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ـــني  رســالتان متطابقتــان مؤرختــان ٢٠ آذار/مــارس ٢٠٠٢ موجــهتان إىل األم

  العام ورئيس جملس األمن من املمثل الدائم ألنغوال لدى األمم املتحدة 
بناء على تعليمات حكوميت، يشرفين أن أحيل إليكم البيان التايل: 

�كما تعلمون، فإن أحـداث ٢٢ شـباط/فـرباير هيـأت لشـعب أنغـوال فرصـة 
فريدة لتحقيق السالم. وحكومة أنغوال عازمة على اغتنام هذه الفرصــة وتؤكـد جمـددا 
 ( S/1994/144/annex) ــــها يف بروتوكـــول لوســـاكا تقيدهــا بالتزاماــا املنصــوص علي
وقرارات جملس األمن لألمم املتحدة ذات الصلة. ومـا زالـت حكومـة أنغـوال تـرى يف 
األمـم املتحـدة واهليئـة الثالثيـة للـــدول املراقبــة لــربتوكول لوســاكا شــريكني يف فــض 
الصراع يف أنغوال. وتعترف باملثل بدور اتمع املدين والكنيسـة واألحـزاب السياسـية 

يف عملية املصاحلة الوطنية يف إطار بروتوكول لوساكا. 
�واغتنامــا لفرصــة الســالم، أصــدرت حكومــة أنغــــوال تعليمـــات للقـــوات 
املسلحة األنغولية لالتصال بالقيادة العسكرية لالحتاد الوطين لالسـتقالل التـام ألنغـوال 
(يونيتا) من أجل التفـاوض حـول وقـف عـام إلطـالق النـار، وهـو شـرط ال غـىن عنـه 

ملشاركة يونيتا يف العملية السياسية اليت ستتبع ذلك. 
�وبناء على التعليمات الصادرة باالتصـال بالقيـادة العسـكرية ليونيتـا، جتـري 
القوات املسلحة األنغولية يف الوقت الراهن حوارا مباشرا مع القيادة العسكرية ليونيتـا 
مـن أجـل التوصـــل إىل وقــف عــام إلطــالق النــار، وهــو مــا ســيهيئ البيئــة الالزمــة 

الستئناف املفاوضات السياسية بشأن تنفيذ البنود املتبقية من بروتوكول لوساكا. 
�وقـد عقـد االجتمـاع األول يف ١٦ آذار/مــارس يف بلــدة كامسبــا، مبقاطعــة 
موكســيلو، يف أنغــوال. وأكــد املشــاركون يف االجتمــاع جمــــددا التزامـــهم الصريـــح 
بربوتوكول لوساكا واتفقوا على إطار وجـدول أعمـال لالجتماعـات التاليـة. وعقـب 
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االجتمــاع أصــدر الوفــدان بيانــا حــددا فيــه يــوم االثنــني، ١٨ آذار/مــارس موعــــدا 
لالجتماع التايل، واتفقا على عقـد االجتماعـات التاليـة يف لوينـا، مبقاطعـة موكسـيلو. 
ولكن االجتماع أرجـئ إىل اليـوم، األربعـاء، ٢٠ آذار/مـارس، بسـبب بعـض املسـائل 

التشغيلية، واالجتماع معقود اآلن. 
ــق  �ومتاشـيا مـع بروتوكـول لوسـاكا، قـد انصـب جـدول األعمـال علـى حتقي

األهداف التالية: 
نزع سالح يونيتا؛  - ١

إدمـاج جـزء مـن القـوات العاملـة التابعـة ليونيتـا يف القـوات املســـلحة  - ٢
األنغولية؛ 

تسريح اجلنود املتبقني وإدماجهم يف اتمع املدين.  - ٣
ـــة ووضــع  �ولتنفيـذ هـذه األهـداف، يتعـاون الطرفـان مباشـرة يف تأسـيس آلي
إطار عمل وجدول زمين. وجتري املناقشات بروح التعاون البناء. وســتواصل حكومـة 
أنغوال خالل هذه العمليـة إطـالع األمـني العـام لألمـم املتحـدة وجملـس األمـن بصـورة 
وافية على مجيع التطورات وذلك باملواظبة على إبالغ املمثـل اخلـاص لألمـني العـام يف 
أنغـوال وممثلـي اهليئـــة الثالثيــة للــدول املراقبــة لــربتوكول لوســاكا بتلــك التطــورات، 
وستقوم عند االقتضاء، بإحاطـة جملـس األمـن ـا مباشـرة. وسـيوقع الطرفـان يف ايـة 

املطاف اتفاقا ملزما ويشرعان يف تنفيذه. 
�ويرأس وفد القوات املسلحة األنغولية اللواء ساتشلبنغو نوندا، نائب رئيـس 
هيئة األركان، بينما يترأس وفد يونيتا اللواء كامورتـريو، رئيـس هيئـة األركـان. ومـن 
بـني كبـار الضبـاط املشـاركني يف املناقشـات اللـواء سـامي، نـائب رئيـس هيئـة أركــان 
احلــرب، واللــواء مــالونغو برافــو بيــدرو كاليــاس، رئيــس األركــان مبكتــب رئيــــس 
اجلمهورية. وإىل جانب ذلك، أجرى الضباط الذين شاركوا يف املناقشـات اتصـاالت 
مع القيادات األخرى وهم يداومون علـى االتصـال ـا. ونتيجـة لذلـك، تسـلم الوفـد 

اتفاقا مبدئيا من األمني العام ليونيتا، اللواء باولو لوكامبا غاتو. 
�وسيكون توقيع هذه الوثيقـة بدايـة املرحلـة الثانيـة، الـيت سـتتطرق إىل تنفيـذ 

البنود السياسية املتبقية يف بروتوكول لوساكا. 
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�وترحـب حكومـة أنغـوال بربنـامج املسـاعدة اإلنسـانية يف حـاالت الطــوارئ 
ـــأييد جــهودها  الـذي يضطلـع بـه اتمـع الـدويل وتدعـو اتمـع الـدويل إىل مواصلـة ت

بتنفيذ هذا الربنامج. 
�وتعتقـد حكومـة أنغـــوال أن اجلــزاءات مــا زالــت متثــل أداة هامــة يف فــض 
الصراع يف أنغوال. فتلك اجلزاءات، تشكل رادعا فعاال ضــد إعـادة تسـليح أي عنصـر 
ـــا متثــل إرادة اتمــع الــدويل. وبــالنظر إىل الطبيعــة  يف يونيتـا وذلـك فضـال عـن كو
العسـكرية للمفاوضـات اجلاريـــة يف الوقــت الراهــن يف أنغــوال، فإــا تــرى أن األوان 
مل حين بعد للقيام بأيـة حماولـة لرفـع أي جـزء مـن اجلـزاءات املطبقـة يف الوقـت الراهـن 

لتحجيم قدرة يونيتا على إعادة تسليح نفسها. 
�وعند إقرار وقـف عـام إلطـالق النـار وتأسـيس آليـة للتحقـق مـن االمتثـال، 
ستعمد حكومة أنغوال، كمـا سـبق هلـا، إىل التعـاون مـع آليـة رصـد اجلـزاءات املوقعـة 

على يونيتا بغرض اقتراح التنقيحات املناسبة. 
�وتؤكـد حكومـة أنغـوال مـن جديـد التزامـها بالسـالم يف أنغـوال. وتـــرى أن 
طبيعة فرصة إحالل السالم يف أنغوال تقتضي اسـتجابة سـريعة وفعالـة، وال جيـوز عنـد 

وضع إطار مفاهيمي هلا اازفـة بإضاعة تلك الفرصة�. 
وأكون ممتنا لو تكرمتم بتعميم هذه الرسالة باعتبارها وثيقة من وثائق جملس األمن. 

(توقيع) إمساعيل أ. غاسبار مارتينـز 
السفري 
املمثل الدائم ألنغوال 

 


