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  البنود املتعلقة بالعراق -  ٣٤

  بني العراق والكويتاحلالة  - ألف    
(اجللســة  ٢٠٠٠ مــارس/آذار ٣١املقــرر املــؤرخ   

  ) ٢٠٠٠( ١٢٩٣): القرار ٤١٢٣
ــة    ــودة يف )١(٤١٢٠يف اجللسـ ــارس  ٢٤، املعقـ آذار/مـ
، أدرج جملس األمـن يف جـدول أعمالـه تقريـرا لألمـني      ٢٠٠٠

. والحظ األمـني العـام   )٢(٢٠٠٠آذار/مارس  ١٠العام بتاريخ 
ــره ــرعة أن  يف تقريــ ــدل ســ ــدهور المعــ ــة  يف تــ ــة التحتيــ البنيــ
، ‘‘الـنفط مقابـل الغـذاء   ’’بداية تنفيـذ برنـامج    لدىاألساسية، 

الوضـــع كانـــت آخـــذة يف التزايـــد، األمـــر الـــذي أدى لتفـــاقم 
 للســـكان واإلضـــرار بالصـــحة العامـــة. الغـــذائي العـــام الســـيئ

ــمة     وأضـــاف أن ــا متسـ ــذلك، يتطلـــب نظمـ ــة لـ ــر، نتيجـ األمـ
اء والتوزيـــع ونطاقـــا أوســـع مـــن املـــدخالت، للشـــر بالكفـــاءة

مبستوى متويل يفوق كثريا ما كان متوخى يف البداية. غري أنـه  
أن اإلطـار الـزمين الـالزم لوقـف تـدهور احلالـة اإلنسـانية         ثبت

نظــرا للعجــز اخلطــري يف   ممــا كــان منتظــرا كــان أطــول بكــثري  
قـال  التمويل بسبب االخنفاض غري املتوقـع يف أسـعار الـنفط. و   

بالرغم من الصعوبات وأوجه القصور اليت مت حتديـدها يف  إنه، 
التقرير، فقد قدم الربنامج مساعدة كـبرية يف مجيـع القطاعـات    

الــيت تــؤثر علــى حيــاة  ياجــات اإلنســانية امللّحــةتللتصــدي لالح
__________ 

باإلضــافة إىل اجللســات الــيت جيــري تناوهلــا يف هــذا الفــرع، عقــد   )١(  
اجمللس خالل هذه الفترة عددا مـن اجللسـات كجلسـات خاصـة     

للمراقبــة يف مــع البلــدان املســامهة بقــوات يف بعثــة األمــم املتحــدة  
)، املرفـق الثـاين،   ٢٠٠١( ١٣٥٣العراق والكويت عمال بالقرار 

تشرين األول/  ٢الفرعان ألف وباء. وعقدت هذه اجللسات يف 
ــوبر  ــة  ٢٠٠١أكت ــرين األول/أكتــوبر   ٢)، و ٤٣٨٦(اجللس تش
(اجللســة  ٢٠٠٣نيســان/أبريل  ٢)، و ٤٦١٧(اجللســة  ٢٠٠٢
 ).٤٧٨١(اجللسة  ٢٠٠٣متوز/يوليه  ١)، و ٤٧٣٣

  )٢(  S/2000/208،  مــــن القــــرار  ٣٠و ٢٨املقــــدم عمــــال بــــالفقرتني
 ).١٩٩٩( ١٢٨١من القرار  ٥) والفقرة ١٩٩٩( ١٢٨٤

مـن جانـب    حثيـث الشعب العراقي. غري أنـه يلـزم بـذل جهـد     
إدخـال مزيـد مـن     بغيـة مجيع األطـراف املعنيـة للتعـاون الفعـال     

التحسينات على تنفيـذ الربنـامج. وحتقيقـا لتلـك الغايـة، طـرح       
عددا من التوصيات التقنية على حكومـة العـراق وجلنـة جملـس     

) بشأن احلالـة بـني   ١٩٩٠( ٦٦١القرار  بوجاألمن املتشأة مب
ــدابري    ــم التـ ــه رغـ ــار إىل أنـ ــراق والكويـــت. وأشـ ــذة  العـ املتخـ

نطاق الربنامج، فإنه مل يـتم   للنهوض مبستوى التمويل وتوسيع
ــيت      ــدة الـ ــعوبات العديـ ــة بســـب الصـ ــه الكاملـ ــوغ إمكانياتـ بلـ
صادفها. وعليه، فقد ناشد من جديد مجيع اجلهـات املعنيـة أن   

متكـني الربنـامج مـن التعامـل      ليف سبيتكثف جهودها املبذولة 
ة الـيت مـا زال الشـعب    صـعب مبزيد مـن الفعاليـة مـع األوضـاع ال    

  تها.العراقي يرزح حت
ويف تلــك اجللســة، وجــه الــرئيس االهتمــام إىل رســالة   
موجهة مـن رئـيس جلنـة جملـس      ٢٠٠آذار/مارس  ٢٢مؤرخة 

)، بشــأن احلالــة ١٩٩٠( ٦٦١األمــن املنشــأة مبوجــب القــرار  
حييــل هبــا تقريــر اللجنــة عمــال بــالفقرة بــني العــراق والكويــت، 

. وعقـب إحاطـة إعالميــة   )٣()١٩٩٩( ١٢٨١مـن القـرار    ١٠
 ١٢٨٤مة من األمني العام عن اجلوانـب اإلنسـانية للقـرار    مقد

منظمـة   ة)، أدىل مجيع أعضاء اجمللـس، وكـذلك مـدير   ١٩٩٩(
  ببيانات. األمم املتحدة للطفولة (اليونيسيف)،

__________ 

  )٣(  S/2000/242.      يشمل التقرير أنشطة اللجنـة الرئيسـية خـالل فتـرة
ـــ ــل     ٩٠ال ــنفط مقاب ــامج ال ــة الســابعة لربن ــا األوىل مــن املرحل يوم

ــز   الغــذاء، مبــا فيهــا معلومــات عــن ب   ــه؛ وجتهي ــنفط ومنتجات ــع ال ي
العقــود لتوريــد املنتجــات اإلنســانية للعــرق؛ واجلهــود املبذولــة       
للتعجيل بعملية املوافقة على العقود الالزمة إلرسـال قطـع الغيـار    

 واملعدات اخلاصة بالنفط إىل العراق وفقا لإلجراءات القائمة.
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وأشــار األمــني العــام يف تقريــره إىل أنــه بينمــا كــان         
برنــامج الــنفط مقابــل الغــذاء يف شــكله األصــلي خيضــع لقيــود  

علــى مــدى  تيجــة للمقــررات الــيت اختــذها اجمللــس نفمتشــددة، 
ــواد الــيت ُيســمح      ــثالث الســابقة حتــررت قائمــة امل الســنوات ال
للعراق باستريادها واتسع نطاقها على حنـو كـبري، وألغـي متامـا     
احلد األقصى للصادرات من النفط.وشدد على أنه بالرغم مـن  

ة أن االرتفاع الذي طرأ مؤخرا على سعر الـنفط قـد زاد زيـاد   
كــبرية مــن قيمــة الصــادرات، تواجــه صــناعة الــنفط يف العــراق 

ممــا  ،صــعوبات مجــة نتيجــة لعــدم تــوافر قطــع الغيــار واملعــدات 
ييشكل هتديدا لدخل الربنـامج يف األجـل الطويـل. وهلـذا فقـد      
أوصى بإجراء زيادة كـبرية فيمـا خيصصـه الربنـامج مـن مـوارد       

راق علـى  لشراء قطع غيار لصناعة النفط. وحـث حكومـة العـ   
اختاذ مجيع اخلطوات الالزمة لضمان التوزيع الفـوري والفعـال   
للمواد املستوردة. غري أنه أكد أنه حىت لو نفذ الربنامج تنفيـذا  
كــامال، فمــن املمكــن أن يكــون غــري كــاٍف لتلبيــة احتياجــات 
الســكان. وهلــذا، ينبغــي للمجلــس أن يبقــي قيــد النظــر بصــفة   

وأن يتخذ املزيد مـن اخلطـوات    مستمرة فعالية الربنامج وأثره،
لتحســـينه إذا اقتضـــى األمـــر ذلـــك. واختـــتم بقولـــه إن احلالـــة 

ــراق   ــانية يف العـ ــكل اإلنسـ ــرية  ’’تشـ ــة خطـ ــلة أخالقيـ ‘‘ معضـ
بالنســبة لألمــم املتحــدة. وأعــرب عــن قلقــه بصــفة خاصــة إزاء 
التقرير الذي أعدته اليونيسيف ووزارة الصـحة العراقيـة ويـبني    

لعراق تزداد معـدالت وفيـات األطفـال    أنه يف وسط وجنوب ا
الرضـــع وإصـــابتهم بـــاألمراض املهلكـــة زيـــادة مهولـــة وتبلـــغ   

أعـرب عـن سـروره    مستويات غري مقبولة. ويف هـذا السـياق،   
لسماع أن اللجنة مستعدة إلعطاء األمانة العامة قائمة األدويـة  
واإلمدادات الطبية األخرى اليت سـتتمكن األمانـة مـن املوافقـة     

ــا مب ــرار  عليهـ ــلطتها مبوجـــب القـ ). ١٩٩٩( ١٢٨٤حـــض سـ
ورأى أنه بينما يتعني علـى اجمللـس أن يبحـث عـن كـل فرصـة       
لتخفيــف معانــاة الســكان، ينبغــي أن يــدرك اجلميــع أن شــعب 

دائما إىل حد معني أي دولة ختضع للجزاءات ال بد أن يكون 

ضحية لكل من حكومته والتدابري املفروضة ضـدها. والنتيجـة   
رضية ألي حالة من هـذه احلـاالت أن تعـود الدولـة     الوحيدة امل

املعنية إىل االمتثال الكامـل ملقـررات اجمللـس، لكـي ميكـن رفـع       
    .)٤(بسرعةاجلزاءات 
ــة       ــرورة النـــهوض باحلالـ ــتكلمني ضـ ــع املـ وأكـــد مجيـ

اإلنسـانية املتـدهورة يف العـراق بتحسـني برنـامج الـنفط مقابـل        
رة أن يقبـل العـراق   الغذاء. وأكد معظم املـتكلمني أيضـا ضـرو   

)، الذي يتـيح طريقـا لتعليـق اجلـزاءات     ١٩٩٩( ١٢٨٤القرار 
ورفعهــا. وأعــرب معظــم أعضــاء اجمللــس عــن القلــق إزاء حالــة 
اهلياكل األساسية النفطيـة يف العـراق ومـا ينـتج عـن ذلـك مـن        

  اخنفاض يف القدرة على اإلنتاج.
وأعرب عدة متكلمني عن تأييـدهم لتوصـيات األمـني      

مليون دوالر لتمويل شـراء   ٦٠٠بزيادة املخصصات إىل العام 
ــرحلتني السادســة       ــالنفط للم ــدات اخلاصــة ب ــار واملع قطــع الغي

ــضــرر ال واجهــةملوالســابعة  ــنفط يف  ال ــة لل ــهياكل احلامل دائم لل
. وشدد عدد مـن املـتكلمني علـى ضـرورة بـذل كـل       )٥(العراق

ــاالت     ــدد حـ ــن عـ ــد مـ ــد للحـ ــانية   جهـ ــود اإلنسـ ــق العقـ تعليـ
إىل إجـراء تقييمـات منتظمـة     همودعـا بعضـ  . اهتومد )٦(وغريها

__________ 

  )٤(  S/PV.4120،  ٣-٢الصفحتان. 

(تــونس)؛  ٢٥(كنــدا)؛ والصــفحة  ٢٣ املرجــع نفســه، الصــفحة  )٥(  
الصفحة  ،S/PV.4120 (Resumption 1)(أوكرانيا)؛ ٢٧والصفحة 

 ٧(اململكــة املتحــدة)؛ والصــفحة    ٤(جامايكــا)؛ والصــفحة   ٢
(األرجنــتني)؛  ١٢(ماليزيــا)؛ والصــفحة  ٨(ناميبيــا)؛ والصــفحة 

 (بنغالديش). ١٣والصفحة 

  )٦(  S/PV.4120،  ــفحة ــف ٢٣الصـ ــدا)؛ والصـ ــونس)؛  ٢٥حة (كنـ (تـ
 S/PV.4120(أوكرانيـا)؛   ٢٧(مـايل)؛ والصـفحة    ٢٦والصـفحة  

(Resumption 1)،  ــفحة ــفحة   ٢الصـــ ــا)؛ والصـــ  ٨(جامايكـــ
ــفحة   ــا)؛ والصــــ ــفحة   ١٢(ماليزيــــ ــتني)؛ والصــــ  ١٣(األرجنــــ

 (بنغالديش).
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. ودعا عدة متكلمني أيضـا إىل إهنـاء   )٧(وشاملة لتأثري اجلزاءات
  .)٨(‘‘مناطق حظر الطريان’’

والحظ ممثـل هولنـدا وجـود تنـاقض كـبري بـني تقريـر          
األمني العام، الذي يقدم معلومـات عـن التقـدم احملـرز يف تلبيـة      

لشعب العراق، والرسـائل املزعجـة الـيت     االحتياجات اإلنسانية
ــة       ــة إىل اختــاذ إجــراءات فوري ــرد مــن خمتلــف اجلهــات، داعي ت
وحامســة لوقــف وعكــس مســار احلالــة اإلنســانية الطارئــة الــيت  
طـــال مـــداها يف العـــراق. غـــري أنـــه أكـــد أن املالحظـــتني غـــري 
ــام      ــياق نظــ ــذ يف ســ ــاين ينفــ ــامج اإلنســ ــتني. فالربنــ متعارضــ

ي اخللـط بينـه وبـني برنـامج إمنـائي. ورأى      للجزاءات، وال ينبغ
ــراق    ــة العـ ــاء حكومـ ــرد وفـ ــينتهي مبجـ ــزاءات سـ ــام اجلـ أن نظـ
بالتزاماهتـا مبوجـب قـرارات جملـس األمـن ذات الصـلة. وأشــار       

حماولة تقدمي موقـف جملـس   ‘‘ غري اجملدي’’إىل أنه يف حني من 
ــه   ــى أن ــق آراء بدرجــة  ‘‘موقــف موحــد ’’األمــن عل ــة تواف ، مث

ــملحوظــة  ــ ل يفيتمث ــى أن ــتعني عل ــا زال ي ــراق  ه م ــع الع أن يقن
اجملتمــع الــدويل بأنــه ختلــى فعــال عــن حلمــه يف تطــوير أســلحة   
الـــدمار الشـــامل. والحـــظ أن العـــراق هـــو البلـــد الوحيـــد يف  
التــاريخ احلــديث الــذي مل حيــاول تطــوير مجيــع فئــات أســلحة   

فحسـب،   -النووية والبيولوجية والكيميائية  -الدمار الشامل 
ــل اســ  تخدم هــذه األســلحة فعــال، ضــد عــدو أجــنيب وضــد     ب

وفيمــا يتعلــق مبســألة تعليــق العقــود، رأى أنــه بينمــا   مواطنيــه. 
يعــزى الفضــل للوفــود الــيت متتلــك املــوارد الضــرورية واإلرادة   
السياسية إلجراء حتقيق معمق يف مجيـع العقـود الـيت حيتمـل أن     
تكـــون ذات اســـتخدام مـــزدوج، فـــإن وفـــده يـــرى أن كميـــة 

، ‘‘مرتفعة بدرجة غـري مقبولـة  ’’بات اليت تنتظر البت فيها الطل
__________ 

  )٧(  S/PV.4120،   (تـونس)؛   ٢٥الصـفحةS/PV.4120 (Resumption 

ــا)؛ والصــفح ٧الصــفحة  ،(1 ــا)؛ والصــفحة   ١١ة (ناميبي (ماليزي
 (بنغالديش). ١٣

  )٨(  S/PV.4120،   (الصـني)؛   ٢٢الصـفحةS/PV.4120 (Resumption 

 (ماليزيا). ١٠، الصفحة (1

وشـــدد علـــى أنـــه يلـــزم بـــذل جمهـــود مســـتمر خلفـــض تلـــك   
  .)٩(الكمية

وأكد ممثل االحتاد الروسي أن تقرير األمني العام يـبني    
يف العراق يؤدي علـى  ‘‘ الكارثة اإلنسانية’’بوضوح أن نطاق 

‘‘. ع املـدين نفسـه  تفكك نسـيج اجملتمـ  ’’حنو ال ميكن جتنبه إىل 
ــامل ’’وأضـــاف أن  ــر الســـكان الشـ ــع ‘‘ فقـ قـــد أدى إىل وضـ

ــه’’ تشــويها جســديا ’’جيــل كامــل مــن العــراقيني  ‘‘ يشــوه في
ــود إنســانية يف    أن  ىورأ‘‘. ونفســيا ــود لعق ــق بعــض الوف تعلي

جلنـــة اجلـــزاءات مـــا زال يفـــرض هتديـــدا خطـــريا علـــى تنفيـــذ  
ــق    ــامج اإلنســاين. وتطلَ ــع مصــطنعة ’’الربن ــر   ‘‘ذرائ ــا لتربي متام

ــل       ــة فعــال إلعــادة تأهي ــد املعــدات املطلوب ــود لتوري ــق العق تعلي
حمطات توليد الكهرباء، واملعدات الطبية، والنقـل بالسـيارات،   

عقــود مــن  بعــض الومــوارد االتصــاالت. ورأى أن يف تعليــق   
رغم املوافقة دون أية مشكلة على طلبات لتوريـد   معينة بلدان

احلالـة فيمـا يتعلـق    أن  بنيمـا يـ  سلع مشـاهبة مـن بلـدان أخـرى     
. ودعـا الوفـود املعنيـة إىل    بتعليق الطلبات مصطنعة يف طبيعتـها 

كمـا أعـرب عـن رأي مفـاده أن احلالـة       .إعادة النظر يف هنجها
يف العــراق تــزداد ســوءا  واإلنســانية االقتصــادية  - االجتماعيــة

ــدفا     ــتمرار هــ ــون باســ ــراق تكــ ــة يف العــ ــأت املدنيــ ألن املنشــ
ويـة الـيت تقـوم هبـا الـوال يـات املتحـدة واململكـة         للهجمات اجل

الــيت أنشــئت ‘‘ منــاطق حظــر الطــريان ’’املتحــدة فيمــا يســمى  
يف املائــة مــن الضــربات اجلويــة  ٤٢بشــكل منفــرد. وذكــر أن 

تسببت يف خسائر بشـرية، بينـها عـدد مـن املـدنيني. وأكـد أن       
االدعاءات بأن الضربات اجلوية مل تكن موجهـة ضـد أهـداف    

ــ ــة املضــادة     مدني ــدفاعات العراقي ــى ال ــت ردا عل ــا كان ة، أو أهن
أن  دل علــىللطـائرات، هـي ادعـاءات كاذبــة، ألن البيانـات تـ     

مرافق ال عالقة هلا باألنظمة الدفاعيـة املضـادة للطـائرات    هناك 
وأضـاف أن الضـربات اجلويـة توجِـد     تتعرض لتلك الضربات. 

__________ 

  )٩(  S/PV.4120،  ٤-٣الصفحتان. 
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ــت   ــلبية جـــدا للجهـــود الراميـــة إىل اسـ ــية سـ ئناف خلفيـــة سياسـ
ــك       ــا يف ذل ــراق، مب ــة الع ــم املتحــدة وحكوم ــني األم ــاون ب التع

  .)١٠(التعاون يف جمال نزع السالح
بــالنظر إىل النســق ه وأكــد ممثــل الواليــات املتحــدة أنــ   
مــن ســلوك العــراق غــري املقبــول، مبــا يف ذلــك رفضــه    الطويــل

ــرار   ــين للقـ ــزاءات هـــي أداة  فـــإن  ،)١٩٩٩( ١٢٨٤العلـ اجلـ
تثـل لقـرارات   ميالعراق تمع الدويل جلعل الضغط اليت ميلكها اجمل

العـراق التنصـل مـن     نظـرا ملواصـلة  واعترف بأنـه   جملس األمن.
ــه، اســتمر   اجلــزاءات لفتــرة مل يكــن باإلمكــان    فــرض التزامات

عـن   االوفـاء مبسـؤولياهت   العـراق  حكومةن رفض غري أختيلهــا. 
 والميكــن تصــوره  وإطعامــه كــان أيضــا أمــرا ال ارعايــة شــعبه

العراق ما فتـئ ينفـق أقـل    فال إن و على الفهم. استعصيم لايز
يطلب مواد غذائية أقـل ممـا ينبغـي    ومن املفروض على التعليم، 

ــن الســعرات احلراريــة       ــداف احلــد األدىن م ــدا بأه ــف أب ومل ي
وأضـاف أنـه رغـم أن    . مـني العـام  ألوالربوتينات الـيت حـددها ا  

ــة يف إ   أحــدا ال ــراق الرديئ ــول ينكــر أن ممارســات الع دارة حق
الـــنفط ونقصـــان قطـــع الغيـــار قـــد أدت إىل ظـــروف حرجـــة   

 ، يف الوقـت ذاتـه،  لحـوّ  فإنـه قدرته على إنتاج النفط ل بالنسبة
موانئ للحاويات إىل مستودعات للنفط وأنشأ مرافـق جديـدة   

ــرول لكــي يســرق ا   ــق  أللتصــدير منتجــات البت مــوال عــن طري
 كلـها  راقاالنتهاكات اليت جتـري يف العـ  ن أ أوضحو تهريب.ال

مـــدادات، والتجاهـــل املتعمـــد إلختــزين ا ، ومنـــها موثقــة متامـــا 
لقطاعات إنسانية معينة، وطلب كميات أقـل مـن احلاجـة مـن     

ــة  ألا ــة التكميليـ ــة والتغذيـ ــردويـ ــلع إىل عمـــ ي، وتسـ ء الب السـ
نســانية، إلمــدادات اإلالنظــام، وإعــادة التصــدير غــري القانونيــة ل

ــة  ــع وإنشــاء شــركات ومهي  بعقــودعــب الللت العمــوالت، ودف
مـن  ن وأضـاف أ . ورائهـا  النفط مقابـل الغـذاء والتكسـب مـن    
. فعلـى  علـى أوسـع نطـاق   الصعب قيـاس أثـر التعويـق العراقـي     

__________ 

 .٧-٥املرجع نفسه، الصفحات   )١٠(  

ــال،   ــبيل املثـ ــضسـ ـــراق   رفـ ـــة العــ ـــاء اإحكومــ ـــام ألفشــ رقــ
حصائيات املالية أو جعلها شفافة، جيعـل مـن الصـعب، إن    إلوا

قتصـادية العامـة.   الة امل يكن من املستحيل، احلكـم علـى احلالـ   
وشــدد علــى أن برنــامج الــنفط مقابــل الغــذاء يعمــل علــى حنــو 

ــثري لإلعجــاب،   ــه، ومتــت     م ــراق علي ــة الع ــل حكوم رغــم حتاي
يف املائــة مــن الســلع املطلوبــة. ووصــف  ٩٠املوافقــة علــى حنــو 

ــده   ــل     سياســة بل ــنفط مقاب ــامج ال ــود برن ــتعراض عق بشــأن اس
يـات املتحـدة تسترشـد    الون الأ ذكر، فـ الغذاء واملوافقـة عليهـا  

يف اســتعراض العقــود مببــدأين أساســيني مهــا: منــع العــراق مــن  
 قليمـي إلا االستقرارك الوسائل اليت متكنه جمددا من هتديد الامت

ــة ا  ــدى  نســانية. إلوحتســني احلال ــال إن ل  يــات املتحــدة الالووق
 ١٠ ٠٠٠ يزيـد علـى   مـن بـني مـا   عقد معلـق   ١ ٠٠٠حوايل 

مـا زال  كثر من ثلث هـذه العقـود،   أل بة، وبالنسعقد استلمتها
بالسـلع   فيمـا يتعلـق   دوّرنتظر املعلومات املطلوبـة مـن املـ   ي وفده
أضــاف أن  وســتعمال النــهائي أو باملســتعمل النــهائي.     الأو با

بعــــض املــــواد األخــــرى معلقــــة إلمكانيــــة اســــتخدامها يف      
استخدامات مزدوجة كمكونـات يف أسـلحة الـدمار الشـامل؛     

؛ أو )١١()١٩٩٦( ١٠٥١قائمــــــة القــــــرار  أو إلدراجهــــــا يف
الرتباطهـــا بشــــركات عملـــت أو كانــــت تعمـــل يف خمالفــــة    

ــللجــزاءات؛ أو أل ــروطن هل ــرف     اا ش ــا اعت ــة. كم ــة خمالف مالي
بعــــد ســــتعرض يمل  معلقــــا ألن وفــــده عقــــدا ٣٣٩بوجــــود 

، وأكــد أن الواليــات املتحــدة ضــافية الــيت تلقاهــاإلاملعلومــات ا
ســـتجابة الا التعجيـــل بـــزمن ا هبــدف بصــدد تشـــديد إجراءاهتـــ 

التركيـز علـى تعليـق املـواد     وتدرس معـايري االسـتعراض هبـدف    
األكثر إثارة للقلق. غري أنه شدد على أن أفضل وسيلة لتقليـل  

الضــمانات الــيت تكفــل تتمثــل يف تــوفري حــاالت التعليــق عــدد 

__________ 

) إىل األصناف الـيت تبلـغ   ١٩٩٦( ١٠٥١أشار اجمللس يف القرار   )١١(  
اصة لألمم املتحدة أو الوكالة الدولية للطاقة الذريـة  هبا اللجنة اخل

مبوجــب خطــط الرصــد والتحقــق املوافــق عليهــا مبوجــب القــرار   
١٩٩١( ٧١٥.( 
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وهـو  وصول السلع املتعاقد عليها إىل األغـراض املتفـق عليهـا،    
ترتيبــات أفضــل للرصــد. وفيمــا   مــن خــالل هحتقيقــمــا ميكــن 

ــاطق حظــر الطــريان،    ــق مبن ــا أنشــئت   يتعل ــل إىل أهن أشــار املمث
بـل حكومـة   للتخفيـف مـن حـدة أفظـع أنـواع اهلجمـات مـن قِ       

القصـف   ذلـك  العراق على الفئـات السـكانية الضـعيفة، مبـا يف    
وأن  العشـــوائي للمســـتوطنات املدنيـــة يف الشـــمال واجلنـــوب،

  .  )١٢(نع أعمال اإلبادة اجلماعيةم هذه املناطق فرض
ــدو   ــراق     أك ــا أن اجملتمــع يف الع يتعــرض ’’ممثــل فرنس
، ورغم أن احلكومة العراقية تتحمل قسطا كبريا مـن  ‘‘للتدمري

اللوم املبدئي عما آلت إليه هذه احلالة الكارثية، فإن اجمللس مل 
يعد بوسعه أن يغفل مسـؤوليته يف هـذه املسـألة، الـيت ال نـزاع      

ويدينها الرأي العام الـدويل بصـورة متزايـدة. وأكـد أنـه       عليها
لن يتاح القتصاد البلد أن يبـدأ يف النمـو مـن جديـد مـا مل يـتم       

 ١٢٨٤تعليــــق اجلــــزاءات املدنيــــة، يف ســــياق تنفيــــذ القــــرار 
)، ومن مث رفعها بالكامل حاملا يتم الوفـاء بالشـروط.   ١٩٩٩(

ــه،     ــت ذات ــن، يف الوق ــس األم ــال إن أعضــاء جمل ــى  ت وق ــع عل ق
سـألة  وفيمـا يتعلـق مب  مسؤولية حتسني برنـامج العـراق.   عاتقهم 

رأى أن عدد الطلبات املعلقة قـد أصـبح غـري مقبـول،     تعليق، ال
عــدم اســتخدام الســلع   مبشــروعية التأكــد مــن    هفــااعتر رغــم

يف بعــض ذللــك أن طلبــات العقــود املعلقــة . ألغــراض حمظــورة
اء وامليـــاه ات األساســـية بصـــفة خاصـــة، مثـــل الكهربـــعـــالقطا

يف املائـة، وهـو    ٥٠ معـدهلا  والزراعة وصـناعة الـنفط، يتجـاوز   
 أن يـؤدي وظيفتـه  ما يعين أن الربنامج اإلنساين مل يعد بوسـعه  
ه مل ينفــذ ســوى يف تلــك القطاعــات. وأعــرب عــن أســفه ألنــ  

ــئيل عـــدد ــرار   ضـ ــاة يف القـ ــامج املتوخـ ــينات للربنـ مـــن التحسـ
االت ) الــــيت مــــن شــــأهنا خفــــض عــــدد حــــ١٩٩٩( ١٢٨٤
    .)١٣(التعليق

__________ 

  )١٢(  S/PV.4120،  ١٦-٧الصفحات. 

 .١٩-١٧املرجع نفسه، الصفحات   )١٣(  

وشــدد ممثــل الصــني علــى أن مــن الضــروري احملافظــة       
، ألنـــه علـــى قـــدرة العـــراق يف جمـــال إنتـــاج الـــنفط وتصـــديره

ــذاء    ــل الغ ــنفط مقاب ــامج ال ــذ برن ــن   .األســاس لتنفي ــذلك، م ول
الضرروي زيادة األموال املخصصة للحصول على قطع الغيـار  

. وقـال أيضـا   مليـون دوالر  ٦٠٠مليون إىل  ٣٠٠الالزمة من 
 ىلإتعليـق طبـات العقـود أدت    يف ة مثلـ إن املشكلة اخلطـرية املت 

تفاقم احلالة اإلنسانية املؤسفة يف العراق. وفيمـا يتعلـق بـالبنود    
ذات االستخدام املزدوج، أكد أنه بينما حتظـر قـرارات جملـس    
ــراق        ــدات إىل الع ــواد أو مع ــة م ــا تصــدير أي ــرا تام ــن حظ األم

قـــم أي شـــاهد علـــى حـــدوث    ألغـــراض عســـكرية، فلـــم ي  
انتــهاكات يف هــذا الشــأن. عــالوة علــى ذلــك، عنــدما يوافــق   

ــام  ــة   األمـــني العـ علـــى خطـــط التوزيـــع الـــيت تقـــدمها احلكومـ
يقوم أيضا بدراسـة جـادة ويفحـص مجيـع البنـود      فهو العراقية، 

ــرر شــراؤها.   ــن مثاملق ــد  وم ــيت   يعتق ــود ال ــع العق ــده أن مجي وف
ــد    ــراق وتق ــامج الع ــة اجلــزاءات  يفحصــها مكتــب برن م إىل جلن

مـا نصـت عليـه قـرارات األمـم      ينبغي أن تعترب متفقة مع مجيـع  
ــم       ــن أن بعــض األعضــاء، رغ املتحــدة ذات الصــلة. وشــكا م
ــون مــن الشــركات املصــدرة معلومــات      ــوا يطلب ــا زال ذلــك، م

ــم بال     ــو متسـ ــى حنـ ــردون علـ ــهم ال يـ ــافية، ولكنـ ــاءة، إضـ كفـ
ــا ــابوحــاالت تــأخري طويلــة.    يســبب مم أعضــاء ب لــذلك أه

الطلبـات املعلقـة،    اإلفراج عـن بـ  والأن يعجاللجنة ذوي الصلة 
ــة       ــاءة جلنـ ــى كفـ ــينات علـ ــال حتسـ ــا إدخـ ــب أيضـ ــه طلـ ولكنـ
اجلزاءات، وتعزيز قدرات الرصد لدى مكتب منسق الشـؤون  
ــة أعضــاء اجمللــس بشــأن      اإلنســانية يف العــراق مــن أجــل طمأن

اجمللـــس مل يـــأذن شـــدد علـــى أن  ذلككـــواســـتخدام الســـلع. 
نــاطق حظــر الطــريان، وطالــب مجيــع البلــدان املعنيــة بــالكف   مب

أعـرب عـن   فورا عن مجيع اإلجراءات العسكرية. ويف اخلتـام،  
ــن تســاعد يف حــل املشــكلة، وأن      ــاده أن اجلــزاءات ل رأي مف

  .)١٤(‘‘الرفع السريع للجزاءات’’احلل األساسي يكمن يف 
__________ 

 .٢٢-١٩املرجع نفسه، الصفحات   )١٤(  
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وأشــار ممثــل اململكــة املتحــدة إىل الشــواغل املتعلقــة        
دد طلبات العقود املعلقة للعراق، فقـال إن الوقـت قـد حـان     بع

وأكـد أنـه رغـم    ‘‘. املشكلة يف إطارها الصـحيح ’’لوضع هذه 
ــة الرئيســية  ’’ ــا‘‘ املســؤولية اجلماعي ــها ال ــن  يت يتحمل ــس ع جملل

استرياد العراق ألصناف ميكنـه اسـتخدامها إلعـادة    كفالة عدم 
ســلحة الــدمار بنــاء قدراتــه العســكرية أو قدرتــه علــى صــناعة أ

ــطلع       ــس تضـ ــاء اجمللـ ــن أعضـ ــغرية مـ ــة صـ ــإن أقليـ ــامل، فـ الشـ
باملسؤولية الكاملة عـن ذلـك، ويفتـرض بقيـة األعضـاء قيامهـا       

ــده   ــاف أن وفـ ــذلك. وأضـ ــى   بـ ــيعمل علـ ــسـ ــود ا ةدراسـ لعقـ
 ه عـن عرقلتـ بسـمح  يلن  هولكن ،‘‘بسرعة وبشكل موضوعي’’

وشدد علـى أن السـبب   منع العراق من أن يعيد تسليح نفسه. 
األكرب حلاالت التعليق هـو جمـرد عـدم تـوافر املعلومـات بشـأن       
ــود، وعــدم وجــود معلومــات عــن االســتخدام النــهائي.        العق

املشـــكلة هـــذه وأوضـــح أن األمـــر ميكـــن أن يتحســـن بشـــأن  
األخــرية بزيــادة فعاليــة الرصــد واملراقبــة يف العــراق، حيــث أن   

ازداد رغـم أن الربنـامج قـد    حـدة مل يـزد   تعدد مراقيب األمـم امل 
حجمــه بــأكثر مــن ثــالث مــرات منــذ إنشــائه. وأشــار إىل أن   
جلنـــة اجلـــزاءات قـــد اســـتمعت إىل إحاطـــة إعالميـــة مـــن قـــوة 

بشأن عملياهتا يف اخلليج وبشـأن   االعتراض املتعددة اجلنسيات
عرضت على اللجنة قـرائن واضـحة    اليتإنفاذ قرارات اجمللس، 

نشـطتهم إىل  زاد املهربـون أ  ١٩٩٩على أنه منذ منتصف عـام  
ــه يصــدّ   ــذي أصــبحوا في رون علــى حنــو غــري مشــروع   احلــد ال

طــن شــهريا مــن زيــت الغــاز مــن    ٤٠٠ ٠٠٠يربــو علــى  مــا
العراق، باستخدام محايـة امليـاه اإلقليميـة اإليرانيـة لنقـل الزيـت       

ــار يف ا ــدة إلإىل جتـ ــة املتحـ ــارات العربيـ ــق دول  ، ومـ ــن طريـ عـ
يــؤثر تــأثريا أكــد أن ذلــك جمــاورة أخــرى، مبــا فيهــا تركيــا. و 

برنـامج الـنفط مقابـل الغـذاء وحـث الـدول        ائـد وعسلبيا علـى  
فيمـا  اجملاورة على اختاذ اخلطوات الالزمة ملنع تلك التجـارة. و 

أنشــئتا دعمــا لقــرار أكــد أهنمــا  يتعلــق مبــنطقيت حظــر الطــريان،
ــن   ــس األم ــف    ،)١٩٩١( ٦٨٨جمل ــراق إىل وق ــا الع ــذي دع ال

مـربرة   يف رأيـه  ك الغايـات تلـ قال إن قمعه للسكان املدنيني. و
ــاهرة. ضــرورمبوجــب القــانون الــدويل، اســتجابة ل  ة إنســانية ق

تســتهدف ســوى الطــائرات  بلــده ال طــائراتوأكــد جمــددا أن 
ــق ا ــيت تســتهدفها  ألواملراف ــ ، وأنرضــية ال ــى ا هعمل  يقتصــر عل

بــني دف بعنايــة لتفــادي اإلصــابات ددة اهلــناســبة وحمــتمردود 
يف تضـــخيم اخلســـائر بعـــراق ال كمـــا اهتـــماملـــدنيني.  صـــفوف

  .)١٥(ط العسكريني واملدنيني سعيا وراء األثر الدعائياوسأ
 جـزاءات أمشـل  ’’بأهنـا   ووصف ممثل ماليزيا اجلـزاءات   
دمـرت العـراق كدولـة    أكد أهنا و‘‘ على شعب تفرض عقابية
ثار املدمرة املترتبة علـى  آلاوأهلكت شعبه. وأضاف أن  حديثة

زاءات الشــاملة بوصــفها أداة اجلــزاءات تشــهد علــى فشــل اجلــ 
. ساســيةألنســان اإلفهــذه اجلــزاءات تنتــهك حقــوق ا ،سياســية

ربط بــني إحــراز تقــدم يف نــزع  الــ ينبغــي عــدم نــهذهــب إىل أو
 نســانية الــيت يبــذهلا اجمللــس.إلح العــراق وبيــــــن اجلهــــود االســ

ال ميكن الـدفاع عنـه   أمر ووصف استمرار نظام اجلزاءات بأنه 
ــه   ــا وأن ــاق األمــم املتحــدة ونصــه،    أخالقي ــاىف مــع روح ميث يتن

وطالب بإدخـال إصـالح جـذري علـى اجلـزاءات االقتصـادية،       
    .)١٦(وختفيفها، وفصلها عن اجلزاءات العسكرية

ــيف أن      ــديرة اليونيسـ ــرت مـ ــة، ذكـ ــام اجللسـ ويف ختـ
امل يف رفع معدل وفيات األطفـال،  وعكانت أحد الاجلزاءات 

ــد، أل  ــها ليســـت العامـــل الوحيـ ــار حـــربني وفشـــل  ولكنـ ن آثـ
حكومة العراق يف االستثمار يف اخلـدمات االجتماعيـة أسـهما    

    .)١٧(فيه أيضا بالتأكيد
آذار/مــــارس  ٣١، املعقــــودة يف ٤١٢٣ويف اجللســــة   
يــــة تقريــــر األمــــني العــــام املــــؤرخ ، أدرج اجمللــــس ثان٢٠٠٠

يف جــدول أعمالــه. مث وجــه الــرئيس   ٢٠٠٠آذار/مــارس  ١٠
__________ 

  )١٥(  S/PV.4120 (Resumption 1)،  ٦-٣الصفحات. 

 .١١-٨املرجع نفسه، الصفحات   )١٦(  

 .١٥املرجع نفسه، الصفحة   )١٧(  
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ومت طرحــــه  ؛)١٨(إىل مشــــروع قــــرار(بــــنغالديش) االهتمــــام 
للتصــويت واعتمــاده باإلمجــاع وبــدون مناقشــة بوصــفه القــرار 

ه قـام اجمللـس، متصـرفا مبوجـب الفصـل      ب)، و٢٠٠٠( ١٢٩٣
  السابع من ميثاق األمم املتحدة، يف مجلة أمور، مبا يلي:

 ١٢٨٤مـــــن القـــــرار  ٢٩و  ٢٨قـــــرر، عمـــــال بـــــالفقرتني   
ملوجـــودة يف حســـاب الضـــمان )، جـــواز اســـتخدام األمـــوال ا١٩٩٩(

) يف ١٩٩٩( ١٢٨١)، و ١٩٩٩( ١٢٤٢واملوفرة عمــال بالقراريـــــن   
مليـون دوالر، لتغطيـة أي نفقـات معقولـة،      ٦٠٠حدود مبلـغ جمموعـه   

غري النفقات الواجبـة الـدفع يف العـراق، والـيت تنشـأ مباشـرة عـن عقـود         
)؛ ١٩٩٨( ١١٧٥مـــن القـــرار  ٢متـــت املوافقـــة عليهـــا وفقـــا للفقـــرة  

  عرب عن اعتزامه النظر بعني القبول يف جتديد هذا احلكم؛أو

عرب عن استعداده النظـر علـى وجـه السـرعة يف التوصـيات      أ  
، ٢٠٠٠آذار/مـارس   ١٠األخرى الواردة يف تقرير األمني العام املؤرخ 

  .)١٩٩٩( ١٢٨٤ويف أحكام اجلزء جيم من القرار 
 ٢٠٠٠حزيران/يونيــــه  ٨املقــــرر املــــؤرخ   

ــ  ١٣٠٢): القــــــــــرار ٤١٥٢ة (اجللســــــــ
)٢٠٠٠(  
ــة    ــودة يف   )١٩(٤١٥٢ويف اجللســــ ــس، املعقــــ للمجلــــ

ــه  ٨ ــه  ٢٠٠٠حزيران/يونيـ ــدول أعمالـ ــس يف جـ ، أدرج اجمللـ
ــام   ــرا لألمـــني العـ عـــن  ٢٠٠٠حزيران/يونيـــه  ١ بتـــاريختقريـ

، ورسـالة  )٢٠(توزيع اإلمدادات اإلنسانية يف مجيع أحناء العـراق 
إىل رئــيس جملــس   موجهــة   ٢٠٠٠حزيران/يونيــه   ٥مؤرخــة 

 ٦٦١األمــــن مــــن رئــــيس اللجنــــة املنشــــأة مبوجــــب القــــرار 

__________ 

  )١٨(  S/2000/266. 

لالطـالع علــى مزيـد مــن املعلومــات عـن املناقشــة الــيت دارت يف      )١٩(  
هذه اجللسة، انظر الفصـل احلـادي عشـر، اجلـزء التاسـع، الفـرع       

 من امليثاق. ٥١باء، فيما يتعلق باملادة 

  )٢٠(  S/2000/520، ١٢٨١مـــــن القـــــرار  ٥مـــــال باملـــــادة املقـــــدم ع 
)١٩٩٩.( 

ــن تنفيـــذ الترتيبـــات       ١٩٩٠( ــرا للجنـــة عـ ــل هبـــا تقريـ )، جييـ
ــا   ــوص عليهـ ــرات املنصـ  ١٠ و ٩ و ٨ و ٦ و ٢ و ١يف الفقـ

  .)٢١()١٩٩٥( ٩٨٦من القرار 
اسـتكماال للمسـتجدات   وقدم األمني العـام يف تقريـره     

ــنفط م  ــامج ال قابــل الغــذاء وتوصــيات بشــأن  بشـــأن تنفيــذ برن
كيفية كيفية حتقيق أكـرب اسـتفادة بـاملوارد املتاحـة. وأشـار إىل      

يف البدايـــة كاســـتثناء مـــن  الربنـــامج اُوضـــع هـــذأنـــه يف حـــني 
اجلزاءات يسمح للعـراق بتوليـد قـدر حمـدود مـن األمـوال عـن        

 ،طريق بيع النفط ألغراض استرياد األغذية واألدوية األساسـية 
بتصــدير كميــات غــري حمــدودة مــن  آنئــذللعــراق ُيــؤذن أصــبح 

النفط واسترياد جمموعـة كـبرية مـن السـلع لتلبيـة االحتياجـات       
أكـد أن  اإلنسانية لسكانه وإصالح هياكله األساسية املدنية. و

مصـدر  مـا زالـت   احلالـــة التغذويــــة والصـحية لشـعب العـراق     
 القائمـــةاحلـــد مـــن مســـتويات ســـوء التغذيـــة وأن قلـــق كـــبري 

عـن   حتقيقهمـا ميكـن   حتسني احلالـة الصـحية للشـعب العراقـي    و
ــة والصــحة     ــل يف قطــاعي األغذي ــادة مســتوى التموي ــق زي طري
وكفالــة التعاقــد يف الوقــت املناســب علــى مجيــع اإلمــدادات       
بكميات كافية لتلبيـة االحتياجـات وحتقيـق األهـداف املوصـى      

ملســاعدة العــراق علــى حتســني  . وشــدد علــى أنــه هبــا مــن قبــل
ــة بأســرع مــا  المــه للتوزيــع، مــن الضــروري أن توافــق   نظ لجن

ــع.     ــنظم التوزي ــود املتصــلة ب ــات العق ــى طلب رحــب و ميكــن عل
لجنــة لتحســني اإلجــراءات الــيت البــاجلهود اجلاريــة الــيت تبــذهلا 

تتبعهــا، ولتحديــد احتياجاهتــا مــن املعلومــات بشــكل أدق، ممــا 
انــت أتــاح فعــال املوافقــة علــى عــدد كــبري مــن العقــود الــيت ك   

هنـاك حاجـة لبـذل مزيـد      تزالـ ا وأبرز أنه مـ  معلقة فيما قبل.
ض جذري يف عدد الطلبات املعلقـة،  من اجلهود إلحداث ختفي

فيــذ الربنــامج بصــورة فعالــة. الــيت أثــرت تــأثريا خطــريا علــى تن
لجنـــة زيـــادة تكثيـــف جهـــودهم مـــن أجـــل الناشـــد أعضـــاء و

__________ 

  )٢١(  S/2000/536. 
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دة الــيت اســتعراض الطلبــات املعلقــة يف ضــوء املعلومــات اجلديــ 
قدمها مكتب برنامج العراق. وناشد أيضا حكومة العـراق أن  
تقــدم علــى وجــه االســتعجال مجيــع املعلومــات اإلضــافية الــيت   

ينبغــي أن يوضــع يف واختــتم بقولــه إنــه  طلبــها أعضــاء اللجنــة.
مل يكن املقصود بـه أبـدا أن يكـون بـديال      الربنامج االعتبار أن

توقـع  بيعي، وال ميكن أن ُياستئناف النشاط االقتصادي الطعن 
  منه معاجلة احتياجات الشعب العراقي كاملة.

ممثلو االحتـاد األورويب  ببيانات ويف تلك اجللسة، أدىل   
وتــــونس والصــــني واململكــــة املتحــــدة وهولنــــدا والواليــــات 
املتحــدة. ووجــه الــرئيس (فرنســا) االهتمــام إىل مشــروع قــرار 

مت طرحـه للتصـويت   ؛ و)٢٢(مقدم مـن فرنسـا واململكـة املتحـدة    
ه بــ)، وقــام ٢٠٠٠( ١٣٠٢واعُتمــد باإلمجــاع بوصــفه القــرار 

اجمللس، متصرفا مبوجـب الفصـل السـابع مـن امليثـاق، يف مجلـة       
  أمور، مبا يلي:  

ــرار      ــام القــ ــل أحكــ ــرر أن تظــ ــتثناء ١٩٩٥( ٩٨٦قــ )، باســ
مــن  ١٥ورهنــا بــالفقرة  ١٢و  ١١و  ٤األحكــام الــواردة يف الفقــرات 

يومـا تبـدأ    ١٨٠)، سـارية لفتـرة جديـدة مـدهتا     ١٩٩٩( ١٢٨٤القرار 
في لشــرقي الواليــات املتحــدة، يف بالتوقيــت الصــي ،٠١/٠٠يف الســاعة 

  ؛٢٠٠٠حزيران/يونيه  ٩

قــرر كــذلك أن تظــل املبــالغ الــيت أوصــى هبــا األمــني العــام يف    
لقطـــاعي األغذية/التغذيـــة  )٢٣(١٩٩٨شـــباط/فرباير  ١تقريـــره املـــؤرخ 

املتوفر من استرياد الـدول للـنفط واملـواد النفطيـة مـن      والصحة من املبلغ 
العراق، مبا يف ذلـك املعـامالت املاليـة وغريهـا مـن املعـامالت األساسـية        

أعـاله،   ١يومـا املشـار إليهـا يف الفقـرة      ١٨٠املتصلة بذلك، يف فترة الـ 
خمصصــة علــى أســاس تراعــى فيــه األولويــات يف ســياق أنشــطة األمانــة    

يف املائة من املبلغ املتوفر يف الفتـرة املشـار    ١٣ستخدم العامة، على أن ي

__________ 

  )٢٢(  S/2000/544. 

  )٢٣(  S/1998/90. 

 ٩٨٦(ب) مـن القـرار    ٨إليها أعاله لألغـراض املشـار إليهـا يف الفقـرة     
  )؛١٩٩٥(

قــرر كــذلك أن جيــري استعراضــا دقيقــا جلميــع نــواحي تنفيــذ   
أعاله ومرة أخرى قبـل   ١يوما من بدء نفاذ الفقرة  ٩٠هذا القرار بعد 

عـرب عـن اعتزامـه النظـر، قبـل هنايـة تلـك        أيومـا، و  ١٨٠هناية فترة الــ  
الفتــرة، بعــني القبــول يف مســألة جتديــد أحكــام هــذا القــرار علــى النحــو  
املناسب، شريطة أن تبني االستعراضات أن تلك األحكام تنفـذ بشـكل   

  مرض؛

ــاه      ــا أقصـ ــتخدم مبلغـ ــرر أن يسـ ــن   ٦٠٠قـ ــون دوالر، مـ مليـ
ن حسـاب الضـمان املنشـأ مبوجـب     األموال املتوفرة وفقـا هلـذا القـرار مـ    

)، لتسـديد أي نفقـات معقولـة، مـا     ١٩٩٥( ٩٨٦من القـرار   ٧الفقرة 
عــدا النفقــات املســتحقة الســداد يف العــراق، تــنجم بشــكل مباشــر عــن   

) والفقــرة ١٩٩٨( ١١٧٥مـن القــرار   ٢العقـود الــيت تقـر وفقــا للفقــرة   
  .)١٩٩٩( ١٢٨٤من القرار  ١٨

ثــل تــونس إىل أن وفــده وعقـب اختــاذ القــرار، أشـار مم    
قد صوت مؤيدا رغم أن بعض أحكـام القـرار ال تلقـى تأييـده     
الكامل. وأضاف أنـه كـان يرجـو أن يتضـمن مشـروع القـرار       

واضحا وصرحيا إلجراء تقييم حمـدد األهـداف للجـزاءات     طلبا
  .)٢٤(عليه املفروضة على الشعب العراقي وآلثارها

متامـا عـن    غـري راض  وذكر ممثل الصني أيضا أن وفده  
القـــرار ألنـــه ال يعكـــس بدرجـــة كافيـــة عنصـــرا هامـــا حيظـــى  
ــا يف ذلـــك     ــاء اجمللـــس، مبـ ــم أعضـ ــن جانـــب معظـ ــالقبول مـ بـ

، وهــو أن ُيطلــب إىل األمــني العــام أن جيــري تقييمــا   حكومتــه
ســنني مــن اجلــزاءات املفروضــة علــى  ١٠لألثــر الــذي أحدثتــه 

م العـــراق، وأن يقـــدم إىل جملـــس األمـــن تقريـــرا موحـــدا يتســـ 
وأشــار إىل الــدعوة املوجهــة يف القــرار  باملوضــوعية والشــمول.

 ،ألمني العام إىل تعيني خرباء مسـتقلني ليقومـوا بإعـداد تقريـر    ل

__________ 

  )٢٤(  S/PV.4152،  ٢الصفحة. 
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الــنص يتســم باملراوغــة فيمــا يتعلــق باملســألة الرئيســية  فقــال إن
املتمثلــة فيمــا إذا كــان هــذا التقريــر ســريكز علــى إجــراء تقيــيم 

فيمــا يتعلــق بالواليــة املنوطــة   ألثــر اجلــزاءات، كمــا أنــه مبــهم 
  .)٢٥(هبؤالء اخلرباء

ــل االحتــاد الروســي عــن أســفه        ــصألن وأعــرب ممث  ن
من املقترحات األخرى اهلامة الرامية  عدد يتجلى فيهال  القرار

إعـادة   ، مثـل إىل التخفيف من حدة األزمة اإلنسانية يف العراق
لألمم  اتصاالت الطريان املدين مع العراق وسداد ديون العراق

تفق مع كثري مـن  وقال إنه يتحدة ولسائر املنظمات الدولية. امل
ــر       ــل متعمــق لألث ــام بتحلي ــى ضــرورة القي ــود األخــرى عل الوف

 هإال أنـ  ،احلالـة اإلنسـانية يف العـراق    لـى الناجم عن اجلزاءات ع
صــياغة القــرار يف هــذا الصــدد علــى شــيء مــن الغمــوض   رأى

وشدد علـى   لتحديد.وأهنا تنتقص من ذلك اهلدف على وجه ا
ــائج      ــد نت ــق اخلــرباء املســتقلني بالتحدي ــه ينبغــي أن يعــاجل فري أن

أشـياء أخـرى    وجـد الفريـق  إذا  ، واقترح كـذلك أنـه  اجلزاءات
تتعلــق مباشــرة بقضــية اجلــزاءات، فيجــب النظــر يف هــذه        ال

القضايا ككل وبدون أية استثناءات. ويف تلك احلالة جيـب أن  
لسـليب إللقـاء القنابـل مـن جانـب      تتضمن هـذه املسـائل األثـر ا   

الواليــات املتحــدة واململكــة املتحــدة ضــد األهــداف املدنيــة       
ن كثافـــة وأشـــار إىل أوالبنيـــة األساســـية االقتصـــادية للعـــراق. 

ضــعفا منـــذ كـــانون   ٣٠زادت  عمليــات القصـــف املـــذكورة 
مشـــاكل  هلديـــوقـــال يف اخلتـــام إن  .١٩٩٨األول/ ديســـمرب 

تقد أهنا تركـز بـال مـربر علـى توريـد      عي يتال ،٢بالنسبة للفقرة 
 بعـض  لكـن هذه سلع هامـة،  فبالرغم من أن  .األغذية والدواء

االت مثل البتـرول والطاقـة وتنميـة هياكـل النقـل هلـا نفـس        اجمل
  )٢٦(األمهية

__________ 

 .٣املرجع نفسه، الصفحة   )٢٥(  

 .٦املرجع نفسه، الصفحة   )٢٦(  

ال يوجــد مــن يشــعر وأبــرز ممثــل اململكــة املتحــدة أنــه   
بارتيــاح كامــل، ولكــن التنــازالت ضــرورية يف العمــل بشــأن    

ن األمـني  وشـدد علـى أ   معقد مثـل موضـوع العـراق.    موضوع
الـيت أُديل هبـا   بالبيانات الوطنية  وليسالعام سيسترشد بالقرار، 

اجمللـس  طلـب منـهم   ي، يف وضع املهام للخرباء الذين هبعد اختاذ
وردا علـى مـا ذكـر عـن منـاطق حظـر الطـريان،         تأدية العمـل. 

مل حيـدث   ، إنـه )٢٧(ممثـل الواليـات املتحـدة    وحـذا حـذوه  قال، 
يف أي وقــت يف املاضــي أو اآلن أو ســيحدث يف املســتقبل أن  
قامت اململكة املتحدة أو تقـوم أو سـتقوم بإلقـاء القنابـل علـى      

قــوم بــه يف تالعمــل الــذي فهياكــل العــراق األساســية املدنيــة.  
ــاطق عــدم ال  ــرار جملــس األمــن    طــريانمن ــتم مبوجــب ق  ٦٨٨ي

ن قمــع احلكومــة ) حلمايــة ســكان العــراق املــدنيني مــ ١٩٩١(
يـرد  إمنـا  تخـذه  تاإلجراء العسكري الذي أضاف أن العراقية. و

ــى       ــيت تشــن عل ــات ال ــى اهلجم ــة عل ــائراتبصــورة حبت يف  الط
قصـد  تبدوريات بـدون أن   هامياقيف أثناء مناطق عدم التحليق 

يف لزيـادة  أوضح أن اإلقاء القنابل على أي شخص أو شيء. و
، هـو أن  السـابقة  ١٨الــ  على مدى األشـهر   الذخائراستخدام 

ــائرات      ــا طـ ــراق هامجـ ــوي للعـ ــالح اجلـ ــة والسـ ــوات الربيـ القـ
  .)٢٨(مرة يف تلك الفترة ٦٥٠تحالف أكثر من ال

وأعــرب ممثــل هولنــدا عــن أملــه يف أن يلقــي التحليــل     
علــى بعــض اإلجــراءات  خــرباء مســتقلون الضــوءالــذي جيريــه 

 مــن ،الــيت ال يوجــد تفســري هلــا مــن جانــب الســلطات العراقيــة
اختـاذ إجـراءات تضـر     املتكـررة يف العراق حكومة ممارسة  فبيل

  .)٢٧(ابشعبه
ــل االحتــاد الروســي     ــرز ممث النظــر بصــورة   ضــرورة وأب

ــة   ــة العراقي ــع جوانــب احلال ــة  شــاملة يف مجي ، وطلــب إىل األمان
بتحليـــل شـــامل ملـــا حيـــدث بشـــأن تنفيـــذ   العامـــة أن تضـــطلع

__________ 

 .٥-٤املرجع نفسه، الصفحتان   )٢٧(  

)٢٨ ( 
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إذا كـان مـا حيـدث     وما ،قرارات جملس األمن املتعلقة بالعراق
 قـرارات. تلـك ال عموما يف العـراق وحـول العـراق يتوافـق مـع      

كـل   ، يفستمر يف التظـاهر يال ميكن أن اجمللس  شدد على أنو
بـأن هنـاك   يقوم فيها بتمديد برنامج النفط مقابـل الغـذاء،   مرة 

جلنة األمـم املتحـدة للرصـد والتحقـق     برناجما إنسانيا وأن هناك 
، حظـر الطـريان   منطقتـا جد يف ذات الوقت بينما تو، والتفتيش

دبلوماسـيون  و ،عاملة يف مشال العراقومنظمات غري حكومية 
ورأى أن  يعــربون احلــدود العراقيــة بــدون تأشــريات للــدخول. 

ــس،  ــو اجمللـ ــف لـ ــل اكتشـ ــذه كـ ــائعهـ ــيئا  يومل  الوقـ ــل شـ فعـ
ــا ــن ، فلتجميعه ــايكــون ل ــل يف حــل     قائم ــذي يتمث ــه ال بواجب

أن األمانـة  وأشـار إىل   ن السـلم واألمـن.  املشاكل املتعلقة بصـو 
العامـــة لـــديها الصـــالحية الكافيـــة مبوجـــب امليثـــاق لتســـترعي 

إىل أن جملس األمن ال يعمل على حل مشكلة العـراق.   نتباهاال
 فهـو ض املرض، ارعأاول التخفيف من حدة حي ومع أن اجمللس

  .)٢٩( تصدى جلوهر املشكلةيال 
د القصـف بالقنابـل   سـواء تعمَّـ  أكد ممثـل الصـني أنـه    و  

 ،اســتهداف املــدنيني يف العــراق أم ال فإنــه يســبب هلــم املعانــاة  
أن اخلــرباء املســتقلني الــذين ســيعينهم األمــني العــام جيــب أن   و

  .)٣٠(يأخذوا هذا العامل يف االعتبار
ــؤرخ     ــرر املـ ــمرب   ٥املقـ ــانون األول/ديسـ كـ

 ١٣٣٠): القرار ٤٢٤١(اجللسة  ٢٠٠٠
)٢٠٠٠(  
كـانون   ٥للمجلس، املعقـودة يف   ٤٢٤١ويف اجللسة   

، أدرج اجمللس يف جدول أعمالـه تقريـر   ٢٠٠٠األول/ديسمرب 
. )٣١(٢٠٠٠تشــرين الثــاين/نوفمرب   ٢٩األمــني العــام املــؤرخ   

__________ 

 .٧-٦املرجع نفسه، الصفحتان   )٢٩(  

 .٧الصفحة املرجع نفسه،   )٣٠(  

  )٣١(  S/2000/1132  ــالفقرة ــرار  ٥، املقــــدم عمــــال بــ  ١٣٠٢مــــن القــ
)٢٠٠٠.( 

احلالـة اإلنسـانية   ن حتسُّ رغمحظ األمني العام يف تقريره أنه وال
ن حيـاة العـراقيني   فـإ يف العراق بوجـه عـام منـذ بـدء الربنـامج،      

هــذه الظــروف، ظــل ويف   مل تتحســن بــنفس القــدر. العــاديني
تنظـر يف زيـادة توجيـه املـوارد     أن حكومـة العـراق    اقترح علـى 

لتلبية احتياجـات أشـد اجملموعـات ضـعفا ومـن بينـها األطفـال        
ــون ــه    واملعوق ــى أن ــا شــدد عل ــل املكــون    . كم ــاد متوي ــع ازدي م

ــامج، آن األوان الســتعراض مــدى مالءمــة    اإلنســاين مــن الربن
إجراءات واتباع ممارسات أُعدت أصال للغـذاء والـدواء    تطبيق

على طائفة أكثر تعقيدا من البىن األساسية واملعـدات. ولـذلك   
يف لبـدء  لاملدير التنفيذي لربنامج العراق  األمني العام وجهفقد 

ــراق      إجــراء  ــة الع ــن وحكوم ــس األم ــة جمل ــع جلن مشــاورات م
الطلبــات  هبــدف تبســيط وحتســني اإلجــراءات الناظمــة لتقــدمي  

ه يف كــرر مــن جديــد أنــ وأخــريا،  وجتهيزهــا واملوافقــة عليهــا. 
مهمتـه  حقق نظام اجلـزاءات قـدرا كـبريا مـن النجـاح يف       حني

اعترب مسؤوال أيضا عـن دفـع أزمـة    فإنه ، حبرتع السال املتعلقة
وهــي نتيجــة مل تكــن مقصــودة.     –إنســانية إىل حالــة أســوأ   

 هملـ عـن أ العراقي والستمرار معاناة الشعب  هوأعرب عن أسف
ه أن ترفع اجلزاءات املفروضة على العراق اليوم قبل الغـد. لكنـ  

إىل حكومــة العــراق دفع لــة إجيــاد طريقــيتطلــب  ذلــك قــال إن
  .االمتثال لقرارات جملس األمن

وخـــالل تلـــك اجللســـة، أدىل ممثلـــو االحتـــاد الروســـي   
 واألرجنتني والصني وفرنسا وكندا وماليزيـا واململكـة املتحـدة   

  والواليات املتحدة ببيانات.
 نامثة تدابري كـ وقال ممثل اململكة املتحدة إنه رغم أن   

ــده وآخــرون  ــإن   أن يشــملها يفضــلون وف ــنص، ف مشــروع ال
ألعضــاء   صــاحل اجلماعيــة املالقــرار ميثــل توازنــا معقــوال بــني     

أن  أشــار إىل، وإســهاما لــه أمهيتــه يف عمــل الربنــامج. واجمللــس
ددا مــن التــدابري التقنيــة، مــن قبيــل  مشــروع القــرار يتضــمن عــ

ــوائم     ــه الق ــق علي ــا ُيطل ــد م ــيت ســبقت  ‘‘اخلضــراء’’متدي ، أو ال
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تيســــري تنفيــــذ الربنــــامج  ا مــــن شــــأهنيتالــــاملوافقــــة عليهــــا، 
  .)٣٢(وحتسينه
بــات الطلووجــه ممثــل ماليزيــا االهتمــام إىل مشــكلة       

، الــيت أصــبحت عقبــة رئيســية املعلقــة لــدى جلنــة جملــس األمــن
 الربنامج على حنو سـلس، مبـا يصـاحب ذلـك مـن      تعترض سري
يؤيــد بقــوة  هوفــدوأضــاف أن  .علــى أرض الواقــعآثــار ســلبية 

نـداء األمـني العـام جلميـع األطــراف املعنيـة بـأن تتعـاون تعاونــا        
ــات.      ــق الطلب ــات تعلي ــدد املفــرط مــن عملي ــاجل الع  كــامال وتع

ــات     اأســبابوذكــر أن  ــق الطلب ــر تعلي ــد ســيقت لتربي  ،كــثرية ق
، فـإن أسـبابا   أن بعـض هـذه األسـباب يبـدو مقنعـا      رغم ولكن

أخرى كثرية من الواضـح أهنـا تتطلـب تـوافر اإلرادة السياسـية      
  .)٣٣(من جانب أعضاء اجمللسالالزمة 
ممثل الواليات املتحدة أن برنـامج الـنفط مقابـل    وأكد   

الغذاء يلـيب احتياجـات الشـعب العراقـي بينمـا حيـرم النظـام يف        
على األمـوال الـيت ميكـن أن يسـتخدمها يف      بغداد من احلصول

ــرى.    ــرة أخـ ــه مـ ــد جريانـ ــه  وهتديـ ــرف بأنـ ــني  اعتـ ــن حتسـ ميكـ
الـواردة يف مشـروع القـرار    التغـيريات  أشـار إىل أن  و ،ربنامجال
ــ ــه اليــوم  وفــده ي وافــقذال بــإجراء تلــك  هاهتمامــ كــسعتعلي

ــتغريات فعاليــة تتمثــل يف   ه قــال إنالتحســينات. ولكنــ أكثــر ال
األجـــزاء  هتنفيـــذو عمـــا يقـــوم بـــه مـــن عرقلـــة توقـــف النظـــام

ــرار     ــن القـ ــلة مـ ــانية ذات الصـ ــيت ١٩٩٩( ١٢٨٤اإلنسـ )، الـ
  .)٣٤(يقصد منها حتسني عمل برنامج النفط مقابل الغذاء

بــأن التقــدم وفــده  إىل اقتنــاعر ممثــل األرجنــتني أشــاو  
ــرار ســينعكس يف حتســينات      ــه مشــروع الق ــذي ينطــوي علي ال

  .)٣٥(يةملموسة يف احلالة اإلنسان
__________ 

  )٣٢(  S/PV.4241،  ٢الصفحة. 

 .٥-٣املرجع نفسه، الصفحات   )٣٣(  

 .٦-٥املرجع نفسه، الصفحتان   )٣٤(  

 .٦املرجع نفسه، الصفحة   )٣٥(  

ــى      ــل الصـــني علـ ــدد ممثـ ــرار، يف  وشـ ــروع القـ أن مشـ
 وفــده جمــاالت معينــة، ال يعــرب علــى حنــو كامــل عــن مطالــب   

حالة صـناعة الـنفط يف العـراق تـدعو إىل     والحظ أن  .هومواقف
حكومــة وأشــار إىل أن  القلــق الشــديد وال ميكــن اســتمرارها. 

ــراق اقترحــت اســتخدام جــزء معــني مــن املكــون النقــدي       الع
نعكس يـ مل  ذلـك  نغـري أ ز وحتسني ظروف إنتاج النفط. لتعزي

 أنكمــا أشــار إىل . علــى النحــو الواجــب يف مشــروع القــرار  
علـى الـرغم مـن     مت تعليقـه من املشروعات اإلنسانية قـد   الكثري

. البلـدان الـيت تقـدمت بـالعقود     وتعـاون مناشدات األمني العام 
بلـدان  طالـب ال و ،ذلك مل حيدث ألسباب تقنية حبتـة ورأى أن 

تخفــيض اإلســراع باملعنيــة بــأن تثبــت بأعماهلــا أهنــا خملصــة يف  
الرفــع املبكــر للجــزاءات هــو وأكــد أن  عــدد الطلبــات املعلقــة.

الشـعب  يعـاجل علـى حنـو كامـل معانـاة      ميكـن أن  وحده الـذي  
  .)٣٦(اإلنسانيةالعراقي 
يف املائــــة  ٥الـــــ نســــبة بكيفيــــة إدارة فيمــــا يتعلــــق و  

يعـاد توزيعـه مـن جلنـة التعويضـات       اإلضافية من الدخل الـذي 
ــم املتحــدة   ــة لألم ــدا    ،)٣٧(التابع ــل كن ــان ذكــر ممث ــده ك  أن وف

نشـأ حسـاب ضـمان منفصـل يفـي بـربامج التغذيـة        أن ُي يفضل
فيمـا يتعلـق بتسـديد العـراق      أمااملستهدفة لألطفال واحلوامل. 

ــه ملســتحقات األمــم املتحــدة  ــدتأي فــأعرب عــن عــدم ، حيال  هي
هــــذا إىل اإلنســــانية خصصــــة لألغــــراض املحتويــــل األمــــوال 

  .)٣٨(الغرض
عيوب يف مشـروع   وأشار ممثل فرنسا إىل وجود عدة  
فلم يتخذ قرار بشأن تسـديد متـأخرات العـراق لألمـم     القرار. 

لـيس حسـابا إنسـانيا بـل      وهـو املتحدة مـن حسـاب الضـمان،    

__________ 

  .٧-٦املرجع نفسه، الصفحتان   )٣٦(  

ت عـن جلنـة التعويضـات، انظـر     لالطالع على مزيد مـن املعلومـا    )٣٧(  
 الفصل اخلامس، اجلزء األول، الفرع واو.

  )٣٨(  S/PV.4241،  ٨-٧الصفحتان. 
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خلفـض   مل يـتم إدراج أي إجـراء ملمـوس   ، كما أنه أداة إدارية
ســيتعني علــى قــال إنــه أخــريا، . وفــع مــن القيــوداملســتوى املرت

اجمللــس أن يتخــذ قــرارا آخــر للســماح للعــراق بإعطــاء معونــة   
  .)٣٩(مالية للفلسطينيني من حساب الضمان

الروســـي أن مشـــروع القـــرار    وأكـــد ممثـــل االحتـــاد    
فيه أي من الشـواغل الـواردة يف تقريـر األمـني العـام،       يتجلَّ مل

املتمثلـة يف العقـود املعلقـة. وشـدد      وال سيما املشكلة املسـتمرة 
ــده ي علـــى أن ــد تعليـــق وفـ ــع العقوبـــات وأؤيـ ، ألن احلـــل رفـ

ــانية   ــا دامـــت  اجلـــوهري لألزمـــة اإلنسـ ســـيكون مســـتحيال مـ
    .)٤٠(العقوبات باقية

ويف اجللسة نفسـها، وجـه الـرئيس (االحتـاد الروسـي)        
؛ ومت )٤١(االهتمام إىل مشروع قرار مقدم مـن اململكـة املتحـدة   

ــرار     طرحــ ــد باإلمجــاع بوصــفه الق  ١٣٣٠ه للتصــويت واعُتم
الفصــل الســابع  يف إطــاره قــام اجمللــس، متصــرفا )، وبــ٢٠٠٠(

  من امليثاق، يف مجلة أمور، مبا يلي:
ــرار      ــام القــ ــل أحكــ ــرر أن تظــ ــتثناء ١٩٩٥( ٩٨٦قــ )، باســ

مــن  ١٥ورهنــا بــالفقرة  ١٢و  ١١و  ٤األحكــام الــواردة يف الفقــرات 
يومـا تبـدأ    ١٨٠سـارية لفتـرة جديـدة مـدهتا      )،١٩٩٩( ١٢٨٤القرار 

دي لشــرقي الواليــات املتحــدة، يف  بالتوقيــت العــا ،٠١/٠٠يف الســاعة 
  ؛٢٠٠٠كانون األول/ديسمرب  ٦

قــرر كــذلك أن تظــل املبــالغ الــيت أوصــى هبــا األمــني العــام يف    
ــؤرخ   ــره املــ ــباط/فرباير  ١تقريــ ــة   ١٩٩٨شــ ــاعي األغذية/التغذيــ لقطــ

توفر من استرياد الـدول للـنفط واملـواد النفطيـة مـن      والصحة من املبلغ امل
العراق، مبا يف ذلـك املعـامالت املاليـة وغريهـا مـن املعـامالت األساسـية        

أعـاله،   ١يومـا املشـار إليهـا يف الفقـرة      ١٨٠املتصلة بذلك، يف فترة الـ 

__________ 

 .٩-٨املرجع نفسه، الصفحتان   )٣٩(  

 .٩املرجع نفسه، الصفحة   )٤٠(  

  )٤١(  S/2000/1149. 

خمصصــة علــى أســاس تراعــى فيــه األولويــات يف ســياق أنشــطة األمانــة    
  ؛العامة

مليــــون دوالر مــــن  ٦٠٠تخدم مبلغــــا أقصــــاه قــــرر أن يســــ  
دوالرات الواليات املتحدة، من األمـوال املتـوفرة وفقـا هلـذا القـرار مـن       

)، ١٩٩٥( ٩٨٦مـن القـرار    ٧حساب الضمان املنشأ مبوجـب الفقـرة   
ــات املســتحقة الســداد يف        ــدا النفق ــا ع ــة، م ــات معقول لتســديد أي نفق

  .العراق

 ٢٠٠١حزيران/يونيــــه  ١املقــــرر املــــؤرخ   
 ١٣٥٢): القــــــــــرار ٤٣٢٤(اجللســــــــــة 

)٢٠٠١(  
 حزيــران/  ١، املعقــودة يف  ٤٣٢٤يف جلســة اجمللــس    

، أدرج اجمللــس يف جــدول أعمالــه تقريــر األمــني  ٢٠٠١يونيــه 
األمـني العـام يف    قـدم . و)٤٢(٢٠٠١أيار/مايو  ١٨العام املؤرخ 

تقريرا شـامال عـن تنفيـذ برنـامج الـنفط مقابـل الغـذاء.         تقريره
مواصـلة تيسـري إجراءاهتمـا البطيئـة     األمـن وجلنتـه   ناشد جملس و

احلالية يف منح املوافقة والسماح بقدر أكرب من حرية االختيار 
والعمل ليتسىن شراء طائفـة أكثـر تنوعـا مـن األدويـة واللـوازم       
الصــحية واملــواد الغذائيــة وكــذلك املــواد واإلمــدادات الالزمــة 

ذلــك كلــه  لالحتياجــات املدنيــة الضــرورية واحلصــول علــى     
أيضـا  من شأن هـذا املنـهاج أن يقلـل    أكد أن بأسرع السبل. و

وطــرح األمــني العــام   العــدد املفــرط حلــاالت تعليــق الطلبــات. 
عددا من التوصيات بشـأن كيفيـة تبسـيط هـذه العمليـة. كمـا       

ــات     أن أكــد  ــراق أن تضــع أولوي ــة الع ــن الضــروري حلكوم م
يـة والصـحة   لتعاقداهتا، معطية اهتماما خاصـة لقطاعـات األغذ  

على وجه حكومة العراق قيام من الضروري أيضا و والتغذية.
يف  التأخري املفـرط حاالت السرعة مبعاجلة املشاكل النامجة عن 

. ويف اخلتـام،  تقدمي الطلبات وعن تقـدمي الطلبـات غـري املمتثلـة    
__________ 

  )٤٢(  S/2001/505   ــالفقرة ــال بــ ــدم عمــ ــرار   ٥، املقــ ــن القــ  ١٣٣٠مــ
)٢٠٠٠.( 
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ذ تـدابري  اختـ ايتوجب على مجيع األطراف املعنيـة  شدد على أنه 
  .ذ الفعال للربنامج اإلنساينمتضافرة لكفالة التنفي

ويف تلك اجللسة، وجه الرئيس (بـنغالديش) االهتمـام     
؛ ومت طرحه للتصـويت واعُتمـد باإلمجـاع    )٤٣(إىل مشروع قرار

ــرار     ــة بوصــفه الق ــدون مناقش ــ)، و٢٠٠١( ١٣٥٢وب ه قــام ب
الفصـل السـابع مـن امليثـاق، يف مجلـة       يف إطـار اجمللس، متصرفا 

  أمور، مبا يلي:
 ٣) حــىت ٢٠٠٠( ١٣٣٠د العمــل بأحكــام القــرار قــرر متديــ  
  ؛٢٠٠١متوز/يوليه 

عرب عـن اعتزامـه النظـر يف ترتيبـات جديـدة لبيـع أو توريـد        أ  
ــاون       ــة والتعـ ــارة املدنيـ ــري التجـ ــراق، ولتيسـ ــات إىل العـ ــلع واملنتجـ السـ
 االقتصادي مع العراق يف القطاعات املدنية، على أساس املبادئ التاليـة: 

ــلع    أن حتسِّـــن هـــذه (أ) ــدة إىل حـــد بعيـــد تـــدفق السـ الترتيبـــات اجلديـ
واملنتجات إىل العراق، رهنـا باسـتعراض اللجنـة املنشـأة مبوجـب القـرار       

أن حتسِّـــن هـــذه الترتيبـــات اجلديـــدة الضـــوابط   (ب) ؛)١٩٩٠( ٦٦١
املفروضة ملنع بيع أو توريد األصناف احملظورة أو غري املسموح هبـا مـن   

ات صــادرات الــنفط واملنتجــات النفطيــة ِقَبــل اجمللــس وملنــع تــدفق عائــد 
 ٩٨٦العراقية إىل العراق خارج حسـاب الضـمان املنشـأ عمـال بـالقرار      

)١٩٩٥.(  

ــؤرخ     ــرر املــــ ــه  ٣املقــــ  ٢٠٠١متوز/يوليــــ
 ١٣٦٠): القــــــــــرار ٤٣٤٤(اجللســــــــــة 

)٢٠٠١(  
 ٢٠٠١حزيران/يونيـــه  ١٥رســـالة مؤرخـــة مبوجـــب   

سـألة  إثـر مناقشـة م  علـى  ، )٤٤(موجهة إىل رئـيس جملـس األمـن   
األمـن يف  العراق يف املشاورات غري الرمسية اليت أجراهـا جملـس   

، وفقـا  ممثل االحتـاد الروسـي  طلب ، ٢٠٠١حزيران/يونيه  ١٤
__________ 

  )٤٣(  S/2001/545. 

  )٤٤(  S/2001/597. 

إىل عقـد جلسـة    ةدعوالمن النظام الداخلي املؤقت،  ٢للمادة 
رمسيــة مفتوحــة للمجلــس بشــأن بنــد جــدول األعمــال املعنــون 

يف الوســائل الكفيلــة  ، للنظــر‘‘تاحلالــة بــني العــراق والكويــ’’
ــه       ــا خلفتـ ــوء مـ ــراق يف ضـ ــانية يف العـ ــة اإلنسـ ــني احلالـ بتحسـ
ــد، وللنظــر       ــى ســكان هــذا البل ــار ســلبية عل ــات مــن آث العقوب
كذلك يف سبل تنفيذ مجيع قرارات جملس األمن بشأن العـراق  

  ع يف منطقة اخلليج.رتاوتسوية احلالة بعد ال
ــة اجمللـــــس     ــودة يف )٤٥(٤٣٣٦ويف جلســـ  ٢٦، املعقـــ

، اســـتجابة للطلـــب الـــوارد يف   ٢٠٠١حزيران/يونيـــه  ٢٨ و
الرسالة املذكورة أعاله، أدرج اجمللس تلك الرسالة يف جـدول  
أعمالــه. كمــا وجــه الــرئيس (بــنغالديش) االهتمــام إىل رســالة  

ــ ــه  ١٨ ةمؤرخـــ ــني   ٢٠٠١حزيران/يونيـــ ــة إىل األمـــ موجهـــ
مــن ممثــل العــراق، حييــل هبــا رســالة مــن نائــب رئــيس  )٤٦(العــام
 ٢٠املربمـــة يف  راء العـــراق بشـــأن متديـــد مـــذكرة التفـــاهم وز

بــني حكومــة العــراق واألمانــة العامــة، الــيت    ١٩٩٦أيار/مــايو 
أرســت األســاس القــانوين والتشــغيلي لتنفيــذ برنــامج الــنفط       

ســيادة العــراق وســالمته   متامــامقابــل الغــذاء علــى حنــو حيتــرم   
أيضــا  وأشــار فيهــا إىل أن مــذكرة التفــاهم أكــدت   اإلقليميــة.

مســؤولية حكومــة العــراق واألمانــة العامــة يف إجــراء أي تغــيري 
ورأى أن القـرار   على إطار وأسلوب تنفيذ الربنـامج.  فيما بعد
بـــــأمرين متناقضـــــني مـــــع احلقـــــائق  ) جـــــاء٢٠٠١( ١٣٥٢

مدد برنامج النفط مقابل الغـذاء ملـدة    فهو :اجلوهرية املذكورة
بقا بـأن يكـون   شهر واحد فقط خالفا ملا جـرى العمـل بـه سـا    

لـس إدخـال   اجملتعبريا عن نية وتضمن  ؛التمديد ملدة ستة أشهر
ــه      ــات عمل ــامج وآلي ــوم الربن ــة يف مفه ــيريات جذري ــطباملتغ  ةق

__________ 

لالطـالع علــى مزيـد مــن املعلومــات عـن املناقشــة الــيت دارت يف      )٤٥(  
هذه اجللسة، انظر الفصـل احلـادي عشـر، اجلـزء الثالـث، الفـرع       

من امليثاق؛ واجلزء الثامن، الفرع باء،  ٤١باء، فيما يتعلق باملادة 
 .٥٠فيما يتعلق باملادة 

  )٤٦(  S/2001/603. 
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تعامل مع القـرار  أي سنوات. ولذا رفض العراق  ٤ألكثر من 
، وسريفض التعامـل مـع أي قـرار مقبـل مـن      )٢٠٠١( ١٣٥٢

الواليـات  تشـري إىل أن   وأشار إىل أن املالبسات ذات الطبيعة.
ســعيان إىل إهنــاء مــذكرة التفــاهم  ت املتحــدة واململكــة املتحــدة 

مبـا يعـرف بنظـام العقوبـات     ’’ ماوالربنامج اإلنسـاين واسـتبداهل  
الذي يفرض وصاية دولية على العـراق لعقـود قادمـة     ‘‘الذكية

وحيرمــه مــن االســتفادة مــن مــوارده ويــؤدي بالنهايــة إىل مزيــد 
وأعــرب عــن  األوضــاع اإلنســانية يف العــراق. مــن التــدهور يف

ــام     ــني الع ــارض األم ــه يف أن يع ــد   أمل ــاوالت اســتخدام متدي حم
غطاء لتمرير املشـاريع السياسـية األمريكيـة    كالربنامج اإلنساين 

الربيطانية اهلادفة إىل تشديد احلصار املفـروض علـى العـراق     –
ق لـن  العـرا وذكـر أن   حتت غطاء برنامج النفط مقابل الغـذاء، 

القــرار مشــروع  أحكــامويتضــمن  ُيتخــذيتعامــل مــع أي قــرار 
البلـد   أيا كـان املقترح من الواليات املتحدة واململكة املتحدة، 

  يقدمه. الذي
ويف تلك اجللسة، أدىل مجيع أعضـاء اجمللـس ببيانـات،      

ــا  اوكـــذلك ممثلـــو  ــا وإيطاليـ ــتراليا وأملانيـ ــبانيا وأسـ ألردن وإسـ
وتـونس واجلماهرييـة العربيـة الليبيـة     والبحرين وتايلنـد وتركيـا   

ــة الســورية والســويد    ــة العربي ــة عــن االحتــاد  واجلمهوري (بالنياب
والعــراق وكنــدا والكويــت وماليزيــا واململكــة     ) )٤٧(األورويب

العربية السعودية والنرويج ونيوزيلندا واهلنـد وهولنـدا واليابـان    
  .)٤٨(، واملراقب الدائم جلامعة الدول العربيةواليمن

ــراب وإ   ــن  ىل جانــــب اإلعــ ــقالعــ ــاكل  قلــ إزاء املشــ
علــى ضــرورة حتســني برنــامج   ديشــدالتاإلنســانية يف العــراق و
ىل ضـرورة قيـام   إمعظـم املـتكلمني    أشـار النفط مقابـل الغـذاء،   

__________ 

وبلغاريا وبولنـدا واجلمهوريـة التشـيكية     نداأيسلستونيا وأعربت إ  )٤٧(  
ورومانيا وسلوفاكيا وسلوفينيا وقربص والتفيـا وليتوانيـا ومالطـة    

 عن تأييدها للبيان. وهنغاريا

ُدعي ممثلو جنوب أفريقيـا وقطـر والنمسـا إىل املشـاركة ولكنـهم        )٤٨(  
 يدلوا ببيانات. مل

ســلحة التفتــيش عــن األعمليــات التعــاون يف بحكومــة العــراق 
 إىل قضـايا معظـم املـتكلمني أيضـا     وأشـار . سائلوغريها من امل

 واشـدد و ،اليت مل حتلطنني املفقودين واملمتلكات الكويتية املوا
على أمهية حل تلك املسائل العالقـة. كمـا شـددوا علـى أمهيـة      

ني كلماجملـاورة للعـراق. وأشـار العديـد مـن املـت       البلـدان إشراك 
كمــا يف العــراق. لرصــد لفعــال ىل ضــرورة وجــود برنــامج   إ

عــداد األ اءإز، يف مجلــة أمــور، مممــثلني عــن قلقهــأعــرب عــدة 
ــة، وعــدم  إطــار تعليــق العقــود يف  عمليــات كــبرية مــن ال اللجن

  ت.زاءاوجود مسار واضح لرفع اجل
ــا كــثري    ــاع هنــج شــامل     ودع ــثلني إىل اتب ــن املم إزاء م

علـى برنـامج الـنفط مقابـل     إصـالحات  إدخال مسألة العراق و
تخفيـف  لتعديل نظام اجلزاءات تشمل، يف مجلة أمور، ، الغذاء

ــود علــى  ــواردات  القي ــة ال ســتعراض المــن خــالل قائمــة  املدني
يف مجيـع القطاعـات، فضـال     ‘‘نقـدي  مكـّون ’’ تـوفري و، السلع

. ودعـا  )٤٩(عن ختفيف القيـود علـى االسـتثمار والسـفر اجلـوي     
ــاء إىل نيممــثلعــدة  ــاطق حظــر الطــريان  إلغ أو إعــادة النظــر   من

  .)٥٠(هافي
ملكــــة املتحــــدة أن سياســــة اجمللــــس وأكــــد ممثــــل امل  

الســبيل ’’) وهــو ١٩٩٩( ١٢٨٤لــت تتمثــل يف القــرار  زا مــا
ــام    ــدما إىل األم ــد الــذي يتســم باملصــداقية للمضــي قُ ‘‘. الوحي

ال يوجد سبب وجيه للتراجـع عـن هـذا اإلطـار     وأشار إىل أنه 
وشــدد علــى أن الســبب الوحيــد لعــدم تنفيــذ ذلــك أو تغــيريه، 

القــرار هــو رفــض العــراق تنفيــذه. وأصــر علــى أن جمموعــة        
__________ 

  )٤٩(  S/PV.4336 وCorr.1 ــفحات ــونس)؛  ١٦-١٤، الصــــــــــ (تــــــــــ
 ٢٠-١٩(النــــــرويج)؛ والصــــــفحات  ١٩-١٧الصــــــفحات و

(أوكرانيـــا)؛ والصـــفحات  ٢٢-٢٠(كولومبيـــا)؛ والصـــفحات 
 ١٠الصــفحة  ،S/PV.4336 (Resumption 1)(مــايل)؛  ٢٥-٢٣

 (إيطاليا). ١٢(أملانيا)؛ والصفحة 

  )٥٠(  S/PV.4336 وCorr.1 ١٥(الصــــني)؛ والصــــفحة  ١٤، الصــــفحة 
 ،S/PV.4336 (Resumption 1) (ماليزيا)؛ ٤١(تونس)؛ والصفحة 

 (اهلند). ٥(اجلماهريية العربية الليبية)؛ والصفحة  ٣الصفحة 
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حات اليت عرضـها وفـده لـيس القصـد منـها أن حتـل حمـل        املقتر
حتريـر تـدفق السـلع إىل العـراق،     )، بـل  ١٩٩٩( ١٢٨٤القرار 

حبــث الســبل الكفيلــة بضــمان عــدم تصــدير مــواد ذات صــلة  و
وأضـاف أن تلـك املقترحـات     باجلوانب العسكرية إىل العراق.

رات إال موقف ال ُيسمح فيـه بأيـة صـاد    منل انتقمن شأهنا اال
ــة جملـــس األمـــن مب ــة جلنـ ــه بكـــل  وافقـ ، إىل موقـــف ُيســـمح فيـ

الصـــادرات باســـتثناء جمموعـــة حمـــدودة املـــواد الـــيت ال بـــد أن  
لجنة على أساس معـايري ذات صـلة باسـتخداماهتا    التستعرضها 

 احتسـن  حيـدث أن هذا التغـيري سـوف   ورأى العسكرية احملتملة. 
ق مسـتوى تعليـ   مـن د بدرجـة كـبرية   حيـ يف تدفق السلع و اكبري

ــاة  تـــراخيص التصـــدير ، ممـــا يـــؤدي إىل حتســـن فـــوري يف حيـ
  .  )٥١(العراقيني العاديني

ــرار      ــي أن القــ ــاد الروســ ــل االحتــ ــر ممثــ  ١٣٥٢وذكــ
تغـيريات  الحيدد بوضوح اهلدف الرئيسي من إدخال ) ٢٠٠١(
تسـهيل العالقـات    ، وهـو مكنة يف الربنامج اإلنساين العراقـي امل

أضـاف  ائر أحنـاء العـامل. و  التجارية واالقتصادية بني العراق وس
املقترحـــات املختلفـــة املطروحـــة، مبـــا فيهـــا  أن وفـــده نظـــر يف

ه شـكوك ، ولكـن  مشروع القرار الذي قدمته اململكـة املتحـدة  
حــول جــدوى املفهــوم الــوارد يف ذلــك املشــروع ويف  ازدادت

ــاق التوصــل إىل تســوية      ــة السياســية إزاء آف صــحته مــن الناحي
د، فـإن العناصـر الرئيسـية ملشـروع     وبالتحديـ  دائمة يف العراق.

قــرار اململكــة املتحــدة ال يبــدو أهنــا تــؤدي إىل ختفيــف الوضــع  
االقتصادي البالغ الصعوبة يف العراق وإمنا، بدال من ذلك، إىل 

أسـئلة عديـدة يثريهـا اقتـراح      والحظ أن مثـة  إحكام اجلزاءات.
ــدات إىل   ســتعراض الســلع القائمــة  وضــع ــق بالتوري فيمــا يتعل
نافــذة بالفعــل  ‘‘١٠٥١قائمــة ’’مــا تســمىوقــال إن  ق.العــرا

ــتظم.    ــكل منـ ــها بشـ ــائم الستعراضـ ــراء قـ ــاك إجـ ــد أن  وهنـ بيـ
ــة     ــربون قائم ــد يعت ــوم اجلدي ــة   ١٠٥١واضــعي املفه ــري كافي غ

__________ 

  )٥١(  S/PV.4336 و Corr.1،  ٨-٥الصفحات. 

اخلاصــة هبــم  اســتعراض الســلع ةقائمــ يريــدون أن يضــمنوا يفو
ــنســلعا  ــى األســلحة     م ــاق واســينار لضــوابط التصــدير عل اتف

لبضائع والتكنولوجيات ذات االسـتعمال املـزدوج.   التقليدية وا
البلـدان   جمموعة حمـدودة مـن   يضمي ذ، اللك الترتيبذإال أن 

ــق  ــة العمليــة، يف   علــى أســاس طــوعي، مطّب بالفعــل مــن الناحي
وضـع  ’’اءضـف إهـو يـرى أن   و ،مجلة أمور، فيمـا خيـص العـراق   

ــه‘‘اجلــزاءات ــم      علي ــاق األم ــن ميث ــابع م ــار الفصــل الس يف إط
وأشـار إىل   ة ستكون له نتائج قانونية وسياسـية خطـرية.  املتحد

 جتعلــها املقترحــةقائمــة الســلع األخــرى يف  أن بعــض اجلوانــب
املوافقـة عليهـا ميكـن     مـن النظـام القـائم، ورأى أن    أكثر حظرا

 يوجـد  هوأوضـح أنـ   أن تقوِّض آفاق التنمية الصـناعية للعـراق.  
م بـني العـراق   فيما يتعلق مبذكرة التفاه ‘‘صمت مطبق’’أيضا 

املخطط من املقـرر أن  هذا أن هذا ب ، مما يوحيواألمم املتحدة
غـــري عملـــي علـــى ’’ هـــو أمـــرُيطـــرح دون موافقـــة بغـــداد، و

 قائمـة اسـتعراض السـلع   مفهوم وبشكل عام، فإن  .‘‘اإلطالق
وجيعلـه كمـا   لربنـامج اإلنسـاين   اعلـى  يضفي الطـابع السياسـي   

 مـن خـالل  ملمارسة الضغط جيعل جلنة األمم املتحدة أيضا أداة 
اعتمـاد مشـروع   . عـالوة علـى ذلـك، بـالنظر إىل أن     اجلزاءات

يضــر بتجنــب كارثــة إنســانية، ’’القــرار املقتــرح مــن شــأنه أن 
وخيرب االقتصـاد العراقـي ويعمـل ضـد التسـوية يف مرحلـة مـا        

، فـإن االحتـاد الروسـي    ‘‘بعد انتهاء الصـراع يف منطقـة اخللـيج   
ه رأى أن الوضـــع القـــائم أيضـــا غـــري ميكنـــه تأييـــده. ولكنـــ ال

تـــوى علـــى فجـــوات حي )١٩٩٩( ١٢٨٤لقـــرار مقبـــول ألن ا
غـري قابـل للتطبيـق     هعلـ جي ، ممـا كثرية جدا وغموض كـثري جـدا  

اقتراحــا يتضــمن . وقــال إن وفــده لــذلك قــدم  بشــكله الــراهن
بنشـر نظـام    ةرتبطـ م ،معايري واضحة لتعليق العقوبات مث رفعها

  .  )٥٢(قمستمر للمراقبة والتحق

__________ 

 .٥-٣املرجع نفسه، الصفحات   )٥٢(  



ممارسات جملس األمن مرجع 
 

750 11-21843 
 

أكثـر مـن ثـالث    منـذ  وأشار ممثل فرنسا إىل أن وفـده    
ــرح إدخــال إصــالحات   يســنوات  ــى كــبرية قت ــنفط  عل ــة ال آلي

نقـل الصـالحيات القانونيـة     وأعـرب عـن تأييـده   مقابل الغذاء. 
أن يـؤدي   همن شـأن فهذا  ،من جلنة اجلزاءات إىل األمانة العامة

ه بـالنظر إىل أن  غري أنـ  إىل خفض كبري يف عدد العقود املعلّقة.
انتعــاش مــن ن ميكّــ لــنختفيــف القيــود املفروضــة علــى التجــارة 

ســـمح باالســـتثمارات أن ُي اقتـــرح ،االقتصـــاد بالقـــدر الكـــايف
ــة ــة ال  األجنبي ــدان   عمــل . وأكــد أيضــا أمهي ــع البل عــن كثــب م

، بـدال مـن   البلدانتلك نشاء آلية للتعاون مع إب اجملاورة للعراق
وأضــاف  .‘‘ب الفصــل الســابعفــرض التزامــات عليهــا مبوجــ’’

ــرى   ــه ي ــرار أيضــا  ضــرورة أن ـــمرور  أن يتضــمن الق ـــر الـ حتريــ
 ،ســداد املتأخرات العراقيـة لكـل املنظمـات   ، واشتراط اجلــوي
معـدالت األنصـبة الـيت تسـتقطع مـن حصـيلة مبيعـات        وحتديد 

ــة التعويضــات   ــنفط العراقــي حلســاب جلن ــتم ال ــائال إن . واخت ق
وحدتـه فيمـا يتعلـق    ستعيد هبا اجمللس وفده يبحث عن طريقة ي

حيظـى بـدعم    نظـام  ويريـد االتفـاق سـريعا علـى     مبسألة العـراق 
  .)٥٣(جريان العراق وخباصةاجملتمع الدويل، 

ــرار       ــات املتحــدة أن مشــروع الق ــل الوالي والحــظ ممث
رفـع اجلـزاءات املفروضـة    مـن شـأنه   املقدم من اململكة املتحـدة  
وتسـاءل عـن    ،مع الشعب العراقـي على التجارة املدنية العادية 

ــبب يف ــه حكومتــــ    الســ ــون فيــ ــذي تكــ ــت الــ ــه يف الوقــ  هأنــ
وحكومــات أخــرى مســتعدة للقيــام هبــذا التحــول الشــديد يف   

إىل إدامـة الوضـع   يسـعون  ’’عرض هلجوم من آخرين تتاجتاهها 
كــانوا يضــغطون مــن أجــل تغــيري النظــام. رغــم أهنــم  ‘‘الــراهن

ــى أن قائمــة اســتعراض الســلع    ــن تكــون   وشــدد عل قائمــة ’’ل
وأن الســلع الــيت لالســتخدام املــدين ســتكون مصــّرحا ‘‘ للمنــع

هبا. ويف اخلتام، دفع بأن هذه املقترحات، بدال مـن تغـيري هنـج    
ــرار    ــى الق ــائم عل توســع نطــاق  )، ١٩٩٩( ١٢٨٤اجمللــس الق

__________ 

 .١٠-٨املرجع نفسه، الصفحات   )٥٣(  

السلع املتاحة للسكان املدنيني، وتشجع على التنفيـذ مسـتقبال   
العراق على أنه ما من خيار أمامهـا  من خالل الربهنة حلكومة 

  .)٥٤(سوى التعاون
وأشــار ممثــل الصــني إىل أن بعــض أعضــاء اجمللــس قــد     

ــدم ــدة    واق ــات اجلدي ــق بالترتيب ــرارات تتعل ــراق،  مشــاريع ق للع
جملـس األمـن أن ينظـر جبديـة يف هـذه املشـاريع       على  وأكد أن

وعلـق علـى املناقشـة     يف سياق تسوية شاملة للمسألة العراقيـة. 
قائال إن وفده خالهلا قـد شـدد علـى أن تعـّد قائمـة اسـتعراض       

)، حبيــث يــتمكن  ١٩٩٦( ١٠٥١الســلع اســتنادا إىل القــرار   
ائيــة املوافــق باســتثناء الســلع املدرجــة يف القائمــة النه - العــراق
أيــة ســلع للمــدنيني حيتــاج إليهــا حبّريــة.   مــن اســترياد -عليهــا 
املفروضة على العـراق  القيود املالية ة على ذلك، رأى أن وعال

ــا  ــي ختفيفهــ ــموأن ُي ينبغــ ــوال  ســ ــتعمال األمــ ــراق باســ ح للعــ
املوضوعة يف حسابات الضمان لتسديد اشتراكه يف املنظمـات  

ت األجنبيـــة ينبغـــي الســـماح للشـــركاأضـــاف أنـــه الدوليـــة. و
والسـماح للبلـدان بـالتوقيع حبريـة علـى       ؛باالستثمار يف العراق
اح باســتئناف رحــالت والســم ؛مــع العــراق عقــود للخــدمات
ــدين.  ــاك ضــرورة وأكــد  الطــريان امل ــد لل أن هن واضــح التحدي

بغيـة حفـز العـراق     ملعايري إهناء اجلزاءات املفروضة على العـراق 
. واختـتم بيانـه مؤكـدا    على استئناف تعاونه مع األمم املتحـدة 

آخـر علـى   ال ينبغي ألي ترتيب جديد أن يترك أثـرا سـلبيا   أنه 
  .)٥٥(ريان العراقج

وأشار ممثل أيرلندا إىل ضرورة أن يكفل اجمللـس عـدم     
عتمــدها مينــع تنميــة اهلياكــل    يشــيء يف التــدابري الــيت   وجــود 

األساســية االقتصــادية الطبيعيــة يف العــراق. ويف هــذا الســياق،   
ــة   ــن األمهيـ ــان مـ ــيتم    مبكـ ــيت سـ ــائع الـ ــة البضـ ــون قائمـ أن تكـ

 قصـرية  تـوخى لجنـة مبوجـب النظـام امل   الختصيصها السـتعراض  
__________ 

 .١٢-١٠املرجع نفسه، الصفحات   )٥٤(  

 .١٤-١٢املرجع نفسه، الصفحات   )٥٥(  
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عــالوة علــى ذلــك، جيــب وقــال إنــه، وحمــددة بقــدر اإلمكــان. 
مـن  بعنايـة  استعراض أي عقـد يضـم صـنفا مـدرجا يف القائمـة      

  .)٥٦(منظور أمهيته اإلمجالية بالنسبة لالقتصاد
مل وأشــار ممثــل الكويــت إىل عــدد مــن اجملــاالت الــيت     

علـى إجنـاح برنـامج الـنفط مقابـل      فيها تعمل احلكومة العراقية 
التعاقـد لتوريـد   تقدمي طلبات التأخري يف ومنها حاالت  ،الغذاء
ــوازم ــدوليني.    ةاإلنســاني الل ــنح التأشــريات للمــوظفني ال ويف م

ــراق   ــر أن مـــن الواضـــح أن العـ ــأليت ‘‘ ال يكتـــرث’’وذكـ ملسـ
األشـــخاص املفقـــودين واملمتلكـــات املفقـــودة مـــن الكويـــت،  

ــراق، يف والحــظ أن  ــد يف     الع ــذي عق ــة ال ــة العربي ــؤمتر القم م
ــارس  ــرة إدراج  رفـــض، ٢٠٠١األردن يف آذار/مـ ــمنفقـ  تضـ

  .)٥٧(للقمة ن اخلتاميعاليف اإل هتاأمن الكويت وسياد
ــار ممثــــل األردن إىل    ــتمروأشــ ــأثر يف البلــــده  اراســ تــ

جلزاءات جملس األمن املفروضـة   اقتصاديا بصورة فادحة نتيجة
علــى إهنــاء الفــوري األمــر الــذي يوجــب العمــل علــى العــراق، 

بلده. وأبلـغ اجمللـس بـأن حكومتـه قـد       ر السلبية علىاآلثاتلك 
ــام توضـــح  قـــدمت  ــذكرة إىل األمـــني العـ ــلبية ’’مـ ــار السـ اآلثـ
ــخمة ــالل      ‘‘الضـ ــا مت اإلخـ ــا األردن إذا مـ ــيتعرض هلـ ــيت سـ الـ

أي مراجعــة . وأكــد أن لقائمــة بينــه وبــني العــراقباالتفاقــات ا
وأن جيب أن تكون قابلة للتطبيق،  ءلربنامج النفط مقابل الغذا

ــع األطــراف مبــا فيهــا العــراق    ــام، حتظــى بتوافــق مجي . ويف اخلت
 أن السبيل الوحيد للخروج مـن األزمـة  أعرب عن رأي مفاده 
إحيـاء احلـوار الشـامل بـني     و ،لعقوبـات لهو رفع جملـس األمـن   

املعلقـة  واألمم املتحـدة مـن أجـل تسـوية كافـة املسـائل        العراق
  .)٥٨(املتصلة باجتياح العراق للكويت

__________ 

 .٢٧-٢٥ملرجع نفسه، الصفحات ا  )٥٦(  

 .٣٥-٣١املرجع نفسه، الصفحات   )٥٧(  

 .٣٦-٣٥املرجع نفسه، الصفحتان   )٥٨(  

تربر استمرار اجلـزاءات   الاحلالة ال ممثل ماليزيا إن وق  
ونظرا ألن برنامج النفط مقابل الغذاء غري قادر علـى   الشاملة.

ــم  التخفيـــف  ــو املالئـ ــى النحـ ــزاءات، ف علـ ــار اجلـ ــن آثـ ــن مـ مـ
نــزع السـالح   ويربط التقـدم  الضروري األخذ بنهج جديد ال 

  .)٥٩(باجلهود اإلنسانية
ــة ا      ــل اجلماهريي ــن ممث ــة أن اجلــزاءات  وأعل ــة الليبي لعربي

ــد أصــبحت    ــراق ق ــى الع ــادة  ’’ تشــكل املفروضــة عل ــة إب جرمي
الـدول الـيت تعـارض رفـع     وأن ضد الشعب العراقـي،   ‘‘مجاعية

رغـم تعـاون   . والحـظ أنـه   مسـؤوليتها أيضـا  تتحمـل   اجلزاءات
لــم ترفــع ف ،لــساجملالعــراق بصــورة كــبرية مــع األمــم املتحــدة و

ــة العــراق. وأضــاف أن فــفالعقوبــات ومل تعلــق ومل خت  مطالب
فضال عن مقترحات تعـديل  بالتعاون مع األمم املتحدة،  لذلك

. ومـن مث  السـتمرار فرضـها   ‘‘ر واٍهمـرب ’’، هي نظام اجلزاءات
وكـذلك دعـا ممـثال    . )٦٠(اتجـزاء بالرفع الفوري للفقد طالب 

  .)٦١(إهناء اجلزاءاتيمن واجلمهورية العربية السورية إىل ال
ــد   وحــث ممثــل كنــ    ــع أعضــاء اجمللــس علــى تأيي دا مجي

، وشدد علـى أن  مشروع القرار الذي اقترحته اململكة املتحدة
اختاذ موقف موحد من قبل اجمللس من شـأنه أن يبعـث رسـالة    

االمتثـال ال يـزال   للجـزاءات   واضحة إىل العـراق بـأن االمتثـال   
فلــم ، لــسصــفوف اجملاالنقســامات يف ، أمــا هــو احلــل الوحيــد
. وأشــار إىل أن شــجعت العــراق علــى تعنتــه اتفعــل ســوى أهنــ

أن على أعضاء اجمللـس   ا علىديحتدتنص امليثاق من  ٢٤املادة 
 ،)٦٢(أن يتصــرفوا بالنيابــة عــن عضــوية األمــم املتحــدة بأســرها  

ــنقض ضــد مشــروع      ــد باســتعمال حــق ال ــإن التهدي ــايل ف وبالت
__________ 

 .٤٠املرجع نفسه، الصفحة   )٥٩(  

  )٦٠(  S/PV.4336 (Resumption 1)،  ٣-٢الصفحتان. 

(اجلمهوريـة   ١٥(اليمن)؛ والصفحة  ١٤املرجع نفسه، الصفحة   )٦١(  
 العربية السورية).

ع علـى مزيـد مـن املعلومـات، انظـر الفصـل الثـاين عشـر،         لالطال  )٦٢(  
 .٢٤، فيما يتعلق باملادة ١٩اجلزء الثالث، الفرع ألف، احلالة 
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اعتبارات وطنيـة واقتصـادية أو سياسـية     القرار هذا على أساس
  .)٦٣(فة يضر مبصداقية اجمللسمعرو

ــة إىل أن      ــدائم جلامعــة الــدول العربي وأشــار املراقــب ال
دعو تـ  ولكنـها  ،دعو إىل رفـع العقوبـات عـن العـراق    اجلامعة تـ 

وأضــاف  أيضــا إىل ضــرورة ضــمان أمــن الكويــت واســتقراره.
ن أي حـــل ملوضـــوع احلالـــة بـــني العـــراق  أن اجلامعـــة تـــرى أ

ــر   ــرارات جملــس  والكويــت جيــب أن يســتند إىل احت ــة ق ام كاف
األمــن ذات الصــلة. إال أن ذلــك ال يعــين اســتمرار العقوبــات   

 طالـب ت ولـذلك  .أو دون مراجعـة  ‘‘بصفة أبدية’’ضد العراق 
  .)٦٤(أسلوب احلوار للتعامل مع األزمة جبانتها اجلامعة

وقال ممثل العراق إن االلتزامات املفروضـة علـى بلـده      
جـدا وجتـاوزت احلـدود    قاسـية  مبوجـب قـرارات جملـس األمـن     

القانونية االعتيادية املطلوبة الستعادة السـلم واألمـن الـدوليني.    
ــنفت ومت هــذا رغــم ذ العــراق مجيــع االلتزامــات الــيت تضــمنتها  ي

ــلة،  ال ــرارات ذات الصـ ــيماقـ ــرار  وال سـ  .)١٩٩١( ٦٨٧القـ
ت اعتـرف بسـيادة الكويـ   ، يف هذا الصدد، العراقوأضاف أن 

فذ بالكامل التزاماتـه فيمـا يتعلـق بنشـر     ون ؛وسالمتها اإلقليمية
ــم املتحــدة   اتوحــد ــراقيب األم ــا  ؛م ــىبكم ــع  ل ــات املمجي تطلب

العـــراق قـــد أعـــاد مجيـــع  أكـــد أن و. املتعلقـــة بـــرتع الســـالح
مجيـــع أســـرى و ،املمتلكـــات الكويتيـــة الـــيت مت العثـــور عليهـــا 

وأضـاف  تعاون يف تقصي مصري املفقـودين.  يوما زال ، احلرب
 اإلرهــاب الــدويل.شــكال مجيــع أأيضــا جب شــقــد العــراق  أن

قــد مثــل أن العــراق، بــالرغم مــن كــل تلــك اجلهــود،  ورأى امل
ــة   ’’واجــه  ــواع اإلجــراءات غــري االعتيادي ــف أن ــا يف ‘‘خمتل ، مب
لـــس نفســـه يف مســـألة احلـــدود بـــني العـــراق  إقحـــام اجمل ذلـــك

‘‘ تتجســـد بطبيعـــة عقابيـــة مذهلـــة’’آليـــة وفـــرض  والكويـــت
اهليئـتني  علق برتع السالح، أصر على أن للتعويضات. وفيما يت

__________ 

  )٦٣(  S/PV.4336 (Resumption 1)،  ١٧الصفحة. 

 .١٨املرجع نفسه، الصفحة   )٦٤(  

العمل، ومها اللجنة اخلاصـة لألمـم املتحـدة     يف هذاتني شتركامل
حتقيـــق ’’ـوالوكالـــة الدوليـــة للطاقـــة الذريـــة، عملتـــا كـــأداة لـــ

الـيت تتمثـل يف    ،‘‘الواليات املتحدة واململكة املتحدةت اسياس
 اماتـه. تنفيـذه اللتز إدامة احلصار املفـروض علـى العـراق بـرغم     

فـرض مـنطقيت   جتـاه  مل يبـادر بـأي رد فعـل     نـه وانتقد اجمللس أل
ويف ، دون وجود أي قرار للمجلس خيـول ذلـك  حظر الطريان 

ــه القــرار     انتــهاك ــار الرمســي الــذي نــص علي لوقــف إطــالق الن
ــوا حكومـــة   ).١٩٩١( ٦٨٧ مث رد املمثـــل علـــى الـــذين اهتمـ

ط مقابــل العــراق بأهنــا الســبب الرئيســي إلخفــاق برنــامج الــنف 
أسـبابا عديـدة حالـت دون    إن ل اقـ فالغذاء يف حتقيـق أهدافـه.   
منــها الطبيعــة املعقــدة لإلجــراءات  ،أن حيقــق أهدافــه اإلنســانية

، والتـــدخل األمريكـــي الربيطـــاين يف   لـــساجملالـــيت اعتمـــدها  
بريوقراطيـة  ’’و؛ تعليـق العقـود   مبـا يف ذلـك اسـتخدام    ،تطبيقها
. وســــوء اإلدارة املاليــــة ؛يــــة تقــــدمي العقــــودكيفيف  ‘‘مقيتــــة

الربنـامج  يف  ‘‘املظـاهر الصـارخة  ’’واستطرد يفّصـل عـددا مـن    
املعــني الــذي تغــرف منــه طفيليــات  ’’أصــبح الــذي ، اإلنســاين

ــا أن يضــطلع     .‘‘كــثرية جــدا  مث طلــب إىل جملــس األمــن رمسي
بإجراء حتقيق مناسب وأن ينشـر النتـائج، فضـال عـن إخضـاع      

االت واملكاتــب واللجــان  حســابات برنــامج العــراق، والوكــ   
ــة        ــذ نشــأته، ملراجع ــذاء من ــل الغ ــنفط مقاب ــامج ال ــة بربن املرتبط
حســـابية خارجيـــة. وفيمـــا يتعلـــق مبشـــروع القـــرار، ذكـــر أن 
مضمونه ينطوي على نظام جديد لفرض حصـار حبكـم األمـر    
الواقع على العراق. أما ما يطلق عليه التجارة احلـرة يف السـلع   

ــة، فقــال إهنــا تعرضــ    ت للكــثري مــن القيــود والشــروط،    املدني
جلنـة األمـم   وللمراقبة من جانب عـدد مـن اهليئـات، مـن بينـها      

، وجلنـــة جملـــس األمـــن، املتحــدة للرصـــد والتحقـــق والتفتــيش  
ومكتــب برنــامج العــراق، وذلــك علــى حنــو يغّيــر الشــروط        
الــواردة يف مــذكرة التفــاهم. وقــال إن النظــام املقتــرح كــذلك  

راق املاليــة ويضــعها حتــت مراقبــة  يــتحكم يف مجيــع مــوارد العــ 
ــراق يف      ــة الع ــدون أي دور حلكوم ــا ب ــم املتحــدة ويوزعه األم
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 إىل مســتوى ذلــك. وشــدد علــى أن رفــض هــذه اخلطــة يرقــى 
ويف ‘‘. تضــحيات ال غلــتوطــين، مهمــا  اســتقالل معركــة ’’

مـن البدايـة يتمثـل يف    ‘‘ ائراحلظر اجلـ ’’اخلتام، أعلن أن هدف 
  .)٦٥(ين يف العراقتغيري النظام السياسي الوط

متوز/يوليـه   ٣، املعقـودة يف  ٤٣٤٤ويف جلسة اجمللس   
، أدرج اجمللـــس مـــرة ثانيـــة يف جـــدول أعمالـــه تقريـــر  ٢٠٠١

وأدىل ممثلــو تــونس   . )٦٦(أيار/مــايو  ١٨ألمــني العــام املــؤرخ   ا
واململكة املتحدة والواليـات املتحـدة ببيانـات. ووجـه الـرئيس      

؛ ومت طرحـــه )٦٧(قـــرار(الصـــني) اهتمـــام اجمللـــس إىل مشـــروع 
)، ٢٠٠١( ١٣٦٠للتصويت واعُتمد باإلمجاع بوصفه القـرار  

الفصـل السـابع مـن امليثـاق،      يف إطـار قام اجمللس، متصـرفا   وبه
  يف مجلة أمور، مبا يلي:

ــرار      ــام القــ ــل أحكــ ــرر أن تظــ ــتثناء ١٩٩٥( ٩٨٦قــ )، باســ
مــن  ١٥ورهنــا بــالفقرة  ١٢و  ١١و  ٤األحكــام الــواردة يف الفقــرات 

يومـا تبـدأ يف    ١٥٠) سارية لفترة جديدة مدهتا ١٩٩٩( ١٢٨٤رار الق
ــاعة  ــا٠١/٠٠السـ ــدة، يف  ، بالتوقيـــت العـ ــرقي الواليـــات املتحـ دي لشـ

  ؛٢٠٠١متوز/يوليه  ٤
قــرر كــذلك أن تظــل املبــالغ الــيت أوصــى هبــا األمــني العــام يف    

ــؤرخ   ــره املــ ــباط/فرباير  ١تقريــ ــة   ١٩٩٨شــ ــاعي األغذية/التغذيــ لقطــ
بلغ املتوفر من استرياد الـدول للـنفط واملـواد النفطيـة مـن      والصحة من امل

العراق، مبا يف ذلـك املعـامالت املاليـة وغريهـا مـن املعـامالت األساسـية        
أعـاله،   ١يومـا املشـار إليهـا يف الفقـرة      ١٥٠املتصلة بذلك، يف فترة الـ 

خمصصــة علــى أســاس تراعــى فيــه األولويــات يف ســياق أنشــطة األمانــة    
يف املائة مـــــن املبلــــغ املتوفــــــر يف الفتـرة    ١٣أن يستخدم  العامة، على

__________ 

 .٣٨-١٩املرجع نفسه، الصفحات   )٦٥(  

  )٦٦(  S/2001/505   ــالفقرة ــال بــ ــدم عمــ ــن القــــ  ٥، املقــ  ١٣٣٠رار مــ
)٢٠٠٠.( 

  )٦٧(  S/2001/652. 

(ب) مـن القـرار    ٨املشار إليها أعاله لألغراض املشـار إليهـا يف الفقـرة    
  )؛١٩٩٥( ٩٨٦

ــذا         ــذ ه ــب تنفي ــع جوان ــا جلمي ــرر أن جيــري استعراضــا دقيق ق
أعـاله ومـرة أخـرى قبـل      ١يومـا مـن بـدء نفـاذ الفقـرة       ٩٠القرار بعـد  

عـرب عـن اعتزامـه النظـر بعـني القبـول، يف       أيومـا، و  ١٥٠اية فترة الـ هن
  مسألة جتديد أحكام هذا القرار على النحو املناسب؛

طلب إىل األمني العام أن يقدم إىل اجمللس، تقريرا شـامال عـن     
يوما من بدء نفـاذه، ومـرة أخـرى قبـل هنايـة       ٩٠تنفيذ هذا القرار، بعد 

  .واحد على األقل يوما بأسبوع ١٥٠فترة الـ 

وأعرب ممثال اململكة املتحدة والواليـات املتحـدة عـن      
أســـفهما ألن اجمللـــس مل يـــتمكن مـــن االتفـــاق علـــى جمموعـــة 
جديــدة مــن التــدابري الراميــة لتحســني الربنــامج اإلنســاين، وال   

ــرســيما ب ــرا   تحري ــدفق الســلع إىل العــراق. وذكّ ــادئ   ت ــأن مب ب
 ١٣٥٢اإلمجـاع يف القـرار   نهج اجلديد وافـق عليهـا اجمللـس ب   ال
وافقـوا علـى   قد أربعة أعضاء دائمني باجمللس  وبأن). ٢٠٠١(

وأعربــا عــن أملــهما يف أن يســتخدم   قائمــة اســتعراض الســلع.
إىل اسـتعادة توافـق آراء    علـى  املقبـل  يدمدتالوقت املتاح قبل ال

. وشدد ممثـل تـونس أيضـا علـى     )٦٨(بشأن النهج اجلديد اجمللس
ــة  ــتغالل فتـــ أمهيـ ــامج اسـ ــد الربنـ ــامل    رة متديـ ــل شـ ــاد حـ إلجيـ

  .)٦٩(للمشكلة

ــؤرخ    ــرر املـ ــاين/نوفمرب  ٢٩املقـ ــرين الثـ تشـ
 ١٣٨٢): القرار ٤٤٣١(اجللسة  ٢٠٠١

)٢٠٠١(  
ــة    ــودة يف ٤٤٣١يف اجللس  تشــرين الثــاين/  ٢٩، املعق
، أدرج اجمللس يف جدول أعمالـه تقريـر األمـني    ٢٠٠١نوفمرب 

__________ 

  )٦٨(  S/PV.4344،  (اململكــة املتحــدة)؛ والصــفحتان   ٣-٢الصــفحتان
 (الواليات املتحدة). ٤-٣

 .٤املرجع نفسه، الصفحة   )٦٩(  
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وذكـــر . )٧٠(٢٠٠١ تشـــرين الثـــاين/نوفمرب ١٩العـــام املـــؤرخ 
رغـم  األمني العـام يف تقريـره أن برنـامج الـنفط مقابـل الغـذاء،       

أوجــه القصــور، وكــذا الشــكاوى واالنتقــادات اعتــراه مــن  مــا
، ظـل يـؤثر تـأثريا كـبريا علـى      هاليت أبدهتا شـىت األوسـاط بشـأن   

الربنـــامج بيـــد أن  احليـــاة اليوميـــة لعامـــة املـــواطنني العـــراقيني. 
اءات املرهقـة يف  دة عوامل، منـها اإلجـر  زال يعاين بسبب ع ام

ــة التوزيـــع  ــاطؤ صـــوغ خطـ ــراق كـــل مـــن ؛ وتبـ ــة العـ حكومـ
ووكــاالت األمــم املتحــدة وبراجمهــا يف التعاقــد لتوريــد بعــض    

وكـاالت  الاإلمدادات األساسية؛ ومغـاالة كـل مـن املـوردين و    
لألمانة ربامج املعنية يف التأخر يف تقدمي طلبات إبرام العقود الو

ت صـــعوبات علقــ بــاإلجراءات احملــددة لــذلك. وت    واإلخــالل 
فقـة علـى   التأخري الكبرية يف إصدار رسـائل املوا االت حب أخرى

يف فـتح خطابـات االعتمـاد املتعلقـة     و ؛الطلبات اليت مت إقرارهـا 
 يف تسـليم و ؛بعدد كبري مـن الطلبـات الـيت متـت املوافقـة عليهـا      

ــراق   ــلع للعـ ــوردين السـ ــريات الال  ويف ؛املـ ــدار التأشـ ــة إصـ زمـ
والتـــــأخري يف التـــــرخيص باســـــترياد اإلمـــــدادات واملعـــــدات  

ــزم يف احملافظــات الشــمالية    ــا يل ــها م . األساســية، وال ســيما من
جـــراء مـــن حلـــق بتنفيـــذ الربنـــامج  اكـــبري اضـــرروأضـــاف أن 

االخنفاض الكبري يف املوارد املتأتية من صـادرات الـنفط بسـبب    
ــة خبفــض حجــم الصــادرات الن    ــة العراقي ــام احلكوم ــة يف قي فطي

ــا، وكــذا بســبب االخنفــاض النســيب      ــامج أو تعليقه إطــار الربن
وأشـار األمـني العـام أيضـا      ألسعار النفط يف األسواق الدوليـة. 

الـيت فرضـتها    ‘‘املستوى العايل غري املقبول للتعليقات’’إىل أن 
ناشـد  وظـل كمـا هـو تقريبـا دون تغـيري.       اللجنة على الطلبات

سييس تنفيـذ الربنـامج وأن تركـز    مجيع األطراف أن متتنع عن ت
ع الكاملــة الــيت جهودهــا عوضــا عــن ذلــك علــى تعظــيم املنــاف  

  من الربنامج. ميكن أن جينيها شعب العراق

__________ 

  )٧٠(  S/2001/1089 ١٣٦٠مــــن القــــرار  ٥، املقــــدم عمــــال بــــالفقرة 
)٢٠٠١.( 

ويف تلــك اجللســة، وجــه الــرئيس (جامايكــا) اهتمــام     
، وتـال تنقيحـا لـنص املشـروع. مث     )٧١(اجمللس إىل مشروع قـرار 

ــرار للتصــويت واعُتمــد باإلمجــ    ــرح مشــروع الق ــدون طُ اع وب
ــرار  بمناقشــة  ــه)، ٢٠٠١( ١٣٨٢وصــفه الق ــس،   وب ــام اجملل ق
ع مــن امليثــاق، يف مجلــة أمــور، الفصــل الســاب يف إطــارمتصــرفا 

  يلي:    مبا
ــرار      ــام القــ ــل أحكــ ــرر أن تظــ ــتثناء ١٩٩٥( ٩٨٦قــ )، باســ

مــن  ١٥ورهنــا بــالفقرة  ١٢و  ١١و  ٤األحكــام الــواردة يف الفقــرات 
ــرار  ــرات )، وأحكــام ا١٩٩٩( ١٢٨٤الق ــن  ٣و  ٢لفق  ١٣إىل  ٥وم

يومـا تبـدأ    ١٨٠) نافذة لفترة جديدة مدهتا ٢٠٠١( ١٣٦٠من القرار 
 ١، بتوقيــت شــرق الواليــات املتحــدة، مــن يــوم      ٠١/٠٠يف الســاعة 

  ؛٢٠٠١كانون األول/ديسمرب 

شدد علـى التـزام العـراق بـأن يتعـاون علـى تنفيـذ هـذا القـرار            
لــك كفالــة أمــن وســالمة مجيــع  والقــرارات املنطبقــة األخــرى، مبــا يف ذ 

  األشخاص املشاركني مباشرة يف تنفيذها؛

د تأكيــد التزامــه بالتوصــل إىل تســوية شــاملة علــى أســاس  اعــأ  
قرارات جملس األمن ذات الصـلة، مبـا يف ذلـك تقـدمي أي توضـيح يلـزم       

  )؛١٩٩٩( ١٢٨٤لتنفيذ القرار 

ر قرر، وألغراض هـذا القـرار، أن اإلشـارات الـواردة يف القـرا       
يومـا الـيت حـددها القـرار، ستفسـر       ١٥٠) إىل فترة الـ ٢٠٠١( ١٣٦٠

مـن هـذا    ١يوما احملـددة عمـال بـالفقرة     ١٨٠على أهنا تشري إىل فترة الـ 
  .القرار

__________ 

  )٧١(  S/2001/1123. 
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 ٢٠٠٢أيار/مــــــايو  ١٤املقــــــرر املــــــؤرخ   
 ١٤٠٩): القــــــــــرار ٤٥٣١(اجللســــــــــة 

)٢٠٠٢(  
أيار/مــــايو  ١٤، املعقــــودة يف )٧٢(٤٥٣١يف اجللســــة   
الرئيس (سنغافورة) اهتمام اجمللس إىل مشـروع   ، وجه٢٠٠٢

ــا والصــني وفرنســا        ــن االحتــاد الروســي وبلغاري ــدم م ــرار مق ق
  .)٧٣(واململكة املتحدة والنرويج والواليات املتحدة

وأدىل ممثــل اجلمهوريــة العربيــة الســورية ببيــان، أشــار    
ــا       ــدد مــن املقترحــات فيم ــدم بع ــده ســبق أن تق ــه إىل أن وف في

القرار يهـدف مـن ورائهـا، يف مجلـة أمـور، إىل      يتعلق مبشروع 
ضــمان عــدم حرمــان العــراق مــن امــتالك وســائل الــدفاع عــن  

. وأضاف أنه مع ذلـك،  إعادة بناء بنيته التحتية، أو من النفس
ورغم عدم اعتماد تلك املقترحات وتأييد وفـده والـرأي العـام    

، سيصـوت إىل جانـب القـرار املطـروح     العريب لرفع اجلزاءات،
ــن ــع  مـ ــواقـ ــى  هحرصـ ــن  علـ ــدة جملـــس األمـ ــةيف ووحـ  حماولـ
  .  )٧٤(تهإعادة بناء مصداقيسترجاع وال

وبعد ذلك طُرح مشروع القـرار للتصـويت، واعُتمـد      
قــام اجمللــس  وبــه)، ٢٠٠٢( ١٤٠٩باإلمجــاع بوصــفه القــرار  
الفصــل الســابع مــن امليثــاق،  يف إطــاريف مجلــة أمــور، متصــرفا 

  يلي:  مبا
ـــ     ــام القـ ــل أحكــ ــرر أن تظــ ــتثناء ١٩٩٥( ٩٨٦رار قــ )، باســ

ــرات    ــواردة يف الفق ــرات  ١٢و  ١١و  ٤األحكــام ال  ٢، وأحكــام الفق
من  ١٥)، ورهنا بالفقرة ٢٠٠١( ١٣٦٠من القرار  ١٣إىل  ٥و  ٣ و

)، واألحكام األخرى هلـذا القـرار، نافـذة لفتـرة     ١٩٩٩( ١٢٨٤القرار 

__________ 

مــات عـن املناقشــة الــيت دارت يف  لالطـالع علــى مزيـد مــن املعلو    )٧٢(  
هذه اجللسة، انظر الفصـل احلـادي عشـر، اجلـزء التاسـع، الفـرع       

 من امليثاق. ٥١باء، فيما يتعلق باملادة 

  )٧٣(  S/2002/532. 

  )٧٤(  S/PV.4531،  ٣-٢الصفحتان. 

يفي ، بالتوقيـت الصـ  ٠١/٠٠يومـا تبـدأ يف السـاعة     ١٨٠جديدة مـدهتا  
  ؛٢٠٠٢أيار/مايو  ٣٠لشرق الواليات املتحدة، من يوم 

واإلجـراءات   )٧٥(قرر اعتمـاد قائمـة اسـتعراض السـلع املنقحـة       
  ؛املنقحة لتنفيذها كأساس للربنامج اإلنساين يف العراق

ببيــع أو توريــد أي ســلع أساســية أو منتجــات إىل  أذن للــدول  
) ١٩٩١( ٦٨٧القـرار  مـن   ٢٤العراق عدا تلك املشار إليها يف الفقرة 

بالسلع واملنتجات العسكرية والسـلع واملنتجـات ذات    امن حيث صلته
الصــلة بــاألغراض العســكرية، أو الســلع أو املنتجــات املشــمولة بقائمــة   

  ؛استعراض السلع

جيــوز أيضــا، اســتخدام األمــوال املودعــة يف حســاب  قــرر أنــه   
يف متويل بيع  )١٩٩٥( ٩٨٦من القرار  ٧الضمان املنشأ عمال بالفقرة 

أو توريــد الســلع األساســية أو املنتجــات إىل العــراق املــأذون ببيعهــا أو    
  من هذا القرار؛ ٣توريدها إىل العراق مبوجب الفقرة 

ــة      ــاملة بشــــكل دوري لقائمــ ــراء استعراضــــات شــ ــرر إجــ قــ
  ؛استعراض السلع وإجراءات تنفيذها

ــرار، أن يكــون املقصــود باإلشــارات         ــذا الق ــراض ه ــرر ألغ ق
يوما اليت حـددها   ١٥٠) إىل فترة الـ ٢٠٠١( ١٣٦٠واردة يف القرار ال

مـن هـذا    ١يومـا احملـددة عمـال بـالفقرة      ١٨٠ذلك القرار، هو فترة الــ  
  القرار.

ــؤرخ    ــرر املــ ــاين/نوفمرب  ٨املقــ ــرين الثــ تشــ
 ١٤٤١): القرار ٤٦٤٤(اجللسة  ٢٠٠٢

)٢٠٠٢(  
، ٢٠٠٢تشرين األول/أكتـوبر   ١٠يف رسالة مؤرخة   
، أكد ممثل جنـوب أفريقيـا،   )٧٦(ة إىل رئيس جملس األمنموجه

على احلاجـة امللحـة إىل إجيـاد    بالنيابة عن حركة عدم االحنياز، 
حل سلمي لقضية العراق بطريقة حتفظ هيبة ومصداقية ميثـاق  

__________ 

  )٧٥(  S/2002/515، .املرفق 

  )٧٦(  S/2002/1132. 
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 سـتقرار األمم املتحدة والقانون الدويل، فضال عـن السـالم واال  
، لـس اجمليف  جاريةرات شاواملأن وبعد اإلشارة إىل  يف املنطقة.

طلــب إىل  وعلــى اخلصــوص بــني األعضــاء الــدائمني اخلمســة، 
عقد جلسة طارئة إلجراء مناقشة مفتوحة بشأن احلالـة  اجمللس 

أن يسـتمع إىل آراء األطـراف   لكـي يتـاح للمجلـس     يف العراق
  يف عضوية األمم املتحدة األوسع نطاقا.

 ١٧ و ١٦، املعقـــودة يـــومي )٧٧(٤٦٢٥ويف اجللســـة   
، أدرج اجمللس الرسالة املـذكورة  ٢٠٠٢تشرين األول/أكتوبر 

أعاله يف جدول أعماله. وأدىل مجيـع أعضـاء اجمللـس ببيانـات،     
األرجنتني واألردن وأسـتراليا وإسـرائيل وألبانيـا    وكذلك ممثلو 

واإلمـــارات العربيـــة املتحـــدة وإندونيســـيا وأنغـــوال وأوكرانيـــا 
روس وتايلنــد وتركيــا وباكســتان والربازيــل وبــنغالديش وبــيال 

وتــــونس وجامايكــــا واجلزائــــر واجلماهرييــــة العربيــــة الليبيــــة  
ومجهوريـة الو الدميقراطيـة الشـعبية    ومجهورية إيران اإلسالمية 

(بالنيابـــة عـــن االحتـــاد وجنـــوب أفريقيـــا وجيبـــويت والـــدامنرك 
وزمبــابوي وســري النكــا والســنغال والســودان  ) )٧٨(األورويب

وعمان وفييت نام وقطر وكمبوديـا  وسويسرا وشيلي والعراق 
والكويت ولبنان وليختنشـتاين   )٧٩(وكندا وكوبا وكوستاريكا

ونيبــال وماليزيــا ومصــر واملغــرب واململكــة العربيــة الســعودية   
__________ 

قشــة الــيت دارت يف لالطـالع علــى مزيـد مــن املعلومــات عـن املنا     )٧٧(  
هـذه اجللسـة، انظـر الفصــل احلـادي عشـر، اجلـزء األول، الفــرع       

مـن امليثـاق؛ واجلـزء الثالـث، الفـرع       ٣٩باء، فيمـا يتعلـق باملـادة    
؛ واجلزء الرابع، الفرع باء، فيما يتعلق ٤١باء، فيما يتعلق باملادة 

 ؛٥١؛ واجلزء التاسع، الفـرع بـاء، فيمـا يتعلـق باملـادة      ٤٢باملادة 
ــق      ــف، فيمــا يتعل ــاين عشــر، اجلــزء األول، الفــرع أل والفصــل الث

)؛ ٧( ٢، فيما يتعلق باملـادة  ٩) والفرع هاء، احلالة ٢( ١باملادة 
، ٢٤، فيمـا يتعلـق باملـادة    ١٩واجلزء الثاين، الفرع ألـف، احلالـة   

 .٢٥، فيما يتعلق باملادة ٢٠والفرع باء، احلالة 

ريـا وبولنـدا وتركيـا واجلمهوريـة     وبلغا أيسـلندا إسـتونيا و أعربت   )٧٨(  
التشيكية ورومانيا وسلوفاكيا وسلوفينيا وقربص والتفيا وليتوانيا 

 عن تأييدها للبيان. ومالطة وهنغاريا

 بوصفه األمني العام بالنيابة جملموعة ريو.  )٧٩(  

ــيمن   ــان والـ ــد واليابـ ــدا واهلنـ ــا ونيوزيلنـ ــن  ونيجرييـ ، فضـــال عـ
املراقبني الدائمني لفلسطني ومنظمة املـؤمتر اإلسـالمي وجامعـة    

  األمني العام. ةعربية ونائبالدول ال
وتلـت نائبـة األمــني العـام بيانــا لألمـني العــام يبلـغ فيــه        

ح بعــودة مفتشــي اســماختــذه العــراق بالاجمللــس بــالقرار الــذي 
. األســـلحة التـــابعني لألمـــم املتحـــدة إىل العـــراق بـــال شـــروط 

ــة األمــم املتحــدة للرصــد    وأضــاف أن  ــذي للجن ــرئيس التنفي ال
 عـا اجتمملدير العام لوكالة الطاقة الذرية والتحقق والتفتيش، وا

بوفــد عراقــي ملناقشــة وضــع ترتيبــات عمليــة  منــذ ذلــك احلــني 
جيـب أن تتـاح للمفتشـني سـبل     . وقـال إنـه   الستئناف التفتـيش 
إصـدار قـرار جديـد    مـن املستصـوب   ، وإن الوصول غري املقيـد 

يقوي أيدي املفتشني حىت ال يكـون هنـاك ضـعف أو جوانـب     
األمـر  عمـل متحـدين،   ضـاء اجمللـس علـى ال   وشجع أع غموض.

حــل شــامل فرصــة أفضــل لتحقيــق   الــذي مــن شــأنه أن يتــيح 
ــا  ــزاءات وإهنائهـ ــام  و، يشـــمل تعليـــق اجلـ كـــذلك تنفيـــذ أحكـ

  .)٨٠(األخرى يف حينها اجمللس قرارات
ويف أثنـــاء اجللســـة، اعتـــرف معظـــم املـــتكلمني بـــأهنم   

 ن احتمـال مـ يشاركون يف املناقشة اجلارية يف ظل خلفيـة قامتـة   
ــه     نشــوب حــرب مــع العــراق. وهــي حــرب، شــددوا علــى أن
سيكون هلا تأثري مباشر وخطري على السـلم واألمـن الـدوليني.    
وأعربــوا عــن األمــل يف أن تــؤدي املناقشــات إىل توافــق آراء      

قدما لألمام بالنسـبة للمسـألة    ضيإجيايب وفعال بشأن كيفية امل
التـزام مجيـع الـدول،     حتقيق سالم دائـم. وأشـاروا إىل  العراقية و

مبوجب ميثاق األمم املتحدة، بتنفيذ قـرارات اجمللـس، واتفقـوا    
على أن العراق ينبغـي أن ينفـذ علـى الفـور التزاماتـه وتعهداتـه       
ــرارات اجمللــس وأن يتعــاون     ــه يف ق علــى النحــو املنصــوص علي

  بشكل كامل مع اللجنة لضمان فعالية عملية التفتيش.

__________ 

  )٨٠(  S/PV.4625، وCorr.1،  ٥-٤الصفحتان. 



لنظر يف املسائل املندرجة يف إطار مسؤوليةا - الفصل الثامن   
 جملس األمن عن صون السلم واألمن الدوليني

 

11-21843 757 
 

 عـــن ترحيبـــهم بقـــرار وأعـــرب كـــثري مـــن املـــتكلمني  
بــأن تقبــل  ٢٠٠٢أيلول/ســبتمرب  ١٦املــؤرخ  حكومــة العــراق

. أراضـــيهعـــودة غـــري املشـــروطة ملفتشـــي األمـــم املتحـــدة إىل ال
فاقــــــات الــــــيت مت التوصــــــل إليهــــــا رحبــــــوا باالتوباملثــــــل، 

أيلول/ســبتمرب  ٣٠يف احملادثــات الــيت جــرت يف فيينــا     خــالل
اجمللـــس أن يغتـــنم  ورأوا .٢٠٠٢تشـــرين األول/أكتـــوبر  ١ و

عـــن طريـــق اإلذن مباشـــرة بعـــودة هـــذه التطـــورات اإلجيابيـــة 
ذلـك  عـن األمـل يف أن أن يفـتح     وااملفتشني إىل العراق. وأعرب

الطريق أمام التنفيذ الكامل جلميع قرارات جملس األمـن بشـأن   
ــك    ــا يف ذل ــراق، مب ــراراتالع ــراق     الق ــني الع ــة ب ــة باحلال املتعلق

ــت، والتوصـــل إىل ر  ــزاءات املفروضـــة علـــى    والكويـ فـــع اجلـ
  العراق.

ومــع ذلــك، أكــد معظــم املــتكلمني أن األمــن الــدويل    
التعـاون املتعـدد   باجلماعي يتوقف على التـزام الـدول األعضـاء    

الـدول األعضـاء    لتمسعلى أنه ينبغي أن ت وااألطراف. وشدد
ســـبل الكفيلـــة مبعاجلـــة املســـألة العراقيـــة مـــن خـــالل األمـــم   ال

وقـالوا  إىل احلفاظ علـى الوحـدة الدوليـة.    ى املتحدة، وأن تسع
ما زال يتمثـل   ن أفضل أمل يف صون السالم واألمن الدولينيإ

  .راف واملؤسسات املتعددة األطرافتعددية األطيف 
قرر اجمللس وحـده  يأن  ضرورةكد بعض املتكلمني وأ  

ــه   ــا ينبغــي عمل ــال م ــة عــدم امتث ، ألن هالعــراق لقراراتــ  يف حال
علـى   ةدوليـ الشـرعية  الأن تضفي حدها ميكنها واألمم املتحدة 

. )٨١(القـوة  ، وال سـيما اسـتخدام  ضـد العـراق   إجراء يتخـذ أي 
__________ 

 ١٧ة (الكويــــت)؛ والصــــفح   ١٢املرجــــع نفســــه، الصــــفحة      )٨١(  
 S/PV.4625 (Resumption(باكستان)؛  ٢١(اجلزائر)؛ والصفحة 

 ١٤(مجهوريـــة إيـــران اإلســـالمية)؛ والصـــفحة   ٢، الصـــفحة (1
ــفحة  ــيلي)؛ والصـــــ ــفحة  ٢٠(شـــــ ــدا)؛ والصـــــ  ٢٢(نيوزيلنـــــ

(كنـدا)؛   ٢٦(نيجرييـا)؛ والصـفحة    ٢٥(األرجنتني)؛ والصفحة 
لصـفحة  ا ،S/PV.4625 (Resumption 2)(السنغال)؛ ٣٠والصفحة 

(سويسـرا)؛   ٥(الربازيـل)؛ والصـفحة    ٤(املغرب)؛ والصفحة  ٢
(فييــت نــام)؛ والصــفحة  ١٤(اهلنــد)؛ والصــفحة  ١٢والصــفحة 

مـن القيـام    وانعتبني أن املفتشني قد ُموأضافوا أنه فقط عندما ي
أن لمجلـس  ل بذلك، يكون غ اجمللسبالإ يتم، وعندما بعملهم

، ثــل. وبامل)٨٢(يف مواجهــة هــذه احلالــةموقــف يبــت يف اعتمــاد 
تكـون  لـن  علـى أن أي إجـراءات أحاديـة    مـتكلمني  ة عـد د أكّ

  .)٨٣(مقبولة
أكد معظـم  تعلق باستخدام القوة ضد العراق، فيما يو  

إن جـاز  املـالذ األخـري،    على أنـه إليه ني أنه ينبغي النظر كلماملت
عـن  ني اآلخـرين  كلمعـدد مـن املـت   وأعـرب   .)٨٤(اإلطالقعلى 

__________ 

 ١٩(ليختنشـــتاين)؛ والصـــفحة  ١٧(جيبـــويت)؛ والصـــفحة  ١٥
ــوال)؛ والصــفحة   ــيالروس)؛ والصــفحة   ٢١(أنغ ــر)؛  ٢٩(ب (قط

 ،Corr.1و S/PV.4625 (Resumption 3)(نيبـــال)؛  ٣٢والصـــفحة 
 ٢٣(النرويج)؛ والصفحة  ١٨(الصني)؛ والصفحة  ١١الصفحة 
 (أيرلندا).

  )٨٢(  S/PV.4625، وCorr.1،   (جنــوب أفريقيـا)؛ والصــفحة   ٥الصـفحة
 (تونس)؛ ٢٨(اجلزائر)؛ والصفحة  ١٧(اليمن)؛ والصفحة  ١٥

S/PV.4625 (Resumption 1)  مجهوريـة إيـران    ٣-٢، الصـفحتان)
ــفحة  ــفحة  ٤اإلســـالمية)؛ والصـ ــا)؛ والصـ ــة  ٨(أوكرانيـ (جامعـ

ــفحة    ــة)؛ والصــ ــدول العربيــ ــيلي)؛ ١٤الــ  S/PV.4625 (شــ

(Resumption 2)،  ٥(املغــــــرب)؛ والصــــــفحة  ٢الصــــــفحة 
 ٥الصــفحة  ،Corr.1و S/PV.4625 (Resumption 3)(سويســرا)؛ 

(فرنسـا)؛   ١٥(الصـني)؛ والصـفحة    ١٢(املكسيك)؛ والصـفحة  
 (أيرلندا).   ٢٤-٢٣والصفحتان 

  )٨٣(  S/PV.4625و ،Corr.1  (جنــوب أفريقيـا)؛ والصــفحة   ٥، الصـفحة
ــتان)؛  ٢١ ــفحة S/PV.4625 (Resumption 1)(باكسـ  ٢، الصـ

ــران اإلســـالمية)؛   ــة إيـ ، S/PV.4625 (Resumption 2)(مجهوريـ
ــان)؛ والصــفحة   ١٠الصــفحة  ــد)؛ والصــفحة   ١٢(لبن  ١٩(اهلن

 ٢٤(بـــــــيالروس)؛ والصـــــــفحة  ٢١(أنغـــــــوال)؛ والصـــــــفحة 
 (نيبال). ٣٢كا)؛ والصفحة (جاماي

  )٨٤(  S/PV.4625و ،Corr.1 ٢١(الكويــت)؛ والصــفحة  ١٢، الصــفحة 
 ١٤، الصــــفحة S/PV.4625 (Resumption 1)(باكســــتان)؛ 

 ٢٢(إندونيســـــــيا)؛ والصـــــــفحة  ١٥(شـــــــيلي)؛ والصـــــــفحة 
 ٤، الصـــــفحة S/PV.4625 (Resumption 2)(األرجنـــــتني)؛ 

(أنغــوال)؛  ١٩فحة (جيبــويت)؛ والصــ ١٥(الربازيـل)؛ والصــفحة  
 (نيبال). ٣٢(كمبوديا)؛ والصفحة  ٢٥والصفحة 
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. وأعــرب )٨٥(ضــد العــراقيتخــذ أي عمــل عســكري  مهرفضــ
ل ن قبيــمفــاهيم مــ إزاء يداجلــعــدد مــن املمــثلني عــن قلقهــم  

مـن   استخدما نذيل، ال‘‘وقائيةالضربات ال’’و  ‘‘تغيري النظام’’
 اهتديــدتشــكل  تلــك املفــاهيم نإ قــالوابــل بعــض األعضــاء، وِق

يف هذا السياق، الحـظ ممثـل   و. )٨٦(لنظام األمن الدويل اأساسي
يتعـارض   ‘‘تغـيري النظـام  ’’مفهوم مجهورية إيران اإلسالمية أن 

ضـربة  ال’’مفهـوم  أن ، و‘‘حق الشعوب يف تقريـر املصـري  ’’مع 
لحـق يف الـدفاع عـن الـنفس     الفهـم التقليـدي ل   يشّوه ‘‘وقائيةال

  .)٨٧(دون يف امليثاقامل على النحو
وفيما يتعلق مبسـألة اختـاذ قـرار جديـد بشـأن العـراق،         

ر جديـــد حيـــدد أعـــرب عـــدة ممـــثلني عـــن تأييـــدهم اختـــاذ قـــرا
 جلنة األمـم املتحـدة للرصـد والتحقـق والتفتـيش     بوضوح مهام 

وســلطاهتا، ويــوفر أقــوى أســاس ممكــن لعمليــات التفتــيش غــري 
املشروطة وغـري املقيـدة يف العـراق. وقـالوا إنـه ال ميكـن إقنـاع        
اجملتمع الدويل بشكل كامل إال عن طريق هذه العمليـات بـأن   

ــدا لل    ــد يشــكل هتدي ــراق مل يع ــدوليني  الع ــن ال . )٨٨(ســلم واألم
__________ 

  )٨٥(  S/PV.4625و ،Corr.1 ــفحة  ٢٢(الـــيمن)؛ والصـــفحة   ١٥، الصـ
 S/PV.4625(تونس)؛  ٢٨(اإلمارات العربية املتحدة)؛ والصفحة 

(Resumption 1) ــفحة ــا)؛ ٢٨، الصــــ  S/PV.4625(كوبــــ

(Resumption 2) ــفحة ــفحة  ١٠، الصـــ ــان)؛ والصـــ  ٢٠ (لبنـــ
 (منظمة املؤمتر اإلسالمي). ٢٤(فلسطني)؛ والصفحة 

  )٨٦(  S/PV.4625و ،Corr.1 (الــــيمن)؛   ١٥، الصــــفحةS/PV.4625 

(Resumption 1) ــالمية)؛   ٢، الصــفحة ــران اإلس ــة إي  (مجهوري

S/PV.4625 (Resumption 2) (ماليزيــا)؛ والصــفحة  ٧، الصــفحة
 (زمبابوي). ٢٧(فييت نام)؛ والصفحة  ١٤

  )٨٧(  S/PV.4625 (Resumption 1) ٢، الصفحة. 

  )٨٨(  S/PV.4625 وCorr.1 (اليابـــــان)؛  ٢٧، الصـــــفحةS/PV.4625 

(Resumption 1) ١٤(اســــتراليا)؛ والصــــفحة  ١٠، الصــــفحة 
(نيوزيلنـدا)؛   ٢١(الدامنرك)؛ والصـفحة   ١٧(شيلي)؛ والصفحة 

 S/PV.4625 (السـنغال)؛  ٣١(كنـدا)؛ والصـفحة    ٢٧والصـفحة  

(Resumption 2)  ــفحة ــتاين)؛ ١٧الصـ  S/PV.4625 (ليختنشـ

(Resumption 3)  وCorr.1،  (كوســــــتاريكا)؛  ٤الصــــــفحة
(النـرويج)؛ والصـفحة    ١٨(املكسـيك)؛ والصـفحة    ٥والصفحة 

وشدد عدة مـتكلمني علـى أن هـذا القـرار يلـزم أن يوضـح أن       
ــب      ــه عواقــ ــتترتب عليــ ــيش ســ ــام التفتــ ــال لنظــ ــدم االمتثــ عــ

ــة ــرار     )٨٩(وخيم ــاذ أي ق ــثلني آخــرين عارضــوا اخت ــري أن مم . غ
أي جديد ألن العراق قد وافـق بالفعـل علـى عـودة املفتشـني و     

. وطلـــب ممثـــل )٩٠(قيــدا قــرار جديـــد لــن يزيـــد املســـألة إال تع  
الكويت أن يكفل اجمللس أن تكون مسألة السـجناء الكـويتيني   
واملنـتمني لبلــدان ثالثـة احملتجــزين يف العـراق عنصــرا رئيســيا يف    

األوقـات  ‘‘ أنسـب ’’أي قرار للمجلس، على أساس أن ذلـك  
. والحـظ ممثـل   )٩١(لكسر اجلمود بشأن تلك املسـألة اإلنسـانية  

الذي جيري التـرويج لـه مـن شـأنه أن     كوبا أن مشروع القرار 
ــراق     ــع الع ــل احلــرب م ــها مســألة ال ميكــن ’’جيع ــه ‘‘جتنب ، ألن

. بصـورة تلقائيــة  اسـتخدام القــوة تــؤدي إىل يشـتمل علــى آليـة   
غـــري قابلــــة  ’’وأضـــاف أن الـــنص يشــــمل أيضـــا إجــــراءات    

ــة تابعــة  مصــحوبني ب نياملفتشــ كإرســال‘‘ للتطبيــق قــوات أمني
ثلني عن األعضاء الدائمني يف جملـس  لألمم املتحدة؛ وإشراك مم

األمـــن يف أفرقـــة التفتـــيش، علـــى أن يتمتعـــوا بـــنفس احلقـــوق 
إنشـــاء منـــاطق حلظـــر املمنوحـــة ألعضـــاء الفريـــق اآلخـــرين؛ و

ــر الطريان/ ــادةحظـ ــيارات؛ وإ قيـ ــماح   السـ ــراق بالسـ ــزام العـ لـ
ــذين يرغبــون يف   باصــطحابللمفتشــني  املــواطنني العــراقيني ال

__________ 

ــدا)؛ والصـــــفحة   ٢٤ ــا)؛ والصـــــفحة   ٣١(أيرلنـــ  ٣٣(بلغاريـــ
 (الكامريون). ٣٥(موريشيوس)؛ والصفحة 

)٨٩(S/PV.4625 (Resumption 1)،  الـدامنرك بالنيابــة عــن   ١٧الصــفحة)
 ٢٣(تركيــــا)؛ والصــــفحة   ١٩االحتــــاد األورويب؛ والصــــفحة  

 (كندا). ٢٧(األرجنتني)؛ والصفحة 

  )٩٠(  S/PV.4625 وCorr.1،  ــفحة ــفحة   ١٥الصــ ــيمن)؛ والصــ  ٣٠(الــ
(اجلماهرييـة   ٧، الصـفحة  S/PV.4625 (Resumption 1)(تـونس)؛  

ــة)؛ والصـــــفحة   ــان)؛ والصـــــفحة ٢٤العربيـــــة الليبيـــ  ٣٠(عمـــ
 ٢٨الصـــــفحة  ،S/PV.4625 (Resumption 2)(الســـــودان)؛ 

 (زمبابوي).

  )٩١(  S/PV.4625 وCorr.1،  ١٣الصفحة. 
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. وأكـد عـدد   )٩٢(، إىل خـارج الـبالد  رهم، ومعهم أسـ مقابلتهم
من املمثلني أنه يف حال اختاذ أي قرار جديـد، ينبغـي أن يعـزز    

ــرار     ــام األول القـ ــرار يف املقـ ــك القـ ) وأن ١٩٩٩( ١٢٨٤ذلـ
يركــز علــى تنفيــذ القــرارات الســابقة، وينبغــي أال يشــمل أي    

مطالــــــب ’’ يتضــــــمنهتديــــــد باســــــتخدام القــــــوة، أو أن   
ــة ــن احتمـــ ت‘‘تعجيزيـ ــل مـ ــدل أن  قلـ ــذ بـ ــدهتال التنفيـ . )٩٣(زيـ

ــة     ــد أيضــا أن مث ــل اهلن ــا  وأضــاف ممث ــاخ  ســببا وجيه ــة من لتهيئ
. وشدد ممثل املكسـيك  )٩٤(ضمن اإلطار القائم مؤات لالمتثال

أن حيافظ اجمللس علـى سـلطته يف حتديـد تشـكيل      ضرورةعلى 
فرقة التفتيش وواليتها وقواعد تشغيلها، فضال عـن اإلشـراف   أ

لفصــل الســابع مــن وفقــا لاإلنفــاذ املعتمــدة  تــدابري ى تطبيــقعلــ
ــاق. ورأى أن  ــب عســكري  ةفاإضــ’’امليث ــيشل جان ــد ‘‘ لتفت ق

 حــدوثإمكانيــة  يتضــمن، ألنــه تتــأتى عنــه نتــائج غــري إجيابيــة 
ــواع أخــرى مــن احلــوادث   جماهبــةمواقــف  الــيت ال ميكــن   أو أن

التنبــؤ هبــا. عــالوة علــى ذلــك، قــال إن البعثــات ال ينبغــي أن    
مساعدة من ممثلـي  ’’أو تتلقى  ةمسلح ةبة مرافقتكون يف صح

ونظرا ألن املفتشني سـيقدمون  ‘‘. األعضاء الدائمني يف اجمللس
تقارير إىل اجمللس، فقد رأى هـذا املمثـل مـن غـري املناسـب أن      

ــد  ــر حتديــ ــى   يقتصــ ــيش علــ ــام التفتــ ــة   نظــ ــاء اخلمســ األعضــ
. وشــدد ممثــل الصــني علــى أن مــن الضــروري أن  )٩٥(نيالــدائم
ألمـم  لقرار اجلديد الذي ُيتخذ إىل تقدمي الـدعم للجنـة ا  يدعو ا

لرصــد والتحقــق والتفتــيش والوكالــة الدوليــة للطاقــة  املتحــدة ل
ــة، وأن تكــون   ــذ،   ’’ عناصــرهالذري ــة للتنفي ــة وقابل حــىت عملي

    .)٩٦(‘‘لتوصل إىل تسوية مالئمةميكن ا
__________ 

  )٩٢(  S/PV.4625 (Resumption 1)،  ٢٨الصفحة. 

  )٩٣(  S/PV.4625 (Resumption 2)،  (ماليزيــا)؛ والصــفحة  ٨الصــفحة
 (فلسطني). ٢٠(اهلند)؛ والصفحة  ١٥

 .١٥املرجع نفسه، الصفحة   )٩٤(  

  )٩٥(  S/PV.4625 (Resumption 3) و Corr.1،  ٥الصفحة. 

 .١٢املرجع نفسه، الصفحة   )٩٦(  

متكلمني االنتبـاه إىل مسـؤولية اجمللـس    عدة  استرعىو  
 عـن عـدم  ، ووبـدون حتيـز   ه على حنـو منصـف  راتقراق ين تطبع

املسـألة   قرنـوا يف هـذا الصـدد،   و ‘‘.املعـايري ازدواجية ’’ممارسة 
مبــا يف ذلــك اســتمرار    ،ق األوســطالعراقيــة باحلالــة يف الشــر  

 هاتنفيــذ  وعــدمالشــعب الفلســطيين،   علــى عــدوان إســرائيل 
ــس  ــرارات اجملل ــاوحياز ،ق ــدمار الشــامل دون أي    هت أســلحة ال

أن أي عمـل   أيضـا  نياملـتكلم  ؤالءعـدد مـن هـ   الحـظ  عائق. و
قـوض التقـدم احملـرز    يأن  ضد العراق من شأنهُيتخذ عسكري 

ممثلـون  أعرب و. )٩٧(الفلسطينية - يف عملية السالم اإلسرائيلية
 جيــريألن القــرارات املتصــلة بــالعراق    معــن أســفه  آخــرون

ــرارات اجمللــس األخــرى  يف حــني هــاذاختا ــة ق ــا فيهــا املتعلق  ، مب
ــىالشــرق األوســط،  ب ــذ تبق ــل إســرائيل   رّد. و)٩٨(دون تنفي ممث

ــائال ــارة ن إ ق ــة ’’عب ــع موجهــ ‘‘ملعــايرياازدواجي ضــد  ةيف الواق
“ امللزمـة ’’علـى االختالفـات بـني القـرارات      مشـددا ، إسرائيل
التوصـيات  ’’والعـراق مبوجـب الفصـل السـابع،      بشأن املتخذة

يت اعتمـدت مبوجـب   مبدأ، القائمة على الاملترابطة البيانات  أو
دفـع مجيـع األطـراف يف الشـرق     ’’ بغـرض ، ‘‘الفصل السـادس 

__________ 

  )٩٧(  S/PV.4625 وCorr.1،  ــفحة ــفحة   ١٦الصــ ــيمن)؛ والصــ  ١٧(الــ
(باكســتان)؛  ٢١(مصــر)؛ والصــفحة  ٢٠(اجلزائــر)؛ والصــفحة 

ــفحة  ــفحة     ٢٣والصـ ــدة)؛ والصـ ــة املتحـ ــارات العربيـ  ٢٥(اإلمـ
(مجهوريــة  ٣الصــفحة  ،S/PV.4625 (Resumption 1)(األردن)؛ 

(جامعــــة الــــدول العريبــــة)؛  ٨)؛ والصــــفحة إيــــران اإلســــالمية
ــفحة  ــودان)؛  ٣٠والصــ ، S/PV.4625 (Resumption 2)(الســ

ــا ٩الصــفحة  ــان)؛ والصــفحة   ١١)؛ والصــفحة (ماليزي  ٢٠(لبن
(اململكــــة العربيــــة الســــعودية)؛    ٢٢(فلســــطني)؛ والصــــفحة  

 ٢٨متر اإلســــالمي)؛ والصــــفحة (منظمــــة املــــؤ ٢٤والصــــفحة 
 S/PV.4625 (Resumption 3)(قطـر)؛  ٣٠(زمبـابوي)؛ والصـفحة   

 (اجلمهورية العربية السورية). ٤٣، الصفحة Corr.1و 

  )٩٨(  S/PV.4625 (Resumption 1)،  (نيوزيلنــــدا)؛  ٢٢الصــــفحة
 (السنغال). ٣٢(نيجرييا)؛ والصفحة  ٢٦والصفحة 
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وأشـــار إىل عـــدد مـــن    .)٩٩(‘‘للتحـــرك إىل األمـــام  األوســـط
 ‘‘خطــوات هامــةباختــاذ ”فيهــا إســرائيل  قامــتاحلــاالت الــيت 

، على الرغم مـن أن السـلطة الفلسـطينية    لتنفيذ قرارات اجمللس
  .)١٠٠(كثري من احلاالتيف  “بالكامل التزاماهتاجتاهلت ’’قد 

ر الـدول اخلمـس   ادوأني علـى  كلموعلق عدد مـن املـت    
الدائمــة العضـــوية يف اجمللـــس. وأشـــار ممثـــل جنـــوب أفريقيـــا،  

 إىل أنـه فيمـا يتعلـق   نيابة عـن حركـة عـدم االحنيـاز،     بالمتحدثا 
 اقتصر قدر كـبري مـن  العراق  بشأنقرار احتمال إصدار سألة مب

ــىاملشــاورات  ــدائ عل ، ممني يف اجمللــس وعواصــمه األعضــاء ال
الــدائمني األعضــاء ا مبــنح هــؤالءوأنــه كانــت هنــاك اقتراحــات 

حصرية يف التعامـل مـع حـل القضـية العراقيـة.      جديدة و اأدوار
ــى   ــدور اخلــاص ’’وشــدد عل ــى ا  ‘‘ال ــتعني عل ــذي ي ألعضــاء ال

ــبني  ــس،   أداؤهاملنتخـ ــداوالت اجمللـ ــفاءيف مـ ــداقية ’’ إلضـ املصـ
ــوازن ــى  ‘‘والت ــر عل ــصــنع الق ــتبعاد أضــاف أن . وهار داخل اس

ؤدي إال إىل لــن يــاملنتخــبني مــن املشــاورات   ١٠ ـاألعضــاء الــ
عــدد  . وردد ذلــك)١٠١(تهوشــرعيبأســره تآكــل ســلطة اجمللــس 

ــاروا إىل كلممـــن املـــت  يصـــبحأن  طـــأاخل أن مـــنني الـــذين أشـ
علـى   وا، وشدد‘‘نيجمرد متفرج’’دائمنيالغري  ١٠الـعضاء األ

ــة  ويف . )١٠٢(ء اجمللــس يف املــداوالتمجيــع أعضــامشــاركة أمهي
 ‘‘دور خـــاص يف نظـــام التفتـــيش ســـنادإاقتـــراح ’’اىل  إشـــارة

ــدائمني يف ل ــدا  اجملألعضــاء ال ــه علــى إلــس، قــال ممثــل نيوزيلن ن
ــاء الــــدائمني متتــــع الــــرغم مــــن  ــازات بــــبعض االاألعضــ متيــ

__________ 

ومــات عـن املناقشــة الــيت دارت يف  لالطـالع علــى مزيـد مــن املعل    )٩٩(  
هذه اجللسة بشأن الطابع اإللزامي لقرارات اجمللس، انظر الفصل 

 .٢٠الثاين عشر، اجلزء الثاين، الفرع باء، احلالة 

)١٠٠(  S/PV.4625 (Resumption 3)  وCorr.1،  ٣-٢الصفحتان. 

)١٠١(  S/PV.4625  وCorr.1،  ٧-٥الصفحات. 

)١٠٢(  S/PV.4625 (Resumption 1)،  ــة   ٦الصــفحة ــة العربي (اجلماهريي
)؛ الســـودان( ٢٩(كوبـــا)؛ والصـــفحة  ٢٩)؛ والصـــفحة الليبيـــة

S/PV.4625 (Resumption 2)،  ؛ والصــفحة (ماليزيــا ٩الصــفحة(
 (جامايكا). ٢٧(اهلند)؛ والصفحة  ١٣

ــزي فهــم ال، فيمــا يتعلــق بالتصــويت  ســؤولياتاملو ــ ونتمي ن ع
بّنـاء وال  ’’يكون إدخال هذا التمييز ولن عضاء، غريهم من األ

  .)١٠٣(‘‘مقبوال
وأشـــار ممثـــل جنـــوب أفريقيـــا، متكلمـــا بالنيابـــة عـــن   

احلالــــة بــــني العــــراق  حركــــة بلــــدان عــــدم االحنيــــاز، إىل أن
والكويــت ينبغــي معاجلتــها بصــورة شــاملة مــن جانــب األمــم    

تثــل لقــرارات ميالعــراق أن وأضــاف أنــه جيــب علــى  املتحــدة. 
الـدول  أي مـن  ال ينبغـي إعفـاء   أنـه  ت الصـلة و جملس األمـن ذا 

اجمللـس.   هددذي حيـ ن تنفيذ التزاماهتا علـى النحـو الـ   األعضاء م
ورحب بقـرار العـراق السـماح بعـودة املفتشـني دون شـروط،       

بــالعودة يف أقــرب وقــت   هلــم وحــث اجمللــس علــى الســماح    
القيـام  بشدة  ترفضأن حركة عدم االحنياز قد ب ذكّرممكن. و

، وشـدد  العمـل االنفـرادي ضـد أي دولـة عضـو      نأي نوع مـ ب
ــاق   ممــا علــى أن ــأذن ال يتفــق مــع امليث باســتخدام اجمللــس أن ي

العـراق  فيـه  القوة العسكرية ضد العراق يف الوقت الذي أبدى 
    .)١٠٤(اللتزام بقرارات اجمللساستعداده ل
ــات املتحــدة        ــراق أن إدارة الوالي ــل الع ــر ممث قــد وذك
 تغــيريو غــزو العــراقب اخلاصــة هــااواينعــن ‘‘حيــاء بــال”أعلنــت

 ‘‘.فيهــا  علــى مصــادر الطاقــة  االســتيالء ’’خريطــة املنطقــة و 
ــات املتحــدة   أضــاف أنو ــن الوالي ــد م ــا عطيياجمللــس أن  تري ه
العـامل   إلخضـاع  ضـمن خمطـط   حـتالل العـراق  ال مفتوحا كاص

أن العـراق   وناجلميع يعلمرأى أن لهيمنة األمريكية. ولبأسره 
أو كيميائيـة أو   كانـت  نووية دمار شاملة مل يعد ميتلك أسلح

أمر اعترفت به الوكالة الدولية للطاقة الذريـة،  وهو ، بيولوجية
ــة. مث   ــة اخلاصــ ــأواللجنــ ــال  حوضــ ــده امتثــ ــرار بلــ  ٦٨٧للقــ

 شـعب العـراق   قـائال إن  اسـتطرد ) على مر السـنني. و ١٩٩١(
 الواليـــات املتحـــدة   تمنـــذ أصـــدر ذلـــك،   ، رغـــم تعـــرضي

__________ 

)١٠٣(  S/PV.4625 (Resumption 1)،  ٢٢-٢١الصفحتان. 

)١٠٤(  S/PV.4625  وCorr.1،  ٧-٥الصفحات. 
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ــ ــ اتعليماهتـــ اق يف عـــــام غـــــادرة العـــــرمبة اخلاصـــــة إىل اللجنـــ
يف خـرق   ،مناطق حظر الطـريان وللعدوان العسكري  ،١٩٩٨
أثرهــا  قــلال يمليثــاق األمــم املتحــدة، واجلــزاءات، الــيت  صــارخ
ــة” عـــن ــانية كارثـ ــواد اكاانتـــهتشـــكل ، والـــيت ‘‘إنسـ  ١ للمـ

مــــن  ٥٥و  ٢٤ ) و٧الفقــــرة ( ٢ و )٣ و ٢ و١الفقــــرات (
أهنـا   بلـده  لى الرغم من إعالن حكومةامليثاق. وأشار إىل أنه ع

زادت  ، فقـــدمفتشـــنيلستســـمح بـــالعودة غـــري املشـــروطة ل   
إىل فـرض   تضد العراق، ودعـ  اهتديداهت من الواليات املتحدة

، يف ‘‘علـى العــراق ظاملـة تعجيزيـة شـديدة التعسـف     شـروط  ’’
يف حكومـــة الواليـــات “ احلـــرب هســـتريا’’ظـــل خلفيـــة مـــن 

ــد   ــا اجملتمــع ال ــعويل املتحــدة. ودع عارضــة مب هصــوت إىل أن يرف
نعها مـن اسـتخدام   مل ،‘‘قالعرا جتاهالعدوانية ”النوايا األمريكية

عــدم القيــام قــال إن . ويــةالعدوانتها سياســتنفيــذ أداة لاجمللــس 
كون لــه تــداعيات خطــرية علــى الســالم واألمــن      تبــذلك ســ 

الـذي  نظام األمن اجلمـاعي   ‘‘اهنياربداية ”يمثل الدوليني، وس
تأكيد أن العراق قـد  مليثاق والصكوك األخرى. وكرر ا هكرس

مجيـــع التـــدابري  لتعـــاون الكامـــل مـــع املفتشـــني واختـــذتعهـــد با
ال حاجـة  ’’ولذلك  العملية الالزمة لتيسري عودهتم.والترتيبات 

  .)١٠٥(‘‘مطلقا ألي قرار جديد من جملس األمن
ــدائم  شــاروأ   ــة إىل أن  جلاملراقــب ال امعــة الــدول العربي

أن متتنع مجيـع الـدول األعضـاء     تنص على) امليثاق ٤( ٢املادة 
، وشـــدد علـــى أن قاهتـــا الدوليـــة عـــن اســـتخدام القـــوة يف عال

مـن  أللعـراق أو هتديـد   ل أي ضـرب  ترفضـ قد  اجلامعة العربية
 اعريب. وقال أن احلرب مـع العـراق مـن شـأهن     بلدوسالمة أي 

ــة  الفــيعم ، ملفاجــآتا فــتح صــندوقتأن  عنــف واحلــرب األهلي
، ممـا يقـوض املنطقـة العربيـة     شـرذمته تـتم   ومن مث، بلد بأسرهال

إلغـاء  سـتؤدي إىل  عـالوة علـى ذلـك،    أاضاف أهنـا،  بأسرها. و
ض تعـــّرو، امليثـــاق والقـــانون الـــدويلو النظـــام العـــاملي احلـــايل

__________ 

)١٠٥(  S/PV.4625  وCorr.1،  ١١-٧الصفحات. 

خلطــر اهلجــوم عليهــا حتــت غطــاء الضــربات الوقائيــة  الــدول ’’
  .)١٠٦(‘‘فيعود العامل إىل عهد عصبة األمم

يف ذلــك  همثلــ’’إن بلــده ممثــل االحتــاد الروســي  لقــاو  
علـى   دليـل مقنـع  أي  يـر مل ‘‘مثل مجيع املـراقبني غـري املتحيـزين   

. هاصــنعأو بــرامج لأســلحة الــدمار الشــامل يف العــراق وجــود 
للتأكـد مـن أن أسـلحة     الوحيـد سـبيل  أن ال غري أنه شـدد علـى  

 عــودة املفتشــني إىل مت الــتخلص منــها هــوالــدمار الشــامل قــد 
 معـدّ كـل شـيء   وأضـاف أن  . العـراق عليـه   وافق وقدالعراق، 

إذا أراد و ‘‘.جديـدة لقـرارات  ”حاجة للتأخري أو  وال هتمعودل
و الوكالة الدوليـة  قدم املزيد من الدعم إىل اللجنة أياجمللس أن 

 قترحـات املإن وفـده علـى اسـتعداد للنظـر يف     فـ ، للطاقة الذريـة 
إجيــاد أســاس  ب تتعلــقات إذا كانــت املقترحــ أمــا. ذات الصــلة

، فإنــه ال يــرى  ‘‘تغــيري النظــام ”قــانوين الســتخدام القــوة أو   
  .)١٠٧(على ذلك عطي موافقتهيكيف ميكن للمجلس أن 

ــراف      ــجاعة األطــ ــا أن يف شــ ــل نيجرييــ والحــــظ ممثــ
للتــداول بشــأهنا ’’واســتعدادها لعــرض خالفاهتــا علــى اجمللــس  

) الــيت ٣(٢ مــا يــدل علــى االعتــراف باملــادة‘‘ وحســمها هنائيــا
عضـــاء منازعـــاهتم الدوليـــة   األيفـــض مجيـــع  تـــنص علـــى أن  
  .)١٠٨(بالوسائل السلمية

ــه     دليــل عــدم وجــود   رغــم وأشــار ممثــل فرنســا إىل أن
غيــاب فثمــة دالئــل علــى أن العــراق اســتغل   بلــده لــدى قــاطع

ــام   ــه  مل ١٩٩٨املفتشــــني منــــذ عــ ــتئناف براجمــ ــلة أو اســ واصــ
وقـال   ميائي والبيولوجي.يف اجملالني الكي مبا يف ذلكاحملظورة، 

قــرار تــدابري تعــزز نظــام التفتــيش إل هااســتعداد رغــمفرنســا إن 
رفض التــدابري ، فهــي تــبالقــدر الــالزم لتيســري أعمــال املفتشــني 

ــؤدي إىل مضــاعفة    ــد ت ــيت ق ــوع حــوادث  ال دون أن  خطــر وق
__________ 

)١٠٦(  S/PV.4625 (Resumption 1)،  ٩-٨الصفحتان. 

)١٠٧(  S/PV.4625 (Resumption 3)  وCorr.1 ٢٨-٢٥، الصفحات. 

)١٠٨(  S/PV.4625 (Resumption 1)، ٢٦-٢٥ الصفحتان. 
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كمــا أبــرز أمهيــة الطــابع املتعــدد األطــراف       .فعاليــةالن حتّســ
ــرح هنجــا مــن مــرحلتني، يصــدر   للمفتشــني واســتقالهلم. وا  قت

اجمللس يف املرحلة األوىل قرارا حيدد فيـه نظـام التفتـيش وحيـذر     
 أن اجمللس لن يتغاضى عـن أي انتـهاكات جديـدة.   من العراق 

ت جلنة األمم املتحدة أو الوكالـة  الحظإذا ويف املرحلة الثانية، 
، فـإن  الكامـل الدولية للطاقة الذرية أن العراق يـرفض التعـاون   

ــدابري الواجــب اختاذهــا،     اجمل ــر الت لــس ينعقــد علــى الفــور لتقري
وأكــد أن هنــج املــرحلتني   .‘‘دون اســتبعاد أي تــدبري مســبقا ’’

نـوع  ن أي أووحده الكفيل باحلفاظ على وحـدة اجمللـس،   هو 
ــن ــة’’ مـ ــوة   ‘‘تلقائيـ ــتخدام القـ ــبب يف  اسـ ــأنه أن يتسـ ــن شـ مـ

يضـا علـى   لـس أ اجملأن يـربهن  االنقسام. ويف اخلتام، شدد على 
ــة إذا أوىف     ــبني للعــراق أن احلــرب ليســت حتمي ــأن ي إنصــافه ب

. وأعــرب ممــثال سويســرا واملكســيك أيضــا عــن  )١٠٩(هبالتزاماتــ
  .)١١٠(‘‘ذي املرحلتني’’تأييدمها للنهج 

وشدد ممثل استراليا على أن وفده مـا زال مقتنعـا بـأن      
طموح حكومة العراق القتناء أسلحة الـدمار الشـامل ال يـزال    

 اربناجمهــللنــهوض بحمــاوالت مســتمرة  تقــد بــذل اأهنــو ،قائمــا
األســلحة الكيميائيــة   مبــا يف ذلــك ألســلحة الــدمار الشــامل،   

ــة ــة والبيولوجي ــذائفه    ت، ووالنووي ــاق ق ــيع نط ــى توس ــل عل  اعم
وأعــرب املمثــل عــن خماوفــه مــن أن العــراق الــذي   . اريةالتســي

مـرة أخـرى   استخدم أسلحة الـدمار الشـامل يف املاضـي ميكـن     
 اجلماعـات اإلرهابيـة   أن يزود وأوالعامل كله،  هدد جريانهي نأ
  .)١١١(أسلحة كيميائية أو بيولوجية أو نوويةب

ــراق ألســلحة         ــاج الع ــى أن إنت ــا عل ــل ألباني ــق ممث وواف
وأشـار   يشكل هتديدا للمجتمع الدويل.الدمار الشامل ما زال 

__________ 

)١٠٩(  S/PV.4625 (Resumption 3)  وCorr.1 ١٧-١٥، الصفحات. 

)١١٠(  S/PV.4625 (Resumption 2)،  ــفحة ــرا)؛  ٦الصـــ (سويســـ
 ٥، الصـــــــفحة Corr.1و  S/PV.4625 (Resumption 3) و

 (املكسيك).

)١١١(  S/PV.4625 (Resumption 1)،  ٩-٨الصفحتان. 

املوقــف الصــعب جمللــس األمــن يف اختــاذ قــرار بشــأن  أيضــا إىل 
ــدخل ــدويل ضــد   ت ــا   ’’اجملتمــع ال ــيت اقترفه ــة ال ــادة اجلماعي اإلب

 .‘‘النظــام اإلجرامــي مليلوســيفتش ضــد األلبــان يف كوســوفو     
قــرار  تســتقر علــىوالحــظ أنــه رغــم أن العديــد مــن الــدول مل 

ــة ذات   ســيادة، فقــد ثبــت أن   فيمــا خيــتص بالتــدحل ضــد دول
اإلجراء الذي اختذه اجملتمـع الـدويل كـان صـائبا. وشـدد علـى       

‘‘ هيمنــة أو موقـف أحــادي ’’ن التـدخل مل يقصـد بــه إظهـار    أ
ــل كــان   ــد’’يســتهدف ب ــاة يف   ال فاع عــن حــق شــعب يف احلي

قي مــن جانــب اجملتمــع اإلجــراء االســتباوأضــاف أن ‘‘. حريــة
من أجل جتنب مأسـاة عامليـة   يف احلالة الراهنة  الدويل ضروري

نظـام   مـن ِقبـل  حمتملة بسبب استخدام أسلحة الـدمار الشـامل   
    .)١١٢(أفلت زمامه

الثابت هـو   بلدههدف وأكد ممثل اململكة املتحدة أن   
نزع سالح العراق الكامـل، يف جمـال أسـلحة الـدمار الشـامل،      

املـدعوم   ،حتليـل اململكـة املتحـدة   وقـال إن   بالوسائل السـلمية. 
ــراق مــا زال        ــبني أن الع ــا، ي ــوق هب ــتخبارات موث ــل اس ــن ِقب م

، وأنـه يسـعى إىل حتويلـها إىل    حبوزته مواد كيميائية وبيولوجية
 ،األسـلحة  تلـك أسلحة، ولديـه خطـط عسـكرية نشـطة لنشـر      

 نوويـة.  بـل انتـاج قن ممـا يلـزم إل  حاول شراء مكونات متعددة و
 حيـاول عميق لوجود أدلـة علـى أن العـراق    القلق وأعرب عن ال

وأضـاف   .من جديد ‘‘خيدع املفتشني’’ وأنأسلحته  أن خيفي
 العـراق يعطـي   اقويـ  اقـرار لـس يتخـذ   أن بلده يـود أن يـرى اجمل  
 الــيت عواقــبالأو  الســالحنــزع  بــني خيــارا قاطعــا ال لــبس فيــه

إعطـاء  وقال إن من العناصر الضرورية يف القـرار   مفر منها. ال
السـالح. والحـظ أن    لضمان نـزع  ‘‘قوة االختراق’’املفتشني 

الرســالة األخــرية مــن العــراق عــن الترتيبــات العمليــة لعمليــات  
تعيـــدنا لغتـــها إىل التشـــويش الـــذي كـــان يتبـــع يف ’’يش التفتـــ

تعــزز احلاجــة إىل عمليــات تفتــيش معـــززة وإىل     و، ‘‘املاضــي 

__________ 

)١١٢(  S/PV.4625 (Resumption 2)،  ٢٤-٢٣الصفحتان. 
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ــات عمليــة ملزمــة قانونــا.    ــد بــأن تنــاقش يف إطــار     ترتيب ووع
اجمللس أي تقـارير مـن جلنـة األمـم املتحـدة أو الوكالـة الدوليـة        

ا، للطاقة الذرية عـن عـدم التعـاون مـن جانـب العـراق. وأخـري       
‘‘ اســـتبعاد’’ردا علـــى الشـــواغل الـــيت أبـــداها الـــبعض بشـــأن 

 نيدائمالــ مــن األعضــاء اأيــأكــد أن فاألعضــاء غــري الــدائمني، 
ــرار    يســتطع مل ــرض مشــروع ق ــاوض ومل يأن يع ــهم تف أي من

عنـدما يوجـد مشـروع    وأشـار إىل أنـه    على نص يف نيويـورك. 
ضـو  تتوفر له فرصة قبـول واسـع يف اجمللـس، لـن ُيسـتبعد أي ع     

  .)١١٣(يف اجمللس من املناقشة
ملزيـد   جمـال ال وشدد ممثل الواليات املتحـدة علـى أنـه      

وعلـــى  ،الـــيت بتجاهلـــها العـــراق ‘‘القـــرارات الضـــعيفة’’مـــن 
متحدا يف اعتماد مشـروع قـرار حيـدد    اجمللس يقف ضرورة أن 

والسـلطات الـيت يلـزم أن تتمتـع هبـا      ، العراق التزاماتبوضوح 
ــة األمــم املتحــدة   ــة، والجلن ــة علــى عــدم  عواقــب والوكال املترتب

 آخـذ يف العـودة إىل سـريته األوىل   والحظ أن العراق  .االمتثال
 شـروطا  ليضـع  فـورا  داعـ  مث شروط، دون للعودة املفتشني ادعف

 املتحـدة  األمـم  جلنـة  طلبـات علـى   تشويشالب، ورد العودة هلذه

 الترتيبـات  توضـيح  أجـل  مـن  الذريـة  للطاقـة  الدوليـة  والوكالـة 

ة. وأشار إىل أن الـرئيس التنفيـذي للجنـة األمـم املتحـدة      العملي
ــة   أهنمــا يرحبــان بقــرار جديــد   ذكــراقــد واملــدير العــام للوكال

 .لايقوي سواعدمها ويسمح مبزيد من عمليـات التفتـيش الفعـ   
يف األســبوع  ااختــذقــد النــواب والشــيوخ  يجملســوذكّــر بــأن 

الدبلوماســية عــرب عــن تأييــد اجلهــود ياملاضــي قــرارا مشــتركا 
أذن باستخدام قـوات الواليـات   يلس واجملاليت تبذهلا اإلدارة يف 

. وأعـرب عـن   املتحدة املسلحة إذا فشلت اجلهود الدبلوماسـية 
، ولكنـه شـدد علـى أنـه     دورهيف أداء اجمللـس   ينجحأن أمله يف 

مــا مل يتخــل العــراق عــن أســلحة الــدمار الشــامل، فســتقود        
  .)١١٤(يا لرتع سالحهحتالفا عامل الواليات املتحدة

__________ 

)١١٣(  S/PV.4625 (Resumption 3)  وCorr.1 ١١-٨، الصفحات. 

 .١٥-١٣الصفحات  املرجع نفسه،  )١١٤(

ــة    ــودة يف )١١٥(٤٦٤٤ويف اجللســـ ــرين  ٨، املعقـــ تشـــ
، الـــيت أدىل فيهـــا مجيــع أعضـــاء اجمللـــس  ٢٠٠٢الثــاين/نوفمرب  
وجـه الـرئيس (الصـني) اهتمـام اجمللـس       ببيانـات،  واألمني العام

ــدة والواليـــات     ــة املتحـ ــدم مـــن اململكـ ــرار مقـ ــروع قـ إىل مشـ
)، ٢٠٠٢( ١٤٤١، ومت اعتمــاده بوصــفه القــرار  )١١٦(املتحــدة

قام اجمللـس، متصـرفا مبوجـب الفصـل السـابع مـن امليثـاق،         وبه
  يف مجلة أمور، مبا يلي:

أن مينح العراق مبوجب هذا القرار فرصة أخـرية لالمتثـال    قرر  
وجـب قـرارات اجمللـس ذات الصـلة؛     اللتزاماته املتعلقـة بـرتع السـالح مب   

يسـتهدف إمتـام    قرر اسـتنادا إىل ذلـك أن يضـع نظامـا حمسـنا للتفتـيش      و
) والقـرارات  ١٩٩١( ٦٨٧عملية نزع السالح احملددة مبوجـب القـرار   

  جلس إمتاما كامال وقابال للتحقق؛الالحقة للم
قــرر أن حكومــة العــراق يــتعني عليهــا، كــي تبــدأ يف االمتثــال    

لاللتزامات املتعلقة برتع السالح، إضافة إىل تقـدمي اإلعالنـات املطلوبـة    
ــدم   ــة    كــل ســنتني، أن تق ــيش والوكال ــة الرصــد والتحقــق والتفت إىل جلن

يومـا مـن    ٣٠الدولية للطاقة الذريـة وإىل اجمللـس، يف موعـد ال يتجـاوز     
تاريخ هذا القرار، بيانا دقيقا ووافيـا وكـامال عـن احلالـة الراهنـة جلميـع       
جوانب براجمها الراميـة إىل تطـوير أسـلحة كيميائيـة وبيولوجيـة ونوويـة       

هـا مـن نظـم اإليصـال، مـن قبيـل الطـائرات الـيت         وقذائف تسـيارية وغري 
تعمل بدون طيار ونظم نشـر املـواد اإلشـعاعية املعـدة لالسـتخدام علـى       
ــا        ــذه األســلحة ومكوناهت ــن ه ــات م ــك أي خمزون ــا يف ذل ــائرات، مب الط
ــة وخمزونــات العوامــل واملــواد واملعــدات ذات الصــلة     ومكوناهتــا الفرعي

افق البحوث والتطـوير واإلنتـاج،   وأماكنها احملددة، وأماكن وأعمال مر
فضال عن مجيع الربامج الكيميائية والبيولوجية والنووية األخرى، مبـا يف  

__________ 

لالطالع على مزيد من املعلومـات بشـأن املناقشـة الـيت دارت يف       )١١٥(
تلك اجللسـة، انظـر الفصـل احلـادي عشـر، اجلـزء األول، الفـرع        

من امليثاق؛ واجلزء الرابع، الفرع باء،  ٣٩باء، فيما يتعلق باملادة 
 ؛ واجلـزء التاسـع، الفـرع بـاء، فيمـا يتعلـق      ٤٢فيما يتعلق باملـادة  

 .٥١باملادة 

)١١٦(  S/2002/1198. 
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ذلك أي برامج تدَّعي أهنا ُمنشأة ألغراض ال تتصل بإنتاج األسـلحة أو  
  موادها؛

قــرر أن يــوفر العــراق للجنــة األمــم املتحــدة للرصــد والتحقــق    
ة الذريـة إمكانيـة الوصـول فـورا ودون     والتفتيش وللوكالة الدولية للطاق

أي عوائق أو شروط أو قيود إىل أي من وكل املنـاطق واملرافـق واملبـاين    
، مبـا يف ذلـك   واملعدات والسجالت ووسائل النقل الـيت تـودان تفتيشـها   

  .الواقعة منها يف مناطق حتت األرض

والحــــظ األمــــني العــــام أن القــــرار حيــــدد بوضــــوح   
 دع جمـاال للشـك يف طريقـة الوفـاء هبـا.     ال يـ التزامات العـراق و 

الكيفيـة  هـذه الفرصـة وشـدد علـى أن     ودعا العراق إىل اغتنـام  
تـأثرياً كـبرياً علـى مسـار     سـتؤثر  اليت تتم هبا تسوية هذه األزمة 

ــنوات      ــالل السـ ــامل، خـ ــة، ويف العـ ــن يف املنطقـ ــالم واألمـ السـ
  .)١١٧(املقبلة

 ،يف التصـويت  ورحب مجيع أعضاء اجمللـس باإلمجـاع    
للقرار. وأشـاروا إىل أن  العراق ميتثل يف أن  معن أمله واوأعرب

ــوى للقيــام باملهــام        ــة والوكالــة ســلطة أق ــرار أعطــى اللجن الق
ني أن اللجنــة والوكالــة كلممــن املــت كــثريا. وأكــد مــاملنوطــة هب
  .نياملوضوعية واحلياد الالزمب ابواجباهتم ستضطلعان

املتحــدة إىل  وأشــار ممــثال الواليــات املتحــدة واململكــة  
أن القرار، الذي يعزز نظام التفتيش تعزيزا كبريا، يؤكـد أيضـا   

 ‘‘جــــوهري قخــــر’’ العــــراق كــــان وال يــــزال يف حالــــةأن 
وأكـدا أن القـرار ال يتضـمن     .اللتزاماته املتعلقة بـرتع السـالح  

فيمـــا يتعلـــق  ‘‘تصـــرف تلقـــائي’’أو ‘‘ زنـــادات خفيـــة’’أيـــة 
اللجنــة أو نتــهاك تبلــغ بــه أي ايف حالــة باســتخدام القــوة، ألن 

ــة األمــر إىل  ســَريّد، اجمللــس أو إحــدى الــدول األعضــاء  الوكال
ري أهنمـا شـددا علـى أنـه يف     غـ  بشأنه. اتناقشماجمللس إلجراء 

ــة  ــا حال ــاء،    م ــراق التحــدي واإلخف ــار الع ــا،إذا اخت إىل  فإهنم

__________ 

)١١٧(  S/PV.4644  وCorr.1،  ٣-٢الصفحتان. 

إمتـام مهمـة نـزع     نكفاليسـ  ،جانب أعضاء آخـرين يف اجمللـس  
 .)١١٨(السالح

عدد مـن املـتكلمني أن القـرار ال يتضـمن أي      والحظ  
فيما يتعلق باستخدام القوة، وترك الرد ‘‘ التلقائية’’عنصر من 

مبوجـب إذن صـريح مـن     تم حتديـده العراق ليـ  عدم امتثالعلى 
ونــوه ممثلـــو فرنســا واملكســيك والصـــني إىل أن     .)١١٩(اجمللــس 

ــه   ــى في ــرار يتجل ــرحلتني ’’الق ــهج ذو امل ــذي ســبق هلــم  ‘‘ الن ال
  .)١٢٠(أييدهت

ــاط      ــا إىل النقــ ــاد الروســــي أيضــ ــار ممثــــل االحتــ وأشــ
يومـا   ٣٠األمر رمبا حيتاج إىل أكثـر مـن   أن اإليضاحية التالية: 

لكــي يقــدم العــراق معلومــات عــن الــربامج غــري العســكرية يف  
ومــع ذلــك، فــإن أي تــأخري  ؛اجملــاالت الكيميائيــة والبيولوجيــة

ء يف القــرار لــيس هنــاك شــي ؛ وأنــه هنــاك لــن يشــكل انتــهاكا 
ــدة للرصـــد     ــة األمـــم املتحـ ــانوين للجنـ ــؤثر علـــى املركـــز القـ يـ
ــة أو      ــة الذريـ ــة للطاقـ ــة الدوليـ ــيش، والوكالـ ــق والتفتـ والتحقيـ

وتعـاون   ،ألعضاء هيئتهما باعتبارهم موظفني دوليني مستقلني
ــة ســيمارس ممارســة      ــة ومــع الوكال ــدول األعضــاء مــع اللجن ال

؛ وأن ملنظمـتني وواليتيهمـا  كاملة وفقا للمركز القانوين هلاتني ا
ــابعني لألمــم املتحــدة وإىل    )١٢١(٨الفقــرة  ــراد الت تشــري إىل األف

__________ 

ــفحات     )١١٨( ــه، الصـــ ــع نفســـ ــدة)؛   ٥-٣املرجـــ ــات املتحـــ (الواليـــ
 (اململكة املتحدة). ٦-٥والصفحتان 

(املكسـيك)؛   ٧(فرنسـا)؛ والصـفحة    ٦املرجع نفسـه، الصـفحة     )١١٩(
ي)؛ (االحتــــاد الروســــ ١٠(أيرلنــــدا)؛ والصــــفحة  ٩والصــــفحة 
(اجلمهوريـــة العربيـــة  ١٢(بلغاريـــا)؛ والصـــفحة  ١١والصـــفحة 

(كولومبيــا، الكــامريون)؛    ١٣الســورية، النــرويج)؛ والصــفحة    
 (الصني). ١٥والصفحة 

(املكسـيك)؛   ٧(فرنسـا)؛ والصـفحة    ٦املرجع نفسـه، الصـفحة     )١٢٠(
 (أيرلندا). ٩والصفحة 

يقــرر ’’): ٢٠٠٠( ١٤٤١مــن القــرار  ٨فيمــا يلــي نــص الفقــرة   )١٢١(
ــذلك ــدد     كـ ــة أو يهـ ــال عدائيـ ــوم بأعمـ ــراق أال يقـ ــى العـ أن علـ

بارتكاب أعمال من هذا القبيل ضد أي ممثل أو فرد تـابع لألمـم   
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ــوفرهم      ــد ي ــراد آخــرين ق ــة واىل أي أف ــابعني للوكال ــراد الت األف
أعضاء باألمم املتحدة للبعثة أو للوكالة بناء على طلـب هـاتني   

  .)١٢٢(املنظمتني

ــؤرخ    ــرر املـ ــاين/نوفمرب  ٢٥املقـ ــرين الثـ تشـ
 ١٤٤٣)؛ القرار ٤٦٥٠لسة (اجل ٢٠٠٢

)٢٠٠٢(  
ــة    ــودة يف ٤٦٥٠يف اجللس  تشــرين الثــاين/  ٢٥، املعق
، أدرج اجمللس يف جدول أعمالـه تقريـر األمـني    ٢٠٠٢نوفمرب 

عـــن تنفيـــذ  ٢٠٠٢تشـــرين الثـــاين/نوفمرب  ١٢العـــام املـــؤرخ 
. وقدم األمني العام يف تقريـره  )١٢٣(الربنامج اإلنساين يف العراق

ــنفط مقابــل الغــذاء.  معلومــات تفصــيلية عــ  ــامج ال  ن تنفيــذ برن
ــة الربنــامج إذا اختــذت مجيــع      والحــظ أنــه   ميكــن تعزيــز فعالي

األطراف املعنية التدابري املنسقة الالزمة إلزالـة الصـعوبات الـيت    
مـا  النامجـة ع على وجه اخلصـوص الصـعوبات   وتواجه تنفيذه، 

ومـع التنويـه    .‘‘نقص حـاد يف التمويـل  ’’يواجهه الربنامج من 
ــز علـــى  إ ــام التفتـــيش علـــى  ىل أن مناقشـــات اجمللـــس تركـ نظـ

ــيني    هاألســلحة، فإنــ  ــع املعن ــك  ناشــد مجي ــم ذل أن يركــزوا رغ
  .االنتباه أيضا على البعد اإلنساين

ويف تلك اجللسة، وجه الرئيس (الصني) االهتمـام إىل    
؛ واعُتمـد  )١٢٤(مشروع قرار مقدم من بلغاريا واململكة املتحدة

ــدون مناقشــة باعتاملشــروع باإلمجــاع وبــ   ــرار ب  ١٤٤٣اره الق
، متصـرفا يف إطـار الفصـل السـابع     وبه قـرر اجمللـس  )، ٢٠٠٢(

 ١٤٠٩أحكـــام القـــرار مـــن امليثـــاق، يف مجلـــة أمـــور، متديـــد  

__________ 

املتحدة أو ألي من الدول األعضاء فيهـا يتخـذ إجـراء مـن أجـل      
 .‘‘التقيد بأي قرار من قرارات اجمللس

)١٢٢(  S/PV.4644  وCorr.1،  ١١الصفحة. 

)١٢٣(  S/2002/1239،  ١٤٠٩مـن القـرار    ٨و  ٧املقدم عمال بالفقرتني 
)٢٠٠٢.( 

)١٢٤(  S/2002/1293. 

إبقــــاء ، و٢٠٠٢كــــانون األول/ديســــمرب  ٤) حــــىت ٢٠٠٢(
  املسألة قيد نظره.

ــؤرخ     ــرر املـ ــمرب   ٤املقـ ــانون األول/ديسـ كـ
 ١٤٤٧رار ): الق٤٦٥٦(اجللسة  ٢٠٠٢

)٢٠٠٢(  
 كــــانون األول/ ٤، املعقــــودة يف ٤٦٥٦يف اجللســــة   
، أدرج اجمللس يف جـدول أعمالـه مـرة أخـرى     ٢٠٠٢ديسمرب 

تشــــرين الثــــاين/نوفمرب   ١٢تقريــــر األمــــني العــــام املــــؤرخ    
ــا) اهتمــام اجمللــس إىل   )١٢٢(٢٠٠٢ ــرئيس (كولومبي . ووجــه ال
وصـفه  ؛ واعُتمـد باإلمجـاع وبـدون مناقشـة ب    )١٢٥(قرار مشروع
ــرار  ــ)، و٢٠٠٢( ١٤٤٧الق ــور،    ب ــة أم ــس، يف مجل ــام اجملل ه ق
  الفصل السابع من امليثاق، مبا يلي: يف إطارمتصرفا 
ــرار      ــام القــ ــل أحكــ ــرر أن تظــ ــتثناء ١٩٩٥( ٩٨٦قــ )، باســ

ــرات    ــواردة يف الفق ــرات  ١٢و  ١١و  ٤األحكــام ال  ٢، وأحكــام الفق
من  ١٥رة )، ورهنا بالفق٢٠٠١( ١٣٦٠من القرار  ١٣إىل  ٦و  ٣ و

)، واألحكام األخرى هلـذا القـرار، نافـذة لفتـرة     ١٩٩٩( ١٢٨٤القرار 
، بتوقيــت شــرق  ٠١/٠٠يومــا تبــدأ يف الســاعة    ١٨٠جديــدة مــدهتا  

  ؛٢٠٠٢كانون األول/ديسمرب  ٥الواليات املتحدة، من يوم 

ــة       ــا علـــى قائمـ ــزم إدخاهلـ ــر يف التعـــديالت الـــيت يلـ ــرر النظـ قـ
املتعلقة بتنفيـذها العتمادهـا يف مهلـة    واإلجراءات  )١٢٦(استعراض السلع

يوما من اعتماد هـذا القـرار ومـن مث إجـراء استعراضـات       ٣٠ال تتعدى 
  دورية شاملة؛

ــرار، أن يكــون املقصــود باإلشــارات         ــذا الق ــراض ه ــرر ألغ ق
يوما اليت حـددها   ١٥٠) إىل فترة الـ ٢٠٠١( ١٣٦٠الواردة يف القرار 

مـن هـذا    ١احملـددة عمـال بـالفقرة    يومـا   ١٨٠ذلك القرار، هو فترة الــ  
  التقرير.

__________ 

)١٢٥(  S/2002/1330. 

)١٢٦(  S/2002/515.املرفق ، 
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ــؤرخ     ــرر امل كــانون األول/ديســمرب   ٣٠املق
 ١٤٥٤): القرار ٤٦٨٣(اجللسة  ٢٠٠٢

)٢٠٠٢(  
كـــــانون  ٣٠، املعقـــــودة يف )١٢٧(٤٦٨٣يف اجللســـــة   
، الــــيت أدىل خالهلــــا ببيانــــات ممثلــــو ٢٠٠٢ديســــمرب  األول/

وفرنسـا،  االحتاد الروسي واجلمهورية العربية السورية والصـني  
ــرار      ــام اجمللــس إىل مشــروع ق ــا) اهتم ــرئيس (كولومبي وجــه ال

؛ )١٢٨(مقــدم مــن بلغاريــا واململكــة املتحــدة والواليــات املتحــدة
صـوتا مقابـل    ١٣وطُرح املشروع للتصـويت واعُتمـد بأغلبيـة    

ــة     ــاع عضــوين (االحتــاد الروســي، اجلمهوري ال أحــد، مــع امتن
ــرار العربيـــة الســـورية) عـــن التصـــويت، باعتبـــاره ا   ١٤٥٤لقـ

)، وفيه قام اجمللـس، يف مجلـة أمـور، متصـرفا مبوجـب      ٢٠٠٢(
  الفصل السابع، مبا يلي:

، ٠١/٠٠وافق ألغراض التنفيذ الذي يبدأ يف السـاعة    
 كـانون األول/  ٣١بتوقيت شرق الواليات املتحـدة، مـن يـوم    

، علـــى التعـــديالت املقترحـــة لقائمـــة الســـلع  ٢٠٠٢ديســـمرب 
ــتعراض احملـــ  ــعة لالسـ ــرار  اخلاضـ ــذا القـ ــق ألـــف هلـ ددة يف املرفـ

واإلجــراءات املنقحــة املتعلقــة بتنفيــذ قائمــة الســلع اخلاضــعة       
  ؛لالستعراض املبينة يف املرفق باء

ــعة       ــلع اخلاضـ ــة السـ ــا لقائمـ ــا دقيقـ ــري استعراضـ ــرر أن ُيجـ قـ
ويف هـذا الصـدد، طلـب إىل    ، لالستعراض واإلجراءات املتعلقة بتنفيذها

قائمـة وأن  ال) أن تستعرض ١٩٩٠( ٦٦١رار اللجنة املنشأة مبوجب الق
قائمـــة الســـلع وعلـــى التوصـــي جملـــس األمـــن مبـــا يلـــزم إدخالـــه علـــى  

  اإلجراءات من إضافات و/أو حذف؛

__________ 

لالطـالع علــى مزيـد مــن املعلومــات عـن املناقشــة الــيت دارت يف      )١٢٧(
هذه اجللسة، انظر الفصـل احلـادي عشـر، اجلـزء الثالـث، الفـرع       

 من امليثاق. ٤١باء، فيما يتعلق باملادة 

)١٢٨(  S/2002/1330. 

وعـــز إىل األمـــني العـــام أن يضـــع، يف غضـــون ســـتني يومـــا،  أ  
مـن   ٢٠ألغراض تنفيذ الفقـرة  ومستويات استخدام معدالت استهالك 

  املرفق باء هلذا القرار؛

ــه      ن   ــدم يف حين ــأن تق ــاون ب ــدول أن تواصــل التع ــع ال اشــد مجي
ــراخيص      ــا وأن تصــدر علــى ســبيل االســتعجال ت طلبــات مســتكملة فني

  .االسترياد
ممــا يكتســي أمهيــة   أن وذكــر ممثــل االحتــاد الروســي      

ولكـن   ،ص علـى اإلهنـاء احملتمـل للجـزاءات    يـ حامسة أن القرار 
مقترحـات   مـن أخـذ   اجمللـس  املشاورات اليت أُجريـت مل متكـن  

رى أن صــياغات يــ قــال إن وفــدهبعــني االعتبــار التــام. و وفــده
تفرض قيـودا أكثـر ممـا ينبغـي،     استعراض السلع معينة يف قائمة 

بصـفة   ذهـب ووتؤثر على البضائع ذات الطابع املدين البحت. 
ــات الشــ   إىلخاصــة  ــى عرب ــود عل ــل صــارمة  أن القي حن والنق

عتــرض علــى ي أال. وأضــاف أن وفــده قــرر بشــكل ال مــربر لــه
، وإمنــا ‘‘قائمــة حرمــان’’قائمــة ليســت الالقــرار بنــاء علــى أن 

هي فحسب قائمة تساعد جلنة اجلزاءات على اعتماد قـرارات  
  .)١٢٩(بشأن عقود حمددة

تعـــاون إن  وقـــال ممثـــل اجلمهوريـــة العربيـــة الســـورية   
ــرار    ــه اإلجيـــايب مـــع القـ  ١٤٤١العـــراق مـــع املفتشـــني وتعاملـ

ـــ ٢٠٠٢( ــن    ا) جيـــب أن يؤدي ــات عـ ــع العقوبـ ــا إىل رفـ ُحكمـ
العراق، وليس إىل تعقيدها بإضافة املزيد مـن إجـراءات احلظـر    

السـرعة  وأضـاف أن   بذريعة االستخدام املزدوج هلـذه السـلع.  
الوقـت الكـايف    لوفـده مل تـتح   اليت أجريت هبا عمليـة التفـاوض  

لحق الضـرر  ت نل اتتأكد من أهن السلعاستعراض لدراسة قائمة 
  .)١٣٠(ب العراقيمبصاحل الشع

__________ 

)١٢٩(  S/PV.4683،  ٣-٢الصفحتان. 

 ٤(فرنسـا)؛ والصـفحة    ٣؛ والصـفحة  ٣املرجع نفسه، الصفحة   )١٣٠(
 (الصني).
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ــدمها للقــرار،       وأعــرب ممــثال فرنســا والصــني عــن تأيي
ولكنهما أشارا إىل أنه لو أتيح مزيـد مـن الوقـت للمفاوضـات     
رمبا أمكـن للمجلـس التوصـل إىل قـرار باإلمجـاع. وأشـارا إىل       
أنــه قــد يلــزم إدخــال بعــض التعــديالت اإلضــافية علــى قائمــة    

ياجـات العـراق   حـىت تلـيب بصـورة أفضـل احت    استعراض السلع 
  .)١٢٩(اإلنسانية

كـانون الثاين/ينـاير    ٢٧املداوالت املؤرخـة    
ــارس  ٢٧إىل  ــات  ٢٠٠٣آذار/مــ (اجللســ

 ٤٧٠٩ و ٤٧٠٧ و ٤٧٠١ و ٤٦٩٢
 ٤٧٢١ و ٤٧١٧ و ٤٧١٤  و
  )٤٧٢٦  و
 كــانون الثــاين/  ٢٧، املعقــودة يف ٤٦٩٢يف اجللســة   

ــاير  ــرئيس   ٢٠٠٣ينـ ــدعوة إىل الـ ــا) الـ ــرئيس (فرنسـ ــه الـ ، وجـ
ــة  التنف ــذي للجن ــيش    ي ــق والتفت ــم املتحــدة للرصــد والتحق  األم

  واملدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية إلحاطة اجمللس.
تعـاون  وأشار الـرئيس التنفيـذي للجنـة إىل أن العـراق       

مــع جلنــة األمــم املتحــدة للرصــد ‘‘بشــكل طيــب إىل حــد مــا’’
ليــات بــاإلجراءات واآليف األمــور املتعلقــة  والتحقــق والتفتــيش

ــات     ــلة عمليـ ــة ملواصـ ــات العمليـ ــية والترتيبـ ــل األساسـ واهلياكـ
ميكـن التحقـق   التفتيش والسعي إىل حتقيق نزع السـالح الـذي   

رغـم   ،متاحـا الوصول إىل مجيع املواقـع كـان   وأضاف أن  منه.
وجود بعض املشاكل املرتبطة بالعمليات اجلوية. وفيمـا يتعلـق   

ن عــن مجيــع عالبــاإل بالتعــاون املوضــوعي مــن جانــب العــراق 
، قـال إنـه يف حـني قـدم العـراق      براجمه ألسلحة الـدمار الشـامل  

 فإنـه مل يتطـرق إىل  ، صـفحة  ١٢ ٠٠٠إعالنا يتألف من زهاء 
وهـي  بـدون حـل،    نزع السالح اليت مـا زالـت   عدد من قضايا

ــا     ــة، وبتكنولوجيــ ــة والبيولوجيــ ــلحة الكيميائيــ ــق باألســ تتعلــ
مـن   معظمـه ون يف وأضاف أن اإلعـالن، الـذي يتكـ    .القذائف

صـفحات أعيــدت طباعتــها مـن وثــائق ســابقة، ال يتضــمن أي   
  .)١٣١(دليل جديد يزيل األسئلة أو يقلل عددها

وقـــدم املـــدير العـــام للوكالـــة الدوليـــة للطاقـــة الذريـــة   
معلومات مستكملة عن أنشطة الوكالـة يف العـراق، ويف حـني    

جديــدة بشــأن بعــض  أن العــراق مل يقــدم معلومــات أشــار إىل
حىت اآلن مل جتد أي دليل علـى   اإىل أهنخلص ، ملسائل املعلقةا

األسـلحة النوويـة.   ب ه اخلـاص أن العراق قـد أعـاد إحيـاء برناجمـ    
وذكر أنه ما مل تطرأ ظروف اسـتثنائية، شـريطة وجـود تعـاون     

غضـون  وكالـة يف  النشط من جانب العراق، ينبغـي أن تكـون   
أن بـ مانات موثوقة الشهور القليلة القادمة قادرة على تقدمي ض

  .)١٣٢(نوويةالسلحة لألالعراق ليس لديه أي برنامج 
أنــه بينمــا أعطــى القــرار    إىل  كلمنياملــتكــال أشــار و  
ة حتديــــد طرائــــق ) الوكالــــة واللجنــــة ســــلط٢٠٠٢( ١٤٤١

مجيـع األشـخاص الـذين    رفـض  فقد ، املقابالت إجراءوأماكن 
مل  إجـراء مقـابالت معهـم مـا     يهمالتحدث إلكانوا يرغبون يف 

ــراق حاضــرا    يكــن ــة الع ــل عــن حكوم ــى   ممث ــا شــددا عل . كم
حكومـة  جانـب  مـن   علـى حنـو أكثـر اسـتباقية    ضرورة التعاون 

  العراق.
شـباط/فرباير   ٥، املعقـودة يف  )١٣٣(٤٧٠١ويف اجللسة   
، استمع اجمللس إىل إحاطة إعالمية مـن وزيـر خارجيـة    ٢٠٠٣

 )١٣٤(الواليـــات املتحـــدة، وبعـــدها أدىل مجيـــع أعضـــاء اجمللـــس 
  .)١٣٥(وممثل العراق ببيانات

__________ 

)١٣١(  S/PV.4692،  ١١-٢الصفحات. 

 .١٦-١١املرجع نفسه، الصفحات   )١٣٢(

لالطـالع علـى مزيـد مــن املعلومـات بـأن املناقشـة الــيت دارت يف         )١٣٣(
جللســـة، انظـــر الفصـــل احلـــادي عشـــر، اجلـــزء األول،      تلـــك ا
 من امليثاق. ٣٩باء، فيما يتعلق باملادة  الفرع

كان االحتاد الروسي وإسبانيا وأملانيا وباكستان وبلغاريا وشـيلي    )١٣٤(
ــها،       ــة كــل من ــوزير خارجي ــة ب والصــني وفرنســا واملكســيك ممثل
 واململكـــة املتحـــدة بـــوزير الدولـــة للشـــؤون اخلارجيـــة وشـــؤون 
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ــه        ــات املتحــدة يف إحاطت ــة الوالي ــر خارجي ــدم وزي وق
اإلعالمية معلومات إضافية عمـا تعلمـه الواليـات املتحـدة عـن      

ــدمار الشــامل   ــورط   املوجــودة لــدى أســلحة ال العــراق وعــن ت
ــة،       ــدم بعــض األدل ــذا الصــدد، ق ــاب. ويف ه ــراق يف اإلره الع

هنـا تـبني   أ ر سـاتلية، أكـد  أشرطة ملكاملـات هاتفيـة وصـو   ومنها 
أن صدام حسـني ونظامـه خيفيـان جهودمهـا إلنتـاج املزيـد مـن        

املخــابرات أشــارت إىل أن . وقــال إن أســلحة التــدمري الشــامل
املـواد األساسـية    إلبعـاد جبهد منظم لـيس فقـط    يضطلعالعراق 
ــينيواأل ــ شـــخاص األساسـ ــا  أعـــني ن عـ املفتشـــني ولكـــن أيضـ

بيولوجيـة  كانـت  ، سـواء  الفعليةإلخفاء أسلحة الدمار الشامل 
خـرى  األ يصـال اإلومنظومات  القذائفكيميائية، وكذلك  وأ

ــة    احمل ــرارات اجمللــس. وأكــد أيضــا أن حكوم ظــورة مبوجــب ق
ســلحة النوويــة وحتــاول عــن برناجمهــا لأل قــطتخــل تالعــراق مل 
االنشــــطارية. تطــــوير القــــدرة علــــى إنتــــاج املــــواد  بنشــــاط 
ــدم ــذلك وقــ ــن   كــ ــات عــ ــل’’معلومــ ــؤومة الصــ ــني ة املشــ بــ
ارتكـاب  استمرار  الحظ، و‘‘وشبكة القاعدة اإلرهابية العراق

ــهاكات حقــوق اإلنســان النظــام ال ــار إىل اشــوأ. نت  جــاء يف م
ــرار  ــن ) ٢٠٠٢( ١٤٤١القـ ــاون أن مـ ــدم تعـ ــع   عـ ــراق مـ العـ

يشكل خرقـا ماديـا آخـر اللتزامـات العـراق، وقـال       س فتشنيامل
نفسـه   وعـّرض ر بشـكل واضـح يف االختبـا    ن العراق قد فشلإ
ــر خل ــة الطــ ــب مواجهــ ــة العواقــ ــا يف وخيمــ ــوص عليهــ  املنصــ

  .)١٣٦(القرار
  

__________ 

الكومنولث، والكامريون بـوزير الدولـة املشـرف علـى العالقـات      
 اخلارجية وأنغوال بنائب وزير اخلارجية.

حضر اجللسة أيضا كل من األمني العام والرئيس التنفيذي للجنة   )١٣٥(
األمم املتحـدة للرصـد والتحقـق والتفتـيش واملـدير العـام للوكالـة        

 الدولية للطاقة الذرية.

)١٣٦(  S/PV.4701، ٢٤-٢لصفحات ا. 

ــا    ــتكلممعظــم ودع ــل   نيامل ــاون الكام ــراق إىل التع  الع
ــع ــني. و مـــ ــد املفتشـــ ــثري منـــــ أكـــ ــد   همكـــ ــة الرصـــ أن جلنـــ

والتفتـــــيش والوكالـــــة الدوليـــــة للطاقـــــة الذريـــــة   والتحقـــــق
 ،مــــدى امتثــــال العــــراق ملطالــــب اجمللــــس  حتديــــد هماميكنــــ
التفتـــيش. وشـــددوا علـــى أن     مواصـــلة عمليـــات   واقترحـــوا

لمجلــــــس جيــــــب أن يكــــــون علــــــى  لالرئيســــــي  التركيــــــز
تعزيـز نظـام    وذلـك بطـرق مـن بينـها    عمليات التفتـيش،   تيسري

 بيــان. ورحــب عــدة مــتكلمني بال )١٣٧(التفتــيش عنــد االقتضــاء 
ه يلـزم  إىل أنـ  واأشـار  مالواليات املتحدة لكنه ممثل الذي قدمه

ــة  العلومــات إىل امل تســليم تلــك  ــة والوكال وأن ، لدراســتهالجن
أن  معلومــات ذات صــلة  حبوزهتــاأي دول أخــرى  ُيطلــب إىل

  .)١٣٨(تقدم تلك املعلومات
الوقــت قــد أزف ’’رد علــى فكــرة أن ويف معــرض الــ   

ممثــل االحتــاد الروســي،  د شــّد ‘‘،بالنســبة للتوصــل إىل تســوية 
ــني    ــه يف حــ ــى أنــ ــدفعلــ ــرار  يهــ  إىل )٢٠٠٢( ١٤٤١القــ

ــا اإل ــق النتـ ــراع بتحقيـ ــدد  سـ ــه مل حيـ ــة  أي ئج، فإنـ ــة زمنيـ مهلـ
جمللـس أن يطلـب   ا علـى ممثل الكـامريون  واقترح  .)١٣٩(ملموسة

ــرئيس       إىل ــع ال ــراق للتحــدث م ــذهاب إىل الع ــام ال األمــني الع
ــة بإجيــاد حــل   صــدام حســني بشــأن الطــرق والوســائل   الكفيل

تعزيـز  قترح ممثل فرنسا، يف مجلة أمـور،  وا .)١٤٠(سلمي لألزمة
__________ 

ــفحة    )١٣٧( ــه، الصـ ــع نفسـ ــفحة   ٢٤املرجـ ــني)؛ والصـ  ٢٩-٢٨(الصـ
 ٣٣(الكـامريون)؛ والصـفحة    ٣٠(االحتاد الروسـي)؛ والصـفحة   

(بلغاريـا)؛   ٣٥(املكسـيك)؛ والصـفحة    ٣٤(فرنسا)؛ والصفحة 
ــفحة  ٣٦والصـــــــفحة  ــتان)؛ والصـــــ ــيلي)؛  ٤٠(باكســـــ (شـــــ
ــفحة ــفحة  ٤٢ والصـ ــوال)؛ والصـ ــة ال ٤٣(أنغـ ــة (اجلمهوريـ عربيـ

 (أملانيا). ٤٧(غينيا)؛ والصفحة  ٤٥السورية)؛ والصفحة 

 ٣١(االحتــاد الروســي)؛ والصــفحة  ٢٨املرجــع نفســه، الصــفحة   )١٣٨(
 ٤٣(باكســـــتان)؛ والصـــــفحة  ٣٧(الكـــــامريون)؛ والصـــــفحة 
 (اجلمهورية العربية السورية).

 .٢٨املرجع نفسه، الصفحة   )١٣٩(

 .٣١ املرجع نفسه، الصفحة  )١٤٠(
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أو ثالثــة  هضــعفإىل عــدد املفتشــني وزيــادة مليــات التفتــيش، ع
 الــيت جيــري تفتيشــها قيــد املنــاطق  إلبقــاءإنشــاء هيئــة و مثالــه،أ
جتهيـز  و التنسـيق  اتإحداث حتسني جوهري يف قـدر ، وراقبةامل

زمــين واقعــي للتقيــيم   إطــار بتحديــدأوصــى كمــا . املعلومــات
    .)١٤١(التفتيش فريقمبوافقة  ،والقضاء على املشاكل

يف ’’علــى أن العــراق املمثــل اململكــة املتحــدة   ووافــق  
ــرار    ــادي للقـ ــرق مـ ــة خـ ــه ،‘‘)٢٠٠٢( ١٤٤١حالـ أدىل  ألنـ

شــامل لــك أســلحة دمــار ميال  نــهفيهــا أزعم يــببيانــات كاذبــة 
لتلـك  املتعمـد   ئـه إخفاللتعميـة عـن    السطحي وتظاهر بالتعاون

دة اململكــة املتحــال تريــد . وشــدد علــى أنــه يف حــني األســلحة
إذا ) ال مفـر منـه، و  ٢٠٠٢( ١٤٤١منطق القرار فإن  ،احلرب

اجمللـــــس الوفـــــاء  فســـــيتعني علـــــىعـــــدم التعـــــاون، اســـــتمر 
إســبانيا إىل أن العــرض وبلغاريــا  ممــثالوأشــار  .)١٤٢(هســؤولياتمب
يف ’’ أن العـراق ال يـزال   لذي قدمتـه الواليـات املتحـدة أظهـر    ا

ممثـل إسـبانيا    ورأى .)١٤٣(لقرارات اجمللس ‘‘حالة انتهاك مادي
الوفــاء إرادة العــراق إىل افتقــار تتمثــل يف ة احلقيقيــة شــكلأن امل

الفرصــة األخــرية الــيت  أن يغتــنمعــراق علــى ال بالتزاماتــه وحــث
  .)١٤٤()٢٠٠٢( ١٤٤١مبوجب القرار  له أتيحت

يف بيـان   الـواردة ونفـى ممثـل العـراق مجيـع االدعـاءات        
برنامج ميتلك أي  الن العراق أالواليات املتحدة. واكد جمددا 

. وأشـار إىل  اإعالنا دقيق قد قدم سلحة الدمار الشامل، وأنهأل
أي أسـلحة  وجـود  أي دليـل علـى    اأن اللجنة والوكالة مل جتـد 
العــراق. وذكــر أيضــا أن احملللــني مــن أو برنــامج يف أي مكــان 

إدارة ارات املركزيــة قــد اشــتكوا مــن أن    يف وكالــة االســتخب 
أسـلحة الـدمار    نتقارير مبـالغ فيهـا عـ    لديها الواليات املتحدة

__________ 

 .٣٣رجع نفسه، الصفحة امل  )١٤١(

 .٢٧-٢٥املرجع نفسه، الصفحات   )١٤٢(

 (إسبانيا). ٣٨(بلغاريا)؛ والصفحة  ٣٥املرجع نفسه، الصفحة   )١٤٣(

 .٣٩املرجع نفسه، الصفحة   )١٤٤(

ــراق  ــامل يف العـ ــدة جتاهلـــ  وأنالشـ ــة املتحـ ــارير ال تاململكـ تقـ
تفيد عـدم وجـود عالقـة    اليت  ذاهتا تهاستخباراتية من حكوماال

م مشددا على أن النقطـة الرئيسـية   تختاالقاعدة. وبني العراق و
، دون ‘‘فكـرة احلـرب   تسـويق ’’يف  تتمثـل يف العرض التقدميي 

  .)١٤٥(ر قانوين أو أخالقي أو سياسيمرب
 شــــباط/ ١٤، املعقــــودة يف )١٤٦(٤٧٠٧ويف اجللســــة   
، اســتمع اجمللــس إىل إحــاطتني إعالميــتني مــن      ٢٠٠٣فربايــر  

ــة   ــرئيس التنفيـــذي للجنـ ــد والتحقـــق  الـ ــدة للرصـ ــم املتحـ األمـ
واملدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، أعقبـهما   والتفتيش

  .)١٤٧(اجمللس وممثل العراق بيانات جلميع أعضاء
التقــدم  لــىلــس عاجملطلــع الــرئيس التنفيــذي للجنــة  وأ  

احملــرز يف عمليــات التفتــيش يف العــراق. وأشــار إىل أن اللجنــة  
 ٣٠٠أكثـر مـن    يغطـ تعمليـة تفتـيش    ٤٠٠أجرت أكثـر مـن   

إخطـار، ومت  أجريت مجيع عمليـات التفتـيش دون   وقد موقع. 
الفــور، علــى  ئمــا تقريبــادا وصــولالتقــدمي إشــعار تــوفري ســبل 

املفتشــني  بــأنعــرف كــان يد دليــل علــى أن العــراق  وجــي ومل
لـــدمار لأســـلحة أي اللجنـــة مل جتـــد  أضـــاف أن قـــادمون. و

الشامل، سوى عدد صغري من الذخائر الكيميائية الفارغة الـيت  
أن العديـد مـن األسـلحة     غـري أنـه الحـظ   تدمريها.  غيبنكان ي

يتحمـل  العـراق  أن ، وجمهوال هامصري احملظورة ال يزالوالبنود 
دعـا العـراق   وأنه مت تدمريها. على مسؤولية توفري أدلة موثوقة 

إلجابــة علــى مجيــع األســئلة  ا لمــن أجــلتقــدمي التعــاون الــالزم 
__________ 

 .٥٠-٤٨ ) املرجع نفسه، الصفحات١٤٥(

لالطالع على مزيد من املعلومـات بشـأن املناقشـة الـيت دارت يف       )١٤٦(
لفصــل احلـادي عشـر، اجلـزء األول، الفــرع    هـذه اجللسـة، انظـر ا   

من امليثاق؛ واجلزء الرابع، الفرع باء،  ٣٩باء، فيما يتعلق باملادة 
 .٤٢فيما يتعلق باملادة 

كان االحتاد الروسي وإسبانيا وأملانيا واجلمهورية العربية السورية   )١٤٧(
وشــيلي والصــني وفرنســا واملكســيك ممثلــة بــوزير خارجيــة كــل   

كة املتحدة بوزير الدولة للشـؤون اخلارجيـة وشـؤون    منها، واململ
 الكومنولث، والواليات املتحدة بوزير اخلارجية.
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 يفوكــاالت االســتخبارات  أن تتعــاوناملتبقيــة. وطلــب أيضــا  
معلومـات   إطالعها علـى الدول األعضاء مع اللجنة من خالل 

  .)١٤٨(عمليات التفتيش فعاليةً زيدت من شأهنا أن
ن تركيـز عمليـات   بلغ املدير العام للوكالـة اجمللـس أ  وأ  

من مرحلة االستطالع إىل مرحلـة التحقيـق،    التفتيش قد انتقل
على فهم أنشطة العراق على مـدى السـنوات    تركز اآلن اأهنو

ة حـىت اآلن مل جتـد أي   األربع املاضية. وشـدد علـى أن الوكالـ   
 اهبـ  ة أو مرتبطـة نوويـ أنشطة حمظـورة جاريـة   وجود  دليل على

ــن امل    ــددا مــ ــم أن عــ ــراق، رغــ ــائليف العــ ــد   ســ ــزال قيــ ال تــ
  .)١٤٩(التحقيق
نه قد مت إحـراز تقـدم كـبري يف    إقال معظم املتكلمني و  

ــني،   ــل املفتشـ ــل  عمـ ــرورة أن يواصـ ــاروا إىل ضـ ــس  وأشـ اجمللـ
دعمهم ومنحهم الوقـت الكـايف للقيـام مبهمتـهم، علـى النحـو       

ني علـى  كلممـت  ة). وشدد عد٢٠٠٢( ١٤٤١ني يف القرار املب
أمهيــة تعزيــز نظــام التفتــيش عنــد الضــرورة، وعلــى املزيــد مــن   

حـذر  و. )١٥٠(القضـايا العالقـة   بشـأن العراق  جانب التعاون من
مــن شـــأهنا أن  أن أي حــرب يف العـــراق  مـــن ني كلممــت  ةعــد 

ــى  ــى وحــدة   عو تنطــوي عل ــراقاقــب وخيمــة عل وســالمة  الع
ــي ــ أن، وهأراضــ ــرها. هتــ ــة بأســ ــممعظمورأى دد املنطقــ  أن هــ

  .)١٥١(الراهنيف الوقت  هيربرليس له ما استخدام القوة 

__________ 

)١٤٨(  S/PV.4707،  ٨-٢الصفحات. 

 .١٢-٨املرجع نفسه، الصفحات   )١٤٩(

ــه، الصـــفحة    )١٥٠( ــة العربيـــة الســـورية)؛   ١٢املرجـــع نفسـ (اجلمهوريـ
 ١٩(شـيلي)؛ والصـفحة    ١٧(فرنسا)؛ والصفحة  ١٥والصفحة 

ــفحة  ــفحة   ٢٧(الصـــني)؛ والصـ ــاد الروســـي)؛ والصـ  ٢٨(االحتـ
(باكسـتان)؛   ٣١(غينيا)؛ والصفحة  ٣٠(املكسيك)؛ والصفحة 

(بلغاريــــــــا)؛  ٣٦(أنغــــــــوال)؛ والصــــــــفحة  ٣٥والصــــــــفحة 
 (أملانيا). ٣٧  والصفحة

ــه، الصـــفحة    )١٥١( ــة العربيـــة الســـورية)؛   ١٣املرجـــع نفسـ (اجلمهوريـ
 ٢٨(شـيلي)؛ والصـفحة    ١٨(فرنسا)؛ والصفحة  ١٥والصفحة 

زيــد مــن عمليــات وقــال ممثــل إســبانيا إنــه ال حاجــة مل   
، فـاألمر يتعلـق   التفتيش وال لزيـادة الوسـائل املتاحـة للمفتشـني    

وأضــاف أن وفــده يفضــل  .يف العــراق بــاإلرادة السياســيةأوال 
إذا مل حيدث تغـيري  خل نطاق جملس األمن، ولكن إجياد حل دا

يضــطر  ذلــك عنــدمــن جانــب العــراق، ف يف املوقــف السياســي
  .)١٥٢(مناألم وسالالاجمللس إىل النهوض مبسؤولياته لصاحل 

 العـراق وأكد ممثل اململكة املتحدة أن من الواضـح أن    
 ).٢٠٠٢( ١٤٤١يف االمتثال التام والنشـط للقـرار    قد أخفق

يف حــال تراجــع اجمللــس عــن التهديــد ذي املصــداقية ورأى أنــه 
ومـا مل يكـن علـى اسـتعداد السـتعمال تلـك       باستخدام القوة، 

الســالم واألمــن صــون نــزع ســالح العــراق و سيصــبحالقــوة، 
  .)١٥٣(جملتمع الدويلعلى ا كثر صعوبة بكثريأ

 ١٤٤١وشدد ممثل الواليات املتحـدة علـى أن القـرار      
مبجـــرد ’’ولـــيس  واالمتثـــاليتعلـــق بـــرتع الســـالح ) ٢٠٠٢(

دون  بــدألترتيبــات إجرائيــة الســتمرار عمليــات التفتــيش إىل ا 
ورأى أن العـــراق قـــد أخفـــق يف  .‘‘حـــل املشـــكلة األساســـية

) وأنه سيتعني على اجمللـس يف  ٢٠٠٢( ١٤٤١االمتثال للقرار 
ــر يف   ــتقبل القريـــب أن ينظـ ــة ’’املسـ ــيت ‘‘ العواقـــب الوخيمـ الـ

  .)١٥٤(قصدها القرار املذكور
وفيمــا يتعلــق باملــدة الزمنيــة الــيت ُيســمح هبــا لعمليــات    

التفتيش، الحظ ممثل فرنسا أن احلرب قد تبدو خيـارا أسـرع،   
بعد كسـب احلـرب، سـيكون مـن الضـروري بنـاء       ولكن حىت 

__________ 

 ٣٣(باكســتان)؛ والصــفحة  ٣٢(االحتــاد الروســي)؛ والصــفحة  
 (أملانيا). ٣٨(أنغوال)؛ والصفحة  ٣٥(الكامريون)؛ والصفحة 

 .٢١-٢٠املرجع نفسه، الصفحتان   )١٥٢(

 .٢٣-٢١املرجع نفسه، الصفحات   )١٥٣(

 .٢٧-٢٣املرجع نفسه، الصفحات   )١٥٤(
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السالم، وهو أمر سيكون أطول وأكثـر صـعوبة ممـا حيتمـل أن     
  .)١٥٥(تكون عليه عمليات التفتيش

قد قام فعال بعد عودة بلده  أنوأشار ممثل العراق إىل   
ــا يف وســعه أن يصــب يف      ــدمي كــل م ــراق بتق املفتشــني إىل الع

، وأنه ناقش القضايا املعلقـة مـع اللجنـة    جيايباإلتعاون المفهوم 
وقـــدم وثـــائق جديـــدة. غـــري أنـــه أكـــد أنـــه إذا كـــان مفهـــوم  

ظهــر أســلحة أن علــى العــراق أن ُييعــين ‘‘ التعــاون اإلجيــايب’’
لـك  ميال  بأن العراقيب على ذلك جي وفده فإن الدمار الشامل
ــذه األســلحة  ــتم مبناشــدة     ه ــدمريها. واخت ــه ت ــايل ال ميكن وبالت
ي يقـود إىل السـالم   دورهم الـذ أداء لمفتشني اجمللس أن يتيح ل

ــرب  ــن احلــ ــدال مــ ـــ  ي وأن ،بــ ــروض علـ ــار املفــ ــع احلصــ ى رفــ
  .  )١٥٦(العراق

  
ــومي  )١٥٨(، )١٥٧(للمجلــس ٤٧٠٩ وعقــدت اجللســة    ي

ــ ١٩ و ١٨ ــوارد يف    ٢٠٠٣باط/فرباير ش ــب ال ــتجابة للطل اس
ــة   ــالة مؤرخـ ــباط/فرباير  ٦رسـ ــل   ٢٠٠٣شـ ــن ممثـ ــة مـ موجهـ

التنســيق حلركــة بلــدان ا ملكتــب ســجنــوب أفريقيــا، بصــفته رئي
 جملــس األمــن مناقشــة مفتوحــة  يعقــدن بــأ، )١٥٩(عــدم االحنيــاز

بشأن التقريرين اللذين قدمهما الرئيس التنفيـذي للجنـة األمـم    
صـــد والتحقـــق والتفتـــيش واملـــدير العـــام للوكالـــة املتحـــدة للر

__________ 

 .١٧-١٤املرجع نفسه، الصفحات   )١٥٥(

 .٤١-٣٨املرجع نفسه، الصفحات   )١٥٦(

شـــباط/  ١٤، املعقـــودة كجلســـة خاصـــة يف ٤٧٠٨يف اجللســـة   )١٥٧(
ــر  ــرئيس     ٢٠٠٣فرباي ــع ال ــآلراء م ــاء ل ــادال بن ، أجــرى اجمللــس تب

 التنفيذي للجنة واملدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية.

لـيت دارت  لالطالع على مزيد مـن املعلومـات بشـأن املناقشـات ا      )١٥٨(
يف هذه اجللسة، انظر الفصل احلادي عشر، اجلـزء األول، الفـرع   

من امليثاق؛ واجلزء الرابع، الفرع باء،  ٣٩باء، فيما يتعلق باملادة 
؛ واجلـزء التاسـع، الفـرع بـاء، فيمـا يتعلـق       ٤٢فيما يتعلق باملـادة  

 .٥١باملادة 

)١٥٩(  S/2003/153. 

ــة    ــة يف اجللسـ ــة الذريـ ــة للطاقـ ــس ٤٧٠٧الدوليـ . وأدرج اجمللـ
الرســالة يف جــدول أعمالــه. ويف تلــك اجللســة، وحــه الــرئيس   

 ٢٠٠٣فرباير/شـباط   ١٤(أملانيا) االهتمام إىل رسـالة مؤرخـة   
  .)١٦٠(موجهة إىل رئيس جملس األمن من ممثل جنوب أفريقيا

ــو   وأدىل   ــات ممثلـ ــتراليا  اببيانـ ــتني واألردن وأسـ ألرجنـ
وإكـــوادور وألبانيـــا واإلمـــارات العربيـــة املتحـــدة وإندونيســـيا 
وأوروغــواي وأوزبكســتان وأوكرانيــا وآيســلندا وبــاراغواي     
والبحرين والربازيل وبـريو وبـيالروس وتايلنـد وتركيـا واجلبـل      

بيــة األســود واجلزائــر وجــزر مارشــال واجلماهرييــة العربيــة اللي  
ــالمية   ــران اإلسـ ــة إيـ ــة  ومجهوريـ ــا ومجهوريـ ــة كوريـ ومجهوريـ

مقــدونيا اليوغوســالفية الســابقة وجنــوب أفريقيــا وجورجيــا      
ــابوي وســانت لوســيا   ــة)   وزمب ــة عــن اجلماعــة الكاريبي (بالنياب

ــربيا       ــرا وصـ ــودان وسويسـ ــنغافورة والسـ ــا وسـ ــري النكـ وسـ
ــدا      ــام وقطــر وكن ــا وفيجــي وفييــت ن والعــراق وعمــان وغامبي

وكوســتاريكا والكويــت والتفيــا ولبنــان وليختنشــتاين   وكوبــا
وماليزيــــا ومصــــر واملغــــرب واململكــــة العربيــــة الســــعودية      
وموريشيوس والنرويج ونيجرييا ونيكاراغوا ونيوزيلندا واهلنـد  

ــان    ــيمن واليون ــان وال ــدوراس والياب ــاد    وهن ــن االحت ــة ع (بالنياب
ول ، وكـــذلك املراقبـــان الـــدائمان جلامعـــة الـــد ))١٦١(األورويب

  العربية والكرسي الرسويل.
  

ني أن عمليـــة التفـــيش تـــؤيت   وأكـــد معظـــم املـــتكلم    
ــا، ــاون  مثارهـ ــراق يتعـ ــه     وأن العـ ــة، وأنـ ــة والوكالـ ــع اللجنـ مـ
 ات التفتيش نظرا لعدم حتديد جـدول االستمرار يف عملي ينبغي
__________ 

)١٦٠(  S/2003/183،  أن العراق قد قَبِلِ العرض الذي بويبلغ فيها اجمللس
قدمته جنوب أفريقيا بأن ُترسل إىل العراق اخلرباء الـذين أشـرفوا   
على برنـامج جنـوب أفريقيـا النـاجح يف تـدمري األسـلحة النوويـة        
 .والكيميائية والبيولوجية وكذلك قذائف توصيل هذه األسلحة

التشـيكية   سـتونيا وبلغاريـا وبولنـدا وتركيـا واجلمهوريـة     إ أعربت  )١٦١(
ورومانيا وسلوفاكيا وسلوفينيا وقربص والتفيـا وليتوانيـا ومالطـة    

 عن تأييدها للبيان. وهنغاريا
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ــا       ــدو أن أيــ ــه ال يبــ ــى أنــ ــددوا علــ ــا. وشــ ــت هلــ ــين ثابــ  زمــ
ــ تـــربر املعلومـــات املقدمـــة حـــىت اآلن مـــن اجمللـــس عـــن  يختلـ

ــ عمليـــــة العواقـــــب ’’ى الفـــــور إىل التفتـــــيش واللجـــــوء علـــ
وأعـــــرب معظـــــم املـــــتكلمني عـــــن    احملتملـــــة.   ‘‘اخلطـــــرية
ه الـــرئيس التنفيـــذي للجنـــة للعمـــل الـــذي يقـــوم بـــ تقـــديرهم
ــدير ــرزو    وامل ــا أب ــة. كم ــام للوكال ــس    االع ــدور احملــوري جملل ال
ــن ــع  يف  األمـ ــل مـ ــر  التعامـ ــيما دوره احلصـ ــراق، وال سـ ي العـ

لقــــوة أو اجلــــزاءات. وأعــــرب كــــثري    اإلذن باســــتعمال ا يف
قلقهـــــم مـــــن أن تترتـــــب علـــــى أي   املـــــتكلمني عـــــن مـــــن
ــراء ــائج   إجـ ــتقرار باة خملـــعســـكري ُيتخـــذ يف العـــراق نتـ السـ
ضــــــرورة عــــــن املــــــدى يف الشــــــرق األوســــــط، و  بعيــــــدة

 كمــــا أعربــــوا عــــن مجيــــع أشــــكال التفــــاوض. استكشــــاف
ســلح علــى احلالــة اإلنســانية إزاء األثــر املــدمر للــرتاع امل قلقهــم

ــره االقتصــاد اإلقليمــي      لســكان العــراق املــدنيني فضــال عــن أث
  والعاملي.

  
ـــ    ــدة مـــــ ــرب عــــــ ــدهم  وأعــــــ ــن تأييــــــ تكلمني عــــــ
زيـــــادة عـــــدد   التفتـــــيش عـــــن طريـــــق   عمليـــــات لتعزيـــــز

ــني، ــف أو املفتشـــــ ــذ    التكليـــــ ــوى، أو األخـــــ ــة أقـــــ بواليـــــ
ــ ثــل. وأشــار مم)١٦٢(آخــر بنــهج ــا إىل أن اجملل ــأذن ماليزي س مل ي
ر عنـــف أســـاس وجـــود خطـــ   باســـتعمال القـــوة علـــى   قـــط

 أذن فيهــــــا بــــــذلك يف فجميــــــع احلــــــاالت الــــــيت حمتمــــــل.
ــي ــي.   املاضـ ــزو فعلـ ــى غـ ــإن  كانـــت ردا علـ ــذلك فـ ــن  ولـ شـ
ــوم ــراق دون أن  هجـ ــى العـ ــدم علـ ــدو  يقـ ــع الـ يل أي للمجتمـ

__________ 

)١٦٢(  S/PV.4709،  ــفحة ــفحة   ٥الصــ ــا)؛ والصــ ــوب أفريقيــ  ١٦(جنــ
(اجلزائر)؛ والصـفحة   ١٨(مجهورية إيران اإلسالمية)؛ والصفحة 

 S/PV.4709(الربازيـــــــل)؛ ٢٨(األردن)؛ والصـــــــفحة  ٢١

(Resumption 1)  وCorr.1 (كوســــــتاريكا)؛  ٦، الصــــــفحة
ــفحة  ــفحة   ٨والصــــ ــرا)؛ والصــــ ــيا)؛  ١٠(سويســــ (إندونيســــ

 (أوروغواي). ١٥(ماليزيا)؛ والصفحة  ١١  والصفحة

احملــدق الــذي يشــكله هــو     اخلطــر ذي مصــداقية علــى  دليــل
ــر ــانوين غــري أم ــربر وغــري ق ــويف ال .)١٦٣(م ــه، أعــرب  وق ت ذات

أن العـــــراق مل  عـــــن رأي مفـــــاده    املـــــتكلمني  مـــــن  عـــــدد 
) ومــــــن ٢٠٠٢( ١٤٤١للقــــــرار  وفقــــــا بالتزاماتــــــه يــــــف

وإال فــــــإن علــــــى اجمللــــــس   ذلــــــك يفعــــــل أن الضــــــروري
ــود شــدد علــى    عــددا مــن  . غــريأن)١٦٤(يتصــرف أن هــذه الوف

املسلحة هو املالذ األخـري وأن   جوء للقوةلضرورة أن يكون ال
  .)١٦٥(شروعية الدولية ومبوافقة جملس األمنيستخدم يف ظل امل

مـن القـرار    ١٤وأبرزت عدة وفود أمهية تنفيذ الفقرة   
) اليت تدعو إىل إعالن الشـرق األوسـط منطقـة    ١٩٩١( ٦٨٧

خالية من أسلحة الدمار الشامل، وهو إعـالن يلـزم أن يشـمل    
ــة، أو طالبــت بتنظــيم   ــرامج إســرائيل   ترســانة إســرائيل النووي ب

ــةلألســلحة الن ــود ضــرورة أن    )١٦٦(ووي ــن الوف ــدد م ــرز ع . وأب

__________ 

)١٦٣(  S/PV.4709 (Resumption 1)  وCorr.1 ١٢، الصفحة. 

)١٦٤(  S/PV.4709،  (أسـتراليا)؛   ٢٤(الكويـت)؛ والصـفحة    ٩الصفحة
ــري ٣٠والصــفحة  ــان)؛  ٣١و)؛ والصــفحة (ب  S/PV.4709(الياب

(Resumption 1)  وCorr.1 ٩(سويسرا)؛ والصفحة  ٨، الصفحة 
ــفحة    ــا)؛ والصـــ ــة كوريـــ ــدونيا   ٢٣(مجهوريـــ ــة مقـــ (مجهوريـــ
والصـفحة   (نيكـاراغوا)؛  ٢٥اليوغوسالفية السـابقة)؛ والصـفحة   

والصـفحة   (أيسـلندا)؛  ٣٥والصفحة  (ألبانيا، أوزبكستان)؛ ٢٧
 (صــــربيا واجلبــــل األســــود)؛ ٣٩والصــــفحة  ؛(جورجيــــا) ٣٨

 (التفيا). ٤٠والصفحة 

)١٦٥(  S/PV.4709،  ــفحة ــفحة   ٩الصـ ــريو)؛  ٣٠(الكويـــت)؛ والصـ (بـ
S/PV.4709 (Resumption 1)  وCorr.1  (سويسـرا)؛   ٧، الصـفحة

 (التفيا). ٤٠(أيسلندا)؛ والصفحة  ٣٥والصفحة 

)١٦٦(  S/PV.4709،  ــر، البحــرين)؛ وا  ١٩الصــفحة  ٣٣لصــفحة (اجلزائ
 S/PV.4709(الــيمن)؛  ٣٨(جامعــة الــدول العربيــة)؛ والصــفحة 

(Resumption 1)  وCorr.1 ــفحة ــة  ١٤، الصــ ــة العربيــ (اململكــ
(اإلمــــارات العربيــــة املتحــــدة)؛    ٣٠الســــعودية)؛ والصــــفحة  

 (لبنان). ٣٩والصفحة 
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املمتلكـات واألشـخاص   عن تفرج بغداد عن أسرى احلرب، و
  .)١٦٧(املفقودين منذ وقت غزو الكويت

ورأى ممثــل اليابــان مــن املستصــوب أن يتخــذ اجمللــس    
ــدا  ــرارا جدي يعلــن بوضــوح عــن املوقــف الصــامد للمجتمــع   ق

ــدويل ــرح ممثــــ )١٦٨(الــ ــا  . واقتــ ــد هنــ ــد موعــ ــدا حتديــ ئي ل كنــ
مـــة العـــراق بالتنفيـــذ الكامـــل  العـــراق، ولقيـــام حكو المتثـــال
ــع ــة  جلميـ ــا الدوليـ ــرى    التزاماهتـ ــرارات اجمللـــس األخـ ــا لقـ وفقـ
تقــدير الصـلة، األمــر الــذي مــن شــأنه أن يتــيح للمجلــس   ذات
ولــيس فقــط  اجلوهريــةإذا كــان العــراق يتعــاون يف املســائل  مــا
ــة  يف ــة اإلجرائيـ ــيوس  )١٦٩(العمليـ ــل موريشـ ــه . ورأى ممثـ إذا أنـ
، فإنــه ســيتعني املموســ اتقــدمتقريــر اللجنــة التــايل ن يتضــم مل

ــؤوليته    ــطلع مبســـ ــى اجمللـــــس أن يضـــ ــراء  علـــ ــذ اإلجـــ فيتخـــ
  .)١٧٠(الضروري
ــس إىل ا      ــر اجملل ــتراليا أال ينتظ ــل اس يف  ال بــدورأى ممث

ــرار     مواجهــة املشــكلة، وأن يتحــرك بســرعة للنظــر يف اختــاذ ق
العــراق للقــرار  آخــر يتعامــل بشــكل حاســم مــع عــدم امتثــال   

ر ممثال ألبانيـا وجـزر مارشـال أن    ذك. و)١٧١()٢٠٠٢( ١٤٤١
فهمــان ويؤيــدان التــزام الواليــات املتحــدة والــدول توفــديهما ي

__________ 

)١٦٧(  S/PV.4709،  (غامبيـا)؛   ٢٤(الكويـت)؛ والصـفحة    ١١الصفحة
(األرجنـتني)؛ والصـفحة    ٤١من)؛ والصـفحة  (الي ٣٨والصفحة 

 ٣، الصـفحة  Corr.1و  S/PV.4709 (Resumption 1)(اهلنـد)؛  ٤٦
(اململكة العربيـة   ١٣(ماليزيا)؛ والصفحة  ١١(قطر)؛ والصفحة 

(اجلماهرييــــة العربيــــة الليبييــــة)؛    ١٧الســــعودية)؛ والصــــفحة  
ــفحة  ــفحة     ٣٠والصـ ــدة)؛ والصـ ــة املتحـ ــارات العربيـ  ٣٩(اإلمـ

 ان).(لبن

)١٦٨(  S/PV.4709،  ٣١الصفحة. 

)١٦٩(  S/PV.4709 (Resumption 1) وCorr.1،  ٣٦الصفحة. 

 .٣٢املرجع نفسه، الصفحة   )١٧٠(

)١٧١(  S/PV.4709،  ٢٥الصفحة. 

ــدمار الشــامل واإلرهــاب    فــادياألخــرى بت أخطــار أســلحة ال
  .)١٧٢(الدويل

ــؤخرا       ــم مـ ــد نظـ ــده قـ ــأن بلـ ــرا بـ ــل سويسـ ــاد ممثـ وأفـ
ــا ـــ  يف جنيــــف  اجتماعــ ــن أجـ ــهاج مــ ــراح منــ ــراء القتــ ل إجــ

إنساين يف حالة نشوب نـزاع مسـلح يف العـراق، يكـون      حوار
ــيق     ــات التنسـ ــز آليـ ــادل اآلراء هبـــدف تعزيـ ــدى لتبـ ــة منتـ مبثابـ

  .)١٧٣(القائمة
وأكد ممثل العراق جمددا أن مجيـع ادعـاءات الواليـات      

ــده       ــاون بل ــة املتحــدة مت دحضــها، نتيجــة لتع املتحــدة واململك
العـراق ال ميلـك أي أسـلحة    اجلدي مع املفتشني، مما يثبـت أن  

للدمار الشامل. وأهاب جبميع الـدول األعضـاء أن تضـع حـدا     
ــيت    لغــيللحظــر الظــامل، وت  ــة ال ــاطق حظــر الطــريان األحادي من

فرضتها الواليات املتحدة واململكة املتحدة، وأن تصـغي لنـداء   
الســالم الــذي أعــرب عنــه ماليــني األشــخاص يف أحنــاء العــامل   

  .)١٧٤(املاضية خالل األيام القليلة
آذار/مــارس  ٧، املعقــودة يف )١٧٥(٤٧١٤ويف اجللســة   
جــــدول أعمالــــه مــــذكرة األمــــني  ، أدرج اجمللــــس يف٢٠٠٣
، الــــيت حييــــل هبــــا ٢٠٠٨اير شــــباط/فرب ٢٨املؤرخــــة  العــــام
الثاين عشر للرئيس التنفيذي للجنة األمـم   ربع السنوي التقرير

س . وخلـــص الـــرئي)١٧٦(املتحـــدة للرصـــد والتحقـــق والتفتـــيش
__________ 

)١٧٢(  S/PV.4709 (Resumption 1) وCorr.1،  ــا)؛  ٢٧الصــفحة (ألباني
 (جزر مارشال). ٢٨والصفحة 

 .٨املرجع نفسه، الصفحة   )١٧٣(

)١٧٤(  S/PV.4709،  ؛ و ٩-٦الصــفحاتS/PV.4709 (Resumption 1) 

 .٤٤-٤٣، الصفحتان Corr.1و

لالطـالع علــى مزيـد مــن املعلومــات عـن املناقشــة الــيت دارت يف      )١٧٥(
هـذه اجللسـة، انظـر الفصــل احلـادي عشـر، اجلـزء األول، الفــرع       

من امليثاق؛ واجلزء الرابع، الفرع باء،  ٣٩باء، فيما يتعلق باملادة 
 .٤٢يما يتعلق باملادة ف

)١٧٦(  S/2003/232،  ١٢٨٤مـن القـرار    ١٢وقدم التقرير عمال بالفقرة 
)١٩٩٩.( 
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التنفيــذي إىل أن العــراق كــان ميكــن أن يبــذل جهــودا أكــرب،    
خـالل الفتـرة الزمنيـة املشــمولة بـالتقرير، للعثـور علـى أي مــن       

عدم وجـود   تثبتاحملظورة املتبقية أو لتقدمي أدلة موثوقة  البنود
  هذه املواد.

ــاطتني      ــتمع اجمللــــس إىل إحــ ــة، اســ ويف تلــــك اجللســ
جنــة واملــدير العــام للوكالــة إعالميــتني مــن الــرئيس التنفيــذي لل

الدوليـــة للطاقـــة الذريـــة، وأدىل مجيـــع أعضـــاء اجمللـــس وممثـــل  
  .)١٧٧(العراق ببيانات

وأشار الـرئيس التنفيـذي للجنـة يف إحاطتـه اإلعالميـة        
إىل أهنا، منـذ اسـتئناف عمليـات التفتـيش، واجهـت قلـيال مـن        

ومتكنــت مــن  ءاتاإلجراملشــاكل نســبيا يف املســائل املتعلقــة بــا
يف مجيــع أحنــاء ‘‘ دون إخطــار مســبق’’لقيــام بعمليــات تفتــيشا

غـري أنـه رأى    عمليات االسـتطالع اجلـوي.   ةدازي العراق ومن
تقــدمي املزيــد مــن األدلــة   العــراق أن يكــون مبقــدورأنــه ينبغــي 

وردا علــى ادعــاءات   املوثقــة عــن بــرامج أســلحته احملظــورة.    
ر شـامل  أسـلحة دمـا   الدوائر االستخبارية بشأن وجود قدرات

احملظـورة   هذه األنشـطة  أدلة علىوجود  أشار إىل عدم، متنقلة
إلنتـاج  حتـت األرض  منشـآت  حىت اآلن، وال على وجـود أي  
وأفاد بأنه قد مت إحراز بعض . األسلحة البيولوجية والكيميائية

تقدم ملمـوس بشـأن املهـام املتعلقـة بـرتع السـالح الـيت مل يـتم         
ــرز بصــ    ــرار بشــأهنا، وأب ــذائف   التوصــل لق ــدمري ق فة خاصــة ت

ه حــدداملــدى الــذي  ، الــيت اكُتشــف أهنــا تتجــاوز ٢الصــمود 
، واجلهـود املبذولـة الستيضـاح املسـائل املرتبطـة بكميـة       لساجمل

األسلحة البيولوجية والكيميائية، اليت ادعى العـراق أنـه دمرهـا    
. ويف ضـوء خلفيـة مـا أمسـاه     ١٩٩١من جانب واحـد يف عـام   

__________ 

ميثلـون كـال مـن االحتـاد الروسـي وإسـبانيا        كان وزراء اخلارجيـة   )١٧٧(
وأملانيا ومجهوريـة مصـر العربيـة وشـيلي والصـني وغينيـا وفرنسـا        

اململكـة   واملكسيك، ومثل أنغوال نائـب وزيـر خارجيتـها، ومثـل    
املتحــدة وزيــر الدولــة للشــؤون اخلارجيــة وشــؤون الكومنولــث،  

 ومثل الواليات املتحدة وزير اخلارجية.

، ذكـر أن  ‘‘ذ هنايـة كـانون الثاين/ينـاير   منـ ’’بتسارع املبادرات 
هنـا تشـكل   بأاستباقية، ال ميكن القـول  جهود العراق، رغم أهنا 

وأشار إىل أن اللجنة، عمـال بالواليـة املنوطـة هبـا      .تعاونا فورياً
)، ستكون مستعدة لتقدمي مشـروع  ١٩٩٩( ١٢٨٤يف القرار 

جمللـس يف  إىل ا هام نزع السالح الرئيسية املتبقيةبرنامج عمل مب
ــة ل   ــة الكاملــ ــارس، وأن القائمــ ــنفة يف  آذار/مــ ــائل املصــ لمســ

لــدى طلــب أعضــاء اجمللــس. ويف   جــاهزة ســتكونجمموعــات 
حــىت مــع املوقــف  ،التحقــق مــن نــزع الســالحاخلتــام، قــال إن 

ث عليه الضغط اخلارجي املتواصـل،  العراقي اإلجيايب، الذي ح
  .)١٧٨(أشهر بضعةيستغرق قد 

لوكالـة الدوليـة للطاقـة الذريـة بـأن      وأفاد املدير العـام ل   
مــا يشــري إىل اســتئناف األنشــطة النوويــة يف      الوكالــة مل جتــد 
، كمــا أهنــا باســتخدام التصــوير بالســواتل تاملبــاين الــيت حتــدد

ــا يشـــري إىل أن العـــراق حـــاول اســـترياد اليورانيـــوم   جتـــد  مل مـ
أجهزة مغناطيسية لالسـتخدام يف برنـامج   و أنابيب األلومنيومو

ــر ــزي.اإلثـ ــالطرد املركـ ــة   اء بـ ــر أن الوكالـ ــه، ذكـ ويف تلخيصـ
ما يدل أو ما يشري، بشكل معقـول، إىل إحيـاء برنـامج    جتد  مل

  .)١٧٩(األسلحة النووية يف العراق
وقال عدد من أعضاء اجمللس إن تقريـر املفتشـني يـدل      

 ١٤٤١علـــى أنـــه قـــد أُحـــرز بعـــض التقـــدم يف تنفيـــذ القـــرار 
اروا إىل أنـه مـا زال حتسـني    )، رغم أن عدة ممثلني أش٢٠٠٢(

التعاون ضروريا. ومل جيدوا حاجة إىل قرار جديد، بل أعربـوا  
عن تفضيلهم لتعزيز عمليات التفتيش. ويف هذا الصدد، أشـري  
إىل أن فرنسا واالحتاد الروسي وأملانيا تقـدمت مبـذكرة تقتـرح    

، وأنه يلزم حتديد إطـار  ‘‘نظاما صارما للتفتيش املكثف’’فيها 

__________ 

)١٧٨(  S/PV.4714،  ٧-٣الصفحات. 

 .١٢-٨املرجع نفسه، الصفحات   )١٧٩(
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. واقتـرح ممثـل فرنسـا    )١٨٠(لتناول كل من املسائل املعلقـة زمين 
أن ُيطلب إىل املفتشني حتديد املسـائل ذات األولويـة وأن    أيضا

ُيشترط عليهم تقدمي تقرير مرحلي كل ثالثـة أسـابيع. ومـن مث    
يضع اجمللس جدوال زمنيا لتقييم تنفيذ برنامج العمل، والحـظ  

إطــار زمــين    ) يــنص علــى ٢٠٠٢( ١٢٨٤املمثــل أن القــرار  
يوما، ميكـن تقصـريها إذا مـا رأى املفتشـون ذلـك       ١٢٠مدته 

ممكنــا. وشــدد كــذلك علــى أن اخلطــة العســكرية ال جيــب أن  
متلي تقـومي عمليـات التفتـيش، ونـّوه إىل أنـه ال ميكـن أن يقبـل        
توجيــه إنــذار طاملــا كــان املفتشــون يفيــدون بــإحراز تقــدم مــن 

ــم يف     ــن يســمح كعضــو دائ ــاون، ول ــن   حيــث التع ــس األم جمل
وأعـرب   .)١٨١(بصدور قـرار يـأذن باالسـتخدام التلقـائي للقـوة     

ممثل باكسـتان عـن اسـتيائه لتفـّرق اآلراء داخـل اجمللـس بشـأن        
كيفية حتقيق قضاء العراق على أسلحة الـدمار الشـامل، ورأى   

كـــن بـــل ويـــتعني نشـــوء هنـــج متفـــق عليـــه مـــن خـــالل  ه ميأنـــ
ــاء اجمللـــس ومفتشـــي األ   ــاورات بـــني أعضـ ــدة. املشـ مـــم املتحـ

وأضاف أنه مـىت مت حتديـد طـرق ذات مصـداقية لتحقيـق نـزع       
أسلحة الدمار الشامل اليت لدى العراق، ميكن أن يتفق اجمللـس  

ين قصــري نســبيا. وأضــاف أن وفــده    أيضــا علــى جــدول زمــ   
  )١٨٢(يرى أنه يوجد هتديد وشيك للسالم واألمن الدوليني  ال

ــه يرغــب يف توســيع نطــ       ــل املكســيك أن اق وذكــر ممث
الصيغ املطروحة لتحقيـق نـزع سـالح العـراق علـى حنـو فعـال        
وإفساح اجملال ملزيد من االفكار اخلليقـة باحملافظـة علـى اخليـار     
الدبلوماســي. كمــا أصــر علــى أمهيــة العمــل علــى التوصــل إىل  
ــس مــن        ــا يتخــذه اجملل ــى موقــف بشــأن م ــق يف اآلراء عل تواف

__________ 

ـــه، الصــفحات     )١٨٠( ـــع نفســـ ــا)؛ والصــفحات   ١٤-١٢املرجـ (أملاني
 ٢٤-٢٢صــفحات (اجلمهوريــة العربيــة الســورية)؛ وال ١٦-١٤

 (فرنسا). ٢٧-٢٤(االحتاد الروسي)؛ والصفحات 

 .٢٧-٢٤املرجع نفسه، الصفحات   )١٨١(

 .٤٣-٤٢املرجع نفسه، الصفحتان   )١٨٢(

الكــامريون . والحــظ ممثلــو شــيلي و)١٨٣(إجـراءات يف املســتقبل 
وغينيا أن تعاون العراق غري كـاف، إال أن عمليـات التفتـيش،    
رهنا بوضع حد زمين، ينبغي أن تسـتمر وأال يلجـأ اجمللـس إىل    

. )١٨٤(استعمال القوة إال عندما تستنفد كافة الوسـائل السـلمية  
ووافق ممثل أنغوال على أن العراق مل يتعاون مع املفتشني علـى  

أن يستنفد اجمللـس مجيـع    ضرورةضا حنو كامل، ولكنه رأى أي
الوســـائل الســـلمية والدبلوماســـية قبـــل أن ينظـــر يف اســـتخدام 

  .)١٨٥(القوة
وأكد ممثل الواليـات املتحـدة، رغـم مـا مت ذكـره مـن         

ــة      ــة اإلعالميـ ــرب أن اإلحاطـ ــه يعتـ ــدم، أنـ ــدوث بعـــض التقـ حـ
مـــن جانـــب ‘‘ قائمـــة مـــن عـــدم التعـــاون’’للمفتشـــني ُتظهـــر 

ــر   ــراق. وكــرر أن الع ــرتع    الع ــتراتيجيا ب ــرارا اس اق مل يتخــذ ق
السالح وأنه يلزم للمجلس أن يتصدى ملسؤولياته. وأكـد أنـه   
بينما ال أحد يريد احلرب، فإن ما أحرز مـن تقـدم حمـدود إمنـا     
جاء نتيجة لوجود قوة عسكرية كبرية واالسـتعداد السـتخدام   
تلــك القــوة. وأشــار إىل أن مشــروع القــرار املقــدم مناســب       

وشـــدد ممثلـــو  .)١٨٦(س علـــى طرحـــه للتصـــويتوشـــجع اجمللـــ
ــة العــراق   إســبانيا واململكــة املتحــدة   ــا علــى أن حكوم وبلغاري

تقدم أي بـادرة علـى اسـتعداد ذي مصـداقية لـرتع السـالح        مل
وعلــى أنــه يلــزم للمجلــس أن يضــطلع مبســؤوليته عــن نــزع        
سالح العراق، وذلك بطرق منها اعتماد مشروع قرار جديـد  

اململكـة   ممثـل  . وأضـاف )١٨٧(ع علـى النظـام  لزيادة الضغط املوقّ
يـنص علـى مـنح العـراق فتـرة       اتنقيحـ  دمقيسأن وفده  املتحدة

__________ 

 .١٨-١٦املرجع نفسه، الصفحات   )١٨٣(

 ٣٩(شــــــيلي)؛ والصــــــفحة  ٣٠املرجــــــع نفســــــه، الصــــــفحة   )١٨٤(
 (غينيا). ٤٤(الكامريون)؛ والصفحة 

 (أنغوال). ٣٨حة املرجع نفسه، الصف  )١٨٥(

 .٢٢-١٨املرجع نفسه، الصفحات   )١٨٦(

ــفحات    )١٨٧( ــه، الصـ ــفحات  ٣٢-٣٠املرجـــع نفسـ ــبانيا)؛ والصـ (إسـ
 (بلغاريا). ٤٢-٤٠(اململكة املتحدة)؛ والصفحة  ٣٥-٣٢
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أخرى بعد اختاذ القرار الغتنام الفرصـة النهائيـة لـرتع السـالح     
تعني علـى اجمللـس أن   أكد أنـه يـ  أنه  غريوالتحول إىل االمتثال. 

ط حل هذه األزمة بشـرو يس هرسالة واضحة بأنبلعراق ل عثيب
القـرار   يفها اجمللـس  حـدد وهـي األحكـام الـيت     ،األمم املتحـدة 

١٨٨()٢٠٠٢( ١٤٤١(.  
وذكر ممثل العراق أن إمكانيات شـن حـرب عدوانيـة      

ت وشـيكة، رغـم املطالبـات بالتوصـل إىل     رعلى بلـده قـد صـا   
ــا واالحتــاد      ــيت تصــورها مواقــف فرنســا وأملاني حــل ســلمي، ال

ــة   االروســي والصــني، ومــؤمتر  ــدان عــدم  القمــة العربي وقمــة بل
االحنيــاز يف اآلونــة األخــرية، فضــال عــن اجتمــاع رؤســاء دول  
ــة     ــدة واململكـ ــات املتحـ ــال إن الواليـ ــالمية. وقـ ــدان اإلسـ البلـ
املتحــدة ليســتا قــادرتني علــى إثبــات وجــود أســلحة الــدمار       
ــامل يف بلــده، وال هتتمــان إال باملضــي قــدما يف خطتــهما       الش

لـى أن حكومتـه ستواصـل    اخلاصة يف املنطقة. وشـدد املمثـل ع  
تقدمي التعاون االستباقي والسريع مع اللجنة والوكالة وأعـرب  

  .)١٨٩(املقترح ن يعارضون مشروع القرارعن امتنانه مل

موجهــة إىل  ٢٠٠٣مــارس آذار/ ٧ مؤرخــةرســالة بو  
ــن   ــس األم ــيس جمل ــا    ،)١٩٠(رئ ــل ماليزي ــب ممث ــد مناقشــة  طل عق
التنفيـذي للجنـة   الـرئيس   ني مـن قدمامل ينريرمفتوحة بشأن التق

ديـدة  اجلقترحـات  املو ٤٧١٤ اجللسـة واملدير العام للوكالة يف 
  ها.تقدمياليت مت 

 ١٢ و ١١، املعقــودة يــومي )١٩١(٤٧١٧ويف اجللســة   
استجابة للرسالة املـذكورة أعـاله، أدرج   ، ٢٠٠٣آذار/مارس 

__________ 

 .٣٦املرجع نفسه، الصفحة   )١٨٨(

 .٤٧-٤٤املرجع نفسه، الصفحات   )١٨٩(

)١٩٠(  S/2003/283. 

ملعلومـات بشـأن املناقشـة الـيت دارت يف     لالطالع على مزيد من ا  )١٩١(
هـذه اجللسـة، انظـر الفصــل احلـادي عشـر، اجلـزء األول، الفــرع       

مـن امليثـاق؛ واجلـزء الثالـث، الفـرع       ٣٩باء، فيمـا يتعلـق باملـادة    
ــاداة    ــق باملـ ــا يتعلـ ــاء، فيمـ ــاء،   ٤١بـ ــرع بـ ــع، الفـ ــزء الرابـ ؛ واجلـ

ممثلـو إثيوبيـا   ببيانـات  اجمللس الرسالة يف جدول أعمالـه. وأدىل  
يسلندا وبابوا غينيـا  أستراليا وألبانيا وإندونيسيا واألرجنتني وأو

وبـريو وبـيالروس وتايلنـد وتركيـا     وبوليفيـا  اجلديدة والربازيـل  
ومجهوريــة إيــران وتــونس واجلزائــر واجلماهرييــة العربيــة الليبيــة 

واجلمهوريـــــة الدومينيكيـــــة ومجهوريـــــة كوريـــــا اإلســـــالمية 
ــة م    ــعبية ومجهوريــ ــة الشــ ــة الو الدميقراطيــ ــدونيا ومجهوريــ قــ

اليوغوســـالفية الســـابقة وجنـــوب أفريقيـــا وجورجيـــا وزامبيـــا  
وزمبــــابوي والســــلفادور وســــنغافورة والســــنغال والســــودان 

وفييت نام وكندا وكوبـا  وفرتويال وسويسرا والعراق والفلبني 
ــا     ــان وماليزي ــا ولبن ــت والتفي ــا والكوي ــة عــن  وكولومبي (بالنياب

ــاز)     ــدم االحنيـ ــدان عـ ــة بلـ ــرب و حركـ ــر واملغـ ــالوي ومصـ مـ
والنـــرويج ونيجرييـــا ونيكـــاراغوا ونيوزيلنـــدا واهلنـــد واليابـــان 

ــان ــاد األورويب  واليونــ ــن االحتــ ــة عــ ــذلك ))١٩٢((بالنيابــ ، وكــ
ــؤمتر      ــة املـ ــة ومنظمـ ــدول العربيـ ــة الـ ــدائمان جلامعـ ــان الـ املراقبـ

  اإلسالمي.
وخالل املناقشة، أبرز معظـم املـتكلمني ضـرورة نـزع       

نحــو الــوارد يف النتــائج ســالح العــراق بطريقــة ســلمية، علــى ال
ــدول      ــها مــؤمترات القمــة األخــرية جلامعــة ال الــيت متخضــت عن
العربية وحركة بلدان عدم االحنياز ومنظمة املـؤمتر اإلسـالمي،   
ــي.      ــاد األفريقـ ــاد األورويب واالحتـ ــرارات االحتـ ــن قـ ــال عـ فضـ
وأعربـــوا عـــن معارضـــتهم الحتمـــال القيـــام بعمـــل عســـكري 

ألمــم ألطــراف لاتعــدد مطــار اإلوشــيك ضــد العــراق خــارج  
املتحدة وجملس األمـن. والحـظ كـثري مـن املـتكلمني أيضـا أن       

ــرار    ــذ الق )، وســاقوا، ٢٠٠٢( ١٤٤١العــراق يتعــاون يف تنفي
__________ 

مـا يتعلـق   ؛ واجلـزء التاسـع، الفـرع بـاء، في    ٤٢يتعلق باملـادة   فيما
؛ والفصل الثاين عشر، اجلزء الثالث، الفرع باء، فيمـا  ٥١باملادة 

يتعلق بتشجيع جملس األمن أو دعوته الترتيبـات اإلقليميـة الختـاذ    
 إجراء يف التسوية السلمية للمنازعات.

أعربت إسـتونيا وبلغاريـا وبولنـدا وتركيـا واجلمهوريـة التشـيكية         )١٩٢(
ا وقربص والتفيـا وليتوانيـا ومالطـة    ورومانيا وسلوفاكيا وسلوفيني
 وهنغاريا عن تأييدها للبيان.
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استعداد العراق ألن يرتع سـالحه، التـدمري الـذي    ى لع كدليل
ــذائف الصــمود     ــؤخرا ملختلــف ق ــان األخــري  ٢جــرى م ، والبي

طاقــة الذريــة بعــدم وجــود مــا العــام للوكالــة الدوليــة لل للمــدير
يدل على استئناف األنشطة النووية. ورغم ذلك، فقد أكـدوا  
جمددا نداءاهتم لبغـداد بـأن تواصـل التعـاون مـع مفتشـي األمـم        

ــدد   ــا شـ ــدة. وبينمـ ــراق     املتحـ ــى أن العـ ــتكلمني علـ ــض املـ بعـ
ــدون   مل ــاون ب ــد أو شــر يتع ــم عــن رأي   قي ط، أعــرب معظمه

تقـدما ملموسـا صـوب إجيـاد     مفاده أن عمليات التفتيش حتـرز  
تســـوية حقيقيـــة للموقـــف وعـــن تأييـــدهم إلعطـــاء املفتشـــني   
الشهور القليلة اليت طلبوها إلكمال عملهم، قبل حتديد موعـد  
هنائي. وتساءل كثري من املـتكلمني عمـا إذا كـان مـن املعقـول      
التهديــــد بــــاحلرب، بــــالنظر إىل التقــــدم احملــــرز يف عمليــــات  

كـون املهلـة الزمنيـة املطلوبـة قصـرية      التفتيش، وال سيما حني ت
عــن قلقهــم إزاء العواقــب  هم. وأعــرب عــدد منــللغايــة هكــذا

اإلنســـانية املـــدمرة الـــيت ميكـــن أن يســـفر عنـــها هـــذا الـــرتاع،  
وأكدوا أن أي نزاع ينشب قد تترتـب عليـه عواقـب مزعزعـة     
لالستقرار بالنسبة للشرق األوسط وللسالم واألمـن الـدوليني.   

ــة نظــر اجمللــس يف   وشــدد عــدة مــتكل  مني أيضــا علــى أن كيفي
ة يف تارخيــه ومــن شــأهنا أن فارقــمســألة العــراق قــد متثــل حلظــة 

تؤثر على الطريقة اليت يعاجل هبا اجملتمع الـدويل حـاالت الـرتاع    
يف املســتقبل. وأكــد عــدة مــتكلمني أمهيــة التســوية الســريعة       

الفلســـطيين أو طـــالبوا بإقامـــة منطقـــة  - ع اإلســـرائيليصـــرالل
امل يف الشــرق األوســط وفقــا  خاليــة مــن أســلحة الــدمار الشــ 

  ).١٩٩١( ٦٨٧من القرار  ١٤  للفقرة
ــاإل     ــق بــ ــا يتعلــ ــذه   وفيمــ ــزم أن يتخــ ــذي يلــ جراء الــ
ــس، ــق  اجمللـ ــه جيـــري      يف حـــني وافـ ــتكلمني علـــى أنـ عـــدة مـ
التفتـــيش  أعمـــالتقـــدم، فـــإهنم رأوا أن يعـــزز اجمللـــس  إحـــراز

ــامج ع   ــاد برنـ ــور، باعتمـ ــة أمـ ــك، يف مجلـ ــات  وذلـ ــل لعمليـ مـ

التفتيش، يشمل مهام نـزع السـالح الرئيسـية املتبقيـة أو تعزيـز      
  .)١٩٣(الوالية املنوطة هبا

ووافــق عــدد مــن املــتكلمني علــى أنــه ال توجــد أي         
اجلــاري النظــر فيــه مــن   )١٩٤(ضــرورة ملشــروع القــانون املــنقح 

آذار/مــارس  ١٧، الــذي حيــدد موعــدا هنائيــا يف سجانــب اجمللــ
فريقيا أن أي جـدول  أورأى ممثل جنوب  .)١٩٥(المتثال العراق

ــّد   ــامج عمــل املفتشــني  دون زمــين يَع ــار  أخــذ برن  بعــني االعتب
توجيـه إنـذار بـاحلرب ال ضـرورة لـه،       يعـين سـوى  ميكن أن  ال

كــذلك أن يــأيت بنتــائج عكســية وأن يتعــارض مــع ومــن شــأنه 
  .)١٩٦()٢٠٠٢( ١٤٤١) و١٩٩٩( ١٢٨٤كل من القرارين 

راق مل يف بالتزاماته مبوجـب  وأكد عدة ممثلني أن الع  
ــرار  ــغرية   ٢٠٠٢( ١٤٤١القــ ــوات صــ ــذ إال خطــ ) ومل يتخــ

ضـغط. ورأوا أن خـري أمـل، ورمبـا آخـر أمـل،       ومتأخرة حتـت  
للتوصــل إىل حــل ســلمي يتمثــل يف أن يبعــث اجمللــس برســالة    
واضحة للعـراق مـن خـالل قـرار جديـد، حيـدد مواعيـد هنائيـة         

ــب   ــى مطال ــد   حمــددة ويشــتمل عل ــه ال ب ــرتع ســالحه  بأن أن ي
ــتكلمني بوضـــوح،  ــر بعـــض املـ يف مناشـــدهتم  بالكامـــل. وذكـ

أعضاء اجمللـس أن يؤيـدوا إصـدار قـرار جديـد، أن الوقـت قـد        
حان ليواجه اجمللس مسؤولياته، مضيفني أنه يلزم احلفاظ علـى  
وحـــدة اجمللـــس، وخاصـــة إذا مـــا اقتضـــى األمـــر اســـتخدام       

ــوة ــن الو . )١٩٧(القـ ــتكلمني إىل أن مـ ــدة مـ ــار عـ اضـــح أن وأشـ
__________ 

)١٩٣(  S/PV.4717،  ــفحة ــفحة    ١١الصـ ــا)؛ والصـ ــوب أفريقيـ  ١٥(جنـ
(كنـــدا)؛  ٢٤(اهلنـــد)؛ والصـــفحة   ١٨(اجلزائـــر)؛ والصـــفحة  

 (فييت نام). ٤٠(إندونيسيا)؛ والصفحة  ٣٨والصفحة 

)١٩٤(  S/2003/215. 

)١٩٥(  S/PV.4717 ــفحة ــفحة  (ك ٣٣، الصــــــــ ــا)؛ والصــــــــ  ٤٣وبــــــــ
(السـودان)؛   ٣الصـفحة   ،,S/PV.4717 (Resumption 1)(لبنـان)؛ 

 (مالوي). ٢٣والصفحة 

)١٩٦(  S/PV.4717،  ١١الصفحة. 

)١٩٧(  S/PV.4717 ـــات ــفحتان   ٨-٦، الصفحـــــــــ ــت)؛ والصــ (الكويــ
 S/PV.4717(ألبانيا)؛ ٣٩-٣٨(أستراليا)؛ والصفحتان  ٢٣-٢٢
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العراق مل ميتثل وأن من الضروري حتديـد موعـد هنـائي واضـح     
عن األمل يف أن يتصرف اجمللـس   والضمان نزع سالحه وأعرب

. وذكر ممثـل الفلـبني أن العـراق يف    )١٩٨(على حنو حيفظ وحدته
، وأشـار إىل أنـه، رغـم مشـاطرة     إخالل مـادي بالتزاماتـه   ةحال

ــال الســالم، مــن الضــر    ــده اآلخــرين يف آم ســتعداد اال وريوف
  .)١٩٩(عليه  واحلفاظ احلقيقي الختاذ إجراء حاسم لصون السلم

ــؤرخ        ــه املـ ــاقتراح حكومتـ ــدا بـ ــل كنـ ــر ممثـ  ١٨وذكّـ
يوجـــه اجمللـــس إىل بغـــداد شــباط/فرباير، ورأى أنـــه ينبغـــي أن  

رســالة بالغــة الوضــوح بشــأن مــا هــو مطلــوب وذلــك مبطالبــة  
أن لالزمـة، و قيادة العراق باختاذ مجيـع قـرارات نـزع السـالح ا    

تقــدمي برنــامج العمــل علــى حنــو عاجــل، يف يطلــب إىل اللجنــة 
غضون أسبوع، مبا يف ذلك قائمة مهام نزع السالح الرئيسـية  

للعراق مدته ثالثة أسابيع لكـي   اهنائي احيدد موعدأن املتبقية؛ و
ــام     ــذ هــذه امله ــوم بتنفي ــه يق ــاطع أن ــبني بشــكل ق ــأي ذن ؛ وأن ي

ــــرض فيــــع الوســائل الالزمــــة لباســتخدام مج للــدول األعضــاء
االمتثــال، يف هنايــة املطــاف، مــا مل خيلــص علــى أســاس تقــارير  

  .)٢٠٠(أن حكومة العراق متتثلإىل املفتشني اجلارية 
احلـرص علــى  ودعـا ممثـل سويسـرا أعضـاء اجمللـس إىل        

تخذ على أساس الفصل السابع من ميثـاق  أن يشمل أي قرار ُي

__________ 

(Resumption 1)،  ــفحة ــفحة  (ا ٣الصـــ ــان)؛ والصـــ  ١٠ليابـــ
(التفيــــــــا)؛  ١١(اجلمهوريــــــــة الدومينيكيــــــــة)؛ والصــــــــفحة 

ــفحة (جورجيـــــا،  ١٣(الســـــلفادور)؛ والصـــــفحة   ١٢ والصـــ
(مجهوريــة مقــدونيا اليوغوســالفية     ٢١نيكــاراغوا)؛ والصــفحة   

 (كولومبيا). ٢٩السابقة)؛ والصفحة 

)١٩٨(  S/PV.4717 مجهورية  ٣٦(سنغافورة)؛ والصفحة  ٣٥، الصفحة)
 (تايلند). ٤الصفحة  ،S/PV.4717 (Resumption 1)ريا)؛ كو

)١٩٩(  S/PV.4717 (Resumption 1)،  ٥الصفحة. 

)٢٠٠(  S/PV.4717،  ٢٥الصفحة. 

فيــه جلميــع األطــراف بــاحترام   ال حتفــظ ااألمــم املتحــدة مطلبــ
  .)٢٠١(ين الدويلالقانون اإلنسا

وأشار ممثل العـراق، يف مجلـة أمـور، إىل أن الواليـات       
املتحدة واململكـة املتحـدة ال هتـدفان إىل نـزع السـالح بـل إىل       
االستيالء على النفط العراقي، والسيطرة على املنطقة، وإعـادة  

يوية على املـدى  رسم حدودها لضمان استمرار مصاحلهما احل
ــتراتيجي     ــرار االسـ ــذ القـ ــد اختـ ــراق قـ ــد أن العـ ــل. وأكـ الطويـ
بالتخلص من أسلحة الدمار الشـامل، وطالـب اجملتمـع الـدويل     

أصبحت وشيكة الوقـوع. ورفـض االدعـاءات    ‘‘ كارثة’’مبنع 
اليت عرضتها الواليات املتحدة وغريها، مشريا إىل االفتقـار إىل  

وأشكال أخرى مـن املعلومـات    استخدام وثائق مزورةاألدلة و
االســـتخبارية اخلاطئـــة. ويف هنايـــة اجللســـة، الحـــظ املمثـــل أن 
غالبية املتكلمني قد أعربـوا عـن تأييـدهم للتعـاون الـذي تبديـه       
حكومته مع عملية التفتيش. ورغم تأكيده أن العراق ال ميلك 

الـــزمن ’’أي أســـلحة للـــدمار الشـــامل، فقـــد شـــدد علـــى أن   
  .)٢٠٢(بالدليل على ذلك د اجملتمع الدويلكفيل بتزوي‘‘ وحده

 ١٩، املعقـــــــــــــودة يف )٢٠٣(٤٧٢١ويف اجللســـــــــــــة   
ــارس  ــتني   ٢٠٠٣آذار/م ، اســتمع اجمللــس إىل إحــاطتني إعالمي

ــة األمـــم املتحـــدة للرصـــد والتحقـــق    للـــرئيس التنفيـــذي للجنـ
والتفتيش وممثل للمـدير العـام للوكالـة الدوليـة للطاقـة الذريـة؛       

وممثــل العــراق واألمــني العــام   )٢٠٤(وأدىل مجيــع أعضــاء اجمللــس 
  ببيانات.

__________ 

 .٢٦املرجع نفسه، الصفحة   )٢٠١(

)٢٠٢(  S/PV.4717،  ــفحات  ،S/PV.4717 (Resumption 1)؛٦-٣الصـ
 .٣١-٣٠الصفحتان 

ن املناقشـة الـيت دارت يف   لالطالع على مزيد من املعلومـات بشـأ    )٢٠٣(
هـذه اجللسـة، انظـر الفصــل احلـادي عشـر، اجلـزء األول، الفــرع       

من امليثاق؛ واجلزء الرابع، الفرع باء،  ٣٩باء، فيما يتعلق باملادة 
 .٤٢فيما يتعلق باملادة 

 كانت كل من فرنسا وأملانيا ممثلة بوزير خارجيتها.  )٢٠٤(
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وأعرب الـرئيس التنفيـذي للجنـة عـن شـعوره بـاحلزن         
ــق     ألن  ــراق مل حتقـ ــل يف العـ ــن العمـ ــهر ونصـــف مـ ــة أشـ ثالثـ

التأكيدات الالزمة بشأن عـدم وجـود أسـلحة الـدمار الشـامل      
وغريها من األصناف احملظـورة يف العـراق، وأنـه مل يعـد هنـاك      

ــني وقـــت  ــام املفتشـ ــدو اآلن  ، أمـ ــكرية تبـ ــال العسـ وأن األعمـ
شـــعر باالرتيـــاح ألنـــه قـــال إنـــه يات الوقـــت ويف ذ وشـــيكة.

سـحب مجيـع مـوظفي     ، بتعاون مـن السـلطات العراقيـة،   أمكن
األمم املتحدة الدوليني، مبن فـيهم موظفـو جلنـة األمـم املتحـدة      

، للرصــد والتحقــق والتفتــيش والوكالــة الدوليــة للطاقــة الذريــة 
راق. وأشــار أيضــا إىل أن العــراق قــد قــدم عــدة بأمــان مــن العــ

ــة رســائل إضــافية   ــراف   بشــأن املســائل املعلق ــه جيــب االعت وأن
بتلـك اجلهـود. وأضـاف أن خــرباءه، يف الوقـت ذاتـه، وجــدوا      
ــدة       ــدم ســوى معلومــات جدي ــه، مــن حيــث اجلــوهر، مل تق أن

وفيمـــا يتعلـــق  يف حـــل املســـائل املتبقيـــة. ملســـاعدهتمحمـــدودة 
ــه ميكــن أن ينتقــي     بربنــامج العمــل املقــدم مــن اللجنــة، قــال إن

اجمللس بضع مسائل حللها يف غضون فتـرة زمنيـة حمـددة، رغـم     
أنه بغّض النظـر عـن النـهج املتبـع، فـإن النتـائج سـتتوقف علـى         

  .)٢٠٥(تعاون العراق الفعال من حيث اجلوهر
وأبلغ ممثل املدير العام للوكالـة الدوليـة للطاقـة الذريـة       

الوكالـــة قـــد متـــت إحالتـــه، وأنـــه  امج عمـــلاجمللــس بـــأن برنـــ 
ــودا     ال ــيكون موجـ ــام سـ ــدير العـ ــاح، وأن املـ ــاج إىل إيضـ حيتـ

  .)٢٠٦(ملناقشته يف أي وقت إذا رغب جملس األمن يف ذلك
ــرب    ــه   بعـــض وأعـ ــفهم ألنـ ــن أسـ ــاء اجمللـــس عـ أعضـ

ميكــن التوصــل إىل اتفــاق مــن شــأنه أن يتــيح االســتمرار يف   مل
ــة ســلمية،    ــراق بطريق ــزع ســالح الع ــى أرض   ن ــة عل وأن احلال

الواقع قد انتهت بأعمال التفتيش اليت تقـوم هبـا األمـم املتحـدة     
إىل طريــق مســدود. ويف الوقــت ذاتــه، أحــاط األعضــاء علمــا   

__________ 

)٢٠٥(  S/PV.4721،  ٤-٢الصفحات. 

 .٤رجع نفسه، الصفحة امل  )٢٠٦(

بقرار األمني العام سحب مجيع موظفي األمـم املتحـدة ضـمانا    
ــتمرار ســـالمة مجيـــع املـــوظفني وأمنـــهم. وشـــدد معظـــم    السـ

ــزم أن    ــه يل ــى أن ــتكلمني عل ــم املتحــدة وجملــس   امل تواصــل األم
األمــن أداء دور حمــوري يف الــرتاع العراقــي، ألهنمــا يــتحمالن   
املسؤولية الرئيسية عن السالم واألمن الدوليني. وأعـرب عـدد   
من املتكلمني أيضا علـن القلـق إزاء النتـائج اإلنسـانية للحـرب      
ــيش يف     ــات التفت ــتكلمني أن عملي يف العــراق. وأكــد معظــم امل

ــار األمــم  املتحــدة ســتظل أداة هامــة ملنــع انتشــار أســلحة       إط
  الدمار الشامل.

ورأى ممثلــو أملانيــا وفرنســا واالحتــاد الروســي والصــني   
مــا زال مــن املمكــن نــزع ســالح العــراق ســلميا، وخاصــة  هأنــ

بالتقيــد باملواعيــد النهائيــة احملـــددة يف برنــامج عمــل اللجنـــة،      
ل شـيلي إىل أنـه   .وأشار ممث)٢٠٧(وأعربوا عن تأييدهم هلذا النهج

فــذلك  ،مــن تعليــق عمليــة التفتــيشلــيس هنــاك مــا هــو أخطــر 
األداة  تلـك ميكـــــــن أن يثيــــــر الشكوك فيما يتعلق بصـالحية  

إذا أعـــرب عـــن القلـــق مـــن أنـــه للســـالم واألمـــن الـــدوليني. و
تبــــددت الثقــــة مبؤسســــات نــــزع الســــالح، فســــتفقد هــــذه 

  .)٢٠٨(ماملؤسسات قيمتها ولن تبقى ضامنا للسال
وأكد ممثال أملانيا واالحتاد الروسي أن سياسة التـدخل    

ال يوجـد أسـاس مـن    العسكري ال حتظى بأي مصـداقية، وأنـه   
وأضــاف  .)٢٠٩(بالوســائل العســكرية الــنظمامليثــاق خيــّول تغــيري 

ممثل املكسيك أن اجمللس هـو اهليئـة الوحيـدة الـيت أوكـل إليهـا       
. وأكد ممثـل فرنسـا   )٢١٠(الدويل احلق يف استخدام القوةاجملتمع 

أن احتــرام القــانون هــو حجــر الزاويــة يف النظــام الــدويل وأنــه   
__________ 

(فرنسـا)؛   ٦(أملانيا)؛ والصـفحة   ٦-٤املرجع نفسه، الصفحات   )٢٠٧(
 (الصني). ٢٢(االحتاد الروسي)؛ والصفحة  ٩والصفحة 

 .٢١املرجع نفسه، الصفحة   )٢٠٨(

(االحتـاد   ١٠(أملانيا)؛ والصـفحة   ٦-٥املرجع نفسه، الصفحتان   )٢٠٩(
 الروسي).

 .١٥املرجع نفسه، الصفحة   )٢١٠(
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يلــزم أن ينطبــق حتــت كافــة الظــروف، وال ســيما حــني يتعلــق  
ــة      ــرى أيضــا أن اللجن ــه ي ــوة. وأضــاف أن األمــر باســتخدام الق

أن ُيحتـذى يف إنشـاء هيئـة دائمـة لـرتع       ضربت منوذجا ينبغـي 
حــدة، هبــدف تســوية األزمــات  الســالح برعايــة مــن األمــم املت 

. والحـــظ ممثـــل اجلمهوريـــة العربيـــة )٢١١(املماثلـــة يف املســـتقبل
ــة أعضــاء اجمللــس قــد رفضــوا فكــرة اعتمــاد     الســورية أن غالبي
مشروع قرار يأذن باسـتخدام القـوة، ممـا جيعـل اسـتعمال حـق       
النقض من جانب أي بلد غـري ضـروري. وأشـار أيضـا إىل أن     

لــس يتضــمن تعليقــات مــن األعضــاء احملضــر احلــريف جللســة اجمل
الـــذين يعجلـــون بشـــن احلـــرب، تؤكـــد اعتقـــادهم أن القـــرار  

) ال يســمح بتوجيــه ضــربة إىل العــراق دون     ٢٠٠٢( ١٤٤١
  .  )٢١٢(الرجوع إىل اجمللس

ــن         ــبانيا إن صــدام حســني مســؤول ع ــل إس ــال ممث وق
عمليات التفتـيش، بسـبب سياسـته املسـتمرة يف اخلـداع       وقف

ــار ’’لتعطيــل، بعــد أن واإلخفــاء وأســاليب ا  علــينبشــكل اخت
مــع مطالـب جملـس األمــن.    وهــو مـا يتنـاىف  ، ‘‘طريـق املواجهـة  

وفيما يتعلق مبشروعية اسـتخدام القـوة ضـد العـراق، أكـد أنـه       
ــد، ألن    ــرار جديــ ــدار قــ ــا إصــ ــروري قانونــ ــن الضــ  لــــيس مــ

ــربط    اســتخدام ــتناد إىل ال ــل باالس ــيها حتــدد بالفع ــني  املنطق ب
 ٦٨٧) و١٩٩٠( ٦٧٨و) ١٩٩٠( ٦٦٠القـــــــــــــــــــــرارات 

ــيت ا٢٠٠٢( ١٤٤١) و١٩٩١( مبوجــب الفصــل   تختــذ)، ال
) قـــد ١٩٩٠( ٦٦٠الســـابع. وأوضـــح أن اجمللـــس يف القـــرار 

اعترب غزو العراق للكويـت انتـهاكا للسـالم واألمـن الـدوليني،      
) قــد أعلــن وقفــا   ١٩٩١( ٦٨٧ورغــم أنــه مبوجــب القــرار    

شــروط الــيت إلطــالق النــار، فإنــه ارهتــن باالمتثــال لعــدد مــن ال 
ومـن مث يكـون   يرتبط معظمهـا بـرتع أسـلحة الـدمار الشـامل.      

)، الـذي  ١٩٩٠( ٦٧٨القرار قد علق ) ١٩٩١( ٦٨٧القرار 

__________ 

 (فرنسا). ٧-٦املرجع نفسه، الصفحتان   )٢١١(

 .١١املرجع نفسه، الصفحة   )٢١٢(

. وظــل ولكنــه مل يبطــل مفعولــه كــان خيــول اســتخدام القــوة،  
 ١٤٤١القرار  وذكّر به، ساريا) ١٩٩٠( ٦٧٨حمتوى القرار 

ال العـراق  اجمللـس مبوجبـه بـأن عـدم امتثـ      قـرّ أ)، الذي ٢٠٠٢(
شكل هتديدا للسالم واألمن الـدوليني، وأشـار إىل أن السـالم    ي

ــد أ    ــراق ق ــرر أن الع ــة، وق ــد إىل املنطق ــال مل يع  خفــق يف االمتث
لغاية للمطالـب الـيت   وظل عاجزا عن االمتثال على حنو خطري ل

ــه ا ــها عليـ ــا أن  )٢١٣(جملتمـــع الـــدويلفرضـ . وأكـــد ممثـــل بلغاريـ
امـل ونشـط ودون شـروط    العراق، برفضـه االمتثـال بشـكل ك   

ــال     ــرية لالمتثـ ــته األخـ ــام فرصـ ــل يف اغتنـ ــد فشـ ــني، قـ للمفتشـ
. وشدد ممثـل اململكـة املتحـدة علـى     )٢١٤(للقرارات ذات الصلة

ــدويل     ــانون الـ ــا للقـ ــيكون وفقـ ــده سـ ــذه بلـ ــل يتخـ أن أي عمـ
وباالستناد إىل قرارات القـانون الـدويل وقـرارات اجمللـس ذات     

  .)٢١٣(الصلة
ون عن قلقـه إزاء التعليـق الفعلـي    وأعرب ممثل الكامري  

لربنامج النفط مقابل الغذاء، واقترح أن جتتمـع جلنـة اجلـزاءات    
بأسرع مـا ميكـن لكـي تعتمـد أي تـدابري طارئـة مطلوبـة علـى         

  .)٢١٥(الصعيد اإلنساين
والحظ ممثل الواليـات املتحـدة أن النظـر يف مشـروع       

مـع   برامج العمل، الذي ميثل جدول أعمال اجللسـة، ال يتسـق  
الواقـع  ’’) و٢٠٠٢( ١٤٤١مسألة عدم امتثال العراق للقـرار  

وأعـــرب عـــن القلـــق إزاء االحتياجـــات  ‘‘. احلـــايل يف امليـــدان
اإلنســانية للعــراق وذكــر أن بلــده خيطــط علــى مســتوى مجيــع  
الوكــاالت املختصــة التابعــة للواليــات املتحــدة ودعمــا جلهــود  

ــة واســت     ــات احملتمل ــم املتحــدة حتســبا للمتطلب ــدمي األم عدادا لتق
الغــوث الضــروري يف أســرع وقــت ممكــن. وأشــار أيضــا إىل    
أمهيــة اإلبقــاء علــى عمــل برنــامج الــنفط مقابــل الغــذاء، وأبلــغ  

__________ 

 .٢٠-١٨املرجع نفسه، الصفحات   )٢١٣(

 .٢٣املرجع نفسه، الصفحة   )٢١٤(

 .١٨املرجع نفسه، الصفحة   )٢١٥(
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اجمللس بـأن وفـده سـيقدم مشـروع قـرار إنسـاين مـن شـأنه أن         
  .)٢١٦(يكفل استمرار الربنامج

وأكـــد ممثـــل العـــراق جمـــددا أن بلـــده مل يعـــد ميتلـــك    
وأن الواليات املتحدة واململكة املتحدة  أسلحة للدمار الشامل

قــد عجزتــا عــن إثبــات أي مــن االدعــاءات بعكــس ذلــك منــذ 
). وأعـــرب عـــن اعتقـــاده بـــأن ٢٠٠٢( ١٤٤١اختـــاذ القـــرار 

الدوافع الفعلية هلذين البلدين، وهي احتالل العراق والسـيطرة  
اع املقبـــل رتعلــى آبـــاره النفطيـــة، قـــد انكشـــفت اآلن وأن الـــ 

برز املمثل اآلثار اإلنسـانية الرهيبـة ألي نـزاع،    سيبني ذلك. وأ
وطالــب اجمللــس بتجديــد عمــل برنــامج الــنفط مقابــل الغــذاء،   
وذلــك حتديــدا لضــمان عــدم تعــرض شــحنة الســلع اإلنســانية    
املتفق عليها اليت يف طريقها إىل العـراق، الـيت تصـل قيمتـها إىل     

  .)٢١٧(باليني دوالر ملزيد من التأخري ١٠
العام أعضاء اجمللس شعورهم باألسـف  وشاطر األمني   

ــأن    ــتمكن مـــن التوصـــل إىل موقـــف موحـــد بشـ ــدم الـ إزاء عـ
الــيت جرهتــا عليــه العــراق. وأشــار إىل معانــاة الشــعب العراقــي  

خالل العقدين السابقني حربان كبريتـان وأكثـر مـن عقـد مـن      
على وشك االنـدالع  قال إن الرتاع الذي واجلزاءات املنهكة، 

. وأعـــرب مـــور ســـوءا يف األجـــل القريـــبأن يزيـــد األ ميكـــن
فــــي الـرأي    همعـــ أعضـاء اجمللـس   يتفـق  كذلك عن أمله يف أن 

للتخفيــف مــن آثــار   الوســعكــل مــا يف  بــذل ينبغــيعلــى أنــه 
ــة  ’’ ــة احملدق ــذه الكارث ــأن املســؤولية   ‘‘. ه ــر ب ــة  وذكّ عــن محاي

علـى عـاتق    مبوجب القانون الدويل تقـع  اعاترتاملدنيني أثناء ال
السـكان يف   رفـاه املتحاربة؛ كما تقع املسـؤولية عـن   األطراف 

علـى عـاتق سـلطة    تقـع  أي منطقة ختضع لالحتالل العسـكري  
بيــد أن األمــني العــام شــدد علــى أن األمــم املتحــدة  االحــتالل.

تعكـف   ستقوم بكل ما يف وسعها للمسـاعدة، وأهنـا يف الواقـع   
__________ 

 .١٧-١٦املرجع نفسه، الصفحتان   )٢١٦(

 .٢٧-٢٥املرجع نفسه، الصفحات   )٢١٧(

ار . وأشــمنــذ فتــرة علــى اإلعــداد ملواجهــة هــذه احلالــة الطارئــة
أيضا إىل أنه سيعد مقترحات بشأن سبل تعديل برنامج الـنفط  
مقابــــل الغــــذاء للــــتمكني مــــن اســــتئنافه لكــــي ينظــــر فيهــــا  

  .)٢١٨(اجمللس

موجهـة إىل   ٢٠٠٣آذار/مـارس   ٢٤رسالة مؤرخة وب  
، طلب ممثل العـراق، بصـفته رئيسـا جملموعـة     )٢١٩(رئيس اجمللس

ــارس    ــهر آذار/مـ ــة لشـ ــدول العربيـ ــموبا ٢٠٠٣الـ ــدول سـ  الـ
األعضاء يف جامعة الـدول العربيـة، مـع حتفـظ الكويـت، عقـد       

-وقـف العـدوان األمريكـي   شـأن  جلسة عاجلة جمللس األمـن ب 
خارج احلـدود الدوليـة    فورالقوات الغازية اب لربيطاين وسحا

للعراق، وإعـادة تأكيـد سـيادته واسـتقالله السياسـي وسـالمته       
  الداخلية. اإلقليمية، ومنع مجيع الدول من التدخل يف شؤونه

موجهـة إىل   ٢٠٠٣آذار/مـارس   ٢٤رسالة مؤرخة وب  
رئـيس مكتـب    هبصـفت ، طلـب ممثـل ماليزيـا،    )٢٢٠(رئيس اجمللس

ر إىل جملـس األمـن أن ينظـ    ،التنسيق التابع حلركة عدم االحنيـاز 
عقــد نقــاش مفتــوح بشــأن احلالــة بــني العــراق   يف علــى عجــل 
  .والكويت
 ٢٦يـــومي  )٢٢١(للمجلـــس ٤٧٢٦وعقـــدت اجللســـة   

اســــتجابة للطلــــبني الــــواردين يف  ٢٠٠٣آذار/مــــارس  ٢٧ و
__________ 

 .٢٨-٢٧املرجع نفسه، الصفحتان   )٢١٨(

)٢١٩(  S/2003/362. 

)٢٢٠(  S/2003/363. 

لالطالع على مزيد من املعلومـات بشـأن املناقشـة الـيت دارت يف       )٢٢١(
هـذه اجللسـة، انظـر الفصــل احلـادي عشـر، اجلـزء األول، الفــرع       

من امليثاق؛ واجلزء الرابع، الفـرع بـاء    ٣٩باء، فيما يتعلق باملادة 
، الفـرع بـاء، فيمـا يتعلـق     ؛ واجلـزء التاسـع  ٤٢فيما يتعلق باملـادة  

؛ والفصــل الثــاين عشــر، اجلــزء األول، الفــرع ألــف،   ٥١باملــادة 
)؛ واجلـزء األول، الفـرع بـاء،    ٢(١، فيمـا يتعلـق باملـادة    ٣احلالة 
)؛ واجلـزء األول، الفـرع هـاء،    ٤(٢، فيما يتعلـق باملـادة   ٥احلالة 
لـف،  )؛ واجلـزء الثـاين، الفـرع أ   ٧(٢، فيما يتعلق باملادة ٩احلالة 
 .٢٤، فيما يتعلق باملادة ١٩احلالة 
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الرسالتني املذكورتني آنفا، اللتني أدرجتا يف جدول األعمـال.  
ــات وأدىل  ــع أعضــاء ا ببيان ــسمجي ــا   جملل ــو إثيوبي ، وكــذلك ممثل

ــتني و ــيا  واألردن األرجنـــــ ــا وإندونيســـــ ــتراليا وألبانيـــــ وأســـــ
وبولندا  يسلندا والربازيلأووأوروغواي وأوزبكستان وأوغندا 
وجامايكا ليشيت  - وتيموروبيالروس وتايلند وتركيا وتونس 

ومجهوريـة  واجلماهريية العربيـة الليبيـة   وجزر مارشال واجلزائر 
واجلمهوريــــة ومجهوريــــة ترتانيــــا املتحــــدة إيــــران اإلســــالمية 

ــة     ــة الو الدميقراطيـ ــا ومجهوريـ ــة كوريـ ــة ومجهوريـ الدومينيكيـ
ــة مقــدونيا اليوغو  ــوب  الشــعبية ومجهوري ســالفية الســابقة وجن

ــا  ــا وجورجيـ ــا أفريقيـ ــري النكـ ــلفادور وسـ ــلوفاكيا والسـ وسـ
ــلوفينيا  ــراق   وســـ ــرا والعـــ ــودان وسويســـ ــنغافورة والســـ وســـ

وكنــدا وقريغيزســتان وفييــت نــام وفرتويــال وغواتيمــاال وغينيــا 
والتفيــا وكينيــا وكولومبيــا والكويــت  وكوســتاريكا وكوبــا 
ــان  ــا  ولبن ــاوليختنشــتاين وليتواني ــة عــن حركــة   وماليزي (بالنياب

ــاز)    ــدم االحنيـ ــدان عـ ــرب  بلـ ــر واملغـ ــة  ومصـ ــة العربيـ واململكـ
ــيوس   ــا وموريشــ ــعودية ومنغوليــ ــاراغوا  الســ ــرويج ونيكــ والنــ

 واليــات ميكرونيزيــا املوحــدةوهنــدوراس وونيوزيلنــدا واهلنــد 
، ))٢٢٢((بالنيابـة عـن االحتـاد األورويب    واليونان واليمن واليابان

ــام و    ــني الع ــن األم ــفضــال ع ــدائمنيراقبامل ــدول  ني ال ــة ال  جلامع
  .وفلسطنيالعربية 

وأعرب األمني العام يف بيانه االسـتهاليل عـن األسـف      
اجلهـــود املكثفـــة للتوصـــل إىل حـــل ســـلمي، مـــن خـــالل  ألن 

عــدم متكــن اجمللــس مــن اجمللــس، مل تكلــل بالنجــاح. وأكــد أن 
االتفـاق يف وقـت سـابق مجاعيـا علــى مسـار عملـه يلقـي عليــه        

شــهد يريــد أن وأضــاف أن اجملتمــع الــدويل يأكــرب. اليــوم عبئــا 
ــن       ــن، مـ ــن. ولكـ ــت ممكـ ــرع وقـ ــرب يف أسـ ــذه احلـ ــة هلـ هنايـ

بــذل كــل مــا هــو مســتطاع    ،الضــروري فيمــا متضــي احلــرب 
__________ 

أعربت إسـتونيا وأيسـلندا وبلغاريـا وبولنـدا وتركيـا واجلمهوريـة         )٢٢٢(
التشيكية ورومانيا وسلوفاكيا وسلوفينيا وقربص والتفيا وليتوانيا 

 ومالطة وهنغاريا عن تأييدها للبيان.

املــدنيني فضــال عــن اجلرحــى وأســرى احلــرب الســكان حلمايــة 
، وفقــا للقــانون اإلنســاين الــدويل، وخباصــة   مــن كــال اجلــانبني 

. وأكد من جديد أيضـا ضـرورة االتفـاق    اتفاقية جنيف الرابعة
بــني أعضــاء اجمللــس علــى كيفيــة تعــديل برنــامج الــنفط مقابــل  
الغذاء. وفيما يتعلـق باملسـتقبل، أشـار إىل أنـه سـيلزم أن حيـدد       
اجمللــس أيضـــا أســـاليب تلبيــة االحتياجـــات العديـــدة للشـــعب   
العراقي، أيا كانت نتيجة احلرب، وما هو مطلـوب مـن األمـم    

فهـي حباجـة إىل تفـويض مـن اجمللـس      فسها أن تفعله. املتحدة ن
بشأن أي شيء يتجاوز اإلغاثة اإلنسانية الصـرفة. ويف اخلتـام،   

وحــدة ’’حــث األمــني العــام اجمللــس علــى أن يعيــد اكتشــاف   
ــى     ‘‘ القصــد ــا عــن خشــيته مــن أن يترتــب عل ــه، معرب يف عمل

علــى االنقســامات العميقــة، إن مل يــتم رأهبــا، عواقــب وخيمــة 
    .)٢٢٣(ام الدويل والعالقات بني الدولالنظ

العــدوان العســكري ’’وأبلــغ ممثــل العــراق اجمللــس بــأن   
 آذار/ ٢٠ يفبــدأ  ‘‘األمريكــي الربيطــاين الواســع علــى العــراق

آنـذاك أن هـدف هـذا     الواليات املتحـدة رئيس مارس، وأعلن 
. وذكّــر العــدوان هــو احــتالل العــراق وتغــيري نظامــه السياســي 

ويل من جملس األمن باستخدام القوة مـن قبـل   ال يوجد ختبأنه 
ــا    ــة وبريطاني ــات املتحــدة األمريكي ــرار أو ،الوالي  ١٤٤١ن الق

 ، األمر الذي أكدته كـل مـن  ) مل يسمح بذلك مطلقا٢٠٠٢(
، عنــد اختــاذ هــذا القــرار  اململكــة املتحــدة والواليــات املتحــدة 

م أجندة خفية وال ختـويال آليـا باسـتخدا   ’’نه ال يتضمن إ فقالتا
خرقا ماديا فاضـحا   يشكلالغزو العسكري وأكد أن  .‘‘القوة

)، ٧ و ٤الفقرتـان  ( ٢، ال سيما املادة مليثاقاللقانون الدويل و
 لزمــتأ ، الــيتبــالعراق قــرارات جملــس األمــن ذات الصــلة   ول

ســيادة العــراق  األعضــاء بــاحترام مجيعهــا دون اســتثناء الــدول 
إن العــامل يــدرك وقــال  ووحــدة أراضــيه. واســتقالله السياســي

احـــتالل ’’دوان والغـــزو هـــو الســـبب احلقيقـــي للعـــ جيـــدا أن

__________ 

)٢٢٣(  S/PV.4726،  ٥-٣الصفحات. 
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، والســـــيطرة علـــــى ثروتـــــه   وإعـــــادة اســـــتعماره  العـــــراق،
ــة ــم ا  ‘‘.النفطيـ ــا األمـ ــفة   ودعـ ــذلك، واجمللـــس بصـ ــدة كـ ملتحـ
إىل إدانة الغزو والعـدوان واملطالبـة بوقفـه دون قيـد أو      خاصة،

أعضـــاء شـــرط علـــى الفـــور. ووجـــه االهتمـــام إىل مـــداوالت 
ــب   ــأن اجلوانـ ــانية’’اجمللـــس بشـ ــدوان ‘‘ اإلنسـ ــن  للعـ ــدال مـ بـ

، ورأى أن يوجـه اجمللـس اهتمامـه أوال    ‘‘العسكرية’’اجلوانب 
وقبـــل كـــل شـــيء إىل وقـــف احلـــرب العدوانيـــة ألهنـــا ســـبب  
املشاكل اإلنسـانية. ويف اخلتـام، شـدد علـى أن شـعب العـراق       

اليـات  سيقاوم وسيدفع الـثمن بدمائـه مـن أجـل أن ُيخـرج الو     
  .)٢٢٤(املتحدة من العراق

ــة،    ــتكلمني  وخــــــالل املناقشــــ ــم املــــ أعــــــرب معظــــ
ـــ  عــــن ديدة لفشــــل اجلهــــود الــــيت  شــــعورهم خبيبــــة أمــــل شـ

كمـــــا أبـــــرزوا  .لتجنـــــب احلـــــرب يف ذلـــــك البلـــــد ُبـــــذلت
ــرورة ــال    ضـــ ــراق وامتثـــ ــانية يف العـــ ــة اإلنســـ ــة احلالـــ معاجلـــ

ــعمج ــرتاع الل يــــ ــراف الــــ ــانون  أطــــ ــا مبوجــــــب القــــ تزاماهتــــ
ــاين ــدو اإلنسـ ــدد  الـ ــتكلمني جمـ ــم املـ ــد معظـ ــذلك  ايل. وأكـ كـ
ــرورة ــالمته    ضـــ ــيادته وســـ ــراق وســـ ــتقالل العـــ ــرام اســـ احتـــ
ــة،اإلقليم ــراق  مشــددين بصــفة خاصــة علــى حــق شــعب    ي الع

ــه،    أن يف ــكل حكمـ ــي وشـ ــريه السياسـ ــار مصـ ــه يف  خيتـ وحقـ
كلمني وكررت غالبية املـت  لده.السيطرة على املوارد الطبيعية لب
املؤسســة الــيت ملتحــدة بوصــفها ا تأكيــد الــدور احملــوري لألمــم 

الــدوليني. وأبــرزوا ضــرورة أن تواصــل  تكفــل الســالم واألمــن
ين إىل ثناء األزمـة احلاليـة وبعـدها، مشـري    يف أ أداء دور حموري

ــة   منظومــة األمــم املتحــدة   أن متلــك قــدرة فريــدة وخــربة عملي
ول اخلارجـــة مـــن نزاعـــات. وشـــدد تنســـيق املســـاعدة للـــد يف

ــم ــى   معظ ــتكلمني عل ــي الســماح للحــرب بــأن     أنــهامل ال ينبغ
دئ والقـــــــيم الـــــــيت وردت يف إىل احنســـــــار املبـــــــا تـــــــؤدي

__________ 

)٢٢٤(  S/PV.4726  و؛ ٧-٥، الصـفحات S/PV.4726 (Resumption 1) ،
 .٤٥-٤٣الصفحات 

ــاق. وء علـــى افتقـــار اجمللـــس إىل   وســـلط بعضـــهم الضـــ   امليثـ
ــدة ــفوفه   الوحـــــــ ــادة توحيـــــــــد صـــــــ ــه إىل إعـــــــ وحاجتـــــــ
ــمان ــة لضـــــ ــدة    إمكانيـــــ ــم املتحـــــ ــام اجمللـــــــس واألمـــــ قيـــــ

  السريعة وتلبية احتياجات الشعب العراقي.  الستجابةبا
كـــــبري مـــــن املـــــتكلمني أنـــــه كـــــان     دد ورأى عـــــ  
ــي ــتمر  ينبغـ ــماح باسـ ــا كانـــت   السـ ــيش ألهنـ ــات التفتـ ار عمليـ
عـــاون بشـــكل بـــدأت تـــأيت بنتـــائج وألن العـــراق كـــان يت قـــد
الوفـود علـى    عـدد مـن  . وشـدد  )٢٢٥(بالفعل مع املفتشـني  نشط

أن احلــرب قــد اضــطُلع هبــا دون إذن مــن جملــس األمــن، يف       
ــدويل وامل   ــانون الـ ــادئ القـ ــهاك ملبـ ــالبوا اجمللـــس  انتـ ــاق، وطـ يثـ

باستخدام سلطته لوقف العمل العسكري والعـودة إىل العمليـة   
متعددة األطراف يف حماولة لتسـوية املسـألة. وأكـد الكـثري مـن      
تلــك الوفــود جمــددا أمهيــة مبــادئ عــدم اســتخدام القــوة وعــدم 
التـدخل يف الشــؤون الداخليـة للــدول. وأشـار عــدة منــتكلمني    

لــيس هلــا أســاس يف ‘‘ الضــربات الوقائيـة ’’أيضـا إىل أن نظريــة  
. وأكد ممثل اجلمهورية العربية السورية أن )٢٢٦(القانون الدويل

__________ 

)٢٢٥(  S/PV.4726 ماليزيا بالنيابة عـن حركـة بلـدان عـدم      ٩، الصفحة)
 ١١(جامعة الدول العربية)؛ والصـفحة   ١٠االحنياز)؛ والصفحة 

ــفحة  ــر)؛ والصـ ــفحة  ١٥(اجلزائـ ــر)؛ والصـ ــيمن)؛  ١٦(مصـ (الـ
 ٢٤ة (اجلماهرييــــة العربيـــة الليبيــــة)؛ والصــــفح  ٢٠والصـــفحة  

ــا)؛ والصــفحة   ٢٥(إندونيســيا)؛ والصــفحة   ٢٦(جنــوب أفريقي
(جامايكـــا)؛  ٤٠(اهلنـــد)؛ والصـــفحة  ٢٩(كوبـــا)؛ والصـــفحة 

ــفحة  ــفحة    ٤١والصـ ــالمية)؛ والصـ ــران اإلسـ ــة إيـ  ٤٤(مجهوريـ
(موريشـيوس)؛   ٤٧(تونس)؛ والصـفحة   ٤٥(لبنان)؛ والصفحة 

S/PV.4726 (Resumption 1)،  ــة ترتان ١١الصــفحة يــا (مجهوري
(باكســتان)؛  ٢٥(كينيــا)؛ والصــفحة  ٢١املتحــدة)؛ والصــفحة 

ــفحة  ــفحة    ٣٣والصـ ــي)؛ والصـ ــاد الروسـ ــني،  ٣٥(االحتـ (الصـ
  (اجلمهورية العربية السورية). ٤٠فرنسا)؛ والصفحة 

(ماليزيـــا بالنيابـــة عـــن حركـــة بلـــدان عـــدم   ٩، الصـــفحة 4726  )٢٢٦(
 (جامعــــة الــــدول العربيــــة)؛ ١١-١٠االحنيــــاز)؛ والصــــفحتان 

(مصر)؛  ١٥-١٤(اجلزائر)؛ والصفحتان  ١٤-١٢والصفحات 
(اجلماهرييــــة  ٢١-٢٠(الــــيمن)؛ والصــــفحتان  ١٦والصــــفحة 

(إندونيسـيا)؛ والصـفحتان    ٢٤-٢٣العربية الليبية)؛ والصفحتان 
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احلــرب لــيس هلــا مــا يربرهــا ألهنــا ال تســتهدف إزالــة أســلحة    
الدمار الشامل يف العراق، ألن املفتشني قد أكدوا عدم وجـود  

وأضــاف أن اهلــدف يتمثــل يف  أي أدلــة علــى هــذه األســلحة.  
ــتالل ــتغالل،    احـ ــة واالسـ ــة للهيمنـ ــاع املنطقـ ــراق، وإخضـ العـ

ــار      ــلحة دمــ ــل أســ ــك بالفعــ ــيت متلــ ــرائيل، الــ ــاعدة إســ ومســ
    .)٢٢٧(شامل

وأكــد متكلمــون آخــرون أن العــراق مل يقــم طوعــا        
برتع سالحه والتخلي عما لديه من أسلحة الدمار الشـامل أو  

)، الذي اشتمل علـى  ٢٠٠٢( ١٤٤١االمتثال ألحكام القرار 
يف حـال عـدم االمتثـال، اسـتنادا     ‘‘ عواقب وخيمة’’حتذير من 

إىل الفصــل الســابع مــن امليثــاق، وأشــار إىل مســؤولية حكومــة 
ورأت عدة وفـود أن عـدم القيـام    . )٢٢٨(العراق عن أي عواقب

__________ 

ــفحتان    ٢٦-٢٥ ــا)؛ والصـ ــوب أفريقيـ ــا)؛  ٢٨-٢٧(جنـ (كوبـ
ــفحتان  ــفحتان   ٣٥-٣٤والصــــ ــل)؛ والصــــ  ٣٨-٣٧(الربازيــــ
(فييــت  ٣٩(الســودان)؛ والصــفحة  ٣٨الصــفحة (سويســرا)؛ و

 ٤٢-٤١(جامايكـا)؛ والصـفحتان    ٤١-٤٠نام)؛ والصـفحتان  
(لبنـان)؛ والصـفحة    ٤٤(مجهورية إيران اإلسـالمية)؛ والصـفحة   

ــفحة   ٤٥ ــونس)؛ والصـ ــفحة   ٤٧(تـ ــيوس)؛ والصـ  ٤٨(موريشـ
 ٥٩(فرتويــال)؛ والصــفحة   ٥٨-٥٧(بــيالروس)؛ والصــفحتان  

 S/PV.4726 (Resumptionاطيـة الشـعبية)؛   (مجهوريـة الو الدميقر 

(اململكــة العربيــة   ٩(ليختنشــتاين)؛ والصــفحة   ٢الصــفحة  ،(1
(مجهورية ترتانيا املتحـدة)؛ والصـفحة    ١١السعودية)؛ والصفحة 

ــتان) ١٩(فلســطني)؛ والصــفحة   ١٢ )؛ والصــفحتان  (قريغيزس
(الصــني، فرنســا)؛  ٣٥(االحتــاد الروســي)؛ والصــفحة  ٣٤-٣٣

 (اجلمهورية العربية السورية). ٤٠-٣٩ان والصفحت

)٢٢٧(  S/PV.4726 (Resumption 1)،  ٤٠الصفحة. 

)٢٢٨(  S/PV.4726،  (سـنغافورة)؛   ٣١(بولندا)؛ والصفحة  ٣٠الصفحة
(اليابـــان)؛  ٤٨(مجهوريـــة كوريـــا)؛ والصـــفحة  ٤٣والصـــفحة 
(مجهوريـــة مقـــدونيا اليوغوســـالفية الســـابقة)؛     ٥٠والصـــفحة 
ــفحة  ــفحة  (جورج ٥١والصــ ــا)؛ والصــ ــتان)؛  ٥٢يــ (أوزبكســ

(نيكــــــاراغوا)؛   ٥٣(التفيــــــا)؛ والصــــــفحة    ٥٢والصــــــفحة 
(أيسـلندا)؛ والصـفحتان    ٥٨(ألبانيـا)؛ والصـفحة    ٥٦ والصفحة

 ٧الصــفحة  ،S/PV.4726 (Resumption 1)(منغوليــا)؛  ٦٠-٥٩
ــا املوحــدة  ( ١٠(الســلفادور)؛ والصــفحة   ــات ميكرونيزي )؛ والي

بعمــل ضــد النظــام العراقــي كــان يرقــى إىل التســامح مــع عــدم 
االمتثال لقرارات اجمللس. وشددوا علـى أن عـدم اختـاذ إجـراء     

ع سالح النظام العراقي بطريقة فعالـة يكـون خطـأ سياسـيا     لرت
وعسكريا ومـن شـأنه أن يـؤدي إىل مزيـد مـن تقـويض سـلطة        

مني رأيـا مفـاده أن   وأبدى عـدد مـن املـتكل    .)٢٢٩(األمم املتحدة
أن ئتالف متفقة مع القانون الدويل، وأشـاروا إىل  إجراءات اال

ــرارات   ١٤٤١ ) و١٩٩١( ٦٨٧ ) و١٩٩٠( ٦٧٨القـــــــــــ
) تعطــي ســلطة اســتخدام القــوة لتجريــد العــراق مــن   ٢٠٠٢(

أســلحة الــدمار الشــامل وإعــادة الســالم واألمــن الــدوليني إىل   
ــة ــده       .)٢٣٠(املنطق ــان وف ــا ك ــه، بينم ــنغافورة أن ــل س ــر ممث وذك

يفضل أن يأذن اجمللـس صـراحة بالقيـام بعمـل عسـكري، فقـد       
شعر بأن العجـز عـن التوصـل إىل توافـق يف اآلراء ال ميكـن أن      

، بــالنظر إىل تــاريخ العــراق   )٢٣١(خــذ ســببا لعــدم التصــرف   يت
الطويل من االستخفاف بقرارات اجمللس. وأعـرب ممثـل جـزر    
مارشال عن تأييده لألهداف النهائيـة للعمليـة يف العـراق، الـيت     

سـالحه   عتتمثل يف كفالـة امتثـال العـراق اللتزاماتـه بشـأن نـز      
األرجنـتني   . وقـال ممثـل  )٢٣٢(إعادة السـيادة علـى البلـد لشـعبه    و

__________ 

(أوغنـــدا)؛  ١٦يت)؛ والصـــفحة ليشـــ -(تيمـــور  ١٤والصـــفحة 
ــفحة  ــفحة    ١٧والصــ ــا)؛ والصــ ــري النكــ ــا)؛  ١٩(ســ (إثيوبيــ
(إســـبانيا)؛  ٣٦(اململكـــة املتحـــدة)؛ والصـــفحة  ٢٨والصـــفحة 
 (بلغاريا). ٣٨والصفحة 

)٢٢٩(  S/PV.4726 (اســتراليا)؛  ٣٣(بولنــدا)؛ والصــفحة  ٣٠، الصــفحة
(اليابـــان)؛  ٤٩(مجهوريـــة كوريـــا)؛ والصـــفحة  ٤٢والصـــفحة 

(مجهوريـــة مقـــدونيا اليوغوســـالفية الســـابقة)؛     ٥٠الصـــفحة و
ــفحة  ــفحة   ٥١والصــــ ــا)؛ والصــــ ــلندا)؛  ٥٨(جورجيــــ (أيســــ

S/PV.4726 (Resumption 1)،   (ليتوانيـا)؛ والصــفحة   ٦الصـفحة
 ).واليات ميكرونيزيا املوحدة( ١٠

)٢٣٠(  S/PV.4726 مجهوريـة   ٥٠(اسـتراليا)؛ والصـفحة    ٣٣، الصفحة)
 ،S/PV.4726 (Resumption 1)ية الســابقة)؛ مقــدونيا اليوغوســالف

 ٢٨)؛ والصــفحة  واليــات ميكرونيزيــا املوحــدة  ( ١٠الصــفحة 
 (اململكة املتحدة).

)٢٣١(  S/PV.4726،  ٣٢-٣١الصفحتان. 
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ــه يف نطــاق      ــه بينمــا ميثــل اســتخدام القــوة مــالذا أخــريا، وإن إن
منظومة األمم املتحدة ال بد من أن يأذن به اجمللس، فإن وفـده  

املناقشة القانونية والسياسية بشـأن مشـروعية الصـراع    يرى أن 
 ‘‘اجمللـــس تقســـيم وشـــلّ’’املســـلح ســـتؤدي مـــرة أخـــرى إىل 

  .  )٢٣٣(عب العراقلشاحلالة اإلنسانية  نوصرفه ع
والحظ عدة متكلمني أيضـا احلاجـة إىل منـع الكارثـة       

اإلنســـــانية يف العـــــراق، ونـــــادوا لـــــذلك، يف مجلـــــة أمـــــور، 
ابـل الغـذاء، أو بتعديلـه    باالستئناف الفوري لربنـامج الـنفط مق  

وعلـى العكـس    .)٢٣٤(إلتاحة تدفق اللوازم اإلنسانية دون إعاقة
ة الليبيـــة أن شـــعب مـــن ذلـــك، رأى ممثـــل اجلماهرييـــة العربيـــ 

العراق ليس حباجـة إىل املسـاعدة اإلنسـانية الـيت تطلبـها بعـض       

__________ 

)٢٣٢(  S/PV.4726 (Resumption 1)،  ٤الصفحة. 

)٢٣٣(  S/PV.4726،  ٤٦الصفحة. 

)٢٣٤(  S/PV.4726 (الكويـت)؛   ١٨(اجلزائر)؛ والصفحة  ١٣، الصفحة
(اليونان بالنيابة عن االحتاد األورويب)؛ والصـفحة   ٢٣والصفحة 

ــا)؛ والصــفحة    ٢٦ ــوب أفريقي ــدا)؛ والصــفحة   ٢٨(جن (نيوزيلن
ــفحة  ٢٩ ــفحة  ٣٢(اهلنـــــد)؛ والصـــ ــنغافورة)؛ والصـــ  ٣٣(ســـ

ــفحتان  ــتراليا)؛ والصــ ــفحة   ٣٦-٣٥(اســ ــا)؛ والصــ  ٣٧(تركيــ
 ٤٤(فييـــــت نـــــام)؛ والصـــــفحة  ٤٠(سويســـــرا)؛ والصـــــفحة 

 ٥٠(األرجنـتني)؛ والصـفحة    ٤٦(مجهورية كوريـا)؛ والصـفحة   
 ٥١(مجهوريـــة مقـــدونيا اليوغوســـالفية الســـابقة)؛ والصـــفحة     

 ٥٢(جورجيـــــا)؛ والصـــــفحة   ٥١(كولومبيـــــا)؛ والصـــــفحة  
 ٥٣(التفيــــــا)؛ والصــــــفحة  ٥٢(أوزبكســــــتان)؛ والصــــــفحة 

(ألبانيـا)؛   ٥٦(النرويج)؛ والصفحة  ٥٤(نيكاراغوا)؛ والصفحة 
(منغوليــا)؛ والصــفحة  ٦٠(فرتويــال)؛ والصــفحة  ٥٧ة والصــفح

ــاال)؛  ٦٠ ــفحة  ،S/PV.4726 (Resumption 1)(غواتيمـ  ٢الصـ
ــفحة   ــتاين)؛ والصـــ ــفحة   ٥(ليختنشـــ ــواي)؛ والصـــ  ٥(أوروغـــ

(السـلفادور)؛   ٨(سـلوفاكيا)؛ والصـفحة    ٧(تايلند)؛ والصفحة 
(األردن)؛ والصــفحة  ٢٠)؛ والصــفحة  (إثيوبيــا) ١٨والصــفحة 

ــ ٢٢ ــفحة (سـ ــفحة   ٢٣لوفينيا)؛ والصـ ــيك)؛ والصـ  ٢٦(املكسـ
 ٣٥(الكـــــامريون)؛ والصـــــفحة  ٣٠(باكســـــتان)؛ والصـــــفحة 

(إســـبانيا)؛  ٣٦(فرنســـا)؛ والصـــفحة ٣٥(الصـــني)؛ والصـــفحة 
 ٤٢(بلغاريا)؛ والصفحة  ٣٩(شيلي)؛ والصفحة  ٣٧والصفحة 

 (غينيا). ٤٣(أملانيا)؛ والصفحة 

ــه ’’الــدول الــيت حتــاول أن تقــدمها   ، ‘‘مــوارده اخلاصــة وثروات
. وحـذر  )٢٣٥(رغم أهنا قد أوقفت برنـامج الـنفط مقابـل الغـذاء    

ممثــل جنــوب أفريقيــا مــن أنــه، بينمــا للمجلــس دور يؤديــه يف   
للمسـاعدة يف إيصـال اإلغاثـة     ضمان وجود النصوص الالزمـة 
مــن شــأنه أن   قــرارىل وضــع إاإلنســانية، ال ينبغــي أن ينجــّر   

. وردد )٢٣٦(‘‘مينح موافقة ضـمنية علـى العمليـات العسـكرية    ’’
ذلك ممثـل كوبـا، الـذي الحـظ أنـه ال ينبغـي إضـفاء الشـرعية         

ــي أو   ــتالل األراضـــ ــدوان واحـــ ــذرائع علـــــى العـــ ــده بـــ تأييـــ
ــل ألب  .)٢٣٧(إنســانية ــن ممث ــببها    وأعل ــة اإلنســانية س ــا أن احلال اني

ــة ’’ حلكومــة العــراق وطالــب النظــام   ‘‘ السياســات الدكتاتوري
  .)٢٣٨(بالتنحي وجتنيب شعب العراق خماطر إضافية

ــرتاع العــريب        ــة ال ــتكلمني إىل أمهي وأشــار عــدد مــن امل
اإلســرائيلي وعــدم إحــراز تقــدم يف هــذا الصــدد. وأعربــوا، يف  

تهديد احلقيقـي لسـالمة األمـة    مجلة أمور، عن رأي مفاده أن ال
العربيـــة وأمنـــها يتمثـــل يف امـــتالك إســـرائيل ألســـلحة الـــدمار 
الشـــامل، واســـتمرار احتالهلـــا لألراضـــي العربيـــة، وسياســـتها  
العدائية جتاه الشعب الفلسطيين، ورفضها االمتثال للعديـد مـن   

وأكــد آخــرون جمــددا التــزامهم خبريطــة   .)٢٣٩(قــرارات اجمللــس

__________ 

)٢٣٥(  S/PV.4726،  ٢١الصفحة. 

 .٢٦رجع نفسه، الصفحة امل  )٢٣٦(

 .٢٨املرجع نفسه، الصفحة   )٢٣٧(

 .٥٦املرجع نفسه، الصفحة   )٢٣٨(

(جامعـة الـدول العربيـة)؛ والصـفحة      ١١املرجع نفسه، الصـفحة    )٢٣٩(
ــة)؛   ٢١(الــــيمن)؛ والصــــفحة  ١٦ ــة الليبيــ (اجلماهرييــــة العربيــ

ــفحة  ــفحة    ٤٢والصـ ــالمية)؛ والصـ ــران اإلسـ ــة إيـ  ٥٥(مجهوريـ
 ١٠-٩الصـــفحتان  ،S/PV.4726 (Resumption 1)(املغـــرب)؛ 

ــة الســعودية)؛ والصــفحة     ــة العربي ــا   ١١(اململك ــة ترتاني (مجهوري
-(تيمــور ١٥(فلســطني)؛ والصــفحة  ١٣املتحــدة)؛ والصــفحة 

(سري النكا)؛  ١٨(أوغندا)؛ والصفحة  ١٧ليشيت)؛ والصفحة 
(باكسـتان)؛ والصـفحة    ٢٧(األردن)؛ والصفحة  ٢٠والصفحة 

 ة العربية السورية).(اجلمهوري ٤٠
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ــإح  ــق وبــــ ــريب   راز تالطريــــ ــالم العــــ ــة الســــ ــدم يف عمليــــ قــــ
  .)٢٤٠(اإلسرائيلي
وأشــــار ممثــــل اململكــــة املتحــــدة إىل أن إجــــراءات       

دولـة، جاريـة إلنفـاذ     ٤٠االئتالف، الذي يضم ما يزيـد علـى   
قرارات اجمللس بشأن نزع العراق الكامـل لسـالحه. وأكـد أن    

لنظــام، وأن الشــركاء يف  ال يســتهدف ســوى ا ذلــك اإلجــراء  
صارى وسعهم لتقليل أثره على املـدنيني إىل  يبذلون ق التحالف

أدىن حــــد، وعــــدم املســــاس باهلياكــــل األساســــية، وضــــمان 
ــده       ــا ذكــر أن بل اإليصــال الســريع للمســاعدة اإلنســانية. كم
ــدويل      ــاين الـ ــانون اإلنسـ ــب القـ ــه مبوجـ ــع التزاماتـ ــل جبميـ  يقبـ

  .)٢٤١(كاملة
عـدم اغتنـام   ل هأسـف وأعرب ممثل الواليات املتحدة عن   

راق الفرصـة األخـرية الـيت نـص عليهـا قـرار جملـس        حكومة العـ 
الـرد الـذي يقـوم بـه      ، وأكد جمددا أن)٢٠٠٢( ١٤٤١األمن 

 أشـار إىل أن التحالف يتمتع باملشروعية ولـيس رداً انفراديـاً. و  
علــــى العــــراق سلســــلة مــــن فــــرض ) ١٩٩١( ٦٨٧القــــرار 

وأضـاف  االلتزامات اليت كانت شـروطا لوقـف إطـالق النـار.     
اك مــادي لتلــك االلتزامــات يزيــل أســاس وقــف      أن أي انتــه

إطــالق النــار وجيــدد الســلطة الســتخدام القــوة مبوجــب القــرار 
) بصـورة  ٢٠٠٢( ١٤٤١). وقد وجد القـرار  ١٩٩٠( ٦٧٨

ــهاك مــادي مســتمر. و   ــة انت ــذلك، صــرحية أن العــراق يف حال ل
بــالنظر إىل انتــهاكات العــراق املاديــة اإلضــافية، يكــون أســاس  

ــار  ــوة     وقــف إطــالق الن ــد زال وأصــبح اســتخدام الق ــائم ق الق
ــرار     ــه مبوجــب الق ــا ب ــل   ).١٩٩٠( ٦٧٨مأذون وعــرض املمث

أيضا حملة عامـة عـن اجلهـود املبذولـة لتقـدمي املسـاعدة السـريعة        
األمني العام منحـه   للشعب العراقي. وأعرب عن تأييده لطلب

__________ 

)٢٤٠(  S/PV.4726،  ــفحة ــاد   ٢٣الصـــ ــن االحتـــ ــة عـــ ــان بالنيابـــ (اليونـــ
(اململكـة   ٢٩الصـفحة   ،S/PV.4726 (Resumption 1)األورويب)؛ 

 (شيلي). ٣٨(إسبانيا)؛ والصفحة  ٣٧املتحدة)؛ والصفحة 

)٢٤١(  S/PV.4726 (Resumption 1)،  ٢٨الصفحة. 

 ،التفويض الالزم لكفالة استمرار برنـامج الـنفط مقابـل الغـذاء    
يف  قـرار  ختـاذ أن اجمللس قريب من االتفاق علـى ا  عتقادهوعن ا

ق اجمللس يف القيام بـذلك سـتكون   اخفهذا الصدد. وأكد أن إ
وفيمـا يتعلـق مبسـتقبل العـراق، ذكـر       آثـار إنسـانية خطـرية.    له

أوال،  مخسـة مبـادئ تسترشـد هبـا حكومـة الواليـات املتحـدة.       
تحــدة لشــعب العــراق وللعــامل أن الواليــات امل   بلــده بت يثســ

وبلدان التحالف تطمح إىل حتريـر العـراق ولـيس إىل احتاللـه.     
ثانيــا، جيــب جتريــد العــراق مــن قــدرات إنتــاج مجيــع األســلحة  
النوويـــة، والكيميائيـــة والبيولوجيـــة ووســـائل إيصـــال هـــذه       

البنيــــة األساســــية ’’علــــى  القضــــاءاألســــلحة. ثالثــــا، جيــــب 
العـراق دولـة   احلفـاظ علـى    يلزميف العراق. رابعا،  ‘‘لإلرهاب

ــيه.    وشـــدد علـــى أنموحـــدة، واحلفـــاظ علـــى ســـالمة أراضـ
 ‘‘،يف مقدمة اهتماماتنـا ’’احلرص على سالمة الشعب العراقي 

األمـن ملنـع   سـيوفرون  ’’ها ءالواليات املتحدة وحلفا مضيفا أن
البــدء يف  يلــزم. خامســا، ‘‘انتشــار الفوضــى وأعمــال االنتقــام 

ــي    ــادي والسياسـ ــتعمري االقتصـ ــة الـ ــار إىل  .عمليـ ــزوأشـ  ماالتـ
بالعمل يف شراكة وثيقة مـع املؤسسـات الدوليـة، مبـا      حكومته

. واختـتم بالتأكيـد مـن جديـد علـى أن      يف ذلك األمم املتحـدة 
عيــد الســيطرة علــى ســيادة العــراق إىل الشــعب يريــد أن ي بلــده

  .)٢٤٢(العراقي بأسرع ما ميكن
العمل العسكري الذي وأكد ممثل االحتاد الروسي أن   
ــوم  ــدة    تقـ ــة املتحـ ــدة واململكـ ــات املتحـ ــه الواليـ ــهاك  يفبـ انتـ

ــن  ــس األمـ ــرارات جملـ ــن     لقـ ــكل مـ ــأي شـ ــره بـ ــن تربيـ ال ميكـ
مـن تقـدمي أيـة     ايتمكنـ مل ن ين البلـد يهذ الحظ أناألشكال. و

أدلـــة تؤيـــد مزاعمهمـــا عـــن حيـــازة العـــراق ألســـلحة الـــدمار 
أيضــا إىل أنــه مل  . وأشــارلإلرهــاب الــدويل هالشــامل أو دعمــ

ى أي دليـل يف سـياق العمليـة العسـكرية اجلاريـة يؤيـد       عثر علُي
ــاة  تلــــك االهتامــــات. ــده، مراعــ لظــــروف ل وأضــــاف أن وفــ

__________ 

 .٣٢-٣٠املرجع نفسه، الصفحات   )٢٤٢(
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ــتثنائية ــة  االســ ــوية مشــــكلة التعــــديالت املؤقتــ ، مســــتعد لتســ
لإلجراءات املتبعة بشأن برنامج النفط مقابـل الغـذاء مـن أجـل     

ؤيـد  يلـن  وفـده  ولكـن   .تلبية االحتياجـات اإلنسـانية للعـراقيني   
قتـــراح الـــذي يقضـــي بإعـــادة هيكلـــة آليـــة هـــذا الربنـــامج   اال

تلـــك ليســـت ألن  ،اإلنســـاين يف ضـــوء الســـيناريو العســـكري
ــة.  ــه ال يوجــد مــا هــو    باملســألة الفني أهــم مــن   وشــدد علــى أن

السعي إىل وقف احلرب والعودة إىل مسـار التسـوية السياسـية    
معارضـة  وفده واصل ييف إطار جملس األمن. وحتقيقا لذلك، س

حماولـــة مباشـــرة أو غـــري مباشـــرة إلضـــفاء الشـــرعية علـــى  أي
استخدام القوة ضد العراق أو نقل املسؤولية عـن ذلـك العمـل    

  .)٢٤٣(إىل اجملتمع الدويل من خالل األمم املتحدة
وذكر ممثل الكويت أن العمليات القائمة ضـد العـراق     

ــال       ــى رفــض االمتث ــذكور عل ــد امل ــد جنمــت عــن إصــرار البل ق
األمن ذات الصلة بشـأن القضـاء علـى أسـلحة     لقرارات جملس 

بالنســـبة  وفـــده موقـــفالـــدمار الشـــامل. وأكـــد جمـــددا أن    
للعمليــات العســكرية ضــد العــراق ُيعتــرب موقفــا منســجما مــع   
ــات       ــن التزام ــه م ــا ترتب ــن ذات الصــلة وم ــس األم ــرارات جمل ق

لـن تشـارك يف   وشـدد علـى أن حكومتـه    . العـراق قانونية على 
ن مجيـع اإلجـراءات الـيت    أد العراق، وأية عمليات عسكرية ض

وســالمتها ووحــدة  الكويــت تتخــذها هــي هبــدف محايــة أمــن 
االعتـــداءات العراقيـــة ضـــد األهـــداف . وأضـــاف أن أراضـــيها

 انتهاكا فاضحا مليثاق األمم املتحـدة تشكل املدنية يف الكويت 
  .)٢٤٤(تهالس بإداناجملطالب و

ــا إىل أن     أن  مــن املعــروف للجميــع وأشــار ممثــل تركي
القوات املسلحة التركية موجودة يف مشال العراق قبل سـنوات  

تركيـا   مـن أراضـي   جتـري يف إطار عمليـة مراقبـة الشـمال الـيت     
ــوفر ــة    ل وتـ ــراق احلمايـ ــال العـ ــون يف مشـ ــذين يعيشـ ــراد الـ ألكـ

__________ 

 .٣٤-٣٣املرجع نفسه، الصفحتان   )٢٤٣(

)٢٤٤(  S/PV.4726،  ١٩-١٧الصفحات. 

أي  ى بلـده لـيس لـد  شدد على أنـه  غري أنه والغوث اإلنساين. 
، فلــن ‘‘ذلــكإذا اقتضــى األمــر ’’لكــن و ،نيــة لــدخول العــراق

العراق للقتال ولكن ملراقبة أزمة الالجئني الـيت قـد   بلده دخل ي
 علــى األمن بــ املتعلقــةاملباشــرة  هتنشــأ، ولالســتجابة لشــواغل  

ســمح بتــدفق  تال ميكــن أن وشــدد علــى أن تركيــا    دود.احلــ
فـأي  . ١٩٩١مرة أخرى، مثلما حدث يف عام  يهاالالجئني إل

خـل العـراق وأن يـتم تـوفري     دا ئهال بد من احتواحترك لالجئني 
كمـا شـدد علـى أن بلـده      املأوى والغـذاء واألمـن للمنكـوبني.   

ــن أن  ال ــذين    يميكـ ــراد الـ ــلحني األكـ ــابيني املسـ ــمح لإلرهـ سـ
التحريض علـى اإلرهـاب   بجيوبون املناطق الشمالية من العراق 

 واالستفزاز، األمر الذي يفضي إىل حلقة مفرغة تعرقل جهـود 
    .)٢٤٥(بلده لتقدمي املساعدة

 ٢٠٠٣آذار/مــــارس  ٢٨املقــــرر املــــؤرخ   
 ١٤٧٢)، القــــــــــرار ٤٧٣٢(اجللســــــــــة 

)٢٠٠٣(  
آذار/مـــــارس  ٢٨، املعقـــــودة يف ٤٧٣٢يف اجللســـــة   
، واألمـــني العـــام،  )٢٤٦(، أدىل غالبيـــة أعضـــاء اجمللـــس  ٢٠٠٣

ببيانــات. ووجــه الــرئيس (غينيــا) اهتمــام اجمللــس إىل مشــروع  
أملانيـــا وأنغـــوال قـــرار مقـــدم مـــن االحتـــاد الروســـي وإســـبانيا و

وفرنســـــا وغينيـــــا وباكســـــتان وبلغاريـــــا وشـــــيلي والصـــــني 
ــامريون واملكســـــيك ــة املتحـــــدة والكـــ  والواليـــــات واململكـــ

 ١٤٧٢؛ ومت اعتمــاده باإلمجــاع بوصــفه القــرار     )٢٤٧(املتحــدة 
ــ)، و٢٠٠٣( ه قــام اجمللــس يف مجلــة أمــور، متصــرفا مبوجــب   ب

  الفصل السابع من امليثاق، مبا يلي:

__________ 

 .٣٦املرجع نفسه، الصفحة   )٢٤٥(

ــوال وشــيلي والصــني والكــامريون واملكســيك       )٢٤٦( ــو أنغ ــدل ممثل مل ي
 واململكة املتحدة ببيانات.

)٢٤٧(  S/2003/381. 
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ــام أذن لألمــني ا   ــي:  لع ــا يل ــة لتســليم   مب ــع بديل (أ) إنشــاء مواق
الـنفط مقابـل   اإلمدادات واملعدات اإلنسانية اليت تقدم يف إطـار برنـامج   

اسـتعراض العقـود املوافـق عليهـا      (ب)؛ ومعاينتها وإقرار صحتهاالغذاء 
املمولة وغري املمولـة الـيت أبرمتـها حكومـة العـراق، لتحديـد األولويـات        

ــبية لالحتياجــات  ــوازم الصــحية واملــواد      النس ــة والل ــن األدوي ــة م الكافي
فري االحتياجـات املدنيـة   الغذائية وغريها من املواد واللوازم مـن أجـل تـو   

وقــع الــدقيق االتصــال مبــوردي هــذه العقــود لتحديــد امل (ج) ؛األساســية
التفاوض بشأن إجـراء التعـديالت الالزمـة يف     (د) ؛للسلع املتعاقد عليها

هبـا واملوافقـة   العقود وخطابات االعتماد املتعلقـة  أحكام أو شروط هذه 
التفاوض بشـأن عقود جديدة لتوريـد املـواد    (هـ) ؛على هذه التعديالت
نقل األمـوال   (و) ؛إطار الربنامج وتنفيذ هذه العقودالطبية األساسية يف 

 ٨(أ) و  ٨غــري املربوطــة فيمــا بــني احلســابات املنشــأة عمــال بــالفقرتني  
) علــى ســبيل االســتثناء وعلــى أســاس   ١٩٩٥( ٩٨٦(ب) مــن القــرار 

التسديد حسـب مـا يقتضـيه تسـليم اإلمـدادات اإلنسـانية األساسـية إىل        
  ؛شعب العراق

) ١٩٩٠( ٦٦١أن تقــوم اللجنــة املنشــأة مبوجــب القــرار  قــرر  
سـاعة، باسـتعراض مجيـع     ٢٤مبقتضى إجراء عدم االعتراض يف غضون 

ــامجالالطلبــات املقدمــة خــارج نطــاق    ــع أو اســتخدام   ربن ــوازم اللتوزي ل
نســـانية حلـــاالت الطـــوارئ يف العـــراق، خـــالف األدويـــة  اإلعـــدات املو

  واللوازم الصحية واملواد الغذائية؛

هـذا القـرار نافـذة     ٤قرر أن تظل األحكام الـواردة يف الفقـرة     
  .يوما من تاريخ اختاذ القرار ٤٥لفترة 

وخــــالل املناقشــــة، أعــــرب معظــــم املــــتكلمني عــــن   
يبــهم باختــاذ قــرار لتــوفري الغــوث اإلنســاين لشــعب العــراق ترح

باستئناف برنامج النفط مقابل الغـذاء، وأشـاروا إىل أن اختـاذه    
ــار      ــود إىل مسـ ــن أن يعـ ــس ميكـ ــى أن اجمللـ ــة علـ ــة إجيابيـ عالمـ

  الوحدة.
على املبـادئ الـيت توجـه موقـف     وشدد ممثل باكستان   

ة للتصـرف  احترام حقوق شعب العراق غري القابلوفده، وهي 

أال يكـون الشـعب العراقـي مطالبـا     وكفالـة   يف موارده الطبيعية
اع علـى برنـامج   رتبدفع التكاليف اإلضافية اليت قد يفرضـها الـ  

األمــني العــام وأشــار إىل تقّبــل وفــده أن  الــنفط مقابــل الغــذاء.
ــن تنســيق الســيحتاج إىل  ــع م ــق أن  م ــه يتف  ةســيطرال تكــون ل

هذا التقبل ال ينطوي علـى أي  مؤكدا أن ، العراقعلى  ةفعليال
  .)٢٤٨(قانونية احلالة موقف من
ــة الســورية أن       ــة العربي ــل اجلمهوري  هتصــويتوأكــد ممث

االحــتالل ’’ـجيــب أال يعــين بــأي حــال مــن األحــوال القبــول بــ 
وأشــار إىل أن حمتويــات القــرار، مبــا ‘‘. الربيطــاين -األمريكــي 

 العام بعـض  إىل اختاذ األمني ٥و ٤فيها اإلشارات يف الفقرتني 
التــدابري كخطــوة أوىل عاجلــة والقيــام مبهــام إضــافية كخطــوة  
تالية، ال تعين إال أن وفده حياول التعاون مع احلكومـة العراقيـة   

  .)٢٤٩(القائمة
ال اختـاذ القـرار   أن تأكيـد  وأعاد ممثل االحتاد الروسـي    

بأي حال من األحوال إىل أي نوع مـن إضـفاء الشـرعية     يشري
كري الذي يقوم بـه التحـالف انتـهاكا مليثـاق     على العمل العس
لـــى املشـــتركني يف ع قالقـــرار يطلـــقـــال إن و .األمـــم املتحـــدة

تسترشـد أعمـاهلم يف    وال بـد أن  ،‘‘القـوات احملتلـة  ’’تحالف ال
األراضي احملتلة بدقـة جبميـع قواعـد القـانون اإلنسـاين الـدويل،       

وقبـل  ضرورة حل املشاكل اإلنسانية أوال وأكد  دون استثناء.
ــم    بواســطة كــل شــيء  ــدؤوا احلــرب، ألهن ــذين ب ــون  ال يتحمل

املســؤولية عــن تلبيــة االحتياجــات اإلنســانية للســكان املــدنيني  
وفيمــا يتعلــق بربنــامج األمــم  . اتفاقيــة جنيــف الرابعــة  مبوجــب

ــراق،    ــال إن املتحــدة اإلنســاين للع ــها   ق ــيت أدخل ــديالت ال التع
وتتــيح  ‘‘مؤقــتطــابع تقــين و’’ـالقــرار علــى الربنــامج تتســم بــ 

استخدام العقود اليت مت توقيعها لكنها مل تنفذ بعد، وذلك من 
أجل حـل كـل مـن املسـائل اإلنسـانية العمليـة الـيت تـنجم عـن          

__________ 

)٢٤٨(  S/PV.4732،  ٣-٢الصفحتان. 

 .٣املرجع نفسه، الصفحة   )٢٤٩(
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القرار ال يغـري جـوهر الربنـامج اإلنسـاين،     أوضح أن احلرب. و
وحيــتفظ بســيطرة جملــس األمــن علــى احلســاب اخلــاص لألمــم   

ادات مـــن تصـــدير الـــنفط املتحـــدة الـــذي يتـــوىل جتميـــع اإليـــر
  .)٢٤٨(العراقي

ان من املهـم أن يشـري   أنه كممثل فرنسا أيضا إىل  نّوهو  
الــنص إىل املبــادئ، وإىل صــكوك القــانون اإلنســاين، وخباصــة   
اتفاقيات جنيـف، وإتاحـة سـبل وصـول املسـاعدات اإلنسـانية       

  .)٢٥٠(للسكان، وسيادة العراق على موارده

ــؤرخ    ــرر املـ ــان/أبريل ٢٤املقـ  ٢٠٠٣ نيسـ
 ١٤٧٦): القــــــــــرار ٤٧٤٣(اجللســــــــــة 

)٢٠٠٣(  
نيســــان/أبريل  ٢٤، املعقــــودة يف ٤٧٤٣يف اجللســــة   
، وجه الرئيس (املكسيك) اهتمام اجمللـس إىل مشـروع   ٢٠٠٣
؛ ومت اعتماده باإلمجاع ودون مناقشـة بوصـفه القـرار    )٢٥١(قرار

ــه)، ٢٠٠٣( ١٤٧٦ ــور، متصــرفا     وب ــة أم ــام اجمللــس يف مجل ق
  ع من امليثاق، مبا يلي:مبوجب الفصل الساب

 ١٤٧٢من القـرار   ٤قرر أن تبقى األحكام الواردة يف الفقرة   
، وقــد تكــون عرضــة   ٢٠٠٣حزيران/يونيــه  ٣) نافــذة حــىت  ٢٠٠٣(

  لتجديد آخر من قبل اجمللس؛

  قرر أن يبقي املسألة قيد النظر.  

__________ 

 .٦-٥املرجع نفسه، الصفحتان   )٢٥٠(

)٢٥١(  S/2003/465. 

 ٢٠٠٣أيار/مــــــايو  ٢٢املقــــــرر املــــــؤرخ   
 ١٤٨٣): القــــــــــرار ٤٧٦١(اجللســــــــــة 

)٢٠٠٣(  
ــة    ــودة يف ٤٧٦١يف اجللســــ ــايو  ٢٢، املعقــــ أيار/مــــ
. ووجـه  )٢٥٣(، أدىل معظم أعضـاء اجمللـس ببيانـات   )٢٥٢(٢٠٠٣

الــرئيس (باكســتان) االهتمــام إىل مشــروع قــرار مقــدم مــن       
؛ ومت طرحـه  )٢٥٤(إسبانيا واململكـة املتحـدة والواليـات املتحـدة    

بوصفه القـرار   )٢٥٥(صوتا ١٤طرحه للتصويت واعُتِمد بأغلبية 
يف قام اجمللس يف مجلـة أمـور، متصـرفا     وبه)، ٢٠٠٣( ١٤٨٣
  الفصل السابع من امليثاق، مبا يلي: إطار

قرر أن تتخذ مجيع الدول األعضـاء اخلطـوات املناسـبة لتيسـري       
أن تعود بسالم إىل املؤسسات العراقية تلك املمتلكـات الثقافيـة العراقيـة    

املتحـف الـوطين   واألشياء األخرى اليت أخذت بصورة غـري قانونيـة مـن    
  ؛العراقي واملكتبة الوطنية ومن مواقع أخرى يف العراق

قرر أال تسري بعد اآلن مجيع تـدابري احلظـر املتصـلة بالتجـارة       
ــة أو االقتصــادية للعــراق، واملفروضــة      ــوارد املالي مــع العــراق وبتقــدمي امل

ــا  ) والقــرارات الالحقــة ذات ال ١٩٩٠( ٦٦١مبوجــب القــرار   صــلة، مب
، وذلك باستثناء تـدابري احلظـر املتصـلة ببيـع     )١٩٩٢( ٧٧٨ر فيها القرا

  األسلحة أو األعتدة ذات الصلة إىل العراق أو تزويده هبا؛

__________ 

لالطالع على مزيد من املعلومـات بشـأن املناقشـة الـيت دارت يف       )٢٥٢(
هذه اجللسة، انظر الفصـل احلـادي عشـر، اجلـزء الثالـث، الفـرع       

 من امليثاق. ٤١باء، فيما يتعلق باملادة 

 مل يدل ممثل اجلمهورية العربية السورية ببيان.  )٢٥٣(

)٢٥٤(  S/2003/556. 

مل يشــارك ممثــل اجلمهوريــة العربيــة الســورية يف التصــويت. ويف     )٢٥٥(
أيار/مــايو  ٢٢للمجلــس، الــيت عقــدت أيضــا يف  ٤٧٦٢اجللســة 
، ذكر أنه كان سيصوت تأييـدا ملشـروع القـرار لـو أتـيح      ٢٠٠٣

ــات       ــرَق إىل مســتوى توقع ــه مل ي ــت، رغــم أن ــن الوق ــد م ــه مزي ل
الصــفحة). انظــر أيضـــا    ،S/PV.4762الشــعب العراقــي وآمالــه (   

 .٤الفصل الرابع، اجلزء الرابع، الفرع باء، احلالة 
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أن ينهي، يف غضون ستة أشهر عقـب اختـاذ هـذا القـرار،     قرر   
  ؛عمليات برنامج النفط مقابل الغذاء

 ٦٦١مــن القــرار  ٦قــرر إهنــاء اللجنــة املنشــأة عمــال بــالفقرة    
  ؛) يف ختام فترة األشهر الستة املطلوبة أعاله١٩٩٠(

ــنفط         ــات ال ــراق مــن مبيع ــع صــادرات الع ــرر أن تكــون مجي ق
واملنتجات النفطية والغاز الطبيعي عقب تاريخ اختـاذ هـذا القـرار متفقـة     

  ؛مع أفضل ممارسات السوق الدولية السائدة
يف املائـة مـن العائـدات املشـار      ٥قرر كـذلك أن تـودع نسـبة      

 ٦٨٧يف صــندوق التعويضــات املنشــأ وفقــا للقــرار  ٢٠يف الفقــرة  إليهــا
  ؛)١٩٩١(

، مـا مل يقـرر   ٢٠٠٧كانون األول/ديسـمرب   ٣١قرر أنه حىت   
اجمللس خالف ذلـك، تتمتـع كميـات الـنفط واملنتجـات النفطيـة والغـاز        
الطبيعي اليت منشؤها العـراق، باحلصـانة مـن الـدعاوى القانونيـة ضـدها       

  ؛من أشكال احلجز أو التحفظ أو التنفيذوال ختضع ألي شكل 
أمـوال   (أ) قرر أن تقوم مجيع الـدول األعضـاء الـيت يوجـد هبـا       

أموال أو  (ب) أو ،أو أصول مالية أخرى ملك حلكومة العراق السابقة
بتجميـد تلـك األمـوال دون     ،أصول مالية أخـرى أُخرجـت مـن العـراق    

ق التنمية للعراق، مـا  إبطاء، وأن تعمل على الفور على نقلها إىل صندو
ــرار قضــائي أو      مل تكــن تلــك األمــوال هــي ذاهتــا موضــوع حجـــز أو ق

  ؛إداري أو حتكيمي
قـــرر أن يســتعرض تنفيــذ هــذا القـــرار يف غضــون اثنـــي عشــر    

  .شهرا من اختاذه وأن ينظـر يف اخلطوات األخرى اليت قد يلزم اختاذها؛

ــة ا      ــرار وخــالل املناقشــة، أشــار املتكلمــون إىل أمهي لق
وفــر إطــارا مبوجــب الفصــل الســابع مجلــة أمــور، وإىل أنــه، يف 

جمددا التزامـات الـدول القائمـة     دلسلطة التحالف املؤقتة؛ وأك
ــة     ــة متثيليـ ــوين حكومـ ــزام اجمللـــس بتكـ ــد التـ ــاالحتالل؛ وأكـ بـ

ــراق؛ و   ــا للع ــرف هبــا دولي ــل خــاص  اســتحدمعت ــة ملمث ث والي
انتـهاء الـرتاع؛    وحـدد دورا لألمـم املتحـدة بعـد     ،لألمني العـام 
إلهنــاء التــدرجيي املــنظم لربنــامج الــنفط مقابــل  ل اووضــع إطــار

الغذاء وتلبية االحتياجات اإلنسانية؛ ورفع اجلزاءات املفروضـة  

علـــى العـــراق، باســـتثناء التجـــارة يف األســـلحة. وأشـــار عـــدة 
متكلمني أيضا إىل املسائل املعلقة اليت ما زال يلـزم أن يعاجلهـا   

ذلك دور جلنة األمـم املتحـدة للرصـد والتحقـق      اجمللس، مبا يف
والتفتـــيش والوكالـــة الدوليـــة للطاقـــة الذريـــة يف رصـــد نـــزع   

  السالح على األجل الطويل.
غري أن عدة ممثلني شددوا أيضـا علـى أن القـرار كـان       

وأشار ممثل فرنسـا إىل أن القـرار عـزز دور األمـم     ‘‘. توفيقيا’’
من اجملاالت. كمـا أعـرب    املتحدة الرئيسي يف جمموعة متنوعة

ل السياسي يف العـراق ستكتسـب   نتقاعن اعتقاده أن عملية اال
ــراء     ــد إج ــال حتدي ــي ح ــ اتمصــداقية ق ــين   ةدقيق وجــدول زم

ــة متثيليــــــة   ــاء حكومــــ  تتمتــــــع بــــــاالعتراف الــــــدويل إلنشــــ
 قامـة يـأذن بإ  .والحـظ ممثـل املكسـيك أن القـرار ال    )٢٥٦(للعراق

ــة األجــل    ــات طويل ــؤثر ع التزام ــى ســيادة شــعب   ميكــن أن ت ل
. وأكـد ممثـل االحتـاد الروسـي     )٢٥٧(النفطية همواردالعراق على 

ــذل ع إىل تلقــي معلومــات عــن اجلهــود الــ  أن وفــده يتطلــ  يت تب
للعثور على برامج أسـلحة الـدمار الشـامل، وأعـرب عـن أملـه       

. )٢٥٨(لتلـك املسـألة   وضـع هنايـة  يف أن يتيح القرار التوصـل إىل  
افق وفده على تفويض اجمللـس  وذكر ممثل باكستان أنه بينما و

ــها     ــاالحتالل، الـــيت متثلـ ــة بـ ــدول القائمـ ــة للـ ــالحيات معينـ صـ
السلطة، فهو يتوقع أن متارس املسـؤوليات املكلـف هبـا مبـا فيـه      

  .)٢٥٩(مصلحة شعب العراق

__________ 

)٢٥٦(  S/PV.4761،  ٥-٤الصفحتان. 

 .٨املرجع نفسه، الصفحة   )٢٥٧(

 .١٠املرجع نفسه، الصفحة   )٢٥٨(

 .١٤املرجع نفسه، الصفحة   )٢٥٩(
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ــؤرخ     ــرر املــــ ــه  ٣املقــــ  ٢٠٠٣متوز/يوليــــ
 ١٤٩٠): القــــــــــرار ٤٧٨٣(اجللســــــــــة 

)٢٠٠٣(  
ــة    ران/يونيــــه حزي ٥، املعقــــودة يف ٤٧٦٨يف اجللســ
، أدرج اجمللــس يف جــدول أعمالــه مــذكرة مــن األمــني  ٢٠٠٣

التقريــر ، حييــل هبــا  )٢٦٠(٢٠٠٣أيار/مــايو  ١٠العــام مؤرخــة  
ــم        ــة األم ــذي للجن ــرئيس التنفي ــث عشــر لل ــنوي الثال ــع س الرب

الــذي يقــدم اســتكماال  ، املتحــدة للرصــد والتحقــق والتفتــيش  
ر إىل أنـه  بشأن أعمـال اللجنـة حـىت مت إخـالء املفتشـني، وأشـا      

بــالرغم مــن تغــري احلالــة النــاتج عــن احــتالل العــراق، ال تــزال   
اللجنة هيئة تابعة للمجلس إىل حني اختاذ قرار آخـر. واسـتمع   
اجمللس إىل إحاطة إعالمية من الـرئيس التنفيـذي للجنـة، الـذي     

املعلومات ما زالـت غـري متـوافرة عـن املـواد      أشار إىل أنه بينما 
مل جتد أي أدلة خـالل عمليـات التفتـيش     ، فإن اللجنةاحملظورة

علــى اســتمرار بــرامج أســلجة الــدمار الشــامل أو اســتئنافها أو  
  .)٢٦١(احملظورة صنافكميات كبرية من األ وجود على

متوز/يوليــــــه  ٣، املعقــــــودة يف ٤٧٨٣ويف اجللســــــة   
، أدرج اجمللــس يف جــدول أعمالــه تقريــر األمــني العــام  ٢٠٠٣

العــــراق  بــــنية للمراقبــــة بعثــــة األمــــم املتحــــدعــــن أنشــــطة 
هور احلالــة  دعقــب تعليــق واليتــها بســبب تــ     )٢٦٢(والكويــت

قـوات التحـالف    غـزو األمنية يف املنطقة املرتوعـة السـالح قبـل    
  .٢٠٠٣آذار/مارس  ٢٠لعراق يف ل

ــة       ــره إىل أن حكومــ ــام يف تقريــ ــني العــ ــار األمــ وأشــ
بأن حساسية الوضـع فيمـا يتعلـق باحلـدود بـني      الكويت أبلغته 

ت والعــراق تعــد ســببا كافيــا لإلبقــاء علــى واليــة البعثــة  الكويــ
__________ 

)٢٦٠(  S/2003/580 ١٢٨٤مـن القـرار    ١٢بالفقرة ؛ وقدم التقرير عمال 
)١٩٩٩(. 

)٢٦١(  S/PV.4768،  ٤-٢الصفحات. 

)٢٦٢(  S/2003/656. 

ويف  حلني اتضاح املوقف واستتباب األمن والسالم يف املنطقـة. 
هـذه الظـروف املســتجدة، أوصـي باإلبقــاء علـى مــا تبقـى مــن      
وجــود حفــظ الســالم بالبعثــة لفتــرة هنائيــة قــدرها ثالثــة أشــهر  

ا وتغلـــق بعـــده  ٢٠٠٣تشـــرين األول/أكتـــوبر   ٦تنتـــهي يف 
البعثــة. وخــالل هــذه الفتــرة ختفــض البعثــة بالتــدريج وجودهــا  

ــد أدىن  ــكري إىل حـ ــل    و العسـ ــبة لنقـ ــات املناسـ ــذ الترتيبـ تتخـ
أنشـــطتها املتصـــلة بتقـــدمي املســـاعدة للعمليـــات اإلنســـانية إىل  

  .الكيانات األخرى الباقية يف املنطقة
ويف تلـــك اجللســـة، وجـــه الـــرئيس (إســـبانيا) اهتمـــام   

؛ ومت طرحـه للتصـويت واعُتِمــد   )٢٦٣(ع قــراراجمللـس إىل مشـرو  
ــرار    ــدون مناقشــة بوصــفه الق )، ٢٠٠٣( ١٤٩٠باإلمجــاع وب

قام اجمللس يف مجلة أمور، متصرفا مبوجـب الفصـل السـابع     وبه
  من امليثاق، مبا يلي:

قــرر اســتمرار واليــة بعثــة األمــم املتحــدة للمراقبــة يف العــراق      
  ؛٢٠٠٣/أكتوبر تشرين األول ٦والكويت لفترة هنائية حىت 

وجه األمني العام حنو التفاوض بشأن نقل امللكية غـري املنقولـة     
ــة وكــذلك األصــول الــيت ال ميكــن التصــرف فيهــا بطريقــة      التابعــة للبعث

  أخرى إىل دوليت الكويت والعراق، حسب االقتضاء؛
قرر إهناء املنطقة املرتوعة السالح اليت متتد عشـرة كيلـومترات     

كيلــومترات داخــل الكويــت بــدءا مــن احلــدود    داخــل العــراق ومخســة 
تشـرين األول/أكتـوبر    ٦الكويتية عنـد إهنـاء واليـة البعثـة يف      -العراقية 
  ؛٢٠٠٣

طلــب إىل األمــني العــام أن يقــدم تقريــرا إىل اجمللــس عــن إمتــام    
  .والية البعثة

__________ 

)٢٦٣(  S/2003/684. 
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 ٢٠٠٣آب/أغســطس  ١٤املقــرر املــؤرخ    
 ١٥٠٠): القــــــــــرار ٤٨٠٨(اجللســــــــــة 

)٢٠٠٣(  
متوز/يوليــــــه  ٢٢، املعقــــــودة يف ٤٧٩١ســـــة  يف اجلل  
، أدرج اجمللــس يف جــدول أعمالــه تقريــر األمــني العــام  ٢٠٠٣
عــن عمــل ممثلــه اخلــاص فيمــا   ٢٠٠٣متوز/يوليــه  ١٧املــؤرخ 

ــذ القــرار   أوصــى األمــني  و .)٢٦٤()٢٠٠٣( ١٤٨٣يتعلــق بتنفي
بتبين هنـج شـامل وبنيـة متكاملـة لوجـود األمـم       العام يف تقريره 
. وأشـار  ٢٠٠٣عراق طيلة اجلزء املتبقي مـن عـام   املتحدة يف ال

أشــخاص ميثلــون طائفــة إىل أن املمثــل اخلــاص قــد اجتمــع مــع 
 ردودهـــم. وتضـــمنت اجملتمـــعخمتلـــف مشـــارب مـــن واســـعة 

واإلعراب ساحقة بالتبكري باستعادة السيادة العراقية، الطالبة امل
وحـل اجلـيش    ،إزاء عملية تصـفية حـزب البعـث   عن املخاوف 

والوضـع األمـين   حتسن أوضاع احليـاة اليوميـة،   ، وعدم العراقي
ــاغل الـــذي أمجعـــ املزعـــزع.  ــان الشـ ــه  توكـ اجلماعـــات عليـ
بصــفة  تشـكيل حكومـة انتقاليــة عراقيـة   ضــرورة هـو  السياسـية  
ــة ــا ميكــن أن يســاعد يف     عاجل ــة، مم ــة عراقي ، مــن خــالل عملي

ــة    ــة الفوري . وعــرض األمــني  مواجهــة بعــض التحــديات العملي
تحـدة لتقـدمي املسـاعدة    بعثة األمم املقتراح تشكيل االعام أيضا 
، الـــيت ستضـــم مكتـــب املمثـــل اخلـــاص ومكاتـــب  إىل العـــراق

ديـد بعـض الشـواغل    يف سـبيل تب أخرى. ويف اخلتام، أكـد أنـه   
، مـن املهـم أن يكـون العراقيـون قـادرين علـى       اليت أُعرب عنها

ــيهم      ــة جــدول زمــين واضــح يفضــي إىل إعــادة الســيادة إل رؤي
  ، وإهناء االحتالل العسكري.لبالكام

ــتمع اجمللــــس إىل إحاطــــات     ــة، اســ ويف تلــــك اجللســ
ــام يف      ــل اخلــاص لألمــني الع ــام، واملمث ــة مــن األمــني الع إعالمي
العراق، ورئـيس وفـد جملـس احلكـم يف العـراق، وعقـب ذلـك        

  أدىل مجيع أعضاء اجمللس ببيانات.
__________ 

)٢٦٤(  S/2003/715 ١٤٨٣مــــن القــــرار  ٢٤، املقــــدم عمــــال بــــالفقرة 
)٢٠٠٣.( 

ــه بتشــكيل جملــس         ــام عــن ترحيب وأعــرب األمــني الع
ــم با ــيادة    احلكـ ــتعادة السـ ــو اسـ ــة أوىل حنـ ــوة هامـ ــاره خطـ عتبـ

أن تتلو إنشاء جملس احلكـم  يتعني  هالعراقية. كما شدد على أن
    .)٢٦٥(عملية دستورية يديرها العراقيون

ــراق يف        ــام يف العـ ــني العـ ــاص لألمـ ــل اخلـ ــدم املمثـ وقـ
للحالــة يف العــراق والعمــل  اإحاطتــه اإلعالميــة استعراضــا عامــ

هنــاك. وأكــد أن جملــس احلكــم يتمتــع   املبــدئي لألمــم املتحــدة
متثيـل واسـع ملختلـف القواعـد     بسلطة تنفيذية ذات مصـداقية و 

جملس احلكم حباجـة إل أن ميـنح   يف العراق. غري أن  اجلماهريية
الســلطة الالزمــة إلحــداث حتســينات ملموســة دون أن يصــبح  
هـــدفا للنقـــد بســـبب االلتزامـــات القانونيـــة لســـلطة التحـــالف 

واليــة ب ه رغــم عــدم متتــع األمــم املتحــدةإىل أنــ املؤقتــة. وأشــار
هـذا االفتقـار إىل   واضحة فإن احلالـة فريـدة يف العـراق، ويتـيح     

جمــاالً لنشــوء دور األمــم املتحــدة يف العــراق وتطــور   الوضــوح
وقـال إن بعـض اجملـاالت     معامل هذا الدور وفقاً لتطـور احلالـة.  

ــل يف    ــل تتمثـ ــامج العمـ ــية يف برنـ ــالح املؤسالرئيسـ ــات إصـ سـ
. غـري أنـه   األساسية، وإنشـاء العمليـتني االنتخابيـة والدسـتورية    

ال غىن عن أن حيـدد أهـل العـراق جـدول أعمـاهلم،      أوضح أنه 
  .)٢٦٦(، حسب االقتضاءوأن تدعم األمم املتحدة تنفيذه

وأكد رئيس وفد جملـس احلكـم يف العـراق أن العـراق       
علـى   الذي جـثم  ‘‘النظام القمعي االستبدادي’’قد ختلص من 
اقـــي، بـــالرغم مـــن معاناتـــه  الشـــعب العر ، وأنصـــدور أبنائـــه

ذاق طعـم  ’’قـد   ،، بسبب األوضاع األمنيـة واملعيشـية  املستمرة
ــ‘‘. احلريــــــــــة ) ٢٠٠٣( ١٤٨٣ار إىل أن القــــــــــرار وأشــــــــ

 ممــا ،مهـام احلكــم االنتقـايل   ‘‘بشـكل مفصــل ودقيـق  ’’حيـدد  مل
توســيع صــالحيات جملــس احلكــم لتشــمل مجيــع لاجملــال  أفســح

ــ .ةجـــه احلكومـــأو دف األساســـي هـــو إقامـــة وأوضـــح أن اهلـ

__________ 

)٢٦٥(  S/PV.4791،  ٣-٢الصفحتان. 

 .١١-٣املرجع نفسه، الصفحات   )٢٦٦(
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ــة منتخبــة وفــق دســتور يــ     ه يف اســتفتاء حــر.  ارقــرتم إحكوم
الدستور مؤمتر دسـتوري ُتمثّـل فيـه مجيـع      مشروعوسينظر يف 
ــات ــة.   اجلماعـ ــة والدينيـ ــية واالجتماعيـ ــح إىل أن  السياسـ وأملـ

الالزمـة   التشـريعات  وضعبإمكان األمم املتحدة أن تساعد يف 
ــن    لإل ــار إىل أن مـ ــة. وأشـ ــات التاليـ ــؤمتر واالنتخابـ ــداد للمـ عـ

تعــيني ضــرورة  القضــايا العاجلــة الــيت ســيعاجلها جملــس احلكــم 
 ؛املوظفني الذين مل يتورطوا يف جرائم النظـام السـابق  والوزراء 

إعادة فتح السفارات العراقية يف اخلارج وإرسـال الوفـود إىل   و
وتشـــكيل ملتحـــدة؛ ا األمـــم مبـــا يف ذلـــك ،املنظمـــات الدوليـــة

األجهزة واملؤسسات القادرة على إعادة بنـاء الشـرطة الوطنيـة    
؛ قوانني اليت وضعها النظام السابقإعادة النظر يف الو ؛واجليش
الـذين ارتكبـوا أفعـاال    تشكيل حماكم خمتصة حملاكمة  والنظر يف

ــة يف ظــل  ــوطين.  إنعــاش االقتصــاد و ؛النظــام الســابق  إجرامي ال
اســتخدام وتــدريب جملــس احلكــم قــد قــرر كمــا أشــار إىل أن 

مدرســة  ١ ٥٠٠إنشــاء مــا ال يقــل عــن و ،شــرطي ٣٠ ٠٠٠
دفــع الرواتــب   و ،وعيــادة طبيــة يف أحنــاء خمتلفــة مــن العــراق     

ــأخرة، ــامج   املت ــدء بربن ــر مــن  إلعــادة والب  ٠٠٠اســتيعاب أكث
  .)٢٦٧(املدنية الوظائفمن اجلنود املسرحني يف  ٢٠٠

يـدهم جلهـود املمثـل    وأعرب معظـم املـتكلمني عـن تأي     
اخلاص ورحبوا بتأليف جملـس احلكـم. وأكـدوا أمهيـة تشـكيل      
حكومة وطنية منتخبة بشكل سريع واستعادة السـيادة بشـكل   
ــوا عــن      كامــل علــى أســاس جــدول زمــين واضــح. كمــا أعرب
شـــديد القلـــق إزاء احلالـــة األمنيـــة يف العـــراق، وعـــدم وجـــود  

ــاء والوقــود. وطالــ   ب عــدد مــن اخلــدمات األساســية كالكهرب
املتكلمني بدور نشط وفعال لألمـم املتحـدة يف العـراق وأيـدوا     

. وأبـرز  عثة األمـم املتحـدة لتقـدمي املسـاعدة إىل العـراق     إنشاء ب
عدة متكلمني أيضا أمهية البعـد اإلقليمـي وضـرورة العمـل مـع      
جــريان العــراق علــى إعــادة الــتعمري. ووجــه معظــم املــتكلمني   

__________ 

 .١٣-١١املرجع نفسه، الصفحات   )٢٦٧(

رار ســـيادة القـــانون واحتـــرام االهتمـــام كـــذلك إىل أمهيـــة إقـــ 
  حقوق اإلنسان يف العراق.

) ٢٠٠٣( ١٤٨٣فرنســـا أن القـــرار   والحـــظ ممثـــل   
إقامـة   وأبـرز ضـرورة   ،إطارا حمدودا وغري مثايل يشكلزال  ما

ن اســتمرار عــدم االســتقرار وانعــدام  ألشــراكة دوليــة حقيقيــة 
  .)٢٦٨(باجلميع سيضّر ملدة طويلة األمن يف العراق

ــرب ممثــل ا    لواليــات املتحــدة عــن دعمــه جمللــس     وأع
دليل واضـح علـى وضـع    احلالة األمنية اهلشة احلكم، ورأى أن 

احلالـة األمنيـة   واعتـرف بـأن   أقلية يعارضون احلريـة السياسـية.   
ــدة ــال إن و ،معق ــه التحــالف إلحــالل    ق ــذي يتبع األســلوب ال

ــا يف ذلــك متكــني العــراقيني مــن أن      األمــن متعــدد الوجــوه، مب
أبلــغ ايــة األمــر مســؤولية أمنــهم اخلــاص هبــم. و  يتحملــوا يف هن
، بســرعة إلقامــة قــوات شــرطة تحــرك يالتحــالف اجمللــس بــأن 

اجلـــيش العراقـــي اجلديـــد  فـــرادجتنيـــد أول أيف وســـيبدأ قريبـــا 
  .)٢٦٩(وتدريبهم
سـيتعني علـى جملـس األمـن     وأكد ممثل الكامريون أنـه    

ام بدايةً أن ُيجري مناقشات غري رمسية بشأن أفضل السبل لقيـ 
األمم املتحدة بإسهام رئيسي حلـل املسـألة الشـائكة املتمثلـة يف     

ــن. و  ــدام األم ــه  انع ــدمي   لاشــتمعــدم ارغــم الحــظ أن ــة تق بعث
على عنصر عسكري أو عنصـر للشـرطة،   إىل العراق املساعدة 

ــق       ــار أال ُيغلَ ــهج املخت ــد يكــون مــن املستصــوب بالنســبة للن ق
  .)٢٧٠(الباب أمام هذا االحتمال

__________ 

 .١٩-١٧املرجع نفسه، الصفحات   )٢٦٨(

 .٢٤-٢٢املرجع نفسه، الصفحات   )٢٦٩(

 .٢٨املرجع نفسه، الصفحة   )٢٧٠(
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تعزيـز األمـن،   جمـال  يف  ،هباكسـتان إىل أنـ  وأشار ممثل   
أن تدار العمليات األمنيـة بطـرق تراعـي رفاهيـة ومشـاعر      يلزم 

  .)٢٧١(الشعب العراقي وقيمه الثقافية والدينية
ــة    ــودة يف )٢٧٢(٤٨٠٨ويف اجللســـــ  آب/ ١٤، املعقـــــ

، أدرج اجمللس يف جدول أعماله مرة أخـرى  ٢٠٠٣أغسطس 
 . وأدىل)٢٧٣(٢٠٠٣/يوليـه  متوز ١٧تقرير األمني العـام املـؤرخ   

ببيانات ممثلو االحتاد الروسي وإسبانيا وباكسـتان واجلمهوريـة   
العربية السورية والصني وفرنسا واملكسـيك واململكـة املتحـدة    

  والواليات املتحدة.
ووجه الرئيس (اجلمهورية العربية السـورية) االهتمـام     

لي إسـبانيا وأنغـوال وبلغاريـا وشـي    إىل مشروع قـرار مقـدم مـن    
؛ )٢٧٤(وغينيا والكامريون واململكة املتحـدة والواليـات املتحـدة   

صــوتا، وامتنــاع   ١٤ومت طرحــه للتصــويت واعُتمــد بأغلبيــة    
ــة الســورية) عــن التصــويت،      ــة العربي عضــو واحــد (اجلمهوري

ــرار   ــه يف   ٢٠٠٣( ١٥٠٠بوصــفه الق ــس في ــام اجملل ــذي ق )، ال
 جــب الفصــل الســابع مــن امليثــاق،    مجلــة أمــور، متصــرفا مبو  

  يلي:  مبا
، بإنشـــاء اجمللـــس ٢٠٠٣متوز/يوليـــه  ١٣بالقيـــام، يف  رحــب   

احلاكم يف العراق الذي ميثل القطاع العريض من البالد، كخطوة هامـة  
حنو تشكيل شعب العراق حكومة معترفاً هبا دوليا متثله وتتوىل مستقبال 

  ممارسة السيادة يف العراق؛

عـراق ملسـاندة األمـني    قرر إنشاء بعثة األمم املتحدة ملساعدة ال  
مبـا يتفـق   ) ٢٠٠٢( ١٤٨٣العام يف أداء مهمته املقـررة مبوجـب القـرار    

__________ 

 .٣٠املرجع نفسه، الصفحة   )٢٧١(

لالطالع على مزيد من املعلومـات بشـأن املناقشـة الـيت دارت يف       )٢٧٢(
ــاين عشــر، اجلــزء األول، الفــرع      هــذه اجللســة، انظــر الفصــل الث

 اق.) من امليث٢(١، فيما يتعلق باملادة ٣ألف، احلالة 

)٢٧٣(  S/2003/715. 

)٢٧٤(  S/2003/812. 

متوز/يوليـه   ١٥واهليكل واملسـؤوليات املشـار إليهمـا يف تقريـره املـؤرخ      
  ، وذلك لفترة مبدئية قوامها اثنا عشر شهرا؛٢٠٠٣

ــتكلمني عــن     وعقــب ا   ــرار، أعــرب معظــم امل ختــاذ الق
األمم املتحدة لتقدمي املساعدة إىل العـراق  ترحيبهم بإنشاء بعثة 

وأكـــدوا جمـــددا دعمهـــم إلنشـــاء حملـــس احلكـــم يف العـــراق.  
ــدائمني يف    وطلــب عدعــة مــتكلمني أن يتــاح لألعضــاء غــري ال
املســتقبل مزيــد مــن الوقــت للنظــر يف مشــاريع القــرارات وأن   
تكون املشـاورات أكثـر شـفافية ومشـوال، وخاصـة فيمـا يتعلـق        

  .)٢٧٥(كالعراقمبواضيع هامة 
بـأن جنـاح إعـادة     همن جديـد اقتناعـ   وأكد ممثل فرنسا  

اإلعمــار يف العــراق يقتضــي أن تضــطلع األمــم املتحــدة بــدور   
القـرار  لكـن  و ،حيوي يف إدارة مرحلة ما بعد الصراع يف البلد

علـــى وأكـــد جمـــددا،  مل يقصـــد إىل ذلـــك. )٢٠٠٣( ١٥٠٠
ــه اخلصــوص،   ــين    ضــرورةوج ــق  وضــع جــدول زم ــا يتعل فيم

  .)٢٧٦(عملية االنتقال السياسيبتسلسل 
وأشار ممثل املكسـيك إىل أن الترحيـب بإنشـاء جملـس       

، ألن ‘‘أننـا نقـره  وال يعـين  ’’احلكم ال يشكل اعترافـا قانونيـا،   
ــس احلكــــم   ــا زالجملــ ــلطة   مــ  الــــدول القائمــــة خيضــــع لســ

  .)٢٧٧(االحتاللب
وأوضح ممثل اجلمهورية العربية السورية أنه امتنع عن   

ليعكس املوقف العريب الذي اعتمده وزراء خارجيـة  التصويت 
الدول العربية األعضـاء يف جلنـة املتابعـة العربيـة الـيت اجتمعـت       

بشـــــأن العـــــراق.  ٢٠٠٣آب/أغســـــطس  ٥يف القـــــاهرة يف 
وأضــاف أن وزراء اخلارجيــة أكــدوا يف ذلــك االجتمــاع علــى 

__________ 

)٢٧٥(  S/PV.4808،  (إســبانيا)؛  ٥(باكســتان)؛ والصــفحة   ٤الصــفحة
ــا)، والصــفحة  ٥والصــفحة   ٨(املكســيك)؛ والصــفحة   ٧(أملاني

 (اجلمهورية العربية السورية).

 .٢املرجع نفسه، الصفحة   )٢٧٦(

 .٦املرجع نفسه، الصفحة   )٢٧٧(
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هــد الطريــق ميكتســب مصــداقيته مــن أنــه سيأن جملــس احلكــم 
حكومـــة وطنيـــة متثــل خمتلـــف أطيـــاف اجملتمـــع   أمــام تشـــكيل 

مقـــدمي مشـــروع القـــرار . وأعـــرب عـــن أســـفه ألن العراقـــي
يأخــذوا بعــدد مــن التوصــيات اهلامــة الــيت تقــدم هبــا األمــني    مل

  .)٢٧٨(العام يف تقريره

تشــرين األول/أكتــوبر   ١٦املقــرر املــؤرخ    
 ١٥١١): القرار ٤٨٤٤(اجللسة  ٢٠٠٣

)٢٠٠٣(  
ــة    ــودة يف ، املع٤٨١٢يف اجللسـ آب/أغســـطس  ٢١قـ
 ْي، استمع اجمللس إىل إحاطات إعالمية مقدمة من ممثلَـ ٢٠٠٣

ــاء     ــع أعضـ ــدة، وأدىل مجيـ ــة املتحـ ــدة واململكـ ــات املتحـ الواليـ
  اجمللس اآلخرين ببيانات.

وأعرب ممثل الواليات املتحدة، يف إحاطته اإلعالمية،   
ــم        ــر األم ــى مق ــع عل ــذي وق ــزاء يف ضــحايا اهلجــوم ال عــن الع

دة يف العراق، ويف وفاة سـريجيو فـيريو دي ميلـو، املمثـل     املتح
اخلــاص لألمــني العــام يف العــراق. وأشــار إىل أن دوافــع الــذين  
ــاهتم مل تعــرف بعــد، حيتمــل أن     ــاهلجوم، رغــم أن هوي ــاموا ب ق

ب يـ رهتوتتمثل يف إعادة نظام صدام حسـني وحـزب البعـث،    
دون  واحليلولــة  ،َمــن يرغبــون يف العمــل مــع اجملتمــع الــدويل     

. مث قدم استعراضا عامـا للحالـة يف العـراق    ظهور عراق جديد
هامة علـى   دالئلوألنشطة سلطة التحالف املؤقتة. وأبرز عدة 

ــدم ــراز تقـ ــها  ،إحـ ــروف   منـ ــل حتســـني الظـ ــن أجـ ــاريع مـ مشـ
ــاط أعمــال املخــربني      االقتصــادية، و ــدرة علــى إحب تطــوير الق

وصــناعة ســية الكهربائيــة ساالــذين يريــدون تــدمري اهلياكــل األ 
اهلياكـل األساسـية؛ وتعزيـز املنـاخ األمـين؛      ا مـن  النفط وغريمهـ 

  .)٢٧٩(والبدء يف تدريب اجليش اجلديد

__________ 

 .٨-٧ان املرجع نفسه، الصفحت  )٢٧٨(

)٢٧٩(  S/PV.4812،  ٤-٢الصفحات. 

وبدأ ممثل اململكـة املتحـدة أيضـا بيانـه بـاإلعراب عـن         
ــداء وا   ــازيشــعوره بالصــدمة إزاء االعت  نيف الضــحايا، مبــ  لتع

ــي ــة   ســريجيو فــ  همف ــه اإلعالمي ــو. وركــز يف إحاطت يريا دي ميل
تـــها ســـلطة ماألنشـــطة اإلنســـانية، واملســـامهات الـــيت قدعلـــى 

التحالف املؤقتة يف اجلهود املبذولـة إلنشـاء املؤسسـات احملليـة،     
ومـــن أجـــل احلكـــم التمثيلـــي وحقـــوق اإلنســـان واإلصـــالح  

نظــم توزيــع الغــذاء اســتعيدت القــانوين والقضــائي. وذكــر أن 
ا نظر إىل مـ ُيبالكامل. لكن للمضي يف ذلك من الضروري أن 

. كما أشـار إىل التقـدم احملـرز    وراء برنامج النفط مقابل الغذاء
يف إعادة خدمات الرعاية الصحية، والنظام التعليمـي، وقطـاع   

  .)٢٨٠(املياه
ــع املمــثلني عــن شــعورهم بالصــدمة إزاء      وأعــرب مجي

 آب/ ١٩االعتداء الذي وقع على األمم املتحـدة يف بغـداد يف   
ل اخلـاص لألمـني العـام    أغسطس، وعن تعـازيهم ملصـرع املمثـ   

ومـــوظفي األمـــم املتحـــدة اآلخـــرين واحمللـــيني. وأكـــد معظـــم 
املتكلمني أن هذا اهلجوم اإلرهايب يبني أن األمـن مـا زال ميثـل    
املشكلة ذات األولوية يف العراق، وطـالبوا باسـتعراض التـدابري    
األمنية ملوظفي األمم املتحدة سـواء يف العـراق أو يف غـريه مـن     

طالـــب عـــدة مـــتكلمني بالتعجيـــل بعمليـــة إعـــادة األمـــاكن. و
الســيادة للعــراق وتعزيــز الــدور الــذي يؤديــه الشــعب العراقــي   

  على الصعيد احمللي.
وأشار ممثال فرنسا واملكسـيك إىل أن إعـادة اسـتتباب      

األمــن والنظــام العــام تقــع مســؤوليتها علــى الــدول القائمــة        
ــيما ات    ــدويل، وال سـ ــانون الـ ــال بالقـ ــاالحتالل، عمـ ــات بـ فاقيـ

  .)٢٨١(جنيف
فتقر إىل أيـة  يزال ا وأشار ممثل فرنسا إىل أن اجمللس م  

تفاصيل عن أسـلحة الـدمار الشـامل الـيت قيـل إن نظـام صـدام        
__________ 

 .٧-٤املرجع نفسه، الصفحات   )٢٨٠(

 (املكسيك). ٢٠(فرنسا)؛ والصفحة  ٨املرجع نفسه، الصفحة   )٢٨١(
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جلنـة  وأبـرز أمهيـة إعـادة النظـر يف واليـة       حسني كان ميتلكهـا. 
األمـــم املتحـــدة للرصـــد والتحقـــق والتفتـــيش يف وقـــت زمـــين  

ة للمجتمــع الــدويل بأســره التعبئــة املشــتركوأكــد أن  معقــول.
أيضـا  ورأى . إعادة بنـاء العـراق  لنجاح يف أساسي ل شرط يه

ــرورة ــة      ضـ ــورة واملراقبـ ــدويل للمشـ ــس الـ ــاء اجمللـ ــابع إنشـ التـ
ــراق  ــة العــ ــندوق تنميــ ــأخري لصــ ــودون تــ ــية رئيأداة  ، وهــ ســ

ضـمان   لمن أجـ  ،)٢٠٠٣( ١٤٨٣القرار  منصوص عليها يف
ــة ال ــة الرقابـ ــتخدام املدوليـ ــتمرة علـــى اسـ ــة. سـ ــوارد العراقيـ  املـ

ــن    ــك ل ــا  وأضــاف أن ذل ــا مليكــون ممكن ــرفت م ســلطات  عت
ــه ال   ــهاالتحــالف بأن ــا و  ميكن ــنجح مبفرده ــا مل تأن ت  ضــطلعم

وشــدد علــى أن يتســم بالشــفافية الكاملــة.  علــى حنــوبــدورها 
ــين أيضــا تقاســم املعلومــات        ــاء واملســؤوليات يع تقاســم األعب

لتحـالف أيضـا أن   وناشد ممثل الكـامريون ا  .)٢٨٢(والصالحيات
يكون أكثر شفافية، وأن حيـدد بوضـوح أنشـطته وأغراضـه يف     

ــراق ــوال  )٢٨٣(الع ــل أنغ ــيس تحــالأن ســلطات ال. ورأى ممث ف ل
أمامها من خيار سوى النهوض مبهمتها أيـا كـان الـثمن الـذي     

ــيت ســتجاهبها     ــه والصــعوبات ال ــذا  ’’ستضــطر إىل دفع ــى ه عل
  .)٢٨٤(‘‘الدرب الصعب الوعر وغري املأمون

تشــــرين  ١٦، املعقــــودة يف )٢٨٥(٤٨٤٤يف اجللســــة و  
 ياألمني العام وممثلـ  ببيان كل من ، أدىل٢٠٠٣األول/أكتوبر 

االحتــاد الروســي وإســبانيا وأملانيــا وباكســتان وبلغاريــا وشــيلي 
ــة املتحــدة والواليــات املتحــدة    . )٢٨٦(والصــني وفرنســا واملمكل

قـرار  ووجه الرئيس (الواليات املتحدة) االهتمـام إىل مشـروع   
__________ 

 .٩املرجع نفسه، الصفحة   )٢٨٢(

 .١٦املرجع نفسه، الصفحة   )٢٨٣(

 .٢٠املرجع نفسه، الصفحة   )٢٨٤(

اقشـة الـيت دارت يف   لالطالع على مزيد من املعلومـات بشـأن املن    )٢٨٥(
ــاين عشــر، اجلــزء األول، الفــرع      هــذه اجللســة، انظــر الفصــل الث

 ) من امليثاق.٢( ١، فيما يتعلق باملادة ٣ألف، احلالة 

)٢٨٦(  S/2003/992. 

مقــدم مــن إســبانيا والكــامريون واململكــة املتحــدة والواليــات    
ــرار      ــفه القــ ــاع بوصــ ــاده باإلمجــ ــدة، ومت اعتمــ  ١٥١١املتحــ

قــام اجمللــس يف مجلــة أمــور، متصــرفا مبوجــب    وبــه)، ٢٠٠٣(
  الفصل السابع من امليثاق، مبا يلي:

أذن بتشكيل قوة متعددة اجلنسيات تكون حتت قيادة موحدة   
مجيـع التـدابري الالزمــة مـن أجـل اإلسـهام يف صـون األمــن        باختـاذ لتقـوم  

واالستقرار يف العــراق، مبـا يف ذلـك لتـأمني الظـروف الضـرورية لتنفيـذ       
اجلدول الزمين والربنامج، فضال عن اإلسهـــام يف كفالة أمن بعثة األمم 
املتحــــدة لتقــــدمي املســــاعدة إىل العــــراق، وجملــــس احلكــــم يف العــــراق 

رى التابعة لإلدارة العراقية املؤقتة، واهلياكـل اإلنسـانية   واملؤسسات األخ
  واالقتصادية الرئيسية؛

حــث الــدول األعضــاء علــى تقــدمي مســاعدهتا مبوجــب واليــة    
األمم املتحدة هذه، مبا يف ذلك توفري القوات العسكرية، للقوة املتعـددة  

  اجلنسيات املشار إليها آنفا؛
همــة القــوة املتعــددة قــرر أن يســتعرض اجمللــس احتياجــات وم   

اختاذ اجلنسيات املشار إليها أعاله يف أجل أقصاه سنة واحدة من تاريخ 
هذا القرار، وأنـه يف مجيـع األحـوال تنتـهي واليـة القـوة بانتـهاء العمليـة         

، مـــن القـــرار ١٠والفقــرة   ٧إىل  ٤السياســية املبينـــة يف الفقــرات مـــن   
أي حاجـــــة مسـتقبال   عرب عن استعداده للنظـر يف تلـك املناسـبة يف    أو

ــراق      ــة للع ــا آراء حكوم ــددة اجلنســيات، مراعي ــوة املتع إىل اســتمرار الق
  معترف هبا دوليا وممثلة للشعب؛

حث الدول األعضاء واملنظمات الدولية واإلقليمية على دعـم    
جمهــود إعمــار العــراق الــذي بــدأ خــالل املشــاورات الفنيــة الــيت أجرهتــا  

، مبـا يف ذلـك مـن خـالل     ٢٠٠٣/يونيـه  حزيران ٢٤األمم املتحدة يـوم  
التربعات الكبرية اليت ستعلن يف املؤمتر الدويل للمـاحنني املقـرر عقـده يف    

  ؛٢٠٠٣تشرين األول/أكتوبر  ٢٤و  ٢٣مدريد يومي 
الدول األعضـاء واملنظمـات املعنيـة إىل املسـاعدة يف تلبيـة       ادع  

ة إلصـالح  احتياجات الشـعب العراقـي عـن طريـق تـوفري املـوارد الالزمـ       
  .هادة بنائاهلياكل األساسية القتصاد العراق وإعا
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وذكر األمني العام أنـه سـيبذل قصـارى وسـعه لتنفيـذ       
القيـود الـيت    هأقرها اجمللس، دون أن تغيب عن ذهنالوالية اليت 

رص علـى  حيـ بـأن   هينطوي عليهـا بنـاء القـدرة املطلوبـة وواجبـ     
ــم املتحــدة. وأعــرب عــن       ــوظفي األم ــن م ــســالمة وأم  هامتنان

إياهـا القـرار اجلديـد يف هـذا      هللمجلس على املرونـة الـيت مينحـ   
أن حضـــور األمـــم املتحـــدة مـــن رغم قـــال إنـــه بـــالو الصـــدد.
ا معقــود هــعزم ، فــإنعلــى احلــد األدىن مــن املــوظفنيمقصــور 

، من داخل البلد وخارجـه علـى   مساعدة الشعب العراقيعلى 
  .)٢٨٧(اإلنسانيةحد سواء، وبالدرجة األوىل بتقدمي املساعدة 

وأعرب معظـم املـتكلمني عـن ترحيبـهم باختـاذ القـرار         
باعتباره خطوة عامـة صـوب عـودة السـيادة إىل العـراق. كمـا       

  نوهوا بأمهية اعتماده باإلمجاع.
وأشار ممثل االحتـاد الروسـي إىل عـدة جوانـب إجبابيـة        

ــها   ــرار، منـ ــه ييف القـ ــدوال أنـ ــع جـ ــ ضـ ــدد ازمنيـ ــة  احمـ للعمليـ
ول األمني العـام حـق اختـاذ قـرارات فيمـا يتعلـق       خيوالسياسية، 

ــؤمتر دســتوري      ــق تشــكيل عضــوية م ــة وطرائ باجلــداول الزمني
كمــا الحــظ أن واليــة القــوة متعــددة      وإجــراء االنتخابــات. 

الدرجة الثانية بعد مهـام النـهوض باسـتعادة    يف تأيت اجلنسيات 
واليتــها متديــد  طلــبينظــر يف لــن لــس اجمل ســيادة العــراق، وأن

ــيادته  أن بعـــد ــتعيد العـــراق سـ ــة ’’إذا طلبـــت إال  ،يسـ حكومـ
بعض املساعدة للحفـاظ علـى    ‘‘ةالعراق املنتخبة بصورة شرعي

تأســـيس اجمللـــس الـــدويل وأضـــاف أن القـــرار يـــدعو ل .األمـــن
تــأخر تشــكيله أكثــر مــن   بعــد أنللمشــورة واملراقبــة بســرعة، 

غـري أنـه شـدد علـى أن القـرار لـيس        الالزم دومنا سـبب مقنـع.  
  .)٢٨٨(ثاليا وإمنا الناتج الذي مت التوصل إليه هو حل توافقيم

ــا إن إدمــاج    التعــديالت الــيت قدمتــها   وقــال ممثــل أملاني
 أملانيا وفرنسا واالحتاد الروسي كان سيسفر عـن قـرار أفضـل.   

__________ 

)٢٨٧(  S/PV.4844،  ٣-٢الصفحتان. 

 .٤-٣املرجع نفسه، الصفحتان   )٢٨٨(

أي إشــارة واضــحة إىل إىل  القــرار وأعــرب عــن أســفه الفتقــار
 ه كـان نـ رأى أو ،أنه سيتم التعجيل بنقل السـيادة إىل العـراقيني  

ــم املتحــدة    ــز دور األم ــام وميكــن تعزي بدرجــة  دور األمــني الع
لـــو أن املبـــادئ  . وختامـــا، ذكـــر أنـــه كـــان يـــود أيضـــا أكـــرب

. ونتيجـة  التوجيهية كانت أكثر وضوحاً فيما يتعلـق بالتوقيـت  
تصـــور أي التـــزام تلـــذلك، أشـــار إىل أن أملانيـــا ال ميكنـــها أن 

  .)٢٨٩(من جانبها عسكري
ثل اململكة املتحدة أن مـن الصـواب متامـا أن    وأعلن مم  

. وبـدالً  السـلطة  لنقـل جـداول زمنيـة مصـطنعة    مل حيـدد  القرار 
شـهرين لكـي يقـدم     من ذلـك، فإنـه حـدد جمللـس احلكـم مـدة      

اق جـــدوالً زمنيـــاً وبرناجمـــاً يفضـــي إىل صـــياغة دســـتور للعـــر 
ــة، و  ــات دميقراطيــ ــراء انتخابــ ــرك أوإجــ ــذه  اجملشــ لــــس يف هــ

  .)٢٩٠(العملية
ميثـل حتسـينا    وافق ممثـل الصـني علـى أن نـص القـرار     و  

ــرار    ــبريا ملشــروع الق ــات    األصــلي ك ــد الوالي ــه وف ــذي قدم ال
كون لـه تـأثريه اإلجيـايب علـى اإلسـراع      يسـ واملتحدة األمريكيـة  

بنقـل احلكــم مــن ســلطة التحـالف املؤقتــة إىل الشــعب العراقــي   
وقـال   .وزيادة الشفافية يف إعادة التعمري االقتصادي يف العراق

  .)٢٩١(إن وفده، رغم ذلك، ليس راضيا متاما عن حمتوياته
ــده       ــل باكســتان أن وف ــرار ألنــ  وأوضــح ممث ــد الق ، هأي

بالرغم من التعقيد والتناقضات اليت اتسمت هبا بعض أجـزاء  ’’
تتمثـل يف اسـتعادة   منـه  هداف األساسـية  األعتقد أن ي، ‘‘النص

ــادة    ــز إعـ ــين، وتعزيـ ــاخ األمـ ــني املنـ ــيادة، وحتسـ ــار  السـ اإلعمـ
ــان يفضــل    االقتصــادي ــده ك ــة  . وأضــاف أن وف وجــود عملي

. والحــظ أن أوضــح الســتعادة ســيادة العــراق يف وقــت مبكــر 
املصـداقية والقبـول   زيد من كانت ستحظى مبالعملية السياسية 

__________ 

 .٥-٤املرجع نفسه، الصفحتان   )٢٨٩(

 .٥فحة املرجع نفسه، الص  )٢٩٠(

 .٧-٦املرجع نفسه، الصفحتان   )٢٩١(
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وفيمـا   لو جـرى تنفيـذها حتـت سـلطة ورعايـة األمـم املتحـدة.       
دعـت   تانيتعلق بالقوة متعددة اجلنسيات، أشـار إىل أن باكسـ  

ــة  تلــك اإىل أن يكــون ل ــوة هوي ــة  منفصــلة لق ختتلــف عــن هوي
قوات االحتالل، وأن يأيت انتشارها نتيجـة دعـوة مـن الشـعب     

 وأكد أنه نظـرا ألن العراقي مبوافقة الدول األخرى يف املنطقة. 
لــن تكــون باكســتان ف ،يف القــرار مل تــنعكس تلــك االعتبــارات

ملتعــددة اجلنســيات يف قــادرة علــى املســامهة بقــوات يف القــوة ا 
  .)٢٩٢(العراق

علـى الـرغم   وقال ممثل اجلمهورية العربية السورية إنـه    
ــده مــن أن القــرار ال يلــيب كــل    ــه، طموحــات وف أمــل أن ي فإن

ــق    ــى الطري ــرار خطــوة عل ــراق   يشــكل هــذا الق ــة الع حنــو حري
، وأن يـتم تطبيـق االلتزامـات الـواردة فيـه مبـا يـؤدي        واستقالله

  .)٢٩٣(السيادة إىل العراقإىل اإلسراع يف نقل 
ــرار        ــات املتحــدة إىل أن الق ــل الوالي ــوأشــار ممث ت يثّب

تحديد أفق سياسي لنقل السلطة وجيعـل  بأقدام القيادة العراقية 
مــن الواضــح أن القيــادة املؤقتــة جتّســد الســيادة العراقيــة خــالل 

علـى   وأكد أن عناية حكومته يف متّعـن الـنص   الفترة االنتقالية.
ا بانتــهاج هنــج متعــدد هــع املاضــية يعكــس التزاممــدى األســابي

  .)٢٩٤(األطراف

ــؤرخ    ــرر املـ ــاين/نوفمرب  ٢٠املقـ ــرين الثـ تشـ
ــة  ٢٠٠٣ ): بيـــــان مـــــن  ٤٨٦٨(اجللســـ
  الرئيس

 تشـــرين األول/ ٢٨، املعقـــودة يف ٤٨٥١يف اجللســـة   
، اســتمع اجمللــس إىل إحاطــة إعالميــة قــدمها     ٢٠٠٨أكتــوبر 

__________ 

 .٩-٧املرجع نفسه، الصفحات   )٢٩٢(

 .٩املرجع نفسه، الصفحة   )٢٩٣(

 .١٢-١١املرجع نفسه، الصفحتان   )٢٩٤(

ق، وبعـد ذلـك أدىل مجيـع    املدير التنفيذي ملكتب برنامج العـرا 
  أعضاء اجمللس ببيانات.

ــذي،     ــدير التنفيـ ــد املـ ــة، أن  وأكـ ــه اإلعالميـ يف إحاطتـ
ــذاء يف       ــل الغ ــنفط مقاب ــامج ال ــتنهي برن ــم املتحــدة س  ٢١األم

، على النحو الذي يقتضيه القـرار  ٢٠٠٣تشرين الثاين/نوفمرب 
سـلس للسـلطة   النتقال اال)، وستبدأ يف تيسري ٢٠٠٣( ١٤٨٣

ــة، بتنســـيق وثيـــق مـــع الســـلطات   إىل ســـلط ة التحـــالف املؤقتـ
تسـليم برنـامج   ومع ذلك، شدد علـى أن   العراقية ذات الصلة.

من باليني عديدة من الدوالرات وعلى هذا القدر مـن التعقـد   
ــتة  ــرة األشـــهر السـ ــة والضـــخامة يف غضـــون فتـ ــا للواليـ ، وفقـ

، كان من شـأنه أن يتسـم بصـعوبة بالغـة حـىت      املنصوص عليها
ــروفيف أفضــ ــذلك يف ظــل الظــروف    لكــن و ،ل الظ ــام ب القي
ــع،     ب املتســمة ــوظفني يف املوق ــدد امل ــاض ع ــن واخنف ــدام األم انع

ــة   ــة مـــن الواقعيـ ــيتطلب درجـ ــع  وسـ ــة مـــن جانـــب مجيـ املرونـ
ووصــــف اإلجــــراءات الــــيت مت حتديــــدها  األطــــراف املعنيــــة.

واختاذهــا للوفــاء باألهــداف املوضــوعة وذكــر قائمــة باألنشــطة 
عني علــى األمــم املتحــدة والســلطة والســلطات  الــيت مــا زال يــت

  .)٢٩٥(العراقية املعنية االضطالع هبا
وأعرب معظم أعضاء اجمللس عـن ترحيبـهم باإلحاطـة      

ــفافية     ــن الشـ ــالٍ مـ ــتوى عـ ــاظ علـــى مسـ ــة احلفـ ــدوا أمهيـ وأكـ
ــامج. وأعــرب عــدد مــن     ــة انتقــال الربن واالســتمرارية يف عملي

ا اقتراحـات فنيـة   األعضاء عن قلقهم إزاء وتـرية العمـل وقـدمو   
  للنهوض بتلك العملية.

ــع العقــود ذات       ــد مجي ــة حتدي وأكــد عــدة أعضــاء أمهي
ــد   ــل املوع ــها قب ــة وتعديل ــهائي األولوي ، يف حــني شــدد  )٢٩٦(الن

ــق        ــا يتعل ــة فيم ــام باملرون ــى ضــرورة االتس ــون آخــرون عل ممثل
__________ 

)٢٩٥(  S/PV.4851،  ١١-٢الصفحات. 

(االحتـااد   ١٥(بلغاريـا)؛ والصـفحة    ١٤املرجع نفسـه، الصـفحة     )٢٩٦(
 (الكامريون). ٢٢ة (شيلي)؛ والصفح ٢٠الروسي)؛ والصفحة 
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ألن مــن غــري احملتمــل علــى مــا يبــدو أن يــتم    باملواعيــد احملــددة
قبــل حلوهلــا، ممــا يــؤثر تــأثريا ســلبيا علــى  إكمــال العمــل كلــه 

  .)٢٩٧(همدومنا خطأ من جانباملوردين الذين مل تعّدل عقودهم 
ــزم       ــه يلــ ــثلني أنــ ــن املمــ ــدد مــ ــظ عــ ــا  ،والحــ تفاديــ

ســـلطة التحـــالف املؤقتـــة يف  وفرالضـــطرابات التســـليم، أن تـــ
معلومـــات واضـــحة عـــن الكيفيـــة الـــيت  كـــن أســـرع وقـــت مم

رح ممثـل فرنسـا كحـل عملـي     . واقتـ )٢٩٨(سيستمر هبـا الربنـامج  
أن تواصل الوكاالت التابعة لألمم املتحدة، مبوافقة مـن سـلطة   
التحالف املؤقتـة والسـلطات العراقيـة ذات الصـلة، القيـام هبـذه       
العملية لبضع أسابيع إضافية. وقـال إن هـذا النـهج لـن يشـكل      
متديـــدا للربنـــامج، وإمنـــا جمـــرد ترتيـــب تقـــين بـــني الســـلطة        

ــن ي  ــاالت ولــ ــرار   والوكــ ــروط القــ ــع شــ ــارض مــ  ١٤٨٣تعــ
. وأعلن ممثل االحتاد الروسي أن مـن الضـروري   )٢٩٩()٢٠٠٣(

استعراض هذه املسألة برمتها بصفة منتظمة داخل اجمللـس ويف  
  .)٣٠٠(جلنة اجلزاءاتإطار 

ــة املتحــدة أن مســؤويل التحــالف        ــل اململك وأكــد ممث
وضـع اسـتراتيجية   ومسؤويل الوزارات العراقية عـاكفون علـى   

ال فعالة لكفالـة توصـيل السـلع بكفـاءة وكـذلك التخـزين       انتق
واملصــادقة علــى عمليــات    وإدارة املخــزون علــى حنــو مالئــم   

وأكــد تشــرين الثــاين/نوقمرب.  ٢١التســليم دون انقطــاع بعــد  
ــاء بالتزاماهتــا      ــة ستواصــل الوف أيضــا أن ســلطة التحــالف املؤقت

ــة   ــ .)٣٠١(القائمــة لــدعم تنفيــذ مجيــع العقــود ذات األولوي ال وق
ممثـــل الواليـــات املتحـــدة إن حكومتـــه اســـتمرت يف تكـــريس  

__________ 

(اجلمهوريـة   ١٩(أملانيا)؛ والصـفحة   ١١ املرجع نفسه، الصفحة  )٢٩٧(
 (املكسيك). ٢١العربية السورية)؛ والصفحة 

(إسـبانيا)؛   ١٤(أملانيـا)؛ والصـفحة    ١٢ املرجع نفسـه، الصـفحة    )٢٩٨(
 (االحتاد الروسي). ١٦والصفحة 

 .٢٥املرجع نفسه، الصفحة   )٢٩٩(

 .١٥الصفحة املرجع نفسه،   )٣٠٠(

 .١٧املرجع نفسه، الصفحة   )٣٠١(

لربنــامج الــنفط مقابــل ارد كــبرية لضــمان االنتقــال الســلس مــو
  .)٣٠٢(نوفمربتشرين الثاين/ ٢١الغذاء بعد 

 تشــرين الثــاين/ ٢٠، املعقــودة يف ٤٨٦٨ويف اجللســة   
، استمع اجمللس إىل بيـان لألمـني العـام. وأشـار     ٢٠٠٣نوفمرب 

برنـامج  اجمللس جيتمع مبناسـبة إمتـام   يف بيانه إىل أن  األمني العام
ــو     ــذاء، وه ــل الغ ــنفط مقاب ــيت     ’’ال ــام ال ــن أكــرب امله واحــدة م

أسندت لألمانـة العامـة وأكثرهـا تعقيـدا وخمالفـة للمعتـاد علـى        
برنامج النفط مقابل الغذاء خـالل مـا   ونوه إىل أن ‘‘. اإلطالق

ي أن كــان مــن الضــرور  هيقــرب مــن ســبعة أعــوام مــن عملــ   
، مسـتخدما  ‘‘جمموعة تكاد ال توصف من التحديات’’يواجه 
ــة    ٤٦زهــاء  ــون دوالر مــن متحصــالت الصــادرات العراقي بلي

مـــا يكفـــي مـــن احلصـــص ، فأوصـــل ألجـــل الشـــعب العراقـــي
 ،مليونـــا يف العـــراق ٢٧الغذائيـــة إلطعـــام مجيـــع الســـكان الــــ 

ــة بــني األطفــال العــراقيني بنســبة    و يف  ٥٠خفــض ســوء التغذي
افة إىل مـا تبقـى   باإلضـ  ،مجيع هذه املسؤوليات. وقال إن ئةاملا

ــوال وأصــول  ــة إىل ســلم تس ،مــن أم يف  ســلطة التحــالف املؤقت
لــبعض  للبنــود سيســتمر التوريــد الفعلــياليــوم التــايل. غــري أن 

ســُتحّول أيــة مبــالغ مل ُتنفــق أو مل    و، التــايل الوقــت يف العــام  
اء بعـــد إهنــــ  ختصـــص للصـــرف إىل صـــندوق تنميـــة العـــراق     

  .)٣٠٣(الربنامج
ويف نفس اجللسة، أدىل الرئيس (أنغوال) ببيان بالنيابـة    
  قام اجمللس بأمور من بينها أنه:وبه ، )٣٠٤(عن اجمللس
يف  العـراق  أبرز الدور الشديد األمهية الذي اضطلع به برنامج  

توفري املساعدة اإلنسانية للشعب العراقـي يف إطـار نظـام اجلـزاءات الـيت      
  ؛منفرضها جملس األ

__________ 

 .٢٦املرجع نفسه، الصفحة   )٣٠٢(

)٣٠٣(  S/PV.4868،  ٥-٣الصفحات. 

)٣٠٤(  S/PRST/2003/24.. 
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كد على احلاجة إىل مواصلة اجلهود الدولية الرامية إىل إعـادة  أ  
ــذا الســياق،     ــراق، ويف ه ــاء اقتصــاد الع ــأبن ــاح،   اح ــع االرتي ــا م ط علم

بالبيانني اللذين أدىل هبما ممثال الواليات املتحدة واململكة املتحدة بشـأن  
لة التــدابري الــيت تعتــزم ســلطة التحــالف املؤقتــة اختاذهــا مــن أجــل مواصــ  

العمــل بآليــات الســداد القائمــة ومواصــلة عمليــات التوريــد يف إطــار        
  ؛الربنامج

سلم بأمهية دور األمم املتحدة يف تنسيق عملية إهناء الربنامج،   
مبا يف ذلك حتويل مجيع األموال الفائضة يف حسابات الضمان يف أقرب 

  ؛وقت ممكن إىل صندوق التنمية للعراق

 ١٤٨٤توقـــــع يف القـــــرارات ر إىل الـــــدور احليـــــوي املاشـــــأ  
ــم  ٢٠٠٣( ١٥١١)، و ٢٠٠٣( ١٥٠٠)، و ٢٠٠٣( ــه األم ) أن تؤدي

املتحدة، حسبما تسمح به الظروف، يف عدة جماالت من بينها جمـاالت  
  .املساعدة اإلنسانية وتيسري اإلنعاش االقتصادي واإلعمار

ــؤرخ    ــرر املـ ــاين/نوفمرب  ٢٤املقـ ــرين الثـ تشـ
 ١٥١٨): القرار ٤٨٧٢(اجللسة  ٢٠٠٣

)٢٠٠٣(  
ــة    ــودة يف ٤٨٦٩يف اجللس  تشــرين الثــاين/  ٢١، املعق
 ْي، استمع اجمللس إىل إحـاطتني إعالميـتني ملمثلَـ   ٢٠٠٣نوفمرب 

ــراق،       ــة يف الع ــن احلال ــة املتحــدة ع ــات املتحــدة واململك الوالي
  وأدىل مجيع أعضاء اجمللس اآلخرين ببيانات.

رغـم   وأشار ممثل الواليـات املتحـدة إىل أن العـراقيني،     
يأخــذون علــى عــاتقهم مســؤوليات متزايــدة اســتمرار العنــف، 

ــهم  ــ ،لضــمان أمن ــوة شــرطة     ونويعمل ــاء ق مــن أجــل إعــادة بن
ــي.    ــة، وإنشــاء جــيش عراق ــة قوي ــراقيني   عراقي وأضــاف أن الع

ــا تســـلم مســـؤوليات إداريـــة، وإعـــداد العـــدة    ونيواصـــل أيضـ
جملــس احلكــم  إعـالن . وذكــر أن إليصـال اخلــدمات األساسـية  

عمليـة سياسـية   االتفـاق علـى   نوفمرب عن تشرين الثاين/ ١٥يف 
ــة إىل        ــوة رائع ــان خط ــة ك ــة انتقالي ــة نيابي ــة وطني إلنشــاء مجعي

، ســيتم تشــكيل مجعيــة وطنيــة  العمليــةهــذه ومبوجــب  .األمــام
انتقاليــة النتخــاب فــرع تنفيــذي، واختيــار وزرائــه، وســتكون  

يــه حزيران/يون ٣٠حبلــول أضــاف أنــه مبثابــة هيئــة تشــريعية. و
، ســـتتوىل هـــذه اإلدارة االنتقاليـــة اجلديـــدة املســـؤولية  ٢٠٠٤

ل ســلطة التحــالف َحالكاملــة عــن حكــم العــراق. وحينئــذ ســُت
وحتــدد العمليــة مهلــة  املؤقتــة وكــذلك جملــس احلكــم العراقــي.

 آذار/ ١٥زمنية لالنتخاب املباشر ملؤمتر دسـتوري، ال تتعـدى   
يـــتم  ،، وذلـــك لوضـــع دســـتور دائـــم للعـــراق ٢٠٠٥مـــارس 

وسـتنتخب حكومـة    .من خـالل اسـتفتاء شـعيب    يهالتصديق عل
ــام   الدســـتور يف موعـــد ذلـــك عراقيـــة جديـــدة مبوجـــب أحكـ

ورغم تشديده  .٢٠٠٥كانون األول/ديسمرب  ٣١يتجاوز  ال
بـــالرغم مـــن أعمـــال القتـــل  الحـــظ أنـــه  ،األمـــن علـــى أمهيـــة

ــتفجريات وغريهــا مــن اهلجمــات الــيت    شــاهد يف وســائط  توال
ــالم، فـــإ  ــا كـــبريا مـــن  ن اإلعـ ــراق  جانبـ  ،تســـم باهلـــدوء يالعـ

متكـني العـراقيني مـن تـويل املسـؤولية بسـرعة عـن         ةاستراتيجيو
، مع زيادات كبرية يف عدد أفـراد الشـرطة   أمنهم حتقق النجاح

، أبلــغ نــزع ســالح العــراقوفيمــا يتعلــق مبســألة  والعســكريني.
يشـمل أفـرادا   ، الـذي  فريـق االستقصـاء يف العـراق    اجمللس بـأن 

ن التحــــالف مــــن الواليــــات املتحــــدة واململكــــة املتحــــدة مــــ
تـوىل يف  ، واستراليا، وكذلك خرباء من اللجنة اخلاصة السابقة

حزيران/يونيه، املسؤولية عن البحـث عـن أسـلحة الـدمار      ١٦
الشــــامل العراقيــــة ومنظومــــات إيصــــال القــــذائف احملظــــورة  

ــها.   ــا وإزالتـ ــلة هبـ ــية املتصـ ــل األساسـ ــال إن  واهلياكـ ــقوقـ  فريـ
يف ، وأصــدر فيهــا شــتبهاملواقــع امليفحــص كــان االستقصــاء 

نتـــهاكات التفاصـــيل  تقريـــرا يتضـــمنأكتـــوبر تشـــرين األول/
العــراق العديــدة اللتزاماتــه املفروضــة مبوجــب قــرارات جملــس   
ــاء       ــدة إلخف ــودا متعم ــهاكات جه ــك االنت ــن. وتشــمل تل األم
معــدات وأنشــطة برناجميــة تتعلــق بأســلحة الــدمار الشــامل عــن 
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ــاء عمليــات التفتــيش بــدءا مــن أواخــر عــام    األ مــم املتحــدة أثن
٣٠٥(٢٠٠٢(.  

وقدم ممثل اململكـة املتحـدة إحاطـة إعالميـة للمجلـس        
ــوفري اخلــدمات األساســية، واملســائل املتعلقــة باالقتصــاد     عــن ت

ــة.   ــان والعدالـ ــوق اإلنسـ ــار، وحقـ ــر أن  واإلعمـ ــلطة وذكـ سـ
ــادة تشــغيل       ــى ضــمان ســرعة إع ــة عملــت عل التحــالف املؤقت

وخلـــص كـــذلك   شـــبكات التوزيـــع واخلـــدمات األساســـية.   
التحسينات واإلصالحات اجلاري تنفيذها يف شـبكة الكهربـاء   
واملطار، وشبكة اهلواتف احملمولـة، واملستشـفيات، واملـدارس.    

ــا زالــت تشــكل حتــديا كــبريا يف    كمــا أشــار إىل أن   ــة م البطال
 بــالعراقالنتقــال العــراق وأنــه جيــري الشــروع يف إصــالحات ل

وزارة حقـوق  وعلـق علـى   إىل اقتصاد حر قائم علـى السـوق.   
ــؤخرا   ــيت أنشــئت م ــدمي  اإلنســان ال ــى ضــرورة تق  ، مشــددا عل

 قضـائية عمليـة  للمحاكمـة أمـام   ملسؤولني عن ارتكاب فظائع ا
ــون.   ــديرها العراقي ــة، أشــار إىل وجــود    ي ــر عمومي وبصــفة أكث

 تقـوم بعملـها، وأن القـانون   حمكمة جنائيـة مركزيـة يف العـراق    
االسـتبعاد  مـن بينـها    ،ليشمل حقوقـا جديـدة  اجلنائي مت تعديله 
    .)٣٠٦(حصل عليها من خالل التعذيباملطلق ألي أدلة ُي

وعقب اإلحاطتني، أعرب معظـم أعضـاء اجمللـس عـن       
ترحبنهم بالنهج اجلديـد الـوارد يف االتفـاق بـني جملـس احلكـم       

ــداد يف     ــع يف بغـ ــة املوقـ ــالف املؤقتـ ــلطة التحـ ــرين  ١٥وسـ تشـ
ثاين/نوفمرب، وأكدوا أمهية اسـتعادة العـراق السـريعة لسـيادته     ال

وإقامة حكومة مسؤولة بشكل كامل. ورغم ترحيـب أعضـاء   
اجمللس بالتقدم احملرز يف إصالح اخلدمات األساسـية واجملـاالت   
األخرى، فقد أعربوا عن القلق مـن أن يهـدد اسـتمرار العنـف     

ــدد مع    ــا شـ ــق. كمـ ــب تتحقـ ــن أي مكاسـ ــدام األمـ ــم وانعـ ظـ
األعضاء على ضـرورة أن يكـون لألمـم املتحـدة دور قـوي يف      

__________ 

)٣٠٥(  S/PV.4869،  ٧-٢الصفحات. 

 .١٠-٧املرجع نفسه، الصفحات   )٣٠٦(

العراق، وأعربوا عن أملهم يف أن يـتمكن املوظفـون الـدوليون    
من العودة لدى حتسن احلالـة. وأشـار عـدد مـن املمـثلني أيضـا       

  لعراق.الدول اجملاورة لأمهية إشراك  إىل
وذكر ممثلو فرنسا وأملانيا واالحتاد الروسـي أنـه ينبغـي      

لنظـــر بإمعـــان يف فكـــرة عقـــد مـــؤمتر وطـــين، برعايـــة األمـــم   ا
املتحدة، جيمع بني اجلماعات العراقية كافة، فضـال عـن بعـض    

. وأضاف ممثل االحتاد الروسـي أن حكومتـه   )٣٠٧(بلدان املنطقة
ال تســتبعد عقــد املــؤمتر خــارج العــراق، واقتــرح أن ُيســتخدم   

ــؤمتر  ــراق،    امل ــة يف الع ــة االنتقالي ــها  التشــكيل احلكوم ــيت ميكن ل
مبساعدة األمني العام وممثليـه، اختـاذ خطـوات معينـة مـن أجـل       

ــة السياســية  وأكــد ممثــل املكســيك ضــرورة   .)٣٠٨(تنفيــذ العملي
إجياد آلية متابعة دولية لتعزيز الشـرعية وإضـفاء الشـفافية علـى     

  .)٣٠٩(عملية انتخاب اجلمعية الوطنية االنتقالية
كومــة املؤقتــة أن خطــة إنشــاء احلوالحــظ ممثــل أملانيــا   

النظـر  زالت حباجة إىل توضيح وتقييم، وأن مـن الضـروري    ما
  .)٣١٠(يف كيفية تعزيز شرعية عملية نقل السيادة

تشــكيل إن الشــعب العراقــي، بعــد  وقــال ممثــل فرنســا  
ــع     ــن وضـ ــيتمكن مـ ــل، سـ ــؤولة بالكامـ ــة مسـ ــة انتقاليـ حكومـ

 .يف الوقت املناسـب ترتيبات دستورية دائمة وتنظيم انتخابات 
الســـماح لألمـــم املتحـــدة، باســـتقاللية شـــدد علـــى ضـــرورة و

أن تضفي شرعيتها علـى العمليـة االنتقاليـة يف العـراق     بكاملة، 
وردا علـــى الشـــواغل الـــيت  وأن تؤازرهـــا يف مجيـــع مراحلـــها.

ــم       ــوظفي األم ــأمن م ــق ب ــا يتعل ــام فيم ــها األمــني الع أعــرب عن
العــام  ن يف البدايــة ممثــل خــاص لألمــنيعــّياملتحــدة، اقتــرح أن ي

__________ 

(أملانيــا)؛  ١٢(فرنســا)؛ والصــفحة  ١٠املرجــع نفســه، الصــفحة   )٣٠٧(
 اد الروسي).(االحت ١٦والصفحة 

 .١٦املرجع نفسه، الصفحة   )٣٠٨(

 .٢١املرجع نفسه، الصفحة   )٣٠٩(

 .١٢املرجع نفسه، الصفحة   )٣١٠(
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يســاعد علــى إشــراك  ولكنــهيقــيم بصــفة دائمــة يف العــراق،  ال
  .)٣١١(العراقيني وبلدان املنطقة يف عملية االنتقال

عــدم وتســاءل ممثــل االحتــاد الروســي عــن الســبب يف     
تشرين الثاين/نوفمرب رمسيا إىل جملـس األمـن،    ١٥إحالة اتفاق 

ــدم   وأعــرب عــن   ــل لع ــة األم ــم املتحــدة  إىل هترإشــاخيب . األم
نشـطة  مشـاركة   يقتضيحل املشكلة العراقية بنجاح  وأكد أن

وفيما يتعلق مبسـألة نـزع السـالح، تسـاءل      اجملتمع الدويل.من 
جلنة األمم املتحدة للمراقبة والرصـد   كذلك عن السبب يف أن

احلصـول   مل حتـاوال والتفتيش، والوكالة الدولية للطاقـة الذريـة   
، لــيت يبــذهلا التحــالفعلومــات عــن اجلهــود امزيــد مــن املعلــى 
صـر األشـخاص املفقـودين    حلفريـق   هعـد أ لذيا تقريرال ويف أن

إىل خـرباء   تـه إحال من املمكنيف تشرين األول/أكتوبر مل يكن 
جلنـــة األمـــم املتحـــدة للرصـــد والتحقـــق والتفتـــيش والوكالـــة  

ــة  ــة الذري ــة للطاق ــزمين   الدولي . وفيمــا يتعلــق مبســألة اجلــدول ال
ــات، أعــرب عــن    ــن األفضــل   لالنتخاب ــاده أن م د حتــّدأن اعتق

موعـد انتخابـات   احلكومة االنتقالية واجلمعية الوطنية االنتقالية 
 تشـــكيل لاملـــؤمتر الدســـتوري، وموعـــد االنتخابـــات العامـــة     

كما أعرب عن قلقه مـن أن اجلـدول الـزمين     .احلكومة الدائمة
املـؤمتر   انعقـاد ، ال سـيما توقـع   بعـض الشـيء   غري واقعياحلايل 
االنتخابـــات العامـــة إجـــراء مـــارس وآذار/ ١٥ري يف الدســـتو

أيضـا أن مثـة تناقضـات معينـة      ورأى. ٢٠٠٥حبلول هناية عـام  
بني أجزاء االتفاق فيمـا يتعلـق بـاقتراح تشـكيل جلـان تنظيميـة       

علـى أن   ينص ن االتفاقإ وقال املقبلة. قد تؤثر يف االنتخابات
 ختيـار جملس احلكـم العراقـي لـن يضـطلع بـأي دور رمسـي يف ا      

أن جملـس   أيضـا بعد ذلـك  يذكر  هلكن ،أعضاء اجلمعية الوطنية
احلكم سوف يرشـح مخسـة ممـثلني عـن كـل جلنـة مـن اللجـان         

دور سيضـــطلع بـــأنـــه  وهـــذا معنـــاه التنظيميـــة يف احملافظـــات.

__________ 

 .١١املرجع نفسه، الصفحة   )٣١١(

يـؤدي هـذا إىل وضـع يفضـي إىل اسـتبعاد       للغايـة وقـد   حقيقـي 
  .)٣١٢(عمليةالشرائح معينة من السكان من 

أي إجـراء   ل اجلمهوريـة العربيـة السـورية أن   وأكد ممث  
أنـه جيـب   و ،رفضجيـب أن يُـ   ميكن أن يؤدي إىل جتزئة العـراق 

  .)٣١٣(واستقالله ووحدة أراضيه ة العراقسياد احترام
ي عن اقتراح إبـرام  وردا على سؤال من االحتاد الروس  

مــن بــني التحــالف وجملــس احلكــم قبــل هنايــة   اتفــاق بشــأن األ
مركز القوات، أشار  على أمور من بينها، ٢٠٠٤آذار/مارس 

القـوة  هي لن تكون ممثل اململكة املتحدة إىل أن القوة اجلديدة 
بــل )، ٢٠٠٣( ١٥١١املتعــددة اجلنســيات املتوخــاة يف القــرار 

ســتعمل بنــاء علــى دعــوة مــن احلكومــة  و ،ســتكون شــيئا أخــر
جملـس  يعتـرف هبـا   ألمـل يف أن  ا وأعـرب كـذلك عـن   العراقية. 

  .)٣١٤(يقة مابطراألمن 
تشــــرين  ٢٤، املعقــــودة يف )٣١٥(٤٨٧٢ويف اجللســــة   

، وجــه الــرئيس (أنغــوال) اهتمــام اجمللــس  ٢٠٠٣الثــاين/نوفمرب 
إىل مشــروع قــرار مقــدم مــن إســبانيا وبلغاريــا وشــيلي وغينيــا  

. وأدىل ممثلـو االحتـاد   )٣١٦(واململكة املتحدة والواليـات املتحـدة  
  .)٣١٧(اتالروسي وأملانيا وفرنسا واملكسيك ببيان

وأشار ممثل فرنسا إىل أن مشـروع القـرار ينشـئ جلنـة       
جديدة لتسلم املسـؤوليات مـن اللجنـة املنشـأة مبوجـب القـرار       

) وكفالــة املتابعــة لتنفيــذ حــاالت جتميــد ونقــل  ١٩٩٠( ٦٦١
__________ 

 .١٦-١٥املرجع نفسه، الصفحتان   )٣١٢(

 .٢٠املرجع نفسه، الصفحة   )٣١٣(

 .٢٩املرجع نفسه، الصفحة   )٣١٤(

بشـأن املناقشـة الـيت دارت يف    لالطالع على مزيد من املعلومـات    )٣١٥(
هذه اجللسة، انظر الفصـل احلـادي عشـر، اجلـزء الثالـث، الفـرع       

 من امليثاق. ٤١باء، فيما يتعلق باملادة 

)٣١٦(  S/2003/1107. 

 حضر األمني العام اجللسة ولكنه مل يدل ببيان.  )٣١٧(
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األصول املالية من حكومة صدام حسني وكبـار املسـؤولني يف   
ــرار     ــه يف القــ ــو املنصــــوص عليــ ــى النحــ ــه، علــ  ١٤٨٣نظامــ

ــمان   ٢٠٠٣( ــة لضــ ــة خاصــ ــذا احلكــــم أمهيــ ــال إن هلــ ). وقــ
  .)٣١٨(استمرارية رصد تنفيذ اجلزاءات املالية

وأكد عدد من املتكلمني على أنه ينبغـي أن يسـند إىل     
ــهاكات حم   ــد أي انتـ ــا رصـ ــدة أيضـ ــة اجلديـ ــة اللجنـ ــر تملـ حلظـ

العــراق، الـذي يظــل ســاريا بالكامــل   املفــروض علــىاألسـلحة  
ــرار   ــر   ٢٠٠٣( ١٤٨٣مبوجــب الق ــا أشــاروا إىل أن أم ). كم

اإلشراف علـى حظـر األسـلحة سـريجع إىل اجمللـس يف الوقـت       
وتساءل ممثل االحتاد الروسي عـن السـبب يف رفـض     .)٣١٩(ذاته

ــة إىل رصــد احلظــر  ســنادر إواضــعي القــرا  ال ســيما وأناللجن
يســتمع بانتظــام إىل بيانــات عــن التــدفق غــري القــانوين   اجمللــس 

. ووافــق ممــثال فرنســا وأملانيــا  )٣٢٠(راقلألســلحة إىل داخــل العــ
على وجود أسباب قويـة مـن حيـث املبـدأ للرغبـة يف أن تقـوم       

  .)٣٢١(اللجنة برصد االمتثال
إىل توافــق  انضــمأن وفــده  إىل ممثــل املكســيك أشــارو  

توجيهيـــة البـــادئ املاعتمـــاد  نأ مـــؤداه هـــمبنـــاء علـــى فاآلراء 
ــرات    الووضــع  ــام الفق ــاريف لتنفيــذ أحك مــن  ٢٣إىل  ١٩تع
ــرار  ــه يف  )، ٢٠٠٣( ١٤٨٣القـ ــوص عليـ ــو املنصـ ــى النحـ  علـ
 املكســيك علــى أراضــي تمســي مشــروع القــرار،مــن  ٢الفقــرة 

  .)٣٢٢(القانونية أدامتثال صارم ملبيف وفقا للقانون املكسيكي و
وطُرح مشـروع القـرار بعـد ذلـك للتصـويت واعُتمـد         

قــام اجمللــس  وبــه)، ٢٠٠٣( ١٥١٨باإلمجــاع بوصــفه القــرار  
__________ 

)٣١٨(  S/PV.4872،  ٣الصفحة. 

 ٣)؛ والصـــفحة (االحتـــاد الروســـي ٢املرجـــع نفســـه، الصـــفحة   )٣١٩(
 (فرنسا، املكسيك). ٣(أملانيا)؛ والصفحة 

 .٢املرجع نفسه، الصفحة   )٣٢٠(

 (فرنسا). ٣(أملانيا)؛ والصفحة  ٣املرجع نفسه، الصفحة   )٣٢١(

 .٣املرجع نفسه، الصفحة   )٣٢٢(

الفصــل الســابع مــن امليثــاق،  يف إطــارلــة أمــور، متصــرفا يف مج
  يلي:  مبا

حتديــد هويــة األفــراد والكيانــات  جلنــة لتواصــل قــرر أن ينشــئ  
، مبـا يف ذلـك   )٢٠٠٣( ١٤٨٣ مـن القـرار   ١٩املشار إليهم يف الفقـرة  

عن طريق حتديث قائمة الكيانات واألفراد الذين حددت اللجنة املنشأة 
) هويتهم بالفعل، وتـوايف اجمللـس بتقـارير    ١٩٩٠( ٦٦١القرار  مبوجب

  عن أعماهلا؛
ــيت ســبق أن        ــاريف ال ــة والتع ــادئ التوجيهي ــرر أن يعتمــد املب ق

ــة املنشــأة    ــا اللجن ــرار  مبوجــبوافقــت عليه ــذ ١٩٩٠( ٦٦١الق ) لتنفي
)، وقرر كذلك ٢٠٠٣( ١٤٨٣من القرار  ٢٣و  ١٩أحكام الفقرتني 

يهية والتعـاريف املـذكورة يف ضـوء    أنه ميكن للجنة تعديل املبادئ التوج
  أي اعتبارات أخرى؛

قــرر إبقــاء واليــة اللجنــة قيــد االســتعراض والنظــر يف إمكانيــة    
اإلذن بتكليفهــا باملهمــة اإلضــافية املتمثلــة يف مراقبــة مــدى وفــاء الــدول  

 ١٤٨٣مـن القـرار    ١٠األعضاء بالتزاماهتـا املنصـوص عليهـا يف الفقـرة     
  )؛٢٠٠٣(

  ألة قيد نظره الفعلي.قرر إبقاء املس  
ــة     ــداوالت املؤرخــ ــانون األول/ ١٦املــ  كــ

  )٤٨٨٣(اجللسة  ٢٠٠٣ديسمرب 
ــمرب   ٥يف    ــانون األول/ديسـ ــني  ٢٠٠٣كـ ــدم األمـ ، قـ

، وصـف فيـه التطـورات    )٣٢٣(العام تقريرا عن احلالـة يف العـراق  
متوز/يوليـه   ١٧يف العـراق يف الفتـرة مـن    اليت حـدثت  الرئيسية 

اليت وقعـت   حداثاأل عرضو؛ ٢٠٠٣آب/أغسطس  ١٩إىل 
آب/أغســطس، عنــدما هــوجم مقــر األمــم املتحــدة يف    ١٩ يف

ــاب       ــم املتحــدة يف أعق ــيت اختــذهتا األم ــداد، واإلجــراءات ال بغ
ــك؛ وأورد تفاصــيل   ــال  يف جمــال نشــطة األذل التخطــيط ألعم

 الـيت اسـتمرت؛ وأوجـز التطـورات     ريعمتوالـ واإلنعـاش  اإلغاثة 
__________ 

)٣٢٣(  S/2003/1149  ــالفقرة ــال بـ ــدم عمـ ــرار   ٢٤، املقـ ــن القـ  ١٤٨٣مـ
 ).٢٠٠٣( ١٥١١من القرار  ١٢) والفقرة ٢٠٠٣(
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ــية  ــية الرئيسـ ــذ الـــيت حـــدثت السياسـ ــراق منـ  آب/ ١٩يف العـ
خطة العمل فيما يتعلق بـاألمن؛ ونشـر   معامل أغسطس؛ وذكر 

االضـطالع  و ؛عثة األمـم املتحـدة لتقـدمي املسـاعدة إىل العـراق     ب
اإلغاثـة واإلنعـاش   األمم املتحدة يف العراق يف جمـاالت  أنشطة ب

ــق الــذي تتخــذه األمــم املتحــدة        ــتعمري. ويف شــرحه الطري وال
مام يف العراق، ذكر أن ما تقرر مـن إقامـة   إىل األ اقدممضي لل

حزيران/يونيـه   ٣٠حكومة انتقالية ذات سيادة للعـراق حبلـول   
يقتضــي منــه أن ينظــر يف أنشــطة األمــم املتحــدة وأيهــا  ٢٠٠٤

مالئم للقيام به على الفور وأيها يلـزم أن ينتظـر قيـام احلكومـة     
ــاص      ــل اخلـ ــانية والتأهيـ ــاعدة اإلنسـ ــد أن املسـ ــدة. وأكـ اجلديـ

 ىلإنظر بـال بالطوارئ ال ميكنهما االنتظار. عـالوة علـى ذلـك،    
 عنه يؤديه يف احلوار السياسـي  أن للمجتمع املدين دورا ال غىن

من اخلـربة يف دعـم اجملتمـع     اكبري ااألمم املتحدة قدرلدى أن و
قــال إن مــن الضــروري إجيــاد الســبل الضــطالع البعثــة املــدين، 

ــا مي     ــدور بأســرع م ــذا ال ــى    والوكــاالت هب ــه، عل ــري أن كــن. غ
العراقيـون   ّدوالصعيد السياسي، مل يتحـدد بعـد الـدور الـذي يـ     

إذا أُريـد   ،وسلطة التحالف املؤقتة من األمم املتحـدة أن تؤديـه  
يف تشكيل اجلمعية الوطنية االنتقاليـة،   هلا أن تضطلع بدور ما،

إن كان هناك دور على اإلطالق. وأشار إىل أن رئـيس جملـس   
تشــرين الثــاين/نوفمرب  ١٠يف رســالة مؤرخــة احلكــم قــد حثــه 

على تعـيني ممثـل خـاص جديـد للعـراق، ال يكـون مقيمـا، بـل         
يتوجه إىل العراق إلجراء مشـاورات، حسـب االقتضـاء، وأنـه     
يعتــزم أن يفعــل ذلــك. كمــا أبلــغ اجمللــس بأنــه قــد أنشــأ فريقــا 
استشــاريا معنيــا بــالعراق، يتــألف مــن البلــدان اجملــاورة ومصــر  

حــوار غــري رمســي  الشــروع يفجملــس األمــن، بغــرض وأعضــاء 
إلجياد أساس مشترك للتعامل مع احلالة. وفيما يتعلق مبوضـوع  
بعثة األمـم املتحـدة لتقـدمي املسـاعدة إىل العـراق، أشـار إىل أن       
من املستجيل التنبؤ بالوقت الذي تسمح فيه الظروف بنشـرها  

 عمليـة  الكامل يف العراق. وأضاف أنـه قـرر لـذلك أن يبـدأ يف    
إلنشاء البعثة بالتدريج بوضع اجلزء الرئيسي من البعثـة خـارج   

ــراق، و ــر  العـ ــون مقـ ــيا.   يكـ ــة يف نيقوسـ ــوظفي البعثـ ــة مـ غالبيـ
 صـغري يف عمـان   وسيجري نقل مزيد من املوظفني إىل مكتـب 

وذكر أنه يتوخى فريقا أساسـيا   وإىل أماكن أخرى يف املنطقة.
وليـا حبلــول أوائــل  موطفــا د ٤٠مؤلفـا يف جمموعــه مـن حــوايل   

عنــدما يــتم تعــيني موظفــا دوليــا  ٦٠، يزيــد عــدده إىل ٢٠٠٤
املمثل اخلاص اجلديد. ويف اخلتام، أشار إىل أنه بينما مت إحـراز  
ــوق       ــهوض حبق ــها الن ــن اجملــاالت، ومن ــي يف كــثري م ــدم فعل تق

اليت يشكلها املتمردون حقيقية. وذكـر   األخطاراإلنسان، فإن 
ا للتعامــل مــع التمــرد، ومــن بينــها عــدة خطــوات ميكــن اختاذهــ

ضرورة التصرف علـى أسـاس االعتـراف بـأن املشـكلة األمنيـة       
ــق الوســائل العســكرية وحــدها، بــل      ــها عــن طري ال ميكــن حل
ــر       ــال السياســي أكث ــة االنتق تتطلــب حــال سياســيا جيعــل عملي

اختاذ القـرارات الرئيسـية.    مناملؤسسات العراقية  كّنمشوال ومي
ــى احلاجـــ   ــدد علـ ــا شـ ــالف   كمـ ــوات التحـ ــف قـ ة إىل أن تكثـ

جهودهــا املبذولــة لبيــان االلتــزام الــدقيق مــن جانبــها بالقــانون   
 عنـد تعرضـها  اإلنساين الدويل وصكوك حقوق اإلنسان، حىت 

ويف هــذا الصــدد، ذكــر أن جمــات اإلرهــابيني االســتفزازية. هل
ــزم أن يكــون       ــة يل ــوات التحــالف لألســلحة القاتل اســتخدام ق

قــا للقــانون اإلنســاين الــدويل، وأنــه يلــزم   فمتناســبا وأن مييــز و
ين وفقــــا للقــــانون العراقــــي تجــــزميــــع احملتــــوفري احلمايــــة جل
    واتفاقيات جنيف.

 كــانون األول/ ١٦، املعقــودة يف ٤٨٨٣ويف اجللســة   
، أدرج اجمللس يف جدول أعماله تقرير األمـني  ٢٠٠٣ديسمرب 

اهتمـام   . كما وّجه الرئيس (بلغاريا))٣٢٢(العام السالف الذكر
. ويف تلـك اجللسـة، اسـتمع اجمللـس     )٣٢٤(اجمللس إىل عدة وثائق

  إىل بيانني من األمني العام وممثل العراق.

__________ 

ــة    )٣٢٤( ــالة مؤرخ ــانون األول/ديســمرب   ٢رس ــن   ٢٠٠٣ك ــة م موجه
ــّر فيهــا بتســلم رســالة      رئــيس جملــس األمــن إىل ممثــل العــراق، يق

ــاين/نوفمرب   ٢٤مؤرخــة  ــيس    ٢٠٠٣تشــرين الث ــن رئ ــة م موجه
جملس احلكم العراقي فيما يتعلق باجلدول الزمين املتفـق عليـه مـع    
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أن اجمللــس جيتمــع بعــد ثالثــة إىل األمــني العــام  أشــارو  
إلقــاء قــوات التحــالف القــبض علــى صــدام حســني.   أيــام مــن 

فرصـــة لبدايـــة جديـــدة يف املهمـــة احليويـــة   األمـــر الـــذي ميثـــل
اعدة العـــراقيني علـــى اإلمســـاك بزمـــام الســـيطرة علـــى      ملســـ

إن مــن الصــواب أن حياســب صــدام حســني   . وقــالمصــريهم
علــى األفعــال الســابقة، باتبــاع إجــراءات تفــي بــأعلى املعــايري   

ن مهمـة إعـادة   وأكد جمددا أ الدولية ملراعاة األصول القانونية.
 ،ةمهمــة عاجلــ  املمارســة الفعالــة للســيادة بالنســبة للعــراقيني    

، موثوق هبـا إلجراء انتخابات كاف وبينما قد ال يوجد وقت 
فــإن مــن الضــروري أن تكــون العمليــة املفضــية إىل تشــكيل       

 .ةكاملــ الة يشــفاف متســمة بال حكومــة مؤقتــة عمليــة شــاملة و   
ــى احل  بشــأن كــثريا اجــة إىل وضــوح أكــرب  وشــدد كــذلك عل

هو متوقع من األمم املتحـدة، مـن قبـل العـراقيني ومـن قبـل        ما
النتقــــال عمليــــة االتحــــالف، مــــن حيــــث تقــــدمي املســــاعدة ل

حكومـة مؤقتـة    أن هنايـة االحـتالل وتشـكيل   وأكـد  السياسي. 
لكـن مـن شـأن عمليـة      إهناء القالقل،ا بصورة آلية إىل ؤديلن ي

انتقاليـــة تتصـــف باملوثوقيـــة والشـــمول أن تـــوفر أفضـــل أمـــل   
  .)٣٢٥(العراقيني ضد العنف شدلالستقرار، وحل

العـراق عـن ترحيبـه بإلقـاء القـبض علـى       وأعرب ممثل   
صدام حسني، الذي ال بد أن حياسبه الشعب العراقي على مـا  
ــى      ارتكــب مــن جــرائم ضــد اإلنســانية، وشــكر التحــالف عل
الــدور الــذي قــام بــه يف تســليمه إىل الشــعب. مث عــرض علــى   

ــدد يف    ــزمين احملـ ــدول الـ ــس اجلـ ــة   اجمللـ ــأن العمليـ ــاق بشـ االتفـ
تشــرين الثــاين/نوفمرب  ١٥يف  يــهقيــع علمت التو الــذي السياســية

مـن   ٧وفقـا للفقـرة    بني جملس احلكم وسلطة التحالف املؤقتـة 
__________ 

مـن قـرار جملـس األمـن      ٧سلطة التحـالف املؤقتـة عمـال بـالفقرة     
٢٠٠٣( ١٥١١) (S/2003/1169  كـانون   ١١)؛ ورسالة مؤرخـة

موجهة من الرئيس املؤقت جمللـس احلكـم    ٢٠٠٣األول/ديسمرب 
 ). S/2003/1170العراقي فيما يتعلق باجلدول الزمين املذكور (

)٣٢٥(  S/PV.4883،  ٤-٢الصفحات. 

وذكــر أن اخلطــة حتــدد . )٢٠٠٣( ١٥١١قــرار جملــس األمــن 
ــة إلعــادة حــق    ــة،  اخلطــوات الالزم ــراق يف الســيادة الكامل الع

وضع دستور جديد يف هناية املطـاف. وأشـار إىل أن اجمللـس    ول
ــد ات  ــزمين وأكــد أن     احلــاكم ق ــى اجلــدول ال ــق باإلمجــاع عل ف

التقدم سيظل يتوقف علـى احلالـة األمنيـة. وشـدد املمثـل علـى       
الـدور الـذي تضـطلع بـه األمـم املتحـدة يف        توسـيع احلاجة إىل 

ــاء      ــة اإلنســانية وبن ــد مــن األصــعدة: اإلغاث ــى العدي العــراق عل
مليـة  ودفع الع ،وتعزيز التنمية املستدامة ،القدرات وبناء الدولة

ــة والسياســية. ومــن مث فإنــ   ــل    هاالنتخابي ــيني ممث ــى تع حــث عل
 ة األمم املتحـدة ال ميكن تقدمي مساعد وأكد أنه خاص للعراق

 اســتعداد وأبــرزبصــورة فعالــة مــن قــربص أو عمــان.   اوخربهتــ
شـهد  يلمساعدة على تـوفري مـا يلـزم مـن األمـن لكـي       ل العراق

تحــــدة أن ب بأعضــــاء األمــــم املاهــــأوعودهتــــا إىل العــــراق. 
يتجــاوزوا خالفــاهتم حــول قــرار شــن احلــرب علــى العــراق        

وأخـريا،   لتوصل إىل توافـق دويل يف اآلراء. ا لمن أجوااللتقاء 
، وإىل سـائر أعضـاء   هإىل جريانـ  هد العـراق يـد  ميـ  أكد أنه بينمـا 

صر على االضطالع بـدور كامـل   ي بلده اجملتمع الدويل، إال أن
ختلف أيضا بشـدة مـع اآلراء   ه. وايف أي مبادرة تتعلق مبستقبل

اليت تشـكك يف شـرعية السـلطات العراقيـة القائمـة ودفـع بـأن        
أكثــر اهليئــات احلاكمــة يف املنطقــة متثــيال  ’’هــو جملــس احلكــم 

ينبغـي  وأضاف أن أعضاء اجمللس، هلذا السبب،  .‘‘ودميقراطية
ا يف تشجيع هـذه  هويشتركوا مع إىل حكومتهأن ميدوا أيديهم 
يف منطقــــة معروفــــة جيــــدا حبكمهــــا  ’’وليــــدة الدميقراطيــــة ال
  .)٣٢٦(‘‘االستبدادي

__________ 

 .٧-٤املرجع نفسه، الصفحات   )٣٢٦(
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ــؤرخ     ــرر امل كــانون األول/ديســمرب   ١٨املق
ــة  ٢٠٠٣ ): بيـــــان مـــــن  ٤٨٨٧(اجللســـ
  الرئيس

كـــــانون  ١٨، املعقـــــودة يف )٣٢٧(٤٨٨٧يف اجللســـــة   
، أدرج اجمللس يف جدول أعمالـه تقريـر   ٢٠٠٣األول/ديسمرب 

عــن  ٢٠٠٣رب كــانون األول/ديســم  ٩األمــني العــام املــؤرخ   
ــة     ــه املتعلقـ ــراق اللتزاماتـ ــال العـ ــع   امتثـ ــودة مجيـ ــادة أو عـ بإعـ

ومجيـع   الكويتيني ورعايا البلدان الثالثـة أو رفـاهتم إىل أوطـاهنم   
ــة الــيت اســتوىل عليهــا العــراق   وأشــار  .)٣٢٨(املمتلكــات الكويتي

اكتشـــاف مقـــابر مجاعيـــة يف األمـــني العـــام يف تقريـــره إىل أن 
ــه مــن رفــ   ــا حتوي ــا   العــراق، مب ــرب تطــورا رهيب ات كــويتيني، يعت

بعــد ســنوات عديــدة مــن املنــاورة واإلنكــار مــن ِقَبــل  ومروعــا 
جيـب أن يقـدم إىل العدالـة     وأكـد أنـه   .حكومة العراق السابقة

املسؤولون عن هـذه اجلـرائم الشـنعاء، وعلـى وجـه اخلصـوص       
. وأعـرب عـن   أولئك الذين أصدروا األوامر بتنفيذ اإلعدامات

ة واملعــدات العســكرية الكويتيــة وظــات الكويتيــاحملفألن أســفه 
أن جملـس احلكـم العراقـي،    ب تهثق عنو ،دتتم إعادهتا إىل البل مل

ــأته     ــذي أنشـ ــق اخلـــاص الـ ــة، والفريـ ــالف املؤقتـ ــلطة التحـ وسـ
الواليــات املتحــدة ستواصــل االلتــزام بالبحــث عــن املمتلكــات 

ــا.  ــة وإعادهتـ ــتم بـــأن  واحملفوظـــات الكويتيـ هنـــاك جمـــاال واختـ
ــد مــن التقــدم جتــاه إجيــاد حــل مــرض للشــواغل      إل حــراز املزي

سـيلزم بـذل مزيـد    أنـه  و ،اإلنسانية املتبقية اليت تـؤرق الكويـت  
كمـا   القضـايا. تلـك  من الوقت واجلهـد قبـل أن ميكـن تسـوية     

أشــار إىل أن الكويــت قــد طلبــت متديــد واليــة املنســق الرفيــع   
ــرة    ــا للفقـ ــتوى وفقـ ــرار   ١٤املسـ ــن القـ ). ١٩٩٩( ١٢٨٤مـ

__________ 

كـــانون  ١٦، املعقـــودة كجلســـة خاصـــة يف ٤٨٨٤يف اجللســـة   )٣٢٧(
، أجــرى أعضــاء اجمللــس ووزيــر خارجيــة ٢٠٠٣األول/ديســمرب 

 العراق تبادال مفيدا لآلراء.

)٣٢٨(  S/2003/1161  ــالفقرة ــال بـ ــدم عمـ ــرار   ١٤، املقـ ــن القـ  ١٢٨٤مـ
)١٩٩٩.( 

الحــــظ أنــــه ســــبق أن اقتــــرح علــــى اجمللــــس إهنــــاء واليــــة  و
ــه ســيتعني  )٣٢٩(املنســق علــى اجمللــس أن يقــرر مــا إذا  ، وقــال إن

  .كان يرغب يف استمرار الوالية
ــل        ــدعوة إىل ممث ــس ال ــه اجملل ويف اجللســة نفســها، وج

الكويت لالشتراك يف املناقشة. مث أدىل الرئيس (بلغاريـا) ببيـان   
  اجمللس بأمور من بينها أنه: قامه ب، و)٣٣٠(باسم اجمللس

أدان بشدة قتل الرعايا الكويتيني ورعايا الدول الثالثة على يد   
  ؛النظام العراقي السابق انتهاكا للقانون الدويل

ــه ســلطة التحــالف        ــة العمــل الــذي تضــطلع ب شــدد علــى أمهي
املؤقتة، وجلنة الصليب األمحر الدولية، واللجنة الثالثيـة وجلنتـها الفرعيـة    

تقنية، وأهاب جبميع األطراف املعنيـة االسـتمرار فيمـا تضـطلع بـه مـن       ال
عمل من أجل التوصل إىل حـل مـرض بشـأن مجيـع اجلوانـب اإلنسـانية       

  .باملنسق الرفيع املستوى املعلقة املشمولة بالوالية املنوطة

  االستجابة للحالة اإلنسانية يف العراق -باء    
  يةاألولجراءات اإل

 ٢٠٠٣أيار/مــايو  ٢٢ خــةاملــداوالت املؤر  
  )٤٧٦٢(اجللسة 

أيار/مـــــــايو  ٢٢، املعقـــــــودة يف ٤٧٦٢يف اجللســـــــة  
، اعتمـــــد اجمللـــــس جلـــــدول أعمالـــــه البنـــــد املعنـــــون ٢٠٠٣

واستمع اجمللس إىل ‘‘. االستجابة للحالة اإلنسانية يف العراق’’
األمني العـام؛ ومـدير برنـامج األمـم      ةإحاطات إعالمية من نائب

واملــدير التنفيــذي لربنــامج األغذيــة العــاملي؛   املتحــدة اإلمنــائي؛
ــحية     و ــات الصــ ــتدامة والبيئــ ــة املســ ــذي للتنميــ ــدير التنفيــ املــ

ــة      ــام ملنظم ــدير الع ــدم يف شــؤون السياســة للم واملستشــار األق
مدير برامج الطـوارئ مبنظمـة األمـم املتحـدة     و ؛الصحة العاملية

. ةرئيس جلنـة الصـليب األمحـر الدوليـ    (اليونيسيف)؛ و للطفولة
__________ 

)٣٢٩(  S/2003/813،  ٣٩الفقرة. 

)٣٣٠(  S/PRST/2003/28. 



لنظر يف املسائل املندرجة يف إطار مسؤوليةا - الفصل الثامن   
 جملس األمن عن صون السلم واألمن الدوليني

 

11-21843 807 
 

ضاء اجمللـس ووكيـل األمـني    ب اإلحاطات، أدىل معظم أعوعق
العام للشؤون اإلنسـانية ومنسـق اإلغاثـة يف حـاالت الطـوارئ      

  .)٣٣١(ببيانات فيما يتعلق باحلالة اإلنسانية يف العراق
ــك اجللســة، أوضــح     ــ تويف تل ــام   ةنائب أن األمــني الع

نــب مت جتاحلالــة اإلنســانية مــا زالــت خطــرية للغايــة، رغــم أنــه  
، يف العراق. ووصفت اجلهود املختلفة الـيت  أزمة إنسانية كبرية

الغـذاء،   اضطلعت هبا الوكـاالت التابعـة لألمـم املتحـدة لتقـدمي     
يف مجيـع أحنـاء    واملاء، والدواء، واملسـاعدات الطارئـة األخـرى   

ــه    ــى أن ــبالد. وشــددت عل ــام    ال ــدام الع ــى االنع ــت عل ــد ترتب ق
 ،طـاق مـن العواقـب اإلنسـانية    للقانون والنظام طائفة واسعة الن

وزارات، وحمطــــات معاجلــــة امليــــاه، كــــثري مــــن الــــ فاهنــــارت
ــفيات واملو ــازناملستشــ ــثرية أو   ؛خــ ــآت كــ ــلحت منشــ وأصــ

ــّددت  ــرة أخــرى  لُتُج ــهب م ــا ن ــن امل  ، كم ــع ُنهــب كــثري م واق
تــاحف يف املتذكاريــة والنصــب التارخييــة، وال بــايناملثريــة، واأل

د يــهتد يف غــري املنفجــرة األجهــزة احلربيــة العــراق، واســتمرت
 .)٣٣٢(السكان املدنيني

وأفــاد مــدير الربنــامج اإلمنــائي بــأن الربنــامج ينســق         
ــة     ــة الدوليـ ــا مـــع غـــريه مـــن املنظمـــات احلكوميـ ــيقا وثيقـ تنسـ
واملنظمــــات غــــري احلكوميــــة، وال ســــيما يف تشــــييد مرافــــق  
ــة،     ــاه اجملــارير، واملنشــآت الطبي ــاء وحمطــات معاجلــة مي الكهرب

. وأوضـح أنـه جـرى التعجيـل     أم قصـر   مينـاء ومشروع لتطهري
من خـالل إمكانيـة التعاقـد    باألنشطة يف كل من هذه اجملاالت 

  .)٣٣٣(إطار برنامج النفط مقابل الغذاء يف
اجمللـس   املدير التنفيذي لربنـامج األغذيـة العـاملي   وأبلغ   

ــة يف       ــع األغذي ــدم يف توزي ــل مــن التق ــدر هائ ــد حتقــق ق ــه ق بأن
 ٢٠٠ ٠٠٠نــه مت تســليم مــا يزيــد علــى  العــراق. وأشــار إىل أ

__________ 

 ستان) ببيان بصفته ممثال لباكستان.مل يدل رئيس اجمللس (باك  )٣٣١(

)٣٣٢(  S/PV.4762،  ٥-٣الصفحات. 

 .٧-٥املرجع نفسه، الصفحات   )٣٣٣(

ــدى      ــون لـ ــل أن تكـ ــن احملتمـ ــل، ومـ ــة بالفعـ ــن األغديـ ــن مـ طـ
القدرة على تسلم مسؤولية الربنامج. وأكـد   السلطات العراقية

املدير التنفيذي أنه رغم عـدم حـدوث أزمـة غـذاء يف العـراق،      
يوجد عدد من التحديات اليت يلزم التصدي هلـا، هـي: مسـألة    

املخــازن والصـــوامع واملطــاحن واملكاتـــب،   أمــن املـــوظفني، و 
واملســــألة امللحــــة املتمثلــــة يف دفــــع مرتبــــات مــــوظفي وزارة 
التجارة. وأكد كـذلك أمهيـة احلصـص التموينيـة، ألن سـكان      
العــراق كلــهم يعتمــدون علــى تلــك احلصــص إىل حــد مــا.        

وحيـدث انتعـاش   وأضاف أنه إىل أن تستقر األوضاع السياسية 
قطاعـات اجملتمـع العراقـي،    منـه مجيـع   اقتصادي شامل تسـتفيد  

يف تـوفري األمـن الغـذائي األساسـي      يةالتمويناحلصص ستستمر 
ــتقرار يف    ــل اسـ ــفها عامـ ــتعمل بوصـ ــر وسـ ــكلألسـ ــرة  تلـ الفتـ

  .)٣٣٤(املتقلبة
وأفاد ممثل منظمـة الصـحة العامليـة بـأن شـعب العـراق         

جمموعـــة مـــن األخطـــار الصـــحية املرتبطـــة عمومـــا قـــد واجـــه 
سـرطان ومـرض   الكلـى و القلب والأمراض ك ،منزاملرمان احلب

وأوضح أن أولئك األشخاص شـديدو االعتمـاد علـى     السكر.
اخلدمات الصحية املتقلبة وأن احلالة األمنية يف العـراق تعـوقهم   
عن الوصول إىل تلك اخلدمات. وذكـر كـذلك عـدة مشـاكل     
أخـرى يعـاين منــها النظـام الصـحي يف العــراق، وأشـار إىل أنــه      

يف املائــة مــن طاقتــه قبــل   ٤٠و ٢٠بة تتــراوح بــني يعمــل بنســ
  .)٣٣٥(احلرب

للتـدخل يف احلـاالت    اليونيسـيف امج نمدير بروأكد    
ــة ــا املنظمــة     الطارئ ــيت توليه ــة ال ــة العالي ــرار األولوي  لضــرورة إق

ــاخ األمــين   .القــانون والنظــام يف أحنــاء العــراق  وأوضــح أن املن
املـدارس بأسـرع   السليم ال غىن عنـه لعـودة مجيـع األطفـال إىل     

يف املائـة مـن املـدارس     ٨٠ما ميكن. فبينما أعيد فتح مـا نسـته   

__________ 

 .٩-٧املرجع نفسه، الصفحات   )٣٣٤(

 .١١-٩املرجع نفسه، الصفحات   )٣٣٥(
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ــرفض      ــثرية ت ــر ك ــت أس ــا زال ــة م ــال أطفاهلــ  االبتدائي إىل  اإرس
ــدارس  ــة  املـ ــواغل األمنيـ ــبب الشـ ــن    .بسـ ــا أن مـ ــن أيضـ وأعلـ

الضروري حتسـني مرافـق امليـاه والصـرف الصـحي وأنـه تأكـد        
لـى صـحة الطفـل    تشـكل خطـرا ع  بدائل الرضاعة مـن األم  أن 

يف عند مزجهـا مبيـاه ملوثـة، وينبغـي أال يـتم توفريهـا للسـكان        
واختـتم بيانـه باإلشـارة إىل بعـض اخلطـوات الـيت        سلة الغـذاء. 

اختذهتا اليونيسيف حلماية األطفال من خمتلـف أشـكال اإليـذاء    
  .)٣٣٦(واالستغالل

أن اللجنـة   جلنـة الصـليب األمحـر الدوليـة    وأكد رئيس   
وأهنا كانـت   ١٩٨٠اطها يف العراق منذ عام كانت متارس نش

زيارة كـل األشـخاص احملـرومني    تركز على أولويات من قبيل 
األطفــال  مبــا يف ذلــكمــن حريتــهم؛ ومحايــة الفئــات الضــعيفة، 

إجـراء اإلصـالحات   و؛ ن داخليـا؛ ومجـع مشـل األسـر    واملشردو
ل ن قبيــاحليويــة، مــاألساســية العاجلــة وإعــادة تأهيــل اهلياكــل  

املياه واملرافق الصحية ومرافق الصرف الصحي؛ وتـوفري  مرافق 
ومعــدات اإلســعاف للطــوارئ الطبيــة؛ وتقــدمي املســاعدة مــواد 

والـــدعم إىل الســـكان الضـــعفاء؛ وأنشـــطة التوعيـــة املتعلقـــة      
ــ ــه رغــم   .نفجــرةاملذخائر غــري بال عــدم  وحــذر كــذلك مــن أن

ال يـزال احتمـال   فـ ، العـراق يف ‘‘كارثـة إنسـانية عامـة   ’’وجود 
 تلـق  ومـا مل  دهور الوضع قائمـا إذا مل تتحسـن احلالـة األمنيـة    ت

ــوقطاعــات معاهلياكــل األساســية   ــة  ين ة، كاملستشــفيات، العناي
    .)٣٣٧(الواجبة

ــود      ــديرهم للجهـ ــتكلمني عـــن تقـ ــم املـ وأعـــرب معظـ
ــم       ــة لألم ــا خمتلــف الوكــاالت التابع ــيت تضــطلع هب اإلنســانية ال

الرأي القائـل بـأن    املتحدة وجلنة الصليب األمحر الدولية، وعن
التحدي الرئيسي ايف العراق يتمثـل يف املنـاخ األمـين واالفتقـار     
العـــام إىل القـــانون والنظـــام يف البلـــد. وذكـــر عـــدة مـــتكلمني 

__________ 

 .١٣-١١املرجع نفسه، الصفحات   )٣٣٦(

 .١٥-١٣املرجع نفسه، الصفحات   )٣٣٧(

جمموعــات املعونــة املختلفــة الــيت منحتــها بلــداهنم للعــراق مــن    
  .  )٣٣٨(أجل توفري الغوث اإلنساين و/أو تيسري عملية التعمري

وريــة العربيــة الســورية أن عمليــات  وأكــد ممثــل اجلمه  
الســـلب والنـــهب مـــا زالـــت شـــائعة يف العـــراق، وخباصـــة يف  

بالرغم مـن  . وحذر ممثل أملانيا من أنه )٣٣٩(املؤسسات التعليمية
عــدم  للمجلــس يف إحاطتــهاأن نائبــة األمــني العــام قــد أكــدت 

احلالـة   فـإن يف الوقت الـراهن،  يف العراق وجود كارثة إنسانية 
ة للمسـاعدة  وريربامج فب وتقتضي االضطالع ريةما زالت خط

ــة   ــدهور ملحــوظ يف احلال ــة دون حــدوث ت وصــف . وللحيلول
أعمـــال النـــهب بأهنـــا مشـــكلة حتـــول دون اســـتئناف النشـــاط 

ــاالحتالل ’’االقتصــادي الطبيعــي وقــال إن   ‘‘ الــدول القائمــة ب
ــة للبلــد. كمــا     مســؤولة عــن ســالمة اهلياكــل األساســية احليوي

أن بعـض املستشـفيات تعرضـت    لس إىل ادعاء وجه اهتمام اجمل
للنــهب بدرجــة أقــل مــن غريهــا ألن امليليشــيات الشــيعية أو       

د يف أذهـان سـكان   قد يوجِـ األمر الذي  ،السنية تولت محايتها
العراق انطباعاً خاطئاً بـأن السـبيل الوحيـد لتحقيـق األمـن هـو       

  .)٣٤٠(السري يف رِكاب اجلماعات الدينية
ــا     ــل الوالي ــق ممث ــو    وواف ــن ه ــى أن األم ت املتحــدة عل

املشكلة الرئيسية وأوضح أن بلده يبذل قصارى وسـعه جللـب   
االســتقرار إىل العــراق. وأوضــح أن الواليــات املتحــدة أخــذت 
ــز      تنشــر قــوات إضــافية مــن الشــرطة العســكرية، وتقــوم بتعزي

السالح، وتوفر منحـا صـغرية مـن أجـل بنـاء الثقـة        برامج نزع
لى تنوع مشارهبم. وأشار املمثـل إىل  فيما بني سكان العراق ع

النقـد واملقايضـة    -أن األنشطة االقتصـادية يف أبسـط أشـكاهلا    
__________ 

(اجلمهوريـــــة العربيـــــة  ١٦-١٥املرجـــــع نفســـــه، الصـــــفحتان   )٣٣٨(
 S/PV.4762 (Resumption(بلغاريـا)؛   ١٨السـورية)؛ والصـفحة   

ــات املتحــدة)؛ والصــفحتان    ٤-٢، الصــفحات (1  ٨-٧(الوالي
 (إسبانيا). ١٢(اململكة املتحدة)؛ والصفحة 

)٣٣٩(  S/PV.4762،  ١٦الصفحة. 

 .١٧-١٦املرجع نفسه، الصفحتان   )٣٤٠(
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ــراق،     - ــرغم اســتمرار الصــعوبات يف الع أخــذت تســتأنف، ب
وأنه مت إحـراز تقـدم يف جمموعـة متنوعـة مـن املسـائل األخـرى        
ــدقيق      ــز الـ ــة، وتعزيـ ــابر اجلماعيـ ــات يف املقـ ــإجراء التحقيقـ كـ

اليت كـان يفتقـدها العراقـي املتوسـط يف     واملعادن،  بالفيتامينات
ــتنقعات     ــاء، واملســــ ــوط الكهربــــ ــالح خطــــ ــه، وإصــــ غذائــــ

    .)٣٤١(اجلنوبية
ممثل االحتـاد الروسـي عـن قلقـه إزاء اسـتمرار      وأعرب     

وشدد علـى مسـؤولية قـوات التحـالف عـن       القالقل يف العراق
ــات      ــراد املنظمـ ــدة وأفـ ــم املتحـ ــوظفي األمـ ــالمة مـ ــمان سـ ضـ

ية األخــرى. وأشــار إىل أن احلالــة اإلنســانية مــا زالــت  اإلنســان
تدعو لالنزعـاج نظـرا لوجـود حـاالت عجـز يف ميـاه الشـرب        
واملوظفني الطبيني واملعـدات والكهربـاء. واختـتم مبالحظـة أن     
قطاع النفط يف العراق ميثل احملرك ملواصلة تنميـة اقتصـاد البلـد    

  .)٣٤٢(بأسره
حلالـــة يف منطقـــة وأفـــاد ممثـــل اململكـــة املتحـــدة عـــن ا  

عمليات اململكة املتحدة. وذكر أن احلالـة اإلنسـانية آخـذة يف    
ــا زال يشــكل أحــد التحــديات.       ــن م ــم أن األم التحســن، رغ

قد طـرأ علـى اخلـدمات األساسـية،      بعض التحسنوأوضح أن 
ــام  ــة يف  الصـــرف الصـــحيكنظـ ــة أغذيـ ــه ال توجـــد أزمـ ، وأنـ
  .)٣٤٣(العراق

دولة العراق علـى حنـو   وأشار ممثل املكسيك إىل اهنيار   
غري مسبوق وما ترتب عليـه مـن نتـائج اقتصـادية واجتماعيـة.      
ــراق وأن بعــض شــرائح      ــر شــائع يف الع ــهب أم والحــظ أن الن

أخـذت يف مـلء   اجملتمع املدين قـد متكنـت مـن تنظـيم نفسـها و     
  .)٣٤٤(الفراغ الناجم عن اهنيار مؤسسات الدولة

__________ 

)٣٤١(  S/PV.4762 (Resumption 1) ، ٤-٢الصفحات. 

 .٦املرجع نفسه، الصفحة   )٣٤٢(

 .٨-٧املرجع نفسه، الصفحتان   )٣٤٣(

 .١٠-٨املرجع نفسه، الصفحات   )٣٤٤(

برنــامج وقــال ممثــل الصــني إن اجمللــس ينبغــي أن ينفــذ    
النفط مقابل الغـذاء تنفيـذا كـامال وأن تسـتخدم مـوارده علـى       

. وأكد ممثـل فرنسـا جمـددا أنـه، رغـم عـدم       )٣٤٥(الوجه األكمل
وجــود كارثــة إنســانية يف العــراق بــاملعىن املفهــوم، فــإن احلالــة   

  .)٣٤٦(زالت هشة للغاية  ما
وبعــد انتــهاء البيانــات، قــام ممثلــو الربنــامج اإلمنــائي         

العامليــة واليونيســيف وجلنــة الصــليب األمحــر   ومنظمــة الصــحة
الدولية ووكيل األمني العام باإلجابة على األسئلة اليت طرحهـا  

  .)٣٤٧(أعضاء اجمللس

__________ 

 .١٠املرجع نفسه، الصفحة   )٣٤٥(

 .١٣-١٢املرجع نفسه، الصفحتان   )٣٤٦(

(مــدير الربنــامج اإلمنــائي)؛  ١٨-١٥املرجــع نفســه، الصــفحات   )٣٤٧(
ي ملنظمـة الصـحة العامليـة)؛    (املدير التنفيذ ٢١-١٨والصفحات 

ــفحات  ــفحة   ٢٣-٢١والصــ ــيف)؛ والصــ ــدير اليونيســ  ٢٣(مــ
ــة الصــليب األمحــر الدوليــة)؛ والصــفحات     ٢٥-٢٣(رئــيس جلن

(وكيل األمني العام للشؤون اإلنسانية ومنسق اإلغاثة يف حاالت 
 الطوارئ).


