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  االحتاد الروسي، والربتغال، والواليات املتحدة األمريكية: مشروع قرار 
إن جملس األمن، 

إذ يؤكـد مـن جديـد قراريـه ٦٩٦ (١٩٩١) املـؤرخ ٣٠ أيـار/مـــايو ١٩٩١ و ٨٦٤ 
ــول/سـبتمرب ١٩٩٣ ومجيـع القـرارات الالحقـة ذات الصلـة، وخاصـة  (١٩٩٣) املؤرخ ١٥ أيل

القرار ١١٢٧ (١٩٩٧) املؤرخ ٢٨ آب/أغسطس ١٩٩٧، 
وإذ يشــــري إىل البيــــان الصــــادر عــــن رئيســــــه املـــــؤرخ ٢٨ آذار/مـــــارس ٢٠٠٢ 
(S/PRST/2002/7) الذي أعرب فيه على وجــه اخلصـوص عـن اسـتعداده للنظـر يف اسـتثناءات 
مالئمـــة وحمــددة وتعديــالت للتدابــري املفروضــة مبقتضــى الفقــرة ٤ (أ) مــــن القـــرار ١١٢٧ 

 ،(١٩٩٧)
وإذ يرحب باخلطوة التارخيية اليت اختذا حكومـة أنغـوال واالحتـاد الوطـين لالسـتقالل 
التام ألنغوال (يونيتـا) يف ٤ نيسـان/أبريـل ٢٠٠٢ بتوقيعـهما علـى مذكـرة تفـاهم كإضافـة إىل 
بروتوكـول لوسـاكا لوقـف األعمـال العدائيـة وإجيـاد حـل للمسـائل العسـكرية املعلقـة مبوجــب 

بروتوكول لوساكا (S/1994/1441، املرفق)، 
وإذ يرحب بصفة خاصة جبهود حكومـة أنغـوال السـتعادة األحـوال السـلمية واآلمنـة 

يف البلد، وإقامة إدارة فعالة من جديد وجبهود مجيع األنغوليني لتعزيز املصاحلة الوطنية، 
وإذ يؤكد من جديد التزامـه بصون سيادة أنغوال وسالمتها اإلقليمية، 

وإذ يشــدد علـى أمهيـة التنفيـذ الكـامل �التفاقـات الســـالم�، وبروتوكــول لوســاكا 
ـــة  وقـرارات جملـس األمـن لألمـم املتحـدة ذات الصلـة يف تعـاون وثيـق مـع األمـم املتحـدة واهليئ

الثالثية للمراقبني، 
وإذ يؤكد من جديد ضرورة تعاون يونيتا تعاونا تاما يف تسريح جنوده وجتميعـهم يف 
ثكنات وإعادة إدماجهم يف القـوات املسـلحة والشـرطة واتمـع املـدين يف أنغـوال علـى النحـو 

احملدد يف مذكرة التفاهم، 
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ـــا ألغــراض عمليــة الســالم واملصاحلــة  وإذ يسلِّــم بضـرورة تيسـري سـفر أعضـاء يونيت
الوطنية وتيسريا إلعادة تنظيم يونيتا، بغية إعادة إدماجـه بسرعة يف احلياة الوطنية وتنفيـذ مجيـع 

اتفاقات السالم، 
وإذ يتصرف مبوجب الفصل السابع من ميثاق األمم املتحدة، 

ـــني ٤ (أ) و (ب) مــن القــرار  يقـــرر تعليـق التدابـري املفروضـة مبوجـب الفقرت - ١
١١٢٧ (١٩٩٧) لفترة ٩٠ يوما من تاريخ اعتماد هذا القرار؛ 

ـــيمدد تعليــق  يقــــرر أن يبــت الـس قبـل ايـة هـذه الفـترة فيمـا إذا كـان س - ٢
التدابري املشار إليها يف الفقرة ١ أعاله، مـع مراعـاة مجيـع املعلومـات املتاحـة، ومـن بينـها تلـك 
الواردة من حكومة أنغوال، بشأن استمرار التقدم احملرز يف عملية املصاحلة الوطنية يف أنغوال؛ 

يقــرر إبقاء املسألة قيد نظره الفعلي.  - ٣
 

 


