه الغاية، أو يقادم إليا 
 ؛0222أكتوبر /تشريو ا ول

 .إبقاء لذه املسألة  يد نظره النشط يقرر - 05

(: 3255اةلساااااة ) 0222أكتاااااوبر /تشاااااريو ا ول 27املااااا ر   المقررررررر
 (0222) 252ار القر 

 225بقاارار اجمللااس وع ااال   ،0222أكتااوبر /تشااريو ا ول 21يف 
عااو بعثااة ا ماام املتحااد  تقرياارا   ا مااح العااام إىل اجمللااس اادَّم  ،(0222)

الثانية للتحقق يف أنغوال يتض و النتاؤ  الا تو لت إليها البعثة املوفاد  
املتو اااااا  يف و اااااد ذكااااارت البعثاااااة أو مفهاااااوم الع لياااااات . 017إىل أنغاااااوال

ع وماا   الته يط لل وارئ لتوسايع وجاود ا مام املتحاد  يف أنغاوال يتساق
. ماااااع املباااااادئ وال راؤاااااق الاااااا د االتفااااااا عليهاااااا حااااا  ا و يف لوسااااااكا

فت االشتباح باح ( أ: )وستنفذ اا ة التنفيذية عل  االع مراحر، لي
املتحااااد  القااااوات احليوميااااة و ااااوات يونيتااااا، ويعقباااا  نشاااار مرا باااااي ا ماااام 

العسيريح ومرا بح مو أفراد شرطتها لر د و ال إطالا النار والتحقاق 
ر د  وات ا مم املتحد  حلفام الساالم لو اال إطاالا الناار ( ب)من ؛ 

والتحقااق مناا ، و  يااع  ااوات يونيتااا، وعااع وختاازيو ا ساالحة والااذ ع ، 
وع ليااااة التسااااري ، وتشاااايير القااااوات ا نغوليااااة املساااالحة، وإعاااااد  دماااا  

توحياااد أنشااا ة املصااااحلة الوطنياااة، واالنتهااااء ماااو الع لياااة ( ل)الشااارطة؛ 
 .االنتهابية

و ال ا مح العام إو حماداات السالم د لت يف مرحلتها ا  ع ، 
ومااو املتو ااع أو يتبااع االنتهااااء منهااا،  ااا يف ذلااات االتفاااا علاا  جااادول 

تفااااا، زماااين لتنفياااذ بروتوكاااول لوسااااكا، التو ياااع باااا حر  ا وىل علااا  ا
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 
و وكفالااااة أ 0222أكتااااوبر /تشااااريو ا ول 30حماداااااات السااااالم حبلااااول 

تسااافر يف أ ااارب و ااات احملادااااات العسااايرية الالحقاااة عاااو اتفااااا بشاااأو 
وأو ااا  ا ماااح العاااام بت دياااد والياااة . املسااااؤر العسااايرية اهلاماااة املتبقياااة

و اااال إو اجمللاااس . 0222ناااوف رب /تشاااريو الثااااين 31البعثااة الثانياااة حااا  
واه ر ا يود النظر يف اختااذ  ارار آناذاح لا ذو برعااد   اوام البعثاة إىل مسات

موا ااالة دعااام اجملت اااع الااادو  أيضاااا   وسااايت لف توطياااد الساااالم. الساااابق
لاربام  املساااعد  اإلنسااانية الااا تن ااوي علا  عنا اار يتصاار اليثااع منهااا 

ولاذا، فارو ماو ا مهياة  يااو أو حياارتم . مباشار  بتنفياذ بروتوكاول لوسااكا
ة اإلنساانية ال رفاو، وخبا ة يونيتا، حياد ا فراد العاملح يف جمال اإلغاا

والتعاااااوو مااااع ا ماااام املتحااااد  يف حتديااااد أماااااكو وجااااود ع ااااال اإلغاااااااة 
 .0222أغس س /املفقوديو منذ آب

________ 
017 S/1994/1069. 
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، أدرل 0222سابت رب /أيلاول 27، املعقود  يف 3225ويف اةلسة 
وبعااد إ اارار جاادول . جملااس ا مااو تقرياار ا مااح العااام يف جاادول أع الاا 

طلباااا ، إىل املشاااااركة يف بناااااء  علااا   ا ع اااال، دعااااا اجمللاااس رثاااار أنغاااوال،
اا   .املنا شااة باادوو أو ييااوو لاا  احلااق يف التصااويت امل ليااة )الاارؤيس ووجَّ

انتباه أعضاء اجمللس إىل نص مشرو   رار كاو  د أتعد يف أاناء ( املتحد 
 .018مشاورات سابقة

 اد باإلعاا  بو اف  رح مشارو  القارار للتصاويت واعتت وبعد ذلات طتا
 :، ويف ما يلي نص (0222) 252القرار 

 ، جملس ا مو إوَّ 
 0220مااايو / أيااار 31املا ر  ( 0220) 626 ااراره  إذ ي كاد مااو جدياد

 وعيع القرارات الالحقة ذات الصلة،
 ، 0222أكتوبر /تشريو ا ول 21يف تقرير ا مح العام امل ر   و د نظر

التزامااااا  باحلفااااااع علااااا  وحاااااد  أنغاااااوال وساااااالمتها  وإذ ي كاااااد ماااااو جدياااااد
 اإل لي ية،
تأكيااد ا مهيااة الااا يعلقهااا علا  تنفيااذ اتفا ااات الساالم و اارارات  ييار ر وإذ

  تنفيذا  كامال ، جملس ا مو ذات الصلة
 ةعل  جهود ا مح العام ورثل  اااص و اؤد القو  وماودفي بعثا وإذ يثين

يف أنغوال والادول الاثالع املرا باة لع لياة السالم يف  ا مم املتحد  الثانية للتحقق
أنغااااوال ومنظ ااااة الوحااااد  ا فريقيااااة وبعااااس الاااادول اجملاااااور ، وال سااااي ا حيومااااة 
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،
يف حمادااااات السااالم يف لوسااااكا، مااا  را   التقااادم اليباااع احملااارز وإذ يشاااجع 

أمهياة أو يباادي ال رفاااو مروناة وأو يتو ااال باحملاداااات إىل  وإذ ي كاد مااو جديااد
  امتة فورية وناجحة حتقق تسوية شاملة،

أو وضااع العرا ياار أو التسااويال مااو جديااد يف ع ليااة الساالم لااو  وإذ يعلاو
 ،ال  ييوو مقبو 

، مااااااع ذلاااااات، إزاء اساااااات رار ا ع ااااااال القتاليااااااة وإذ يساااااااوره بااااااالغ القلااااااق
العساااايرية يف عيااااع أحناااااء إ لاااايم أنغااااوال، الااااا تساااابف معانااااا  واسااااعة الن ااااااا 
اااارت اال تتااااام  للسااااياو املاااادنيح، وتعر اااار جهااااود اإلغااااااة اإلنسااااانية، والااااا أ ل

للوالياة الرالناة لبعثاة الفعَّاال   ات التنفياذالناج  حملاداات السلم يف لوسااكا وعوَّ 
 ا مم املتحد  الثانية للتحقق يف أنغوال،

االلتاااازام الوا ااااع علاااا  عيااااع الاااادول بالتنفيااااذ التاااااام  وإذ ي كااااد مااااو جديااااد
سااااابت رب /أيلاااااول 05املااااا ر  ( 0223) 862ماااااو القااااارار  02 حياااااام الفقااااار  

0223، 
هنايااة امل ااا  عااو أو علاا  عاااتق ا نغااوليح تقااع املساا ولية يف  يشااد دوإذ 

 النجاح يف تنفيذ اتفا ات السلم وأي اتفاا الحق،

________ 
018 S/1994/1216. 

أكتااااااوبر /تشااااااريو ا ول 21بتقرياااااار ا مااااااح العااااااام املاااااا ر   يرحااااااف - 0
 ؛0222
متديد والية بعثة ا مم املتحد  الثانية للتحقاق يف أنغاوال حا   يقرر - 2

 ؛0222ديس رب /كانوو ا ول  8
اماااات الاااا تعهااادا هباااا بالفعااار يف إىل ال ااارفح احااارتام االلتز  ي لاااف - 3

، وأو ينفاذا بعاد اتفا اا  فاورا   احملاداات اةارية يف لوساكا، وحيثه ا علا  أو يربماا
وحيرتماا  ومساتداما   اال  إلطالا الناار يياوو فعَّا ذلت عل  سبير االستعجال و فا  

 ؛كامال    لذا الو ال احرتاما  
أوىل وأحاارل مرحلاا ، ، يف ساابير دعاام تنفيااذ اتفاااا الساالم يف يااأذو - 2

برعااااد   اااوام بعثاااة ا مااام املتحاااد  الثانياااة للتحقاااق يف أنغاااوال إىل مساااتواه الساااابق 
وماؤة وستة وعشريو مو مرا باي الشارطة، مرا با  عسيريا   البالغ االمثاؤة ووسح

َوزْ   مااااااع عاااااادد مناسااااااف مااااااو املااااااودفح الاااااادوليح واحملليااااااح، علاااااا  أو ةااااااري
دى ورود تقرياار مااو ا مااح العااام إىل اجمللااس يفيااد أو ا فااراد اإلضااافيح لاا لاا الء

إلطالا النار  اد  اال  فعَّ  و فا   للسلم وأوَّ  عا با حر  ا وىل اتفا ا  ال رفح  د و َّ 
 حتقق؛
علاا  ر يااا   ،  جاارد التو يااعمااو جديااد اسااتعداده للنظاار فااورا   ي كااد - 5

م يتضا و أي تو اية االتفاا الذي سيعقد يف لوساكا، يف تقرير مو ا مح العا
تقاديره للظارو  الاا اساتنادا  إىل  بتوسيع ن اا وجود ا مام املتحاد  يف أنغاوال،

تااربر ذلاات، ويرحااف بااالته يط ملواجهااة ال ااوارئ الااذي  ااام باا  ا مااح العااام يف 
 لذا الصدد؛

است رار ا ع اال القتالياة العسايرية يف عياع أحنااء أنغاوال  يشجف - 6
 232، و 0222ماااااااايو /أياااااااار 30املااااااا ر  ( 0222) 222للقااااااارارات   الفاااااااا  

املااااااااااا ر  ( 0222) 225، و 0222يونيااااااااااا  /حزياااااااااااراو 22املااااااااااا ر  ( 0222)
تأكياد م البتا  باأو يو اال ال رفااو كالمهاا عياع يير ر ، و 0222سبت رب /أيلول

 ؛الع ليات العسيرية فورا  
التااااااادلور يف احلالااااااة اإلنساااااااانية، ويااااااديو عياااااااع  يشااااااجف كااااااذلت - 7

يف ذلااات زر  ا لغاااام الربياااة، الاااا هتااادد جهاااود اإلغاااااة اإلنساااانية  ا فعاااال،  اااا
تعر لها، وي الف بأو ميان  كاال ال ارفح تصااري  وضا انات أمنياة لع لياات  أو

أو يعار ض  إيصال اإلغااة إىل عيع املوا اع، أو ميتنعاا عاو اختااذ أي إجاراء ميياو
إلنسانية عل  الشعف لله ر سالمة مودفي اإلغااة أو يعر ر توزيع املساعد  ا

 ا نغو ؛
فاااااورا   يف لاااااذا الصااااادد م البتااااا  ا طااااارا  املسااااا ولة القياااااام ييااااار ر - 8

 27بااااااااإلفرال عاااااااو العااااااااملح يف جماااااااال اإلغاااااااااة اإلنساااااااانية الاااااااذيو ا تفاااااااوا يف 
نااداءه بالتعاااوو التااام مااو جانااف ال اارفح، يياار ر  ، ك ااا0222أغساا س /آب

الااااذي  ريااا  ا مااام املتحاااد  يف مسااااألة  وال ساااي ا االحتااااد الاااوطين، يف التحقياااق
 ا تفاؤهم؛
عل  الدول ووكاالت ا مم املتحد  واملنظ ات غع احليومياة  يثين - 2

يف جهاااود اإلغاااااة، ويناشاااد عياااع الااادول ووكااااالت ا مااام فعاااال   الاااا أساااه ت
املتحااد  واملنظ ااات غااع احليوميااة أو تسااار  إىل تقااد  مزيااد مااو املساااعد  إىل 

 بية االحتياجات اإلنسانية املتزايد ؛أنغوال لتل
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إىل ا مح العام أو ييفر إعالم اجمللس بالت ورات  أيضا   ي لف - 01
احلا لة يف حماداات السلم يف لوساكا وكاذلت باحلالاة العسايرية واإلنساانية يف 

 أنغوال؛
 .إبقاء لذه املسألة  يد نظره النشط يقرر - 00

اجملت اع  بعد التصاويت، فقالات إوَّ وتيل ت رثلة الواليات املتحد  
الاادو  لااو يعاار ض مااودفي ا ماام املتحااد  إىل  اااطر لاام يف غاال عنهااا 

ااا. بررسااااهلم إىل من قاااة حااارب عة حلفااام الساااالم يف و بااار نشااار  اااو  موسَّ
أنغاااوال، ساااتحتال حيوماااة بلااادلا إىل دليااار علااا  أو ال ااارفح جااااداو يف 

 .012السالمالت ست بو ال إطالا النار وتنفيذ اتفاا 
كااااذلت، ذكاااار رثاااار فرنسااااا أو نشاااار ا فااااراد كاااااو، بااااالرغم مااااو أو 

بتلقاااي  ، مرلوناااا  اجمللااس أذو برعااااد   اااوام البعثاااة إىل ماااا كاااو عليااا  ساااابقا  
ع مو ا ماح العاام يفياد باأو بروتوكاول لوسااكا  اد و  اتقريرا   جملس ا مو

ر بح علي  با حر  ا وىل ويشهد عل  إحالل و ال فعلي إلطالا النا
 .001ال رفح

بيااو (: 3251اةلساة ) 0222ناوف رب /تشريو الثااين 2امل ر   ررررررالمق
 مو الرؤيس
، 0222نااوف رب / تشااريو الثاااين 2، املعقااود  يف 3251يف اةلسااة 

وبعد اعت اد جدول ا ع ال، دعا . استأنال جملس ا مو نظره يف البند
ركة يف املنا شااة باادوو أو طلباا ، إىل املشااابناااء  علاا   اجمللااس رثاار أنغااوال،

انتبااه ( الوالياات املتحاد )هت الرؤيسة ووجَّ . ييوو ل  احلق يف التصويت
موجَّهاة  0222ناوف رب /تشريو الثااين 0أعضاء اجمللس إىل رسالة م ر ة 

إىل رؤاايس جملااس ا ماااو مااو رثلاااي االحتاااد الروساااي والربتغااال والوالياااات 
جرياات ذو هلاا، بعاد مشااورات أت مث أعلنات الرؤيساة أهناا  اد أت . 000املتحاد 

 :002ما بح أعضاء اجمللس، بأو تد  بالبياو التا  باسم اجمللس يف
ا ف باالتو يع باا حر  ا وىل علا  بروتوكاول يف حح أو جملس ا مو يرح 

، فرن  يشعر بقلق ع يق 0222أكتوبر /تشريو ا ول 30السلم يف لوساكا يف 
احتااادام الع لياااات العسااايرية، وال ساااي ا  إزاء ماااا تفياااد بااا  التقاااارير ا  اااع  ماااو

تلااات الاااا  اااري با ااااه لوامباااو، راااا يعااار ض لله ااار حياااا  املاااواطنح ا نغاااوليح 
طلبا  إىل ال ارفح أو يو فاا ع لياات ييار ر  ولاو. واإلجناز الناج  لع لية السلم

ذ الساارعة، بتنفياا  ْجااوَ  يف عيااع أحناااء أنغااوال ويقومااا، علاا فااورا   القتااال العساايرية
 .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 

ناوف رب، ولاو حياص /تشاريو الثااين 01العسيرية الا مو املقارر الشارو  فيهاا يف 
________ 

012 S/PV.3445 3، الصفحة. 
 .2املرجع نفس ، الصفحة  001
000 S/1994/1235  وS/1994/1241. 
002 S/PRST/1994/63. 

اجملال للرحالت اةوية إىل لوامبو، لت يح فريق  حيومة أنغوال عل  أو تفس 
 .التفاوض التابع لليونيتا مو التشاور مع  يادت 

وي كااد جملااس ا مااو ماار  أ اارى أو أي عر لااة لع ليااة الساالم سااتيوو غااع 
ولااو حيااص حيومااة أنغااوال علااا  أو متااارس ساال تها لوضااع حااد فاااوري . مقبولااة

 .هلذه ا نش ة العسيرية
يف لاااذا املنع ااااال اااااااص، أنااا  يلاااازم مااااو ال اااارفح   وي كاااد جملااااس ا مااااو،

يااااد را أي جهااااد يف السااااعي إىل حتقيااااق ساااالم مسااااتتف وداؤاااام يف  إالَّ  كليه ااااا
ويااادعومها إىل الوفااااء بالتعهااادات الاااا التزماااا هباااا يف حمادااااات لوسااااكا، . أنغاااوال

والتحلااي بأ صاا  درجااة مااو ضاابط الاانفس واملساا ولية، واالمتنااا  عااو اختاااذ أي 
ناوف رب /تشاريو الثااين 05يو أو تعار ض التو ياع علا  الربوتوكاول يف إجراءات مي
 .لله ر 0222

بيااو (: 3263اةلسة ) 0222نوف رب /تشريو الثاين 20امل ر   المقرر
 مو الرؤيس

، 0222ناوف رب /تشاريو الثااين 20، املعقود  يف 3263يف اةلسة 
ا ع اال،  وبعاد إ ارار جادول. استأنال جملس ا مو النظر يف لاذا البناد

طلبا ، إىل املشااركة يف املنا شاة بادوو بنااء  علا   دعا اجمللس رثار أنغاوال،
( الواليااات املتحااد )هاات الرؤيسااة ووجَّ . أو ييااوو لاا  احلااق يف التصااويت

 0222ناوف رب /تشاريو الثااين 02انتباه أعضاء اجمللس إىل رسالة م ر ة 
علناات أهنااا  ااد مث أ. 003موجَّهااة مااو رثاار أنغااوال إىل رؤاايس جملااس ا مااو

مااا بااح أعضاااء اجمللااس، بااأو  جرياات يفأتذو هلااا، يف أعقاااب مشاااورات أت 
 : 002تد  بالبياو التا  باسم اجمللس

علااااا  “ يونيتاااااا” يرحاااااف جملاااااس ا ماااااو بتو ياااااع رثلاااااي حيوماااااة أنغاااااوال و
ومااو شااأو . يف لوساااكا 0222نااوف رب /تشااريو الثاااين 21بروتوكااول لوساااكا يف 

. إرسااااء ا سااااس لسااالم داؤااام يف أنغاااوال“ بسااايس” لاااذا الربوتوكاااول واتفا اااات
عااا علاا  الربوتوكااول، أو يوا ااال إابااات وةااف علاا  ال اارفح يف أنغااوال، و ااد و َّ 

 كااامال    التزامه ااا بالساالم عااو طريااق تنفيااذ لااذا االتفاااا التفصاايلي للساالم تنفيااذا  
وألااام ا ماااور يف لاااذا الصااادد، وجاااوب احااارتام و اااال إطاااالا الناااار . ويف حينااا 
 .قضي ب  الربوتوكولالذي ي

ويعرب جملس ا مو عو تقديره للجهود الا بذهلا دوو كلار ا ماح العاام 
ورثلااا  ااااااص السااايد ألياااوو بلوناااديو باااايي، الاااا كااااو هلاااا دور باااالغ احليوياااة يف 

علاا  دور البلاااداو املرا باااة أيضاااا   ويثاااين جملاااس ا مااو. التو اار إىل لاااذا االتفاااا
املاااادا الت البناااااء  مااااو جانااااف الزع اااااء مااااو  لع ليااااة الساااالم ا نغوليااااة وعلاااا 

ويف ااتااااااااااام، يتوجاااااااااا  جملااااااااااس ا مااااااااااو بالشااااااااااير إىل . أحناااااااااااء أفريقيااااااااااا عيااااااااااع
فرياااااادريت تشاااااايلوبا وحيومااااااة زامبيااااااا الااااااا تفضاااااالت باستضااااااافة لااااااذه  الاااااارؤيس

 . املفاوضات

________ 
003 S/1994/1290 . 
002 S/PRST/1994/70. 
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ويالحاام جملااس ا مااو مااع القلاااق التقااارير الااا تفيااد باساات رار القتاااال يف 
اجمللاااس ال ااارفح باملسااا ولية الاااا تقاااع عليه اااا خبصاااوص احااارتام وياااذك ر . أنغاااوال

ناااوف رب /تشاااريو الثااااين 22اتفااااا و اااال إطاااالا الناااار، الاااذي سااايبدأ نفااااذه يف 
ويت لاع جملاس ا ماو إىل تقريار مقادَّم ماو ا ماح العاام . كامال    ، احرتاما  0222

ح العساايريح   املاارا بزْ ، رااا يتااي  لااوَ يفيااد بااأو و ااال إطااالا النااار أ ااب  نافااذا  
يعااز ز  وماارا   الشاارطة التااابعح لبعثااة ا ماام املتحااد  الثانيااة للتحقااق يف أنغااوال أو

 . أنغوال  درات ا مم املتحد  عل  الر د يف
 . وما زالت لذه املسألة  يد نظر جملس ا مو

القرار (: 3277اةلسة ) 0222ديس رب /كانوو ا ول  8امل ر   المقرر
266 (0222) 

 252بااااااااااالقرار وع ااااااااااال   ،0222ديساااااااااا رب /كااااااااااانوو ا ول 2يف 
عااو بعثااة ا ماام املتحااد  تقرياارا   ا مااح العااام إىل اجمللااس اادَّم  ،(0222)

وأفااااد ا ماااح العاااام يف التقريااار بأنااا  رغااام . 005الثانياااة للتحقاااق يف أنغاااوال
دت ، ور 0222نااااوف رب /تشاااريو الثااااين 21تو ياااع بروتوكاااول لوسااااكا يف 

ر فيهااااا كاااار طاااار  املساااا ولية عااااو  ااااااَّ تقااااارير عااااو  اااادد االشااااتباكات 
لااذا كاااو ال بااد لل اارفح مااو تنفيااذ . 006اهلج ااات علاا  ال اار  ا  اار

.  فرو الع لية برملتها ساتنهار جماددا  و ال إطالا النار عل  ا رض، وإالَّ 
با مم املنوط  الدور ا وسع ن ا ا  نظرا  إىل  بأن ،أيضا   وأفاد ا مح العام

تشاااااااااريو  22وفاااااااااد يف املتحاااااااااد   وجاااااااااف بروتوكاااااااااول لوسااااااااااكا، فقاااااااااد أت 
ناااوف رب فرياااق مسااا  تقاااين إىل أنغاااوال للتثبااات ماااو   اااط ال اااوارئ /الثااااين

املوجاااااود  إزاء احلالاااااة الفعلياااااة علااااا  ا رض وإعاااااداد مقرتحاااااات لع لياااااة 
علااا  أنااا  كاااي تنظاار ا مااام املتحاااد  يف ختصااايص شاادَّد  بياااد أنااا . موسااعة

راء توساايع كبااع لع ليتهااا، ةااف علاا  ال اارفح التقيااد مااوارد ضااه ة إلجاا
د اجمللس والية وح  ذلت الو ت، أو   بأو ميد  . تاما   بالربوتوكول تقيدا  
ودعااااا الاااادول ا عضااااااء . 0225يناااااير /كااااانوو الثاااااين  30البعثااااة حاااا  

ووكاااااالت ا مااااام املتحاااااد  واملنظ اااااات غااااع احليومياااااة إىل تاااااوفع املاااااوارد 
ةواناااااااف اإلنساااااااانية ماااااااو الربوتوكاااااااول وتأليااااااار البلاااااااد لتنفياااااااذ ا الالزماااااااة
 . إع اره وإعاد 

، موجَّهة إىل رؤايس 0222ديس رب /كانوو ا ول  7وبرسالة م ر ة 
جملااس ا مااو، أفاااد ا مااح العااام بااأو و ااال إطااالا النااار  ااد د اار حيااز 

فر  الل علومات املتو وفقا   وأن  0222نوف رب /تشريو الثاين 22النفاذ يف 
فرو و ال إطالا النار  امد بصفة عامة رغم بعس الصاعوبات للبعثة، 
و د أعرب اةانباو عو ارتياحه ا إىل حد معقول عو حالة . 007ليةا وَّ 

و ااال إطااالا النااار وطالبااا باارجراء التوساايع املزمااع للبعثااة يف أ اارب و اات 
________ 

005 S/1994/1376 . 
تاارد نسااهة مااو بروتوكااول لوساااكا يف رسااالة موجَّهااة مااو رثاار أنغااوال إىل رؤاايس  006

 (.S/1994/1441)جملس ا مو 
007 S/1994/1395. 

، أعلااو (0222) 252للقاارار  ورد أعاااله، ووفقااا   ماااوبناااء  علاا   .ريااو
و عزم  عل  إعاد   و  البعثة إىل مستوالا السابق ونشرلا ا مح العام ع

أو التوساااايع الفعلااااي للبعثااااة يتو ااااال وشاااادَّد علاااا   .يف عيااااع أحناااااء البلااااد
التقيااااد الصااااارم مااااو ال اااارفح بو ااااال فعلااااي إلطااااالا النااااار وعلاااا   علاااا 

. ضاااا انات وافيااااة بشااااأو سااااالمة أفااااراد ا ماااام املتحااااد  وأماااانهم توفعمهااااا
ىل، باإلضااااااااااافة إىل مهامهااااااااااا، ر ااااااااااد عيااااااااااع البعثااااااااااة سااااااااااتتو  إوَّ  و ااااااااااال
الرؤيساااااية لربوتوكاااااول لوسااااااكا والتحقاااااق منهاااااا وباااااذل املسااااااعي  العنا ااااار

عناااااااد اال تضااااااااء بع لياااااااات أيضاااااااا   وساااااااتقوم. احل ياااااااد  لااااااادى ال ااااااارفح
التحقيق يف االنتهاكات املزعومة، بشاير مساتقر أو باالشارتاح /التفتي 

 . مع ال رفح
، 0222ديسا رب /كانوو ا ول  8، املعقود  يف 3277ويف اةلسة 

أدرل جملس ا مو تقريار ا ماح العاام والرساالة املاذكور  أعااله يف جادول 
بنااء  علا   وبعد إ رار جدول ا ع ال، دعا اجمللاس رثار أنغاوال،. أع ال 

. طلباا ، إىل املشاااركة يف املنا شااة باادوو أو ييااوو لاا  احلااق يف التصااويت
اااا   مث أعضاااااء اجمللااااس إىل نااااص مشاااارو   اااارار  انتباااااه ( رواناااادا)الاااارؤيس وجَّ

اااا   .008 ااااد أتعااااد يف سااااياا مشاااااورات سااااابقة كاااااو أيضااااا   انتبااااالهمووجَّ
رثاااااار أنغااااااوال موجَّهااااااة إىل رؤاااااايس جملااااااس ا مااااااو، وإىل  رسااااااالة مااااااو إىل

كاااااانوو   7موجَّهاااااة إىل ا ماااااح العاااااام، مااااا ر تح  ماااااو رثااااار ماااااا  رسااااالة
 . 0222002ديس رب /ا ول

بروتوكول لوساكا ميثر بداية مرحلة حا ة مو واعترب رثر أنغوال أو 
االمتثاااال لقاااوانح أيضاااا   ولاااو ماااا يعاااين. احلااار النهااااؤي للصااارا  الااادا لي

املساااوا  مااع ساااؤر م  اادَ  أنغااوال ولل  سسااات الدميقراطيااة يف البلااد، علاا 
بيااد أناا  أعاارب عااو  لااق حيومااة بلااده إزاء التلياا  . ا حاازاب السياسااية

وباادء سارياو و ااال إطااالا النااار وو ااول أول   املفارط بااح تو يااع االتفاااا
، ا مر الذي  د يعرض لله ر اةدول الازمين “ااوذ الزرا”كتيبة مو 

لااذا دعااا إىل نشاار عاجاار ملاارا بح تااابعح . لتنفيااذ  تلااال مراحاار االتفاااا
لألمم املتحاد  يف عياع أحنااء اإل لايم،  اا فيهاا املنااطق اااضاعة لساي ر  

تهاااااء احلاااارب تواجاااا  حيومااااة بلااااده العديااااد مااااو وأضااااا  أناااا  بان. يونيتااااا
التحاااااااااديات يف امليااااااااااديو االجت اعياااااااااة واإلنساااااااااانية  اااااااااا فيهاااااااااا إعااااااااااد  

االجت ااااااعي لقاااااوات يونيتاااااا، وتاااااوفع الااااادعم ملالياااااح املشااااارديو  اإلدماااااال
والالجئاااح، وإعااااد  بنااااء اهلياكااار ا ساساااية وناااز  الساااالح، ولاااي مهاااام 

مااااااو جانااااااف اجملت ااااااع تأماااااار حيومااااااة بلااااااده أو تعااااااا  باااااادعم مساااااات ر 
 . 021الدو 

ا ماااار يف أو  و باااار التصااااويت، أعاااارب رثاااار االحتاااااد الروسااااي عااااو
يتحاااول التفاااالم الاااذي حتقاااق يف لوسااااكا إىل اقاااة متبادلاااة  اااالل تنفياااذ 

وفد بلده يعتقد أو إيفاد أفاراد تاابعح لألمام  و ال إوَّ . عةاالتفا ات املو َّ 
________ 

008 S/1994/1396 . 
002 S/1994/1391  وS/1994/1394 . 
021 S/PV.3497 6إىل  3، الصفحات . 
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  الفاوري لل ارا بح يف ْز الاوَ  املتحاد  إىل أنغاوال ينبغاي أو ياتم بسارعة، ماع
 . 020امليداو

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

 ، جملس ا مو إوَّ 
 0220مااايو /أيااار 31املاا ر  ( 0220) 626 ااراره  إذ ي كااد مااو جديااد

املااا ر  ( 0223) 868وعيااع  راراتااا  الالحقاااة ذات الصااالة،  ااا يف ذلااات  اااراره 
 ، 0223سبت رب /أيلول 22

، 0222ديساا رب /كااانوو ا ول  2يف تقرياار ا مااح العااام املاا ر   و ااد نظاار
 ، 0222ديس رب /كانوو ا ول  7ورسالت  امل ر ة 

التزامااااا  باحلفااااااع علااااا  وحاااااد  أنغاااااوال وساااااالمتها  يااااادوإذ ي كاااااد ماااااو جد
 اإل لي ية، 
اإلعااراب عااو ا مهيااة الااا يعلقهااا علاا  التنفيااذ التااام التفا ااات  يياار ر وإذ

 السلم و رارات جملس ا مو ذات الصلة، 
ناااااااوف رب /تشاااااااريو الثااااااااين 21تو ياااااااع بروتوكاااااااول لوساااااااكا يف  وإذ يشااااااجع 

ساااتعاد  السااالم الاااداؤم والوفااااا ، الاااذي ميثااار   اااو  لاماااة علااا  طرياااق ا0222
 الوطين يف أنغوال، 

يف أي تو اايات تاارد إلياا  مااو فااورا   اسااتعداده للنظاار وإذ ي كااد مااو جديااد
ا مح العام بشأو توسيع وجاود ا مام املتحاد  يف أنغاوال، علا  أسااس احملافظاة 

 عل  و ال إطالا النار، 
علاا  اةهااود الااا يبااذهلا ا مااح العااام ورثلاا  اااااص و اؤااد القااو   وإذ يثااين

ومودفاااو بعثاااة ا مااام املتحاااد  الثانياااة للتحقاااق يف أنغاااوال والااادول الاااثالع املرا باااة 
 لع لياااااة السااااالم يف أنغاااااوال ومنظ اااااة الوحاااااد  ا فريقياااااة وبعاااااس الااااادول اجملااااااور ،

وإذ يشااجعهم علاا   زامبيااا، والااا أدت إىل تو يااع بروتوكااول لوساااكا،و صو ااا  
موا االة جهااودلم الراميااة إىل التنفيااذ التااام التفا ااات الساالم وبروتوكااول لوساااكا 

 و رارات جملس ا مو ذات الصلة، 
د وضاع العقبااات أو التسااويال يف تنفياذ لااذه االتفا ااات أو  اادل  وإذ يعلاو

 ، مقبوال   ييوو لو

إزاء التقااااااارير الاااااا تفيااااااد بتجاااااادد االشااااااتباكات  وإذ يسااااااوره بااااااالغ القلااااااق
أنغااااااوال بعااااااد د ااااااول و ااااااال إطااااااالا النااااااار املتفااااااق علياااااا  حيااااااز النفاااااااذ، رااااااا  يف

لله ار جنااح تنفياذ بروتوكاول أو يعار ض  معانا  للسياو املدنيح وميياو يسبف
لواليااااة بعثااااة ا ماااام املتحااااد  الثانيااااة للتحقااااق يف الفعَّااااال  لوساااااكا ويعيااااق التنفيااااذ

  أنغوال،
مااااو جديااااد االلتاااازام الوا ااااع علاااا  عيااااع الاااادول بالتنفيااااذ التاااااام  وإذ ي كااااد
سااااابت رب / أيلااااول 05املااااا ر  ( 0223) 862ماااااو القاااارار  02 حيااااام الفقاااار  

0223 ، 

________ 
 . 2و  8املرجع نفس ، الصفحتاو  020

أو ا نغااوليح يتح لااوو املسااا ولية النهاؤيااة عااو التنفيااذ النااااج   وإذ ي كااد
 التفا ات السلم وبروتوكول لوساكا، 

ديسااااااا رب /كاااااااانوو ا ول  2ح العاااااااام املااااااا ر  بتقريااااااار ا مااااااا يرحاااااااف - 0
 ؛ 0222
، مو أجر متيح بعثة ا مم املتحد  الثانية للتحقاق يف أنغاوال يقرر - 2

مياااد د  ماااو ر اااد و اااال إطاااالا الناااار املنصاااوص عليااا  يف بروتوكاااول لوسااااكا، أو
 ؛ 0225فرباير /شباط 8واليتها ح  

علا  حيوماة أنغاوال واالحتااد الاوطين لالساتقالل التاام  نغاوال  يثاين - 3
لتو يعه اااا بروتوكاااول لوسااااكا، وحيثه اااا علااا  االلتااازام التاااام بو اااال إطاااالا الناااار 

 ؛ 0222نوف رب /تشريو الثاين 22الذي د ر حيز النفاذ يف 
أو اجمللااس سع ااد عااو كثااف االمتثااال لو ااال إطااالا النااار  ي كااد - 2

 العام أو يبقي  عل  علم بأي ت ورات ذات  لة؛  وي لف إىل ا مح
إىل ال ااااااارفح أو يفياااااااا بااللتزاماااااااات الاااااااا أ اااااااذالا علااااااا   ي لاااااااف - 5

مو أجر حتقيق املصااحلة الوطنياة علا  أسااس  عاتقه ا، وأو يوا ال الع ر معا  
 اتفا ات السلم وبروتوكول لوساكا؛ 

 ااا  اارره ا مااح العااام، علاا  النحااو الااذي ذكااره يف رسااالت   يرحااف - 6
 252للقااااارار وفقاااااا   ، ماااااو الشااااارو ،0222ديسااااا رب /كاااااانوو ا ول  7امل ر اااااة 

، يف إعاااد   ااوام بعثااة ا ماام 0222أكتااوبر /تشااريو ا ول 27املاا ر  ( 0222)
 املتحااد  الثانيااة للتحقااق يف أنغااوال إىل مسااتواه السااابق، علاا  أو تتو ااال الزياااد 

إلطااااالا النااااار وعلاااا  توفعمهااااا فعَّااااال  الفعلياااة علاااا  التاااازام ال اااارفح التااااام بو ااااال
 لض انات مرضية بشأو سالمة وأمو أفراد ا مم املتحد ؛ 

لتعزيز  درات التحقق لدى بعثة ا مم  ا مح العام، تو يا   يشجع - 7
ناااء الثقااة، املتحااد  الثانيااة للتحقااق يف أنغااوال  سااتوالا احلااا ، وكتاادبع إضااايف لب

أفراد مو البعثة يف املناطق الريفية شري ة االمتثال التاام ماو َوزْ   عل  أو يوا ر
 أعاله؛  6جانف ال رفح للشروط الوارد  يف الفقر  

اعتاااازام ا مااااح العااااام تقااااد  تقرياااار بشااااأو الواليااااة احملت لااااة  يالحاااام - 8
ظرو  الاا تساو  لع لية جديد  لألمم املتحد  يف أنغوال عل  أساس تقيي   لل

ذلااات،  اااا يف ذلااات احملافظاااة علااا  و اااال إطاااالا الناااار، علااا  أو يشااا ر ذلااات 
لنتاااؤ  جهااوده الراميااة إىل حتديااد البلااداو الااا حيت اار أو  تفصاايليا   التقرياار و اافا  

تساالم بقااوات، و لادا  الع ليااة و واعاد ع لهااا والناواحي املاليااة املتصالة هبااا، 
ماا يتعلاق باربرام اتفااا بشاأو  حيوماة أنغاوال يفوالتقدم احملرز يف املنا شاات ماع 

 مركز القوات، ويرحاف باالته يط ملواجهاة ال اوارئ الاذي يقاوم با  ا ماح العاام
يف لذا الصدد،  ا يف ذلت موا لت  لل شااورات ماع البلاداو الاا حيت ار حاليا  

أو تسااالم بقااوات لتقياايم ماادى اسااتعدادلا لالشاارتاح يف ع ليااة موسااعة حلفاام 
 يف أنغوال؛  السالم
عاااو عزمااا  اساااتعراض الااادور الاااذي تقاااوم بااا  ا مااام املتحاااد   يعلاااو - 2

علاا  ا كثاار، وذلاات يف ضااوء التقرياار  0225فرباياار /شااباط 8أنغااوال حبلااول  يف
 أعاله؛  املذكور

باسااااتئنا  تقااااد  مساااااعد  اإلغااااااة اإلنسااااانية وبزيااااااد   يرحااااف - 01
ال رفاااو تصاااري  وضاا انات تاادفقها يف عيااع أحناااء أنغااوال، وي الااف أو يقاادم 
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 أمنياة  غااراض إيصااال اإلغاااة إىل عيااع املوا ااع، وأو ميتنعاا عااو أي ع اار مييااو
لله اار سااالمة مااودفي اإلغااااة أو يعر اار توزيااع املساااعد  اإلنسااانية أو يعاار ض 

 عل  الشعف ا نغو ؛ 
أنااا  ةاااف علااا  ال ااارفح أو حيرتماااا ويضااا نا ساااالمة وأماااو  ي كاااد - 00

 ليح يف أنغوال؛ املودفح الدو 
علااااا  الااااادول ووكااااااالت ا مااااام املتحاااااد  واملنظ اااااات غاااااع  يثاااااين - 02

احليومية الا سامهت بالفعر يف جهود اإلغااة، ويناشد عياع الادول ووكااالت 
مو املساعد  إىل  ا مم املتحد  واملنظ ات غع احليومية أو تقدم بسرعة مزيدا  

 أنغوال مو أجر تلبية االحتياجات اإلنسانية املتزايد ؛ 
إىل ا ماااح العاااام إباااال  جملاااس ا ماااو بااااا وات التالياااة  ي لاااف - 03

الا ستتهذلا ا مم املتحد  لتنفيذ برنام  جياد التنسايق وشاامر إلزالاة ا لغاام 
 يف أنغوال؛ 
ر إعااالم اجمللااس بانتظاااام إىل ا مااح العااام أو ييفاا أيضااا   ي لااف - 02

يف تنفيذ اتفا ات السلم وبروتوكول لوساكا، وبأنشا ة  ت ورات أ رى  دل  بأي
 بعثة ا مم املتحد  الثانية للتحقق يف أنغوال؛ 

 . إبقاء املسألة  يد نظره النشط يقرر - 05
احلالاة علا   بعد التصويت، إوَّ متحداا   و ال رثر امل لية املتحد ،

ولاااو ال يتو اااع ماااو . ت لشاااة رغااام تو ياااع اتفااااا لوسااااكاا رض ماااا زالااا
. اجملت ااع الاادو  أو يفاارض السااالم يف أنغااوال، ك ااا أناا  غااع جمهااز لااذلت
 لاااذا فااارو نشااار ع لياااة جدياااد  موساااعة لألمااام املتحاااد  لاااو يياااوو ريناااا  

إذا دااااااار و ااااااااال إطاااااااالا النااااااااار اابتاااااااا وأباااااااادى ال رفااااااااو التزامه ااااااااا  إالَّ 
 .022بالسالم

  علاا  ال ااارفح ا نغااوليح الساااعي إىل فرنسااا إنَّاااكااذلت،  ااال رثااار 
التقيد باتفاا أيضا   وةف عليه ا. إمتام ع لية السالم واملصاحلة الوطنية

 .023و ال إطالا النار  ا ةعر مو امل يو نشر أفراد ا مم املتحد 

 276القارار (: 3222اةلساة ) 0225فربايار /شاباط 8املا ر   رررررالمق
(0225) 
 اادَّم  ،(0222) 266بااالقرار وع ااال   ،0225رباياار ف/شااباط 0يف 

عاو بعثاة ا مام املتحاد  الثانياة للتحقاق يف تقريرا   ا مح العام إىل اجمللس
 لااادا  ومفهاااوم ع لياااة جدياااد  لألمااام و ااافا  مفصاااال   أنغااوال، تضااا لو

الواليااة اةديااد   و ااال ا مااح العااام يف التقرياار إوَّ . 022املتحااد  يف أنغااوال
اااا ات رؤيسااااية لااااي املساااااعد  يف : العنصاااار السياسااااي( أ: )ستتصااااال بس 

تنفيذ بروتوكول لوساكا بتوفع املساعي احل يد  والوساطة بح ا طرا ؛ 
اإلشااارا  علااا  فاااس االشاااتباح باااح القاااوات : العنصااار العسااايري( ب)

________ 
 . 03و  02املرجع نفس ، الصفحتاو  022
 . 02و  03املرجع نفس ، الصفحتاو  023
022 S/1995/97  وAdd.1. 

لومات ومرا بت  والتحقق من ، ومرا بة و ال إطالا النار والتحقق مو املع
ماا يتعلاق بقواهت اا، والتحقاق ماو عياع  الوارد  ماو احليوماة واليونيتاا، يف

حتركات القوات ومرا بتها، واملساعد  يف إنشاء منااطق اإلياواء، والتحقاق 
مااو انسااحاب  ااوات اليونيتااا، وإيواؤهااا وتساارحيها، ومرا بااة لااذه الع ليااة، 

حتارح القاوات  واإلشرا  عل  عع وختازيو أسالحة اليونيتاا، والتحقاق ماو
املسلحة ا نغولية إىل الثينات، ومرا بة اكت ال تشيير القوات املسلحة 

( ل)ا نغولياااة، والتحقاااق ماااو حرياااة تنقااار ا شاااهاص وتاااداول السااالع؛ 
التحقااااق مااااو حياااااد الشاااارطة الوطنيااااة ا نغوليااااة، ونااااز  سااااالح : الشاااارطة

ة بقااااد  املااادنيح، وإياااواء شااارطة الااارد الساااريع، والرتتيباااات ا منياااة ااا ااا
تنساايق وتيسااع : الشاا وو اإلنسااانية( د)اليونيتااا، ومرا بااة لااذه ا نشاا ة؛ 

. بع ليااااة الساااالمارتباطااااا  مباشاااارا   ودعاااام ا نشاااا ة اإلنسااااانية الااااا تاااارتبط
ساااي ا ا نشااا ة املتصااالة باااريواء وتساااري  اةناااود وإعااااد  إدمااااجهم يف  وال

الع لياااة ( لاااا)؛ احلياااا  املدنياااة، وكاااذلت املساااامهة يف أنشااا ة إزالاااة ا لغاااام
عااااو تااااوافر عيااااع الشااااروط اةولريااااة الالزمااااة ر يااااا   اإلعااااالو: االنتهابيااااة

إلجراء اةولة الثانية لالنتهابات الرؤاسية ودعم جم ر الع لية االنتهابية 
البعثااااة سعأسااااها رثلاااا  اااااااص  و ااااال إوَّ . 025والتحقااااق منهااااا ومرا بتهااااا

ال حقاوا اإلنسااو وسيضم عنصرلا للش وو السياسية أ صااؤيح يف جما
. ةاااااااة للبعثاااااااء حم ااة إذاعياااااا وو اإلعااالم يضاام مااودفح إلنشااااااااالش و ساا ا  
ة االضااااا ال  بالوالياااااة املقرتحاااااة، ساااااتحتال البعثاااااة، باإلضاااااافة إىل اااااااااوبغي
ا  ااااااااامرا ب 351يريح، إىل اااااااااماااااو ا فاااااراد العس 6 770ر بنحاااااو يقااااادَّ  ماااااا
بيااد أو ا مااح العااام أشااار إىل . ضااباط الشاارطةمااو  261و ا  اااااااااايرياااعس

أناااا  سااااييوو مااااو الصااااعف تربياااار نشاااار اةاااازء الرؤيسااااي مااااو أفااااراد املشااااا  
للجادول الازمين وفقاا   التابعح لألمم املتحد  ما   تنفذ احليومة ويونيتا،

املتفق علي ، املهام ا ولية ا ساسية التالية املنصاوص عليهاا يف بروتوكاول 
لو اااال الفعلاااي لألع اااال القتالياااة والفصااار اليامااار باااح ا: لوسااااكا ولاااي

 اااوات احليوماااة و اااوات يونيتاااا؛ وإنشااااء آلياااات للتحقاااق؛ وإ اماااة وسااااؤر 
اتصااال مواااوا هبااا بااح احليومااة ويونيتااا والبعثااة؛ وتزويااد ا ماام املتحااد  
جب يااااع البيانااااات العساااايرية ذات الصاااالة،  ااااا يف ذلاااات تفا ااااير حركاااااة 

وحتديااااد عيااااع مناااااطق اإليااااواء وسااااحف القااااوات، والتحقااااق مااااو ذلاااات؛ 
. القااااوات إىل أ اااارب الثينااااات؛ والباااادء يف إزالااااة ا لغااااام يف و اااات مبياااار

وأعرب عو عزم  عل  أو ي لف إىل رثل  اااص أو يقارر ماا إذا كانات 
لااااذه املهااااام  ااااد نتفااااذت بصااااور  مرضااااية  باااار الشاااارو  يف النشاااار الفعلااااي 

 .026ليتاؤف املشا ، وأو يبلغ اجمللس بذلت
. بصاور  عاماة ا مح العام أو و ال إطالا النار كاو  امدا   وذكر

نشااااائت ع اااااال  بربوتوكاااااول لوسااااااكا، وعقااااادت اللجناااااة املشااااارتكة، الاااااا أت 
ديسا رب /مناذ عاود  وفاد يونيتاا إىل لوانادا يف كاانوو ا ولعادل   جلسات
وباإلضافة إىل ذلات، أساه ت سلسالة ماو االتصااالت الرفيعاة . 0222

مساااا و  احليوماااة ويونيتااااا منااااذ تو يااااع بروتوكااااول املساااتوى ا  اااارى بااااح 
________ 

025 S/1995/97الفر  الرابع ،. 
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وكااو امل ثار ااااص يعياال . لوساكا، يف حتسح العال ات باح ال ارفح
علاا  وضااع الصاايغة النهاؤيااة للرتتيبااات الالزمااة لعقااد اجت ااا  بااح الاارؤيس 

إيصااال  أوَّ أيضااا   والحاام ا مااح العااام. دوس سااانتوس والساايد سااافي  
اااا ويف ضااااوء تلاااات العواماااار . و إىل حااااد كبااااعاملساااااعدات اإلنسااااانية حتسل
ع لياة جدياد  لألماام املتحاد  يف أنغااوال فااورا   اإلةابياة، أو ا  بااأو تتنشاأ

ماااادهتا أوَّليااااة  لفاااارت  -بعثااااة ا ماااام املتحااااد  الثالثااااة للتحقااااق يف أنغااااوال  -
 .شهرا   02

، أدرل 0225فربايااااار /شاااااباط 8، املعقاااااود  يف 3222ويف اةلساااااة 
وبعااد إ اارار جاادول . جملااس ا مااو تقرياار ا مااح العااام يف جاادول أع الاا 

ساابانيا وأنغااوال والربازياار والربتغااال وتااونس إا ع ااال، دعااا اجمللااس رثلااي 
واةزاؤاار وعهوريااة تنزانيااا املتحااد  وجنااوب أفريقيااا وزاؤااع وزامبيااا وزمبااابوي 

بيساااو وكينيااا وليسااوتو ومااالوي وموزامبيااق  -والساانغال والسااويد وغينيااا 
طلاااابهم، إىل املشاااااركة يف بناااااء  علاااا   وناميبيااااا والنااااروي  واهلنااااد ولولناااادا،

، هاات دعااو  أيضااا  ووتج  . املنا شااة باادوو أو ييااوو هلاام احلااق يف التصااويت
مااااااااو النظااااااااام الاااااااادا لي امل  اااااااات لل جلااااااااس، إىل  32 وجااااااااف املاااااااااد  

ااااا   مث. لعاااااام ملنظ اااااة الوحاااااد  ا فريقياااااةا ا ماااااح ( بوتساااااوانا)الااااارؤيس وجَّ
أعضاااااااااء اجمللااااااااس إىل نااااااااص مشاااااااارو   اااااااارار كاااااااااو  ااااااااد أتعااااااااد يف  انتباااااااااه
ااااا   .027مشااااااورات ساااااابقة ساااااياا واااااااؤق عااااادل   إىلأيضاااااا   انتباااااالهمووجَّ
 .028أ رى

وأعلاااو رثااار أنغاااوال أو الوضاااع العسااايري علااا  ا رض لاااادئ وأو 
وكانااات . الناااار دوو تساااجير حاااوادع كباااع د جاااارو بو اااال إطاااالا التقيلااا

التعجيااار يف فاااس أيضاااا   اللجناااة املشااارتكة تع ااار بشاااير طبيعاااي وجااارى
.  ااس املباشاراالشتباح بح القوات احليومية و وات يونيتا يف منااطق التَ 

علااااا  دعااااو  ماااااو الااااارؤيس  وباإلضااااافة إىل ذلااااات، رد زعاااايم يونيتاااااا إةابااااا  
وأضاا  . ا راضاي ا نغولياة ا نغو  ماو أجار عقاد اجت اا  مشارتح يف

أو حيومااة بلااده، آ ااذ  يف االعتبااار تلاات الت ااورات اإلةابيااة، تاارى أو 
الظاااارو  م اتيااااة إلنشاااااء البعثااااة الثالثااااة للتحقااااق ونشاااارلا بساااارعة وأكااااد 
اإلعراب عو عزم بلده عل  بذل كر جهد ريو لتيسع مهام البعثة عو 

.  داء ع لهاااااطريااااق ضاااا او سااااالمتها وتااااوفع مااااا يلاااازم مااااو تسااااهيالت 
وأعلاااو، يف معااارض إشاااارت  إىل أو تنفياااذ بروتوكاااول لوسااااكا  اااد ييلاااال 

أو احليوماااة ا نغولياااة ساااتقدم مساااامهة عينياااة و ، 022ملياااار دوالر 0226
وشااادَّد علااا   .ملياااوو دوالر لتغ ياااة النفقاااات 6227فورياااة بقي اااة تناااالز 
________ 

027 S/1995/117. 
موجَّهاة إىل رؤايس جملاس ا ماو  0222ديسا رب /كاانوو ا ول  2رسالة م ر اة  028

؛ ورسااالة م ر ااة (S/1994/1441)مااو رثاار أنغااوال، حيياار هبااا نسااهة مااو بروتوكااول لوساااكا 
ياار موجَّهااة إىل رؤاايس جملااس ا مااو مااو رثاار أنغااوال، حي 0222ديساا رب /كااانوو ا ول  28

؛ ورسااالتاو م ر تاااو (S/1994/1451)“ تيلفااة تنفياذ بروتوكااول لوسااكا”هباا وايقااة بعناواو 
موجهتااااو ماااو رثااار أنغاااوال إىل رؤااايس جملاااس ا ماااو  0225ينااااير /كاااانوو الثااااين  31و  07

 (.S/1995/94و  S/1995/51)وا مح العام، عل  التوا  
 .S/1994/1451انظر  022

واملنظ اات أمهية تعبئة املعونات املالية واإلنساانية، وناشاد اجملت اع الادو  
أعارب عاو  و تاماا ، .احليومية وغع احليومية تقد  الدعم إىل احليوماة

مو مشارو  القارار، وأضاا  أو وفاد  02 و 8و  6 لق  بشأو الفقرات 
 .031بلده سيقدم مقرتحات حمدد  لتحسح النص يف الو ت املناسف

باسااام جملاااس وزراء منظ اااة الوحاااد  متحاااداا   وأعااارب رثااار ماااالوي،
يتهذ اجملت ع الدو ، وخبا ة    عو  لق أفريقيا مو أن  ما ،030ا فريقية

 م، فاااارو ا ماااام املتحااااد ، تاااادابع عاجلااااة ومالؤ ااااة لل حافظااااة علاااا  الاااازَ 
ورأي أناا  . ع ليااة السااالم برملتهااا سااتيوو معرضااة لله اار بشااير   ااع

رغاام  اااو  الااذيو حثااوا علاا  تااو ي احلااذر مااو أي زياااد  يف املشاااركة 
ف السالم بشير راسن، فقد سئم الشعف ا نغو  الدولية إىل أو يستت

لاااذا حياااص وفاااد منظ اااة الوحاااد  ا فريقياااة . احلااارب وباااات الوضاااع  تلفاااا  
و اال . اجمللس عل  تيسع اإلسارا  يف إنشااء ونشار البعثاة الثالثاة للتحقاق

إو اإلساارا  يف نشاار ا ليااات املنصااوص عليهااا يف بروتوكااول لوساااكا مااو 
لبناء الثقاة ويشاجع ا طارا  املعنياة علا  املضاي  يشي ر عنصرا   شأن  أوَّ 

 .032السالم إىل أبعد مو ت بيق ع لية
و ااال رثاار الربتغااال إناا  يااتفهم املن ااق اليااامو وراء النشاار التاادرةي 
للبعثاااة الثالثاااة للتحقاااق، ولياااو وفاااد بلاااده يعتقاااد أنااا  ةاااف احلفااااع علااا  

ر  بر وضع وةف عل  اجمللس تو ي احلذ. املرونة يف نشر  وات إضافية
 .الشااروط الااا يتعااح الوفاااء هبااا  باار أو تنتقاار البعثااة إىل مرحلتهااا التاليااة

مو أو اجمللس، برع اء ال رفح فر ة لل عاو يف ماا إذا اساتوفيت وحذَّر 
لااذه الشااروط أو ال، ال يساا   فقااط بتااأ ع نشاار مزيااد مااو ا فااراد باار 

 .033بر رال ع لية السالم نفسها عو مسارلاأيضا   ديهدل 
رثاار موزامبيااق علاا  أمهيااة الت ساات  بااادئ السااياد ، وعاادم شاادَّد و 

اتفا اات الساالم متاشايا  ماع  التد ر يف الش وو الدا لية  نغوال، وذلات
ويف لاذا الساياا،  اال . مليثااا ا مام املتحاد ووفقاا   وبروتوكاول لوسااكا،

مقياد  ”حيوماة بلاده لاو توافاق علا  نشار أي ع لياة حلفام الساالم  إوَّ 
، وإهنااا بالتااا  ت يااد الاارأي الااذي أعاارب عناا  وفااد أنغااوال ولااو “بشااروط

ضرور  تنقي  بعاس فقارات مشارو  القارار كاي حيظا  باملوافقاة التاماة ماو 
 .032  بر حيومة أنغوال

و  و باار التصااويت، أعاارب رثاار نيجعيااا عااو تأييااد وفااد بلااده ملشاار 
أو فقراتاااا  ال تتضاااا و أي أحيااااام تنااااتقص مااااو احلقااااوا  القاااارار، معتااااربا  

 .035السيادية حليومة أنغوال ومو السالمة اإل لي ية للبلد
________ 

031 S/PV.3499 5إىل  2، الصفحات. 
ضاااام وفااااد منظ ااااة الوحااااد  ا فريقيااااة وزراء  ارجيااااة أنغااااوال وبوتسااااوانا وتااااونس  030

 .بيساو -عو رثلح عو السنغال وغينيا  وجنوب أفريقيا وزامبيا وليسوتو وناميبيا، فضال  
032 S/PV.3499 8إىل  6، الصفحات. 
 .03و  02املرجع نفس ، الصفحتاو  033
032 (S/PV.3499 ( االستئنا)) 8 و 7، الصفحتاو. 
 .00و  01املرجع نفس ، الصفحتاو  035
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منظ اة الوحااد  ا فريقياة، بررساااهلا لاذا الوفااد  و اال رثار الصااح إوَّ 
اليبع الرفيع املستوى إىل نيوياورح لل شااركة يف منا شاات اجمللاس بشاأو 

بتااااات اسااااتعدادلا واساااااتعداد البلااااداو ا فريقياااااة، لل ساااااامهة يف أنغااااوال، أا
وينبغاااي لألمااام املتحااااد  وجملاااس ا مااااو أو . تساااوية النزاعاااات يف أفريقيااااا

قا أمهية كباع  علا  حار املشااكر ا فريقياة وتعزياز التعااوو ماع منظ اة يعل  
مساااعد  أنغااوال يف االن ااالا علاا  ”الوحااد  ا فريقيااة وذلاات مااو أجاار 

 .036“بناء السلم يف و ت مبير طريق إعاد 
ورحف رثر فرنساا بادور منظ اة الوحاد  ا فريقياة يف حار النازا  يف 

أو مشااركة املنظ اات اإل لي ياة يف حار ا زماات أمار علا  وشدَّد  أنغوال
 كاامال  إطاارا    مواعترب أو مشرو  القرار يقد  . حيوي لنجاح ا مم املتحد 

غااع . علاا  ماادى الساانتح املقبلتااح وواليااة واضااحة للبعثااة الثالثااة للتحقااق
. م لقااا   أناا  أشااار إىل أو اعت اااده لااو يع ااي ال اارفح ا نغااوليح تفويضااا  

وأكااد أو اجمللااس ساايعيد النظاار يف دور ا ماام املتحااد  يف أنغااوال إذا أفاااد 
 .037ا مح العام بأو التعاوو امل لوب مو ال رفح   يتحقق

ذيو شاااركوا يف النقااا  إىل ودعااا العديااد مااو املتيل ااح ا  ااريو الاا
ر الابعس ماو أو يف حاح حاذَّ  038اإلسرا  يف نشار البعثاة الثالثاة للتحقاق

الشاااااروط الاااااوارد  يف مشااااارو  القاااااارار ميياااااو أو تعاااااوا إحاااااراز تقاااااادم يف 
 .032الع لية

وبعد ذلات طتارح مشارو  القارار للتصاويت واعتت اد باإلعاا  بو اف  
 :، ويف ما يلي نص (0225) 276القرار 

 ،جملس ا مو إوَّ 
 0220مااايو /أيااار 31املاا ر  ( 0220) 626 ااراره  إذ ي كااد مااو جديااد

 ،وعيع  رارات  الالحقة ذات الصلة
 ،0225فرباير /شباط 0يف تقرير ا مح العام امل ر   و د نظر

التزامااااا  باحلفااااااع علااااا  وحاااااد  أنغاااااوال وساااااالمتها  وإذ ي كاااااد ماااااو جدياااااد
 ،اإل لي ية

________ 
 .02و  00املرجع نفس ، الصفحتاو  036
 .05و  02املرجع نفس ، الصفحتاو  037
038 S/PV.3499 ؛ (زامبياااااااااا) 02إىل  01؛ والصااااااااافحات (اهلناااااااااد) 8، الصااااااااافحة

 06؛ والصاااافحتاو (إساااابانيا) 06 و 05؛ والصاااافحتاو (ليسااااوتو) 02و  03والصاااافحتاو 
؛ (الربازيااار) 21إىل  08؛ والصااافحات (تاااونس) 08و  07والصااافحتاو ؛ (لولنااادا) 07 و

؛ (اةزاؤاااااااااااااار) 22و  23؛ والصاااااااااااااافحتاو (جنااااااااااااااوب أفريقيااااااااااااااا) 23و  22والصاااااااااااااافحتاو 
 2و  3؛ والصاااااااااافحتاو (زمبااااااااااابوي) 3و  2، الصاااااااااافحتاو (االسااااااااااتئنا ) S/PV.3499 و
 -غينيااا ) 6و  5؛ والصاافحتاو (عهوريااة تنزانيااا املتحااد ) 5و  2؛ والصاافحتاو (الساانغال)

؛ والصافحتاو (لنادوراس) 02و  03؛ والصافحتاو (الساويد) 2و  8؛ والصافحتاو (بيسااو
؛ (رواناادا) 02و  08؛ والصاافحتاو (أملانيااا) 08و  07؛ والصاافحتاو (إي اليااا) 06و  05

 27إىل  25؛ والصااافحات ( ااااوعت ) 25؛ والصااافحة (إندونيسااايا) 22و  23والصااافحتاو 
 (.اة هورية التشييية) 28 و 27؛ والصفحتاو (ا رجنتح)

032 S/PV.3499 (.ليسوتو) 02و  03، الصفحتاو 

 0222ناوف رب /تشاريو الثااين 21وسااكا يف بتو يع بروتوكول ل وإذ يرحف
 ،بو ف    و  كبع   وب إ امة السلم وحتقيق االستقرار يف أنغوال

اتفا ااااات ”قهااااا علاااا  التنفيااااذ التااااام لااااا تأكيااااد ا مهيااااة الااااا يعل   يياااار ر وإذ
 ،وبروتوكول لوساكا و رارات جملس ا مو ذات الصلة“ السلم

ياااااذ الااااوارد يف بروتوكاااااول لوسااااااكا، باةاااادول الااااازمين للتنف عل اااااا   وإذ حياااايط
سااااي ا احلاجااااة إىل  يااااام حيومااااة أنغااااوال واالحتاااااد الااااوطين لالسااااتقالل التااااام  وال

 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 

 ،متال ةتيوو 
 ،ح  ا وع وما   باحملافظة عل  و ال إطالا النار امل تثر ل  وإذ يرحف
  01 اااا أحااارز ماااو تقااادم يف االجت اعاااات املعقاااود  يف  أيضاااا   وإذ يرحاااف
يف  0225فربايااااار /شاااااباط 3و  2يف شااااايبيبا ويف  0225ينااااااير /كاااااانوو الثااااااين

حتاااااد الااااوطين واكااااو كونغااااو بااااح رؤيسااااي أركاااااو القااااوات املساااالحة ا نغوليااااة واال
 ،لالستقالل التام  نغوال

بنشر  وات مرا بااي بعثاة ا مام املتحاد  الثانياة للتحقاق  وإذ يرحف كذلت
 ،يف أنغوال و سامهات الدول ا عضاء يف تلت البعثة

م ماااو حيوماااة أنغاااوال لتاااوفع مساااامهات عينياااة  باااالعرض املقااادَّ  وإذ يرحاااف
ا ماام املتحااد  يف أنغااوال، حسااب ا كبااع  لع ليااات حفاام السااالم الااا تقااوم هبااا 

 ،“تيلفة تنفيذ بروتوكول لوساكا”ورد يف الوايقة املعنوو 
 ، و تنفيذ بروتوكول لوساكا  د تأ ر عو موعده وإذ يساوره بالغ القلق

علا  ضارور   ياام رؤايس عهورياة أنغاوال، السايد جوزيا  إدواردو  يشد دوإذ 
قالل التاام  نغاوال، السايد جونااس دوس سانتوس، وزعيم االحتااد الاوطين لالسات

سافي  ، بعقد اجت ا  بينه اا دوو إب ااء، بغياة حتقياق الاز م السياساي الاالزم 
 ،مو أجر التنفيذ الناج  لربوتوكول لوساكا

بالوفااااد الااااوزاري ملنظ ااااة الوحااااد  ا فريقيااااة إىل جملااااس ا مااااو  وإذ يرحااااف
 ،لالشرتاح يف النظر يف احلالة يف أنغوال

برنشاء ع لية حلفم الساالم، لاي بعثاة ا مام املتحاد  الثالثاة  يأذو - 0
للتحقااااق يف أنغااااوال، ملساااااعد  ال اااارفح علاااا  إحااااالل الساااالم وحتقيااااق املصاااااحلة 

وبروتوكااول لوساااكا و اارارات “ اتفا ااات الساالم”الوطنيااة يف أنغااوال علاا  أساااس 
عاااام جملااس ا مااو ذات الصاالة، ك اااا وردت يف الفاار  الرابااع ماااو تقرياار ا مااح ال

 0225أغسااا س /آب 8، بوالياااة مبدؤيااة حااا  0225فرباياار /شاااباط 0املاا ر  
ماااو ا فاااراد العسااايريح، باإلضاااافة إىل  7 111يتجااااوز  ونشااار للقاااوات  اااا ال

ماااو مرا بااااي الشااارطة، املشاااار إلااايهم يف  261ماااو املااارا بح العسااايريح و  351
  واحملليح؛تقرير ا مح العام، مع العدد املناسف مو املودفح الدوليح

علاااا  اإلساااارا  بنشاااار املاااارا بح العساااايريح وماااارا   الشاااارطة  حيااااص - 2
 النار؛ لر د و ال إطالا

بالنشااااار الفاااااوري ملاااااا يلااااازم ماااااو عنا ااااار الته ااااايط والااااادعم  ياااااأذو - 3
 لنشاااار  ااااوات حفاااام السااااالم، شااااري ة أو يظاااار ا مااااح العااااام مقتنعااااا   ل عااااداد
لر اااااده، فعَّالاااااة  مشااااارتكة إلطاااااالا الناااااار ووجاااااود آليااااااتفعَّاااااال  و اااااال بوجاااااود
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ال ااااااارفح يسااااااا حاو بالتااااااادفق احلااااااار وا ماااااااو لل سااااااااعد  اإلنساااااااانية يف  وباااااااأو
أحنااااااء البلاااااد، وياااااأذو بالنشااااار الالحاااااق ملاااااا يلااااازم ماااااو العنا ااااار اإلضاااااافية  عياااااع
تقالل التاااااام ااااااااااد الاااااوطين لالساااااااغيلية لقاااااوات االحتااااااااااطق   ياااااع تشااااااااامن إل اماااااة
  نغوال؛
شاار وحاادات املشااا  علاا  أساااس تقرياار مااو ا مااح أو يااتم ن يقاارر - 2

ماو تقريار ا ماح  32العام إىل جملس ا مو مفاده أو الشروط الوارد  يف الفقر  
العام، ومنها الو ال الفعلاي لألع اال العداؤياة، وتاوفع عياع البياناات العسايرية 

يقارر  إالَّ  ذات الصالة، وحتدياد عياع منااطق التج ياع،  اد د الوفااء هباا، شاري ة
 اجمللس  ال  ذلت؛

علاا  ا مهيااة الاا يعلقهااا علاا  التنفياذ السااريع لربنااام  جيااد  يشاد د - 5
التنساايق وشاااامر إلزالاااة ا لغاااام يف أنغاااوال، حساااب ا ورد يف تقريااار ا ماااح العاااام، 

 وي لف إلي  إبال  اجمللس بالتقدم احملرز يف تنفيذه؛
شاااأو ضااارور  تاااوافر  ااادر  رأي ا ماااح العاااام الاااوارد يف تقريااره ب ي يااد - 6
لاادى البعثااة،  اا يف ذلاات إ امااة حم ااة إذاعاة تابعااة لألماام املتحااد  فعَّالااة  إعالمياة

 بالتشاور مع حيومة أنغوال؛
بالتقااادم احملااارز يف  إىل ا ماااح العاااام أو يبلاااغ اجمللاااس شاااهريا   ي لاااف - 7

علاي نشر البعثاة ويف تنفياذ بروتوكاول لوسااكا،  اا يف ذلات احملافظاة علا  و اال ف
إلطااالا النااار، وحريااة و ااول البعثااة إىل عيااع املناااطق يف أنغااوال، وحريااة تاادفق 
املساااااعد  اإلنسااااانية يف عيااااع أحناااااء أنغااااوال، وامتثااااال حيومااااة أنغااااوال واالحتاااااد 

اا د هبااا كاار منه ااا  وجااف الااوطين لالسااتقالل التااام  نغااوال لاللتزامااات الااا تعهَّ
تقريااارا    ح العاااام أو يقااادم إىل اجمللاااسإىل ا ماااأيضاااا   بروتوكاااول لوسااااكا، وي لاااف

 ؛0225يولي  /متوز 05حبلول  كامال  
باااااااااعتزام ا مااااااااح العااااااااام إضااااااااافة أ صاااااااااؤيح يف حقااااااااوا  يرحااااااااف - 8
إىل العنصاار السياسااي للبعثااة ملرا بااة تنفيااذ ا حيااام املتصاالة باملصاااحلة  اإلنساااو
 الوطنية؛
عاااو اعتزامااا  إعااااد  النظااار يف دور ا مااام املتحاااد  يف أنغاااوال  يعااارب - 2

أو غاااع  ذكااار ا ماااح العاااام أو التعااااوو امل لاااوب ماااو ال ااارفح متاااأ ر كثاااعا   إذا
 منتظر؛

اعتزاما  ا تتااام والياة البعثااة ما  حتققاات ألادا  بروتوكااول  يعلاو - 01
را  مااو الواليااة للجاادول الاازمين املرفااق بربوتوكااول لوساااكا وتو ااع الفااوفقااا   لوساااكا

 ؛0227 فرباير/حبلول شباط
 اااااا  دمتااااا  الااااادول ا عضااااااء ووكااااااالت ا مااااام املتحاااااد   يرحاااااف - 00

واملنظ اااات غاااع احليومياااة ماااو مساااامهات كباااع  لتلبياااة االحتياجاااات اإلنساااانية 
 للشعف ا نغو ، ويشجع تقد  مسامهات إضافية كبع ؛

دول بالتنفيااااذ التااااام االلتاااازام الوا ااااع علاااا  عيااااع الاااا يعيااااد تأكيااااد - 02
سااااابت رب /أيلاااااول 05املااااا ر  ( 0223) 862ماااااو القااااارار  02 حياااااام الفقااااار  

، وي لااف مااو حيومااة أنغااوال واالحتاااد الااوطين لالسااتقالل التااام  نغااوال 0223
 سااالحة والعتااااد احلاااريب، التو اااال،  اااالل وجاااود البعثاااة يف أنغاااوال، عاااو ا تنااااء ا

ذلات بادال  ماو  ساا مواردمهااوأو يير  ، “اتفا اات السالم”فق عليا  يف حسب ا اتو 
 لالحتياجات اإلنسانية واالجت اعية ذات ا ولوية؛

 21يتجاااااوز  إىل حيومااااة أنغااااوال أو تااااربم، يف موعااااد ال ي لااااف - 03
 مع ا مم املتحد  بشأو مركز القوات؛اتفا ا   ،0225مارس /آذار

السااارعة العااارض   وجااا ا ماااح العاااام علااا  أو يتاااابع علااا  يشاااجع - 02
الااااذي  دمتاااا  حيومااااة أنغااااوال بتقااااد  مساااااعد  مباشاااار  للبعثااااة، وأو يااااورد لااااذا 

أعاااله، وأو  03حساف اال تضاااء يف اتفاااا مركاز القااوات املشااار إليا  يف الفقاار  
يستيشاااااال ماااااع حيوماااااة أنغاااااوال واالحتااااااد الاااااوطين لالساااااتقالل التاااااام  نغاااااوال 

تقرياارا   يقاادمإميانياات تقااد  مساااعد  إضااافية كبااع  تتصار حبفاام السااالم، وأو 
 إىل اجمللس عو نتاؤ  لذه اةهود االستيشافية؛

ه  إليهاا الدول ا عضاء عل  االستجابة لل لف الذي وجَّ  حيص - 05
ا ماح العاام لل ساامهة بااأفراد ومعادات وماوارد أ ارى يف البعثااة ماو أجار تيسااع 

 نشرلا املبير؛
 الضااارورية عياااع املعنياااح يف أنغاااوال باااأو يتهاااذوا التااادابع ي الاااف - 06

ليفالة سالمة وحرية حركة أفراد ا مم املتحاد  وغاعلم ماو ا فاراد الاذيو ةاري 
 نشرلم يف إطار البعثة؛

يرحف بوجود الوفد الوزاري ملنظ ة الوحد  ا فريقياة، ويالحام،  - 07
 يف لذا الصدد، احلاجة إىل است رار التعاوو بح ا مم املتحد  ومنظ اة الوحاد 

 أو ال تعزياااااز السااااالم وا مااااو يف أنغاااااوال، واملساااااامهة الاااااا ميياااااوا فريقيااااة يف جمااااا
 تقدمها املنظ ات اإل لي ية يف السي ر  عل  ا زمات وحر املنازعات؛

 .أو يبقي املسألة  يد نظره الفعلي يقرر - 08
حيوماااة بلااادلا  و الااات رثلاااة الوالياااات املتحاااد  بعاااد التصاااويت إوَّ 

ترغاااف يف التشاااديد علااا  أو أي نشااار لوحااادات املشاااا  يف إطاااار البعثاااة 
  يفاد ا ماح العاام يف تقرياره  ماا دما  الثالثة للتحقق ال مييو أو ميضي  ت 

وميياااااو لألمااااام املتحاااااد  . ذ بشاااااير فعلااااايباااااأو بروتوكاااااول لوسااااااكا يتنفَّااااا
  يقاااع علااا  عااااتق أنَّااا إالَّ  أو تسااااعدا يف ع لياااة املصااااحلة الوطنياااة والبعثاااة

. ال رفح أو يظهرا بأفعاهل ا إرادهت ا السياسية لت بياق بروتوكاول لوسااكا
والحظاااات أو واليااااة البعثااااة تنتهااااي لاااادى حتقيااااق ألاااادا  البعثااااة الثالثااااة 
 للتحقاااق، و الااات إهناااا ألااادا  تشاااعر أو باإلميااااو حتقيقهاااا يف غضاااوو

 .021سنتح
 رار اجمللس زياد  حجم ع لية ا مم  و ال رثر امل لية املتحد  إوَّ 

املتحاد  يف أنغاوال ي كاد علا  التاازام اجمللاس بادعم شاعف أنغاوال يف سااعي  
أو أيضاا   و د أوضا  القارار. ال وير إىل حتقيق السالم واملصاحلة الوطنية

للتغاضااي عااو مزيااد مااو اإلب اااء اليبااع أو انعاادام مسااتعدا   اجمللااس لاايس
حيومااة بلااده تاارى يف لااذا القاارار  و ااال إوَّ . التعاااوو مااو جانااف ال اارفح

مو اجملت ع الدو  عل  التزام  بآليات ا مم املتحد  حلر جديدا   تأكيدا  
وليااو، ك ااا . النزاعااات الااا تته اا   اادرات البلااداو علاا  حلهااا منفاارد 

يف  رارات اجمللاس، شاعف أنغاوال لاو املسا ول يف هناياة امل اا   ورد مرارا  
ةاااف علااا  حيوماااة أنغاااوال ويونيتاااا أو تتثبتاااا أو  لاااذا. عاااو مساااتقبر بلاااده

وماو شاأو عقاد اجت اا  مبيار باح . اجملت ع الدو  اختذ القرار الصحي 
________ 

021 S/PV.3499 ( االستئنا) 20إىل  02، الصفحات. 
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الرؤيس دوس سانتوس والسيد سافي   أو يبعص باإلشار  الصحيحة يف 
 .020لذا الصدد

بصااااافت  رثااااار بوتساااااوانا، إو وجاااااود وزراء متحاااااداا   و اااااال الااااارؤيس،
ماح العاام ملنظ اة الوحاد  ا فريقياة يف اجمللاس يشاع ااارجية ا فار ة وا 

ورأى أو ع ليات حفم . إىل ا مهية الا توليها أفريقيا للصرا  يف أنغوال
فااة وعرضااة لالهنيااار، علاا  حنااو مااا أدهرتاا  السااالم، حبياام طبيعتهااا، ميل  
للهاااادر تشااااي ر مصاااادرا   أوأيضااااا   وميينهااااا. التجااااارب السااااابقة بوضااااوح

ارد الشاحيحة الااا ميياو اساتهدامها يف التن ياة اال تصااادية لل او  وحتاويال  
واعترب أو ع لية ا مم املتحد  يف أنغوال لو تيوو سهلة؛ . واالجت اعية

وأو جناحهااا أو عدمااا  ساايتو ال إىل حاااد كبااع علااا   اارب عياااع املعنياااح 
تعوا الشروط العدياد  الَّ أ ويف الو ت نفس ، ينبغي. وتفه هم وتعاوهنم

وأعرب عو تأييده الست رار وجود ا مم املتحد  يف أنغوال . يةلذه الع ل
بعااد انتهااااء والياااة البعثااة ماااو أجااار مسااااعد  الشااعف علااا  التيياااال ماااع 

 .022حيا  جديد 
وأعرب رثار أنغاوال، يف معارض تأكياده  عضااء اجمللاس علا  التازام 

 276حيومااة بلااده جب يااع  اارارات جملااس ا مااو، عااو أسااف   و القاارار 
و ال، يف إشار  إىل . ينتهت بروتوكول لوساكا ض و حي ا  يت( 0225)

مااو القاارار، إناا  يتضاا و عنا اار  ااد تضاار باحليومااة الشاارعية  02الفقاار  
 .023 نغوال

بياااااو مااااو (: 3518اةلسااااة ) 0225مااااارس /آذار 01املاااا ر   المقرررررر
 الرؤيس 

 ااادَّم  ،(0225) 276باااالقرار وع اااال   ،0225ماااارس /آذار 5يف 
اجمللااس التقرياار املرحلااي ا ول عااو بعثااة ا ماام املتحااد   ا مااح العااام إىل

وذكاااار ا مااااح العااااام يف التقرياااار أو رثلاااا  . 022الثالثااااة للتحقااااق يف أنغااااوال
  اجت اع علا  اااص وا ر جهوده لتيسع تنفيذ بروتوكول لوسااكا، وأنَّا

وأكااااد كااار ماااو ال اااارفح . انفاااراد ماااع رؤااايس حركااااة يونيتاااا ورؤااايس أنغاااوال
وأعارب ا ماح العاام عاو أملا  . كة يف االجت اا  املقارتحاستعداده لل شار 

يف عقاد لاذا االجت ااا  دوو تاأ ع، حبياص ميثاار ذلات إشاار  إىل اجملت ااع 
 .الدو  بأو املصاحلة الوطنية  د بدأت فعال  

بااأو و ااال إطااالا النااار داار  اؤ ااا  بصاافة أيضااا   وأفاااد ا مااح العااام
. ة يف مناااطق عديااد عامااة، وأو حااد  التااوتر  ااد  فاات بصااور  ملحوداا

اء حااوادع إطاالا الناار علاا  و اد تباطاأ نشار البعثااة يف ا رياا  ماو جارَّ 
فر ترا يص أمنية لزيار  اطاؤر  البعثة الا  امت هبا يونيتا م  را ، وعدم تو 

________ 
 .23إىل  22املرجع نفس ، الصفحتاو  020
 .31إىل  28املرجع نفس ، الصفحات  022
 .31املرجع نفس ، الصفحة  023
022 S/1995/177. 

  مااو وأشااار إىل أنَّاا. بعااس املناااطق، والقيااود املفروضااة علاا  حريااة التنقاار
للجدول الزمين الاذي وفقا   للبعثة، املقرر بدء نشر وحدات املشا  التابعة

ع لية النشر، مع  ، وأوَّ 0225مايو /أيار 2وافق علي  جملس ا مو، يف 
إذا متيو مو إبال  اجمللس، يف موعد أ صاه  إالَّ  ذلت، ال مييو تنفيذلا

مارس، بأو ال رفح امتثال إىل درجاة كباع  للشاروط احملادد  يف /آذار 25
وهلذا، فقد حص ال رفح عل  اختاذ اإلجاراءات (. 0225) 276القرار 

ويف غضاوو . 025الع لية الا بدوهنا سيتحتم إرجاء نشر وحادات املشاا 
ذلت، فرو د ول و ال إطالا النار حيز النفاذ وماا تااله ماو حتسواو يف 
ا وضاااااااا  ا منياااااااة يف البلاااااااد  اااااااد شاااااااجع التنقااااااار الساااااااياين والنشااااااااط 

بيد أو . شامر عل  املعونة اإلنسانيةر مو االعت اد الاال تصادي، را  لَّ 
املشرديو وغعلم مو السياو الضعفاء ال يزالوو يف حاجاة إىل مسااعد   

ا لغااام الربيااة ال تاازال عاؤقااا    ااعا  أمااام حركااة السااياو  كبااع ، ك ااا أوَّ 
وتتو اااااال  ااااادر  . والبضااااااؤع، وكاااااذلت أماااااام اساااااتئنا  النشااااااط الزراعاااااي

ذه املشاكر عل   يام اةهات املاحناة الوكاالت اإلنسانية عل  مواجهة ل
يف النداء املشرتح بح احملدَّد  بالت وير اليامر والفوري للربنام  اإلنساين

 .0225 الوكاالت مو أجر أنغوال لعام
، أدرل 0225ماااااارس /آذار 01، املعقاااااود  يف 3518ويف اةلساااااة 

 وبعااد إ اارار جاادول. جملااس ا مااو تقرياار ا مااح العااام يف جاادول أع الاا 
طلباااا ، إىل املشاااااركة يف بناااااء  علااا   ا ع اااال، دعااااا اجمللاااس رثاااار أنغاااوال،

اا   .املنا شااة باادوو أو ييااوو لاا  احلااق يف التصااويت ( الصااح)الاارؤيس ووجَّ
موجَّهة إىل  0225مارس /آذار 2انتباه أعضاء اجمللس إىل رسالة م ر ة 

 .026ا مح العام مو رثر أنغوال
 يفأتجريااات  أتذو لااا ، عقاااف مشااااورات   اااد مث أشاااار الااارؤيس إىل أنَّااا

 :027بح أعضاء اجمللس، بأو يد  بالبياو التا  باسم اجمللس ما
 0225ماااارس /آذار 5نظااار جملاااس ا ماااو يف تقريااار ا ماااح العاااام املااا ر  

 .بشأو بعثة ا مم املتحد  الثالثة للتحقق يف أنغوال
ار اااااالن ويرحااف جملااس ا مااو  ااا ارتااآه ا مااح العااام مااو أو و ااال إطااالا

يريح اااااااملاااارا بح العسَوزْ   ت رارااااااااف باساااااااك ااااا يرح. فة عامااااةااااااابص اؤ ااااا   رااااااد
بيااااد أناااا  . م املتحااااد  إىل موا ااااع  اااارل لوانااااداااااااح لألمااااااارطة التابعاااااااا  الشااااااومرا 

تيتنفاا  تعقياادات بساابف عاادم التعاااوو التااام مااو جانااف الااَوزْ   يالحاام أو لااذا
و د حادع  االل الشاهر الاذي أعقاف اعت ااد  ارار . يونيتاا طرا ، ال سي ا 

لاادى  لقااا  ع يقااا   عاادد مااو الت ااورات الااا تثااع( 0225) 276جملااس ا مااو 
ولاااااي تتضااااا و عااااادم إحاااااراز تقااااادم يف فاااااس االشاااااتباح حاااااول أويغيااااا  . اجمللاااااس

ونيفاغيا ، وتصاااعد التااوترات  ااالل ا سااابيع القليلااة املاضااية  ا ااة يف املن قااة 
عدم وجود ترا يص أمنية لزياار  بعاس املنااطق، وفارض القياود علا  الش الية، و 

حريااة تنقااار أفاااراد البعثااة، وشاااو لج اااات علاا  القااارى، وزر  ا لغاااام، والتحااارح 
________ 

 .25املرجع نفس ، الفقر   025
026 S/1995/192. 
027 S/PRST/1995/11. 



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

 

ة، وشاو اهلج اات علا  اااايرية اةويااااا ة العساااااوات وا نشااااا  للقاااار املأذوو باااااغي
س ااااا يف كويباكااااااا  يونيتااااااالااذي ارتيبت داءااااااطاااؤرات ا ماام املتحااد ،  ا ااة االعت

ا، إىل ااااااااوياااادعو اجمللااااس ا طاااارا ،  ا ااااة يونيت. 0225فرباياااار /شااااباط 03يف 
ة الساااالبية، وزياااااد  تعاوهنااااا مااااع ااااااا ة، وو ااااال الدعاياااااااا  عااااو لااااذه ا نشاااااااااالمتن

بعضااها الااابعس وماااع ا ماام املتحاااد  ماااو  ااالل اللجناااة املشااارتكة، وإىل التعااااوو 
 . امر مع الع ليات اإلنسانيةالي

ويعيااااااد اجمللااااااس دعوتاااااا  للاااااارؤيس دوس سااااااانتوس والاااااادكتور سااااااافي   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 
مح الااز م السياسااي الضااروري للتنفيااذ الناجااذ الغايااة علاا  الفااور، مااو أجاار تااأ

الادول املرا باة لع لياة السالم، ومنظ اة أيضاا   ويشجع اجمللس. لربوتوكول لوساكا
الوحااد  ا فريقيااة، والبلااداو اجملاااور  املشاااركة يف الع ليااة، علاا  موا االة جهودلااا 

 .الرامية إىل التنفيذ اليامر لع لية السلم
لتزاماااات الوا عاااة علااا  عااااتق عياااع الااادول ويعياااد جملاااس ا ماااو تأكياااد اال

وي كااااد  تنفيااااذا  كااااامال ، (0223) 862مااااو القاااارار  02بتنفيااااذ أحيااااام الفقاااار  
دعوت  إىل حيومة أنغوال ويونيتا بالتو ال عو حياز  ا سلحة وا عتد  احلربياة، 

 .“اتفا ات السلم”عل  النحو املتفق علي  يف 
مااع حيومااة أنغااوال حاليااا   تقااومويالحاام جملااس ا مااو أو ا ماام املتحااد  

بتقاااااد  اااااااادمات ا ساسااااااية وتيسااااااع الو ااااااول إىل املرافااااااق الرؤيسااااااية كاااااااملوانئ 
 وامل ااااااارات بالنساااااابة لبعثااااااة ا ماااااام املتحااااااد  الثالثااااااة للتحقااااااق يف أنغااااااوال، وتعاااااادل 
االساااتجابات املبيااار  واإلةابياااة ماااو طااار  حيوماااة أنغاااوال الحتياجاااات ا مااام 

ويادعو اجمللاس ال ارفح إىل . البعثةلَوزْ   سية بالنسبةاملتحد  يف لذا الصدد أسا
. العاجاار لوحاادات البعثااةالااَوزْ   اإلساارا  يف اسااتي ال املهااام ا وليااة  ااا يضاا و

علااا  تو وااار حيوماااة أنغاااوال وا مااام يعل قهاااا  ويعياااد اجمللاااس تأكياااد ا مهياااة الاااا
ماااارس /رآذا 21املتحاااد  إىل اتفااااا بشاااأو مركاااز القاااوات يف موعاااد ال يتجااااوز 

ماو  ارار جملاس ا مااو  03علا  النحاو الاذي تادعو إليا  أحيااام الفقار   0225
وسيظر اجمللس ير د الت ورات الا حتدع يف لذه اجملاالت (. 0225) 276
 .ثفعو كَ 

ويثااااااين جملااااااس ا مااااااو علاااااا  وكاااااااالت ا ماااااام املتحااااااد  واملنظ ااااااات غااااااع 
اإلنساااااانية يف ملاااااا تبذلااااا  ماااااو جهاااااود مسااااات ر  لتوزياااااع ماااااواد اإلغاااااااة  احليومياااااة
علاااااا  وضااااااع يعل قهااااااا  علاااااا  ا مهيااااااة الاااااااجمااااااددا   وي كااااااد. أحناااااااء أنغااااااوال عيااااااع
سااااااهم، يف علااااااة أمااااااور، يف جيااااااد التنساااااايق وشااااااامر إلزالااااااة ا لغااااااام يت  برنااااااام 
ويااااااادعو كاااااااال ال ااااااارفح . الساااااااو يات املتعلقاااااااة بالع لياااااااات اإلنساااااااانية حتساااااااح

وميااااااة يف وضااااااع التعاااااااوو مااااااع ا ماااااام املتحااااااد  ومااااااع املنظ ااااااات غااااااع احلي إىل
اب ااااااااك”ر أربعاااااة مااااو ماااااودفي منظ ااااة اااااااويشااااجف اجمللاااااس  ت. الربناااااام  لااااذا
ماااارس، ولااام االااااة أنغاااوليح وأملااااين، أانااااء / آذار 2غاااع احليومياااة يف “ أناااامور

نت يف عاااو اهلج اااات الاااا شتااافضاااال   ة ا لغاااام،ااااااعلق برزالاااااا ة تتاااااا ياااامهم بأنش
ة، وعل  ع ليات اااالصليف ا  ر الدولي الشهر املاضي عل  طاؤر  تابعة للجنة

ا عاو القياام جب ياع ايرر  باأو ييفلاااااااات  املتااااارفح   الباااااذكلر ال اااوي. رياااااااالنقر الب
ا ع اااااال الاااااا ميياااااو أو تعااااار ض ساااااالمة أفاااااراد املسااااااعد  اإلنساااااانية يف أنغاااااوال 

 .لله ر

  ةااااف مفادلااااا أنَّاااا وي يااااد جملااااس ا مااااو اسااااتنتاجات ا مااااح العااااام الااااا
يصااادر عاااو حيوماااة أنغاااوال ويونيتاااا ماااا يااادل بالفعااار علااا  التعااااوو وحساااو  أو
الوحدات التابعاة للبعثاة َوزْ   ويذك ر ال رفح بأو. يف تنفيذ الع لية السل ية النية

مااااااااااو تقريااااااااااره  32ساااااااااتو  الشااااااااااروط الااااااااااوارد  يف الفقااااااااار  تت    لاااااااااو يااااااااااتم مااااااااااا
فة اااااااااابصعل اااااا   س ا ماااااوااااااااااأحااااااط جملد ااااااااااو . 0225فربايااااار /شاااااباط 0 املااااا ر 
اد  اجمللاااااس حبلاااااول اااااااا يو ماااااو إفااااااااا  إذا   يتااااااااانَّ إ اماااااااابقاااااول ا ماااااح الع ةاااااااا ا 
روط، فلاااااو يياااااوو اااااااااال ال ااااارفح هلاااااذه الشااااااااامتث عاااااو 0225ماااااارس /آذار 25
 ولاااااااو يياااااااوو. 0225ماااااااايو /أياااااااار 2يف  ةاااااااااااالبعثَوزْ   دءااااااااااا او باااااااااااض ا  اااااااااارين

حها بروتوكااااااااول اااااااااااالفر ااااااااة الااااااااا يتي متسااااااااع مااااااااو الو اااااااات إذا ضاااااااااعت لناااااااااح
ويضاااااااام اجمللااااااااس  ااااااااوت  (. 0225) 276س ا مااااااااو اااااااااااارار جملااااااااااااااو  اكااااااااااااالوس
وات الالزمااااة ااااااالقيااااام ا و باختاااااذ اا  ا مااااح العااااام يف دعوتاااا  ال اااارفح إىل إىل

. ك اااا لاااو مقااارر 0225و امايااا/ارااااااااأي 2 لاااذه الوحااادات يفَوزْ   لضااا او بااادء
ذا ااااااي لاااادع فاااا ورات الاا حتاااعل  علم بالت  ااااوي لف إىل ا مح العام أو يبقي

 .أواااااالش

بيااااو ماااو (: 3508اةلساااة ) 0225أبريااار /نيسااااو 03املااا ر   رررالمقررر
 الرؤيس 

 اادَّم  ،(0225) 276بااالقرار وع ااال   ،0225أبرياار /نيساااو 7يف 
تقرياااره املرحلاااي الثااااين عاااو بعثاااة ا مااام املتحاااد  ا ماااح العاااام إىل اجمللاااس 
  أوفاااد وذكااار ا ماااح العاااام يف التقريااار أنَّااا. 028الثالثاااة للتحقاااق يف أنغاااوال

، لزياار  0225مارس /آذار 22إىل  07مستشاره اااص، يف الفرت  مو 
أنغااااوال وتسااااليم رسااااالتح إىل ال اااارفح وإجااااراء منا شااااات معه ااااا بشااااأو 

 ااا اختاذلااا علاا  حنااو عاجاار بغيااة السااي ر  علاا  التاادابع الااا يتعااح عليه
وطلاااااف ماااااو . احلالاااااة العسااااايرية وضااااا او احااااارتام و اااااال إطاااااالا الناااااار

مستشااره ااااص إجاراء تقيايم بشااأو ماا إذا كانات احلالاة يف أنغاوال تتااي  
و د أبادى الارؤيس دوس ساانتوس وكباار . نشر بعثة ا مم املتحد  الثالثة

ملنا شاااات، تأييااادلم للنشااار املبيااار املسااا ولح احلياااوميح،  اااالل تلااات ا
وكاااااو ا مااااح العااااام  ااااد أبلااااغ اجمللااااس، . لوحاااادات املشااااا  التابعااااة للبعثااااة

مااااارس، /آذار 25اسااااتنادا  إىل تقرياااار مستشاااااره اااااااص، برسااااالة م ر ااااة 
بأناا ، علاا  الاارغم مااو وجااود  اااطر معينااة، ينااوي االساات رار يف ا ع ااال 

 .022التحضعية املتعلقة بع لية النشر
بصاافة  اؤ ااا   بااأو و ااال إطااالا النااار داارأيضااا   لااغ ا مااح العاااموأب

وعااااالو  علاااا  . عامااااة، وأو مسااااتوى االنتهاكااااات داااار منهفضااااا  نساااابيا  
. جناازت بصااور  مالؤ ااةذلاات، فاارو املرحلااة ا وىل مااو فصاار القااوات  ااد أت 

وحتسااانت احلالاااة اإلنساااانية، علااا  الااارغم ماااو التاااوترات الاااا اسااات رت يف 
 .حح بقيت حالة ا لغام   ر  أجزاء مو البلد، يف

وأشااااااار ا مااااااح العااااااام إىل حاااااادوع ت ااااااورات مشااااااجعة يف ع ليااااااة 
السالم، الحقا  للزيار  الا  ام هبا مستشاره اااص إىل أنغاوال، و اال إو 

________ 
028 S/1995/274. 
022 S/1995/230. 
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علاااا  أيضااااا   وأتحاااارز تقاااادم. وتااااع  تنفيااااذ برتوكااااول لوساااااكا  ااااد تسااااارعت
ر البعثاة، ياة تنقلار القاوات، وحر ْصامستوى تدعيم و ال إطاالا الناار، وفَ 

واملنا شاااات بشاااأو وسااااؤر اإلدماااال الشاااامر لقاااوات يونيتاااا يف  ااافو  
و اري ترتيباات إرساال وحادات . اةي  الوطين، وجماالت حا ة أ ارى

ويف لااذا الصاادد، ذكااالر ال اارفح . وساااا اادَّم  املشااا  التابعااة للبعثااة علاا 
لوساكا، وماا    بأهن ا ما   ميتثال دوو تأ ع اللتزاماهت ا  وجف اتفاا

يقااادما الااادعم اللوجساااا إىل البعثاااة، فرنااا  لاااو يااارتدد يف التو اااية بررجااااء 
مااو التو عااات غااع املااربر  أيضااا  وحااذَّر  .إيقااا  نشاار تلاات الوحاادات أو

الاا يتعاح علا  امللحَّة  املتحد  سيحر املشاكر بأو و ول  وات ا مم
دعوتا  إىل الارؤيس دوس وجادد ا ماح العاام . ا نغوليح حلهاا بأنفساهم

 و ااااااااال إوَّ . سااااااااانتوس والساااااااايد سااااااااافي   لعقااااااااد اجت ااااااااا  دوو تااااااااأ ع
 .اجت اعه ا سيوفر زوا   ويا  لع لية املصاحلة الوطنية

، أدرل 0225أبرياار /نيساااو 03، املعقااود  يف 3508ويف اةلسااة 
وبعاد . جملس ا مو التقرير املرحلي الثاين لألمح العام يف جادول أع الا 

انتبااه أعضااء ( اة هورياة التشاييية)الارؤيس وجَّا   ر جدول ا ع ال،إ را
موجَّهاااة إىل رؤااايس  0225أبريااار /نيسااااو 03اجمللاااس إىل رساااالة م ر اااة 
 .051جملس ا مو مو رثر أنغوال

ماا باح  يفأتجريات  مث أعلو الرؤيس أن   د أتذو ل ، عقف مشاورات
 :050لسأعضاء اجمللس، بأو يد  بالبياو التا  باسم اجمل

أبرياار /نيساااو 7نظار جملااس ا ماو يف التقرياار املرحلااي لألماح العااام املا ر  
 .بشأو بعثة ا مم املتحد  الثالثة للتحقق يف أنغوال 0225

ويرحااف جملااس ا مااو  ااا أكااده ا مااح العااام مااو أو و ااال إطااالا النااار 
منهفضااااا    اااااؤم بوجاااا  عااااام، وأو مسااااتوى انتهاكااااات و ااااال إطااااالا النااااار داااار

املارا بح العسايريح ومارا   الشارطة َوزْ   باسات رارأيضاا   ويرحف اجمللس. ا  نسبي
التااابعح لبعثااة ا ماام املتحااد  الثالثااة للتحقااق يف أنغااوال إىل موا ااع ا فر ااة واملقااار 
اإل لي ياااة  اااارل لوانااادا، و اااا أورده يف تقرياااره عاااو حااادوع تقااادم يف عااادد ماااو 

االحتااد الاوطين لالساتقالل التاام  نغااوال  اجملااالت اهلاماة، منهاا إ اماة اتصاال مااع
، وإجناااز املرحلااة ا وىل للفصاار بااح القااوات، وإجااراء منا شااات بشاااأو (يونيتااا)

ولااو يثااين علا  ال اارفح ملاا يبذالناا  مااو . وسااؤر إدمااال يونيتاا يف اةااي  الاوطين
 .جهود يف لذا الصدد

. ىل القلاقمو الت ورات الا تدعو إ ويالحم جملس ا مو أو لناح عددا  
وتشااا ر لاااذه الت اااورات التقاااارير الاااا تفياااد باسااات رار ا ع اااال واالساااتعدادات 
العسااايرية، وبصااافة  ا اااة اهلجاااوم الاااذي شااان  الساااالح اةاااوي ا نغاااو  علااا  
مهابط ال اااؤرات يف أناادولو، واإل فاااا يف إجناااز املرحلاة الثانيااة مااو الفصاار بااح 

القيود عل  و ول بعثة ، وفرض بعس 0225أبرير /نيساو 01القوات حبلول 
ا ماااااام املتحااااااد  الثالثااااااة للتحقااااااق يف أنغااااااوال إىل املرافااااااق العساااااايرية احليوميااااااة، 

ولو . عل  أفراد البعثة واملنظ ات غع احليوميةم  را   واالعتداءات الا و عت
________ 

051 S/1995/296. 
050 S/PRST/1995/18. 

يرحف بتحسو فرص و ول البعثة إىل املناطق الا يسي ر عليها يونيتا، ولينا  
يتااا احملليااح مااا زالااوا يفرضااوو القيااود علاا  حركااة أفااراد يالحاام أو بعااس  اااد  يون

 .البعثة، وي لف إىل يونيتا ض او الو ول إىل تلت املناطق دوو  يد
وياادعو اجمللااس ال اارفح إىل التعاااوو علاا  الوجاا  التااام مااع ا ماام املتحااد ، 
وال سي ا مو  الل اللجنة املشرتكة، وكفالة سالمة أفراد البعثة واملنظ اات غاع 

يوميااة، ولااو يالحاام مااع االرتياااح أو أعضاااء اللجنااة املشاارتكة، ومااو بياانهم احل
أبرير /نيساو 7رثلو حيومة أنغوال،  د التقوا بالدكتور سافي   يف بيلوندو يف 

تأكياد ييار ر  ولاو. يف ذلات االجت اا  التزاما  بربوتوكاول لوسااكا   أكاد علناا  وأنَّ 
والادكتور ساافي   علا  سابير  دعوتا  لعقاد اجت اا  باح الارؤيس دوس ساانتوس

االساااتعجال،  و لاااذا االجت اااا  ميياااو أو يسااااعد يف حتساااح مناااا  الثقاااة وأو 
 .يع ي دفعة لع لية السلم يف أنغوال

ويرحااااف جملااااس ا مااااو  ااااا  اااارره ا مااااح العااااام مااااو الشاااارو  يف ا ع ااااال 
الثااااة وحاااادات املشااااا  التابعااااة لبعثااااة ا ماااام املتحااااد  الثلااااَوزْ   التحضااااعية الالزمااااة
ويشع إىل أن   د ذكَّر ال ارفح ا نغاوليح بأنا  ةاف عليه اا . للتحقق يف أنغوال

تنفياااذ املت لباااات الاااوارد  يف بروتوكاااول لوسااااكا دوو إب ااااء، وتزوياااد بعثاااة ا مااام 
املتحااد  الثالثاااة للتحقاااق يف أنغاااوال بالااادعم السااو ي الاااذي ال غااال عنااا ، والقياااام 

غام وإ الح طارا النقار الرؤيساية وتعياح منااطق باملهام ا ساسية مثر إزالة ا ل
ماايو /كتاؤف املشا  التابعة لألمم املتحد  إىل أنغوال يف أيارَوزْ    اإليواء، وإتاحة

ويعاارب اجمللااس عااو تأييااده التااام لألمااح العااام يف لااذا الصاادد، وي كااد . 0225
   َوزْ  ويرحااااف بعزماااا  علاااا . ضاااارور  تنفيااااذ بروتوكااااول لوساااااكا علاااا  الوجاااا  التااااام

علا   ياام حيوماة يعل قهاا  عل  ا مهية الايشد د و . كتاؤف املشا  عل  مراحر
ويرحاااف يف لاااذا الساااياا  وافقاااة . أنغااوال بتاااوفع الااادعم الساااو ي املتاااو   للبعثااة

حيوماااة أنغاااوال علااا  السااا اح لع لياااات ا مااام املتحاااد  بالو اااول علااا  الوجااا  
غااوال ضاا او متديااد الع اار الياماار إىل م ااار كاااتومبيال، وي لااف إىل حيومااة أن

بااعتزام حيوماة أيضا   ولو يرحف. هبذا الرتتيف طوال الفرت  الا حتتاجها البعثة
بااربرام اتفاااا مااع ا ماام املتحااد   0225أبرياار /نيساااو 05أنغااوال القيااام حبلااول 

 .القوات بشأو مركز
وي كااد جملااس ا مااو مااو جديااد التاازام عيااع الاادول بتنفيااذ أحيااام الفقاار  

ويعلاااو أو مااااو شاااأو اساااات رار  تنفيااااذا  كاااامال ، (0223) 862قااارار ماااو ال 02
 276والقارار “ اتفا اات السالم”خيالال أحياام  تدفق ا سلحة عل  أنغوال  ا

ض اةهاود املبذولاة لبنااء أو يسهم يف انعدام االستقرار يف البلد ويقاو  ( 0225)
 .الثقة

العااام  ااد أ ااب  ورااا يبعااص علاا  التشااجيع لاادى جملااس ا مااو أو ا مااح 
 قدوره اإلبال  عو حتقق تقدم شاامر يف احلالاة اإلنساانية  االل الشاهر الاذي 

ولاو ي لاف إىل ال ارفح موا الة . تقريره ا  ع إىل اجمللاس دَّم  انقض  منذ أو
. تيساااع الو اااول إىل عياااع منااااطق البلاااد ماااو أجااار إيصاااال املسااااعد  اإلنساااانية

احاارتام سااالمة وأمااو عيااع أفااراد املساااعد  ك ااا ي لااف إىل ال اارفح ماار  أ اارى 
بااة لع ليااة وي يااد الاادعو  الااا وجهتهااا الاادول الااثالع املرا   . اإلنسااانية يف أنغااوال

علاا  إطااالا سااراح عيااع احملتجاازيو متامااا   الساالم يف أنغااوال إىل ال اارفح للتعاااوو
عو إطالا سراح فضال   بسبف احلرب مو  الل ةنة الصليف ا  ر الدولية،
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يع املواطنح ا جاناف الاذيو د إلقااء القابس علايهم أو تقاد  معلوماات عاو ع
 .مصعلم

ز يف تنفياااااذ برناااااام  الع ااااار بالتقااااادم احملااااارَ عل اااااا   ويف حاااااح حيااااايط اجمللاااااس
ماااا ذكااار يف تقريااار ا ماااح العاااام ماااو أو أيضاااا   الشاااامر إلزالاااة ا لغاااام، يالحااام

ولاااذلت حياااص اجمللاااس كاااال .  زالااات   اااع  احلالاااة املتعلقاااة با لغاااام يف أنغاااوال ماااا
لألحيام ذات الصلة مو متاما   ال رفح عل  دعم وتيسع إزالة ا لغام واالمتثال

ويرحف يف لذا السياا  ا ذكره امل ثر ااااص لألماح العاام . بروتوكول لوساكا
جناااة املشااارتكة ماااو أو حيوماااة أنغاااوال ويونيتاااا  اااد تعهاااادا للَّ  03عقاااف اةلساااة 

فرد عل  التوا  حتات تصار  البعثاة  غاراض أنشا ة  211فرد و  811بوضع 
 .إزالة ا لغام

ولاو يت لاع إىل . وسيوا ر جملس ا ماو ر اد احلالاة يف أنغاوال عاو كثاف
التقريار الشاهري التاا  لألمااح العاام، وي لاف إلياا  أو ييفار، يف غضاوو ذلاات، 

  التابعااة كتاؤااف املشاااَوزْ    إبقاااءه علاا  علاام بااالت ورات يف أنغااوال وباحت اااالت
 .للبعثة عل  الفور

بيااااااو ماااااو (: 3532اةلساااااة ) 0225ماااااايو /أياااااار 00املااااا ر   المقررررررر
 الرؤيس 

 ااااادَّم  ،(0225) 276باااااالقرار وع اااااال   ،0225ماااااايو /أياااااار 3يف 
ا مااح العااام إىل اجمللااس تقريااره املرحلااي الثالااص عااو بعثااة ا ماام املتحااد  

العاااام يف التقريااار أو أع اااال وذكااار ا مااح . 052الثالثااة للتحقاااق يف أنغاااوال
التحضع لعقد لقاء بح الرؤيس دوس سانتوس والسايد ساافي   د لات 
مرحلااااااة متقدمااااااة، وأناااااا  د التو اااااار إىل اتفاااااااا بشااااااأو جاااااادول أع ااااااال 

و ااام امل ثاار اااااص لألمااح العااام . االجت ااا  وبشااأو التفا ااير الع ليااة
نا شة الرتتيبات مل 0225أبرير /نيساو 20بزيار  إىل لوساكا، زامبيا، يف 

د  0225مااايو /أيااار 3  يف إنَّااأيضااا   و ااال ا مااح العااام. قاااءالنهاؤيااة لل  
التو يااع علاا  االتفاااا املتعلااق  ركااز القااوات اااااص ببعثااة ا ماام املتحااد  

 .الثالثة للتحقق يف أنغوال
بو اااال إطاااالا ع وماااا   باسااات رار التقيااادأيضاااا   وأبلاااغ ا ماااح العاااام

 إالَّ  فاض آ ر يف عدد انتهاكات و ال إطالا الناار،النار، وحدوع اخن
مناااطق، حيااص وا اار عاادل   احلالااة دلاات مشااوبة بااالتوتر يف أناا   ااال إوَّ 

ال رفاااو احااتالل موا ااع متقدمااة والقيااام هبج ااات متفر ااة علاا  السااياو 
وأضاااا  أنااا  رغااام وجاااود بعاااس . احمللياااح، وإجاااراء حتركاااات باااح  واهت اااا

ملرحلة الثانية لع لية فصر القوات، ك ا أجنز املشاكر، استي لت تقريبا  ا
نشاار املااارا بح العسااايريح التااابعح للبعثاااة، وباااات عنصاار الشااارطة املدنياااة 

 .جالزا  للتشغير متاما  
وأشااااار ا مااااح العااااام إىل أو تنفيااااذ برتوكااااول لوساااااكا د اااار مرحلااااة 

وحاادع حتسااو ملحااوع يف املنااا  السياسااي العااام يف البلااد ويف . جديااد 
وأعرب عو أمل  يف أو يفضي اللقااء باح الارؤيس دوس . ل رفحموا ال ا

________ 
052 S/1995/350. 

  أنَّاجماددا   دأنا  أكَّا إالَّ  . عو اتفا اات مل وساة سانتوس والسيد سافي 
لااو ياارتدد يف التو ااية بررجاااء نشاار القااوات أو و فاا  إذا   يااال ال رفاااو 
 .بالتزاماهت ا  وجف بروتوكول لوساكا و رارات جملس ا ماو ذات الصالة

اإلعااراب عااو  لقاا  إزاء بااطء التقاادم يف ع ليااة إزالااة ا لغااام وفاات  وكاارَّر 
. ال را الرؤيسية وإ الح امل ارات وغعلا مو اهلياكر ا ساسية احليوياة
 ودعاا ا مااح العاام ال اارفح إىل تاأمح عيااع املرافاق واااادمات الضاارورية،

. إزالاة ا لغاام عو ا فراد الذيو وعد ال رفااو بتاوفعلم للشارو  يففضال  
وأشار إىل أو حتسو احلالة ا منية مي و الوكاالت اإلنسانية مو الو ول 
. إىل منااااطق جدياااد ، راااا زاد ماااو إميانياااة مسااااعدهتا للساااياو املااادنيح

عل  ضرور  أو توا ر الدول ا عضاء دع ها لألنش ة شدَّد  وهلذا فقد
دفع مباالغ املساامهات اإلنسانية القاؤ ة يف أنغوال وأو تع ر بسرعة عل  

الاااا تعهااادت بتقااادميها  اااالل اجت اااا  اةهاااات املاحناااة الاااذي عقاااد يف 
ال رفح إىل التعاوو مع ا مام املتحاد  أيضا   ودعا. 0225فرباير /شباط

ووكاالهتاااا وماااع املنظ اااات غاااع احليومياااة للتشاااجيع علااا  توسااايع ن ااااا 
 .ا نش ة اإلنسانية يف عيع أرجاء البلد

، أدرل 0225مااااااايو /أيااااااار 00، املعقااااااود  يف 3532ويف اةلسااااااة 
وبعااد إ اارار جاادول . جملااس ا مااو تقرياار ا مااح العااام يف جاادول أع الاا 

    اااد أتذو لااا ، عقاااف مشااااوراتإىل أنَّااا( فرنساااا)ا ع اااال، أشاااار الااارؤيس 
ماااااا بااااح أعضااااااء اجمللاااااس، بااااأو ياااااد  بالبياااااو التاااااا  باسااااام  يفأتجرياااات 
 :053اجمللس

 3تقريااااار املرحلاااااي الثالاااااص لألماااااح العاااااام املااااا ر  نظااااار جملاااااس ا ماااااو يف ال
عاااااو بعثاااااة ا مااااام املتحاااااد  الثالثاااااة للتحقاااااق يف أنغاااااوال، ويف  0225ماااااايو /أياااااار

 .العامة اإلحاطة الشفوية املقدمة مو ا مانة
ويرحف بوج   ااص . ويرحف جملس ا مو بالت ورات اإلةابية يف أنغوال

 6والااادكتور ساااافي   ياااوم  نتوسسااااباالجت اااا  الاااذي عقاااد باااح الااارؤيس دوس 
لتوطياااد ع لياااة السااالم جديااادا   يف جاااو إةاااايب وأع ااا  زواااا 0225ماااايو /أياااار

ويثااااين جملااااس ا مااااو علاااا  جهااااود امل ثاااار . وتعزيااااز املصاااااحلة الوطنيااااة يف أنغااااوال
بااااااااة لع ليااااااااة الساااااااالم يف أنغااااااااوال، ودول اااااااااااص لألمااااااااح العااااااااام، والاااااااادول املرا   

ولاااي جهاااود سااااعدت علااا  عقاااد لاااذا وبصااافة  ا اااة رؤااايس زامبياااا،  املن قاااة،
ويعااارب اجمللاااس عاااو أملااا  يف أو يااا ر  لاااذا االجت اااا  لبداياااة حاااوار . االجت اااا 
اء بااح رؤاايس أنغااوال وزعاايم االحتاااد الااوطين لالسااتقالل التااام  نغااوال منااتظم وبنَّاا

 (.يونيتا)

ز يف تنفيااذ بروتوكااول مااع االرتياااح بالتقاادم احملاارَ عل ااا   وحياايط جملااس ا مااو
ملتعلق جب لة أمور منها احلاد ماو انتهاكاات و اال إطاالا الناار، وفاس لوساكا ا

اشااتباح القااوات، والتعاااوو بااح ال اارفح وبعثااة ا ماام املتحااد  الثالثااة للتحقااق يف 
 ويرحاف اجمللاس. أنغوال، وتو يع اتفاا مركزالقوات، وتوفع املرافق السو ية للبعثة

  الثالثاااة للتحقاااق يف أنغاااوال، اةااااري لوحااادات دعااام بعثاااة ا مااام املتحااادباااالَوزْ  
 .كتاؤف املشا  التابعة للبعثة الثالثة يف املوعد املناسفَوزْ    وي كد أمهية

________ 
053 S/PRST/1995/27. 
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علااا  أو القلاااق يسااااور جملاااس ا ماااو إزاء باااطء التقااادم احملااارز يف جمااااالت 
علااااا  ضاااااارور  زيااااااد  تعااااااوو احليوماااااة واالحتااااااد الااااااوطين يشاااااد د ولاااااو . أ ااااارى

مااع ا ماام املتحااد  يف تنفيااذ عيااع ا حيااام “ تااايوني”لالسااتقالل التااام  نغااوال 
وإذ يرحااااف . الرؤيساااية لربوتوكاااول لوسااااكا، و ااارارات جملاااس ا ماااو ذات الصااالة

اجمللاااس باااااإلفرال عااااو اجمل وعااااة ا وىل مااااو ا ساااارى، فرناااا  حيااااص ال اااارفح علاااا  
ر ال ارفح وا مام بَاوينبغاي إياالء االلت اام العاجار ماو    . التعجير هبذه الع لياة

وانسااحاب القااوات احليوميااة إىل ايناهتااا كي ااا “ يونيتااا”د  إليااواء جنااود املتحاا
لربوتوكاااااول وفقاااااا   يف اةاااااي  والشااااارطة الاااااوطنيح“ يونيتاااااا”يتااااااح دمااااا   اااااوات 

علاا  أمهيااة إمتااام ع ليااة فااس االشااتباح وحتسااح أيضااا   اجمللااسيشااد د و . لوساااكا
لشااروط الااوارد  ر باولااو يااذك  . يف عيااع املناااطق“ يونيتااا”حلقااات االتصااال مااع 
وحادات املشاا  وي لاف إىل ال ارفح يف أنغاوال لاَوزْ   276يف  رار جملس ا ماو 

 ، إلتاحااةأو يتهااذا عيااع اا ااوات الالزمااة لضاا او الوفاااء هبااذه الشااروط سااريعا  
الساااريع يف  تلاااال منااااطق أنغاااوال لوحااادات مشاااا  مساااتدامة  اااادر  علااا  الاااَوزْ  

 .مهام القيام  ا يوكر إليها مو
ااة  جاا   اااص علاا  احلاجااةجملااس ا مااو بوَ يشااد د و  إىل وضااع برنااام  امللحَّ

ملااااا تعهاااادا باااا ، ا مااااوال وفقااااا   إلزالااااة ا لغااااام وي لااااف إىل ال اااارفح أو يقاااادما،
واملعااادات الالزماااة لتنفياااذ الربناااام ، وبااادء ع لياااات كسااا  ا لغاااام علااا  ال ااارا 

ل ااااارا الرؤيساااااية وتتسااااام إزالاااااة ا لغاااااام وفااااات  ا. الرؤيساااااية اااضاااااعة لساااااي رهت ا
لاااَوزْ   وإ اااالح امل اااارات وغعلاااا ماااو اهلياكااار ا ساساااية بأمهياااة بالغاااة بالنسااابة

السااارعة، وتوزيااااع املعونااااة اإلنسااااانية،   وجاااا وحااادات املشااااا  التابعااااة للبعثاااة علاااا 
عااو فضااال   وياادعو جملااس ا مااو اةهااات املاحنااة،. وعااود  املشاارديو إىل ديااارلم

ت غااع احليوميااة إىل دعاام عيااع أنشاا ة إزالااة ا ماام املتحااد  ووكاالهتااا واملنظ ااا
 .اال  فعَّ  ا لغام دع ا  

ماااع االرتيااااح بتحساااو ا وضاااا  اإلنساااانية يف عل اااا   وحيااايط جملاااس ا ماااو
أنغااوال، وي لااف إىل ال اارفح أو يتعاونااا بااال  يااود مااع ا ماام املتحااد  وغعلااا مااو 

ملناااطق وأو يضاااعفا املنظ ااات الدوليااة اإلنسااانية لتيسااع توزيااع املعونااة يف عيااع ا
ك اا ي لاف . جهودمها لض او أمو ع ليات النقر اإلنساانية وأماو أفاراد البعثاة

مااو الاادول ا عضاااء موا االة دعاام ا نشاا ة اإلنسااانية اةاريااة يف أنغااوال والقيااام 
يف أ اارب فر ااة رينااة بسااداد التربعااات املعلنااة  ااالل اجت ااا  اةهااات املاحنااة 

 .0225فرباير /الذي عقد يف شباط
وسيوا ر جملس ا ماو ر اد احلالاة يف أنغاوال عاو كثاف، ويرت اف  ادور 

 .التقرير الشهري املقبر لألمح العام

رسااااالة موجَّهااااة إىل ا مااااح : 0225يونياااا  /حزيااااراو 05املاااا ر   رررررررررالمق
 العام مو رؤيس اجمللس 

 اادَّم  ،(0225) 276بااالقرار وع ااال   ،0225يونياا  /حزيااراو 2يف 
إىل اجمللاااس تقرياااره املرحلاااي الراباااع عاااو بعثاااة ا مااام املتحاااد  ا ماااح العاااام 

وذكاار ا مااح العاااام يف التقرياار أو الااارؤيس . 052الثالثااة للتحقااق يف أنغاااوال
________ 

052 S/PRST/1995/458. 

 6دوس ساااااااانتوس والسااااااايد ساااااااافي   عقااااااادا اجت اعاااااااا  يف لوسااااااااكا يف 
، ويف منا شااااهت ا، تعهااااد القاؤاااداو بالتعااااوو لتاااادعيم 0225ماااايو /أياااار

عل  عقد أيضا   واتفقا. نفيذ أحيام بروتوكول لوساكاالسلم يف أنغوال وت
 . يتحدد اجت ا  آ ر يف لواندا يف موعد  

بو اال ع وماا   أن  يوجد اسات رار يف التقيادأيضا   وذكر ا مح العام
إطالا النار، وحدوع اخنفاض مست ر يف عدد انتهاكات و ال إطالا 

، و ول أول كتيباة مشاا   النار، وأن  يتتو ع، حسف اةدول الزمين املنقَّ 
مااو املقاارر نشاار  يونياا ، وأوَّ /إىل أنغاوال  ااالل ا ساابو  ا ول مااو حزياراو
يوليااااا ، واليتيبااااة الثالثاااااة يف /اليتيبااااة الثانيااااة يف النصاااااال ا ول مااااو متااااوز

إرسال املزيد ماو مشاا  ا مام املتحاد   يولي ، وأوَّ /النصال الثاين مو متوز
رفااااااو يف فااااات  ال ااااارا املو ااااالة ساااايتو ال علااااا  التقااااادم الاااااذي حياااارزه ال 

 .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 

وشااااجع ا مااااح العااااام القاؤااااديو بقااااو  علاااا  أو يتابعااااا بنشاااااط . ال اااارفح
ا شاالا وأو يعقادا اجت اعاا  آ ار يف لوانادا يف أ ارب و ات املساؤر الا ن

بأناااا  علاااا  الاااارغم مااااو إحااااراز تقاااادم كبااااع يف تنفيااااذ أيضااااا   وأفاااااد. ريااااو
برتوكااول لوساااكا، فاارو ع ليااة السااالم تااأ رت عااو املواعيااد احملاادد  هلااا، 

للشاااارو  يف إزالااااة ا لغااااام ماااا  را   وأو اإلجااااراءات الااااا اختااااذلا ال رفاااااو
ةاف تعزيزلاا للتعجيار حبرياة تنقار ا شاهاص والبضااؤع وإ الح ال را 

وحااص . يف كاماار أرجاااء البلااد وتيسااع نشاار  ااوات ا ماام املتحااد  دا لاا 
ا مح العام اجملت ع الدو  عل  دعم لذه اةهود احليوية، ال ساي ا عاو 

ال ارفح علا  تصا يم طراؤاق أيضاا   وحص. طريق توفع املعدات الضرورية
ساالحة املتياملااة اةديااد  وباادء ا ع ااال التحضااعية لتشاايير القااوات امل

وأشااار . لتسااري   ااوات يونيتااا وانسااحاب القااوات احليوميااة إىل الثينااات
ا مااااح العااااام إىل أناااا  كل ااااا ازدادت ع ليااااة السااااالم زوااااا  اكتسااااف دور 

وناشاد اجملت اع . املساعد  اإلنسانية يف دعم وتعزياز الساالم أمهياة إضاافية
االستعجال بتجديد  زونات املعونة اإلنسانية   جْ وَ  الدو  أو يقوم عل 

 . نغوال
، أبلاغ رؤايس جملاس 0225055يوني  /حزيراو 05ويف رسالة م ر ة 

 :ا مو ا مح العام  ا يلي
نظاار أعضاااء جملااس ا مااو يف تقريااركم املرحلااي الرابااع املتعلااق ببعثااة ا ماام 

رحيبهم  ااا أبلغااتم عناا  مااو املتحااد  الثالثااة للتحقااق يف أنغااوال ولاام يعربااوو عااو تاا
َوزْ   يف ذلاات اساات رار و اال إطااالا النااار، وباادء ت اورات إةابيااة يف أنغااوال،  اا

وحاادات املشااا  التابعاااة لألماام املتحاااد ، والقاارار املتعلااق بقاااوام القااوات املسااالحة 
ا نغوليااة يف املسااتقبر، وحتسااح الو ااول إىل عيااع أحناااء البلااد لتقااد  املساااعد  

ولاام ي ياادوو بقاو  احلااوار اةاااري باح ال اارفح ا نغااوليح ويشااجعوو . اإلنساانية
 .عل  عقد اجت ا  آ ر بح الرؤيس دوس سانتوس والسيد سافي  

________ 
055 S/1995/487. 
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 ، علا  الاارغم ماو إحاراز تقادم كبااع ويالحام أعضااء اجمللاس مااع القلاق أنَّا
يف تنفياااذ بروتوكاااول لوسااااكا، فااارو ع لياااة السااالم ال تااازال متاااأ ر  عاااو موعااادلا 

. يلة ا لغاااام يف البلاااداااااوال يااازال القلاااق يسااااور أعضااااء اجمللاااس إزاء مش. احملااادد
البعثااة يف أنغااوال فحساااف َوزْ   فعاادم إحااراز تقاادم يف إزالااة ا لغااام ال ياا ار علاا 

علاا   اادر  السااياو علاا  العااود  إىل ديااارلم واسااتئنا  نشاااطهم أيضااا   وليااو
زا   إىل ال رفح بأو يعاز  وعلي  فرو أعضاء اجمللس ي يدوو نداءكم املوجَّ . الزراعي

يف مياااااداين إزالاااااة ا لغاااااام وإ اااااالح ال ااااارا مااااا  را   ماااااا  اماااااا بااااا  ماااااو إجاااااراءات
ولاام متفقااوو علاا  أو مااو واجااف اجملت ااع الاادو  تقااد  الاادعم هلااذه . واةسااور

ااااأيضااااا   وي ياااادوو. اةهااااود احليويااااة   إىل ال اااارفح بوضااااع أساااااليف نااااداءكم املوجَّ
املوحااد  اةديااد  والباادء باسااتعدادات لتج يااع  ااوات لتشايير القااوات املساالحة 

االحتاااااد الااااوطين لالسااااتقالل التااااام  نغااااوال وانسااااحاب شاااارطة الاااارد السااااريع إىل 
 .الثينات

و د علم أعضاء جملس ا مو مع ا س  أن ، يف حاداح مأساويح، لقاي 
 رح أحااد مرا باااي ا مااامأحااد مرا باااي الشاارطة التااابعح لألماام املتحااد  حتفاا  وجتاا

املتحاااد  العسااايريح، ولااام يشاااعوو يف لاااذا الصااادد إىل مسااا ولية ال ااارفح عاااو 
ساااالمة وأماااو عياااع أفاااراد ا مااام املتحاااد  يف أنغاااوال، وسيوا ااار أعضااااء اجمللاااس 

 .ر د احلالة يف أنغوال، ويت لعوو بالت ام إىل تقريركم التا 

القاااااارار (: 3562اةلسااااااة ) 0225أغساااااا س /آب 7املاااااا ر   المقرررررررر
0118 (0225) 

 ااادَّم  ،(0225) 276باااالقرار وع اااال   ،0225يوليااا  /متاااوز 07يف 
عاو بعثاة ا مام املتحاد  الثالثاة للتحقاق يف تقريرا   ا مح العام إىل اجمللس

قد يف وذكر ا مح العام يف التقرير أن  منذ االجت ا  الذي عت . 056أنغوال
مااااايو بااااح الاااارؤيس دوس سااااانتوس والساااايد سااااافي  ، تيثفاااات /أيااااار 6

ويف أوا ار . االتصاالت الرفيعة املستوى الا أ ي ت بح احليومة ويونيتا
يونيااا ،  اااام وفاااد رفياااع املساااتوى تاااابع لليونيتاااا بزياااار  لوانااادا /شاااهر حزياااراو

ليسااااااااااااتعرض مااااااااااااع احليومااااااااااااة ال راؤااااااااااااق الع ليااااااااااااة للتعجياااااااااااار بتنفيااااااااااااذ 
و ااااد متهااااس االسااااتعراض عااااو وضااااع وايقااااة ع اااار . لوساااااكا بروتوكااااول
بأناااا   ااااام بزيااااار  أنغااااوال يف أيضااااا   وأبلااااغ اجمللااااس. فاااااوعهااااا ال ر و َّ  شاااااملة
 .لتقيااااايم احلالاااااة يف املياااااداو 0225يولياااا  /متاااااوز 06إىل  02ماااااو  الفاااارت 

بر والوساؤر الالزمة للتعجير بتنفيذ ونا    الل زيارت  مع ال رفح الست 
 .البلد ع لية السالم، ك ا استعرض االحتياجات الالزمة لتع ع

يف جماال فاس  ز در ب يئا  كذلت بأو التقدم احملرَ   وأفاد ا مح العام
 وكانات لنااح. االشتباح بح القوات وإزالة ا لغام وإنشاء مناطق اإليواء

وعاالو  علا  . مزاعم بزر  ا لغام ماو جدياد يف بعاس أجازاء البلادأيضا  
ر ال رفاااااو ا نغولياااااو شااااياوى بشااااأو انتهاكااااات حلقااااوا ذلاااات، سااااجَّ 

، أنشااأت البعثااة وحااد  فرعيااة  ااغع  ملعاةااة واسااتجابة لااذلت. اإلنساااو
مساؤر حقوا اإلنساو ور د تنفيذ ا حيام ذات الصلة ماو بروتوكاول 

واعتاااازم ا مااااح العااااام زياااااد   ااااوام تلاااات الوحااااد  بغاااارض وضااااع . لوساااااكا
________ 

056 S/1995/588. 

وتواَ ر حتسوو احلالة . مرا بح حلقوا اإلنساو يف عيع املقاطعات تقريبا  
اايف أنغااوال كنتيجااة مبشاار  لع  ع لألماام املتحااد  ليااة السااالم وللوجااود املوسَّ

 .يف البلد
والحااااام ا ماااااح العاااااام أو النشااااار التااااادرةي لل ااااارا بح العسااااايريح 
ومرا   الشرطة والقوات التابعح لألمم املتحد  ساعد عل  تدعيم و ال 

وعلاا  الاارغم مااو التااوترات واحلااوادع العساايرية العرضااية، . إطااالا النااار
ورحاااف يف ذلاااات الصاااادد . وح بروتوكاااول لوساااااكافقاااد تقيااااد ال رفااااو باااار 

اباالتفاا الذي تو ر إلي  ال رفاو بشأو اةدول الزمين املعادَّ  ر ل واملعجل
  ينبغاااي يف الو ااات نفسااا  القياااام دوو إب ااااء و اااال إنَّااا. لتنفياااذ الربوتوكاااول

باعت اااااااد برنااااااام  شااااااامر وعااااااادل وع لااااااي لتشاااااايير القااااااوات املساااااالحة 
مو اإلسرا  يف تبادل السجناء وإعااد  ا  أيض و  ييو لناح بد. اةديد 

اةنااااود املرتز ااااة إىل أوطاااااهنم، وتعزيااااز حريااااة حركااااة الناااااس يف عيااااع أحناااااء 
وأو اا  يف غضااوو ذلاات بت ديااد . البلااد، وتعجياار أنشاا ة إزالااة ا لغااام

والية بعثة ا مم املتحد  الثالثة للتحقق يف أنغوال لفرت  ستة أشاهر، حا  
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، أدرل 0225أغسااا س /آب 7، املعقاااود  يف 3562 اةلساااة ويف
وعقاف إ ارار جادول . جملس ا مو تقرير ا ماح العاام يف جادول أع الا 
طلبه اااا، إىل بنااااء  علااا   ا ع اااال، دعاااا اجمللاااس رثلاااي أنغاااوال والربازيااار،

اا   مث. املشاااركة يف املنا شااة، باادوو أو ييااوو هل ااا احلااق يف التصااويت وجَّ
انتبااه أعضااء اجمللاس إىل ناص مشارو   ارار كااو  اد ( إندونيسايا)الرؤيس 

 .057أتعد يف أاناء مشاورات سابقة
وتيلااام رثااار بوتساااوانا  بااار التصاااويت، فاااذكر أنااا  علااا  الااارغم ماااو 

تقرياااااااار ا مااااااااح العااااااااام تناااااااااول اةوانااااااااف اال تصااااااااادية واالجت اعيااااااااة  أو
ذلااااات الساااااالم يف أنغاااااوال، فااااارو وفاااااد بلاااااده   يتو اااااع أو يياااااوو  لع لياااااة
مااو واليااة حلفاام السااالم، وأعاارب عااو أملاا  يف أو يوا اار اجملت ااع  اجاازء  

الااااادو  اإلسااااااهام احلقيقاااااي يف إعاااااااد  البنااااااء اال تصااااااادي واالجت اااااااعي 
 .058 نغوال

 اد باإلعاا  بو اف  مشارو  القارار للتصاويت واعتت طتارح  وبعد ذلات
 :، ويف ما يلي نص (0225) 0118القرار 

 ، جملس ا مو إوَّ 
وعياع  0220مايو /أيار 31امل ر  ( 0220) 626 راره  تأكيدإذ يعيد 

  رارات  الالحقة ذات الصلة،
 ،0225يولي  /متوز 07يف تقرير ا مح العام امل ر   و د نظر

 25باإلحاطاااااااة اإلعالمياااااااة الاااااااا  ااااااادمها ا ماااااااح العااااااااام يف  وإذ يرحاااااااف
 إىل أنغوال،م  را   عو الزيار  الا  ام هبا 0225يولي  /متوز

 التزام  باحلفاع عل  وحد  أنغوال وسالمة أراضيها، وإذ يعيد تأكيد

________ 
057 S/1995/646. 
058 S/PV.3562 6و  5، الصفحتاو. 
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علااا  تنفياااذ حيوماااة أنغاااوال يعل قهاااا  اإلعاااراب عاااو ا مهياااة الاااا ييااار ر وإذ
وبروتوكااااول “ اتفا ااااات الساااالم”واالحتاااااد الااااوطين لالسااااتقالل التااااام  نغااااوال لااااا 

 ،تاما   الصلة تنفيذا   لوساكا و رارات جملس ا مو ذات

باالتفاااااا الااااذي تو اااالت إلياااا  حيومااااة أنغااااوال واالحتاااااد  عل ااااا   يطوإذ حياااا
اااالااوطين لالساااتقالل التاااام  نغااوال بشاااأو اةااادول الاازمين املعااادل  ر لتنفياااذ ل واملعجل

 بروتوكول لوساكا،
باااة  ااا يبذلاا  ا مااح العاااام ورثلاا  اااااص، والاادول الااثالع املرا    وإذ يشاايد

لتسااهير تنفيااذ بروتوكااول لوسااااكا لع ليااة الساالم يف أنغااوال مااو جهااود متوا االة 
وتوطياااااد و ااااااال إطااااااالا النااااااار وع ليااااااة السااااالم الااااااا د لاااااات مرحلااااااة جديااااااد  

 ومشجعة،
أو احلالة يف معظم أحناء البلد تتسام بدرجاة ماو اهلادوء، وإو   وإذ يالحم

 كاو القلق يساوره بشأو عدد انتهاكات و ال إطالا النار،
 بح 0225مايو /أيار 6قد يف لوساكا يف باالجت ا  الذي عت  وإذ يرحف

 رؤاااايس أنغااااوال، الساااايد جوزياااا  إدواردو دوس سااااانتوس، وزعاااايم االحتاااااد الااااوطين
 لالساااااتقالل التاااااام  نغاااااوال، السااااايد جونااااااس ساااااافي  ، الاااااذي أدى إىل تبدياااااد
الشيوح وإىل تيثيال االتصااالت الرفيعاة املساتوى باح حيوماة أنغاوال واالحتااد 

 الوطين لالستقالل التام  نغوال،
أو النشاااااار التاااااادرةي لل ااااارا بح العساااااايريح وماااااارا   الشاااااارطة  يااااادرح وإذ

يف توطياد و اال إطااالا  كباعا    والقاوات التابعاة لألمام املتحاد   اد أسااهم إساهاما  
 النار،

بااااالتزام اجملت ااااع الاااادو  بتقااااد  املساااااعد  والاااادعم إىل أنغااااوال  وإذ يرحااااف
ويف جمااال التع ااع،  تبذلاا  مااو جهااود يف اجملااالح اال تصااادي واالجت اااعي مااا يف

م بأمهياااااااة لاااااااذه املسااااااااعد  يف احملافظاااااااة علااااااا  بيئاااااااة يساااااااودلا ا ماااااااو وإذ يسااااااال  
 واالستقرار،

عاااااو القلاااااق إزاء ماااااا يااااارتدد عاااااو حااااادوع انتهاكاااااات حلقاااااوا  وإذ يعااااارب
يااادرح ماااا ميياااو ملااارا   حقاااوا اإلنسااااو أو يساااه وا بااا  يف بنااااء  اإلنسااااو، وإذ

 الثقة يف ع لية السلم، 
 ؛0225يولي  / متوز 07بتقرير ا مح العام امل ر   يرحف-  0
متديد والية بعثة ا مم املتحد  الثالثاة للتحقاق يف أنغاوال حا   يقرر-  2
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علا  حيوماة أنغاوال واالحتااد الاوطين لالساتقالل التاام  نغاوال  يثاين-  3

 و يف تنفيااذ بروتوكااول ز حاا  االلتزامه ااا بع ليااة الساالم ويالحاام التقاادم احملاارَ 
 لوساكا؛
إزاء الاااااااابطء يف تنفيااااااااذ بروتوكااااااااول لوساااااااااكا،  يعاااااااارب عااااااااو القلااااااااق-  2
الفصاااااار بااااااح القااااااوات، وإزالااااااة ا لغااااااام، وإنشاااااااء مناااااااطق التج يااااااع،  و ا ااااااة
ماااااو حيوماااااة أنغاااااوال واالحتااااااد الاااااوطين لالساااااتقالل التاااااام  نغاااااوال، أو  ويتو اااااع
الرتتيبااااااااات مااااااااو أجاااااااار إنشاااااااااء بالتعاااااااااوو مااااااااع البعثااااااااة، علاااااااا  إمتااااااااام  يع ااااااااال،
التج يااع، وإك ااال ع ليااة الفصاار بااح القااوات، والتعجياار بع ليااة إزالااة  مناااطق
 ا لغام؛

حيومة أنغوال واالحتاد الوطين لالساتقالل التاام  نغاوال علا   حيص-  5
  لتنفيااذ بروتوكااول لوساااكا، وبااذل جهااود االلتاازام الااد يق باةاادول الاازمين املاانقَّ 

 تلت الع لية؛متضافر  للتعجير ب

علااا  أمهياااة إك اااال الع لياااة االنتهابياااة، ك اااا لاااو منصاااوص  ي كاااد-  6
 علي  يف بروتوكول لوساكا؛

إىل حيومة أنغوال واالحتاد الوطين لالساتقالل التاام  نغاوال  ي لف-  7
لتشااااايير القاااااوات  وع لياااااا   شاااااامال   أو يعت ااااادا دوو مزياااااد ماااااو التاااااأ ع برناجماااااا  

ا ال بتباادل ا سارى وإعااد  املرتز اة إىل بلاداهنم، بغياة املسلحة اةديد ، وأو يعج 
 تعزيز حرية حترح الناس يف كافة أحناء البلد؛

 ااا الحظاا  ا مااح العااام مااو تقاادم يف إ امااة اتصاااالت  عل ااا   حياايط-  8
االاياااة باااح ال ااارفح ا نغاااوليح والبعثااااة، وي لاااف ماااو حيوماااة أنغاااوال واالحتاااااد 

 تعيح ضابط اتصال لدى املقار اإل لي ية للبعثة الوطين لالستقالل التام  نغوال
 االستعجال؛  جْ وَ  عل 

بوضااااع هناياااة حا ااااة لع ليااااة زر  فااااورا   حياااص ال اااارفح علاااا  القياااام-  2
 ، وملا ذكر مو حتركات غع مأذوو هبا للقوات؛ا لغام جمددا  

إىل ا ماااااااح العاااااااام أو يوا ااااااار نشااااااار وحااااااادات املشاااااااا   ي لاااااااف-  01
اااااللبعثاااااة،  التابعاااااة ر باااااذلت، كل اااااا حتسااااانت الظااااارو  املتعلقاااااة ببقااااااء وأو يعج 
وتوديفهااااا، هبااااد  تو اااار البعثااااة إىل  وامهااااا الياماااار يف أ اااارب و اااات  القااااوات
 ريو؛

حيوماااة أنغاااوال واالحتااااد الاااوطين لالساااتقالل التاااام  نغاااوال  حياااص-  00
 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  

 ال؛بواليتها عل  حنو فعَّ 

بشاااأو حتليلااا  لتحقياااق تقريااارا   إىل ا ماااح العاااام أو يقااادم ي لاااف-  02
ألااادا  بروتوكاااول لوسااااكا ووالياااة البعثاااة يف ضاااوء ماااا أجاااري ماااو تعاااديالت يف 

 اةدول الزمين لنشرلا؛

علااا  احلاجاااة إىل نشااار املعلوماااات  وضاااوعية ماااو  اااالل  يشاااد د-  03
حم اااة اإلذاعاااة التابعاااة للبعثاااة، وعلااا  ضااارور   ياااام حيوماااة أنغاااوال بتقاااد  عياااع 

 التسهيالت الالزمة لتشغير اإلذاعة عل  الفور؛

ا مهيااة الااا يوليهااا لنااز  سااالح السااياو املاادنيح، وحيااص  ي كااد-  02
 التأ ع؛ عل  أو يبدأ ذلت دوو مزيد مو

اشاااااااااتداد حاااااااااد  أع اااااااااال العناااااااااال الاااااااااا  يالحااااااااام ماااااااااع القلاااااااااق-  05
تتبااااااع أي طاااااار ، وي لااااااف إىل عيااااااع ا طاااااارا   اة اعااااااات الااااااا ال ترتيبهااااااا
مااو أجاار السااي ر  علاا  لااذه اة اعااات الااا هتاادد ع ليااة الساالم ونااز   السااعي

 سالحها؛

لألماااح العاااام باااأو يزياااد، حساااف اال تضااااء،  اااوام وحاااد   ياااأذو-  06
 نساو التابعة للبعثة؛حقوا اإل
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علاا  الاادول ا عضاااء ووكاااالت ا ماام املتحااد  واملنظ ااات  يثااين-  07
غااااع احليوميااااة ملااااا  دمتاااا  مااااو مسااااامهات كبااااع  لتلبيااااة االحتياجااااات اإلنسااااانية 

 للشعف ا نغو ؛
حيوماة أنغاوال واالحتاااد الاوطين لالساتقالل التاام  نغااوال  ي الاف-  08

باختاااذ التاادابع الالزمااة ليفالااة املاارور ا مااو ل ماادادات اإلنسااانية يف كافااة أحناااء 
 البلد؛

ماااااو حيوماااااة أنغاااااوال موا ااااالة تقاااااد  مساااااامهات عينياااااة   ي لاااااف-  02
إىل ع لياااااااات ا مااااااام املتحاااااااد  حلفااااااام الساااااااالم، وي لاااااااف إىل االحتااااااااد  كباااااااع 
لالسااااااتقالل التااااااام  نغااااااوال بااااااذل أ صاااااا  اةهااااااود لل سااااااامهة بشااااااير  وطينالاااااا

ة ا ماااام املتحااااد  حلفاااام السااااالم يف ااااااااعد  يف ع ليااااااامااااو أجاااار املس فاااااااامتناس
 أنغوال؛

ع املاااااااحنح هاااااا  ا مااااااح العااااااام، ويشااااااج  النااااااداء الااااااذي وجَّ  ي يااااااد-  21
د االسااااااتجابة لاااااا  بتقااااااد  مسااااااامهات ماليااااااة سااااااهية ويف حينهااااااا للجهااااااو  علاااااا 

ولتاااااااوفع املعااااااادات واملاااااااواد الالزماااااااة إلزالاااااااة ا لغاااااااام وماااااااد اةساااااااور  اإلنساااااااانية
اطق ااااااااة مناااااااااة إل اماااااااادادات الالزماااااااااو اإلمااااااااار ذلاااااات مااااااااارا وغيااااااااال ت  الحااااااااااوإ 

 التج يع؛
اعتزام ا مح العام تقد  تقرير شاامر إىل اجمللاس مار    أيضا   ي يد-  20

 كر شهريو؛
 .ألة  يد نظره الفعليإبقاء املس يقرر-  22

وتيلاام رثاار الواليااات املتحااد  ا مريييااة بعااد التصااويت، فااذكر أو 
  علا  مادار السانتح املاضايتح، و اال إنَّا. بلده ي ياد بقاو  اتفااا لوسااكا

ملياااوو دوالر يف جماااال املسااااعد   211مت حيوماااة بلاااده أكثااار ماااو  ااادَّ 
معونااة غذاؤياااة اإلنسااانية واملساااعد  يف حاااالت ال اااوارئ اختااذت شااير 

وأضاااااا  أو الوالياااااات املتحاااااد  ترغاااااف يف مسااااااعد  . وإماااادادات طبياااااة
علاااااااا  ت ااااااااوير إمياناهتااااااااا اال تصااااااااادية علاااااااا  املاااااااادى ال وياااااااار  أنغااااااااوال

غااااع أناااا  أعاااارب . مااااو اعت ادلااااا علاااا  مساااااعدات ال ااااوارئ والتهفيااااال
 لقاااااااا   و حالااااااااة ال اااااااارا واةسااااااااور املاااااااادمر  واملناااااااااطق املزروعااااااااة  عااااااااو

ظاااااة الساااااالم التاااااابعح لألمااااام املتحاااااد  وتب ااااائ تعياااااق نشااااار حف با لغاااااام
وبغيااااة املساااااعد  علاااا  التغلااااف علاااا  تلاااات العقبااااات، . السااااالم ع ليااااة
بلااااده نقاااار املااااواد عاااارب اةسااااور إىل بعثااااة ا ماااام املتحااااد  الثالثااااة،  عاااارض

. باإلضافة إىل املساعد  الا تعهد بتقدميها بالفعر يف جماال إزالاة ا لغاام
دمها الوالياااات املتحاااد  ستسااااعد يف املااادى املسااااعد  الاااا تقااا و اااال إوَّ 

ال وياااار يف تنظيااااال ا راضااااي الزراعيااااة للتقلياااار مااااو احلاجااااة إىل املعونااااة 
الغذاؤيااااااااة، وساااااااات يو ا نغااااااااوليح مااااااااو إدار  ع ليااااااااات إزالااااااااة ا لغااااااااام 

 .052بأنفسهم
وذكاار رثاار امل ليااة املتحااد  أو حيومااة بلااده  اماات باادور كبااع يف 

وأكاااد علااا  أمهياااة تعااااوو يونيتاااا وحيوماااة . اإلغاااااة اإلنساااانية يف أنغاااوال
ورحاف باا رتاح توسايع ن ااا . أنغوال باليامر مع جهاود اإلغاااة الدولياة

________ 
 .02و  00املرجع نفس ، الصفحتاو  052

و ال إو وجود مرا باي حقوا اإلنساو . ميو و حقوا اإلنساو يف البعثة
اإلضاااااافيح سيسااااااعد علااااا  ضااااا او احااااارتام احلقاااااوا ا ساساااااية وإباااااراز 

ضااااااع مسااااااتقر ودميقراطااااااي يف ا لاااااادا  املشاااااارتكة املت ثلااااااة يف حتقيااااااق و 
 .061أنغوال

وذكااار رثااار أنغاااوال أو ا ماااال يف  ااانع الساااالم وحتقياااق االسااااتقرار 
 و اااااال إوَّ . السياساااااي واال تصاااااادي تبااااادو  ريباااااة املناااااال بصاااااور  متزاياااااد 

اا ااوات الااا اختااذلا اجملت ااع الاادو  يف أعقاااب التو يااع علاا  بروتوكااول 
م وسااااعدت علااا  احلاااد ماااو لع لياااة الساااال أساسااايا   رت زواااا  لوسااااكا وفَّااا
التاااابعح “ أ اااحاب اااااوذ الزر ااااء”و اااد ساااالم وجاااود .  التشااااوم ا وَّ 

 لألمم املتحد  وا نش ة الا يقوماوو هباا يف مناا  االنفارال ويف االحارتام
بواليااة  غااع أو االضاا ال  الياماار. الع لااي  حيااام بروتوكااول لوساااكا

إذا اتسع ن اا  ؤر اليافية وإالَّ فرت هلا الوسااإذا تو  إالَّ  البعثة لو يتحقق
ز التقااادم اهلااام احملااارَ  وعلاا  الااارغم مااو. أنشاا تها لي ااال كافاااة أحناااء البلاااد

وتاااأ ر تنفياااذ بروتوكاااول  .بالفعااار، دلااات بعاااس العوامااار اا اااع   اؤ اااة
عاااادم   يااااع  ااااوات يونيتااااا  لوساااااكا عااااو موعااااده وسااااة أشااااهر، بساااابف

عااااو ذلاااات يف التشاااايير الناااااجم  العسااايرية يف مناااااطق إيواؤهااااا، والتااااأ ر
ومشلااات املسااااؤر ا  ااارى الاااا . للبلاااد النهااااؤي للجاااي  الاااوطين الوحياااد

د زر  لوساااكا ا ع ااال العساايرية املنعزلااة، و اادل  أعا اات تنفيااذ بروتوكااول
 ما سابق، زيلت منها ا لغام يفجانف يونيتا يف املناطق الا أت  ا لغام مو

 لنااح يياو و . احلارب و  ال املدنيح، وبطء وتع  اإلفرال عاو أسارى
  اار  للتقلياار مااو بااد مااو حساام كاار تلاات املساااؤر علاا  ساابير العجالااة

علاااا   ولل ساااااعد . احلاااارب نشااااوب املواجهااااات العساااايرية والعااااود  إىل
ولرتسااااين دعاااااؤم  إميانااااات السااالم تشااايير الوا ااااع اةديااااد النااااجم عااااو

  بتنقاي  يف ا ونة ا  ع  ا نغو   د    املصاحلة الوطنية، كاو الربملاو
يونيتاااا يف أحاااد منصااا  ناؤاااف  زعااايم بغااارض اساااتيعاب الدساااتور ا نغاااو 

وعااالو  . مااو النظااام السياسااي ا نغااو جاازء ا  مااا سيشااير الاارؤيس، ولااو
 أوأيضاااا   الرؤاساااية،  ااارر الربملااااو ع لياااة االنتهاباااات ذلااات، إلهنااااء علااا 

 بااااأكرب عاااادد مااااو ا  ااااوات، ولااااو اةبهااااة الااااذي حظااااي يعااااح احلاااازب
 للاااارؤيس، يف حااااح سااااتعح  يونيتااااا ناؤااااف ناؤبااااا   لتحرياااار أنغااااوال، الشااااعبية
 مااااو ا  اااار، بو اااافها احلاااازب الااااذي حظااااي بثاااااين أكاااارب عاااادد الاااارؤيس

ستسااهم  ا نغااو  تسااوية الصاارا   ااال املااتيلم إوَّ  ويف ااتااام،. ا  ااوات
ا فريقاااااي، ويف  اةناااااوب إرسااااااء االساااااتقرار وا ماااااو يف يف لاماااااا   إساااااهاما  
ذلاات، وفضااال  عااو  .املن قااة يف اإلميانااات اال تصااادية اهلاؤلااة اسااتغالل
لل سااااااعد  اإلنساااااانية حالياااااا   امليرَّساااااة بتحويااااار املاااااواردأيضاااااا   ستسااااا  

 .060التن ية إىل

________ 
 .03و  02الصفحتاو املرجع نفس ،  061
 .02إىل  07املرجع نفس ، الصفحات  060
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(: 3586اةلسااااة ) 0225أكتااااوبر /تشااااريو ا ول 02املاااا ر   رررررررررالمق
 بياو مو الرؤيس

 0118بااااااااااالقرار وع ااااااااااال   ،0225أكتااااااااااوبر /تشااااااااااريو ا ول 2يف 
عااو بعثااة ا ماام املتحااد  تقرياارا   ا مااح العااام إىل اجمللااس اادَّم  ،(0225)

وذكاار ا مااح العاااام يف التقرياار أو الااارؤيس . 062الثالثااة للتحقااق يف أنغاااوال
دوس سااااااانتوس والساااااايد سااااااافي   اجت عااااااا يف فرانساااااافير، غااااااابوو، يف 

علااا   0225سااابت رب /أيلاااول 25أغسااا س، ويف بروكسااار يف /آب 01
ل االجت ااا  ا ول، اتفااق الزعي اااو علاا  شااروط اساات رار و ااال. التااوا 

حمادااهت ااا الثناؤيااة بشااأو اسااتي ال تشاايير القااوات املساالحة ا نغوليااة، 
ويف بروكسار، اتفقاا . يف ذلت اإلدمال الشاامر للقاوات التابعاة ليونيتاا  ا

 .بشأو تدعيم ع لية السالم والتقدم احملرز ح  ذلت احلح
لت أو حاااااالت اإلبااااال  عااااو انتهاكااااات وذكاااار ا مااااح العااااام كااااذ

، ودلاات احلالااة لادؤااة نساابيا  . م ااردا   حقااوا اإلنساااو شااهدت اخنفاضااا  
عاادا يف املن قااة الشاا الية حيااص جاارى اإلبااال  عااو تعزياازات و صااال  مااا

ما يتعلق برنشاء  وجرى إحراز تقدم مل وس يف. متق ع مو كال اةانبح
كاو ال يزال لناح اليثع الذي   مناطق إليواء القوات التابعة ليونيتا، وإو

واسااات رت أنشااا ة إزالاااة ا لغاااام الاااا تضااا لع هباااا القاااوات . يتعاااح ع لااا 
غع أو البعثة وا لت التحقيق يف االدعاءات . املسلحة ا نغولية ويونيتا

ماا يتعلاق  د يفالشاياوى تار  أيضاا   ودلت. حول إعاد  بص ا لغام جمددا  
ا مااااو جانااااف عنا اااار القاااااوات بانتهاكااااات حقااااوا اإلنساااااو، وال سااااي 

و ااررت اللجنااة املشاارتكة إدرال مسااألة . املساالحة والشاارطة لاادى اةااانبح
 حقااوا اإلنساااو يف جاادول أع ااال دوراهتااا وأو ت الااف البعثااة بااأو تقاادم

 .عو حالة حقوا اإلنساو دوريا  تقريرا  
وأعااارب ا ماااح العاااام عاااو  لقااا  إزاء باااطء التقااادم يف ع لياااة إنشااااء 

اإليااااواء، و ااااد كاناااات ع ليااااة ضاااارورية للتعجياااار بتنفيااااذ أحيااااام مناااااطق 
ودعااااا كاااال ال اااارفح إىل االنتهاااااء بسااارعة مااااو وضااااع . بروتوكاااول لوساااااكا

الرتتيبااات لعاااود  القااوات املسااالحة ا نغوليااة إىل الثيناااات، وإيااواء شااارطة 
الاارد السااريع، ونااز  سااالح املاادنيح، وإىل االنتهاااء دوو مزيااد مااو التااأ ع 

 و اااال إوَّ .  ا املتعلقاااة بتشااايير القاااوات املسااالحة اةدياااد ماااو منا شااااهت
ال رفح ينبغي أو يوا ال، عل  الرغم مو أو االجت اعاات الاا عتقادت 

عااو احلااوار املساات ر بااح احليومااة ويونيتااا يف إطااار اللجنااة فضااال   بينه ااا،
إىل إةاد مزيد ماو الثقاة واالط ئنااو املتباادلح،  املشرتكة، أفضت تدرةيا  

دهاااار اإلراد  السياساااية بواسااا ة دعااام إعالناهت اااا بااارجراءات مل وساااة إو 
ويتعااح عليه ااا االمتنااا ، بصاافة  ا ااة، عااو حترياات . علاا  أرض الوا ااع

القوات أو القيام بأنش ة عسيرية مو شأهنا أو ختلق التوتر أو أو ت دي 
و ال إو متابعته ا ل عاالو الصاادر عنه اا . د ا ع ال العداؤيةإىل  دل 
عااااو إعاااااد  املرتز ااااة إىل فضااااال   و حريااااة حتاااارح ا شااااهاص والساااالع،بشااااأ

________ 
062 S/1995/842. 

إىل زيااد  أيضاا   ودعاا. أوطاهنم، ستيوو هلا أمهية بالغة يف ذلات الساياا
املسااااعد  املالياااة والتقنياااة واملادياااة ماااو أوسااااط املااااحنح لل سااااعد  علااا  

 .إعاد  بناء اهلياكر ا ساسية اال تصادية  نغوال
أكتاااااااااااوبر /تشاااااااااااريو ا ول 02املعقاااااااااااود  يف ، 3586ويف اةلساااااااااااة 

. ، أدرل جملاااااس ا ماااااو تقريااااار ا ماااااح العاااااام يف جااااادول أع الااااا 0225
طلبا ، بنااء  علا   وعقف إ رار جدول ا ع ال، دعا اجمللس رثار أنغاوال،

مث ذكاار . إىل املشاااركة يف املنا شااة باادوو أو ييااوو لاا  احلااق يف التصااويت
ماااا باااح  يفأتجريااات  د مشااااوراتأنااا   اااد أتذو لااا ، بعااا( نيجعياااا)الااارؤيس 

أعضاء اجمللس، بأو يتد  بالبياو التا  باسم اجمللس
063: 

أكتاااوبر /تشااريو ا ول 2يرحااف جملااس ا ماااو بتقرياار ا مااح العاااام املاا ر  
0225 (S/1995/842 ) ،بشااأو بعثااة ا ماام املتحااد  الثالثااة للتحقااق يف أنغااوال

 7املااا ر  ( 0225) 0118ماااو  ااارار جملاااس ا ماااو  20املقااادم ع اااال  باااالفقر  
 .0225أغس س /آب

باالت ورات اإلةابياة الاا حادات يف أنغاوال عل اا   و د أحاط جملس ا ماو
ويشاعر (. S/1995/588) 0225يوليا  /متاوز 07منذ تقرير ا ماح العاام املا ر  

اجمللس باالرتياح لالجت اعات الا جرت يف فرانسفير ويف بروكسر بح الرؤيس 
كتور سااافي  ، فأتاحاات الفر ااة ملنا شااة القضااايا اةولريااة دوس سااانتوس والااد 

ولاذه االجت اعااات، وخبا ااة . والتو ار إىل اتفاااا حاول تاادعيم ع لياة السااالم
لل جت ااع الااادو    مه ااا   اجت ااا  املاؤااد  املساااتدير  يف بروكساار،  اادمت ضااا انا  

ويثااين . ويرحااف اجمللااس باساات رار كااال ال اارفح يف االلتاازام لع ليااة احلااوار. كياار
اجمللاااس علااا  جهاااود ا ماااح العاااام ورثلااا  ااااااص وجهاااود الااادول املرا باااة لع لياااة 

يف املضاااي   ااادموه ماااو مسااااعد نظااارا  ملاااا  الساااالم يف أنغاااوال وعلااا  دول املن قاااة
 .بالع لية تدما  

ز يف تنفياااذ بروتوكاااول لوسااااكا ا ماااو بارتيااااح التقااادم احملااارَ ويالحاام جملاااس 
(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 
وفع التسهيالت املتحد  الثالثة للتحقق يف أنغوال، وتو يع اتفاا مركز القوات وت

. السو ية للبعثة، وإبرام اإلعالو املشرتح بشأو حرية تنقر ا شاهاص والبضااؤع
علا  يشاد د اةاري لوحدات الادعم التابعاة للبعثاة و بالَوزْ   أيضا   ويرحف اجمللس

ي كااد اجمللااس  ك ااا. كتاؤااف املشااا  التابعااة للبعثااة يف الو اات املناساافَوزْ    أمهيااة
قلة لبعثااة ا مام املتحااد  الثالثاة للتحقااق يف أنغاوال وحيااص أمهياة وجاود إذاعااة مسات

حيومااة أنغااوال علاا  القيااام بااال إب اااء بتقااد  التسااهيالت الالزمااة لتشااغير لااذه 
 .اإلذاعة

علاااا  أو جملااااس ا مااااو ال ياااازال يشااااعر بااااالقلق إزاء التااااأ عات يف ع ليااااة 
السااريع  السااالم و ا ااة بالنساابة إىل مناااطق إيااواء  ااوات يونيتااا وشاارطة التااد ر

وإزالاااااااااة ا لغاااااااااام وناااااااااز  ا سااااااااالحة وعاااااااااود  القاااااااااوات املسااااااااالحة ا نغولياااااااااة إىل 
عاااااااو إعااااااااد  املرتز اااااااة فضاااااااال   وتشااااااايير القاااااااوات املسااااااالحة اةدياااااااد  ايناهتاااااااا

اجمللاااااااس علااااااا  اا ااااااار الاااااااذي ميياااااااو أو يااااااانجم عاااااااو يشاااااااد د و . أوطااااااااهنم إىل
________ 

063 S/PRST/1995/51. 
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يااق ك ااا يشااعر اجمللااس بااالقلق الع . املزيااد مااو التااأ ع يف لااذا الصاادد حاادوع
إزاء االدعاءات الا تفيد بتجدد زر  ا لغام وي الف عيع ا طارا  باأو متتناع 

 .عو لذه ا ع ال

و أماار ال غاال عناا  ااااااات رار التعاااوو بااح ال رفياااااس ا مااو أو اساااااوي كااد جمل
وياادعو اجمللااس ال اارفح يف لااذا ااصااوص إىل . لرتسااين و ااال ا ع ااال القتاليااة

حتركاات للقااوات أو القيااام بأنشا ة عساايرية، مااو شااأهنا أو االمتناا  عااو إجااراء 
 .د أع ال القتالختلق التوتر أو تفضي إىل  دل 

ويشااعر جملااس ا مااو بااالقلق إزاء الشاايوى املساات ر  مااو و ااو  انتهاكااات 
درل حقااااوا اإلنساااااو يف حلقااااوا اإلنساااااو، وي يااااد  اااارار اللجنااااة املشاااارتكة أو تتاااا

ويرجاااو اجمللاااس ماااو الااادول ا عضااااء أو  .جااادول أع اااال عياااع دوراهتاااا العادياااة
 .توا ر دع ها لألنش ة اإلنسانية اةارية يف أنغوال

 ويااود جملااس ا ماااو أو ي كااد أو عنا ااار مااا بعااد حفااام السااالم ميياااو أو
ه اجمللااس وينااو  . مسااامهة هلااا أمهيتهااا يف حتقيااق سااالم وطيااد وطوياار ا ماادتشااي ر 

 احلاجااااة إىل ضاااا او متيااااح بالصاااالة بااااح الرفاااااه السياسااااي واال تصااااادي ويبااااح
وي كااد اجمللااس ماار  أ اارى . املشاارديو والالجئااح مااو العااود  إىل مناااطق منشاائهم
اااا قة ومتياملاااااة مااااو جاناااااف دعااااو  ا مااااح العاااااام إىل بااااذل جهاااااود شاااااملة ومنسل

املنظ اااااات الدولياااااة ذات الصااااالة لل سااااااعد  علااااا  إعااااااد  بنااااااء اهلياكااااار  عياااااع
جمللااااس بااللتزامااااات املتعهااااد هبااااا يف اال تصااااادية ا ساسااااية يف أنغااااوال ويرحااااف ا

، 0225سااااااابت رب /املساااااااتدير ، املعقاااااااود يف بروكسااااااار يف أيلاااااااول املاؤاااااااد  مااااااا متر
اهتم يف أ اااارب و اااات ااااااااء بالتزاماااااااات علاااا  الوفاااااااوا عااااو تربعاااااااو أعلناااااااالذي وحيااااص
 .ريو

التقااارير  وسيوا اار جملااس ا مااو ر ااد احلالااة يف أنغااوال عااو كثااف مرتقبااا  
 .ها ا مح العام يف املستقبرالا سيقدم

(: 3528اةلسااااة ) 0225نااااوف رب /تشااااريو الثاااااين 28املاااا ر   رررررررررالمق
 بياو مو الرؤيس

، 0225ناوف رب /تشاريو الثااين 28، املعقود  يف 3528يف اةلسة 
وبعااد . اسااتأنال جملااس ا مااو النظاار يف البنااد املاادرل يف جاادول ا ع ااال

رثاار أنغااوال إىل املشاااركة يف املنا شااة إ اارار جاادول ا ع ااال، دعااا اجمللااس 
انتباه (  اوعت )رؤيس اجمللس ووجَّ   .بدوو أو ييوو ل  احلق يف التصويت
، 0225نااااوف رب /تشااااريو الثاااااين 28أعضاااااء اجمللااااس إىل رسااااالة م ر ااااة 

موجَّهااة مااو رثاار أنغااوال إىل رؤاايس جملااس ا مااو، أحااال هبااا نااص الاابال  
ناااااوف رب /تشاااااريو الثااااااين 03تاااااا يف املشااااارتح الصاااااادر عاااااو احليوماااااة ويوني

مث ذكااار . 062، الاااذي كاناااا ي كاااداو فيااا  التزامه اااا بع لياااة الساااالم0225
مااااا باااح أعضاااااء  يفأتجريااات  الااارؤيس أنااا   ااااد أتذو لااا ، عقااااف مشااااورات

 :065اجمللس، بأو يد  بالبياو التا  بالنيابة عو اجمللس
________ 

062 S/1995/991. 
065 S/PRST/1995/58. 

ويونيتاا  يرحف جملس ا مو بالبال  املشرتح الذي أ درت  حيومة أنغاوال
، الاااذي أكااادتا فيااا  ماااو (S/1995/991) 0225ناااوف رب /تشاااريو الثااااين 03يف 

ما  را   واجمللس مسرور ملالحظة أنا   اد اختاذت. جديد التزامه ا بع لية السالم
، S/1994/1441)بعااااس اا ااااوات الالزمااااة لتنفيااااذ أحيااااام بروتوكااااول لوساااااكا 

لواناادا، وحتاارح الاادفعات  ، ومنهااا اسااتئنا  احملاداااات بااح العساايريح يف(املرفااق
ناوف رب /تشاريو الثااين 21ا وىل مو مقاتلي يونيتا إىل مناطق   ياع القاوات يف 

اجمللاااس علااا  يشاااد د و . ، الاااذكرى السااانوية ا وىل لتو ياااع اتفااااا لوسااااكا0225
 .احلاجة إىل إك ال ع لية   يع القوات يف أ رب و ت ريو

 ااوات اإلةابيااة، يتوا اار بيااد أو جملااس ا مااو يالحاام أناا  رغاام لااذه اا
و ااو  انتهاكااات لو ااال إطااالا النااار، واسااتعاد ا ساالحة، وفاارض القيااود علاا  

   ال يزال يتعح ع ار اليثاع علا اجمللس عل  أنَّ يشد د و . احلركة، ووجود املرتز ة
وماو ضا و ذلات  تنفياذا  كاامال ، السرعة مو أجار تنفياذ بروتوكاول لوسااكا  جْ وَ 

، واست رار ع لية   يع القاوات، و  ياع تاما   لنار احرتاما  احرتام و ال إطالا ا
شااارطة الااارد الساااريع، وعاااود  القاااوات املسااالحة ا نغولياااة إىل موا عهاااا الدفاعياااة، 

وياادعو اجمللااس حيومااة . وتسااوية املساااؤر املتعلقااة باارجراءات إدمااال العساايريح
الثاااة للتحقاااق يف أنغاااوال ويونيتاااا إىل موا ااالة التعااااوو ماااع بعثاااة ا مااام املتحاااد  الث

 .كامال    أنغوال وإىل احرتام مركز وأمو ا فراد الدوليح احرتاما  
وسيتابع اجمللس ت ورات احلالة يف أنغوال عو كثف، ولو يت لاع إىل تلقاي 

كااااااانوو   8التقرياااااار الشااااااامر عااااااو احلالااااااة يف أنغااااااوال مااااااو ا مااااااح العااااااام حبلااااااول 
 .0225ديس رب /ا ول

(: 3602اةلسااااة ) 0225ديساااا رب /كااااانوو ا ول  20املاااا ر   المقرررررر
 بياو مو الرؤيس

 0118باااااااااالقرار وع اااااااااال   ،0225ديسااااااااا رب /كاااااااااانوو ا ول  7يف 
عااو بعثااة ا ماام املتحااد  تقرياارا   ا مااح العااام إىل اجمللااس اادَّم  ،(0225)

احملادااات  وذكر ا ماح العاام يف التقريار أوَّ . 066الثالثة للتحقق يف أنغوال
العساايرية بااح احليومااة ويونيتااا بشااأو اإلدمااال الشااامر لقااوات يونيتااا يف 
القااااوات املساااالحة ا نغوليااااة واسااااتي ال تشاااايير اةااااي  املشاااارتح جاااارى 

أكتااوبر يف /تشااريو ا ول 02تعليقهاا نتيجااة حلااادع إطااالا ناار و ااع يف 
أ در كال نوف رب، /تشريو الثاين 03  يف غع أنَّ . مقر رؤيس أركاو يونيتا

أكادا فياا  ماو جدياد التزامه ااا بربوتوكاول لوساااكا  مشاارتكا   ال ارفح بالغاا  
تشااااريو  07ويف . واسااااتعدادمها للتعاااااوو يف ساااابير تعزيااااز ع ليااااة السااااالم

نااوف رب، اساات نفت املفاوضااات بشااأو اسااتي ال تشاايير القااوات /الثاااين
 ااوات  وتلاات الت ااورات اإلةابيااة تلتهااا أوىل حتركااات. املساالحة ا نغوليااة

 .نوف رب/تشريو الثاين 21يونيتا لالنتقال إىل مناطق اإليواء يف 
وأشاااار ا ماااح العاااام ماااع االرتيااااح إىل أو ع لياااة اإلياااواء  اااد بااادأت 

مهام لامة مثر اإلفرال عدل   اداليَ     تبدأ ب  ، لين  أبدى أسف   نَّ أ عا  
املقبولاة أو  و ال إو مو ا مور غاع. عو السجناء وتسوية مسألة املرتز ة

________ 
066 S/1995/1012. 
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انتهاكاااات و اااال إطاااالا الناااار وع لياااات االساااتعداد العسااايرية،  اااا يف 
ذلااات زر  ا لغاااام، دلااات مسااات ر  بعاااد مضاااي سااانة كاملاااة علااا  تو ياااع 
بروتوكااول لوسااااكا، وأو انتهاكااات حقاااوا اإلنساااو ووضاااع القيااود علااا  

وتفا  اات لااذه احلالااة غااع املرضااية . حريااة حتاارح السااياو اساات رت أيضااا  
هاات يف ا ونااة الت الدعايااة والتهدياادات الااا كاناات  ااد وج  بساابف  اا

   ااد   علاا  الاارغم مااو أنَّااإنَّاا اااؤال   وأضااا . ا  ااع  ضااد ا ماام املتحااد 
ع ماو العوامار ااااجنز اليثع منذ التو يع عل  بروتوكول لوساكا، فارو اليثأت 

ر  ذ اتفا اات الساالم الساابقة ماا زالات توجاد دالؤااااااالاا حالات دوو تنفي
كثااااع  عليهااااا، مااااو  بياااار انعاااادام الثقااااة، وا نشاااا ة العساااايرية املساااات ر ، 
والرتا ي يف القيام بأنش ة اإليواء وا نش ة ذات الصالة، وعر لاة التنقار 

عااو عاادم احاارتام ا ماام املتحااد  فضااال   احلاار، وإعاااد  اإلدار  احليوميااة،
يربلنااا،  وناشااد مااو مث احليومااة ويونيتااا أو. واملااودفح الاادوليح ا  ااريو

االساااااتعجال، مااااو  ااااالل اختااااااذ إجااااراءات مل وسااااة، علااااا    ْجااااوَ  علاااا 
بالسااالم وعلاا  أهن ااا علا  اسااتعداد لتاادارح تلاات العواماار  التزامه اا حقااا  

 .السلبية
ديساااااااااا رب /كااااااااااانوو ا ول  20، املعقااااااااااود  يف 3602ويف اةلسااااااااااة 

وبعاد . ، أدرل جملس ا مو تقرير ا ماح العاام يف جادول أع الا 0225
طلبااا ، إىل بنااااء  علااا   جااادول ا ع اااال، دعاااا اجمللاااس رثااار أنغاااوال، إ ااارار

الرؤيس ووجَّ   .املشاركة يف املنا شة بدوو أو ييوو ل  احلق يف التصويت
كااااانوو   20انتبااااه أعضاااااء اجمللاااس إىل رسااااالة م ر اااة ( االحتااااد الروسااااي)

موجَّهاااااااة ماااااااو رثااااااار أنغاااااااوال إىل رؤااااااايس جملاااااااس  0225ديسااااااا رب /ا ول
مااا بااح  يفأتجرياات  كاار أناا   ااد أتذو لاا ، عقااف مشاااوراتمث ذ . 067ا مااو

 :068أعضاء اجمللس، بأو يد  بالبياو التا  بالنيابة عو اجمللس
نظاار جملااس ا مااو يف تقرياار ا مااح العااام عااو بعثااة ا ماام املتحااد  الثالثااة 

( S/1995/1012)0225ديسااااا رب /كاااااانوو ا ول  7للتحقاااااق يف أنغاااااوال املااااا ر  
 7املاااااااا ر  ( 0225) 0118مااااااااو  اااااااارار اجمللااااااااس  20  املقاااااااادم ع ااااااااال  بااااااااالفقر 

 .0225أغس س /آب
يف تنفيااذ احملااَرز  جملااس ا مااو اإلعااراب عااو  لقاا  إزاء بااطء التقاادميياار ر و 

اجمللااس علاا  أمهيااة التنفيااذ الياماار للجانااف يشااد د و . أحيااام بروتوكااول لوساااكا
مهاام عادل   وي كاد اجمللاس أو. السياسي وعيع اةواناف ا  ارى لع لياة الساالم

هلا أمهيتها كاو مو املقرر تسويتها يف املراحار ا وىل ماو ع لياة الساالم   تنفاذ 
لة، واإلفارال عاو عل  حنو كامر،  ا يف ذلات تباادل املعلوماات العسايرية املفصَّا

عياااع الساااجناء، وإعااااد  نشااار القاااوات احليومياااة املوجاااود  باااالقرب ماااو منااااطق 
، والو ااول إىل (يونيتااا)لالسااتقالل التااام  نغااوال  اإليااواء التابعااة لالحتاااد الااوطين
ويف لااذا الصاادد يرحااف اجمللااس بالتصااري  ا  ااع . تسااوية هناؤيااة ملسااألة املرتز ااة

نهااي عقااد الشااركة الضااالعة يف الصااادر عااو حيومااة أنغااوال ومفاااده أهنااا سااو  تت 
 .د مودفيها إىل الوطو وتفرل عو عيع السجناء البا حيلذه املسألة وتع
________ 

067 S/1995/1052. 
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حام جملااس ا مااو أو نشاار  ااوات بعثااة ا ماام املتحااد  الثالثااة للتحقااق ويال
يف أنغاااوال  اااد أوشااات علااا  االكت اااال وأو أرباااع منااااطق إياااواء جاااالز  الساااتقبال 

وي لااف . ويعارب اجمللااس عاو  يبااة أملا  إزاء بااطء وتاع  ع ليااة اإلياواء. القاوات
ري  املقاااااتلح مااااو يونيتااااا وحيومااااة أنغااااوال الوفاااااء بالتزاماهت ااااا بشااااأو إيااااواء وتساااا

السابقح بسرعة وإيواء شرطة الرد السريع وإعاد  القاوات املسالحة ا نغولياة إىل 
 .أ رب الثينات

ويعااارب جملااااس ا مااااو عااااو القلاااق البااااالغ إزاء ع ليااااات التااااأ ع يف وضااااع 
 ةاحلاااااة املصاااااطراؤاااق إلدماااال القاااوات املسااالحة ولاااي مساااألة بالغاااة ا مهياااة لع لي

نيااااات بااااا  احملادااااااات تياء الشاااااديد ماااااا مت اس ماااااع االسااااااااااااالويالحااااام اجمل. ةااااااااالوطني
وحياااااص ال ااااارفح علااااا  موا ااااالة . رر متيااااار  العسااااايرية باااااح ال ااااارفح ماااااو تع وااااا

احملاداااات العساايرية دوو تو ااال وعلاا  إباارام اتفاااا منصااال وع لااي دوو مزيااد 
وي كاد جملاس ا ماو علاا  أنا  ينبغاي يف لاذا االتفااا إياالء الت ااام . ماو التاأ ع
. جناااز ع ليااا تسااري  وإدمااال املقاااتلح السااابقح علاا  جناااح الساارعة اااص إل
م اجمللااس بااأو التبااادل الفااوري والتااام لل علومااات العساايرية لااو أماار بااالغ ويساال  

ا مهياااة لنجااااح لاااذه احملادااااات وحياااص ال ااارفح علااا  تقاااد  املعلوماااات امل لوباااة 
 . وجف بروتوكول لوساكا دوو مزيد مو التأ ع

س ا مو  لق بالغ إزاء است رار انتهاكات و اال إطاالا الناار ويساور جمل
. واهلج ااات العساايرية، وال سااي ا ا حااداع الااا و عاات يف مشااال غااريب الاابالد

ال ااارفح أو ميتنعاااا عاااو القياااام بأياااة أنشااا ة عسااايرية  وي لاااف اجمللاااس ماااو كاااال
 احتااارح للقاااوات تااا دي إىل زيااااد  التاااوتر واساااتئنا  أع اااال القتاااال، وأو ينفاااذ أو

 .دوو إب اء   ة الفصر بح القوات الا تقوم البعثة برعدادلا
سااالمة ما  را   ويعارب اجمللااس عاو اسااتياؤ  إزاء التهدياد الااذي تعرضات لاا 

وياااذك ر اجمللاااس ال ااارفح،  ا اااة يونيتاااا، بأنااا  ةاااف عليه اااا اختااااذ . أفاااراد البعثاااة
 الااادوليح اا اااوات الالزماااة لضااا او ساااالمة وأماااو عياااع أفاااراد البعثاااة واملاااودفح

 .ا  ريو
. ويعااااااااارب اجمللاااااااااس عاااااااااو ا ساااااااااال  و إذاعاااااااااة البعثاااااااااة   تع ااااااااار بعاااااااااد

ااااااا وي لاااااااف ر اإلنشااااااااء الفاااااااوري إلذاعاااااااة اجمللاااااااس ماااااااو حيوماااااااة أنغاااااااوال أو تيس 
إىل كاااااال ال ااااارفح التو ااااال عاااااو شااااو  اااااالت الدعاياااااة أيضااااا   وي لاااااف .البعثااااة
 .العداؤية

تنفيااااذ ويسااااور جملاااس ا ماااو القلااااق إزاء ع لياااات التاااأ ع يف 
بااارام  إزالااااة ا لغاااام الااااا وضاااعت   تهااااا ا مااام املتحااااد  والاااادول 

اا ر إ اادار التصاااري  ا عضاااء، وي لااف مااو حيومااة أنغااوال أو تيس 
وي لاااف اجمللااااس مااااو حيومااااة . ااا اااة لل ااااودفح املعنيااااح بااااا مر

أنغاااوال ويونيتاااا مضااااعفة جهودمهاااا الفردياااة واملشااارتكة يف جماااال إزالاااة 
أنغااااوال،  ااااا يف ذلاااات إزالااااة  را دا اااار  ال تااااوي كااااد أو فاااات. ا لغااااام

أمر ذو أمهية حيوية ليس فقط لع لية  ا لغام وإ الح اةسور، لو
 إليصاال املسااعد  اإلنساانيةأيضاا   السالم وإجناز انتشار البعثة وإ ا

ويعرب اجمللاس عاو القلاق الشاديد . وةهود بناء السالم املقبلةفعال  
لربوتوكاااااول انتهاكاااااا   اد  زر  ا لغاااااامإزاء التقاااااارير الاااااا أفاااااادت برعااااا

 .لوساكا
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جملاااس ا ماااو علااا  أو ا نغاااوليح أنفساااهم يتح لاااوو يشاااد د و 
 وي كاد. املس ولية النهاؤية عو اساتعاد  السالم واالساتقرار يف بلادلم

حا   حمادد  ة إىل اختااذ ال ارفح تادابع  توجد حاجة ماسَّااجمللس أنَّ 
اساااات رار  ويالحااام أوَّ  .ال رجعاااة فيااا  تتهاااذ ع لياااة الساااالم مسااااارا  

ح ااااااااال رف الاااادعم املقاااادم علاااا  البعثااااة ساااايعت د علاااا  ماااادى إدهااااار
 .الم داؤمااااق سااااة لتحقياااياسية الالزماااال راد  الس

وينااااااوه جملااااااس ا ماااااااو بالاااااادور اهلاااااااام الااااااذي  اااااااام باااااا  امل ثااااااار 
باااااة الثالااااااة ماااااو أجااااار تعزياااااز لألماااااح العاااااام والبلاااااداو املرا    ااااااااص

الساااااالم يف أنغاااااوال وي لاااااف إلااااايهم موا ااااالة املساااااامهة علااااا   ع لياااااة
املالؤاااااااام لتنفيااااااااذ بروتوكااااااااول لوساااااااااكا يف حاااااااادود اإلطااااااااار  النحااااااااو
املتفاااق عليااا  وتقاااد  املسااااعد  إىل البعثاااة يف الوفااااء  هامهاااا  الااازمين
 .بنجاح

  ار، علا  ا وي لف اجمللس إىل ا مح العام أو يوافي ، شهريا  
يف ع لياة السااالم ا نغولياة ونشاار احملاَرز  باآ ر ماا و اار إليا  التقاادم

 .البعثة وأنش تها




