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  استهاللية مالحظة    
الفرعيـة الـيت   األجهـزة  جملس األمن املتصلة بإنشاء ومراقبة  إجراءات الفصل يغطي هذا  

عد ضرورية ألداء اجمللـس ملهامـه مبوجـب ميثـاق األمـم املتحـدة. وسـلطة اجمللـس يف مـا يتعلـق           ُت
مـن   ٢٨املـادة  تعـرب عنـها   مـن امليثـاق و   ٢٩منصـوص عليهـا يف املـادة    فرعيـة  األجهـزة ال بإنشاء 
  تايل:على النحو ال املؤقت الداخلي هنظام

  
  ٢٩املادة       

  .ضرورة ألداء وظائفه ى لهما ير الفروع الثانويةجمللس األمن أن ينشئ من   
  

 ٢٨املادة       

 .جمللس األمن أن يعني هيئة أو جلنة أو مقررا ملسألة حمددة  
  

ــرة مـــن     ــاء  ٢٠٠٣إىل  ٢٠٠٠وخـــالل الفتـ ــدر اجمللـــس تكليفـــات بإنشـ ثـــالث ، أصـ
جلــان جديــدة  أربــعوأنشــأ ، بعثــات سياســية جديــدة مخــسوم فــظ الســالحلجديــدة   عمليــات

ق. وعقب اهلجمـات اإلرهابيـة   من امليثا ٤١لإلشراف على تنفيذ التدابري املعتمدة عمال باملادة 
، قـرر اجمللـس كـذلك إنشـاء     ٢٠٠١ /سـبتمرب أيلول ١١يف  املتحـدة  الواليـات اليت تعرضت هلـا  

 األمــمتخــذها كافــة الــدول األعضــاء يف  جلنــة معنيــة مبكافحــة اإلرهــاب لرصــد التــدابري الــيت ت  
ملكافحـة اإلرهـاب. وباإلضـافة إىل ذلـك، أنشـأ اجمللـس أربعـة أفرقـة عاملـة غـري رمسيـة             املتحدة

وخمصصــة جديــدة لكــي تقــدم إليــه توصــيات بشــأن املســائل املوضــوعية واإلجرائيــة املعروضــة   
  عليه.

األجهــزة وكــذلك اجلديــدة، األجهــزة اجلــزء األول مــن هــذا الفصــل هــذه  ويســتعرض  
وواصـلت عملـها خـالل جـزء مـن الفتـرة املستعرضـة أو خـالل          ٢٠٠٠اليت أنشـئت قبـل عـام    

إىل ســت فئــات رئيســية تعكــس طابعهــا أو مهامهــا   األجهــزة وتنقســم هــذه الفتــرة بأكملــها. 
التــدابري جلــان اإلشــراف علــى تنفيــذ   (ب)اللجــان الدائمــة واملخصصــة؛  (أ)وهــي:  ،الرئيســية

األفرقـــة العاملـــة غـــري الرمسيـــة  (ج)؛ مـــن امليثـــاق وجلـــان أخـــرى ٤١ باملـــادة املعتمـــدة عمـــال
ــة؛  ــق؛   (د)واملخصصـ ــات التحقيـ ــية؛     هيئـ ــات السياسـ ــالم والبعثـ ــظ السـ ــات حفـ ـــ) عمليـ (هـ

حلفـظ   اتعمليـ  سـبع إهناء واليات املستعرضة املخصصة. ومت خالل الفترة احملاكم الدولية  (و)
يف اجلـزء  ذلـك  يـرد  ومـن جلـان جملـس األمـن.     ن سـٍت  م وثالث بعثات سياسية، فضال عالسال

جهـاز فرعـي، لكنـه    ا بصورة رمسية اقتراح مجرى فيه تنيفيتناول حال ،الثاين. أما اجلزء الثالث
  مل ُينشأ.
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 اجلزء األول

  واصلت أو اليت اليت أنشئتالفرعية جملس األمن أجهزة 
٢٠٠٣- ٢٠٠٠خالل الفترة عملها 

 مة واللجان املخصصةاللجان الدائ  - ألف
اسـتمر وجـود جلنـة اخلـرباء     املستعرضـة،  خالل الفتـرة    

املعنيــة بالنظــام الــداخلي، واللجنــة املعنيــة باجتماعــات اجمللــس   
ــر  ــه ،خــارج املق ــدملكن وطُلــب إىل  أي اجتماعــات. اا مل تعق

 طلبـــاتاللجنـــة املعنيـــة بقبـــول األعضـــاء اجلـــدد أن تنظـــر يف  
 ،)١(عضــوية األمــم املتحــدة   النضــمام إىلل أربــع دولقدمتــها 
مــن نظامــه الــداخلي  ٥٩إليهــا اجمللــس مبوجــب املــادة وأحاهلــا 
اســـتمر وجـــود جلنـــة اخلـــرباء املنشـــأة يف اجللســـة و .)٢(املؤقــت 
لدراســة مســألة العضــوية باالنتســاب، لكنــها مل تعقــد   ١٥٠٦

  أي اجتماعات.
الفرعية الـيت أنشـئت قبـل     األمن جملسومشلت أجهزة   

ت موجــودة خــالل الفتــرة املستعرضــة جلنــة  وظلــ ٢٠٠٠عــام 
ــرار   األمــن جملــس ) بشــأن ١٩٧٩( ٤٤٦املنشــأة مبوجــب الق

األراضــي العربيــة احملتلــة، واللجنــة املخصصــة املنشــأة مبوجــب   
) بشـأن سيشـل. ومل يشـهد    ١٩٨٢( ٥٠٧ األمـن  جملـس قرار 

   أيا من هاتني اهليئتني أي نشاط خالل الفترة املستعرضة.
 األمنجلان جملس   - باء

  مالحظة  
عدة جلان  ، أنشأ جملس األمنخالل الفترة املستعرضة  

ومـدد   ،)٣(لرصد تنفيذ التدابري املعتمـدة عمـال بالفصـل السـابع    
__________ 

ــور     )١(   ــة تيمــ ــالو، مجهوريــ ــري، توفــ ــاد السويســ ليشــــيت  -االحتــ
 الدميقراطية، مجهورية يوغوسالفيا االحتادية.

ترد يف الفصل السابع التوصـيات املقدمـة مـن اللجنـة واجمللـس         )٢(  
 بشأن طلبات االنضمام.

تقــع املســؤولية الرئيســية عــن تنفيــذ هــذه التــدابري علــى عــاتق       )٣(  
 .األعضاءدول ال

مـن هـذا    والية اللجان املنشأة مـن قبـل. ويتنـاول اجلـزء األول    
القسم جلان رصد أنشأها اجمللس لرصد تدابري جزاءات معينـة،  

ــاين  ــاول اجلــزء الث األخــرى ذات  األمــن جملــسجلــان  بينمــا يتن
  الواليات األوسع نطاقا.

  اليت ترصد تدابري جزاءات معينة األمن جملسجلان   
 األمـن  جملـس ، أنشـأ  ٢٠٠٣إىل  ٢٠٠٠يف الفترة من   

ــدة   ــع جلــان جدي ــدة     أرب ــدابري املعتم ــذ الت ــى تنفي لإلشــراف عل
بإريتريـــا  يتعلـــق يف مـــامبوجـــب الفصـــل الســـابع مـــن امليثـــاق  

ونــص قــراران علــى أن    .)٦(وبــالعراق ،)٥(وبليربيــا ،)٤(وإثيوبيــا
أحكامــا  ٢٠٠٠تتضــمن اجلــزاءات املفروضــة مــؤخرا يف عــام  

وباإلضــافة إىل  .)٧(حبــدود زمنيــة، وهــو مــا مل حيــدث مــن قبــل 
إنشـاء فريـق خـرباء معـين      العـام  األمـني ذلك، طلب اجمللس إىل 

لثـروات  باالستغالل غري القانوين للموارد الطبيعية وغريها من ا
  .)٨(جبمهورية الكونغو الدميقراطية

__________ 

) بشأن ٢٠٠٠( ١٢٩٨جلنة جملس األمن املنشأة عمال بالقرار   )٤(  
 وإريتريا. إثيوبيااحلالة بني 

) بشأن ٢٠٠١( ١٣٤٣جلنة جملس األمن املنشأة عمال بالقرار   )٥(  
 ١٥٢١ليربيـــا؛ و جلنـــة جملـــس األمـــن املنشـــأة عمـــال بـــالقرار   

 ) بشأن ليربيا.٢٠٠٣(

 ). ٢٠٠٣( ١٥١٨نشأة عمال بالقرار جلنة جملس األمن امل   )٦(  

ــد     )٧(   ــى توري ــاضــد  األســلحةاحلظــر املفــروض عل ــا  إثيوبي وإريتري
أيار/مـــــايو  ١٧) املـــــؤرخ ٢٠٠٠( ١٢٩٨مبوجـــــب القـــــرار 

املـاس ضـد ســرياليون    اسـترياد ؛ واحلظـر املفـروض علـى    ٢٠٠٠
ــرار   ــب القـــ ــؤرخ ٢٠٠٠( ١٣٠٦مبوجـــ ــه  ٥) املـــ متوز/يوليـــ

٢٠٠٠. 

  )٨(  S/PRST/2000/20. 
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جلنـة،   ١٣أشـرف اجمللـس علـى    وخالل نفس الفتـرة،    
ــات       ــرات ســابقة، وأهنــت والي ــها جلــان أنشــئت يف فت مــن بين

جلنـة جملـس األمـن املنشـأة عمـال بـالقرار       اللجان السبع التالية: 
ــة بــني العــراق والكويــت؛ و   ) بشــأن١٩٩٠( ٦٦١ ــة احلال جلن

 ) بشـــأن١٩٩٢( ٧٤٨شـــأة عمـــال بـــالقرار جملـــس األمـــن املن
جلنــة جملــس األمــن املنشــأة عمــال  اجلماهرييــة العربيــة الليبيــة؛ و

جلنـة جملـس   أنغـوال؛ و  يف احلالـة  ) بشأن١٩٩٣( ٨٦٤بالقرار 
ليربيــا؛   ) بشــأن١٩٩٥( ٩٨٥األمــن املنشــأة عمــال بــالقرار    

ــالقرار   و ــة جملــس األمــن املنشــأة عمــال ب ) ٢٠٠١( ١٣٤٣جلن
 ١١٦٠جلنة جملس األمن املنشـأة عمـال بـالقرار    ؛ وليربيا بشأن

 ١٢٩٨جلنــة جملــس األمــن املنشــأة عمــال بــالقرار ؛ و)١٩٩٨(
إثيوبيــا وإريتريــا. ويف حــالتني، امتــد عمــل       ) بشــأن ٢٠٠٠(

  .)٩(ملا بعد انتهاء واليتها رمسيا األمن لساللجنة التابعة جمل
، العـام  األمـني إىل  طلـب اجمللـس  وباإلضافة إىل ذلـك،    

اء هيئــات للرصــد، يف شــكل أفرقــة يف مناســبات عديــدة، إنشــ
جلــان خــرباء وأفرقــة أو آليــات رصــد، مــن أجــل مســاعدة     أو

عمل اللجنة أو لبحث مسألة االستغالل غري القانوين للمـوارد  
وأنشـــئت أوىل هيئـــات الرصـــد هـــذه يف عـــام      .)١٠(الطبيعيـــة
١١(٢٠٠٠(.  

__________ 

، وبعد انتهاء أجل احلظر املفروض علـى توريـد   األوىليف احلالة   )٩(  
، وعمال ٢٠٠١أيار/مايو  ١٦وإريتريا يف  إثيوبياضد  األسلحة

، ونظــرا الحتمــال حــدوث  S/PRST/2001/14بالبيــان الرئاســي 
انتهاك بينمـا كـان احلظـر ال يـزال سـاريا، أُذن للـرئيس السـابق        

واصـلة  مبرة) من رئيس اجمللـس  للجنة مبوجب رسالة (غري منشو
العمل بشـأن تلـك احلالـة املعلقـة وتقـدمي تقريـر عنـها (مل ُينشـر         
ــة جملــس األمــن      ــة، وعقــب حــل جلن ــة الثاني ــر). ويف احلال التقري

)، قــدم الــرئيس الســابق ١٩٩٨( ١١٦٠املنشــأة عمــال بــالقرار 
ــيس اجمللــس (    ــرا يغطــي  S/2001/931هلــا، بطلــب مــن رئ )، تقري

 إىلكـانون الثاين/ينـاير    ١ية للجنة يف الفترة من الرئيس األنشطة
  .٢٠٠١أيلول/سبتمرب  ١٠

أنشئت هيئات رصد يف ما يتعلق بالتدابري املفروضة ضد ليربيا،   )١٠(  
وسرياليون، والصومال؛ وضد االحتـاد الـوطين لالسـتقالل التـام     

، اللجـان مجيع  أنشأ اجمللس، خالل الفترة املستعرضةو  
متصـرفا مبوجــب الفصـل الســابع مـن امليثــاق، لتضـطلع باملهــام     

من النظام الـداخلي   ٢٨ءات، وفقا للمادة اجلزابتدابري املتعلقة 
الــيت كُلفــت اللجــان االضــطالع هبــا   وتشــمل املهــام املؤقــت. 

س املعلومـــات التمـــامـــا يلـــي: (أ) خـــالل الفتـــرة املستعرضـــة 
 ؛٤١ة عمـــــال باملـــــادة املفروضـــــالتـــــدابري بتنفيـــــذ  املتصـــــلة 

بأي انتهاك للتدابري املذكورة نظر يف املعلومات املتعلقة ال (ب)
 التقــارير إىل مي(ج) تقــد؛ عاجلتــهابالتــدابري املناســبة ملوالتوصــية 

ــلة باالنتــــهاكات امل  ــة؛ اجمللــــس عــــن املعلومــــات املتصــ زعومــ
بـت يف  الوالتدابري املفروضة من االستثناء  طلبات نظر يفال (د)

مبـا يف ذلـك   يهـا،  التقارير املقدمة إل ةسا؛ (هـ) درلطلباتاتلك 
ــات الرصــد؛ (و) حتد    ــن هيئ ــة م ــارير املقدم ــالتق  اخلاضــعنيد ي

؛ ، واالحتفــاظ بقــوائم هلــممــن أفــراد وكيانــاتالتــدابري تلــك ل
ــة    ميتقــد (ز) ــة حتســني فعالي  توصــيات إىل اجمللــس بشــأن كيفي

  التدابري املتخذة.  
البـالغ  يع أعضاء اجمللس من مج ُتشكّلوكانت اللجان   
وتعقــد اجتماعاهتــا يف جلســات خاصــة   عضــوا،  ١٥عــددهم 

ــا ــرر  م ــة مل تق ــك، وتتخــذ    اللجن ــا بنفســها خــالف ذل قراراهت
بتوافــق اآلراء. وكــان اجمللــس ينتخــب مكاتــب اللجــان ســنويا  

  .)١٢(مذكرات رئيس جملس األمن من خاللويعلن عن ذلك 
__________ 

ألنغوال (يونيتا)؛ وضـد تنظـيم القاعـدة وحركـة الطالبـان ومـن       
ن أفـراد وكيانـات. ويف حالـة فريـق اخلـرباء املعـين       يرتبط هبما م

باالستغالل غري القانوين للموارد الطبيعية وغريهـا مـن الثـروات    
ــة، مل ُتفـــرض   ــة الكونغـــو الدميقراطيـ ــدابري ضـــد  أيجبمهوريـ تـ

الفريق، كما مل توجـد   إنشاءمجهورية الكونغو الدميقراطية عند 
 جلنة تابعة للمجلس بشأن ذلك البلد. أي

) املــؤرخ ٢٠٠٠( ١٢٩٥أنشــأ جملــس األمــن، مبوجــب قــراره    )١١(  
، آليــــة رصــــد لتنفيــــذ اجلــــزاءات    ٢٠٠٠نيســــان/أبريل  ١٨

 املفروضة ضد االحتاد الوطين لالستقالل التام ألنغوال (يونيتا).

على مكاتب اللجـان خـالل الفتـرة املستعرضـة، انظـر       لإلطالع  )١٢(  
see S/2000/27, S/2000/684, S/2001/10, S/2001/215, 

S/2001/564, S/2002/21, S/2002/124 and S/2003/10. 
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 اأوجزهـ  يتالوفافية تحقيق الشاملتعلقة ب تدابريلووفقا ل  
آذار/مــــــارس  ٢٩رئــــــيس اجمللــــــس يف مذكرتــــــه املؤرخــــــة 

ــنوية إىل     ،)١٣(١٩٩٥ ــا السـ ــدمي تقاريرهـ ــان تقـ ــلت اللجـ واصـ
وباإلضـافة إىل ذلـك، شـرع اجمللـس، اعتبـارا مـن عـام         اجمللس.
، يف عقد جلسات علنية استمع فيها إىل إحاطـات مـن   ٢٠٠٢

ويف بعـض   .)١٤(رؤساء جلان عديدة بشأن أنشطة تلـك اللجـان  
احلــاالت، قــرر اجمللــس إيفــاد بعثــة مــن جلنــة بعينــها إىل املنطقــة 
املعنية إلظهار تصميم اجمللـس علـى تنفيـذ التـدابري تنفيـذا تامـا.       
وباإلضافة إىل ذلك، وبغيـة حتسـني فعاليـة اجلـزاءات املفروضـة      

ــأ اجمللـــس يف املتحـــدة األمـــممـــن   ٢٠٠٠ /أبريلنيســـان، أنشـ
رمســـي املعـــين باملســـائل العامـــة املتعلقـــة الفريـــق العامـــل غـــري ال

  .)١٥(باجلزاءات
ثالث مجيـع جلـان جملـس األمـن الـ     القسـم  هـذا   ويتناول  

. ، مع تناول اللجـان املترابطـة معـا   حسب ترتيب إنشائها ةعشر
ــا بعمــل         ــا وثيق ــها ارتباط ــيت يــرتبط عمل ــات الرصــد ال ــا هيئ أم

ــرد مــع اللجــان ذات الصــلة حتــت العنــوان الفرعــ    ،اللجــان ي فت
__________ 

  )١٣(  S/1995/234. 

كــــانون األول/ديســــمرب  ١٨املعقــــودة يف  ٤٦٧٣يف اجللســــة   )١٤(  
من رؤساء جلنـة جملـس األمـن املنشـأة عمـال       إحاطات: ٢٠٠٢
) بشــأن احلالــة بــني العــراق والكويــت،  ١٩٩٠( ٦٦١بــالقرار 

) بشـأن  ١٩٩٣( ٨٦٤أة عمال بالقرار وجلنة جملس األمن املنش
ــة يف  ــوالاحلال ــالقرار     أنغ ــن املنشــأة عمــال ب ــس األم ــة جمل ، وجلن
)، وجلنــة جملــس األمــن املنشــأة عمــال بــالقرار   ١٩٩٩( ١٢٦٧
ــا؛ ويف اجللســة  ٢٠٠١( ١٣٤٣ املعقــودة  ٤٨٨٨) بشــأن ليربي

مــن رؤســاء  إحاطــات: ٢٠٠٣كــانون األول/ديســمرب  ٢٢يف 
) بشـأن  ١٩٩٠( ٦٦١شـأة عمـال بـالقرار    جلنة جملس األمن املن

احلالة بني العراق والكويت، وجلنـة جملـس األمـن املنشـأة عمـال      
) بشــأن الصــومال، وجلنــة جملــس األمــن ١٩٩٢( ٧٥١بــالقرار 

) بشأن رواندا، جلنة جملس ١٩٩٤( ٩١٨املنشأة عمال بالقرار 
 ) بشأن سرياليون.١٩٩٧( ١١٣٢األمن املنشأة عمال بالقرار 

على تفاصيل والية الفريق العامل، انظر القسم جـيم،   إلطالعل  )١٥(  
)، الـــذي تضـــمن S/2003/1197وبيــان رئـــيس الفريـــق العامــل (  

 .٢٠٠٣-٢٠٠٠تقريرا عن عمل الفريق خالل الفترة 

 ،ألغــراض التوضــيح فقــط أنــهوجتــدر اإلشــارة إىل  .‘‘الرصــد’’
ضــاف، عنـــد االقتضـــاء، بيانــات مـــوجزة للتـــدابري اإللزاميـــة،   ُت

وتشـمل، علـى   الطابع الذي تتسـم بـه تلـك التـدابري،      تستند إىل
والقيـود   وجتميـد األصـول،   حظر توريد األسـلحة، سبيل املثال، 

واحلظـر النفطـي،   س، وحظر اسـترياد املـا  على السفر، املفروضة 
ويــة، وفــرض قيــود علــى التمثيــل     وحتديــد حركــة املالحــة اجل  

ــترياد  بلوماســيالد ــر اس اجلــذوع املســتديرة واملنتجــات   ، وحظ
أن تكـــون  بالتوصـــيفات الـــواردة أعـــالهيقصـــد  وال. اخلشـــبية

. وترد اإلشارة إىل التـدابري الـيت فرضـها    للتدابريتعاريف قانونية 
ــادة    ــس عمــال بامل ــذا     ٤١اجملل ــن ه يف الفصــل احلــادي عشــر م

 اجمللد.

 ٦٦١األمــن املنشــأة مبوجــب القــرار   جملــسجلنــة   -  ١
 والكويت  ) بشأن احلالة بني العراق١٩٩٠(
 ٦٦١واصـــــلت اللجنـــــة املنشـــــأة مبوجـــــب القـــــرار   

ــة بــني العــراق والكويــت، االضــطالع    ١٩٩٠( )، بشــأن احلال
 ٦٨٧مبسؤوليتها عن رصـد التـدابري املفروضـة مبوجـب القـرار      

ــل    ١٩٩١( ــنفط مقاب ــامج ال ــذ برن ) وعــن اإلشــراف علــى تنفي
  .)١٩٩٥(  ٩٨٦املنشأ مبوجب القرار  )١٦(الغذاء

 تنفيذ الوالية  

، جـرى جتديـد برنـامج الـنفط     خالل الفترة املستعرضة  
ــرارات      ــن الق ــذاء باســتمرار مبوجــب سلســلة م ــل الغ  .)١٧(مقاب

 /مــــايوأيار ١٤) املــــؤرخ ٢٠٠٢( ١٤٠٩ومبوجــــب القــــرار 
تغـيريا كـبريا يف طرائـق تنفيـذ برنـامج      ، أحدث اجمللـس  ٢٠٠٢

__________ 

يف إطار برنامج النفط مقابل الغذاء، ميكـن اسـتخدام العائـدات      )١٦(  
ســانية وبعــض املتأتيــة مــن مبيعــات الــنفط لتمويــل النفقــات اإلن 
 النفقات األخرى املتكبدة يف ما يتعلق بالعراق.

ــرارات   )١٧(    ١٣٥٢ )، و٢٠٠٠( ١٣٣٠ )، و٢٠٠٠( ١٣٠٢القـ
)، ٢٠٠١( ١٣٨٢ )، و٢٠٠١( ١٣٦٠ )، و٢٠٠١(
 ١٤٥٤ )، و٢٠٠٢( ١٤٤٧ )، و٢٠٠٢( ١٤٠٩ و
 ).٢٠٠٣( ١٤٨٣ )، و٢٠٠٢(
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ــراق بالســلع      ــداد الع ــة إم ــذاء، بتســهيل عملي ــل الغ ــنفط مقاب ال
اإلنسانية مـع تشـديد الرقابـة يف الوقـت نفسـه علـى األصـناف        

) ٢٠٠٣( ١٤٧٢ذات االستخدام املزدوج. ومبوجـب القـرار   
 بأنـه ينبغـي، يف  ، سـلّم اجمللـس   ٢٠٠٣ /مارسآذار ٢٨املؤرخ 

االســـتثنائية الســـائدة يف العســـكرية واألمنيـــة ضـــوء الظـــروف 
، إدخــال تعــديالت تقنيــة ومؤقتــة علــى برنــامج  وقتئــذ العــراق

النفط مقابل الغذاء لكفالة استمرار توفري اإلغاثـة اإلنسـانية يف   
ــة بعــض األحكــام       ــة أن ترصــد بدق ــز إىل اللجن ــراق، وأوع الع

ــية يف ذلـــك القـــرار  تلـــك التـــدابري وجـــرى متديـــد  .)١٨(الرئيسـ
 /أبريلنيســـان ٢٤) املـــؤرخ ٢٠٠٣( ١٤٧٦مبوجـــب القـــرار 

 /مـــــايوأيار ٢٢) املـــــؤرخ ٢٠٠٣( ١٤٨٣والقـــــرار  ٢٠٠٣
)، قــرر اجمللــس أن ٢٠٠٣( ١٤٨٣. ومبوجــب القــرار ٢٠٠٣

حتــدد اللجنــة هويــة األفــراد والكيانــات املــرتبطني باحلكومــة       
ون الـدول  العراقية السابقة وبالنظام السابق يف العراق، ممن تكـ 

ــد   ــة امل مأو أصــوهل مأمــواهلاألعضــاء ملزمــة بتجمي خــرى األالي
    .)١٩(عمال بذلك القرار قتصاديةاال همموارد  أو

 الرصد واإلبالغ  

تقـارير   أربعـة خالل الفترة املستعرضة، قدمت اللجنـة    
ــرار    )٢٠(عــن أنشــطتها  ةســنوي ــذ الق ــر عــن تنفي ــها تقري ، مــن بين
ألسباب إنسانية مبوجـب   احلاالت املستثناة)، و١٩٩٥( ٩٨٦

ــرار  ــن    ).١٩٩٠( ٦٦١القـ ــددا مـ ــا عـ ــة أيضـ ــدمت اللجنـ وقـ
ــا ٩٠كــل  )٢١(التقــارير ــذ   يوم املفــروض علــى  ظــر احلعــن تنفي

العراق مبوجب القرارات ذات الصلة، كما قـدمت تقـارير إىل   
__________ 

 .٩)، الفقرة ٢٠٠٣( ١٤٧٢القرار   )١٨(  

 .٢٣)، الفقرة ٢٠٠٣( ١٤٨٣القرار   )١٩(  

  )٢٠(  S/2000/133, S/2001/738, S/2002/647 and S/2003/300. 

  )٢١(  S/2000/72, S/2000/365, S/2000/748, S/2000/1033, 

S/2001/72, S/2001/400, S/2001/721, S/2001/1003, 

S/2002/84, S/2002/476, S/2002/802, S/2002/1167, 

S/2003/61, S/2003/507, S/2003/714 and S/2003/1032. 

عــن تنفيــذ برنــامج الــنفط   )٢٢(يف ســبع مناســبات األمــن جملــس
  مقابل الغذاء.

 إهناء الوالية  

ــرار يف    ــؤرخ ٢٠٠٣( ١٤٨٣القــــ ــايوأيار ٢٢) املــــ  /مــــ
، التدابري الشاملة املفروضـة علـى العـراق   جملس األمن  رفع، ٢٠٠٣

حبيث مل يبق سوى احلظـر املفـروض علـى توريـد األسـلحة، وأهنـى       
  .٢٠٠٣ الثاين/نوفمرب تشرين ٢١اعتبارا من  اللجنة والية

  
ــالقرار      - ٢ ــة جملــس األمــن املنشــأة عمــال ب  ١٥١٨جلن

)٢٠٠٣ (  
  إنشاء اللجنة وواليتها  
ــراريف    ــؤرخ ٢٠٠٣( ١٥١٨ القـــ ــرين ٢٤) املـــ  تشـــ

جلنـة لتواصـل، عمـال     األمن جملس، أنشأ ٢٠٠٣ الثاين/نوفمرب
)، حتديـــد ٢٠٠٣( ١٤٨٣مـــن القـــرار  ٢٣ و ١٩ تنيبـــالفقر

مـن ذلـك    ١٩هوية األفراد والكيانات املشار إليهم يف الفقـرة  
ــرار ــق حتــ    ،)٢٣(الق ــا يف ذلــك عــن طري ــات  مب ديث قائمــة الكيان

مــن  ٦واألفــراد الــذين حــددت اللجنــة املنشــأة عمــال بــالفقرة  
) هويتهم بالفعل، وتوايف اجمللس بتقـارير  ١٩٩٠( ٦٦١القرار 

أن . ومبوجــب ذلــك القــرار، قــرر اجمللــس كــذلك عــن أعماهلــا
ــت       ــبق أن وافق ــيت س ــاريف ال ــة والتع ــادئ التوجيهي ــد املب يعتم

ــال    ــأة عمـ ــة املنشـ ــا اللجنـ ــالفقرة عليهـ ــرار   ٦بـ ــن القـ  ٦٦١مـ
املبـادئ التوجيهيـة    تلـك  تعديلبللجنة ، مع السماح )١٩٩٠(

__________ 

  )٢٢(  S/2000/242, S/2000/536, S/2001/321, S/2001/842, 

S/2001/1341, S/2002/1261 and S/2003/331  . 

أنشــئت اللجنــة كهيئــة ختلــف جلنــة جملــس األمــن املنشــأة عمــال   )٢٣(  
) بشــأن احلالــة بــني العــراق والكويــت.  ١٩٩٠( ٦٦١بــالقرار 

بار املسؤولني يف النظام العراقي وكُلفت مبواصلة حتديد هوية ك
الســابق وأفــراد أســرهم األقربـــون، مبــا يف ذلــك الكيانــات الــيت  
ــرة أو غــري مباشــرة،       ــا، بصــورة مباش ــا أو يســيطر عليه ميتلكه

أشــــخاص يتصــــرفون بالنيابــــة عنــــهم   هــــؤالء األشــــخاص أو
 بتوجيه منهم.  أو
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. وقـرر اجمللـس أيضـا    والتعاريف يف ضوء أي اعتبارات أخـرى 
إبقاء واليـة اللجنـة قيـد االسـتعراض والنظـر يف إمكانيـة اإلذن       
بتكليفها باملهمة اإلضافية املتمثلة يف مراقبة مـدى وفـاء الـدول    

ــاء با  ١٤٨٣لتزاماهتــــا املنصــــوص عليهــــا يف القــــرار    األعضــ
)٢٤()٢٠٠٣(.    
 ٧٤٨جلنـــة جملـــس األمـــن املنشـــأة عمـــال بـــالقرار    - ٣

 ) بشأن اجلماهريية العربية الليبية١٩٩٢(

 تنفيذ الوالية  

) ١٩٩٢( ٧٤٨لجنة املنشأة عمال بالقرار مل جتتمع ال  
، خــالل الفتــرة املستعرضــة   بشــأن اجلماهرييــة العربيــة الليبيــة   

  تقدم أي تقارير إىل اجمللس.  ملو
 إهناء الوالية  

ــرار     /أيلـــــول ١٢) املـــــؤرخ ٢٠٠٣( ١٥٠٦يف القـــ
، قــرر اجمللــس رفــع التــدابري املفروضــة مبوجــب ٢٠٠٣ ســبتمرب

ــرارين  ــورا١٩٩٣( ٨٨٣ ) و١٩٩٢( ٧٤٨الق وحــل  ،)٢٥() ف
  اللجنة.

  
 ٧٥١جلنـــة جملـــس األمـــن املنشـــأة عمـــال بـــالقرار    - ٤

 ل) بشأن الصوما١٩٩٢(

للجنــة املنشـــأة  اخــالل الفتـــرة املستعرضــة، واصـــلت     
ــالقرار   ــد األســلحة   رصــد) ١٩٩٢( ٧٥١عمــال ب حظــر توري

  ).١٩٩٢( ٧٣٣املفروض مبوجب القرار 
 تنفيذ الوالية  

 /حزيـــران  ١٩) املـــؤرخ  ٢٠٠١( ١٣٥٦يف القـــرار    
ــه ــة أن تنظــر يف طلبــات  ، طلــب اجمللــس ٢٠٠١ يوني إىل اللجن

__________ 

 .٣)، الفقرة ٢٠٠٣( ١٥١٨القرار   )٢٤(  

 .١)، الفقرة ٢٠٠٣( ١٥٠٦القرار   )٢٥(  

األسلحة املفروض مبوجـب القـرار   من حظر توريد اإلعفاءات 
  .)٢٦(تبت فيهاأن ، و)١٩٩٢( ٧٣٣

 /أبريلنيسـان  ٨) املـؤرخ  ٢٠٠٣( ١٤٧٤ويف القرار   
يقودهـا  ، قرر اجمللس إيفاد بعثة من اللجنة إىل املنطقة، ٢٠٠٣

رئــيس اللجنــة، إلثبــات عــزم جملــس األمــن علــى إنفــاذ حظــر    
ملنطقـة يف الفتـرة   وزارت البعثة ا .)٢٧(توريد األسلحة إنفاذا تاما

  .)٢٨(٢٠٠٣ الثاين/نوفمرب تشرين ٢١إىل  ١١من 
  الرصد واإلبالغ  
الفتــرة تغطــي  )٢٩(قــدمت اللجنــة أربعــة تقــارير ســنوية   

ــور، أنشــطتها     املستعرضــة ــة أم ، وتناولــت فيهــا، مــن بــني مجل
فضــال عــن أنشــطة أفرقــة اخلــرباء. وأفــادت اللجنــة حتديــدا أنــه  

ــول   ــة تعـ ــدول   يف املوإن كانـــت اللجنـ ــاون الـ ــى تعـ ــي علـ اضـ
واملنظمات اليت بإمكاهنا تقدمي معلومات عن انتهاكات احلظـر  

، فــإن مســتوى أنشــطتها قــد  املفــروض علــى توريــد األســلحة 
وهــو ، ٢٠٠٣ و ٢٠٠٢خــالل عــامي بشــكل ملحــوظ ازداد 

لـس حلظـر   اجملزيادة االهتمـام الـذي يوليـه     إىلأساسا  يرجع ما
ره إنشـاء هيئـة اخلـرباء    األسلحة املفروض علـى الصـومال وقـرا   

بعد ذلك، فضـال عـن    إنشاء فريق للرصد، مث املعنية بالصومال
  .)٣٠(البعثة املوفدة من اللجنة إىل املنطقة

__________ 

 .٤ إىل ٢)، الفقرات ٢٠٠١( ١٣٥٦القرار   )٢٦(  

 ٢٠٠٣تشـــرين الثــــاين/نوفمرب   ١١يف بيـــان رئاســـي مــــؤرخ     )٢٧(  
)S/PRST/2003/19    رحـــــب اجمللـــــس بالبعثـــــة املرتقبـــــة إىل ،(

الصومال وإىل دول يف املنطقة، اليت ستضطلع هبا اللجنة املنشأة 
ــالقرار   ــرة١٩٩٢( ٧٥١عمــــال بــ ــن  ) يف الفتــ  ٢١إىل  ١١مــ

، كخطـوة صـوب اإلنفـاذ الكامـل     ٢٠٠٣تشرين الثاين/نوفمرب 
ــلة إىل     ــات ذات الصـ ــدول واملنظمـ ــا الـ ــلحة، ودعـ ــر األسـ حلظـ

 التعاون مع البعثة.

  )٢٨(  S/2003/1216 ١٤، الفقرة. 

  )٢٩(  S/2000/1226, S/2001/1259, S/2002/1430 and S/2003/1216. 

  )٣٠(  S/2002/1430 ؛ و٢٠، الفقرة S/2003/1216 ٢١، الفقرة.  
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 /يوليــهمتوز ٢٢) املــؤرخ ٢٠٠٢( ١٤٢٥ويف القــرار   
أن ينشـئ هيئـة خـرباء     العـام  األمـني ، طلب اجمللـس إىل  ٢٠٠٢

يف نـريويب،   شهور يكون مقرهـا  ٦أعضاء لفترة  ٣تشكل من 
هبــدف تــوفري معلومــات مســتقلة عــن انتــهاكات حظــر توريــد  

وعمــال  .)٣١(األســلحة وكخطــوة صــوب إنفــاذ احلظــر وتعزيــزه
هيئــة مــن ثالثــة أعضــاء يف   العــام األمــنيبــذلك القــرار، أنشــأ  

 ٢٥ويف رســــــالة مؤرخــــــة  .)٣٢(٢٠٠٢ /أغســــــطسآب ٢٢
ــارسآذار ــرئيس  ٢٠٠٣ /مـ ــة إىل الـ ــيس   ،)٣٣(موجهـ ــال رئـ أحـ
 ١٤٧٤نة تقرير هيئة اخلرباء بشأن الصـومال. ويف القـرار   اللج

ــؤرخ ٢٠٠٣( ــان ٨) املـ ــرر اجمللـــس ٢٠٠٣ /أبريلنيسـ أن ، قـ
يعيد إنشاء هيئة اخلرباء لفتـرة سـتة أشـهر لتواصـل التحقيـق يف      

أربعـة   العـام  األمـني وعيَّن  .)٣٤(انتهاكات حظر توريد األسلحة
ــرباء يف   ــة اخلــ ــاء يف هيئــ ــان ٣٠أعضــ  .)٣٥(٢٠٠٣ /أبريلنيســ

 )٣٦(٢٠٠٣ الثـاين/نوفمرب  تشرين ٤وأحيل تقرير اهليئة املؤرخ 
  إىل اجمللس عن طريق اللجنة.

__________ 

ــل ٣١( ــرار    إنشــاء) قب ــس، يف الق ــب اجملل ــة، طل ) ٢٠٠٢( ١٤٠٧اهليئ
ــايو  ٣املــؤرخ  ــام أن يقــوم، مــن    إىل، ٢٠٠٢أيار/م األمــني الع

أجل اإلعداد إلنشاء هيئـة اخلـرباء، بإنشـاء فريـق خـرباء يتـألف       
يومـا، لكـي يـوايف اللجنـة خبطـة       ٣٠من عضوين، لفتـرة مـدهتا   

لتفصيل املوارد واخلربة الفنية الـيت سـتحتاجها هيئـة    عمل تبني با
اخلــرباء، لتمكينــها مــن مجــع معلومــات مســتقلة عــن انتــهاكات 
احلظــر املفــروض علــى األســلحة واملعــدات العســكرية مبوجــب   

) وتعزيز إنفـاذ هـذا احلظـر.    ١٩٩٢( ٧٣٣من القرار  ٥الفقرة 
ــرباء (  ــق اخلــ ــر فريــ ــل تقريــ  اجمللــــس يف إىل) S/2002/722وأحيــ

 .٢٠٠٢متوز/يوليه  ٣

  )٣٢(  S/2002/951. 

  )٣٣(  S/2003/223. 

 ١٤٧٤على تفاصيل والية هيئة اخلرباء، انظـر القـرار    لإلطالع  )٣٤(  
 .٣)، الفقرة ٢٠٠٣(

  )٣٥(  S/2003/515.  
  )٣٦(  S/2003/1035.  

ــرار    ــؤرخ ٢٠٠٣( ١٥١٩ويف القــ ــانون ١٦) املــ  كــ
ــام األمـــني، طلـــب اجمللـــس إىل ٢٠٠٣ األول/ديســـمرب أن  العـ

ينشئ فريقـا للرصـد يتكـون مـن مـا ينـاهز أربعـة خـرباء لفتـرة          
تركـز  تإليـه واليـة    وُتسـند يف نـريويب،  ستة أشهر ويكون مقره 

على االنتهاكات املستمرة حلظر توريد األسـلحة، مبـا يف ذلـك    
نقل الذخرية، واألسلحة اليت تستخدم مـرة واحـدة واألسـلحة    

  .)٣٧(الصغرية
 ٨٦٤جلنـــة جملـــس األمـــن املنشـــأة عمـــال بـــالقرار    - ٥

 ) بشأن احلالة يف أنغوال١٩٩٣(

صـــلت اللجنــة املنشـــأة  خــالل الفتـــرة املستعرضــة، وا    
) االضـطالع بواليتـها املتمثلـة يف    ١٩٩٣( ٨٦٤عمال بالقرار 

رصد التدابري املفروضـة علـى االحتـاد الـوطين لالسـتقالل التـام       
)، واملعّدلـــة ١٩٩٣( ٨٦٤ألنغـــوال (يونيتـــا) مبوجـــب القـــرار 
 ١١٧٣ ) و١٩٩٧( ١١٢٧مبوجـــــب القـــــرارين الالحقـــــني 

يـد األسـلحة واحلظـر    ، اليت تراوحـت بـني حظـر تور   )١٩٩٨(
النفطــي والقيــود علــى الســفر  وحظــر اســترياد املــاس وجتميــد   
األصول وفرض قيود علـى التمثيـل الدبلوماسـي، وذلـك حـىت      

  .٢٠٠٢ األول/ديسمرب كانون ٩حلها يف 
  تنفيذ الوالية  
 الرصد واإلبالغ  

تقـارير   ثالثةالفترة املستعرضة، قدمت اللجنة  وخالل  
وأنشطة آلية الرصد، وعن تنفيذ القرار  عن أنشطتها )٣٨(سنوية
٢٠٠٠( ١٢٩٥.(  

فريــق اخلــرباء املنشــأ عمــال بقــرار جملــس األمــن   وقــدم 
 هتقريــــر )٣٩(١٩٩٩أيار/مــــايو  ٧) املــــؤرخ ١٩٩٩( ١٢٣٧
  .٢٠٠٠ /مارسآذار ١٠يف  )٤٠(النهائي

__________ 

 .٢)، الفقرة ٢٠٠٣( ١٥١٩القرار   )٣٧(  

  )٣٨(  S/2000/1255, S/2002/243 and S/2002/1413. 
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 /نيســــان ١٨) املــــؤرخ ٢٠٠٠( ١٢٩٥ويف القــــرار 
أن ينشــئ آليــة م ، طلــب اجمللــس إىل األمــني العــا٢٠٠٠ أبريــل

جلمـع معلومـات إضـافية ذات     شكل من مخسة خـرباء للرصد ُت
ــلة تتعلـــق    ــلة والتحقيـــق يف أي معلومـــات مفيـــدة ذات صـ صـ
بادعـــاءات بوقـــوع انتـــهاكات للتـــدابري الـــواردة يف القـــرارات 

. )١٩٩٨( ١١٧٣)، و ١٩٩٧( ١١٢٧)، و ١٩٩٣( ٨٦٤
يف مخســـة خـــرباء  العـــام األمــني وعمــال بـــذلك القـــرار، عـــيَّن  

مدد  .)٤٢(ويف سلسلة من القرارات .)٤١(٢٠٠٠ /يوليهمتوز ١١
اجمللس والية آلية الرصد يف مخـس مـرات أخـرى ملـدد تتـراوح      

تعيني أعضاء آليـة   العام األمنيبني شهرين وستة أشهر. وأعاد 
وعمـال بـالقرارات ذات    .)٤٣(الرصد بنـاء علـى تلـك القـرارات    

إىل اجمللـس عـن    .)٤٥(ريرقدمت آلية الرصد سبعة تقا ،)٤٤(الصلة
  طريق اللجنة.

 إهناء الوالية  
__________ 

 باألســلحةكُلــف فريــق اخلــرباء بتتبــع االنتــهاكات يف مــا يتعلــق   )٣٩(  
 أمــوالوالــنفط والتمثيــل والســفر واملــاس، فضــال عــن حتركــات 

 يونيتا.  

  )٤٠(  S/2000/203. 

  )٤١(  S/2000/677. 

ــرارات   )٤٢(    ١٣٧٤ )، و٢٠٠١( ١٣٤٨ )، و٢٠٠١( ١٣٣٦القـ
 ).٢٠٠٢( ١٤٣٩ )، و٢٠٠٢( ١٤٠٤ )، و٢٠٠١(

خـرباء   أربعة)، عيَّن األمني العام ٢٠٠١( ١٣٧٤ بالقرار عمال  )٤٣(  
)؛ وعمـال  S/2001/1109( ٢٠٠١تشرين األول/أكتـوبر   ٢٤يف 

ــالقرار  ــة    ٢٠٠٢( ١٤٠٤ب ــس والي ــه اجملل ــدد ب ــذي م ــة) ال  آلي
ــد،  ــادالرصـ ــرباء    أعـ ــيني اخلـ ــام تعـ ــني العـ ــةاألمـ  ٢٦يف  األربعـ

ــان/أبريل  ــالقرار  S/2002/487(٢٠٠٢نيسـ ــال بـ  ١٤٣٩)؛ وعمـ
الرصـد يف   آليـة األمني العام تعـيني عضـوين يف    أعاد)، ٢٠٠١(

 )؛S/2002/1204(٢٠٠١تشرين األول/أكتوبر  ٢٥

ــرارات   )٤٤(    ١٣٤٨ )، و٢٠٠١( ١٣٣٦ )، و٢٠٠٠( ١٢٩٥القـ
)، ٢٠٠٢( ١٤٠٤ )، و٢٠٠١( ١٣٧٤ )، و٢٠٠١(
 ).٢٠٠٢( ١٤٣٧  و

  )٤٥(  S/2000/1026; S/2000/1225 and Corr.1 and 2; S/2001/363; 

S/2001/966; S/2002/486; S/2002/1119; and S/2002/1339.  

 كــــــانون ٩) املــــــؤرخ ٢٠٠٢( ١٤٤٨يف القــــــرار 
، رحب اجمللس بـاخلطوات الـيت قُطعـت    ٢٠٠٢ األول/ديسمرب

يف ما يتعلق بعملية السالم يف أنغـوال، وقـرر إهنـاء التـدابري الـيت      
  وحل اللجنة. ،)٤٦(كانت مفروضة على يونيتا

  
 ٩١٨ألمـــن املنشـــأة عمـــال بـــالقرار جلنـــة جملـــس ا  - ٦

  ) بشأن رواندا١٩٩٤(
خــالل الفتـــرة املستعرضــة، واصـــلت اللجنــة املنشـــأة      

) االضــطالع بواليتــها املتعلقــة   ١٩٩٤( ٩١٨عمــال بــالقرار  
برصد حظر توريـد األسـلحة املفـروض بـذلك القـرار واملعـدل       

  .)٤٧()١٩٩٥( ١٠١١بالقرار 
  

  تنفيذ الوالية  
  الرصد واإلبالغ  
تقـارير   أربعـة ل الفترة املستعرضة، قدمت اللجنـة  خال  
عدم وجـود آليـة   الحظت اللجنة يف تلك التقارير و .)٤٨(سنوية

أهنــا ورصــد حمــددة تكفــل التنفيــذ الفعــال حلظــر األســلحة،       
تعتمد إال على التعـاون مـن جانـب الـدول واملنظمـات الـيت        مل

ــلحة.     ــر األسـ ــهاكات حظـ ــن انتـ ــات عـ ــدمي معلومـ ــها تقـ ميكنـ

__________ 

 .٢)، الفقرة ٢٠٠٢( ١٤٤٨القرار   )٤٦(  

انظـــر امللحـــق الثـــاين عشـــر مـــن مرجـــع املمارســـات، الفصـــل    )٤٧(  
تتعلـق   إضـافية علـى معلومـات    لإلطـالع اخلامس، القسـم دال،  

 سـبتمرب  أيلـول/  ١اللجنة وواليتها. ويف حني ألغيـت يف   بإنشاء
 ٩١٨مـن القـرار    ١٣القيود املفروضة مبوجـب الفقـرة    ١٩٩٦

األعتـدة ذات الصـلة    ) بشأن بيع أو توريد األسلحة أو١٩٩٤(
 ١٠١١مــــن القــــرار  ٨إىل حكومــــة روانــــدا، وفقــــا للفقــــرة 

ذات  األعتـدة  أو األسـلحة توريـد   أو)، بغية منـع  بيـع   ١٩٩٥(
فــإن قــوات غــري حكوميــة الســتخدامها يف روانــدا،    إىلالصــلة 

مجيع الدول كانت ملزمة مبواصلة تنفيذ تلـك القيـود املفروضـة    
يل جهــة خــالف حكومــة  األصــنافتوريــد هــذه  أوعلــى بيــع 

 رواندا. 

  )٤٨(  S/2000/1227; S/2002/49; S/2002/1406; and S/2004/134. 
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حـــدوث  هـــامل َيـــْنُم إىل علمت اللجنـــة كـــذلك أنـــه   وأفـــاد
    .)٤٩(انتهاكات حلظر األسلحة

ــالقرار      - ٧ ــة جملــس األمــن املنشــأة عمــال ب  ١١٣٢جلن
   ) بشأن سرياليون١٩٩٧(

خــالل الفتـــرة املستعرضـــة، واصـــلت اللجنـــة املنشـــأة  
االضـطالع   بشـأن سـرياليون   )١٩٩٧( ١١٣٢عمال بالقرار 

التــدابري املفروضــة مبوجــب ذلــك  املتمثلــة يف رصــد بواليتــها 
والقيـود املفروضـة    حظر توريـد األسـلحة  القرار، مبا يف ذلك 

علــى الســفر وحظــر اســترياد املــاس اخلــام بصــورة مباشــرة أو 
  .)٥٠(غري مباشرة

  تنفيذ الوالية  
ــرار يف    ــؤرخ ٢٠٠٠( ١٣٠٦القــ ــهمتوز ٥) املــ  /يوليــ
 أن تضــــطلع اللجنــــة باملهــــام التاليــــة:اجمللــــس  قــــرر، ٢٠٠٠

تلــتمس مـــن مجيــع الـــدول مزيـــدا مــن املعلومـــات بشـــأن     (أ)
احلظـر املفـروض علـى اسـترياد     اإلجراء الذي اختذته بغية تنفيذ 

تنظر يف املعلومـات الـيت أحيطـت هبـا      (ب) تنفيذا فعاال؛املاس 
ــدابري    ــهاكات الت ــق بانت ــا يتعل ــة إىل   ، ويف م ــارير دوري ــدم تق تق

بشـأن االنتـهاكات   جملس األمـن عـن املعلومـات املقدمـة إليهـا      
وحتـدد، حسـب    على توريـد املـاس،   املفروض للحظراملزعومة 

اإلمكان، األشـخاص أو الكيانـات، مبـا يف ذلـك السـفن، الـيت       
ــهاكات؛   ــإعالن   )ج( أُبلغــت باشــتراكها يف تلــك االنت تقــوم ب

ــا ــزم مـــن مبـــادئ توجيهيـــة تيســـريا لتنفيـــذ    مـ ــرقـــد يلـ  ؛احلظـ
ال األخرى ذات الصـلة  تواصل تعاوهنا مع جلان اجلزاءات  )د(

ــالقرار    ســيما ــة املنشــأة عمــال ب ــؤرخ ١٩٩٥( ٩٨٥اللجن ) امل
بشــأن ليربيــا واللجنــة املنشــأة عمــال  ١٩٩٥نيســان/أبريل  ١٣

__________ 

  )٤٩(  S/2000/1227 ؛ و٥، الفقــــــــــــــرةS/2002/49 ؛ ٥، الفقــــــــــــــرة
  .٦، الفقرة S/2004/134؛ و٧، الفقرة S/2002/1406و

أجل احلظر، الذي كـان قـد    ٢٠٠٣حزيران/يونيه  ٤انتهى يف   )٥٠(  
 ). ٢٠٠٢( ١٤٤٦مت جتديده مبوجب القرار 

ــالقرار  ــؤرخ ١٩٩٣( ٨٦٤بـ ــبتمرب  ١٥) املـ  ١٩٩٣أيلول/سـ
  .بشأن احلالة يف أنغوال

أيضـا إىل  اجمللس  طلب، )٢٠٠٠( ١٣٠٦القرار يف و  
جلســــة استماع اسـتطالعية يف نيويـورك يف   عقـد اللجنة: (أ) 
للنظـر يف دور املـاس    ٢٠٠٠متوز/يوليـه   ٣١يتجاوز  موعد ال

ــاس      ــني جتــارة امل ــة ب يف الصــراع اجلــاري يف ســرياليون والعالق
ذي الصــلة  والعتــاداملســتخرج يف ســرياليون وجتــارة األســلحة  

ــرار   ــهاكا للق ــدو ،)١٩٩٨( ١١٧١انت ــر إىل اجمللــس  ميتق  تقري
ــن ن ــة عـ ــائج اجللسـ ــع   ؛ (ب) تـ ــة مـ ــاالت القائمـ ــز االتصـ تعزيـ

اجلماعـــة االقتصـــادية لـــدول  ال ســـيمااملنظمـــات اإلقليميـــة، و
غرب أفريقيـا ومنظمـة الوحـدة األفريقيـة، واملنظمـات الدوليـة       
ذات الصــلة، مبــا يف ذلــك املنظمــة الدوليــة للشــرطة اجلنائيــة       

لتـدابري  (اإلنتربول)، هبدف حتديد سبل حتسني التنفيـذ الفعـال ل  
 ؛)٥١()١٩٩٨( ١١٧١مـن القـرار    ٢املفروضة مبوجب الفقـرة  

ــلة     (ج)  ــا متصـ ــيت تعتربهـ ــات الـ ــأل املعلومـ ــى املـ ــر علـ أن تنشـ
ويف نفـس   .)٥٢(عن طريق وسـائط اإلعـالم املالئمـة    باملوضوع،

مـن حكومـة سـرياليون أن ُتخطـر اللجنـة      القرار، طلب اجمللس 
تطبيقــه تطبيقــا  بتفاصــيل نظــام شــهادة املنشــأ هــذا عنــدما يــتم 

ــا ـــة  ويف  .)٥٣(تامــ ـــة مؤرخـــ ـــارس  ٢٨رسالـــ  ٢٠٠١آذار/مـــ
ابلــغ رئــيس اللجنــة اجمللــس  ،)٥٤(موجهــــة إلــــى رئيــــس اجمللــس

ــدة لالجتــار      ــه أصــبح بالفعــل معمــوال بشــهادة املنشــأ اجلدي بأن
  باملاس املستخرج من سرياليون.

  
  
  
  

__________ 

 .٢٢)، الفقرة ٢٠٠٠( ١٣٠٦القرار   )٥١(  

 .٢٣املرجع نفسه، الفقرة   )٥٢(  

 .٤املرجع نفسه، الفقرة   )٥٣(  

  )٥٤(  S/2001/300. 
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  الرصد واإلبالغ  
، لفتـرة املستعرضـة  خـالل ا قدمت اللجنـة إىل اجمللـس،     

ــنوية   ــارير س ــة تق ــة      )٥٥(أربع ــك جلس ــا يف ذل ــن أنشــطتها، مب ع
ــهاكات     ــهاكات واالنتـ ــن االنتـ ــتطالعية، وعـ ــتماع االسـ االسـ

 ١١٧١مـن القـرار    ٤املزعومة لنظام اجلزاءات. ووفقا للفقـرة  
)، قــدمت اللجنــة إىل اجمللــس بصــورة منتظمــة تقــارير ١٩٩٨(

ت األسـلحة واألعتـدة   عن ما تلقته من إخطارات بشأن حتركا
وواصــلت اللجنــة، يف تقاريرهــا  .)٥٦(ذات الصــلة إىل ســرياليون

حـث مجيـع الـدول    ، خـالل الفتـرة املستعرضـة   السنوية املقدمـة  
واملنظمات اليت بوسعها أن تزودها مبعلومـات ذات صـلة علـى    

نظــرا لعــدم وجــود آليــة رصــد حمــددة لكفالــة  ،أن تفعــل ذلــك
  .)٥٧(ءاتالتنفيذ الفعال لنظام اجلزا

طلـــب  ،التـــدابري املشـــار إليهـــا أعـــاله إىل  باإلضـــافةو  
أن  العـــام األمـــني)، إىل ٢٠٠٠( ١٣٠٦اجمللـــس، يف القـــرار  

ينشــئ، بالتشــاور مــع اللجنــة، فريقــا مــن اخلــرباء لفتــرة أوليــة    
. ويقــوم فريــق اخلــرباء، ضــمن مجلــة أمــور، مــدهتا أربعــة أشــهر

تــدابري املفروضــة املعلومــات عــن االنتــهاكات احملتملــة لل جبمــع 
ــة بــني جتــارة املــاس   ١٩٩٨( ١١٧١مبوجــب القــرار   ) والعالق

النظــر يف مــدى كفايــة و وجتــارة األســلحة والعتــاد ذي الصــلة،
 العـام  األمـني وأنشـأ   .)٥٨(نظم مراقبة احلركـة اجلويـة يف املنطقـة   

ــق اخلــرباء يف   ــر   .)٥٩(٢٠٠٠ /أغســطسآب ٢فري ــل تقري وأحي
__________ 

  )٥٥(  S/2000/1238, S/2002/50, S/2002/1414 and S/2004/166. 

  )٥٦(  S/2000/659, S/2000/660, S/2000/730, S/2000/739, 

S/2000/1127, S/2001/105, S/2001/126, S/2001/261, 

S/2001/492, S/2001/493, S/2001/664, S/2001/718 and 

S/2002/498.  
  )٥٧(  S/2000/1238 ــرة ــرة S/2002/50؛ و٢٦، الفقــــــــ ؛ ٢٠، الفقــــــــ

  .٢٠، الفقرة S/2004/166؛ و٢٤، الفقرة S/2002/1414  و
علــى وصــف أوىف لواليــة فريــق اخلــرباء، انظــر القــرار  لإلطــالع  )٥٨(  

 .١٩)، الفقرة ٢٠٠٠( ١٣٠٦

  )٥٩(  S/2000/756. 

طريــق اللجنــة، يف مــذكرة مــن فريــق اخلــرباء إىل اجمللــس، عــن 
  .)٦٠(٢٠٠٠ األول/ديسمرب كانون ٢٠الرئيس مؤرخة 

  
ــالقرار      - ٨ ــة جملــس األمــن املنشــأة عمــال ب  ١١٦٠جلن

)١٩٩٨(  
خــالل الفتـــرة املستعرضــة، واصـــلت اللجنــة املنشـــأة      

املتمثلــة االضــطالع بواليتــها  )١٩٩٨( ١١٦٠عمــال بــالقرار 
توريــد قــرار علــى الــذي فرضــه ذلــك الظــر يف رصــد تنفيــذ احل

ــلحة ــا      األسـ ــا فيهـ ــة، مبـ ــالفيا االحتاديـ ــة يوغوسـ ــد مجهوريـ ضـ
  كوسوفو.
  تنفيذ الوالية  
  الرصد واإلبالغ  
إىل اجمللــس خــالل الفتــرة املستعرضــة، قــدمت اللجنــة    
ــر ــذ     )٦١(ينتقري ــة تنفي ــة أمــور، حال تناولــت فيهمــا، ضــمن مجل

)، والتعــاون مــع املنظمــات اإلقليميــة،  ١٩٩٨( ١١٦٠القــرار 
االنتـــهاكات الفعليـــة واملزعومـــة. ويف التقريـــر الـــذي يغطـــي و

، أشارت اللجنة على وجه التحديـد إىل  ٢٠٠٠عملها يف عام 
ــأثر    ــها ظــل يت ــة     أن عمل ــة رصــد شــاملة فعال ــدم وجــود آلي بع

تضــمن فعاليــة تنفيــذ حظــر توريــد األســلحة وغــريه مــن أوجــه 
احلظـــر، وبعـــدم وجـــود معلومـــات عـــن االنتـــهاكات احملتمـــل 

ما قدمته األمانـة العامـة مـن معلومـات حمـدودة،      أن و ،اوقوعه
مســـتمدة مـــن مصـــادر عامـــة ومتعلقـــة باالنتـــهاكات احملتملـــة 

  .)٦٢(ةتام بصورةبواليتها  بالوفاءالوقوع، مل يسمح للجنة 
  
  
  

__________ 

  )٦٠(  S/2000/1195. 

  )٦١(  S/2001/102و ،S/2001/931.  
  )٦٢(  S/2001/102 ١٧، الفقرة.  



مرجع ممارسات جملس األمن
 

 

11-21843 178 
 

 إهناء الوالية  
ــة  ٢٠٠١ /ســبتمربأيلول ٦يف رســالة مؤرخــة     موجه

عتــرب أن لــس بأنــه ياجمل العــام األمــنيابلــغ  .)٦٣(إىل رئــيس اجمللــس
ــرار      ــد امتثلــت ألحكــام الق ــة ق ــة يوغوســالفيا االحتادي مجهوري

ولـذلك   ،٢٠٠١ /سبتمربأيلول ١٠املؤرخ  )٢٠٠١( ١٣٦٧
املفروضــة أن يعيــد النظــر يف أشــكال احلظــر  فقــد يــود اجمللــس 

ــرار.  مبوجــب ــك الق ــرار  ذل ــؤرخ ٢٠٠١( ١٣٦٧ويف الق ) امل
الشـــــروط  أن، الحـــــظ اجمللـــــس ٢٠٠١ /ســـــبتمربأيلول ١٠

) ١٩٩٨( ١١٦٠مــن قــراره  ١٦املنصــوص عليهــا يف الفقــرة  
إهناء تـدابري احلظـر املفروضـة مبوجـب الفقـرة      وقرر  قد استوفيت،

  ، وحل اللجنة.)١٩٩٨( ١١٦٠من القرار  ٨
  
ــالقرار      - ٩ ــة جملــس األمــن املنشــأة عمــال ب  ١٢٦٧جلن

) بشــأن تنظــيم القاعــدة وحركــة الطالبــان ١٩٩٩(
  أفراد وكيانات وما يرتبط هبما من

لجنــة املنشـــأة  الخــالل الفتـــرة املستعرضــة، واصـــلت     
االضــطالع بواليتــها املتمثلــة ) ١٩٩٩( ١٢٦٧عمــال بــالقرار 

تنظـيم القاعـدة وحركـة     يف رصد تنفيذ التدابري املفروضـة ضـد  
  .)٦٤(الطالبان وما يرتبط هبما من أفراد وكيانات

  تنفيذ الوالية  
ــرار    ــانون ١٩ ) املـــــؤرخ٢٠٠٠( ١٣٣٣يف القـــ  كـــ

، قـرر اجمللـس فـرض حظـر علـى توريـد       ٢٠٠٠ األول/ديسمرب
، القـرار األسلحة وتقييد التمثيل الدبلوماسـي. ومبوجـب ذلـك    

طُلب إىل اللجنة أن تنجز بواليتها باالضـطالع باملهـام التاليـة،    
ــافة ــددة يف ا إىل  باإلضــ ــام احملــ ــرار املهــ ): ١٩٩٩( ١٢٦٧لقــ

__________ 

  )٦٣(  S/2001/849. 

ــا   ٢٠٠٣/ســبتمرب أيلول ٢يف   )٦٤(   ــة امسه ــة ” إىل، غــريت اللجن جلن
ــالقرار     ــن املنشــأة عمــال ب ــس األم ) بشــأن ١٩٩٩( ١٢٦٧جمل
ما يرتبط هبما مـن أفـراد   تنظيم القاعدة وحركـــــة الطالبــــــان و

 ).٩، الفقرة S/2004/281(انظر  “وكيانات

ا، اســــتنادا إىل وضــــع قــــوائم مســــتكملة واالحتفــــاظ هبــــ (أ)
املعلومات املقدمـة مـن الـدول واملنظمـات اإلقليميـة والدوليـة،       
عــن مجيــع نقــاط الــدخول أو منــاطق هبــوط الطــائرات داخــل   

طالبان، وإخطـار  حركة الإقليم أفغانستان الواقعة حتت سيطرة 
ــوائم؛     ــذه الق ــوى ه ــدول األعضــاء مبحت ــوائم  (ب)  ال وضــع ق

إىل املعلومـات املقدمـة مـن    مستكملة واالحتفـاظ هبـا، اسـتنادا    
الدول واملنظمات اإلقليمية، عن األفراد والكيانات اليت جـرى  

ــا     ــن الدن، وفق ــا مرتبطــة بأســامة ب ــدها باعتباره للحكــم حتدي
النظــر والبــت يف طلبــات االســتثناءات  (ج)  ؛الــوارد يف القــرار

وضع قائمة مستكملة، واالحتفـاظ هبـا،   (د)  ؛قراراحملددة يف ال
ــيت     باملنظمــات  ــا ال ــق عليه ــة املواف ــة احلكومي ووكــاالت اإلغاث

ــا     ــتان وفقــ ــانية إىل أفغانســ ــاعدات إنســ ــدم مســ ــرارتقــ  ؛للقــ
تنفيــذ هــذه التــدابري  إتاحــة املعلومــات ذات الصــلة بشــأن (هـــ)

النظـر، كلمـا   (و)  للعموم، عن طريق وسائط اإلعالم املناسبة؛
قـوم  وحيثما أمكـن، يف تنظـيم زيـارة إىل البلـدان يف املنطقـة، ي     

هبــا رئــيس اللجنــة وأي أعضــاء آخــرين مبــا قــد يتطلبــه األمــر،   
ــرار     ــدابري احملــددة يف الق ــذ الكامــل والفعــال للت ــز التنفي  ينلتعزي

لغـــرض حـــث الـــدول  )٢٠٠٠( ١٣٣٣ و) ١٩٩٩( ١٢٦٧
تقـدمي تقـارير   (ز)  على االمتثال لقرارات اجمللـس ذات الصـلة؛  

ــه ب     ــة إلي ــات املقدم ــس عــن املعلوم ــة إىل اجملل ــكشــأن دوري  ذل
ــرار   ــرار والق ــهاكات   ١٩٩٩( ١٢٦٧الق ــك االنت ــا يف ذل )، مب

احملتملــة هلــذه التــدابري والــيت مت إبــالغ اللجنــة هبــا، وتوصــيات    
  .)٦٥(بشأن تعزيز فعالية هذه التدابري

ــرار    ــؤرخ ٢٠٠٣( ١٤٥٥ويف القــ ــانون ١٧) املــ  كــ
أن يقـدم رئـيس   ، طلب اجمللس ما يلي: (أ) ٢٠٠٣ الثاين/يناير
يوما على األقل تقريـرا شـفويا عـن     ٩٠ اجمللس كل اللجنة إىل

(أ) مــن  ٤أعمـال اللجنــة وفريـق الرصــد املنشــأ عمـال بــالفقرة    
) بوجه عام؛ (ب) أن تنظـر اللجنـة يف   ٢٠٠١( ١٣٦٣القرار 

__________ 

(ج)،  ٨ ، و٧ ، و٦ ، و٥)، الفقرات ٢٠٠٠( ١٣٣٣القرار   )٦٥(  
 .١٦ ، و١٢ و ،١١  و
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أن يقوم رئيس اللجنة و/أو أعضاء اللجنة بزيارة بلدان خمتـارة  
ى تنفيـذ  هبدف تعزيز تنفيذ التدابري، وذلك لتشجيع الـدول علـ  

مجيـــع قـــرارات اجمللـــس ذات الصـــلة؛ (ج) أن تـــزود اللجنــــــة 
كــانون  ١٥وحبلــول  ٢٠٠٣آب/أغســطس  ١اجمللــس حبلــول 
بتقييمــات شــفوية تفصــيلية عــن تنفيــذ   ٢٠٠٣األول/ديســمرب 

الدول األعضاء التدابري املفروضة مبوجب نفس القرار، وذلـك  
ا اجمللـس بغيـة   هبدف التوصية باختاذ مزيد من التدابري لينظر فيه

حتسني التدابري؛ (د) أن تقوم اللجنة بإعـداد تقيـيم خطـي عمـا     
اختذته الدول مـن إجـراءات لتنفيـذ التـدابري املفروضـة مبوجـب       
نفــس القــرار، وتعمــيم ذلــك التقيــيم بعــد ذلــك علــى أعضــاء    

  .)٦٦(اجمللس
  الرصد واإلبالغ  
الفتــرة تغطــي  )٦٧(قــدمت اللجنــة ثالثــة تقــارير ســنوية   
، وحتيط اجمللس علما بأنشطة اللجنة، وجلنـة اخلـرباء   رضةاملستع

)، وفريق الرصد، فضـال  ٢٠٠٠( ١٣٣٣املنشأة عمال بالقرار 
ــاء بشـــأن تنفيـــذها    عـــن الـــردود الـــواردة مـــن الـــدول األعضـ

) واآلثـــــــار ٢٠٠٠( ١٣٣٣ ) و١٩٩٩( ١٢٦٧للقـــــــرارين 
  اإلنسانية املترتبة على التدابري املفروضة.

)، طلـــــب اجمللـــــس إىل ٢٠٠٠( ١٣٣٣ويف القـــــرار   
تعـيني جلنـة خـرباء لتقـدمي توصـيات إىل اجمللـس يف        العام األمني

غضون ستني يوما من صدور هذا القرار بشأن إمكانية مراقبـة  
حظر توريد األسلحة وإغالق معسـكرات تـدريب اإلرهـابيني    

وعمـال بـذلك    .)٦٨(ذلـك القـرار   على النحو املنصوص عليـه يف 
 ٨جلنة خرباء مـن مخسـة أعضـاء يف     العام األمنيالقرار ، أنشأ 

ــارسآذار ــا   .)٦٩(٢٠٠١ /مـ ــرباء تقريرهـ ــة اخلـ ــدمت جلنـ  )٧٠(وقـ
__________ 

، ١٤ ، و١١ ، و٩ ، و١)، الفقــرات ٢٠٠٣( ١٤٥٥القــرار   )٦٦(  
 .١٥  و

  )٦٧ ( S/2000/1254, S/2002/101 and S/2002/1423. 

 .٥ و ٣)، الفقرتان ٢٠٠٠( ١٣٣٣القرار   )٦٨(  

  )٦٩(  S/2001/206. 

 األمــنيإىل اجمللــس، عــن طريــق  ٢٠٠١ /مــايوأيار ٢١املــؤرخ 
  .العام

 /يوليــهمتوز ٣٠) املــؤرخ ٢٠٠١( ١٣٦٣ويف القــرار   
أن ينشــئ، بالتشــاور  العــام األمــني، طلــب اجمللــس إىل ٢٠٠١

آليــة تتــوىل القيــام مبــا يلــي:      شــهرا، ١٢ملــدة مــع اللجنــة، و 
 ١٢٦٧رصــد تنفيــذ التــدابري املفروضــة مبوجــب القــرارين    (أ)
)؛ (ب) تقــــــدمي املســــــاعدة إىل ٢٠٠٠( ١٣٣٣) و ١٩٩٩(

الدول املتامخـة لـألرض األفغانيـة الواقعـة حتـت سـيطرة حركـة        
الطالبان وغريها من الدول، لزيادة قـدرهتا علـى تنفيـذ التـدابري     

ــة    املفر ــذكورين أعــاله؛ (ج) مقارن ــرارين امل وضــة مبوجــب الق
ــة مبوجـــب     ــدابري املفروضـ ــهاكات التـ ــة بانتـ ــات املتعلقـ املعلومـ
القــرارين املــذكورين أعــاله، وتقييمهــا والتحقــق منــها، حيثمــا 

ويف  .)٧١(أمكن، وإعداد تقـارير عنـها وتقـدمي توصـيات بشـأهنا     
أعضــاء مخســة  العــام األمــني، عــيَّن ٢٠٠١ /ســبتمربأيلول ١٨

  .)٧٢(يف فريق الرصد

__________ 

  )٧٠(  S/2001/511. 

الرصــــد مــــن  آليــــة)، تألفــــت ٢٠٠١( ١٣٦٣وفقــــا للقــــرار   )٧١(  
(أ) فريــق للرصــد يف نيويــورك يتكــون مــن مخســة      عنصــرين: 

خــرباء مــن أجــل رصــد تنفيــذ مجيــع التــدابري املفروضــة مبوجــب 
فريـــق  )؛ (ب)٢٠٠٠( ١٣٣٣) و ١٩٩٩( ١٢٦٧القـــرارين 

لدعم إنفاذ اجلزاءات، ينسق أعماله فريق الرصد، ويتكـون مـن   
عضـوا، ويكـون مقـر عملـه يف      ١٥عدد من األعضاء يصل إىل 

، الطالبـان الواقعـة حتـت سـيطرة     األفغانية لألرض الدول املتامخة
 إىلبالتشاور الكامل والتنسيق الوثيق مع تلـك الـدول. وطُلـب    

يقدم تقريرا واحدا على األقل يف كل شـهر إىل   أنفريق الدعم 
األمـني العـام     إىلاللجنـة. وطُلـب    إىلفريق الرصد، الذي يرفعه 

ــة ال    ــدعم عمــل آلي ــات الالزمــة ل رصــد علــى نفقــة  اختــاذ الترتيب
املنظمــة وعــن طريــق إنشــاء صــندوق اســتئماين لألمــم املتحــدة   

 ١٣٩٠ُينشــأ هلــذا الغــرض. غــري أنــه مل تــرد يف القــرار الالحــق  
فريق دعم إنفاذ اجلزاءات، الذي كان  إىل إشارة أي) ٢٠٠٢(

 ).  ٢٠٠١( ١٣٦٣ُيفترض نشره عمال بالقرار 

ة املعيـنني مـن تـويل    بعد ذلك، مل يتمكن ثالثـة مـن بـني اخلمسـ      )٧٢(  
 S/2001/887, S/2001/952 andمهــامهم، وجــرى اســتبداهلم (
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 الثاين/ينـاير  كـانون  ٢٨املـؤرخ   )٢٠٠٢( ١٣٩٠ويف القرار  
تكليـف فريـق الرصـد     العـام  األمـني ، طلب اجمللـس إىل  ٢٠٠٢

شهرا، تنفيذ التدابري، مبـا يف ذلـك جتميـد     ١٢بأن يرصد، ملدة 
ــلحة،       ــد األسـ ــر توريـ ــفر وحظـ ــى السـ ــود علـ ــول والقيـ األصـ

ــة   .)٧٣(لقــرار نفســه املفروضــة واملعــززة مبوجــب ا  ــا للوالي ووفق
) ٢٠٠١( ١٣٦٣املسندة إىل فريـق الرصـد مبوجـب القـرارين     

إىل اجمللـس،   )٧٤()، قدم الفريق أربعة تقـارير ٢٠٠٢( ١٣٩٠ و
  عن طريق اللجنة.

ــرار    ــؤرخ ٢٠٠٣( ١٤٥٥ويف القــ ــانون ١٧) املــ  كــ
ــاير ــد  العــام األمــني، طلــب اجمللــس إىل  ٢٠٠٣ الثاين/ين أن يعي
شــهرا أخــرى،  ١٢ليقومــوا، خــالل فتــرة خــرباء  تعــيني مخســة

برصــد تنفيــذ التــدابري ومتابعــة أي معلومــات ذات صــلة يف مــا 
وطُلب إىل فريـق   .)٧٥(يتعلق بأي تنفيذ غري كامل لتلك التدابري

الرصد أن يقدم تقريرين خطيني إىل اللجنة، وأن يـزود اللجنـة   
يَّن ، عــ٢٠٠٣ /فرباير شــباط ٣مبــا تطلبــه مــن معلومــات. ويف 

وقــدم  .)٧٦(مخســة أعضــاء يف فريــق الرصــد  الثاين/ينــاير كــانون
إىل اجمللـس، عـن طريــق    )٧٧(فريـق الرصـد يف مناسـبتني تقريــرين   

  اللجنة.
ــالقرار      - ١٠ ــة جملــس األمــن املنشــأة عمــال ب  ١٢٩٨جلن

  بشأن احلالة بني إثيوبيا وإريتريا )٢٠٠٠(
  إنشاء اللجنة وواليتها  

__________ 

S/2001/1056 .(ــالع ــق     لإلطـ ــوين فريـ ــيريات يف تكـ ــى التغـ علـ
 .S/2002/516الرصد، انظر 

 .٢)، الفقرة ٢٠٠٢( ١٣٩٠القرار   )٧٣(  

  )٧٤( S/2002/65, S/2002/541, S/2002/1050 and Corr.1, and 

S/2002/1338.  
 .٨)، الفقرة ٢٠٠٣( ١٤٥٥القرار   )٧٥(  

  )٧٦(  S/2003/143. 

  )٧٧(  S/2003/669و ،Corr.1و ،S/2003/1070. 

)، ٢٠٠٠( ١٢٩٨القرار ، مبوجب األمن جملسأنشأ   
ــة لرصــد تنفيــذ  حظــر توريــد األســلحة املفــروض مبوجــب    جلن

  ذلك القرار.
احلصول من مجيع الـدول  وكُلفت اللجنة مبا يلي: (أ)   

على مزيد من املعلومات بشأن اإلجراءات الـيت تتخـذها تلـك    
الدول من أجـل التنفيـذ الفعـال للحظـر املفـروض علـى توريـد        

ب من تلك الدول تقدمي ما قد تـراه  األسلحة؛ وبعد ذلك الطل
اللجنــــة ضــــروريا مــــن معلومــــات إضــــافية؛ (ب) النظــــر يف  
ــهاك احلظــر      ــدول بشــأن انت ــا ال ــيت تعرضــها عليه املعلومــات ال
املفـــروض علـــى توريـــد األســـلحة، والتوصـــية باختـــاذ التـــدابري 
املالئمة ردا على تلك االنتهاكات؛ (ج) تقـدمي تقـارير دوريـة    

علومـــــات املقدمـــــة إليهـــــا خبصـــــوص  إىل اجمللـــــس بشـــــأن امل
األسـلحة،  لحظر املفـروض علـى توريـد    االنتهاكات املزعومة ل

والقيــام إن أمكــن بتحديــد األشــخاص أو الكيانــات، مبــا يف      
ذلــك الســفن والطــائرات، الــيت ُيــزعم أهنــا اشــتركت يف تلــك   
االنتــهاكات؛ (د) وضــع مبــادئ توجيهيــة، حســب االقتضــاء،  

األســــلحة؛ وض علـــى توريـــد   احلظـــر املفـــر  لتســـهيل تنفيـــذ   
النظر والبت يف الطلبات املتعلقة باالسـتثناءات احملـددة يف    (هـ)

القــرار؛ (و) النظــر يف التقــارير الــيت تقــدمها الــدول، وهيئــات   
املعنيــة، وكــذلك املنظمــات واألطــراف املعنيــة   املتحــدة األمــم

  األخرى، حسب االقتضاء، عمال بالقرار.
  تنفيذ الوالية  
  بالغالرصد واإل  
إىل اجمللــس خــالل الفتــرة املستعرضــة، قــدمت اللجنــة    

عرضــت فيهــا، ضــمن مجلــة أمــور، معلومــات  )٧٨(ثالثــة تقــارير
). ٢٠٠٠( ١٢٩٨عـــن أنشـــطتها وعـــن حالـــة تنفيـــذ القـــرار 

يتـوفر لـديها   وطوال الفترة املستعرضة، الحظت اللجنـة أنـه مل   
ة، أي آلية رصـد حمـددة لكفالـة التنفيـذ الفعلـي حلظـر األسـلح       

__________ 

  )٧٨(  S/2000/1259; S/2001/39; and S/2001/503. 
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حيث كانت تعتمد كلية علـى تعـاون الـدول واملنظمـات الـيت      
  .)٧٩(يف إمكاهنا توفري معلومات يف هذا الشأن

 إهناء الوالية  
ــؤرخ  يف    ــي مـ ــان رئاسـ ــايوأيار ١٥بيـ ، )٨٠(٢٠٠١ /مـ

 ١٢٩٨مــن القــرار   ١٦الحــظ اجمللــس أنــه مبوجــب الفقــرة     
، سـتنتهي فتـرة حظـر    ٢٠٠٠أيار/مـايو   ١٧) املؤرخ ٢٠٠٠(

ــرفني يف   الســال ــى الط ــروض عل ــايو  ١٦ح املف ، ٢٠٠١أيار/م
 ٤إىل  ٢يتمشـيان مـع الفقـرات     )٨١(وسلم بـأن اتفـاقي اجلزائـر   

  .)٨٢(). ومت حل اللجنة بعد ذلك٢٠٠٠( ١٢٩٨من القرار 
 ٩٨٥جلنـــة جملـــس األمـــن املنشـــأة عمـــال بـــالقرار    - ١١

 بشأن ليربيا )١٩٩٥(
) ١٩٩٥( ٩٨٥واصلت اللجنة املنشأة عمال بـالقرار    

ــا  ــة يف  بشــأن ليربي ــها املتمثل  اإلشــراف علــى االضــطالع بواليت
تنفيــذ احلظــر الــذي فرضــه ذلــك القــرار علــى توريــد األســلحة 

  .)١٩٩٢( ٧٨٨مبوجب القرار 
  تنفيذ الوالية  
  الرصد واإلبالغ  

__________ 

  )٧٩(  S/2000/1259 ؛ و٧، الفقرةS/2001/503 ٨، الفقرة.  
  )٨٠(  S/PRST/2001/14. 

حكومـة مجهوريـة    االتفاق املتعلـق بوقـف األعمـال القتاليـة بـني       )٨١(  
إثيوبيــا الدميقراطيــة االحتاديــة وحكومــة دولــة إريتريــا املوقــع يف   

؛ واتفـاق السـالم الشـامل    ٢٠٠٠حزيران/يونيه  ١٨اجلزائر يف 
املوقــع بــني حكومــة دولــة إريتريــا وحكومــة مجهوريــــة إثيوبيــــا 

كـانون   ١٢االحتاديــة الدميقراطيــة يف اجلزائــر العاصمـــــة فـــي   
 .٢٠٠٠/ديسمرب األول

ضــد  األســلحةبعــد انتــهاء أجــل احلظــر املفــروض علــى توريــد    )٨٢(  
، ونظـــرا الحتمـــال ٢٠٠١أيار/مـــايو  ١٦وإريتريـــا يف  إثيوبيـــا

حدوث انتهاك بينما كان احلظـر ال يـزال سـاريا، أُذن للـرئيس     
السابق للجنة مبوجب رسالة (غري منشـورة) مـن رئـيس اجمللـس     

الة املعلقة وتقـدمي تقريـر عنـها (مل    مواصلة العمل بشأن تلك احل
 ُينشر التقرير).

ــري      ــنوي األخـ ــا السـ ــة، يف تقريرهـ ــت اللجنـ  )٨٣(الحظـ
 األول/ديســــمرب كــــانون ٢٢املقــــدم إىل اجمللــــس واملــــؤرخ   

مل تتـــوفر لـــديها أي آليـــة رصـــد حمـــددة لكفالـــة ، أنـــه ٢٠٠٠
ولـذا،   التنفيذ الفعلـي للحظـر املفـروض علـى توريـد السـالح،      

فقد أهابت جبميع الـدول األعضـاء واملنظمـات أن تقـّدم إليهـا      
  .)٨٤(املعلومات املرتبطة بالتنفيذ الفعال للحظر

  الوالية إهناء  
ــرار يف    ــؤرخ ٢٠٠١( ١٣٤٣القـ ــارسآذار ٧) املـ  /مـ
الحظ اجمللـس أنـه قـد متـت تسـوية الصـراع       ، وبعد أن ٢٠٠١

ــاق     ـــار اتفــ ــة يف إطـــ ــات وطنيــ ــا، وأجريــــت انتخابــ يف ليربيــ
تشـــــرين األول/أكتـــــوبر  ٣٠ياموســـــوكرو الرابـــــع املـــــؤرخ 

وأنــه قــد مت تنفيــذ مــا جــاء يف الــبالغ اخلتــامي        ،)٨٥()١٩٩١
 )٨٦(١٩٩٢نيسـان/أبريل   ٧بشأن ليربيـا الصـادر يف جنيـف يف    

عن اجتماع الفريق االستشاري غري الرمسي املنبثق عـن اللجنـة   
اخلماسية التابعة للجماعة االقتصادية لدول غرب أفريقيـا، وإذ  
قرر، بناء على ذلـك، وجـوب إهنـاء احلظـر املفـروض مبوجـب       

  )، فقد قام حبل اللجنة.١٩٩٢( ٧٨٨القرار 
ــالقرار      - ١٢ ــة جملــس األمــن املنشــأة عمــال ب  ١٣٤٣جلن

  بشأن ليربيا )٢٠٠١(
  إنشاء اللجنة وواليتها  

)، أنشأ اجمللس جلنة لكفالة ٢٠٠١( ١٣٤٣ يف القرار
شـهرا، فضـال عـن     ١٤تنفيذ تدابري حظر توريد األسلحة ملـدة  

ــى     ــة علـ ــود املفروضـ ــاس والقيـ ــة باملـ ــافية املتعلقـ ــدابري اإلضـ التـ
ليربيـا دعمهـا   اليت ستدخل حيز النفاذ مـا مل توقـف    ،)٨٧(السفر

__________ 

  )٨٣(   S/2000/1233. 

 .٧املرجع نفسه، املرفق، الفقرة   )٨٤(  

  )٨٥(  S/24815.املرفق ، 

  )٨٦(  S/23863. 

 .٧ و ٦)، الفقرتان ٢٠٠١( ١٣٤٣القرار   )٨٧(  
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املتحــدة الثوريــة يف ســرياليون ولغريهــا مــن اجلماعــات للجبهــة 
 /مـايو أيار ٧املتمردة املسـلحة يف املنطقـة خـالل شـهرين. ويف     

)، بـدأ سـريان التـدابري    ٢٠٠١( ١٣٤٣، ووفقا للقرار ٢٠٠١
املتعلقة حبظر االسـترياد املباشـر أو غـري املباشـر للمـاس وفـرض       

  شهرا. ١٢قيود على السفر ملدة 
ــالقرار   ــال بـ ــة  ٢٠٠١( ١٣٤٣وعمـ )، كُلفـــت اللجنـ

باالضطالع باملهام التالية، وتقدمي تقرير إىل اجمللس مبالحظاهتـا  
وتوصــياهتا: (أ) التمــاس معلومــات مــن مجيــع الــدول تتعلــق       
بــاإلجراءات الــيت اختــذهتا لتنفيــذ التــدابري املفروضــة مبوجــب       
القــرار نفســه تنفيــذا فعــاال، وبعــد ذلــك طلــب أي معلومــات    

ــا  ــد تراهـ ــرى قـ ــة    أخـ ــدول؛ (ب) دراسـ ــن تلـــك الـ ــة مـ الزمـ
املعلومات اليت تعرضها الـدول عليهـا يف مـا يتعلـق بانتـهاكات      
مزعومة للتدابري املفروضة مبوجـب القـرار، واختـاذ اإلجـراءات     
املالئمـة بشــأهنا، وتقــدمي تقــارير دوريــة عــن ذلــك إىل اجمللــس؛  
(ج) إصدار مبادئ توجيهية لتيسـري تنفيـذ التـدابري؛ (د) النظـر     
يف طلبات االستثناء من احلظر املفروض علـى توريـد األسـلحة    
ــت فيهــا؛ (هـــ) حتديــد        ــود املفروضــة علــى الســفر، والب والقي
األفــراد اخلاضــعني للقيــود املفروضــة علــى الســفر، واســتكمال  
هذه القائمة بصـورة منتظمـة؛ (و) نشـر املعلومـات الـيت تراهـا       

توصـيات   ذات صلة مـن خـالل الوسـائط املالئمـة؛ (ز) تقـدمي     
إىل اجمللس بشأن سبل زيـادة فعاليـة التـدابري املفروضـة، وسـبل      
احلــد مــن اآلثــار غــري املقصــودة الــيت قــد يتعــرض هلــا الســكان   
ــع جلــان       ــاون م ــدابري؛ (ح)  التع ــذه الت ــن جــراء ه ــون م الليربي

 ال سـيما جملس األمن األخرى ذات الصـلة املعنيـة بـاجلزاءات،    
) واللجنة املنشـأة  ١٩٩٧( ١١٣٢اللجنة املنشأة عمال بالقرار 

وضـــع قائمـــة بأعضـــاء  )؛ (ط)١٩٩٣( ٨٦٤عمـــال بـــالقرار 
  اجلبهة املتحدة الثورية املوجودين يف ليربيا.

  تنفيذ الوالية  
 /مـــــايوأيار ٦) املـــــؤرخ ٢٠٠٢( ١٤٠٨يف القـــــرار   
ــرار  ٢٠٠٢ ــؤرخ ٢٠٠٣( ١٤٧٨والقــــ ــايوأيار ٦) املــــ  /مــــ

ملفروضــة مبوجــب مــدد اجمللــس علــى التــوايل التــدابري ا ،٢٠٠٣
)، وهي حظر توريد األسلحة، وحظـر  ٢٠٠١( ١٣٤٣القرار 

شـهرا   ١٢استرياد املاس، والقيود املفروضة علـى السـفر، ملـدة    
ــرار   ــس أيضــا   ٢٠٠٣( ١٤٧٨إضــافية. ويف الق ــرض اجملل )، ف

استرياد مجيع أشكال اخلشـب املسـتدير ومنتجـات    حظرا على 
ــاذ يف      ــز النفـ ــل حيـ ــا دخـ ــو مـ ــاب، وهـ ــهزمتو ٧األخشـ  /يوليـ

ــب اجمللــس أيضــا إىل     ٢٠٠٣ ــرارات، طل ــك الق . ومبوجــب تل
اللجنــة دراســة املعلومــات املعروضــة عليهــا يف مــا يتعلــق بــأي   

ــرار     ــدابري املفروضــة مبوجــب الق ــة للت ــهاكات مزعوم  ٧٨٨انت
)، واختاذ اإلجراءات املالئمة بشأهنا، طاملـا ظـل ذلـك    ١٩٩٢(

  القرار ساريا.
  الرصد واإلبالغ  
اجمللــس  إىلة املستعرضــة، قــدمت اللجنــة خــالل الفتــر  

تناولت مسائل من قبيل أنشطة اللجنـة   ،)٨٨(ثالثة تقارير سنوية
ويف اثــنني مــن هــذه  واالنتــهاكات املزعومــة لنظــام اجلــزاءات. 

نظرا لعدم وجـود أيـة آليـة رصـد     التقارير، الحظت اللجنة أنه 
حمـددة تكفـل تنفيــذ نظـام اجلــزاءات تنفيـذا فعــاال، فقـد حثــت      
اللجنــــة كافــــة الــــدول واملنظمــــات الــــيت ميكــــن أن تزودهــــا 
مبعلومـــات ذات صـــلة باملوضـــوع علـــى أن تقـــدم مثـــل هـــذه  

  .)٨٩(املعلومات
ــرار    ــؤرخ ٢٠٠١( ١٣٤٣ويف الق ــارسآذار ٧) امل  /م
أن يشــكل فريقــا مــن  العــام األمــني، طلــب اجمللــس إىل ٢٠٠١

اخلــرباء، ملــدة ســتة أشــهر، ال يزيــد عــدد أعضــائه عــن مخســة    
ضطالع، ضمن مجلة أمور، برصد تنفيـذ التـدابري املفروضـة    لال

ــا  ــهاكات هلــ ــق يف أي انتــ ــارسآذار ٢٣ويف  .)٩٠(والتحقيــ  /مــ

__________ 

  )٨٨(  S/2002/83, S/2002/1394 and S/2004/139. 

  )٨٩(  S/2002/83 ؛ و١٩، الفقرةS/2002/1394٢٣ ، الفقرة.  
 .١٩)، الفقرة ٢٠٠١( ١٣٤٣القرار   )٩٠(  



أجهزة جملس األمن الفرعية - الفصل اخلامس 
 

 

183 11-21843 
 

وأحيـل تقريـره املـؤرخ     ،)٩١(الفريـق  العـام  األمـني ، عيَّن ٢٠٠١
ــوبر تشــرين ٢٦ ــق   )٩٢(٢٠٠١ األول/أكت إىل اجمللــس عــن طري

  اللجنة.
 /شــــباط ٢٧) املــــؤرخ ٢٠٠٢( ١٣٩٥ويف القــــرار   
، قــرر اجمللــس إعــادة إنشــاء فريــق اخلــرباء لفتــرة  ٢٠٠٢ فربايــر

إضافية مدهتا مخسة أسابيع للقيام ببعثة تقييم ومتابعة إىل ليربيـا  
والــدول اجملــاورة، مــن أجــل إجــراء التحقيقــات وإعــداد تقريــر 
مستقل موجز عن امتثال حكومة ليربيا للطلـب اجمللـس الـوارد    

الــــدعم للجبهــــة  وقــــف) بشــــأن ٢٠٠١( ١٣٤٣يف القــــرار 
املتحــدة الثوريــة يف ســرياليون وغريهــا مــن اجلماعــات املتمــردة 
املسلحة يف املنطقة، وأية انتهاكات للتدابري املفروضـة مبوجـب   

فريقــا مـــن اخلـــرباء يف   العـــام األمـــنيوعــيَّن   .)٩٣(نفــس القـــرار 
 ١٩ويف رســـــــــالة مؤرخـــــــــة  .)٩٤(٢٠٠٢ /مـــــــــارسآذار ٦

جملــس األمــن، أحــال  موجهــة إىل رئــيس ٢٠٠٢نيســان/أبريل 
    .)٩٥(رئيس اللجنة تقرير فريق اخلرباء إىل اجمللس

أيار/مــــايو  ٦) املــــؤرخ ٢٠٠٢( ١٤٠٨ويف القــــرار   
فريــق للخــرباء إنشــاء  العــام األمــني، طلــب اجمللــس إىل ٢٠٠٢

ملدة ثالثة أشهر أخرى للقيام ببعثة تقييمية علـى سـبيل املتابعـة    
ــا  ــا والـــدول اجملـ ق ووضـــع تقريـــر عـــن:  ورة، للتحقيـــإىل ليربيـ

امتثــال حكومــة ليربيــا للطلــب اجمللــس الــوارد يف القــرار        (أ)
الدعم للجبهـة املتحـدة الثوريـة    وقف ) بشأن ٢٠٠١( ١٣٤٣

ــلحة يف    ــردة املسـ ــات املتمـ ــن اجلماعـ ــا مـ ــرياليون وغريهـ يف سـ
؛ (ب) اآلثـــار االقتصـــادية واإلنســـانية واالجتماعيـــة    املنطقـــة

 ١٣٤٣فروضــة مبوجــب القــرار احملتمــل أن تتركهــا التــدابري امل
__________ 

 .S/2001/268انظر   )٩١(  

  )٩٢(  S/2001/1015. 

 .٤)، الفقرة ٢٠٠٢( ١٣٩٥القرار   )٩٣(  

  )٩٤(  S/2002/237. 

  )٩٥(  S/2002/470. 

) علــى الســكان الليــبرييني؛ (ج) أي انتــهاكات هلــذه   ٢٠٠١(
 العــام األمــني، عــيَّن ٢٠٠٢ /يوليــهمتوز ١٧ويف  .)٩٦(التــدابري

 تشـــــرين ٢٥وأحيـــــل تقريـــــره املـــــؤرخ  ،)٩٧(فريـــــق اخلـــــرباء
  إىل اجمللس عن طريق اللجنة. )٩٨(٢٠٠٢ األول/أكتوبر

 /ينـــــاير ٢٨رخ ) املـــــؤ٢٠٠٣( ١٤٥٨ويف القـــــرار   
إعــادة  العــام األمــني، طلــب اجمللــس إىل ٢٠٠٣ كــانون الثــاين

إنشاء فريق اخلرباء لفترة إضافية مدهتا ثالثة أشهر للقيـام ببعثـة   
 العـام  األمـني تقييم ومتابعة إىل ليربيـا والـدول اجملـاورة. وأعـاد     

 /مــارسآذار ٥ و /فربايرشــباط ١٤تعــيني أعضــاء الفريــق يف   
 /نيسـان  ٢٤وأحيـل تقريـره املـؤرخ     ،)٩٩(، على التـوايل ٢٠٠٣
  إىل اجمللس، عن طريق اللجنة. )١٠٠(٢٠٠٣ أبريل

 /مــــايوأيار ٦) املــــؤرخ ٢٠٠٣( ١٤٧٨ويف القــــرار   
ــس إىل  ٢٠٠٣ ــب اجملل ــني، طل ــام األم ــق    الع ــادة إنشــاء فري إع

للقيام ببعثـة تقيـيم ومتابعـة إىل     شهراخلرباء لفترة مدهتا مخسة أ
ــدول اجملــاو  ــا وال ــهحزيران ٦. ويف رةليربي ــيَّن ٢٠٠٣ /يوني ، ع

ــار    .)١٠١(الفريــق العــام األمــني وأصــدر الفريــق تقريــره عــن اآلث
ــة يف    ــانية واالجتماعيــ ــادية واإلنســ ــطسآب ٧االقتصــ  /أغســ

 األول/أكتــوبر  تشــرين ٢٨وتقريــره النــهائي يف   ،)١٠٢(٢٠٠٣
١٠٣(٢٠٠٣(.  

  الوالية إهناء  
ــرار يف    ــانون ٢٢) املـــــؤرخ ٢٠٠٣( ١٥٢١القـــ  كـــ

ــس  ٢٠٠٣ األول/ديســمرب ــتغرية يف  ، الحــظ اجملل الظــروف امل
__________ 

 .٤)، الفقرة ٢٠٠٢( ١٣٩٥القرار   )٩٦(  

  )٩٧(  S/2002/774. 

  )٩٨(  S/2002/1115. 

 .S/2003/251و  S/2003/185انظر   )٩٩(  

)١٠٠(  S/2003/498. 

)١٠١(  S/2003/618. 

)١٠٢(  S/2003/779. 

)١٠٣(  S/2003/937  وAdd.1. 
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ليربيا، وخاصة رحيل الرئيس األسبق تشارلز تـايلور وتشـكيل   
احلكومة الوطنية االنتقاليـة يف ليربيـا، والتقـدم احملـرز يف عمليـة      
السالم يف سرياليون، وقرر حل اللجنـة، وإهنـاء أشـكال احلظـر     

 ١٤٧٨و  )٢٠٠١( ١٣٤٣املفروضـــــة مبوجـــــب القـــــرارين 
ــة    .)١٠٤()٢٠٠٣( ــأ اجمللـــس جلنـ ــرار، أنشـ ومبوجـــب نفـــس القـ

  لإلشراف على تنفيذ التدابري املعدلة.
ــالقرار      - ١٣ ــة جملــس األمــن املنشــأة عمــال ب  ١٥٢١جلن

  بشأن ليربيا )٢٠٠٣(
  إنشاء اللجنة   

ــرار ــانون ٢٢) املـــــؤرخ ٢٠٠٣( ١٥٢١ يف القـــ  كـــ
لــوارد ، ويف ضــوء الظــروف املــتغرية ا  ٢٠٠٣ األول/ديســمرب

وصفها يف الفقرة السـابقة، أنشـأ اجمللـس جلنـة لإلشـراف علـى       
عيـد فرضـها مبوجـب ذلـك القـرار،      تنفيذ التدابري املعدلـة الـيت أ  

يف ذلــك حظــر توريــد األســلحة، والقيــود املفروضــة علــى    مبــا
مجيــع أشــكال الســفر، وحظــر اســترياد املــاس، وحظــر اســترياد 

كــون منشــؤها الــيت ي اخلشــب املســتدير ومنتجــات األخشــاب 
  .)١٠٥(ليربيا

  تنفيذ الوالية  
  الرصد واإلبالغ  
 األمـني طلب اجمللس إىل  ،)٢٠٠٣( ١٥٢١يف القرار   
ــام ــرباء      العـ ــن اخلـ ــا مـ ــهر، فريقـ ــة أشـ ــدة مخسـ ــئ، وملـ أن ينشـ

لالضطالع مبا يلـي: (أ) القيـام ببعثـة تقيـيم للمتابعـة إىل ليربيـا       
بري والــــدول اجملــــاورة؛ (ب) تقــــدمي تقريــــر عــــن تنفيــــذ تــــدا 

اجلزاءات، وتقييم التقدم احملرز صوب حتقيق األهــــــداف الـيت  
حددها اجمللس لرفع اجلـزاءات؛ (ج) تقـدمي تقريـر إىل اجمللـس،     

ــة، يف موعــد أقصــاه    ، ٢٠٠٤أيار/مــايو  ٣٠عــن طريــق اللجن
متضمنا مالحظات وتوصيات، مبا يف ذلك الطريقة الـيت ميكـن   

ار إنســانية أو اجتماعيــة هبــا التقليــل إىل أدىن درجــة مــن أي آثــ
__________ 

 .١)، الفقرة ٢٠٠٣( ١٥٢١القرار   )١٠٤(

 .٢١)، الفقرة ٢٠٠٣( ١٥٢١القرار   )١٠٥(

ــة مبوجـــب نفـــس    ــدابري املفروضـ ــادية تترتـــب علـــى التـ واقتصـ
  .)١٠٦(القرار
ــانوين       - ١٤ ــري القـ ــتغالل غـ ــين باالسـ ــرباء املعـ ــق اخلـ فريـ

للمــوارد الطبيعيــة وغريهــا مــن الثــروات جبمهوريــة  
 الكونغو الدميقراطية

  وواليته الفريق إنشاء  
فربايـر  /شـباط  ٢٤املؤرخ  )٢٠٠٠( ١٢٩١يف القرار 

عن قلقه البـالغ إزاء التقـارير الـيت تفيـد     اجمللس  أعرب، ٢٠٠٠
حــدوث اســتغالل غــري قــانوين للمــوارد الطبيعيــة وغريهــا مــن   
الثروات يف مجهورية الكونغو الدميقراطية، مبا يف ذلـك انتـهاك   
سيادة ذلك البلد، ودعا إىل وضع حد هلذه األنشـطة، وطلـب   

يومـــا  ٩٠لـــس يف غضـــون أن يقـــدم إىل اجمل العـــام األمـــنيإىل 
وعمال بـذلك القـرار، فـإن     .)١٠٧(تقريرا عن حتقيق ذلك اهلدف

ــني ــام األم ــة  الع ــالته املؤرخ  ٢٠٠٠ /أبريلنيســان ١٨، يف رس
إنشـاء فريـق   اقترح على اجمللس  ،)١٠٨(املوجهة إىل رئيس اجمللس

خرباء ملدة إلجراء حتقيـق أويل يف احلالـة وتقـدمي توصـياته بعـد      
ــك إىل اجمل ــسذل ــس، يف      .)١٠٩(ل ــيس اجملل ــغ رئ ــك، ابل ــد ذل وبع

بقـرار   العـام  األمـني ، ٢٠٠٠ /أبريلنيسـان  ٢٤رسالة مؤرخـة  
ــة   ــة الكونغـــو الدميقراطيـ ــة إىل مجهوريـ ــاد بعثـ  .)١١٠(اجمللـــس إيفـ

بإنشـاء اجمللـس فريـق خـرباء      وعقب توصية البعثـة يف مـا يتعلـق   
طلــب اجمللــس، يف بيــان مــن الــرئيس   ،)١١١(علــى وجــه الســرعة

__________ 

 .٢٢)، الفقرة ٢٠٠٣( ١٥٢١القرار   )١٠٦(

 .١٧الفقرة  )،٢٠٠٠( ١٢٩١القرار   )١٠٧(

)١٠٨(  S/2000/334. 

رئـيس   إىلموجهـة   ٢٠٠٠نيسـان/أبريل   ٢٦يف رسالة مؤرخة   )١٠٩(
مجهورية الكونغـو الدميقراطيـة عـن اتفاقهـا مـع       أعربتاجمللس، 

فريق مـن اخلـرباء املسـتقلني،     بإنشاءاقتراح األمني العام  املتعلق 
 ).S/2000/350اجمللس القيام بذلك ( إىلوطلبت 

)١١٠ (S/2000/344.  
)١١١ (S/2000/416 حزيران/يونيـه   ١. ويف رسالة مؤرخة ٧٧، الفقرة

)، رحبــــت S/2000/515رئــــيس اجمللــــس ( إىلموجهــــة  ٢٠٠٠
  مجهورية الكونغو الدميقراطية بتلك التوصية.
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إنشــاء  العــام األمــنيإىل  ،)١١٢(٢٠٠٠ /يونيــهحزيران ٢رخ مــؤ
فريق خـرباء معـين باالسـتغالل غـري القـانوين للمـوارد الطبيعيـة        

لفتــرة  وغريهــا مــن الثــروات جبمهوريــة الكونغــو الدميقراطيــة،  
أوليــة تبلــغ ســتة أشــهر، ويكــون مقــره يف نــريويب، وطلــب إىل  

  ور مع اجمللس.أن يعني أعضاء الفريق، بالتشا العام األمني
ــؤرخ    ــي مـــــ ــان رئاســـــ ــهحزيران ٢ويف بيـــــ  /يونيـــــ

إىل الفريـق املهـام التاليـة: (أ) متابعـة      اجمللساسند  )١١٣(،٢٠٠٠
ــارير ومجــع املعلومــات عــن كــل أنشــطة االســتغالل غــري       التق
القــانوين للمــوارد الطبيعيــة وغريهــا مــن الثــروات جبمهوريــة       

تنتهك سيادة ذلـك  الكونغو الدميقراطية، مبا فيها األنشطة اليت 
البلد؛ (ب) حبث وحتليل الصالت بني االستغالل غري القـانوين  
ــو       ــة الكونغ ــروات جبمهوري ــن الث ــا م ــة وغريه ــوارد الطبيعي للم
ــيات إىل     ــدمي توصـ ــراع؛ (ج) تقـ ــتمرار الصـ ــة واسـ الدميقراطيـ

  جملس األمن.
  تنفيذ الوالية  
ــة  يف    ــالة مؤرخـ ــانون ٣١رسـ ــاير كـ  ٢٠٠٠ الثاين/ينـ

ــ ــة إىل رئـ ــام األمـــنيابلـــغ  ،)١١٤(اجمللـــسيس موجهـ اجمللـــس  العـ
ــة   ــالته املؤرخــ ــان ١٢بتكــــوين الفريــــق. ويف رســ  /أبريلنيســ

  .اجمللسإىل  )١١٦(تقرير الفريق العام األمنيأحال  ،)١١٥(٢٠٠٠
 ،)١١٧(٢٠٠١ /مـــايوأيار ٣ويف بيـــان رئاســـي مـــؤرخ   

والية فريـق اخلـرباء ملـدة ثالثـة أشـهر، وطلـب إىل        اجمللسمدد 
رباء أن يقــدم إىل اجمللــس، عــن طريــق األمــني العــام،   فريــق اخلــ

__________ 

)١١٢ (S/PRST/2000/20.  
 ) املرجع نفسه.١١٣(

)١١٤ (S/2000/796. 

العـام ورئـيس اجمللـس رسـائل      ) قبل تقدمي التقرير، تبـادل األمـني  ١١٥(
 S/2001/288 andبشــــأن توقيــــت تقــــدمي التقريــــر (انظــــر  

S/2001/289, and S/2001/338 and S/2001/339.( 

)١١٦ (S/2000/357. 

)١١٧ (S/PRST/2001/13. 

إضافة لتقريره النهائي تتضمن ما يلي: (أ) اسـتكماال للبيانـات   
ذات الصـــلة وحتلـــيال للمعلومـــات اجلديـــدة، مبـــا يف ذلـــك مـــا 
ــق إىل     ــدمها الفري ــه يف خطــة العمــل الــيت ق وردت اإلشــارة إلي

ــة ب    ــن؛ (ب) املعلومــات ذات الصــلة املتعلق أنشــطة جملــس األم
البلدان والعناصر الفاعلـة األخـرى، والـيت مل تقـدم بشـأهنا مـن       
قبـــل البيانـــات الالزمـــة كمَّـــا ونوعـــا؛ (ج) ردا يســـتند، قـــدر 
ــيت       ــردود ال ــات وال ــى التعليق ــة، عل ــة املوثق اإلمكــان، إىل األدل
قدمتها الـدول والعناصـر الفاعلـة األخـرى، والـيت ورد ذكرهـا       

ــق اخلــرب    ــهائي لفري ــر الن ــدى   يف التقري ــة ل ــا للحال اء؛ (د) تقييم
انتــهاء فتــرة متديــد واليــة الفريــق، ولالســتنتاجات الــيت توصــل  
إليها، لتقدير ما إذا كان قد أحرز تقدم بشأن املسـائل الواقعـة   

ــق. ويف رســالة مؤرخــة     كــانون ٢٥يف نطــاق مســؤولية الفري
 األمـني ابلـغ   ،)١١٨(اجمللسموجهة إىل رئيس  ٢٠٠١ الثاين/يناير

ــام ــق  اجمل الع ــيس للفري ــادل   .)١١٩(لــس بتعــيني رئ ومــن خــالل تب
 تشــرين ٨ و ٣يف  اجمللــسورئــيس  العــام األمــنيللرســائل بــني 
مــرة  اجمللــسعلــى التــوايل، مــدد    ،)١٢٠(٢٠٠١ األول/أكتــوبر

. ٢٠٠١ الثـاين/نوفمرب  تشـرين  ٣٠أخرى واليـة الفريـق حـىت    
موجهـة   ٢٠٠١ الثـاين/نوفمرب  تشـرين  ١٠ويف رسالة مؤرخـة  

إضـافة لتقريـر    اجمللسإىل  العام األمني، أحال اجمللسيس إىل رئ
ــق ــة  .)١٢١(الفريــ ــودة يف  ٤٤٣٧ويف اجللســ ــانون ١٤املعقــ  كــ

إىل إحاطـة مـن رئـيس     اجمللـس ، اسـتمع  ٢٠٠١ األول/ديسمرب
خ اإلضـــافة للتقريـــر. ويف بيـــان رئاســـي مـــؤر الفريـــق بشـــأن

الشــكر  اجمللــسوجــه  ،)١٢٢(٢٠٠١ األول/ديســمرب كــانون ١٩
ــقإىل  ــة      الفري ــب املؤسســية واملالي ــى توصــياته بشــأن اجلوان عل

__________ 

)١١٨ (S/2001/632. 

 .٣، الفقرة S/2001/1072على تكوين الفريق، انظر  لإلطالع) ١١٩(

)١٢٠ (S/2001/950 وS/2001/951.على التوايل ،  
)١٢١ (S/2001/1072. 

)١٢٢ (S/PRST/2001/39. 
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والتقنية هلذه املسألة، وعلى املشورة اليت أسداها بشأن التـدابري  
    اليت ميكن أن يفرضها جملس األمن.

ــي     ــان الرئاسـ ــس البيـ ــب  ،)١٢٣(ويف نفـ ــسطلـ إىل  اجمللـ
متديد والية فريق اخلرباء ملدة سـتة أشـهر، وطلـب     العام األمني

ق أن يقــدم إىل اجمللــس تقريــرا مرحليــا وتقريــرا هنائيــا مــن الفريــ
ــى أن يشــمل        ــدة عل ــة اجلدي ــى حــد ســواء. ونصــت الوالي عل
التقريــر مــا يلــي: (أ) اســتكماال للبيانــات ذات الصــلة وحتلــيال  

ــدان املع    ــع البلـ ــن مجيـ ــتقاة مـ ــافية املسـ ــات اإلضـ ــة؛ للمعلومـ نيـ
ذهـا، مبـا   تقييما للتدابري املمكنة الـيت يسـتطيع اجمللـس اختا    (ب)

يف ذلك التدابري الـيت أوصـى هبـا الفريـق يف تقريـره ويف إضـافة       
للمســاعدة يف وضــع حــد لنــهب املــوارد      ،)١٢٤(ذلــك التقريــر 

الطبيعية جلمهوريـة الكونغـو الدميقراطيـة، مـع مراعـاة مـا هلـذه        
التــدابري مــن آثــار علــى متويــل الصــراع وآثارهــا احملتملــة علــى   

ة يف مجهوريــــة الكونغــــو  األوضــــاع اإلنســــانية واالقتصــــادي  
الدميقراطية؛ (ج) توصيات بشـأن تـدابري حمـددة ميكـن اختاذهـا      
من جانب اجملتمـع الـدويل، دعمـا حلكومـة مجهوريـة الكونغـو       
ــات      ــق املنظمــات واآللي ــة، وذلــك بالعمــل عــن طري الدميقراطي
الدوليــة القائمــة وهيئــات األمــم املتحــدة، ملعاجلــة القضــايا الــيت 

ضــافته؛ (د) توصــيات بشــأن اخلطــوات    وردت يف التقريــر وإ
الـــيت ميكـــن اختاذهـــا مـــن جانـــب بلـــدان العبـــور وكـــذلك        
ــد       ــع حـ ــامهة يف وضـ ــل املسـ ــن أجـ ــهائيني مـ ــتخدمني النـ املسـ
ــانوين للمواردالطبيعيـــة وأشـــكال الثـــروة    لالســـتغالل غـــري القـ

أيضـا   اجمللـس األخرى جلمهورية الكونغـو الدميقراطيـة. وشـدد    
ــة الــيت يوليهــا ال  ســتمرار الفريــق يف التعــاون رفيــع  علــى األمهي

املستوى مع مجيع اجلهات الكونغولية املعنيـة، احلكوميـة وغـري    
احلكوميــة معــا، يف مجيــع أحنــاء إقلــيم البلــد. وقــدم الفريــق إىل  

ــس ــا يف   اجمللـ ــرا مرحليـ ــايوأيار ٢٢تقريـ ــن  ،)١٢٥(٢٠٠٢ /مـ عـ
__________ 

 ) املرجع نفسه.١٢٣(

)١٢٤ (S/2001/357  وS/2001/1072.على التوايل ، 

)١٢٥ (S/2002/565. 

 العــام األمـني ويف رسـالتني متبـادلتني بــني    .العــام األمـني طريـق  
علـــى  ،)١٢٦(٢٠٠١ /يوليـــهمتوز ١٢ و ٩يف  اجمللـــسيس ورئـــ

فريــق اخلــرباء املعــين باالســتغالل غــري  التــوايل، مت متديــد واليــة  
القــانوين للمــوارد الطبيعيــة وغريهــا مــن الثــروات جبمهوريــة       

، ٢٠٠١ األول/أكتـوبر  تشـرين  ٣١الكونغو الدميقراطية حـىت  
ؤرخــة هاء مــن عملــه. ويف رســالة م لــتمكني الفريــق مــن االنتــ 

موجهـة إىل الـرئيس، أحـال     ٢٠٠٢ األول/أكتوبر تشرين ١٥
 ١٤٥٧ويف القــرار  .)١٢٧(التقريــر النــهائي للفريــق العــام األمــني

ــؤرخ ٢٠٠٣( ــاين/نوفمرب تشــرين ٢٤) امل ، أحــاط ٢٠٠٣ الث
  .النهائيعلما بالتقرير  اجمللس

)، طلب اجمللس أيضـا إىل  ٢٠٠٣( ١٤٥٧ويف القرار   
إىل فريق اخلرباء والية جديـدة ملـدة سـتة     أن يسند العام األمني
تقريرا مرحليا وآخر هنائيا علـى   اجمللسيقدم خالهلا إىل  أشهر،

علــى ضــرورة أن تتضــمن الواليـــة  اجمللــسحــد ســواء. وشــدد 
اجلديدة للفريق ما يلـي: (أ) مواصـلة اسـتعراض البيانـات ذات     

ل الصلة وحتليل املعلومات الـيت سـبق للفريـق أن مجعهـا، وحتليـ     
أي معلومات جديدة، مبا فيها على وجـه التحديـد املسـتندات    
الــيت قــدمها األفــراد والكيانــات املــذكورة يف التقــارير الســابقة  
ــق وتعزيزهــا وإضــافة      ــق، للتحقــق مــن اســتنتاجات الفري للفري
اجلديــد إليهــا عنــد االقتضــاء، و/أو تبـرئـــة ســاحة األطــراف       

هبـدف تعـديل القـوائم    املذكورة أمساؤها فـي التقارير السـابقة،  
ــن       ــات عـ ــذلك؛ (ب) معلومـ ــا لـ ــارير تبعـ ــك التقـ ــة بتلـ املرفقـ
اإلجراءات اليت اختذهتا احلكومات اسـتجابة لتوصـيات الفريـق    
ــاء القــدرات      ــأثري بن الســابقة، مبــا فيهــا معلومــات عــن مــدى ت

علـــى أنشـــطة االســـتغالل؛  وإجـــراء اإلصـــالحات يف املنطقـــة  
ل مـن ذكـرت أمسـاؤهم    تقييم لإلجراءات الـيت اختـذها كـ    (ج)

مـــن القـــرار؛  ١٥و  ١٢الفقرتني يف التقـــارير يف مـــا يتعلـــق بـــ

__________ 

)١٢٦ (S/2001/762  وS/2001/763.على التوايل ،  
)١٢٧ (S/2002/1146 and Add.1 and Corr.1. 
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توصــيات بشــأن التــدابري الــيت ميكــن أن تتخــذها حكومــة    (د)
انتقاليــة يف مجهوريــة الكونغــو الدميقراطيــة وحكومــات أخــرى 
يف املنطقة من أجل تطوير وتعزيـز سياسـاهتا وإطارهـا القـانوين     

ســتغالل مــوارد مجهوريــة الكونغــو وقــدرهتا اإلداريــة لضــمان ا
ــتغالال ق ــة اسـ ــادل   الدميقراطيـ ــاري عـ ــا وعلـــى أســـاس جتـ انونيـ

يعــود بــالنفع علــى الشــعب الكونغــويل. ويف نفــس القــرار،   مبــا
إىل الفريـــق وضـــع إجـــراءات لتــــزويد الـــدول   اجمللـــسطلـــب 

األعضاء، بنـاء علـى طلبـها، باملعلومـات الـيت سـبق للفريـق أن        
  ختاذ إجراءات التحقيق الالزمة.مجعها ملساعدهتا على ا

موجهـة   ٢٠٠٣ /فربايرشـباط  ٢٦ويف رسالة مؤرخة   
باعتزامـه تعـيني    اجمللس العام األمنيابلغ  ،)١٢٨(اجمللسإىل رئيس 

أربعــة خــرباء كأعضــاء يف فريــق اخلــرباء الــذي أعيــد تشــكيله،  
كما سيعني عضوا إضافيا يف املستقبل القريـب، وأشـار إىل أن   

ــق  ــذي أالفري ــل   ال ــد تشــكيله ســيعود إىل االجتمــاع يف أوائ عي
يف نيويــورك إلجــراء مشــاورات، تشــمل   ٢٠٠٣آذار/مــارس 

التشاور مع الدول األعضاء، قبل التوجه إىل منطقـة الـبحريات   
  الكربى.
 /آب ١٣) املـــــــؤرخ ٢٠٠٣( ١٤٩٩ويف القـــــــرار   
متديـد واليـة    العـام  األمـني إىل  اجمللس، طلب ٢٠٠٣ أغسطس

كــي   ٢٠٠٣ األول/أكتــوبر  تشــرين  ٣١ فريــق اخلــرباء حــىت  
يــتمكن مــن إكمــال تنفيــذ مــا تبقــى مــن عناصــر واليتــه، الــيت   
ســيقدم الفريــق يف هنايتــها، إىل اجمللــس، تقريــرا ختاميــا. ويف      

علما باعتزام الفريق أن حيـذف مـن    اجمللسذلك القرار، أحاط 
)، ٢٠٠٣( ١٤٥٧من القرار  ٩مرفقات تقريره، وفقا للفقرة 

اف اليت توصـل أو سيتوصـل معهـا إىل حـل بنهايـة      أمساء األطر
فترة واليته، وجدد تأييده للفريق يف جهوده الرامية إىل كفالـة  
إعطــاء صــورة أوضــح عــن األنشــطة املتصــلة باالســتغالل غــري   
القــانوين للمــوارد الطبيعيــة جبمهوريــة الكونغــو الدميقراطيــة،      

__________ 

)١٢٨ (S/2003/226. 

بقيــة مــن واســتكمال النتــائج الــيت سيتوصــل إليهــا يف الفتــرة املت
ــها احلــوار مــع األطــراف       ــدة طــرق مــن بين ــه، وذلــك بع واليت
املذكورة يف تقريره األخري، وعلى وجه اخلصوص احلكومـات  

  املعنية.
  الوالية إهناء  
ــؤرخ  يف    ــي مـ ــان رئاسـ ــرين ١٩بيـ ــاين/نوفمرب تشـ  الثـ
 ،)١٣٠(علما بـالتقرير النـهائي للفريـق    اجمللسأحاط  ،)١٢٩(٢٠٠٣

، الـذي اختـتم بـه    ٢٠٠٣ ول/أكتـوبر األ تشرين ٢٣املقدم يف 
الصلة القائمـة، يف سـياق اسـتمرار الـرتاع، بـني      أعماله، وأكد 

اخلـام   داالستغالل غري القانوين للموارد الطبيعية واالجتار بـاملوا 
أيضــا تأكيــد  اجمللــسواألســلحة، الــيت أبرزهــا الفريــق. وأعــاد   

عزمه على أن يرصد عن كثب االمتثال للحظر املفروض علـى  
متوز/يوليــــه  ٢٨املــــؤرخ  ١٤٩٣ســــلحة مبوجــــب القــــرار األ

ــدفق غـــري   ٢٠٠٣ ــكلة التـ ــه التصـــدي ملشـ ، وأعـــرب عـــن نيتـ
املشروع لألسـلحة إىل مجهوريـة الكونغـو الدميقراطيـة، وذلـك      

  بأساليب منها احتمال إنشاء آلية رصد.
ــة    ــالقرار   األمــن جملــسجلن  ١٣٧٣املنشــأة عمــال ب

  ) بشأن مكافحة اإلرهاب٢٠٠١(
  اوواليته اللجنة إنشاء  
ــرار     /أيلـــــول ٢٨املـــــؤرخ  )٢٠٠١( ١٣٧٣يف القـــ
تأكيد إدانتـه الكاملـة للـهجمات     اجمللس أعاد، ٢٠٠١سبتمرب 

ــمة    ــة الــــيت وقعــــت يف نيويــــورك وواشــــنطن العاصــ اإلرهابيــ
ــلفانيا يف  ــبتمرب  ١١وبنســــ ــرف ٢٠٠١أيلول/ســــ ، وإذ تصــــ

ــرر أن       ــم املتحــدة، ق ــاق األم مبوجــب الفصــل الســابع مــن ميث
اون مجيع الدول يف طائفة واسعة من اجملاالت، تتراوح مـن  تتع

ــذار املبكــر، فضــال عــن        ــدمي اإلن ــل اإلرهــاب إىل تق ــع متوي قم
التعـــاون يف التحقيقــــات اجلنائيــــة، وتبـــادل املعلومــــات عــــن   

__________ 

)١٢٩(  S/PRST/2003/21. 

)١٣٠(  S/2003/1027. 
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األعمـــال اإلرهابيـــة احملتملـــة، واإلبـــالغ عـــن اخلطـــوات الـــيت  
  تتخذها لتنفيذ ذلك القرار.

ــرار    ــرر ٢٠٠١( ١٣٧٣ويف الق أيضــا أن  اجمللــس)، ق
مــن نظامــه الــداخلي املؤقــت، جلنــة    ٢٨ينشــئ، وفقــا للمــادة  

تابعــة جمللــس األمــن تتــألف مــن مجيــع أعضــاء اجمللــس، لتراقــب 
وطلـب مـن    .)١٣١(تنفيذ هـذا القـرار مبسـاعدة اخلـربات املناسـبة     

مجيع الدول موافاة اللجنـة بتقـارير عـن اخلطـوات الـيت اختـذهتا       
يومــا مــن تــاريخ  ٩٠ار يف موعــد ال يتجــاوز تنفيــذا هلــذا القــر

اختاذه وأن تقوم بذلك يف ما بعـد وفقـا جلـدول زمـين تقترحـه      
كـذلك إىل اللجنـة أن تقـوم، بالتشـاور      اجمللـس اللجنة. وأوعز 

ــامج عمــل يف     ــد مهامهــا وتقــدمي برن مــع األمــني العــام، بتحدي
غضون ثالثني يوما من اختاذ هذا القـرار والنظـر يف مـا حتتاجـه     

  من دعم.
  تكوين اللجنة  
، وعمال بـالقرار  ٢٠٠١ األول/أكتوبر تشرين ١٦يف   
جلنــة مكافحــة اإلرهــاب مبــادئ )، اعتمــدت ٢٠٠١( ١٣٧٣

تنفيذ جدول أعماهلـا  توجيهية لتسيري عملها. وواصلت اللجنة 
ها، اليت جرى تصميمها حبيـث  على النحو املبني يف برامج عمل

  )١٣٢(.مايو ٩٠فترة ُينفذ كل منها يف غضون 
رئـيس   األمـن  جملـس ووفقا للمبادئ التوجيهيـة، يعـني     

ــة عضــو يف       ــا لدول ــثال دائم ــذي جيــب أن يكــون مم ــة، ال اللجن
اختـذت   )١٣٣(. وكما ورد يف برنامج عملها األول،األمن جملس

اللجنة خطوات لتتزود باخلربات الفنية املناسـبة الالزمـة الجنـاز    
ــة عــددا مــن    ــة العام ــها. وعينــت األمان املستشــارين ذوي  عمل

__________ 

ليســت جلنــة جــزاءات، وال حتــتفظ     اإلرهــابجلنــة مكافحــة    )١٣١(
 الكيانات. أو لألفرادبقوائم 

)١٣٢(  S/2001/986, S/2002/67, S/2002/318, S/2002/700, S/2002/1075, 

S/2003/72, S/2003/387, S/2003/710 and S/2003/995.  
)١٣٣ (S/2001/986. 

ــة،    ــوفر اخلــربة   اخلــربة، مبوافقــة مــن اللجن آخــذة يف احلســبان ت
    .)١٣٤(املطلوبة ومبدأ التمثيل اجلغرايف العادل

ــاين     ــها الثـ ــامج عملـ ــا ورد يف برنـ ــأت  ،)١٣٥(وكمـ أنشـ
تضـم كـل منـها مخسـة مـن أعضـاء       اللجنة ثالث جلان فرعيـة،  

مناقشــة  اللجنــة، ويرأســها أحــد نــواب رئــيس اللجنــة، إلجــراء
أولية لكل تقرير بني اللجنة الفرعية واخلـرباء بشـأن رد اللجنـة    
على التقرير. كما دعت اللجـان الفرعيـة املعنيـة الـدول املعنيـة      

  إىل حضور جانب من مناقشة اللجنة الفرعية لتقاريرها.
  تنفيذ الوالية  
ــرار     تشـــــرين ١٢) املـــــؤرخ ٢٠٠١( ١٣٧٧يف القـــ

، يف جلســته األمــن جملــستمــد اع ،)١٣٦(٢٠٠١ الثــاين/نوفمرب
بشـأن اجلهـود العامليــة    اإعالنـ املعقـودة علـى مسـتوى الـوزراء،     

بــأن دوال عديــدة ســتحتاج إىل ، ســلَّم فيــه ملكافحــة اإلرهــاب
، )٢٠٠١( ١٣٧٣املســاعدة يف تنفيــذ مجيــع متطلبــات القــرار 

الدول إىل إبالغ جلنة مكافحـة اإلرهـاب باجملـاالت الـيت     ودعا 
 اجمللـس . ويف ذلـك السـياق، دعـا    لـدعم فيهـا  حتتاج إىل ذلـك ا 

إىل أن تستكشف السبل اليت ميكن من خالهلا مسـاعدة  اللجنة 
ــة    ــه خـــاص مـــع املنظمـــات الدوليـ ــتطلع بوجـ الـــدول وأن تسـ

ــة:  ــة ودون اإلقليمي ــز أفضــل املمارســات يف   (أ)  واإلقليمي تعزي
)، مبــا فيهــا إعــداد ٢٠٠١( ١٣٧٣اجملــاالت املشــمولة بــالقرار 

مـدى إتاحـة بـرامج    (ب)  وذجيـة، حسـب االقتضـاء؛   قوانني من
ــة والتشــريعية وغريهــا مــن      ــة والتنظيمي ــة واملالي املســاعدة التقني

؛ برامج املساعدة القائمة اليت مـن شـأهنا أن تيسـر تنفيـذ القـرار     
  .تعزيز أوجه التفاعل املمكنة بني برامج املساعدة تلك(ج) 

__________ 

انظــــر الوثــــائق الرمسيــــة للجمعيــــة العامــــة، الــــدورة الســــابعة  ) ١٣٤(
ــم   ــق رقــ ــون، امللحــ ــادس،  A/57/2( ٢واخلمســ ــزء الســ )، اجلــ

 . ١٣  الفصل

)١٣٥ (S/2002/67. 

 )، املرفق.٢٠٠١( ١٣٧٧) القرار ١٣٦(
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 جملـــــساعتمـــــد  ،)١٣٧()٢٠٠٣( ١٤٥٦ويف القـــــرار   
بشـأن   اجمللـس ، يف اجللسة الرفيعـة املسـتوى الـيت عقـدها     مناأل

ــة     ــذي أصــدره وزراء اخلارجي مكافحــة اإلرهــاب، اإلعــالن ال
ــة أل    ــا اللجن ن تكثــف بشــأن مســألة مكافحــة اإلرهــاب، ودع

جهودها مـن أجـل تشـجيع الـدول علـى تنفيـذ مجيـع جوانـب         
عـــن طريـــق اســـتعراض  ال ســـيما)، و٢٠٠١( ١٣٧٣القـــرار 

وتيسري املساعدة والتعاون الدوليني، وعن طريـق   تقارير الدول
مـن   ١٢. وعمـال بـالفقرة   مواصلة العمل بطريقة شفافة وفعالة

تقريــرا يــوجز املقترحــات املقدمــة  العــام األمــنياإلعــالن، قــدم 
أثناء االجتماع الوزاري والتعليقات والـردود علـى املقترحـات    

  .)١٣٨(األمن جملسالواردة من أعضاء 
موجهـة   ٢٠٠٣ /فربايرشـباط  ١٤مؤرخة ويف رسالة   

عــرض رئــيس اللجنــة اإلجــراءات الــيت  ،)١٣٩(اجمللــسإىل رئــيس 
ملتابعـــة املســـائل الـــواردة يف مرفـــق القـــرار  ســـتتخذها اللجنـــة 

٢٠٠٣( ١٤٥٦.(  
  األمن جملسالتقارير املقدمة إىل   
يف بيانــات أدىل هبــا الــرئيس باســم اجمللــس، اســتعرض    
ووفقــا  .)١٤٠(اللجنــة وأنشــطتها بصــورة منتظمــة هيكــل اجمللــس

ــم   ــوجيهي رقـ ــدأ التـ ــس   ٩للمبـ ــة للمجلـ ــيس اللجنـ ــدم رئـ ، قـ
إحاطـــات عـــن عمـــل اللجنـــة عـــدة مـــرات خـــالل الفتـــرة        

  املستعرضة.
    األفرقة العاملة غري الرمسية واملخصصة  -جيم 

  مالحظة  

__________ 

  )، املرفق.٢٠٠١( ١٤٥٦) القرار ١٣٧(
)١٣٨ (S/2003/191  ِوAdd.1.  
)١٣٩ٍ (S/2003/198.  
)١٤٠ (S/PRST/2002/10, S/PRST/2002/26, S/PRST/2003/3 and 

S/PRST/2003/17. 

ــري         ــل غ ــق العام ــرة املستعرضــة، ظــل الفري خــالل الفت
 بالوثـائق واملسـائل اإلجرائيـة    الرمسي التابع جمللـس األمـن املعـين   

أربعـة أفرقـة   األخرى قائما. وباإلضافة إىل ذلك، أنشأ اجمللـس  
الفريـق العامـل   ومشلت هذه األفرقة:  عاملة غري رمسية جديدة.

املعين باملسائل العامة املتعلقة باجلزاءات، والفريق العامل املعـين  
ــة،    ــة الدوليـ ــاكم اجلنائيـ ــامع  والباحملـ ــل اجلـ ــق العامـ ــين  فريـ املعـ

ــل     ــق العامـ ــالم، والفريـ ــدة حلفـــظ السـ ــم املتحـ ــات األمـ بعمليـ
ــها.       ــا وحل ــع نشــوب الرتاعــات يف أفريقي ــين مبن املخصــص املع

ــة    ــة العامل ــس اخلمســة عشــر     وتألفــت األفرق ــن أعضــاء اجملل م
تعقد اجتماعاهتـا علـى هيئـة جلسـات خاصـة،      وكانت مجيعا، 

يف اجلـدول  وتتوصل إىل قراراهتا عن طريق توافق اآلراء. ويرد 
  أدناه عرض عام موجز إلنشاء األفرقة العاملة وواليتها.
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  األفرقة العاملة غري الرمسية واملخصصة
  

 الوالية اإلنشاء االسم
الفريــــق العامــــل غـــري الرمســي 
ــين    ـــن املعـ ــابع جمللـــس األمــ التـ
بالوثـــائق واملســـائل اإلجرائيـــة 

 األخرى

رمقـرأييتخـذ(مل١٩٩٣حزيران/يونيه
  رمسي)

  معاجلة املسائل املتصلة بالوثائق واملسائل اإلجرائية األخرى

الفريق العامـل املعـين باملسـائل    
  العامة املتعلقة باجلزاءات

١٧مؤرخـــةاجمللـــسمـــذكرة مـــن رئـــيس
  )S/2000/319( ٢٠٠٠ /أبريلنيسان

وضــع توصــيات عامــة تتعلــق بكيفيــة زيــادة فعاليــة اجلــزاءات الــيت
هاينبغي أن يدرسـ اليت املسائل يلي  يف ماو حدة.تفرضها األمم املت

  :الفريق العامل
بني اللجان؛ يف ماطرائق عمل جلان اجلزاءات والتنسيق   (أ)  
  قدرات األمانة العامة لألمم املتحدة؛  (ب)  
التنســـيق داخـــل منظومـــة األمـــم املتحـــدة والتعـــاون مـــع  (ج)  

  املنظمات اإلقليمية واملنظمات الدولية األخرى؛
صياغة القرارات املتعلقة باجلزاءات، مبا يف ذلـك شـروط  )(د  

  مواصلة/رفع اجلزاءات؛
ــا بعــد رفعهــا  (هـ)   ــدء اجلــزاءات ومل ــل ب ــا قب ــيم مل تقــارير التقي

  والتقييم اجلاري ألنظمة اجلزاءات؛
  رصد اجلزاءات وإنفاذها؛  (و)  
  اآلثار غري املقصودة للجزاءات؛  (ز)  
  ؛اإلعفاءات ألسباب إنسانية  (ح)  
  اجلزاءات احملددة األهداف؛  (ط)  
  مساعدة الدول األعضاء على تنفيذ اجلزاءات؛  (ي)  
املؤرخــةتنفيــذ التوصــيات الــواردة يف مــذكرة الــرئيس       (ك)  

   .)S/1999/92( ١٩٩٩كانون الثاين/يناير  ٢٩
الفريــق العامــل املعــين باحملــاكم 

  اجلنائية الدولية
مقـررأي(مل يتخـذ٢٠٠٠/يونيهحزيران

ــاقتراح مقــدم مــن   ر مســي). أنشــئ عمــال ب
(بـنغالديش، تـونس،    اجمللـس بعض أعضـاء  

 ٢٠املعقـودة يف   ٤١٦١كندا) يف اجللسـة  
 ٢٠٠٠/يونيهحزيران

لتنـاول مسـألة    الفريق العامل املعين باحملاكم اجلنائية الدوليـة ُعقد
ــة    ــة الدوليـ ــة اجلنائيـ ــام األساســـي للمحكمـ حمـــددة تتصـــل بالنظـ

، مث جرى تكليفه بعد ذلـك بتنـاول مسـائل    ليوغوسالفيا السابقة
  (قانونية) أخرى تتصل باحملاكم.

ــامع املعــين    ال ــق العامــل اجل فري
بعمليات األمم املتحدة حلفـظ  

  السالم

/كانون الثاينيناير٣١بيان رئاسي مؤرخ
٢٠٠١ )S/PRST/2001/3(  

ــلة (أ)  ــة ذات الصــ ــالم العامــ ــظ الســ ــائل حفــ ــاول مســ تنــ
ــس واجلو  ــظمبســؤوليات اجملل ــات حف ــة لعملي ــب التقني ان

ــة ــى حــدة مــع مراعــاة اختصــاص اللجن الســالم كــل عل
  ؛اخلاصة املعنية بعمليات حفظ السالم

للحصــول علــى آراء البلــدان ،حســب االقتضــاءالســعي،   (ب)  
املســـامهة بقـــوات بوســـائل منـــها عقـــد اجتماعـــات بـــني
الفريــق العامــل والبلــدان املســامهة بقــوات، وذلــك حــىت

  .راء هذه البلدان يف االعتباريأخذ اجمللس آ
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 الوالية اإلنشاء االسم
الفريق العامل املخصص املعين 
مبنــــع نشــــوب الرتاعــــات يف   

  وحلها أفريقيا

/آذار١مؤرخـةاجمللسمذكرة من رئيس
  )S/2002/207( ٢٠٠٢ مارس

رصـــد تنفيـــذ التوصـــيات الـــواردة يف البيـــان الرئاســـي (أ) 
S/PRST/2002/2 ــية الســـــــابقة ــات الرئاســـــ والبيانـــــ

ــع نشــوب الصــراعات يف   والقــرارات امل ــة مبن ــاتعلق أفريقي
  ؛وحلها

اقتــراح توصــيات عــن تعزيــز التعــاون بــني جملــس األمــن  (ب)  
واجمللس االقتصادي واالجتمـاعي، ومـع وكـاالت األمـم

  ؛أفريقيااملتحدة األخرى اليت تعاجل شؤون 
القيام بصـفة خاصـة بدراسـة املسـائل اإلقليميـة واملسـائل  (ج)  

لصـراعات والـيت هلـا تـأثري علـى عمـلاليت ال ختلو منـها ا 
ــراعات يف     ــوب الصـ ــع نشـ ــال منـ ــس يف جمـ ــااجمللـ أفريقيـ

  ؛وحلها
ــز التعــاون بــني  (د)   ــراح توصــيات إىل جملــس األمــن لتعزي اقت

األمـــم املتحـــدة واملنظمـــات اإلقليميـــة (منظمـــة الوحـــدة
) واملنظمات دون اإلقليمية يف جمال منع نشوبفريقيةاأل

  .الصراعات وحلها
   

  هيئات التحقيق  -دال 
بـأي هيئـات    اجمللـس مل يأذن خالل الفترة املستعرضة،   

ــة. غــري أن   اضــطلع بنفســه بــثالث عشــرة   اجمللــسحتقيــق فرعي
 األمـني بعثة، كما رحب بعدد من هـذه املبـادرات مـن جانـب     

  .)١٤١(العام
    عمليات حفظ السالم والبعثات السياسية  -هاء 

  مالحظة  
يف تقريـره عـن أعمـال املنظمـة      العام األمنيكما ذكر   

ــإن  ،)١٤٢(٢٠٠٣لعــام  ــاء الســالم وجهــان   ف حفــظ الســالم وبن
، وإىل جانــب نشــر الفتــرة املستعرضــةلعملــة واحــدة. وخــالل 

بعثات حفـظ السـالم لـدعم االنتقـال مـن حـاالت الصـراع يف        
جهـوده   األمـن  جملـس عدد من األماكن يف أحناء العامل، واصل 

__________ 

 والعاشر. األولعلى التفاصيل، انظر الفصلني  لإلطالع) ١٤١(

) الوثــائق الرمسيــة للجمعيــة العامــة، الــدورة الثامنــة واخلمســون،   ١٤٢(
 .٣٩)، الفقرة A/58/1( ١امللحق رقم 

ــوف    ــاء الســالم لت ــال بن ــية واإلنســانية   يف جم ــاعدة السياس ري املس
الفوريــة الطارئــة واحتياجــات   والتنمويــة لتلبيــة االحتياجــات   

الــتعمري فضــال عــن إقامــة مؤسســات قــادرة علــى االســتمرار.   
ويبني سجل الفترة املعروض أدناه عددا مـن الواليـات املنجـزة    

إدارة األمـــم املتحـــدة االنتقاليـــة يف تيمـــور مثـــل بنجـــاح لبعثـــات 
يف البوسـنة واهلرسـك، فضـال عـن      املتحدة األمموبعثة  الشرقية

    إنشاء بعثات جديدة أو تعزيز البعثات القائمة.
متصـّرفا يف كـثري مـن احلـاالت      ،اجمللـس  لذلك، فـإن و  

بـني عـامي   أصدر يف الفترة مبوجب الفصل السابع من امليثاق، 
 ات جديــدةعمليــ ثــالثبإنشــاء  ت، تكليفــا٢٠٠٣و  ٢٠٠٠

 ،)١٤٤(وتيمــور الشــرقية ،)١٤٣( كــوت ديفــواريف، الســالمفــظ حل
أو نقــل  اتعمليــ ســبعبينمــا أذن بإهنــاء  ،)١٤٥(وإثيوبيــا وإريتريــا

__________ 

 ) بعثة األمم املتحدة يف كوت ديفوار.١٤٣(

 بعثة األمم املتحدة لتقدمي الدعم يف تيمور الشرقية.) ١٤٤(

 وإريتريا. إثيوبيا) بعثة األمم املتحدة يف ١٤٥(
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وخـــالل تلـــك الفتـــرة، أذن  .)١٤٦(مهامهـــا إىل بعثـــات جديـــدة
ــس ــية    اجمللـــ ــات سياســـ ــاء مخـــــس بعثـــ ــذلك بإنشـــ يف  -كـــ
 ،)١٤٩(ومجهوريـة أفريقيـا الوسـطى    ،)١٤٨(وأنغـوال  ،)١٤٧(أفغانستان
ــر ــى توصــية    - )١٥١(وطاجيكســتان ،)١٥٠(اقوالع ــاء عل وأذن، بن

، بإهنـاء ثـالث بعثـات سياسـية أخـرى أو نقـل       العام األمنيمن 
ويف بعـض احلـاالت،    .)١٥٢(مهامها إىل بعثـات سياسـية جديـدة   

بإدخال تغيريات كبرية وبتوسيع واليـات عمليـات    اجمللسأذن 
ثنـاء فتـرة   ، مبا يف ذلك عدد من البعثات املنشـأة أ السالم حفظ

  سابقة.
ــدده        ــا ع ــتعراض مل ــاه اس ــرد أدن ــة حلفــظ   ٢١وي عملي
سياسية، مقّسمة حسب املنطقـة اجلغرافيـة.    ةبعث ١١ والسالم 

وبوجه عـام، تـرد دراسـات البعثـات املوجـودة يف كـل منطقـة        
حسب تسلسل إنشائها، بينما جيري تناول العمليـات املرتبطـة   

الثــامن مــن هــذا اجمللــد  بينــها معــاً. وباعتبــار أن الفصــل   يف مــا
ــوي علــى ســرد    لوقــائع جلســات اجمللــس،    أكثــر تفصــيال حيت

بند بعينه من بنـود  يتضمن املداوالت اليت أجراها اجمللس بشأن 
وحمتــوى تقــارير األمــني العــام عــن احلــاالت   جــدول األعمــال 

__________ 

) بعثة األمم املتحدة للشرطة املدنية يف هاييت؛ وبعثة مراقيب األمم ١٤٦(
ــنة    ــدة يف البوسـ ــة األمـــم املتحـ ــتان؛ وبعثـ املتحـــدة يف طاجيكسـ

ــراقيب األمــم املتحــدة يف    ــة م ــة   واهلرســك؛ وبعث بريفالكــا؛ وبعث
األمـــم املتحـــدة يف مجهوريـــة أفريقيـــا الوســـطى؛ وبعثـــة األمـــم  

 املتحدة للمراقبة بني العراق والكويت.

 .أفغانستان) بعثة األمم املتحدة تقدمي املساعدة يف ١٤٧(

 .أنغوال) بعثة األمم املتحدة يف ١٤٨(

ا ) مكتــب األمــم املتحــدة لــدعم بنــاء الســالم يف مجهوريــة أفريقيــ١٤٩(
 الوسطى.

 ) بعثة األمم املتحدة لتقدمي املساعدة إىل العراق.١٥٠(

 ) مكتب األمم املتحدة لبناء السالم يف طاجيكستان.١٥١(

) مكتــب األمــم املتحــدة لــدعم بنــاء الســالم يف ليربيــا؛ ومكتــب   ١٥٢(
األمم املتحدة السياسي يف بوغانفيل؛ ومكتب األمم املتحدة يف 

 .أنغوال

على أرض الواقع، فإن هذا القسم يركّز على إجراءات جملـس  
ــاء عمليـــ    ــة بإنشـ ــن املتعلقـ ــا   األمـ ــالم ووالياهتـ ــظ السـ ات حفـ

وتكوينها وتنفيذ تلك الواليات، وإهناء عمليات حفظ السالم 
بــني عــامي أو نقــل مهامهــا خــالل الفتــرة والبعثــات السياســية 

، وفقــاً للمبــادئ العامــة الــيت  أنــهالحــظ . وُي٢٠٠٣ و ٢٠٠٠
املـــــؤرخ  )٤ - (دإ ٨٧٤حـــــددها قـــــرارا اجلمعيـــــة العامـــــة 

) املـــــــــؤرخ ٢٨-(د ٣١٠١و  ١٩٦٣يـــــــــه حزيران/يون ٢٧
، جـــرى متويـــل عمليـــات ١٩٧٣كـــانون األول/ديســـمرب  ١١

عـن   ٢٠٠٣ و ٢٠٠٠بـني عـامي   حفظ السالم خـالل الفتـرة   
ــذكر       ــا مل ُي ــدول األعضــاء، م ــى ال ــررة عل ــق األنصــبة املق طري

  خالف ذلك.  
  

  أفريقيا  
املتحدة لالستفتاء يف الصـحراء الغربيـة    األممبعثة   -  ١

  )١٩٩١(  ٦٩٠املنشأة عمال بالقرار 
بعثة األمم املتحـدة  خالل الفترة املستعرضة، واصلت    

ــة   ــتفتاء يف الصــحراء الغربي ــالقرار    لالس ــيت أنشــئت عمــال ب ، ال
ــذ خطــة التســوية     )،١٩٩١( ٦٩٠ ــدعم تنفي ــذل جهودهــا ل ب

اجلبهـة  وواالتفاقات اليت مت التوصل إليها بـني حكومـة املغـرب    
ــراء ووادي الـــ     ــاقية احلمـ ــر السـ ــعبية لتحريـ ــة الشـ ذهب (جبهـ

إلجراء استفتاء حّر ونزيه وحيـادي يتـيح لشـعب     البوليساريو)
ومبوجـب   الصحراء الغربيـة تقريـر مركـز اإلقلـيم يف املسـتقبل.     

الــيت اعتمــدت اســتنادا إىل تقــارير   ،)١٥٣(سلســلة مــن القــرارات

__________ 

ــرارات ١٥٣(  ١٣٠٨ )، و٢٠٠٠( ١٣٠١ )، و٢٠٠٠( ١٢٩٢) الق
)، ٢٠٠٠( ١٣٢٤ )، و٢٠٠٠( ١٣٠٩ )، و٢٠٠٠(
 ١٣٥٩ )، و٢٠٠١( ١٣٤٩ )، و٢٠٠١( ١٣٤٢ و
)، ٢٠٠٢( ١٣٩٤ )، و٢٠٠١( ١٣٨٠ )، و٢٠٠١(
 ١٤٦٣ )، و٢٠٠٢( ١٤٢٩ )، و٢٠٠٢( ١٤٠٦ و
)، ٢٠٠٣( ١٤٩٥ )، و٢٠٠٣( ١٤٨٥)، ٢٠٠٣(
 ).٢٠٠٣( ١٥١٣  و
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ــام األمــني ــالة مؤرخــة   )١٥٤(الع ــاين/نوفمرب تشــرين ١٢ورس  الث
مـدد   ،)١٥٥(اجمللـس إىل رئـيس  مـن األمـني العـام     موجهة ٢٠٠١
ــس ــة البعثــة لفتــرات إضــافية       األمــن جمل بصــورة متعاقبــة والي

تتراوح بني شهرين وسـتة أشـهر، مـع توقـع أن يعقـد الطرفـان       
 العـام  ألمـني حمادثات مباشـرة حتـت إشـراف املبعـوث اخلـاص ل     

حملاولــة حــل املشــاكل املتعــددة املتعلقــة بتنفيــذ خطــة التســوية،  
علـــى حـــل سياســـي يقبلـــه الطرفـــان بشـــأن وحملاولـــة االتفـــاق 

  نزاعهما على الصحراء الغربية.
  املتحدة يف بوروندي األمممكتب   -  ٢

 املتحدة األممواصل مكتب  خالل الفترة املستعرضة،  
، ١٩٩٣ األول/أكتـوبر  تشـرين يف بوروندي، الـذي أنشـئ يف   

ــذ      ــن خــالل تنفي ــتعادة احلكــم الدســتوري م ــاق  تيســري اس اتف
املصاحلة يف بوروندي وما أعقبـه مـن اتفاقـات    أروشا للسالم و

    لوقف إطالق النار.
  تنفيذ الوالية  
ــاين/نوفمرب تشــرين ١٥رســالة مؤرخــة  يف     ٢٠٠٠ الث

بـأن   اجمللـس موجهة إىل رئيس جملس األمن، أبلغ األمـني العـام   
ُتوجـــت بتوقيـــع اتفـــاق أروشـــا عمليـــة الســـالم يف بورونـــدي 

آب/أغســـــطس  ٢٨للســـــالم واملصـــــاحلة يف بورونـــــدي، يف 
تــويل رئاســة  املتحــدة األمــموطلــب االتفــاق إىل  .)١٥٦(٢٠٠٠

جلنة رصد تنفيذ اتفاق أروشا، وتقـدمي الـدعم جملموعـة واسـعة     
ــن األنشــطة،   ــة      النطــاق م ــة دولي ــات فاعل ــع جه ــتراك م باالش

ــة    أخــرى. ــت األنشــطة املطلوب ــاق   ومشل ــى االتف اإلشــراف عل
اجلـدول الـزمين    وضمان تنفيذه بصورة فعالة؛ وضـمان احتـرام  

للتنفيــذ والتفســري الــدقيق لالتفــاق؛ والفصــل يف الرتاعــات الــيت 

__________ 

)١٥٤ (S/21360, S/2001/148, S/2001/398, S/2001/613, S/2002/178, 

S/2003/59 and S/2003/341. 

)١٥٥ (S/2001/1067.  
)١٥٦ (S/2000/1096. 

قد تنشأ بني األطراف املوقعة وإصدار أحكام بشأهنا؛ وتوجيـه  
اللجان واللجان الفرعية املنشأة لتنفيذ االتفاق والتنسيق يف مـا  
بينها؛ وتقدمي املساعدة إىل احلكومـة االنتقاليـة مـن أجـل تعبئـة      

ــوارد  ــاع األول   املـ ــاق. وعقـــب االجتمـ ــذ االتفـ ــة لتنفيـ الالزمـ
عــن أملــه يف أن يكــون يف مركــز  العــام األمــنيللجنــة، أعــرب 

يتيح له أن يقدم إىل جملس األمن مقترحات بشأن متديد واليـة  
مكتب األمم املتحدة يف بوروندي، وبشأن الطريقة اليت ميكـن  

الضـطالع  هناك ملساعدهتا علـى ا  املتحدة األممهبا تعزيز قدرة 
باملهام الـيت أسـندت إليهـا بصـفتها رئيسـة للجنـة. ويف الوقـت        
ذاته، وإىل أن تتضح تفاصيل املهام اجلديدة املطلوبة من األمـم  
املتحدة، جرى متديد والية مكتب األمم املتحدة يف بوروندي 

مــن خــالل رســالتني  ٢٠٠١كــانون األول/ديســمرب  ٣١حــىت 
  .)١٥٧(األمن جملس ورئيس العام األمنيمتبادلتني بني 

ــاد    ــنيوأف ــام األم ــؤرخ  الع ــره امل  تشــرين ١٤، يف تقري
مع عودة جلنة رصد التنفيـذ إىل   أنه ،)١٥٨( ٢٠٠١ الثاين/نوفمرب

بوروندي، جيب تعديل الدور األساسي الذي يقوم به املكتـب  
ــدور       ــرا إىل أن الـ ــه نظـ ــظ أنـ ــه. والحـ ــز أعمالـ ــادة تركيـ وإعـ

ــم امل    ــه األم ــوم ب ــذي تق ــابع   السياســي ال ــدي ن تحــدة يف بورون
أساســا مــن مســؤولياهتا كــرئيس للجنــة رصــد التنفيــذ، ســوف 
ــز مــوظفي املكتــب ومــوارده ليــدعم أيضــا     ــة وتعزي تعــاد هيكل
ــق تقــدمي اخلــدمات إىل       ــك عــن طري ــا يف ذل ــة، مب ــيس اللجن رئ
اجتماعات اللجنة وجملسها التنفيـذي. وسـيتطلب ذلـك زيـادة     

وجيمـع حضـور األمــم   عـدد املـوظفني وزيـادة مــوارد املكتـب.     
املتحدة السياسي اجلديد يف بورونـدي، حتـت إشـراف مكتـب     
رئيس اللجنة، بني أنشطة أمانة اللجنة والدور السياسـي الـذي   
ــدي.        ــم املتحــدة يف بورون ــب األم ــل مبكت ــن قب ــا م كــان مناط

ــايف االحتيا  ــل صــ ــوظفني إىل   ويصــ ــن املــ ــافية مــ ــات اإلضــ جــ

__________ 

 .S/2000/1097) املرجع نفسه، و ١٥٧(

)١٥٨ (S/2001/1076. 
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لجنــة (أمــني عــام وظيفــة دوليــة، مبــا فيهــا وظيفــة رئــيس ال ١٦
مساعد)؛ وسيلحق باملكتب أيضا عدد صغري مـن املستشـارين   
العسكريني وأفراد الشرطة املدنيـة ملواصـلة التخطـيط إلمكانيـة     

 األول/ كـانون  ٧نشر بعثة حلفظ السالم. ويف رسالة مؤرخـة  
 األمــنيإىل  األمــن جملــسموجهــة مــن رئــيس  ٢٠٠١ ديســمرب
تأييـدهم القتـراح تعزيـز    عـن   األمن جملس، أعرب أعضاء العام

  .)١٥٩(املكتب للمساعدة يف تنفيذ اتفاق أروشا
ــاد    ــنيوأف ــام األم ــؤرخ  الع ــره امل  تشــرين ١٨، يف تقري

، فـإن  ٢٠٠٣يف مـا يتعلـق بعـام    أنه  ،)١٦٠(٢٠٠٢ الثاين/نوفمرب
صـــايف االحتياجـــات مـــن املـــوظفني اإلضـــافيني بلـــغ وظيفـــتني 

للممثــل  شخصــيةالدوليــتني للنــاطق الرمســي وعنصــر للحمايــة  
ــة       ــيني. وســُيلحق ثالث ــة مــوظفني حمل اخلــاص، فضــال عــن مثاني
مستشارين عسكريني وكـذلك الشـرطة املدنيـة مبكتـب األمـم      
املتحدة يف بوروندي ملواصلة وضع خطط الطـوارئ الحتمـال   

ويف بيـان رئاسـي    نشر بعثة حلفظ السالم تابعة لألمم املتحدة.
 اجمللــسوافــق  ،)١٦١(٢٠٠٢ األول/ديســمرب كــانون ١٨مــؤرخ 

على توصيات األمني العـام بشـأن تعزيـز مـوارد مكتـب األمـم       
  .املتحدة يف بوروندي

وإثر توقيع اتفاقـات وقـف إطـالق النـار بـني حكومـة         
واجلماعات املسلحة، مت زيادة عدد موظفي مكتـب  بوروندي 

األمـم املتحــدة يف بورونـدي ومــوارده مــن أجـل متكــني رئــيس    
ــة رصــد التنفيــذ مــن   تقــدمي الــدعم الفــين واإلداري الــالزم  جلن

ــام بأنشــطتها، وذلــك مبوجــب رســالتني      ــة املشــتركة للقي للجن
 /أيلـول  ٢٩يف  األمـن  جملسورئيس  العام األمنيمتبادلتني بني 

ــبتمرب ــيس     .)١٦٢(٢٠٠٣ سـ ــافيون: رئـ ــون اإلضـ ــل املوظفـ ومشـ
__________ 

)١٥٩ (S/2001/1207. 

)١٦٠ (S/2002/1259. 

)١٦١ (S/PRST/2002/40. 

)١٦٢ (S/2003/920  وS/2003/921. 

اللجنة املشتركة لوقـف إطـالق النـار، وهـي هيئـة فرعيـة تابعـة        
لتنفيـذ؛ ومستشـار شـرطة مدنية/سـيادة القـانون؛      للجنة رصد ا

وموظفان للشؤون السياسية؛ ومستشار لشؤون نـزع السـالح   
  والتسريح وإعادة اإلدماج؛ وموظفي الدعم الالزمني.

ــؤرخ     ــر م  ٢٠٠٣ األول/ديســمرب كــانون ٤ويف تقري
أنــه  اجمللــس العــام األمــنيابلــغ  ،)١٦٣(بشــأن احلالــة يف بورونــدي

ــة اال  ــدة للمســائل املتصــلة حبفــظ    ســيلزم لتلبي حتياجــات املتزاي
السالم وغريها من األولويات، من قبيل إصـالح قطـاع األمـن    
ــدد       ــزداد ع ــاج، أن ي ــادة اإلدم ــزع الســالح والتســريح وإع ون

 كــــانون ٢٢مــــوظفي املكتــــب. ويف بيــــان رئاســــي مــــؤرخ  
علــى توصــية  األمــن جملــسوافــق  ،)١٦٤(٢٠٠٣ األول/ديســمرب

ــني ــام األم ــة الع ــب    املتعلق ــة مكت ــد والي ــمبتجدي  املتحــدة األم
  بوروندي.  يف
  املتحدة السياسي للصومال األمممكتب   -  ٣

مكتب األمم املتحدة واصل  خالل الفترة املستعرضة،  
ــومال  ــي للصــ ــئ يف  السياســ ــذي أنشــ ــان ١٥، الــ  /أبريلنيســ

تقدمي املساعدة يف تعزيـز قضـية السـالم واملصـاحلة يف     ، ١٩٩٥
صــاالت مــع القــادة الصــوماليني  الصــومال مــن خــالل إقامــة ات 

واملنظمــات املدنيــة والــدول واملنظمــات املعنيــة؛ ورصــد احلالــة  
ــاء  ــة علــــى علــــم   اجمللــــسيف الصــــومال؛ وإبقــ ــفة خاصــ بصــ

بالتطورات. وعالوة علـى ذلـك، قـام املكتـب، يف الفتـرة الـيت       
، ببـــذل جهـــود حثيثـــة لـــدعم  ١٩٩٩ /ســـبتمربأيلولأعقبـــت 

ــة ج  ــادرة الـــيت اختـــذهتا حكومـ ــاء  املبـ يبـــويت وأفضـــت إىل إنشـ
  .)١٦٥(احلكومة الوطنية االنتقالية للصومال

  تنفيذ الوالية  

__________ 

)١٦٣ (S/2003/1146. 

)١٦٤ (S/PRST/2003/30. 

)١٦٥ (S/2001/1097. 
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ورئـيس   العـام  األمـني مبوجب برسالتني متبـادلتني بـني     
-٢٠٠٠مت متديــد واليــة املكتــب لفتــرة الســنتني   ،)١٦٦(اجمللــس
 /ينـاير  ١١يف  اجمللـس . ويف بيان أدىل به الرئيس باسـم  ٢٠٠١

  العــام األمــني اجمللــسدعــا أعضــاء  )١٦٧(،٢٠٠١ كــانون الثــاين
إىل إعداد اقتراح بشأن بعثة لبناء السالم يف الصومال. غـري أن  

 تشـــــرين ١١أوضـــــح، يف تقريـــــره املـــــؤرخ  العـــــام األمـــــني
أن احلالــة األمنيــة ال تســمح بنشــر   ،)١٦٨(٢٠٠١ األول/أكتــوبر

مكتب لبناء السـالم يف البلـد، وأوصـى بتجديـد واليـة مكتـب       
 حدة السياسي لشؤون الصـومال ملـدة سـنتني أخـريني    األمم املت

ــة الســائدة يف       ــيم يف رصــد احلال ــه مــن دور ق ــا يقــوم ب نظــرا مل
ــان رئاســي مــؤرخ    الصــومال وإعــداد التقــارير  بشــأهنا. ويف بي

إىل  اجمللــــسطلــــب  ،)١٦٩(٢٠٠١ األول/أكتــــوبر تشــــرين ٣١
النظـــر يف إمكانيـــة إدخـــال تعـــديالت، حســـب  العـــام األمـــني

 تشـرين  ١٦على والية املكتب. ويف رسالة مؤرخـة  االقتضاء، 
ــاين/نوفمرب ــيس   ٢٠٠١ الث ــة إىل رئ ــسموجه أحــاط  ،)١٧٠(اجملل

عتــزم مواصــلة ، وأفــاد أنــه ياجمللــسبطلــب علمــا  العــام األمــني
ــنتني    ــرة السـ ــب لفتـ ــطة املكتـ ــتوى ٢٠٠٣-٢٠٠٢أنشـ ، مبسـ

املوارد احلايل، ريثما تتحسن احلالة األمنية مبا يسمح له بتقـدمي  
ــايل،     ــاء الســالم يف الصــومال. وبالت ــراح إلنشــاء مكتــب لبن اقت

مـن   ٢٠٠٣-٢٠٠٢جرى متديد والية املكتب لفترة السـنتني  
ــني     ــادلتني ب ــالتني متب ــنيخــالل رس ــام األم ــيس  الع ــسورئ  جمل

  .)١٧١(األمن
__________ 

)١٦٦ (S/1999/1134  وS/1999/1135  ــاء، علــــى التــــوايل. ومنــــذ  إنشــ
ــان/أبريل  ١٤املكتـــب يف  ــه  ١٩٩٥نيسـ ــد واليتـ ــرى متديـ ، جـ

لفتــــرات ميتــــد كــــل منــــها ســــنتني تقــــومييتني، بــــدءا مــــن الفتــــرة   
١٩٩٨/١٩٩٩ )S/1997/715 (ب)، و  ٣٦، الفقرةS/1997/756.(  

)١٦٧ (S/PRST/2001/1.  
)١٦٨ (S/2001/963.  
)١٦٩ (S/PRST/2001/30. 

)١٧٠ (S/2001/1097. 

)١٧١ (S/2001/1097  وS/2001/1098. 

 ،)١٧٢(٢٠٠٢ /مـارس آذار ٢٨ويف بيان رئاسي مؤرخ   
املة لبنــاء التأكيــد علــى أنــه ينبغــي نشــر بعثــة شــ   اجمللــسأعــاد 

السالم بعد انتهاء الصراع حاملا تتـيح الظـروف األمنيـة ذلـك.     
 ،)١٧٣(٢٠٠٣ األول/أكتـــوبر تشـــرين ١٣ويف تقريـــر مـــؤرخ  

إىل أن يتم التوصل إىل اتفـاق يف مـؤمتر   أنه  العام األمنيأوضح 
ــا، ويتحقـــق    ــة الصـــومالية يف مباغـــايت، بكينيـ املصـــاحلة الوطنيـ

تـيح لـه تقـدمي اقتـراح بشـأن إنشـاء       حتسن يف احلالة األمنية مبا ي
ــتعني      ـــد ي ـــراء مــا قـ ـــال وإجـ ـــاء الســالم يف الصومـ مكتــب لبنـ
إجــراؤه من تعديالت يف واليـة املكتـب السياسـي، فقـد عقـد      

ــرة الســنتني      ــى مواصــلة أنشــطة املكتــب لفت ــة عل -٢٠٠٤الني
٢٠٠٥,  

ـــمكت  -  ٤ ـــاألمب ــــ ــال   مــ ــاء السـ ــدعم بنـ ــدة لـ م املتحـ
 ليربيا  يف

املتحدة  األمم مكتبواصل  الفترة املستعرضة، خالل  
ــا   ــالم يف ليربيـ ــاء السـ ــدعم بنـ ــئ يف  لـ ــذي أنشـ ــرين ١، الـ  تشـ

، دعمـــه للجهـــود الـــيت تبـــذهلا حكومـــة ١٩٩٧ الثـــاين/نوفمرب
ليربيا لتوطيد أركان السالم والدميقراطيـة، ولتشـجيع املصـاحلة    

ــة      ــك محاي ــا يف ذل ــانون، مب ــز ســيادة الق ــة وتعزي ــوقالوطني  حق
  .ساناإلن

  تنفيذ الوالية  
ــادل        ــرة املستعرضــة، جــرى مــن خــالل تب خــالل الفت

للرســائل بــني األمــني العــام ورئــيس جملــس األمــن متديــد واليــة 
وكانــت  سـنة واحـدة،  كـل منـهما ملـدة     ثـالث مـرات  املكتـب  

    .)١٧٤(٢٠٠٣آخرمها حىت كانون األول/ديسمرب 

__________ 

)١٧٢ (S/PRST/2002/8 ١٥، الفقرة. 

)١٧٣ (S/2003/987 ١٨ إىل ١٣، الفقرات. 

)١٧٤ (S/2000/945 and S/2000/946; S/2001/981 and S/2001/982; 

and S/2002/1129 and S/2002/1130. 
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 ٢٠٠٢ الثـاين/نوفمرب  تشـرين  ٢٩ويف رسالة مؤرخـة    
 األمـني إىل  األمـن  جملس، طلب رئيس العام األمنيإىل  موجهة
توصـيات بشـأن واليـة منقحـة وتفصـيلية للمكتـب       تقدمي  العام

تعزيز قدرته على تقدمي تقـارير موضـوعية عـن احلالـة      من أجل
 كــــــانون ١٣ويف بيــــــان رئاســــــي مــــــؤرخ  .)١٧٥(يف ليربيــــــا

 قيـام التزامه بتشـجيع   اجمللسأعلن  ،)١٧٦(٢٠٠٢ األول/ديسمرب
ــدور موســع، مبشــاركة نشــطة مــن جانــب مكتــب       املكتــب ب

ــا  يف البيــان  اجمللــسوأوضــح  .)١٧٧(األمــم املتحــدة لغــرب أفريقي
كذلك املهام اليت يود أن يضطلع هبا املكتب، وهي كما يلـي:  
تقدمي املساعدة إىل السـلطات الليربيـة واجلمهـور يف ليربيـا مـن      

نون مبا يف ذلـك  أجل تعزيز املؤسسات الدميقراطية وسيادة القا
تشجيع قيام صحافة مستقلة وهتيئة بيئة مواتية لعمل األحـزاب  
السياســـية حبريـــة يف ليربيـــا؛ واملســـامهة يف اإلعـــداد إلجـــراء      

ورصـد هـذه العمليـة،     ٢٠٠٣انتخابات حـرة ونزيهـة يف عـام    
 عن طريق تشجيع إنشاء جلنـة مسـتقلة لالنتخابـات؛    ال سيماو

سـان يف ليربيـا، مبـا يف ذلـك     وتعزيز ورصد احتـرام حقـوق اإلن  
من خالل احلوار البّناء مع حكومة ليربيا وإبالء اهتمام خـاص  
ــة وتشــجيع إنشــاء     إىل الوصــول إىل فئــات اجملتمــع املــدين احمللي
جلنة مستقلة فنية حلقوق اإلنسـان؛ وتشـجيع املصـاحلة الوطنيـة     
وحل الصراع، مبا يف ذلك عن طريـق دعـم املبـادرات القائمـة     

ان؛ ودعم حكومـة ليربيـا يف مـا يتعلـق بتنفيـذ اتفاقـات       يف امليد
واملشــاركة يف محلــة تثقيفيــة  الســالم الــيت ســيجري اعتمادهــا؛ 

ــا علــى      لعــرض سياســات وأنشــطة األمــم املتحــدة بشــأن ليربي
  النحو الصحيح.  

 ٢٠٠٣ /كــانون الثــاين يناير ١٥ويف رســالة مؤرخــة    
أنــه ابلــغ   العــام األمــنيأفــاد  ،)١٧٨(اجمللــسموجهــة إىل رئــيس  

__________ 

)١٧٥ (S/2002/1305.  
)١٧٦ (S/PRST/2002/36. 

 ) انظر الفصل العاشر.١٧٧(

)١٧٨ (S/2003/49. 

احلكومة الليربية مبشروع واليـة منقحـة ملكتـب األمـم املتحـدة      
لدعم بناء السالم يف ليربيا، وهـو مشـروع روعيـت فيـه احلالـة      
امليدانية الراهنة والبيان الرئاسي السالف الـذكر. وبعـد موافقـة    
ــة املكتــب مــن خــالل رســالتني       ــا، ُنقحــت والي ــة ليربي حكوم

ــام األمــنيتبادهلمــا  ــي الع ويف رســالة  .)١٧٩(األمــن جملــسس ورئ
ــيس   ٢٠٠٣ /أبريلنيســان ١١مؤرخــة  ــة إىل رئ ــسموجه  جمل
أنــه قــد روعيــت، عنــد صــياغة   العــام األمــنيأفــاد  ،)١٨٠(األمــن

مشروع الواليـة املنقحـة، احتياجـات احلكومـة لبنـاء القـدرات       
يف جمايل حقوق اإلنسـان وإجـراء االنتخابـات، وأنـه قـد تلقـى       

علــى الواليــة املنقحــة. وكانــت الواليــة  موافقــة حكومــة ليربيــا
املنقحة تتمثل يف ما يلي: (أ) القيـام، حسـب االقتضـاء، ببـذل     
ــة إىل ختفيــف حــدة     ــدة وســائر اخلــدمات الرامي املســاعي احلمي
التوترات عن طريق تعزيز املصاحلة الوطنيـة وحـل الصـراعات،    

ــادرات ع     ــق دعــم املب ــك عــن طري ــا يف ذل ــع؛  مب ــى أرض الواق ل
كومة ليربيا يف تنفيذ اتفاقـات السـالم الـيت ينتظـر     دعم ح (ب)

ــا      ــة يف ليربيـ ــية واألمنيـ ــة السياسـ ــد احلالـ ــا؛ (ج) رصـ اعتمادهـ
ــرام حقــوق اإلنســان يف     ــز احت ــها؛ (د) تعزي وتقــدمي تقــارير عن
ليربيا جبملة طرق منـها إجـراء حـوار بنَّـاء مـع حكومـة ليربيـا،        

اجملـال   مع إبـالء اهتمـام خـاص لتعزيـز قـدرة احلكومـة يف هـذا       
وتــوفري تــدريب للوكــاالت األمنيــة يف جمــال حقــوق اإلنســان؛ 
(هـــ) عــرض املســاعدة علــى الســلطات الليربيــة واجلمهــور مــن 
ــا يف     ــانون، مب ــة وســيادة الق ــز املؤسســات الدميقراطي أجــل تعزي
ذلك العمل على وجود صحافة مستقلة وبيئة متكِّـن األحـزاب   

اإلسـهام يف التحضـري    السياسية من العمل حبرية يف ليربيـا؛ (و) 
مـع املســاعدة   ٢٠٠٣إلجـراء انتخابـات حــرة ونزيهـة يف عــام    

يف تعزيز استقاللية جلنة االنتخابات؛ (ز) تشجيع إجراء حـوار  
بني حكومة ليربيا واألمم املتحدة واجملتمع الدويل ككل بشـأن  
املسائل املتصلة بالسالم واألمن يف ليربيا؛ (ح) القيـام بالتعـاون   

__________ 

)١٧٩ (S/2003/468  وS/2003/469. 

)١٨٠ (S/2003/468. 
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الفريق القطـري لألمـم املتحـدة والشـركاء الـدوليني       الوثيق مع
اآلخرين بوضع إستراتيجية لبنـاء السـالم تتبعهـا ليربيـا تتكامـل      
ــة     ــام األهــداف السياســية واملســاعدة الربناجمي فيهــا علــى حنــو ت
واالعتبـــارات املتعلقـــة حبقـــوق اإلنســـان؛ (ط) حشـــد الـــدعم  

تنفيذها مبـا  السياسي الوطين والدويل هلذه اإلستراتيجية ورصد 
يكفل استمرار صلتها بأولويات ليربيا املتعلقة ببنـاء السـالم يف   
مرحلة ما بعد الصراع؛ (ي) تقـدمي دعـم ومسـاندة ضـخمني،     
حسب االقتضاء، إىل مكتـب األمـم املتحـدة يف غـرب أفريقيـا      
وخاصــة يف مــا يتعلــق بــالتطورات يف املنطقــة دون اإلقليميــة      

ليربيـا؛ (ك) تنظـيم محلـة توعيـة     الحتاد هنر مـانو نظـرا لصـلتها ب   
تعرض بدقة سياسـات األمـم املتحـدة وأنشـطتها بشـأن ليربيـا؛       
ــذ     ــع وتنفيـــ ــة، بوضـــ ــع احلكومـــ ــاون مـــ ــام، بالتعـــ (ل) القيـــ
اســتراتيجيات وبــرامج للتوعيــة/اإلعالم مــن أجــل تيســري تنفيــذ 

  البندين (أ) و (ز) أعاله.
 /مــــايوأيار ٦) املــــؤرخ ٢٠٠٣( ١٤٧٨ويف القــــرار   
ــة    اجمللــسحــب ، ر٢٠٠٣ ــا علــى الوالي ــة ليربي ــة حكوم مبوافق
  املنقحة.
  إهناء الوالية  
موجهـة إىل   ٢٠٠٣ /يوليـه متوز ٢٩يف رسالة مؤرخة   

أنـه نظـرا إىل تعـيني     اجمللس العام األمنيابلغ  ،)١٨١(اجمللسرئيس 
 املتحـدة  ألمـم ممثله اخلاص وما هو متـوخى مـن إنشـاء عمليـة ل    

مكتـب األمـم املتحـدة لـدعم بنـاء      يف ليربيا، سـيتم إهنـاء واليـة    
السالم يف ليربيـا واسـتيعاب موظفيـه وأصـوله يف مكتـب ممثلـه       

ــؤرخ   ــره امل  ،)١٨٢(٢٠٠٣ /ســبتمربأيلول ١١اخلــاص. ويف تقري
بأن املهام الرئيسية اليت يؤديها مكتـب   اجمللس العام األمنيابلغ 

ــا ســوف ُتنقــل إىل     ــاء الســالم يف ليربي األمــم املتحــدة لــدعم بن
  ة األمم املتحدة اجلديدة يف ليربيا.عملي

__________ 

)١٨١ (S/2003/769. 

)١٨٢ (S/2003/875. 

ــة     ــالة مؤرخــــ ــبتمربأيلول ١٦ويف رســــ  ٢٠٠٣ /ســــ
 اجمللـس  العـام  األمـني ابلـغ   )١٨٣(،األمـن  جملسموجهة إىل رئيس 

بأنه قرر إهناء واليـة مكتـب األمـم املتحـدة لـدعم بنـاء السـالم        
يف ليربيــا، وأفــاد أنــه يعتــزم إهنــاء عمليــات املكتــب مبجــرد أن    

ــأذن جملــس األ  ــة حفــظ الســالم املقترحــة. ويف    ي مــن بنشــر بعث
، ٢٠٠٣ /ســبتمربأيلول ١٩) املــؤرخ ٢٠٠٣( ١٥٠٩القــرار 
إهنــاء واليــة مكتــب  العــام األمــنيعلمــا بــاعتزام  اجمللــسأحــاط 

  األمم املتحدة لدعم بناء السالم يف ليربيا.
    ليربيابعثة األمم املتحدة يف   - ٥

 اإلنشاء والوالية والتكوين  
ــع ا    يف أكــرا يف  )١٨٤(تفــاق الســالم الشــامل عقــب توقي

الـــذي طلـــب إىل وهـــو االتفـــاق ، ٢٠٠٣ /أغســـطسآب ١٨
نشـر قـوة يف ليربيـا مبوجـب الفصـل السـابع مـن         املتحدة األمم

احلكومة االنتقالية الوطنية يف ليربيا واملسـاعدة يف  امليثاق لدعم 
 ٢٠٠٣ /أغســـطسآب ١يف  اجمللـــستنفيـــذ االتفـــاق، اعتمـــد 

)، الــذي أذن فيــه بإنشــاء قــوة متعــددة ٢٠٠٣( ١٤٩٧القــرار 
 أجــلاجلنســيات يف ليربيــا، وأعلــن اســتعداده إلنشــاء قــوة مــن  

ــاوز    ــد ال يتجـ ــتقرار يف موعـ ــلة حتقيـــق االسـ ــرين  ١مواصـ تشـ
    .٢٠٠٣األول/أكتوبر 

ــرار    ــؤرخ ٢٠٠٣( ١٥٠٩ويف القــ ــول ١٩) املــ  /أيلــ
ــر  اجمللــس، رحــب ٢٠٠٣ ســبتمرب املــؤرخ  العــام األمــنيبتقري

ومبـــا تضـــمنه مـــن توصـــيات،   )١٨٥(٢٠٠٣ /ســـبتمربلولأي ١١
مبوجب الفصل السـابع مـن امليثـاق، قـرر إنشـاء بعثـة        ومتصرفا
يف ليربيا، وهي قوة حتقيـق االسـتقرار الـيت أشـار      املتحدة األمم

شـــهرا. ومبوجـــب  ١٢)، ملـــدة ٢٠٠٣( ١٤٩٧إليهـــا القـــرار 
 نقـل السـلطة مـن    العـام  األمـني إىل  اجمللـس ذلك القرار، طلـب  

__________ 

)١٨٣ (S/2003/899. 

)١٨٤ (S/2003/850. 

)١٨٥ (S/2003/875. 
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قوات بعثة اجلماعـة االقتصـادية لـدول غـرب أفريقيـا يف ليربيـا       
تشــرين األول/أكتــوبر  ١إىل بعثــة األمــم املتحــدة يف ليربيــا يف  

٢٠٠٣.  
) علـى أن تكـون واليـة    ٢٠٠٣( ١٥٠٩ونص القرار   

الـذي   وقف إطالق الناراتفاق دعم تنفيذ البعثة كما يلي: (أ) 
 ؛)١٨٦(٢٠٠٣ ونيـــه/يحزيران ١٧وقعتـــه األطـــراف الليربيـــة يف 

محاية موظفي األمم املتحدة ومرافقهـا واملـدنيني التـابعني    (ب) 
قــوق واملسـاعدة املتعلقـة حب  دعـم املسـاعدة اإلنسـانية    ؛ (ج) هلـا 

ــان ــم إصـــالح األمـــن ؛ (د) اإلنسـ ــا، دعـ ــدريب  يف ذلـــك مبـ تـ
معـادة  تشكيل قوات عسكرية ليربية جديـدة و و الشرطة املدنية

  .عملية السالمدعم تنفيذ ؛ (هـ) تشكيلال
يف ليربيـا   املتحدة األممويف البداية، أُذن بتشكيل بعثة   

ال يتجـاوز عـــــــــــددهم    من عسـكريني تـابعني لألمـم املتحـدة    
ــرد ١٥ ٠٠٠ ــا  فـ ــهم مـ ــن بينـ ــن  ال، مـ ــد عـ ــا  ٢٥٠يزيـ مراقبـ

ـــم ١٦٠عســكريا و  ــا   ــ ــن  ن ضــباط األركــان، وم ــد ع ال يزي
يف ذلـــك وحـــدات مـــن أفـــراد الشـــرطة املدنيـــة، مبـــا  ١ ١١٥

أحنــاء خمتلــف النظــام يف ونظاميــة للمســاعدة يف حفــظ القــانون 
 ١٥٠٩. ويف القـرار  ليربيا، باإلضافة إىل عنصر مـدين مناسـب  

ــام األمــنيبتعــيني  اجمللــس)، رحــب ٢٠٠٣( ــه اخلــاص  الع  ممثل
املتحــدة يف ليربيـا وتنســيق   لليربيـا لتوجيـه عمليــات بعثـة األمـم    

ومت تعيني قائد قوة البعثـة   . ليربيامجيع أنشطة األمم املتحدة يف
ــادلتني بـــني    ــالتني متبـ ــنيمـــن خـــالل رسـ ــام األمـ ــيس  العـ ورئـ

  .)١٨٧(اجمللس
  مكتب األمم املتحدة يف أنغوال  - ٦

 املتحدة األممواصل مكتب  خالل الفترة املستعرضة،  
)، مسـامهته  ١٩٩٩( ١٢٦٨يف أنغوال، املنشـأ مبوجـب القـرار    

__________ 

)١٨٦ (S/2003/657. 

)١٨٧ (S/2003/926  وS/2003/927. 

الوطنيـة وحقـوق اإلنسـان واألمـن      يف تعزيز السالم واملصـاحلة 
  يف املنطقة.

  تنفيذ الوالية  
 األمـــمورئــيس مكتــب    العـــام األمــني مت تعــيني ممثــل     
 األمــنييف أنغــوال مــن خــالل رســالتني متبــادلتني بــني    املتحــدة
  .)١٨٨(اجمللسورئيس  العام

 العـام  األمـني واستنادا إىل التوصيات الواردة يف تقريـر    
، يف القـرار  اجمللـس قـرر   ،)١٨٩(٢٠٠٠ /أبريلنيسـان  ١١املؤرخ 
ــؤرخ ٢٠٠٠( ١٢٩٤ ــان ١٣) املـ ــد ٢٠٠٠ /أبريلنيسـ ، متديـ

ــب حــىت    ــة املكت ــوبر تشــرين ١٥والي . )١٩٠(٢٠٠٠ األول/أكت
 األمـني وبعد ذلك، واستنادا إىل التوصـيات الـواردة يف تقـارير    

، يف سلســلة مــن الرســائل املوجهــة إىل اجمللــسمــدد  ،)١٩١(العــام
والية املكتب ثالث مرات لفترات يبلـغ كـل    ،)١٩٢(العام األمني

. مث مت ٢٠٠٢ /أبريلنيسـان  ١٥منها ستة أشهر، آخرها حـىت  
 العـام  األمـني متديد الوالية مرتني من خالل رسائل متبادلة بني 

ملدة ثالثة أشهر وملـدة شـهر واحـد،     ،)١٩٣(األمن جملسورئيس 
  .٢٠٠٢ /أغسطسآب ١٥على التوايل، حىت 

  ية ونقل املهام إىل بعثة جديدةإهناء الوال  
ــؤرخ     ــر مـ ــهمتوز ٢٦يف تقريـ ــدم إىل  ٢٠٠٢ /يوليـ مقـ
التوقيـــــــع يف إىل أن  العـــــــام األمـــــــنيأشـــــــار  ،)١٩٤(اجمللـــــــس

علـــى مـــذكرة التفـــاهم الـــيت تكمـــل   ٢٠٠٢نيســـان/أبريل  ٤

__________ 

)١٨٨ (S/2000/760  وS/2000/761. 

)١٨٩ (S/2000/304 و  Corr.1.  
 .١)، الفقرة ٢٠٠٠( ١٢٩٤) القرار ١٩٠(

)١٩١ (S/2000/977, S/2001/351 and S/2001/956. 

)١٩٢ (S/2000/987, S/2001/387 and S/2001/973. 

)١٩٣ (S/2002/411 and S/2002/412  ; و S/2002/768 and 

S/2002/769.  
)١٩٤ (S/2002/834. 
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بروتوكـــول لوســـاكا ميثـــل حقبـــة جديـــدة يف عمليـــة الســـالم  
ود األمـم املتحـدة   األنغولية، وهي مبثابـة حتـديات جديـدة لوجـ    

جملــس األمــن إنشــاء بعثــة جديــدة يف . واقتــرح علــى يف أنغــوال
. وعقـب التمديـد   مكتب األمم املتحدة يف أنغوال ختلفأنغوال 

 /أغسـطس آب ١٥األخري لوالية املكتب ملـدة شـهر واحـد يف    
 األمـم بعثـة   اجمللـس وأنشـأ   ،)١٩٥(، أهنيت واليـة املكتـب  ٢٠٠٢
  . )١٩٦(يف أنغوال املتحدة

 بعثة األمم املتحدة يف أنغوال  - ٧

  اإلنشاء والوالية والتكوين  
 /يوليـه متوز ٢٦املـؤرخ   العـام  األمـني استنادا إىل تقرير   
ــرار   ،)١٩٧(٢٠٠٢ ــب القـــ ــؤرخ ٢٠٠٢( ١٤٣٣ومبوجـــ ) املـــ

 األمــمة ثــبع األمــن جملــس، أنشــأ ٢٠٠٢ /أغســطسآب ١٥
ــوال  املتحــدة ــم املتحــدة يف    يف أنغ ــة مواصــلة ملكتــب األم كبعث

شــباط/فرباير  ١٥نغــوال، لفتــرة مــدهتا ســتة شــهور تنتــهي يف   أ
١٩٨(٢٠٠٣(.  

مسـاعدة  وكانت واليـة البعثـة تتمثـل يف مـا يلـي: (أ)        
ترؤس اللجنـة   األطراف يف إبرام بروتوكول لوساكا من خالل

اإلشــراف علــى إجنــاز قائمــة املهــام املتفــق عليهــا    ، واملشــتركة
ــة  ــزال معلقـــ ــيت ال تـــ ــول لو  والـــ ــاكامبوجـــــب بروتوكـــ ؛ ســـ

 مســاعدة حكومــة أنغــوال يف االضــطالع باملهــام التاليــة:   (ب)
وبنـــاء املؤسســـات لتوطيـــد  ؛محايـــة وتعزيـــز حقـــوق اإلنســـان
وتوفري املشـورة التقنيـة والـدعم     السالم وتعزيز سيادة القانون؛

وتيسري وتنسـيق إيصـال املسـاعدات     لألعمال املتعلقة باأللغام؛
يف ذلـك املشـردون داخليـا     اإلنسانية للجماعات الضـعيفة، مبـا  

اهتمـام خـاص    إبـالء واألسر املوجـودة يف منـاطق اإليـواء، مـع     
__________ 

)١٩٥ (S/2002/768  وS/2002/769. 

 .١)، الفقرة ١٤٣٣( ١٤٣٣) القرار ١٩٦(

)١٩٧ (S/2002/834. 

 .١)، الفقرة ١٤٣٣( ١٤٣٣) القرار ١٩٨(

ودعـم إعـادة اإلدمـاج االجتمـاعي واملهـين       باألطفال والنسـاء؛ 
ــم     ــة لألمـ ــة التابعـ ــاالت املالئمـ ــالل الوكـ ــن خـ ــرَّحني مـ للمسـ

وتشـجيع االنتعـاش االقتصـادي عـن طريـق وكـاالت        املتحدة؛
ــم املتحــدة ذات الصــلة  ــدويل،    ؛األم ــوارد اجملتمــع ال وحشــد م

 ويشــمل ذلــك مــؤمترات املــاحنني الــدوليني، حســب االقتضــاء؛
ــري     ــوال يف التحضـــ ــة أنغـــ ــة حلكومـــ ــاعدة تقنيـــ ــدمي مســـ وتقـــ

  .)١٩٩(لالنتخابات
، وكانـت  العـام  ألمنيوتوىل رئاسة البعثة ممثل خاص ل  

ــرين.   ــألف مــــن عنصــ ــر األول يتمثــــل تتــ يف اجلانــــب العنصــ
ــب ال  ــوق اإلنســان،   السياســي، واجلان ــب حق عســكري، وجان

حتت اإلشراف املباشر للممثل اخلاص. وسوف يتم يف الوقـت  
نفسه تعيني املنسق املقـيم نائبـا وسيشـرف علـى العنصـر الثـاين       
ويتمثل يف املهام اإلنسـانية، واالنتعـاش االقتصـادي، والتنميـة،     
مـــن خـــالل تنســـيق عمـــل خمتلـــف وكـــاالت األمـــم املتحـــدة  

ــالتني   ومت .)٢٠٠(املعنيـــة تعـــيني املمثـــل اخلـــاص مـــن خـــالل رسـ
  .)٢٠١(األمن جملسورئيس  العام األمنيمتبادلتني بني 

  تنفيذ الوالية  
  إهناء الوالية  
 /فرباير شــباط ٧، يف تقريــره املــؤرخ العــام األمــنيأفــاد   
أمتـت املهـام   يف أنغـوال قـد    املتحـدة  األممأن بعثة  ،)٢٠٢(٢٠٠٣

وكـــاالت األمـــم املتحـــدة وقـــدمت السياســـية املوكلـــة إليهـــا. 
وبراجمها املساعدات اإلنسانية واإلمنائية األساسية طوال الفتـرة  
املشـــمولة بواليـــة البعثـــة وستواصـــل العمـــل عـــن كثـــب مـــع   

بيـد   احلكومة لتنفيذ إستراتيجية يف فترة ما بعد انتهاء الصراع.
)، ٢٠٠٢( ١٤٣٣أن املهـــام املتبقيــة املتوقعــة يف إطــار القــرار  

__________ 

 .٣)، الفقرة ١٤٣٣( ١٤٣٣) القرار ١٩٩(

)٢٠٠ (S/2002/834 ٥٩، الفقرة. 

)٢٠١ (S/2002/1026  وS/2002/1027. 

)٢٠٢ (S/2003/158. 
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يف جماالت حقوق اإلنسان وإزالـــة األلغـام وإعـادة     مبا يف ذلك
إدمــــاج احملــــاربني الســــابقني وتوطينــــهم، وتقــــدمي املســــاعدة 
اإلنسانية، واإلنعاش االقتصـادي وتقـدمي املسـاعدة االنتخابيـة،     
كانـــت ال تـــزال تســـتلزم مواصـــلة االهتمـــام وتقـــدمي الـــدعم.  

لألمـم   أن يسـتأنف املنسـق املقـيم    العـام  األمـني ولذلك، اقترح 
ــا       ــوم هب ــيت تق املتحــدة االضــطالع باملســؤولية عــن األنشــطة ال
األمم املتحدة يف البلد عند انتهاء والية بعثـة األمـم املتحـدة يف    

ــباط/فرباير  ١٥أنغــــوال يف  ــا يف ذلــــك تقــــدمي  ٢٠٠٣شــ ، مبــ
املساعدة للحكومة يف ما تبذله من جهود لتنفيذ مـا تبقـى مـن    

ــرار    ــام يف إطــار الق ــك،   )٢٠٠٢( ١٤٣٣مه ــى ذل ــاء عل . وبن
عمـال بـالقرار    ٢٠٠٣ /فرباير شباط ١٥أهنيت والية البعثة يف 

)، وجرى تعزيز مكتب املنسـق املقـيم خـالل    ٢٠٠٢( ١٤٣٣
تلــك الفتــرة االنتقاليــة مــن خــالل إضــافة وحــدة حتــت إشــرافه  

    .)٢٠٣(للتصدي للمهام املتبقية
  بعثة األمم املتحدة يف سرياليون   - ٨

 املتحـدة  األمـم واصلت بعثـة   تعرضة،خالل الفترة املس  
)، رصـد  ١٩٩٩( ١٢٧٠، املنشـأة عمـال بـالقرار    نيف سرياليو

  اتفاق لومي لوقف إطالق النار واملساعدة يف تنفيذه.
  تنفيذ الوالية  
الــيت اعتمــدت اســتنادا  ،)٢٠٤(يف سلســلة مــن القــرارات  

باسـتمرار واليـة بعثـة     اجمللـس مدد  ،)٢٠٥(العام األمنيإىل تقارير 

__________ 

 .٤٧) املرجع نفسه، الفقرة ٢٠٣(

ــرارات ٢٠٤(  ١٣١٣ )، و٢٠٠٠( ١٢٩٩ )، و٢٠٠٠( ١٢٨٩) الق
)، ٢٠٠٠( ١٣٢١ )، و٢٠٠٠( ١٣١٧ )، و٢٠٠٠(
 ١٣٧٠ )، و٢٠٠١( ١٣٤٦ )، و٢٠٠٠( ١٣٣٤ و
)، ٢٠٠٢( ١٤٣٦ )، و٢٠٠٢( ١٤٠٠ )، و٢٠٠١(
 ).٢٠٠٣( ١٤٧٠  و

)٢٠٥ (S/1999/1223, S/2000/13, S/2000/455, S/2000/751, 

S/2000/832, S/2000/1199, S/2001/228, S/2001/857, 

S/2002/267, S/2002/987, S/2003/321 and S/2003/863. 

ــم ــا حــىت     املتحــدة األم ــدد متنوعــة، آخره  ٣١يف ســرياليون مل
  .٢٠٠٤ /مارسآذار

ــري    ــنيويف تقريــ ــام األمــ ــؤرخني  العــ ــانون ٦املــ  كــ
ــمرب ــاين يناير ١١ و )٢٠٦(١٩٩٩ األول/ديســـــ ــانون الثـــــ  /كـــــ

 األول/ديســمرب كــانون ٢٨ويف رســالته املؤرخــة  ،)٢٠٧(٢٠٠٠
 العــام األمــنيأوصــى  ،)٢٠٨(اجمللــساملوجهــة إىل رئــيس  ١٩٩٩

بتوسيع دور البعثة وزيادة نشـر القـوات فيهـا يف ضـوء تـدهور      
فريـق املـراقبني   احلالة اإلنسانية واألمنيـة وإعـادة نشـر وحـدات     

العســكريني التــابع للجماعــة االقتصــادية لــدول غــرب أفريقيــا، 
الــذي قــام حــىت ذلــك الوقــت مبهــام أمنيــة حيويــة. وإتباعــا         

 ١٢٨٩مبوجـب القـرار   ، اجمللـس ، مـدد  العـام  األمنيلتوصيات 
، واليـــــة البعثـــــة ٢٠٠٠ /فربايرشـــــباط ٧) املـــــؤرخ ٢٠٠٠(

الستيعاب املهـام األمنيـة الـيت كـان فريـق املـراقبني العسـكريني        
التابع للجماعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا يضطلع هبا قبـل  

مـــن األفـــراد العســـكريني هلـــذا  ١١ ١٠٠ذلـــك، وأذن بنشـــر 
صــرفا مبوجــب الفصــل    الغــرض. ومبوجــب ذلــك القــرار، وت   

كــذلك للبعثــة  اجمللــس، أذن املتحــدة األمــمالســابع مــن ميثــاق 
ــا اإلضــافية      ــزم مــن إجــراءات لالضــطالع مبهامه ــا يل باختــاذ م

  ومحاية املدنيني الذين حيدق هبم خطر العنف اجلسدي.
موجهـة إىل   ٢٠٠٠ /مايوأيار ١٧ويف رسالة مؤرخة   
ــأن اهلجمــات  لــساجمل العــام األمــنيأفــاد  ،)٢٠٩(اجمللــسرئــيس  ب

األخرية اليت شنتها اجلبهة املتحدة الثورية ضد أفراد بعثة األمـم  
املتحدة يف سرياليون تستلزم إعادة تعزيز البعثة لتصل قوهتـا إىل  

اإلذن بتوسـيع   اجمللـس من العسكريني، وطلـب مـن    ١٣ ٠٠٠
 /أيـار  ١٩املعقـودة يف   ٤١٤٥البعثة بصفة مؤقتة. ويف اجللسة 

__________ 

)٢٠٦ (S/1999/1223. 

)٢٠٧ (S/2000/13. 

)٢٠٨ (S/1999/1285. 

)٢٠٩ (S/2000/446. 
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)، الـذي  ٢٠٠٠( ١٢٩٩القـرار   اجمللـس عتمـد  ، ا٢٠٠٠ مايو
 املتحـدة  األمـم تصرف فيه مبوجـب الفصـل السـابع مـن ميثـاق      

  وأذن بتعزيز البعثة بصفة مؤقتة.
ويف التقريــــرين الالحقــــني املقــــدمني عمــــال بــــالقرار    
ــغ  ،)٢١٠()٢٠٠٠( ١٢٨٩ ــنيابلـ ــام األمـ ــات   العـ ــن انتكاسـ عـ

ح خطـــرية لعمليـــة الســـالم، مـــع توقـــف جهـــود نـــزع الســـال  
ــى       ــة عل ــة املتحــدة الثوري ــات اجلبه ــاد هجم والتســريح، وازدي
القوات احلكومية، واختطـاف املـدنيني وتشـويههم. ويف حـني     

ــام األمـــنيرأى  ــة   العـ ــكرية دوليـ ــوة عسـ ــود قـ ــة ’’يف وجـ قويـ
أمرا ال غىن عنه يف توفري أوضاع مواتيـة إلجـراء    ‘‘وموثوق هبا

اتفـاق لـومي.    االنتخابات الدميقراطية اليت اتفق عليها مبوجـب 
ولــذلك، فقــد نصــح بتوســيع البعثــة بدرجــة أكــرب. وإتباعــا         

 ١٣١٣، مبوجـب القــرار  اجمللـس ، قـرر  العـام  األمـني لتوصـيات  
ــؤرخ ٢٠٠٠( ــطسآب ٤) املـــ ــطلع ٢٠٠٠ /أغســـ ، أن تضـــ

بالردع، واجملاهبة احلامسة، عند االقتضاء، خلطر هجمـات  البعثة 
لـى أي أعمـال   اجلبهة املتحدة الثورية من خالل الـرد القـوي ع  

تــوفري ، وقتاليــة أو التهديــد الوشــيك واملباشــر باســتخدام القــوة
ــف       ــرض الوشــيك للعن ــددين خبطــر التع ــدنيني امله ــة للم احلماي

ــه مــن  ســرياليون مســاعدة حكومــة ، والبــدين يف مــا تضــطلع ب
. ووصـــوال لتلـــك الغايـــة، فـــإن جهـــود لبســـط ســـلطة الدولـــة

 العـام  األمـني ريـر  ، مبوجب ذلـك القـرار واسـتنادا إىل تق   اجمللس
 األمــموالنتــائج الــيت خلــص إليهــا فريــق التقيــيم املوفــد مــن        

تقــدمي توصــيات إلقامــة   العــام األمــنيطلــب إىل  ،)٢١١(املتحــدة

__________ 

)٢١٠ (S/2000/455  ــؤرخ ــايو  ١٩املــــ  S/2000/751، و٢٠٠٠أيار/مــــ
  .٢٠٠٠متوز/يوليه  ٣١املؤرخ 

 ٨إىل  ٢) زار فريـــــق التقييـــــــــم ســـــرياليون يف الفتـــــرة مـــــن     ٢١١(
األمـــني العـــام،  إىل. ويف تقريـــره املقـــدم ٢٠٠٠حزيران/يونيـــه 

وجود نقص خطري يف التماسك داخـل البعثـة،    إىلالفريق  أشار
وعــدم وجــود فهــم مشــترك للواليــة وقواعــد االشــتباك، وعــدم  

ستعداد بدرجة كافية للتعامل مـع البيئـة الصـعبة والتحـديات     اال

ــل  ــات  هيكـ ــد للعمليـ ــادة   جديـ ــال القيـ ــة يف جمـ ــدرات فعالـ وقـ
  وتوسيعها.البعثة  لتعزيزوالتحكم 
 ،)٢١٢(٢٠٠٠ /أغســـطس آب ٢٤ويف تقريـــر مـــؤرخ    
مفهومـا جديـدا للعمليـات وقـدم توصـيات       لعاما األمنيعرض 

األهــداف الرئيســية للبعثــة هبيكــل القــوة وتنظيمهــا. وذكــر أن  
ــة،        ــة ســرياليون لبســط ســلطة الدول ــود حكوم ــم جه ــي دع ه
واستعادة القانون والنظام، وزيادة استقرار احلالة األمنية، وهو 
ما يتطلب االنتشار التدرجيي يف هيكل تنفيـذي متماسـك ومبـا    

ي من أعداد وكثافة، باإلضافة إىل اختاذ خطـوات سياسـية   يكف
 اجمللـس  العـام  األمـني منسقة. ووصوال لـذلك الغـرض، أوصـى    

مـــــن األفـــــراد  ٢٠ ٥٠٠بزيـــــادة قـــــوام البعثـــــة لتصـــــل إىل  
 /مـارس آذار ٣٠املعقـودة يف   ٤٠٣٦العسكريني. ويف اجللسـة  

أذن )، الــذي ٢٠٠١( ١٣٤٦القــرار  اجمللــس، اعتمــد ٢٠٠٠
 ١٧ ٥٠٠دة العنصر العسكري للبعثة ليصل قوامه إىل فيه بزيا

من األفراد العسكريني، واملوافقة على مفهوم العمليـات املـنقح   
  .  العام األمنيالذي قدمه 

ــؤرخ    ــر مـــ ــبتمربأيلول ٥ويف تقريـــ  ،)٢١٣(٢٠٠٢ /ســـ
خطة إلهناء البعثة تـدرجييا، واقتـرح إدخـال     العام األمنيعرض 

خبطة لإلهنـاء التـدرجيي تبـدأ     وأوصىتعديالت على تكوينها.  
القــوات الــيت مل يعــد هلــا أمهيــة أساســية، ونقــل  “تشــذيب”بـــ 

القــوات علــى مراحــل مــن املنــاطق اخلاضــعة لســيطرة احلكومــة 
ــة التابعــة ل    ــة، ونشــر الشــرطة املدني  املتحــدة ألمــمبصــورة فعال

ــين.        ــراغ أم ــادي حــدوث ف ــرطة ســرياليون لتف ــوة ش ــز ق لتعزي
 /سـبتمرب أيلول ٢٤) املـؤرخ  ٢٠٠٢( ١٤٣٦ومبوجب القـرار  

علمــا مبقترحــات األمــني العــام بشــأن    اجمللــس، أحــاط ٢٠٠٢

__________ 

املتعلقـــة باللوجســـتيات علـــى الطبيعـــة، والـــنقص اخلطــــري يف      
 ، اجلزء الثامن.S/2000/751املعدات. انظر 

)٢١٢ (S/2000/832. 

)٢١٣ (S/2002/987. 
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إحداث تعديالت يف حجم البعثة وتكوينها ونشرها، وأعـرب  
  شرطيا مدنيا ضمن البعثة.   ١٧٠عن تأييده نشر ما يصل إىل 

ألمـــــــم املتحـــــــدة يف مجهوريـــــــة ا منظمـــــــةبعثـــــــة   - ٩
 الدميقراطية  الكونغو

 األمـم واصـلت بعثـة منظمـة     املستعرضة، خالل الفترة  
يف مجهورية الكونغو الدميقراطية، املنشأة عمال بالقرار  املتحدة
)، ضمن مجلة أمور، إقامة اتصال مـع اللجنـة   ١٩٩٩( ١٢٧٩

العسكرية املشتركة، وكـذلك مـع مجيـع أطـراف اتفـاق وقـف       
 ،)٢١٤(١٩٩٩ /يوليـه متوز ١٠إطالق النار املوقع يف لوسـاكا يف  

جــل تســهيل إيصــال املســاعدة اإلنســانية إىل املشــردين      مــن أ
  والالجئني واألطفال وغريهم من املتضررين.

  تنفيذ الوالية    
 /فرباير شـــــباط ٢٤املعقـــــودة يف  ٤١٠٤يف اجللســـــة   
 ١٧املـــؤرخ  العـــام األمـــنيإىل تقريـــر  اجمللـــس، أشـــار ٢٠٠٠
ومتصـــرفا مبوجـــب الفصـــل  ،)٢١٥(٢٠٠٠ الثاين/ينـــاير كـــانون

)، الــذي قــرر فيــه أن  ٢٠٠٠( ١٢٩١اعتمــد القــرار الســابع، 
تضـــطلع البعثـــة، ضـــمن مجلـــة أمـــور، وبالتعـــاون مـــع اللجنـــة 
العسكرية املشـتركة، باملهـام التاليـة: (أ) إقامـة اتصـال مسـتمر       

للقــوات العســكرية التابعــة جلميــع أطــراف   ةمــع املقــار امليدانيــ
اتفــاق وقــف إطــالق النــار واحلفــاظ عليــه؛ (ب) رصــد تنفيــذ  

تفاق وقف إطالق النار والتحقيق يف انتهاكات وقف إطـالق  ا
، اإلنسـان  حقـوق النار؛ (ج) تيسري املساعدة اإلنسانية ورصـد  

مع إيالء اهتمام خاص للفئـات الضـعيفة، وكـذلك العمـل مـع      
ــع أســرى احلــرب        ــراح مجي ــق إطــالق س ــى حتقي ــراف عل األط
ــع ســائر      ــق م ــاون الوثي ــات، بالتع واألســرى العســكريني والرف

وكــاالت واملنظمــات؛ (د) التعــاون الوثيــق مــع ميســر احلــوار ال

__________ 

)٢١٤ (S/1999/815.املرفق ، 

)٢١٥ (S/2000/30. 

الوطين؛ (هـ) نشر خرباء األعمال املتعلقة باأللغام لوضع خطـة  
خاصـــة بتلـــك األعمـــال وتنســـيق األنشـــطة. ومبوجـــب نفـــس 

أيضا أنه جيـوز للبعثـة أن تتخـذ اإلجـراءات      اجمللسالقرار، قرر 
بعة هلا وحسـبما  الضرورية، يف مناطق انتشار كتائب املشاة التا

وأفـراد   املتحـدة  األممترى، يف حدود قدراهتا، حلماية موظفي 
اللجنـة العســكرية املشـتركة، واملرافــق واملنشـآت واملعــدات يف    
املواقع املشـتركة، وكفالـة امـن وحريـة تنقـل أفرادهـا، ومحايـة        

  املدنيني الذين حيدق هبم هتديد بالعنف اجلسدي.
أيضـــــا  اجمللـــــس )، أذن٢٠٠٠( ١٢٩١ويف القـــــرار   

فـردا عسـكريا،    ٥ ٥٣٧بتوسيع البعثة لتشمل عددا يصـل إىل  
مراقـب علـى األقـل، أو أكثـر،      ٥٠٠مبن فيهم عدد يصـل إىل  

وما يلـزم مـن مـوظفي الـدعم املـدنيني يف جمـاالت مـن ضـمنها         
ــة  اإلنســـان حقـــوق ــانية، واإلعـــالم، ومحايـ ، والشـــؤون اإلنسـ

والـدعم اإلداري،  الطفل، والشؤون السياسـية، والـدعم الطـيب    
أن يوصي فورا بـأي احتياجـات مقبلـة     العام األمنيوطلب إىل 

  من القوات قد تلزم لتعزيز محاية القوة.
ــن       ــارير م ــالة وتق ــتنادا إىل رس ــنيواس ــام األم  ،)٢١٦(الع

جـــرى متديـــد واليـــة البعثـــة باســـتمرار مبوجـــب سلســـلة مـــن   
هى لفتـرات متنوعـة تصـل إىل سـنة واحـدة، انتـ       ،)٢١٧(القرارات

  .٢٠٠٤ /يوليهمتوز ٣٠آخرها يف 
 /حزيـــران ١٥) املـــؤرخ ٢٠٠١( ١٣٥٥ويف القـــرار   
علــــى املفهــــوم املســــتكمل    اجمللــــس، وافــــق  ٢٠٠١ يونيــــه

__________ 

)٢١٦ (S/2000/30, S/2000/766, S/2000/888, S/2000/1156, 

S/2001/572, S/2002/621 and S/2003/566. 

ــرارات ٢١٧(  ١٣٢٣ )، و٢٠٠٠( ١٣١٦ )، و٢٠٠٠( ١٢٩١) الق
)، ٢٠٠١( ١٣٥٥ )، و٢٠٠٠( ١٣٣٢ )، و٢٠٠٠(
 ١٤٩٣ )، و٢٠٠٣( ١٤٨٩ )، و٢٠٠٢( ١٤١٧ و
)٢٠٠٣.( 
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 ٨الـذي عرضـه األمـني العـام يف تقريـره املـؤرخ        )٢١٨(للعمليات
مبا يف ذلك، إنشاء عنصـر للشـرطة    ،)٢١٩(٢٠٠١حزيران/يونيه 

امــل لتنســيق عمليــات نــزع املدنيــة وقســم مدين/عســكري متك
ــوطن     ــادة إىل الـ ــاج واإلعـ ــادة اإلدمـ ــريح وإعـ ــالح والتسـ السـ

بــأن تقــدم،    وأذن يف ذلــك الصــدد للبعثــة  وإعــادة التــوطني،  
يتسق مع تقرير األمني العـام، املسـاعدة، عنـد الطلـب، ويف      مبا

حدود قدراهتا، يف التنفيذ املبكر، وعلـى أسـاس طـوعي، لـرتع     
أو تســـرحيها أو إعـــادة إدماجهـــا  ســـالح اجلماعـــات املســـلحة

 العـام  األمـني وطلـب إىل   إعادهتا للوطن أو إعـادة توطينـها،   أو
ــتم االنســحاب     أن ينشــر مــراقبني عســكريني يف املواقــع الــيت ي

. ومبوجب ذلـك القـرار، طلـب    منها مبكرا، بغية رصد العملية
توسـيع العنصـر املـدين يف البعثـة،      العـام  األمنيأيضا إىل  اجمللس
ني يف املناطق اليت ستنتشر فيهـا البعثـة مـوظفني لشـؤون     كي يع

حقوق اإلنسان، إلقامـة قـدرة لرصـد حقـوق اإلنسـان، فضـال       
  .عن موظفي الشؤون السياسية للمدنيني، والشؤون اإلنسانية

بــني مجهوريــة   )٢٢٠(ويف ضــوء توقيــع اتفــاق بريتوريــا     
ــة     ــدا بــني مجهوري ــدا، واتفــاق لوان ــة وروان  الكونغــو الدميقراطي
الكونغو الدميقراطية وأوغندا يف ما يتعلق بسـحب قواهتمـا مـن    

__________ 

كانون األول/ديسـمرب   ١٤) املؤرخ ٢٠٠٠( ١٣٣٢) يف القرار ٢١٨(
ــس  ٢٠٠٠ ــب اجملل ــام   إىل، طل ــني الع ــدم  أناألم ــس  إىليق اجملل

استعراضا لتنفيـذ واليـة البعثـة، مبـا يف ذلـك مفهومـا مسـتكمال        
 للعمليات.

)٢١٩ (S/2001/572. 

موجهــة إىل رئــيس   ٢٠٠٢آب/أغســطس   ٩) رســالة مؤرخــة  ٢٢٠(
ــم        ــدى األم ــا ل ــوب أفريقي ــدائم جلن ــل ال ــن املمث ــن م جملــس األم

ــدة ( ــذي مت    ، اS/2002/914املتحـ ــاق، الـ ــق االتفـ ــق). ويتعلـ ملرفـ
يف بريتوريــا، حبــل القــوات    ٢٠٠٢متوز/يوليــه  ٣٠توقيعــه يف 

موي املوجــودة يف انتراهــاإلاملســلحة الروانديــة الســابقة وقــوات 
  مجهورية الكونغو الدميقراطية.

 ١٥أدىل الــــرئيس يف  ،)٢٢١(مجهوريــــة الكونغــــو الدميقراطيــــة  
طلـب   ،)٢٢٢(اجمللـس ببيـان باسـم أعضـاء     ٢٠٠٢ /أغسطسآب

تقـدمي توصـيات عـن كيـف ميكـن للبعثـة،        العـام  األمنيفيه إىل 
املعنيـة، أن  من خالل التنسيق مع مجيع وكاالت األمم املتحدة 

ــؤولياهتما مبوجـــــب    ــرفني يف االضـــــطالع مبســـ ــاعد الطـــ تســـ
 العـام  األمـني ، قـدم  ٢٠٠٢ /سبتمربأيلول ١٠االتفاقات. ويف 

عمـال بـذلك الطلـب، أوصـى فيـه باضـطالع البعثـة         )٢٢٣(تقريرا
بــدور يف جمــال نــزع الســالح والتســريح واإلعــادة إىل الــوطن   

ـــ   ــالنظر ل ــاج. وبـ ــادة اإلدمـ ــادة التـــوطني وإعـ ــدور وإعـ ذلك الـ
بزيـادة القـوام العسـكري املـأذون      العـام  األمـني اجلديد، أوصى 

 ٤٦٥٣فــــرد. ويف اجللســــة  ٨ ٧٠٠بــــه للبعثــــة، ليصــــل إىل 
 اجمللــس، اعتمــد ٢٠٠٢ األول/ديســمرب كــانون ٤املعقــودة يف 

 األمـني )، الذي أحاط فيه علما بتقرير ٢٠٠٢( ١٤٤٥القرار 
  اء به.، وأذن بعملية النشر بناء على ما جالعام

موجهــة  ٢٠٠٣ /مــارسآذار ١٥ويف رســالة مؤرخــة   
ــيس  ــسإىل رئ ــن جمل ــب  ،)٢٢٤(األم ــنيطل ــام األم ــوة  نشــر الع ق

ــا،      ــة يف بوني ــة األمني ــدهور احلال ــة ت ــددة اجلنســيات ملواجه متع
ــة   ــو الدميقراطي ــة الكونغ ــة  مجهوري ــز البعث إىل أن يكــون ، وتعزي

باإلمكـــان نشـــر وحـــدة معـــززة بشـــكل كـــبري وتابعـــة لألمـــم 
ــرفا      ــرار، ومتصـ ــك القـ ــتنادا إىل ذلـ ــة. واسـ ــدة يف املنطقـ املتحـ

، اجمللـس ، أذن املتحـدة  األمـم مبوجب الفصل السابع من ميثاق 
ــرار   ــب القــ ــؤرخ ٢٠٠٣( ١٤٨٤مبوجــ  /مــــايوأيار ٣٠) املــ

بنشر قوة طوارئ مؤقتة متعـددة اجلنسـيات إىل غايـة    ، ٢٠٠٣
ة للمسامهة يف تثبيت الظـروف األمنيـ   ٢٠٠٣أيلول/سبتمرب  ١

__________ 

ــدا يف  ٢٢١( ــه يف لوانــ ــبتمرب  ٦) مت توقيعــ ــق ٢٠٠٢أيلول/ســ . ويتعلــ
الشــعبية األوغنديـــة   االتفــاق بســحب ســـحب قــوات الـــدفاع   

 .  وأوغنداوتطبيع العالقات بني مجهورية الكونغو الدميقراطية 

)٢٢٢ (S/PRST/2002/24. 

)٢٢٣ٍ (S/2002/1005. 

)٢٢٤ (S/2003/574. 
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. ومبوجـب ذلـك القـرار، أذن    وحتسني احلالة اإلنسانية يف بونيا
بنشر وحدة معززة لألمم املتحـدة يف   العام ألمنيأيضا ل اجمللس

بونيا، يف نطاق احلد األقصى العام املأذون بـه للبعثـة، ويطلـب    
إليــه أن يقــوم بــذلك يف موعــد أقصــاه أواســط آب/أغســطس    

٢٠٠٣.  
 ٢٠٠٣ /أغســــــطسآب ١٤ويف رســــــالة مؤرخــــــة   

بــأن  اجمللــس العــام األمــنيابلــغ  ،)٢٢٥(اجمللــسموجهـة إىل رئــيس  
األعمال التحضريية لكي تقوم البعثة بنشـر القـوة جتـري فعـال،     
غري أنه للمحافظة على السـالم واألمـن يف املنطقـة أثنـاء الفتـرة      
ــددة     ــوة املتعـ ــالنظر يف اإلذن للقـ ــى اجمللـــس بـ ــة، أوصـ االنتقاليـ

ة إىل قـوات البعثـة املنتشـرة يف بونيـا     اجلنسيات بتقـدمي املسـاعد  
وضواحيها، إذا ما طلبـت البعثـة ذلـك وإذا اقتضـت الظـروف      

  ذلك.
ــرار    ــد يف   )٢٠٠٣( ١٤٩٣ويف القـ ــذي اعتمـ  ٢٨الـ

لبعثـة  لالقـوة العسـكرية   بزيـادة   اجمللس، أذن ٢٠٠٣ /يوليهمتوز
بأن تسـاعد حكومـة   ، وأذن للبعثة فرد ١٠ ٨٠٠ليبلغ قوامها 

ة واالنتقــال يف نــزع ســالح وتســريح املقــاتلني  الوحــدة الوطنيــ
ــة نــزع     الكونغــوليني الــذين يقــررون طوعــا املشــاركة يف عملي

  .)٢٢٦(السالح والتسريح وإعادة اإلدماج
  مكتــــب األمــــم املتحــــدة لــــدعم بنــــاء الســــالم يف  - ١٠

   بيساو -غينيا 
 املتحـدة  األمـم ظـل مكتـب    املستعرضـة،  خالل الفتـرة   

ــاء الســالم يف غ  ــدعم بن ــا ل ــالقرار    -يني بيســاو، املنشــأ عمــال ب

__________ 

)٢٢٥ (S/2003/821. 

على التوصيات املتعلقة ببعثة منظمة األمم املتحـدة يف   لإلطالع) ٢٢٦(
ــة، انظــر ا   ــو الدميقراطي ــة الكونغ ــث   مجهوري ــر اخلــاص الثال لتقري

لألمـــني العـــام عـــن بعثـــة منظمـــة األمـــم املتحـــدة يف مجهوريـــة  
) وتقريــــر بعثــــة Corr.1و S/2003/566الكونغــــو الدميقراطيــــة  (

 ).S/2003/653الوسطى ( أفريقيامجهورية  إىلجملس األمن 

ــادة    .)٢٢٧()١٩٩٩( ١٣٢٣ يــوفر إطــار العمــل السياســي والري
ـــق      ــم املتحــدة وحتقيـــ ــة األم ـــطة منظوم ـــواءمة بــني أنشــــ للمـــ

بيسـاو يف غضـون الفتـرة االنتقاليـة املــــــؤدية       -تكاملها بغينيا 
يذ اتفـاق  إىل االنتخابات العامة والرئاسية. كما ظل ُيسهل تنف

أبوجــــا بالتعــــاون الوثيــــق مــــع األطــــراف املعنيــــة واجلماعــــة  
ــابع لتلــك     ــا وفريــق الرصــد الت االقتصــادية لــدول غــرب أفريقي

  اجلماعة ومع الشركاء الوطنيني والدوليني اآلخرين.
  تنفيذ الوالية  
مت تعيني ممثـل خـاص جديـد     املستعرضة، خالل الفترة  

 املتحـدة  األمـم ملكتـب   بيسـاو ورئـيس   -يف غينيا  العام ألمنيل
بيســاو مــن خــالل رســالتني     -لــدعم بنــاء الســالم يف غينيــا    

  .اجمللسورئيس  العام األمنيبني  )٢٢٨(متبادلتني
ــرة املستعرضــة،  و   ــب    خــالل الفت ــة املكت ــد والي مت متدي

 العـام  األمـني بـني   )٢٢٩(مخس مـرات مـن خـالل تبـادل الرسـائل     
  .اجمللسورئيس 
ــرة املستعرضــة، و   ــة املكتــب   خــالل الفت مت تنقــيح والي

ورئـيس   العـام  األمـني بـني   )٢٣٠(مرتني من خالل تبادل الرسـائل 
ــس ــة حتــ    اجملل ــن أجــل مواجه ــات يف   م ــد االنتخاب ــا بع ديات م
بيســاو، وتيســري احلــوار بــني مجيــع األطــراف الفاعلــة،  - غينيــا

  وتشجيع املصاحلة الوطنية.
  

__________ 

) أنشئ املكتب مـن خـالل رسـالتني متبـادلتني بـني األمـني العـام        ٢٢٧(
). ومبوجــب S/1999/233و S/1999/232(ورئــيس جملــس األمــن  

لقـــرار  تأييـــدهاجمللـــس جمـــددا  أكـــد)، ١٩٩٩( ١٢٣٣القـــرار 
  املكتب. إنشاءاألمني العام 

)٢٢٨ (S/2000/1180 وS/2000/1181.  
)٢٢٩ (S/2000/201  وS/2000/202 ؛S/2000/941 وS/2000/942 ؛

S/2001/960  وS/2001/961 ؛S/2002/916 وS/2002/917 ؛ 

S/2003/1096 وS/2003/1097.  

)٢٣٠ (S/2000/201  وS/2000/202؛S/2003/1096   وS/2003/1097.  
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  إثيوبيا وإريتريابعثة األمم املتحدة يف   - ١١
  كويننشاء والوالية والتاإل  
عقب اتفاق لوقـف إطـالق النـار بـني إثيوبيـا وإريتريـا         

 األمــنيواســتنادا إىل تقريــر  ،)٢٣١(٢٠٠٠ /يونيــهحزيران ١٨يف 
ــام ــؤرخ  العـ ــهحزيران ٣٠املـ ــذلك إىل  ،)٢٣٢(٢٠٠٠ /يونيـ وكـ

ــى حــد ســواء     ــن الطــرفني عل ــواردة م اعتمــد  ،)٢٣٣(الرســائل ال
ــته اجمللـــــس ــ ٤١٨١، يف جلســـ ــهمتوز ٣١ودة يف املعقـــ  /يوليـــ
)، الذي قـرر فيـه إنشـاء بعثـة     ٢٠٠٠( ١٣١٢، القرار ٢٠٠٠
، ٢٠٠١ /يوليـه متوز ٣١حىت  إثيوبيا وإريتريا يف املتحدة األمم

ــة      ــا مبوافقـ ــالم رهنـ ــة حلفـــظ السـ ــداد لعمليـ ــبيل اإلعـ ــى سـ علـ
  .)٢٣٤(اجمللس

 ١٣١٢ومتثلت والية البعثة، كمـا نـص عليهـا القـرار       
إقامة اتصال مـع الطـرفني واحملافظـة    (أ)  )، يف ما يلي:٢٠٠٠(

__________ 

ــايو  ٣٠) يف ٢٣١( ــني    ٢٠٠٠أيار/م ــات غــري مباشــرة ب ــدأت حمادث ، ب
الطرفني برئاسة وزير العدل يف اجلزائر واملبعوث اخلاص لرئيس 

يف اجلزائـر العاصـمة، وُتوجـت باتفـاق      األفريقيةمنظمة الوحدة 
ــة (وقـــــف األع ــال القتاليـــ ــانون  ١٢). ويف S/2000/601مـــ كـــ

، وقعت حكومتا إثيوبيـا وإريتريـا اتفـاق    ٢٠٠٠األول/ديسمرب 
)، الــذي اتفــق مبوجبــه الطرفــان  S/2000/1183الســالم الشــامل (

علــى وقــف األعمــال القتاليــة العســكرية بينــهما بصــورة هنائيــة، 
ــة وأن يقومــ   ا وأن حيتــرم الطرفــان اتفــاق وقــف األعمــال القتالي

منـها   أمـور بتنفيذه تنفيـذا تامـا. كمـا نـص االتفـاق علـى مجلـة        
ــدة للحــدود تســند إليهــا مهمــة تعــيني ورســم     إنشــاء ــة حماي جلن

احلدود املوروثـة مـن عهـد االسـتعمار، علـى أسـاس املعاهـدات        
ذات الصــــلة املربمــــة يف عهــــد االســــتعمار والقــــانون الــــدويل 

 الساري.

)٢٣٢ (S/2000/643. 

)٢٣٣ (S/2000/612  وS/2000/627.  
موجهـــة إىل األمـــني  ٢٠٠٠متوز/يوليـــه  ٧) يف رســـالة مؤرخـــة ٢٣٤(

اجمللس  أعضاء أيد)، S/2000/676العام من رئيسة جملس األمن (
 إىلبعثـة اسـتطالع واتصـال     إيفادقبل ذلك اقتراح األمني العام 

املنطقة ملناقشة مفهوم عمليات للبعثة مـع الطـرفني ومـع منظمـة     
 .يةاألفريقالوحدة 

ــذا االتصــال؛   ــى ه ــار العســكرية للطــرفني    (ب)  عل ــارة املق زي
والوحدات األخـرى يف مجيـع منـاطق تشـغيل البعثـة الـيت يـرى        

إنشــاء وتشــغيل (ج)  األمــني العــام أن مــن الضــروري زيارهتــا؛
اإلعـداد  (د)  اآللية الالزمة للتحقـق مـن وقـف أعمـال القتـال؛     

ــاق     إلنشــاء  ــا يف اتف ــة التنســيق العســكرية املنصــوص عليه جلن
  .وقف أعمال القتال

ــرار    ــس)، أذن ٢٠٠٠( ١٣١٢ويف القـ ــورة  اجمللـ بصـ
مــن املــراقبني العســكريني    ١٠٠ ا يصــل إىلمبدئيــة للبعثــة مبــ  

  .يلزم من موظفي الدعم املدنيني  وما
  تنفيذ الوالية  
مت تعـــيني املمثـــل اخلـــاص  خـــالل الفتـــرة املستعرضـــة،  

كمـا مت   ،)٢٣٦(وقائد قوة البعثة )٢٣٥(ثيوبيا وإريترياإل العام منيألل
مـن   )٢٣٧(تأكيد قائمة الدول املسامهة بقوات عسكرية يف البعثة

  .اجمللسورئيس  العام األمنيخالل رسائل متبادلة بني 
مت  ،)٢٣٨(العـام  األمـني واستنادا إىل التقارير املقدمـة مـن     

سبات لفتـرات إضـافية مـدة كـل     متديد والية البعثة يف سبع منا
  .٢٠٠٤ /مارسآذار ١٥آخرها حىت  ،)٢٣٩(منها ستة أشهر

بني إثيوبيـا  اتفاق وقف األعمال القتالية وعقب توقيع   
ــا ــمة يف   وإريتريـــــ ــر العاصـــــ ــهحزيران ١٨يف اجلزائـــــ  /يونيـــــ
ــام األمـــنيعـــرض  )٢٤٠(،٢٠٠٠  /آب ٩يف تقريـــر مـــؤرخ  العـ

__________ 

)٢٣٥ (S/2000/947  وS/2000/948. 

)٢٣٦ (S/2000/1037  وS/2000/1038. 

)٢٣٧ (S/2000/1018  وS/2000/1019. 

)٢٣٨ (S/2000/785, S/2001/202, S/2001/843, S/2002/245, 

S/2002/977, S/2003/257 and S/2003/858. 

ــرارات ٢٣٩(  ١٣٦٩ )، و٢٠٠١( ١٣٤٤ )، و٢٠٠٠( ١٣٢٠) الق
)، ٢٠٠٢( ١٤٣٤ )، و٢٠٠٢( ١٣٩٨ )، و٢٠٠١(
 ).٢٠٠٣( ١٥٠٧ )، و٢٠٠٣( ١٤٦٦  و

)٢٤٠ (S/2000/601. 
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ة البعثـة وحتديـد   مقترحات لتوسـيع واليـ   )٢٤١(٢٠٠٠ أغسطس
أن  العـام  األمـني هيكلها ومفهـوم عملياهتـا بالتفصـيل. واقتـرح     

 مراقبــــة وقــــف األعمــــال القتاليــــة؛ُتســــند إىل البعثــــة واليــــة 
ــة؛  و  املســـاعدة يف كفالـــة احتـــرام الطـــرفني لاللتزامـــات األمنيـ
مراقبــة مواقــع القــوات اإلثيوبيــة بعــد عمليــة إعــادة االنتشــار، و

بة مواقـع القـوات اإلريتريـة الـيت مـن      مراقو والتحقق من ذلك؛
 ؛املواقــعتلــك كيلــومترا مــن  ٢٥املقــرر أن تظــل علــى مســافة 

رئاســــة جلنــــة التنســــيق و ؛مراقبــــة املنطقــــة األمنيــــة املؤقتــــة و
ــكرية ــطالع    ؛ والعسـ ــة لالضـ ــاعدة التقنيـ ــيق املسـ ــدمي وتنسـ تقـ

ــة    ــانية يف املنطقـ ــراض اإلنسـ ــام لألغـ ــة باأللغـ باألنشـــطة املتعلقـ
. وجاء يف االقتراح أن البعثـة  ؤقتة واملناطق املتامخة هلااألمنية امل

ــة       ــة وإداري ــية وعســكرية وإعالمي ــن عناصــر سياس ــتتألف م س
. العـام  ألمـني ويرأسها ممثل ل وعنصر لألعمال املتعلقة باأللغام،

ــدَّ ــة ســ ر أن وق ــا   البعث ــوة عســكرية جممــوع قوامه تحتاج إىل ق
كتائــب  مراقبــا عســكريا، وثــالث ٢٢٠فــردا، منــهم  ٤ ٢٠٠

) ٢٠٠٠( ١٣٢٠ويف القـرار   مشاة ووحدات الدعم الالزمة.
واليـة البعثـة    اجمللـس ، وسَّـع  ٢٠٠٠ /سـبتمرب أيلول ١٥املؤرخ 

قوات يف إطار البعثة ينـاهز قوامهـا   بناء على ذلك، وأذن بنشر 
مراقبـا عسـكريا، حـىت     ٢٢٠فرد، مبن فيهم ما يناهز  ٤ ٢٠٠
 ذلـك القـرار أن   يف اجمللس. كما أكد ٢٠٠١آذار/مارس  ١٥

اتفاق وقف أعمال القتال يربط إهناء بعثة األمم املتحدة حلفـظ  
 -الســــالم بإمتــــام عمليــــة تعــــيني ورســــم احلــــدود اإلثيوبيــــة 

اإلريتريــة، وطلــب إىل األمــني العــام إبالغــه بصــفة منتظمــة مبــا  
  جيد يف حالة هذه املسألة.

 /آب ١٤) املـــــــؤرخ  ٢٠٠٢( ١٤٣٠ويف القـــــــرار    
ــة احلــدود   اجمللــسذن ، أ٢٠٠٢ أغســطس ــة مبســاعدة جلن للبعث
ــة  ــة -اإلثيوبي يف التنفيــذ الســريع والنظــامي لقــرار   )٢٤٢(اإلريتري

__________ 

)٢٤١ (S/2000/785. 

اإلريتريـــة عمـــال باالتفـــاق  - اإلثيوبيـــة) أنشــئت جلنـــة احلـــدود  ٢٤٢(
ــااملــربم بــني   ٢٠٠٠كــانون األول/ديســمرب   ١٢املــؤرخ   إثيوبي

يف  مبــا، تعــيني احلــدود وحبيــث تشــمل مــا يلــي مبفعــول فــوري 
إزالــة األلغــام يف املنــاطق الرئيســية دعمــا لعمليــة ترســيم    ذلــك

انيـة  تقدمي الدعم اإلداري واللوجسيت للمكاتـب امليد و احلدود،
  .)٢٤٣(للجنة احلدود

  الوسطى أفريقيايف مجهورية  املتحدة األممبعثة    - ١٢
ــة    ــمواصـــلت بعثـ ــدة األمـ ــا  املتحـ ــة أفريقيـ يف مجهوريـ

  )، اإلشـراف ١٩٩٨( ١١٥٩الوسطى، املنشـأة عمـال بـالقرار    
  

يف مجيــع األســلحة الــيت ُجمعــت  ةهنائيــبصــورة التصــرف علـى  
  هناء البعثة.، وذلك حىت إخالل برنامج نزع السالح

  إهناء الوالية ونقل املهام إىل بعثة جديدة  
ــرار    ــرين ٢٢) املـــــؤرخ ١٩٩٩( ١٢٧١يف القـــ  تشـــ

متديــد واليــة البعثــة حــىت   اجمللــس، قــرر ١٩٩٩ األول/أكتــوبر
ــباط ١٥ ــريع  ٢٠٠٠ /فرباير شــ ــال ســ ــة انتقــ ، هبــــدف كفالــ

صــوب عمليــة  الســالم فــظحل املتحــدة األمــموتــدرجيي لعمليــة 
ــة يف    .)٢٤٤(لتوطيــد الســالم ــاء علــى ذلــك، أهنيــت البعث  ١٥وبن

  ,٢٠٠٠ /فرباير شباط
يف مجهورية لدعم بناء السالم األمم املتحدة  مكتب  - ١٣

  الوسطى أفريقيا
  كويناإلنشاء والوالية والت  

__________ 

ــا ( ــا وأســندت)، S/2000/183وإريتري ــيني ورســ   إليه ــة تع م والي
ــد     ــة يف عهــ ــدات املربمــ ــا يف املعاهــ ــوص عليهــ ــدود املنصــ احلــ
االستعمار علـى أسـاس املعاهـدات ذات الصـلة املربمـة يف عهـد       

) والقــــانون الــــدويل ١٩٠٨و  ١٩٠٢و  ١٩٠٠االســــتعمار (
 الساري.   

ــره املــؤرخ   علــى توصــيات األمــ  لإلطــالع) ٢٤٣( ني العــام، انظــر تقري
 ).S/2002/744تريا (وإري إثيوبيابشأن  ٢٠٠٢متوز/يوليه  ١٠

 .١)، الفقرة ١٩٩٩( ١٢٧١) القرار ٢٤٤(
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يف مجهوريـة أفريقيـا    املتحـدة  األممعقب سحب بعثة   
لـدعم بنـاء السـالم يف     املتحـدة  األمـم الوسطى، أنشـئ مكتـب   

ملــدة  ٢٠٠٠ /فرباير شــباط ١٥وريــة أفريقيــا الوســطى يف مجه
 العــام األمــنيســنة واحــدة مــن خــالل رســالتني متبــادلتني بــني  

ــيس  ــسورئ ــن جمل ــرئيس باســم     .)٢٤٥(األم ــه ال ــان أدىل ب ويف بي
بقـرار   اجمللسرحب  ،)٢٤٦(٢٠٠٠ /فرباير شباط ١٠يف  اجمللس
  إنشاء املكتب.   العام األمني

ــب     ــة املكت ــت والي ــه احلكومــة     ومتثل ــا تبذل ــم م يف دع
االنتقاليـــة مـــن جهـــود لتوطيـــد الســـالم، وتشـــجيع املصـــاحلة   

وتيسـري تعبئـة الـدعم    الوطنية، وتعزيز املؤسسـات الدميقراطيـة،   
السياسي الـدويل واملـوارد ألغـراض الـتعمري الـوطين واإلنعـاش       

وتقـــرر أن يضـــم املكتـــب عـــددا صـــغريا مـــن      االقتصـــادي. 
ــة   املستشــارين العســكريني ومس  ــة ملتابع تشــاري الشــرطة املدني

اإلصـــالحات املتصـــلة بـــاألمن واملســـاعدة يف تنفيـــذ بـــرامج      
  .)٢٤٧(التدريب للشرطة الوطنية

  تنفيذ الوالية  
ــة،     ــرة املستعرضـ ــالل الفتـ ــيات   خـ ــتنادا إىل توصـ واسـ
متديـد واليـة املكتـب ألربـع      )٢٤٩(اجمللـس قـرر   ،)٢٤٨(العـام  األمني

 األول/ديســمرب كــانون ٣١فتــرات إضــافية، انتــهى آخرهــا يف 
٢٠٠٤.  

 األمــنياقتــرح  ،)٢٥٠(األمــن جملــسوعمــال بطلــب مــن    
تدابري  ،)٢٥١(٢٠٠١ /سبتمربأيلول ٢١، يف تقريره املؤرخ العام

__________ 

)٢٤٥ (S/1999/1235  وS/1999/1236. 

)٢٤٦ (S/PRST/2000/5.  
 .S/1999/35على مزيد من التفاصيل، انظر  لإلطالع) ٢٤٧(

)٢٤٨ (S/2000/943, S/2001/886, S/2002/929 and S/2003/889. 

)٢٤٩ (S/2000/944, S/PRST/2001/25, S/2002/930 and S/2003/890. 

)٢٥٠ (S/PRST/2001/18. 

)٢٥١ (S/2001/886. 

يف جمــاالت القضـــاء   ال ســيما خمتلفــة لتعزيــز واليــة املكتـــب،    
وتطــوير املؤسســات، وحتســني فعاليــة وســائل اإلنــذار املبكــر،   

 /سـبتمرب أيلول ٢٦بيان رئاسـي مـؤرخ   ويف  وحقوق اإلنسان.
  على الوالية املنقحة للمكتب. اجمللسوافق  ،)٢٥٢(٢٠٠١
  يف كوت ديفواراألمم املتحدة  بعثة  - ١٤

  كويناإلنشاء والوالية والت  
 /مـــايوأيار ١٣) املـــؤرخ ٢٠٠٣( ١٤٧٩يف القـــرار   
يف كـوت   املتحـدة  األممإنشاء بعثة  األمن جملس، قرر ٢٠٠٣
  .)٢٥٣(أولية مدهتا ستة أشهر لفترةديفوار 

وكانت والية البعثـة، علـى النحـو املنصـوص عليـه يف        
تيســـري تنفيـــذ األطـــراف )، تتمثـــل يف ٢٠٠٣( ١٤٧٩القـــرار 

اســــتكمال و ،)٢٥٤(ماركوســــي - ساإليفواريــــة التفــــاق لينــــا
عمليات القوات الفرنسـية وقـوات اجلماعـة االقتصـادية لـدول      

  .غرب أفريقيا
علــى أن  اجمللــس)، شــدد ٢٠٠٣( ١٤٧٩ويف القــرار   

مـن الضـباط    ٢٦يتألف فريق االتصـال العسـكري مبـدئيا مـن     
 ٥٠العســكريني، وعلــى أنــه جيــوز نشــر مــا يصــل عــددهم إىل 

ضابطا إضافيا بصورة تدرجيية حينما تسـمح الظـروف األمنيـة    
علــى إنشــاء فريــق مصــغر مــن املــوظفني لــدعم  ، ووافــق بــذلك

كـبري ضـباط االتصـال     تعـيني  . ومتاملمثل اخلـاص لألمـني العـام   

__________ 

)٢٥٢ (S/PRST/2001/25. 

 ٢٦على توصيات األمني العام، انظر التقريـر املـؤرخ    لإلطالع) ٢٥٣(
ــارس  ــوار (  ٢٠٠٣آذار/مـــ ــوت ديفـــ ــأن كـــ  S/2003/374بشـــ

  ).Add.1و Corr.1و
ــية   ٢٥٤( ــوى السياس ــت الق ــة) وقع ــاق  اإليفواري ــا اتف  - سلينــا مجيعه

ــاير    ــانون الثاين/ينـ ــي يف كـ ــالع. ٢٠٠٣ماركوسـ ــى  لإلطـ علـ
 .األول، املرفق S/2003/99التفاصيل، انظر 
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ــادلتني    ــة مــن خــالل رســالتني متب بــني  )٢٥٥(العســكريني يف البعث
  .اجمللسورئيس  العام األمني

  تنفيذ الوالية  
، اجمللــسمــدد  ،)٢٥٦(العــام األمــنيبنــاء علــى توصــيات    

 تشـــــرين  ١٣) املـــــؤرخ ٢٠٠٣( ١٥١٤مبوجـــــب القـــــرار  
ىت ، واليــــة املكتــــب ملــــدة أخــــرى حــــ ٢٠٠٣ الثــــاين/نوفمرب

  .  ٢٠٠٤ /فرباير شباط  ٤
  األمريكتان  

   بعثة األمم املتحدة للشرطة املدنية يف هاييت  - ١٥
بعثـة األمـم املتحـدة    واصلت  خالل الفترة املستعرضة، 

 ١٤١١، املنشـــأة عمـــال بـــالقرار   للشـــرطة املدنيـــة يف هـــاييت  
إضــــفاء )، تقـــدمي املســــاعدة إىل حكومـــة هــــاييت يف   ١٩٩٧(

  رطة الوطنية اهلايتية.الطابع املهنـي على الش
 تنفيذ الوالية  

  إهناء الوالية 
 /فرباير شـباط  ٢٥، يف تقريره املـؤرخ  العام األمنيأفاد   
ــه  )٢٥٧(،٢٠٠٠ ــع أنـ ــباطيف مطلـ ــعت ٢٠٠٠ /فرباير شـ ، ُوضـ

خطــط االنســحاب ألفــراد الشــرطة املدنيــة يف صــيغتها النهائيــة 
ــول       ــاهنم حبل ــادهتم إىل أوط ــتم إع ــع أن ت ــن املتوق  /ذارآ ١٥وم

 /مـارس آذار ١٥ويف بيـان رئاسـي مـؤرخ     )٢٥٨(.٢٠٠٠ مارس

__________ 

)٢٥٥ (S/2003/606  وS/2003/607. 

)٢٥٦ (S/2003/1069.  
)٢٥٧ (S/2000/150. 

. وكانــت البعثــة قــد خصصــت ٤٣، الفقــرة S/2000/150) انظــر ٢٥٨(
ملدنيـة للـدعم يف هـاييت.    عليها يف البعثـة ا  لإلبقاء األصولبعض 

ــع   ــن املتوقـ ــان مـ ــول    أنوكـ ــفية حبلـ ــة التصـ ــل عمليـ  ٣٠تكتمـ
  .٢٠٠٠حزيران/يونيه 

ــىن  ،)٢٥٩(٢٠٠٠ ــسأث ــى  اجملل ــنيعل ــام األم ــه بضــمان   الع لقيام
بعثة األمم املتحدة للشرطة املدنيـة يف  االنتقال على مراحل من 

    .)٢٦٠(إىل البعثة املدنية للدعم يف هاييت هاييت
  آسيا  

  أفغانستان دة يفلتقدمي املساعبعثة األمم املتحدة   - ١٦
  اإلنشاء والوالية والتكوين  
 /مـارس آذار ١٨املـؤرخ   العـام  األمـني بناء على تقريـر    
 ١٤٠١، مبوجــــب القــــرار األمــــن جملــــسقــــرر  ،)٢٦١(٢٠٠٢

بعثـة األمـم   ، إنشـاء  ٢٠٠٢ /مـارس آذار ٢٨) املؤرخ ٢٠٠٢(
دة أوليـــة تبلــــغ  املتحـــدة لتقـــدمي املســـاعدة يف أفغانســــتان ملـــ    

  شهرا.  ١٢
ــت   ــي:     وتألفـ ــا يلـ ــة ممـ ــة البعثـ ــام   (أ)واليـ ــاز املهـ إجنـ

ــم املتحــدة يف     ــق  االواملســؤوليات املســندة إىل األم ــاق املتعل تف
بالترتيبات املؤقتـة يف أفغانسـتان ريثمـا ُيعـاد إنشـاء املؤسسـات       

مبـــا فيهــا مــا يتصـــل مبســائل حقـــوق     ،)٢٦٢(احلكوميــة الدائمــة  
أيدها جملـس  اإلنسان وسيادة القانون واملسائل اجلنسانية واليت 

ــراره  ــاحلة (ب)  )؛٢٠٠١( ١٣٨٣األمـــن يف قـ تشـــجيع املصـ
والتقارب الوطنيني يف شىت أحناء أفغانستان، من خـالل الـدور   

__________ 

)٢٥٩ (S/PRST/2000/8. 

 ١٧املـــؤرخ  ٥٤/١٩٣) قـــررت اجلمعيـــة العامـــة، يف قرارهـــا    ٢٦٠(
البعثــة املدنيــة للــدعم يف  إنشــاء، ١٩٩٩كــانون األول/ديســمرب 

تحـدة للشـرطة املدنيـة يف    هاييت؛ ومت االنتقال مـن بعثـة األمـم امل   
آذار/مــارس  ١٦البعثــة املدنيــة للــدعم يف هــاييت يف     إىلهــاييت 
٢٠٠٠. 

)٢٦١ (S/2002/278. 

كــانون  ٥) مت توقيــه االتفــاق (اتفــاق بــون) يف بــون، أملانيــا، يف  ٢٦٢(
ــى   ٢٠٠١األول/ديســمرب  ــاق عل ــة  إنشــاء. ونــص االتف حكوم

كمـا نـص   مؤقتة عقب سـقوط حكـم حركـة الطالبـان،      أفغانية
انتخابـــــات عامـــــة  وإجـــــراءعلـــــى وضـــــع دســـــتور جديـــــد 

)S/2001/1154  .( 
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 الذي يضطلع به ممثلي اخلاص يف جمال بذل املساعي احلميـدة؛ 
ــة     (ج)  ــم املتحــدة يف جمــاالت اإلغاث ــع أنشــطة األم تنظــيم مجي

انستان حتت السـلطة العامـة   اإلنسانية واإلنعاش والتعمري يف أفغ
ــة واإلدارات    ــلطة املؤقتـ ــع السـ ــيق مـ ــاص، وبالتنسـ ملمثلـــي اخلـ

    .)٢٦٣(اخللف يف أفغانستان
 العــام ألمــنيمكتــب املمثــل اخلــاص ل  إىل  باإلضــافةو  

أن يكــون للبعثــة وعنصــر الــدعم اإلداري واللوجســيت، اقتــرح 
ــان”ذراعــان أو  ــل   “مكون ــرأس كــل مكــون نائــب للممث . وي
يكـون مسـؤوال مباشـرة أمـام      ،تبة أمني عام مساعداخلاص، بر

بالشــؤون  األولاملكــون ويعــىن العــام.  ألمــنيل مثــل اخلــاصامل
ــية ويتـــألف املكـــون األول يف املرحلـــة األوليـــة، مـــن   .السياسـ

موظفــا يف الشــؤون السياســية  ٤٠و  ٣٠جممــوع يتــراوح بــني 
، الدولية/الشؤون املدنيـة، يتواجـدون يف مقـر البعثـة يف كـابول     

أو ينشـــرون يف أفرقـــة صـــغرية (تضـــم أربعـــة مـــوظفي كحـــد  
ويعـــىن املكـــون الثـــاين  أقصـــى) يف كـــل مـــن املنـــاطق الســـبع.

ويف املرحلــــة األوىل، يتــــألف . اإلغاثــــة واإلنعــــاش والــــتعمريب
موظفـا دوليـا إمجـاال، متمركـزين      ٥٠املكون الثاين من حوايل 

لســـبعة يف مقـــر البعثـــة يف كـــابول، أو يف املكاتـــب اإلقليميـــة ا
د أيضـــا مـــوظفني دولـــيني يف حـــدود  العـــد ذلـــكوسيتضـــمن 

أفــراد يعملــون يف مرفــق إدارة املعلومــات والبيانــات شــبه    ١٠
ــوايل      املســتقل. ــة ح ــدعم يف البعث ــن  ١٠٠ويضــم مكــون ال م

املــوظفني الــدوليني العــاملني يف جمــال دعــم البعثــات، يرأســهم   
ــة مــد    ٥٠حــوايل  وكــان. ١-كــبري للمــوظفني اإلداريــني برتب

يف كـابول، مـع نشـر مـوظفني     يتمركـزون  موظفا لدعم البعثـة  
لدعم البعثة يف حدود سبعة أشخاص (مبن فـيهم أفـراد األمـن)    

    .)٢٦٤(يف كل مكتب من املكاتب اإلقليمية السبعة
  تنفيذ الوالية  

__________ 

)٢٦٣ (S/2002/278 ٢٠، الصفحة. 

)٢٦٤ (S/2002/278. 

 /آذار ١٨، يف تقريـــره املـــؤرخ العـــام األمـــنيأوصـــى   
ــارس ــاملني يف الو ب ،)٢٦٥(٢٠٠٣ مـــ ــدد العـــ ــادة عـــ ــدة زيـــ حـــ

االستشارية للشؤون العسكرية، ضـمن مكتـب املمثـل اخلـاص     
وبزيـادة عـدد العـاملني     يف البعثة، إىل ما جمموعه مثانية ضـباط؛ 

يف الوحدة االستشارية لشؤون الشرطة املدنيـة إىل مـا جمموعـه    
مستشـار لشـؤون    مثانية مستشارين لشؤون الشـرطة؛ وبإضـافة  

صــى بــأن يقــوم الســجون إىل مكتــب املمثــل اخلــاص. كمــا أو 
ــدعم      ــدمي الـ ــية، بتقـ ــؤون السياسـ ــين بالشـ ــون األول، املعـ املكـ
واملساعدة إىل احلكومـة يف التحضـري لالنتخابـات الوطنيـة، مبـا      
يف ذلك تسجيل الناخبني وتنسيق املسـاعدة الدوليـة، وهـو مـا     
يتطلب إنشاء قسم انتخـايب يرأسـه خـبري أقـدم ذو مسعـة دوليـة       

  يف املقاطعات.يدعمه فريق مناسب يف كابول و
 /مـارس آذار ٢٨) املؤرخ ٢٠٠٣( ١٤٧١ويف القرار   
، وأيــد العــام األمــنيبتوصــيات  األمــن جملــس، رحــب ٢٠٠٣

ــة      ــة. كمــا مــدد والي ــة يف البعث اقتراحــه بإنشــاء وحــدة انتخابي
 /مــارسآذار ٢٨شــهرا، حــىت  ١٢البعثــة لفتــرة إضــافية مــدهتا  

٢٠٠٤.  
  
يني يف حـــــدة العســـــكرفريـــــق مـــــراقيب األمـــــم املت  - ١٧

  وباكستان اهلند
خالل الفترة املستعرضـة، واصـلت بعثـة مـراقيب األمـم        

، املنشـأة عمـال بـالقرار    املتحدة العسكريني يف اهلند وباكسـتان 
مراقبة وقف إطالق النار بني اهلنـد وباكسـتان    )،١٩٤٩( ٤٧

ــرار جملـــس األ    ــتناداً إىل قـ ــمري اسـ ــامو وكشـ ــة جـ ــن يف واليـ مـ
٢٦٦()١٩٥١(  ٩١(.    

__________ 

)٢٦٥ (S/2003/333. 

مل يناقش اجمللس بشكل رمسي موضـوع فريـق    ١٩٧١) منذ عام ٢٦٦(
مراقيب األمم املتحدة العسكريني يف اهلند وباكستان الذي ميـول  

العاديـة لألمـم املتحـدة، دون احلاجـة إىل إجـراءات      من امليزانيـة  
 جتديد دورية.
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  ة مراقيب األمم املتحدة يف طاجيكستان بعث  - ١٨
خالل الفترة املستعرضـة، واصـلت بعثـة مـراقيب األمـم        

 ٩٦٨، املنشـــــأة عمـــــال بـــــالقرار املتحـــــدة يف طاجيكســـــتان
مراقبـــة اتفـــاق وقـــف إطـــالق النـــار بـــني حكومـــة  )،١٩٩٤(

  طاجيكستان واملعارضة الطاجيكية املتحدة.
  

  ديدةونقل املهام إىل بعثة ج الوالية إهناء  
 /مـارس آذار ١٤، يف تقريره املـؤرخ  العام األمنيأشار   
بــإجراء أول انتخابــات برملانيــة متعــددة     إىل أنــه  ،)٢٦٧(٢٠٠٠

ــرة      ــهاء الفتـ ــى االنتـ ــك علـ ــتان، توشـ ــزاب يف طاجيكسـ األحـ
ــاق      ــرار الســالم والوف ــام إلق ــة املتوخــاة يف االتفــاق الع االنتقالي

تـهاء العمليـة   ، وتوشـك أيضـا علـى االن   نالوطين يف طاجيكستا
ــتان     ــدة يف طاجيكسـ ــم املتحـ ــراقيب األمـ ــة مـ ــئت بعثـ الـــيت أنشـ

ــدعمها ــد أوصــى ب ل ــذلك، فق ــهاء   . ول ــدى انت ــة ل ســحب البعث
ــها يف  ــايو ١٥واليتـــ ــرار   ٢٠٠٠ أيار/مـــ ــا للقـــ  ١٢٧٤وفقـــ

. ويف ١٩٩٩ الثــــاين/نوفمرب تشــــرين ١٢) املــــؤرخ ١٩٩٩(
 و/مـاي أيار ١٢ و )٢٦٨(/مـارس آذار ٢١بيانني رئاسيني مؤرخني 

كمـا  بعثة الاعتزام األمني العام سحب  اجمللسأيد  ،)٢٦٩(٢٠٠٠
ينتظـر مـن األمـني العـام أن يبلغـه بنتـائج        هو مقرر، وذكـر أنـه  

املشاورات اجلارية مع حكومة طاجيكستان بشـأن إسـناد دور   
ــهاء       ــد انت ــده بع ــاء الســالم وتوطي ــة بن ــم املتحــدة يف مرحل األم

  .الصراع
ــة    ــاز واليـ ــة بن وعقـــب اجنـ ــا يف البعثـ ــاح، مت إهناؤهـ جـ

ــايوأيار ١٥ ــد     ٢٠٠٠ /م ــها. وأنشــئ بع ــهاء واليت ــا النت ، وفق
لبنــاء الســالم يف طاجيكســتان يف  مكتــب األمــم املتحــدةذلــك 

  .٢٠٠٠ /يونيهحزيران  ١

__________ 

)٢٦٧ (S/2000/214. 

)٢٦٨ (S/PRST/2000/9.  
)٢٦٩ (S/PRST/2000/17. 

  طاجيكستان املتحدة لبناء السالم يفمكتب األمم   - ١٩
  اإلنشاء والوالية والتكوين  
ســـتان، يف طاجيك املتحـــدة األمـــمقبـــل ســـحب بعثـــة   
، ٢٠٠٠ /مـايو أيار ٥، يف تقريـره املـؤرخ   العـام  األمـني أوصى 

بإنشاء مكتب لبناء السالم يف طاجيكستان. ويف بيـان رئاسـي   
عـــن تقـــديره  اجمللـــس، أعـــرب ٢٠٠٠ /مـــايوأيار ١٢مـــؤرخ 

ــام ألمــنيل ــالغ   الع ــه إب ــسالعتزام ــق إنشــاء وعمــل   اجملل بطرائ
تـهاء الصـراع يف   لبناء السالم بعـد ان  املتحدة ألمممكتب تابع ل

طاجيكستان، لتوطيد السالم وتعزيز الدميقراطية. وبعد ذلـك،  
لبنـاء السـالم يف طاجيكسـتان مـن      أنشئ مكتب األمم املتحدة

ــني     ــادلتني ب ــالتني متب ــنيخــالل رس ــام األم ــيس  الع ــسورئ  جمل
ــرة أو )٢٧٠(األمــــن ــارا مــــن   لفتــ ــام واحــــد اعتبــ ــدهتا عــ ــة مــ ليــ

  .٢٠٠٠حزيران/يونيه   ١
تـوفري اإلطـار   املكتب الوالية التالية: (أ)  وأُسندت إىل  

والقيادة على الصعيد السياسي ألنشطة بناء السالم بعد انتـهاء  
، مبـا  الصراع الـيت تضـطلع هبـا منظومـة األمـم املتحـدة يف البلـد       

دعم اجلهـود الـيت يبـذهلا املنسـق املقـيم ومنظومـة األمـم        يشمل 
ل تشـجيع  املتحدة، مبا فيها مؤسسـات بريتـون وودز، مـن أجـ    

األخذ بنهج متكامل يف وضع وتنفيذ بـرامج بنـاء السـالم بعـد     
ــوطين،       ــار الـ ــق اإلعمـ ــدف إىل حتقيـ ــيت هتـ ــراع الـ ــهاء الصـ انتـ
واالنتعاش االقتصـادي، وختفيـف حـدة الفقـر، وكفالـة احلكـم       

تعبئة الدعم الدويل، بالتعاون الوثيـق مـع الفريـق    (ب)  السليم؛
ــن أجـــ    ــدة، مـ ــم املتحـ ــابع لألمـ ــري التـ ــربامج  القطـ ــذ الـ ل تنفيـ

املســــتهدفة الــــيت تبتغــــي تعزيــــز ســــيادة القــــانون، وتســــريح  
العســـكريني، ومجـــع األســـلحة طوعـــا، وهتيئـــة فـــرص العمـــل  

ــة ؛ (ج) للمحــاربني الســابقني غــري النظــاميني  املســاعدة يف هتيئ
 بيئة متكـن مـن ترسـيخ السـالم والدميقراطيـة وسـيادة القـانون؛       

ياســية وممثلــي اجملتمــع  االتصــال باحلكومــة واألحــزاب الس (د) 
__________ 

)٢٧٠ (S/2000/518  وS/2000/519. 
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املدين اآلخرين من أجل توسيع قاعـدة توافـق اآلراء واملصـاحلة    
  .)٢٧١(على الصعيد الوطين

 ،٢-برتبـة مـد   العـام  ألمنيممثل ل وتوىل رئاسة املكتب  
يســـاعده فريـــق صـــغري مـــن املـــوظفني الفنـــيني املعيـــنني دوليـــا  

  .)٢٧٢(وموظفي الدعم
  تنفيذ الوالية  
ومـن خـالل تبـادل للرسـائل      عرضة،خالل الفترة املست  

، مت متديـد واليـة املكتـب    األمـن  جملسورئيس  العام األمنيبني 
 /حزيـران  ١ثالث مرات ملـدة سـنة واحـدة، انتـهى آخرهـا يف      

  .)٢٧٣(٢٠٠٤ يونيه
اسي ــــــــــدة السيـــــــــــــم املتحــــــــــــب األمـــــــــــمكت  - ٢٠

  بوغانفيل يف
  اإلنشاء والوالية والتكوين  
مكتب األمم املتحدة واصل  املستعرضة،خالل الفترة   

فريـــق مراقبـــة العمـــل باالشـــتراك مـــع  السياســـي يف بوغانفيـــل
السـالم واألمـن   املتعلـق ب  اتفاق لنكـولن السالم يف مراقبة تنفيذ 
ــل  ــة يف بوغانفي أنشــطة  يف ذلــك مبــا ،)٢٧٤(واتفــاق أراوا والتنمي

عـن  فريق مراقبة السـالم يف مـا يتعلـق بواليتـه، وتقـدمي تقـارير       
ذلك؛ ورئاسة اللجنـة االستشـارية لعمليـة السـالم؛ واملسـاعدة      

  .)٢٧٥(يف ما تتفق عليه األطراف من جماالت أخرى
  تنفيذ الوالية  

__________ 

)٢٧١ (S/2000/518. 

 ) املرجع نفسه.٢٧٢(

)٢٧٣ (S/2001/445, S/2001/446, S/2002/501, S/2002/502, 

S/2003/542 and S/2003/543. 

النار بني الطرفني. انظر  إطالق) يتعلق اتفاق أراوا بطرائق وقف ٢٧٤(
S/1998/506.املرفق ، 

املكتب مـن خـالل رسـالتني متبـادلتني بـني األمـني العـام         أنشئ) ٢٧٥(
  ).S/1998/507و  S/1998/506ورئيس جملس األمن (

مت متديــد واليــة املكتــب يف  خــالل الفتــرة املستعرضــة،  
 العــام األمــنيثــالث مناســبات مــن خــالل رســائل متبادلــة بــني 

دة كـــل منـــها لفتـــرات إضـــافية مـــ )٢٧٦(األمـــن جملـــسورئـــيس 
 األول/ديســـمرب  كـــانون  ٣١شـــهرا، انتـــهى آخرهـــا يف    ١٢

٢٠٠٣.  
ــة     ــالة مؤرخـــ ــرين ٢٢ويف رســـ ــوبر تشـــ  األول/أكتـــ
 سيضـطلع  املكتـب بـأن   اجمللـس  العـام  األمـني ابلغ  ،)٢٧٧(٢٠٠١

ــام إضــافية يف جمــال مجــع األســلحة    ــا   مبه ــها وفق ــتخلص من وال
  .)٢٧٨(للجزء هاء من اتفاقية بوغانفيل للسالم

  
  إىل بعثة جديدة املهام ء الوالية ونقلإهنا  
ــاء علــى توصــيات      اجمللــسوافــق  ،)٢٧٩(العــام األمــنيبن

 األول/ كـــانون ٣١علـــى متديـــد أخـــري لواليـــة املكتـــب حـــىت 
  .٢٠٠٣ ديسمرب

 األول/ديســـــمرب كـــــانون ١٩ويف رســـــالة مؤرخـــــة   
أنــه  العــام األمــنيأفــاد  ،)٢٨٠(اجمللــسموجهــة إىل رئــيس  ٢٠٠٣

بابوا غينيا اجلديدة، فإنه يعتزم إنشاء بعثـة   وفقا لطلب حكومة
مــراقبني صــغرية لألمــم املتحــدة يف بوغانفيــل ملتابعــة األوضــاع  
ملــدة ســتة أشــهر، لكــي تفــرغ مــن املهــام املتبقيــة للمكتــب         
وتســاعد جهــود األطــراف خــالل الفتــرة االنتقاليــة املؤديــة إىل  

 كـــــانون ٢٣إجـــــراء االنتخابـــــات. ويف رســـــالة مؤرخـــــة    

__________ 

)٢٧٦ (S/2000/1139 و S/2000/1140 ؛S/2001/1202 
 .  S/1999.1380و  S/2002/1379؛  S/2001/1203  و

)٢٧٧ (S/2001/988. 

  ، الضميمة الثانية.S/2001/988) انظر ٢٧٨(
)٢٧٩ (S/2002/1379. 

)٢٨٠ (S/2003/1198. 
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 األمــنيإىل  اجمللــسموجهــة مــن رئــيس  ٢٠٠٣ ســمرباألول/دي
  .العام األمنيعلما بنية  اجمللسأحاط  )٢٨١(،العام
ـــاألمإدارة   - ٢١ ـــاملتح مـــــــــ ــة فـــــــ  دةـــــــــ ي ـاالنتقاليـــــ

  الشرقية تيمور
ــلت إدارة    ــمواصـ ــدة األمـ ــور   املتحـ ــة يف تيمـ االنتقاليـ

)، ضـمن مجلـة   ١٩٩٩( ١٢٧٢الشرقية، املنشأة عمال بالقرار 
ر، إدارة إقليم تيمور الشـرقية، وممارسـة السـلطة التشـريعية     أمو

والتنفيذية خالل الفترة االنتقالية، وتقدمي الـدعم لبنـاء قـدرات    
  احلكم الذايت لتيمور الشرقية.

  تنفيذ الوالية  
ــارير     ــى تقـ ــاء علـ ــنيبنـ ــام األمـ ــرر  )٢٨٢(،العـ ــسقـ  اجمللـ
ــرتني، ــرة املستعرضــة    )٢٨٣(م ــد واليــة اإل خــالل الفت  دارة، متدي

 /مـــايوأيار ٢٠لفتـــرات إضـــافية، انتـــهى آخرهـــا يف االنتقاليــة  
  ، وهو تاريخ استقالل تيمور الشرقية.  ٢٠٠٢

  إهناء الوالية  
ــة    ــسيف جلســ ــودة يف  ٤٢٤٤ اجمللــ ــانون ٦املعقــ  كــ

باســم أعضــاء  )٢٨٤(، أدىل الــرئيس ببيــان٢٠٠٠ األول/ديســمرب
 جملـس ر بعثـة  التوصيات الواردة يف تقري اجمللس، أيد فيه اجمللس
 تشـــرين ٢١إىل تيمـــور الشـــرقية وإندونيســـيا املـــؤرخ   األمـــن

ــاين/نوفمرب ــه     ،)٢٨٥(٢٠٠٠ الث ــا رأت مشــريا بصــفة خاصــة إىل م
البعثة من احلاجة إىل وجود دويل قوي يف تيمور الشـرقية بعـد   

  االستقالل.

__________ 

)٢٨١ (S/2003/1199. 

)٢٨٢ (S/2001/42  وS/2002/80. 

 ).٢٠٠٢( ١٣٩٢ )، و٢٠٠١( ١٣٣٨) القراران ٢٨٣(

)٢٨٤ (S/PRST/2000/39. 

)٢٨٥ (S/2000/1105. 

ــؤرخ      ــان رئاســي م ــوبر تشــرين ٣١ويف بي  األول/أكت
ــد  ،)٢٨٦(٢٠٠١ ــسأي ــراح ا اجملل ــإعالن   اقت ــية ب ــة التأسيس جلمعي

. ويف ذلك البيـان، أحـاط   ٢٠٠٢ /مايوأيار ٢٠االستقالل يف 
بضــرورة متديــد  )٢٨٧(العــام األمــنيأيضــا علمــا مبالحظــة  اجمللــس

واليــة اإلدارة االنتقاليــة حــىت االســتقالل، وأيــد خطتــه لتعــديل 
ــابقة    ــهر السـ ــها خـــالل األشـ ــة وهيكلـ ــم اإلدارة االنتقاليـ حجـ

  لالستقالل.
ــاير كــانون ٣١ ويف   ــس، اعتمــد ٢٠٠٢ الثاين/ين  اجملل
 األمـــني ة توصـــي)، الـــذي أيـــد فيـــه   ٢٠٠٢( ١٣٩٢القـــرار 
 /مــايوأيار ٢٠دارة االنتقاليــة حــىت اإلبتمديــد واليــة  )٢٨٨(العــام

. ويف ذلـــك تيمـــور الشـــرقية موعـــد اســـتقالل، وهـــو ٢٠٠٢
إىل احلصـول علـى مزيـد    أيضـا أنـه يتطلـع     اجمللـس القرار، ذكر 

راحات احملددة من األمـني العـام بشـأن واليـة وهيكـل      من االقت
بعثة خلـف تابعـة لألمـم املتحـدة بعـد االسـتقالل، قبـل موعـد         

  .االستقالل بشهر على األقل
ــة ٢٠٠٢( ١٣٩٢ووفقــا للقــرار     إدارة)، أهنيــت والي

ــة يف تيمــور الشــرقية    /مــايوأيار ٢٠يف  األمــم املتحــدة االنتقالي
٢٠٠٢.    
املتحــــــدة لتقــــــدمي الــــــدعم يف   م ة األمــــــــــــــــبعث  - ٢٣

   الشرقية تيمور
  اإلنشاء والوالية والتكوين  
 /مـــايوأيار ١٧) املـــؤرخ ٢٠٠٢( ١٤١٠يف القـــرار   
أيــار/مايــــو   ٢٠أن ينشئ، اعتبــــارا مـن   اجمللس، قرر ٢٠٠٢
ــدهتا   ٢٠٠٢ ـــرة أوىل م ــم املتحــدة     ١٢ولفت ــة األم ــهرا، بعث ش

  .لتقدمي الدعم يف تيمور الشرقية
__________ 

)٢٨٦ (S/PRST/2001/32. 

 .S/2001/983) انظر ٢٨٧(

 .S/2002/80) انظر ٢٨٨(
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ــرار وتضــم   ــيت  ٢٠٠٢( ١٤١٠ن الق ــة ال ــة البعث ) والي
ــت يف  ــية    متثلــ ــة األساســ ــهياكل اإلداريــ ــاعدة للــ ــدمي املســ تقــ

أن تتــوفر لتيمــور الشــرقية أســباب البقــاء   أجــلالضــرورية مــن 
تـأمني إنفـاذ القـانون والسـالمة العامـة      و واالستقرار السياسـي؛ 

بصورة مؤقتة وتقدمي املساعدة يف إنشاء جهاز إلنفـاذ القـانون   
اإلسـهام يف  و يف تيمور الشرقية، دائرة شـرطة تيمـور الشـرقية؛   

ومبوجـب   .صون األمن اخلارجي والداخلي يف تيمـور الشـرقية  
يف إطـار الفصـل السـابع    أيضا للبعثة،  اجمللسذلك القرار، أذن 

من ميثاق األمم املتحدة، باختاذ اإلجراءات الالزمة، طيلة فترة 
  .واليتها، لتحقيق واليتها

، وأن العـام  ألمـني أن يرأس البعثة ممثـل خـاص ل   وتقرر  
عنصــر مــدين يضــم مكتــب املمثــل اخلــاص لألمــني  مــن  تتــألف

العــام مــع جهــات تنســيق تعــىن بالشــؤون اجلنســانية وبفــريوس  
لـدعم املـدين مؤلـف مـن     لنقص املناعة البشرية/اإليدز، وفريـق  

موظف يشـغلون الوظـائف األساسـية،     ١٠٠عناصر تصل إىل 
عنصـر  و قـوق اإلنسـان؛  حلئم اخلطـرية، ووحـدة   لجـرا لووحدة 

عنصـر عسـكري   و ضـابطا؛  ١ ٢٥٠شرطة مدنية يضم مبدئيا 
ــه األساســي يصــل إىل   ــيهم   ٥ ٠٠٠قوام ــدي مبــن ف  ١٢٠جن

  .مراقبا عسكريا
  تنفيذ الوالية  
 /مـــايوأيار ١٩) املـــؤرخ ٢٠٠٣( ١٤٨٠يف القـــرار   
  .٢٠٠٤ /مايوأيار ٢٠والية البعثة حىت  اجمللس، مدد ٢٠٠٣

، يف القــرار اجمللــس، قــرر ٢٠٠٣ /أبريلنيســان ٤ويف   
ــوام عنصــر الشــرطة يف   )، ٢٠٠٣( ١٤٧٣ تعــديل تشــكيل وق

 .)٢٨٩(ألمـني العـام  االبعثة واجلدول الزمين لتقليصـه وفقـا لتقريـر    
 تضــم البعثــة أيضــا، ضــمن مجلــة أمــور،  إىل ذلــك، باإلضــافةو

 هاتشــديد، وتزيــد مــن وحــدة مشــكلة دوليــا ملــدة عــام واحــد 
ــانون     ــوق اإلنســان وســيادة الق ــى عنصــري حق . ومبوجــب عل

تعـديل اجلـدول الـزمين لتقلـيص     أيضا  اجمللسذلك القرار، قرر 
__________ 

)٢٨٩ (S/2003/243. 

ــانون      ــة يف كـــ ــرة املنتهيـــ ــة للفتـــ ــكري للبعثـــ ــر العســـ العنصـــ
آذار/مـارس   ٢٨وفقا للرسالة املؤرخـة   ٢٠٠٣األول/ديسمرب 

املوجهة إىل أعضاء جملس األمن من وكيل األمـني   )٢٩٠(٢٠٠٣
  .عام لعمليات حفظ السالمال

  أوروبا  
  قوة األمم املتحدة حلفظ السالم يف قربص   - ٢٣

، واصلت قـوة األمـم املتحـدة    املستعرضةخالل الفترة   
ــربص  ــالم يف قــ ــظ الســ ــالقرار  حلفــ ــال بــ ــأة عمــ  ١٨٦، املنشــ

أن تبــذل قصــارى جهــدها  املتمثلــة يفأداء واليتــها  )،١٩٦٤(
قـام   ،)٢٩١(ر مـن األمـني العـام   على تقاريبناء و ملنع جتدد القتال.

واليــة بتمديــد  ،)٢٩٢(، يف مثــاين مناســباتبشــكل متــوالاجمللــس 
آخرهـا   ىمدة كل منها ستة أشـهر، انتـه   إضافيةالبعثة لفترات 

  .٢٠٠٤حزيران/يونيه  ١٥يف 
  مراقيب األمم املتحدة يف جورجيا بعثة  - ٢٤

، واصـلت بعثـة مـراقيب األمـم     املستعرضـة خالل الفترة   
 )،١٩٩٣( ٨٥٨، املنشــأة عمــال بــالقرار حــدة يف جورجيــااملت

التحقق من االمتثـال التفـاق وقـف إطـالق النـار بـني حكومـة        
ــق يف    ــا، والتحقيـ ــة يف جورجيـ ــلطات األخبازيـ ــا والسـ جورجيـ

، وتســوية بوقوعهــاانتــهاكات االتفــاق املبلــغ عنــها أو املــدعى  
  املسامهة يف تسويتها.  تلك األحداث أو

  
__________ 

 ٢٠٠٣نيســان/أبريل  ٣اجمللــس يف رســالة مؤرخــة  إىل) أحيلــت ٢٩٠(
ــدائم للمملكــة      ــل ال ــيس جملــس األمــن مــن املمث موجهــة إىل رئ

تحـدة  الشمالية لدى األمـم امل  أيرلنداواملتحدة لربيطانيا العظمى 
)S/2003/379.(املرفق ،  

)٢٩١( S/2000/496, S/2000/1138, S/2001/534, S/2001/1122, 

S/2002/590, S/2002/1243, S/2003/572 and S/2003/1078. 

ــرارات ٢٩٢(  ١٣٥٤ )، و٢٠٠٠( ١٣٣١ )، و٢٠٠٠( ١٣٠٣) الق
)، ٢٠٠٢( ١٤١٦ )، و٢٠٠١( ١٣٨٤ )، و٢٠٠١(
 ١٥١٧ )، و٢٠٠٣( ١٤٨٦ )، و٢٠٠٢( ١٤٤٢ و
)٢٠٠٣.( 



مرجع ممارسات جملس األمن
 

 

11-21843 214 
 

 تنفيذ الوالية  
بنـــاء علـــى  )٢٩٣(مثانيـــة قـــرارات األمـــن جملـــساعتمـــد   

ــام األمــنيتوصــيات  ــرات    ،)٢٩٤(الع ــة لفت ــة البعث ــا والي مــدد فيه
 كـانون  ٣١إضافية مدة كل منها ستة أشهر، انتهى آخرها يف 

  .٢٠٠٤ الثاين/يناير
ــرار    ــد  ،)٢٩٥( )٢٠٠٣( ١٤٩٤ويف القــــ  اجمللــــــسأيــــ

ــواردة يف تقريــره املــ  العــام األمــنيتوصــيات   /متــوز ٢١ؤرخ ال
ــه ــة قوامــه   بإضــافة  ٢٠٠٣ يولي  ٢٠عنصــر مــن الشــرطة املدني

ضــابطا للبعثــة للقيــام، ضــمن مجلــة أمــور، بتعزيــز قــدرهتا علــى 
ــها، و   ــام واليت ــذ مه ــة األوضــاع    ال ســيماتنفي املســامهة يف هتيئ

املالئمـــــة لعـــــودة املشـــــردين داخليـــــا والالجـــــئني يف أمـــــان  
  .)٢٩٦(وبكرامة
  دة يف البوسنة واهلرسك بعثة األمم املتح  - ٢٥

ــة األمــم املتحــدة يف البوســنة واهلرســك،     واصــلت بعث
ــالقرار   ــأة عمـــال بـ ــة مـــن قـــوة  ١٩٩٥( ١٠٣٥املنشـ ) واملؤلفـ
إنفـاذ  تنفيـذ إصـالح وكـاالت    ، مدين الشرطة الدولية ومكتب

وإعـــادة هيكلتـــها يف البوســـنة واهلرســـك، واإلســـهام  القـــانون
ــز ســيادة القــانون يف الب  وســنة واهلرســك، علــى  بــذلك يف تعزي

االتفــاق اإلطــاري العــام للســالم يف  النحــو املنصــوص عليــه يف 
    .)٢٩٧(البوسنة واهلرسك

__________ 

ــرارات ٢٩٣(  ١٣٣٩ )، و٢٠٠٠( ١٣١١ )، و٢٠٠٠( ١٢٨٧) الق
)، ٢٠٠٢( ١٣٩٢ )، و٢٠٠١( ١٣٦٤ )، و٢٠٠١(
 ١٤٩٤ )، و٢٠٠٣( ١٤٦٢ )، و٢٠٠٢( ١٤٢٧ و
)٢٠٠٣.( 

)٢٩٤ (S/2000/39, S/2000/697, S/2001/59, S/2001/713, S/2002/88, 

S/2002/742, S/2003/39 and S/2003/751. 

 .١٧)، الفقرة ٢٠٠٣( ١٤٩٤قرار ) ال٢٩٥(

)٢٩٦ (S/2003/751 ٣٠، الفقرة. 

بالواليــات  ) جــرى التفــاوض علــى االتفــاق يف دايتــون، أوهــايو  ٢٩٧(
كــانون األول/ديســمرب  ١٤، ومت توقيعــه يف بــاريس يف املتحــدة

 تنفيذ الوالية  
مـدد اجمللـس واليـة     ،)٢٩٨(األمـني العـام   تقاريربناء على   

لفترات خمتلفـة، انتـهى    )٢٩٩(مبوجب سلسلة من القراراتالبعثة 
  .٢٠٠٢ األول/ديسمرب كانون ٣١آخرها يف 

  إهناء الوالية ونقل املهام إىل بعثة جديدة  
ــرار    ــؤرخ ٢٠٠٢( ١٣٩٦يف القـ ــارسآذار ٥) املـ  /مـ
بقبــول اهليئــة التوجيهيــة جمللــس تنفيــذ   اجمللــس، رحــب ٢٠٠٢
للعــرض الــذي تقــدم  ٢٠٠٢شــباط/فرباير  ٢٨يف  )٣٠٠(الســالم

 ١بــه االحتاد األورويب إليفاد بعثة شرطة تابعة لـه اعتبـارا مـن    
__________ 

١٩٩٥ )S/1995/999 .(ذلــك  إىل اإلشــارةمــن املعتــاد  وأصــبح
 .“اتفاق دايتون”االتفاق باسم 

)٢٩٨( S/2000/529, S/2001/571 and S/2002/618. 

ــرارات ٢٩٩(  ١٤١٨ )، و٢٠٠١( ١٣٥٧ )، و٢٠٠٠( ١٣٠٥) الق
)، ٢٠٠٢( ١٤٢١ )، و٢٠٠٢( ١٤٢٠ )، و٢٠٠٢(
). وجـــــاء التمديـــــد  ٢٠٠٢( ١٤٢٣ )، و٢٠٠٢( ١٤٣٣ و

 ٢٠٠٢كــانون األول/ديســمرب  ٣١لواليــة البعثــة حــىت  األخــري
ــرار   ــب القــ ــؤرخ ٢٠٠٢( ١٤٢٣مبوجــ ــه  ١٢) املــ متوز/يوليــ

) يف نفــس اليــوم، ٢٠٠٢( ١٤٢٢بعــد اعتمــاد القــرار  ٢٠٠٢
وهو القرار الـذي طلـب فيـه اجمللـس، اتسـاقا مـع أحكـام املـادة         

من نظام روما األساسي، أن متتنع احملكمة اجلنائيـة الدوليـة    ١٦
، عــن ٢٠٠٢متوز/يوليـه   ١ملـدة اثـين عشـر شـهرا، اعتبـارا مـن       

ــة إجــراءات ل  ــدء أو مباشــرة أي ــة  ب لتحقيــق أو املقاضــاة، يف حال
إثارة أي قضية تشمل مسؤولني أو موظفني حـاليني أو سـابقني   
تابعني لدولة مسامهة ليست طرفا يف نظـام رومـا األساسـي، يف    

يتصــل بــأي عمــل أو إغفــال يتعلــق بالعمليــات الــيت تنشــئها   مــا
 األمم املتحدة أو تأذن هبا.

 ايتون يف تشرين الثاين/) عقب النجاح يف التفاوض على اتفاق د٣٠٠(
 ٩ و ٨، ُعقــد مــؤمتر للســالم يف لنــدن يــومي     ١٩٩٥نــوفمرب 

حلشــد الـدعم الــدويل لالتفــاق.   ١٩٩٥كـانون األول/ديســمرب  
ــؤمتر عــن   وأســفر ــذي ضــم     إنشــاءامل ــذ الســالم، ال ــس تنفي جمل
بلدا ووكالة لدعم عملية السالم. وضمت اهليئة التوجيهية  ٥٥

الروســـي، وأملانيـــا، وإيطاليـــا، للمجلـــس يف عضـــويتها االحتـــاد 
ــدة،      ــات املتحـ ــدة، والواليـ ــة املتحـ ــدا، واململكـ ــا، وكنـ وفرنسـ

ــان،  ــة،   واليابـ ــية األوروبيـ ــاد األورويب، واملفوضـ ــة االحتـ ورئاسـ
 ).S/2002/230(انظر ومنظمة املؤمتر اإلسالمي ممثلة بتركيا 
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ملتابعـــة هنايـــة واليـــة بعثـــة األمـــم   ٢٠٠٣لثاين/ينـــاير كـــانون ا
املتحدة يف البوسـنة واهلرسـك يف إطـار برنـامج منسـق لسـيادة       

  .)٣٠١(القانون
ــؤرخ    ــر مـــ ــهحزيران ٥ويف تقريـــ  ،)٣٠٢(٢٠٠٢ /يونيـــ
ــام األمـــنيأوضـــح  ــاز   )٣٠٣(أن العـ ــة تتحـــرك بســـرعة الجنـ البعثـ

خى يف ، كمـا هـو متـو   ٢٠٠٢واليتها األساسـية يف هنايـة عـام    
بتمديـد واليـة البعثـة     العام األمني. وأوصى خطة تنفيذ واليتها

ضــابط مــن ضــباط الشــرطة،   ١ ٦٠٠بقــوام مــأذون بــه يبلــغ  
تشـرين   ٥ُيـخفَّــض بعـد االنتخابـات العامـة الـيت سـتجري يف      

ــوبر إىل  ــىت   ٤٦٠األول/أكتـ ــابطا، حـ ــانون األول/  ٣١ضـ كـ
  .٢٠٠٢ديسمرب 
 /يوليــهمتوز ١٢خ ) املــؤر٢٠٠٢( ١٤٢٣ويف القــرار   
لفترة إضـافية تنتـهي يف   متديد والية البعثة  اجمللس، قرر ٢٠٠٢

بقـرار االحتـاد   كما رحب  .٢٠٠٢كانون األول/ديسمرب  ٣١
إىل البوســنة واهلرســك ابتــداء مــن األورويب إيفــاد بعثــة شــرطة 

فضال عن إقامة تنسيق وثيق بـني   ٢٠٠٣كانون الثاين/يناير  ١
ــة  األمــم املتحــدة يف البوســنة واهلرســك    االحتــاد األورويب وبعث

واملمثل السامي من أجل كفالة حتقيق انتقـال سلـِــس، ودعـوة    
ــاد األورويب إىل    ــاء يف االحتــ ــاء وغــــري األعضــ ــدول األعضــ الــ

. ووفقا لـذلك القـرار، وعقـب اجنـاز     املشاركة يف بعثة الشرطة
 كـــــانون  ٣١واليـــــة البعثـــــة بنجـــــاح، أهنيـــــت البعثـــــة يف     

  ,٢٠٠٢ األول/ديسمرب
  بعثة مراقيب األمم املتحدة يف بريفالكا  - ٢٦

__________ 

كان االحتاد األورويب يعتزم أيضـا دعـوة دول مـن غـري أعضـاء      ) ٣٠١(
 اد األورويب للمشاركة يف بعثة شرطة االحتاد األورويب.االحت

)٣٠٢ (S/2002/618. 

ــر ) ٣٠٣( ــرة S/2000/529انظـــــــ ، Corr.1و S/PV.4154؛ و٣٤، الفقـــــــ
  .٧الصفحة 

بعثـة مـراقيب األمـم    واصلت  خالل الفترة املستعرضة،   
)، ١٩٩٦( ١٠٣٨، املنشأة عمال بـالقرار  املتحدة يف بريفالكا

ــرة بريفالكــا   رصــد  ــد شــبه جزي ــاطق اجملــاورة هلــا يف  جتري واملن
  .من السالحكرواتيا ومجهورية يوغوسالفيا االحتادية 

  نفيذ الواليةت  
، يف سلسـلة مـن   اجمللـس قرر  خالل الفترة املستعرضة،  

ــرارات، ــارير      )٣٠٤(الق ــى تق ــاء عل ــة بن ــة البعث ــد والي ــنيمتدي  األم
ــام ــا يف     )٣٠٥(العـ ــهى آخرهـ ــافية، انتـ ــرات إضـ ــانون ١٥لفتـ  كـ

  .٢٠٠٢ األول/ديسمرب
  

  إهناء الوالية  
 تشـــرين ٢، يف تقريـــره املـــؤرخ العـــام األمـــنيأعـــرب   
ــوبراألول/أك ــهقناععــن  ،)٣٠٦(٢٠٠٢ ت ــأن الطــرفني ســوف   ت ب

يستطيعان يف القريب العاجل تضييق نطاق اختالفاهتما املتبقيـة  
إىل املدى الذي ال تكون فيه هناك حاجة لوجـود بعثـة مـراقيب    
األمــم املتحــدة. ويف ضــوء ذلــك ونظــرا ألن منطقــة مســؤولية   

سـتقرة  بعثة مراقيب األمم املتحدة يف بريفالكـا ظلـت هادئـة وم   
جملـس األمـن    أوصـي األمـني العـام    فقـد لفترة طويلة من الزمن 

كـانون   ١٥بعثـة لفتـرة شـهرين إضـافيني حـىت      البتمديد واليـة  
 حبلـول نسحاهبا الالبعثة  تستعدعلى أن  ٢٠٠٢األول/ديسمرب 

 ١٤٣٧ويف القـــــرار  .٢٠٠٢كـــــانون األول/ديســـــمرب   ٣١
ــؤرخ ٢٠٠٢( ــرين ١١) املـ ــوبر تشـ ــىن٢٠٠٢ األول/أكتـ  ، أثـ

بــأن علــى الــدور الــذي اضــطلعت بــه البعثــة، وأذن هلــا  اجمللــس
تواصــل رصــد جتريــد شــبه جزيــرة بريفالكــا مــن الســالح، يف   

كــانون األول/ديســمرب  ١٥إطــار آخــر متديــد لواليتــها، حــىت  
__________ 

ــرارات ) ٣٠٤(  ١٣٣٥ )، و٢٠٠٠( ١٣٠٧ )، و٢٠٠٠( ١٢٨٥الق
)، ٢٠٠١( ١٣٨٧ )، و٢٠٠١( ١٣٦٢ )، و٢٠٠١(
 ).٢٠٠٢( ١٤٣٧ )، و٢٠٠٢( ١٤٢٤  و

)٣٠٥ (S/2000/647, S/2000/661, S/2000/1251, S/2002/1, 

S/2002/713 and S/2002/1101. 

)٣٠٦ (S/2002/1101. 
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 األمـني أيضـا إىل   اجمللس. ومبوجب ذلك القرار، طلب ٢٠٠٢
ــام ــة    الع ــة يف الأن يقــوم بالتحضــري إلهنــاء والي كــانون  ١٥بعث

ــمرب  ــن   ، وأن ٢٠٠٢األول/ديسـ ــرا عـ ــس تقريـ ــدم إىل اجمللـ يقـ
  .اكتمال والية بعثة املراقبني

 العــام األمــني)، قــدم ٢٠٠٢( ١٤٣٧وعمــال بــالقرار   
عتــزم وأفــاد أنــه ي ،عــن اكتمــال واليــة البعثــة  )٣٠٧(تقريــرا هنائيــا

اإلبقــاء علــى جمموعــة صــغرية مــن املــوظفني األساســيني بضــعة  
كـانون األول/ديسـمرب، علـى أال يتواصـل      ١٥أيام بعد تـاريخ  

ـــبقاؤه ــد   ـــــ ــا بعـ ــاك إىل مـ ــانون األول/ديســـمرب   ٣١م هنـ كـ
ــة    ٢٠٠٢ ــة التســليم ســتجري بطريقــة مأمون ــأمني أن عملي ، لت

  ومنظمة.
  كوسوفو املؤقتة يف بعثة األمم املتحدة لإلدارة  - ٢٧

بعثـة األمـم املتحـدة    واصلت  خالل الفترة املستعرضة،  
ــإلدارة املؤ ــوفو ل ــال بــالقرار   قتــة يف كوس  ١٢٤٤، املنشــأة عم

ــة    ١٩٩٩( ــى إنشــاء مؤسســات حكــم ذايت مؤقت )، العمــل عل
 ١٢٤٤من القـرار   ١٠دميقراطية مكتملة الفاعلية وفقا للفقرة 

). وقامــت البعثــة برصــد املعــايري الــيت وضــعها املمثــل   ١٩٩٩(
لقيـاس التقـدم احملـرز يف اجملـاالت احلامسـة       العـام  ألمـني اخلاص ل

لحكــم الــذايت املؤقــت الــدميقراطي يف كوســوفو وفقــا للفقــرة  ل
ــرار   ١١ ـــ) مــــن القــ ــرة ). و١٩٩٩( ١٢٤٤(هــ خــــالل الفتــ

ــة لنقــل مزيــد مــن     ،٢٠٠٣-٢٠٠٠ ــة أيضــا عملي بــدأت البعث
الســلطات إىل مؤسســيت احلكــم الــذايت املــؤقتتني يف كوســوفو   

ــرة    ــع الفقـ ــيا مـ ــان)، متشـ ــتان املؤقتتـ ــرار  ١١(املؤسسـ مـــن القـ
٣٠٨()١٩٩٩( ١٢٤٤(.  

  تنفيذ الوالية  
ــة،    ــرة املستعرضـ ــالل الفتـ ــرار   خـ ــاد القـ وعقـــب اعتمـ
أي قـــــرارات  األمـــــن جملـــــس)، مل يعتمـــــد ٠١٩٩٩ ١٢٤٤

ــه يف      ــة. وكمــا هــو منصــوص علي ــة البعث ــدة لتعــديل والي جدي
إنشــاء البعثــة  اجمللــسمــن ذلــك القــرار، فقــد قــرر   ١٩الفقــرة 

__________ 

)٣٠٧ (S/2002/1341. 

)٣٠٨ (S/2003/421. 

بعد ذلك مـا  شهرا، على أن تستمر  ١٢لفترة مبدئية قوامها ’’
-٢٠٠٠خالل الفتـرة  . و‘‘خالف ذلك األمن جملسمل يقرر 
تأكيــد أن القــرار  )٣٠٩(يف بيانــات عديــدة اجمللــسأعــاد  ،٢٠٠٣
) يظــــــل ميثــــــل أســــــاس بنــــــاء مســــــتقبل     ١٩٩٩( ١٢٤٤
  .)٣١٠(كوسوفو
ابلـغ   ،)٣١١(٢٠٠٠ /يونيـه حزيران ٦ويف تقرير مـؤرخ    
ية ســيتوقف عنصــر الشــؤون اإلنســانبــأن  اجمللــس العــام األمــني

كعنصر رمسي ضـمن إطـار هيكـل البعثـة بنهايـة حزيران/يونيـه       
متـــت تلبيـــة االحتياجـــات الغوثيـــة الطارئـــة      ، حيـــث٢٠٠٠

  لكوسوفو بنجاح.
ابلـغ   ،)٣١٢(٢٠٠١ /يونيـه حزيران ٧ويف تقرير مـؤرخ    
البعثـة شـرعت رمسيـا يف إقامـة عنصـر      بـأن   اجمللـس  العام األمني

ــة يف   ــد للشــرطة والعدال ــايو أي ٢١جدي . ورحــب ٢٠٠١ار/م
مبســاندة جملــس األمــن بشــأن إنشــاء هــذا العنصــر  العــام األمــني

 ٤٣٠٩اجلديد، حسبما أعرب عنه أعضـاء اجمللـس يف جلسـته    
  .)٣١٣(٢٠٠١نيسان/أبريل  ٩املعقودة يف 

  الشرق األوسط  
 هيئة األمم املتحدة ملراقبة اهلدنة  - ٢٨

تحـدة  ، واصلت هيئة األمـم امل املستعرضةخالل الفترة   
مســاعدة  )،١٩٤٨( ٥٠، املنشــأة عمــال بــالقرار ملراقبــة اهلدنــة

قوة األمم املتحدة ملراقبة فـض االشـتباك يف مرتفعـات اجلـوالن     
__________ 

)٣٠٩ (S/PRST/2001/34, S/PRST/2002/11 and S/PRST/2003/1. 

ــة:  العــام األمــنيقــدم  ) خــالل الفتــرة املستعرضــة، ٣١٠( التقــارير التالي
S/2000/177, S/2000/363, S/2000/538, S/2000/1196, 

S/2001/218, S/2001/565, S/2001/926, S/2002/62, 

S/2002/436, S/2002/779, S/2002/878, S/2002/1126, 

S/2003/113 and S/2003/421. 

)٣١١ (S/2000/538. 

)٣١٢ (S/2001/565. 

)٣١٣ (S/PV.4309. 
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ــا      ــاون معهمــا وفق ــان والتع ــة يف لبن ــوة األمــم املتحــدة املؤقت وق
 .)٣١٤(الختصاصاهتا

  مم املتحدة ملراقبة فض االشتباكقوة األ  - ٢٩
، واصلت قـوة األمـم املتحـدة    ةاملستعرضخالل الفترة   

)، ١٩٧٤( ٣٥٠املنشـأة عمـال بـالقرار     ،فض االشـتباك راقبة مل
اجلمهوريــة العربيــة و إســرائيلالنــار بــني  إطــالقمراقبــة وقــف 

واإلشــــراف علــــى فــــض االشــــتباك بــــني القــــوات  ةســــوريال
قـرر   ،)٣١٥(على تقارير األمني العامبناء اإلسرائيلية والسورية. و

ــاين  ــس، يف مث ــد واليــ  ،)٣١٦( مناســباتاجملل ــوةمتدي ــرات  ة الق لفت
آخرهــــا يف انتــــهى ســــتة أشــــهر، إضــــافية مــــدة كــــل منــــها 

 .٢٠٠٤ حزيران/يونيه  ٣٠

  قوة األمم املتحدة املؤقتة يف لبنان   - ٣٠
، واصلت قـوة األمـم املتحـدة    املستعرضةفترة الخالل   

ــان  ــة يف لبنـ ــأة  ،املؤقتـ ــال املنشـ ــالقرارين عمـ ) ١٩٧٨( ٤٢٥بـ
انسحاب  املتمثلة يف تأكيدالوفاء بواليتها ، )١٩٧٨( ٤٢٦ و

 ،السـالم واألمـن الـدوليني    وإعـادة إرسـاء   ،القوات اإلسـرائيلية 
  سلطتها يف املنطقة. إعادة بسطومساعدة حكومة لبنان يف 

  تنفيذ الوالية  
__________ 

حـدة ملراقبـة اهلدنـة، منـذ تأسيسـها،      ) عهد اجمللس هليئة األمـم املت ٣١٤(
مبهام خمتلفة بدون تغيري واليتها رمسيـا، ومنـها: اإلشـراف علـى     

واإلشــراف علــى وقــف إطــالق النــار بــني مصــر  ،اهلدنــة العامــة
واإلشراف على اهلدنة بني إسـرائيل ولبنـان    ،وإسرائيل يف سيناء

وة وإسرائيل واجلمهورية العربية السورية، وذلك بالتعاون مع قـ 
األمم املتحدة املؤقتة يف لبنـان وقـوة األمـم املتحـدة ملراقبـة فـض       

 االشتباك، على التوايل.

)٣١٥ (S/2000/459, S/2000/1103, S/2001/1079, S/2002/542, 

S/2002/1328, S/2003/655 and S/2003/1148. 

ــرارات ) ٣١٦(  ١٣٥١ )، و٢٠٠٠( ١٣٢٨ )، و٢٠٠٠( ١٣٠٠الق
)، ٢٠٠٢( ١٤١٥ و )،٢٠٠١( ١٣٨١ )، و٢٠٠١(
 ١٥٢٠ )، و٢٠٠٣( ١٤٨٨ )، و٢٠٠٢( ١٤٥١ و
)٢٠٠٣.( 

 ،)٣١٧(ه املرحليـة وتقـارير  العـام  األمـني بناء على تقـارير    
اجمللـس خـالل الفتـرة    ختذ ا ،)٣١٨(وبناء على طلب حكومة لبنان

متــدد واليــة القــوة لفتــرات   متعاقبــة مثانيــة قــرارات املستعرضــة
كـانون   ٣١آخرها يف انتهى  ،ستة أشهرإضافية مدة كل منها 

 .)٣١٩(٢٠٠٤الثاين/يناير 

ــاد    ــنيوأف ــام األم ــؤرخ   ،الع ــره امل ــانون ٢٢يف تقري  ك
، ازداد يف األشــهر الســتة الســابقة أنــه ،)٣٢٠(٢٠٠١ الثاين/ينــاير
املؤقتـة يف لبنـان وقامـت بعمليـة إعـادة       املتحـدة  األممقوام قوة 

ــبرية. ويف   ــار كــ ــمرب   ٣٠انتشــ ــانون األول/ديســ ، ٢٠٠٠كــ
ــة تضــم    ــوة املؤقت ــت الق ــدي و ٥ ٨٠٠كان ــا  ٤٨٠ جن موظف

مـــدنيا. وتلقـــت القـــوة املؤقتـــة مســـاعدة يف أداء مهامهـــا مـــن 
راقبــة اهلدنــة. مراقبــا عســكريا تابعــا هليئــة األمــم املتحــدة مل  ٥١

كمــا أشــار إىل أن القــوة املؤقتــة أكملــت بصــفة أساســية اثــنني 
مــن األجــزاء الثالثــة املكونــة لواليتــها. فقــد أكــدت انســحاب  
ــدر     ــة، قـ ــلطات اللبنانيـ ــاعدت السـ ــرائيلية، وسـ ــوات اإلسـ القـ
إمكاهنا، أثناء عودهتـا إىل املنطـــــقة الـيت أخلتـها إسـرائيل. غـري       

ة أن جتـرب احلكومـة اللبنانيـة علـى اختـاذ      مل يكن مبقدور القو أنه
اخلطوة األخرية ونشر موظفيها حـىت اخلـط األزرق. ومبوجـب    

ــرار  ــؤرخ ٢٠٠١( ١٣٣٧القــ ــانون ٣٠) املــ ــاير كــ  الثاين/ينــ
ــرر ٢٠٠١ ــس، ق ــادة  اجملل ــوام إع ــراد    الق ــن األف ــة م ــوة املؤقت ق

ــغيلي   ــالغ  العســكريني إىل املســتوى التش ــرد مــن   ٤ ٥٠٠الب ف
__________ 

)٣١٧ (S/2000/28, S/2000/460, S/2000/590 and Corr.1, 

S/2000/718, S/2000/1049, S/2001/66, S/2001/423, 

S/2001/714, S/2002/55, S/2002/746, S/2003/38 and 

S/2003/728. 

)٣١٨ (S/2001/14, S/2001/677, S/2002/40, S/2002/739, S/2003/36 

and S/2003/685. 

ــرارات ) ٣١٩(  ١٣٣٧ )، و٢٠٠٠( ١٣١٠ )، و٢٠٠٠( ١٢٨٨الق
)، ٢٠٠٢( ١٣٩١ )، و٢٠٠١( ١٣٦٥ )، و٢٠٠١(
 ١٤٩٦ )، و٢٠٠٣( ١٤٦١ )، و٢٠٠٢( ١٤٢٨ و
)٢٠٠٣.( 

)٣٢٠ (S/2001/66. 
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أيضـا إىل   اجمللـس وجـب ذلـك القـرار، طلـب     مجيع الرتـب. ومب 
قـوة  التقريـرا عـن خطـط إعـادة تشـكيل      أن يقـدم   العام األمني
وعــن املهــام الــيت ميكــن أن تؤديهــا هيئــة األمــم املتحــدة  املؤقتــة

  .ملراقبة اهلدنة
، العـام  األمـني )، قـدم  ٢٠٠١( ١٣٣٧وعمال بالقرار   

 ،)٣٢١(٢٠٠١ /أبريلنيســـان ٣٠يف تقريـــره املرحلـــي املـــؤرخ   
 ٢ ٠٠٠خطة تتوخى إعادة تشكيل القوة املؤقتـة بقـوام ينـاهز    

املـراقبني العسـكريني غـري    فرد من مجيع الرتب، وأوضـح مهـام   
ويف  .)٣٢٢(املســلحني التــابعني هليئــة األمــم املتحــدة ملراقبــة اهلدنــة

ــة   ــالة مؤرخـ ــايوأيار ١٨رسـ ــة إىل  ٢٠٠١ /مـ ــنيموجهـ  األمـ
  اخلطة. اجمللسأيد  ،)٣٢٣(العام

 /يوليــهمتوز ٣١) املــؤرخ ٢٠٠١( ١٣٦٥ القــرار ويف  
ــس، طلـــب ٢٠٠١ ــنيإىل  اجمللـ ــام األمـ ــاذ   العـ ــل اختـ أن يواصـ

التدابري الالزمة لتنفيذ إعادة تشكيل وإعادة انتشـار قـوة األمـم    
املـؤرخ   املتحدة املؤقتـة يف لبنـان علـى النحـو الـوارد يف تقريـره      

كيلها آخــذا يف االعتبــار إعــادة تشــ، ٢٠٠١ /أبريلنيســان ٣٠
ــة  ــة مراقب ــة كبعث ــرار احملتمل ) املــؤرخ ٢٠٠٣( ١٤٦١. ويف الق

علمـا بإجنـاز    اجمللـس ، أحـاط  ٢٠٠٣ الثاين/نوفمرب تشرين ٣٠
فـرد مـن مجيـع     ٢ ٠٠٠بقوام يبلـغ  قوة املؤقتة الإعادة تشكيل 

الرتب. وجرى تثبيت قوام القوة املؤقتة طوال املدة املتبقية مـن  
  .)٣٢٤(الفترة املستعرضة

  
 بعثة األمم املتحدة للمراقبة يف العراق والكويت   - ٣١

واصلت بعثـة األمـم املتحـدة     ،املستعرضةخالل الفترة   
ــت،    ــراق والكوي ــة يف الع ــالقرار   للمراقب ــأة عمــال ب  ٦٨٩املنش

مراقبة املنطقة املرتوعة السالح وخور عبـد اهللا بـني   )، ١٩٩١(
__________ 

)٣٢١ (S/2001/423. 

 .١٠إىل  ٦املرجع نفسه، الفقرات ) ٣٢٢(

)٣٢٣ (S/2001/500.  
  .S/2003/728) انظر ٣٢٤(

ــة أي  ؛ردع انتـــهاكات احلـــدودو ؛العـــراق والكويـــت ومراقبـ
  .  األخرىضد منهما عمال عدوانية ُتشن من أراضي دولة أ

  
  تنفيذ الوالية  
للمراقبـــة يف العـــراق  املتحـــدة األمـــمقبـــل إهنـــاء بعثـــة   
ـــوالكوي ـــت فــــ ــرين ٦ي ـــ ــوبر تشـ ــدد ٢٠٠٣ األول/أكتـ ، مـ
ــس ــرات  اجمللـ ــاين مـ ــها مثـ ــيات   ،)٣٢٥(واليتـ ــا لتوصـ ــنيوفقـ  األمـ
  .)٣٢٦(العام

  إهناء الوالية  
ابلــغ  .)٣٢٧(٢٠٠٣ /مــارسآذار ٣١خ يف تقريــر مــؤر   
عمليــات البعثــة يف  وقــفأنــه قــرر  األمــن جملــس العــام األمــني
ــارس  ١٧ ــد      ٢٠٠٣آذار/م ــه مل يع ــرا ألن ــة ونظ ــباب أمني ألس

مقـرا صـغريا بقـي    بإمكاهنا تنفيذ الوالية املسندة إليهـا. غـري أن   
موظفــا  ٢٠مراقبــا عســكريا، و  ١٢يف مدينــة الكويــت يضــم 

ــوظ   ــدنيا مــن امل  .فني األساســيني، وبعــض املــوظفني احمللــيني   م
باإلبقــاء علــى هــذا الوجــود يف عناصــر   العــام األمــنيوأوصــى 

ــدة      ــة، مبســتوى مناســب، مل ــة أشــهر  حفــظ الســالم املتبقي ثالث
ــهي يف  أخــرى ــه  ٦تنت ــس   ٢٠٠٣متوز/يولي ــاذ جمل ــا باخت ، رهن

األمــن أي قــرارات أخــرى بشــأن واليــة البعثــة. ويف رســالة       
عـن موافقتـه    اجمللـس ، أعـرب  ٢٠٠٣ أبريـل /نيسـان  ٣مؤرخة 

  على التمديد املقترح.
ــدم إىل     ــر مقـ ــسويف تقريـ ــهحزيران ١٧يف  اجمللـ  /يونيـ
باإلبقــاء علــى مــا تبقــى مــن  العــام األمــنيأوصــى  ،)٣٢٨(٢٠٠٣

__________ 

)٣٢٥ (S/2000/286, S/2000/960, S/2001/328, S/2001/936, 

S/2002/349, S/2002/1109 and S/2003/400 ١٤٩٠، والقــرار 
 .١)، الفقرة ٢٠٠٣(

)٣٢٦ (S /2000/269, S/2000/914, S/2001/287, S/2001/913, 

S/2002/323, S/2002/1039, S/2003/393 and S/2003/656. 

)٣٢٧ (S/2003/393. 

)٣٢٨ (S/2003/656. 
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وجــود حفــظ الســالم بالبعثــة لفتــرة هنائيــة قــدرها ثالثــة أشــهر  
وتغلـــق بعـــدها   ٢٠٠٣تشـــرين األول/أكتـــوبر   ٦تنتـــهي يف 

    البعثة.
القـرار   األمـن  جملس، اعتمد ٢٠٠٣ /يوليهمتوز ٣ويف   
مبوجــب الفصــل )، الــذي قــرر فيــه، متصــرفا  ٢٠٠٣( ١٤٩٠

بعثـة لفتـرة   الاسـتمرار واليـة    السابع من ميثـاق األمـم املتحـدة،   
ــة حــىت   ــوبر   ٦هنائي ــرر  ٢٠٠٣تشــرين األول/أكت . كــذلك، ق

ــس ــد      اجمللـ ــيت متتـ ــالح الـ ــة السـ ــة املرتوعـ ــاء املنطقـ ــرة إهنـ عشـ
كيلومترات داخل العراق ومخسة كيلومترات داخـل الكويـت   

الكويتية عنـد إهنـاء واليـة البعثـة يف      -بدءا من احلدود العراقية 
ــوبر   ٦ ــرين األول/أكتــ ــرار  ٢٠٠٣تشــ ــا للقــ  ١٤٩٠. ووفقــ
للمراقبــة يف العــراق    املتحــدة  األمــم )، أُغلقــت بعثــة  ٢٠٠٣(

  ,٢٠٠٣ األول/أكتوبر تشرين ٦والكويت يف 
  لتقدمي املساعدة إىل العراق املتحدة األممبعثة   - ٣٢

  اإلنشاء والوالية والتكوين  
 ١٤) املـــــــــــــــؤرخ ٢٠٠٣( ١٥٠٠يف القـــــــــــــــرار   

 املتحـدة  األمـم بعثـة   األمـن  جملس، أنشأ ٢٠٠٣ /أغسطسآب
ملساندة األمني العام يف أداء مهمتـه   لتقدمي املساعدة إىل العراق
ــرار   ــررة مبوجــب الق ــا ) ٢٠٠٣( ١٤٨٣املق يتفــق واهليكــل  مب

متوز/يوليـه   ١٥واملسؤوليات املشـار إليهمـا يف تقريـره املـؤرخ     
  .وذلك لفترة مبدئية قوامها اثنا عشر شهرا ،)٣٢٩(٢٠٠٣

 /مــايو أيار ٢٢) املــؤرخ ٢٠٠٣( ١٤٨٣ويف القــرار   
ــرر ٢٠٠٣ ــل    اجمللــس، ق أن تشــمل املســؤوليات املســتقلة للمث
تنسـيق أنشـطة    للعـراق عـدة مهـام، منـها     العـام  ألمـني اخلاص ل

؛ األمم املتحدة يف عمليـات مـا بعـد انتـهاء الصـراع يف العـراق      
والتنســـيق يف مـــا بـــني وكـــاالت األمـــم املتحـــدة والوكـــاالت  
الدولية املشاركة يف أنشطة املساعدة اإلنسـانية وأنشـطة إعـادة    

__________ 

)٣٢٩ (S/2003/715. 

وتقــدمي املســاعدة لشــعب العــراق، بالتنســيق ؛ البنــاء يف العــراق
ع العـــودة اآلمنـــة واملنظمـــة مـــع الســـلطة، عـــن طريـــق تشـــجي 

والعمل مع السلطة ومع شـعب   والطوعية لالجئني واملشردين؛
العـــراق، واجلهـــات املعنيـــة األخـــرى لتعزيـــز اجلهـــود املبذولـــة 
الستعادة وإنشـاء املؤسسـات الوطنيـة واحملليـة الالزمـة للحكـم       

تيسـري   أجـل املمثل للشعب، مبـا يف ذلـك العمـل اجلمـاعي مـن      
ــيت تفضــ   ــة ال ــة للشــعب    العملي ــة ممثل ــة عراقي ــام حكوم ي إىل قي
  .معترف هبا دوليا

 العـــام األمـــنيوكمـــا هـــو منصـــوص عليـــه يف تقريـــر    
كـان   ،)٣٣٠(اجمللـس وكمـا قـرر    ،٢٠٠٣ /يوليـه متوز ١٥املؤرخ 

ــع   ــن املتوق ــة  أن يتجــاوز م ــوام البعث موظــف  ٣٠٠اإلمجــايل ق
مـدين. وكــان مقــررا أن يشــمل هـذا الــرقم املــوظفني الــدوليني   

ليني سواء منهم الفنيون أو موظفو الـدعم يف بغـداد وكـل    واحمل
ــوخى        ــوم يت ــك املفه ــاطق األخــرى. وكــان ذل ــن املن ــة م منطق
االعتماد إىل أقصى حد على القدرات القائمة واهليكـل القـائم   
ملكتــب منســق األمــم املتحــدة للشــؤون اإلنســانية يف العــراق،   

ثـــل وعلـــى منســـق الشـــؤون اإلنســـانية نفســـه. ومت تعـــيني املم 
ــادلتني  العــام ألمــنياخلــاص ل بــني  )٣٣١(مــن خــالل رســالتني متب
  .اجمللسورئيس  العام األمني

  
  تنفيذ الوالية  
عقب اهلجوم اإلرهـايب املميـت الـذي تعـرض لـه مقـر         
، ابلــغ ٢٠٠٣ /أغســطسآب ١٩يف بغــداد يف  املتحــدة األمــم
 ٢٢، يف رســـالة مؤرخـــة األمـــن جملـــسأعضـــاء  العـــام األمـــني
بأنـــه  ،)٣٣٢(اجمللـــسموجهـــة إىل رئـــيس  ٢٠٠٣ /أغســـطسآب

ــاة  ــه اخلــاص  نظــرا إىل وف ــو    ممثل ــيريا دي ميل الســيد ســريجيو ف
بصورة مفاجئة ومفجعة، فإنه قد عـني السـيد رامـريو لـوبيز دا     

__________ 

 ).٢٠٠٣( ١٥٠٠القرار ) ٣٣٠(

)٣٣١ (S/2003/570  وS/2003/571. 

)٣٣٢ (S/2003/830. 
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سيلفا، مؤقتا، ممثال خاصا يل بالنيابـة يف العـراق. وبعـد ذلـك،     
أفـاد   ،)٣٣٣(٢٠٠٣ األول/ديسـمرب  كـانون  ٥ويف تقرير مـؤرخ  

ــا     العــام نياألمــ ــه بعــد وقــوع سلســلة مــن اهلجمــات واقتران أن
الفريـق املسـتقل املعـين بسـالمة     بالنتائج اليت خلص إليها تقريـر  

تشــرين  ٤يف ، قــرر مــوظفي األمــم املتحــدة يف العــراق وأمنــهم
نقل مجيـع املـوظفني الـدوليني مـن بغـداد       ٢٠٠٣الثاين/نوفمرب 

لعمليـات األمـم   بصورة مؤقتة ريثما يتم إجراء مراجعة شـاملة  
ــراق،   ــث املتحــدة يف الع ــركمل حبي ــية    يت ــة أساس ســوى جمموع

. ولــذلك، فقــد ابلــغ صــغرية مــن املــوظفني الــدوليني يف إربيــل 
يف عمليـة لتجميـع نـواة    بأنـه قـرر الشـروع     اجمللس العام األمني

لبعثة األمم املتحدة لتقـدمي املسـاعدة إىل    خارج العراقأساسية 
 ،عظـم أفـراد البعثـة يف نيقوسـيا مؤقتـا     مقر م بينما كان العراق،

ــوظفني إضــافيني        يف حــني جــري، حســب االقتضــاء، نشــر م
مكتـب مصـغر يف عمـان، ويف أمـاكن أخـرى      تابعني للبعثـة يف  

يكـون   متكـامال  أساسـيا يف املنطقة. وكان يتوخى لذلك فريقا 
ــع عــام    ــول مطل ــألف إمجــاال مــن حنــو   ، و٢٠٠٤جــاهزا حبل يت

ليني، يضــمون مــوظفني للــربامج  مــن مــوظفي البعثــة الــدو  ٤٠
السياسية وبرامج حقوق اإلنسان واإلعالم والـربامج اإلنسـانية   
واإلمنائيــة، باإلضــافة إىل أخصــائيني يف شــؤون األمــن والــدعم  

ــادة هــذا ال   عــدد إىل اإلداري والســوقي. وكــان مــن املتوقــع زي
موظفا دوليـا حاملـا جيـري تعـيني ممثـل خـاص        ٦٠يصل إىل  ما

  جديد.
    املخصصةالدولية اللجان املخصصة واحملاكم   -واو 

  اللجان املخصصة  
خـــالل الفتـــرة املستعرضـــة، اســـتمر جملـــس األمـــن يف   

لجنــة املنشــأة عمــالً المهــا:  خمصصــتنياإلشــراف علــى جلنــتني 
جلنـــة األمـــم و)، ١٩٩١( ٦٩٢) و ١٩٩١( ٦٨٧بـــالقرارين 

__________ 

)٣٣٣ (S/2003/1149. 

املتحـــدة للرصـــد والتحقـــق والتفتـــيش املنشـــأة عمـــالً بـــالقرار  
  .  ٢٠٠٠اليت مت تشكيلها يف عام  )١٩٩٩( ١٢٨٤

ــات    - ١ ــدة للتعويضـ ــم املتحـ ــة األمـ ــالً  جلنـ ــأة عمـ املنشـ
  )١٩٩١( ٦٩٢) و ١٩٩١( ٦٨٧بالقرارين 

جلنة األمـم املتحـدة    واصلتخالل الفترة املستعرضة،   
ــالقرار للتعويضــات،  مبوجــب ) ١٩٩١( ٦٨٧ املنشــأة عمــالً ب

ــاق،    ــن امليث ــن ا الفصــل الســابع م ــق م ــة  التحق ــات املتعلق ملطالب
ــة      ــات أجنبيـ ــابات حبكومـ ــرار أو إصـ ــائر أو أضـ ــاق خسـ بإحلـ

مواطنني أجانـب أو شـركات أجنبيـة نتيجـة الغـزو العراقـي        أو
وتقيـــيم تلـــك مشـــروع،  للكويـــت واحتاللـــه علـــى حنـــو غـــري

  .)٣٣٤(وتدبري دفع التعويضاتاملطالبات، 
  تنفيذ الوالية  
الـيت  )، ُخفضـت العائـدات   ٢٠٠٠( ١٣٣٠يف القرار   

يف املائـة، ممـا مسـح هلـا      ٢٥يف املائـة إىل   ٣٠تتلقاها اللجنة من 
أن تواصـــــل عملياهتـــــا دون انقطـــــاع، وأن تبـــــدأ يف ســـــداد 

ــة إىل   ــورة منتظمـ ــات بصـ ــيت مت  التعويضـ ــات الـ ــدمي الطلبـ مقـ
القـــرار  اجمللـــس، اعتمـــد ٢٠٠٣ /مـــايوأيار ٢٢إقرارهـــا. ويف 

رفــع )، الــذي قــرر فيــه، ضــمن مجلــة أمــور،   ٢٠٠٣( ١٤٨٣
اجلـــزاءات املدنيـــة املفروضـــة علـــى العـــراق يف أعقـــاب غـــزوه 

إهنـاء برنـامج الـنفط مقابـل      العـام  األمـني الكويت، وطلـب إىل  
الغــذاء يف غضــون ســتة أشــهر مــن اعتمــاد القــرار. ويف الفقــرة 

ــرار، خفـــض   ٢١ ــتويات  اجمللـــسمـــن ذلـــك القـ ــذلك مسـ كـ
غـاز  مبيعـات الـنفط واملنتجـات النفطيـة وال    مجيـع  من العائدات 
ــودع يف   الطبيعــي يف  ٥نســبة إىل  صــندوق التعويضــات الــيت ت

__________ 

)، ٢٠٠٠( ١٣٠٢ )، و٢٠٠٠( ١٢٩٣انظـــــــر القـــــــرارات ) ٣٣٤(
 ١٣٦٠ )، و٢٠٠١( ١٣٥٢ )، و٢٠٠٠( ١٣٣٠ و
)، ٢٠٠٢( ١٤٠٩ )، و٢٠٠١( ١٣٨٢ )، و٢٠٠١(
 ١٤٧٢ )، و٢٠٠٢( ١٤٥٤ )، و٢٠٠٢( ١٤٤٧ و
 ).٢٠٠٣( ١٤٨٣ )، و٢٠٠٣( ١٤٧٦ )، و٢٠٠٣(
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، مـا  املقبلـة املطلب ملزمـا حلكومـة العـراق     ذلكيكون . واملائة
  .تقرر خالف ذلكيمل 
  
 املنشـأة  األمم املتحدة للرصد والتحقق والتفتيش جلنة  - ٢

 )١٩٩٩( ١٢٨٤ األمن جملس قرارب عمال

ألمـم املتحـدة   ا جلنـة خالل الفترة املستعرضة، واصـلت    
 جملــس قــرارب عمــال املنشــأة ،)٣٣٥(للرصــد والتحقــق والتفتــيش  

، التحقق مـن امتثـال العـراق اللتزاماتـه     )١٩٩٩( ١٢٨٤ األمن
) ١٩٩١( ٦٨٧مـــن القـــرار  ١٠ و ٩ و ٨مبوجـــب الفقـــرات 

ــالتخلص مــن  ــدمار الشــامل،   ب وتشــغيل نظــام معــزز  أســلحة ال
ــيقن مــن أن العــر  للرصــد والتحقــق املســتمرين  اق مل يعــاود للت

  امتالكها. األمن جملسامتالك نفس األسلحة اليت حظر عليه 
  تنفيذ الوالية  
اســتمرار  ،)٣٣٦(، يف سلســلة مــن القــراراتاجمللــسقــرر   

)، يف مــا عــدا األحكــام الــواردة ١٩٩٥( ٩٨٦أحكــام القــرار 
ــرات  ــالفقرة   ١٢ و ١١ و ٤يف الفق ــا ب ــرار   ١٥ورهن ــن الق م

 ١٨٠ة تبلـغ مـدة كـل منـها     )، لفترات متعاقب١٩٩٩( ١٢٨٤
تقريــرا  ١٢قــدمت اللجنــة  خــالل الفتــرة املستعرضــة،يومــا. و
  .)٣٣٧(فصليا

__________ 

ــالفقرة  ) ٣٣٥( ــرار   ١عمــال ب ــن الق ــت ١٩٩٩( ١٢٨٤م ــة )، حل جلن
 األمــمحمــل جلنــة  األمــم املتحــدة للرصــد والتحقــق والتفتــيش     

 ٦٨٧ (ب) مـن القـرار   ٩اخلاصة املنشأة عمال بـالفقرة   املتحدة
اخلطــة التنظيميــة للجنــة علــى  العــام األمــني). وعــرض ١٩٩١(

ــس ــن جملــ ــؤرخ   األمــ ــر مــ ــان ٦يف تقريــ ــل/نيســ  ٢٠٠٠ أبريــ
)S/2000/292  وCorr.1 ٣٠إىل  ١٧، الفقرات.(  

ــرارات ) ٣٣٦(  ١٤٠٩ )، و٢٠٠١( ١٣٨٢ )، و٢٠٠٠( ١٣٣٠الق
)، ٢٠٠٣( ١٤٨٣ )، و٢٠٠٢( ١٤٤١ )، و٢٠٠٢(
 ).٢٠٠٣( ١٤٩٠  و

)٣٣٧ (S/2000/516, S/2000/835, S/2000/1134, S/2001/177, 

S/2001/515, S/2001/833, S/2001/1126, S/2002/195, 

S/2002/606, S/2002/981, S/2002/1303, S/2003/232, 

S/2003/580, S/2003/844 and S/2003/1135. 

ــرار    ــؤرخ ٢٠٠٢( ١٤٤١ويف القـــ ــرين ٨) املـــ  تشـــ
مــنح العــراق فرصــة أخــرية  اجمللــس، قــرر ٢٠٠٢ الثــاين/نوفمرب

 األمـن  جملـس لالمتثال اللتزاماته برتع سالحه مبوجب قرارات 
ــرر اســتناد ذات الصــلة،  ــا حمســنا   وق ــك أن يضــع نظام ا إىل ذل

للتفتيش يسـتهدف إمتـام عمليـة نـزع السـالح احملـددة مبوجـب        
ــرار  ــا    ١٩٩١( ٦٨٧الق ــس إمتام ــة للمجل ــرارات الالحق ) والق

ــابال للتحقــق  ــرار  كــامال وق )، ٢٠٠٢( ١٤٤١. ومبوجــب الق
أن حكومة العراق يتعني عليها، كـي تبـدأ يف   أيضا  اجمللسقرر 

ملتعلقــة بــرتع الســالح، إضــافة إىل تقــدمي االمتثــال لاللتزامــات ا
لجنـة والوكالـة   الاإلعالنات املطلوبة كل سـنتني، أن تقـدم إىل   

 ٣٠يتجــاوز  الدوليـة للطاقـة الذريــة وإىل اجمللـس، يف موعـد ال    
يومــا مــن تــاريخ هــذا القــرار، بيانــا دقيقــا ووافيــا وكــامال عــن  

ر أسـلحة  احلالة الراهنة جلميع جوانب براجمها الراميـة إىل تطـوي  
كيميائية وبيولوجية ونووية وقذائف تسيارية وغريها من نظـم  
اإليصــال، مــن قبيــل الطــائرات الــيت تعمــل بــدون طيــار ونظــم  
نشر املواد اإلشعاعية املعدة لالستخدام على الطـائرات، مبـا يف   
ذلـــك أي خمزونـــات مـــن هـــذه األســـلحة ومكوناهتـــا الفرعيـــة 

ــواد واملعــدات ذ   ــات العوامــل وامل ــها  وخمزون ات الصــلة وأماكن
اإلنتـاج،  واحملددة، وأماكن وأعمال مرافـق البحـوث والتطـوير    

فضـــال عـــن مجيـــع الـــربامج الكيميائيـــة والبيولوجيـــة والنوويـــة 
، يف ذلـك القـرار،   اجمللـس . وباإلضافة إىل ذلـك، قـرر   األخرى

أن يوفر العراق للجنة وللوكالة الدولية للطاقـة الذريـة إمكانيـة    
أي عوائق أو شروط أو قيود إىل أي مـن   الوصول فورا ودون

وكل املناطق واملرافق واملبـاين واملعـدات والسـجالت ووسـائل     
الـيت تـودان    مـا هـو موجـود حتـت األرض،     يف ذلـك  مبـا ، النقل

  .تفتيشها
 /مــايو أيار ٢٢) املــؤرخ ٢٠٠٣( ١٤٨٣ويف القــرار   
ضـــرورة أن يلـــيب العـــراق مـــن جديـــد  اجمللـــس، أكـــد ٢٠٠٣

اململكة املتحدة لربيطانيـا  وشجع  نزع السالح، التزاماته بشأن
الشمالية والواليـات املتحـدة األمريكيـة علـى      أيرلنداالعظمى و
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علـى  وشـدد   إبقاء اجمللس على علم بأنشطتهما يف هذا الشأن،
اعتزام اجمللس العودة إىل النظر يف واليات جلنـة األمـم املتحـدة    

  .للرصد والتحقق والتفتيش
  

 ئيتان املخصصتاناحملكمتان اجلنا  
ــرة     إلشــراف ا، واصــل اجمللــس  املستعرضــةخــالل الفت

ــ ةعلــى أعمــال احملكمــ احملكمــة ليوغوســالفيا الســابقة و ةالدولي
  رواندا، على النحو املفصل أدناه.الدولية ل

احملكمة الدولية حملاكمـة األشـخاص املسـؤولني عـن       - ١
ــدويل    ــاين الـ ــانون اإلنسـ ــيمة للقـ ــهاكات اجلسـ االنتـ

ــيت ــذ   ارت ال ــيم يوغوســالفيا الســابقة من كبــت يف إقل
 ١٩٩١ عام

احملكمــة الدوليــة  املستعرضــة، اســتمرتخــالل الفتــرة   
ــيمة     ــهاكات اجلسـ ــن االنتـ ــؤولني عـ ــة األشـــخاص املسـ حملاكمـ
للقــانون اإلنســاين الــدويل الــيت ارتكبــت يف إقلــيم يوغوســالفيا  

 ٨٢٧، املنشــــأة عمــــال بــــالقرار ١٩٩١الســــابقة منــــذ عــــام 
 .يف أداء أعماهلا ،١٩٩٣مايو أيار/ ٢٥ ) املؤرخ١٩٩٣(

 النظام األساسي اتقرفم  

، وعمـال برسـالة   ٢٠٠٠ الثـاين/نوفمرب  تشرين ٣٠يف   
ــن   ــة م ــنيموجه ــام األم ــيس  الع ــسإىل رئ ورســالتني  ،)٣٣٨(اجملل

ليوغوسـالفيا السـابقة    ةالدوليـ  ةاحملكمـ مرفقتني هبا من رئيسـي  
ــة ل و ــة الدوليـ ــدااحملكمـ ــد روانـ ــس، اعتمـ ــرار ا اجمللـ  ١٣٢٩لقـ
اإلســراع بإهنــاء عملــهما يف ) لــتمكني احملكمــتني مــن ٢٠٠٠(

ــاريخ ممكــن   ــرر    أســرع ت ــرار، ق ــك الق ــس. ومبوجــب ذل ، اجملل
ــاق،     النظــام  تعــديلمتصــرفا مبوجــب الفصــل الســابع مــن امليث

هبمـا.  وتوسيع عضوية دوائر االستئناف للمحكمتني  األساسي
ـــن قاضـيان إضـافيان    أن ُيعيَّ اجمللـس وحتقيقا لتلـك الغايـة، قـرر    

 ،قاضـيني يف احملكمـة الدوليـة لروانـدا    كيف أسرع وقـت ممكـن   
مـن   ١٢من املادة  ٤ودون املساس بأحكام الفقرة  قرر أيضاو

ــور     ــيان فـ ــل القاضـ ــة أن يعمـ ــي لتلـــك احملكمـ ــام األساسـ النظـ
__________ 

)٣٣٨ (S/2000/865. 

. وقـرر  انتخاهبما حىت موعد انتهاء فترة خدمة القضاة احلـاليني 
س احملكمـة الدوليـة لروانـدا وفقـا     أن يتخـذ رئـي  كـذلك   اجمللس

مـــن النظـــام األساســـي للمحكمـــة   ١٣مـــن املـــادة  ٣للفقـــرة 
مـن النظـام األساسـي     ١٤من املـادة   ٤الدولية لرواندا والفقرة 

للمحكمة الدولية ليوغوسالفيا السابقة فور انتخاب القاضـيني  
أعاله ومباشرهتما لوظائفهما اخلطوات الالزمـة   ٢وفقا للفقرة 
وقت يراه عمليا النتداب اثنني من القضـاة املنتخـبني    يف أسرع

مــن النظــام األساســي للمحكمــة   ١٢أو املعيــنني وفقــا للمــادة 
الدولية لرواندا ليعمال قاضيني يف دوائر االسـتئناف بـاحملكمتني   

  .  الدوليتني
ــة    ــودة يف  ٤٥٣٥ويف اجللســــ ــايوأيار ١٧املعقــــ  /مــــ
الــذي قــرر )، ٢٠٠٢( ١٤١١القــرار  اجمللــس، اعتمــد ٢٠٠٢

، متصرفا مبوجب الفصل السابع من امليثاق، تعـديل  اجمللسفيه 
النظــام األساســي للمحكمــتني. ومبوجــب نفــس القــرار، ســلَّم  

ألغـــراض عضـــوية دوائـــر احملكمـــتني، يعتـــرب أن بأنـــه،  اجمللـــس
حيملـون جنسـية بلـدين أو أكثـر، ال حيملـون       األشخاص الذين

ادة احلقـوق املدنيـة   سوى جنسية الدولة الـيت ميارسـون فيهـا عـ    
  والسياسية.  

 /أغســـطسآب ١٤املعقـــودة يف  ٤٠٦١ويف اجللســـة   
)، الــذي قــرر ٢٠٠٢( ١٤٣١القــرار  اجمللــس ، اعتمــد٢٠٠٢

ــه تعــديل ا  ــادتني في مــن النظــام األساســي   ١٤مكــررا و  ١٣مل
للمحكمـــة الدوليـــة ليوغوســـالفيا الســـابقة واالستعاضـــة عـــن  

  .القرار لذلكاملرفق الثاين هاتني املادتني باألحكام الواردة يف 
ــة    ــودة يف  ٤٧٦٠ويف اجللســــ ــايوأيار ١٩املعقــــ  /مــــ
رئـيس احملكمـة    ، بناء على طلباجمللس نظر ، وبعد أن٢٠٠٣

يف  ،)٣٣٩(القاضـي تيـودور مـريون    سـالفيا السـابقة  والدوليـة ليوغ 
__________ 

ــارس  ١٨انظــر الرســالة املؤرخــة  ) ٣٣٩(  املوجهــة مــن  ٢٠٠٢آذار/م
) والرســالة S/2002/304األمــني العــام إىل رئــيس جملــس األمــن ( 

املوجهة إىل رئيس جملس األمـن   ٢٠٠٣أيــار/مايو  ٧املؤرخـــة 
 ).S/2003/530من رئيس احملكمة الدولية ليوغوسالفيا السابقة (
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ــود جــوردا، اعتمــد      ــسرســالة ســلفه القاضــي كل ــرار  اجملل الق
متصـرفا مبوجـب   ار، و). ومبوجب ذلـك القـر  ٢٠٠٣( ١٤٨١

تعديل النظـام األساسـي    اجمللسقرر  الفصل السابع من امليثاق،
سالفيا السابقة لتعزيز سلطات القضاة وللمحكمة الدولية ليوغ

ــادة   ــت املــ ــني. ومسحــ ــاة   ١٣املخصصــ ــا للقضــ ــررا ثالثــ مكــ
مــن مــن أجـل حماكمـة حمـددة،    أثنـاء فتـرة تعيينـهم     املخصصـني 

  لمحاكمة يف قضايا أخرى.الفصل يف اإلجراءات السابقة ل
 انتخاب القضاة  
ــة    ــودة يف  ٤٢٧٤يف اجللســــ ــباط ٨املعقــــ  /فربايرشــــ
ــدائمني ، للنظـــر يف ٢٠٠١ ــاة الـ يف  املرشـــحني ملناصـــب القضـ

، العـام  األمـني املقدمة من  سالفيا السابقةواحملكمة الدولية ليوغ
ــا  ــادة ووفقـ ــررا ( ١٣للمـ ــي  ١مكـ ــام األساسـ ــن النظـ ) (د) مـ

)، الــذي  ٢٠٠١( ١٣٤٠القــرار  لــساجمل، اعتمــد للمحكمــة
مرشحا ختتار من بينـهم اجلمعيـة    ٢٦وضع مبوجبه قائمة تضم 

  قاضيا دائما يف احملكمة. ١٤العامة 
 /أبريلنيســــان ٢٧املعقــــودة يف  ٤٣١٦يف اجللســــة و  
املخصصــني يف املرشــحني ملناصــب القضــاة ، للنظــر يف ٢٠٠١

، العـام  األمـني ن املقدمة م سالفيا السابقةواحملكمة الدولية ليوغ
ــا  ــادة ووفقـ ــررا ( ١٣للمـ ــي  ١مكـ ــام األساسـ ــن النظـ ) (د) مـ

)، الــذي  ٢٠٠١( ١٣٥٠القــرار  اجمللــس، اعتمــد للمحكمــة
مرشحا ختتار من بينـهم اجلمعيـة    ٦٤وضع مبوجبه قائمة تضم 

  قاضيا خمصصا يف احملكمة. ٢٨العامة 
 ةالعام ةتعيني املدعي  
ــة    ــودة يف  ٤٨١٩يف اجللســ ــول ٤املعقــ ــبتمرب /أيلــ ســ
مــــن النظــــام األساســــي     )٤( ١٦، ووفقــــا للمــــادة  ٢٠٠٣

الدولية ليوغوسالفيا السـابقة، اعتمـد اجمللـس القـرار      للمحكمة
، العـام  األمـني مرشـحة  مبوجبـه   عـيَّن )، الذي ٢٠٠٣( ١٥٠٤

الدوليـــة الســيدة كــارال دل بــونيت، مدعيـــة عامــة للمحكمــة      

ــارا مــن   ليوغوســالفيا الســابقة   ٢٠٠٣ /ســبتمربأيلول ١٥اعتب
  .لفترة مدهتا أربع سنوات

ــارير ال   ــنوية التقـــ ــة ســـ ــن  إاملقدمـــ ىل جملـــــس األمـــ
 العامة واجلمعية

مـــن  ٣٤وفقـــا للمـــادة و، املستعرضـــةخـــالل الفتـــرة   
النظام األساسـي للمحكمـة، قـدم رئـيس احملكمـة الدوليـة عـن        

جملـس   ىلإللمحكمـة   ةطريق األمـني العـام أربعـة تقـارير سـنوي     
    .)٣٤٠(األمن واجلمعية العامة

  اإلطار الزمين الجناز احملاكمات  
موجهـة   ٢٠٠٢ /يونيـه حزيران ١٠يف رسالة مؤرخـة    

احملكمـة الدوليـة ليوغوسـالفيا    ابلغ رئـيس   ،)٣٤١(العام األمنيإىل 
واحتمـاالت   عـن الوضـع القضـائي للمحكمـة الدوليـة      السابقة

إحالة قضايا معينة إىل احملـاكم الوطنيـة مـن أجـل إجنـاز أعمـال       
 .٢٠٠٨كمة حبلول عام احمل
  
احملكمة اجلنائية الدولية حملاكمـة األشـخاص املسـؤولني      - ٢

ــة وغــــري ذلــــك مــــن    ــادة اجلماعيــ ــال اإلبــ عــــن أعمــ
االنتهاكات اجلسيمة للقانون اإلنساين الدويل املرتكبة 
يف إقليم رواندا واملـواطنني الروانـديني املسـؤولني عـن     

ــه   ــا مـــن االنتـ ــة وغريهـ ــادة اجلماعيـ اكات أعمـــال اإلبـ
ــاورة بـــني    ــدول اجملـ ــي الـ ــة يف أراضـ ــانون  ١املماثلـ كـ

 ١٩٩٤كانون األول/ديسمرب  ٣١الثاين/يناير و 

ــرة     ــة   واصــلتاملستعرضــة، خــالل الفت احملكمــة اجلنائي
الدوليــة حملاكمــة األشــخاص املســؤولني عــن أعمــال اإلبــادة       
ــانون      ــيمة للقـ ــهاكات اجلسـ ــن االنتـ ــك مـ ــري ذلـ ــة وغـ اجلماعيـ

رتكبة يف إقليم رواندا واملواطنني الروانـديني  اإلنساين الدويل امل
املسؤولني عن أعمال اإلبادة اجلماعية وغريها من االنتـهاكات  

كــانون الثاين/ينــاير  ١املماثلــة يف أراضــي الــدول اجملــاورة بــني  
__________ 

)٣٤٠ (S/2000/777, S/2001/865, S/2002/985 and S/2003/829. 

)٣٤١ (S/2002/678.  
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، املنشـــأة عمــال بقـــرار  ١٩٩٤كــانون األول/ديســمرب    ٣١ و
مرب تشـرين الثـاين/نوف   ٨) املـؤرخ  ١٩٩٤( ٩٥٥جملس األمـن  

 .أداء أعماهلا ،١٩٩٤

 النظام األساسي اتقرفم  
 تشــــــــرين ٣٠املعقــــــــودة يف  ٤٢٤٠يف اجللســــــــة   

 العـام  األمـني عمال برسـالة موجهـة مـن    ، ٢٠٠٠الثاين/نوفمرب 
ــيس  ــسإىل رئـ ــي    )٣٤٢(،اجمللـ ــن رئيسـ ــرفقتني مـ ــالتني املـ وبالرسـ

، رواندااحملكمة الدولية لليوغوسالفيا السابقة و ةالدولي ةاحملكم
  .)٣٤٣()٢٠٠٠( ١٣٢٩القرار  اجمللسمد اعت

)، املعتمــــــد يف ٢٠٠٢( ١٤١١ومبوجــــــب القــــــرار   
ــة  ــودة يف  ٤٥٣٥اجللســ ــايوأيار ١٧املعقــ ــرر ٢٠٠٢ /مــ ، قــ
تعــديل  متصــرفا مبوجــب الفصــل الســابع مــن امليثــاق، ، اجمللــس

ألغـراض عضـوية   النظام األساسـي للمحكمـتني، وسـلَّم بأنـه،     
حيملــون جنســية  اص الــذيندوائــر احملكمــتني، يعتــرب أن األشــخ

بلدين أو أكثر، ال حيملون سوى جنسية الدولة الـيت ميارسـون   
    فيها عادة احلقوق املدنية والسياسية.

ــة     ــالة مؤرخــــ ــبتمربأيلول ١٤ويف رســــ  ٢٠٠١ /ســــ
رسـالة   العـام  األمـني أحال  ،)٣٤٤(األمن جملسموجهة إىل رئيس 

 احملكمـــة الدوليـــةمـــن رئيســـة  ٢٠٠١ /يوليـــهمتوز ٩مؤرخـــة 
تتضـــمن طلـــب احملكمـــة تعـــيني قضـــاة خمصصـــني.       لروانـــدا

نافـــانيتيم بـــيالي، يف  واقترحـــت رئيســـة احملكمـــة، القاضـــية    
تقريرها أن يتألف فريق من القضاة املخصصني للمحكمـة مـن   

قاضــيا خمصصـــا، مبــا يشـــبه احلــل الـــذي اعتمــد بالنســـبة      ١٨
ــالفيا     ــة ليوغوسـ ــة الدوليـ ــة احملكمـ ــة يف حالـ ــايا املتراكمـ للقضـ

 احملكمـة الدوليـة لروانـدا   بقة، وذلك من أجل اجنـاز واليـة   السا
__________ 

)٣٤٢ (S/2000/865. 

)، انظـر القسـم   ٢٠٠٠( ١٣٢٩لإلطالع على تفاصيل القـرار  ) ٣٤٣(
 .احملكمة الدولية ليوغوسالفيا السابقةالسابق املتعلق ب

)٣٤٤ (S/2001/764 و  Corr.1.املرفق ،  

 ٢٠٠٢ /مـارس آذار ٤. ويف رسالة مؤرخة يف الوقت املناسب
ملخصــا  العـام  األمــني، أحـال  األمـن  جملــسموجهـة إىل رئـيس   

    .)٣٤٥(منقحا لطلب تعيني القضاة املخصصني
/أغســـطس آب ١٤املعقـــودة يف  ٤٠٦١يف اجللســـة و  
قــرر )، الــذي ٢٠٠٢( ١٤٣١لقــرار ، اعتمــد اجمللــس ا٢٠٠٢
النظـام  تعـديل   متصرفا مبوجب الفصل السابع من امليثاق، فيه،

األساســـي للمحكمـــة الدوليـــة لروانـــدا وإنشـــاء جمموعـــة مـــن 
  القضاة املخصصني يف احملكمة.

ــة و   ــودة يف  ٤٨٤٩يف اجللس  األول/ تشــرين ٢٧املعق
)، ٢٠٠٣( ١٥١٢، اعتمـــد اجمللـــس القـــرار   ٢٠٠٣أكتـــوبر 
 متصــرفا مبوجــب الفصــل الســابع مــن امليثــاق،قــرر فيــه،  الــذي

تعــديل النظــام األساســي للمحكمــة الدوليــة لروانــدا لتعزيــز       
سلطات القضاة املخصصني، عمال بطلبني من رئيس احملكمـة،  

ومسحـت   )٣٤٦(.القاضي إريك موس، لتحسني قدراهتا القضـائية 
يينـهم  أثنـاء فتـرة تع   مكررا ثالثـا للقضـاة املخصصـني    ١٣املادة 

مـن الفصـل يف اإلجـراءات السـابقة     من أجـل حماكمـة حمـددة،    
  للمحاكمة يف قضايا أخرى.

 انتخاب القضاة  
/مـــــارس آذار ٣٠املعقـــــودة يف  ٤٣٠٧يف اجللســـــة   
ــاة يف    ٢٠٠١ ــب القضـ ــحني ملناصـ ــر يف املرشـ ــة ، للنظـ احملكمـ

املقدمـــة مـــن األمـــني العـــام، ووفقـــا للمـــادة   الدوليـــة لروانـــدا
نظـام األساسـي للمحكمـة، اعتمـد اجمللـس      ) (د) من ال٢( ١٢

ــرار  ــة تضــم     ٢٠٠١( ١٣٤٧الق ــه قائم ــذي وضــع مبوجب )، ال
 نيختتـــار مـــن بينـــهم اجلمعيـــة العامـــة قاضـــي نيمرشـــح مخســـة
  يف احملكمة. إضافيني
 كــــــــانون ١٣املعقــــــــودة يف  ٤٦٦٦يف اجللســـــــة  و  

، للنظــر يف املرشــحني ملناصــب القضــاة ٢٠٠٢األول/ديســمرب 
__________ 

)٣٤٥ (S/2002/241.  
)٣٤٦ (S/2003/879  وS/2003/946. 
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املقدمـة مـن األمـني العـام،      الدولية لروانـدا  مةالدائمني يف احملك
ــادة   ــا للمـ ــررا ( ١٢ووفقـ ــي  ١مكـ ــام األساسـ ــن النظـ ) (د) مـ

)، الــذي  ٢٠٠٢( ١٤٤٩للمحكمــة، اعتمــد اجمللــس القــرار    
مرشحا ختتار من بينـهم اجلمعيـة    ٢٣وضع مبوجبه قائمة تضم 

  قاضيا دائما يف احملكمة. ١١العامة 
/أبريل نيســــان ٢٩املعقــــودة يف  ٤٧٤٥يف اجللســــة و  
يف  املخصصــني، للنظــر يف املرشــحني ملناصــب القضــاة  ٢٠٠٣

املقدمة من األمني العام، ووفقـا للمـادة    احملكمة الدولية لرواندا
ــا )١مكــررا ( ١٢ (د) مــن النظــام األساســي للمحكمــة،    ثالث

)، الــذي وضــع مبوجبــه ٢٠٠٣( ١٤٧٧اعتمــد اجمللــس القــرار 
 ١٨هم اجلمعيـة العامـة   مرشـحا ختتـار مـن بينـ     ٣٥قائمة تضـم  

  يف احملكمة. خمصصاقاضيا 
  تعيني املدعي العام  
شـباط/فرباير   ٢٩) املـؤرخ  ٢٠٠٣( ١٥٠٣القرار يف   
اقتناعـــا منـــه بـــأن بإمكـــان احملكمـــتني  ، اجمللـــسقـــرر ، ٢٠٠٣

االضــطالع مبســؤولياهتما علــى أكفــأ وجــه وبأســرع وقــت إذا 
ساسـي  كان لكل منهما مدع عام خاص به، تعديل النظـام األ 

ــام     ــدعي العـ ــاء منصـــب املـ ــدا وإنشـ ــة لروانـ ــة الدوليـ للمحكمـ
 ١٠٥٠للمحكمــة اجلنائيــة الدوليــة لروانــدا. ومبوجــب القــرار  

 ١٥، ووفقا للمـادة  ٢٠٠٣ /سبتمربأيلول ٤) املؤرخ ٢٠٠٣(
مرشــح  اجمللــس) مــن النظــام األساســي للمحكمــة، عــيَّن     ٤(

ــا       ــدعيا عامـ ــالو، مـ ــوبكر جـ ــن بـ ــيد حسـ ــام، السـ ــني العـ األمـ
 /ســـبتمربأيلول ١٥لمحكمـــة الدوليـــة لروانـــدا، اعتبـــارا مـــن ل

  لفترة مدهتا أربع سنوات. ٢٠٠٣
ــارير ال   ــنوية التقـــ ــة ســـ ــن  إاملقدمـــ ىل جملـــــس األمـــ

 العامة واجلمعية

مـــن  ٣٤وفقـــا للمـــادة و، املستعرضـــةخـــالل الفتـــرة   
ــة  ــام األساســـي للمحكمـ ــدا النظـ ، قـــدم رئـــيس الدوليـــة لروانـ

 )٣٤٧(ةم أربعـــة تقـــارير ســـنوياحملكمـــة عـــن طريـــق األمـــني العـــا
  جملس األمن واجلمعية العامة. ىلإللمحكمة 

 الزمين الجناز احملاكمات اإلطار  
ــرار يف     /آب ٢٨) املـــــــــؤرخ ٢٠٠٣( ١٥٠٣القـــــــ
ــطس ــس، حـــث ٢٠٠٣ أغسـ ــة   اجمللـ ــة الدوليـ ــة اجلنائيـ احملكمـ

لرواندا على وضع إستراتيجية مفصلة، علـى غـرار إسـتراتيجية    
كمة اجلنائية الدوليـة ليوغوسـالفيا السـابقة،    اإلجناز املتعلقة باحمل

إلحالـــة قضـــايا املتـــهمني مـــن املســـتوى املتوســـط واألدىن إىل  
احملاكم الوطنية املختصـة، حسـب االقتضـاء، مبـا فيهـا روانـدا،       
مــن أجــل متكــني احملكمــة اجلنائيــة الدوليــة لروانــدا مــن حتقيــق   

 ،٢٠٠٤هــدفها املتمثــل يف إكمــال التحقيقــات حبلــول عــام      
ومجيــع أنشــطة حماكمــات املرحلــة االبتدائيــة حبلــول هنايــة عــام  

(إســتراتيجية اإلجنــاز  ٢٠١٠، ومجيــع أعماهلــا يف عــام ٢٠٠٨
ــة الدو  ــة اجلنائيـ ــة   للمحكمـ ــالة مؤرخـ ــدا). ويف رسـ ــة لروانـ ليـ

 جملـــسموجهـــة إىل رئـــيس  ٢٠٠٣ األول/أكتـــوبر تشـــرين ٣
ــن ــال  ،)٣٤٨(األم ــنيأح ــة   العــام األم ــالة مؤرخ  /أيلــول ٢٩رس
، القاضــي احملكمــة الدوليــة لروانــدامــن رئــيس  ٢٠٠٣ ســبتمرب

  إستراتيجية اإلجناز لتلك احملكمة.إريك موس، تتضمن 
    
  

__________ 

)٣٤٧ (S/2000/927, S/2001/863, S/2002/733 and S/2003/707. 

)٣٤٨ (S/2003/946. 
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 الثايناجلزء 
  كملت أو أُهنيت واليتها خاللاليت أُالفرعية أجهزة جملس األمن 

   ٢٠٠٣- ٢٠٠٠  الفترة
  (أ)كمال الوالية أو إهناؤهاإ  ُمنشأ مبوجب قرار أو رسالة أو رسائل متبادلة  اجلهاز الفرعي

   /البعثات السياسيةالسالمحفظعمليات

 ٢٠٠٠ /فربايرشباط ١٥ )١٩٩٨(١١٥٩القرار الوسطىأفريقيابعثة األمم املتحدة يف مجهورية 

 ٢٠٠٠ /مارسآذار ١٥ )١٩٩٧(١١٤١القرار بعثة األمم املتحدة للشرطة املدنية يف هاييت

 ٢٠٠٠ /مايوأيار ١٥ )١٩٩٤(٩٦٨القرار تحدة يف طاجيكستانبعثة مراقيب األمم امل

 ٢٠٠٢ /مايوأيار ٢٠ )١٩٩٩(١٢٧٢القرار إدارة األمم املتحدة االنتقالية يف تيمور الشرقية

 ٢٠٠٢ /أغسطسآب ١٥ )١٩٩٩(١٢٦٨القرار يف أنغوال املتحدةاألمممكتب

 ٢٠٠٢ األول/ديسمرب كانون ١٥ )١٩٩٦(١٠٣٨القرار بعثة مراقيب األمم املتحدة يف بريفالكا

 ٢٠٠٢ األول/ديسمرب كانون ٣١ )١٩٩٥(١٠٣٥القرار يف البوسنة واهلرسك املتحدةاألممبعثة

 ٢٠٠٣ /سبتمربأيلول ١٩ S/1997/817 مكتب األمم املتحدة لدعم بناء السالم يف ليربيا

 ٢٠٠٣ األول/أكتوبر تشرين ٦ )١٩٩١(٦٨٩القرار بعثة األمم املتحدة للمراقبة بني العراق والكويت

 ٢٠٠٣ األول/ديسمرب كانون ٣١ S/1998/507وS/1998/506 مكتب األمم املتحدة السياسي يف بوغانفيل

   األمنجملسجلان

 ٢٠٠١ /مارسآذار ٧ ) بشأن ليربيا١٩٩٥(٩٨٥جلنــة جملس األمــن املنشــأة عمال بالقرار

 ٢٠٠١ /مايوأيار ١٦ إريتريا) بشأن احلالة بني إثيوبيا و٢٠٠٠(١٢٩٨ال بالقرارجلنة جملس األمن املنشأة عم

 ٢٠٠١ /سبتمربأيلول ١٠ )١٩٩٨(١١٦٠جلنة جملس األمن املنشأة عمال بالقرار

 ٢٠٠٢ األول/ديسمرب كانون ٩ ) بشأن احلالة يف أنغوال١٩٩٣(٨٦٤جلنة جملس األمن املنشأة عمال بالقرار

 ٢٠٠٣ /سبتمربأيلول ١٢ ) بشأن اجلماهريية العربية الليبية١٩٩٢(٧٤٨من املنشأة عمال بالقرارجلنة جملس األ

 ٢٠٠٣ الثاين/نوفمرب تشرين ٢١ ) بشأن احلالة بني العراق والكويت١٩٩٠(٦٦١جلنة جملس األمن املنشأة مبوجب القرار

 ٢٠٠٣ األول/ديسمرب كانون ٢٢ ا) بشأن ليربي٢٠٠١(١٣٤٣جلنة جملس األمن املنشأة عمال بالقرار
  

        لإلطالع على تفاصيل إهناء الوالية، انظر األقسام ذات الصلة من اجلزء األول.  (أ)  
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  اجلزء الثالث
  أجهزة جملس األمن الفرعية اليت اقُترح إنشاؤها لكنها مل ُتنشأ

  مالحظة
رح اقتُـ  تـان هنـاك حال  ت، كاناملستعرضةخالل الفترة   

ــفيه ــم ــازإنشــاء  اًا رمسي ــد . و ُينشــأمل هفرعــي لكنــ  جه ــق دم قُ
يتصــالن باحلالــة يف   ينقــرار ييف شــكل مشــروع  اناالقتراحــ

ويـرد أدنـاه بيـان     .قضية فلسطني يف ذلك مباالشرق األوسط، 
 .)٣٤٩(تنياحلال هاتني

 ١الة احل  

ــة يف الشـــرق األوســـط،     ــااحلالـ ــية  يف ذلـــك مبـ قضـ
 فلسطني

 ١٨يف  ةاملعقــــود ،٤٢٤٨ األمــــن جملــــس جلســــةيف   
البنـد  املعنـون   النظـر يف   وأثنـاء ، ٢٠٠٠ األول/ديسمرب كانون

، ‘‘، مبــا يف ذلــك قضــية فلســطني األوســطاحلالــة يف الشــرق ’’
 )٣٥٠(،ه رئيس جملس األمن انتباه األعضاء إىل مشروع قـرار وّج

. بـنغالديش، وتـونس، وجامايكـا، ومـايل، وماليزيـا     مقدم مـن  
عرب عــن ســي لــس، كــان اجملذاكمشــروع القــرار   وجــبومب

على إنشاء قوة من املراقبني العسكريني ومن الشـرطة   تصميمه
تابعة لألمم املتحدة، توفد إىل مجيع أحناء األراضي الـيت حتتلـها   

، هبـدف اإلسـهام يف تنفيـذ اتفاقـات     ١٩٦٧إسرائيل منـذ عـام   
ــدنيني       ــز ســالمة وأمــن امل شــرم الشــيخ، ووقــف العنــف وتعزي

كـــذلك إىل األمـــني العـــام أن وكـــان ســـُيطلب الفلســـطينيني. 
يتشــاور مــع اجلــانبني بشــأن قــوام هــذه القــوة وطرائــق نشــرها  
وقيامها بعملها، وأن يقـدم تقريـرا عـن القـوة يف موعـد أقصـاه       

ــاير   ٨ ــانون الثاين/ينــ ــرار   ٢٠٠١كــ ــروع القــ ــرح مشــ . وطُــ
للتصويت، وحصل على تأييـد سـبعة أصـوات، وامتنـاع مثانيـة      

__________ 

مل ُينظــر يف أيـــة حـــاالت اقتـــرح فيهــا أعضـــاء اجمللـــس خـــالل   ) ٣٤٩(
مداوالت اجمللس، أو اقترحت فيها الـدول األعضـاء يف رسـائل    
ــدمي       ــة دون تق ــزة فرعي ــس، إنشــاء أجه ــيس اجملل ــة إىل رئ موجه

 اقتراحاهتا يف شكل مشاريع قرارات.

)٣٥٠ (S/2000/1171. 

لروســي، األرجنــتني، فرنســا، االحتــاد اأعضــاء عــن التصــويت (
)، ومل كنـــدا، اململكـــة املتحـــدة، هولنـــدا، الواليـــات املتحـــدة 

  .)٣٥١(ٌيعتمد لعدم حصوله على األغلبية الالزمة
 ٢الة احل  

ــة يف الشـــرق األوســـط،     ــااحلالـ ــية  يف ذلـــك مبـ قضـ
 فلسطني

 ٢٧يف  املعقــــودة ،٤٣٠٥ األمــــن جملــــس يف جلســــة  
احلالـة يف  ’’لبنـد املعنـون   االنظـر يف   وأثناء، ٢٠٠١ /مارسآذار

ه رئـيس  ، وجّـ ‘‘، مبـا يف ذلـك قضـية فلسـطني    األوسـط الشرق 
 مقـدم مـن   ،)٣٥٢(جملس األمن انتباه األعضـاء إىل مشـروع قـرار   

ــايل،      ــا، م ــونس، جامايكــا، ســنغافورة، كولومبي ــنغالديش، ت ب
. وتكلم الرئيس بصفته ممثال ألوكرانيا، فأشـار إىل  موريشيوس

 كـــــانون ١٨لقـــــرار املـــــؤرخ التصـــــويت علـــــى مشـــــروع ا
)، وهــو مــا فعلــه أيضــا ١(انظــر احلالــة  ٢٠٠٠ األول/ديســمرب

وطُــرح مشــروع القــرار للتصــويت، وحصــل ممثــل بــنغالديش. 
 الواليـات على تأييد تسـعة أصـوات، ومعارضـة عضـو واحـد (     

، أيرلنـــدا)، وامتنـــاع أربعـــة أعضـــاء عـــن التصـــويت (املتحـــدة
بسـبب  وذلـك   ومل ٌيعتمـد )، فرنسا، اململكة املتحـدة، النـرويج  

    )٣٥٣(.التصويت السليب ألحد أعضاء اجمللس الدائمني
  

__________ 

 .S/PV.4248انظر ) ٣٥١(

)٣٥٢ (S/2001/270. 

 .S/PV.4305انظر ) ٣٥٣(


