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شــروع إىل مأيضــا اجمللــس  تمــامهالــرئيس ا اســترعىو  
ــرار ــدون   )٤٦(قـ ــاع وبـ ــذ باإلمجـ ــويت، واختـ ــه للتصـ ؛ ومت طرحـ

قـــام اجمللـــس  ، وبـــه)٢٠٠١( ١٣٥٣مناقشـــة بوصـــفه القـــرار 
  بأمور، من بينها أنه:

مرفقـات  التوصـيات الـواردة يف   وافق على اعتمـاد املقـررات و    
  القرار؛

ــات حفــظ الســالم أن        ــق العامــل املعــين بعملي طلــب إىل الفري
ــه بشــأن تعزيــز قــدرة األمــم املتحــدة علــى إنشــاء ودعــم      يواصــل أعمال

  عمليات حلفظ السالم تتسم بالكفاءة والفاعلية؛

تعهد بأن يتابع على حنو وثيق تنفيذ التدابري املتفق عليهـا فيمـا     
بالتعاون مع البلـدان املسـامهة بقـوات، وطلـب إىل الفريـق العامـل        يتعلق

التابع له أن يقيـِّـم كفاءة وفعالية التدابري املتفق عليها خـالل سـتة أشـهر    
من اختاذ هذا القرار، وأن ينظر يف إدخال مزيد من التحسـينات عليهـا،   

يـرا  آخذا يف اعتباره مقترحـات البلـدان املسـامهة بقـوات، وأن يقـدم تقر     
 .إىل اجمللس عن هذه املسائل

املعين والفريق العامل التابع جمللس األمن  - جيم
 بعمليات حفظ السالم

 اإلجراءات األولية

ــرامل   ــؤرخ قــ ــاير   ١٤ر املــ ــانون الثاين/ينــ كــ
مـــذكرة مـــن   :)٤٤٤٧لســـة (اجل ٢٠٠٢

 رئيس اجمللس 

ــالة مؤرخــة   مبوجــب   ــانون األول/ديســمرب  ٣١رس  ك
رئـيس الفريـق   أحـال  ، لـس األمـن  موجهة إىل رئيس جم ٢٠٠١

ــابع جمللــس األمــن   ا ــات حفــظ الســالم   املعــينولعامــل الت بعملي
مشروع مـذكرة   رفق بالتقريرالتقرير الثالث للفريق العامل، وم

__________ 

  )٤٦(  S/2001/573. 

مـــن رئـــيس اجمللـــس بشـــأن االتفـــاق علـــى عقـــد اجتماعـــات   
مشتركة للفريق العامل والبلدان املسامهة بقوات كآلية إضـافية  

ع تلـك البلـدان بشـأن عمليـات حمـددة حلفـظ       لتعزيز التعاون مـ 
 .  )٤٧(السالم

 ١٤، املعقودة كجلسة خاصـة يف  ٤٤٤٧ ةلساجليف و  
، نظــر اجمللــس يف التقريــر املــذكور  ٢٠٠٢كــانون الثاين/ينــاير 

ــدمها     أعــاله. ويف تلــك اجللســة، اســتمع اجمللــس إىل إحاطــة ق
الســيد كريتــيس وارد، الــرئيس الســابق للفريــق العامــل. كمــا   

فيمــا تعليقــات وطرحــوا أســئلة  بعــض الأعضــاء اجمللــس  أبــدى
أعضــاء اجمللــس مــذكرة مــن رئــيس       تعلــق باإلحاطــة. وأقــر  ي

 .  )٤٨(اجمللس

 األمم املتحدة حلفظ السالم عمليات  -  دال

 اإلجراءات األولية 

 ٢٠٠٢متوز/يوليـــــه  ١٢ر املـــــؤرخ قـــــرامل  
ــة اجل( ــرار ٤٥٧٢لســـــــــــــــــ ): القـــــــــــــــــ

٢٠٠٢(١٤٢٢(  

ــة    ــودة يف ، املع)٤٩(٤٥٧٢يف اجللسـ ــه  ١٢قـ متوز/يوليـ
ــون     ٢٠٠٢ ــد املعنــ ــه البنــ ــدول أعمالــ ــس يف جــ ، أدرج اجمللــ

مث وجــه الــرئيس  ‘‘.عمليــات األمــم املتحــدة حلفــظ الســالم  ’’
ــرار     ــس إىل مشــروع ق ــام اجملل ــة املتحــدة) اهتم ومت  )٥٠((اململك
ــرار      ــد باإلمجــاع بوصــفه الق  ١٤٢٢طرحــه للتصــويت واعُتِم

  بينها أنه: قام اجمللس بأمور، من به)، و٢٠٠٢(

__________ 

  )٤٧(  S/2001/1335. 

  )٤٨(  S/2002/56. 

، فيمـا  ٢١انظر أيضـا الفصـل الثـاين عشـر، اجلـزء الرابـع، احلالـة          )٤٩(  
 يتعلق بالنظر يف أحكام متنوعة من امليثاق.

  )٥٠(  S/2002/747. 


