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ــــان ٢٥ نيســـان/أبريـــل ٢٠٠٢ موجـــهتان  رســالتان متطابقتــان مؤرخت
إىل األمـني العـــام وإىل رئيــس جملــس األمــن مــن املمثــل الدائــم ألنغــوال 

 لدى األمم املتحدة 
يشرفين أن أحيل إليكم طيه نسخة من مذكرة التفاهم بشأن عملية السالم املربمة بـني 
ـــيت مت التوقيــع  حكومـة مجهوريـة أنغـوال واالحتـاد الوطـين لالسـتقالل التـام ألنغـوال (يونيتـا) وال

عليها يف ٤ نيسان/أبريل ٢٠٠٢ (انظر املرفق). 
وأكـون ممتنـا لـو تفضلتـم بتعميـم هـذه الرسـالة ومرفقـها بوصفـهما وثيقـة مـــن وثــائق 

جملس األمن.  
(توقيع) امساعيل أ. غاسبار مارتيرت 
السفري 
املمثل الدائم 
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مرفـق الرسـالتني املتطـابقتني املؤرختـني ٢٥ نيسـان/أبريـل ٢٠٠٢ املوجــهتني إىل 
ـــل الدائــم ألنغــوال لــدى األمــم  األمـني العـام وإىل رئيـس جملـس األمـن مـن املمث

 املتحدة 
ديباجة 

إن وفد القوات املسلحة األنغولية املفوض من قبل حكومة مجهورية أنغوال؛ 
ووفد القوات العسكرية لالحتاد الوطين لالستقالل التام ألنغـوال (يونيتـا) املفـوض مـن 

قبل جلنة اإلدارة؛ 
وحبضور األمم املتحـدة ممثلـة يف السـيد ابراهيـم غامبـاري، وكيـل األمـني العـام لألمـم 

املتحدة واملستشار اخلاص املعين بأفريقيا، إضافة إىل البلدان املراقبة لعملية السالم األنغولية؛ 
ـــاين/  إذ يـأخذان يف اعتبارمهـا أن بروتوكـول لوسـاكا الـذي وقّعتـه، يف ٢٠ تشـرين الث
نوفمرب ١٩٩٤، احلكومة ويونيتا بوسـاطة مـن األمـم املتحـدة وحبضـور البلـدان املراقبـة لعمليـة 
السالم األنغولية قد اعترب الصك السياسي والقـانوين لتسـوية الصـراع يف أنغـوال سـعيا لتحقيـق 
السالم واملصاحلة الوطنية ولكنه مل يشهد بعـد التطـور اإلجيـايب املتوقـع صـوب إكمـال أطـواره 

النهائية؛ 
وإذ يراعيان وجود حاجة متزايدة وملحة إلحالل السالم وحتقيق املصاحلـة الوطنيـة يف 
أنغوال وهي حاجة يعبر عنها مجيع األنغوليني ويشعرون ـا كـل يـوم، يعتـربان وقـف الصـراع 
املسلح يف املقام األول بني يونيتا، اليت ال تزال تشكل كيانا سياسيا وعسكريا، واحلكومة أمـرا 
ملحـا والزمـا. وينبغـي أن يتحقـق ذلـك بتشـجيع املبـادرات املالئمـة اخلالقـــة واملرنــة إلكمــال 

األطوار النهائية لربوتوكول لوساكا؛ 
وإذ يدركـان أن وضـع حـد للصـراع الداخلــي ســيفضي إىل إحــالل الســالم وحتقيــق 
املصاحلـة الوطنيـة يف مجهوريـة أنغـوال ويشـكل حتديـا يلـزم الطرفـان، نفســـيهما بــالتغلب عليــه 

وبتحقيق النجاح توخيا ملصلحة شعب أنغوال؛  
وبنـاء عليـه، وبغيـة جتسـيد وعـود الطرفـني والتزامامـا يف إطـار بروتوكـول لوســـاكا، 

يقرران اعتماد مذكرة التفاهم التايل نصها: 
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 الفصل األول 
موضوع مذكرة التفاهم ومبادئها   

املوضوع  – ١
يكمن موضوع مذكرة التفـاهم يف الـتزام الطرفـني بضمـان حتقيـق وقـف إطـالق النـار  ١-١
وتنشيطه وتسوية مجيع املسائل العسكرية املعلقة عن طريق التعاون األخوي والفعـال. وبالتـايل 
فإن ذلك يشمل تسـوية الصـراع املسـلح بصـورة ائيـة وجتديـد االلـتزام بإكمـال تنفيـذ املهمـة 

املفضية إىل تشكيل القوات املسلحة األنغولية وفق ما ورد يف بروتوكول لوساكا. 
وـدف مذكـرة التفـاهم إىل تعـاون الطرفـني بغيـــة التغلــب علــى العوامــل العســكرية  ١-٢

السلبية اليت تعترض سبيل بروتوكول لوساكا ويئة الظروف إلكمال أطواره النهائية.  
 

املبادئ األساسية  - ٢
يعيد الطرفان تأكيد احترامهما حلكـم القـانون وللمؤسسـات الدميقراطيـة يف مجهوريـة  ٢-١

أنغوال. ويشمل ذلك احترام الدستور والتشريعات األخرى النافذة يف مجهورية أنغوال. 
يعيـد الطرفـان تـأكيد قبوهلمـا، علـى حنـو ال لبـس فيـه، بصالحيـة الصكـــوك السياســية  ٢-٢
والقانونية املالئمة وعلى وجه التحديد بروتوكول لوساكا وقرارات جملس األمن التـابع لألمـم 

املتحدة ذات الصلة بعملية السالم األنغولية. 
يقر الطرفان بأن احترام الدميقراطية يف كافة اـاالت ويف أوجـه احليـاة الوطنيـة شـرط  ٢-٣

الزم إلحالل السالم وحتقيق املصاحلة الوطنية.  
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 الفصل الثاين 
 جدول أعمال ملذكرة التفاهم 

بنود عامة  - ١
يقبـل الطرفـان باعتبـار مـا يلـي جـدول أعمـــال للمحادثــات العســكرية وذلــك ســعيا  ١-١

لتجسيد تعهداما والتزاماما مبوجب بروتوكول لوساكا: 
 

مسائل ذات صلة باملصاحلة الوطنية   أوال –
البند الوحيد: العفو العام   

وقـف أعمـــال القتــال واملســائل العســكرية املعلقــة مبوجــب بروتوكــول  ثانيا –
لوساكا 

وقف إطالق النار؛  (أ)
فض االشتباك وإيواء القوات املسلحة ليونيتا وإكمال جتريدها من السالح؛  (ب)

إدمـاج ضبـاط األركـان وكبـار الضبـاط والضبـاط األحـداث وضبـاط الصــف  (ج)
وانديـن اجلـدد التـابعني للقـوات العســـكرية ليونيتــا يف القــوات املســلحة األنغوليــة وحســب 

الشواغر املوجودة؛ 
ـــا يف  دمـج ضبـاط األركـان وكبـار الضبـاط التـابعني للقـوات العسـكرية ليونيت (د)

الشرطة الوطنية حسب الشواغر املوجودة؛ 
تسـريح األفـراد الزائديـن عـن احلاجـة مـــن القــوات العســكرية ليونيتــا وإــاء  (هـ)

وجود القوات العسكرية ليونيتا؛ 
إعادة إدماج األفراد املسرحني من القوات العسكرية السابقة ليونيتا اجتماعيـا  (و)

ومهنيا. 
 

املسائل املؤسسية  ثالثا –
هيكل مؤسسي لتنسيق التفاهم  (أ)

جدول زمين لتنفيذ التفاهم  (ب)
التوقيع على التفاهم  (ج)
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ـــا يف إطــار بروتوكــول لوســاكا، فإمــا  سـعيا لتجسـيد تعـهدات الطرفـني والتزامام ١-٢
يقبــالن البنــود الــوارد ذكرهــا يف النقــاط التاليــة بوصفــها نتــائج جلــدول أعمـــال احملادثـــات 

العسكرية: 
 

املسائل ذات الصلة باملصاحلة الوطنية  - ٢ 
البند الوحيد: العفو العام 

ـــد األجــهزة  تضمـن احلكومـة، حرصـا منـها علـى السـالم واملصاحلـة الوطنيـة، أن تعتم ٢-١
واملؤسسات املختصة يف حكومة مجهورية أنغوال وتصدر قانون عفو عام يشمل مجيـع اجلرائـم 

املرتكبة يف سياق الصراع املسلح بني القوات العسكرية ليونيتا واحلكومة.  
وقــف أعمــال القتـــال واملســـائل العســـكرية املعلقـــة مبوجـــب أحكـــام بروتوكـــول  - ٣

 لوساكا 
وقف إطالق النار  ألف -

ـــادة  يعيـد الطرفـان تـأكيد التزامـهما بـالتنفيذ الصـارم لتعـهداما والتزامامـا بشـأن إع ٣-١
وقف إطالق النار (يف ضوء ما ورد يف النقطة ثانيا – ١ مـن املرفـق الثـالث جلـدول األعمـال –

املسائل العسكرية I من بروتوكول لوساكا). 
ويف هـذا الصـدد تصـدر احلكومـة، عـن طريـق هيئـة األركـان العامـة للقـوات املســلحة  ٣-٢
األنغولية، والقوات العسكرية ليونيتا، عن طريق هيئة األركان العامة العليا، وتنفـذ إعالنـا يقـر 

وقف إطالق النار بغية إاء الصراع املسلح حتقيقا للسالم واملصاحلة الوطنية. 
تشمل مهمة إعادة وقف إطالق النار ما يلي:  ٣-٣

وقف مجيع األعمال العسكرية يف سائر أحناء البلد وإاء الدعاية العدائية؛  (أ)
وقـف مجيـع التحركـات العسـكرية تعزيـزا ملواقـــع عســكرية جديــدة أو بغيــة  (ب)

احتالهلا وإاء مجيع أعمال العنف ضد السكان املدنيني والكف عن تدمري املمتلكات؛ 
تقدمي معلومات منتظمة عن مواقع الوحدات ومجيـع العنـاصر شـبه العسـكرية  (ج)

األخرى التابعـــة للقـــوات العسكرية ليونيتــا يف مناطــق التوتر العسكري احملتملة؛ 
ضمـان محايـة السـكان وممتلكـام واملـوارد واألصـــول العامــة وكفالــة حريــة  (د)

حركة األشخاص والسلع. 
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فض االشتباك وإيواء القوات العسكرية ليونيتا وإكمال جتريدها من السالح  باء -
يعيـــــد الطرفـــــــان التــــــأكيد علــــــى التزامــــــهما بــــــالتنفيذ الصــــــارم لتعــــــهداما  ٣-٤
والتزاماما ذات الصلة بإيواء القوات العسكرية ليونيتا وجتريدها من السالح يف ضوء مـا ورد 
يف النقطــة ثانيــا – ١ مــن املرفـــق الثــالث مــن جــدول األعمــال - املســــائل العســـكرية I يف 

بروتوكول لوساكا).  
ويف هذا الصدد تشـرع اللجنـة العسـكرية املشـتركة، بدعـم مـن هيئـة األركـان العامـة  ٣-٥
للقوات املسلحة األنغولية، يف إيواء مجيع الوحـدات والعنـاصر شـبه العسـكرية التابعـة للقـوات 

العسكرية ليونيتا ويف جتريدها من السالح على النحو املبني أدناه: 
تقدمي معلومات مـن هيئـة األركـان العامـة العليـا للقـوات املسـلحة ليونيتـا إىل  (أ)
اللجنة العسكرية املشتركة تشمل مجيع البيانات املوثوق ا والـيت ميكـن التحقـق مـن صحتـها، 
وذات الصلة بالتشكيل القتايل للوحدات وللعناصر شبه العسـكرية يف القـوات املسـلحة ليونيتـا 

وأعدادها ومواقعها؛ 
إنشاء آليات لرصد عملية جتريد القوات املسلحة ليونيتا من السالح؛  (ب)

التحقق من الوحدات العسكرية والعناصر شبه العسكرية يف القوات املسـلحة  (ج)
ليونيتا وإنشاء مناطق إليوائها؛ 

حتديــد طــرق ســري ووســائل حركــة الوحــدات العســكرية والعنـــاصر شـــبه  (د)
العسكرية يف القوات العسكرية ليونيتا باإلضافة إىل حركتها الفعلية إىل مناطق اإليواء؛ 

الـتراجع مـن املواقـع الـيت ترابـــط فيــها الوحــدات العســكرية والعنــاصر شــبه  (هـ)
العسكرية يف القوات العسكرية ليونيتا وحتركها حنو مناطق اإليواء؛ 

استقبال أفراد الوحدات العسـكرية والعنـاصر شـبه العسـكرية التابعـة للقـوات  (و)
العسكرية ليونيتا وتوفري السكن والطعام هلم؛ 

ــــع أســـلحة ومعـــدات الوحـــدات  عمليــة التســليم والتجميــع املســتمرة جلمي (ز)
العسكرية والعناصر شبه العسكرية التابعة للقوات العسكرية ليونيتا. 

 
إدمـاج قـادة الوحـدات وكبـــار الضبــاط والضبــاط األحــداث وضبــاط الصــف  جيم -

واندين اجلدد التابعني للقوات العسكرية ليونيتا 
تشرع احلكومة، حرصا منها على املصاحلة الوطنية، ومن خالل هيئـة األركـان العامـة  ٣-٦
ـــار الضبــاط والضبــاط األحــداث  للقـوات املسـلحة األنغوليـة، يف إدمـاج ضبـاط األركـان وكب
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وضبــاط الصــف وانديــن اجلــدد التــابعني للقــوات العســكرية ليونيتــا يف القــوات املســــلحة 
األنغولية، حسب الشواغر املوجودة. 

ويف هـذا الصـدد، تشـمل عمليـة إدمـــاج ضبــاط األركــان وكبــار الضبــاط والضبــاط  ٣-٧
األحداث وضباط الصف واندين اجلدد التابعني للقوات املسلحة ليونيتا ما يلي: 

إدمــاج ضبــاط األركــان وكبــار الضبــاط والضبــاط األحــــداث يف القـــوات  (أ)
املسـلحة األنغوليـة ومنحـهم رتبـا وكذلـك ضبـاط الصـــف وانديــن اجلــدد التــابعني للقــوات 

املسلحة ليونيتا وتصنيفهم حسب الشواغر املوجودة؛ 
إعـداد ضبـاط األركـان وكبـار الضبـاط والضبـاط األحـداث وضبـاط الصـــف  (ب)

واندين اجلدد التابعني للقوات العسكرية ليونيتا وتكليفهم مبهام عملية؛ 
 

إدمـاج ضبـاط األركـان وكبـار الضبـاط التـــابعني للقــوات العســكرية ليونيتــا يف  دال -
الشرطة الوطنية 

تشرع احلكومة، حرصا منـها علـى املصاحلـة الوطنيـة، عـن طريـق هيئـة القيـادة العامـة  ٣-٨
للشرطة الوطنية، يف إدماج بعض ضباط األركـان وكبـار الضبـاط التـابعني للقـوات العسـكرية 

ليونيتا يف الشرطة الوطنية حسب الشواغر املوجودة. 
ويف هذا الصدد، تشمل عملية إدماج ضباط األركان وكبار الضباط التابعني للقـوات  ٣-٩

العسكرية ليونيتا ما يلي: 
إدمــاج مفوضــي ورؤســاء الشــرطة التــابعني للقــوات العســكرية ليونيتــــا يف  (أ)

الشرطة الوطنية ومنحهم رتبا حسب الشواغر املوجودة؛ 
إعداد مفوضي ورؤساء الشرطة التابعني للقوات العسكرية ليونيتـا وتكليفـهم  (ب)

مبهام عملية؛ 
 

تسريح أفراد القوات العسكرية ليونيتا وإاء وجود القوات العسكرية ليونيتا  هاء -
يعيـد الطرفـان التـأكيد علـى التزامـهما بـالتنفيذ الصـــارم لتعــهداما والتزامامــا ذات  ٣-١٠
الصلة بتسريح األفراد الزائدين عن احلاجة من القوات العسكرية ليونيتا وإـاء وجـود القـوات 
العسكرية ليونيتا (يف ضـوء مـا ورد يف النقطـة ثانيـا – ١ مـن املرفـق ٤ مـن جـدول األعمـال – 

املسائل العسكرية II يف بروتوكول لوساكا).  
ويف هذا الصدد، تشرع اللجنة العسـكرية املشـتركة، بدعـم مـن األمـم املتحـدة ووفـق  ٣-١١
الوالية اليت حيددهـا جملـس األمـن التـابع لألمـم املتحـدة أو أجـهزة أخـرى تابعـة ملنظومـة األمـم 
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املتحدة، يف تسريح األفراد الزائدين عن احلاجة من القوات العسـكرية ليونيتـا ويف إـاء وجـود 
القوات العسكرية ليونيتا. وتشمل هذه العملية ما يلي: 

تسريح كل األفراد الزائدين عن احلاجة من القوات العسكرية ليونيتا؛  (أ)
إاء وجود القوات العسكرية ليونيتا بشكل قاطع ورمسي؛  (ب)

وضــع األفــراد املســرحني التــابعني للقــوات العســكرية ليونيتــا ســابقا حتـــت  (ج)
املسؤولية اإلدارية هليئـة القيـادة العامـة للقـوات املسـلحة األنغوليـة مـن خـالل قياداـا للمنـاطق 

العسكرية وقيادات العمليات؛ 
 

إعـادة إدمـاج أفـراد القـوات العسـكرية السـابقة ليونيتـا يف أوجـه احليـاة الوطنيــة  واو -
اجتماعيا ومهنيا 

يعيـد الطرفـان التـأكيد علـى التزامـهما بـالتنفيذ الصـارم لتعـهداما والتزامامـا بشـــأن  ٣-١٢
إعـادة اإلدمـاج االجتمـاعي للمسـرحني (يف ضـــوء مــا ورد يف النقطــة ثانيــا – ١ مــن جــدول 

– املسائل العسكرية II يف بروتوكول لوساكا).  األعمال من املرفق الرابع 
ويف هـذا الصـدد تشـرع احلكومـة، عـن طريـق هيئـة األركـان العامـة للقـوات املســلحة  ٣-١٣
األنغولية واملنظمات واإلدارات العامة املختصة، ومبشاركة يونيتا ومساعدة اتمع الـدويل، يف 
إعادة إدماج األفراد املسـرحني يف اتمـع املـدين يف إطـار برنـامج إلعـادة اإلدمـاج االجتمـاعي 

واملهين.  
 

وتشمل إعادة اإلدماج االجتمـاعي واملـهين لألفـراد املسـرحني مـن القـوات العسـكرية  ٣-١٤
السابقة ليونيتا ما يلي: 

توفري احلماية والســكن والطعـام ألفـراد القـوات العسـكرية السـابقة ليونيتـا يف  (أ)
مراكز اإلعداد؛ 

التأهيل املهين ألفـراد القـوات العسـكرية السـابقة ليونيتـا فيمـا يتعلـق بقدرـم  (ب)
على ولوج سوق العمـل الوطـين. وسـيتحقق ذلـك مـن خـالل برنـامج عـاجل وخـاص إلعـادة 

اإلدماج االجتماعي. 
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 الفصل الثالث 
تنسيق مذكرة التفاهم وتنفيذها   

تنسيق مذكرة التفاهم  - ١
تتمثل هياكل التنسيق املؤسسية ملذكرة التفاهم فيما يلي:  ١-١

اللجنة العسكرية املشتركة   (أ)
الفريق التقين  (ب)

وفيما يلي تكوين اللجنة العسكرية املشتركة وصالحياا وقواعد عملها:  ١-٣
التكوين والقيادة:  (أ)

مقعد كعضو تنفيذي يف اللجنة العسكرية املشتركة ورئيس اللجنة:  أ-١
املمثل العسكري للحكومة  -

مقعد كعضو تنفيذي يف اللجنة العسكرية املشتركة:  أ-٢
املمثل العسكري للقوات العسكرية ليونيتا  -

مقعد كأعضاء مراقبني دائمني يف اللجنة العسكرية املشتركة:  أ-٣
املمثـل العسـكري لألمـم املتحـدة وفقـا للواليـــة الــيت حيددهــا جملــس  -
ـــة األمــم  األمـن التـابع لألمـم املتحـدة أو أجـهزة أخـرى تابعـة ملنظوم

املتحدة 
املمثل العسكري للواليات املتحدة األمريكية  -

املمثل العسكري لروسيا  -
املمثل العسكري للربتغال  -

الصالحيات  (ب) 
مساعدة اللجنة العسكرية املشتركة يف االضطالع مبهامها  ب-١

إدارة تنفيذ مجيع أحكام مذكرة التفاهم  ب-٢
تنظيــم اجتماعــات خمصصــة للخــرباء العســكريني لدراســة أســــباب  ب-٣
املصــاعب احملتملــة الــيت تعرقــل التنفيــذ الفعــال ملذكــرة التفــــاهم أو 
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املسـائل األخـرى الـيت تعتربهـــا اللجنــة العســكرية املشــتركة جديــرة 
باالهتمام. 

إعداد جدول زمين حيدد بالتفصيل األنشطة املطلوب االضطـالع ـا  ب-٤
يف إطار تنفيذ مذكرة التفاهم 

قواعد العمل:  (ج)
االجتمـاع، بشـكل روتيـين، مـن أجـل التحضـري الجتماعـات اللجنــة  ج-١
ـــة  العسـكرية املشـتركة، ويف حـاالت اسـتثنائية، لتحليـل املسـائل احملال

من اللجنة العسكرية املشتركة، أو كلما تطلب األمر ذلك. 
على الصعيد اإلقليمي، االجتماع، يوميا، بقيادة خبـري عسـكري مـن  ج-٢

القوات املسلحة األنغولية. 
 

اجلدول الزمين لتنفيذ مذكرة التفاهم  - ٢
لضمان تنفيــذ مذكـرة التفـاهم، تلـتزم القـوات املسـلحة األنغوليـة والقـوات العسـكرية  ٢-١

ليونيتا جبدول التنفيذ التايل: 
  

تاريخ دخول مذكرة التفاهم حيز النفاذ  اليوم ياء ١ -
توقيع املذكرة  - 

إعالن وقف إطالق النار من اجلانبني  - 
تاريخ تنفيذ وقف إطالق النار  - 
تنشيط اللجنة العسكرية املشتركة  اليوم ياء + ١ ٢ -

إصدار قانون العفو العام  - 
بـدء أعمـال اللجنـة العســـكرية املشــتركة والفريــق -

التقين 
 

إجناز مجيع األنشطة الـواردة يف الفقـرة (أ) مـن النقطـة - ٣
الثانية، أي: 

 

تعزيز إعادة وقف إطالق النار  اليوم ياء + ١ -
إجناز مجيع األنشطة الواردة يف الفقرة (ب) من النقطة - ٤

الثانية أي: 
ــــوم اليــوم يــاء + ٢ إىل الي

ياء + ٤٧ 
فـض االشـتباك وإيـواء القـــوات العســكرية ليونيتــا -

وإكمال جتريدها من السالح 
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ــــة املوجـــودة يف إيــواء القــوات العســكرية األجنبي -
مناطق من األراضي الوطنية حتـت سـيطرة القـوات

العسكرية ليونيتا 

 

ـــني (ج) و (د) إجنـاز مجيـع األنشـطة الـواردة يف الفقرت - ٥
من النقطة الثانية أي: 

ــوم اليـوم يـاء + ٤٨ إىل الي
ياء + ٨٠ 

إدماج ضباط األركان، وكبار الضبـاط، والضبـاط -
األحـــداث، وضبـــاط الصـــف وانديـــــن اجلــــدد
ــــكرية ليونيتـــا يف القـــوات التــابعني للقــوات العس

املسلحة األنغولية، حسب الشواغر املوجودة 

 

إدمـاج ضبـاط األركـــان وكبــار الضبــاط التــابعني -
للقــوات العســكرية ليونيتــــا يف الشـــرطة الوطنيـــة

حسب الشواغر املوجودة 

 

إجناز مجيع األنشطة الواردة يف الفقرة (هـ) مـن النقطـة - ٦
الثانية أي: 

ــوم اليـوم يـاء + ٧٩ إىل الي
ياء + ٨٠ 

تســريح أفــراد القــوات العســكرية ليونيتــا وإــــاء -
وجود القوات العسكرية ليونيتا 

 

إجناز مجيع األنشطة الواردة يف الفقـرة (و) مـن النقطـة - ٧
الثانية أي: 

ــــوم اليــوم يــاء + ٨ إىل الي
ياء + ٢٦٢    

إعــادة إدمـاج األفـراد املسرحــني مـــن القـــوات العســكرية الســابقة ليونيتــا اجتماعيــا 
وسياسيا يف أوجه احلياة الوطنية. 
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 الفصل الرابع 
 الترتيبات النهائية 

مرفقات مذكرة التفاهم   - ١
تشكل الوثائق التالية مرفقات ملذكرة التفاهم:   ١ – ١

الوثيقة املتعلقة بإيواء القوات العسكرية التابعة ليونيتا  املرفق ١ -
الوثيقـة املتعلقـة بـإيواء القـوات العسـكرية األجنبيـة املوجـــودة يف منــاطق مــن  املرفق ١/ألف -
ـــن  األراضـي الوطنيـة خاضعـة لسـيطرة القـوات العسـكرية ليونيتـا وجتريدهـا م

السالح وإعادا إىل الوطن 
الوثيقة املتعلقة بإدماج ضباط األركان، وكبار الضبـاط، والضبـاط األحـداث  املرفق ٢ -
وضباط الصف واندين اجلدد التابعني للقــوات العسـكرية التابعـة لليونيتـا يف 

القوات املسلحة األنغولية، حسب الشواغر املوجودة 
الوثيقـة املتعلقـة بإدمـــاج ضبــاط األركــان وكبــار الضبــاط التــابعني للقــوات  املرفق ٣ -

العسكرية لليونيتا يف الشرطة الوطنية، حسب الشواغر املوجودة 
الوثيقة املتعلقة بإعادة إدماج األفراد املسرحني من القوات العسـكرية السـابقة  املرفق ٤ -

لليونيتا اجتماعيا ومهنيا يف احلياة الوطنية 
الوثيقة املتعلقة باعتبارات تتصل بشروط إبرام بروتوكول لوساكا  املرفق ٥ -

الوثيقة املتعلقة باعتبـارات تتصـل بـاألمن اخلـاص مبوجـب أحكـام بروتوكـول  املرفق ٦ -
لوساكا 

 
التفسري  - ٢

تعـرض االختالفـات يف تفســـري مذكــرة التفــاهم أو تنفيذهــا علــى اللجنــة العســكرية  ٢ – ١
املشتركة حللها بروح من الصداقة والتسامح والتفاهم. 

 
دخول مذكرة التفاهم حيز النفاذ   - ٣

تدخل مذكرة التفاهم حيز النفاذ مباشرة بعد توقيع الطرفني عليها  ٣ – ١
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توقيعات مذكرة التفاهم   - ٤
يوقع الطرفان على مذكرة التفاهم ملـتزمني ـا، ومتفقـني علـى تنفيـذ مجيـع أحكامـها  ٤ – ١

حبسن نية وبشكل إجباري وكامل وملتزمني بذلك.  
 

لواندا، مجهورية أنغوال، ٤ نيسان/أبريل ٢٠٠٢ 
 

عن وفد القوات العسكرية ليونيتا عن وفد القوات املسلحة األنغولية   
اجلــــنرال جــــريالدو أبريــــو موينغـــــو:قائد اجليش أرماندو دا كروز نيتو 

أكراتشيتمبو �كامورتيريو� 
 

قائــد هيئة األركان العامة للقوات 
املسلحة األنغولية 

قـــائد هيئـــة األركـــان العامـــــة العليــــا
للقوات العسكرية ليونيتا   

تشهد على ذلك الكيانات الوارد ذكرها أدناه. 
عن األمم املتحدة 

ابراهيم غانباري 
وكيل األمني العام لألمم املتحدة واملستشار اخلاص املعين بأفريقيا 

 
عن البلدان املراقبة لعملية السالم األنغولية 

كريستوفر وليم ديل 
سفري الواليات املتحدة األمريكية يف أنغوال 

 
أندريف سرغي فادميوفيتش 

سفري االحتاد الروسي يف أنغوال 
 

فرناندو ماندونسا دوليفيريا نيفيس  
سفري اجلمهورية الربتغالية يف أنغوال 
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  املرفق ١ 
ملذكرة التفاهم امللحقة لـربوتوكول لوسـاكا لوقـف أعمـال القتـال وحـل 
  ما تبقى من املسائل العسكرية املعلقة مبوجب أحكام بروتوكول لوساكا 

الوثيقة املتعلقة بإيواء القوات العسكرية ليونيتا 
يتفـق وفـد القـوات املسـلحة األنغوليـة ووفـد القـوات العسـكرية ليونيتـــا إىل احملادثــات 

العسكرية، فيما يتعلق بإيواء القوات العسكرية ليونيتا، على ما يلي: 
 

أحكام عامة تتعلق باإليواء  - ١
ـــواء القــوات العســكرية ليونيتــا الظــروف املعيشــية الالزمــة إلقامــة  ينبغـي أن يتيـح إي �١�
ما يصل إىل ٠٠٠ ٥٠ من األفراد العسكريني. وهـؤالء األفـراد موزعـون علـى النحـو 
التـايل: قرابـة ١٢ جـنراال و ٤٧ عميـدا وقرابـة ٧٠٠ ١ مـــن كبــار الضبــاط، وقرابــة 
٣٥٠ ١٧ مــن الضبــاط األحــداث، وحــوايل ٣ ١٥٠ رقيبــا/ضــابط صــــف وقرابـــة 
٢٧ ٧٤٠ مـن انديـن اآلخريـن. وسـيبقون لفـترة زمنيـة حمـددة منـذ وصوهلـم وحـــىت 
إدماجـــهم يف القـــوات املســـلحة األنغوليـــة والشـــرطة الوطنيـــة أو يف حالـــة األفــــراد 

املسرحني، حىت إعادة إدماجهم اجتماعيا ومهنيا.  
وينبغي أن يتوفر يف منـاطق اإليـواء هيكـل عمـل يـدار بشـكل جيـد للغايـة، وذا قـدرة  �٢�
على إيواء ما يصل إىل ٦٠٠ ١ من األفراد العسكريني مع توافـر األمـن فيـها وسـهولة 

الوصول إليها. 
ـــا مــن ناحيــة علــى إقامــة ١٢  كمـا أن إيـواء القـوات العسـكرية ليونيتـا ينطـوي ضمن �٣�
ـــواء. ومــن ناحيــة أخــرى، فإنــه  جـنراال و ٤٧ عميـدا يف مـدن قريبـة مـن منـاطق اإلي
يتطلب أيضا تنظيم وترتيب مواقع إلقامة أسر العسكريني بالقرب من مناطق اإليـواء. 
وميكــن أن يصــل عــدد أفــراد األســر، مبــا يف ذلــك الرجــال والنســاء واألطفــــال إىل 

٣٠٠ ٠٠٠ شخص. 
تضمــن األجــهزة والكيانــات املختصــة التابعــة لــإلدارة احلكوميــة ترتيبــات املعيشــــة  �٤�
ـــوات العســكرية ليونيتــا، وتســهل  واملسـاعدة الطارئـة األوليـة املقدمـة ألسـر أفـراد الق
كذلــك إعــادة إدماجــهم يف األنشــطة الصغــرية املنتجــــة للســـلع واخلدمـــات، أي يف 
مشـاريع إلدرار الدخـل بسـرعة يف القطـاع الزراعـي، والتجـــارة الريفيــة وغريهــا مــن 
ااالت احملتملة بالتعاون الوثيـق مـع هيئـة األركـان العامـة للقـوات املسـلحة األنغوليـة 
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ومبشاركة األمم املتحدة وفقا للوالية اليت حيددها جملس األمن التابع لألمم املتحـدة أو 
أجهزة أخرى تابعة ملنظومة األمم املتحدة. 

 
هيكل منطقة اإليواء  - ٢

يكون ملنطقة اإليواء اهليكل التايل:  �١�
تضم قيادة منطقة اإليواء قائدا ونائب قائد وموظف تربية مدنية وموظفا مسؤوال عـن  -
شؤون املوظفني، وموظفا مسؤوال عن األسـلحة وموظـف اتصـاالت تعينـهم مـن بـني 

األفراد الذين سيتم إيوائهم هيئة األركان العامة العليا للقوات العسكرية ليونيتا. 
ـــة، وجــهاز الســلكي، ومركــزا طبيــا،  يشـمل فريـق اخلدمـات والدعـم حرسـا وحامي -
ومرافق طبخ ومطعما وقسما للنقل تعني أفرادها من بني األفراد الذيـن سـيتم إيواؤهـم 

هيئة األركان العامة العليا للقوات العسكرية ليونيتا. 
ما يصل إىل ١٦ سرية من األفراد الذين سيتم إيواؤهم تضـم كـل واحـدة منـها ١٠٠  -

فرد عسكري. 
يكون قائد منطقـة اإليـواء تابعـا لقـائد فريـق العمـل الـذي تعينـه هيئـة األركـان العامـة  �٢�
للقوات املسلحة األنغولية وهو الشخص املسؤول عـن التشـغيل واالنضبـاط يف منطقـة 

اإليواء. 
 

إدارة مناطق اإليواء  - ٣
تتوىل إدارة مناطق اإليواء هيئة األركان العامـة للقـوات املسـلحة األنغوليـة عـن طريـق  �١�
فريـق عمـل يرأسـه جـنرال مـن القـوات املسـلحة األنغوليـة وقـع إدماجـــه مــن القــوات 
العسكرية ليونيتا، وبالتعاون مع األمم املتحدة، وفقا لوالية حيددها جملس األمن التـابع 
لألمم املتحدة أو أجهزة أخرى تابعـة ملنظومـة األمـم املتحـدة تقـدم املسـاعدة يف جمـال 

التنظيم واإلدارة، فضال عن الدعم باملوارد املادية.  
تتوىل الدعم املايل والتنظيم اإلداري للمواقع املخصصة إلقامة أسر األفـراد العسـكريني  �٢�
التابعني للقوات العسكرية ليونيتا أجهزة خمتصة من اإلدارة احلكوميـة بالتعـاون الوثيـق 
ـــة، باإلضافــة إىل مشــاركة األمــم  مـع هيئـة األركـان العامـة للقـوات املسـلحة األنغولي
املتحدة وفقا لوالية حيددها جملس األمن التابع لألمـم املتحـدة أو أجـهزة أخـرى تابعـة 
ملنظومـة األمـم املتحـدة تقـدم املسـاعدة التقنيـــة يف جمــال التنظيــم واإلدارة فضــال عــن 

املوارد املادية. 
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مواقع مناطق اإليواء  - ٤
بالنسبة ألفراد القوات العسكرية ليونيتا يف املنطقة الشمالية:  �١�

مادميبا، دائرة مادميبا، بلدية مبرتا كونغو، حمافظة زائري؛   -
فايل دو لوغي، دائرة فايل دو لوغي، بلدية مبيب، حمافظة وجيي؛  -

ومبا، دائرة ومبا، بلدية سانزا بومبو، حمافظة وجيي؛  -
فازندا سانتا كروز، دائرة كويباكسي، بلدية كويباكسي، حمافظة بنغو؛  -

بلدة موسابو، بلدية سامبا كاجو، حمافظة كوانزانوريت.  -
بالنسبة ألفراد القوات العسكرية ليونيتا يف منطقة الشمال الشرقي:  �٢�

كابايا، دائرة كابايا، بلدية لوكابا، حمافظة لوندا نوريت؛  -
دمبا بنتونسياريا، دائرة كتاال، بلدية كاكوالما، حمافظة مالجني؛  -

غنغا سول، دائرة كيسويل، بلدية مالجني، حمافظة مالجني؛  -
شينيجي، دائرة مورييجي، بلدية موكوندا، حمافظة لوندا سول؛  -
نغميب، دائرة كساموتيبا، بلدية كساموتيبا، حمافظة لوندا نوريت؛  -

بالنسبة ألفراد القوات العسكرية ليونيتا يف املنطقة الوسطى:   - ٣
غاندو، دائرة كومباندوا، بلدية كويتو، حمافظة بيي؛  -

كابيسا، دائرة بيلو أوريزنيت، بلدية كونغا، حمافظة بيي؛  -
بونتو دوريو كاكوتشي، دائرة كاتشنغيس، بلدية شيتمبو، حمافظة بيي؛  -

ساشييامبو، دائرة سامبو، بلدية تشيكاال تشالوانغا، حمافظة هوامبو؛  -
لوجني، دائرة لوجني، بلدية بايلوندو، حمافظة هوامبو؛  -
منغا، دائرة غالنغا، بلدية لوندوينبايل، حمافظة هوامبو؛  -

تشينغونغو، دائرة تشينغونغو، بلدية بالومبو، حمافظة بنغويال؛  -
فاسندا كابورولو، دائرة كابورولو، بلدية شونغوروي، حمافظة بنغويال؛  -

تشيسمبا، دائرة موسندي، بلدية موسندي، حمافظة كوانزسول.  -
بالنسبة ألفراد القوات العسكرية ليونيتا يف املنطقة الشرقية:  �٤�
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تشيكاال، دائرة كانغوميب، بلدية موكسيكو، حمافظة موكسيكو؛  -
كاالبو، دائرة لوكوسي، بلدية موكسيكو، حمافظة موكسيكو.  -

بالنسبة ألفراد القوات العسكرية ليونيتا يف منطقة كازومبو العسكرية:  �٥�
كاالال، دائرة كالوندا، بلدية التو زومبيزي، حمافظة موكسيكو.  -

بالنسبة ألفراد قوات العسكرية ليونيتا يف املنطقة اجلنوبية:   �٦�
الكيوملتر ٥٠، دائرة غالنغي، بلدية شبيندو، حمافظة خويال؛  -

كاموامبو، دائرة موبا، بلدية كوفيالي، حمافظة كونيين.  -
 

بالنسبة ألفراد القوات العسكرية ليونيتا يف مينونغي:  �٧�
سوبا ماتياس، دائرة سوبا ماتياس، بلدية مينونغي، حمافظة كواندو كوبانغو.   -

بالنسبة ألفراد القوات العسكرية ليونيتا يف املناطق احمليطة جبامبا:  �٨�
تشينبوجوانغو، دائرة مافينغا، بلدية مافينغا، حمافظة كواندو كوبانغو؛  -

كابينيب، دائرة مافينغا، بلدية مافينغا، حمافظة كواندو كوبانغو.  -
رواندا، مجهورية أنغوال، ٤ نيسان/أبريل ٢٠٠٢ 

عن وفد القوات العسكرية ليونيتا  عن وفد القوات املسلحة األنغولية
 ----------------------- ---------------------------

اجلـــــــنرال جـــــــريالدو أبريـــــــو موينغــــــــو  قائد اجليش
ــــــــــــــــريو�  أكواتشــــــــــــــيتمبو �كامورتي أرماندو دا كروز نيتو
قـــــائد هيئـــــة األركـــــان العامـــــة العليـــــــا  قائد هيئة األركان العامة للقوات

للقوات العسكرية ليونيتا  املسلحة األنغولية
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  املرفق ١/ألف 
ملذكرة التفاهم التكميلية امللحقة بربوتوكول لوساكا لوقف أعمال القتال وحـل 

  ما تبقى من املسائل العسكرية املعلقة مبوجب أحكام بروتوكول لوساكا 
الوثيقــة املتعلقــة بــالقوات العســكرية األجنبيــة املوجــودة يف منــاطق مــن األراضــي الوطنيــة 

  خاضعة لسيطرة القوات العسكرية ليونيتا  
إن وفـد القـوات املســـلحة األنغوليــة ووفــد القــوات العســكرية ليونيتــا إىل احملادثــات 
العسـكرية، يوافقـان علـى مـا يلـي فيمـا يتعلـق بـإيواء القـوات العسـكرية األجنبيـة املوجــودة يف 
مناطق من األراضي الوطنية خاضعة لسيطرة القوات العسـكرية ليونيتـا وجتريدهـا مـن السـالح 

وإعادا إىل الوطن: 
ـــوات عســكرية أجنبيــة يف منــاطق مــن األراضــي الوطنيــة  يعـترف الطرفـان بوجـود ق ١-١
خاضعة لسيطرة القوات العسكرية ليونيتـا، وهـي وحـدات تتـألف مـن مواطنـني مـن مجهوريـة 
الكونغو الدميقراطية ووحدات تتألف من مواطنني لرواندا من التوتسي – بانيا مولينغ واهلوتـو، 

وضرورة الشروع على وجه السرعة بإعادا إىل الوطن. 
ويف هذا الصدد، فإن هيئـة األركـان العامـة للقـوات املسـلحة األنغوليـة، بتعـاون وثيـق  ١-٢
ـــة العســكرية  مـع هيئـة األركـان العامـة العليـا للقـوات العسـكرية ليونيتـا، ومبشـاركة مـن اللجن
املشتركة ودعم من األمم املتحدة، وفقا للوالية اليت حيددها جملس األمـن التـابع لألمـم املتحـدة 
أو أي أجهزة أخرى تابعة ملنظومة األمم املتحدة، تشرع يف إيـواء القـوات العسـكرية األجنبيـة 
املوجودة يف مناطق من األراضي الوطنية خاضعة لسيطرة القـوات العسـكرية ليونيتـا وجتريدهـا 

من السالح، على أساس التفاهم التايل: 
قيام هيئة األركان العامة العليا للقوات العسكرية ليونيتا بإبالغ هيئة األركان  (أ)
العامة للقوات املسلحة األنغولية واللجنة العسكرية املشـتركة بكافـة البيانـات املوثوقـة والقابلـة 
للتحقق فيما يتعلق بالتكوين القتايل والعددي لوحـدات القـوات العسـكرية األجنبيـة املوجـودة 

يف مناطق من األراضي الوطنية خاضعة لسيطرة القوات العسكرية ليونيتا ومواقعها. 
ــــة اخلاضعـــة لســـيطرة القـــوات  حتديــد وحــدات القــوات العســكرية األجنبي (ب)

العسكرية ليونيتا. 
نقـل أفـــراد القــوات العســكرية األجنبيــة إىل منــاطق اإليــواء املعــدة للقــوات  (ج)

العسكرية ليونيتا. 
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اسـتقبال أفـراد القـوات العسـكرية األجنبيـة يف منـاطق اإليـواء وتوفـري الســكن  (د)
والطعام هلم، وكذلك تسجيلهم. 

جتريد القوات العسكرية األجنبية من كافـة األسـلحة واملعـدات العسـكرية يف  (هـ)
مناطق اإليواء ومجعها وختزينها. 

تسليم أعضاء القوات العسكرية األجنبية إىل األمم املتحدة وفقـا للواليـة الـيت  (و)
حيددها جملس األمن التابع لألمـم املتحـدة أو أي أجـهزة أخـرى تابعـة ملنظومـة األمـم املتحـدة، 
ألغراض إعادة األفراد إىل وطنهم األصلي، وعلى وجه التحديد مجهورية الكونغـو الدميقراطيـة 

ومجهورية رواندا. 
  

لواندا، مجهورية أنغوال، ٤ نيسان/أبريل ٢٠٠٢ 
عن وفد القوات العسكرية ليونيتا  عن وفد القوات املسلحة األنغولية

 ----------------------- ---------------------------
اجلـــــــنرال جـــــــريالدو أبريـــــــو موينغــــــــو  قائد اجليش
ــــــــــــــــريو�  أكواتشــــــــــــــيتمبو �كامورتي أرماندو دا كروز نيتو
قـــــائد هيئـــــة األركـــــان العامـــــة العليـــــــا  قائد هيئة األركان العامة للقوات

للقوات العسكرية ليونيتا  املسلحة األنغولية
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  املرفق ٢ 
ملذكرة التفاهم التكميلية امللحقة بربوتوكول لوساكا لوقف أعمال القتال وحـل 

  ما تبقى من املسائل العسكرية املعلقة مبوجب أحكام بروتوكول لوساكا 
الوثيقة املتعلقة بإدماج ضباط األركان وكبار ضباط والضباط األحداث وضباط الصــف 
واندين اجلدد التابعني للقوات العسكرية ليونيتا يف القوات املسلحة األنغوليــة، حســب 

  الشواغر املوجودة 
إن وفـد القـوات املســـلحة األنغوليــة ووفــد القــوات العســكرية ليونيتــا إىل احملادثــات 
العسـكرية يوافقـان علـى مـا يلـي بصـــدد إدمــاج ضبــاط األركــان وكبــار الضبــاط والضبــاط 
ـــابعني للقــوات العســكرية ليونيتــا، يف القــوات  األحـداث وضبـاط الصـف وانديـن اجلـدد الت

املسلحة األنغولية، حسب الشواغر املوجودة: 
ــى  إدمـاج األفـراد املوجوديـن يف اخلدمـة الفعليـة التـابعني للقـوات العسـكرية ليونيتـا عل - ١
أساس مبدأ اإلدماج الشـامل والقيـام، يف إجـراءات مسـتمرة، بإدمـاج ضبـاط األركـان وكبـار 
الضباط والضباط األحداث وضباط الصف والرقباء وسائر اندين، والقيام فيما بعـد بتسـريح 

األفراد املتبقني وإعادة إدماجهم اجتماعيا ومهنيا. 
تعيـني ضبـاط األركـان وكبـار الضبـاط والضبـاط األحـداث والرقبـاء وســـائر انديــن  - ٢
التابعني للقوات العسكرية ليونيتا الذي سيتم إدماجـهم يف القـوات املسـلحة األنغوليـة هـو مـن 

مسؤولية هيئة األركان العامة العليا للقوات العسكرية ليونيتا. 
إدمــاج ضبــاط األركــان وكبــار الضبــاط والضبــاط األحــداث يف القــوات املســـلحة  - ٣
األنغولية ومنحهم الرتـب، وتصنيـف الرقبـاء وسـائر انديـن هـو مـن مسـؤولية هيئـة األركـان 

العامة للقوات املسلحة األنغولية، وفقا لقائمة األفراد العسكريني املدرجة أدناه: 
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قائمة األفراد العسكريني   
اموع التسمية 
٤ جنرال 
٨ فريق 
١٨ عميد 
٤٠ عقيد 
٦٠ مقدم 
١٠٠ رائد 

١٥٠ نقيب 
٢٠٠ مالزم أول 
٢٥٠ ضابط أول 

٣٠٠ طالب عسكري 
٢٠ رئيس رقباء 

٣٠ رقيب 
٥٠ رقيب أول 
٢٠٠ رقيب ثان 

٥٠٠ عريف 
٠٧٧ ٣ جندي 
٠٠٧ ٥ اموع 

  
ـــاط األركــان، وهــم ســتة أفرقــة و ١٤ عميــدا يف القــوات  إدمـاج مـا يتبقـى مـن ضب - ٤
ـــه هيئــة  املسـلحة األنغوليـة ومنحـهم الرتـب، وتنسـيبهم ليكونـوا ضبـاط أركـان، وفقـا ملـا ترتئي

األركان العامة للقوات املسلحة األنغولية. 
  

لواندا، مجهورية أنغوال، ٤ نيسان/أبريل ٢٠٠٢ 
عن وفد القوات العسكرية ليونيتا  عن وفد القوات املسلحة األنغولية

 ----------------------- ---------------------------
اجلـــــــنرال جـــــــريالدو أبريـــــــو موينغــــــــو  قائد اجليش
ــــــــــــــــريو�  أكواتشــــــــــــــيتمبو �كامورتي أرماندو دا كروز نيتو
قـــــائد هيئـــــة األركـــــان العامـــــة العليـــــــا  قائد هيئة األركان العامة للقوات

للقوات العسكرية ليونيتا  املسلحة األنغولية



2202-35708

S/2002/483

املرفق ٣ 
ملذكـرة التفـاهم التكميليـة امللحقـــة بــربوتوكول لوســاكا لوقــف أعمــال 
القتـال وحـل مـا تبقــى مــن املســائل العســكرية املعلقــة مبوجــب أحكــام 

بروتوكول لوساكا    
ــــار الضبـــاط التـــابعني للقـــوات  الوثيقــة املتعلقــة بإدمــاج ضبــاط األركــان وكب

  العسكرية ليونيتا يف الشرطة الوطنية، حسب الشواغر املوجودة 
إن وفـد القـوات املســـلحة األنغوليــة ووفــد القــوات العســكرية ليونيتــا إىل احملادثــات 
العسكرية، يوافقان على ما يلي بصدد إدماج ضباط األركان وكبار الضبــاط التـابعني للقـوات 

العسكرية ليونيتا يف الشرطة الوطنية، حسب الشواغر املوجودة: 
تعيني ضباط األركان وكبار الضباط التابعني للقوات املسلحة ليونيتا لتحقيق التكـامل  - ١

يف الشرطة الوطنية هو من مسؤولية هيئة األركان العامة العليا للقوات العسكرية ليونيتا. 
إدماج املفوضني العـامني ومفوضـي الشـرطة يف الشـرطة الوطنيـة ومنحـهم الرتـب هـو  - ٢

من مسؤولية القيادة العامة للشرطة الوطنية، وفقا لالئحة الشرطة الوطنية املدرجة أدناه. 
 

قائمة األفراد العسكريني   
اموع التسمية 

٣ نائب املفوض العام 
٥ مفوض أول 

١٤ مفوض 
١٨ مدير 

٤٠ اموع 
  

لواندا، مجهورية أنغوال، ٤ نيسان/أبريل ٢٠٠٢ 
عن وفد القوات العسكرية ليونيتا  عن وفد القوات املسلحة األنغولية

 ----------------------- ---------------------------
اجلـــــــنرال جـــــــريالدو أبريـــــــو موينغــــــــو  قائد اجليش
ــــــــــــــــريو�  أكواتشــــــــــــــيتمبو �كامورتي أرماندو دا كروز نيتو
قـــــائد هيئـــــة األركـــــان العامـــــة العليـــــــا  قائد هيئة األركان العامة للقوات

للقوات العسكرية ليونيتا  املسلحة األنغولية
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املرفق ٤ 

ملذكـرة التفـاهم التكميليـة امللحقـــة بــربوتوكول لوســاكا لوقــف أعمــال 
القتـال وحـل مـا تبقــى مــن املســائل العســكرية املعلقــة مبوجــب أحكــام 

بروتوكول لوساكا    
الوثيقة املتعلقة بإعادة إدماج األفـراد املسـرحني مـن القـوات العسـكرية السـابقة 

  ليونيتا اجتماعيا ومهنيا 
إن وفـد القـوات املســـلحة األنغوليــة ووفــد القــوات العســكرية ليونيتــا إىل احملادثــات 
العسكرية، يوافقان على ما يلي بصدد إعادة إدمـاج األفـراد املسـرحني مـن القـوات العسـكرية 

السابقة ليونيتا اجتماعيا ومهنيا: 
تتمثل إعادة إدماج األفراد املسرحني من القـوات العسـكرية السـابقة ليونيتـا اجتماعيـا  - ١
ومهنيا يف منح قيمة مدنية واالضطالع بتعزيز اجتماعي – اقتصادي من جانب هيئـات الدولـة 
وكياناا املختصة بتعاون وثيق مع هيئة األركان العامة للقوات املسلحة األنغوليـة وبدعـم مـن 
ـــابع لألمــم املتحــدة أو غــريه مــن  األمـم املتحـدة، وفقـا للواليـة الـيت يحددهـا جملـس األمـن الت

وكاالت منظومة األمم املتحدة. وللوصول إىل هذه الغاية، ال بد من حتقيق ما يلي: 
كفالة تقدمي مساعدة أولية لألفراد املسـرحني مـن القـوات العسـكرية السـابقة  �١�

ليونيتا. 
كفالة اإلعداد العام واخلاص ألفراد القوات العسكرية السابقة ليونيتا.  �٢�

التأكد من دعم إعادة إدماجهم يف أوجه احلياة الوطنية.  �٣�
إن عملية إعادة إدماج أفراد القوات العسكرية السابقة ليونيتا اجتماعيـا ومـهنيا ال بـد  - ٢

أن تتحقق بالوسائل املختلفة التالية: 
إعـادة إدمـاج أفـراد القـوات العسـكرية الســـابقة ليونيتــا اجتماعيــا ومــهنيا يف  �١�

دائرة اإلعمار الوطين. 
إعـادة إدمـاج أفـراد القـوات العسـكرية الســـابقة ليونيتــا اجتماعيــا ومــهنيا يف  �٢�

سوق العمل الوطنية، أي القطاع العام والقطاع اخلاص. 
إعـادة إدمـاج أفـراد القـوات العسـكرية الســـابقة ليونيتــا اجتماعيــا ومــهنيا يف  �٣�

برنامج إعادة توطني السكان. 
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ـــن هــم موضــوع إعــادة  قـد يصـل عـدد أفـراد القـوات العسـكرية السـابقة ليونيتـا الذي - ٣
اإلدماج اجتماعيا ومهنيا إىل ٠٠٠ ٤٥ شخص. 

 
 لواندا، مجهورية أنغوال، ٤ نيسان/أبريل ٢٠٠٢ 

عن وفد القوات العسكرية ليونيتا  عن وفد القوات املسلحة األنغولية
 ----------------------- ---------------------------

اجلـــــــنرال جـــــــريالدو أبريـــــــو موينغــــــــو  قائد اجليش
ــــــــــــــــريو�  أكواتشــــــــــــــيتمبو �كامورتي أرماندو دا كروز نيتو
قـــــائد هيئـــــة األركـــــان العامـــــة العليـــــــا  قائد هيئة األركان العامة للقوات

للقوات العسكرية ليونيتا  املسلحة األنغولية



02-3570825

S/2002/483

املرفق ٥ 
ملذكـرة التفـاهم التكميليـة امللحقـــة بــربوتوكول لوســاكا لوقــف أعمــال 
القتـال وحـل مـا تبقــى مــن املســائل العســكرية املعلقــة مبوجــب أحكــام 

بروتوكول لوساكا    
  الوثيقة املتعلقة باعتبارات القانون والنظام وشروط إبرام بروتوكول لوساكا 

مع التسليم بأن القوات العسكرية ليونيتا كانت جزءا من تنظيم سياسي – عسـكري، 
ومالحظـة أن إلغـاء املكـون العســـكري هلــذا التنظيــم ينســجم مــع القــانون والنظــام املتبــع يف 

مجهورية أنغوال؛ 
ـــؤرخ ١٣ آذار/مــارس  ووفقـا لـروح أحكـام النقطتـني ٦ و ٨ مـن إعـالن احلكومـة امل
٢٠٠٢، وكذلك الفقرة ١-١ من النقطة ١ مـن الفصـل الثـاين مـن مذكـرة التفـاهم، وبـالنظر 

إىل أن تواقيع األطراف وتنفيذها يشكالن شرطي الوصول إىل تنفيذ بروتوكول لوساكا؛ 
يرى الطرفان أن الظروف قد وجدت لكفالة االسـتمرار يف مشـاركة يونيتـا يف عمليـة 

الوصول إىل تنفيذ بروتوكول لوساكا. 
لذلك، يوصي الطرفان يونيتا بضرورة اإلسراع يف حتقيق توافق اآلراء الداخلي الـالزم 

كي تشارك، بوصفها شريكا للحكومة، يف عملية استكمال وتنفيذ بروتوكول لوساكا. 
لواندا، مجهورية أنغوال، ٤ نيسان/أبريل ٢٠٠٢ 

 
 لواندا، مجهورية أنغوال، ٤ نيسان/أبريل ٢٠٠٢ 

عن وفد القوات العسكرية ليونيتا  عن وفد القوات املسلحة األنغولية
 ----------------------- ---------------------------

اجلـــــــنرال جـــــــريالدو أبريـــــــو موينغــــــــو  قائد اجليش
ــــــــــــــــريو�  أكواتشــــــــــــــيتمبو �كامورتي أرماندو دا كروز نيتو
قـــــائد هيئـــــة األركـــــان العامـــــة العليـــــــا  قائد هيئة األركان العامة للقوات

للقوات العسكرية ليونيتا  املسلحة األنغولية
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املرفق ٦ 
ملذكـرة التفـاهم التكميليـة امللحقـــة بــربوتوكول لوســاكا لوقــف أعمــال 
القتـال وحـل مـا تبقــى مــن املســائل العســكرية املعلقــة مبوجــب أحكــام 

بروتوكول لوساكا    
الوثيقة املتعلقة باعتبارات تتصل بالقانون والنظام واألمن اخلاص مبوجب أحكـام 

  بروتوكول لوساكا  
مع التسليم بأن املرفـق ٥ يقـرر املشـاركة املرتقبـة ليونيتـا يف عمليـة التوصـل إىل تنفيـذ 

بروتوكول لوساكا؛ 
يرى الطرفان أن احلكم الوارد يف الوثيقة املتعلقة بنظام األمن اخلاص املكفـول التطبيـق 
علـى زعمـاء يونيتـا مبوجـب الفقـرة ٣ مـن طرائـق حتقيـق الوفـاق الوطـين لـربوتوكول لوســـاكا 

صحيح وقابل للتطبيق. 
 

لواندا، مجهورية أنغوال، ٤ نيسان/أبريل ٢٠٠٢ 
عن وفد القوات العسكرية ليونيتا  عن وفد القوات املسلحة األنغولية

 ----------------------- ---------------------------
اجلـــــــنرال جـــــــريالدو أبريـــــــو موينغــــــــو  قائد اجليش
ــــــــــــــــريو�  أكواتشــــــــــــــيتمبو �كامورتي أرماندو دا كروز نيتو
قـــــائد هيئـــــة األركـــــان العامـــــة العليـــــــا  قائد هيئة األركان العامة للقوات

للقوات العسكرية ليونيتا  املسلحة األنغولية
 


