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 الحالة في موزامبيق - 1

القااااارار (: 3028اةلساااااة ) 0223أبريااااار /نيسااااااو 02املااااا ر   رررررررررالمق
808 (0223) 

املا ر  ( 0222) 727باالقرار وع اال   ،0223أبرير /نيساو 2يف 
 ا مااح العااام إىل جملااس ا مااو اادَّم  ،0222ديساا رب /كااانوو ا ول  06

 ، أورد فياا  معلومااات عااو0موزامبيااقعااو ع ليااة ا ماام املتحااد  يف تقرياارا  
لم  يف تنفيذ اتفاااحملَرز  الع لية والتقدمَوزْ    .2العامالس 

و د تض و تقييم ا مح العام للفرت  املستعرضة عددا  مو الت ورات 
فقااد كاااو لناااح، إىل درجااة كبااع ، التاازام بو ااال إطااالا النااار، . اإلةابيااة

لناااح شااعور  ااوي لاادى حيااص مااارس كااال ال اارفح ضاابط الاانفس وكاااو 
ود التو اااااار إىل ترتيبااااااات للساااااا اح . املااااااوزامبيقيح باحلاجااااااة إىل الساااااالم

للجنود الزمبابويح واملالويح بالبقاء يف رارات النقار العاابر  ملوزامبياق إىل 
الم  يف اتفااااحملادَّد  البلداو اجملاور  غاع السااحلية إىل ماا بعاد الو ات الس 

فقد اتضا  . دوا  للقلقعدل   ا مح العام أشار إىل وجود غع أوَّ . العام
ااا. ماااو اةاااداول الزمنياااة احملااادد  يف االتفااااا غاااع وا عياااةعااادل   أوَّ  رز و  حيت

ساااااوى تقااااادم ضااااائير يف أحاااااد جواناااااف االتفااااااا احلا اااااة، ولاااااو ع لياااااة 
ااالم  أاااار علااا  اةااادول الااازمين لع لياااة التساااري ، راااا و وجاااف . برمتهااااالس 

سلم، كاو مو املقرر أو يتلو و اال إطاالا الناار الفصار أحيام اتفاا ال
وكااااو يتعاااح أو . باااح  اااوات اةاااانبح وحشااادلا يف منااااطق   ياااع معيناااة

يبدأ تسري  اةنود الذيو لو خيدموا يف  او  الادفا  املوزامبيقياة بعاد ذلات 
غع أو است رار انعدام الثقة باح ال ارفح  اد أدى إىل الارتدد يف . مباشر 

مرا بااي ا مام املتحاد  َوزْ   ع وتسري  القوات، وأسهم يف تأ ربدء   ي
ومثااااة تعقيااااد آ اااار متثاااار يف إ اااارار حركااااة املقاومااااة الوطنيااااة . العساااايريح
يف املاؤاة  65َوزْ   علا  عادم   ياع  واهتاا ماا   ياتم( رينامو)املوزامبيقية 

ماااو عنا ااار ا مااام املتحاااد  املسااالحة ماااا   تقااام لاااذه العنا ااار بيفالاااة 
ذلااات إوَّ  و اااال ا ماااح العاااام. ساااتقرار يف املنااااطق اااضاااعة لساااي رهتااال

التفسااع يتجاااوز أحيااام االتفاااا واا ااة التنفيذيااة لع ليااة ا ماام املتحااد  
يف تنفيااااذ جانااااف آ اااار مااااو أيضااااا   وتراك اااات التااااأ عات. يف موزامبيااااق

إجاااراء االنتهاباااات وفاااق اةااادول الااازمين املقااارر أمااار و . جواناااف االتفااااا
  د توزيااع مشاارو  القااانوو ف ااع أنَّاا. بشااد  يف إميانيااة حدوااا مشاايوح 
التااااأ ر يف القيااااام بااااذلت  ااااد اسااااتلزم تعاااادير اةااااداول فااااروَّ  االنتهااااايب،

  و اااااال ا مااااح العاااااام إنَّااااا. الزمنيااااة، و ا اااااة تاااااوارين إجااااراء االنتهاباااااات
  سيوا اااار إجااااراء املنا شااااات مااااع ال اااارفح بشااااأو التااااوارين اةديااااد  وإنَّاااا

يلااازم  أنَّااا التأكياااد علااا  وكااارَّر  .ال  هباااذا ا مااارلاااس علااا  اطلاااسااايبق  اجمل
لنجااااح االنتهاباااات الساااي ر  علااا  احلالاااة العسااايرية متاماااا ، وناشاااد كاااال 

________ 
عهااا، زْ ، ولالطلااال  علاا  معلومااات خبصااوص إنشاااء الع ليااة ووَ S/25518الوايقااة  0

 .الفصر ااامس وانظر أيضا  (. 0222) 727والقرار  S/24892انظر الوايقة 
 .، املرفقS/24635الوايقة  2

ال رفح والبلداو املهت ة با مر الا عرضت تقد  املساعد  إجنااز وضاع 
لااذا  وَّ  ترتيبااات تاادريف  ااو  الاادفا  املوزامبيقيااة يف أ اارب و اات ريااو،

 .ذا أولوية عاليةأمرا   يزال ال
بااالَوزْ   مااا يتصاار بااأو لناااح تااأ عات يفأيضااا   وأفاااد ا مااح العااام

ولااذلت أسااباب شاا  منهااا . الياماار لع ليااة ا ماام املتحااد  يف موزامبيااق
عااادم اساااتجابة البلاااداو املساااامهة باااالقوات بسااارعة ل لاااف ا مااام املتحاااد  

مركز القوات بح حيومة  منها إرسال القوات، وعدم وجود اتفاا بشأو
. موزامبيق وا مام املتحاد ، حياص   تاتم بعاد املوافقاة علا  لاذا االتفااا

ساااايتم بأنَّاااا   و ااااد تلقاااا  ا مااااح العااااام ضاااا انات شهصااااية مااااو احليومااااة
وأ اادر تعلي اتاا  كااذلت ببااذل أ صاا  . التو يااع علاا  االتفاااا دوو إب اااء

م املتحاااااد  يف املياااااوو العسااااايري لع ليااااة ا ماااااَوزْ   جهااااد رياااااو إلمتااااام
 .0223مايو /موزامبيق حبلول أيار
، أدرل 0223أبرياار /نيساااو 02، املعقااود  يف 3028ويف اةلسااة 

وعقاف إ ارار جادول . جملس ا مو تقرير ا ماح العاام يف جادول أع الا 
طلبه اا، إىل بنااء  علا   ا ع ال، دعاا اجمللاس رثلاي الربتغاال وموزامبياق،

ااا   مث. و يياااوو هل اااا احلاااق يف التصاااويتاملشااااركة يف املنا شاااة بااادوو أ وجَّ
كاااو  ااد   انتباااه أعضاااء اجمللااس إىل نااص مشاارو   اارار( باكسااتاو)الاارؤيس 
د ار علا  مشارو  أت تنقيحا   ، و رأ3 الل مشاورات اجمللس السابقةأتعد 
كااانوو   31إىل رسااالة م ر اة أيضاا   الاارؤيس انتبااه ا عضاااءووجَّا   .القارار
، حييار 2إىل ا مح العام ماو رثار إي اليااموجه   0222ديس رب /ا ول

قااد يف لاا  هبااا النتاااؤ  الااا  لااص إليهااا ماا متر املاااحنح ملوزامبيااق، الااذي عت 
 .0222ديس رب /كانوو ا ول  06و  05روما يف 

سااتة أشااهر  ااد مضاات علاا  تو يااع إوَّ  وتيلاام رثاار موزامبيااق فقااال
، السالم، وإو كااو لشاا  فاروَّ    رغم وجود العرا ير املتعادد ،االتفاا، وإنَّ 

وال رفاو ملتزماو بو ال إطالا النار .  د أ ب  حقيقة مل وسة يف بلده
املسألة ا ساسية لي  غع أوَّ . ح  يف غياب اإلشرا  والر د الدوليح

اااا. وروحااااا   وجااااوب احاااارتام االتفاااااا وتنفيااااذه باااار الص، نصااااا    ر بااااأوَّ وذكل
 الربوتوكاول الثالاص وَّ االتفاا مياوو ماو سابعة بروتوكاوالت، وأشاار إىل أ

فهاااذه . بو اااال الصااارا  املسااال  ماااو ميوناتااا  ا ساساااية واحلا اااةاملتعل اااق 
تنفيااذيا  لو اال إطااالا الناار يااتم  وجبا  فصاار جاادوال  زمنياا   الوايقاة تضاع

ماااااو باااادء سااااارياو يومااااا   081القااااوات وحشاااادلا وتسااااارحيها يف غضااااوو 
فااروَّ  و ااوفة أعاااله،    يااتم تنفيااذ أي مااو اا ااوات املو ااا أنَّاا. االتفاااا

القلااااق يساااااور حيومااااة بلااااده إزاء إميانيااااة أو يتساااابف لااااذا التااااأ ع يف 
وباإلضااااافة إىل . حاااادوع تااااأ ع يف اةاااادول الاااازمين للع ليااااة االنتهابيااااة

ذلت، ال مييو للع لية االنتهابياة أو تبادأ حا  ياتم تشايير  او  الادفا  
________ 

3 S/25591. 
2 S/25044. 
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دم  يااااام رينااااامو املوزامبيقياااة، ولااااي الع ليااااة الاااا   تباااادأ بعااااد بسااابف عاااا
با تيااااااار مرشااااااحيها  ول جم وعااااااة مااااااوجهح يااااااتم تاااااادريبها يف نيانغااااااا، 

لعادم  ياام ريناامو بتعياح رثليهاا، نظرا  فرنَّ   وعالو  عل  ذلت،. زمبابوي
إوَّ  و ال.   يتسو إنشاء ةنة ش وو الشرطة الوطنية وةنة إدار  ا  اليم

بيااااة  ساااا ها مااااو حيومااااة بلااااده مااااو جانبهااااا تبااااذل كاااار جهااااد ريااااو لتل
املس وليات، وأبلغ اجمللس بأو احليومة  د  امت لتولا بتسليم ا حزاب 
السياساية مشاروعا  للقااانوو االنتهاايب ليااي تنظار فياا  وأو احليوماة تأماار 
يف أو تفاااار  ا حاااازاب مااااو اسااااتعراض مشاااارو  القااااانوو يف و اااات يتااااي  

  لاااا  أنَّاااااملااااتيلم عوشاااادَّد . يونياااا  املقباااار/للج عيااااة اعت اااااده يف حزيااااراو
اااالم  مييااااو اسااااتدامة ع ليااااة ال . دوو وجااااود إشاااارا  ور ااااد دوليااااحالس 

وأبلاغ . الساريع لقاوات ا مام املتحاد  أمار باالغ ا مهياةالَوزْ  فروَّ  وبالتا 
اجمللااااس يف لااااذا الصاااادد أو حيومااااة بلااااده  ااااد  اااادمت لتولااااا رأيهااااا يف 

 اتفااااااا مركاااااز القاااااوات وأهناااااا تت لاااااع إىل التو ياااااع علااااا  االتفااااااا مشااااارو 
وت اااارا إىل مسااااألة الالجئااااح واملشاااارديو فقااااال . إمتااااام املفاوضااااات فااااور
يف جنياااااال اتفااااااا ماااااع مفوضاااااية ا مااااام املتحاااااد  مااااا  را    اااااد أبااااارم  إنَّااااا

ملياااااااااوو ماااااااااواطو ماااااااااوزامبيقي ماااااااااو  025الالجئاااااااااح إلعااااااااااد   لشااااااااا وو
حيومااااااة بلااااااده ستوا اااااار إوَّ   اااااااؤال   وا تااااااتم حديثاااااا . اجملاااااااور  البلااااااداو
االم   العااام ورثلاا  اااااص يف ساابير إحاااللالياماار مااع ا مااح تعاوهنااا الس 

الاااة يف موزامبياااق علااا  النحاااو الاااذي يااادعو إليااا  الاااداؤم والدميقراطياااة الفعَّ 
 .5االتفاا

وأعارب عادد مااو املتيل اح ا  اريو الااذيو شااركوا يف املنا شاة عااو 
 لقهاام إزاء حااااالت التااأ ع يف تنفياااذ اةوانااف الرؤيساااية لالتفاااا وحثاااوا 

 وعلا  الع ار 6المتثال اللتزاماهت اا بشاير تاام دوو إب ااءال رفح عل  ا
لوضع الصيغة النهاؤية للجدول الزمين الاد يق لتنفياذ االتفااا بصاور   معا  
املبياار لع ليااة ا ماام املتحااد  يف الااَوزْ   علاا  أمهيااةأيضااا   وأكاادوا. كاملااة

املنقَّحاااة  بصااايغت  ،للتصاااويت مشااارو  القااارارطتااارح  وبعاااد ذلااات. موزامبياااق
ويف  ،(0223) 808باإلعاااااااااااا  بو اااااااااااف  القااااااااااارار واعتت اااااااااااد  شااااااااااافويا ،

 :نص  يلي ما
 ،جملس ا مو إوَّ 

تشاااااااااااريو  03املااااااااااا ر  ( 0222) 782 رارياااااااااا   إذ ي كااااااااااد ماااااااااااو جدياااااااااااد
ديساااااا رب /كااااااانوو ا ول  06املاااااا ر  ( 0222) 727و  0222أكتااااااوبر /ا ول
0222. 

 .0223أبرير /نيساو 2يف تقرير ا مح العام امل ر   و د نظر

بااااةهود الاااا يباااذهلا ا ماااح العاااام لتنفياااذ الوالياااة املوكولاااة إىل  وإذ يرحاااف
 تنفيذا  كامال ، ع لية ا مم املتحد  يف موزامبيق

________ 
5 S/PV.3198 05إىل  3، الصفحات. 
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 (.الربتغال) 27و  26والصفحتاو ( جيبوي)؛ 25إىل  22؛ والصفحات (الربازير)

ااااالم  تأكياااااد ا مهياااااة الاااااا يوليهااااااا التفااااااا ييااااار ر وإذ العاااااام ملوزامبيااااااق الس 
و نياااة، بااللتزاماااات الاااوارد  ااااااااسف وحبت ااااااايف الو ااات املناسعياااع ا طااارا   ولوفااااء
 في ، 

إزاء التاااااأ عات يف تنفياااااذ جواناااااف رؤيساااااية ماااااو  وإذ يسااااااوره باااااالغ القلاااااق
 االتفاا،

باااااةهود الااااا تبااااذهلا حيومااااة موزامبيااااق وحركااااة املقاومااااة  عل ااااا   وإذ حياااايط
 الوطنية املوزامبيقية للحفاع عل  و ال إطالا النار،

أبريار /نيسااو 2بتقريار ا ماح العاام املا ر   ماع التقاديرعل اا   طحيي - 0
 وبالتو يات الوارد  في ؛ 0223
إىل حيومااااااااااااة موزامبيااااااااااااق وحركااااااااااااة املقاومااااااااااااة الوطنيااااااااااااة  ي لااااااااااااف - 2

التعاااااااوو تعاوناااااا  كااااااامال  مااااااع ا ماااااح العااااااام وماااااع رثلاااااا  اااااااااص يف  املوزامبيقياااااة
د  يف ااااااااااام املتحاااااااااة ا ماااااااااع ليف لواليااااااة ااااااااااالياماااااار ويف الو اااااات املناس يذااااااااالتنف

 موزامبيق؛
إزاء التاااأ عات والصاااعوبات الاااا تااا ار بشاااير   اااع  ي كاااد  لقااا  - 3

لم  عل  اةدول الزمين لتنفيذ ع لية لم  املتو ا  يف اتفااالس  العاام ملوزامبياق الس 
الاااااذي  0222ديسااااا رب /كاااااانوو ا ول  2و  3ويف تقريااااار ا ماااااح العاااااام املااااا ر  

 اا ة التنفيذية للع لية؛يتض و 
حيوماااة موزامبياااق وحركاااة املقاوماااة الوطنياااة املوزامبيقياااة علااا   حياااص - 2

اختاذ   وات عاجلة وحازمة مو أجار االمتثاال لاللتزاماات الاا تعهادتا هباا يف 
ماا يتعلاق حبشاد أفاراد  واهت اا املسالحة  إطار االتفاا املذكور أعاله، و ا اة يف

 القوات املسلحة املوحد  اةديد ؛ و  يعهم وتسرحيهم وتيويو
حيومااااة موزامبيااااق وحركااااة املقاومااااة الوطنيااااة، يف لااااذا  أيضااااا   حيااااص - 5

السااياا، علاا  الباادء يف أساار  و اات ريااو بتاادريف العنا اار ا وىل مااو  ااوات 
الدفا  املوزامبيقية اةدياد ، وي لاف إىل البلاداو الاا عرضات املسااعد  التعااوو 

 ااار يف أسااار  و ااات رياااو إىل اساااتي ال الرتتيباااات يف لاااذا املضااا ار بغياااة التو 
 الالزمة هلذا التدريف؛

 بااااادرات واسااااتعدادات كااااال ال اااارفح لعقااااد اجت ااااا  بااااح  يرحااااف - 6
رؤااااايس عهورياااااة موزامبياااااق ورؤااااايس حركاااااة املقاوماااااة الوطنياااااة املوزامبيقياااااة بأسااااار  

 بيق؛بالسلم يف موزاماملتعل قة  مييو، مو أجر معاةة القضايا الرؤيسية ما
الفعَّاااااااال  حركااااااة املقاومااااااة الوطنيااااااة أو تيفاااااار ا داء يناشااااااد بقااااااو  - 7

 جاو املشرتكة وآليات الر د؛واملتوا ر لل  
 مااااو حيومااااة موزامبيااااق وحركااااة املقاومااااة كااااال   أيضااااا   يناشااااد بقااااو  - 8

يف عيع انتهاكات و ال . الوطنية أو تتيحا إجراء التحقيق، يف الو ت املناسف
تيفاال حرياة احلركاة لألشاهاص والسالع علا  النحاو املتاو   إطاالا الناار، وأو 

لم  يف اتفاا  العام؛الس 
الفااوري للوحاادات الااَوزْ    ااا يعتزماا  ا مااح العااام مااو تااأمح يرحااف - 2

العسااااايرية التابعاااااة لع لياااااة ا مااااام املتحاااااد  يف موزامبياااااق، وي لاااااف إىل البلاااااداو 
 ادمة الع لية؛ املسامهة بقوات اإلسرا  بررسال القوات الا  صصتها

حيومااة موزامبيااق وحركااة املقاومااة الوطنيااة أو يضااعا،  حيااص بقااو  - 01
لتنفياذ أحياام احملادَّد  بالتعاوو مع ا مح العام، الصيغة النهاؤياة للجادول الازمين
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اااااالم  اتفاااااااا  ااااااا يف ذلاااااات فصاااااار القااااااوات وحشاااااادلا  تنفيااااااذا  كااااااامال ، العااااااامالس 
 وتسرحيها، وكذلت لالنتهابات؛

علااا  التبياااع يف التو ياااع علااا  اتفااااا يعل قهاااا  ا مهياااة الاااا ي كاااد - 00
مركز القوات بح حيومة موزامبيق وا مم املتحاد ، لت ياح الع لياة ماو الع ار 

 عل  أساس مو احلرية واليفاء  والفعالية؛

 ماااو ال ااارفح علااا  كفالاااة حرياااة احلركاااة للع لياااة كاااال    حياااص بقاااو  - 02
ااالم  بالتعهااادات الاااا التزماااا هباااا  وجاااف اتفاااااو اادراهتا علااا  التحقاااق ع اااال   الس 

 العام؛

 املساعد  وإعالنات التربعات املقدمة مو الادول ا عضااء يقدر - 03
لع لياااة السااالم، ويشاااجع جمت اااع املااااحنح علااا  تقاااد  املسااااعد  املناسااابة دع اااا  

 والفورية لتنفيذ اةوانف الرؤيسية مو االتفاا؛

 بقاء جملس ا مو علا  علام باالت وراتإىل ا مح العام إ ي لف - 02
يف احملاَرز  بالتنفياذ التاام  حياام االتفااا،  اا يف ذلات ماا يتعلاق بالتقادماملتعل قة 

املشاااورات مااع حيومااة موزامبياااق وحركااة املقاومااة الوطنياااة بشااأو وضااع الصااايغة 
النهاؤياااة للجااادول الااازمين الاااد يق لفصااار القاااوات وحشااادلا وتسااارحيها، وكاااذلت 

يونياااااا  /حزيااااااراو 31آ اااااار إىل اجمللااااااس حبلااااااول تقرياااااارا   ت، وأو يقاااااادملالنتهاباااااا
 ؛0223

عاااااو اقتااااا  بامل ثااااار ااااااااص لألماااااح العاااااام وعاااااو تقاااااديره  يعااااارب - 05
ع جوانااااف ااااااااايق عيااااااامااااا يتعلااااق بتنس وم يفاااااااا  مااااو أع ااااال حاااا  الياااااااااب اماااااااا  ملااااا

 االتفاا؛

 .أو يبقي املسألة  يد نظره يقرر - 06

امل لية املتحد  بعد التصاويت فاأعرب عاو أملا  يف أو  وتيللم رثر
يقاااوم ال رفااااو، ماااع و اااول  اااوات ا مااام املتحاااد ، با تياااار اجمل اااوعتح 
ا ولياااح مااااو املتااادربح وإيفادمهااااا إىل املنشاااأ  املوجااااود  يف نيانغاااا حيااااص 

أو أيضااا  جاادا   مااو املهاامإوَّ  و ااال. وفلاارت حيومااة بلااده مرافااق التاادريف
زامبيااق مااو التفاااوض مااع ا ماام املتحااد  بشااأو اتفاااا تنتهااي حيومااة مو 

باروح ماو التوافااق معاا   حاص ال ارفح علاا  الع ار و تاماا ، .مركاز القاوات
 8وأعاارب رثلااو فرنسااا 7 ااوب إجااراء االنتهابااات ليااي يسااع البلااد  تاادتما  

و اال رثار االحتاااد . عاو آراء راالااة 2واالحتااد الروساي والواليااات املتحاد 
  يوللااد وفااد بلااده ي يااد مشاارو  القاارار الااذي اعتت ااد للتااو  نَّااإوَّ  الروسااي
 داء مااا ةابا  ا ماام املتحااد  ماو مهااام يف إدار  الع ليااة يف جدياادا   زواا  

إىل حيومااااة موزامبيااااق ورينااااامو لامااااا   ويتضاااا و القاااارار نااااداء  . موزامبيااااق
 ياادعومها إىل التعاااوو الياماار مااع ا مااح العااام ورثلاا  اااااص يف التنفيااذ
. اليامااار واملناساااف التو يااات لوالياااة ع لياااة ا مااام املتحاااد  يف موزامبياااق

________ 
 .30إىل 22املرجع نفس ، الصفحات  7
 .32و  33املرجع نفس ، الصفحتاو  8
 .25و  22املرجع نفس ، الصفحتاو  2

ودعاااا ا ماااح العاااام إىل وضاااع الصااايغة النهاؤياااة للجااادول الااازمين الاااد يق 
 .01للتنفيذ اليامر  حيام االتفاا بالتشاور مع ال رفح

 851القاااارار (: 3253اةلسااااة ) 0223يولياااا  /متااااوز 2املاااا ر   المقرررررر
(0223) 
( 0223) 808بااااااالقرار وع ااااااال   ،0223يونياااااا  /حزيااااااراو 31يف 
 ا ماااح العاااام إىل جملاااس ا ماااو ااادَّم  ،0223أبريااار /نيسااااو 02املااا ر  
وأفاااد ا مااح العااام يف . 00عااو ع ليااة ا ماام املتحااد  يف موزامبيااقتقرياارا  
 رغام التاأ عات الاا حادات يف الساابق، فقاد حتركات ع لياةبأنَّ   التقرير
لم  ت اورات إةابياة، عادل   فقاد حادات. إىل ا مام موزامبيق أ عا  يف الس 
لبعثاااة ا مااام املتحاااد  يف موزامبياااق يف منااااطق تقريباااا   اليامااارالاااَوزْ   لاااي

 تلفاااة ماااو البلاااد، وانشااااء  اااندوا اساااتئ اين لتلقاااي التربعاااات ملسااااعد  
وباإلضاافة إىل . ، واستئنا  العديد مو اللجاو املشرتكة لع لهاا02رينامو
، د تو يع اتفاا مركز القوات بح حيومة موزامبيق وا مم املتحد  ذلت
وفقاااا   ود بنجااااح انسااحاب القاااوات ا جنبياااة 0223ماااايو /أيااار 02يف 

وأشاااار ا ماااح العاااام إىل وجاااود أسااااس  اااوي للنهاااوض بع لياااة . لالتفااااا
ااا   ماااا   ياااتم تنفياااذ ا حياااام الرؤيساااية لالتفاااااا،    اااال إنَّااالم، ولينَّاااالس 

وأبلغ عاو حادوع تاأ عات يف تساري  . مستقبر البلد غع م كدسيظر 
القااوات وتشاايير  ااوات الاادفا  املوزامبيقيااة، ويف إنشاااء ليئتااح يف غايااة 
. ا مهية مها اللجنة االنتهابية الوطنية واللجنة املعنية بردار  ش وو الدولاة

املاأل  ياد  رينامو  د أعلنت عل   وَّ  وتتلسم لذه ا  ع  بأمهية  ا ة
ا لو تس    عضاء جبهة حترير موزامبيق بالقيام بأية أنش ة سياساية أهنَّ 

وأشااار . أو اجت اعيااة أو ا تصااادية يف اإل لاايم الااذي تسااي ر علياا  رينااامو
ا ماااح العاااام إىل أو التحركاااات الاااا تعياااق ماااد سااال ة احليوماااة لتشااا ر 

نصر إةاايب ومثة ع. لروح ونص االتفااانتهاكا   عيع أرجاء البلد ست ثر
رؤيس موزامبيق و اؤد رينامو  د اتفقاا علا  االجت اا  يف ماابوتو  ولو أوَّ 
إىل أو اةااااانبح  ااااد أيضااااا   وأشااااار ا مااااح العااااام. 0223يولياااا  /يف متاااوز

طلباااا ماااو رثلااا  ااااااص أو يتاااوىل رؤاساااة اللجناااة املشااارتكة لتشااايير  اااو  
جنااااة ولتااااوفع الاااادفا  املوزامبيقيااااة، وذلاااات لضاااا او احلياااااد يف أع ااااال الل

وأعارب ا ماح العاام عاو اساتعداده لل وافقاة علا  . فعَّالاة  ادمات أماناة
متامااا   لاذا ال لااف بعاد موافقااة جملااس ا ماو، علاا  أو ييااوو ماو املفهااوم

أو لاااااذا لاااااو ين اااااوي علااااا  أي التااااازام علااااا  ا مااااام املتحاااااد  بالتااااادريف 
 .برنشاء القوات املسلحة اةديد  أو

االم    ااة ورأى ا مااح العااام أو جناااح يسااتلزم أو يباادأ التج يااع الس 
 0222وتساااري  القاااوات يف ا ياااام املقبلاااة وأو يساااتي ال يف أواؤااار عاااام 

وميياااو إجاااراء . وأو يبااادأ تااادريف اةاااي  اةدياااد يف أ ااارب و ااات رياااو
________ 

 .37إىل  32املرجع نفس ، الصفحات  01
00 S/26034. 
ماليااح دوالر، وأعاارب عاادد مااو الاادول ا عضاااء  6تربلعاات إي اليااا  بلااغ ينااالز  02

 .عو اعتزام  التربل 
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و ال ا ماح . 0222أكتوبر /االنتهابات يف موعد أ صاه تشريو ا ول
ااااالم  اةدياااااد لع لياااااة العنا ااااار العاماااااة للجااااادول الااااازمينإوَّ  العاااااام  اااااد الس 

 . هناؤي نو شت باستفاضة ولين  ال يزال ينتظر تو لر ال رفح إىل اتفاا
، أدرل 0223يولياااااااا  /متااااااااوز 2املعقااااااااود  يف  ،3253ويف اةلسااااااااة 

وعقاف إ ارار جادول . جملس ا مو تقرير ا ماح العاام يف جادول أع الا 
، إىل املشاااركة يف طلباا بناااء  علاا   ا ع ااال، دعااا اجمللااس رثاار موزامبيااق،

اا   .املنا شااة باادوو أو ييااوو لاا  احلااق يف التصااويت امل ليااة )الاارؤيس ووجَّ
 االل كااو  اد أتعاد   انتباه أعضاء اجمللس إىل نص مشرو   ارار( املتحد 

 .د ر عل  مشرو  القرارأت تنقيحا   ، و رأ03مشاورات اجمللس السابقة
حيومة إوَّ  تفقال ،وتيل ت رثلة الواليات املتحد   بر التصويت

زالاات ت يااد بقااو  ع ليااة ا ماام املتحااد  يف موزامبيااق، وإو كاااو  بلاادلا مااا
وذكلرت بأو الوتع  . القلق يساورلا إزاء التأ عات يف تنفيذ اتفاا السلم

ع لية ا مم املتحد  يف موزامبيق  د أسه ت يف التأ عات لَوزْ   الب يئة
التزاماهتااا بشااير عااام وباتاات  أو ا ماام املتحااد   ااد نفااذت إالَّ  السااابقة،

لم   وات  وو وعلا  احليوماة املوزامبيقياة وريناامو أو . موجود  ا والس 
. دما  تنتهزا فر اة وجاود ع لياة ا مام املتحاد  وأو حتركاا ع لياة الساالم  تا

  مو الصعف تأييد أي تأجيار لالنتهاباات وستجد الواليات املتحد  أنَّ 
وأعرباات املتيل ااة عااو أملهااا . 0222أكتااوبر / ااا يتجاااوز تشااريو ا ول

 يف أو ييااوو االجت اااا  املقبااار باااح رؤااايس موزامبياااق و اؤاااد ريناااامو حاااافزا  
 .02حلر ااالفات القاؤ ة وأو يزيد معدلل سرعة ع لية السالم

 املنقَّحاة شافويا ، بصايغت  ،للتصاويت مشارو  القارارطتارح  وبعد ذلت
 : ما يلي نص ، ويف(0223) 851باإلعا  بو ف  القرار واعتت د 

 ،جملس ا مو إوَّ 
تشااااااااااريو  03املاااااااااا ر  ( 0222) 782 راراتاااااااااا   إذ ي كااااااااااد مااااااااااو جديااااااااااد

ديسااااا رب /كاااااانوو ا ول  06املااااا ر  ( 0222) 727، و 0222أكتاااااوبر /ا ول
، و ااااد نظاااار يف 0223أبرياااار /نيساااااو 02املاااا ر  ( 0223) 808، و 0222

 ،0223يوني  /حزيراو 31تقرير ا مح العام امل ر  
االم  تأكيااد ا مهيااة الااا يوليهااا التفاااا يياار ر وإذ العااام ملوزامبيااق ولوفاااء الس 

 .عيع ا طرا ، يف الو ت املناسف وحبسو نية، بااللتزامات الوارد  ب 
علاااا  التااااأ عات يف تنفيااااذ متامااااا   لعاااادم التغلااااف وإذ يساااااوره بااااالغ القلااااق
 اةوانف الرؤيسية مو االتفاا،

ا حيومااة موزامبيااق وحركااة املقاومااة الوطنيااة اةهااود الااا تبااذهل وإذ يشااجع 
 املوزامبيقية مو أجر االحتفاع بو ال إطالا النار،

 ركاز القاوات باح حيوماة املتعل اق  تو ياع االتفااا وإذ يالحم مع االرتيااح
الياماار ة يااع كتاؤااف املشااا  الرؤيسااية التابعااة والااَوزْ   موزامبيااق وا ماام املتحااد ،
 موزامبيق، لع لية ا مم املتحد  يف

________ 
03 S/26055. 
02 S/PV.3253 02إىل  01، الصفحات. 

اإلجنااز النااج  النساحاب  اوات زمباابوي  أيضاا   وإذ يالحم مع االرتيااح
لم  ومالوي عل  النحو املنصوص علي  يف اتفاا  العام،الس 

 ؛0223يوني  /حزيراو 31عل  تقرير ا مح العام امل ر   يوافق - 0
علاا  امل ثاار اااااص لألمااح العااام، و اؤااد  ااوات ع ليااة ا ماام  يثااين - 2

املتحااااد  يف موزامبيااااق، وأفااااراد الع ليااااة العساااايريح واملاااادنيح، الااااذيو يتصاااادوو 
 بتص يم وتفاو لل ه ة الصعبة املت ثلة يف مساعد  شعف موزامبيق عل  حتقيق

لم   الداؤم والدميقراطية يف بلده؛الس 
اااالم    ا و يف تنفياااذ أحيااااام اتفاااااحااااحملااااَرز  بالتقااادم يرحاااف - 3 الس 

د العااام ملوزامبيااق، وليناا   متامااا   علاا  اإلعااراب عااو  لقاا  إزاء عاادم التغلاافيشااد 
عل  التأ عات الا أتبلغ هبا جملاس ا ماو ماو  بار، و ا اة بالنسابة إىل   ياع 
وتساااري  القاااوات، وتشااايير  اااوات مسااالحة موحاااد  جدياااد ، وإهنااااء الرتتيباااات 

 تهابات؛ااا ة باالن
يف لااااذا الصاااادد علاااا  مااااا يعلقاااا  مااااو أمهيااااة بشااااأو إجااااراء  يشااااد د - 2

 ؛0222أكتوبر /يتجاوز تشريو ا ول االنتهابات يف موعد ال
باتفااااا ا طااارا  علااا  عقاااد اجت اااا  باااح رؤااايس عهورياااة  يرحاااف - 5

يوليا  /متاوز 07موزامبيق ورؤايس حركاة املقاوماة الوطنياة املوزامبيقياة يف ماابوتو يف 
لم  مو أجر معاةة القضايا الرؤيسية املتصلة بتنفيذ اتفاا 0223  العام؛الس 
  حيومااة موزامبيااق وحركااة املقاومااة الوطنيااة أو تتعاونااا تعاونااا   ياادعو - 6
ما يبذالن  مو جهود للع ر علا  حار  مع ا مح العام ورثل  اااص يف كامال  

  لتنفيااااذ لااااذه الصااااعوبات، وأو توافقااااا دوو تااااأ ع علاااا  اةاااادول الاااازمين املاااانقَّ 
 20أحيااام االتفاااا علاا  أساااس البااارامرتات العامااة الااوارد و اافها يف الفقاارات 

 مو تقرير ا مح العام؛ 23إىل
حركااااة املقاومااااة الوطنيااااة علاااا  الشاااارو ، حيومااااة موزامبيااااق و  حيااااص - 7

بشاااير عاجااار، يف   ياااع وتساااري   واهت اااا دوو انتظاااار لتشاااغير كافاااة منااااطق 
 التج يع؛
حركة املقاومة الوطنية عل  أو تقوم، دوو مزياد ماو التاأ ع،  حيص - 8

بريفاااد أفرادلاااا العسااايريح إىل املركاااز العساايري يف نيانغاااا، زمباااابوي، ماااو أجااار 
رتاح مااااااع ا فااااااراد العساااااايريح التااااااابعح حليومااااااة موزامبيااااااق، التاااااادريف، باالشاااااا

 باعتبارلم العنا ر ا وىل لقوات الدفا  املوزامبيقية اةديد ؛
عل  تو ية ا مح العام باأو تتاوىل ع لياة ا مام املتحاد  يف  يوافق - 2

موزامبيق رؤاسة اللجنة املشرتكة املعنية بتشيير  و  الادفا  املاوزامبيقي، علا  أو 
ر ا مام املتحاد  بَاأو لاذا ال يعاين وجاود أي التازام ماو    متاما   يوو مو املفهومي

بشااأو تاادريف القااوات املساالحة اةديااد  أو تأسيسااها، ويشااجع حركااة املقاومااة 
 الوطنية عل  املشاركة بصور  كاملة يف أع ال اللجنة املشرتكة؛

ملعنيااة علاا  أمهيااة القيااام يف و اات مبياار بتشاايير اللجنااة ا يشااد د - 01
االم  بااردار  شاا وو الدولااة، وعلاا  ت بيااق أحيااام اتفاااا باااإلدار  املتعل قااة  العااامالس 

 العامة يف كافة أحناء البلد؛
املساااعدات والتعهاادات املقدمااة مااو الاادول  يالحاام مااع التقاادير - 00

ا عضاااء مااو أجاار دعاام ع ليااة الساالم، ويشااجع املاااحنح علاا  تااوفع مساااعد  
 مناسبة وعاجلة هبد  تنفيذ اةوانف الرؤيسية لالتفاا؛
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مساامهة حيوماة إي الياا يف الصااندوا  أيضاا   يالحام ماع التقادير - 02
ير ا مح العاام، ويرحاف بااعتزام مو تقر  02االستئ اين الوارد و فها يف الفقر  

 عدد مو الدول ا عضاء ا  رى املسامهة يف لذا الصدد؛
إىل ا مااح العااام أو يبقااي اجمللااس علاا  علاام بااالت ورات  ي لااف - 03

اااالم  املتصاااالة بالتنفيااااذ الياماااار  حيااااام اتفاااااا إىل تقرياااارا   العااااام، وأو يقاااادمالس 
املتعل قاااة  املنا شااااتبشاااأو حصااايلة  0223أغسااا س /آب 08اجمللاااس حبلاااول 

 ،  ا يف ذلت ما يتصر بتج يع وتسري  القوات وتشايير باةدول الزمين املنقَّ 
  وات مسلحة موحد  جديد ؛

 .أو يبقي املسألة  يد نظره يقرر - 02

القااااارار (: 3272اةلسااااة ) 0223سااااابت رب /أيلااااول 03املااااا ر   المقرررررر
863 (0223) 

وع ااااااااال   ،0223ساااااااابت رب /أيلااااااااول 01أغساااااااا س و /آب 31يف 
ا مااح العااام  اادَّم  ،0223يولياا  /متااوز 2املاا ر  ( 0223) 851بااالقرار 

عو ع لية ا مم املتحد  يف موزامبياق و اال فيا  تقريرا   إىل جملس ا مو
ا نش ة الا اض لعت هبا الع لية لتنفيذ اةواناف العسايرية واإلنساانية 

 .05واالنتهابية والسياسية لواليتها
لعااام أو ألام الت اورات منااذ تقرياره ا  اع إىل جملااس وذكار ا ماح ا

أغساااا س /آب 20ا مااااو كاااااو باااادء احملاداااااات املباشاااار  يف مااااابوتو، يف 
، بااح رؤاايس موزامبيااق وزعاايم حركااة املقاومااة الوطنيااة املوزامبيقيااة، 0223

ولي املفاوضاات الاا تاأ ر بادولا لفارت  طويلاة والاا أسافرت عاو تو ياع 
و ااااد وافقاااات حيومااااة . 0223ساااابت رب /أيلااااول 3اتفااااا ح رؤيساااايح يف 

موزامبيق وحركة املقاومة، بشير  اص، عل  دم  عيع املناطق الوا عاة 
حتت سي ر  احلركة يف إدار  ش وو الدولة، وم البة ا مم املتحاد  بر اد 
عيااااع أنشاااا ة الشاااارطة يف البلااااد، ور ااااد حقااااوا وحريااااات املااااواطنح يف 

ويف لاذا الساياا، أبلاغ .  ةنة الشرطةموزامبيق، وتقد  الدعم التقين إىل
 .ا مح العام اجمللس باعتزام  إيفاد فريق استقصااؤي ماو ااارباء ملوزامبياق

النتااااؤ  الاااا يتو ااار إليهااا الفرياااق، سااايقدم تو ااايات  النهاؤياااة وبناااء  علااا  
ومشلاااات الت ااااورات اهلامااااة . بشااااأو حجاااام عنصاااار شاااارطة ا ماااام املتحااااد 

مشرو   انوو االنتهاباات، والقارار الاذي ا  رى استئنا  احلوار حول 
اختذت  اللجنة املشرتكة لتشيير  و  الدفا  املوزامبيقية إلرسال ضباط إىل 
نيانغااااا لتاااادريبهم ك اااادربح، وأع ااااال اللجاااااو ا ربااااع الااااا نااااص عليهااااا 

اللجنااة املعنيااة : اااالع مااو لااذه اللجاااو، لااير يااا   و ااد أنشاائ. االتفاااا
وسيتقرر إنشاء . الشرطة م الوطنية وةنة ش ووبردار  الدولة وةنة اإلعال
االنتهاباات الوطنياة، بعاد إ ارار مشارو   اانوو  اللجنة الرابعاة، ولاي ةناة

 .االنتهابات
وكاااااو مااااو املتو ااااع أو ياااازور زعاااايم حركااااة املقاومااااة مااااابوتو يف بدايااااة 

ويف لذا السياا، أكد ا ماح العاام علا  . 0223أكتوبر /تشريو ا ول
________ 

05 S/26385  وAdd.1. 

لتنفياااذ املااانقَّ   علااا  اةااادول الااازمينر ياااا   ل ااارفح باملوافقاااةضااارور   ياااام ا
لم  ع لية عو التو ر فضال   يف   يع القوات وتسرحيها،فورا   والبدءالس 

إىل اتفاااااا مبياااار بشااااأو مشاااارو   ااااانوو االنتهابااااات، مااااو أجاااار إجااااراء 
 .للجدول الزمين اةديدوفقا   االنتهابات

، أدرل 0223سابت رب /أيلاول 03املعقود  يف  ،3272ويف اةلسة 
وبعااد إ اارار جاادول . جملااس ا مااو تقرياار ا مااح العااام يف جاادول أع الاا 

طلباا ، إىل املشاااركة يف بناااء  علاا   ا ع ااال، دعااا اجمللااس رثاار موزامبيااق،
( فنازويال)الارؤيس وجَّ   مث. املنا شة بدوو أو ييوو ل  احلق يف التصويت

يف سااااياا كاااااو  ااااد أتعااااد   إىل نااااص مشاااارو   اااارار انتباااااه أعضاااااء اجمللااااس
ااا   .06التنقاااي  الاااذي أد ااار علااا  املشااارو  املشااااورات، وتاااال انتباااااه ووجَّ
موجَّهاة  0223سابت رب /أيلاول 8إىل رساالة م ر اة أيضاا   أعضاء اجمللس

، حيياار فيهااا نااص الوايقااة ااتاميااة 07إىل ا مااح العااام مااو رثاار موزامبيااق
ورؤاااااااايس حركااااااااة املقاومااااااااة، امل ر ااااااااة  لالجت ااااااااا  بااااااااح رؤاااااااايس موزامبيااااااااق

 .0223سبت رب /أيلول 3
ع ليااااة السااااالم إوَّ   باااار التصااااويت،متحااااداا   و ااااال رثاااار الصااااح،

ومااااو أجاااار ضاااا او . موزامبيااااق  ااااد و اااالت ا و إىل مرحلااااة حا ااااة يف
، يتعااااااح 0222أكتااااااوبر /االنتهابااااااات العامااااااة يف تشااااااريو ا ول إجااااااراء
ة، والوفااااااء بالتزاماهت اااااا، كااااار ماااااو ال ااااارفح اعت ااااااد تااااادابع ع ليااااا علااااا 

وفقاااااااا   ماااااااع ع لياااااااة ا مااااااام املتحاااااااد  والع ااااااار بشاااااااير  اااااااارم والتعااااااااوو
إمتام   يع لي وكانت ا ولوية بالنسبة لل رفح . الزمين اةديد للجدول

 واهت اااا وتسااارحيها يف أ ااارب و ااات رياااو وتشااايير  اااو  جدياااد  للااادفا  
عضااااااء وأضاااااا  أو مشااااارو  لاااااذا القااااارار ةساااااد بد اااااة رغباااااة أ. الاااااوطين
 .08اجمللس
 شاافويا ، مشاارو  القاارار، بصاايغت  املعدلااةللتصااويت طتاارح  بعاد ذلااتو 
 :، ويف ما يلي نص (0223) 863باإلعا  بو ف  القرار واعتت د 

 ،جملس ا مو إوَّ 
أكتاااوبر /تشااريو ا ول 03املاا ر  ( 0222) 782تأكيااد  راراتاا  إذ يعيااد 

، 0222ديسااااااااااااا رب /ا ولكاااااااااااااانوو   06املااااااااااااا ر  ( 0222) 727 ، و0222
امل ر  ( 0223) 851، و 0223أبرير /نيساو 02امل ر  ( 0223) 808 و
 ،0223يولي  /متوز 2

/ أيلااول 01 أغساا س و/آب 31يف تقرياار ا مااح العااام املاا ر   و ااد نظاار
 ،0223 سبت رب

االم  تأكيااد ا مهيااة الااا يوليهااا التفاااا يياار ر وإذ العااام ملوزامبيااق ولوفاااء الس 
 سو نية، بااللتزامات الوارد  في ،ا طرا ، يف الو ت املناسف وحبت عيع 

________ 
06 S/26426. 
07 S/26432. 
08 S/PV.3274 6، الصفحة. 
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علاااا  جهااااود ا مااااح العااااام ورثلاااا  اااااااص وأفااااراد ع ليااااة ا ماااام  وإذ يثااااين
مااااا يتصاااار بالتنفيااااذ الياماااار للواليااااة املنوطااااة بالع ليااااة  املتحااااد  يف موزامبيااااق يف

 واالض ال  هبا إىل حح انتهاؤها عل  حنو ناج ،
علاا  الاادور الااذي  اماات باا  منظ ااة الوحااد  ا فريقيااة، مااو  أيضااا   وإذ يثاين

لم   الل امل ثر اااص  مينها العام، يف جمال ت بيق اتفاا  العام،الس 
االم  الت ااورات اإلةابيااة ا  ااع  يف ع ليااة وإذ يالحاام مااع االرتياااح يف الس 

موزامبيااااااق، وال سااااااي ا احملاداااااااات الااااااا جاااااارت مباشاااااار  يف مااااااابوتو بااااااح رؤاااااايس 
بيااق، الساايد يااواكيم تشيسااانو، ورؤاايس حركااة املقاومااة الوطنيااة املوزامبيقيااة، موزام

 3السااااااااايد أفونساااااااااو دالكاماااااااااا، والاااااااااا أدت إىل االتفا اااااااااات الاااااااااا و عااااااااات يف 
 ،0223سبت رب /أيلول

التاام للعنصار العسايري ماو الع لياة، الَوزْ   أيضا   وإذ يالحم مع االرتياح
 ناطق التج يع،والتقدم الذي أحرزت  الع لية يف إ امة م

علاا  عاادم مقبوليااة احملاااوالت الراميااة إىل وضااع شااروط لع لياااة  يشااد دوإذ 
لم، وخبا ة لع لية   ياع وتساري  القاوات، أو إىل كساف مزياد ماو الو ات الس  

 أو احلصول عل  مزيد مو التنازالت،
إزاء اسااات رار التاااأ ع يف تنفياااذ اةواناااف الرؤيساااية ماااو  وإذ يسااااوره القلاااق

لم  اتفاا  عو حاالت انتهاح و ال إطالا النار،فضال   العامالس 
 01أغساااااا س و /آب 31بتقرياااااار ا مااااااح العااااااام املاااااا ر   يرحااااااف - 0
 ؛0223 سبت رب/ أيلول

اااالم  ضاااارور  االحاااارتام التااااام ة يااااع أحيااااام اتفاااااا ي كااااد - 2 العااااام الس 
 بو ال إطالا النار وحترح القوات؛املتعل قة  ملوزامبيق، وخبا ة ا حيام

علاا  إجااراء االنتهابااات يف موعااد يعل قهااا  ا مهيااة الااا يعياد تأكيااد - 3
 ؛0222أكتوبر /ال يتجاوز تشريو ا ول

حيومااااة موزامبياااااق وحركاااااة املقاومااااة املوزامبيقياااااة علااااا   حيااااص بقاااااو  - 2
بتنفيااذ كافااة املتعل ااق املاانقَّ   املوافقااة دوو مزيااد مااو التااأ ع علاا  اةاادول الاازمين

ااالم أحياااام اتفااااا ماااو تقريااار  30إىل  22العاااام الاااوارد و اااف  يف الفقااارات  الس 
ا مح العاام، وعلا  ت بياق ذلات اةادول الازمين، ويناشاد ال ارفح التعااوو التاام 

 يف لذا الصدد مع امل ثر اااص لألمح العام؛
علاا  احلاجااة املاسااة إىل الشاارو  يف و اات مبياار  ماار  أ اارىيشااد د  - 5

ودوو املانقَّ   للجادول الازمينوفقاا   يف ع لية   يع وتساري  القاوات واسات رارلا
 شروط مسبقة؛

حركااااة املقاومااااة الوطنيااااة املوزامبيقيااااة علاااا  مشاااااركة حيومااااة  حيااااص - 6
موزامبياااق يف اإلذو بع لياااة التج ياااع الفاااوري للقاااوات، وكاااذلت حياااص كاااال ماااو 

مة موزامبيق وحركة املقاومة الوطنية عل  البدء مباشر  بعد ذلات يف ع لياة حيو 
 التسري ؛
بالتقاادم الااذي أحرزتاا  اللجنااة املشاارتكة املعنيااة بتشاايير  ااو   يرحااف - 7

ماااا يتصااار بتااادريف املعل اااح يف نيانغاااا  الااادفا  املوزامبيقياااة اةدياااد ، وخبا اااة يف
 وكذلت بالتقدم املتحقق يف إزالة ا لغام؛

عاااو اساااتياؤ  لعااادم إحاااراز تقااادم يف مااا متر التشااااور املتعااادد  يعااارب - 8
ا طاارا ، وحيااص حركااة املقاومااة الوطنيااة املوزامبيقيااة وساااؤر ا حاازاب السياسااية 

علاا   ااانوو عاااجال   مااا خيااص االتفاااا علاا  االنضاا ام إىل حيومااة موزامبيااق يف
 نتهاباات وطنياةيتعلق بر امة ةنة ا لالنتهابات، الذي ينبغي أو يتض و شرطا  

 ؛فعَّالة
حيومااة موزامبيااق وحركااة املقاومااة الوطنيااة إىل الع ااار، دوو  ياادعو - 2

مزيد مو التأ ع، عل  أو تبدأ اللجنة املعنية بردار  ش وو الدولة وةنة اإلعاالم 
 الوطنية وةنة ش وو الشرطة أع اهلا؛

علاا  االتفا ااات الااا د التو اار إليهااا يف حماداااات ماااابوتو  يثااين - 01
بح حيومة موزامبياق وحركاة املقاوماة الوطنياة بشاأو إعااد  إدماال عياع املنااطق 
الوا عة ا و حتات ساي ر  حركاة املقاوماة الوطنياة يف إدار  الدولاة وبشاأو امل الباة 

وبشأو االضا ال   بقيام ا مم املتحد  بر د عيع أنش ة الشرطة يف موزامبيق
 ؛S/26385/Add.1يف الوايقة احملدَّد   هام إضافية، عل  النحو

إىل ا مااح العااام أو ياادرس علاا  جناااح الساارعة اال اارتاح  ي لااف - 00
املقاادم مااو حيومااة موزامبيااق وحركااة املقاومااة الوطنيااة بشااأو  يااام ا ماام املتحااد  

الوايقااااااااااااة  يفاحملاااااااااااادَّد  بر ااااااااااااد أنشاااااااااااا ة الشاااااااااااارطة يف البلااااااااااااد، علاااااااااااا  النحااااااااااااو
S/26385/Add.1 ويرحااف  ااا ينتوياا  ا مااح العااام مااو إيفاااد فريااق استقصاااؤي ،

ماا يتصار بوحاد  شارطة ا مام املتحاد  املقرتحاة، ماع تقاد  تقريار  مو ااارباء يف
 عو ذلت إىل اجمللس؛

حيومااااة موزامبيااااق وحركااااة املقاومااااة الوطنيااااة علاااا  ضاااا او  حيااااص - 02
الم  تنفياذ اتفااااإلبقاء عل  الز م الالزم ماو أجار  العاام علا  الوجا  التاام، الس 

حااا  يتسااال إحاااالل سااالم عاااادل وداؤااام يف موزامبياااق، وماااو أجااار حتقياااق لاااذا 
اهلاد ، يشااجع رؤايس موزامبيااق ورؤايس حركااة املقاوماة الوطنيااة املوزامبيقياة علاا  

 أو يوا ال حمادااهت ا املباشر ؛
عاجلااة مااو اجملت ااع الاادو  علاا  تااوفع مساااعد  مناساابة و  يشاجع - 03

االم  أجاار تنفيااذ الربنااام  اإلنساااين املضاا لع باا  يف إطااار اتفاااا العااام، وحيااص الس 
حيوماة موزامبياق وحركااة املقاوماة الوطنيااة علا  موا الة تيسااع و اول املساااعد  

 اإلنسانية، دوو عاؤق، إىل السياو املدنيح احملتاجح إليها؛
املتعل قة  بالت ورات إىل ا مح العام أو يوايف اجمللس تباعا   ي لف - 02

تشاريو  30عاو املساألة إىل اجمللاس  بار تقريارا   بتنفيذ أحيام االتفاا وأو يقادم
 بو ت كا ؛ 0223أكتوبر /ا ول

 .إبقاء املسألة  يد نظره النشط يقرر - 05

ر ال ارفح ماو أو وحتدع بعد التصويت رثر امل لية املتحد  فحاذَّ 
. وتعاااين مااو إجهاااد كبااع يف الو اات الاارالومااوارد اجملت ااع الاادو  حماادود  

ولااذلت، إذا كاااو لاللتاازام الاادو  أو يساات ر، ف ااو الضااروري أو يياااوو 
حيومااااااة بلااااااده تاااااارى أو إوَّ  و ااااااال. وواضااااااحا   واابتااااااا   التقاااااادم متوا ااااااال  
  ياع القاوات وتسارحيها، ولاذه ع لياة حا اة إذا  أوال ، :ا ولويات لي

. مين والوفااااء بااا  إلجاااراء االنتهابااااترياااد اإلبقااااء علااا  اةااادول الاااز ماااا أت 
، و ااول مااا تبقاا  مااو متاادريب حركااة املقاومااة لاللتحاااا بالتاادريف واانيااا  

، إحااراز تقاادم يف املاا متر االستشاااري واالثااا  . العساايري املشاارتح يف نيانغااا
حيوماة بلاده  وأضاا  أوَّ . املتعدد ا حزاب ااااص بقاانوو االنتهاباات

م بشاأو إميانياات االساتجابة لرغباة ال ارفح تت لع إىل تقرير ا ماح العاا
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يف أو تقوم ا مم املتحد   را بة أنش ة الشرطة ح  مييو لل جلس أو 
 .02تو يات بناء  عل   يع ر دوو إب اء

(: 3311اةلساااااة ) 0223أكتاااااوبر /تشاااااريو ا ول 22املااااا ر   المقررررررر
 (0223) 872القرار 

، 0223أكتاوبر /تشريو ا ول 22املعقود  يف  ،3311يف اةلسة 
يف جاااااادول “ احلالااااااة يف موزامبيااااااق”أدرل جملااااااس ا مااااااو البنااااااد املعنااااااوو 

بناااء   وبعااد إ اارار جاادول ا ع ااال، دعااا اجمللااس رثاار موزامبيااق،. أع الاا 
طلباااااا ، إىل املشاااااااركة يف املنا شااااااة باااااادوو أو ييااااااوو لاااااا  احلااااااق يف علاااااا  
ااااا   .ويتااااااااالتص انتبااااااه أعضااااااء اجمللاااااس إىل ناااااص ( زيااااارالربا)الااااارؤيس ووجَّ

 .21يف سياا مشاورات اجمللسكاو  د أتعد   مشرو   رار
باإلعاا  بو اف  واعتت اد  مشارو  القارار للتصاويتطتارح  وبعد ذلات

 : ، ويف ما يلي نص (0223) 872القرار 
 ،جملس ا مو إوَّ 

تشااااااااااريو  03املاااااااااا ر  ( 0222) 782 راراتاااااااااا   إذ ي كااااااااااد مااااااااااو جديااااااااااد
ديسااااا رب /كاااااانوو ا ول  06املااااا ر  ( 0222) 727، و 0222أكتاااااوبر /ا ول
 851، و 0223أبريااااااااااااار /نيسااااااااااااااو 02املاااااااااااا ر  ( 0223) 808، و 0222

 03املااااااااااا ر  ( 0223) 863 ، و0223يوليااااااااااا  /متاااااااااااوز 2املااااااااااا ر  ( 0223)
 ،0223سبت رب /أيلول

االم  ليهااا التفااااتأكيااد ا مهيااة الااا يو  يياار ر وإذ العااام ملوزامبيااق ولوفاااء الس 
 سو نية، بااللتزامات الوارد  في ،عيع ا طرا ، يف الو ت املناسف وحبت 

، إىل أو يدرس تقرير ا مح العام املقرر تقدميا   وجاف القارار يقرر - 0
، متدياااد والياااة ع لياااة ا مااام املتحاااد  يف موزامبياااق لفااارت  م  تاااة (0223) 863

 ؛0223نوف رب /تشريو الثاين 5تنتهي يف 
 .أو يبقي املسألة  يد نظره النشط يقرر - 2

القرار (: 3315اةلسة ) 0223نوف رب /تشريو الثاين 5امل ر   رررررالمق
882 (0223) 

 863باااااالقرار وع اااااال   ،0223ناااااوف رب /تشاااااريو الثااااااين 2و  0يف 
إىل ا ماااااح العاااااام  ااااادَّم  ،0223سااااابت رب /أيلاااااول 03املااااا ر  ( 0223)

عاااو ع لياااة ا مااام املتحاااد  يف موزامبياااق و اااال فيااا  تقريااارا   جملاااس ا ماااو
يف تنفياااذ االتفااااا وأبلاااغ اجمللاااس بالزياااار  الاااا  اااام هباااا إىل احملاااَرز  التقااادم
 .20مابوتو

________ 
 .8و  7املرجع نفس ، الصفحتاو  02
21 S/26664. 
20S/26666   وAdd.1. 

  عقاااد،  اااالل زيارتااا  إىل ويف التقريااار أبلاااغ ا ماااح العاااام اجمللاااس أنَّااا
جت اعااااااات ، ا0223أكتااااااوبر /تشااااااريو ا ول 21إىل  07مااااااابوتو مااااااو 
، “ريناامو”اء  إىل حد كبع مع رؤايس موزامبياق ورؤايس حركاة إةابية وبنَّ 

أو تسااعد علا  تساهير  إالَّ  أكد  الهلا أو ا مم املتحد  ليس بوساعها
ااالم  ع لياااة ااالم    لااايس برمياهناااا تعزيااازوأنَّاااالس  وإحاللااا  بااادوو تعااااوو الس 
ماااو املاااوارد  اجملت اااع الااادو  لاااو يوداااال مزيااادا   أوَّ أيضاااا   وأكاااد. ال ااارفح

 البشاااارية واملاديااااة ولااااو يعاااار ض لله اااار أرواح القاااااؤ ح بع ليااااات حفاااام
االم  ، يف كبااعا    حيث ااا أ فقاات اإلراد  السياسااية يف اإلسااهام، إسااهاما  الس 

احملاَرز  ولذلت، حاص القاؤاديو علا  االساتفاد  ماو التقادم. لمع لية الس  
أكتاوبر /هابات يف موعدلا، أي يف تشريو ا ولليي يتسل إجراء االنت

  د التو ر،  االل زيارتا ، إىل عادد وأشار ا مح العام إىل أنَّ . 0222
ومشلاات لاذه االتفا ااات، يف علااة . قااةماو االتفا ااات بشااأو املسااؤر املعلَّ 

فضاال   والقوات احليومية وتسارحيها،“ رينامو”أمور،   يع  وات حركة 
ت شب  العسيرية وامليليشيات والقوات غع النظامية عو نز  سالح القوا

يف و ااااات واحاااااد؛ وتشااااايير ةناااااة االنتهاباااااات الوطنياااااة، وحتدياااااد نظاااااام 
وجدول زمين لوضاع القاانوو االنتهاايب يف  ايغت  النهاؤياة؛ وإنشااء ةااو 

جنااة الوطنيااة لشاا وو الشاارطة لر ااد أنشاا ة الشاارطة فرعيااة حمليااة تابعااة للَّ 
املاانقَّ   ه االتفا ااات، ووفااق علاا  اةاادول الاازمينوعقااف لااذ. املوزامبيقيااة

 22الذي يتض و توارين جديد  لتج ياع القاوات وتسارحيها، وذلات يف 
ويتعااااح تسااااري  عيااااع القااااوات يف و اااات . 0223أكتااااوبر /تشاااريو ا ول

 . 0222مايو /يتجاوز أيار ال
تنفيذ بنود االتفا ات املربمة بح حيومة  وأشار ا مح العام إىل أوَّ 

علااا  املاااوارد  اقااايال   ماااو شاااأن  أو يلقاااي عبئاااا  “ ريناااامو”وزامبياااق وحركاااة م
يف لياكااار “ ريناااامو”اساااتيعاب رثلاااي فاااروَّ  ولاااذلت،. املالياااة للحيوماااة

احليومااة وإدماااجهم يف اجملت ااع يسااتلزم مااو اجملت ااع الاادو  تقااد  الاادعم 
روَّ فا وكاذلت،. ملا لو متااح ماو ماوارد حمادود  يف امليزانياة اليايف تي يال  
لتحوياااار نفسااااها إىل حاااازب سياسااااي سااااتيوو “ رينااااامو”جهااااود حركااااة 
 ولتيسع لذه الع لية، أنشاأت ا مام املتحاد   اندو ا  . بالظة التياليال

 .استئ انيا سامهت في  بعس البلداو
وبااالنظر إىل لااذه الت اااورات ا  ااع ، أو اا  ا ماااح العااام بت دياااد 

إجااااراء االنتهابااااات يف  واليااااة ع ليااااة ا ماااام املتحااااد  يف موازمبيااااق حلااااح
، ماااع اسااااتعراض مركااااز الع لياااة كاااار االاااااة 0222أكتااااوبر /تشاااريو ا ول

 وافقاة اجمللاس، املضاي  رلناا   أيضاا ، يعتازمفرنَّا   وكرجراء احتياطي،. أشهر
الااذيو أذو مرا بااا   028مرا باااي الشاارطة البااالغ عااددلم وَوزْ   يف ا تيااار

 (. 0222) 727هبم جملس ا مو بالفعر  وجف  راره 
، 0223ناوف رب / تشريو الثااين 5، املعقود  يف 3315ويف اةلسة 

وبعاااد إ ااارار . أدرل جملاااس ا ماااو تقريااار ا ماااح العاااام يف جااادول أع الااا 
طلباااا ، إىل بناااااء  علاااا   جاااادول ا ع ااااال، دعااااا اجمللااااس رثاااار موزامبيااااق،

الرؤيس ووجَّ   .املشاركة يف املنا شة بدوو أو ييوو ل  احلق يف التصويت
كاو  د أتعد   انتباه أعضاء اجمللس إىل نص مشرو   رار( الرأس ا  ضر)
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، وتااااال بعااااس التنقيحااااات الااااا 22 ااااالل املشاااااورات السااااابقة لل جلااااس
 .أتد لت عل  املشرو 

علاة  الذي أ ارَّ ( 0222) 782بالقرار  و ال رثر موزامبيق، مذك را  
ع لياااة ا مااام أماااور، منهاااا إرساااال مااارا بح عسااايريح إىل بلاااده مث إنشااااء 

اعت اد لذا القرار كاو  ثاباة بازو  فجار جدياد إوَّ  املتحد  يف موزامبيق،
و اد  . ملرحلة جديد  يف اةهاود الرامياة إىل إرسااء سالم داؤام يف موزامبياق

كااااو لوجاااود ا مااام املتحاااد  دور أساساااي يف تشاااجيع العاااود  التدرةياااة 
جئح  واملستقر  عيع أحناء البلد، وإعااد  واملشرديو، وت بيع احليا  يف لالَّ

ولقد . بناء القاعد  اإلنتاجية يف املناطق الريفية، وإعاد  تنشيط اال تصاد
ونتيجاااة . جااااءت زياااار  ا ماااح العاااام يف الو ااات املناساااف وكانااات مفياااد 

وا حازاب السياساية ا  ارى، “ رينامو” حملاداات  امليثفة مع احليومة و
ااا د حتقياااق تقااادم رؤيساااي يف ع لياااة يف  وأ اااب  ريناااا  . املوزامبيقياااةلم الس 

هنايااااة امل ااااا  التو اااار إىل اتفا ااااات إةابيااااة بعيااااد  ا ااااار بشااااأو عيااااع 
لم  املساؤر الرؤيسية املتصلة بالتنفيذ اليامر التفاا وأشار إىل . العامالس 

  د االتفاا علا  تشايير اهليئاة االنتهابياة، ولاو ماا ينبغاي أو يسا   أنَّ 
 وعاااالو  علااا  ذلااات،. والنااااج  لقاااانوو االنتهاااابباالساااتي ال املبيااار 

وا حاازاب السياساية ا  اارى تنظاار يف إنشاااء “ رينااامو” احليومااة و فاروَّ 
حمي ااة انتهابيااة مشاايللة مااو  اضاايح مااوزامبيقيح واالاااة  ضااا  دوليااح، 

. ، يف علاااة أماااور، يف حااااالت اال اااتال  دا ااار اهليئاااة االنتهابياااةباااتل تَ 
علقهااا حيومااة بلااده علاا  مصاادا ية صااوى الااا تت ا مهيااة الق و ااال، م كاادا  

امل سسااات الااا تنشااأ للتحقااق مااو  انونيااة و ااالحية الع ليااة االنتهابيااة 
احليومة ست لف إىل ا مح العام أو يتشاور مع إوَّ  ونتاؤجها باليامر،

اااا جملااااس ا مااااو بشااااأو أفضاااار تقااااد  املساااااعد  يف ا تيااااار وترشااااي  ر بست
فر اإلراد  السياسية والعزمياة اأن  بتو يف مل  وأعرب عو أ. القضا  الدوليح

لااادى عياااع ا طااارا ، سااااييوو لنااااح ماااا ييفااااي ماااو الو ااات ل عااااداد 
أكتااوبر /لالنتهابااات العامااة وإجراؤهااا يف موعااد ال يتجاااوز تشااريو ا ول

ااار املسااا ولية ة ياااع الاااذيو  اااد  و تاماااا ، .0222 ناشاااد اجمللاااس أو حي  
دت مو التفالم الذي د التو ر إلي  حياولوو تقويس  و  الدفع الا تول

 .23 الل زيار  ا مح العام
  ةااااف يف لااااذه  باااار التصااااويت، أنَّااامتحاااداا   وأكاااد رثاااار الربازياااار،

الم  تثار أي مساؤر  د تعار ض لله ار تنفياذ اتفااا الَّ أ املرحلة . العاامالس 
مراوغة، دوو أي تباط  أو املنقَّ     ةف االمتثال للجدول الزمينو ال إنَّ 

وذلت للت يو مو النجاح يف إجراء انتهابات دميقراطية يف شهر تشريو 
والربازيااار ملتزماااة بتأيياااد اسااات رار الوجاااود القاااوي . 0222أكتاااوبر /ا ول

لألمام املتحاد  يف موزامبياق، وتت لااع إىل احلصاول علا  تو ايات ا مااح 
العااااااام بشااااااأو إنشاااااااء وحااااااد  شاااااارطة تابعااااااة لع ليااااااة ا ماااااام املتحااااااد  يف 

 .22وزامبيقم
________ 

22  S/26694. 
23 S/PV. 3305 07إىل  6، الصفحات. 
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وأعاااارب رثاااار جيبااااوي عااااو  لقاااا  إزاء برنااااام  املساااااعد  اإلنسااااانية 
فقاااد بلاااغ عااادد . “احلجااام احملاااس لليارااااة”ملوزامبياااق، وذلااات يف ضاااوء 

ملياااااوو الجاااائ، ومه اااااة إعااااااد   025الالجئااااح بسااااابف الصاااارا  حاااااوا  
إدماااااجهم يف اجملت ااااع، باإلضااااافة إىل إعاااااد  اناااادمال القااااوات املتحاربااااة، 

ماليااح  5إىل  2إضااافة إىل ذلاات، ةااف إعاااد  تااوطح و . مه ااة ضااه ة
ومثة مشيلة أ ارى هلاا  الة . يف مناطقهم مو ا شهاص املشرديو حمليا  

لناااح حنااو  ر أوَّ قاادَّ هبااذه املشاايلة، ولااي إزالااة ا لغااام مااو البلااد، حيااص يت 
وأعاارب عااو أملاا  أو تاات يو موزامبيااق، إذا سااارت . مليااونح مااو ا لغااام

املرسااومة، مااو أو تسااتعيد وضااعها باعتبارلااا  صااة ا مااور حسااف اا ااة 
 .25جناح ا مم املتحد  يف أفريقيا

باإلعاا  بو اف  واعتت اد  مشارو  القارار للتصاويتطتارح  وبعد ذلات
 : ، ويف ما يلي نص (0223) 882القرار 

 ،جملس ا مو إوَّ 
تشاااااااااااريو  03املااااااااااا ر  ( 0222) 782 اااااااااااراره  إذ ي كاااااااااااد ماااااااااااو جدياااااااااااد

 وعيع  رارات  الالحقة ذات الصلة، 0222أكتوبر /ا ول
يف تقرياار ا مااح العااام بشااأو ع ليااة ا ماام املتحااد  يف موزامبيااق  و ااد نظاار

 ،0223نوف رب /تشريو الثاين 2و  0امل ر ة 

ااااالم  تأكياااااد ا مهياااااة الاااااا يوليهااااااا التفااااااا رييااااار  وإذ  العاااااام ملوزامبيااااااقالس 
ساااو نياااة، بااللتزاماااات الاااوارد  ع ا طااارا ، يف الو ااات املناساااف وحبت اااااااعي اءاااااااووف
 في ،

عل  اةهود الا يبذهلا ا مح العاام ورثلا  ااااص وأفاراد الع لياة  وإذ يثين
 مو أجر تنفيذ الوالية عل  حنو كامر،

باأو إةااد حار للصارا  يف موزامبياق ماو شاأن  أو  وإذ يعيد تأكياد ا تناعا 
لم  يسهم يف حتقيق  واالستقرار يف املن قة،الس 

اااالم  الت اااورات اإلةابياااة ا  ااااع  يف ع لياااة وإذ ي كاااد ماااع االرتياااااح يف الس 
موزامبيااق،  اااا يف ذلااات احملاداااات املباشااار  باااح رؤاايس موزامبياااق، السااايد ياااواكيم 

ونسااو دالكامااا، الوطنيااة املوزامبيقيااة، الساايد أفتشيسااانو، ورؤاايس حركااة املقاومااة 
 ،0223سبت رب /أيلول 3  عت يف واالتفا ات الا و 

االم  علاا  التااأ عات املساات ر  يف تنفيااذ اتفاااا بقلااق متزايااديشااد د وإذ  الس 
 ع  كال ال رفح،العام الذي و َّ 
عل  عدم مقبولية حمااوالت كساف مزياد ماو الو ات  مر  أ رىيشد د وإذ 

ااالم  زياااد ماااو التناااازالت، أو رباااط ع لياااةأو م بشاااروط جدياااد ، وحياااص بقاااو  الس 
ال اارفح علاا  عاادم إاااار  أي مساااؤر أ اارى  ااد تعاار ض لله اار تنفيااذ االتفاااا، 

سااااي ا يف ضااااوء االلتزامااااات الااااا د الااااد ول فيهااااا أاناااااء زيااااار  ا مااااح العااااام  ال
 ا  ع  ملوزامبيق،

 بتقرير ا مح العام؛ يرحف - 0

________ 
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علاا  االتفا ااات الااا د التو اار إليهااا بااح الاارؤيس تشيسااانو  يثااين - 2
والساايد دالكامااا،  ااالل زيااار  ا مااح العااام ملااابوتو، بشااأو املساااؤر املعلقااة الااا  

 كانت تعيق ع لية السلم؛
علا  إجاراء انتهاباات يعل قهاا  ا مهياة احليوياة الاا ي كد مو جدياد - 3

 ؛0222أكتوبر /يف موعد ال يتجاوز تشريو ا ول
املاااانقَّ    وافقااااة ال اااارفح املااااوزامبيقيح علاااا  اةاااادول الاااازمين يرحاااف - 2

ااالم  لتنفيااذ اتفاااا العااام ملوزامبياااق، وحيااص ال اارفح علااا  االلتاازام بااا  دوو أي الس 
 تأ ع؛
ال اااارفح املااااوزامبيقيح علاااا  باااادء ع ليااااة   يااااع القااااوات يف  حيااااص - 5

ينااااااير /وبااااادء ع لياااااة التساااااري  يف كاااااانوو الثااااااين 0223ناااااوف رب /تشاااااريو الثااااااين
علاااا  أساااااس  0222مااااايو /بغيااااة تااااأمح ع ليااااة التسااااري  حبلااااول أيااااار 0222

  ؛اةدول الزمين املنقَّ 
ت الاااادفا  مااااا يتعلااااق بتيااااويو  ااااوا يفاحملااااَرز  بالتقاااادم عل ااااا   حياااايط - 6

سااااي ا باااادء التاااادريف علاااا  ن اااااا كاماااار يف نيانغااااا،  املوزامبيقيااااة اةديااااد ، وال
زمبااااابوي، للقااااوات التابعااااة للحيومااااة والقااااوات التابعااااة حلركااااة املقاومااااة الوطنيااااة 

 املوزامبيقية مو أجر تشيير اةي  الوطين اةديد؛
ر، بر رار املبادئ التوجيهية ااا ة بلجنة و اال إطاالا الناا يرحف - 7

االم  الااا حتياام حركااة القااوات بعااد تو يااع اتفاااا العااام، وحيااص ال اارفح علاا  الس 
االلتزام بتلات املباادئ التوجيهياة والتعااوو ماع ع لياة ا مام املتحاد  يف موزامبياق 

 ما يبذل مو جهود لت بيق ؛ يف
جنااة الوطنيااة لاا دار ، واللجنااة احلاجااة إىل التشااغير الاادور  للَّ  ي كااد - 8
لشاااا وو الشاااارطة، واللجنااااة الوطنيااااة ل عااااالم، بعااااد االتفا ااااات الااااا د الوطنيااااة 

 بشأو رؤاسة تلت اللجاو؛م  را   التو ر إليها
مرا اف شارطة  028ا تيار  تدما  يف  لألمح العام بأو ميضي ي ذو - 2

 727عهاااام، حسااااب ا متاااات املوافقااااة علياااا  يف القاااارار زْ تااااابعح لألماااام املتحااااد  ووَ 
عهاااااام بأساااااار  زْ ، بغيااااااة وَ 0222ديساااااا رب /كااااااانوو ا ول 06املاااااا ر  ( 0222)
 يو؛مي ما

أمهياااااة  ياااااام ال ااااارفح بتحقياااااق تقااااادم يف بلاااااو  ا لااااادا   ي كاااااد - 01
السياسية املتفق عليها، وبالتحديد املوافقة عل   انوو االنتهاب وتشايير ةناة 

وبادء تركياز القاوات يف منااطق  0223نوف رب /تشريو الثاين 31انتهابية حبلول 
، 0222ماااااارس /آذار 30يف املاؤاااااة ماااااو القاااااوات  بااااار  51ج ياااااع وتساااااري  الت

، 0222ماااااايو /أياااااار 30وحتقيااااق تقااااادم كاااااا  إلمتااااام تساااااري  القاااااوات حبلااااول 
واإلساااارا  بالتقاااادم يف تاااادريف القااااوات وإدماجهااااا يف  ااااوات الاااادفا  املوزامبيقيااااة 

 ،0222أغس س /اةديد  ح  يتسل إمتام الع لية حبلول آب
ة موزامبيااق وحركااة املقاومااة الوطنيااة املوزامبيقياااة إىل حيوماا ياادعو - 00

الم  واالحرتام اليامر ة يع أحيام اتفاااحملَرز  تعزيز التقدم العاام، و ا اة الس 
 بو ال إطالا النار وحترح القوات؛املتعل قة  ا حيام
 ديااد واليااة ع ليااة ا ماام املتحااد  يف موزامبيااق لفاارت  سااتة  يقاارر - 02
بشرط  يام جملاس ا ماو باساتعراض حالاة والياة الع لياة يف غضاوو  أشهر، رلنا  

إىل تقريار ماو ا ماح العاام علا  النحاو الاوارد و اف  يف الفقار   استنادا  يوما   21
 أدناه؛ 03

ينااير /كاانوو الثااين  30إىل ا ماح العاام أو يوافيا  حبلاول  ي لاف - 03
  او  اااد أحااارزا تقااادما  ، وكااار االااااة أشاااهر بعاااد ذلااات،  اااا إذا كااااو ال رفااا0222

الم  حنو تنفيذ اتفااا ومل وسا   افيا  ك العاام والوفااء باةادول الازمين املنصاوص الس 
مااااااا يتعلااااااق  باحلالااااااة يفأيضااااااا   أعاااااااله، وأو يوافياااااا  01و  3يف الفقاااااارتح  علياااااا 
واليااااة الع ليااااة، مااااع مراعااااا  احلاجااااة إىل حتقيااااق وفااااورات يف التيلفااااة إىل  بتنفيااااذ

لة إدراح أمهياااة االضااا ال  بواليتهاااا علااا  حنااااو أ صااا  حاااد رياااو، وماااع موا اااا
 ال؛فعَّ 

اجملت ع الدو  تقد  املساعد  املالية الالزمة لتيسع تنفياذ  يناشد - 02
 االتفاا؛

اجملت ااع الاادو  تقااد  تربعااات ماليااة إىل الصااندوا  أيضااا   يناشااد - 05
لادى  االستئ اين الذي سينشأ ملساند  ا نش ة االنتهابياة لألحازاب السياساية

 إ رار  انوو االنتهاب؛
تشاااجيع  لل جت اااع الااادو  أو يقااادم مسااااعدات مناسااابة  رييااار  - 06

 وآنية لتنفيذ برنام  املساعد  اإلنسانية الذي يتم االض ال  ب  يف إطار اتفااا
االم  العااام، وحيااص حيومااة موزامبيااق وحركااة املقاومااة الوطنيااة املوزامبيقيااة علاا  الس 

اإلنساانية بادوو عااؤق إىل الساياو املادنيح احملتااجح تيسع و ول املساعدات 
 إليها؛

عياااع ا طااارا  إىل التعااااوو ماااع مفوضاااية ا مااام املتحاااد   يااادعو - 07
لشااا وو الالجئاااح وغعلاااا ماااو الوكااااالت اإلنساااانية العاملاااة يف موزامبياااق لتيساااع 

 السرعة؛  وج عود  وإعاد  توطح الالجئح واملشرديو عل 

 .ي املسألة  يد نظره النشطأو يبق يقرر - 08

وفااد بلااده ياارى أو إوَّ  بعااد التصااويت،متحااداا   و ااال رثاار الصااح،
االم  اكت اال ع ليااة  يف موزامبيااق بنجاااح أو إميانيااة أو تاانعم موزامبيااقالس 

. بالسلم الداؤم تتو اال يف هناياة امل اا  علا  شاعف موزامبياق ذاتا حقا  
اااالم  و اااد د لاااات ع ليااااة حا ااااة، لااااذلت ينبغااااي يف موزامبيااااق مرحلااااة الس 

اللتزاماهت ااا وبالتعاااوو التااام مااع ع ليااة ا ماام املتحااد  يف وفقااا   لل اارفح،
موزامبياااق، اعت ااااد تااادابع ع لياااة ماااو أجااار التقياااد التاااام باةااادول الااازمين 

 .26اةديد ليفالة إجراء االنتهابات العامة عل  النحو املقرر
والياااة مياااد د  الاااذيبلاااده  اااوَّت تأييااادا للقااارار إوَّ  و اااال رثااار فرنساااا

ع ليااااة ا ماااام املتحااااد  يف موزامبيااااق لفاااارت  سااااتة أشااااهر علاااا  أو ييااااوو 
لم  التقدم يف ع لية أوَّ  مفهوما   وناشاد وفاد . سيهضع ملراجعاة دورياةالس 

وأو يتعاونااا املاانقَّ   للجاادول الاازمين د يقااا   بلااده ال اارفح أو ميتااثال امتثاااال  
أجاار ا داء السااليم للع ليااة مااع ع ليااة ا ماام املتحااد  يف موزامبيااق مااو 

وأكااد يف لااذا الصاادد أناا  مااو الضااروري إجااراء االنتهابااات . االنتهابيااة
________ 
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، وأنااا  لااااو يسااا   بااااأي 0222أكتاااوبر /لله اااة يف تشااااريو ا ول طبقاااا  
 .27تأ ع آ ر

القااااارار (: 3338اةلساااااة ) 0222فربايااااار /شاااااباط 23املااااا ر   ررررررررررالمق
828 (0222) 

باالقرار وع ال   ،0222فرباير /شباط 0يناير و/كانوو الثاين  28يف 
ا مااااح  اااادَّم  ،0223نااااوف رب /تشااااريو الثاااااين 5املاااا ر  ( 0223) 882

 28عاااو ع ليااة ا مااام املتحااد  يف موزامبياااقتقرياارا   العااام إىل جملااس ا ماااو
ااالم  يف تنفياااذ اتفااااااحملاااَرز  فيااا  التقااادم الو ااا العاااام و ااادم تو ااايات الس 
 .ابعة للع ليةاملقرر لوحد  الشرطة التالَوزْ   بشأو

مااو الت ااورات اهلامااة  ااد طاارأ منااذ  وأشااار ا مااح العااام إىل أو عااددا  
ناوف رب /تشاريو الثااين 31فقاد بادأ يف . تقريره ا  اع إىل اجمللاس دَّم  أو

اااااار  يف  0223 كااااااانوو   02  يااااااع القااااااوات الااااااذي طااااااال انتظاااااااره، وشت
لقااوات يف حاار القااوات شااب  العساايرية وامليليشاايا وا 0222يناااير /الثاااين

كاااااانوو   2ومتااااات املوافقاااااة علااااا   اااااانوو االنتهاباااااات يف . غاااااع النظامياااااة
كاانوو   20، وعتينت ةنة االنتهابات الوطنياة يف 0223ديس رب /ا ول
ليناا  أشااار إىل أناا  مااا زالاات لناااح مشاااكر كبااع  . 0222يناااير /الثاااين

ولااي تشاا ر، يف علااة أمااور، باادء . يتعااح تسااويتها يف املسااتقبر القريااف
ري  الفعلاي وإجناازه بعاد ذلات؛ ونقار ا سالحة ماو منااطق التج ياع التس

إىل  اااازو إ لي ياااة؛ وحااار القاااوات شاااب  العسااايرية؛ وتشااايير  اااو  دفاااا  
وطنيااااة  ااااادر  علاااا  أداء مهامهااااا؛ وتااااوفع الاااادعم املااااا  لتحوياااار حركااااة 

ويف . املقاومااة الوطنيااة املوزامبيقيااة مااو حركااة عساايرية إىل حاازب سياسااي
ر ا مح العام أن  يقوم باستيشا  إميانية إنشااء آلياة لذا الصدد، ذك

 .متوير أكثر مرونة مو الصندوا االستئ اين الذي تديره ا مم املتحد 
وأو اا  ا مااح العااام بااأو يااأذو جملااس ا مااو برنشاااء عنصاار شاارطة 

ال يتجااازأ ماااو جااازء ا  باعتبااااره عااا  تااادرةيا  زْ مدنياااة تاااابع لألمااام املتحاااد  ووَ 
وسااايقوم لاااذا العنصااار، يف علاااة . 22املتحاااد  يف موزامبياااقع لياااة ا مااام 

تقاوم باا   أماور، بر اد عياع أنشا ة الشارطة يف البلاد والتحقاق ماو أو ماا
االم  مااع اتفاااامتامااا   مااو أع ااال متسااق العااام؛ ور ااد احاارتام احلقااوا الس 

واحلريااااات املدنيااااة لل ااااواطنح املااااوزامبيقيح يف شاااا  أحناااااء البلااااد؛ وتااااوفع 
للهيئااة الوطنيااة لشاا وو الشاارطة؛ والتحقااق مااو  ااوام وموا ااع الاادعم التقااين 

 اااوات الشااارطة احليومياااة وعتادلاااا؛ ور اااد ع لياااة إعااااد  تنظااايم وإعااااد  
وباإلضااافة إىل . تادريف شاارطة التااد ر السااريع وأنشاا تها والتحقااق منهااا

ذلت، سايقوم، باالشارتاح ماع العنا ار ا  ارى يف ع لياة ا مام املتحاد  
حل لااااة االنتهابيااااة والتحقااااق مااااو احاااارتام احلقااااوا يف موزامبيااااق، بر ااااد ا

 .السياسية لألفراد واة اعات واملنظ ات السياسية
________ 

 .32املرجع نفس ، الصفحة  27
28 S/1994/89  وAdd. 1  وAdd.2. 
التااااابع لألماااام  شاااارطةعنصاااار ال  زْ مزيااااد مااااو التفا ااااير بشااااأو وَ الطااااال  علاااا  ل 22
 (. S/1994/89/Add.1)مو تقرير ا مح العام  08، انظر الفقر  املتحد 

وأشااار ا مااح العااام كااذلت إىل أناا  سااييوو مااو املفيااد إبقاااء  ااوات 
بياااد أنااا  باااالنظر إىل . الع لياااة يف  وامهاااا احلاااا  حااا  إجاااراء االنتهاباااات

عاو فضاال   ة كباع  القاوام،التياليال اإلضافية املرتب ة برنشاء وحد  شارط
يعتاازم باادء إجااراء ختفاايس فرنَّاا   الت ااورات السياسااية الااا يشااهدلا البلااد،

، حين اااااا 0222ماااااايو /تااااادرةي يف العنا ااااار العسااااايرية للبعثاااااة يف أياااااار
وعالو  عل  ذلت، مو املقارر أو . ع لية تسري  القواتتقريبا   تستي ر

ساابت رب /ياماار حبلااول أيلااولتضا لع  ااوات الاادفا  املوزامبيقيااة  هامهااا بال
، ويف ذلت الو ت، مو املتو ع أو يتوىل اةي  املوزامبيقي بعس 0222

 .املهام الرؤيسية الا ت ديها ع لية ا مم املتحد  يف موزامبيق
، أدرل 0222فربايااار /شااباط 23، املعقااود  يف 3338ويف اةلسااة 

رار جاادول وبعااد إ اا. جملااس ا مااو تقرياار ا مااح العااام يف جاادول أع الاا 
طلباا ، إىل املشاااركة يف بناااء  علاا   ا ع ااال، دعااا اجمللااس رثاار موزامبيااق،

بعاد ذلات الارؤيس ووجَّا   .املنا شة بدوو أو ييوو لا  احلاق يف التصاويت
 االل كاو  د أتعاد   انتباه أعضاء اجمللس إىل نص مشرو   رار( جيبوي)

 .31املشاورات السابقة لل جلس
ألة تفييت الوحد  العسايرية لع لياة وحتدع رثر موزامبيق عو مس
 فاس  وامهاا ينبغاي أو ياتم علا  إوَّ  ا مام املتحاد  يف موزامبياق، فقاال

ضاااااوء الت اااااورات احلا ااااالة يف تساااااري  القاااااوات وتااااادريف  اااااوات الااااادفا  
بيد أو حيومة بلده تدرح أو املوارد املالية . املوزامبيقية ومباشرهتا ملهامها

. “د  اوزت بالفعر حدودلا القصوىإو   تيو  ”لل نظ ة حمدود ، 
 3و  2رو  القارار، وال ساي ا الفقارات اااولذلت وافاق وفاد بلاده علا  مش

مث حتدع عو مسألة   يع القوات وتسرحيها، . مو املن وا 02و  2 و
وتياارارا أو الصااعوبات  الساال ات املوزامبيقيااة  ااد شاارحت ماارارا  إوَّ  فقااال

السو ية والتنظي ية ال ت ار عل  اإلراد  السياسية للحيومة وحسو نيتها 
وك ااا ورد يف تقرياار ا ماااح . يف الوفاااء بياماار التزاماهتااا  وجااف االتفاااا

القااوات احليوميااة  ااد توجهاات، بياماار عتادلااا، حنااو مناااطق فااروَّ  العااام،
وأكد عل  . املقاومة الوطنية التج يع بأعداد أكرب بيثع مو  وات حركة

أو املشاااكر التنظي ياااة والسااو ية الاااا واجهتهاااا حيومااة بلاااده يف منااااطق 
التج يااااع شاااابيهة بتلاااات الااااا وتوجهاااات يف مناااااطق   يااااع  ااااوات حركااااة 
. املقاومة، ولي مناطق تقع باليامر حتت مس ولية ع لية ا مم املتحد 

د زارت بعاااس منااااطق  اا 30وأشااار يف لاااذا الصاادد إىل أو البعثاااة الثالاياااة
 5يناااااير إىل /كااااانوو الثاااااين 25التج يااااع يف  تلااااال أحناااااء البلااااد، مااااو 

، لالطاااال  عااو كثااف علااا  املشاااكر امل روحاااة يف 0222فرباياار /شااباط
، الحظاااات البعثااااة أو املشاااااكر املتصاااالة بالاااادعم وع ومااااا  . تلااات املناااااطق

الساااااو ي وبتاااااوفع ا غذياااااة والظااااارو  املالؤ اااااة لاااااي مشااااااكر تواجههاااااا 
يومة وحركة املقاومة عل  حد سواء، واملناطق التابعاة للحركاة وضاعها احل

________ 
31 S/1994/188. 
ورثلااي اةهااات املشاااركة يف تضاام رثلااي احليومااة وحركااة املقاومااة وامل ثاار اااااص  30

ةنااة الر ااد واإلشاارا ، ولااي إي اليااا والربتغااال وفرنسااا وامل ليااة املتحااد  والواليااات املتحااد  
 .ومنظ ة الوحد  ا فريقية
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أنااا  ماااو باااح أيضاااا   وتأكااادت البعثاااة الثالاياااة. أساااوأ يف بعاااس احلااااالت
املشااااااكر ا  ااااارى امل روحاااااة يف منااااااطق التج ياااااع عااااادم  ااااادر  املااااارا بح 

يف الياوم ماو أ ار  حمارباا   51العسيريح للحركة عل  تسجير أكثر مو 
وماااو ا ماااور . إىل منااااطق التج ياااع ربح الاااذيو يصااالوو يومياااا  آال  احملاااا
مصادر  لاق باالغ للسال ات املوزامبيقياة مساألة عاع تشي ر  ا  رى الا
ف ااا زال العديااد مااو حماااريب احلركااة يلتحقااوو  ناااطق التج يااع . ا ساالحة

بااادوو أساااالحتهم، و  تساااات ع السااال ات احلصااااول علاااا  أي معلومااااات 
وعااااالو  علاااا  ذلاااات، وك ااااا . كثرلااااا   ااااور بشااااأو بااااا ي أساااالحتهم وأ

ماااو أفاااراد احلركاااة يف منااااطق التج ياااع كباااعا    جااازء افاااروَّ  الحظااات البعثاااة،
وأعرب عو أمل  يف أو يضغط اجمللس عل  . ميوو مو املسنيح والفتياو

 . احلركة لتج يع كر حماربيها وتسليم كر أسلحتها
الوفااااااء التاااااام حيوماااااة بلاااااده، ماااااو جانبهاااااا، عازماااااة علااااا  إوَّ  و ااااال

.  بالتزاماهتا واحرتام املواعيد النهاؤية املتفق عليها يف اةادول الازمين املانقَّ 
ماااو تصااارحيات عاااو  يااااد  مااا  را   عاااو  لقااا  إزاء ماااا  ااادرأيضاااا   وأعااارب

احلركاة الااا تتو ااع مااو ا و أو أي  ساار  حمت لااة يف االنتهابااات العامااة 
. مشاوبة بالفسااد وغاع نزيهااةإذا كانات االنتهابااات  إالَّ  لاو تياوو ريناة

لااذه التهدياادات  اادرت يف و اات أ ي اات فياا  عيااع ا ليااات إوَّ  و ااال
متاما   امل سسية الالزمة إلجراء انتهابات حر  ونزيهة، ولي آليات جالز 

الع لياااة االنتهابياااة بأسااارلا ستهضاااع فاااروَّ  وعاااالو  علااا  ذلااات،. للع ااار
 بح الادوليح، ماع إميانياة إلشرا  ع لية ا مم املتحد  وغعلا مو املرا

ال عااو لاادى احملي ااة االنتهابيااة الااا ستضاام ليئتهااا االاااة  ضااا  دوليااح 
وألااااب  جلاااس ا ماااو . يقااارتحهم جملاااس ا ماااو ويعيااانهم ا ماااح العاااام

وا مااااح العااااام أو يشاااارعا يف إجااااراء املشاااااورات وإ امااااة ا ليااااات الالزمااااة 
شاء احملي ة االنتهابياة يف للتعجير بتعيح القضا  الدوليح كي يتسل إن

أو ينظر جبدياة يف كيفياة أيضا   و ال إو اجمللس ينبغي. أ رب و ت ريو
تعزياااااااز سااااااال ت  باااااااح ال ااااااارفح علااااااا  أحساااااااو وجااااااا ، وال ساااااااي ا برداناااااااة 
االنتهاكااااات املنتظ ااااة لالتفاااااا والتفامهااااات الااااا د التو اااار إليهااااا بعااااد 

 .32ذلت، واختاذ إجراءات بشأهنا
ع لياااة موزامبياااق إوَّ   بااار التصاااويت،متحاااداا   و اااال رثااار نيجعياااا،

تنفرد بيوهنا مو بعثات حفم السالم القليلة الاا دهارت فيهاا م شارات 
إةابيااة علاا  إميانيااة التو اار إىل تسااوية هناؤيااة يف و اات مبياار وب ريقااة 

، ويباادو أو فقااد باادأ   يااع وإيااواء  ااوات احليومااة واحلركااة معااا  .  سلسااة
حساااااف اةااااادول الاااازمين املقااااارر، ووافقااااات التحضااااع لالنتهاباااااات جااااار 

علاااا   0223ديساااا رب /كااااانوو ا ول  2اة عيااااة الوطنيااااة املوزامبيقيااااة يف 
فاروَّ  القانوو االنتهايب، ورغم و و  بعس احلوادع بح الفينة وا  ارى،

  ماا زالات لنااح عقباات  أنَّا إالَّ  .الو ال العام إلطالا النار ما زال  اؤ اا
امله ااة اةسااي ة املت ثلااة يف تشاايير  ااوات  كبااع  علاا  ال ريااق، وخبا ااة

عنصااارا  تشاااي ر  دفاااا  وطنياااة  اااادر  علااا  أداء مهامهاااا ك اااا ينبغاااي، ولاااي
________ 

32 S/PV.3338 02إىل  3، الصفحات. 

ويف . الساات رار موزامبيااق بعااد انتهاااء واليااة ع ليااة ا ماام املتحااد  حيويااا  
علاااا  احلاجااااة إىل إنشاااااء  ااااو  شاااارطة تابعااااة لألماااام شاااادَّد  لااااذا السااااياا،

الشرطة يف البلاد وتقاد  الادعم التقاين للهيئاة املتحد  لر د عيع أنش ة 
املشاارو  إوَّ  مااا يتعلااق  شاارو  القاارار،  ااال ويف. الوطنيااة لشاا وو الشاارطة

 ميثاار   ااو  كبااع  إىل ا مااام يف إطااار اةهااد اة اااعي املبااذول إلحااالل
االم  االم  يف موزامبيااق وتعزياازالس  وفااد بلااده ساايدعم إوَّ  و ااال. يف العااا الس 

حيااص كااال اةااانبح علاا  القيااام بياار  نَّاا   أوال ، .ة أسااباباملشاارو  لثالااا
يلزم لتيسع الوفاء التام جب يع االلتزامات الا أ ذالا عل  عاتقيه ا،  ما
 ،واانيا  . سي ا تلت املتصلة بتج يع القوات وتشيير  و  دفا  وطنية وال

ت يقاااار باحلاجااااة إىل زياااااد  املساااااعدات الدوليااااة لتلبيااااة االحتياجااااا نَّاااا  
علا  القياود الزمنياة يف تنفياذ ع لياة يشاد د  نَّا   ،ة، واالثاا  اإلنسانية امللحَّ 

 .33السالم
وأعرب رثر الصح عو تأييده إلرسال مزيد مو مرا باي الشرطة إىل 
موزامبياااااق لل سااااااعد  يف التحضاااااع لالنتهاباااااات العاماااااة وتعزياااااز ع لياااااة 

اا االم  أشااار إىل أو جناااح تنفيااذ اتفاااالينَّاا   .لمالس  العااام يتو ااال علاا  الس 
الشاااعف املاااوزامبيقي نفسااا  وعلااا  حتقياااق املصااااحلة الوطنياااة علااا  ن ااااا 

 .32واسع
باإلعاا  بو اف  واعتت اد  مشارو  القارار للتصاويتطتارح  وبعد ذلات

 :ما يلي نص  ، ويف(0222) 828القرار 
 ،جملس ا مو إوَّ 

تشاااااااااااريو  03املااااااااااا ر  ( 0222) 782 اااااااااااراره  إذ ي كاااااااااااد ماااااااااااو جدياااااااااااد
 وعيع  رارات  الالحقة، 0222أكتوبر /ا ول

 0222ينااااير /كاااانوو الثااااين  28يف تقريااار ا ماااح العاااام املااا ر   و اااد نظااار
بشأو ع لية ا مم املتحد  يف موزامبيق، و د اساتي ر اساتعراض حالاة الع لياة 

 ،0223نوف رب /تشريو الثاين 5امل ر  ( 0223) 882امل لوب يف  راره 
العاااام، ورثلااا  ااااااص، وأفاااراد ع لياااة ا مااام  علااا  جهاااود ا ماااح وإذ يثاااين

 ،تاما   املتحد  يف موزامبيق، يف السعي لتنفيذ الوالية املوكلة إىل الع لية تنفيذا  
علاا  الاادور الااذي  اماات باا  منظ ااة الوحااد  ا فريقيااة، مااو  أيضااا   وإذ يثاين

لم   الل امل ثر اااص  مينها العام، يف تنفيذ اتفاا  ملوزامبيق،العام الس 
الم  علا  اتفااايعل قها  عو ا مهية الا اإلعرابيير ر  وإذ العاام وعلا  الس 

 وفاء عيع ا طرا  بالتزاماهتا  وجف االتفاا، بر الص ويف حين ،
أو شعف موزامبيق يتح ار املسا ولية النهاؤياة عاو النجااح يف  وإذ يالحم

لم  تنفيذ اتفاا  العام،الس 
الم  ةابية ا  ع  يف تنفياذ اتفااابالت ورات اإل وإذ يرحف العاام، وإو  الس 

 ،تاما   كاو يشعر بالقلق إزاء حاالت التأ ع يف تنفيذه تنفيذا  

________ 
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بال لااااف املقاااادم مااااو حيومااااة موزامبيااااق وحركااااة املقاومااااة  عل ااااا   وإذ حيااايط
الوطنية املوزامبيقية بشأو ر د  يع أنش ة الشرطة واملهاام اإلضاافية املنصاوص 

عل  معا   ، واتفاا ال رفح0223سبت رب /أيلول 3االتفا ات امل ر ة عليها يف 
 املفهوم العام لعنصر الشرطة يف ع لية ا مم املتحد  يف موزامبيق،

علاا  ضاارور  القيااام، يف لااذه الع ليااة ويف غعلااا مااو ع ليااات  يشااد دوإذ 
د فيهاا حفم السالم،  وا لة مرا باة النفقاات بد اة  االل لاذه الفارت  الاا تتزايا
 ال لبات عل  مواد حفم السالم، وذلت دوو تعريس مقا دلا لله ر،

يف لااذا السااياا أو ا مااح العااام، لاادى ا رتاحاا   وإذ يالحاام مااع التقاادير
ال يتجاازأ مااو الع ليااة،  ااد أعلااو يف الو اات جاازء ا  إنشاااء عنصاار الشاارطة لييااوو

عسايري يف نفس  عو نيت  تقد  ا رتاحاات حمادد  للهفاس التادرةي للعنصار ال
الع لياااة، دوو املسااااس بفاعلياااة اضااا العها بواليتهاااا، وال ساااي ا مهاااام عنصااارلا 

 العسيري،
 تأكياااد  ناعتااا  باااأو حااار النااازا  يف موزامبياااق سيساااهم يف حتقياااق وإذ يعياااد

لم   وا مو،الس 
 ؛0222يناير /كانوو الثاين  28بتقرير ا مح العام امل ر   يرحف - 0
برنشااااء عنصااار شااارطة تاااابع لألمااام املتحاااد  يصااار  وامااا  إىل  ياااأذو - 2
ال يتجااازأ ماااو ع لياااة ا مااام املتحاااد  يف موزامبياااق جااازء ا  ، ليياااووفاااردا   0 022

مااااو  08إىل  2عاااا  علاااا  النحااااو الااااوارد و ااااف  يف الفقاااارات زْ وتيااااوو واليتاااا  ووَ 
 ؛0222يناير /كانوو الثاين  28اإلضافة لتقرير ا مح العام امل ر ة 

َوزْ   إىل ا ماااااااااح العاااااااااام، يف الو ااااااااات الاااااااااذي ياااااااااتم فيااااااااا  ي لاااااااااف - 3
الشااارطة، أو يبااادأ علااا  الفاااور يف إعاااداد مقرتحاااات حمااادد  افاااس عااادد  عنصااار

مناسااااف مااااو ا فااااراد العساااايريح هبااااد  ضاااا او عاااادم حاااادوع أي زياااااد  يف 
تيلفاااة ع ليااااة ا ماااام املتحااااد  يف موزامبياااق، دوو املساااااس بفاعليااااة اضاااا العها 

 بواليتها؛
: ماااو أجااارجااادوال  زمنياااا   إىل ا ماااح العاااام أو يعاااد ف كاااذلتي لااا - 2

إجناااز واليااة ع ليااة ا ماام املتحااد  يف موزامبيااق، وسااحف أفرادلااا، وتساااليم  (أ)
أي مهااام متبقيااة إىل وكاااالت ا ماام املتحااد  وبراجمهااا حبلااول هنايااة شااهر تشااريو 

املنتهباة  ، ولو املوعد الذي مو املتو ع أو تياوو احليوماة0222نوف رب /الثاين
سااااااحف القااااااوات ( ب) ااااااد تولاااااات احلياااااام فياااااا ، والع اااااار، يف لااااااذا السااااااياا، 

العسيرية عل  مراحر مو ررات النقار، ولاو ماا ينبغاي أو يبادأ يف أ ارب و ات 
وأو ييت اااااار بعااااااد باااااادء ع اااااار  ااااااو  الاااااادفا  الوطنيااااااة اةديااااااد ،  ريااااااو ع ليااااااا  

 سحف املرا بح العسيريح بعد اكت ال ع لية التسري ؛ (ل)
لم  بالت ورات اإلةابية ا  ع  يف تنفيذ اتفاا رحفي - 5 العاام يف الس 

موزامبيق،  ا فيها بدء   يع القوات وحر القاوات شاب  العسايرية وامليليشايات 
والقوات غع النظامياة، واملوافقاة علا   اانوو االنتهاباات وتعياح اللجناة الوطنياة 

 لالنتهابات ورؤيسها؛
حلااااالت التاااأ ع املسااات ر يف تنفياااذ ، ماااع ذلااات، يعااارب عاااو  لقااا  - 6

لم  بعس اةوانف الرؤيسية مو اتفاا العاام،  اا فيهاا بادء التساري  وتشايير الس 
 اااو  دفاااا  وطنياااة، ويااادعو ا طااارا  إىل الع ااار علااا  مناااع حااادوع املزياااد مااااو 

 التأ ع؛

ي لف إىل حيومة موزامبيق وحركة املقاومة الوطنية املوزامبيقياة إىل  - 7
االم  ة يااع أحيااام اتفاااااالمتثااال  بو ااال املتعل قااة  سااي ا ا حيااام العااام، والالس 

إطااااالا الناااااار و  يااااع القاااااوات يف اينااااات وتسااااارحيها، ويثااااين يف لاااااذا الصااااادد 
االم  مااا أعلناا  الاارؤيس شيسااانو والساايد دالكامااا مااو التاازام بتنفيااذ اتفاااا علاا  الس 
 العام؛

إىل حيومااااااة موزامبيااااااق وحركااااااة املقاومااااااة الوطنيااااااة  ي لااااااف كااااااذلت - 8
 املوزامبيقية إىل االمتثال اليامر والفوري لقرارات ةنة اإلشرا  والر د؛

املتعل قاااة  حيوماااة موزامبياااق علااا  موا ااالة الوفااااء بالتزاماهتاااا يشاااجع - 2
بتقاااااد  الااااادعم الساااااو ي والغاااااذاء الياااااايف وتساااااديد املااااادفوعات املساااااتحقة، إىل 

 ود  يف مناطق التج يع ومراكز التدريف؛القوات املوج
التعجيااااار يف ا وناااااة ا  اااااع  بتج ياااااع  اااااوات حيوماااااة  يالحااااام - 01

موزامبيااق، وياادعو احليومااة إىل مضاااعفة جهودلااا لتحقيااق التااوازو بااح ال اارفح 
الساارعة   ْجااوَ  يف   يااع القااوات يف الثينااات، واالنتهاااء مااو لااذه الع ليااة علاا 

 املنق ؛ ب يف اةدول الزمينويف حين  عل  النحو امل لو 
علاااا  احلاجااااة إىل  يااااام  ااااوات حيومااااة موزامبيااااق وحركااااة  يشااااد د - 00

املقاومة الوطنية املوزامبيقية بتسليم عيع ما لديها مو أسلحة إىل ا مم املتحاد  
يف مناااااااااطق التج يااااااااع، وإىل تو اااااااار ال اااااااارفح إىل اتفاااااااااا فااااااااوري علاااااااا  نقاااااااار 

ة ضاااااا او ا مااااااو يف مناااااااطق اإ لي يااااااة بغيااااااتودعات ااااااااالحة إىل مسااااااااا س عيااااااع
 التج يع؛
علا  إجاراء انتهاباات عاماة يف يعل قهاا  ا مهياة احليوياة الاا ي كاد - 02
، وعلااا  البااادء يف و ااات مبيااار 0222أكتاااوبر /يتجااااوز تشاااريو ا ول موعاااد ال

بالتسجير االنتهاايب وغاعه ماو ا ع اال التحضاعية االنتهابياة، وحياص ال ارفح 
 بصفة عاجلة عل  تارين حمدد لالنتهابات؛عل  االتفاا 
اجملت ع الدو  أو يقادم املسااعدات املالياة الالزماة لتيساع  يناشد - 03

اااااالم  تنفيااااااذ اتفاااااااا تربعااااااات ماليااااااة إىل الصااااااندوا أيضااااااا   العااااااام، وأو يقاااااادمالس 
 االستئ اين الذي سينشأ لدعم ا نش ة االنتهابية لألحزاب السياسية؛

ماح العااام مااو اسات ال  إميانيااة إنشاااء آليااة مااا  اارره ا  يالحام - 02
بالتنفيااااذ الااااد يق  أكثاااار فعاليااااة لتااااوفع املااااوارد، ييااااوو اإلنفاااااا بفضاااالها مرلونااااا  

لم  التفاا واملناسف زمنيا   ماو تقرياره  35العام، عل  النحو املباح يف الفقار  الس 
 ؛0222يناير /كانوو الثاين  28امل ر  

متديااد اا ااة القاؤ اة للتعااويس عااو باااال رتاح الاداعي إىل  يرحاف - 05
إهناااااء اادمااااة لتيسااااع إعاااااد  إدمااااال اةنااااود الااااذيو يساااارحوو يف اجملت ااااع املاااادين 
ويشجع اجملت ع الدو  عل  تقد  املساعد  املناسبة العاجلة لتنفياذ لاذه اا اة  

 كتي لة للجهود احلالية املبذولة يف إطار برنام  املساعد  اإلنسانية؛
ديره لل  ليااااااااة املتحااااااااد  لربي انيااااااااا العظ اااااااا  عااااااااو تقاااااااا يعاااااااارب - 06
الشااااا الية وفرنساااااا والربتغااااال وإي الياااااا، نظاااااع مااااا  دمتااااا  ماااااو عاااااروض  وآيرلناااادا

لل سااااعد  يف جماااال التااادريف العسااايري أو إل اااالح مراكاااز التااادريف للجاااي  
 اةديد؛
مااااااااع التقاااااااادير اسااااااااتجابة اجملت ااااااااع الاااااااادو  إىل  أيضااااااااا   يالحاااااااام - 07

احتياجااااات موزامبيااااق مااااو املساااااعد  اإلنسااااانية ويشااااجع اجملت ااااع الاااادو  علاااا  
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موا لة تقد  املساعد  املناسبة العاجلة لتنفيذ الربنام  اإلنساين الذي يض لع 
لم  ب  يف إطار اتفاا  العام؛الس 

ياو عيااااع ا طاااارا  علاااا  موا اااالة تيسااااع حصااااول الساااا حيااااص - 08
املااادنيح احملتااااجح علااا  املسااااعدات اإلنساااانية بااادوو أي عااااؤق، وكاااذلت علااا  
التعااااوو ماااع مفوضاااية ا مااام املتحاااد  لشااا وو الالجئاااح وغعلاااا ماااو الوكاااااالت 
اإلنساااانية العاملاااة يف موزامبياااق لتيساااع إعااااد  الالجئاااح واملشااارديو إىل وطاااانهم 

 السرعة؛  وج وإعاد  توطينهم عل 
ماااااح العاااااام أو يضااااا و حتقياااااق أ صااااا   ااااادر ماااااو إىل ا  ي لاااااف - 02

ياة يف االعتباار أمه الوفورات يف تشغير ع لية ا مم املتحد  يف موزامبيق، واضعا  
 ال؛اض العها بواليتها عل  حنو فعَّ 

 882مو القارار  03إىل التقرير املقبر امل لوب يف الفقر   يت لع - 21
ذي ساايعده ا مااح العاااام ، الاا0223ناااوف رب /تشااريو الثاااين 5املاا ر  ( 0223)

 يف تنفياااذ اتفااااا ومل وساااا   كافياااا    بشاااأو ماااا إذا كااااو ال رفااااو  اااد أحااارزا تقااادما  
االم   01و  3العااام، ويف الوفاااء باةاادول الاازمين املنصااوص علياا  يف الفقاارتح الس 

مو ذلات القارار، ولاو التقريار الاذي ساينظر علا  أساسا  يف والياة ع لياة ا مام 
 املتحد  يف موزامبيق؛

 .أو يبقي املسألة  يد نظره النشط يقرر - 20

وفاااد بلااده  اااد أياااد  بعاااد التصااويت، أوَّ  وذكاار رثااار فرنسااا، متيل اااا  
 نَّا   القرار، الذي ينشئ وحد  شرطة م لفة مو أكثار ماو ألاال مرا اف،

يف التحضاااااع للع لياااااة االنتهابياااااة ويف جنااااااح  أساسااااايا   هلاااااا دورا   يعتااااارب أوَّ 
ا مح العام تاو  ،  ساباب  يسر فرنسا أوَّ ويف الو ت نفس ، . تقدمها

للعنصاار العساايري لع ليااة ا ماام املتحاااد  يف  تاادرةيا   ا تصااادية،  فضااا  
 او  الشارطة، ماع احملافظاة علا  كفااء  الع لياة َوزْ   موزامبيق بالتوازي ماع

حازب )حتاول حازب املقاوماة الوطنياة يف موزامبياق  و اال إوَّ . ومصدا يتها
ياسي حقيقي لو أحد املفاتي  اهلامة لنجاح ع لياة إىل حزب س( رينامو

وتسااااعد . السااالم، وتساااالم فرنساااا يف الصاااناديق املنشاااأ  لاااذلت الغااارض
يف إنشااااااء اةاااااي  املاااااوزامبيقي اةدياااااد وتساااااالم يف متويااااار أيضاااااا   فرنساااااا

 .35الع لية االنتهابية
 وذكاار رثاار امل ليااة املتحااد  أو وفااد بلااده  ااد  ااوت تأيياادا للقاارار

وراا ميااار ذلات . ي يد بقو  إنشاء عنصر شرطة تابع لألمام املتحاد  نَّ  
يف ا مهيااااة أو يقاااادم ا مااااح العااااام مقرتحااااات حماااادد  إىل اجمللااااس بشااااأو 
اافس التدرةي للعنصار العسايري لع لياة ا مام املتحاد  يف موزامبياق، 

مو أبير تارين يت اش  مع عدم النير مو فعالية اض ال  الع لية  بادؤا  
الع لية لي واحاد  ماو أكثار ع لياات ا مام املتحاد  إوَّ  و ال. يتهابوال

اااالم  حلفاااام وعناااادما حيااااح موعاااااد  ديااااد واليتهااااا يف م لاااااع . تيلفاااااةالس 
مايو، فسيتعح عل  اجمللس النظر يف درجة التقدم الذي أحرزت  حنو /أيار

تعقاااااااااااد يف تشاااااااااااريو  وذكااااااااااار أو االنتهاباااااااااااات إو  . تنفياااااااااااذ االتفااااااااااااا
________ 

 .22و  23الصفحتاو املرجع نفس ،  35

سييوو مو املشيوح في  ماا إذا كااو ميياو احلفااع علا  أكتوبر، /ا ول
الو ااااو  يف ”ومااااو مث دعااااا ال اااارفح إىل  نااااف . الع ليااااة بقوامهااااا احلااااا 
 . 36“داعي هلا مستنقع ااالفات الا ال

وأشار رثر الواليات املتحد  إىل احليم الوارد يف القرار املتهذ للتو 
  يعيس بشير كامر و ال إنَّ  الذي يدعو ال رفح إىل الوفاء بالتزاماهت ا

أكتاااوبر ك اااا لاااو /تصااا يم اجمللاااس علااا  إجاااراء انتهاباااات تشاااريو ا ول
 ، ماااااو مث، حياااااص ال ااااارفح علااااا  حتدياااااد تاااااارين حمااااادد و اااااال إنَّااااا. مقااااارر

 اااو  كباااع  ماااو مرا بااااي الشااارطة يف َوزْ   وذكااار املاااتيلم أو. لالنتهاباااات
جاراء انتهاباات حار  موزامبيق سيحقق استقرار البيئة ا منية الضاروري إل

علاا  أمهيااة اغتنااام ا حااوال علاا  ا رض الااا  وأضااا ، مشااددا  . ونزيهااة
و حيومة بلده ت يد وأتس   بتحقيق وفورات يف ع لية ا مم املتحد ، 

بقو  ما  رره اجمللس مو توسيع وحد  الشرطة ب ريقاة ال تا دي إىل زيااد  
 .37تيلفة الع لية

ي كااد علاا  التاازام  نَّاا   وفااد بلااده أيااد القاارار وذكاار رثاار الربازياار أوَّ 
اجملت ااااع الاااادو   ساااااعد  موزامبيااااق علاااا  حتقيااااق تسااااوية دا ليااااة ساااال ية 

علااا  احلاجاااة إىل موا ااالة ر اااد النفقاااات أيضاااا   القاااراريشاااد د و . وداؤ اااة
فاروَّ  ومع ذلت،. راسها   بعناية، ولو مفهوم تلتزم ب  حيومة بلده التزاما  

  مه اااا كانااات لاااو أو اجمللاااس  اااد أوضااا  جباااالء أنَّاااا مااار ا لااام بيثاااع 
غرض لذه الع ليات ال مييو أو يتعرض فروَّ  التعديالت الا ستجرى،

ساااحف القاااوات  وأعااارب عاااو عااادم ا تناااا  وفاااد بلاااده باااأوَّ . لله ااار بتاتاااا  
العساايرية ينبغااي أو حياادع جملاارد تعااويس الزيااادات يف التياااليال الناعااة 

االنسااحاب السااابق فااروَّ  علاا  ذلاات،وعااالو  . عااو نشاار وحااد  الشاارطة
اااالم  ع لياااةأو يعاااار ض   وانااا  ميياااو رمتهاااا لله اااار وماااو املاااارج  أو ب  الس 

ياااااا دي إىل مصاااااااعف تفااااااوا الوفااااااورات الناعااااااة عااااااو ختفاااااايس القااااااوات 
اجمللاس يتعاح عليا  أو يراعاي الظارو  السااؤد  الاا إوَّ  و ال. العسيرية

امل ياااو حتقيقهاااا، والاااا  اااد  يغااارت باااالوفورات الَّ أ تواجااا  الع لياااة، وينبغاااي
 .38الع لية عل  تصب  يف املدى البعيد أشد ضررا  

رسااااالة موجَّهااااة إىل ا مااااح : 0222أبرياااار /نيساااااو 20املاااا ر   ررررررررررالمق
 العام مو الرؤيس
، أبلاااغ رؤااايس جملاااس 022232أبريااار /نيسااااو 20يف رساااالة م ر اااة 
 :يلي ا مو ا مح العام  ا

الشاهر رساالة ماو امل ثار الاداؤم ملوزامبيااق تلقيات يف و ات ساابق ماو لاذا 
ي لااااف فيهااااا مساااااعد  جملااااس ا مااااو يف تعيااااح ا عضاااااء الاااادوليح يف احملي ااااة 

وجاااء . ملااا ياانص علياا   ااانوو االنتهابااات يف موزامبيااقوفقااا   االنتهابيااة ملوازمبيااق
________ 

 .26إىل  22املرجع نفس ، الصفحات  36
 .27و  26املرجع نفس ، الصفحتاو  37
 .30إىل  27املرجع نفس ، الصفحات  38
32 S/1994/485. 
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ا عضاااء الاادوليح يف احملي ااة   ااانوو االنتهابااات ياانص علاا  أوَّ  يف الرسااالة أوَّ 
 .تو ية مو جملس ا موبناء  عل   بليمتعيينهم مو     يتم

أفضار  بزياري وأوض  أو حيومة بلده ترى أوَّ أيضا   و ام السفع أفونسو
مساااعد  مييااو جمللااس ا مااو أو يقاادمها يف لااذا الصاادد لااي أو يبعااص اجمللااس 

 .إلييم بقاؤ ة بأ اء املرشحح احملت لح لتهتاروا منها
يف لذا ال لف واتفقوا عل  ضرور  تسهير  و د نظر أعضاء اجمللس

وتعهاد أعضااء اجمللااس . الع لياة االنتهابياة يف موازمبياق  اادر اسات اعتهم
بااااالنظر يف أ اااااء عاااادد مااااو املرشااااحح احملت لااااح وعاااارض لااااذه ا  اااااء 

 .بالشير الذي يرون  مناسبا  

وعقاف نظار أعضااء اجمللاس يف املساألة، طلباوا ماين أو أحيار إلاييم 
 اء املرفقة الا  د تودوو ا تيار االااة منهاا لتعييانهم كأعضااء  اؤ ة ا 

 .دوليح يف احملي ة االنتهابية ملوزامبيق
 مرفق

 مرشحون محتملون للتعيين في المحكمة االنتخابية لموزامبيق
 (فرنسا)ميشير كوت 
 (الربازير)كوستا بورتو  وولرت راموس دا

 (نيياراغوا)ماريانو فيالوس أويانغوريو 
 (شيلي) واو إغناسيو غارسيا رودريغيز 

 (.الربتغال)جواو موريرا كاميلو 

 206القاااارار (: 3375اةلسااااة ) 0222مااااايو /أيااااار 5املاااا ر   المقرررررر
(0222) 

( 0223) 882باااااااالقرار وع اااااااال   ،0222أبريااااااار /نيسااااااااو 28يف 
املااا ر  ( 0222) 828والقااارار  0223ناااوف رب /تشاااريو الثااااين 5املااا ر  
عاو تقريارا   ا مح العاام إىل جملاس ا ماو دَّم  ،0222فرباير /شباط 23

  و ااال ا مااح العااام يف التقرياار إنَّاا. 21ع ليااة ا ماام املتحااد  يف موزامبيااق
الفااارت  املشااا ولة باااالتقرير شاااهدت ت اااورات لاماااة يف  علااا  الااارغم ماااو أوَّ 
ماارس /آذار 01لم،  ا يف ذلت بدء ع لية التسري  يف تنفيذ ع لية الس  

يف املاؤة مو اةناود احلياوميح  55 أجري يف إطارلا   يع الا 0222
يف املاؤااااااااة مااااااااو جنااااااااود حركااااااااة املقاومااااااااة الوطنيااااااااة املوزامبيقيااااااااة يف  80و 

معسااايرات، وأداء عضاااوي القيااااد  العلياااا للجاااي  اةدياااد لَقَساااْم تقلواااد 
اااا 2 111منصاااابيه ا، وتاااادريف حااااوا   لت حاااااالت ج  جناااادي، فقااااد ست

، التقاااا  0222أبرياااار /نيساااااو 8  يف غااااع أنَّاااا. تااااأ ع كبااااع يف الع ليااااة
ر احليومة بتج يع  واهتاا وباأو تسار  حركاة ال رفاو واتفقا عل  أو تعج  

وشااايَّر إعااااالو . املقاوماااة الوطنيااااة املوزامبيقياااة يف تنفيااااذ ع لياااة التسااااري 
إجااراء االنتهابااات العامااة  0222أبرياار /نيساااو 00رؤاايس موزامبيااق يف 
________ 

21 S/1994/511. 

.   ااااو  لامااااة إىل ا مااااام 0222أكتااااوبر /تشااااريو ا ول 28و  27يف 
عاااو نياااة ا طااارا  املوزامبيقياااة التقياااد باإلطاااار الااازمين الاااذي أيضاااا   وعاااربَّ 

 وعلااا  الااارغم ماااو بعاااس الشاااواغر. حااادده جملاااس ا ماااو إلمتاااام الع لياااة
باملشااااكر اللوجساااتية واملالياااة وااا اااة بتحدياااد متثيااار ا حااازاب املتعل قاااة 

ىل عياااع مقاطعاااات موزامبياااق، أعااارب السياساااية وبالو اااول دوو عااااؤق إ
ا ماح العاام عاو اقتاا  يف إميانياة تنظايم انتهابااات حار  ونزيهاة، شااري ة 
اساااتيفاء بعاااس الشاااروط الااادنيا، مثااار و اااول ةناااة االنتهاباااات الوطنياااة 
وأجهزهتااااااا الفرعيااااااة دوو عاااااااؤق إىل عيااااااع املناااااااطق يف البلااااااد، ومشاااااااركة 

  عيااااع مسااااتويات ا حاااازاب السياسااااية علاااا  أوسااااع ن اااااا ريااااو وعلاااا
الع لياااااااة االنتهابياااااااة، والتزامهاااااااا التاااااااام وغاااااااع املشاااااااروط بقباااااااول نتااااااااؤ  

 .االنتهابات
وأفااد ا ماح العاام عاو إحاراز تقادم كباع يف إعااد  تاوطح املشاارديو 

وذكااار يف . والالجئاااح املاااوزامبيقيح العاؤاااديو ماااو البلاااداو اجملااااور  دا لياااا  
إزالااااة ا لغااااام لضاااا او إحااااراز  ر وتااااع  برنااااام   ساااايعج  لااااذا الصاااادد أنَّاااا

 كااااااااا   ااااااااالل ا شااااااااهر القادمااااااااة يف نقاااااااار املشاااااااارديو دا ليااااااااا   تقاااااااادم
اساااااااات رار تقااااااااد  إوَّ  و ااااااااال. وتيسااااااااع احل لااااااااة االنتهابيااااااااة والعاؤااااااااديو،
هلذه اا ط وإلعااد  إدماال اةناود املسارحح يف اجملت اع املادين  املساعد 

م داؤاااااام يف عنصاااااار حاساااااام يف اةهااااااود العامااااااة الراميااااااة إىل حتقيااااااق سااااااال
 .موزامبيق

علا  الادور احلياوي الاذي تضا لع با   وأو   ا مح العام، مشددا  
ع ليااة ا ماام املتحاااد  يف موزامبيااق، بت دياااد واليتهااا بقاااوام  فااس حااا  

أو يبادأ عياع ا فاراد أيضاا   وا ارتح. 022220أكتاوبر /تشريو ا ول 30
للع لياااة يف العسااايريح وأفاااراد الشااارطة ومعظااام ماااودفي الااادعم التاااابعح 

العااود  إىل أوطااااهنم فااور انتهااااء فاارت  الوالياااة، حبيااص تاااتم تصاافية الع لياااة 
 .0225يناير /كانوو الثاين  30حبلول 

أدرل جملس  ،0222مايو /أيار 5املعقود  يف  ،3375ويف اةلسة 
وبعد إ رار جدول ا ع ال، . ا مو تقرير ا مح العام يف جدول أع ال 

طلباااا ، إىل املشاااااركة يف بناااااء  علاااا   وزامبيااااق،دعااااا جملااااس ا مااااو رثاااار م
( نيجعياا)الرؤيس وجَّ   مث. املنا شة بدوو أو ييوو ل  احلق يف التصويت
 الل مشاورات كاو  د أتعد   انتباه أعضاء اجمللس إىل نص مشرو   رار

ااااااا   .22اجمللاااااااس الساااااااابقة  02إىل رساااااااالة م ر اااااااة أيضاااااااا   انتباااااااالهمووجَّ
حيي    23ىل ا مح العام مو رثر موزامبيقموجَّهة إ 0222أبرير /نيساو
تشااريو  28و  27بااأو االنتهابااات سااتجرى يف موزامبيااق يف عل ااا   فيهااا
 .أكتوبر/ا ول

ز حيومة بلده د، ترك    مع ا رتاب التارين احملدَّ و ال رثر موزامبيق إنَّ 
الت امها عل  ما ال يزال يتعح القيام ب  للقضاء عل  عيع العواؤق الاا 

________ 
 22و  22، الفقاارات S/1994/511لالطااال  علاا  مزيااد مااو املعلومااات، انظاار  20

 .25 و
22 S/1994/538. 
23 S/1994/419. 
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  وأضااااا  أنَّاااا. تقااااال يف طريااااق التنفيااااذ الياماااار  حيااااام اتفاااااا الساااالم
زال يتعاااح إمتاااام ع لياااة   ياااع القاااوات، وأو حركاااة املقاوماااة الوطنياااة  ماااا

. تقاااادم بعااااد عاااادد مقاتليهااااا املزمااااع تساااارحيهم يف مااااوا عهم املوزامبيقيااااة  
ماام أ يتعلق بتشيير  و  الدفا  املوزامبيقياة ال يازال ال رياق طاويال   ما ويف

السل ات املوزامبيقية للتغلف علا  النتااؤ  الناشائة عاو حااالت التع يار 
وأكاد أو هلاذه . املنهجي ولبلو   وام القوات املنصاوص عليا  يف االتفااا

املساألة أمهيااة حا ااة يف إةاااد بيئاة مناساابة تفضااي إىل إجااراء االنتهابااات 
املنصاااوص فااارد  31 111عااادد القاااوات الباااالغ إوَّ   ااااؤال   وأرد . العاماااة

علي  يف االتفاا لو نفس  عدد غع كا  لتح لها مس ولياهتا كاملاة يف 
 بلااد  ساااحة موزامبيااق الشاسااعة، وأي  فااس آ اار هلااذا العاادد  ااد ياا ار

حيومة  وأضا  أوَّ . عل   در  البلد عل  الدفا  عو نفس تأاعا    عا  
 مباااادأ حتديااااد موعااااد هناااااؤي حاساااام لتج يااااع وتسااااري متامااااا   بلااااده ت يااااد

القااوات، مااع أ ااذ احلقاااؤق الساااؤد  يف امليااداو، والتقااو  الاازمين لتشاايير 
ولاااذا .  اااو  الااادفا  املوزامبيقياااة اةدياااد  واحل لاااة االنتهابياااة يف االعتباااار

بشاير معاا   يت لف أو تع ر احليومة وحركة املقاومة الوطنية املوزامبيقية
وافااق يف ا راء وايااق مااع ع ليااة ا ماام املتحااد  يف موزامبيااق بغيااة حتقيااق ت

حيومااااة بلااااده تشااااعر إوَّ   اااااؤال   واساااات رد. بشااااأو لااااذه املساااااؤر احلا ااااة
بااااااالقلق بصاااااافة  ا ااااااة إزاء احملاااااااوالت املتزايااااااد  الااااااا تقااااااوم هبااااااا حركااااااة 

الوطنياااااة املوزامبيقياااااة ماااااو أجااااار إااااااار  مسااااااؤر جدياااااد  وغريباااااة  املقاوماااااة
قاااولض ينهاااا أو تميااللتزاماااات املتعهاااد هباااا  وجاااف اتفااااا السااالم،  عاااو

ويف ااتااااام،  ااااال . تنفيااااذه وأو تفضااااي بالتااااا  إىل عوا ااااف غااااع منظااااور 
 علاااااا  الاااااارغم مااااااو عيااااااع املهااااااام املاالااااااة الااااااا تاااااانم عااااااو التحاااااادي،  إنَّاااااا
الظرو  السياسية الرؤيسية إلجناز ع لية ا مم املتحد  يف موزامبياق  فروَّ 

 وغايااة مااا يلاازم لااي مساااعد  ا طاارا . يف الو اات املناسااف باتاات مهيااأ 
علااااا  ترعاااااة إرادهتاااااا السياساااااية إىل   اااااوات ع لياااااة وتشاااااجيعها علااااا  

 .22ذلت
دور ع لياااة ا مااام إوَّ  وتيلااام رثااار الربازيااار  بااار التصاااويت، فقاااال

املتحد  يف موزامبيق حيوي يف اجملالح السياسي والعسيري، وأعرب عو 
القلااق إزاء احت ااال  فااس العنصاار العساايري لع ليااة ا ماام املتحااد  يف 

ض لله ااار ع لياااة للسااالم الاااا أوشااايت أو ا مااار الاااذي يعااار   موزامبياااق،
ويشاطر وفد بلده تقدير ا ماح العاام أو ختفايس عنصار . تتول بالنجاح

، مااو (0222) 828وأشااار إىل القاارار  .أيضااا   املشااا  أماار سااابق  واناا 
حياااص نصااا  علااا  عااادم إجاااراء  فاااس يف القاااو  اإلعالياااة لع لياااة ا مااام 

ا كاو ذلات اافاس سايحول دوو الوفااء بواليتهاا املتحد  يف موزامبيق إذ
وفااد بلااده كاااو يفضاار اختاااذ إجااراء  تلااال عااو إوَّ  ال، و ااالبشااير فعَّاا

وأضاااا  أو وفاااد بلاااده سيصاااوت ماااع . اإلجاااراء الاااوارد يف مشااارو  القااارار
اللت ااام نظاارا   مااو ناحيااة،: مشاارو  القاارار لسااببح أساساايح ذلاات م ياادا  

دم الع لية السياسية يف موزامبيق، ومو ناحية الربازير اليبع والتزامها بتق
مشاااارو  القااارار ةاااادد التاااازام اجملت اااع الاااادو   ساااااعد   وَّ  نظاااارا   أ ااارى،

________ 
22 S/PV.3375 3و  2، الصفحتاو. 

اااااالم  موزامبيااااااق يف سااااااعيها مااااااو أجاااااار حتقيااااااق واالسااااااتقرار السياسااااااي الس 
 .25الدا لي

باإلعاا  بو اف  واعتت اد  مشارو  القارار للتصاويتطتارح  وبعد ذلات
 :ما يلي نص  ، ويف(0222) 206القرار 

 ،جملس ا مو إوَّ 
تشاااااااااااريو  03املااااااااااا ر  ( 0222) 782 اااااااااااراره  إذ ي كاااااااااااد ماااااااااااو جدياااااااااااد

 وعيع  رارات  الالحقة، 0222أكتوبر /ا ول

عااااو  0222أبرياااار /نيساااااو 28يف تقرياااار ا مااااح العااااام املاااا ر   و اااد نظاااار
 موزامبيق، ع لية ا مم املتحد  يف

الم  تأكيااد ا مهياة الااا يوليهاا التفاااا رييار  وإذ العااام ملوزامبياق، ووفاااء الس 
 عيع ا طرا  بالتزاماهتا  وجف االتفاا يف حين  وحبسو نية،

علااا  جهاااود ا ماااح العاااام، ورثلااا  ااااااص، ومستشااااره ااااااص،  وإذ يثاااين
وأفراد ع لية ا مم املتحد  يف موزامبيق، يف السعي إىل تنفياذ الوالياة املوكلاة إىل 

 ، تاما   الع لية تنفيذا  

علاا  الاادور الااذي  اماات باا  منظ ااة الوحااد  ا فريقيااة، مااو  أيضااا   ذ يثاينوإ
لم   الل امل ثر اااص  مينها العام، يف تنفيذ اتفاا  العام، الس 

وإذ ي كااد مااو جدياااد أو شااعف موزامبيااق يتح ااار املساا ولية النهاؤيااة عاااو 
لم  النجاح يف تنفيذ اتفاا  العام،الس 

بااأو حاار الناازا  يف موزامبيااق مااو شااأن  ا تناعاا  أيضااا   وإذ ي كااد مااو جديااد
لم  أو يسهم يف إحالل  وا مو،الس 

ااالم  حااارز يف تنفياااذ اتفااااابالتقااادم الاااذي أت  وإذ يرحاااف العاااام، وبصاااافة الس 
 28و  27 ا اااة ماااا أعلنااا  رؤااايس موزامبياااق ماااو أو االنتهاباااات ساااتجرى يف 

 ،0222أكتوبر /تشريو ا ول

يف التنفيااااذ التااااام لاااابعس ، مااااع ذلاااات، إزاء التااااأ ع وإذ يعاااارب عااااو القلااااق
لم  اةوانف الرؤيسية مو اتفاا  العام، الس 

ريااو مااو جانااف حيومااة   ْجااوَ  احلاجااة إىل التعاااوو علاا  أوع وإذ ي كااد
موزامبياااااق وحركاااااة املقاوماااااة الوطنياااااة املوزامبيقياااااة ماااااع ع لياااااة ا مااااام املتحاااااد  يف 

 موزامبيق،  ا يف ذلت التعاوو مع عنصر الشرطة التابع هلا،
 ؛0222أبرير /نيساو 28بتقرير ا مح العام امل ر   يرحف - 0

باحملافظة عل  و ال إطالا النار، وبدء تسري  عياع  أيضا   يرحف - 2
إىل مسااتودعات إ لي يااة لألساالحة، وتنصاايف القياااد   القااوات، ونقاار ا ساالحة

 العليا، وبدء الربنام  التدري  لقو  الدفا  املوزامبيقية اةديد ؛
مرا بااااي الشااارطة التاااابعح لألمااام املتحاااد  َوزْ   ببااادء كاااذلتيرحاااف   - 3

 23املاا ر  ( 0222) 828مااو القاارار  2علاا  النحااو الااذي أذو باا  يف الفقاار  
________ 

 .5و  2املرجع نفس ، الصفحتاو  25
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 عل  تعاوو ا طرا  عل  أوعيعل قها  ، وي كد ا مهية الا0222فرباير /شباط
 ق؛مع مرا باي الشرطة التابعح لع لية ا مم املتحد  يف موزامبي  جْ وَ 

الم  عيع ا طرا  علا  أو حتارتم التزاماهتاا  وجاف اتفااا حيص - 2 الس 
 :، وبصفة  ا ةكامال    العام احرتاما  
أو تتي  لع لية ا مم املتحد  يف موزامبيق،  ا يف ذلت ملارا    (أ)

 الشرطة، إميانية الو ول دوو عواؤق إىل املناطق اااضعة لسي رهتا؛
السياسااية يف البلااد إميانيااة الو ااول أو تتااي  ة يااع القااوى  (ب)

دوو عواؤاااااق إىل املنااااااطق اااضاااااعة لساااااي رهتا، بغياااااة كفالاااااة  ياااااام نشااااااط 
 سياسي حر يف إ ليم موزامبيق بأسره؛

، بصافة  ا اة،   اة ا ماح العاام، علا  النحاو املباح يف يالحم - 5
يف أفاااراد ع لياااة ا مااام املتحاااد  َوزْ   ماااو تقرياااره، إلعااااد  25إىل  20الفقااارات 

 ال؛الفعَّ  موزامبيق، دوو اإل الل باالض ال  بواليتها عل  النحو
بااأو  0222أبرياار /نيساااو 00باارعالو رؤاايس موزامبيااق يف  يرحااف - 6

، وباساتهالل 0222أكتاوبر /تشاريو ا ول 28و  27االنتهابات ساتجرى يف 
لاد، أع ال ةنة االنتهابات الوطنية وإنشاء مياتبها اإل لي ية يف عيع أحنااء الب

علاا  إجااراء االنتهابااات يف لااذا املوعااد، مااع يعل قهااا  تأكيااد ا مهيااة الااار يياار و 
 ؛0222يوني  /حزيراو 0بدء التسجير االنتهايب يف 

إىل ا طااارا  املوزامبيقياااة تأيياااد الع لياااة االنتهابياااة،  اااا يف  ي لاااف - 7
ماااو  50ذلاات أع اااال ةناااة االنتهاباااات الوطنياااة، علاا  النحاااو املباااح يف الفقااار  

 تقرير ا مح العام؛
عاااو  لقااا ، ماااع ذلااات، حلااااالت التاااأ ع املسااات ر يف تنفياااذ  يعااارب - 8

االم  اةوانااف الرؤيسااية التفاااا  يااع وتسااري  القااوات العااام، وبصاافة  ا ااة  الس 
 واملليشاايات والقااوات شااب  العساايرية، وتشاايير  ااو  الاادفا  املوزامبيقيااة اةديااد 

( 0223) 882ماو القارار  01و ا يتفق مع الفقر  املنقَّ   للجدول الزمينوفقا  
، وي لاااف إىل ا طااارا  االمتثاااال التاااام 0223ناااوف رب /تشاااريو الثااااين 5املااا ر  

لم  ة يع أحيام اتفاا  العام؛الس 
قااد بااح رؤاايس موزامبيااق، يف لااذا الصاادد باالتفاااا الااذي عت  يشاايد - 2

الساااايد جااااواكيم شيسااااانو، ورؤاااايس حركااااة املقاومااااة الوطنيااااة املوزامبيقيااااة، الساااايد 
ااا0222أبريااار /نيسااااو 8أفونساااو دالكاماااا، يف  ر حيوماااة ، والقاضاااي باااأو تعج 

املوزامبيقياااة   ااا  موزامبياااق بتج ياااع  واهتاااا، وأو تسااارل  حركاااة املقاوماااة الوطنياااة 
 تسري   واهتا؛
ا طااااااارا  علااااااا  الوفااااااااء باملوعاااااااديو املساااااااتهدفح، ومهاااااااا  حياااااااص - 01

 0222يولياا  /متاوز 05لالنتهاااء ماو   ياع القااوات و  0222يونيا  /حزياراو 0
 للفرا  مو ع لية التسري ؛

علاا  احلاجااة إىل أو تيفاار ا طاارا  تزويااد ع ليااة ا ماام  يشااد د - 00
موزامبيااااااق باملعلومااااااات الد يقاااااة عااااااو أعااااااداد القاااااوات الااااااا   يااااااتم املتحاااااد  يف 

بعااد وأو تتااي  لع ليااة ا مام املتحااد  يف موزامبيااق إميانيااة الو ااول إىل    يعهاا
عيااع  واعااادلا العساايرية للتحقاااق ماااو املعاادات العسااايرية ومااو عااادد املقااااتلح 

فياااة بتلااات ع وأو تااازود الع لياااة بقاااواؤم وايااازالاااوا  اااارل منااااطق التج  الاااذيو ماااا
 املعدات؛

إىل ا طااارا  أو تيفااار تااادريف أ صاا  عااادد رياااو ماااو  ي لااف - 02
أيضااا   اةنااود لقااو  الاادفا  املوزامبيقيااة اةديااد   باار إجااراء االنتهابااات، وي لااف

إىل حيومااااة موزامبيااااق أو تقاااادم الاااادعم السااااو ي والتقااااين لتشاااايير  ااااو  الاااادفا  
اد  للقاااوات، وأو تبااادأ يف نقااار املوزامبيقياااة اةدياااد ،  اااا يف ذلااات ا جاااور املعتااا

 مرافق الدفا  املركزية إىل  يادهتا؛
عااو تقااديره لل  ليااة املتحااد  لربي انيااا العظ اا  وآيرلناادا  يعاارب - 03

الشا الية وفرنساا والربتغااال ملساامهتها يف إنشااء  ااو  الادفا  املوزامبيقياة اةديااد ، 
اإلضاااااافية يف لاااااذا  اه ماااااو عاااااروض لل سااااااعد ا دمتااااا ابوي ملااااااااااااااا وزمبااااااااوإلي الي
 الصدد؛
يف جمااال إزالااة ا لغااام ومااا يتصاار احملااَرز  علاا  أمهيااة التقاادم يشااد د - 02

ب  مو تدريف يف موزامبيق، ويرحف باعتزام ا مح العام التعجير بتنفيذ برنام  
ا مم املتحد  يف لذا اجملال ويعرب عو تقديره للبلداو الا  دمت مسااعد  يف 

 لذا الصدد؛
اجملت ع الدو  أو يقادم املسااعدات املالياة الالزماة لتيساع  يناشد - 05

اااااالم  تنفيااااااذ اتفاااااااا تربعااااااات ماليااااااة إىل الصااااااندوا أيضااااااا   العااااااام، وأو يقاااااادمالس 
االسااتئ اين لل ساااعد  التقنيااة والصااندوا االسااتئ اين اااااص لتقااد  املساااعد  

 إىل ا حزاب السياسية املسجلة؛
ة اجملت ااااااع الاااااادو  الحتياجااااااات مااااااع التقاااااادير اسااااااتجاب يالحاااااام - 06

موزامبيق مو املساعد  اإلنسانية ويناشد اجملت ع الدو  موا لة تقاد  املسااعد  
االم  املناساابة والعاجلااة لتنفيااذ الااربام  اإلنسااانية املضاا لع هبااا يف إطااار اتفاااا الس 

 العام؛
تشجيع  لل جت ع الدو  عل  تقاد  املسااعد   ي كد مو جديد - 07
 عاجلة لتنفيذ   اة تساري  القاوات بو افها مي لاة للجهاود املبذولاةاملناسبة وال

 يف إطار برنام  املساعد  اإلنسانية؛حاليا  
علاااااا  اةهااااااود الااااااا تبااااااذهلا ا ماااااام املتحااااااد ، والوكاااااااالت  يثااااااين - 08

املتهصصاااة، والوكااااالت اإلنساااانية ا  ااارى العاملاااة يف موزامبياااق، وحياااص عياااع 
لة تيساااااع إميانياااااة و اااااوهلا دوو عواؤاااااق إىل ا طااااارا  املوزامبيقياااااة علااااا  موا ااااا

السياو املدنيح احملتاجح وموا لة التعااوو ماع مفوضاية ا مام املتحاد  لشا وو 
الالجئااااح والوكاااااالت اإلنسااااانية ا  اااارى يف تنفيااااذ الااااربام  اةاريااااة الراميااااة إىل 

 املساعد  عل  إعاد  توطح املشرديو والالجئح املتبقح؛

ياة ع لياة ا مام املتحاد  يف موزامبياق لفارت  أ اع   دياد وال يقارر - 02
 22و  22باااحلجم املبااح يف الفقاارات  0222نااوف رب / تشااريو الثاااين 05حاا  
بقيااااام  ، رلنااااا  0222أبريااار /نيساااااو 28ماااو تقرياااار ا مااااح العاااام املاااا ر   25و 

جملااس ا مااو باسااتعراض حالااة واليااة ع ليااة ا ماام املتحااد  يف موزامبيااق حبلااول 
عل  أساس تقرير يقدم  ا ماح العاام علا  النحاو املباح  0222يولي  /متوز 05

حبلااااااااااول وأيضااااااااااا   أبرياااااااااار،/ نيساااااااااااو 28مااااااااااو تقريااااااااااره املاااااااااا ر   55يف الفقااااااااار  
 عل  أساس تقرير الحق يقدم  ا مح العام؛ 0222سبت رب /أيلول 5

إىل ا ماح العاام أو ييفار إبقااء جملاس ا ماو علا  علاام  ي لاف - 21
لم  يذ اتفااظام بتنفابانت  ري  القوات؛اة بتج يع وتسااافة  ا صالعام، وبالس 

 .أو يتبقي املسألة  يد نظره النشط يقرر - 20
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حيوماااة إوَّ  وتيلااام رثااار الوالياااات املتحاااد  بعاااد التصاااويت، فقاااال
بلده تتو ع مو اةانبح أو يتعاونا مع ع لياة ا مام املتحاد  يف موزامبياق 

املتبقياااة الاااا ستسااارلح يف منااااطق التج ياااع يف التحقاااق ماااو عااادد القاااوات 
ويف املوا ع  ارل مناطق التج يع عل  حد ساواء، وأو يفعاال كار ماا يف 

 الصااااااااعوبات القاؤ ااااااااة يف وأضااااااااا  أوَّ . وسااااااااعه ا للتعجياااااااار بتساااااااارحيها
و اااا أو التهلاااال  أيضاااا ، يتصااار بتشااايير اةاااي  اةدياااد تثاااع القلاااق ماااا

مو موزامبيق، ينبغاي النظار بتاأو واال تصاد الراكد مها التهديد احلقيقي  
ويي اااو مصااادر آ ااار للقلاااق يف . يف إنشااااء جاااي  وطاااين جدياااد أ اااغر

االفتقار الظالر إىل التعاوو الذي يواجه  مرا بو الشرطة املدنياة التاابعوو 
. لع ليااااة ا ماااام املتحااااد  يف موزامبيااااق مااااو ساااال ات الشاااارطة املوزامبيقيااااة

تحااد  دور أساسااي يف مساااعد  ولعنصاار الشاارطة املدنيااة التابعااة لألماام امل
الشاارطة املوزامبيقيااة علاا  هتيئااة الظااارو  الالزمااة إلجااراء انتهابااات حااار  

 .26عها بير طريقة رينةزْ ومنصفة، وةف تسهير وَ 
القرار الاذي اختاذه جملاس ا ماو للتاو  وذكر رثر االحتاد الروسي أوَّ 

ي لف بوضوح إىل ال رفح املوزامبيقيح التعجير بالتنفيذ اليامر التفاا 
بتج ياع وتساري  املتعل قاة  ومو املساؤر ذات ا مهية ااا ة تلت. السلم

وأكاد يف لاذا الصادد أمهياة أحياام القارار . القوات وإنشاء جي  جديد
اال اااااتالالت فعَّاااااال  صاااااححا علااااا  حناااااوالااااا حتاااااص ال ااااارفح علااااا  أو ي

لع لياة احملادَّد  والتفاوتات، والا تدعو ال رفح إىل التقيد باةدول الزمين
الساالم، الااذي سيساااعد علاا  تعزيااز منااا  الثقااة والتعاااوو بينهااا يف لااذه 

 .27املرحلة اهلامة مو مراحر التسوية
 ذ توا  الذي اختت القرار إوَّ  بصفت  رثر نيجعيا،متحداا   ،و ال الرؤيس

حماق يف  أوال ، فهاو، .أيضاا   جدا     يأت يف حين  فقط بر لو  رار سليم
دياااااد والياااااة ع لياااااة ا مااااام املتحاااااد  يف موزامبياااااق إىل ماااااا بعاااااد موعاااااد  

  أنَّاا اانيااا ، .السااتقرار ا وضااا  كافيااا    االنتهابااات وذلاات ليااي يتااي  و تااا  
أو  -الوطنياة املوزامبيقياة حركة املقاوماة و صو ا   -ي لف إىل ال رفح 

ااا كاااامال    ميتاااثال امتثااااال   ال بتج ياااع ة ياااع أحياااام اتفااااا السااالم، وأو يعج 
ما يتعلاق  ، يناشد القرار ال رفح، يفاالثا  . القوات وبوتع  تسري  القوات

بقااو  الاادفا  املوزامبيقيااة، أو ييفااال تاادريف أكاارب عاادد ريااو مااو اةنااود 
مرا بااااي الشااارطة باااَوزْ   ، يرحاااف القااارارا  أ اااع .  بااار أو  ااارى االنتهاباااات

 828ماااو القااارار  2التاااابعح لألمااام املتحاااد  ك اااا أذنااات باااذلت الفقااار  
، وي كااااد علاااا  ا مهيااااة الااااا 0222فرباياااار /شااااباط 23املااا ر  ( 0222)

يوليهااااا اجمللااااس للتعاااااوو التااااام مااااو جانااااف ال اااارفح مااااع مرا باااااي الشاااارطة 
 .28مبيقالتابعح لع لية ا مم املتحد  يف موزا

________ 
 .6املرجع نفس ، الصفحة  26
 .00املرجع نفس ، الصفحة  27
 .02املرجع نفس ، الصفحة  28

بيااااااو ماااااو (: 3216اةلساااااة ) 0222يوليااااا  /متاااااوز 02املااااا ر   المقررررررر
 الرؤيس

 5املا ر  ( 0222) 206باالقرار وع اال   ،0222يولي  /متوز 7يف 
عاو ع لياة تقريارا   ا ماح العاام إىل جملاس ا ماو ادَّم  ،0222ماايو /أيار

ول منهاااا اةاااد تنااااول فيااا  بالتفصاااير أماااورا   22ا مااام املتحاااد  يف موزامبياااق
 .الزمين إلغالا البعثة وسحف أفرادلا العسيريح واملدنيح

 وأفااااد ا ماااح العاااام يف التقريااار عاااو إحاااراز تقااادم كباااع، ال ساااي ا يف
 يتعلق باالنتهابات، الا تسع، بصفة عاماة، ا ع اال التحضاعية هلاا ما

وأوضااااا  أو تساااااجير الناااااا بح بااااادأ يف . للجااااادول الااااازمين احملاااااددوفقاااااا  
  غع أنَّ . رضية، وأو لذه الع لية متضي بصور  مت 0222يوني  /حزيراو 0

أعااارب عاااو  لقااا  إزاء التاااأ ع يف   ياااع القاااوات وتسااارحيها ويف تااادريف 
جملس ا ماو حاص ال ارفح  وأشار إىل أوَّ . أفراد اةي  اةديد وتشييل 

علا  الوفااء باملوعاديو املساتهدفح ( 0222) 206املوزامبيقيح يف  راره 
 05لالنتهاااااااء مااااااو   يااااااع القااااااوات و  0222يونياااااا  /حزيااااااراو 0ومهااااااا 
ويف حااح  بلاات حركااة . لالنتهاااء مااو ع ليااة التسااري  0222يولياا  /متااوز

احليوماة أعلنات أهناا فاروَّ  املقاومة الوطنية املوزامبيقية املوعديو النهاؤيح،
ا لاو يتسال هلاا الوفاااء باملوعاديو املساتهدفح اللااذيو حاددمها اجمللاس وأهناا

 05يوليا  ومااو تساارحيها حبلااول /متااوز 0ساتنتهي مااو   يااع  واهتاا حبلااول 
  مااااو وذكاااار ا مااااح العااااام يف لااااذا الصاااادد أنَّاااا. 0222أغساااا س /آب

احلت اااااي التعجيااااار بتج ياااااع القاااااوات وتساااااري   اااااوات ال ااااارفح، بدرجاااااة 
مو   ر وجود وحذَّر  .دمو أجر الوفاء باملوعد النهاؤي احملدَّ  ،ملحودة

 موزامبياااق أانااااء فااارت  االنتهاباااات، يف حالاااة عااادم إمتاااام االااااة جياااو  يف
  ياااع وتساااري   ااااوات احليوماااة وحركاااة املقاومااااة الوطنياااة املوزامبيقيااااة يف 
حدود املواعيد املتفق عليها وبقاء عدد كبع مو اةنود الذيو و ع عليهم 
اال تياااار ماااو أجااار االنضااا ام إىل  اااوات الااادفا  املوزامبيقياااة يف منااااطق 

لالسااتقرار، وبالتاااا  هتدياادا    ااعا  يشااي ر  لااذا  اادإوَّ  و ااال .التج يااع
 .ل ي حليومة جديد إلجراء انتهابات حر  ونزيهة والتشيير الس  

  مو املقرر بدء سحف ا فراد العسيريح وأشار ا مح العام إىل أنَّ 
واملاااادنيح التااااابعح لع ليااااة ا ماااام املتحااااد  يف موزامبيااااق بعااااد انتهابااااات 

أكتاااااوبر مباشااااار  واالنتهااااااء ماااااو ذلااااات  بااااار هناياااااة كاااااانوو /ولتشاااااريو ا 
  الحاااام أو   ااااة االنسااااحاب مشااااروطة غااااع أنَّاااا. 0225يناااااير /الثاااااين
ااا( أ: )يلاااي  اااا  27ل ية وحااار  ونزيهاااة يف النجااااح يف إجاااراء انتهاباااات س 
إعااااالو نتاااااؤ  االنتهابااااات ( ب)؛ 0222أكتااااوبر /تشااااريو ا ول 28 و

 اماااااة إ )ل)؛ 0222ناااااوف رب /لثااااااينتشاااااريو ا 02يف موعاااااد ال يتجااااااوز 
وإذا احتاااال ا مااار إجااراء ا ااارتا  اااااو . دحيومااة جدياااد  يف الو ااات احملاادَّ 

النتهاااااب الاااارؤيس،  ااااد يلاااازم أو يقااااوم اجمللااااس بتعاااادير اةاااادول الاااازمين 
 .النسحاب عنا ر معينة مو ع لية ا مم املتحد  يف موزامبيق

________ 
22 S/1994/803. 
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، أدرل 0222يولياااااا  /متااااااوز 02، املعقااااااود  يف 3216ويف اةلساااااة 
وعقاف إ ارار جادول . جملس ا مو يف جدول أع الا  تقريار ا ماح العاام

طلباا ، إىل املشاااركة يف بناااء  علاا   ا ع ااال، دعااا اجمللااس رثاار موزامبيااق،
اااااا   مث. املنا شااااااة باااااادوو أو ييااااااوو لاااااا  احلااااااق يف التصااااااويت الاااااارؤيس وجَّ

زامبيق نظر أعضاء اجمللس إىل نص رسالة موجَّهة مو رثر مو ( باكستاو)
 دمااا  رؤااايس وفاااد احليوماااة إىل ةناااة بياناااا   حييااار هباااا 51إىل ا ماااح العاااام

يولياا  /متااوز 2و ااال إطااالا النااار أاناااء اجت اعهااا املعقااود يف مااابوتو، يف 
لم  ، بشأو ع لية0222    اد أنَّا وأعلاو الارؤيس. اةارية يف موزامبياقالس 
اجمللااس، بااأو مااا بااح أعضاااء  يفأتجرياات  الااا لاا ، عقااف املشاااوراتأتذو 

 :50يد  بالبياو التا  نيابة عو اجمللس
يولياا  /متااوز 7يالحاام جملااس ا مااو مااع التقاادير تقرياار ا مااح العااام املاا ر  

ويثااااين اجمللااااس علاااا  امل ثاااار . عااااو ع ليااااة ا ماااام املتحااااد  يف موزامبيااااق 0222
اااااص لألمااح العااام وعلاا  أفااراد ع ليااة ا ماام املتحااد  يف موزامبيااق ةهااودلم 

لم  مو شأهنا دعم تنفيذ اتفاا الا ويعارب عاو اسات رار . العام يف موزامبياقالس 
 .متتعهم  ساند  اجمللس الياملة

ااااالم  يف تنفياااااذ اتفااااااااحملاااااَرز  ويرحاااااف اجمللاااااس بالتقااااادم اليباااااع العاااااام، الس 
أن  ال يزال يشعر بالقلق الست رار تأ ر تنفيذ إالَّ  سي ا يف اجملال االنتهايب، ال

ويسااور اجمللاس القلاق بشاير  ااص إزاء . الرؤيساية ماو االتفااابعس اةوانف 
حاااالت التااأ ع الااا مااا زالاات حتاادع يف تسااري  القااوات وتشاايير  ااو  الاادفا  

اجمللاااس دعوتااا  الاااوارد  يف القااارار ييااار ر  ويف لاااذا الصااادد،. املوزامبيقياااة اةدياااد 
 كااامال    بااأو متتثار ا طاارا  امتثاااال   0222مااايو /أيااار 5املا ر  ( 0222) 206

 .ة يع أحيام االتفاا
 05وماااااااااو الضاااااااااروري إجنااااااااااز ع لياااااااااة تساااااااااري  عياااااااااع القاااااااااوات حبلاااااااااول 

، علااا  حناااو ماااا اتفقااات عليااا  ا طااارا ، وأو ياااتم علااا  0222أغسااا س /آب
النحو املالؤم التغلف بسارعة ومروناة،  بار إجاراء االنتهاباات، علا  الصاعوبات 

 لقوامهااا املتفااق علياا    طبقااا  الااا تعاارتض تشاايير  ااو  الاادفا  املوزامبيقيااة اةديااد
لم  التفااوفقا    .العامالس 

بتساااليم مااا  را   ويرحاااف اجمللاااس بقااارار احليوماااة املوزامبيقياااة الاااذي أعلنتااا 
فيهااا املعاادات واملنشااآت، امل لوكااة للقااوات املساالحة املوزامبيقيااة  املوجااودات،  ااا

وي كااد ، 0222أغساا س /آب 05إىل  ااو  الاادفا  املوزامبيقيااة اةديااد  حبلااول 
يلاازم مااو دعاام إلنشاااء  ااو  الااادفا   مااو جديااد أمهيااة أو تقاادم احليومااة كاار ماااا

 .املوزامبيقية اةديد 
وي كد اجمللس ما إل الح املناطق الا تساينها أعاداد كباع  ماو العاؤاديو 

. إلزالاة ا لغاامال فعَّا مو أمهية بالنسبة لع لية السلم،  اا يف ذلات تنفياذ برناام 
حياص علا  إياالء أولوياة عالياة  نشا ة إزالاة ا لغاام والتادريف ويف لذا الصدد، 

 .املتصر هبا

________ 
51 S/1994/806. 
50 S/PRST/1994/35. 

،  اااارر  ديااااد واليااااة ع ليااااة ا ماااام (0222) 206إو اجمللااااس، يف  ااااراره 
، 0222ناااااوف رب /تشاااااريو الثااااااين 05املتحاااااد  يف موزامبياااااق لفااااارت  أ اااااع  حااااا  

 28و  27ورحاااااف بااااارعالو رؤااااايس عهورياااااة موزامبياااااق إجاااااراء االنتهاباااااات يف 
ولاو ي كاد ماو جدياد ا مهياة الاا يوليهاا إلجاراء . 0222أكتوبر /تشريو ا ول

االنتهابات يف لذه املواعيد، ك ا ي كد عل  احلاجة إىل اختااذ   اوات إضاافية 
  ال جمااال ملزيااد وي كااد اجمللااس، يف لااذا الصاادد، أنَّاا. حا ااة لتحقيااق لااذه الغايااة

. لااادفا  املوزاميبقياااة اةدياااد ماااو التاااأ ع يف ع لياااة التساااري  ويف تشااايير  اااو  ا
ويتو ع اجمللس أو توا ر ا طرا  تعاوهنا مع ع لية ا مم املتحد  يف موزامبيق 

لم  ومع بعضها البعس لض او تنفيذ اتفاا  .العام باليامر ويف حين الس 
وي كااد اجمللااس ماار  أ اارى أمهيااة امتااداد اإلدار  املدنيااة لتشاا ر عيااع أحناااء 

ويف لاذا . لت أمر ضاروري إلجاراء انتهاباات حار  ونزيهاةموزامبيق باعتبار أو ذ
الصااادد، ي كاااد ماااو جدياااد ناااداءه إىل عياااع ا طااارا ، و ا اااة حركاااة املقاوماااة 
الوطنية املوزامبيقية، ليي تتي  ة يع القوى السياسية يف البلد الو ول امليساور 

ياة يف مل ارساة النشااط السياساي حبر ضا انا   إىل املناطق الا تقع حتت سي رهتا،
 .عيع أحناء موزامبيق

ويعااارب اجمللاااس عاااو اعتزامااا  تأيياااد نتااااؤ  االنتهاباااات شاااري ة أو تشاااهد 
تقااااارير ا ماااام املتحااااد  بأهنااااا حاااار  ونزيهااااة، ويااااذكلر عيااااع ا حاااازاب املوزامبيقيااااة 

لم  بالتزامها  وجف اتفاا  .كامال    العام بأو حترتم النتاؤ  احرتاما  الس 
ة، يف الو ااااااات املناساااااااف، إىل موزامبياااااااق وساااااااينظر اجمللاااااااس يف إيفااااااااد بعثااااااا

االم  بر لضاا او تنفيااذ اتفااااللتباحااص مااع ا طاارا  بشااأو أفضاار الستاا العااام الس 
ويف حيناا ، وإجااراء االنتهابااات يف املواعيااد املتفااق عليهااا و وجااف  كااامال    تنفيااذا  

 .الشروط الوارد  يف االتفاا
إىل  وسيوا ااار اجمللاااس ر اااد الت اااورات يف موزامبياااق عاااو كثاااف، وي لاااف

 .ا مح العام أو ييفر إبقاءه عل  علم بالت ورات بانتظام

 مذكر  مو الرؤيس: 0222أغس س /آب 2امل ر   رررررررالمق

، أبلاااغ رؤااايس جملاااس 022252أغسااا س /آب 2يف ماااذكر  م ر اااة 
 : ا يلي ا مو ا مح العام

يتشااار  رؤااايس جملاااس ا ماااو باااأو يشاااع إىل البيااااو الاااذي أدىل بااا   - 0
 ، يف0222يوليااااا  /متاااااوز 02، املعقاااااود  يف 3216اجمللاااااس يف جلسااااات  رؤااااايس 

تقريااار ا ماااح العاااام عاااو ع لياااة : احلالاااة يف موزامبياااق”يتصااار بالبناااد املعناااوو  ماااا
 .“ا مم املتحد  يف موزامبيق

وأشاااااار البيااااااو، بصااااافة  ا اااااة، إىل أو جملاااااس ا ماااااو ساااااينظر يف  - 2
ق للتباحااااص مااااع ا طاااارا  مسااااألة إيفاااااد بعثااااة، يف و اااات مناسااااف، إىل موزامبياااا

الم  بشاأو أفضاار طريقاة لضاا او تنفياذ اتفاااا ويف الو اات  كااامال    العااام تنفياذا  الس 
 . املناسف

________ 
52 S/1994/931. 
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. لااذلت القاارار، عقااد الاارؤيس مشاااورات مااع أعضاااء اجمللااسووفقااا   - 3
ويف أعقاب تلت املشاورات، وافق ا عضااء علا  أو تغاادر البعثاة إىل موزامبياق 

ملااد  تاادوم حااوا  وسااة أيااام، وعلاا  أو تتااألال ، 0222أغساا س /آب 6يف 
االحتاااااد الروسااااي، والربازياااار، : ماااو تسااااعة مااااو الاااادول ا عضاااااء يف اجمللاااس لااااي
 اااااااو، ونيجعيااااااا، ونيوزيلناااااادا، واة هوريااااااة التشااااااييية، وجيبااااااوي، والصااااااح، وعت 

 . والواليات املتحد  ا مرييية
 : وستقوم البعثة، يف علة أمور

ماة موزامبياق، وحركاة املقاوماة الوطنياة املوزامبيقياة بربال   اد  حيو  ( أ )
ااالم  بقلاااق جملاااس ا ماااو إزاء التاااأ عات يف تنفياااذ اةواناااف الرؤيساااية التفااااا الس 

 العام يف موزامبيق؛
بالتأكياااد علااا  ضااارور  االنتهااااء ماااو تساااري  عياااع القاااوات حبلاااول  (ب)
 ، ك ا اتفق عل  ذلت ا طرا ؛0222أغس س /آب 05

لاااا  ضاااارور  ضاااا او ا طاااارا  إلجااااراء االنتهابااااات يف بالتأكيااااد ع (ل)
 املواعيد املتفق عليها و وجف الشروط املنصوص عليها يف االتفاا؛ 

بالتأكيد عل  عزم اجمللس عل  إ رار نتاؤ  االنتهاباات شاري ة أو  (د)
 تفيد ا مم املتحد  بأهنا حر  وعادلة؛

ااااالم ال بتاااااذكع عياااااع ا طااااارا  بالتزامهااااااا  وجاااااف اتفااااااا (لا) العااااااام س 
 باالحرتام اليامر لنتاؤ  االنتهابات؛

بالتأكياااد علااا  الااادعم اليامااار الاااذي يقدمااا  جملاااس ا ماااو ةهاااود  (و)
 ا مح العام ورثل  اااص؛

 . بتقد  تقرير إىل اجمللس ع ا تو لت إلي  البعثة  الل زيارهتا (ز)

بيااااو ماااو (: 3222اةلساااة ) 0222سااابت رب /أيلاااول 7املااا ر   رررالمقررر
 الرؤيس

( 0222) 206بااااااالقرار وع ااااااال   ،0222أغساااااا س /آب 26يف 
تقرياارا   ا مااح العااام إىل جملااس ا مااو اادَّم  ،0222مااايو /أيااار 5املاا ر  

احملاَرز  و اال فيا  التقادم 53الحقا عو ع لية ا مم املتحاد  يف موزامبياق
لم  يف تنفيذ ع لية  وركاز ا ماح العاام يف التقريار. واحلالة يف موزامبياقالس 

إىل  7علااا  بعثاااة جملاااس ا ماااو الاااا زارت موزامبياااق يف الفااارت  ماااو أيضاااا  
جاادا   البعثااة كاااو هلااا تااأاع إةااايب أوَّ  ، ذاكاارا  0222أغساا س /آب 02

اااالم  علاااا  ع ليااااة وأناااا  يتفااااق متااااام االتفاااااا مااااع البعثااااة يف كثااااع مااااو الس 
 . والتو يات املعروضة عل  اجمللساملالحظات 

 عوبات مو الاا أشاار إليهاا عدل     د تذليرح العام إنَّ اااال ا مااو 
يف تقاااااريره السااااابقة، وأتجناااازت ع ليااااة   يااااع اةنااااود التااااابعح لل اااارفح، 

ااذ عاادد مااو . و ارباات ع ليااة تسااري  لاا الء اةنااود علاا  االنتهاااء و ااد اختت
ةديد، ود تسجير أكثر مو االاة أربا  القرارات بشأو تشيير اةي  ا

ويف الو ااات . العااادد املقااادر للناااا بح املااا للح للتصاااويت يف االنتهاباااات
________ 

53 S/1994/1002. 

ذاتاااا ، يوجااااد  لااااق متزايااااد بشااااأو احلالااااة ا منيااااة يف البلااااد، الااااا أ ااااذت 
بااااالعنال  تتاااادلور يف ا شااااهر ا  ااااع ؛ وتااااواتر حاااادوع الشااااغف مقرونااااا  

 . وتزايد النشاط اإلجرامي وأع ال السلف ،وسط اةنود
وذكاار ا مااح العااام أو املرحلااة االنتقاليااة الااا كاناات موزامبيااق متقبلااة 

ولي تستلزم  بر كر شيء التحلي باال تدار . عليها ليست مرحلة يسع 
ومو املهم باملثار كفالاة تاوافر . السياسي وااللتزام باستيعاب ش  املصا 

ويت لاف لاذا باذل اةهاد بعازم اابات . ستقر  يف البلدا حوال ا منة وامل
ملوا لة تدريف جاي  وطاين  اوي و هيازه علا  النحاو املالؤام والنهاوض 

املسااااا وليات    أكاااااد علااااا  أوَّ ويف حاااااح أنَّااااا.  ساااااتوى الشااااارطة الوطنياااااة
دعا املاحنح إىل فرنَّ   ا ساسية يف لذا الصدد تقع عل  كالر احليومة،

إوَّ  و ااال. ذيو اجملااالح حاا  بعااد إمتااام االنتهاباااتتقااد  املساااعد  يف لاا
وضاع الرتتيبااات املناسابة للتنساايق باح عيااع أيضااا   ماو املهام أمهيااة حا اة

الاااربام  اإلنساااانية واإلنعاشاااية  اااالل مرحلاااة االنتقاااال بعاااد رحيااار ع لياااة 
ويف لااااذا الصاااادد أشااااار إىل أو مشاااااورات . ا ماااام املتحااااد  يف موزامبيااااق

ا مم املتحد  لتنسيق املساعد  اإلنسانية ووكااالت ستجري بح ميتف 
لتلات الفعَّاال  ماع احليوماة واملااحنح ليفالاة التنفياذوأيضاا   ا مم املتحد 

 . الربام 
  ماع ا ارتاب ع لياة الساالم ماو مرحلتهاا أنَّ أيضا   وأكد ا مح العام

النهاؤيااة، ساايتعح علاا  عيااع ا طاارا  املعنيااة يف موزامبيااق أو تضاااعال 
وذكلار . جهودلاا الرامياة إىل كفالاة إجاراء االنتهاباات بأسالوب حار ونزيا 

عياااع ا طااارا  بالتزاماهتاااا الاااا تفااارض عليهاااا احااارتام نتااااؤ  االنتهاباااات 
ا ماام املتحااد  مااو جانبهااا، عا ااد  العاازم علاا  موا االة الع اار إوَّ  و ااال

اااالم  بنشاااااط مااااو أجاااار التنفيااااذ التااااام التفاااااا وتيسااااع جهااااود شااااعف الس 
 . بيق الرامية إىل الو ول بذلت إىل  امتة ناجحةموزام

موجَّهااة إىل رؤاايس  022252أغساا س /آب 22ويف رسااالة م ر ااة 
جملس ا مو، أحال رثلو االحتااد الروساي والربازيار واة هورياة التشاييية 

 او ونيجعيا ونيوزيلندا والواليات املتحد  ا مرييياة وجيبوي والصح وعت 
بعثة جملس ا مو املنشأ  ع ال  بالبياو الذي أدىل إىل جملس ا مو تقرير 

. 0222يوليا  /متاوز 06املعقاود  يف  3216ب  رؤيس اجمللس يف اةلسة 
 0222أغساااااااا س /آب 02إىل  7و ااااااااد زارت البعثااااااااة موزامبيااااااااق مااااااااو 

. 55للصاااااالحيات الاااااا  ررلاااااا جملاااااس ا ماااااووفقاااااا   واضااااا لعت بع لهاااااا
عقااد اجت اعااات مااع ، مااو بااح أمااور أ اارى، 56وتضاا و برنااام  ع لهااا

 06رؤيس موزامبيق، ورؤيس حركة رينامو، ورؤيس جبهة فريلي و، ورثلي 
وكباار ماودفي ع ليااة ا مام املتحاد  يف موزامبيااق،  57آ اار مساجال   حزباا  

وسفراء البلداو ا عضاء يف جملس ا مو وسفراء البلاداو ا فريقياة ورثار 
________ 

52 S/1994/1009. 
55 S/1994/931. 
 .، املرفق ا ولS/1994/1009انظر  56
 .املرجع نفس ، املرفق الثالص 57



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

 

بتنفيذ املتعل قة  ع املساؤروت ر ت البعثة إىل عي. منظ ة الوحد  ا فريقية
ااالم  اتفااااا العاااام،  اااا يف ذلااات ع لياااة التساااري ، وتياااويو  اااو  الااادفا  الس 

املوزامبيقيااة، واملساااؤر املتصاالة باالنتهابااات، واملشاااكر ا منيااة، واملساااؤر 
اإلنساانية واملتعلقاة باالالجئح، وإزالاة ا لغااام، والعال اة باح ع لياة ا ماام 

احليومااة ودور لااذه الع ليااة بعااد االنتهابااات ويف املتحااد  يف موزامبيااق و 
 واساات عت البعثااة كااذلت إىل. 0222نااوف رب /تشااريو الثاااين 05مااا بعااد 
 . طلبات لل ساعد عدل  

عاااو سااارعة ع لياااة السااالم، ال ساااي ا  إةابياااا   وكولنااات البعثاااة ان باعاااا  
مااااا يتعلااااق بع ليااااة التسااااري  لينهاااااا ذكاااارت وجااااود  ااااعوبات تتعلاااااق  يف

. دفا  املوزامبيقية وحااالت التاأ ر يف برناام  إزالاة ا لغاامبتشيير  و  ال
ويف لاااذا الصااادد، أو ااات البعثاااة باااأو يسااااعد اجملت اااع الااادو  موزامبياااق 
بعاادد إضاااايف مااو املااادربح لقااو  الااادفا  املوزامبيقيااة وببقااااء معاادات إزالاااة 

ت البعثااة عااو شااعورلا باالرتياااح اللتاازام ا طاارا  . ا لغااام يف البلااد وعااربل
جملااس ا مااو يياار ر  وأو اات بااأو. راء االنتهابااات يف املوعااد املقااررباارج

دعوتا  لألطارا  إىل احاارتام نتااؤ  االنتهابااات ما  أعلااو اجملت اع الاادو  
وبرميااااو جملاااس ا ماااو كاااذلت أو يشاااجع . أهناااا انتهاباااات حااار  ونزيهاااة

ا طرا  عل  التو ار إىل تفاالم يع ار علا  تعزياز االساتقرار واالحارتام 
 . الدميقراطية يف الفرت  الالحقة لالنتهاباتلقواعد 

، أدرل 0222سااابت رب /أيلاااول 7، املعقاااود  يف 3222ويف اةلساااة 
. جملس ا مو يف جدول أع ال  تقريري ا ماح العاام وبعثاة جملاس ا ماو

طلبا ، بناء  عل   وبعد إ رار جدول ا ع ال، دعا اجمللس رثر موزامبيق،
ووجَّا   .دوو أو يياوو لا  احلاق يف التصاويتبإىل املشاركة يف املنا شات 

أنا   اد أتذو  وأعلوانتباه أعضاء اجمللس إىل تقرير البعثة ( إسبانيا)الرؤيس 
ما بح أعضاء اجمللس، بأو يد  بالبياو  يفأتجريت  ل ، عقف مشاورات
 :58التا  نيابة عو اجمللس

أغسااااا س /آب 26يرحاااااف جملاااااس ا ماااااو بتقريااااار ا ماااااح العاااااام املااااا ر  
ماع التقادير باالتقرير عل اا   عو ع لية ا مم املتحد  يف موزامبيق وحيايط 0222

والعرض الشفوي اللذيو  دمته ا البعثة الا أوفد بلدلا إىل موزامبياق للتباحاص 
لم  مع ا طرا  بشأو أفضر طريقة لض او تنفيذ اتفاا  كاامال    العام تنفياذا  الس 

حقيقهاا ألادافها، علا  حناو ماا حادده ويثاين علا  البعثاة لت. ويف الو ت املناسف
 .0222أغس س /آب 2بياو رؤيس اجمللس يف 

ويعاارب جملااس ا مااو عااو ارتياحاا ، يف الو اات الاارالو، لله اا  الااا تسااع 
. هباااا ع لياااة السااالم،  اااا يف ذلااات تساااري  عياااع القاااوات الاااذي ساااييت ر  ريباااا  

االم  بااأو ياات يو املوزامبيقيااوو مااو حتقيااق غايااات ع ليااة حااذرا   ويباادي تفاااوال   الس 
 . بتحقيق الدميقراطية والسلم الداؤم وإ امة حيومة مس ولة ومتثيلية يف بلدلم

ويرحااااف جملااااس ا مااااو بتأكيااااد زع اااااء ا حاااازاب السياسااااية الرؤيسااااية يف 
ورية موزامبيق واللجنة الوطنية لالنتهابات التزاماهتم باختاذ عياع اا اوات الضار 

، 0222أكتااااوبر /تشااااريو ا ول 28و  27لضاااا او إجااااراء االنتهابااااات يااااومي 
وي كد عل  أمهية ض او أو تش ر ع لياة تساجير الناا بح . عل  النحو املقرر
________ 

58 S/PRST/1994/51. 

وعلاا  ا حاازاب الااا يساااورلا القلااق بشااأو . أكاارب عاادد ريااو مااو املااوزامبيقيح
لجناااااااة الوطنياااااااة تنفياااااااذ الع لياااااااة االنتهابياااااااة أو تقاااااااوم  تابعتهاااااااا ماااااااو  اااااااالل ال

اعتزاماا  تأييااد نتاااؤ  االنتهابااات املوزامبيقيااة جمااددا   وي كااد اجمللااس. لالنتهابااات
ر عياااااع شااااري ة أو تعلاااااو ا مااااام املتحااااد  أهناااااا انتهاباااااات حاااار  ونزيهاااااة، وياااااذك  

االم  ا طاارا  بالتزامهااا  وجااف اتفاااا  العااام بااأو حتاارتم بالياماار لااذه النتاااؤ الس 
 . عو مبادئ الدميقراطيةفضال  

ميياااو يف تشاااايير  ويعياااد جملاااس ا ماااو تأكيااااد أمهياااة الشااارو  بأساااار  ماااا
ماااو  ويالحااام ماااع االرتيااااح أو كاااال  . وتااادريف  اااو  الااادفا  املوزامبيقياااة اةدياااد 

 اد  بلتاا أو يياوو ( رينامو)حيومة موزامبيق وحركة املقاومة الوطنية املوزامبيقية 
مااااع  يااااود التاااادريف  وزامبيقيااااة اةديااااد  مت اشاااايا  احلجاااام ا و  لقااااو  الاااادفا  امل

والتودياااال يف  اااالل الفااارت  الساااابقة لالنتهاباااات، ويشاااجع حيوماااة موزامبياااق 
علاااا  التعجياااار بامتااااام نقاااار مااااا يلاااازم مااااو ساااال ة وأ ااااول رأ اليااااة مااااو القااااوات 

وياادعو اجمللاس الادول ا عضاااء . املسالحة املوزامبيقياة إىل  ااو  الادفا  املوزامبيقياة
سااااعد  علااا  تاااوفع التااادريف العسااايري واملعااادات املالؤ اااة لقاااو  الااادفا  إىل امل

 . املوزامبيقية
ويعارب جملاس ا ماو عاو تقاديره لألماح العاام لقياما  بتقاد  جادول زمااين 

ر لالنسااحاب املرحلااي لألفااراد املاادنيح والعساايريح لع ليااة ا ماام   ومفصَّااماانقَّ 
ويتفاااق اجمللاااس ماااع ا ماااح . قريااارهاملتحاااد  يف موزامبياااق علااا  النحاااو املباااح يف ت

ع لياة ا مام املتحاد  يف موزامبياق علا  مساااحة َوزْ   يف أنا  ينبغاي أو ياتم العاام
أوساااع ماااو البلااااد ماااع مراعااااا  احلاجاااة إىل مسااااعد  احليومااااة يف  اااوو الساااالم، 

 . سي ا يف الفرت  احلا ة الا تسبق االنتهابات وتتهللها وتليها مباشر  وال
و إىل ضاارور  تزويااد الشاارطة املوزامبيقيااة باااملوارد الالزمااة ويشااع جملااس ا ماا

وحيص عل  تزويد . لصوو ا مو يف البلد، وال سي ا يف فرت  ما بعد االنتهابات
الشااااارطة املوزامبيقياااااة هباااااذه املاااااوارد، ويااااادعو الااااادول ا عضااااااء إىل املسااااااعد  يف 

ا مااااو الشااااأو عااااو طريااااق املسااااامهة يف تاااادريف الشاااارطة وتلبيااااة احتياجاهتاااا لااااذا
 . املعدات

حاا  ا و يف احملااَرز  ويعاارب جملااس ا مااو عااو  لقاا  حيااال التقاادم احملاادود
ويرحااف باااةهود املبذولاة إلحياااء لااذا الربنااام  وحيااص عيااع . جماال إزالااة ا لغااام

املعنيح علا  اإلسارا  بأنشا ة التادريف وإزالاة ا لغاام ماع السال ات املوزامبيقياة 
نيااة إلزالااة ا لغااام،  ااا يف ذلاات إميانيااة تاارح املهتصااة مااو أجاار إنشاااء  اادر  وط

معاااااادات إزالااااااة ا لغااااااام يف موزامبيااااااق بعااااااد سااااااحف ع ليااااااة ا ماااااام املتحااااااد  يف 
 . باختاذ الرتتيبات املناسبة موزامبيق، رلنا  

عاااااو الاااااتهلص تقريااااارا   ويااااادعو جملاااااس ا ماااااو ا ماااااح العاااااام إىل أو يقااااادم
ق ضاااا و إطااااار سااااحف مااااو أ ااااول ع ليااااة ا ماااام املتحااااد  يف موزامبياااا النهاااااؤي
 . الع لية

ويشجع جملس ا مو ا طرا  عل  موا لة جهودلا حبساو النياة ليفالاة 
الوؤااام بعااد االنتهابااات علاا  أساااس التقيااد باملبااادئ الدميقراطيااة الااا  بلتهااا يف 

لم  اتفاا  . العام وكذلت عل  أساس روح ونص ذلت االتفااالس 
باااات ساااتيوو فااارت  لاماااة ويالحااام جملاااس ا ماااو أو فااارت  ماااا بعاااد االنتها

وحساسااااة، ساااايلزم فيهااااا أو يساااااعد اجملت ااااع الاااادو  املااااوزامبيقيح علاااا  إنعااااا  
بلاادلم وتن يتاا ، ويف لااذا الصاادد ي لااف إىل ا مااح العااام أو يقاادم إىل أجهااز  
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عاااااو أي دور آ اااار مييااااو أو تقااااوم باااا  ا مااااام تقرياااارا   ا ماااام املتحااااد  املهتصااااة
 . املتحد 

الاااا يباااذهلا ا ماااح العاااام ورثلااا  ااااااص لااادفع ويثااين اجمللاااس علااا  اةهاااود 
االم  ع لياة ويعاارب عااو تقاديره لل  ثاار اااااص لألمااح العااام وملودفياا  . دما   تااالس 

املتفااااانح لل ساااااعد  الااااا  اااادمولا للبعثااااة الااااا أوفااااد بلاااادلا جملااااس ا مااااو إىل 
 .موزامبيق

(: 3222اةلسااااة ) 0222أكتااااوبر /تشااااريو ا ول 20املاااا ر   رررالمقرررر
 مو الرؤيسبياو 

أكتاااااااااااوبر / تشاااااااااااريو ا ول 20، املعقاااااااااااود  يف 3222يف اةلساااااااااااة 
احلالااة يف ”، أدرل جملااس ا مااو يف جاادول أع الاا  البنااد املعنااوو 0222
بناء   وبعد إ رار جدول ا ع ال، دعا اجمللس رثر موزامبيق،. “موزامبيق
طلباااااا ، إىل املشاااااااركة يف املنا شااااااة باااااادوو أو ييااااااوو لاااااا  احلااااااق يف علاااااا  
لاااا ، بعااااد أناااا   ااااد أتذو  (امل ليااااة املتحااااد )الاااارؤيس أعلااااو مث . تالتصااااوي

ماااا باااح أعضااااء اجمللاااس، باااأو ياااد  بالبيااااو التاااا   يفأتجريااات  مشااااورت
 :52باسم اجمللس

يتابع جملس ا مو عو كثاف التقادم الاذي حتارزه حيوماة موزامبياق وحركاة 
االم   اااه تنفيااذ اتفاااا( رينااامو)املقاومااة الوطنيااة املوزامبيقيااة  . العااام ملوزامبيااقالس 

 .ويثين عليه ا وعل  شعف موزامبيق ملا د إجنازه
ويااارى جملاااس ا ماااو أو ا وضاااا  الالزماااة إلجاااراء انتهاباااات حااار  ونزيهاااة 

 يف دااار مرا بااااة وطنياااة ودوليااااة 0222أكتااااوبر /تشاااريو ا ول 28 و 27ياااومي 
ف موزامبيااق وأو لاذه االنتهابااات، إذ تتاي  فر اة لشاع. فرت ا وا اد تاو فعَّالاة 

 ليي ميارس عل  النحو اليامر حق  يف التصويت، تتي  إميانية ض او حتقيق
لم   .الداؤم واالستقرار والدميقراطية ل الس 

ويناشاااد جملاااس ا ماااو كافاااة ا طااارا  املعنياااة أو تضااا و أو  اااري احل لاااة 
االنتهابية وع لية التصويت الا تليها ب ريقة لادؤاة وتتسام بتح ار املسا ولية؛ 

أو  اااري االنتهاباااات حبرياااة ونزالاااة؛ وأو يتصااار  ماااو لااام يف مو اااع السااال ة و 
حبيادياااة كاملاااة بغياااة تفاااادي أي ادعااااء بارتيااااب الغااا ؛ وأو تتسااام ا ياااام الاااا 
. ساااتجري فيهاااا االنتهاباااات وماااا بعااادلا بغيااااب أع اااال العناااال أو التهدياااد هباااا

نااااااة يناشااااااد عيااااااع ا طاااااارا  أو حتاااااارتم سااااااالمة وأمااااااو مساااااا و  ةأيضااااااا   ولااااااو
االنتهاباااااااات الوطنياااااااة ومااااااارا   االنتهاباااااااات الااااااادوليح وأو تسااااااااعدلم علااااااا  

 .االض ال  بالوالية املنوطة هبم
جملاااس ا ماااو اإلعاااراب عاااو اعتزامااا  تأيياااد نتااااؤ  االنتهاباااات، يف ييااار ر و 
إعاااالو ا مااام املتحاااد  أهناااا كانااات حااار  ونزيهاااة، وياااذكلر اجمللاااس ا طااارا   ةحالاا

لم  بتعهدلا،  وجف اتفاا  .العام، بااللتزام بتلت النتاؤ  بصور  كاملةالس 
وجملااااااس ا ماااااااو علااااااا  اقاااااااة مااااااو أو ا طااااااارا  ساااااااو  تسرتشاااااااد، بعاااااااد 

يف معاا   االنتهابات، بروح املصاحلة وكاذلت  باادئ الدميقراطياة وبضارور  الع ار
________ 

52 S/PRST/1994/61. 

و باذلت اجملت اع الادو  ماو أو در الوفاا مو أجر إعاد  تع اع بلادلا، فات ي  
 .زامبيق يف سعيها إىل حتقيق اإلنعا  والتع عيوا ر دعم مو 

ويغتاانم جملااس ا مااو لااذه الفر ااة ليااي يعاارب عااو تقااديره لألمااح العااام 
ورثلااااا  ااااااااص وملاااااودفي ع لياااااة ا مااااام املتحاااااد  يف موزامبياااااق، ويااااادعو عياااااع 
ا طرا  إىل موا لة التعاوو معهم مو أجر ضا او الوفااء بوالياة ع لياة ا مام 

موزامبيااق،  ااا يف ذلاات التحقااق مااو ع ليااا التسااري  ونااز  ا ساالحة املتحااد  يف 
 .عل  حنو تام

(: 3258اةلسااااة ) 0222نااااوف رب /تشااااريو الثاااااين 05املاااا ر   المقرررررر
 (0222) 257القرار 

موجَّهاااااة إىل  022261أكتاااااوبر /تشاااااريو ا ول 2يف رسااااالة م ر اااااة 
ا و   رؤاايس جملااس ا مااو، أحااال ا مااح العااام إىل اجمللااس نااص البياااو

، 0222نوف رب /تشريو الثاين 2املقدم مو رثل  اااص ملوزامبيق، امل ر  
بشاأو إجاراء أول انتهاباات متعادد  ا حازاب يف موزامبياق يف الفارت  مااو 

و ااااد جاااااء يف البياااااو أو . 022260أكتااااوبر /تشااااريو ا ول 22إىل  27
ا  ليلااة  ةوشاابت   لَّا م جيادا  ل ية وعلا  حناو مانظَّ التصاويت جارى بصاور  س 

و  تتلااااق ا ماااام املتحااااد  أي تقااااارير عااااو حاااادوع . مااااو املشاااااكر الفنيااااة
 الفات أو حاوادع أو انتهاكاات رؤيساية للقاانوو االنتهاايب كااو ميياو 

وحدع إ باال لاؤار ماو . عل   حة االنتهابات معاكسا   أو ت ار تأاعا  
 21النا بح، وتوج  إىل  ناديق اال رتا  يف بعس املقاطعات أكثر مو 

واتس ت أياام التصاويت الثالااة بانتفااء . لحيف املاؤة مو النا بح املسجَّ 
العنااال والرتليااف واإلكااراه علاا  حنااو ملحااوع، ك ااا أتاااح متديااد اال اارتا  
. ملد  يوم واحد فر ة كافية ة يع مو أرادوا رارسة حقهم يف التصويت

 22حاااا  إضااااافيا   يومااااا   ددوبااااالنظر إىل أو أجاااار ع ليااااة اال اااارتا   ااااد متاااا
املوعاد النهااؤي لنشار النتااؤ  النهاؤياة فاروَّ  ،0222أكتاوبر /تشريو ا ول

 .0222نوف رب /تشريو الثاين 03د ل  ا و لالنتهابات  د حتدَّ 
وذكر ا مح العام أن   د سبق ل  أو أشار إىل أو انسحاب ع لية 
ناا  ا ماام املتحااد  يف موزامبيااق ساايبدأ بعااد االنتهابااات وساايتم االنتهاااء م

أو وجاااود ا مااام أيضاااا   وذكااار. 0225ينااااير /حبلاااول هناياااة كاااانوو الثااااين
الم   حياام اتفاااوفقاا   ،املتحد  يف موزامبيق سييوو م لوبا   العاام، الس 

ولاذا فقاد أو ا  بت ديااد . إىل أو تتاوىل احليوماة اةدياد  مقالياد احليام
نصايف والية ع لياة ا مام املتحاد  يف موزامبياق  ساباب فنياة إىل حاح ت

كاااااانوو   05احليوماااااة اةدياااااد ، وماااااو املتو اااااع أو حيااااادع ذلااااات حبلاااااول 
و اااااالل لاااااذه الفااااارت  ستوا ااااار ع لياااااة ا مااااام . 0222ديسااااا رب /ا ول

باملسااااعي احل ياااد ، وكاااذلت املتعل قاااة  املتحاااد  يف موزامبياااق أداء مهامهاااا
 .بالتحقق والر داملتعل قة  أداء أنش تها

________ 
61 S/1994/1282. 
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 ،0222نوف رب /شريو الثاينت 05، املعقود  يف 3258ويف اةلسة 
وبعاااد إ ااارار . أدرل جملاااس ا ماااو رساااالة ا ماااح العاااام يف جااادول أع الااا 

طلباااا ، إىل بناااااء  علاااا   جاااادول ا ع ااااال، دعااااا اجمللااااس رثاااار موزامبيااااق،
اااا   مث. املشاااااركة يف املنا شااااة باااادوو أو ييااااوو لاااا  احلااااق يف التصااااويت وجَّ

  إىل نااص مشاارو   اارارانتباااه أعضاااء اجمللااس ( الواليااات املتحااد )الاارؤيس 
، وإىل تقرياااار الحااااق 62أاناااااء مشاااااورات اجمللااااس السااااابقةكاااااو  ااااد أتعااااد 

، وإىل تقرياار بعثااة 63لألمااح العااام عااو ع ليااة ا ماام املتحااد  يف موزامبيااق
جملس ا مو املنشاأ  ع اال  بالبيااو الاذي أدىل با  رؤايس جملاس ا ماو يف 

طتارح  وبعاد ذلات. 022262يوليا  /متاوز 02املعقود  يف  3216اةلسة 
 257باإلعااااااااا  بو اااااااف  القاااااااارار واعتت اااااااد  مشااااااارو  القااااااارار للتصااااااااويت

 : ، ويف ما يلي نص (0222)
 ،جملس ا مو إوَّ 

تشاااااااااااريو  03املااااااااااا ر  ( 0222) 782 اااااااااااراره  إذ ي كاااااااااااد ماااااااااااو جدياااااااااااد
 وعيع القرارات الالحقة ذات الصلة، 0222أكتوبر /ا ول

واملوجَّهاة  0222ناوف رب /الثاينتشريو  2بالرسالة امل ر ة  عل ا   وإذ حييط
ماااااو ا ماااااح العاااااام إىل رؤااااايس جملاااااس ا ماااااو بشاااااأو ع لياااااة ا مااااام املتحاااااد  يف 

 موزامبيق،
عاااو  0222أغسااا س /آب 26يف تقريااار ا ماااح العاااام املااا ر   و اااد نظااار

 ع لية ا مم املتحد  يف موزامبيق،
 22يف تقريااااار بعثااااة جملاااااس ا مااااو إىل موزامبياااااق املااااا ر   أيضااااا   و ااااد نظااااار

 ،0222أغس س /آب
عل  اةهود الا يبذهلا ا مح العام ورثل  اااص وعيع ماودفي  وإذ يثين

 ع لية ا مم املتحد  يف موزامبيق،
 28و  27يف موزامبيااااااق يف أتجرياااااات  الااااااا باالنتهابااااااات يرحااااااف - 0

لم  التفااوفقا   0222أكتوبر /تشريو ا ول 22 و  العام؛الس 

تأيياااد نتااااؤ  االنتهاباااات إذا أعلنااات ا مااام تأكياااد اعتزامااا   رييااار  - 2
املتحد  أهنا كانت حر  ونزيهة، وي لف إىل عيع ا طرا  املوزامبيقياة أو تقبار 

 ؛بنتاؤ  لذه االنتهابات وأو تتقيد هبا متاما  
ااااا أيضاااااا   ي لاااااف - 3 ر ع لياااااة إىل عياااااع ا طااااارا  املوزامبيقياااااة أو تي  

ااالم  يااا  يف اتفااااااملصااااحلة الوطنياااة، علااا  النحاااو املنصاااوص عل العاااام، علااا  الس 
أساس نظام دميقراطي متعادد ا حازاب ومراعاا  املباادئ الدميقراطياة الاا تضا و 

لم  إحالل  الداؤم واالستقرار السياسي؛الس 
متديد الوالية احلالية لع لية ا مم املتحد  يف موزامبياق إىل أو  يقرر - 2

الذي أو   با  ا ماح العاام  تتوىل احليومة اةديد  مهام منصبها، عل  النحو
، ولياو يف موعااد ال يتجاااوز 0222نااوف رب /تشاريو الثاااين 2يف رساالت  امل ر ااة 
________ 

62 S/1994/1293. 
63 S/1994/1002. 
62 S/1994/1009. 

، ويااأذو لع ليااة ا ماام املتحااد  يف موزامبيااق، 0222ديساا رب /كااانوو ا ول  05
وبصااافة  ا اااة لعااادد حماااادود ماااو أفاااراد الشااا وو السااااو ية املااادنيح وأفاااراد إزالااااة 

ؤيح العسايريح وضاباط ا ركااو وفصايلة  اغع  ماو ا لغام والتدريف وا  صاا
يناااير /كااانوو الثاااين  30املشااا ، بااأو تنجااز الع ليااات املتبقيااة  باار انسااحاهبا يف 

 أو  بر لذا التارين؛ 0225
إىل ا ماااح العاااام إشاااعار جملاااس ا ماااو لااادى إجنااااز ع لياااة  ي لاااف - 5

 تنصيف احليومة اةديد ؛
نساااحاب، علااا  النحاااو الاااذي بينااا  يوافاااق علااا  اةااادول الااازمين لال - 6

ويف رساااالت  امل ر اااة  0222أغسااا س /آب 26ا ماااح العاااام يف تقرياااره املااا ر  
، ماااو أجااار االنساااحاب ا ماااو واملناااتظم،  بااار 0222ناااوف رب /تشاااريو الثااااين 2
، ة ياااع ا فاااراد العسااايريح واملااادنيح التاااابعح 0225ينااااير /كاااانوو الثااااين  30

 مبيق؛لع لية ا مم املتحد  يف موزا
تقرياااااارا   ا ماااااح العااااااام إىل أو يقااااادم، يف الو اااااات املناساااااف، يااااادعو - 7
 عو انتهاء ع لية ا مم املتحد  يف موزامبيق؛  تاميا  
 .إبقاء املسألة  يد نظره النشط يقرر - 8

(: 3262اةلسااااة ) 0222نااااوف رب /تشااااريو الثاااااين 20املاااا ر   المقرررررر
 (0222) 261القرار 

، 0222نوف رب / تشريو الثاين 20يف  ، املعقود 3262يف اةلسة 
وبعد . “احلالة يف موزامبيق”استأنال جملس ا مو نظره يف البند املعنوو 

طلبا ، إىل بنااء  علا   إ ارار جادول ا ع اال، دعاا اجمللاس رثار موزامبياق،
اااا   مث. املشاااااركة يف املنا شااااة باااادوو أو ييااااوو لاااا  احلااااق يف التصااااويت وجَّ

  انتباااه أعضاااء اجمللااس إىل نااص مشاارو   اارار( الواليااات املتحااد )الاارؤيس 
 .65أاناء مشاورات اجمللس السابقةكاو  د أتعد 
باإلعاا  بو اف  واعتت اد  مشارو  القارار للتصاويتطتارح  وبعد ذلات

 :، ويف ما يلي نص (0222) 261القرار 
 ،جملس ا مو إوَّ 

وعيااع القاارارات الالحقااة ذات ( 0222) 782 ااراره  إذ ي كااد مااو جديااد
 الصلة،

عاااو تقاااديره للجهاااود الاااا يباااذهلا ا ماااح العاااام ورثلااا  ااااااص وإذ يعااارب 
وع لياة ا مام املتحااد  يف موزامبياق ومودفولاا لضاا او إجنااز الع لياة االنتهابيااة 

 بنجاح،
 22و  28و  27باالنتهابات الا جارت يف موزامبياق يف  يرحف - 0

لم  التفااوفقا   0222أكتوبر /ريو ا ولتش  العام يف موزامبيق؛الس 
بالبياااو الصااادر عااو امل ثاار اااااص لألمااح العااام يف  أيضااا   يرحااف - 2
بشاااأو نتااااؤ  االنتهاباااات، الاااا أعلاااو أهناااا   0222ناااوف رب /تشاااريو الثااااين 02

 كانت حر  ونزيهة؛

________ 
65 S/1994/1323. 
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 نتاؤ  االنتهابات؛ ي يد - 3
إىل عياااع ا طااارا  املوزامبيقياااة إىل الوفااااء بالتزامهاااا بقباااول  ي لاااف - 2

 نتاؤ  االنتهابات والتقيد التام هبا؛
إىل عيااااع ا طاااارا  املوزامبيقيااااة إىل موا اااالة ع ليااااة  أيضااااا   ي لااااف - 5

املصااااحلة الوطنياااة علااا  أسااااس إ اماااة نظاااام دميقراطاااي متعااادد ا حااازاب واحااارتام 
االم ا املباادئ الدميقراطيااة الاا سااتيفر الاداؤم واالسااتقرار السياساي، علاا  حنااو لس 
لم  ما لو منصوص علي  يف اتفاا  العام؛الس 

عيااع الاادول واملنظ ااات الدوليااة ذات الصاالة علاا  املشاااركة  حيااص - 6
 يف ع لية تع ع موزامبيق وإنعاشها؛الة فعَّ  بصور 
 .أو يبقي لذه املسألة  يد نظره يقرر - 7

(: 3272اةلسااااة ) 0222ديساااا رب /كااااانوو ا ول  02املاااا ر   المقرررررر
 بياو مو الرؤيس

موجَّهااة إىل رؤاايس  0222ديساا رب /كااانوو ا ول  0برسااالة م ر ااة 
، طلاااف رثااار موزامبياااق عقاااد اجت اااا  لل جلاااس بشاااأو 66جملاااس ا ماااو

 ديس رب أو بعد ذلت بقلير، علا /كانوو ا ول  2احلالة يف موزامبيق يف 
أيضاااا   وأبلاااغ اجمللاااس. ديسااا رب/كاااانوو ا ول  05ياااوم  يتجااااوز ذلااات الَّ أ

بافتتاااح اة عيااة اةديااد  ة هوريااة موزامبيااق وبتنصاايف رؤاايس موزامبيااق 
 .0222ديس رب /كانوو ا ول  2 و 8يف 

ديساااااااااا رب /كااااااااااانوو ا ول  02، املعقااااااااااود  يف 3272ويف اةلسااااااااااة 
جدول مو رثر موزامبيق يف املوجَّهة  ، أدرل جملس ا مو الرسالة0222
 ويف أعقاااب إ اارار جاادول ا ع ااال، دعااا اجمللااس رثاار موزامبيااق. أع الاا 

طلبااا ، إىل املشااااركة يف املنا شاااة بااادوو أو يياااوو لااا  احلاااق يف بنااااء  علااا  
اااا   مث. التصااااويت انتباااااه أعضاااااء اجمللااااس إىل ( رواناااادا)رؤاااايس اجمللااااس وجَّ
موجَّهاااااة إىل ا ماااااح  0222ديسااااا رب /كاااااانوو ا ول  03م ر اااااة  رساااااالة
 ل ، بعاد مشااورات   د أتذو أنَّ  الرؤيسأعلو و . 67مو رثر موزامبيق العام

ماااااا بااااح أعضااااااء اجمللاااااس، بااااأو ياااااد  بالبياااااو التاااااا  باسااااام  يفأتجرياااات 
 :68اجمللس

يرحااف جملااس ا مااو بتنصاايف رؤاايس عهوريااة موزامبيااق وبافتتاااح اة عيااة 
موزامبيقياااااة متعاااااادد  اةدياااااد  ة هورياااااة موزامبياااااق يف أعقااااااب أول انتهاباااااات 

االم  يف موزامبيااق حسااب ا نااص علياا  اتفااااأتجرياات  ا حاازاب  27العااام، يف الس 
علناات بو اافها انتهابااات حاار  ، وأت 0222أكتااوبر /تشااريو ا ول 22و  28 و

تشااااااريو  20املاااااا ر  ( 0222) 261ونزيهااااااة وأيااااااد اجمللااااااس نتاؤجهااااااا يف  ااااااراره 
 ،0222نوف رب /الثاين

________ 
66 S/1994/1373. 
67 S/1994/1417. 
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مبيااااق وأحزاهبااااا علاااا  إجنااااازلم الساااال ي ويهناااائ جملااااس ا مااااو شااااعف موزا
لم  للغايات احملدد  يف اتفاا ويشجعهم عل  موا لة جهودلم بروح . العامالس 
ساااس شاا  منهااا التقياااد بعااد االنتهابااات علاا  أت  ماااا طيبااة ليفالااة االنسااجام يف

وياارى أناا  مااع اسااتقرار اهليياار احليااومي اةديااد يف مو عاا  . باملبااادئ الدميقراطيااة
الم  سس لض او حتقياقا ت رسيت فقد أت  الاداؤم واالساتقرار واملصااحلة الوطنياة الس 

 والدميقراطية،
ويثااااين جملااااس ا مااااو علاااا  ا مااااح العااااام، ورثلاااا  اااااااص، وع ليااااة ا ماااام 
املتحاااااد  يف موزامبيااااااق ومودفيهاااااا، لوفاااااااؤهم بوالياااااة ع ليااااااة ا مااااام املتحااااااد  يف 

االم  ألاادا  اتفاااا موزامبيااق وللجهااود الااا بااذلولا يف املساااعد  علاا  إجناااز الس 
 العام بنجاح،

ويالحااام جملاااس ا ماااو أنااا  برجنااااز امله اااة املوكلاااة للع لياااة، فقاااد و ااالت 
حف يف آ ار ا مار ماو ستتساع لية ا مم املتحد  يف موزامبيق إىل هنايتها وأهنا 

 257للقااارار وفقااا   ،0225ينااااير /كاااانوو الثاااين  30موزامبيااق يف موعاااد أ صاااه 
ولاااااو يت لاااااع، يف لاااااذا . 0222ناااااوف رب /يو الثااااااينتشااااار  05املااااا ر  ( 0222)

الصدد، إىل التقرير الذي سيقدم  ا مح العاام عاو التصار  النهااؤي يف أ اول 
الع لياااة، وذلاااات ضاااا و إطااااار سااااحف الع ليااااة علاااا  النحااااو امل لااااوب يف بياااااو 

يف لاذا الساياا، عاو أيضاا   ولاو يعارب 0222سابت رب /أيلاول 7اجمللاس املا ر  
للتصاااار  يف ا ساااالحة وتاااادمعلا علاااا  النحااااو الااااة فعَّ  تيباااااتا ماااار يف اختاااااذ تر 

املالؤم، والع ر،  ساعد  ا مام املتحاد ، علا  إنشااء  ادر  وطنياة لناز  ا لغاام 
تياااوو جاااالز  للع ااار  بااار االنساااحاب النهااااؤي للع لياااة، ويف أو يتنظااار يف تااارح 

 رلنااا  معاادات إزالااة ا لغااام وغعلااا مااو املعاادات يف موزامبيااق بعااد االنسااحاب، 
 باختاذ الرتتيبات املالؤ ة،

وي كاااااااد جملااااااااس ا مااااااااو أو فااااااارت  مااااااااا بعااااااااد االنتهاباااااااات سااااااااتيوو فاااااااارت  
ود يقااااااااااة تساااااااااات ر فيهااااااااااا احلاجااااااااااة إىل أو يساااااااااااعد اجملت ااااااااااع الاااااااااادو   مه ااااااااااة
 وحياااااايط. موزامبيااااااق وشااااااعبها يف إعاااااااد  بناااااااء بلاااااادمها وإعاااااااد  تن يتاااااا  حيومااااااة
صااااااة باااااااا مم املتحاااااااد  بعااااااازم ا مااااااح العاااااااام علااااااا  إفاااااااد  اهليئاااااااات املهت عل ااااااا  
وحياص . يف موزامبياق ا نشا ة الاا ستضا لع هباا ا مام املتحاد  مساتقبال   بشأو

الااااة يف لااااذه عيااااع الاااادول واملنظ ااااات الدوليااااة ذات الصاااالة علاااا  املسااااامهة الفعَّ 
 .اةهود

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

يناااااااااااااير /كااااااااااااانوو الثاااااااااااااين  27يف  ، املعقااااااااااااود 3222يف اةلسااااااااااااة 
“ احلالاااااااة يف موزامبيااااااااق”أدرل جملاااااااس ا ماااااااو البنااااااااد املعناااااااوو  ،0225

وبعااااااااد إ اااااااارار جاااااااادول ا ع ااااااااال، دعااااااااا اجمللااااااااس . جاااااااادول أع الاااااااا  يف
بناااااااااء   الربتغااااااااال والربازيااااااار وكناااااااادا ومصااااااار وموزامبيااااااااق واليابااااااااو، رثلاااااااي
طلاااااابهم، إىل املشاااااااركة يف املنا شااااااة باااااادوو أو ييااااااوو هلاااااام حااااااق  علاااااا 
 .صويتالت

لاااذه اةلسااة لاااي آ اار جلساااة يف سلسااالة إوَّ  و ااال رثااار موزامبيااق
. جلسااات عقاادلا جملااس ا مااو بشااأو موزامبيااق أاناااء العااامح املاضاايح
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  وفاد بلاده أو يشااارح يف لاذه املاداوالت،  ا اة وأو املشاااركح ويشار  
رسااالتهم اة اعيااة  ااد  ليقولااوا إوَّ باار   ةت عااوا ل عااراب عااو الشااواغر 

و اد حااو الو ات إلجاراء . جنزت بنجااح علا  الارغم ماو عياع العقبااتأت 
تقياايم هناااؤي للع ليااة برمتهااا، السااتهالص دروس ال شاات أهنااا ستساااعد 
ا مم املتحد  عل  معاةة ع ليات راالاة يف املساتقبر ولتباادل وجهاات 
النظاار بشااير عاااعي بشااأو ع ليااة ا ماام املتحااد  يف موزامبيااق وبشااأو 

ااا . اليفيلاااة بتعزياااز دور املنظ اااة يف ع لياااات حفااام السااالمبر أفضااار الست
إذا حظيااات  إالَّ  ويقتناااع وفاااد بلاااده باااأو  اااوات حفااام الساااالم لاااو تااانج 

 د يقااا     ال بااد هلااا أو متتثاار امتثاااال  يشااعر أنَّاا لااوو . باادعم ا طاارا  املعنيااة
لل بادئ اةولرية الا حددهتا اة عية العاماة وأو حتارتم  االحياهتا ك اا 

س ا ماااااو و اااااا يت اشااااا  ماااااع االتفااااااا الاااااذي تو ااااالت إليااااا  أ رلاااااا جملااااا
عاارض املتحاادع بعااس جوانااف القلااق الااا يلاازم أو حتظاا   مث. ا طاارا 

ولي تش ر، يف علة أمور، تشيير القو  املوزامبيقياة . بدعم مو اجمللس
اا   .وتعزيااز الشاارطة الوطنيااة وتوطيااد نظااام القضاااء أيضااا   انتباااه اجمللااسووجَّ

د إزاء التهديااد احملت اار للساالم اهلاا  الااذي  ااد يناات  عااو إىل القلااق املتزاياا
آاار اةفا  اةدياد واملتجادد يف موزامبياق ويف من قاة اةناوب ا فريقاي 

وأعرب يف لذا الصدد عو تقدير حيومة بلده للدور الذي  ام . بأسرلا
ب  جملس ا مو واجملت ع الدو  للتهفيال مو حد  ا ااار املادمر  املرتتباة 

رع الا حلت باملن قاة، ساواء ال بيعياة منهاا أو الاا لاي ماو عل  اليوا
وشاجع اجمللاس علاا  إبقااء لاذه املساألة  ياد االسااتعراض .  انع اإلنسااو

ينبغااي اعتبااار إجااراء أول  حيومااة بلااده تعتقااد أناا  ال وذكاار أوَّ . املساات ر
حباد  انتهابات عامة وانسحاب ع لياة ا مام املتحاد  يف موزامبياق لادفا  

وتاارى . ذرو  مرحلااة لامااة مااو ع ليااة السااالم كلهااا إالَّ  ليسااا فه ااا. ذاتاا 
احلاجة إىل أو يوا ر اجملت اع الادو  مسااعدت  لشاعف  حيومة بلده أوَّ 

لم  وحيومة موزامبيق لتوطيد واالستقرار أ بحت أكرب مو أي و ت الس 
 .62مض 

باسم الدول اإلحدى عشار  ا عضااء متحداا   و ال رثر بوتسوانا،
 صاااااة جنااااااح موزامبياااااق  ، إوَّ 71اإل اؤياااااة للجناااااوب ا فريقاااااي يف اة اعاااااة

مييو سردلا مو غع االعرتا  بالدور احلياوي الاذي  امات با  ا مام  ال
هنايااة واليااة ع ليااة ا ماام فااروَّ  ومااع ذلاات. املتحاد  واجملت ااع الاادو  كياار

علااا   يياااوو م شااارا   الَّ أ املتحاااد  يف موزامبياااق وانساااحاهبا اليامااار ينبغاااي
 والياااالم الاااذي يتيااارر كثاااعا  .   لاااذه املسااااعد  إىل موزامبياااقإهنااااء تقاااد

 لنااح  الة وايقاة باح بشأو السالم بعد انتهاء الصرا  والذي مفااده أوَّ 
ااالم  وينبغاااي تقاااد  الااادعم . والتن ياااة لااا  أمهياااة كباااع  بالنسااابة ملوزامبياااقالس 

املساات ر للتن يااة االجت اعيااة واال تصااادية حاا  ييفاار عاادم عيااس ا اااه 
ة إىل تعزياز التعااوو ولناح حاجة ملحَّ . ياسف الا حتققت ح  ا وامل

مااع الساال ات املوزامبيقيااة يف إعاااد  إدمااال املقاااتلح السااابقح يف احليااا  
________ 
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 .وسوازيلند وليسوتو ومالوي وموزامبيق وناميبيا

أراضااي البلااد مبعثاار  فيهااا ألغااام أرضااية فااروَّ  وباإلضااافة إىل ذلاات. املدنيااة
 الااا تتسااتهدممعادات إزالااة ا لغاام  والفيار  القاؤلااة بااأوَّ . مضااد  لألفااراد

يف موزامبيااااااق ينبغااااااي أو تتاااااارتح لناااااااح عناااااادما تنسااااااحف ع ليااااااة حاليااااااا  
املتحاااااد   وزامبياااااق يف هناياااااة ا مااااار فيااااار  ترحاااااف هباااااا موزامبياااااق   ا مااااام
تتعارض من قاتهم  الَّ أ ويع ر زع اء اةنوب ا فريقي جبد لييفلوا .كثعاَّ 

. وأنغااوالحلاارب أ اارى بعااد حاار الصااراعات يف موزامبيااق وجنااوب أفريقيااا 
اااالم  ز حتقيااااقو ااااد عاااازَّ  والدميقراطيااااة يف موزامبيااااق التغااااعات السياسااااية الس 

الرؤيساااااية الاااااا اجتاحااااات املن قاااااة شاااااب  اإل لي ياااااة يف السااااانوات اا اااااس 
 .70املاضية

 ، ماااع جنااااح الع لياااة  اااد أابااات أنَّاااإوَّ  و اااال رثااار الوالياااات املتحاااد 
الم  االلتزام والتص يم، ميياو أو يياوو حفام وأو يسااعد يف  ناجحاا  الس 

أيضاا   ويدحس النجااح. “ألوال احلرب إىل نع ة السالم”االنتقال مو 
لم  حفم حج  مو يدعوو أوَّ  إلدار ”الذي تقوم ب  ا مم املتحد  الس 

وذكر أن  بعد أو تفي ع لية ا مم . “ال لزوم ل  لل ال والدم بال مقابر
و لألمام املتحاد  املتحد  يف موزامبيق بواليتها وتي ار انساحاهبا، ساييو 

، يف لذا الصدد، حيومة موزامبيق علا  التعااوو وحصل . دور آ ر ت دي 
عاااة أو تلااات الاااا ماااع ا مااام املتحاااد  يف تااادمع أو تع يااار ا سااالحة اجمل َّ 

وجااادهتا، حاااا  ال  اااد طريقهااااا إىل السااااوا الساااوداء ومنهااااا إىل البلااااداو 
 .72اجملاور 

ع لياااة إوَّ  د ا ورويب،نياباااة عاااو االحتاااا و اااال رثااار فرنساااا، متيل اااا  
السالم   تيو لتتهتتم هبذه ااامتاة الساعيد  لاوال التصا يم الاذي أدهاره 

علااا  مساااتوى االحتااااد ولاااو   ر االحتااااد ا ورويب وساااعا  و  يااادَّ . ال رفااااو
يف املاؤاة ماو  81يعتزم موا لة تعزيز بناء السالم يف موزامبيق وذكلار باأو 

 ااااالل أيضااااا    ورويب، الااااذي وفلاااارنفقااااات االنتهابااااات دفعهااااا االحتاااااد ا
مرا اااااف باإلضااااااافة إىل املااااارا بح التاااااابعح لألماااااام  211ع لياااااة اال ااااارتا  

املتحادع ا ماح العااام علا  أو ييفار أو حتار وكاااالت  وحاصل . املتحاد 
. ا مم املتحد  املتهصصة حمر ااوذات الزر اء لتنسيق تن ية البلد و وه

علاااا  املصاااااحلة الوطنيااااة احلقيقااااة كبااااعا   ويعللااااق االحتاااااد ا ورويب الت امااااا  
يياااااوو التعااااااوو املهلاااااص باااااح ا غلبياااااة واملعارضاااااة ماااااو باااااح  ويأمااااار أو

 .73أولويات احليومة اةديد 
وذكَّر رثر الربازير بأو حيومة بلده  د دأبات علا  تأكياد مو فهاا 
ولااااو أو ع ليااااة ا ماااام املتحااااد  يف موزامبيااااق، باإلضااااافة إىل أيااااة ع ليااااة 

  باساام ا ماام املتحااد  برمتهااا أ اارى، ةااف أو تنشااأ وتااوزَ حفاام سااالم 
 وفااد بلااده  ااد أباارز ماارارا   أوَّ أضااا  و . ولاايس باساام جملااس ا مااو وحااده

 املبااادأيو اهلاااامح للسياساااة العاماااة اللاااذيو يساااتهدى هب اااا، ومهاااا، وتيااارارا  
ع ليات حفم السالم ةف أو تستهد  اإلسهام يف ختفايس  أوَّ  أوال ،

________ 
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لم  التوترات وتعزيز لم  تشي ر يف الصراعات اإل لي ية الاالس  هتديدا  للس 
 متامااا   ةااف أو تيااوو ع ليااات حفاام السااالم حياديااة اانيااا ، واالسااتقرار؛

املتحد  يف  و صة جناح ع لية ا مم. ذ والياهتا بنجاحأتريد هلا أو تنفل  إذا
موزامبيق تس   باالوص إىل بعاس االساتنتاجات ااا اة جبهاود ا مام 

فهااذه الع ليااات كي ااا . املتحااد  احلاليااة واملقبلااة يف ميااداو حفاام السااالم
ومازود  بعادد كاا  ماو  كافياا    ، ةف أو تيوو متعد  إعادادا  فعَّالة تيوو

. عهااااا مه ااااا كاااااو الااااث وزْ وَ  املااااودفح وال بااااد مااااو تفااااادي أي تااااأ ع يف
لم  وا لم مو لذا كل  موا لة السعي مو أجر  عندما يسود االلتزامالس 

وةاااف تفاااادي العجلاااة يف أي . ماااا باااح ا طااارا  باملصااااحلة الوطنياااة يف
أاره عل   ختفيس أو سحف لألفراد يف أي ع لية بدوو أو يتحدد سلفا  

 .72الع لية عل  االض ال  بواليتها بنجاح   در 
الااادور الاااذي اضااا لعت بااا  ا مااام املتحاااد  يف إوَّ  و اااال رثااار كنااادا

د برلنات ماار  أ ارى علا  اسااتعداد فقا. موزامبياق جعلا  يشاعر بالتشااجيع
________ 
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اجملت ع الدو  لل ساعد  يف تنفيذ أحيام عدياد  ومتنوعاة التفااا سالم 
علاا  مااا ميياااو أو ينجااز عااو طريااق الع اار املتعااادد أيضااا   وأكااد. شااامر

ا طاااارا  إذا كاناااات الواليااااة الااااا حااااددلا اجمللااااس  ابلااااة للتحقيااااق، وإذا 
وااللتاااازام  مرنااااا   او الاااانه  هنجااااا  وا عيااااة وإذا كاااا طاااارا  ر الزمنيااااة أت بقياااات ا طتاااا

برسهام جاعاو أيضا   واعرت . حقيقيا   بالسلم بح ا طرا  املعنية التزاما  
التعاااوو غااع الر ااي القاااؤم إوَّ  لو ااا. موزامبيااق وأااال علاا  لااذا اإلسااهام

بشأو املساؤر ا منية يف املن قة وإبرام ترتيبات للتعاوو اال تصادي ذات 
 ا يف بنااء الثقاة باحت ااالت  ياام ااا  أسه ا إسهاما  ي بع ر ي أكرب  دطا

وتشاعر  . ودميقراطياة وازدلاارا   مستقبر للجنوب ا فريقي ييوو أكثار أمناا  
كناادا بالتشااجيع إزاء تلاات الت ااورات وت يااد اةهااود اةاريااة لتعزيااز  اادر  
املنظ ااات اإل لي يااة ومنظ ااة الوحااد  ا فريقيااة، لاايس فقااط لل سااامهة يف 

عااااات، باااار وألاااام مااااو ذلاااات، للحيلولااااة دوو اناااادال  نزاعااااات حاااار النزا
 .75أ رى
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