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    مالحظة استهاللية    
  [من امليثاق]   ٢٩املادة 

  لس األمن أن ينشئ من الفروع الثانوية ما يرى له ضرورة ألداء وظائفه.   

  [من النظام الداخلي املؤقت]   ٢٨ املادة

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

مـن ميثـاق األمـم     ٢٩املـادة  إنشاء أجهـزة فرعيـة تـنص عليهـا     سلطةُ جملس األمن يف   
مــن نظــام الــس الـداخلي املؤقــت. ويتنــاول اجلــزء التاســع إجــراءات   ٢٨املــادة املتحـدة و 

الــس املتعلقــة باللجــان واألفرقــة العاملــة وهيئــات التحقيــق واحملــاكم واللجــان املخصصــة  
وباملستشارين واملبعوثني واملمثلني اخلاصني وجلنة بناء السالم، اليت أرسيت يف إطار ميثـاق  

اجلــزء أيضــا احلــاالت الــيت اقتــرح فيهــا إنشــاء مثــل هــذه    األمــم املتحــدة. ويســتعرض هــذا 
األجهزة الفرعية دون أن يتم ذلـك. أمـا البعثـات امليدانيـة، مبـا فيهـا بعثـات حفـظ السـالم          

  والبعثات السياسية، فيتناوهلا اجلزء العاشر من هذا امللحق. 
ملعنـون  ، عقد الس عددا من اجللسـات يف إطـار البنـد ا   ٢٠٠٩-٢٠٠٨خالل الفترة   

، اسـتمع خالهلـا الـس    “لـس األمـن  إحاطات إعالمية يقدمها رؤساء هيئات فرعيـة تابعـة   ”
إىل إحاطــات قــدمها رؤســاء هيئــات فرعيــة خمتلفــة. وميكــن االطــالع علــى عــرض عــام لتلــك     

  .“اإلحاطات”اجللسات يف اجلزء األول من هذا امللحق حتت العنوان 
م هي: اللجان؛ واألفرقة العاملة؛ وهيئات التحقيق؛ هذا اجلزء إىل مثانية أقسا وينقسم  

واحملــاكم؛ واللجــان املخصصــة؛ واملستشــارون واملبعوثــون واملمثلــون اخلاصــون؛ وجلنــة بنــاء  
السالم؛ وأجهزة الس الفرعية اليت اقترح إنشاؤها ولكنها مل تنشأ. وتقدم األقسام الفرعية 

ألجهزة الفرعية ومـوجزا للتطـورات الرئيسـية    معلومات أساسية مقتضبة عن كل جهاز من ا
اليت شهدها يف الفتـرة املشـمولة باالسـتعراض. ويتضـمن العـرض املتعلـق بكـل جهـاز فرعـي          
جدوال يبين الوالية السـارية يف مسـتهل الفتـرة املشـمولة باالسـتعراض وأي تغـيريات الحقـة        

ات الـس الـيت تتصـل بـأي     طرأت عليها، مع النص الكامل جلميع الفقرات الواردة يف قـرار 
. وترد يف مرفق هـذا  ٢٠٠٩ و ٢٠٠٨تغيريات أُدخلت على والية اجلهاز الفرعي يف عامي 

  اجلزء قائمةٌ بوثائق أخرى صادرة عن الس تتعلق باهليئات الفرعية.
وتنظم واليات األجهزة الفرعية يف فئات استنادا إىل نظام للتصنيفات والتسميات   

صـلة بواليـات تلـك األجهـزة ومهامهـا. ويـورد نظـام التصـنيف هـذا تيسـريا           العامة ذات ال
على القارئ فقط ال غـري، وهـو ال يعكـس أي ممارسـة للمجلـس أو أي قـرار صـادر عنـه.        
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  اللجان - أوال 
  

    مالحظة  
ــر     ــى القـ ــم األول علـ ــز يف القسـ ــب التركيـ ــيت ينصـ ارات الـ

اختذها جملس األمن خالل الفترة املشمولة باالسـتعراض فيمـا يتعلـق    
بإنشــاء اللجــان وتنفيــذ والياـــا وإدخــال تغــيريات عليهــا وإـــاء       
عملها. ويتناول القسـم الفرعـي ألـف اللجـان الدائمـة، فيمـا يغطـي        
القسم الفرعي باء اللجان املنشأة مبوجب الفصل السابع مـن ميثـاق   

تحــدة. ويشــمل العــرض املتعلــق بكــل جلنــة مــوجزاً لفئــات  األمــم امل
التــدابري الــيت كُلفــت باإلشــراف عليهــا مثــل حظــر توريــد األســلحة  

يقصد بتلـك الفئـات أن تكـون     وجتميد األصول وحظر السفر. وال
  .)١( تعاريف قانونية هلذه التدابري

وتشكَّل جلان جملـس األمـن مـن مجيـع أعضـاء الـس         
مــا مل اخلمسـة عشـر. وتعقــد اجتماعاـا يف جلســات خاصـة،     

ــق       ــا بتواف تخــذ قراراــك، وت ــة نفســها خــالف ذل ــرر اللجن تق
ــب       ــيس ونائ ــن رئ ــا م ــب اللجــان عموم ــألف مكات اآلراء. وتت

. وللمجلـس جلـان دائمـة ال    )٢(للرئيس ينتخبهما الس سنوياً
تزال قائمةً، غـري أـا ال جتتمـع عمومـا إال إذا طُرحـت مسـألة       

نشـئت علـى أسـاس    تندرج يف إطار واليتها؛ ولـه أيضـا جلـان أُ   
خمصــص لتلبيــة احتياجــات الــس، وال ســيما اإلشــراف علــى  
تدابري اجلزاءات املفروضة يف إطـار الفصـل السـابع مـن امليثـاق      
أو دعم أعمـال الـس املتعلقـة مبسـائل مـن قبيـل اإلرهـاب أو        

  أسلحة الدمار الشامل.  
__________ 

ملزيد من املعلومات عن التدابري اليت أصدر الـس بشـأا تكليفـاً      )١(  
  ، انظر القسم الثالث من اجلزء السابع.٤١عمال باملادة 

ــرة      )٢(   لالطــالع علــى عضــوية مكاتــب اللجــان املشــكَّلة خــالل الفت
 S/2008/115 و S/2008/2املشــــــــمولة باالســــــــتعراض، انظــــــــر 

 S/2009/182 و S/2009/2 و S/2008/571 و S/2008/366 و
  .S/2009/506 و S/2009/440 و

  اللجان الدائمة    - ألف
خـالل الفتـرة املشــمولة باالسـتعراض، كانـت اللجــان       

ــة        ــد أي جلســات: جلن ــا مل تعق ــري أ ــة غ ــزال قائم ــة ال ت التالي
ــيت أنشــأها       ــة اخلــرباء ال ــداخلي، وجلن ــة بالنظــام ال اخلــرباء املعني

ب، لدراسة مسألة العضوية باالنتسـا  ١٥٠٦الس يف اجللسة 
واللجنة املعنية باجتماعات الس خارج املقر، واللجنة املعنيـة  

  بقبول األعضاء اجلدد.  
جلان جملس األمن املنشـأة مبوجـب الفصـل السـابع      - باء

    من امليثاق  
دة جلــان ، أنشــأ الــس عــ٢٠٠٩- ٢٠٠٨يف الفتــرة   

لإلشــراف علــى تنفيــذ تــدابري معينــة أو أداء مهــام أخــرى ورد  
بياا يف قـرارات اتخـذت عمـال بالفصـل السـابع مـن امليثـاق،        
ــاول اجلــزء      ــة جلــان ســبق أن أنشــأها. ويتن ــس والي ومــدد ال
ــاء اثــنيت عشــرة جلنــةً أُنيطــت ــا مهمــة         ــن القســم ب األول م

أما اجلزء الثـاين فيتنـاول   اإلشراف على تدابري جزاءات حمددة. 
جلنــتني أُخــريني أُنيطــت مــا واليــة أوســع نطاقــا. ويســتعرض  
ــاول        ــائها، وجيــري تن ــب إنش كــل قســم اللجــان حســب ترتي
اللجــان املرتبطــة ببعضــها بعضــاً جمتمعــةً. أمــا اهليئــات الفرعيــة   
الــيت يــرتبط عملــها ارتباطــاً وثيقــا بعمــل اللجــان، مثــل أفرقــة    

تستعرض مـع مـا يتصـل ـا مـن جلـان حتـت        اخلرباء بأنواعها، ف
  العنوان الفرعي املناسب.  

    جلان جملس األمن املشرِفة على تدابري جزاءات حمددة  -  ١
، مل ينشئ الس أي جلـان  ٢٠٠٩-٢٠٠٨يف الفترة   

اف علـى تنفيـذ تـدابري اتخـذت مبوجـب الفصـل       جديدة لإلشر
السابع من امليثـاق. غـري أن الـس أـى واليـة اللجنـة املنشـأة        

) بشـأن روانـدا. وبـذلك اخنفـض     ١٩٩٤( ٩١٨عمال بالقرار 



 ٢٠٠٩-٢٠٠٨مرجع ممارسات جملس األمن، 

 

12-07779 726/1419 

 

العـدد اإلمجـايل للجـان املشـرِفة علـى       ٢٠٠٩حبلول ايـة عـام   
  جلنة.   ١١إىل  ١٢اجلزاءات من 

ســـت هيئـــات ســـبق أن  وباإلضـــافة إىل ذلـــك، ظلـــت  
أنشأها الس لرصد تدابري اجلزاءات قائمةً، وهي: فريق اخلرباء 
املعين بليربيا وفريق اخلرباء املعين بالسودان؛ وفريق اخلرباء املعـين  
ــين بكــوت       ــق اخلــرباء املع ــة وفري ــو الدميقراطي ــة الكونغ جبمهوري

ي ديفوار؛ وفريق الرصد املعين بالصومال؛ وفريق الدعم التحليلـ 
ورصد اجلـزاءات املعـين بتنظـيم القاعـدة وحركـة الطالبـان. ويف       

، طلـب الـس أيضـا أن ينشـئ األمـني العـام فريـق        ٢٠٠٩عام 
خرباء معنياً جبمهورية كوريا الشعبية الدميقراطية، ليصـل بـذلك   

  جمموع هيئات الرصد إىل سبع هيئات. 
وأُنيطت باللجان اليت كانت قائمة خالل هـذه الفتـرة     

يات متنوعة مشلت ما يلـي: (أ) التمـاس املعلومـات املتعلقـة     وال
ــة مبوجـــب   ــدابري املفروضـ ــادة بتنفيـــذ التـ ــاق؛  ٤١املـ ــن امليثـ مـ

النظــر يف املعلومــات املتعلقــة بوقــوع انتــهاكات للتــدابري    (ب)
ــبة ملعاجلتــها؛ (ج) تقــدمي       املفروضــة والتوصــية بالتــدابري املناس

ــهاكات      ــلة باالنتـ ــات املتصـ ــن املعلومـ ــس عـ ــارير إىل الـ التقـ
) النظر يف طلبات االستثناء من التـدابري املفروضـة   املزعومة؛ (د

ــات؛    ــك الطلب ــت يف تل ـــ)والب ــة إىل    (ه ــارير املقدم دراســة التق
ــات الرصــد؛        ــة مــن هيئ ــارير املقدم ــا يف ذلــك التق اللجــان، مب

حتديد اخلاضعني لتلك التدابري من أفـراد وكيانـات وتعهـد     (و)
اء مــن قائمــة بأمســائهم، وكــذلك النظــر يف طلبــات رفــع األمســ 

القائمة؛ (ز) تقـدمي توصـيات إىل الـس بشـأن كيفيـة حتسـني       
فعاليــة التــدابري املتخــذة. ومشلــت املهــام املســندة إىل هيئـــات       
        ــدف مســاعدة اللجــان عمومــا مجــع الرصــد الــيت أُنشــئت
ــدابري      ــذ الت ــال، ورصــد تنفي ــة باالمتث ــات املتعلق ــل املعلوم وحتلي

حتسـني التنفيـذ، والقيـام    اجلزائية، وتقدمي توصيات بشأن سـبل  
مي معلومـــات عـــن قـــرارات اإلدراج يف بعـــض احلـــاالت بتقـــد

ــزاءات احملـــددة    يف ــبة لتـــدابري اجلـ ــها بالنسـ القائمـــة والرفـــع منـ
  اهلدف.  
عرضـا عامـا للجـان، مبـا يف ذلـك فئـات        ١ويقدم اجلدول   

  منتقاة من التدابري اإللزامية اليت أشرفت عليها خالل هذه الفترة.
    

  ١ل اجلدو
    ٢٠٠٩-٢٠٠٨جلان جملس األمن املسؤولة عن اإلشراف على تدابري جزاءات حمددة، 

  تدابري اجلزاءات  

  
حظــر توريــد 

  األسلحة
ــد  جتميـــــــــــــ

  األصول

ــر  احلظـــــــــــــ
املفـــــــــروض 

  على املاس

ــود  القيـــــــــــــــ
املفروضة على 
ــدمات  اخلـــــــــ

  يةاملال

ــر  احلظـــــــــــــ
املفـــــــــروض 
علـــى الســـلع 

  الكمالية

ــدابري  التـــــــــــ
املتعلقة بعـدم  

  االنتشار

حظــر الســفر 
ــود  أو القيـــــــ
ــة  املفروضـــــــ

  عليه

) ١٩٩٢( ٧٥١اللجنة املنشـأة عمـال بـالقرار                    
  بشأن الصومال 

X  X          X  

) ١٩٩٤( ٩١٨اللجنة املنشـأة عمـال بـالقرار    
    (أ) بشأن رواندا

              

 ١١٣٢اللجنــــــة املنشــــــأة عمــــــال بــــــالقرار  
  ) بشأن سرياليون ١٩٩٧(

X    X        X  

 ١٢٦٧اللجنــــــة املنشــــــأة عمــــــال بــــــالقرار  
ــة  ١٩٩٩( ) بشــــأن تنظــــيم القاعــــدة وحركــ

  الطالبان وما يرتبط ما من أفراد وكيانات 

X  X          X  
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  تدابري اجلزاءات  

  
حظــر توريــد 

  األسلحة
ــد  جتميـــــــــــــ

  األصول

ــر  احلظـــــــــــــ
املفـــــــــروض 

  على املاس

ــود  القيـــــــــــــــ
املفروضة على 
ــدمات  اخلـــــــــ

  يةاملال

ــر  احلظـــــــــــــ
املفـــــــــروض 
علـــى الســـلع 

  الكمالية

ــدابري  التـــــــــــ
املتعلقة بعـدم  

  االنتشار

حظــر الســفر 
ــود  أو القيـــــــ
ــة  املفروضـــــــ

  عليه

ـــ                   ١٥١٨القرار اللجنــــــة املنشــــــأة عمــــــال بـــ
)٢٠٠٣  (  

X  X            

 ١٥٢١اللجنــــــة املنشــــــأة عمــــــال بــــــالقرار  
  ) بشأن ليربيا٢٠٠٣(

X  X          X  

) ٢٠٠٤( ١٥٣٣اللجنة املنشأة عمـال بـالقرار   
 بشأن مجهورية الكونغو الدميقراطية

X  X          X  

 ١٥٧٢اللجنــــــة املنشــــــأة عمــــــال بــــــالقرار  
 ) بشأن كوت ديفوار٢٠٠٤(

X  X  X        X  

 ١٥٩١شــــــأة عمــــــال بــــــالقرار اللجنــــــة املن
 ) بشأن السودان٢٠٠٥(

X  X          X  

 ١٦٣٦اللجنــــــة املنشــــــأة عمــــــال بــــــالقرار  
)٢٠٠٥( 

  X          X  

 ١٧١٨اللجنــــــة املنشــــــأة عمــــــال بــــــالقرار  
)٢٠٠٦( 

X  X      X  X  X  

 ١٧٣٧اللجنــــــة املنشــــــأة عمــــــال بــــــالقرار  
)٢٠٠٦(  

  X    X    X  X  

  
) وحـلَّ اللجنـةَ املنشـأة    ١٩٩٥( ١٠١١مـن القـرار    ١٠و ٩دابري املتبقية الواردة يف الفقـرتني  )، قرر الس إاَء الت٢٠٠٨( ١٨٢٣بالقرار   (أ)  

  ) بشأن رواندا.١٩٩٤( ٩١٨عمال بالقرار 
    

وواصل الس أيضا وضع وتنقيح اإلجراءات املتعلقة   
بإدراج أمساء األفراد اخلاضعني لتدابري اجلزاءات احملددة اهلـدف  

م منـها. وبوجـه خـاص، اسـتمرت آليـة      يف قوائم ورفـع أمسـائه  
ــالقرار      ــة عمــالً ب ــة العام مركــز التنســيق، املنشــأة داخــل األمان

 ٢٠٠٦كــانون األول/ديســمرب  ١٩) املــؤرخ ٢٠٠٦( ١٧٣٠
واملتصل بتدابري رفع األمساء من القائمة، يف تلقّي طلبـات رفـع   
األمســاء مــن القائمــة وأداء املهـــام ذات الصــلة بــذلك خـــالل      

غري أن الـس أنشـأ، يف الفتـرة املشـمولة باالسـتعراض      الفترة. 
كــــــانون  ١٧) املــــــؤرخ ٢٠٠٩( ١٩٠٤وعمــــــالً بــــــالقرار 

ــمرب  ــىن  ٢٠٠٩األول/ديسـ ــامل يعـ ــني مظـ ــب أمـ ــي ، مكتـ  بتلقـ
الطلبات من الكيانـات واألفـراد الـراغبني يف رفـع أمسـائهم مـن       

ــان،      القائمــة املوحــدة املتصــلة بتنظــيم القاعــدة وحركــة الطالب
وقرر بناء على ذلـك أن تكـف آليـة مركـز التنسـيق عـن تلقـي        
تلك الطلبات، مع استمرارها يف تلقي الطلبات مـن الكيانـات   

م مـــن قـــوائم اجلـــزاءات   واألفـــراد الـــراغبني يف رفـــع أمســـائه   
األخرى. ومن بني األجهزة الفرعيـة الـيت أُنشـئت لـدعم عمـل      
اللجــان، كــان مكتــب أمــني املظــامل أولَ جهــاز خيصــص كليــا  
للعناية مبسائل اإلدراج يف القائمة والرفـع منـها. وعـالوة علـى     
ذلك، قدم الـس، فيمـا اختـذه مـن قـرارات، تفاصـيل إضـافية        

ــراءات اإلدراج يف  ــن إج ــا يتعلــق      ع ــها فيم ــع من ــوائم والرف الق
باللجنة املعنية بتنظيم القاعدة وحركة الطالبان واللجنـة املعنيـة   

  جبمهورية الكونغو الدميقراطية.  
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ــالقرار     ــال بــ ــأة عمــ ــة املنشــ ) ١٩٩٢( ٧٥١اللجنــ
  بشأن الصومال  

 ٢٤) املؤرخ ١٩٩٢( ٧٥١أنشأ جملس األمن، بقراره   
، جلنـــةً لإلشـــراف علـــى حظـــر توريـــد     ١٩٩٢نيســـان/أبريل 

امل املفروض على الصومال مبوجـب القـرار   األسلحة العام والك
نتيجـةً   ١٩٩٢كـانون الثاين/ينـاير    ٢٣) املؤرخ ١٩٩٢( ٧٣٣

 ١٨٤٤الســــتمرار احلــــرب األهليــــة يف الصــــومال. وبــــالقرار  
، قرر الس ٢٠٠٨تشرين الثاين/نوفمرب  ٢٠) املؤرخ ٢٠٠٨(

فــرض جــزاءات فرديــة حمــددة اهلــدف (مبــا يف ذلــك حظــر علــى 
وحظـر علـى سـفر األفـراد، وجتميـد لألصـول       توريد األسـلحة،  

       العائدة إىل أفراد وكيانـات، حسـبما قررتـه اللجنـة). وقـد نـص
القــرار نفســه علــى اســتثناءات مــن تلــك التــدابري ووســع نطــاق   

) املـــؤرخ ٢٠٠٣( ١٥١٩الواليـــة املنوطـــة باللجنـــة. وبـــالقرار 
، أنشــأ الــس فريــق رصــد ٢٠٠٣كــانون األول/ديســمرب  ١٦

  ة اللجنة. وجددت والية هذا الفريق يف وقت الحق. ملساعد
 ٢٠٠٨التطــــــورات املســــــتجدة خــــــالل عــــــامي   

    ٢٠٠٩  و

) بشـأن  ١٩٩٢( ٧٥١اللجنة املنشـأة عمـال بـالقرار      
  الصومال  

خــالل الفتــرة املشــمولة باالســتعراض، اختــذ الــس        
أربعة قرارات ذات صـلة بواليـة اللجنـة ووسـع نطـاق واليتـها       

رتني. وأول تغــيري رئيســي لتلــك الواليــة أُدخــل عليهــا عمــالً مـ 
)، الذي فـرض الـس مبوجبـه حظـرا     ٢٠٠٨( ١٨٤٤بالقرار 

علــى توريــد األســلحة حمــدد اهلــدف يطبــق علــى الكيانــات أو   
ــتقرار يف    ــن أو االسـ ــالم أو األمـ ــددون السـ ــذين يهـ ــراد الـ األفـ

إىل  الصومال، أو ينتهكون احلظـر العـام علـى توريـد األسـلحة     
الصومال أو يعرقلون إيصـال املسـاعدة اإلنسـانية إليـه. ووسـع      

القرار أيضا واليـة اللجنـة حبيـث مشلـت مهـام مـن بينـها حتليـل         
االنتــهاكات املزعومــة للتــدابري املفروضــة واختــاذ اإلجــراءات      
ــن اجلــزاءات       ــتثناء م ــات االس ــت يف طلب املناســبة بشــأا، والب

ــإدر  ــة ب ــراد  وإدارة اإلجــراءات املتعلق ــات واألف اج أمســاء الكيان
  املستهدفني بتلك التدابري يف قائمة اجلزاءات ورفعها منها.  

ــالقرار    ــؤرخ ٢٠٠٩( ١٩٠٧وبــ ــانون  ٢٣) املــ كــ
، وسع الـس واليـة اللجنـة لتشـمل     ٢٠٠٩األول/ديسمرب 

فـروض علـى إريتريـا الـيت     اإلشراف علـى نظـام اجلـزاءات امل   
فرض الس حظرا عاما على توريد األسلحة منـها وإليهـا،   
وحظــرا علــى توريــد األســلحة حمــدد اهلــدف يشــمل تقــدمي   
اخلـــدمات املاليـــة املتصـــلة باألنشـــطة العســـكرية، وجتميـــدا  
ألصـول الكيانــات واألفــراد الــذين حتــددهم اللجنــة وحظــرا  

  على سفرهم.
  فريق الرصد  

خالل هذه الفترة، مدد الس واليـة فريـق الرصـد      
شهرا على التـوايل.   ١٢أشهر و  ٦املعين بالصومال لفترتي 

لــس أيضــا نطــاق واليــة فريــق الرصــد بــالقرار       ووســع ا
 ٢٠٠٨تشرين الثـاين/نوفمرب   ٢٠) املؤرخ ٢٠٠٨( ١٨٤٤

الــذي طُلبــت فيــه مــن الفريــق مجلــة أمــور مــن بينــها تقــدمي   
معلومــات عــن االنتــهاكات ومعلومــات ذات صــلة بــإدراج  

ــالقرار      ــها، وب ــا من ــة ورفعه ــراد يف القائم  ١٩٠٧أمســاء األف
الـذي   ٢٠٠٩األول/ديسـمرب  كانون  ٢٣) املؤرخ ٢٠٠٩(

طلب فيه الس إىل فريق الرصد أن يتوىل التـدابري اجلديـدة   
  املفروضة على إريتريا كذلك.  

الــنص الكامــل جلميــع الفقــرات   ٣ و ٢ويــرد يف اجلــدولني 
الواردة يف قرارات الس اليت تتصـل بواليـة اللجنـة وفريـق     

  الرصد.
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  ٢اجلدول 
    ٢٠٠٩-٢٠٠٨) بشأن الصومال: األحكام املتصلة بالوالية، ١٩٩٢( ٧٥١ر اللجنة املنشأة عمال بالقرا

القرار أو املهمة الصـادر ـا تكليـف،    
  األحكام  حسب فئة املهام

    )  ٢٠٠٨( ١٨١٤القرار     
التوصـــية بتـــدابري ميكـــن اختاذهـــا يف 

  املستقبل
زامــه تعزيــز فعاليــة حظــر توريــد األســلحة الــذي فرضــته األمــم املتحــدة علــى    يشــري إىل اعت

ــد         ــى توري ــهكون احلظــر املفــروض عل ــدابري ضــد مــن ينت ــه اختــاذ ت ــن اعتزام الصــومال ويعل
األسلحة، ومـن يـدعموم للقيـام بـذلك، ويطلـب بالتـايل إىل اللجنـة أن تقـدم، يف غضـون          

ات بشــأن تــدابري حمــددة تســتهدف هــؤالء سـتني يومــا مــن تــاريخ اختــاذ هــذا القــرار، توصــي 
  ) ٧األفراد أو الكيانات (الفقرة 

    )  ٢٠٠٨( ١٨٤٤القرار 
    مهام عامة

) لكـي تشـمل   ١٩٩٢( ٧٥١يقرر توسيع نطاق والية اللجنة علـى النحـو احملـدد يف القـرار       توسيع نطاق الوالية
  ] ١١م [املبينة يف الفقرة املها

    التنسيق
التنســـيق مـــع الكيانـــات األخـــرى    

  التابعة لألمم املتحدة
ــة          ــم املتحــدة املعني ــن جلــان األم ــا م ــا مــع غريه ــة أعماهل ــق اللجن ــة أن تنس ــى أمهي يشــدد عل

  ) ١٠باجلزاءات ومع املمثل اخلاص لألمني العام (الفقرة 
برصـد تنفيـذ التـدابري املفروضـة      )،٢٠٠٣( ١٥١٩القيام، بدعمٍ من فريق الرصد املنشأ عمال بالقرار   

)]، ورصـد احلظـر العـام والكامـل املفـروض      ٢٠٠٨( ١٨٤٤[من القرار  ٧و ٣و ١مبوجب الفقرات 
  (أ)) ١١[من القرار] (الفقرة  ٦على توريد األسلحة الذي أعيد تأكيده يف الفقرة 

    اإلدراج يف القائمة/الرفع منها 
٣تني [من القرار] على األفراد وأحكام الفقر ٧و  ٣و  ١يقرر أن تسري أحكام الفقرات   حتديد أمساء األفراد والكيانات

  ) ٨على الكيانات الذين تقرر اللجنة أم (الفقرة  ٧و
من القرار، بناًء على طلـب الـدول    ٨و  ٣حتديد أمساء األفراد والكيانات مبوجب الفقرتني   

  (د))  ١١[من القرار] (الفقرة  ١٢األعضاء على النحو املشار إليه يف الفقرة 
تقــــــدمي املعلومــــــات ذات الصــــــلة  

  ئمةباإلدراج يف القا
٧و  ٣و ١حتديد احلاالت اليت يحتمل فيهـا عـدم التقيـد بالتـدابري املتخـذة مبوجـب الفقـرات        

[من القرار] والبت يف اإلجراء املناسب لكل حالة، ويطلب الـس إىل الـرئيس أن يقـدم، يف    
ليـة  (ز) [من القرار]، تقـارير مرح  ١١إطار التقارير الدورية املقدمة إىل الس عمال بالفقرة 

  (ح)) ١١عن العمل الذي تقوم به اللجنة بشأن هذه املسألة (الفقرة 
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القرار أو املهمة الصـادر ـا تكليـف،    
  األحكام  حسب فئة املهام

  (ح) من القرار  ١١انظر أعاله، الفقرة   تقدمي قائمة بأمساء منتهكي التدابري     
    الرصد واإلنفاذ والتقييم

اختـــاذ إجـــراء بشـــأن االنتـــهاكات    
  املزعومة

٣ و ١دراسة املعلومات املتعلقة باالنتهاكات املزعومة للتدابري املفروضة مبوجب الفقـرات  
ــرة    ٧ و ــرار] والفق ــن الق ــرار   ٥[م ــن الق ــرتني  )١٩٩٢( ٧٣٣م ــرار   ٢ و ١والفق ــن الق م

  (ج))  ١١)، واختاذ اإلجراء املناسب عند االقتضاء (الفقرة ٢٠٠٢( ١٤٢٥
  أعاله ‘‘ اإلدراج يف القائمة/الرفع منها’’(ح) من القرار، يف بند  ١١انظر الفقرة   

  ) (هـ) ١١قرار] والبت فيها (الفقرة [من ال ٤ و ٢النظر يف طلبات االستثناء الواردة يف الفقرتني   البت يف طلبات االستثناء 
[مـن القـرار]    ١٥يشجع الدول األعضاء اليت تتلقـى إشـعارا علـى النحـو الـوارد يف الفقـرة         

٧و  ٣و  ١على أن تعلم اللجنة مبا اختذته من خطوات لتنفيـذ التـدابري املبينـة يف الفقـرات     
  ) ١٧(الفقرة 

مجــع املعلومــات املتعلقــة باالمتثــال    
  وحتليلها

)، برصـد تنفيـذ التـدابري    ٢٠٠٣( ١٥١٩القيام بدعم من فريق الرصد املنشأ عمـال بـالقرار   
)]، ورصــد احلظــر  ٢٠٠٨( ١٨٤٤[مــن القــرار  ٧ و ٣ و ١املفروضــة مبوجــب الفقــرات  

  (أ))  ١١(الفقرة  ٦العام والكامل على توريد األسلحة الذي أعيد تأكيده يف الفقرة 
مجيع الدول األعضاء، وال سيما دول املنطقة، عن اإلجراءات  السعي للحصول على معلومات من  

[من القـرار]،   ٧ و ٣ و ١اليت تتخذها من أجل التنفيذ الفعال للتدابري املفروضة مبوجب الفقرات 
  (ب)) ١١وأي معلومات أخرى قد ترى اللجنة أا مفيدة يف هذا الصدد (الفقرة 

يومـا علـى األقـل     ١٢٠قـارير إىل الـس عـن أعماهلـا وعـن تنفيـذ هـذا القـرار كـل          تقدمي ت  تقدمي توصيات بشأن حتسني التنفيذ
تتضــمن مالحظاــا وتوصــياا وتتنــاول علــى وجــه اخلصــوص ســبل تعزيــز فعاليــة التــدابري    

  (ز))  ١١[من القرار] (الفقرة  ٧و ٣و ١املفروضة مبوجب الفقرات 
    مهام إجرائية

تعديل مبادئها التوجيهية القائمة لتسهيل تنفيذ التدابري املفروضة مبوجب هذا القرار، وإبقاء   تعديل املبادئ التوجيهية للجنة
(ط))  ١١التوجيهية قيد االستعراض الفعلي حسبما تقتضيه الضرورة (الفقرة هذه املبادئ 

    متقدمي التقارير واإلعال
  أعاله “الرصد واإلنفاذ والتقييم”(ز) من القرار، يف بند  ١١انظر الفقرة   تقدمي التقارير
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القرار أو املهمة الصـادر ـا تكليـف،    
  األحكام  حسب فئة املهام

    )  ٢٠٠٨( ١٨٥٣القرار     
    الرصد واإلنفاذ والتقييم

يطلب إىل اللجنة أن تنظر، وفقا لواليتها وبالتشـاور مـع فريـق الرصـد وغـريه مـن كيانـات          تقدمي توصيات بشأن حتسني التنفيذ
نيسـان/أبريل   ٥صيات الواردة يف تقارير فريق الرصد املؤرخة األمم املتحدة املعنية، يف التو

نيســــــان/أبريل  ٢٤ و ٢٠٠٧متوز/يوليــــــه  ١٧و ٢٠٠٦تشــــــرين األول/أكتــــــوبر  ١٦ و
، وأن تقــدم إىل الــس توصــيات بشــأن طــرق حتســني  ٢٠٠٨تشــرين الثــاين/نوفمرب   ٢٠  و

٧ و ٣ و ١الفقـرات   تنفيذ حظر توريد األسلحة والتقيد بـه وبالتـدابري املفروضـة مبوجـب    
  ) ٦) ملواجهة استمرار االنتهاكات (الفقرة ٢٠٠٨( ١٨٤٤من القرار 

    )  ٢٠٠٩( ١٩٠٧القرار 
    مهام عامة

  ] ١٨يف الفقرة  يقرر زيادة توسيع نطاق والية اللجنة لتضطلع باملهام اإلضافية [املبينة  توسيع نطاق الوالية
    اإلدراج يف القائمة/الرفع منها 

١٣ و ١٢ و ١٠حتديد األفراد أو الكيانات اخلاضعني للتدابري املفروضة مبوجب الفقـرات    راد والكياناتحتديد أمساء األف
  (ب)) ١٨(الفقرة  ١٥[من القرار]، عمال باملعايري املبينة يف الفقرة 

    الرصد واإلنفاذ والتقييم
  (ج))  ١٨[من القرار] (الفقرة  ١٤و ١١النظر والبت يف طلبات االستثناءات املبينة يف الفقرتني   البت يف طلبات االستثناء

[مـن القـرار]،    ١٣ و ١٢ و ١٠ و ٨ و ٦ و ٥فروضـة يف الفقـرات   رصد تنفيذ التدابري امل  رصد التنفيذ
  (أ))  ١٨بدعم من فريق الرصد (الفقرات 

    م إجرائيةمها
  (د))  ١٨استكمال مبادئها التوجيهية لتضم مهامها اإلضافية (الفقرة   تعديل املبادئ التوجيهية للجنة
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  ٣اجلدول 
    ٢٠٠٩-٢٠٠٨فريق الرصد املعين بالصومال: األحكام املتعلقة بالوالية، 

ـا تكليـف،   القرار أو املهمة الصـادر  
  األحكام  حسب فئة املهام

    )  ٢٠٠٨( ١٨١١القرار     
    مهام عامة

)، ويطلـب  ٢٠٠٤( ١٥٥٨من القـرار   ٣يقرر متديد والية فريق الرصد املشار إليه يف الفقرة   التمديد
ن التـدابري اإلداريـة الالزمـة إلعـادة إنشـاء فريـق       إىل األمني العام أن يتخذ يف أسرع وقت ممك

الرصد لفترة ستة أشهر أخرى، مسـتعينا يف ذلـك، حسـب االقتضـاء، بـاخلربة الـيت يتمتـع ـا         
)، مـع تعـيني أعضـاء جـدد إذا لـزم      ٢٠٠٧( ١٧٦٦أعضاء فريق الرصد املنشـأ عمـال بـالقرار    

٣ن يف الفقرة األمر، بالتشاور مع اللجنة، تتمثل واليته يف [ما هو مبي [  
) ٢٠٠٥( ١٥٨٧(أ) إىل (ج) مـــن القـــرار  ٣مواصـــلة تنفيـــذ املهـــام احملـــددة يف الفقـــرات   

  (أ))  ٣(الفقرة 
    اإلدراج يف القائمة/الرفع منها 

مواصلة تنقيح واستكمال املعلومات املتعلقة مبشروع قائمة بأمساء األفراد والكيانات الذين    تقدمي قائمة بأمساء منتهكي التدابري
) داخـل الصـومال   ١٩٩٢( ٧٣٣ينتهكون التدابري اليت تنفذها الدول األعضاء وفقا للقرار 

وخارجــه وأمســاء مؤيــديهم الناشــطني، حتســبا الحتمــال أن يتخــذ الــس تــدابري بشــأم يف  
ض هذه املعلومات على اللجنة على النحـو الـذي تعتـربه اللجنـة مالئمـا ويف      املستقبل، وعر

  (د))  ٣الوقت الذي تراه مناسبا (الفقرة 
    الرصد واإلنفاذ والتقييم

مجــع املعلومــات املتعلقــة باالمتثــال    
  وحتليلها

ــة، يف مجيــع األنشــطة، مبــا فيهــا       مواصــلة ــة املعني ــق، بالتنســيق مــع الوكــاالت الدولي التحقي
األنشطة املتعلقة بالقطاعني املـايل والبحـري وغريمهـا، الـيت تـدر عوائـد تسـتخدم الرتكـاب         

  (ب))  ٣انتهاكات حلظر توريد األسلحة (الفقرة 
املطارات وغريها مـن املرافـق   مواصلة التحقيق بشأن مجيع وسائط النقل والطرق واملوانئ و  

  (ج))  ٣املستخدمة يف ارتكاب انتهاكات حلظر توريد األسلحة (الفقرة 
مواصلة تقدمي توصيات، بناء على ما جيريه من حتقيقات، وعلى أساس التقريـرين السـابقني     تقدمي توصيات بشأن حتسني التنفيذ

ــرباء (  ــق اخلـ ــالقرارين  S/2003/1035و  S/2003/223لفريـ ــال بـ ــين عمـ ) ٢٠٠٢( ١٤٢٥) املعـ
، ٢٠٠٣نيســــان/أبريل  ٨) املــــؤرخ ٢٠٠٣( ١٤٧٤و  ٢٠٠٢متوز/يوليــــه  ٢٢املــــؤرخ 

S/2006/229و  S/2005/625و  S/2005/153 و S/2004/604فريـق الرصـد (  والتقارير السابقة ل
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ـا تكليـف،   القرار أو املهمة الصـادر  
  األحكام  حسب فئة املهام

ــين عمـــال بـــالقرارات   S/2008/274 و S/2007/436 و S/2006/913 و     ) ٢٠٠٣( ١٥١٩) املعـ
) ٢٠٠٦( ١٦٧٦ ) و٢٠٠٥( ١٦٣٠ ) و٢٠٠٥( ١٥٨٧ ) و٢٠٠٤( ١٥٥٨  و
  ) (هـ) ٣) (الفقرة ٢٠٠٧( ١٧٦٦ ) و٢٠٠٦( ١٧٢٤  و

ت الـيت ميكـن فيهـا تعزيـز قـدرات دول املنطقـة علـى تيسـري تنفيـذ          املساعدة يف حتديد ااال  
  (ز))  ٣حظر توريد األسلحة (الفقرة 

يطلب إىل اللجنة أن تنظر، وفقا لواليتها وبالتشـاور مـع فريـق الرصـد وغـريه مـن كيانـات          
نيسان/ ٥األمم املتحدة ذات الصلة، يف التوصيات الواردة يف تقارير فريق الرصد املؤرخة 

نيســان/أبريل  ٢٤و  ٢٠٠٧متوز/يوليــه  ١٧و  ٢٠٠٦تشــرين األول/أكتــوبر  ١٦أبريــل و 
، وأن تقدم إىل الـس توصـيات بشـأن طـرق حتسـني تنفيـذ حظـر توريـد األسـلحة          ٢٠٠٨

  ) ٦والتقيد به ملواجهة استمرار االنتهاكات (الفقرة 
التوصـــية بتـــدابري ميكـــن اختاذهـــا يف 

  املستقبل
لجنـة بشـأن وضـع توصـيات حمـددة الختـاذ تـدابري إضـافية لتحسـني          العمل عـن كثـب مـع ال   

  (و))  ٣التقيد بوجه عام حبظر توريد األسلحة (الفقرة 
تزويد الس، عن طريق اللجنة، بإحاطة منتصف املدة يف غضون تسـعني يومـا مـن تـاريخ       

  (ح))  ٣إنشاء الفريق، وتقدمي تقارير مرحلية إىل اللجنة شهريا (الفقرة 
    تقدمي التقارير واإلعالم

تقدمي تقرير ائي يشمل مجيع املهام املبينة أعاله إىل الـس، عـن طريـق اللجنـة، ويف موعـد        تقدمي التقارير
(ط))  ٣لس (الفقرة غايته مخسة عشر يوما قبل انتهاء والية فريق الرصد، كي ينظر فيه ا

    )  ٢٠٠٨( ١٨٤٤القرار 
    مهام عامة

١٨١١مـن القـرار    ٣يقرر أن تشمل والية فريق الرصد أيضا، على النحو املبني يف الفقرة   التمديد 
  ) ٢٣)] (الفقرة ٢٠٠٨( ١٨٤٤)، املهام الواردة [يف القرار ٢٠٠٨(

[مــن القــرار]  ١٤مســاعدة اللجنــة علــى مجــع املــوجزات الســردية املشــار إليهــا يف الفقــرة     مساعدة جلنة اجلزاءات
  (ج))  ٢٣(الفقرة 

    راج يف القائمة/الرفع منها اإلد
إجــراءات اإلدراج يف القائمــة/الرفع 

  منها 
إدراج أية معلومات ذات صلة بتحديد اللجنة ألمساء األفراد والكيانات الذين يرد وصفهم 

  (ب))  ٢٣[من القرار]، يف تقاريره املقدمة إىل اللجنة (الفقرة  ٨يف الفقرة 



 ٢٠٠٩-٢٠٠٨مرجع ممارسات جملس األمن، 

 

12-07779 734/1419 

 

ـا تكليـف،   القرار أو املهمة الصـادر  
  األحكام  حسب فئة املهام

مساعدة اللجنة علـى رصـد تنفيـذ هـذا القـرار عـن طريـق تقـدمي املعلومـات عـن انتـهاكات               تقدمي قائمة بأمساء منتهكي التدابري    
مــن القــرار وعــن انتــهاكات احلظــر العــام    ٧و ٣و ١التــدابري املفروضــة مبوجــب الفقــرات  

  (أ))  ٢٣(الفقرة  ٦والكامل املفروض على توريد األسلحة الذي أعيد تأكيده يف الفقرة 
    )  ٢٠٠٨( ١٨٥٣القرار 

    مهام عامة
ــه يف الفقــرة       التمديد ــق الرصــد املشــار إلي ــة فري ــد والي ــرار   ٣يقــرر متدي )، ٢٠٠٤( ١٥٥٨مــن الق

زمـة بأسـرع مـا ميكـن إلعـادة إنشـاء       ويطلب إىل األمني العام أن يتخذ التدابري اإلداريـة الال 
فريق الرصد لفترة اثين عشر شهرا، مستعينا يف ذلك، حسب االقتضاء، بالدراية اليت يتمتع 

)، وتعــيني خــبري خــامس يف ٢٠٠٨( ١٨١١ـا أعضــاء فريــق الرصــد املنشــأ عمــال بــالقرار  
يف [ما هـو مبـين يف    الفريق، بالتشاور مع اللجنة، للوفاء بوالية الفريق املوسعة واليت تتمثل

  ] ٣الفقرة 
) ٢٠٠٥( ١٥٨٧(أ) إىل (ج) مـــن القـــرار  ٣مواصـــلة تنفيـــذ املهـــام احملـــددة يف الفقـــرات   

  (أ))  ٣(الفقرة 
توسيع نطاق الواليـة لتشـمل تـدابري    

  جديدة
ــذ املهــام ا    ــك، بتنفي ــام، إضــافة إىل ذل ــرات  القي ــرار   ٢٣حملــددة يف الفق (أ) إىل (ج) مــن الق

  (ب))  ٣) (الفقرة ٢٠٠٨( ١٨٤٤
    اإلدراج يف القائمة/الرفع منها 

مواصلة تنقيح واستكمال املعلومات املتعلقة مبشروع قائمة بأمساء األفراد والكيانات الذين   تقدمي قائمة بأمساء منتهكي التدابري 
(أ)  ٨) والفقرات ١٩٩٢( ٧٣٣ينتهكون التدابري اليت تنفذها الدول األعضاء وفقا للقرار 

) داخـــل الصـــومال وخارجـــه وأمســـاء اجلهـــات الـــيت ٢٠٠٨( ١٨٤٤إىل (ج) مـــن القـــرار 
مهم بقوة، حتسبا الحتمال أن يتخـذ الـس تـدابري بشـأم يف املسـتقبل، وعـرض هـذه        تدع

املعلومات على اللجنة على النحو الذي تعتربه اللجنة مالئما ويف الوقت الذي تراه مناسـبا  
  ) (هـ) ٣(الفقرة 

    اإلنفاذ والتقييمالرصد و
مجــع املعلومــات املتعلقــة باالمتثــال    

  وحتليلها
ــة، يف مجيــع األنشــطة، مبــا فيهــا       ــة املعني ــق، بالتنســيق مــع الوكــاالت الدولي مواصــلة التحقي
األنشطة املتعلقة بالقطاعني املايل والبحري وغريمها، اليت تدر عوائد تستخدم يف انتهاكات 

  ج)) ( ٣حظر توريد األسلحة (الفقرة 
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ـا تكليـف،   القرار أو املهمة الصـادر  
  األحكام  حسب فئة املهام

مواصلة التحقيق بشأن مجيع وسائط النقل والطرق واملوانئ واملطارات وغريها مـن املرافـق         
  (د))  ٣املستخدمة يف انتهاكات حظر توريد األسلحة (الفقرة 

مواصلة تقدمي توصيات، بناء على ما جيريه من حتقيقات، وعلى أساس التقريـرين السـابقني    تقدمي توصيات بشأن حتسني التنفيذ
ــرباء (  ــق اخلـ ــالقرارين  S/2003/1035و  S/2003/223لفريـ ــال بـ ــين عمـ ) ٢٠٠٢( ١٤٢٥) املعـ

ــه  ٢٢املـــــؤرخ  ــان/أبريل  ٨) املـــــؤرخ ٢٠٠٣( ١٤٧٤و ٢٠٠٢متوز/يوليـــ ، ٢٠٠٣نيســـ
S/2006/229و  S/2005/625و  S/2005/153و S/2004/604والتقــارير الســابقة لفريــق الرصــد (

١٥١٩) املعين عمال بالقرارات S/2008/769و  S/2008/274و S/2007/436و  S/2006/913و 
١٦٧٦ ) و٢٠٠٥( ١٦٣٠ ) و٢٠٠٥( ١٥٨٧ ) و٢٠٠٤( ١٥٥٨ ) و٢٠٠٣(
  (و))  ٣) (الفقرة ٢٠٠٨( ١٨١١ ) و٢٠٠٧( ١٧٦٦ ) و٢٠٠٦( ١٧٢٤ ) و٢٠٠٦(

نفيـذ  املساعدة يف حتديد ااالت الـيت ميكـن فيهـا تعزيـز قـدرات دول املنطقـة علـى تيسـري ت          
١٨٤٤مـن القـرار    ٧و  ٣و  ١حظر توريد األسلحة والتدابري املفروضة مبوجب الفقـرات  

  (ح))  ٣) (الفقرة ٢٠٠٨(
التوصـــية بتـــدابري ميكـــن اختاذهـــا يف 

  املستقبل
بري إضـافية لتحسـني   العمل عـن كثـب مـع اللجنـة بشـأن وضـع توصـيات حمـددة الختـاذ تـدا          

من  ٧و  ٣و ١التقيد بوجه عام حبظر توريد األسلحة وبالتدابري املفروضة مبوجب الفقرات 
  (ز))  ٣) (الفقرة ٢٠٠٨( ١٨٤٤القرار 

    تقدمي التقارير واإلعالم
ن طريق اللجنة، بإحاطـة منتصـف املـدة يف غضـون سـتة أشـهر مـن تـاريخ         تزويد الس، ع  تقدمي التقارير

  (ط))  ٣إنشاء الفريق، وتقدمي تقارير مرحلية إىل اللجنة شهريا (الفقرة 
تقدمي تقرير ائي إىل الس، عـن طريـق اللجنـة، ويف موعـد غايتـه مخسـة عشـر يومـا قبـل            

نة [يف القرار] كي ينظر فيه الس (الفقرة انتهاء والية فريق الرصد، يشمل مجيع املهام املبي
  (ي))  ٣

    )  ٢٠٠٩( ١٩٠٧القرار 
    مهام عامة

) ٢٠٠٨( ١٨٥٣مبوجب القـرار   يقرر زيادة توسيع نطاق والية فريق الرصد املعاد إنشاؤه  التمديد 
لريصد تنفيذ التدابري املفروضة يف هذا القرار ويقدم تقارير عن ذلك ويضطلع باملهام املبينة 
[فيه]، ويطلب إىل األمني العام أن يتخذ الترتيبات املناسبة لتوفري مـوارد إضـافية ومـوظفني    

  ) ١٩يته (الفقرة إضافيني حىت يتسىن لفريق الرصد املوسع أن يواصل االضطالع بوال
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12-07779 736/1419 

 

ـا تكليـف،   القرار أو املهمة الصـادر  
  األحكام  حسب فئة املهام

١٢و  ١٠و  ٨و  ٦و  ٥مساعدة اللجنة على رصد تنفيـذ التـدابري املفروضـة يف الفقـرات       مساعدة جلنة اجلزاءات    
  (أ)) ١٩من القرار، بطرق منها تقدمي املعلومات عن أي انتهاك هلا (الفقرة  ١٣و 

    التنسيق
التنســـيق مـــع الكيانـــات األخـــرى    

  التابعة لألمم املتحدة
ة اخلــرباء التابعــة للجــان اجلــزاءات األخــرى يف ســبيل    التنســيق حســب االقتضــاء مــع أفرقــ  

  (د))  ١٩االضطالع ذه املهام (الفقرة 
    اإلدراج يف القائمة/الرفع منها 

١٢و  ١٠و  ٨و  ٦و  ٥نفيـذ التـدابري املفروضـة يف الفقـرات     مساعدة اللجنة على رصد ت  تقدمي قائمة بأمساء منتهكي التدابري
  (أ)) ١٩من القرار، بطرق منها تقدمي املعلومات عن أي انتهاك هلا (الفقرة  ١٣و 

تقــــــدمي املعلومــــــات ذات الصــــــلة  
  باإلدراج يف القائمة

تضــمني تقــاريره إىل جملــس األمــن أي معلومــات ذات صــلة بتحديــد اللجنــة أمســاء األفــراد   
[من القرار] (الفقـرة   ١٥يانات الذين تنطبق عليهم املواصفات الوارد بياا يف الفقرة والك
  (ج))   ١٩

    الرصد واإلنفاذ والتقييم
مجــع املعلومــات املتعلقــة باالمتثــال    

  وحتليلها
[مـن القـرار] ويـتعني إطـالع      ١٧و  ١٦لة بتنفيـذ الفقـرتني   النظر يف أي معلومات ذات ص

  (ب))  ١٩اللجنة عليها (الفقرة 
١٢و  ١٠و  ٨و  ٦و ٥مساعدة اللجنة علـى رصـد تنفيـذ التـدابري املفروضـة يف الفقـرات         رصد التنفيذ

  (أ))  ١٩[من القرار]، بطرق منها تقدمي املعلومات عن أي انتهاك هلا (الفقرة  ١٣  و
      

ــالقرار  ا   ــال بــ ــأة عمــ ــة املنشــ ) ١٩٩٤( ٩١٨للجنــ
  بشأن رواندا

، أنشــأ ١٩٩٤أيار/مــايو  ١٧) املــؤرخ ١٩٩٤( ٩١٨القرار بــ
ملراقبة حظر األسلحة املفـروض علـى روانـدا     جملس األمن جلنةً

ــاق واســع ضــد الســكان       يف ضــوء ــى نط ــف عل ــتمرار العن اس
ــد املــدنيني. و رفــع حظــر األســلحة املفــروض علــى حكومــة    ق

ــطس  ــدا يف آب/أغسـ ــب القـــ ، وأ١٩٩٥ُروانـ رار يـــت مبوجـ

 التــــدابري ٢٠٠٨متوز/يوليــــه  ١٠) املــــؤرخ ٢٠٠٨( ١٨٢٣
  .املتبقية املتخذة ضد القوات غري احلكومية

  ٢٠٠٩-٢٠٠٨خالل الفترة املستجدة التطورات   

اللجنــة  باإلضــافة إىل إــاء نظــام اجلــزاءات، قــرر الــس حــلّ  
  ).٢٠٠٨( ١٨٢٣ هقرارب
ــرد يفو ــنص ٤اجلــدول  ي ــرات   ال ــع الفق ــة الكامــل جلمي املتعلق
  اليت أتت يف قرارات الس. والية اللجنةب
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  ٤اجلدول 
    ٢٠٠٩-٢٠٠٨: األحكام املتعلقة بالوالية، ) بشأن رواندا١٩٩٤( ٩١٨اللجنة املنشأة عمال بالقرار 

القرار أو املهمة الصـادر ـا تكليـف،    
  كاماألح  حسب فئة املهام

    )  ٢٠٠٨( ١٨٢٣القرار     
    مهام عامة

  )٢) بشأن رواندا (الفقرة ١٩٩٤( ٩١٨قرر أيضا حل اللجنة املنشأة عمال بالقرار ي  إاء عمل اللجنة
    

ــالقرار     ــأة عمـــال بـ ــة املنشـ ) ١٩٩٧( ١١٣٢اللجنـ
  بشأن سرياليون

 تشــرين األول/  ٨) املــؤرخ  ١٩٩٧( ١١٣٢بــالقرار    
 املتعلقـة  ، أنشأ جملس األمن جلنةً لرصد التـدابري ١٩٩٧أكتوبر 

باحلظر على النفط واألسلحة وقيود السـفر الـيت فُرضـت علـى     
ــع يف     ــذي وقـ ــكري الـ ــالب العسـ ــاب االنقـ ــرياليون يف أعقـ سـ

) املـــؤرخ  ١٩٩٨( ١١٧١. وبـــالقرار ١٩٩٧أيار/مـــايو  ٢٥
، رفـــع الـــس اجلـــزاءات املفروضـــة ١٩٩٨حزيران/يونيـــه  ٥

 على احلكومة وأعاد فرض حظر األسلحة وحظـر السـفر علـى   
ــس      ــة ويف الــ ــدة الثوريــ ــة املتحــ ــاديني يف اجلبهــ ــاء قيــ أعضــ

) املـــــؤرخ ٢٠٠٠( ١٣٠٦العســـــكري الســـــابق. وبـــــالقرار 
، مت توســيع نطــاق واليــة اللجنــة ليشــمل ٢٠٠٠متوز/يوليــه  ٥

  .رصد احلظر على املاس الذي فُرض مبقتضى القرار نفسه
  ٢٠٠٩-٢٠٠٨التطورات املستجدة خالل الفترة   
ت لواليـــة اللجنـــة خـــالل الفتـــرة مل تجــر أي تعـــديال   

  .املشمولة باالستعراض
ــالقرار     ــأة عمـــال بـ ــة املنشـ ) ١٩٩٩( ١٢٦٧اللجنـ

بشأن تنظـيم القاعـدة وحركـة الطالبـان ومـا يـرتبط       
  ما من أفراد وكيانات

 تشـرين األول/  ١٥) املـؤرخ  ١٩٩٩( ١٢٦٧بالقرار   
، أنشأ جملس األمن جلنةً لإلشـراف علـى تنفيـذ    ١٩٩٩أكتوبر 

تدابري اجلزاءات احملددة اهلدف املتخذة ضد األفراد والكيانـات  
اللجنة والطـائرات الـيت متلكهـا حركـة الطالبـان       الذين حتددهم

أو تســيطر عليهــا أو تســتأجرها أو تشــغلها. وجــرى تعــديل      
) ٢٠٠٠( ١٣٣٣التدابري يف وقت الحق، وخاصـة بـالقرارين   

)، لتشمل تـدابري لتجميـد األصـول وحظـر     ٢٠٠٢( ١٣٩٠و 
السفر وحظر األسلحة تطبق على األفراد والكيانات املـرتبطني  

الدن وتنظـــيم القاعـــدة وحركـــة الطالبـــان أينمـــا   بأســـامة بـــن
ــالقرار   ــدوا. وبــ ــؤرخ ٢٠٠٤( ١٥٢٦وجــ ــانون  ٣٠) املــ كــ

، أنشأ الـس أيضـا فريقـا للـدعم التحليلـي      ٢٠٠٤الثاين/يناير 
ورصــد اجلــزاءات وكلّفــه، يف مجلــة أمــور، بتقيــيم تنفيــذ هــذه   
ــة       ــدمي توصــيات بشــأنه، وإجــراء دراســات إفرادي ــدابري وتق الت

وبــالقرار مســائل أخــرى وفقــا لتوجيهــات اللجنــة. وحبــث أي 
ــؤرخ ٢٠٠٩( ١٩٠٤ ــمرب   ١٧) املـــــ ــانون األول/ديســـــ كـــــ
، أنشأ الس أيضا مكتب أمني مظامل ملساعدة اللجنـة  ٢٠٠٩

  يف طلبات رفع األمساء من القائمة.  
  ٢٠٠٩-٢٠٠٨الل الفترة التطورات املستجدة خ  
) بشـأن  ١٩٩٩( ١٢٦٧اللجنة املنشأة عمـال بـالقرار     

تنظيم القاعدة وحركة الطالبـان ومـا يـرتبط مـا مـن      
  أفراد وكيانات

خالل هذه الفترة، اختذ الس قرارين أثّـرا علـى واليـة      
اللجنة ووظائفها، وأعاد يف كليهمـا التأكيـد علـى تـدابري حظـر      

نظيم القاعـدة  األسلحة والسفر وجتميد األصول املفروضة على ت



 ٢٠٠٩-٢٠٠٨مرجع ممارسات جملس األمن، 

 

12-07779 738/1419 

 

) املــــؤرخ ٢٠٠٨( ١٨٢٢ففــــي القــــرار وحركــــة الطالبــــان. 
، أكد الس من جديد والية اللجنة ٢٠٠٨حزيران/يونيه  ٣٠

بشكل عام، وقرر أن على الدول األعضـاء، عنـد اقتـراح أمسـاء     
قائمــة املوحــدة، أن حتــدد األجــزاء  علــى اللجنــة إلدراجهــا يف ال 

اليت جيوز نشرها علنا من بيان احلالة. وأشار الس على اللجنة 
أيضا بأن تتيح يف موقعها علـى شـبكة اإلنترنـت مـوجزا سـرديا      
ملربرات إدراج األمساء يف القائمة املوحدة؛ وأن جتري استعراضا 

ــاريخ     ــع األمســاء املدرجــة يف القائمــة املوحــدة يف ت اعتمــاد جلمي
؛ ٢٠١٠حزيران/يونيـه   ٣٠القرار علـى أن تفعـل ذلـك حبلـول     

وأن جتري بعـد إجنازهـا االسـتعراض املـذكور استعراضـاً سـنويا       
لكل األمساء املدرجة يف القائمة املوحـدة الـيت مل تسـتعرض منـذ     

ــر.    ــنوات أو أكثـ ــالث سـ ــس يف  ثـ ــد الـ ــانون  ١٧مث اعتمـ كـ
)، الــذي قــدم  ٢٠٠٩( ١٩٠٤القــرار   ٢٠٠٩األول/ديســمرب 

ــة    املزيـــد مـــن التوجيهـــات بشـــأن إجـــراءات اإلدراج يف القائمـ
  .وطلبات رفع األمساء منها ومت مبوجبه جتديد والية اللجنة

  فريق الدعم التحليلي ورصد اجلزاءات  

خـــالل الفتـــرة املشـــمولة باالســـتعراض، وبـــالقرارين       
 ١٩٠٤ و ٢٠٠٨حزيران/يونيه  ٣٠) املؤرخ ٢٠٠٨( ١٨٢٢

ــؤرخ ٢٠٠٩( ــمرب   ١٧) املـ ــانون األول/ديسـ ــرر ٢٠٠٩كـ ، قـ
ــي ورصــد اجلــزاءات      ــدعم التحليل ــق ال ــة فري ــد والي ــس متدي ال

شهرا، تستمران إىل غايـة   ١٨لفترتني إضافيتني مدة كل منهما 
حزيران/يونيــــــه  ٣٠ و ٢٠٠٩كــــــانون األول/ديســــــمرب  ٣١

  .على التوايل، وكلف الفريق بوالية أكثر تفصيال ٢٠١١

  إنشاء مكتب أمني املظامل  

ــالقرار    ــوم  ٢٠٠٩( ١٩٠٤بــ ــس أن يقــ ــرر الــ )، قــ
مكتب أمني مظامل بتقدمي املسـاعدة إىل اللجنـة عنـد نظرهـا يف     

فع األمساء من القائمة، وأن ينشـأ هـذا املكتـب لفتـرة     طلبات ر
شـهرا، وطلـب إىل األمـني العـام أن يقـوم، يف       ١٨أولية مـدا  

إطــار تشــاور وثيــق مــع اللجنــة، بتعــيني شــخص مرمــوق ذي    
أخالق رفيعة معروف حبياده ونزاهتـه وميتلـك مـؤهالت عاليـة     

ق وخــربةً يف اــاالت ذات الصــلة، مــن قبيــل القــانون وحقــو   
ــأمني      ــل كـ ــزاءات، للعمـ ــاب واجلـ ــة اإلرهـ ــان ومكافحـ اإلنسـ
للمظــامل. وقــرر الــس كــذلك أن يــؤدي أمــني املظــامل املهــام   
املذكورة بطريقة مستقلة وغري منحازة وأن ميتنـع عـن التمـاس    
ــرر الــس أيضــا أن      ــة حكومــة. وق ــن أي أو تلقــي تعليمــات م
ــات    ــيني األمـــني، طلبـ ــد تعـ ــامل، بعـ ــى مكتـــب أمـــني املظـ  يتلقـ
ــن القائمــة      ــراغبني يف شــطب أمســائهم م ــراد ال ــات واألف الكيان
املوحدة، وأن تكف آلية مركز التنسيق املنشأة مبوجـب القـرار   

) عــن تلقــي تلــك الطلبــات علــى أن تواصــل   ٢٠٠٦( ١٧٣٠
هذه اآللية تلقي طلبات الكيانات واألفراد الـراغبني يف شـطب   

  .أمسائهم من قوائم اجلزاءات األخرى
ــ   ــمن اجلـ ــع   ٦و  ٥دوالن ويتضـ ــل جلميـ ــنص الكامـ الـ

ــة     ــة اللجن ــواردة يف قــرارات الــس واملتعلقــة بوالي الفقــرات ال
 ٧وفريق الدعم التحليلي ورصد اجلزاءات. ويتضـمن اجلـدول   

الــنص الكامــل جلميــع الفقــرات املتعلقــة بإنشــاء مكتــب أمــني    
  املظامل اليت أتت يف قرارات الس.  
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  ٥اجلدول 
ــة املنشــأة ع  ــالقرار  اللجن ــال ب ــدة وحركــة    ١٩٩٩( ١٢٦٧م ــيم القاع ــة ب  ال) بشــأن تنظ ــان: األحكــام املتعلق ــة، الطالب والي

٢٠٠٩-٢٠٠٨    
القرار أو املهمة الصـادر ـا تكليـف،    

  األحكام  حسب فئة املهام
    )٢٠٠٨( ١٨٢٢القرار     

    التنسيق
يكرر دعوته إىل استمرار التعاون بـني اللجنـة وحكومـة أفغانسـتان وبعثـة األمـم املتحـدة لتقـدمي           مع كيانات األمم املتحدة األخرى

يف متويـل أو دعـم   ني املساعدة إىل أفغانستان، بطرق من بينها حتديد األفراد والكيانات املشـارك 
مــن القــرار  ٣٠أعمـال أو أنشــطة تنظـيم القاعــدة وحركـة طالبــان علــى النحـو املــبني يف الفقـرة      

  )١١) (الفقرة ٢٠٠٨( ١٨٠٦

١٣٧٣القرار بـ  عمـال لجنـة املنشـأة   لتأكيد ضرورة تعزيـز التعـاون اجلـاري بـني اللجنـة وا      يكرر  
واللجنــة املنشــأة عمــال بــالقرار  ) بشــأن مكافحــة اإلرهــاب (جلنــة مكافحــة اإلرهــاب)  ٢٠٠١(

بســبل منــها، حســب االقتضــاء،  أفرقــة اخلــرباء التابعــة لكــل منــها، وكــذلك )، ٢٠٠٤( ١٥٤٠
ة كــل منــها واليــالــيت تــتم يف إطــار تعزيــز تبــادل املعلومــات، والتنســيق بشــأن زيــارات البلــدان  

الـيت   األخـرى  واملسائل واملساعدة التقنية والعالقات مع املنظمات الدولية واإلقليمية والوكاالت
 ـاالت  للجان فيمـا يتعلـق   إىل ام اللجان الثالث مجيعها، ويعرب عن اعتزامه تقدمي التوجيهبا

  )٣٥ذات االهتمام املشترك بغرض تنسيق جهودها على حنو أفضل (الفقرة 
مــع الكيانــات األخــرى (غــري التابعــة   

  لألمم املتحدة)
  من القرار ١١انظر أعاله الفقرة 

    منها/الرفع اإلدراج يف القائمة
  أعاله“ التنسيق” يف بندمن القرار،  ١١انظر الفقرة   منها يف القائمة/الرفعإجراءات اإلدراج 

عند اقتراح أمساء علـى اللجنـة إلدراجهـا     ،تتصرفأن الدول األعضاء على يؤكد من جديد أن   
، مفصـالً حالـة   وأن تقـدم بيـان  ) ٢٠٠٦( ١٧٣٥ من القرار ٥يف القائمة املوحدة، وفقا للفقرة 

لكل من هذه االقتراحات األجزاء اليت جيوز نشرها علنا من بيـان  الدولدد ويقرر كذلك أن حت
[مـن   ١٣إعداد املـوجز املـبني يف الفقـرة     من أجل، مبا يف ذلك لغرض استخدام اللجنة هلا احلالة

يف القائمة، واألجزاء اليت جيـوز  امسه القرار]، أو لغرض إخطار أو إعالم الفرد أو الكيان املدرج 
  )١٢(الفقرة باألمر الدول املهتمة ى طلب نشرها بناء عل

اللجنــة أن تتــيح يف موقــع اللجنــة علــى شــبكة اإلنترنــت، مبســاعدة مــن فريــق الــدعم    وعز إىل يــ  
التحليلي ورصد اجلزاءات وبالتنسيق مع الـدول املعنيـة الـيت تقتـرح أمسـاء إلدراجهـا يف القائمـة،        
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القرار أو املهمة الصـادر ـا تكليـف،    
  األحكام  حسب فئة املهام

بنـد أو البنـود    لكـ لاألمسـاء  إدراج  ألسـباب  سـردياً  بعد إضافة اسم يف القائمة املوحـدة، مـوجزاً      
يف موقــع اللجنــة علــى شــبكة تــيح اللجنــة كــذلك أن توعز إىل املنــاظرة يف القائمــة املوحــدة، ويــ

مبساعدة من فريق الرصد وبالتنسيق مع الدول املعنية الـيت تقتـرح أمسـاء إلدراجهـا يف      ،اإلنترنت
بنــود الــيت كانــت قــد أُضــيفت إىل القائمــة للاألمســاء إدراج ســباب القائمــة، مــوجزات ســردية أل

  )١٣املوحدة قبل تاريخ اختاذ هذا القرار (الفقرة 
، عند اقتراح أمساء على اللجنة من أجل إدراجها يف القائمـة  أن تستخدم الدول األعضاءب يهيب  

أن تــزود طلــب إليهــا يو، )٢٠٠٦( ١٧٣٥املرفــق األول للقــرار يف املوحــدة، صــحيفة الغــالف 
بـأكرب قـدر ممكـن مـن املعلومـات ذات الصـلة عـن االسـم املقتـرح، وال سـيما معلومـات            اللجنة 
تتيح للدول األعضاء أن حتدد بصورة جازمة هوية األفراد واجلماعات بشأن حتديد اهلوية كافية 

ىل اللجنة أن تستكمل صـحيفة الغـالف وفقـا لألحكـام املبينـة      وعز إواملؤسسات والكيانات، وي
  )١٤[من هذا القرار] (الفقرة  ١٣و  ١٢يف الفقرتني 

مـن إضـافة االسـم إىل    واحـد  يقرر أن تقوم األمانة العامة، بعد عملية النشر ويف غضون أسـبوع    
القائمة املوحدة، بإبالغ البعثة الدائمة للبلـد أو البلـدان الـيت يعتقـد أن الفـرد أو الكيـان موجـود        

(إذا مـا تـوافرت    نـدما يتعلـق األمـر بـاألفراد    ع البلد الذي حيمل الشخص جنسـيته وبإبالغ فيها، 
  )١٥) (الفقرة ٢٠٠٦( ١٧٣٥من القرار  ١٠، وفقا للفقرة ات)هذه املعلوم

يشــدد علــى ضــرورة التعجيــل باســتكمال القائمــة املوحــدة املعروضــة علــى موقــع اللجنــة علــى      
  )١٦الشبكة (الفقرة 

أعـاله باختـاذ مجيـع التـدابري      ١٥الفقـرة  علـى النحـو الـوارد يف    خطارا يطالب الدول اليت تتلقى إ  
احملليـة ، إلشـعار أو إعـالم الفـرد أو الكيـان املـدرج امسـه يف         وممارسـاا املمكنة، وفقـا لقوانينـها   

مــن  بنســخة اإلخطــار، بإضــافة امســه إىل القائمــة، وأن تشــفع هــذا الوقــت املناســبالقائمــة، يف 
معلومات عن أسباب إضافة االسم متاحة على  اجلزء الذي جيوز نشره علنا من بيان احلالة وأي

آلثار املترتبـة علـى إضـافة االسـم إىل القائمـة، علـى       ل ووصف على شبكة اإلنترنت للجنةاموقع 
النحــو املنصــوص عليــه يف القــرارات ذات الصــلة واإلجــراءات الــيت تتبعهــا اللجنــة يف النظــر يف    

املتاحــةاملتعلقــة باالســتثناءات  )٢٠٠٢( ١٤٥٢طلبــات الشــطب مــن القائمــة وأحكــام القــرار  
  )١٧(الفقرة 

علـى  [مـن القـرار]    ١٥يشجع الدول األعضاء اليت تتلقى إخطارا على النحـو الـوارد يف الفقـرة      
وبالتدابري الـيت   [من القرار] ١لتنفيذ التدابري املبينة يف الفقرة  اختذااللجنة باخلطوات اليت إبالغ 
قــرار]، كمــا تشــجع الــدول األعضــاء علــى اســتخدام األدوات [مــن ال ١٧وفقــا للفقــرة  اختــذا

  )١٨لتقدمي هذه املعلومات (الفقرة ة اإلنترنت شبكلجنة على املتاحة على موقع ال
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القرار أو املهمة الصـادر ـا تكليـف،    
  األحكام  حسب فئة املهام

املتعلقــةىل اللجنــة أن تواصــل العمــل، وفقــا ملبادئهــا التوجيهيــة، علــى النظــر يف الطلبــات  وعز إيــ      
و/أو مـن   عـدة أو أسـامة بـن الدن أو حركـة طالبـان     تنظيم القافراد املنتمني إىل شطب أمساء األب

الذين مل يعودوا يستوفون املعايري املبينة يف القرارات ذات الصلة مـن القائمـة املوحـدة    يرتبط م 
  )٢١(الفقرة 

ىل اللجنة أن تنظر يف إجـراء اسـتعراض سـنوي ألمسـاء األفـراد املـدرجني يف القائمـة        إأيضا وعز ي  
على الدول املعنية عمـال بـاإلجراءات املبينـة يف     م فيه األمساَءعم، توفامعن بلغ املوحدة الذين أُ

قــدر اإلمكــان ولتأكيــد تــها القائمــة املوحــدة ودق اســتكمالاملبــادئ التوجيهيــة للجنــة، لضــمان  
  )٢٢يف القائمة (الفقرة األمساء إدراج سالمة 

طب االسـم مـن القائمـة املوحـدة،     يقرر أن تقوم األمانة العامة، يف غضـون أسـبوع واحـد مـن شـ       
البلـد  وبـإبالغ  بإبالغ البعثة الدائمة للبلد أو البلدان اليت يعتقد أن الفرد أو الكيـان موجـود فيهـا،    

ات)،األفراد (إذا مــا تــوافرت هــذه املعلومــعنــدما يتعلــق األمــر بــالــذي حيمــل الشــخص جنســيته 
احملليـة،   وممارسـاا ذ تدابري، وفقا لقوانينـها  باختا اإلخطارويطالب بأن تقوم الدول اليت تتلقى هذا 

  )٢٣يف الوقت املناسب (الفقرة  ،إلشعار أو إعالم الفرد أو الكيان املعين بشطب امسه من القائمة
يشجع مجيع الدول األعضاء، وال سيما الدول املقدمـة لألمسـاء ودول اإلقامـة أو اجلنسـية، علـى        

ــة مبعلومــات إضــافية لتحد   ــاة اللجن ــائق    مواف ــة وغريهــا مــن املعلومــات، إىل جانــب الوث ــد اهلوي ي
الداعمة، بشأن األفراد واجلماعات واملؤسسات والكيانات املدرجة أمسـاؤهم يف القائمـة، مبـا يف    
ذلــك معلومــات مســتكملة عــن الوضــع التشــغيلي للكيانــات واجلماعــات واملؤسســات املدرجــة 

فـراد املدرجـة أمسـاؤهم يف القائمـة وغـري      أمساؤها يف القائمـة، وعـن حركـة أو حـبس أو وفـاة األ     
  )٢٤ذلك من األحداث اهلامة، مىت توافرت هذه املعلومات (الفقرة 

اختـاذ اللجنة أن جتري استعراضا جلميع األمسـاء املدرجـة يف القائمـة املوحـدة يف تـاريخ      وعز إىل ي  
لـى الـدول املقدمـة    م األمسـاء املعنيـة ع  عمـ ، حيـث ت ٢٠١٠يونيـه  /حزيـران  ٣٠هذا القرار حبلول 

احملـددة يف لألمساء ودول اإلقامة و/أو اجلنسية، عندما تكون معروفـة، عمـال بـاإلجراءات املبينـة     
املبادئ التوجيهية للجنة، بغرض كفالة استكمال القائمة املوحدة ودقتها قـدر اإلمكـان وتأكيـد    

  )٢٥القائمة (الفقرة سالمة إدراج األمساء يف 
[مـن القـرار]، أن جتـري     ٢٥ة، لـدى إجنـاز االسـتعراض الـوارد يف الفقـرة      ىل اللجنـ إ أيضـا  يوعز  

سـتعرض منـذ ثـالث سـنوات     األمساء املدرجة يف القائمة املوحـدة الـيت مل ت  ل استعراضا سنويا لك
أو أكثر، تاألمساء املعنية على الدول املقدمة لألمساء ودول اإلقامة و/أو اجلنسية، عنـدما  فيه م عم

يف املبادئ التوجيهية للجنـة، بغـرض كفالـة اسـتكمال      احملددة، عمال باإلجراءات تكون معروفة
  )٢٦إدراج األمساء يف القائمة ( الفقرة سالمة القائمة املوحدة ودقتها قدر اإلمكان، وتأكيد 
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القرار أو املهمة الصـادر ـا تكليـف،    
  األحكام  حسب فئة املهام

وجود إجراءات عادلـة وواضـحة يـتم مبوجبـها إدراج األفـراد      كفالةيشجع اللجنة على مواصلة       
القائمــة املوحــدة وشــطبهم منــها، فضــال عــن مــنح اســتثناءات ألســباب إنســانية،  والكيانــات يف 

دعمــا هلــذه األهــداف  الفعلــي اللجنــة أن تبقــي مبادئهــا التوجيهيــة قيــد االســتعراض  وعز إىل ويــ
  )٢٨(الفقرة 

  أعاله “التنسيق” يف بندمن القرار،  ١١انظر الفقرة   بأمساء منتهِكي التدابري  تقدمي قائمة 
    الرصد واإلنفاذ والتقييم

ــهاكات     ــأن االنتــ ــراء بشــ ــاذ إجــ اختــ
  املزعومة

ــو ــة أن حتــدد احلــاالت  ز إعي ــدابري املتخــذة مبوجــب  تقيــد باعــدم ال الــيت يحتمــل فيهــا ىل اللجن لت
[مـن القـرار]، وأن تقـرر مسـار العمـل املالئـم يف كـل حالـة علـى حـدة، ويطلـب إىل             ١ الفقرة

[مـن القـرار]،    ٣٨رئيس اللجنة أن يقدم، يف التقارير الدورية املقدمة إىل الس عمـال بـالفقرة   
  )٣٢عن األعمال اليت اضطلعت ا اللجنة فيما يتعلق ذه املسألة (الفقرة ر مرحلية تقاري

ــة و/أو أعضــائها          إجراء حتقيقات ميدانية ــيس اللجن ــام رئ ــد وحســب االقتضــاء، يف قي ــة أن تنظــر، عن ــب إىل اللجن يطل
علـى حنـو   لقـرار]  [مـن ا  ١بزيارات إىل بلدان خمتارة لتعزيز تنفيذ التدابري املشـار إليهـا يف الفقـرة    

) و ١٩٩٩( ١٢٦٧ذا القرار والقرارات  كامال التقيدبغية تشجيع الدول على ، وفعال كامل
١٦١٧) و ٢٠٠٤( ١٥٢٦) و ٢٠٠٣( ١٤٥٥) و ٢٠٠٢( ١٣٩٠) و ٢٠٠٠( ١٣٣٣

  )٣٧) (الفقرة ٢٠٠٦( ١٧٣٥) و ٢٠٠٥(
إجراء مناقشـات أكثـر تعمقـا     دفاع باللجنة يشجع الدول األعضاء على إيفاد ممثلني لالجتم  مناقشة تنفيذ التدابري

بشأن املسائل ذات الصلة، ويرحب باإلحاطـات الطوعيـة الـيت تقـدمها الـدول األعضـاء املهتمـة        
، مبــا يف ذلــك ١بــاألمر بشــأن مــا تبذلــه مــن جهــود لتنفيــذ التــدابري املنصــوص عليهــا يف الفقــرة   

  )٣٠(الفقرة  املكعلى حنو التحديات اخلاصة اليت تعيق تنفيذ التدابري 
ــال    ــة باالمتثـ ــات املتعلقـ ــع املعلومـ  مجـ

  هاوحتليل
  من القرار ٣٢انظر أعاله الفقرة 

فيمــا يتعلــق جبهــود  ن نتـائج مــا توصـلت إليــه مــ يطلـب إىل اللجنــة أن تقــدم إىل الـس تقريــرا ع    تقدمي توصيات بشأن حتسني التنفيذ
ت الالزمة لتحسني التنفيذ وتقدم توصـيات  التنفيذ اليت تبذهلا الدول األعضاء، وأن حتدد اخلطوا

  )٣١بشأا (الفقرة 
    إجرائيةمهام 
  أعاله “منها القائمة/الرفع يف اإلدراج”يف بند من القرار،  ٢٨انظر الفقرة   ل املبادئ التوجيهية للجنةتعدي
ــ   ــق      وعز إىل ي ــة فيمــا يتعل ــة، باســتعراض مبادئهــا التوجيهي ــى ســبيل األولوي ــوم، عل ــة أن تق اللجن

  )٢٩(الفقرة  ٢٦و  ٢٢و  ١٧و  ١٣و  ١٢و  ٦بأحكام هذا القرار، وال سيما الفقرات 
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القرار أو املهمة الصـادر ـا تكليـف،    
  األحكام  حسب فئة املهام

    تقدمي التقارير    
  أعاله “منها القائمة/الرفع يف اإلدراج”يف بند ، من القرار ١٦و  ١٣انظر الفقرتني   نشر املعلومات ذات الصلة

  أعاله “الرصد واإلنفاذ والتقييم” يف بندمن القرار،  ٣٢و  ٣١انظر الفقرتني   التقارير تقدمي
يومـا   ١٨٠، عن طريق رئيسها، مرة كـل  السإىل اللجنة تقدمي تقرير شفوي إىل  أيضا يطلب  

رصد، باالقتران، حسب االقتضاء، بالتقارير املقدمة لاعلى األقل، عن جممل عمل اللجنة وفريق 
، مبا يف ذلـك  )٢٠٠٤( ١٥٤٠من رئيسي جلنة مكافحة اإلرهاب واللجنة املنشأة عمال بالقرار 
  )٣٨تقدمي إحاطات إىل مجيع الدول األعضاء املهتمة باألمر (الفقرة 

    )٢٠٠٩( ١٩٠٤القرار 
    التنسيق

ــات األمــم املتحــدة    التنســيق مــع كيان
  األخرى

يكرر دعوته إىل مواصلة التعـاون بـني اللجنـة وحكومـة أفغانسـتان وبعثـة األمـم املتحـدة لتقـدمي          
أو دعــم يف متويــل ني حتديــد األفــراد والكيانــات املشــارك هامنــاملســاعدة إىل أفغانســتان، بطــرق 

مــن القــرار  ٣٠أعمـال أو أنشــطة تنظـيم القاعــدة وحركـة طالبــان علــى النحـو املــبني يف الفقـرة      
  )١٠(الفقرة  ٢٠٠٨آذار/مارس  ٢٠) املؤرخ ٢٠٠٨( ١٨٠٦

ب واللجنـة املنشـأة   يكرر تأكيد ضرورة تعزيز التعاون اجلاري بني اللجنة وجلنة مكافحة اإلرهـا   
بسبل منها، حسـب االقتضـاء،    ،أفرقة اخلرباء التابعة لكل منهاو )٢٠٠٤( ١٥٤٠عمال بالقرار 

وتيسري ة كل منها والياليت تتم يف إطار والتنسيق بشأن زيارات البلدان  ،تعزيز تبادل املعلومات
اإلقليميــة واملســائل املســاعدة التقنيــة ورصــدها والعالقــات مــع املنظمــات والوكــاالت الدوليــة و 

الـيت ـم اللجـان الـثالث مجيعهـا، ويعـرب عـن اعتزامـه تقـدمي توجيهـات للجـان فيمـا             األخرى 
مشترك بغرض تنسيق جهودها وتيسري هذا التعاون على حنو  اهتماميت حتظى بيتعلق بااالت ال
مـن  اخلـرباء  فرقة أ ميع الترتيبات الالزمة لكي تتمكنقوم جباألمني العام أن ي إىلأفضل، ويطلب 

  )٤٣العمل يف أقرب وقت ممكن يف مكان مشترك (الفقرة 
    منها القائمة/الرفع يف اإلدراج

رفــع ال /إجــراءات اإلدراج يف القائمــة
  منها

ــة بأمســاء      ــوايف اللجن ــى أن ت ــدول األعضــاء عل ــراد واجلماعــات واملؤسســات  يشــجع كــل ال األف
أسـامة   وأبأي وسيلة، يف متويـل أعمـال أو أنشـطة تنظـيم القاعـدة      ركون، ايشوالكيانات الذين 

أفـراد   يرتبط م مـن ن موسائر  حركة طالبان أو يف دعم تلك األعمال أو األنشطة وأبن الدن 
٢الفقـرة   املـبني يف  نحـو اليف القائمـة املوحـدة، علـى     هامجاعات ومؤسسات وكيانات إلدراجو
]، )٢٠٠٩( ١٩٠٤ مـــن القـــرار ٢الفقـــرة يف تأكيــده  املعـــاد ) و٢٠٠٥( ١٦١٧مــن القـــرار  [

األمسـاء يف  إدراج وطنيـة معنيـة مبسـألة     اتصـال ويشجع كذلك الدول األعضاء على تعيني جهـة  
  )٨القائمة املوحدة (الفقرة 
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)  ٢٠٠٦( ١٧٣٥مـن القـرار    ٥أن على الدول األعضاء أن تتقيـد بأحكـام الفقـرة    عيد تأكيد ي      
يف القائمـة   هـا دراجإل) عندما تقترح علي اللجنـة أمسـاء   ٢٠٠٨( ١٨٢٢من القرار  ١٢والفقرة 

ه جيـوز نشـر بيـان    املوحدة، وأن تقدم بيانا مفصال باألسباب الداعية إىل ذلك، ويقرر كذلك أنـ 
الـدول  بني فيهـا إحـدى   الـيت تـ  جـزاء  يف هـذا الشـأن، باسـتثناء األ   قـدم  على طلب ي األسباب بناًء

بيان األسباب يف إعداد املوجز السردي ألسـباب  استخدامسرية، وأنه جيوز للجنة أا األعضاء 
  )١١] (الفقرة )٢٠٠٩( ١٩٠٤ [من القرار ١٤يف القائمة املبيّن يف الفقرة األمساء إدراج 

يشــجع الــدول األعضــاء الــيت تقتــرح إدراج اســم جديــد يف القائمــة املوحــدة، وكــذلك الــدول      
أن تبين ما إذا كان على هذا القرار،  اختاذيف القائمة قبل  هادراجأمساء إلاألعضاء اليت اقترحت 

طلــبة لالعضـو املقدمـ   الدولـة دولـة عضـو، عـن اسـم     جيـوز للجنـة أن تفصـح، بنـاء علـى طلـب       
  )١٢يف القائمة (الفقرة االسم إدراج 

لــدى إدراج اســم أو أمســاء يف  ة اإلنترنــت، شــبكعلــى اللجنــة أن تتــيح علــى موقعهــا  وعز إىل يــ  
مبسـاعدة فريـق   ، ذلـك االسـم أو تلـك األمسـاء     إدراج سـباب ألالقائمة املوحـدة، مـوجزا سـرديا    

ىل اللجنــة أن إكــذلك وعز طلــب اإلدراج يف القائمــة، ويــ مقدمــةالرصــد وبالتنســيق مــع الــدول 
طلـب اإلدراج يف القائمـة،    املعنيـة مقدمـة  تواصل، مبساعدة فريـق الرصـد وبالتنسـيق مـع الـدول      

املـوجزات السـردية ألسـباب إدراج     ة اإلنترنـت شـبك علـى  لكي تتاح على موقعهـا   هوداجلبذل 
) ٢٠٠٨( ١٨٢٢األمساء اليت كانت قـد أُضـيفت إىل القائمـة املوحـدة قبـل تـاريخ اختـاذ القـرار         

  )١٤(الفقرة 
يشجع الدول األعضاء واملنظمـات الدوليـة املعنيـة علـى إبـالغ اللجنـة بـأي قـرارات وإجـراءات            

ن حبيــث يتســىن للجنــة أن تنظــر فيهــا عنــد اســتعراض مــا يكــوالصــدد،  ذايف هــ تتخــذها احملــاكم
مــوجز  مــدرجا يف القائمــة مــن أمســاء تتصــل بتلــك القــرارات واإلجــراءات أو لــدى اســتكمال    

  )١٥سردي ألسباب اإلدراج يف القائمة (الفقرة 
ميع أعضاء اللجنة وفريق الرصد أن يطلعوا اللجنة على أي معلومات قد تتـوافر لـديهم   هيب جبي  

ـا  تسـتعني   وميكـن أن القائمـة،  دراج اسـم يف  إلالـدول األعضـاء   إحـدى  بشأن طلـب يـرد مـن    
تسـتمد منـها العناصـر الـيت ميكـن إضـافتها إىل       أن يف القائمة واالسم إدراج البت يف اللجنة عند 

  )١٦(الفقرة  ١٤املوجز السردي ألسباب اإلدراج املبيّن يف الفقرة 
ضائها للتحقـق مـن   الزمنية املتاحة ألع الفترةىل اللجنة أن تعدل مبادئها التوجيهية لتمديد ز إعيو  

ــيت تســتوجب إدراج األمســاء املقترحــة يف القائمــة املوحــدة ولتــوفري مــا يكفــي مــن       األســباب ال
مع مراعـاة مـا تسـتوجبه     ،لتدابري املتخذةلتام لتنفيذ االاملعلومات عن هوية املعنيني باألمر لكفالة 

اللجنـة فيمـا خيـص     الظروف الطارئة أو يقتضيه عامل الوقت من استثناءات ختضع لتقدير رئيس
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ــة، إدراج          ــه جيــوز، بنــاء علــى طلــب أحــد أعضــاء اللجن إدراج األمســاء يف القائمــة، ويالحــظ أن
  )١٧طلبات اإلدراج يف القائمة يف جدول أعمال اللجنة (الفقرة 

 أيـام  ثالثـة  غضـون  ويف املوحـدة  القائمـة  يف أُدرج اسـم  نشـر  بعـد  العامـة،  األمانـة  تقوم أن يقرر  
أو الفـرد  أن يعتقـد  الـيت  البلدان أو للبلد الدائمة البعثة بإبالغ القائمة، تلك إىل إضافته عمل من

عنـدما يتعلـق األمـر بـاألفراد      جنسـيته  الشـخص  حيمـل  الـذي  البلد وبإبالغ فيها، موجود الكيان
 إىل ويطلـب  ،)٢٠٠٦(  ١٧٣٥ القـرار  مـن  ١٠ للفقـرة  وفقا ،)املعلومات هذه توافرت ما إذا(

القائمــة إىل اســم إضــافة فــور اللجنــة علــى شــبكة اإلنترنــت،  يف موقــع تنشــر أن مــةالعا األمانــة
ــة املعلومــات مجيــع املوحــدة، الســردي املــوجز ذلــك يف مبــا االســم، صــاحب عــن للنشــر القابل
 )١٨ الفقرة( القائمة يف إدراجه ألسباب

األعضـاء أن  الـدول  من تقتضي اليت )٢٠٠٨( ١٨٢٢ القرار من ١٧ الفقرة تأكيد أحكام يعيد  
 الكيـان  أو الفـرد  إبـالغ  أو إلشعار احمللية، وممارساا لقوانينها وفقا املمكنة، التدابري مجيع تتخذ

ــإدراج املناســب الوقــت املــدرج امســه يف  ــاملوجز اإلشــعار هــذا تشــفع وأن القائمــة، يف امســه ب ب
 النحـو  علـى  القائمـة،  يف االسـم  إدراج علـى  املترتبـة  لآلثـار  وبوصـف  اإلدراج ألسباب سرديال

يف النظـر  يف اللجنـة  تتبعهـا  الـيت  املتخذة يف هذا الصدد واإلجراءات القرارات يف عليه املنصوص
 وفقـا  املظـامل  أمـني  إىل الطلبـات  تلـك  تقـدمي  إمكانيـة  ذلـك  يف مبـا  القائمـة،  مـن  الشـطب  طلبات
املتعلقــة) ٢٠٠٢( ١٤٥٢ القــرار وأحكــام الثــاين ومرفقــه القــرار مــن هــذا ٢١ و ٢٠ تنيللفقــر

  )١٩ الفقرة( املتاحة باالستثناءات
ــة يــوعز   ــة، ملبادئهــا وفقــا العمــل، تواصــل أن إىل اللجن ــاء للنظــر، التوجيهي أحــد طلــب علــى بن

 لكـي  األعضـاء  الـدول  تقـدمها  اليت الطلبات من أعماهلا جدول يف إدراجه يتعني فيما أعضائها،
 أشـخاص  و/أو طالبـان  حركـة  أو القاعـدة  تنظـيم  يف أعضـاء  أمسـاء  املوحـدة  القائمـة  من تشطب
القـرارات  يف الـوارد بياـا   املواصفات تنطبق عليهم تعد مل ممن الدن بن بأسامة ما أو مرتبطني

  )٢٢ الفقرة(املتخذة يف هذا الصدد 
 الواجــب آلراء االعتبــار األمسـاء،  شــطب طلبــات يف رالنظـ  عنــد تــويل، أن علـى  اللجنــة يشـجع   

ــة ويهيــب بأعضــاء  التأســيس، أو اجلنســية أو اإلقامــة ودول لألمســاء املقدمــة الــدول ــذل اللجن ب
  )٢٥ الفقرة( املعنية األمساء شطب طلب على اعتراضهم مربرات قصارى جهدهم لشرح

ــة علــى يعمــم أن الرصــد فريــق إىل يطلــب   االســتعراض إجنــاز إثــر أشــهر، ســتة كــل مــرة اللجن
وفـام  عـن  املبلـغ  بـاألفراد  قائمـة  )،٢٠٠٨( ١٨٢٢ القـرار  من ٢٥ الفقرة املطلوب إجراؤه يف

ختصـهم،  الـيت  للمعلومـات  بتقييم مشفوعة املوحدة، القائمة يف أمساؤهم األفراد املدرجة بني من
امـدة   األصـول  بوضـع  املتعلقـة  للمعلومـات  تقيـيم  املسـتطاع،  وبقـدر  الوفـاة،  شـهادة  قبيـل  من
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ــا ومكــان     ــراد أي وأمســاء وجوده ــات أف ــدورهم يف يكــون أو كيان ــوا أن مق ــا يتلق ــن أي هــذه م
كـان  إذا فيمـا  املدرجـة يف القائمـة للبـت    األمسـاء  اسـتعراض  اللجنـة  ويـوعز إىل  امدة، األصول
املتــوفني الــذين األفــراد أمســاء شــطب علــى اللجنــة ويشــجع مــربرا، يــزال ال القائمــة يف إدراجهـا 

  )٢٦ الفقرة( وفام موثوق ا عن معلومات تتوافر
 املوحـدة،  القائمـة  مـن  االسـم  شـطب  مـن  عمل أيام ثالثة غضون يف العامة، األمانة تقوم أن يقرر  

 البلـد  وبـإبالغ  فيهـا،  موجـود  الكيـان  أو الفرد أن قديعت اليت البلدان أو للبلد الدائمة البعثة بإبالغ
املعلومــات)، هــذه تــوافرت مــا جنســيته عنــدما يتعلــق األمــر بــاألفراد (إذا  الشــخص حيمــل الــذي

 احملليـة،  وممارسـاا  لقوانينـها  وفقـا  تدابري، باختاذ اإلشعار هذا تتلقى اليت الدول تقوم بأن ويطالب
  )٢٧ الفقرة( املناسب الوقت يف القائمة من امسه بشطب املعين الكيان أو الفرد إعالم إلشعار أو

 القائمـة  يف املدرجـة  األمسـاء  جلميـع  استعراضـها  يف اللجنـة  أحرزتـه  الـذي  الكـبري  بالتقـدم  يرحب  
هـــذا تســـتكمل يـــوعز إليهـــا أنو )،٢٠٠٨(١٨٢٢ القـــرار مـــن ٢٥ بـــالفقرة عمـــال املوحـــدة،

 تـرد  أن املعنيـة  الدول مجيع إىل ويطلب ،٢٠١٠ يونيه/حزيران ٣٠ أقصاه موعد يف االستعراض
١ أقصــاه موعــد يف االســتعراض ــذا املتصــلة املعلومــات علــى للحصــول اللجنــة طلبــات علــى
  )٢٩ الفقرة( ٢٠١٠ مارس/آذار

القــرار مــن ٢٥ الفقــرة املــذكور يف االســتعراض إجنــاز بعــد يقــوم، أن الرصــد فريــق مــن يطلــب  
القائمـة  يف أمسـاؤهم  باألفراد والكيانات املدرجـة  بقائمة سنويا اللجنة مبوافاة )،٢٠٠٨( ١٨٢٢
هويتـهم   لتحديـد  الالزمـة  املعلومـات  علـى  ـم  القيود اخلاصة الذين ال حتتوي سجالت املوحدة
املدرجـة يف   األمسـاء  اسـتعراض  ويوعز إىل اللجنـة  عليهم، املفروضة للتدابري الفعال التنفيذ لكفالة

  )٣١ الفقرة( مربرا يزال ال القائمة يف إدراجها كان إذا فيما القائمة للبت
القـرار  مـن  ٢٥ الفقـرة  املـذكور يف  االسـتعراض  إجنـاز  عقـب  تقـوم،  أن اللجنـة  إىل يوعز كذلك  

 مل الـيت  املوحـدة  القائمـة  يف املدرجـة  األمسـاء  جلميع سنوي استعراض بإجراء )،٢٠٠٨( ١٨٢٢
لألمسـاء  املقدمـة  الـدول  علـى  قيـد النظـر   األمساَء فيه تعمم أكثر، أو سنوات ثالث منذ تستعرض

 التوجيهيـة  املبـادئ  يف احملـددة  لإلجراءات وفقا معروفة، كانت مىت نسية،اجل أو/و اإلقامة ودول
أن  مـن  والتثبـت  اإلمكـان  قـدر  دقتـها  وكفالـة  املوحـدة  القائمة كفالة استكمال أجل من للجنة،

مــن  اســم شــطب طلــب يف اللجنــة نظــر ويالحــظ أن إدراج األمســاء يف القائمــة ال يــزال مــربرا،
يعـد  القـرار،  هلـذا  الثـاين  املرفـق  يف احملـددة  لإلجـراءات  وفقا القرار، اهذ اختاذ تاريخ القائمة بعد

  )٣٢ الفقرة( االسم إلدراج ذلك استعراضا
 أمسـاء  إدراج مبوجبـها  يـتم  وواضـحة  عادلـة  إجـراءات  وجـود  كفالـة  مواصلة على اللجنة يشجع  

ــراد ــات األف ــها، أو شــطبها املوحــدة القائمــة يف والكيان ــنح  من ألســباب تاســتثناءا وكــذلك م
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القرار أو املهمة الصـادر ـا تكليـف،    
  األحكام  حسب فئة املهام

هلــذه دعمــا املســتمر االســتعراض قيــد التوجيهيــة مبادئهــا تبقــي أن اللجنــة ويــوعز إىل إنســانية،    
  )٣٤ الفقرة( األهداف

ــلة ذات املعلومـــــــات تقـــــــدمي  الصـــــ
  القائمة يف باإلدراج

مبوجــب املتخــذة للتــدابري االمتثــال الــيت يحتمــل فيهــا عــدم احلــاالت حتــدد أن اللجنــة يــوعز إىل
 رئيس إىل ويطلب حدة، على حالة كل يف املالئم العمل مسار تقرر وأن] القرار نم[ ١ الفقرة
 الدوريـة  التقـارير  يف املسـألة،  هذه بشأن عملها يف اللجنة حترزه الذي التقدم عن يفيد أن اللجنة
  )٣٨ الفقرة] (القرار من[ ٤٦ بالفقرة الس عمال إىل املقدمة

    الرصد واإلنفاذ والتقييم
ــاذ ــراء اختــ ــأن إجــ ــهاكات بشــ  االنتــ

  املزعومة
  أعاله “الرفع منها القائمة/ يف اإلدراج” بنديف  القرار، من ٣٨ الفقرة انظر

 إىل بزيـارات  أعضـائها  و/أو اللجنـة  رئـيس  قيام يف األمر، لزم حيثما تنظر، أن اللجنة إىل يطلب  ميدانية حتقيقات إجراء
على حنـو كامـل وفعـال،    ] القرار من[ ١ الفقرة يف إليها املشار التدابري تنفيذ لتعزيز خمتارة بلدان
ــام هلــذا االمتثــال علــى الــدول تشــجيع بغيــة ١٣٣٣ و )١٩٩٩( ١٢٦٧ وللقــرارات القــرار الت

)٢٠٠٥( ١٦١٧ و )٢٠٠٤( ١٥٢٦ و )٢٠٠٣( ١٤٥٥ و )٢٠٠٢( ١٣٩٠ و )٢٠٠٠(
  )٤٥ الفقرة) (٢٠٠٨( ١٨٢٢ و) ٢٠٠٦( ١٧٣٥ و

أو الشـواغل الـيت مل    املسـائل  يف النظر
  يبت فيها

تـاريخ  حـىت  عليهـا  املعروضـة  املعلقـة  املسـائل  ميـع جل شـامال  استعراضا جتري أن يوعز إىل اللجنة
 مجيـع  حـل  علـى  اإلمكـان،  قـدر  العمـل،  على كذلك أعضاءها وحيث وحيثها، القرار، هذا اختاذ

  )٤٢ الفقرة( ٢٠١٠ ديسمرب/األول كانون ٣١ أقصاه موعد يف املعلقة املسائل
 التـدابري  مـن  املتاحـة  باالسـتثناءات  املتعلقـة  األحكـام  مـن  االسـتفادة  علـى  األعضاء الدول يشجع  االستثناء البت يف طلبات

)، ٢٠٠٢( ١٤٥٢ القـرار  من ٢ و ١ الفقرتني واملبينة يف] القرار من) [ أ( ١ الفقرة يف الواردة
 اإلجـراءات  تسـتعرض  أن اللجنـة  إىل ويـوعز  )،٢٠٠٦( ١٧٣٥ القـرار  مبوجب املعدلة بصيغتها

مـن قبـل    اسـتخدامها  لتيسـري  مبادئ اللجنـة التوجيهيـة   يف على النحو املبني املتعلقة باالستثناءات
 وشـفاف  سـريع  حنـو  علـى  إنسـانية  ألسـباب  االسـتثناءات  مـنح  كفالـة  وملواصـلة  األعضاء الدول

  )٧ الفقرة(
 إلجـراء  باللجنـة  لالجتمـاع  ممـثلني  إيفـاد  علـى  املعنيـة  الدوليـة  واملنظمـات  األعضـاء  الـدول  يشجع  التدابري تنفيذ مناقشة

الدول تقدمها اليت الطوعية باإلحاطات ويرحب الصلة، ذات املسائل بشأن تعمقا أكثر مناقشات
 ١ الفقـرة  يف عليهـا  املنصـوص  التـدابري  لتنفيـذ  جهـود  مـن  تبذلـه  مـا  بشـأن  بـاألمر  املهتمة األعضاء
  )٣٦ الفقرة(كامل  على حنو التدابري تنفيذ تعيق اليت اخلاصة التحديات ذلك يف مبا أعاله،
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القرار أو املهمة الصـادر ـا تكليـف،    
  األحكام  حسب فئة املهام

الـيت  باجلهود يتعلق نتائج فيما عما توصلت إليه من تقريرا الس إىل تقدم أن اللجنة إىل يطلب  التنفيذ حتسني بشأن توصيات تقدمي    
التنفيــذ لتحســني الالزمــة اخلطــوات حتــدد وأن التـدابري،  تنفيــذ أجــل مــن األعضــاء الــدول تبـذهلا 
  )٣٧ الفقرة( بشأا توصيات وتقدم

    مهام إجرائية
  أعاله “منها ائمة/ الرفعالق يف اإلدراج” يف بند القرار، من ٣٤ و ١٧ الفقرتني انظر  للجنة التوجيهية املبادئ تعديل

ــوعز إىل   ــة ي ــوم، أن اللجن ــى تق ــة، ســبيل عل ــة مبادئهــا باســتعراض األولوي ــق  التوجيهي فيمــا يتعل
ــام ــذا بأحكـ ــرار، هـ ــة القـ ــرات وخباصـ ٣٤ و ٢٣ و ٢٢ و ١٨ و ١٧ و ١٤ و ١٣ و ٧ الفقـ

  )٣٥ الفقرة( ٤١  و
سـتة  من أكثر معلقة مسألة أي هالدي تبقى ال حبيث التوجيهية مبادئها تعدل أن اللجنة يوعز إىل  

 إضـافيا  وقتا تستدعي استثنائية ظروفا هناك أن حدة على حالة كل يف اللجنة تقرر مل ما أشهر،
الوقـت  من مزيدا يطلب اللجنة أعضاء من عضو أي إىل ويوعز كذلك املسائل، بعض يف للنظر
أحـرزه  عما مستوفاة معلومات أشهر ذلك بثالثة إىل اللجنة أن يقدم بعد اقتراح مقدم يف للنظر

  )٤١ الفقرة( املعلقة املسائل مجيع حلّ يف تقدم من
  أعاله “الرصد واإلنفاذ والتقييم” يف بند القرار، من ٧ الفقرة انظر  

      واإلعالم التقارير تقدمي
  أعاله “منها القائمة/الرفع يف اإلدراج” يف بند القرار، من ١٤ الفقرة انظر  الصلة ذات املعلومات نشر

  أعاله “والتقييمالرصد واإلنفاذ ” يف بند القرار، من ٣٧ الفقرة انظر  التقارير تقدمي
 يومـا  ١٨٠ كـل  مـرة  الـس،  إىل شـفويا  تقريـرا  رئيسـها  طريـق  عـن  تقـدم  أن اللجنة إىل يطلب  

بالتقــارير االقتضــاء، حســب بــاالقتران، الرصــد، وفريــق اللجنــة أعمــال جممــل عــن األقــل، علــى
 )،٢٠٠٤( ١٥٤٠ بـالقرار  عمـال  املنشـأة  واللجنـة  اإلرهـاب  مكافحـة  جلنـة  رئيسـي  مـن  املقدمة

  )٤٦ الفقرة( باألمر املهتمة األعضاء الدول مجيع إىل إحاطات تقدمي ذلك يف مبا
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    ٦جلدول ا
   ٢٠٠٩- ٢٠٠٨فريق الدعم التحليلي ورصد اجلزاءات: األحكام املتصلة بالوالية، 

  
الصـادر ـا تكليـف،     القرار أو املهمة

  األحكام  حسب فئة املهام
    )٢٠٠٨( ١٨٢٢القرار     

   مهام عامة
يقرر، من أجل مساعدة اللجنة يف تنفيذ واليتها، متديد والية فريق الدعم التحليلي ورصـد    التمديد

٢٠جد مقره يف نيويورك والذي عينه األمني العـام عمـال بـالفقرة    اجلزاءات احلايل الذي يو
شــهرا، حتــت إشــراف اللجنــة مــع   ١٨)، لفتــرة إضــافية مــدا ٢٠٠٥( ١٦١٧مــن القــرار 

االضــطالع باملســؤوليات املبينــة يف املرفــق ــذا القــرار، ويطلــب إىل األمــني العــام أن يتخــذ 
  ) ٣٩الترتيبات الالزمة هلذا الغرض (الفقرة 

ــول         مساعدة جلنة اجلزاءات ــا حبل ــة، أوهلم ــاملني ومســتقلني إىل اللجن ــرين خطــيني ش ــدمي تقري ــباط/فرباير  ٢٨تق ش
، عـن تنفيـذ الـدول للتـدابري املشـار إليهـا يف       ٢٠٠٩متوز/يوليـه   ٣١، والثاين حبلـول  ٢٠٠٩
ختاذ من هذا القرار، مبا يف ذلك توصيات حمددة لتحسني تنفيذ التدابري واحتمال ا ١الفقرة 

  تدابري جديدة (املرفق، الفقرة (أ)) 
مساعدة اللجنة يف متابعة الطلبات املقدمة إىل الـدول األعضـاء للحصـول علـى املعلومـات، مبـا يف         

  من هذا القرار (املرفق، الفقرة (ج))  ١ذلك ما يتعلق بتنفيذ التدابري املشار إليها يف الفقرة 
مـن هـذا    ١التقيـد بالتـدابري املشـار إليهـا يف الفقـرة       مساعدة اللجنة يف حتليلـها حلـاالت عـدم     

القرار من خالل مجع املعلومات املقدمة من الدول األعضاء والقيام، من تلقاء نفسـه أو بنـاء   
على طلب اللجنة، بتقدمي دراسات إفرادية إىل اللجنة لتقوم باستعراضها (املرفق، الفقرة (ز)) 

مـن هـذا    ١٣ت القابلة للنشر العام املشار إليها يف الفقرة مساعدة اللجنة يف جتميع املعلوما  
  القرار (املرفق، الفقرة (ط)) 

   التنسيق
التنسيق مع كيانـات األمـم املتحـدة    

  األخرى 
ــى مواصــلة         ــة عل ــين باملخــدرات واجلرمي ــم املتحــدة املع ــب األم ــق الرصــد ومكت يشــجع فري
أنشطتهما املشتركة، بالتعاون مع املديرية التنفيذية للجنة مكافحة اإلرهاب وخرباء اللجنـة  

لـدول األعضـاء فيمـا تبذلـه مـن جهـود       )، ملسـاعدة ا ٢٠٠٤( ١٥٤٠املنشـأة عمـال بـالقرار    
لالمتثال لاللتزامات املترتبة عليها مبوجب القرارات ذات الصلة، بطرق منها تنظيم حلقات 

  ) ٣٦عمل دون إقليمية (الفقرة 
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الصـادر ـا تكليـف،     القرار أو املهمة
  األحكام  حسب فئة املهام

) مــن أجــل ١٩٩٩( ١٢٦٧تقــدمي برنــامج عمــل شــامل إىل اللجنــة املنشــأة عمــال بــالقرار         
ــه، حســب االقتضــاء   ــه فريــق الرصــد تفاصــيل األنشــطة   استعراضــه واملوافقــة علي ، يقــدم في

املتوخاة بغية االضطالع مبسؤولياته، مبا فيها السفر املقترح، على أساس التنسيق الوثيق مع 
املديرية التنفيذية للجنة مكافحة اإلرهاب وفريق اخلرباء التابع للجنـة املنشـأة عمـال بـالقرار     

  التآزر (املرفق، الفقرة (د)) ) لتفادي االزدواجية وتعزيز سبل ٢٠٠٤( ١٥٤٠
العمـل بتعـاون وثيـق مـع املديريـة التنفيذيـة للجنـة مكافحـة اإلرهـاب وفريـق اخلـرباء التــابع              

) وتبـادل املعلومـات معهمـا مـن أجـل حتديـد       ٢٠٠٤( ١٥٤٠للجنة املنشـأة عمـال بـالقرار    
الـثالث، مبـا يف    جماالت التوافق والتداخل واملساعدة يف تسهيل التنسيق الفعلي بني اللجـان 

  ) (هـ)ذلك يف جمال تقدمي التقارير (املرفق، الفقرة 
املشــاركة علــى حنــو نشــط يف مجيــع األنشــطة ذات الصــلة وتقــدمي الــدعم هلــا، يف إطــار             

استراتيجية األمم املتحدة العاملية ملكافحة اإلرهاب، مبا يف ذلـك ضـمن فرقـة العمـل املعنيـة      
ب الــيت أنشــئت لضـمان التنســيق واالتســاق الشــاملني يف  بالتنفيـذ يف جمــال مكافحــة اإلرهـا  

  جهود مكافحة اإلرهاب اليت تبذهلا منظومة األمم املتحدة (املرفق، الفقرة (و))
التشـاور مـع الـدول األعضـاء واملنظمـات األخـرى ذات الصـلة، بطـرق منـها إجـراء حــوار             

ات اليت ترد منها، وال سيما منتظم مع ممثليها يف نيويورك ويف عواصمها، مع مراعاة التعليق
ما يتعلق منها بأي مسائل قد ترد يف تقارير فريق الرصد املشار إليها يف الفقرة (أ) من هذا 

  املرفق (املرفق، الفقرة (س))
مساعدة اهليئات الفرعية األخرى التابعة للمجلس وأفرقة خربائها، بنـاء علـى طلبـها، علـى       

) ٢٠٠٦( ١٦٩٩للشـرطة اجلنائيـة املشـار إليـه يف القـرار       تعزيز تعاوا مع املنظمـة الدوليـة  
  (املرفق، الفقرة (ر)) 

التنسيق مع الكيانات األخرى (غري 
  التابعة لألمم املتحدة) 

التشاور مع الدول األعضاء قبل السفر إىل الـدول األعضـاء املختـارة، علـى أسـاس برنـامج       
  العمل الذي تقره اللجنة (املرفق، الفقرة (ي))

جراء دراسة عن الطبيعة املتغرية للخطر الذي يشكله تنظيم القاعدة وحركة طالبـان وعـن   إ  
أفضـل التــدابري ملواجهتـه، بطــرق عـدة منــها إقامـة حــوار مـع البــاحثني واهليئـات األكادمييــة       

  املختصة، بالتشاور مع اللجنة، وتقدمي تقرير عن ذلك إىل اللجنة (املرفق، الفقرة (م))
  لفقرة (س) من مرفق القرارانظر أعاله، ا  
التشاور مع دوائر املخابرات واألمن يف الـدول األعضـاء، بسـبل منـها املنتـديات اإلقليميـة،         

  بغرض تيسري تبادل املعلومات وتعزيز إنفاذ التدابري (املرفق، الفقرة (ع))
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الصـادر ـا تكليـف،     القرار أو املهمة
  األحكام  حسب فئة املهام

ع على التنفيذ التشاور مع ممثلي القطاع اخلاص املعنيني، مبا يف ذلك املؤسسات املالية، لالطال      
  العملي لتجميد األصول وإعداد توصيات بغرض تعزيز ذلك التدبري (املرفق، الفقرة (ف))

العمل مع املنظمات الدولية واإلقليمية ذات الصلة بغرض تعزيز الوعي بالتدابري والتقيد ا   
  (املرفق، الفقرة (ص))

األعضاء للحصول على صور األفراد العمل مع املنظمة الدولية للشرطة اجلنائية ومع الدول   
الواردة أمساؤهم يف القائمة إلمكان إدراجها يف اإلخطـارات اخلاصـة الصـادرة عـن املنظمـة      

  الدولية للشرطة اجلنائية (املرفق، الفقرة (ق))
    منها الرفع/القائمةيف  اإلدراج

إجراءات اإلدراج يف القائمة/ الرفع 
  منها 

يوعز إىل اللجنة أن تتيح يف موقع اللجنة على شبكة اإلنترنت، مبسـاعدة مـن فريـق الرصـد     
وبالتنسـيق مـع الــدول املعنيـة الـيت تقتــرح أمسـاء إلدراجهـا يف القائمــة، بعـد إضـافة اســم يف         

ــاظرة يف     القائمــة ا ــود املن ــد أو البن ملوحــدة، مــوجزا ســرديا ألســباب إدراج األمســاء لكــل بن
القائمة املوحدة، ويوعز إىل اللجنة كذلك أن تتيح يف موقع اللجنة علـى شـبكة اإلنترنـت،    
مبســاعدة مــن فريــق الرصــد وبالتنســيق مــع الــدول املعنيــة الــيت تقتــرح أمســاء إلدراجهــا يف     

باب إدراج األمساء للبنود اليت كانت قد أضـيفت إىل القائمـة   القائمة، موجزات سردية ألس
  ) ١٣املوحدة قبل تاريخ اختاذ هذا القرار (الفقرة 

تشجيع الدول األعضاء على تقدمي أمساء ومعلومات إضـافية بشـأن حتديـد اهلويـة إلدراجهـا        
  يف القائمة املوحدة، وفقا لتعليمات اللجنة (املرفق، الفقرة (ك))

اللجنة مبعلومات إضافية بشأن حتديد اهلوية وغريهـا مـن املعلومـات ملسـاعدة اللجنـة      موافاة   
يف جهودهـا الراميــة إىل اسـتكمال القائمــة املوحــدة وجعلـها دقيقــة قـدر اإلمكــان (املرفــق،     

  الفقرة (ل))
تقــــــدمي املعلومــــــات ذات الصــــــلة  

  باإلدراج يف القائمة
 ا يف تنفيذ تقدمي توصيات إىل اللجنة ميكن أن تستعنيا الدول األعضاء من أجل مساعد

من هذا القرار ويف إعداد اإلضـافات املقترحـة إىل القائمـة     ١التدابري املشار إليها يف الفقرة 
  املوحدة (املرفق، الفقرة (ح)) 

  انظر أعاله الفقرة (ك) من مرفق القرار  
  انظر أعاله الفقرة (ل) من مرفق القرار  

   والتقييم واإلنفاذ الرصد
  أعاله  “التنسيق”من القرار، يف بند  ٣٦انظر الفقرة   مساعدة الدول على االمتثال للتدابري
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الصـادر ـا تكليـف،     القرار أو املهمة
  األحكام  حسب فئة املهام

  أعاله  “التنسيق”ند انظر الفقرة (ي) من مرفق القرار، يف ب  إجراء حتقيقات ميدانية    
  أعاله  “التنسيق”انظر الفقرة (س) من مرفق القرار، يف بند   مناقشة تنفيذ التدابري

مجــع املعلومــات املتعلقــة باالمتثــال    
  وحتليلها

  أعاله  “مهام عامة”انظر الفقرة (أ) من مرفق القرار، يف بند 
) والقــوائم املرجعيــة ٢٠٠٣( ١٤٥٥مــن القــرار  ٦حتليــل التقــارير املقدمــة عمــال بــالفقرة  

) واملعلومـات األخـرى املقدمـة مـن     ٢٠٠٥( ١٦١٧مـن القـرار    ١٠املقدمة عمـال بـالفقرة   
  الدول األعضاء إىل اللجنة حسب تعليمات اللجنة (املرفق، الفقرة (ب)) 

مـن هـذا    ١مساعدة اللجنة يف حتليلـها حلـاالت عـدم التقيـد بالتـدابري املشـار إليهـا يف الفقـرة           
من خالل مجع املعلومات املقدمة من الدول األعضاء والقيام، من تلقاء نفسـه أو بنـاء    القرار

على طلب اللجنة، بتقدمي دراسات إفرادية إىل اللجنة لتقوم باستعراضها (املرفق، الفقرة (ز)) 
القيام مبهام التجميع والتقييم والرصد وتقدمي التقارير والتوصيات بشأن تنفيذ التـدابري، مبـا    

(أ) مـن هـذا القـرار فيمـا يتعلـق مبنـع اسـتغالل         ١يف ذلك تنفيذ التـدبري املـذكور يف الفقـرة    
اإلنترنت بشكل إجرامي من جانب تنظيم القاعدة وأسامة بن الدن وحركة طالبـان وكـل   
ــات، وإجــراء دراســات حــاالت       ــراد ومجاعــات ومؤسســات وكيان ــرتبط ــم مــن أف مــن ي

حبـث متعمـق يف أي مسـائل أخـرى ذات صـلة حسـب       إفرادية، حسـب االقتضـاء، وإجـراء    
  توجيهات اللجنة (املرفق، الفقرة (ن)) 

  أعاله  “مهام عامة”انظر الفقرة (أ) من مرفق القرار، يف بند   تقدمي توصيات بشأن حتسني التنفيذ
  أعاله  “اإلدراج يف القائمة/الرفع منها”انظر الفقرة (ح) من مرفق القرار، يف بند 

  أعاله  “التنسيق”رة (م) من مرفق القرار، يف بند انظر الفق  
  انظر أعاله الفقرة (ن) من مرفق القرار   رصد التنفيذ

  أعاله  “مهام عامة”انظر الفقرة (أ) من مرفق القرار، يف بند   التوصية بتدابري ميكن اختاذها يف املستقبل
  انظر أعاله الفقرة (ن) من مرفق القرار   

   إجرائيةمهام 
  أعاله  “التنسيق”قرة (د) من مرفق القرار، يف بند انظر الف  إعداد برنامج العمل

   واإلعالم التقارير تقدمي
  أعاله  “اإلدراج يف القائمة/الرفع منها”من القرار، يف بند  ١٣انظر الفقرة   نشر املعلومات ذات الصلة
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الصـادر ـا تكليـف،     القرار أو املهمة
  األحكام  حسب فئة املهام

إطالع اللجنة، بصفة منتظمة أو عنـدما تطلـب اللجنـة ذلـك، مـن خـالل إحاطـات شـفوية           تقدمي التقارير    
يف ذلـك زياراتـه إىل الـدول األعضـاء وأنشــطته     و/أو خطيـة، علـى عمـل فريـق الرصـد، مبــا      

  (املرفق، الفقرة (ش)) 
   أخرىمهام 

  االضطالع بأي مسؤوليات أخرى حتددها اللجنة (املرفق، الفقرة (ت))  مهام أخرى
   )  ٢٠٠٩( ١٩٠٤ القرار

   مهام عامة
٧قرر أن ميدد والية فريق الرصد احلايل الذي يوجد مقره يف نيويورك واملنشأ عمال بالفقرة ي  التمديد

شـهرا، بغيـة مسـاعدة اللجنـة يف تنفيـذ       ١٨)، لفترة إضافية مـدا  ٢٠٠٤( ١٥٢٦من القرار 
واليتها ودعم أمني املظامل، وأن يضطلع الفريق، حتـت إشـراف اللجنـة، باملسـؤوليات احملـددة      

األول هلذا القرار، ويطلب إىل األمني العام أن يتخذ الترتيبات الالزمـة هلـذا الغـرض     يف املرفق
  ) ٤٧(الفقرة 

مساعدة اللجنة يف استعراض األمساء املدرجة يف القائمة املوحدة بشكل منتظم، عـن طريـق     مساعدة جلنة اجلزاءات
جل اللجنــة اخلــاص القيـام بــأمور منــها الســفر واالتصــال بالــدول األعضــاء، بغيــة إعــداد ســ 

  بالوقائع والظروف املتصلة بإدراج األمساء يف القائمة (املرفق األول، الفقرة (ج))
مساعدة اللجنة يف متابعة الطلبات املقدمـة إىل الـدول األعضـاء للحصـول علـى معلومـات،         

األول،  من هذا القـرار (املرفـق   ١يف ذلك ما يتعلق بتنفيذ التدابري املشار إليها يف الفقرة   مبا
  ) (هـ)الفقرة 

مـن هـذا    ١مساعدة اللجنة يف حتليل حاالت عدم االمتثال للتـدابري املشـار إليهـا يف الفقـرة       
القرار جبمع املعلومات املقدمة من الدول األعضاء وقيام فريق الرصـد، مببـادرة منـه أو بنـاء     

تعراضـها (املرفـق   على طلب اللجنة، بتقدمي دراسات حاالت إفراديـة إىل اللجنـة لتقـوم باس   
  األول، الفقرة (ط)) 

مســاعدة اللجنــة علــى النظــر يف األمســاء املقتــرح إدراجهــا يف القائمــة، بطــرق منــها جتميــع      
املعلومات املتعلقة باالسم املقترح إدراجه يف القائمة وتعميمها على اللجنة وإعداد مشروع 

  املرفق األول، الفقرة (ك)) من هذا القرار ( ١٤املوجز السردي املشار إليه يف الفقرة 
   التنسيق

  أعاله  “مهام عامة”ملرفق األول للقرار، يف بند انظر الفقرة (ج) من ا  إجراء حتقيقات ميدانية
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الصـادر ـا تكليـف،     القرار أو املهمة
  األحكام  حسب فئة املهام

التشاور مع الدول األعضاء قبل السفر إىل الـدول األعضـاء املختـارة، علـى أسـاس برنـامج             
  عمله الذي تقره اللجنة (املرفق األول، الفقرة (م))

هيئات  التنسيق والتعاون مع مركز التنسيق الوطين املعين مبكافحة اإلرهاب أو ما مياثله من  
  التنسيق يف البلد الذي تتم زيارته، حسب االقتضاء (املرفق األول، الفقرة (ن))

التنسيق مع كيانـات األمـم املتحـدة    
  األخرى

ــى مواصــلة         ــة عل ــين باملخــدرات واجلرمي ــم املتحــدة املع ــب األم ــق الرصــد ومكت يشــجع فري
اإلرهاب وخرباء اللجنـة   أنشطتهما املشتركة، بالتعاون مع املديرية التنفيذية للجنة مكافحة

)، ملسـاعدة الـدول األعضـاء فيمـا تبذلـه مـن جهـود        ٢٠٠٤( ١٥٤٠املنشـأة عمـال بـالقرار    
لالمتثال لاللتزامات املترتبة عليها مبوجب القرارات ذات الصلة، بطرق منها تنظيم حلقات 

  ) ٤٤عمل إقليمية ودون إقليمية (الفقرة 
يتــه احملــددة يف املرفــق الثــاين هلــذا القــرار (املرفــق   مســاعدة أمــني املظــامل يف االضــطالع بوال   

  األول، الفقرة (ب))
تقدمي برنامج عمل شامل إىل اللجنة الستعراضه واملوافقة عليـه، حسـب االقتضـاء، يـورد فيـه        

فريق الرصد تفاصيل األنشـطة الـيت يتـوخى تنفيـذها اضـطالعاً مبسـؤولياته، مبـا فيهـا األسـفار          
الوثيق مع املديرية التنفيذية للجنة مكافحة اإلرهـاب وفريـق اخلـرباء التـابع     املقترحة، بالتنسيق 

) جتنبا لالزدواجية وتعزيزا للتآزر (املرفـق األول،  ٢٠٠٤( ١٥٤٠للجنة املنشأة عمال بالقرار 
  الفقرة (و)) 

التعاون الوثيق مع املديرية التنفيذيـة للجنـة مكافحـة اإلرهـاب وفريـق اخلـرباء التـابع للجنـة          
) وتبادل املعلومـات معهمـا مـن أجـل حتديـد جمـاالت       ٢٠٠٤( ١٥٤٠املنشأة عمال بالقرار 

التوافق والتداخل واملساعدة يف تسهيل التنسيق الفعلي بني اللجان الثالث، يف جماالت منها 
  تقدمي التقارير (املرفق األول، الفقرة (ز)) 

ملُضـطلع ـا يف إطـار اسـتراتيجية     املشاركة علـى حنـو فعـال يف مجيـع األنشـطة ذات الصـلة ا        
األمم املتحدة العاملية ملكافحة اإلرهاب وتقدمي الـدعم هلـا، مبـا يف ذلـك ضـمن فرقـة العمـل        
املعنية بالتنفيذ يف جمال مكافحة اإلرهاب اليت أُنشئت لضمان التنسـيق واالتسـاق الشـاملني    

خباصـة مـن خـالل أفرقتـها     يف جهود مكافحة اإلرهاب اليت تبذهلا منظومة األمم املتحدة، و
  العاملة املعنية (املرفق األول، الفقرة (ح))

مساعدة هيئات جملس األمن الفرعية األخرى وأفرقة اخلرباء التابعة هلا، عنـد الطلـب، علـى      
) ٢٠٠٦( ١٦٩٩تعزيز تعاوا مع املنظمـة الدوليـة للشـرطة اجلنائيـة املشـار إليـه يف القـرار        

  )) (املرفق األول، الفقرة (خ
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الصـادر ـا تكليـف،     القرار أو املهمة
  األحكام  حسب فئة املهام

التنسيق مع الكيانات األخرى (غري     
  التابعة لألمم املتحدة) 

  أعاله  “التنسيق”انظر الفقرتني (م) و (ن) من املرفق األول للقرار، يف بند 

دراسة الطابع املتغري للخطر الذي يشـكله تنظـيم القاعـدة وحركـة طالبـان وأفضـل التـدابري          
ــاحثني    ــة املختصــة،  ملواجهتــه، بطــرق منــها إقامــة حــوار مــع الب ــيني واهليئــات األكادميي  املعن

  بالتشاور مع اللجنة، وتقدمي تقرير عن ذلك إىل اللجنة (املرفق األول، الفقرة (ف))
التشاور مع الدول األعضاء واملنظمات املعنية األخرى، بطرق منها إجراء حوار منتظم مع   

 تـرد منـها، وخباصـة مـا يتعلـق      ممثليها يف نيويورك ويف عواصمها، مع مراعاة التعليقات اليت
منها بأي مسائل قد ترد يف تقارير فريق الرصد املشار إليهـا يف الفقـرة (أ) مـن هـذا املرفـق      

  (املرفق األول، الفقرة (ق))
التشاور مع دوائر املخابرات واألمن يف الـدول األعضـاء، بسـبل منـها املنتـديات اإلقليميـة،         

  ز إنفاذ التدابري (املرفق األول، الفقرة (ر))بغرض تيسري تبادل املعلومات وتعزي
التشاور مع ممثلي القطـاع اخلـاص املعنـيني، مبـا يف ذلـك املؤسسـات املاليـة، لالطـالع علـى            

التنفيذ العملي لتجميد األصول وإعداد توصيات بغرض تعزيز ذلك اإلجراء (املرفق األول، 
  الفقرة (ش))

يـة املعنيـة بغـرض تعزيـز الـوعي بالتـدابري واالمتثـال هلـا         العمل مع املنظمات الدولية واإلقليم  
  (املرفق األول، الفقرة (ت))

العمــل مــع املنظمــة الدوليــة للشــرطة اجلنائيــة ومــع الــدول األعضــاء للحصــول علــى صــور      
فوتوغرافية لألفراد املدرجة أمساؤهم يف القائمة إلضافتها إن أمكن إىل اإلخطارات اخلاصـة  

  ظمة الدولية للشرطة اجلنائية (املرفق األول، الفقرة (ث))اليت تصدر عن املن
   ها من الرفع/القائمةيف  اإلدراج

إجراءات اإلدراج يف القائمة/ الرفع 
  منها 

يوعز إىل اللجنة أن تتيح على موقعها علـى شـبكة اإلنترنـت، لـدى إدراج اسـم أو أمسـاء يف         
القائمة املوحـدة، مـوجزا سـرديا ألسـباب إدراج ذلـك االسـم أو تلـك األمسـاء، مبسـاعدة فريـق           

لقائمــة، ويــوعز كــذلك إىل اللجنــة أن الرصــد وبالتنســيق مــع الــدول مقدمــة طلــب اإلدراج يف ا
تواصل، مبساعدة فريـق الرصـد وبالتنسـيق مـع الـدول املعنيـة مقدمـة طلـب اإلدراج يف القائمـة،          
بذل اجلهود لكي تتاح على موقعهـا علـى شـبكة اإلنترنـت املـوجزات السـردية ألسـباب إدراج        

)٢٠٠٨( ١٨٢٢ذ القـرار  األمساء اليت كانت قـد أضـيفت إىل القائمـة املوحـدة قبـل تـاريخ اختـا       
  ) ١٤(الفقرة 



 ٢٠٠٩-٢٠٠٨مرجع ممارسات جملس األمن، 
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الصـادر ـا تكليـف،     القرار أو املهمة
  األحكام  حسب فئة املهام

يهيب جبميع أعضاء اللجنة وفريق الرصد أن يطلعوا اللجنـة علـى أي معلومـات قـد تتـوافر            
لــديهم بشــأن طلــب يــرد مــن إحــدى الــدول األعضــاء إلدراج اســم يف القائمــة وميكــن أن    

عناصـر الـيت   تستعني ـا اللجنـة عنـد البـت يف إدراج االسـم يف القائمـة وأن تسـتمد منـها ال        
  ) ١٦(الفقرة  ١٤ميكن إضافتها إىل املوجز السردي ألسباب اإلدراج املبني يف الفقرة 

يطلب إىل فريق الرصد أن يعمم علـى اللجنـة مـرة كـل سـتة أشـهر، إثـر إجنـاز االسـتعراض            
)، قائمــة بــاألفراد املبلــغ عــن  ٢٠٠٨( ١٨٢٢مــن القــرار  ٢٥ املطلــوب إجــراؤه يف الفقــرة

وفام من بني األفراد املدرجـة أمسـاؤهم يف القائمـة املوحـدة، مشـفوعة بتقيـيم للمعلومـات        
اليت ختصهم، من قبيل شهادة الوفـاة، وبقـدر املسـتطاع، تقيـيمٍ للمعلومـات املتعلقـة بوضـع        

اد أو كيانات يكون يف مقدورهم أن يتلقوا األصول امدة ومكان وجودها وأمساء أي أفر
أيا من هذه األصول امدة، ويوعز إىل اللجنة استعراض األمساء املدرجة يف القائمـة للبـت   
فيما إذا كان إدراجها يف القائمة ال يزال مربرا، ويشجع اللجنة على شـطب أمسـاء األفـراد    

  ) ٢٦الفقرة املتوفني الذين تتوافر معلومات موثوق ا عن وفام (
مـن   ٢٥يطلب أيضا إىل فريق الرصد أن يقوم، بعـد إجنـاز االسـتعراض املـذكور يف الفقـرة        

)، مبوافاة اللجنة سنويا بقائمة باألفراد والكيانات املدرجة أمساؤهم ٢٠٠٨( ١٨٢٢القرار 
ة الـذين ال حتتـوي سـجالت القيـود اخلاصـة ـم علـى املعلومـات الالزمـة          يف القائمة املوحد

لتحديــد هويتـــهم لكفالـــة التنفيـــذ الفعـــال للتــدابري املفروضـــة علـــيهم، ويـــوعز إىل اللجنـــة   
استعراض األمساء املدرجة يف القائمة للبت فيما إذا كان إدراجها يف القائمة ال يـزال مـربرا   

  ) ٣١(الفقرة 
  أعاله  “التنسيق”) من املرفق األول للقرار، يف بند انظر الفقرة (ب  
  أعاله  “مهام عامة”انظر الفقرتني (ج) و (ك) من املرفق األول للقرار، يف بند   
تقدمي توصيات إىل اللجنة ميكن أن تستعني ا الدول األعضاء يف تنفيذ التدابري املشار إليها   

لومــات املقتــرح إضــافتها إىل القائمــة املوحــدة  مــن هــذا القــرار ويف إعــداد املع ١يف الفقــرة 
  (املرفق األول، الفقرة (ي)) 

إطــالع اللجنــة علــى مــا جيــد أو جيــدر باملالحظــة مــن ظــروف قــد تســوغ شــطب اســم مــن    
  القائمة، كاملعلومات املعلنة عن فرد متوىف (املرفق األول، الفقرة (ل))

إضـافية لتحديـد هويـة أصـحاب هـذه       تشجيع الدول األعضاء علـى تقـدمي أمسـاء ومعلومـات      
  األمساء بغية إدراجها يف القائمة املوحدة، وفقا لتعليمات اللجنة (املرفق األول، الفقرة (س))
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الصـادر ـا تكليـف،     القرار أو املهمة
  األحكام  حسب فئة املهام

تقــــــدمي املعلومــــــات ذات الصــــــلة      
  باإلدراج يف القائمة

  أعاله  “مهام عامة”انظر الفقرتني (ج) و (ك) من املرفق األول للقرار، يف بند 

  قرتني (ي) و (س) من املرفق األول للقرار انظر أعاله الف  
موافاة اللجنة مبعلومات إضافية لتحديد هوية األشخاص املدرجة أمساؤهم يف القائمـة وغريهـا     

من املعلومات بغيـة مسـاعدة اللجنـة يف جهودهـا مـن أجـل حتـديث القائمـة املوحـدة وكفالـة           
  دقتها قدر املستطاع (املرفق األول، الفقرة (ع))

   والتقييم واإلنفاذ الرصد
مجــع املعلومــات املتعلقــة باالمتثــال    

  وحتليلها
) والقــوائم املرجعيــة ٢٠٠٣( ١٤٥٥مــن القــرار  ٦حتليــل التقــارير املقدمــة عمــال بــالفقرة  

) واملعلومـات األخـرى املقدمـة مـن     ٢٠٠٥( ١٦١٧مـن القـرار    ١٠ بـالفقرة  املقدمة عمـال 
  الدول األعضاء إىل اللجنة حسب تعليمات اللجنة (املرفق األول، الفقرة (د)) 

  أعاله  “مهام عامة”و (ط) من املرفق األول للقرار، يف بند  (هـ)انظر الفقرتني   
هـذا التنفيـذ ورصـده وتقـدمي تقـارير وتوصـيات       جتميع املعلومات عن تنفيذ التدابري وتقيـيم    

(أ) مـن هـذا القـرار فيمـا يتعلـق مبنـع        ١بشأنه، مبا يشمل تنفيـذ التـدبري املـذكور يف الفقـرة     
االستغالل اإلجرامي لإلنترنـت مـن قبـل تنظـيم القاعـدة وأسـامة بـن الدن وحركـة طالبـان          

جراء دراسات حـاالت  وسائر من يرتبط م من أفراد ومجاعات ومؤسسات وكيانات، وإ
إفراديــة، حســب االقتضــاء، وحبــوث متعمقــة يف أي مســائل أخــرى ذات صــلة، حســب        

  توجيهات اللجنة (املرفق األول، الفقرة (ص)) 
متوز/يوليه  ٣٠تقدمي تقريرين خطيني شاملني ومستقلني إىل اللجنة، أوهلما يف موعد أقصاه   تقدمي توصيات بشأن حتسني التنفيذ

، ٢٠١١شباط/ فرباير  ٢٢من القرار، وثانيهما يف موعد أقصاه  ٣٠فقرة ، وفقا لل٢٠١٠
مـن هـذا القـرار، مبـا يف ذلـك       ١عن تنفيذ الدول األعضـاء للتـدابري املشـار إليهـا يف الفقـرة      

تقدمي توصيات حمددة لتحسني تنفيذ التدابري واحتمال اختـاذ تـدابري جديـدة (املرفـق األول،     
  الفقرة (أ)) 

  أعاله  “اإلدراج يف القائمة/الرفع منها”(ي) من املرفق األول للقرار، يف بند  انظر الفقرة  
  أعاله  “التنسيق”انظر الفقرة (ف) من املرفق األول للقرار، يف بند   
  انظر أعاله الفقرة (ص) من املرفق األول للقرار  

  انظر أعاله الفقرة (ص) من املرفق األول للقرار   رصد التنفيذ
  أعاله  “التنسيق”انظر الفقرة (ق) من املرفق األول للقرار، يف بند   نفيذ التدابريمناقشة ت
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الصـادر ـا تكليـف،     القرار أو املهمة
  األحكام  حسب فئة املهام

التوصـــية بتـــدابري ميكـــن اختاذهـــا يف     
  املستقبل

  انظر أعاله الفقرة (أ) من املرفق األول للقرار 

   إجرائيةمهام 
  أعاله  “التنسيق”انظر الفقرة (و) من املرفق األول للقرار، يف بند   إعداد برنامج العمل

   واإلعالم التقارير تقدمي
  أعاله  “اإلدراج يف القائمة/الرفع منها”من القرار، يف بند  ١٤الفقرة  انظر  نشر املعلومات ذات الصلة

تقريـرا   ٢٠١٠متوز/يوليـه   ٣٠يطلب إىل فريق الرصد أن يقدم إىل اللجنة يف موعد أقصـاه    تقدمي التقارير
) وعـن اجلهـود الـيت    ٢٠٠٨( ١٨٢٢مـن القـرار    ٢٥الفقرة عن نتائج االستعراض املبني يف 

  ) ٣٠تبذهلا اللجنة والدول األعضاء وفريق الرصد إلجراء هذا االستعراض (الفقرة 
  أعاله  “الرصد واإلنفاذ والتقييم”انظر الفقرة (أ) من املرفق األول للقرار، يف بند   
تقدمي إحاطات شفوية و/أو خطية عن إعالم اللجنة، بانتظام أو بناء على طلبها، عن طريق   

عمل فريق الرصد، مبا يف ذلك زياراته إىل الدول األعضاء واألنشطة اليت يضطلع ا(املرفق 
  األول، الفقرة (ذ)) 

   أخرىمهام 
  االضطالع بأي مسؤولية أخرى حتددها اللجنة (املرفق األول، الفقرة (ض))  مهام أخرى

    
    ٧اجلدول 

    مكتب أمني املظامل: إنشاء املكتب وواليته
القرار أو املهمة الصـادر ـا تكليـف،    

  األحكام  حسب فئة املهام
    )  ٢٠٠٩( ١٩٠٤ القرار    

    عامةمهام 
قرر أن يقوم مكتب أمني املظامل بتقدمي املسـاعدة إىل اللجنـة، عنـد النظـر يف طلبـات شـطب       ي  اإلنشاء

شهرا اعتبارا من تاريخ اختاذ  ١٨األمساء من القائمة، وأن ينشأ هذا املكتب لفترة أولية مدا 
هذا القرار، ويطلب إىل األمني العـام أن يقـوم، بالتشـاور الوثيـق مـع اللجنـة، بتعـيني شـخص         

وق ذي أخالق رفيعة ومعروف حبياده ونزاهته وذي مـؤهالت عاليـة وخـربة يف اـاالت     مرم
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القرار أو املهمة الصـادر ـا تكليـف،    
  األحكام  حسب فئة املهام

ذات الصــلة، مــن قبيــل القــانون وحقــوق اإلنســان ومكافحــة اإلرهــاب واجلــزاءات، للعمــل         
كأمني للمظامل، ويكلف بالوالية املنصوص عليها يف املرفق الثاين هلذا القـرار، ويقـرر كـذلك    

ذه املهام بطريقـة مسـتقلة وغـري منحـازة، وأن ميتنـع عـن التمـاس أو        أن يضطلع أمني املظامل 
  ) ٢٠تلقي تعليمات من أية حكومة (الفقرة 

يقــرر أيضــا أن يتلقــى مكتــب أمــني املظــامل، بعــد تعــيني أمــني املظــامل، طلبــات مــن األفــراد     
دة يف والكيانات الـراغبني يف شـطب أمسـائهم مـن القائمـة املوحـدة، وفقـا لإلجـراءات احملـد         
١٧٣٠املرفــق الثــاين هلــذا القــرار، وأن تكــف آليــة مركــز التنســيق املنشــأة مبوجــب القــرار  

) عــن تلقــي تلــك الطلبــات بعــد تعــيني أمــني املظــامل، ويالحــظ أن مركــز التنســيق   ٢٠٠٦(
سيواصــل تلقــي الطلبــات مــن األفــراد والكيانــات الــراغبني يف شــطب أمســائهم مــن قــوائم     

  ) ٢١ اجلزاءات األخرى (الفقرة
     منها الرفع/القائمةيف  اإلدراج

إجــراءات اإلدراج يف القائمــة/الرفع 
  منها 

من هذا القرار، خيول مكتـب أمـني املظـامل االضـطالع باملهـام التاليـة عنـد         ٢٠وفقا للفقرة 
لقي طلب شطب من القائمة مقدم من قبل فرد أو مجاعة أو مؤسسة أو كيان مدرج امسه ت

مقـدم  (’’هذا الفرد أو تلك اجلماعة أو املؤسسة أو ذلـك الكيـان   يف القائمة املوحدة أو باسم 
  (املرفق الثاين) ‘‘) الطلب

  (شهران) املعلومات مجع  

  مني املظامل مبا يلي: عند تلقي طلب شطب االسم من القائمة يقوم أ  -  ١  
  اإلقرار ملقدم الطلب بتلقي طلب الشطب من القائمة؛  (أ)    
إعالم مقدم الطلب باإلجراءات العامة املتبعة يف معاجلة طلبات الشطب من   (ب)    

  القائمة؛
اإلجابة على ما يطرحه مقدم الطلب من أسئلة حمددة بشأن إجراءات اللجنة؛  (ج)    
ل عدم استيفاء الطلب على النحـو الواجـب للمعـايري األصـلية     القيام، يف حا  (د)    

مـن هـذا القـرار، بـإعالم مقـدم       ٢إلدراج األمساء يف القائمة، علـى النحـو املـبني يف الفقـرة     
  الطلب باألمر وإعادة الطلب إليه لكي ينظر فيه؛ 

التحقق مما إذا كان الطلب جديدا أو مكررا، وإذا كان طلبا مكـررا ألمـني    (هـ)    
املظامل وال يتضمن أي معلومات إضافية، إعادته إىل مقـدم الطلـب لكـي ينظـر فيـه (املرفـق       

  ) ١الثاين، الفقرة 
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حييل أمني املظامل طلبات الشطب الـيت مل جيـر إعادـا إىل مقـدميها علـى الفـور إىل         -  ٢      
ودولــة أعضــاء اللجنــة، والدولــة (الــدول) الــيت اقترحــت إدراج أمســاء أصــحاا يف القائمــة   

(دول) اإلقامة واجلنسية أو التأسيس وهيئات األمم املتحدة املعنية وأي دول أخرى يعتربها 
أمني املظامل معنية باألمر. ويطلب أمني املظامل إىل هذه الدول أو إىل هيئات األمـم املتحـدة   
املعنيـة أن تقـدم، يف غضـون شـهرين، أي معلومـات إضـافية مالئمـة متصـلة بطلـب شــطب          

  ن القائمة. وجيوز ألمني املظامل أن يتحاور مع هذه الدول ملعرفة ما يلي: االسم م
  آراء هذه الدول بشأن مدى وجاهة االستجابة لطلب الشطب من القائمة؛  (أ)    
ــدول يف        (ب)     ــذه ال ــد ترغــب ه ــيت ق ــات أو األســئلة أو االستيضــاحات ال املعلوم

ة، مبــا فيهــا أي معلومــات أو  إحالتــها إىل مقــدم الطلــب بشــأن طلــب الشــطب مــن القائمــ   
خطوات ميكن أن يتخذها مقدم الطلب إليضاح طلب الشطب من القائمة (املرفـق الثـاين،   

  ) ٢الفقرة 
حييل أمني املظامل أيضا على الفور طلب الشطب من القائمة إىل فريق الرصد الذي   -  ٣  

  يزود أمني املظامل يف غضون شهرين مبا يلي: 
املتاحة لفريق الرصد املتصلة بطلب الشطب من القائمة، مبا  مجيع املعلومات  (أ)    

فيها قرارات احملاكم وإجراءاا والتقارير اإلخبارية واملعلومات اليت سبق أن تبادلتها الدول 
  أو املنظمات الدولية املعنية مع اللجنة أو فريق الرصد؛

الطلـب وتكـون    تقييمات مستندة إىل وقائع للمعلومـات الـيت يتيحهـا مقـدم      (ب)    
  ذات صلة بطلب الشطب من القائمة؛

األسئلة أو االستيضاحات اليت يود فريق الرصد توجيههـا إىل مقـدم الطلـب      (ج)    
  ) ٣بشأن طلب الشطب من القائمة (املرفق الثاين، الفقرة 

ويف اية فترة الشهرين املخصصة جلمع املعلومـات، يقـدم أمـني املظـامل إىل اللجنـة        -  ٤  
را خطيا مستكمال عن التقدم احملرز حىت تارخيه، مبا يف ذلـك تفاصـيل عـن الـدول الـيت      تقري

قــدمت املعلومــات. وجيــوز ألمــني املظــامل أن ميــدد هــذه الفتــرة مــرة واحــدة ملــدة تصــل إىل   
شــهرين إذا اعتــرب أنــه يلــزم املزيــد مــن الوقــت جلمــع املعلومــات، معــرياً يف ذلــك االهتمــام    

ألعضــاء إلتاحــة وقــت إضــايف لتــوفري املعلومــات (املرفــق الثــاين،  الواجــب لطلبــات الــدول ا
  ) ٤الفقرة 
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  (شهران) احلوار      

عند انتهاء فترة مجع املعلومات، يتيح أمني املظامل فرصة ملدة شهرين للتشاور جيوز   -  ٥  
أن يجري خالهلا حوار مع مقدم الطلب. ومع املراعاة الواجبة لطلبات إتاحة وقت إضايف، 

مني املظامل أن ميدد هذه الفترة مرة واحدة ملدة تصل إىل شهرين إذا اعتـرب أنـه يلـزم    جيوز أل
أدناه (املرفق  ٧إتاحة املزيد من الوقت للتشاور ولصياغة التقرير الشامل املذكور يف الفقرة 

  ) ٥الثاين، الفقرة 
  وألمني املظامل خالل فترة التشاور أن:   -  ٦  
الطلــب أو يلــتمس منــه معلومــات أو إيضــاحات   يطــرح أســئلة علــى مقــدم   (أ)    

إضافية قد تساعد اللجنة على النظر يف الطلب، مبا يف ذلك أي أسئلة أو طلبات معلومـات  
  ترد من الدول املعنية واللجنة وفريق الرصد؛

حييــل الــردود الــواردة مــن مقــدم الطلــب إىل الــدول املعنيــة واللجنــة وفريــق     (ب)    
  الطلب ردوده غري املكتملة؛الرصد، ويتابع مع مقدم 

ينسق مع الدول واللجنة وفريق الرصـد بشـأن أي استفسـارات أخـرى مـن        (ج)    
  ) ٦مقدم الطلب أو أي ردود موجهة إليه (املرفق الثاين، الفقرة 

وعند اية فترة التشـاور املـذكورة أعـاله، يقـوم أمـني املظـامل، مبسـاعدة مـن فريـق            -  ٧  
  مل يعمم على اللجنة ويتضمن حصراً ما يلي: الرصد، بصياغة تقرير شا

تلخيص جلميع املعلومات املتاحة ألمني املظامل املتصلة بطلب شـطب االسـم     (أ)    
من القائمة، مع حتديد مصادرها حسب االقتضاء. وتراعى يف التقرير العناصر السـرية الـيت   

  ؛ تتضمنها الرسائل املتبادلة بني الدول األعضاء وأمني املظامل
وصف ألنشطة أمني املظامل فيما يتعلق بطلـب الشـطب مـن القائمـة، مبـا يف        (ب)    

  ذلك التحاور مع مقدم الطلب؛
بيان باحلجج الرئيسية املتعلقة بطلب الشطب من القائمة يقدمـه أمـني املظـامل إىل      (ج)    

  ) ٧الثاين، الفقرة اللجنة بناًء على حتليل جلميع املعلومات املتاحة له وعلى مالحظاته (املرفق 
  (شهران) وقرارها اللجنة مناقشة  

بعــد انقضــاء فتــرة الــثالثني يومــا املخصصــة الســتعراض التقريــر الشــامل مــن قبــل       -  ٨  
اللجنة، يدرج رئيس اللجنة طلب الشطب من القائمة يف جدول أعمـال اللجنـة للنظـر فيـه     

  ) ٨(املرفق الثاين، الفقرة 
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طلب الشطب من القائمة، يقوم أمني املظامل شخصيا بعـرض   وأثناء نظر اللجنة يف  -  ٩      
التقرير الشامل عليها وجييب على أسئلة أعضائها بشأن الطلب، مبساعدة من فريق الرصـد  

  ) ٩عند االقتضاء (املرفق الثاين، الفقرة 
وبعد أن تنظر اللجنة يف طلب الشطب من القائمة تقرر ما إذا كانـت توافـق عليـه      -  ١٠  

  ) ١٠يف ذلك إجراءاا االعتيادية يف اختاذ القرارات (املرفق الثاين، الفقرة  متبعةً
وإذا قررت اللجنة املوافقة على طلب الشطب من القائمة، تبلغ أمني املظامل قرارها   -  ١١  

هذا. ويقوم أمني املظامل عندئذ بإبالغ مقدم الطلب ذا القرار ويشطب االسم من القائمة 
  ) ١١فق الثاين، الفقرة املوحدة (املر

وإذا قررت اللجنة رفض طلب الشطب من القائمة، تبلغ أمني املظـامل قرارهـا هـذا      -  ١٢  
مشفوعا، حسـب االقتضـاء، بتعليقـات إيضـاحية وبـأي معلومـات إضـافية متصـلة بقرارهـا          

  ) ١٢ومبوجز سردي مستكمل ألسباب إبقاء االسم يف القائمة (املرفق الثاين، الفقرة 
بعد أن تبلغ اللجنـة أمـني املظـامل رفضـها طلـب الشـطب مـن القائمـة، يوجـه أمـني             -  ١٣  

يوما، مع نسخة مسبقة إىل اللجنـة، رسـالة تشـتمل     ١٥املظامل إىل مقدم الطلب يف غضون 
  على ما يلي: 

  إبالغه قرار اللجنة بشأن إبقاء امسه مدرجا يف القائمة؛  (أ)    
الستناد إىل التقريـر الشـامل ألمـني املظـامل، علـى      إطالعه، قدر اإلمكان، وبا  (ب)    

  عملية النظر يف الطلب واملعلومات الوقائعية القابلة للنشر اليت مجعها أمني املظامل؛
إحالــة مجيــع املعلومــات الــيت زودت ــا اللجنــةُ أمــني املظــامل بشــأن القــرار،    (ج)    

  ) ١٣ين، الفقرة من املرفق الثاين للقرار (املرفق الثا ١٢عمال بالفقرة 
يراعــي أمــني املظــامل يف مجيــع مراســالته مــع مقــدم الطلــب ســرية مــداوالت اللجنــة   -  ١٤  

  ) ١٤والرسائل السرية املتبادلة بينه وبني الدول األعضاء (املرفق الثاين، الفقرة 
    واإلعالم التقارير ميتقد

  املظامل أمني مكتب يتوالها اليت األخرى املهام  تقدمي التقارير

  باإلضافة إىل املهام احملددة أعاله، يقوم أمني املظامل مبا يلي:   -  ١٥  
تعميم املعلومات القابلة للنشـر عـن إجـراءات اللجنـة، مبـا يف ذلـك مبادئهـا          (أ)    

وثــائق األخــرى الــيت تعــدها، علــى كــل مــن يطلــب هــذه   التوجيهيــة وصــحائف الوقــائع وال
  املعلومات؛
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إخطار األفراد أو الكيانات، مىت كانت عناوينهم معروفة، باحلالة فيما يتعلق   (ب)        
بإدراج أمسائهم يف القائمة بعد أن تكون األمانة العامـة قـد أبلغـت البعثـة الدائمـة للدولـة أو       

  (أ) و (ب))  ١٥القرار (املرفق الثاين، الفقرتان  من هذا ١٨الدول رمسيا، عمال بالفقرة 
تقدمي تقارير نصف سـنوية إىل الـس تلخـص أنشـطة أمـني املظـامل (املرفـق          (ج)    نشر املعلومات ذات الصلة

  (ج))  ١٥الثاين، الفقرة 
    

  )  ٢٠٠٣( ١٥١٨لجنة املنشأة عمالً بالقرار ال  
) املـؤرخ  ٢٠٠٣( ١٥١٨القرار بـ أنشأ جملس األمـن،    

ــاين/نوفمرب  ٢٤ ــرين الثـ ــة٢٠٠٣ًتشـ ــل ، جلنـ ــلّ حمـ ــة ال حتـ لجنـ
أن احلالـة بـني العـراق    ) بش١٩٩٠( ٦٦١القرار ب عمالاملنشأة 

 ١٤٨٣وفقـا للقـرار   بـأن تواصـل،   اللجنة وكُلفت والكويت. 
أمسـاء األفـراد    ، حتديـد ٢٠٠٣أيار/مـايو   ٢٢ؤرخ ) امل٢٠٠٣(

والكيانات الذين ينبغي جتميد أمواهلم وأصوهلم املالية األخـرى  
  لعراق.ا ومواردهم االقتصادية ونقلها إىل صندوق تنمية

   ٢٠٠٩-٢٠٠٨ل الفترة التطورات املستجدة خال  
تعديالت على والية اللجنة أثنـاء الفتـرة    تدخل أي مل  
  االستعراض.ب املشمولة
ــالقرار     ــأة عمـــال بـ ــة املنشـ ) ٢٠٠٣( ١٥٢١اللجنـ

  بشأن ليربيا  
 كـانون األول/  ٢٢) املـؤرخ  ٢٠٠٣( ١٥٢١القرار ب  
تـدابري  ، أنشأ جملس األمن جلنة لإلشراف على ٢٠٠٣ديسمرب 

حظــر األســلحة وحظــر الســفر واجلــزاءات التجاريــة املفروضــة 
ى ، أشـرفت اللجنـة أيضـا علـ    ٢٠٠٤ومنذ عـام  . )٣(على ليربيا

__________ 

مهمةُ رصـد  سندت إىل اللجنة )، أ٢٠٠٣ُ( ١٥٢١عمال بالقرار   )٣(  
علــى األخشــاب املفــروض مــن ضــمنها احلظــر ن مجلــة تــدابري كــا

املـاس. وقـد انتـهى احلظـر املفـروض علـى       احلظر املفروض علـى  و
ــرار    ــر) ٢٠٠٦(١٦٨٩األخشــاب مبوجــب الق ــروض  واحلظ املف

  ).  ٢٠٠٧( ١٧٥٣على املاس مبوجب القرار 

علـى األفـراد والكيانـات.    املفروضـة  جتميد األصول  تدابريتنفيذ 
يت اجلزاءات املفروضة على األخشاب واملاس يف عـامي  وقد أُ

 هقـرار ، بأنشـأ الـس  وكـذلك  على التوايل.  ٢٠٠٧و  ٢٠٠٦
  فريقاً للخرباء من أجل مساعدة اللجنة. )،٢٠٠٣(١٥٢١

   ٢٠٠٩-٢٠٠٨التطورات املستجدة خالل الفترة   

  ) بشأن ليربيا  ٢٠٠٣( ١٥٢١اللجنة املنشأة عمال بالقرار   

 ين، اختـذ الـس القـرار   ٢٠٠٩-٢٠٠٨خالل الفترة   
 ٢٠٠٨كــانون األول/ديســمرب  ١٩ؤرخ ) املــ٢٠٠٨( ١٨٥٤

ــؤرخ) ٢٠٠٩( ١٩٠٣و ــمرب   ١٧ املــــ ــانون األول/ديســــ كــــ
سـتكمل األسـباب   أن تذين أوعز فيهما إىل اللجنة لال ،٢٠٠٩
ــا املتاحــة إدراج األفــراد والكيانــات يف قــوائم  يت تســوغ لــا علن

املبــادئ التوجيهيــة إىل  ، إضــافةحظــر الســفر وجتميــد األصــول
يف األمســاء بــإجراءات إدراج منــها للجنــة وال ســيما مــا يتعلــق 

) أـى  ٢٠٠٩( ١٩٠٣ومـع أن القـرار   رفعهـا منـها.   القوائم و
قـد  احلظر املفروض على األسلحة فيما يتعلق حبكومـة ليربيـا، ف  

الكيانات غـري احلكوميـة    إىلفرض حظرا على توريد األسلحة 
  ليربيا. أراضييف  الناشطنيواألفراد 
  فريق اخلرباء املعين بليربيا  

 كـانون األول/  ١٩) املـؤرخ  ٢٠٠٧( ١٧٩٢القرار ب  
ــمرب  ــدد، ٢٠٠٧ديسـ ــس  مـ ــىت   الـ ــرباء حـ ــق اخلـ ــة فريـ واليـ

ــه  ٢٠ ــمولة  ٢٠٠٨حزيران/يونيــــ ــرة املشــــ ــالل الفتــــ . وخــــ
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ــة مــرة أخــرى لفتــر مــســتعراض، باال ة ســتة أشــهر ددت الوالي
كــانون األول/ديســمرب  ٢٠شــهرا، حــىت  ١٢ ولفتــريتّواحــدة 
الفريـق  إىل الـس   أسند)، ٢٠٠٨( ١٨٥٤قرار وبال. ٢٠١٠
ــةً ــابقة.     واليـ ــة السـ ــا للواليـ ــاة عمومـ ــمشـ  ١٩٠٣القرار وبـ

، أضـاف  ٢٠٠٩كانون األول/ديسـمرب   ١٧) املؤرخ ٢٠٠٩(
ــة أخـــرى   ــي طَإذ الـــس مهمـ ــلـــب إىل الفريـــق أن يقـ دى م مـ

م واألمـن  وغريها من املوارد الطبيعية يف السال الغاباتمسامهة 
يف عدم االستقرار، ومدى مسـامهة التشـريعات   وليس والتنمية 

  ذات الصلة يف هذا االنتقال.
الـــنص الكامـــل جلميـــع    ٩ و ٨ويـــرد يف اجلـــدولني    

ــواردة يف فقــرات ال ــة  واملتصــلةرات الــس اقــرال ــة اللجن بوالي
  وفريق اخلرباء.

    ٨اجلدول 
    ٢٠٠٩-٢٠٠٨بشأن ليربيا: األحكام املتعلقة بالوالية،  )٢٠٠٣( ١٥٢١اللجنة املنشأة عمال بالقرار 

القرار أو املهمة الصـادر ـا تكليـف،    
  األحكام  امحسب فئة امله

    )٢٠٠٨( ١٨٥٤القرار     
    اإلدراج يف القائمة/الرفع منها

اإلدراج يف القائمــة/الرفع إجــراءات 
  منها

١٥٣٢مـن القـرار    ١يؤكد من جديـد اعتزامـه اسـتعراض التـدابري املفروضـة مبوجـب الفقـرة        
ويوعز إىل اللجنة بالقيام، حسب االقتضاء، بالتنسيق مـع   ) مرة كل سنة على األقل،٢٠٠٤(

الـدول املعنيـة مقدمـة اقتـراح اإلدراج، ومبسـاعدة فريـق اخلـرباء، باسـتكمال األسـباب العلنيــة          
املتاحة إلدراج البيانات يف قوائم حظر السفر واألصول امدة فضال عـن املبـادئ التوجيهيـة    

  )٣إدراج البيانات يف القوائم وحذفها منها (الفقرة  للجنة، ال سيما فيما يتعلق بإجراءات
   تقدمي التقارير واإلعالم

  أعاله“ اإلدراج يف القائمة/الرفع منها”بند من القرار حتت  ٣انظر الفقرة   ت الصلةنشر املعلومات ذا
    )٢٠٠٩( ١٩٠٣القرار 

   اإلدراج يف القائمة/الرفع منها
اإلدراج يف القائمــة/الرفع إجــراءات 

  منها
١٥٣٢مـن القـرار    ١فروضـة مبوجـب الفقـرة    يؤكد من جديـد اعتزامـه اسـتعراض التـدابري امل    

) مرة كل سنة على األقل، ويوعز إىل اللجنة بأن تقوم، حسـب االقتضـاء، بالتنسـيق    ٢٠٠٤(
مع الدول املعنية مقدمة اقتراحات اإلدراج ومبساعدة من فريق اخلـرباء، باسـتكمال األسـباب    

ول، وكـــذلك املبـــادئ املتاحـــة علنـــا إلدراج األمســـاء يف قـــوائم حظـــر الســـفر وجتميـــد األصـــ
 ) ٧(الفقرة  التوجيهية للجنة

   تقدمي التقارير واإلعالم
  أعاله“ اإلدراج يف القائمة/الرفع منها”بند من القرار حتت  ٧انظر الفقرة   صلةنشر املعلومات ذات ال
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    ٩اجلدول 
    ٢٠٠٩-٢٠٠٨فريق اخلرباء املعين بليربيا: األحكام املتعلقة بالوالية، 

القـــرار أو املهمـــة الصـــادر ـــا تكليـــف،  
  اماألحك  حسب فئة املهام

    )٢٠٠٨( ١٨١٩القرار 
    عامة مهام

الترتيبات املاليـة واألمنيـة الالزمـة    ضع يطلب إىل األمني العام أن يعيد تعيني األعضاء يف فريق اخلرباء وأن ي  التمديد
  )٢لدعم عمل الفريق (الفقرة 

    تقدمي التقارير واإلعالم
) ٢٠٠٧( ١٧٦٠مـن القـرار    ١يطلب إىل األمني العام أن جيدد واليـة فريـق اخلـرباء املعـني عمـال بـالفقرة         تقدمي التقارير

ريـرا إىل  ، ويطلـب إىل فريـق اخلـرباء أن يقـدم تق    ٢٠٠٨كـانون األول/ديسـمرب    ٢٠ملدة إضافية متتـد حـىت   
ــة املنشــأة عمــال بــالفقرة       ــس عــن طريــق اللجن ــن القــرار   ٢١ال كــانون  ١حبلــول  )٢٠٠٣( ١٥٢١م

)، وأن يقــدم ٢٠٠٧( ١٧٩٢مــن القـرار   ٥عـن مجيــع املسـائل الــواردة يف الفقـرة     ٢٠٠٨األول/ديسـمرب  
  )  ١ري رمسية إىل اللجنة، حسب االقتضاء، قبل ذلك املوعد (الفقرة آخر املعلومات بصورة غ

فيمـــا اللجنـــة بـــآخر املســـتجدات  موافـــاة
 األنشطةب يتعلق

 من القرار  ١انظر أعاله الفقرة 

    )٢٠٠٨( ١٨٥٤القرار 
    مهام عامة

متتـد   أخرىفترة ل) ٢٠٠٨( ١٨١٩من القرار  ١يقرر متديد والية فريق اخلرباء احلايل املعني عمال بالفقرة   التمديد
  ] ٤قرة يف الفبينة ، لالضطالع باملهام [امل٢٠٠٩كانون األول/ديسمرب  ٢٠حىت 

ــة        ــد تعــيني األعضــاء احلــاليني يف فريــق اخلــرباء، وأن يتخــذ الترتيبــات املالي يطلــب إىل األمــني العــام أن يعي
  )  ٥واألمنية الالزمة لدعم عمل الفريق (الفقرة 

    التنسيق
التعــــاون مــــع كيانــــات األمــــم املتحــــدة 

 األخرى

ذي مـددت  اصة فريق اخلرباء املعين بكوت ديفوار الوخب ،مع أفرقة اخلرباء املختصة األخرى الفعالالتعاون 
عملية كمربيل إلصـدار شـهادات املنشـأ    نظام )، ومع ٢٠٠٨( ١٨٤٢من القرار  ١٠الفقرة ب عمالواليته 

 (و))   ٤(الفقرة 

ــع  ــيق مـ ــات الالتنسـ ــرى (األكيانـ ــريخـ  غـ
 ألمم املتحدة) لتابعة لا

تقييم مـدى امتثـال حكومـة ليربيـا لنظـام عمليـة كيمـربيل إلصـدار شـهادات املنشـأ، والتنسـيق مـع عمليـة              
   (د)) ٤كيمربيل يف تقييم مدى االمتثال (الفقرة 

  (و) من القرار   ٤انظر أعاله الفقرة   
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القـــرار أو املهمـــة الصـــادر ـــا تكليـــف،  
  اماألحك  حسب فئة املهام

    منهاة/الرفع دراج يف القائماإل
يف قــوائم حظــر الســفر واألصــول األمســاءإلدراج  علنــا اســتكمال األســباب املتاحــة علــى مســاعدة اللجنــة منها الرفعة/دراج يف القائمإلإجراءات ا

 (ح))   ٤(الفقرة  امدة

تقــدمي املعلومــات ذات الصــلة بــاإلدراج    
 يف القائمة

ــدابري   حتقيقــاتلمتابعــة إىل ليربيــا والبلــدان اــاورة مــن أجــل إجــراء   لتقيــيم  إيفــاد بعــثيت بشــأن تنفيــذ الت
١٨٥٤[مـن القـرار    ١الفقـرة  ) واملفروضـة مـن جديـد مبوجـب     ٢٠٠٣( ١٥٢١جب القرار املفروضة مبو

ــا  وبشــأن )]٢٠٠٨( ــهاكات هل ــك يتضــمنان      أي انت ــر ــائي عــن ذل ــدة وتقري ــر ملنتصــف امل وإعــداد تقري
) ٢٠٠٣( ١٥٢١(أ) مـن القـرار    ٤فـراد الـوارد بيـام يف الفقـرة     معلومات تتصل بتحديد اللجنة أمساء األ

) ومبختلف مصـادر متويـل االجتـار غـري املشـروع باألسـلحة، ومنـها        ٢٠٠٤( ١٥٣٢من القرار  ١والفقرة 
  (أ))  ٤(الفقرة املوارد الطبيعية على سبيل املثال 

    الرصد واإلنفاذ والتقييم
)، مبـا يف ذلـك بوجـه    ٢٠٠٤( ١٥٣٢مـن القـرار    ١ وفعالية التـدابري املفروضـة مبوجـب الفقـرة     ريأثتيم تقي والفعالية التأثريتقييم 

  (ب))  ٤الرئيس السابق تشارلز تايلور (الفقرة  بأصولخاص ما يتعلق 
  أعاله‘‘ منهاة/الرفع دراج يف القائمإلا’’ يف بند(أ) من القرار،  ٤انظر الفقرة  ميدانية إجراء حتقيقات

  أعاله ‘‘ منهاة/الرفع دراج يف القائمإلا’’ يف بند(أ) من القرار،  ٤انظر الفقرة  هاوحتليل ملعلومات املتعلقة باالمتثالمجع ا
ــذ    ٢٠٠٦أيلول/ســبتمرب  ١٩الــذي اعتمــده الكــونغرس الليــربي يف  التشــريع املتعلــق بالغابــات  تقيــيم تنفي

  (ج))   ٤(الفقرة  ٢٠٠٦شرين األول/أكتوبر ت ٥سريليف ليصبح قانونا يف  - ووقعته الرئيسة جونسون
  أعاله   “التنسيق” بند(د) من القرار، يف  ٤انظر الفقرة  تقدمي توصيات بشأن حتسني التنفيذ

توصيات فيما يتعلق بااالت اليت ميكن فيها تعزيز قدرة دول املنطقة من أجل تيسـري تنفيـذ    ووضعحتديد   
) ٢٠٠٤( ١٥٣٢مـن القـرار    ١ ) والفقـرة ٢٠٠٣( ١٥٢١من القـرار   ٤التدابري املفروضة مبوجب الفقرة 

 (ز))   ٤(الفقرة 

    تقدمي التقارير واإلعالم
  أعاله ‘‘منهاة/الرفع دراج يف القائمإلا’’ بند(ح) من القرار، يف  ٤انظر الفقرة  صلةالعلومات ذات املنشر 

  أعاله ‘‘ منهاة/الرفع دراج يف القائمإلا’’ بند(أ) من القرار، يف  ٤انظر الفقرة  تقدمي التقارير
وتقريـر ـائي إىل    ٢٠٠٩حزيران/يونيـه   ١تقدمي تقرير ملنتصف املدة إىل الس عن طريـق اللجنـة حبلـول     

يـع املســائل الــواردة يف هــذه  عــن مج ٢٠٠٩كــانون األول/ديســمرب  ٢٠الـس عــن طريــق اللجنــة حبلـول   
إىل اللجنـة، حسـب االقتضـاء، قبـل هـذين املوعـدين،       آخـر املعلومـات بصـورة غـري رمسيـة      الفقرة، وتقـدمي  

مـن القـرار    ١٠بشأن التقدم احملرز يف قطاع األخشاب منذ إلغاء التدابري املفروضـة مبوجـب الفقـرة     خاصة
٦س منذ إلغاء التدابري املفروضة مبوجب الفقـرة  ويف قطاع املا ٢٠٠٦) يف حزيران/يونيه ٢٠٠٣( ١٥٢١

  ) (هـ) ٤(الفقرة  ٢٠٠٧) يف نيسان/أبريل ٢٠٠٣( ١٥٢١من القرار 
فيمـــا اللجنـــة بـــآخر املســـتجدات  موافـــاة
 األنشطةب يتعلق

  من القرار  (هـ) ٤انظر أعاله الفقرة 
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القـــرار أو املهمـــة الصـــادر ـــا تكليـــف،  
  اماألحك  حسب فئة املهام

      )٢٠٠٩( ١٩٠٣القرار 
   عامة مهام

يطلب إىل األمني العام أن يعيد تعيني فريق اخلرباء وأن يتخذ الترتيبات املالية واألمنية الالزمـة لـدعم عمـل     التمديد
  )  ١٠الفريق (الفقرة 

متتـد حـىت    أخـرى ) لفتـرة  ٢٠٠٨( ١٨٥٤من القرار  ٤يقرر متديد والية فريق اخلرباء املعني عمال بالفقرة  
  ] ٩يف الفقرة املبينة لالضطالع باملهام [ ٢٠١٠كانون األول/ديسمرب  ٢٠

  التنسيق
التعــــاون مــــع كيانــــات األمــــم املتحــــدة 

 األخرى

الـذي   مع أفرقة اخلرباء املعنية األخرى، وال سيما فريق اخلرباء املعين بكوت ديفـوار  على حنو فعالالتعاون 
)، ومــع نظــام عمليــة كيمــربيل إلصــدار  ٢٠٠٩( ١٨٩٣مــن القــرار  ١٠الفقــرة  مبوجــبمــددت واليتــه 

  (ز))  ٩شهادات املنشأ (الفقرة 
ــع  ــيق مـ ــات الالتنسـ ــرى (األكيانـ ــريخـ  غـ

 ألمم املتحدة) لتابعة لا

تقييم مـدى امتثـال حكومـة ليربيـا لنظـام عمليـة كيمـربيل إلصـدار شـهادات املنشـأ، والتنسـيق مـع عمليـة              
  ) (هـ) ٩م مدى االمتثال (الفقرة كيمربيل يف تقيي

 (ز) من القرار   ٩انظر أعاله الفقرة  

  منها لرفعاة/دراج يف القائماإل

يف قوائم حظر السـفر وجتميـد األصـول     األمساءإلدراج علنا تاحة مساعدة اللجنة يف استكمال األسباب امل منها ة/ الرفعدراج يف القائمإلإجراءات ا
  (ح))   ٩(الفقرة 

تقــدمي املعلومــات ذات الصــلة بــاإلدراج    
 يف القائمة

تنفيذ التدابري املفروضـة   بشأن حتقيقاتلمتابعة إىل ليربيا والدول ااورة من أجل إجراء لتقييم  إيفاد بعثيت
٤ و ٣علـى النحـو املعـدل مبوجـب الفقـرتني       ،)٢٠٠٣( ١٥٢١رار أعـاله والقـ   ٦ و ٤ مبوجب الفقرتني

وإعداد تقريـر ملنتصـف املـدة وتقريـر      أي انتهاكات لتلك التدابري، بشأن، و)]٢٠٠٩( ١٩٠٣[من القرار 
(أ) مـن   ٤معلومات تتصل بتحديد اللجنة أمسـاء األفـراد الـوارد بيـام يف الفقـرة      يتضمنان ائي عن ذلك 

ختلـف مصـادر متويـل االجتـار غـري      ومب)، ٢٠٠٤( ١٥٣٢مـن القـرار    ١) والفقـرة  ٢٠٠٣( ١٥٢١القرار 
  (أ))   ٩املوارد الطبيعية على سبيل املثال (الفقرة  هامنواملشروع باألسلحة، 

    الرصد واإلنفاذ والتقييم
)، مبـا يف ذلـك بوجـه    ٢٠٠٤( ١٥٣٢مـن القـرار    ١ وفعالية التـدابري املفروضـة مبوجـب الفقـرة     ريأثتتقييم  والفعالية ريأثتتقييم ال

  (ب))  ٩الرئيس السابق تشارلز تايلور (الفقرة  بأصولخاص ما يتعلق 
  ط))  ( ٩استقرار ليربيا وأمنها (الفقرة  يف[من القرار]، وخباصة األثر  ٤و  ٣ الفقرتني ريأثتتقييم  

وغريهـا مـن    الغابـات العمل يف سياق اإلطار القانوين اآلخذ يف التطور يف ليربيا على تقيـيم مـدى مسـامهة      املوارد الطبيعيةريأثتتقييم 
يف عـدم االسـتقرار، ومـدى مسـامهة التشـريعات ذات      يس لـ وم واألمـن والتنميـة،   املوارد الطبيعية يف السال

ةاحملليـ  اتلجنة األراضي وقانون حقـوق اتمعـ  ل املنشئ قانونالو باتالغاالصلة (القانون الوطين إلصالح 
يف هـذا   لشـفافية يف جمـال الصـناعات االسـتخراجية)    لليربيـا   فيما يتعلق باألراضي احلرجيـة وقـانون مبـادرة   

  (د))   ٩االنتقال (الفقرة 
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القـــرار أو املهمـــة الصـــادر ـــا تكليـــف،  
  اماألحك  حسب فئة املهام

  أعاله ‘‘منهاة/الرفع القائمدراج يف إلا’’ بند(أ) من القرار، يف  ٩انظر الفقرة  ميدانية إجراء حتقيقات
  أعاله ‘‘منهاة/الرفع دراج يف القائمإلا’’ بند(أ) من القرار، يف  ٩انظر الفقرة  هاوحتليل مجع املعلومات املتعلقة باالمتثال

تقييم مـدى امتثـال حكومـة ليربيـا لنظـام عمليـة كيمـربيل إلصـدار شـهادات املنشـأ، والتنسـيق مـع عمليـة               
  ) (هـ) ٩دى االمتثال (الفقرة كيمربيل يف تقييم م

حتديد ااالت اليت ميكن فيهـا تعزيـز قـدرة ليربيـا ودول املنطقـة مـن أجـل تيسـري تنفيـذ التـدابري املفروضـة             تقدمي توصيات بشأن حتسني التنفيذ
) وتقـدمي توصـيات  ٢٠٠٤( ١٥٣٢مـن القـرار    ١) والفقرة ٢٠٠٣( ١٥٢١من القرار  ٤مبوجب الفقرة 

  (ج))   ٩قرة (الفبشأن ذلك 
    تقدمي التقارير واإلعالم

    أعاله ‘‘منهاة/الرفع دراج يف القائمإلا’’ بند(ح) من القرار، يف  ٩انظر الفقرة  صلةالعلومات ذات املنشر 
  أعاله ‘‘منهاة/الرفع دراج يف القائمإلا’’ دبن(أ) من القرار، يف  ٩انظر الفقرة  تقدمي التقارير

وتقريـر ـائي إىل    ٢٠١٠حزيـران/ يونيـه    ١تقدمي تقرير ملنتصف املدة إىل الس عن طريق اللجنة حبلول  
عـن مجيـع املسـائل الـواردة يف هـذه       ٢٠١٠كـانون األول/ ديسـمرب    ٢٠الس عن طريـق اللجنـة حبلـول    
وخباصـة  غري رمسية إىل اللجنـة، حسـب االقتضـاء، قبـل هـذين املوعـدين،       الفقرة، وتقدمي تقارير مستكملة 

١٥٢١مـن القـرار    ١٠الفقـرة   إلغـاء التـدابري املفروضـة مبوجـب    التقدم احملرز يف قطاع األخشاب منذ عن 
مـن القـرار    ٦الفقـرة   إلغاء التدابري املفروضة مبوجبويف قطاع املاس  ٢٠٠٦) يف حزيران/ يونيه ٢٠٠٣(

  (و))   ٩(الفقرة  ٢٠٠٧) يف نيسان/أبريل ٢٠٠٣( ١٥٢١
فيمـــا اللجنـــة بـــآخر املســـتجدات  موافـــاة
 األنشطةب يتعلق

 (و) من القرار   ٩انظر أعاله الفقرة 

  
ــالقرار  ال   ــأة عمـــال بـ ــة املنشـ ) ٢٠٠٤( ١٥٣٣لجنـ
  شأن مجهورية الكونغو الدميقراطيةب

آذار/مـــارس  ١٢) املـــؤرخ ٢٠٠٤( ١٥٣٣القرار بـــ 
ــةً  ٢٠٠٤ ــن جلنـ ــس األمـ ــأ جملـ ــر   ، أنشـ ــى احلظـ ــراف علـ لإلشـ

عمليـات نقــل األسـلحة إىل مجهوريـة الكونغــو     املفـروض علـى  
مــن بلــدان أخــرى إىل  املقدمــة ر املســاعدة الدميقراطيــة، وحظْــ

يف مجهوريـة   الناشـطة اجلماعات املسلحة األجنبية والكونغولية 
الكونغـــو الدميقراطيـــة. ويف وقـــت الحـــق، طلـــب الـــس إىل  

ألصــول وحظــر ا تجميــدتــدابري لاللجنــة أيضــا اإلشــراف علــى 
 ،همؤأمســـاددة احملـــ واجلماعـــاتعلـــى األفـــراد تفـــرض  الســفر 

  باإلضافة إىل بعض القيود املتعلقة بالطريان.

لخــرباء  ل القرار نفســه، أنشــأ الــس أيضــا فريقــا    وبــ  
  ملساعدة اللجنة يف تنفيذ واليتها.

  ٢٠٠٩-٢٠٠٨املستجدة خالل الفترة  التطورات  

ــالقرار  ال   ــال بــ ــأة عمــ ــة املنشــ ) ٢٠٠٤( ١٥٣٣لجنــ
  مجهورية الكونغو الدميقراطية  بشأن 

ــرة  يف  ــد   ٢٠٠٩-٢٠٠٨الفت ، أكــد الــس مــن جدي
ــة   ــة اللجن ــرار  يفوالي ــؤرخ ٢٠٠٨( ١٨٠٧الق  آذار/ ٣١) امل

 مجلـة أمـور  نـص أيضـا علـى    الذي وهو القرار ، ٢٠٠٨مارس 
احلظر على توريد األسـلحة املفـروض علـى حكومـة      فعرمنها 

بالنسـبة جلميـع   اً مجهورية الكونغو الدميقراطيـة مـع إبقائـه نافـذ    
ويف يف البلـــد.  الناشـــطنيالكيانـــات غـــري احلكوميـــة واألفـــراد 
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ــانون األول/ديســـ  ٢٢ ــس  ٢٠٠٨مرب كـ ــدد الـ ــرارب، جـ  هقـ
ع نطـاق  ) احلظر على توريـد األسـلحة، ووسـ   ٢٠٠٨( ١٨٥٧

 ــتعراض ــمل االسـ ــة لتشـ ــة اللجنـ ــراد   واليـ ــة األفـ ــتظم لقائمـ املنـ
ــات  ــة  والكيان ــة  احملــددة أمســاؤهم بغي اســتكمال القائمــة وكفال

مبــادئ توجيهيــة لتيســري تنفيــذ  دقتــها قــدر اإلمكــان، وإصــدار
أيضاً قواعد ومسؤوليات مفصلة للجنـة  ار القر التدابري. ووضع

اإلجــراءات املتبعــة إلدراج األمســاء يف القائمــة ورفعهــا   تتنــاول
 تشــرين الثــاين/ ٣٠ املــؤرخ) ٢٠٠٩( ١٨٩٦القرار وبــمنــها. 

ــوفمرب  ــس نطــاق  ، وســ٢٠٠٩ن ــة اللجنــة لتشــمل   ع ال والي
ــاول    ــة تتنـ ــادئ توجيهيـ ــدار مبـ ـــ إصـ ــد املوس عة إلدراج القواعـ

مشــاورات منتظمــة  األمســاء يف القائمــة ورفعهــا منــها؛ وإجــراَء
مــع الـــدول األعضـــاء املعنيـــة مـــن أجـــل كفالـــة التنفيـــذ التـــام  

لدول األعضاء إتاحتـها  ل ينبغيللتدابري؛ وحتديد املعلومات اليت 
مجيـع الـدول اللجنـة مسـبقاً     ختطـر   ي بـأن الشـرط القاضـ  ب وفاًء

أي شــحنات لألســلحة ومــا يتصــل ــا مــن عتــاد إىل   إرســال ب
شـورة  املسـاعدة أو  بتقـدمي امل أو  مجهورية الكونغـو الدميقراطيـة  

باألنشـــطة العســـكرية يف مجهوريـــة فيمـــا يتصـــل تـــدريب الأو 
الـدول   علـى تلـك املعلومـات   عميم وت؛ )٤( الكونغو الدميقراطية

ن ضـم جعت الـدول األعضـاء علـى أن ت   شـ كـذلك  األعضاء. و
خطـارات مجيـع املعلومـات ذات الصـلة، مبـا يف ذلـك،       تلك اإل

ــتعمل النـــهائي،    ــة باملسـ ــاء، املعلومـــات املتعلقـ حســـب االقتضـ
  .سليم الشحنات واملسار الذي تسلكهوالتاريخ املقترح لت

  فريق اخلرباء  

مدد الس يف السابق والية فريق اخلرباء لفترة تنتـهي   
) ٢٠٠٧( ١٧٧١القرار وذلك بـ  ٢٠٠٨شباط/فرباير  ١٥يف 

 املشــمولةوخــالل الفتــرة . ٢٠٠٧آب/أغســطس  ١٠املــؤرخ 
االستعراض، مـدد الـس واليـة الفريـق أربـع مـرات لفتـرات        ب

ــة الطــول، مبــا يف ذلــك متديــده   ــ متفاوت ــة ب  ١٨٩٦القرار الوالي
__________ 

  . ٥)، الفقرة ٢٠٠٨( ١٨٠٧انظر القرار   )٤(  

ويف . ٢٠١٠تشــــــرين الثــــــاين/نوفمرب  ٣٠) لغايــــــة ٢٠٠٩(
)، أكـــد ٢٠٠٨( ١٨٠٧القرار وبـــ، ٢٠٠٨آذار/مـــارس  ٣١

والية فريق اخلرباء، مبا يف ذلـك حتليـل املعلومـات     جمددا الس
معهـا بعثـة منظمـة األمـم املتحـدة يف مجهوريـة الكونغـو        جتاليت 

ة رصــد املوكلــة إليهــا، ومســاعدالدميقراطيــة يف ســياق مهمــة ال
حمـددة  تدابري الذين تتخذ حياهلم حتديد أمساء األفراد اللجنة يف 

تزويد اللجنة فيما تقدمه من تقارير بقائمـة مدعومـة   و، اهلدف
 ،تـبني أــم انتـهكوا التــدابري املفروضــة  تضــم كـل مــن ي باألدلـة  

يف يف مجهوريــة الكونغــو الدميقراطيــة وبلــدان املنطقــة والقيــام و
ــل كــل املعلومــات ذات الصــلة  ببلــدان أخــرى  ــدفقات بتحلي ت

ــاد.     ــا يتصــل ــا مــن عت ــاألســلحة وم ــب  وب القرار نفســه، طل
الس إىل الفريق أن يواصل تركيـز أنشـطة الرصـد الـيت يقـوم      

طلــب وكيفــو اجلنوبيــة ويف إيتــوري، وــا يف كيفــو الشــمالية 
يف مقاطعـة  أن يفعل ذلك أيضـا   )٢٠٠٩( ١٨٩٦القرار إليه ب

  أورينتال.
 كـانون األول/  ٢٢) املؤرخ ٢٠٠٨( ١٨٥٧القرار وب  
يـدرج يف تقـاريره   ، طلب الس إىل الفريق أن ٢٠٠٨ديسمرب 

إىل اللجنـــة أي معلومـــات ذات صـــلة بتحديـــد اللجنـــة ألمســـاء  
ــراد  ــرض عاألفـ ــذين تفـ ــالـ ــدابري لـ ــريهم تـ ــد  حظـ ــفر وجتميـ السـ

وأن يســاعد اللجنــة يف اســتكمال املعلومــات املتاحــة  ، صــولاأل
يف القائمـة ويف   األفراد والكيانـات إدراج  عن أسبابللجمهور 

 جتميـع املـادة  ويف  فراد والكيانـات حتديد املعلومـات املتعلقـة بـاأل   
ــوجزات اللل ــردمــ ــية. ســ ــؤرخ ٢٠٠٩( ١٨٩٦القرار وبــ ) املــ

، قرر الس أن تشـمل واليـة   ٢٠٠٩تشرين الثاين/نوفمرب  ٣٠
جيهية تتعلـق  فريق اخلرباء إعداد توصيات للجنة بشأن مبادئ تو

بتنظـــيم التجـــارة يف املنتجـــات املعدنيـــة الـــواردة مـــن مجهوريـــة 
  .الكونغو الدميقراطية

 املتعلقـة فقـرات  الالنص الكامل جلميـع   ١١و ١٠ويرد يف اجلدولني 
  .اليت أتت يف قرارات الس بوالية اللجنة وفريق اخلرباء
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    ١٠اجلدول 
    ٢٠٠٩-٢٠٠٨بالوالية،  ةتعلقامل حكاماألشأن مجهورية الكونغو الدميقراطية: ) ب٢٠٠٤( ١٥٣٣اللجنة املنشأة عمال بالقرار 

القرار أو املهمة الصـادر ـا تكليـف،    
  األحكام  حسب فئة املهام

    )٢٠٠٨( ١٨٠٧القرار     
    عامة مهام

يف  املبـين [ ، علـى النحـو  ر أن تكون والية اللجنة، اعتبـارا مـن تـاريخ اختـاذ هـذا القـرار      يقر الوالية
  ] ١٥الفقرة 

    منهاة/الرفع دراج يف القائماإل
لتـدابري  ني بالاملشـمو الكيانـات  وأعاله، بتحديد أمسـاء األشـخاص    ١٣القيام، عمال بالفقرة  حتديد أمساء األفراد والكيانات

يف ذلـك الطـائرات واخلطـوط اجلويـة، يف ضـوء      أعـاله، مبـا    ١١و  ٩املذكورة يف الفقـرتني  
  ) (هـ) ١٥أعاله، مع حتديث قائمتها بانتظام (الفقرة  ٨و  ٦أحكام الفقرتني 

    الرصد واإلنفاذ والتقييم
االنتـــهاكات  شـــأن باختـــاذ إجـــراء  

 املزعومة

أعـاله   ١فحص املعلومات املتعلقة باالنتهاكات املزعومة للتدابري املفروضة مبوجـب الفقـرة   
زعومة لألسلحة املشار إليها يف تقارير فريق اخلـرباء املعـين   واملعلومات املتعلقة بالتدفقات امل

ــة و    ــوارد الطبيعي ــانوين للم ــن  باالســتغالل غــري الق ــا م ــروغريه ــو  ات الث ــة الكونغ يف مجهوري
الدميقراطيــة، واختــاذ اإلجــراء املناســب يف هــذا الشــأن، مــع القيــام، كلمــا أمكــن، بتحديــد   

يف هذه االنتـهاكات، وكـذلك الطـائرات    م وعهتفيد التقارير بضلذين األفراد والكيانات ال
  (ب))  ١٥أو املركبات األخرى املستخدمة (الفقرة 

[مـن القـرار] وإبـالغ البعثـة وحكومـة       ٥تلقي إخطارات مسبقة من الدول مبوجب الفقرة  طلبات االستثناء البت يف
الكونغـو   مجهورية الكونغو الدميقراطية بكل إخطار تتلقاه والتشاور مـع حكومـة مجهوريـة   

ــق مــن       ــة اإلخطــار، حســب االقتضــاء، للتحق ــة مقدم ــع الدول ــة و/أو م ــك أن الدميقراطي تل
ــارض الشــحنات  ــرة    ال تتع ــذكورة يف الفق ــدابري امل ــع الت ــت، عنــد     ١م ــرار]، والب ــن الق [م

  (د))  ١٥الضرورة، يف أي إجراء يتعني اختاذه (الفقرة 
(ز))  ١٥والبت فيها (الفقرة  [من القرار] ١٢و  ١٠يف الفقرتني املبينة النظر يف طلبات االستثناء  

السعي للحصول على معلومات من مجيـع الـدول، ال سـيما دول املنطقـة، عـن اإلجـراءات        مناقشة تنفيذ التدابري
و  ٩و  ٨و  ٦و  ١اليت تتخذها من أجل التنفيذ الفعال للتدابري املفروضة مبوجب الفقرات 

، )٢٠٠٣( ١٤٩٣مـــن القـــرار  ٢٤و  ١٨لفقـــرتني اتقيـــد بأحكـــام وال [مـــن القـــرار] ١١
بسبل بعد من تلك الدول تزويدها بأي معلومات أخرى قد ترى أا مفيدة، فيما طلب وال
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إتاحة الفرصة للدول لكي توفـد، بنـاء علـى طلـب اللجنـة، ممـثلني لالجتمـاع باللجنـة         منها     
  (أ))  ١٥ة ملسائل ذات الصلة (الفقربشأن ابغرض إجراء مناقشات أكثر تعمقا 

 مجــع املعلومــات املتعلقــة باالمتثــال   
 هاوحتليل

  (أ) من القرار  ١٥انظر أعاله الفقرة 
مناشدة مجيع الدول املعنية، وال سيما دول املنطقة، تزويد اللجنة مبعلومات عن اإلجراءات 

الفقـرة  وجـب  الذين حددت اللجنـة أمسـاءهم مب  والكيانات اليت تتخذها للتحقيق مع األفراد 
   )(و) ١٥الفقرة الفرعية (من القرار] [ (هـ)١٥فرعية ال

تقدمي تقارير منتظمة إىل الس عن عملها تتضـمن مالحظاـا وتوصـياا وتتنـاول بصـفة خاصـة        تقدمي توصيات بشأن حتسني التنفيذ
  (ج))  ١٥[من القرار] (الفقرة  ١سبل تعزيز فعالية التدابري املفروضة مبوجب الفقرة 

    مهام إجرائية
٨و  ٦و  ١توجيهية من أجل تيسري تنفيـذ أحكـام الفقـرات     إصدار ما قد يلزم من مبادئ إصدار مبادئ توجيهية

  (ح))  ١٥[من القرار] (الفقرة  ١١و  ٩و 
    واإلعالم تقدمي التقارير
  أعاله  “الرصد واإلنفاذ والتقييم”بند يف  ،(ج) من القرار ١٥انظر الفقرة  تقدمي التقارير

    )٢٠٠٨( ١٨٥٧القرار 
    عامة مهام

١٥٣٣مـن القـرار    ٨يقرر كذلك توسـيع نطـاق واليـة اللجنـة علـى النحـو احملـدد يف الفقـرة           توسيع نطاق الوالية
مـن   ٤ ) والفقـرة ٢٠٠٥( ١٥٩٦من القـرار   ١٨الفقرة  مبوجب) والذي مت توسيعه ٢٠٠٤(

) وأُعيــــد تأكيــــده يف ٢٠٠٦( ١٦٩٨مــــن القــــرار  ١٤) والفقــــرة ٢٠٠٥( ١٦٤٩القــــرار 
   ]٦يف الفقرة  [املبينةشمل املهام ي) لكي ٢٠٠٨( ١٨٠٧من القرار  ١٥  الفقرة

    منهاة/الرفع دراج يف القائماإل
ة/الرفع دراج يف القائمــإلإجــراءات ا

  منها
ة أمساءهم مبوجـب الفقـرتني   االستعراض املنتظم لقائمة األفراد والكيانات الذين حتدد اللجن

تأكـد  الالستكمال القائمة وكفالـة دقتـها باسـتمرار قـدر اإلمكـان، و      ،من القرار][ ٥و  ٤
، وتشــجيع الــدول األعضــاء علــى تقــدمي أي معلومــات ســالمة إدراج األمســاء يف القائمــةمــن 

  (أ))  ٦(الفقرة  هاتوافر يتمإضافية 
أمسـاء علـى اللجنـة إلدراجهـا يف القائمـة، بيانـاً       عند اقتـراح  ،يقرر أن تقدم الدول األعضاء 

تتــيح للــدول األعضــاء أن حتــدد   لتحديــد اهلويــة مبعلومــات كافيــة مشــفوعاً مفصــالً تعليليــاً
بصورة جازمة هوية األفراد والكيانـات، ويقـرر كـذلك أن حتـدد الـدول األعضـاء بالنسـبة        



 ٢٠٠٩-٢٠٠٨مرجع ممارسات جملس األمن، 

 

12-07779 772/1419 

 

القرار أو املهمة الصـادر ـا تكليـف،    
  األحكام  حسب فئة املهام

لنـا، ألغـراض منـها اسـتخدام     قتـرح أجـزاء البيـان التعليلـي الـيت جيـوز نشـرها ع       سم ملكل ا    
أو لغـرض إخطـار أو إعـالم     [مـن القـرار]   ١٨اللجنة هلا يف إعداد املـوجز املـبني يف الفقـرة    

الـدول  نشرها بناء علـى طلـب   يف القائمة، واألجزاء اليت جيوز امسه الفرد أو الكيان املدرج 
 ) ١٧املهتمة (الفقرة 

بعـد إدراج اسـم فـرد أو كيـان يف     اإلنترنـت،   ةشـبك ى لـ عيوعز إىل اللجنة أن تتيح يف موقعهـا   
ومبسـاعدة  لألمسـاء   املقدمـة ا ألسباب اإلدراج، بالتنسيق مع الدول املعنيـة  يالقائمة، موجزا سرد

ســتكمل، [مـن القــرار]، ويـوعز كــذلك إىل اللجنـة أن ت    ٨فريـق اخلـرباء املشــار إليـه يف الفقــرة    
أمسـاء  إدراج  أسـباب لألمسـاء،   املقدمـة عنيـة  التنسـيق مـع الـدول امل   بمبساعدة مـن فريـق اخلـرباء و   

) ١٨(الفقرة علنا املتاحة تهم هوي ومعلومات حتديد ٥يف الفقرة  ماملشار إليهاألفراد والكيانات 
يقرر أن تقوم األمانة العامة، بعد عملية النشر ويف غضـون أسـبوع واحـد مـن إضـافة اسـم        

لدائمة للبلد أو البلدان اليت يعتقد أن الفـرد أو  إىل قائمة األفراد والكيانات، بإشعار البعثة ا
عندما يتعلـق األمـر بـاألفراد     البلد الذي حيمل الشخص جنسيتهوبإشعار الكيان موجود فيها 

وأن تضمن هذا اإلشعار نسخة من اجلزء القابل للنشر من  ،توافرت هذه املعلومات) ما (إذا
اج يف القائمة تكون متاحة يف موقع اللجنـة  البيان التعليلي وأية معلومات عن أسباب اإلدر

علـى النحـو املنصـوص عليـه      ووصفا لآلثار املترتبة على حتديد األمسـاء، ة اإلنترنت شبكعلى 
لنظــر يف طلبــات يف اواإلجــراءات الــيت تتبعهــا اللجنــة   يف القــرارات ذات الصــلة باملوضــوع، 

  ) ١٩ملتاحة (الفقرة األمساء من القائمة واألحكام املتصلة باالستثناءات ا شطب
أمسـاء اجلهـات الـيت     شـطب يوعز إىل اللجنة أن تنظر، وفقـا ملبادئهـا التوجيهيـة، يف طلبـات      

  ) ٢٣تعد تستويف املعايري املبينة يف هذا القرار من قائمة اللجنة (الفقرة   مل
، اسـم مـن قائمـة اللجنـة    أي  شـطب يقرر أن تقوم األمانة العامة، يف غضون أسـبوع واحـد مـن     

بإشـعار بإشعار البعثـة الدائمـة للبلـد أو البلـدان الـيت يعتقـد أن الفـرد أو الكيـان موجـود فيهـا، و          
تـــوافرت هـــذه  مـــا عنـــدما يتعلـــق األمـــر بـــاألفراد (إذاالبلـــد الـــذي حيمـــل الشـــخص جنســـيته  

ويطالب بـأن تقـوم الـدول الـيت تتلقـى هـذا اإلشـعار باختـاذ تـدابري، وفقـا لقوانينـها            املعلومات)، 
امسـه مـن القائمـة، يف الوقـت      بشـطب ارساا احمللية، إلشعار أو إعالم الفرد أو الكيان املعين ومم

  )  ٢٤املناسب (الفقرة 
األفراد أمساء يشجع اللجنة على كفالة وجود إجراءات عادلة وواضحة يتم مبوجبها إدراج  

ــة   ــات يف قائمــة اللجن ــها،   وشــطبوالكيان ــنح اســتثناءات   وكــذلكأمســائهم من ألســباب م
  ) ٢٥إنسانية (الفقرة 
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   د واإلنفاذ والتقييمالرص    
يهيب جبميع الدول، وال سيما دول املنطقة، أن تدعم تنفيذ التدابري احملددة يف هذا القـرار،   مناقشة تنفيذ التدابري

وأن تتعــاون علــى حنــو تــام مــع اللجنــة يف اضــطالعها بواليتــها، وأن تقــدم إىل اللجنــة، يف    
ر، تقريرا عن اإلجراءات الـيت اختـذا   غضون مخسة وأربعني يوما من تاريخ اختاذ هذا القرا

، ويشجع مجيع [من القرار] ٥إىل  ١من من أجل تنفيذ التدابري املفروضة مبوجب الفقرات 
الدول علـى إيفـاد ممـثلني، بنـاء علـى طلـب اللجنـة، لالجتمـاع معهـا ملناقشـة املسـائل ذات            

  ) ٧الصلة على حنو أكثر تعمقا (الفقرة 
  من القرار  ٧انظر أعاله الفقرة  هاوحتليل باالمتثالمجع املعلومات املتعلقة 

    مهام إجرائية
قيـد  ؤهـا  إصدار مبادئ توجيهية لتيسري تنفيذ التـدابري املفروضـة مبوجـب هـذا القـرار، وإبقا      إصدار مبادئ توجيهية

 (ب))  ٦االستعراض الفعلي، حسبما متليه الضرورة (الفقرة 

    )٢٠٠٩( ١٨٩٦ر القرا
    عامة مهام

) ٢٠٠٤( ١٥٣٣من القرار  ٨فقرة يقرر توسيع نطاق والية اللجنة على النحو احملدد يف ال توسيع نطاق الوالية
مــن القــرار  ٤) والفقــرة ٢٠٠٥( ١٥٩٦مـن القــرار   ١٨الفقــرة  مبوجــبالـذي مت توســيعه  

١٥) وأُعيـد تأكيـده يف الفقـرة    ٢٠٠٦( ١٦٩٨من القـرار   ١٤) والفقرة ٢٠٠٥( ١٦٤٩
) لكـي يشـمل   ٢٠٠٨( ١٨٥٧من القرار  ٢٥و  ٦) والفقرتني ٢٠٠٨( ١٨٠٧من القرار 

  ] ٤يف الفقرة  ينةاملباملهام [
    والتقييم الرصد واإلنفاذ

إجراء مشاورات منتظمة مع الدول األعضـاء املعنيـة مـن أجـل كفالـة التنفيـذ التـام للتـدابري          مناقشة تنفيذ التدابري
  (ب))  ٤املنصوص عليها يف هذا القرار (الفقرة 

 مجــع املعلومــات املتعلقــة باالمتثــال   
 هاوحتليل

مبقتضـيات اإلخطـار املبينـة يف     الـدول األعضـاء وفـاءً   أن تتيحهـا  حتديد املعلومات اليت يلـزم  
  (ج))  ٤على الدول األعضاء (الفقرة  ها) وتعميم٢٠٠٨( ١٨٠٧من القرار  ٥الفقرة 

    مهام إجرائية
)، يف ٢٠٠٨( ١٨٥٧مـن القـرار    ٢٤إىل  ١٧ة الفقـرات  اراعع مادئ توجيهية مإصدار مب إصدار مبادئ توجيهية

غضون ستة أشهر من تاريخ اختاذ هذا القرار، لتيسري تنفيذ التدابري املفروضـة مبوجـب هـذا    
  (أ))  ٤قيد االستعراض الفعلي، حسبما متليه الضرورة (الفقرة ؤها القرار، وإبقا
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    )٢٠٠٨( ١٧٩٩القرار     
    مهام عامة

٩والية فريق اخلرباء املشار إليه يف الفقـرة   [من القرار] ١يقرر أن ميدد للفترة احملددة يف الفقرة   التمديد
  )٤) (الفقرة ٢٠٠٧( ١٧٧١من القرار 

    )٢٠٠٨( ١٨٠٧القرار 
    مهام عامة

واليـة فريـق    ٢٠٠٨كـانون األول/ديسـمرب    ٣١يطلب إىل األمني العام أن ميدد لفترة تنتـهي يف    التمديد
  )١٧) (الفقرة ٢٠٠٧( ١٧٧١اخلرباء املنشأ عمال بالقرار 

  ]١٨[املبينة يف الفقرة  يطلب إىل فريق اخلرباء أن يضطلع بالوالية  
    التنسيق

ــات األمــم املتحــدة    التنســيق مــع كيان
  األخرى

ــة يف ســ     ــيت جتمعهــا البعث ــل املعلومــات ال ــادل  ســندة ياق مهمــة الرصــد امل فحــص وحتلي إليهــا وتب
مــع البعثــة، حســب  املعلومــات الــيت قــد تكــون مفيــدة يف أداء مهمــة الرصــد املســندة إىل البعثــة  

  (أ)) ١٨(الفقرة االقتضاء 
ــة و  إىليطلــب    املنطقــة، حســب احلكومــات األخــرى يف حكومــة مجهوريــة الكونغــو الدميقراطي

مكثــف فيمــا بينــها، بوســائل منــها تبــادل    علــى حنــوعــاون االقتضــاء، والبعثــة وفريــق اخلــرباء الت 
ــد األســلحة   يســري األســلحة، ــدف ت شــحنات املعلومــات املتعلقــة ب  ــذ الفعــال حلظــر توري التنفي

باالجتـار غـري املشـروع     ]املتعلقة[، وغري الرمسيني املفروض على الكيانات غري احلكومية واألفراد
١٣الفقرة  مبوجبكيانات الذين حددت اللجنة أمساءهم بأنشطة األفراد والو ،باملوارد الطبيعية

  )٢٠(الفقرة  أعاله
مســاعدة اللجنــة، يف حــدود قدراتــه ودون اإلخــالل بتنفيــذ املهــام األخــرى املســندة إليــه، علــى     مساعدة جلنة اجلزاءات

اة ، عن طريـق موافـ  [من القرار] (هـ)(ب) إىل  ١٣حتديد أمساء األفراد املشار إليهم يف الفقرات 
  (ز)) ١٨(الفقرة  اللجنة دون تأخري بأي معلومات مفيدة
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القرار أو املهمة الصـادر ـا تكليـف،    
  األحكام  حسب فئة املهام

    اإلدراج يف القائمة/الرفع منها      
قــارير بقائمــة مدعومــة باألدلــة باألشــخاص الــذين تــبني أــم   تزويــد اللجنــة يف مــا تقدمــه مــن ت   التدابريتقدمي قائمة بأمساء منتهكي 

واألشخاص الذين تبني أـم سـاندوهم    [من القرار] ١انتهكوا التدابري املفروضة مبوجب الفقرة 
  (و)) ١٨(الفقرة  يف هذه األنشطة لكي يتخذ الس ما قد يلزم من تدابري مستقبال

      الرصد واإلنفاذ والتقييم
يطلــب إىل البعثــة، يف حــدود قــدراا احلاليــة ودون اإلخــالل بــأداء واليتــها الراهنــة، وإىل فريــق    تركيز األنشطة يف مناطق بعينها

كيفـو الشـمالية وكيفـو اجلنوبيـة ويف     اخلرباء، مواصلة تركيز أنشطة الرصد اليت يضطلعان ا يف 
  )١٩(الفقرة  إيتوري

ــال     ــة باالمتثـ ــات املتعلقـ ــع املعلومـ مجـ
  وحتليلها

  أعاله “التنسيق”(أ) من القرار، يف بند  ١٨انظر الفقرة 

مجع وحتليل مجيع املعلومات ذات الصلة يف مجهورية الكونغو الدميقراطية وبلدان املنطقة، وعنـد    
أخرى، بالتعاون مع حكومات تلك البلدان، فيمـا يتعلـق بتـدفقات األسـلحة     االقتضاء يف بلدان 

١الشبكات اليت متارس أعماال تنتهك التدابري املفروضة مبوجب الفقرة و وما يتصل ا من عتاد
  (ب)) ١٨[من القرار] (الفقرة 

سـيما دول املنطقـة، وتقـدمي توصـيات بـذلك،       ، والاملهتمةالنظر يف سبل حتسني قدرات الدول   تقدمي توصيات بشأن حتسني التنفيذ
[مـن القـرار] (الفقـرة     ١عند االقتضاء، لكفالة التنفيذ الفعال للتدابري املفروضـة مبوجـب الفقـرة    

  (ج)) ١٨
إطالع اللجنـة علـى آخـر التطـورات املتصـلة بعملـه حسـب االقتضـاء وتقـدمي تقـارير خطيـة إىل              

نوفمربالثـاين/  تشـرين  ١٥مث قبـل   ٢٠٠٨سـطس  آب/أغ ١٥الس، عن طريق اللجنـة، حبلـول   
، [مـن القـرار]   ١١و  ٩و  ٨و  ٦و  ١عن تنفيذ التدابري املنصـوص عليهـا يف الفقـرات     ٢٠٠٨

مشــفوعة بتوصــيات يف هــذا الشــأن، مبــا يف ذلــك تقــدمي معلومــات عــن مصــادر التمويــل، مثــل   
غـــري املشــروع باألســـلحة  الجتــار ول امصــادر التمويـــل املتأتيــة مـــن املــوارد الطبيعيـــة، الــيت متـــ    

  (د)) ١٨ (الفقرة
    تقدمي التقارير واإلعالم

  أعاله “الرصد واإلنفاذ والتقييم”(د) من القرار، يف بند  ١٨انظر الفقرة   تقدمي التقارير
  )(هـ) ١٨(الفقرة  إطالع اللجنة على أنشطته بصورة متواترة  ةنشطاألى إطالع اللجنة عل
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القرار أو املهمة الصـادر ـا تكليـف،    
  األحكام  حسب فئة املهام

    )٢٠٠٨( ١٨٥٧القرار     
    مهام عامة

واليـة فريـق    ٢٠٠٩تشـرين الثـاين/نوفمرب    ٣٠يطلب إىل األمني العـام أن ميـدد لفتـرة تنتـهي يف       التمديد
)، ويطلب إىل فريق اخلرباء أن يضطلع بواليتـه علـى   ٢٠٠٧( ١٧٧١اخلرباء املنشأ عمال بالقرار 

س عـن  يقدم تقارير خطية إىل الـ أن ) و٢٠٠٨( ١٨٠٧من القرار  ١٨النحو احملدد يف الفقرة 
  )٨(الفقرة  ٢٠٠٩تشرين األول/أكتوبر  ١٥مث قبل  ٢٠٠٩أيار/مايو  ١٥طريق اللجنة حبلول 

  من القرار] ٩املهام [املبينة يف الفقرة  ٨يقرر أن تشمل والية فريق اخلرباء املشار إليه يف الفقرة   توسيع نطاق الوالية
    التنسيق

ــات األمــم املتحــدة    التنســيق مــع كيان
  األخرى

ــة واحلكومــات األخــرى يف املنطقــة، حســب     إىليطلــب  حكومــة مجهوريــة الكونغــو الدميقراطي
مم املتحـدة يف مجهوريـة الكونغـو الدميقراطيـة وفريـق اخلـرباء التعـاون        االقتضاء، وبعثة منظمة األ

ــادل املعلومــات املتعلقــة بعمليــات نقــل األســلحة       بشــكل ــها تب ــها، بوســائل من مكثــف فيمــا بين
دد اللجنـة أمسـاءهم   حتـ واالجتار غري املشروع باملوارد الطبيعية وأنشطة األفراد والكيانـات الـذين   

  )١١ن القرار] (الفقرة [م ٥و  ٤عمال بالفقرتني 
    اإلدراج يف القائمة/الرفع منها  

إجــــراءات اإلدراج يف القائمــــة/الرفع 
  منها 

إدراج اسـم فـرد أو كيــان يف   بعـد   ،علـى شــبكة اإلنترنـت  يـوعز إىل اللجنـة أن تتـيح يف موقعهـا     
ومبسـاعدة   املقدمـة لألمسـاء  ا ألسباب اإلدراج، بالتنسيق مـع الـدول املعنيـة    يالقائمة، موجزا سرد

ســتكمل، ، ويــوعز كــذلك إىل اللجنــة أن ت[مــن القــرار] ٨فريــق اخلــرباء املشــار إليــه يف الفقــرة  
أمســاء إدراج  ، أســبابمــة لألمســاءاملقدالتنســيق مــع الــدول املعنيــة وبمبســاعدة مــن فريــق اخلــرباء 

  )١٨نا (الفقرة لعاملتاحة تهم ومعلومات حتديد هوي ٥يف الفقرة املشار إليهم  كياناتالفراد واأل
تقدمي معلومـات ذات صـلة بـاإلدراج    

  يف القائمة
ــات املُشــار إلــيهم يف         ــد اللجنــة ألمســاء األفــراد والكيان ــات ذات صــلة بتحدي إدراج أي معلوم

  (أ)) ٩(الفقرة  ، يف تقارير الفريق املقدمة إىل اللجنة[من القرار] ٥ و ٤الفقرتني 
    الرصد واإلنفاذ والتقييم

أنشـطته يف كيفـو الشـمالية وكيفـو اجلنوبيـة ويف إيتـوري       يطلب إىل فريق اخلرباء مواصلة تركيز  تركيز األنشطة يف مناطق بعينها
  )١٠(الفقرة 

    تقدمي التقارير واإلعالم
األفـــراد أســـباب إدراج أمســـاء ن بشـــأ علنـــامســـاعدة اللجنـــة يف اســـتكمال املعلومـــات املتاحـــة   نشر املعلومات ذات الصلة

املـوجز  إعداد، ويف [من القرار] يف القائمة وحتديد هويتهم ٥والكيانات املشار إليهم يف الفقرة 
  (ب)) ٩(الفقرة  ١٨املشار إليه يف الفقرة السردي 
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القرار أو املهمة الصـادر ـا تكليـف،    
  األحكام  حسب فئة املهام

  أعاله “مهام عامة”من القرار، يف بند  ٨انظر الفقرة   تقدمي التقارير    
  أعاله “التنسيق”قرار، يف بند (أ) من ال ٩انظر الفقرة   

    )٢٠٠٩( ١٨٩٦القرار 
    مهام عامة

واليـة فريـق    ٢٠١٠تشـرين الثـاين/نوفمرب    ٣٠يطلب إىل األمني العـام أن ميـدد لفتـرة تنتـهي يف       التمديد
)، الـيت مت جتديـدها بقـرارات الحقـة، ويطلـب إىل      ٢٠٠٤( ١٥٣٣اخلرباء املنشـأ عمـال بـالقرار    

الـيت جـرى    )٢٠٠٨( ١٨٠٧مـن القـرار    ١٨ة يف الفقـرة  فريق اخلرباء أن يضطلع بواليته احملـدد 
)، وأن يقدم تقارير خطيـة  ٢٠٠٨( ١٨٥٧من القرار  ١٠و  ٩مبوجب الفقرتني توسيع نطاقها 

تشـرين األول/أكتـوبر    ٢٠مث قبـل   ٢٠١٠أيار/مـايو   ٢١إىل الس، عن طريق اللجنـة، حبلـول   
  )٦(الفقرة  ٢٠١٠

    الرصد واإلنفاذ والتقييم
إعـداد  مهمـة   [مـن القـرار]   ٦واليـة فريـق اخلـرباء املشـار إليهـا يف الفقـرة       أيضـا  يقرر أن تشـمل    تقدمي توصيات بشأن حتسني التنفيذ

ي املنتجـات املعدنيـة والقطاعـات    مسـتورد  لتـوخي  مبادئ توجيهيـة  وضع توصيات للجنة بشأن
شـراء املنتجـات املعدنيـة     يفاحلـرص الواجـب   الصناعية العاملـة يف ميـدان جتهيزهـا ومسـتهلكيها     

الواجـب   اخلطـوات الواردة مـن مجهوريـة الكونغـو الدميقراطيـة وحتديـد مصـادرها (مبـا يف ذلـك         
٤مراعـاة أحكـام الفقـرة    مـع   اختاذها للتأكد من منشأ املنتجات املعدنية) واحتيازهـا وجتهيزهـا،  

) وباالســـتناد إىل أمـــور منـــها التقـــارير الـــيت يقـــوم بإعـــدادها  ٢٠٠٨( ١٨٥٧(ز) مـــن القـــرار 
  )٧(الفقرة  واالستفادة من العمل املضطلع به يف حمافل أخرى

ــز أنشــطته يف كيفــو الشــمالية وكيفــو اجلنوب    إىليطلــب   تركيز األنشطة يف مناطق بعينها ــوري و فريــق اخلــرباء تركي ــة ويف إيت يف ي
وعلى الشـبكات اإلقليميـة والدوليـة الـيت تقـدم الـدعم إىل اجلماعـات املسـلحة          أورينتالمقاطعة 

  )٨(الفقرة  العاملة يف اجلزء الشرقي من مجهورية الكونغو الدميقراطية
    

ــالقرار     ــأة عمـــال بـ ــة املنشـ ) ٢٠٠٤( ١٥٧٢اللجنـ
  بشأن كوت ديفوار

 تشـرين الثـاين/   ١٥) املـؤرخ  ٢٠٠٤( ١٥٧٢بالقرار   
، املتعلق باحلالة يف كوت ديفـوار، أنشـأ جملـس    ٢٠٠٤نوفمرب 

نة معنية برصد تنفيـذ التـدابري الـيت فرضـها القـرار، مبـا       األمن جل

ــد أصــول األشــخاص       ــد األســلحة وجتمي ــك حظــر توري يف ذل
 ١٥٨٤املدرجة أمساؤهم يف القائمة وحظر سـفرهم. وبـالقرار   

، أنشـأ الـس فريـق    ٢٠٠٥شـباط/فرباير   ١) املؤرخ ٢٠٠٥(
) ٢٠٠٥( ١٦٤٣خرباء ملسـاعدة اللجنـة يف عملـها. وبـالقرار     

، جـــرى توســـيع ٢٠٠٥كـــانون األول/ديســـمرب  ١٥ؤرخ املـــ
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والية اللجنة لتشمل رصد احلظر املفروض على املاس مبوجـب  
  القرار نفسه.

  ٢٠٠٩-٢٠٠٨التطورات املستجدة خالل الفترة   

) بشـأن  ٢٠٠٤( ١٥٧٢اللجنة املنشأة عمـال بـالقرار     
  كوت ديفوار

يف الفتـــرة املشـــمولة ـــذا التقريـــر، مل يـــدخل جملـــس    
األمــن أيــة تغــيريات علــى واليــة اللجنــة. بيــد أن الــس اختــذ    

تشـرين األول/أكتـوبر    ٢٩) املـؤرخ  ٢٠٠٨( ١٨٤٢القرارين 
تشرين األول/أكتـوبر   ٢٩) املؤرخ ٢٠٠٩( ١٨٩٣و ٢٠٠٨
العمـل بتـدابري حظـر األسـلحة      ، اللذين مدد ما أيضا٢٠٠٩

وجتميــد األصــول واحلظــر علــى املــاس وحظــر الســفر، وطلــب  
ــة دون     ــة، وال ســيما دول املنطق ــدول املعني ــع ال فيهمــا إىل مجي
اإلقليميــة، أن تتعــاون علــى النحــو الكامــل مــع اللجنــة، وأذن   

  للجنة أن تطلب أي معلومات أخرى قد تراها ضرورية.

  فريق اخلرباء  

ــق اخلــرباء حــىت       ــة فري  ٣١ســبق أن مــدد الــس والي
ــوبر   ــرين األول/أكتـــ ــالقرار  ٢٠٠٨تشـــ ) ٢٠٠٧( ١٧٨٢بـــ

. وخـــالل الفتـــرة ٢٠٠٧تشـــرين األول/أكتـــوبر  ٢٩املـــؤرخ 
 ١٨٤٢املشـــــمولة باالســـــتعراض، مـــــدد الـــــس، بقراريـــــه 

 ١٨٩٣و ٢٠٠٨تشرين األول/أكتـوبر   ٢٩) املؤرخ ٢٠٠٨(
ــؤرخ ٢٠٠٩( ــوبر   ٢٩) امل ــة ٢٠٠٩تشــرين األول/أكت ، والي

ــريت   ــرتني لفتـــ ــق مـــ ــىت   ١٢الفريـــ ــهرا، حـــ ــرين  ٣١شـــ تشـــ
 ٢٠١٠أكتــــوبر تشـــرين األول/  ٣١و ٢٠٠٩األول/أكتـــوبر  

  على التوايل.
الــنص الكامــل جلميــع    ١٣و ١٢ويــرد يف اجلــدولني    

ــيت أتــت يف      ــق اخلــرباء ال ــة وفري ــة اللجن الفقــرات املتعلقــة بوالي
  قرارات الس.

    
  ١٢اجلدول 

    ٢٠٠٩-٢٠٠٨) بشأن كوت ديفوار: األحكام املتعلقة بالوالية، ٢٠٠٤( ١٥٧٢اللجنة املنشأة عمال بالقرار 
و املهمة الصـادر ـا تكليـف،    القرار أ

  األحكام  حسب فئة املهام

    )٢٠٠٨( ١٨٤٢القرار     
    الرصد واإلنقاذ والتقييم

ــال     ــة باالمتثـ ــات املتعلقـ ــع املعلومـ مجـ
  وحتليلها

يطلب إىل مجيع الدول املعنية، وال سيما دول املنطقة دون اإلقليمية، أن تتعاون تعاونـا تامـا مـع    
  )٩مات أخرى قد تراها ضرورية (الفقرة اللجنة، ويأذن للجنة بأن تطلب أي معلو

    )٢٠٠٩( ١٨٩٣القرار 
    الرصد واإلنقاذ والتقييم

ــال     ــة باالمتثـ ــات املتعلقـ ــع املعلومـ مجـ
  وحتليلها

يطلب إىل مجيع الدول املعنية، وال سيما دول املنطقة دون اإلقليمية، أن تتعاون على حنو كامـل  
  )٩ا ضرورية (الفقرة مع اللجنة، ويأذن للجنة بأن تطلب أي معلومات أخرى قد تراه
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  ١٣اجلدول 
    ٢٠٠٩-٢٠٠٨فريق اخلرباء املعين بكوت ديفوار: األحكام املتعلقة بالوالية، 

القرار أو املهمة الصـادر ـا تكليـف،    
  األحكام  حسب فئة املهام

    )٢٠٠٨( ١٨٤٢القرار     
    مهام عامة

) حـىت  ٢٠٠٦( ١٧٢٧مـن القـرار    ٧يقرر متديد والية فريق اخلرباء، حسـبما وردت يف الفقـرة     التمديد
، ويطلـب إىل األمـني العـام اختـاذ التـدابري اإلداريـة الالزمـة يف        ٢٠٠٩تشرين األول/أكتوبر  ٣١

  )١٠(الفقرة  هذا الشأن
    الرصد واإلنفاذ والتقييم

ــات   ــع املعلومـ ــةمجـ ــالب املتعلقـ  االمتثـ
  هاوحتليل

لـس، عـن طريـق اللجنـة، املعلومـات      ايطلب إىل األمني العام أن حييـل، حسـب االقتضـاء، إىل    
ستعرضها فريـق اخلـرباء، مـىت تسـىن لـه      يكوت ديفوار واليت  معها عملية األمم املتحدة يفجتاليت 

  )١٢(الفقرة  بإمداد كوت ديفوار باألسلحة وما يتصل ا من أعتدة فيما يتعلقذلك، 
لس، عن طريق اللجنـة، املعلومـات   اأن حتيل، حسب االقتضاء، إىل  ايطلب إىل حكومة فرنس  

فيمـا يتعلـق   فريـق اخلـرباء، مـىت تسـىن لـه ذلـك،        ستعرضـها يمعها القوات الفرنسـية والـيت   جتاليت 
  )١٣(الفقرة  بإمداد كوت ديفوار باألسلحة وما يتصل ا من أعتدة

لس، عن طريق اللجنـة، املعلومـات   ايطلب إىل عملية كيمربيل أن حتيل، حسب االقتضاء، إىل   
اس وتصـديره بشـكل غـري    بإنتاج امل تعلقا يمفيستعرضها فريق اخلرباء، مىت تسىن له ذلك، ياليت 

  )١٤(الفقرة  مشروع
    تقدمي التقارير واإلعالم

٢٠٠٩نيسـان/أبريل   ١٥يطلب إىل فريق اخلرباء تقـدمي تقريـر ملنتصـف املـدة إىل اللجنـة حبلـول         تقدمي التقارير
عنيوما من اية فترة واليته،  ١٥لس األمن، عن طريق اللجنة، قبل وتقرير خطي ائي إىل جم

٦) والفقـرة  ٢٠٠٤( ١٥٧٢من القرار  ١١و  ٩و  ٧تنفيذ التدابري املفروضة مبوجب الفقرات 
  )١١(الفقرة  )، وتقدمي توصيات يف هذا الشأن٢٠٠٥( ١٦٤٣من القرار 

    )٢٠٠٩( ١٨٩٣القرار 
    مهام عامة

)، ٢٠٠٦( ١٧٢٧مـن القـرار    ٧يقرر متديد والية فريـق اخلـرباء، علـى النحـو احملـدد يف الفقـرة         التمديد
ويطلب إىل األمني العام اختاذ التـدابري اإلداريـة الالزمـة     ،٢٠١٠تشرين األول/أكتوبر  ٣١حىت 

  )١٠(الفقرة  يف هذا الشأن
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القرار أو املهمة الصـادر ـا تكليـف،    
  األحكام  حسب فئة املهام

    الرصد واإلنفاذ والتقييم    
ــات   ــع املعلومـ ــةمجـ ــالب املتعلقـ  االمتثـ

  هاوحتليل
عـن طريـق اللجنـة، مـا جتمعـه       ،لـس ايطلب إىل األمني العـام أن حييـل، حسـب االقتضـاء، إىل     

ذلــك، مــنلــه تســىن  حيثمــاعرضــه فريــق اخلــرباء، عمليــة األمــم املتحــدة يف كــوت ديفــوار ويست
  )١٣(الفقرة  إمداد كوت ديفوار باألسلحة وما يتصل ا من أعتدةعن  معلومات

عـن طريـق اللجنـة، مـا      ،لـس اأن حتيل، حسـب االقتضـاء، إىل   ا حكومة فرنس يطلب أيضا إىل  
إمـداد  عـن  ن معلومـات  تسـىن ذلـك، مـ    حيثماجتمعه القوات الفرنسية ويستعرضه فريق اخلرباء، 
  )١٤(الفقرة  كوت ديفوار باألسلحة وما يتصل ا من أعتدة

يكـون  لس، عن طريـق اللجنـة، مـا    ايطلب إىل عملية كيمربيل أن حتيل، حسب االقتضاء، إىل   
غــريبشــكل مــن معلومــات تتعلــق بإنتــاج املــاس وتصــديره  استعراضــه  فريــق اخلــرباءســىن لتقــد 

  )١٥الفقرة ( مشروع من كوت ديفوار
٢٠١٠نيسـان/أبريل   ١٥نتصـف املـدة إىل اللجنـة حبلـول     مليطلب إىل فريق اخلرباء تقـدمي تقريـر     تقدمي توصيات بشأن حتسني التنفيذ

يومـا مـن ايـة فتـرة واليتـه، عـن        ١٥لـس، عـن طريـق اللجنـة، قبـل      اوتقرير خطي ـائي إىل  
٦الفقـرة  و) ٢٠٠٤( ١٥٧٢من القرار  ١١و  ٩و  ٧تنفيذ التدابري املفروضة مبوجب الفقرات 

إىل فريـق   أيضـاً )، وكذلك تقدمي توصيات يف هـذا الشـأن، ويطلـب    ٢٠٠٥( ١٦٤٣من القرار 
ــن الوصــول إىل         ــه م ــذين مينعون ــات حمــددة عــن األشــخاص ال ــره معلوم اخلــرباء أن يضــمن تقري

  )١٢(الفقرة  األسلحة والذخرية وما يتصل ا من أعتدة
    تقدمي التقارير واإلعالم

  أعاله “الرصد واإلنفاذ والتقييم”من القرار، يف بند  ١٢انظر الفقرة   تقدمي التقارير
    

ــالقرار     ــأة عمـــال بـ ــة املنشـ ) ٢٠٠٥( ١٥٩١اللجنـ
  بشأن السودان

آذار/مـــارس  ٢٩املـــؤرخ ) ٢٠٠٥( ١٥٩١بـــالقرار   
، أنشأ جملس األمن جلنـةً لإلشـراف علـى تـدابري حظـر      ٢٠٠٥

املفروضـة فيمـا يتعلـق     األسلحة وجتميد األصول وحظر السـفر 
مبنطقة دارفور يف السودان. وبالتزامن مـع ذلـك، أنشـأ الـس     

  فريق خرباء ملساعدة اللجنة يف عملها.

  ٢٠٠٩ و ٢٠٠٨التطورات املستجدة يف عامي   
) بشــأن ٢٠٠٥(١٥٩١اللجنــة املنشــأة عمــال بــالقرار   

  السودان

تطـرأ تغـيريات   خالل الفترة املشمولة ـذا التقريـر، مل     
علــى واليــة اللجنــة. وعمــد الــس مــرة واحــدة، يف قــراره        

، ٢٠٠٩تشـرين األول/أكتـوبر    ١٣) املؤرخ ٢٠٠٩( ١٨٩١
فيمـا خيـص تشـجيع احلـوار مـع      إىل إعادة تأكيد واليـة اللجنـة   

الــدول األعضــاء املهتمــة، وخاصــة دول املنطقــة، بســبل منــها   
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ملناقشـة تنفيـذ    دعوة ممثلـي تلـك الـدول لالجتمـاع مـع اللجنـة      
  .التدابري

  فريق اخلرباء  

ســـبق أن مـــدد الـــس واليـــة فريـــق اخلـــرباء حـــىت         
ــوبر تشــرين األول ١٥ ــالقرار  ٢٠٠٨/أكت ) ٢٠٠٧( ١٧٧٩ب

ــؤرخ  ــبتمرب  ٢٨املــ ــمولة  ٢٠٠٧أيلول/ســ ــرة املشــ . ويف الفتــ
باالســـتعراض، مـــدد الـــس واليـــة الفريـــق مـــرتني لفتـــريت       

تشـــرين  ١٥) املـــؤرخ ٢٠٠٨( ١٨٤١شـــهرا بـــالقرارين  ١٢
تشـرين   ١٣) املؤرخ ٢٠٠٩( ١٨٩١و ٢٠٠٨األول/أكتوبر 
تشـرين األول/أكتـوبر    ١٥حىت وذلك ، ٢٠٠٩األول/أكتوبر 

. ويف علـى التـوايل   ٢٠١٠تشرين األول/أكتوبر  ١٥و ٢٠٠٩
إىل فريــق اخلــرباء أن نفــس القــرارين، كــرر الــس أيضــا طلبــه 

يقــوم بتنســيق أنشــطته، حســب االقتضــاء، مــع العمليــات الــيت  

الحتـاد األفريقـي واألمـم املتحـدة     لعملية املختلطـة  التضطلع ا 
ود الدوليــة الراميــة إىل تعزيــز العمليــة ومــع اجلهــ ،)٥(يف دارفــور

   م يف تقريريه التقـدم احملـرز للحـدقيالسياسية يف دارفور، وأن ي 
األطــراف  شــىتالــيت ترتكبــها  حظــر األســلحة انتــهاكات مــن

من العراقيل الـيت تواجـه العمليـة السياسـية      والتقدم احملرز للحد
املنطقــة والتهديــدات الــيت يتعــرض هلــا االســتقرار يف دارفــور و  

  ذات الصلة.من االنتهاكات للقرارات ذلك  وغري
الــنص الكامــل جلميــع الفقــرات   ١٥و ١٤ويــرد يف اجلــدولني 

ــرارات       ــت يف ق ــيت أت ــق اخلــرباء ال ــة وفري ــة اللجن ــة بوالي املتعلق
  الس.

__________ 

الحتـاد األفريقـي   لاملختلطـة   عمليةملزيد من املعلومات عن والية ال  )٥(  
  ، انظر القسم األول من اجلزء العاشر.واألمم املتحدة يف دارفور

    
  ١٤اجلدول 

    ٢٠٠٩-٢٠٠٨ة، ) بشأن السودان: األحكام املتعلقة بالوالي٢٠٠٥( ١٥٩١اللجنة املنشأة عمال بالقرار 
القرار أو املهمة الصـادر ـا تكليـف،    

  األحكام  حسب فئة املهام

    )٢٠٠٩( ١٨٩١القرار     
    مهام عامة

دول يعيد تأكيد والية اللجنة املتمثلة يف تشجيع احلوار مـع الـدول األعضـاء املهتمـة، وال سـيما        التمديد
املنطقــة، بطــرق منــها دعــوة ممثلــي هــذه الــدول إىل االجتمــاع مــع اللجنــة ملناقشــة مســألة تنفيــذ  

  )٦التدابري (الفقرة 
    الرصد واإلنفاذ والتقييم

  أعاله “مهام عامة”من القرار، يف بند  ٦انظر الفقرة   مناقشة تنفيذ التدابري
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  ١٥اجلدول 
    ٢٠٠٩-٢٠٠٨فريق اخلرباء املعين بالسودان: األحكام املتعلقة بالوالية، 

القرار أو املهمة الصـادر ـا تكليـف،    
  األحكام  حسب فئة املهام

    )٢٠٠٨( ١٨٤١القرار     
    مهام عامة

واليــة فريــق اخلــرباء احلــايل املعــني أصــال  ٢٠٠٩تشــرين األول/أكتــوبر  ١٥يقـرر أن ميــدد حــىت    التمديد
١٦٥١واليتــه مبوجــب القــرارات    تددمــأن ) والــذي ســبق  ٢٠٠٥( ١٥٩١ر بــالقرا عمــالً

)، ويطلـــب إىل األمـــني  ٢٠٠٧( ١٧٧٩) و ٢٠٠٦( ١٧١٣) و ٢٠٠٦( ١٦٦٥) و ٢٠٠٥(
  )١(الفقرة  العام اختاذ التدابري اإلدارية الالزمة

    التنسيق
ــات األمــم املتحــدة    التنســيق مــع كيان

  األخرى
نســق أنشــطته، حســب االقتضــاء، مــع العمليــات الــيت تضــطلع ــا  ييطلــب إىل فريــق اخلــرباء أن 

زيـز  تعاملبذولة لالحتاد األفريقي واألمم املتحدة يف دارفور، ومع اجلهود الدولية لعملية املختلطة ال
مـن   حلـد يف االعملية السياسية يف دارفـور، وأن يقـيم يف تقريريـه املؤقـت والنـهائي التقـدم احملـرز        
مـن   ٨و  ٧االنتهاكات اليت ترتكبها مجيع األطراف للتدابري املفروضة مبوجب أحكام الفقـرتني  

مــن  حلــديف ا) والتقــدم احملــرز ٢٠٠٥( ١٥٩١مــن القــرار  ٧) والفقــرة ٢٠٠٤( ١٥٥٦القــرار 
اليت دد االستقرار يف دارفور واملنطقة وغريهـا  خطار اليت تواجه العملية السياسية واأل املعوقات

  )٣(الفقرة  من االنتهاكات للقرارات املذكورة أعاله
    الرصد واإلنفاذ والتقييم

  أعاله “التنسيق”من القرار، يف بند  ٣انظر الفقرة   ات املتعلقة باالمتثال وحتليلهامجع املعلوم
    تقدمي التقارير واإلعالم

، إحاطـة  ٢٠٠٩ آذار/مـارس  ٢٩لجنـة، يف موعـد أقصـاه    اليطلب إىل فريق اخلرباء أن يقدم إىل   تقدمي التقارير
يومـا   ٩٠منتصف املدة عن األعمال اليت يضطلع ا وأن يوافيها بتقرير مؤقت يف موعد أقصـاه  

،يومــا قبــل انتــهاء فتــرة واليتــه ٣٠يف موعــد أقصــاه  ،يــوايف الــسأن مـن اختــاذ هــذا القــرار، و 
  )٢(الفقرة  بتقرير ائي يتضمن استنتاجاته وتوصياته

    )٢٠٠٩( ١٨٩١القرار 
    مهام عامة

واليــة فريــق اخلــرباء املعــني أصــال عمــالً  ٢٠١٠تشــرين األول/أكتــوبر  ١٥يقــرر أن ميــدد حــىت   التمديد
) ٢٠٠٥( ١٦٥١واليتـه مبوجـب القـرارات     تددمـ أن ) والذي سـبق  ٢٠٠٥( ١٥٩١بالقرار 
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القرار أو املهمة الصـادر ـا تكليـف،    
  األحكام  حسب فئة املهام

)، ويطلــــــب  ٢٠٠٨( ١٨٤١) و ٢٠٠٧( ١٧٧٩ ) و٢٠٠٦( ١٧١٣) و ٢٠٠٦( ١٦٦٥ و    
  )١(الفقرة  إىل األمني العام اختاذ التدابري اإلدارية الالزمة

    التنسيق
ــات األمــم املتحــدة    التنســيق مــع كيان

  خرىاأل
يطلــب إىل فريــق اخلــرباء أن ينســق أنشــطته، حســب االقتضــاء، مــع العمليــات الــيت تضــطلع ــا  

الحتـاد األفريقــي واألمـم املتحـدة يف دارفـور ومــع اجلهـود الدوليـة الراميــة إىل       لعمليـة املختلطـة   ال
حلـد يف ا رزتعزيز العملية السياسية يف دارفور، وأن يقيم يف تقريريه املؤقـت والنـهائي التقـدم احملـ    
مـن   ٨و  ٧من االنتـهاكات الـيت ترتكبـها مجيـع األطـراف للتـدابري املفروضـة مبوجـب الفقـرتني          

ــرار  ــرة ٢٠٠٤( ١٥٥٦القـ ــرار  ٧) والفقـ ــة) والتقـــدم احملـــرز ٢٠٠٥( ١٥٩١مـــن القـ يف إزالـ
االســتقرار يف دارفــور واملنطقــة ــدد الــيت  واألخطــارالعمليــة السياســية  هــاالعراقيــل الــيت تواجه

  )٣] (الفقرة ١[املذكورة يف الفقرة وغريها من االنتهاكات للقرارات 
    الرصد واإلنفاذ والتقييم

ــال     ــة باالمتثـ ــات املتعلقـ ــع املعلومـ مجـ
  وحتليلها

  أعاله “التنسيق”من القرار، يف بند  ٣انظر الفقرة 

    تقدمي التقارير واإلعالم
، إحاطـة  ٢٠١٠آذار/مـارس   ٣١لجنـة، يف موعـد أقصـاه    اليطلب إىل فريق اخلرباء أن يقدم إىل   تقدمي التقارير

أقصــاه  موعــد منتصــف املــدة عــن األعمــال الــيت يضــطلع ــا وأن يوافيهــا بتقريــر مؤقــت يف   يف 
يومــا قبــل انتــهاء فتــرة  ٣٠يــوايف الــس يف موعــد أقصــاه أن يومــا مــن اختــاذ هــذا القــرار و ٩٠

  )٢(الفقرة  واليته بتقرير ائي يتضمن استنتاجاته وتوصياته
    

  )٢٠٠٥( ١٦٣٦اللجنة املنشأة عمال بالقرار   

 تشـرين األول/  ٣١) املـؤرخ  ٢٠٠٥( ١٦٣٦بالقرار   
، أنشـــأ جملـــس األمـــن جلنـــةً لإلشـــراف علـــى  ٢٠٠٥أكتـــوبر 
ــدابري ــى     تــ ــة علــ ــول املفروضــ ــد األصــ ــفر وجتميــ ــر الســ حظــ
الذين حتدد أمسـاَءهم جلنـةُ التحقيـق الدوليـة املسـتقلة أو       األفراد

حكومــة لبنــان باعتبــارهم أشخاصــا مشــتبها يف اشــتراكهم يف   
شــباط/فرباير  ١٤الــتفجري اإلرهــايب الــذي وقــع يف بــريوت يف  

٢٠٠٥.  

  ٢٠٠٩-٢٠٠٨التطورات املستجدة خالل الفترة   
يف الفترة املشمولة باالستعراض، مل تطرأ أي تغـيريات    

، ٢٠٠٩. ومل تقـم اللجنـة، حـىت ايـة عـام      على والية اللجنـة 
  بتسجيل أمساء أي أفراد.

  )٢٠٠٦( ١٧١٨اللجنة املنشأة عمال بالقرار   
تشــــــرين  ١٤) املــــــؤرخ ٢٠٠٦( ١٧١٨بــــــالقرار   

، أنشأ جملس األمن جلنة لإلشـراف علـى   ٢٠٠٦األول/أكتوبر 
مـن التـدابري الـيت فُرضـت علـى مجهوريـة كوريـا الشـعبية         عدد 
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تشــرين  ٩الدميقراطيــة بعــد التجربــة النوويــة الــيت أجرــا يف      
وكــان مــن ضــمنها حظــر علــى توريــد   ٢٠٠٦األول/أكتــوبر 

األسـلحة، وحظــر علـى بنــود ميكــن أن تسـاهم يف بــرامج هــذا    
البلد النووية ومـا يتصـل ـا مـن بـرامج التسـلح، وحظـر علـى         

ــراد     ال ــار مــن األف ــة، وحظــر علــى ســفر عــدد خمت ســلع الكمالي
ــرار    ــوهلم. ويف القــ ــد ألصــ ــؤرخ ٢٠٠٩( ١٨٧٤وجتميــ ) املــ

ــه  ١٢ ــق خــرباء    ٢٠٠٩حزيران/يوني ــس أيضــاً فري ، أنشــأ ال
  ملساعدة اللجنة يف عملها.

  ٢٠٠٩-٢٠٠٨التطورات املستجدة خالل الفترة   

ــعبية      رد الـــس علـــى إطـــالق مجهوريـــة كوريـــا الشـ
ــة قذيفــةً يف   باعتمــاد بيــان   ٢٠٠٩نيســان/أبريل  ٥الدميقراطي

وافـق فيـه علـى تعـديل      )٦(٢٠٠٩نيسان/أبريل  ١٣رئاسي يف 
يـق حتديـد   ) عن طر٢٠٠٦( ١٧١٨التدابري اليت فرضها القرار 

الكيانات والسـلع، وأوعـز إىل اللجنـة بـأن تضـطلع مبهامهـا يف       
هذا الصدد وأن تقدم من مثّ تقريرا إىل الـس. ووافـق الـس    
ــة      ــة عــدم اضــطالع اللجن ــى أن يقــوم هــو، يف حال كــذلك عل

 ٣٠بـــذلك، بإكمـــال اإلجـــراءات لتعـــديل التـــدابري حبلـــول      
) املـــؤرخ ٢٠٠٩( ١٨٧٤. ويف القـــرار ٢٠٠٩نيســـان/أبريل 

، أدان الس بـأقوى العبـارات بعـد    ٢٠٠٩حزيران/يونيه  ١٢
ذلك التجربة النووية الـيت قامـت ـا مجهوريـة كوريـا الشـعبية       

__________ 

  )٦(  S/PRST/2009/7.  

يف انتـهاك وازدراء سـافر    ٢٠٠٩أيار/مايو  ٢٥الدميقراطية يف 
ــد      ــى توريـ ــر علـ ــاق احلظـ ــع نطـ ــلة ووسـ ــرارات ذات الصـ للقـ

من بينها األمر بتفتـيش  األسلحة وصقَل آليات اإلنفاذ بوسائل 
ــعبية     ــا الشــ ــة كوريــ ــة إىل مجهوريــ ــحنات املتجهــ ــع الشــ مجيــ
الدميقراطية أو القادمة منها. ودعـا القـرار أيضـا إىل أن تكثـف     

 ١٧١٨اللجنـــة جهودهـــا مـــن أجــــل التنفيـــذ التـــام للقــــرار      
ــال   ٢٠٠٦( ــامج عمـــــل يشـــــمل االمتثـــ ) عـــــن طريـــــق برنـــ

  تعاون.والتحقيقات واالتصال والتحاور واملساعدة وال
  إنشاء فريق اخلرباء  

 حزيــــران/ ١٢) املــــؤرخ ٢٠٠٩( ١٨٧٤يف القــــرار   
إنشاء فريق يضم سـبعة خـرباء علـى     ، قرر الس٢٠٠٩يونيه 

األكثر لفترة أولية مدا سنة واحدة، يعمل بتوجيه من اللجنـة  
ــوم جبمــع ودراســة      ــها، ويق ــن أجــل مســاعدا يف أداء واليت م
ــدول       ــن ال ــذ اجلــزاءات م ــواردة عــن تنفي ــات ال ــل املعلوم وحتلي
ــة،     ــراف املهتمـ ــائر األطـ ــة وسـ ــدة املعنيـ ــم املتحـ ــات األمـ وهيئـ

عـــدم االمتثـــال، ويقـــدم التوصـــيات بشـــأن  وخباصـــة حـــاالت
  حتسني تنفيذ التدابري، ويوايف الس بتقرير عن أعماله.

ــرض اجلــدوالن     ــع    ١٧و ١٦ويع ــل جلمي ــنص الكام ال
ــيت أتــت يف      ــق اخلــرباء ال ــة وفري ــة اللجن الفقــرات املتعلقــة بوالي

  قرارات الس.
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  ١٦اجلدول 
    ٢٠٠٩-٢٠٠٨: األحكام املتعلقة بالوالية، )٢٠٠٦( ١٧١٨اللجنة املنشأة عمال بالقرار 

القرار أو املهمة الصـادر ـا تكليـف،    
  األحكام  حسب فئة املهام

    )٢٠٠٩( ١٨٧٤القرار     
    مهام عامة

) وهــذا القــرار، ٢٠٠٦( ١٧١٨مــن القــرار  ٨املفروضــة مبوجــب الفقــرة يقــرر تعــديل التــدابري   تعديل التدابري
حتديد الكيانات والسلع واألشخاص، ويوعز إىل اللجنة أن تضطلع مبهامهـا لتحقيـق   منها طرق ب

لـس يف غضـون ثالثـني يومـا مـن اختـاذ هـذا القـرار، ويقـرر          اهذا الغرض وأن تقدم تقريرا إىل 
تعـديل التـدابري يف   لجراءات اإليكمل س السفإن جنة بذلك، يف حالة عدم قيام الل ه،كذلك أن

  )٢٤(الفقرة  غضون سبعة أيام من تلقي ذلك التقرير
    الرصد واإلنفاذ والتقييم

) وبيـان  ٢٠٠٦( ١٧١٨التنفيـذ التـام للقـرار    تعزيـز  اللجنـة جهودهـا مـن أجـل      تكثـف يقرر أن   مجع املعلومات املتعلقة باإلنفاذ
) وهــذا القــرار، عــن طريــق برنــامج  S/PRST/2009/7( ٢٠٠٩نيســان/أبريل  ١٣رئيســه املــؤرخ 

عمــل يشــمل االمتثــال والتحقيقــات واالتصــال واحلــوار واملســاعدة والتعــاون، يلــس قــدم إىل ا
، وأن تتلقــى أيضــا التقــارير املقدمــة مــن الــدول األعضــاء عمــال    ٢٠٠٩متوز/يوليــه  ١٥حبلــول 

  )٢٥ (الفقرة من هذا القرار وتنظر فيها ٢٢و  ١٦و  ١٥و  ١٠بالفقرات 
    مهام إجرائية
  أعاله “الرصد واإلنفاذ والتقييم”من القرار، يف بند  ٢٥انظر الفقرة   العمل إعداد برنامج

    
  ١٧اجلدول 

    جبمهورية كوريا الشعبية الدميقراطية: اإلنشاء والوالية املعينفريق اخلرباء 
الصـادر ـا تكليـف،    القرار أو املهمة 
  حسب فئة املهام

  األحكام

    )٢٠٠٩( ١٨٧٤القرار     
    مهام عامة

نة واحـدة، فريقـا   يطلب إىل األمني العام أن ينشئ، بالتشـاور مـع اللجنـة ولفتـرة أوليـة مـدا سـ         مساعدة جلنة اجلزاءات
ــد عــن  يضــم  ــا ال يزي ــق اخلــرباء (”ســبعة خــرباء  م ــة مــن أجــل    يعمــل“) فري ــه مــن اللجن بتوجي

ــرار         ــبني يف الق ــى النحــو امل ــها عل ــة يف أداء واليت ــة: (أ) مســاعدة اللجن ــام التالي االضــطالع بامله
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الصـادر ـا تكليـف،    القرار أو املهمة 
  حسب فئة املهام

  األحكام

وحتليــل  ودراســةمــن هــذا القــرار؛ (ب) مجــع   ٢٥احملــددة يف الفقــرة  واملهــام) ٢٠٠٦( ١٧١٨    
املعلومات الواردة من الدول وهيئات األمم املتحـدة املعنيـة وسـائر األطـراف املهتمـة عـن تنفيـذ        

) وهذا القرار، وخباصة حاالت عدم االمتثال؛ ٢٠٠٦( ١٧١٨القرار  مبوجبالتدابري املفروضة 
إجراءات قـد ينظـر الـس أو اللجنـة أو الـدول األعضـاء يف اختاذهـا        شأن (ج) تقدمي توصيات ب

) وهذا القرار؛ (د) تقدمي تقرير ٢٠٠٦( ١٧١٨القرار  مبوجبسني تنفيذ التدابري املفروضة لتح
يوما مـن تـاريخ اختـاذ هـذا القـرار وتقريـر        ٩٠عن أعماله إىل الس يف موعد ال يتعدى  مؤقت

يومــا قبــل انتــهاء واليتــه يتضــمن اســتنتاجاته وتوصــياته   ٣٠ــائي إىل الــس يف موعــد أقصــاه  
  )٢٦ (الفقرة

    الرصد واإلنفاذ والتقييم
ــال     ــة باالمتثـ ــات املتعلقـ ــع املعلومـ مجـ

  وحتليلها
  أعاله “مهام عامة”من القرار، يف بند  ٢٦انظر الفقرة 

  أعاله “مهام عامة”من القرار، يف بند  ٢٦انظر الفقرة   لتنفيذتقدمي توصيات بشأن حتسني ا
    تقدمي التقارير واإلعالم

  أعاله “مهام عامة”من القرار، يف بند  ٢٦انظر الفقرة   تقدمي التقارير
    

 )٢٠٠٦( ١٧٣٧لجنة املنشأة عمال بالقرار ال  

) املـؤرخ  ٢٠٠٦( ١٧٣٧القرار بـ  ،أنشأ جملس األمـن   
تـدابري  لرصـد تنفيـذ    ، جلنـةً ٢٠٠٦كانون األول/ديسـمرب   ٢٣

تـدابري  جتميد األصول والقيود املفروضة على اخلدمات املاليـة و 
امج النووية احلساسة من بالرب ذات الصلة هحظرو السفرتقييد 

ارية يف مجهوريـة إيـران   يحيث االنتشار وبرامج القـذائف التسـ  
توسيع نطاق واليـة اللجنـة    منذ ذلك احلنيجرى اإلسالمية. و

 ١٧٤٧لتنطبــق أيضــا علــى التــدابري املفروضــة مبوجــب القــرار  
 ١٨٠٣، والقـــرار ٢٠٠٧آذار/مـــارس  ٢٤) املـــؤرخ ٢٠٠٧(
 .٢٠٠٨ آذار/مارس ٣) املؤرخ ٢٠٠٨(

 ٢٠٠٩-٢٠٠٨خالل الفترة املستجدة التطورات   

، ٢٠٠٨آذار/مـارس   ٣) املـؤرخ  ٢٠٠٨( ١٨٠٣القرار ب  
والية اللجنة وقـام بتوسـيع نطاقهـا لتنطبـق أيضـا       أعاد الس تأكيد

) الذي فرض حظـرا  ٢٠٠٧( ١٧٤٧لقرار على التدابري الواردة يف ا
الصـــلة مـــن مجهوريـــة إيـــران ي ذ والعتـــادعلـــى تصـــدير األســـلحة 

ــرار التـــدابري الـــواردة اإلســـالمية، و ) الـــذي ٢٠٠٨( ١٨٠٣يف القـ
وسع نطـاق اجلـزاءات، مبـا يف ذلـك مـن خـالل فـرض احلظـر علـى          
سفر بعض األفراد اخلاضعني جلزاءات بالفعل وتوسيع نطـاق احلظـر   

 صناف احلساسة من حيث االنتشار.على األ

جلميـع الفقـرات    الكامـل  الـنص  ١٨رد يف اجلـدول  يو  
  يف قرارات الس.اليت أتت  بوالية اللجنة ةتصلامل
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  ١٨اجلدول 
    ٢٠٠٩-٢٠٠٨): األحكام املتعلقة بالوالية، ٢٠٠٦( ١٧٣٧اللجنة املنشأة عمال بالقرار 

القرار أو املهمة الصـادر ـا تكليـف،    
  ئة املهامحسب ف

  األحكام

    )٢٠٠٨( ١٨٠٣القرار     
    مهام عامة

وســيع نطــاق الواليــة لتشــمل تــدابري  ت
  جديدة

) تسري أيضا ٢٠٠٦( ١٧٣٧من القرار  ١٨يقرر أن والية اللجنة على النحو احملدد يف الفقرة 
  )١٤) ومبقتضى هذا القرار (الفقرة ٢٠٠٧( ١٧٤٧التدابري املفروضة مبقتضى القرار على 

    
 اللجان األخرى  - ٢

ــتعراض، ب املشــمولةخــالل الفتــرة     ظلــت قائمــةً  االس
) بشـأن مكافحـة   ٢٠٠١( ١٣٧٣املنشأة عمال بالقرار  اللجنةُ

ــاب ــاب)   اإلره ــة مكافحــة اإلره ــةُ (جلن ــال   واللجن املنشــأة عم
الـدول، يف مجلـة أمـور،     ألـزم الذي  ،)٢٠٠٤( ١٥٤٠بالقرار 

اختاذ تدابري ملنع اجلهات الفاعلة من غري الـدول مـن احلصـول    ب
على أسلحة الـدمار الشـامل. كمـا واصـلت املديريـة التنفيذيـة       
 ملكافحة اإلرهاب تقدمي الدعم لعمل جلنة مكافحة اإلرهاب.  

عـن  ونظرا للصلة الوثيقة بني واليـيت اللجنـتني، فضـال      
) ١٩٩٩( ١٢٦٧صلتهما بوالية اللجنة املنشأة عمـال بـالقرار   

طالبــان ومــا يــرتبط مــا مــن البشــأن تنظــيم القاعــدة وحركــة 
   إىل تعزيــز ة مــرات األمــن عــد  أفــراد وكيانــات، دعــا جملــس

حسـب االقتضـاء،   تشـمل،  التعاون بني اللجـان الـثالث بسـبل    
تقـدمي  لدان وتعزيز تبادل املعلومات والتنسيق بشأن زيارات الب

املساعدة التقنية، وبشأن سائر املسائل اليت م اللجان الـثالث  
ــد اللجــان        ــه تزوي ــن اعتزام ــس أيضــا ع ــرب ال ــا. وأع مجيعه

ــق باــاالت    ــات تتعل ــام املشــترك   بتوجيه ــرض حمــل االهتم بغ
 .)٧( تنسيق جهودها على حنو أفضل

__________ 

ــرار  )٧(   ــرة)٢٠٠٨( ١٨٠٥ الق ، )٢٠٠٨( ١٨١٠ والقــرار ؛١٠ ، الفق
 ١٩٠٤ ؛ والقـرار ٣٥ ، الفقرة)٢٠٠٨( ١٨٢٢والقرار  ؛١٢ الفقرة

 .٤٣ ، الفقرة)٢٠٠٩(

ــالقرار     ــأة عمـــال بـ ــة املنشـ ) ٢٠٠١( ١٣٧٣اللجنـ
 بشأن مكافحة اإلرهاب

 ٢٨) املــؤرخ ٢٠٠١( ١٣٧٣القرار ، بــأنشــأ الــس  
جلنــة مكافحــة اإلرهــاب لرصــد تنفيــذ  ،٢٠٠١أيلول/ســبتمرب 

واسـعة مـن تـدابري     ةطائفالقرار، الذي طلب من البلدان تنفيذ 
مكافحة اإلرهاب يف أعقـاب اهلجمـات اإلرهابيـة الـيت وقعـت      

ــبتمرب  ١١يف  ــدة.   ٢٠٠١أيلول/ســــــ ــات املتحــــــ يف الواليــــــ
ــا،    ــس أيضـ ــأ الـ ــك، أنشـ ــافة إىل ذلـ ــراربوباإلضـ  ١٥٣٥ هقـ

ــانون الثاين/ينـــاير  ٣٠) املـــؤرخ ٢٠٠٤( ، املديريـــة ٢٠٠٤كـ
القـرارات املتعلقـة   تنفّذ كي التنفيذية للجنة مكافحة اإلرهاب ل

ــة وجتــري تقييمــات بواســطة      ــيت تتخــذها اللجن بالسياســات ال
ر تقـدمي املسـاعدة   لكل دولة من الـدول األعضـاء وتيسـ   ء ربااخل

 التقنية يف جمال مكافحة اإلرهاب إىل البلدان.

 ٢٠٠٩-٢٠٠٨خالل الفترة املستجدة التطورات   

) بشـأن  ٢٠٠١( ١٣٧٣اللجنة املنشأة عمـال بـالقرار     
 كافحة اإلرهابم

 يف، شـــدد الـــس،   ٢٠٠٩-٢٠٠٨خـــالل الفتـــرة    
، ٢٠٠٨آذار/مــــارس  ٢٠) املـــؤرخ  ٢٠٠٨( ١٨٠٥القـــرار  

أن اهلــدف األمســى للجنــة مكافحــة اإلرهــاب هــو كفالــة  علــى 
)، وأكـــد أمهيــة إجـــراء  ٢٠٠١( ١٣٧٣التنفيــذ التـــام للقــرار   

 لجنـة مكافحـة اإلرهـاب   لحوار مناسب بني املديرية التنفيذيـة  
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منــها قيــام الــدول  ألغــراضوالــدول األعضــاء واللجنــة نفســها 
األعضاء بوضع استراتيجيات تنفيذ ذات صلة، وشجع اللجنـة  

اجتماعــات مــع الــدول  واملديريــة التنفيذيــة علــى ترتيــب عقــد 
القــرار نفســه، أوعــز الــس إىل     يف . وبصــيغ شــىت   األعضــاء 

 ١٨٠٥ اللجنة أيضـا أن تقـدم تقريـرا سـنويا عـن تنفيـذ القـرار       
، مشـــــــفوعا ٢٠٠٨آذار/مـــــــارس  ٢٠) املـــــــؤرخ ٢٠٠٨(

عـــن طريـــق   ،أن تقـــدم إىل الـــس و وتوصـــياا مبالحظاـــا
يومـا   ١٨٠رئيسها، تقريرا شفويا مرة واحدة على األقل كـل  

شـجع  كمـا  املديريـة التنفيذيـة،   عمل و هاجممل عمل تعرض فيه
علـــى تقـــدمي إحاطـــات غـــري رمسيـــة إىل مجيـــع الـــدول الـــس 
 اء املهتمة.األعض

 املديرية التنفيذية للجنة مكافحة اإلرهاب  

) ٢٠٠٧( ١٧٨٧القرار بــــ ،الــــس ســــبق أن مــــدد  
ــؤرخ  ــمرب   ١٠املـ ــانون األول/ديسـ ــة   ٢٠٠٧كـ ــة املديريـ واليـ

ــىت   التنفيذ ــاب حـ ــة اإلرهـ ــة مكافحـ ــة للجنـ ــارس  ٣١يـ آذار/مـ
موجهــة  ٢٠٠٨شــباط/فرباير  ٧. ويف رســالة مؤرخــة ٢٠٠٨

أقرت جلنة مكافحة اإلرهـاب التغـيريات    ، )٨(لساإىل رئيس 
ــةُ   ــيت اقترحــت املديري ــا عــل    ال ــة إدخاهل ــقالتنفيذي ــها  طرائ عمل

 ١٧٨٧للطلــب الـوارد يف القــرار   اسـتجابة وخطتـها التنظيميــة  
. وأكـد  ٢٠٠٧كانون األول/ديسـمرب   ١٠) املؤرخ  ٢٠٠٧(

 ٢٠) املــؤرخ ٢٠٠٨( ١٨٠٥الـس تأييـده لـذلك يف القـرار     
 .٢٠٠٨آذار/مارس 

ــدتني     ــويتني جديــ ــة أولــ ــة التنفيذيــ ــددت املديريــ  وحــ
الــيت ألعمــال لألعماهلــا مهــا: (أ) مواصــلة تقــدمي الــدعم الــالزم 

بشــأن  جلنــة مكافحــة اإلرهــاب مــع الــدول األعضــاءتقــوم ــا 
أيلول/ســـبتمرب  ١٤املـــؤرخ  )٢٠٠٥( ١٦٢٤ تنفيـــذ القـــرار 

، مبـا  قـدراا تعزيـز  تلـك الـدول علـى     اليت ستسـاعد و، ٢٠٠٥
يف ذلك من خـالل تعمـيم أفضـل املمارسـات وتشـجيع تبـادل       
ــة     املعلومــات؛ (ب) املشــاركة مشــاركة نشــطة يف أعمــال فرق

__________ 

 .S/2008/80 الوثيقة انظر  )٨(  

ــاب واملن     ــال مكافحــة اإلره ــذ يف جم ــة بالتنفي ــل املعني ــأة العم ش
ــم      ــتراتيجية األمـ ــذها السـ ــاء يف تنفيـ ــدول األعضـ ــاعدة الـ ملسـ
املتحدة العاملية ملكافحة اإلرهاب. وباإلضافة إىل ذلك، اقتـرح  
املدير التنفيـذي أن تـويل املديريـة التنفيذيـة أولويـة أكـرب لثالثـة        

لتحقيـق  األمهية بالنسـبة  أنشطة إضافية أصبحت أنشطة حامسة 
ة التنفيذيــة. وتضــمنت تلــك   جممــل أهــداف اللجنــة واملديريــ   

األنشطة ما يلي: وضع استراتيجية شاملة للتعامل مع اجلهـات  
قـدراا مـع    وتوفيـق املاحنة العاملة يف ميدان مكافحة اإلرهـاب  

ــدان املســتفيدة؛   ــذ اســتراتيجية اتصــاالت  واحتياجــات البل تنفي
تتسم باملزيد من االستباقية وتستهدف الدول األعضاء بشـكل  

حداث آليات وممارسات جديدة لتعزيز التعـاون  استوأساسي؛ 
والتآزر بني املديرية التنفيذية وخرباء اللجنـتني املنشـأتني عمـال    

)، مبـــــــا يف ٢٠٠٤( ١٥٤٠) و ١٩٩٩( ١٢٦٧بـــــــالقرارين 
ذلــك يف ســياق فرقــة العمــل املعنيــة بالتنفيــذ يف جمــال مكافحــة 

دخلـــت تعـــديالت أيضـــا علـــى أســـاليب عمـــل  اإلرهـــاب. وأُ
التنفيذية وهيكلها التنفيذي، مبا يف ذلـك إنشـاء مخسـة    املديرية 

أفرقة تقنية ووحدتني أصغر حجماً، تشمل أفقيا البنية الرأسـية  
   .)٩(لثالث جمموعات جغرافية

) املــــؤرخ ٢٠٠٨( ١٨٠٥القرار بــــ ،لــــساومــــدد   
 ديريــــــة التنفيذيــــــة إىل، واليــــــة امل٢٠٠٨آذار/مــــــارس  ٢٠
ــمرب   ٣١ ــانون األول/ديسـ ــراء   ٢٠١٠كـ ــذلك إجـ ــرر كـ ، وقـ

ــول    ــت حبل ــه  ٣٠اســتعراض مؤق والنظــر  ٢٠٠٩حزيران/يوني
على حنو شامل يف عمل املديرية التنفيذية قبـل انتـهاء واليتـها.    
وحث الس املديرية التنفيذيـة، يف مجلـة أمـور، علـى تكثيـف      

دون اإلقليميـــة، وعلـــى  التعـــاون مـــع املنظمـــات اإلقليميـــة و   
تنفيـذ  لمواصلة تعزيز دورهـا يف تيسـري تقـدمي املسـاعدة التقنيـة      

بغيــة زيـادة قــدرات الـدول األعضــاء    )٢٠٠١( ١٣٧٣القـرار  
يف هــذا  احتياجاــاعلــى مكافحــة اإلرهــاب عــن طريــق تلبيــة  

 اال.  

__________ 

 .املرفق نفسه، املرجع  )٩(  
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، قــــدم رئــــيس اللجنــــة ٢٠٠٩حزيران/يونيــــه  ٤يف و  
بالنيابة تقريرا إىل الس كجزء من االستعراض املؤقـت للتقـدم   

 .)١٠(على املديرية التنفيذيةاملدخلة التغيريات  تنفيذاحملرز يف 

، يف إطـار البنـد   ٢٠٠٩تشرين الثـاين/نوفمرب   ١٦ويف   
، اعتمـد الـس بيانـا مـن     “احلالة فيما يتعلق بالعراق”املعنون 
رحب فيه بالزيارة اليت قام ا مسؤولون من األمـم   )١١(الرئيس

__________ 

  )١٠(  S/2009/289. 
  )١١(  S/PRST/2009/30. 

لعراق يف اآلونة األخرية إلجـراء مشـاورات أوليـة    املتحدة إىل ا
تتصل بأمن العراق وسيادته وشجع ما يبذلـه األمـني العـام مـن     

يف هــذا الصــدد، مبــا يف ذلــك إمكانيــة تيســري تقــدمي         جهــود 
    املساعدة التقنية من خالل املديرية التنفيذية. 

ــو   ــنص ٢٠و  ١٩رد يف اجلــدولني ي ــع  الكامــل ال جلمي
الـيت  اللجنة واملديرية التنفيذيـة  كل من لقة بوالية الفقرات املتع

  يف قرارات الس.أتت 

    
  ١٩اجلدول 

    ٢٠٠٩-٢٠٠٨والية، ال) بشأن مكافحة اإلرهاب: األحكام املتعلقة ب٢٠٠١( ١٣٧٣اللجنة املنشأة عمال بالقرار 
القرار أو املهمة الصـادر ـا تكليـف،    

  األحكام  حسب فئة املهام
    )٢٠٠٨( ١٨٠٥القرار     

    عامة مهام
١٣٧٣أن اهلدف األمسى للجنـة مكافحـة اإلرهـاب هـو كفالـة التنفيـذ التـام للقـرار         على يشدد   الوالية

يف دعـم اللجنـة   للجنة مكافحـة اإلرهـاب   ) ويشري إىل الدور احليوي للمديرية التنفيذية ٢٠٠١(
  )١ع بواليتها (الفقرة يف االضطال

لتوصـيات الـواردة يف اخلطـة التنظيميـة املنقحـة للمديريـة       ا يرحب بتأييد جلنة مكافحـة اإلرهـاب    
  )٣) ويؤكد تأييدها هلذه التوصيات (الفقرة S/2008/80التنفيذية (

    الرصد واإلنفاذ والتقييم
ــة وجلنــ       مناقشة التنفيذ ــة التنفيذي ــني املديري ــة إجــراء حــوار مناســب ب ــدول  يؤكــد أمهي ة مكافحــة اإلرهــاب وال

الدول األعضاء اسـتراتيجيات تنفيـذ ذات صـلة، ويشـجع اللجنـة      وضع منها  ألغراضاألعضاء، 
  ) ٥(الفقرة بصيغ شىت اجتماعات مع الدول األعضاء  واملديرية التنفيذية على ترتيب عقد

    تقدمي التقارير واإلعالم  
ــع إىل الدراســة         تقدمي التقارير ــة، ويتطل ــة التنفيذي ــذي للمديري ــدير التنفي ــدمها امل ــيت ق يرحــب أيضــا باإلحاطــة ال

لـى الصـعيد العـاملي، ويـوعز إىل جلنـة مكافحـة       ) ع٢٠٠١( ١٣٧٣االستقصائية عن تنفيذ القـرار  
  )٨(الفقرة  وتوصياا مبالحظاااإلرهاب أن تقدم تقريرا سنويا عن تنفيذ هذا القرار، مشفوعا 
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القرار أو املهمة الصـادر ـا تكليـف،    
  األحكام  حسب فئة املهام

يطلـب إىل جلنـة مكافحـة اإلرهـاب أن تقـدم إىل الـس، باإلضـافة إىل التقريـر املطلـوب منــها يف                
يومـا، عـن جممـل     ١٨٠، مرة واحدة على األقـل كـل   ، تقريرا شفويا، عن طريق رئيسها٨الفقرة 

التقـارير املقدمـة مـن    بحسـب االقتضـاء، بـاالقتران    دمـه،  عمل اللجنـة واملديريـة التنفيذيـة، وأن تق   
ــالقرار    ــة املنشــأة عمــال ب ــالقرار   ١٩٩٩( ١٢٦٧رئيســي اللجن ــة املنشــأة عمــال ب ١٥٤٠) واللجن

  )٩مجيع الدول األعضاء املهتمة (الفقرة تقدمي إحاطات غري رمسية إىل ويشجع على )، ٢٠٠٤(
    

  ٢٠اجلدول 
    ٢٠٠٩-٢٠٠٨املديرية التنفيذية للجنة مكافحة اإلرهاب: األحكام املتعلقة بالوالية، 

القرار أو املهمة الصـادر ـا تكليـف،    
  األحكام  حسب فئة املهام

    )٢٠٠٨( ١٨٠٥القرار     
    عامة مهام

١٣٧٣ة التنفيـذ التـام للقـرار    أن اهلدف األمسى للجنـة مكافحـة اإلرهـاب هـو كفالـ      على يشدد  الوالية
) ويشري إىل الـدور احليـوي للمديريـة التنفيذيـة يف دعـم اللجنـة يف االضـطالع بواليتـها         ٢٠٠١(

  )١(الفقرة 
سياسية خاصة يف إطار توجيـه السياسـات    بعثةيقرر أن تواصل املديرية التنفيذية العمل بوصفها   التمديد

، ٢٠١٠كــانون األول/ديســمرب  ٣١ة املنتهيــة يف الــذي تقــوم بــه جلنــة مكافحــة اإلرهــاب للفتــر
والنظر على حنو شـامل   ٢٠٠٩حزيران/يونيه  ٣٠ويقرر كذلك إجراء استعراض مؤقت حبلول 

  )٢انتهاء واليتها (الفقرة تاريخ يف عمل املديرية التنفيذية قبل 
    التنسيق

التنسيق مـع الكيانـات األخـرى (غـري     
  التابعة لألمم املتحدة)

ــة ودون       حيــث املدي ــة واإلقليمي ــع املنظمــات الدولي ــاون م ــف التع ــى تكثي ــة أيضــا عل ــة التنفيذي ري
١٣٧٣حتسـني قـدرات الـدول األعضـاء علـى التنفيـذ التـام للقـرار          بقصـد اإلقليمية ذات الصـلة  

  )٦) وتيسري تقدمي املساعدة التقنية (الفقرة ٢٠٠١(
ــات األمــم املتحــدة    التنســيق مــع كيان

  األخرى
ملشاركة على حنو فعال يف مجيع األنشطة ذات الصلة وتقدمي ا املديرية التنفيذيةاستعداد ب يرحب

الدعم هلا، يف إطار استراتيجية األمم املتحدة العاملية ملكافحة اإلرهاب، مبا يف ذلك ضـمن فرقـة   
منظومـة  نشـئت لضـمان تنسـيق جهـود     العمل املعنيـة بالتنفيـذ يف جمـال مكافحـة اإلرهـاب الـيت أُ      

بوجــه عــام، ويشــدد علــى أمهيــة اســتعدادها للقيــام  هاكافحــة اإلرهــاب واتســاقحــدة ملاألمــم املت
  )١١(الفقرة  بذلك
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القرار أو املهمة الصـادر ـا تكليـف،    
  األحكام  حسب فئة املهام

    الرصد واإلنفاذ والتقييم    
تعزيــز دورهــا يف تيســري تقــدمي املســاعدة التقنيــة يف تنفيــذ  حيــث املديريــة التنفيذيــة علــى مواصــلة   تيسري تقدمي املساعدة التقنية

اإلرهـاب عـن طريـق     يف حماربـة زيـادة قـدرات الـدول األعضـاء     دف ) ٢٠٠١( ١٣٧٣القرار 
  )٤(الفقرة مكافحة اإلرهاب جمال  يف احتياجااتلبية 

منـها  ألغـراض الدول األعضاء، لجنة واليؤكد أمهية إجراء حوار مناسب بني املديرية التنفيذية و  مناقشة التنفيذ
الدول األعضاء بوضع استراتيجيات تنفيذ ذات صلة، ويشـجع اللجنـة واملديريـة التنفيذيـة      وضع

  ) ٥(الفقرة بصيغ شىت اجتماعات مع الدول األعضاء  على ترتيب عقد
زم إىل جلنة مكافحـة اإلرهـاب يف عملـها    يشجع املديرية التنفيذية على مواصلة تقدمي الدعم الال  مساعدة الدول يف االمتثال للتدابري

ــذ الشــامل للقــرار     ــدول األعضــاء ســعيا إىل التنفي ) علــى النحــو املــبني يف  ٢٠٠٥(١٦٢٤مــع ال
  )٧ك القرار (الفقرة لمن ذ ٦ الفقرة

    تقدمي التقارير واإلعالم  
ــة        تقاريرتقدمي ال ــع إىل الدراسـ ــة، ويتطلـ ــة التنفيذيـ ــذي للمديريـ ــدير التنفيـ ــدمها املـ ــيت قـ ــة الـ ــب باإلحاطـ يرحـ

لجنــة أن العلــى الصــعيد العــاملي، ويــوعز إىل   )٢٠٠١( ١٣٧٣االستقصــائية عــن تنفيــذ القــرار  
  )٨(الفقرة  وتوصياا مبالحظااتقدم تقريرا سنويا عن تنفيذ هذا القرار، مشفوعا 

S/PRST/2009/30
(أ)
       

    الرصد واإلنفاذ والتقييم
ا مسـؤولون مـن األمـم املتحـدة إىل العـراق يف اآلونـة األخـرية        لس بالزيارة اليت قام ـ ايرحب   تيسري تقدمي املساعدة التقنية

مـا يبذلـه األمـني العـام مـن       أمن العراق وسيادته. ويشجع الـس شأن إلجراء مشاورات أولية ب
املديريــة  عــن طريـق  مبـا يف ذلــك إمكانيـة تيســري تقـدمي املســاعدة التقنيـة     يف هـذا الصــدد،  جهـود 

  التنفيذية (الفقرة السابعة)
  

  .“احلالة فيما يتعلق بالعراق”اعتمد يف إطار البند املعنون   (أ)  
    

 )٢٠٠٤( ١٥٤٠اللجنة املنشأة عمال بالقرار   

نيســـان/أبريل  ٢٨) املـــؤرخ ٢٠٠٤( ١٥٤٠القرار بـــ  
ــس األمــن ٢٠٠٤ ــةً    ، أنشــأ جمل ــان جلن ــدا عام ــة م ــرة أولي  لفت

قـوم مجيـع الـدول    لرصد تنفيذ القرار الذي قرر فيه الس أن ت
الكيميائيـة  ونع انتشـار األسـلحة النوويـة    ملبوضع ضوابط حملية 

البيولوجيــة ووســائل إيصــاهلا، مبــا يف ذلــك وضــع ضــوابط       و
 مالئمة على ما يتصل بذلك من مواد.

 ٢٠٠٩-٢٠٠٨خالل الفترة  املستجدة التطورات  

ــة مبوجــب القــرا      ــة اللجن ر كــان الــس قــد مــدد والي
ملـــــدة  ٢٠٠٦نيســـــان/أبريل  ٢٧) املـــــؤرخ ٢٠٠٦( ١٦٧٣
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نيسـان/أبريل   ٢٥. ويف ٢٠٠٨نيسان/أبريل  ٢٧عامني، حىت 
) الــذي ٢٠٠٨( ١٨١٠، اختــذ جملــس األمــن القــرار    ٢٠٠٨

د مبوجبــه واليــة اللجنــة ملــدة ثــالث ســنوات، مــع مواصــلة  مــد
، ٢٠١١نيســان/أبريل  ٢٥تقــدمي املســاعدة مــن اخلــرباء، حــىت 

ــن  و ــد مــ ــدجأكــ ــرارين  يــ ــداف القــ )  ٢٠٠٤( ١٥٤٠د أهــ
علـــى مواصـــلة تعزيـــز    )، وحـــث اللجنـــةَ ٢٠٠٦( ١٦٧٣ و

دورها يف تيسري تقـدمي املسـاعدة التقنيـة بسـبل منـها املشـاركة       
ــني بنشــاط يف  ــق ب عــروض املســاعدة وطلباــا، مؤكــدا    التوفي

الــيت تقتضــي منــها العمــل كغرفــة مقاصــة.      بــذلك وظيفتــها  
ن تنظـر يف إجـراء اسـتعراض شـامل     وطلب الس إىل اللجنة أ

ــرار   ــة تنفيــــذ القــ )، وقــــرر أن تواصــــل ٢٠٠٤( ١٥٤٠حلالــ
) ٢٠٠٤( ١٥٤٠جهودهــا لتعزيــز تنفيــذ مجيــع الــدول للقــرار 

 ها.بالكامل من خالل برنامج عمل

مــن  م واألصــون الســال  ”وفيمــا يتعلــق بالبنــد املعنــون      
، اختــذ الــس “الــدوليني: منــع االنتشــار ونــزع الســالح النــووي

، ٢٠٠٩أيلول/ســـبتمرب   ٢٤) املـــؤرخ ٢٠٠٩( ١٨٨٧القـــرار 

  ١٥٤٠لقرار ا الدول األعضاء تنفيذضرورة جمددا الذي أكد فيه 
ــذا كــامال ) ٢٠٠٤( ــة. ورحــب   تنفي ودعاهــا للتعــاون مــع اللجن

 يات التمويل القائمةستخدام آلالداعية الالس بتوصيات اللجنة 
، ورحــب أيضــا باالســتعراض الشـــامل    علــى حنــو أكثــر فعاليـــة   

 ).٢٠٠٤( ١٥٤٠حلالة تنفيذ القرار  املرتقب

 ١٨١٠وبنــاء علــى طلــب الــس الــوارد يف القــرار        
الــة ) بــأن تنظــر اللجنــة يف إجــراء اســتعراض شــامل حل٢٠٠٨(

)، عقدت اللجنة جلسة مفتوحـة  ٢٠٠٤( ١٥٤٠تنفيذ القرار 
ــأن ــذا املوضـــوع  بشـ ــدت هـ ــن  امتـ أيلول/ســـبتمرب إىل  ٣٠مـ

ــوبر   ٢ شــهدت مشــاركة واســعة  و ٢٠٠٩تشــرين األول/أكت
مـــن الـــدول األعضـــاء واملنظمـــات الدوليـــة واإلقليميـــة ودون  

 .)١٢(اإلقليمية والكيانات األخرى

جلميـع الفقـرات    امـل الك الـنص  ٢١رد يف اجلـدول  يو  
 يف قرارات الس.اليت أتت املتعلقة بوالية اللجنة 

__________ 

     .S/2009/432 انظر  )١٢(  
   ٢١اجلدول 

    ٢٠٠٩-٢٠٠٨: األحكام املتعلقة بالوالية، )٢٠٠٤( ١٥٤٠اللجنة املنشأة عمال بالقرار 
القرار أو املهمة الصـادر ـا تكليـف،    

  األحكام  حسب فئة املهام
    )٢٠٠٨( ١٨١٠القرار     

    عامة مهام
يقرر متديد والية اللجنة لفترة ثالث سنوات، مع اسـتمرار تقـدمي املسـاعدة مـن جانـب اخلـرباء،         التمديد

  )٦(الفقرة  ٢٠١١نيسان/أبريل  ٢٥إىل 
    التنسيق

التنسيق مـع الكيانـات األخـرى (غـري     
  التابعة لألمم املتحدة)

  يقرر أن:
على املشاركة النشطة مع الدول واملنظمات الدولية واإلقليمية ودون اإلقليمية ذات الصلة يشجع اللجنة 

) والتواصـل  ٢٠٠٤( ١٥٤٠القـرار   يشـملها الـيت   اـاالت لتعزيز تبادل اخلربات والدروس املسـتفادة يف  
  (د)) ١١) (الفقرة ٢٠٠٤( ١٥٤٠معها بشأن مدى توافر الربامج اليت قد تيسر تنفيذ القرار 
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القرار أو املهمة الصـادر ـا تكليـف،    
  األحكام  حسب فئة املهام

واملنظمات الدوليـة واإلقليميـة ودون    املهتمةيطلب إىل اللجنة أن توفر فرصا للتفاعل مع الدول       
  )(هـ) ١١) (الفقرة ٢٠٠٤( ١٥٤٠اإلقليمية ذات الصلة لتعزيز تنفيذ القرار 

    الرصد واإلنفاذ والتقييم
يشجع مجيع الدول الـيت قـدمت تلـك التقـارير علـى أن تـوفر، يف أي وقـت أو بنـاء علـى طلـب             مساعدة الدول يف االمتثال للتدابري

  )٣) (الفقرة ٢٠٠٤( ١٥٤٠لقرار ا هااللجنة، معلومات إضافية عن تنفيذ
الـدول علـى أن تعـد علـى أسـاس طـوعي خطـط عمـل مـوجزة، مبسـاعدة اللجنـة،             مجيعيشجع   

)، ٢٠٠٤( ١٥٤٠وخططهـا لتنفيـذ األحكـام الرئيسـية للقـرار       أولويااحسب االقتضاء، حتدد 
  )٤وأن تقدم تلك اخلطط إىل اللجنة (الفقرة 

أن ت للمســاعدة علــى أن حتيلــها إىل اللجنــة، ويشــجعها علــى   يشــجع الــدول الــيت لــديها طلبــا   
وحيــث الــدول واملنظمــات الدوليــة   ،ملســاعدةطلبــات امنــوذج اللجنــة للــذلك الغــرض ســتخدم ت

ــول       ــة حســب االقتضــاء حبل ــغ اللجن ــى أن تبل ــة عل ــة ودون اإلقليمي ــه  ٢٥واإلقليمي حزيران/يوني
ــيت ميكــن أن تقــدم فيهــا املســاعدة    ٢٠٠٨ ــدول وبتلــك املنظمــات   ،باــاالت ال إن  ويهيــب بال

حزيران/يونيــه  ٢٥حبلــول أن تفعــل ذلــك  جهــة اتصــال معنيــة باملســاعدة باســم للجنــة تبلــغ ا مل
  )٥(الفقرة  ٢٠٠٨

ــرر أن    ــى يق ــة عل ــف تواصــل أن اللجن ــدول   تكثي ــع ال ــذ مجي ــز تنفي ــا لتعزي ــرار ا جهوده ١٥٤٠لق
علومـات عـن حالـة تنفيـذ الـدول      امل عيشمل مج ها الذي) بالكامل من خالل برنامج عمل٢٠٠٤(
الـذي يعـاجل،   جوانبه والـدعوة واحلـوار واملسـاعدة والتعـاون، و     من مجيع) ٢٠٠٤( ١٥٤٠لقرار ا

٣من ذلك القـرار وكـذلك يف الفقـرة     ٢و  ١مجيع اجلوانب املذكورة يف الفقرتني  بوجه خاص،
احلـدود وجهـود إنفـاذ القـانون،      لىالسيطرة ع(ج)  اليت تشمل (أ) املساءلة، (ب) احلماية املادية،

(د) الضوابط الوطنية على الصادرات والشحنات العابرة، مبا يف ذلك الضوابط على توفري األموال 
  ) ١٠واخلدمات من قبيل توفري التمويل لتلك الصادرات والشحنات العابرة (الفقرة 

املتعلقـة   احتياجاـا د وتلبيـة  حيث اللجنة على تشجيع التربعات املالية ملساعدة الدول علـى حتديـ    
) وعلى االستفادة الكاملة من تلك التربعات، ويطلب إىل اللجنـة  ٢٠٠٤( ١٥٤٠بتنفيذ القرار 

أكثـر فعاليـة، وأن تقـدم     هاوجعلـ القائمـة  آليـات التمويـل    بتطـوير أن تنظر يف اخليـارات املتعلقـة   
٢٠٠٨كـانون األول/ديسـمرب    ٣١تقريرا إىل الس بشـأن نظرهـا يف املسـألة يف موعـد أقصـاه      

  )١٣(الفقرة 
  يقرر أن:  مناقشة تنفيذ التدابري

اإلضافية من أجـل تنفيـذ    اإجراءا يشجع على مواصلة احلوار اجلاري بني اللجنة والدول بشأن
  (أ)) ١١) بالكامل وبشأن املساعدة التقنية الالزمة واملعروضة (الفقرة ٢٠٠٤( ١٥٤٠القرار 
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القرار أو املهمة الصـادر ـا تكليـف،    
  األحكام  حسب فئة املهام

اإلقليمـي   يندعوة واملشـاركة فيهـا علـى الصـعيد    للن تواصل تنظيم مناسبات يطلب إىل اللجنة أ      
١٥٤٠لقـرار  ا تنفيـذ الـدول  ل اودون اإلقليمي، وحسب االقتضاء، على الصـعيد الـوطين، تعزيـز   

  (ب)) ١١) (الفقرة ٢٠٠٤(
  يقرر أن:  تيسري تقدمي املساعدة التقنية

)، ٢٠٠٤( ١٥٤٠اعدة التقنية لتنفيذ القرار يف تيسري املس هاحيث اللجنة على مواصلة تعزيز دور
اسـتخدام منـاذج    عـن طريـق   وطلباـا بسـبل منـها املشـاركة النشـطة يف مواءمـة عـروض املسـاعدة        

  (ج)) ١١املساعدة أو خطط العمل أو املعلومات األخرى اليت تتلقاها اللجنة (الفقرة 
    تقدمي التقارير واإلعالم

أو الـيت   اختـذا ميع الدول اليت مل تقـدم بعـد أول تقريـر هلـا عـن اخلطـوات الـيت        هيب مرة أخرى جبي  تقدمي التقارير
  )٢) أن توايف اللجنة بذلك التقرير دون تأخري (الفقرة ٢٠٠٤( ١٥٤٠ا تنفيذا للقرار تعتزم اختاذه

١٦٧٣مـن القـرار    ٦يطلب إىل اللجنة أن تكمل تقريرها على النحو املنصوص عليه يف الفقـرة    
متوز/يوليـه   ٣١لس يف أقرب وقت ممكن شـريطة أال يتجـاوز ذلـك    ا) وأن تقدمه إىل ٢٠٠٦(

  )٧(الفقرة  ٢٠٠٨
) ٢٠٠٤( ١٥٤٠يطلب إىل اللجنة أيضا أن تنظر يف إجراء استعراض شامل حلالة تنفيـذ القـرار     

ــرا عــن نظرهــا يف املســألة يف موعــد أقصــاه      ــاير   ٣١وأن تقــدم إىل الــس تقري كــانون الثاين/ين
  )٨(الفقرة  ٢٠٠٩

كـانون الثاين/ينـاير   شـهر  قبل ايـة   ابرنامج عمل سنويم إىل الس تقدأن للجنة على ا يقرر أن  
  )٩من كل عام (الفقرة 

عن طريق  )٢٠٠٤( ١٥٤٠االمتثال للقرار  عنتقدم إىل الس تقريرا أن اللجنة على يقرر أن   
  )١٤(الفقرة  ٢٠١١نيسان/أبريل  ٢٤ ال يتجاوزتنفيذ متطلباته يف موعد 

    (أ))٢٠٠٩( ١٨٨٧القرار 
    إجرائيةمهام 

جلنة جملس األمن املنشـأة عمـال بـالقرار     ٢٠٠٩يرحب بالتوصيات اليت أصدرا يف آذار/مارس   التمويل
اسـتخدام آليـات التمويـل القائمـة، مبـا يف ذلـك النظـر يف إنشـاء          ) لزيادة فعالية٢٠٠٤( ١٥٤٠

) ٢٠٠٤( ١٥٤٠صــندوق للتربعــات، ويؤكــد التزامــه بتشــجيع تنفيــذ الــدول األعضــاء للقــرار   
  )٢٢تنفيذا تاما عن طريق كفالة الدعم الفعال واملستدام ألنشطة اللجنة (الفقرة 
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القرار أو املهمة الصـادر ـا تكليـف،    
  األحكام  حسب فئة املهام

ــد تأي  االستعراض الشامل     ــذ الــدول  يــكعي ــع  ٢٠٠٤( ١٥٤٠األعضــاء للقــرار د ضــرورة تنفي ــة من ــذا تامــا، بغي ) تنفي
مـن غـري الـدول مـن احلصـول علـى أسـلحة الـدمار الشـامل واملـواد املتصـلة ـا             الفاعلـة  اجلهات 

هيـب  القـرار، وي ذلـك  ووسائل إيصاهلا أو املساعدة على ذلـك أو متويلـه، علـى النحـو احملـدد يف      
وكالـة الدوليـة للطاقـة الذريـة، مبـا يف ذلـك تقـدمي        مـع اللجنـة وال   مـة الدول األعضـاء التعـاون   ب

)، ويرحـب يف هـذا السـياق    ٢٠٠٤( ١٥٤٠املساعدة، بناء على طلبهما، لتنفيذ أحكـام القـرار   
هيــب ) بغيــة زيــادة فعاليتــه، وي٢٠٠٤( ١٥٤٠باالســتعراض الشــامل املقبــل حلالــة تنفيــذ القــرار 

  )٢٣قرة ميع الدول املشاركة بنشاط يف هذا االستعراض (الفجب
  

  “.صون السالم واألمن الدوليني: منع االنتشار ونزع السالح النووي”اعتمد يف إطار البند املعنون   (أ)  
    

    األفرقة العاملة - ثانيا 
   مالحظة  
مـــن األفرقـــة  عـــددظـــل ، ٢٠٠٩-٢٠٠٨الفتـــرة  يف  

ــة   . قائمــاً املخصصــة التابعــة لــس األمــن والعاملــة غــري الرمسي
بالنســبة للجــان، تألفــت األفرقــة العاملــة مــن احلــال كمــا هــو و

 لس اخلمسة عشر مجـيعهم، وعـا يف   أعضاء اقـدت اجتماعا
جلسات خاصة، ما مل يتقرر خالف ذلك، واتهـا  خذت قرارات

 بتوافق اآلراء.  

العامـل غـري الرمسـي املعـين      هذه األفرقة الفريق تومشل  
ــ ــق العامــل غــري    بالوث ــة األخــرى، والفري ائق واملســائل اإلجرائي

الرمسي املعين بـاحملكمتني اجلنـائيتني الـدوليتني، والفريـق العامـل      
املعين بعمليات حفظ السالم، والفريق العامل املخصص املعـين  

ها، والفريق العامل املنشـأ  مبنع نشوب الرتاعات يف أفريقيا وحلِّ

الفريــــق العامــــل املعــــين  )، و٢٠٠٤( ١٥٦٦عمــــال بــــالقرار 
باألطفــال والــرتاع املســلح. ويف حــني أنشــئ معظــم األفرقــة       

 ال تتطلـــب  مفتوحـــة العاملـــة علـــى أســـاس واليـــة بالتـــايل أي
الفريـــق العامـــل املخصـــص املعـــين مبنـــع نشـــوب فـــإن جتديـــد، 

هـا، الـذي أنشـئ يف البدايـة ملـدة سـنة       الرتاعات يف أفريقيا وحلِّ
ــد وال  ،)١٣(واحــدة ــريت  جــرى متدي ــه مــرتني لفت ســنة واحــدة  يت

كــانون  ٣١و  ٢٠٠٩كــانون األول/ديســمرب  ٣١يف يان تنتــه
           .)١٤(على التوايل ٢٠١٠األول/ديسمرب 

عـن إنشـاء األفرقـة     امـوجز  عرضـا  ٢٢ويقدم اجلدول   
  العاملة غري الرمسية واملخصصة ووالياا.

__________ 

 .S/2002/207 انظر  )١٣(  
     .S/2009/650 و S/2008/795 انظر  )١٤(  
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  ٢٢اجلدول 
    األفرقة العاملة غري الرمسية واملخصصة

  الرئاسة  الوالية  تاريخ اإلنشاء  اسم الفريق العامل

الفريـــق العامـــل غـــري الرمســـي املعـــين         
  بالوثائق واملسائل اإلجرائية األخرى

ــه   ١٩٩٣أنشـــــــئ يف حزيران/يونيـــــ
  (دون اختاذ قرار رمسي)

نــــاول املســــائل املتعلقــــة بالوثــــائق واملســــائل      ت
  اإلجرائية األخرى

  ) ٢٠٠٨بنما (
  )٢٠٠٩ليابان (

الفريـــق العامـــل غـــري الرمســـي املعـــين 
  الدوليتني   اجلنائيتني باحملكمتني

بنــاء  ٢٠٠٠يف حزيران/يونيــه أنشــئ 
على اقتراح أعضاء الس يف اجللسـة  

 حزيـــــران/ ٢٠املعقـــــودة يف  ٤١٦١
(دون اختـــــاذ قــــــرار   ٢٠٠٠يونيـــــه  
  رمسي)

ل مســـألة حمـــددة تتعلـــق بالنظـــام األساســـي تنـــاو
كُلـف  وللمحكمة الدولية ليوغوسالفيا السـابقة؛  

الحقــا بتنــاول مســائل (قانونيــة) أخــرى تتعلــق      
  أ)(باحملكمتني

  )٢٠٠٨بلجيكا (
  ) ٢٠٠٩النمسا (

الفريق العامل املعين بعمليـات حفـظ   
  السالم

ــئ يف  ــاير   ٣١أنشــ ــانون الثاين/ينــ كــ
٢٠٠١ )S/PRST/2001/3(  

معاجلة املسائل العامة املتعلقة حبفـظ السـالم ذات   
الصــلة مبســؤوليات الــس، وكــذلك اجلوانــب     
التقنيـــة لفـــرادى عمليـــات حفـــظ الســـالم، دون  

ــة اخل   ــاص اللجنــ ــاس باختصــ ــة  املســ ــة املعنيــ اصــ
  بعمليات حفظ السالم

  )٢٠٠٨ندونيسيا (إ
  )٢٠٠٩اليابان (

        ة معنــد االقتضــاء، التمــاس آراء البلــدان املســاه
بقوات بوسائل منها عقد اجتماعات بني الفريـق  

 مة بقــوات، كــي تؤخــذ  العامــل والبلــدان املســاه
  هذه اآلراء يف االعتبار من جانب الس

  

الفريق العامـل املخصـص املعـين مبنـع     
  هاأفريقيا وحلِّنشوب الرتاعات يف 

ــارس   ــئ يف آذار/مـــــــ  ٢٠٠٢أنشـــــــ
)S/2002/207 ؛ وجــــــددت واليتــــــه(

ــدة حـــىت     ــنة واحـ ــدا سـ ــرات مـ لفتـ
 ٢٠١٠كـــانون األول/ديســـمرب    ٣١

بواســطة مــذكرات مــن رئــيس جملــس 
 ،S/2004/1031 و ،S/2003/1183األمــن (

 ،S/2007/6 و   ،S/2005/814 و
 ،S/2008/795 و    ،S/2007/771 و
  )S/2009/650  و

تنفيذ التوصيات الواردة يف البيـان الرئاسـي    رصد
S/PRST/2002/2 بيانــات رئاســية مــا ســبقه مــن و

يف أفريقيـا   مبنع نشـوب الرتاعـات   تعلقتوقرارات 
  ها  وحلِّ

  )٢٠٠٨جنوب أفريقيا (
  )٢٠٠٩أوغندا (

اقتراح توصيات بشـأن تعزيـز التعـاون بـني جملـس          
األمن والس االقتصادي واالجتماعي، وكـذلك  
  مع وكاالت األمم املتحدة األخرى املعنية بأفريقيا

  

القيــام، بوجــه خــاص، بدراســة املســائل اإلقليميــة     
 مجيــع الرتاعــات، الــيت هلــا واملســائل املطروحــة يف

ــع نشــوب      ــس يف جمــال من ــى عمــل ال ــأثري عل ت
  هاالرتاعات يف أفريقيا وحلِّ

  

اقتراح توصيات إىل جملس األمـن لتعزيـز التعـاون        
بني األمـم املتحـدة واملنظمـات اإلقليميـة (منظمـة      

واملنظمــات دون اإلقليميــة  (ب)الوحــدة األفريقيــة)
  هاوحلِّيف جمال منع نشوب الرتاعات 
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  الرئاسة  الوالية  تاريخ اإلنشاء  اسم الفريق العامل

ــالقرار           الفريــق العامــل املنشــأ عمــال ب
٢٠٠٤( ١٥٦٦ (     

تشـــرين األول/أكتـــوبر   ٨أنشـــئ يف 
  ))٢٠٠٤( ١٥٦٦(القرار  ٢٠٠٤

النظــر يف وضــع توصــيات وتقــدميها إىل الــس     
ى فرض علــفيمــا يتعلــق بالتــدابري العمليــة الــيت ســت

األفـــراد واجلماعـــات والكيانـــات الضــــالعني يف    
األنشـــطة اإلرهابيـــة أو املـــرتبطني ـــا، مـــن غـــري 
األفـــراد واجلماعـــات والكيانـــات املـــدرجني يف    

 ١٢٦٧قـــوائم اللجنــــة املنشــــأة عمــــال بــــالقرار  
) بشأن تنظيم القاعدة وحركـة الطالبـان   ١٩٩٩(

وما يرتبط ما من أفراد وكيانـات، مبـا يف ذلـك    
يعـد مالئمـا مـن إجـراءات أكثـر فعاليـة       وضع ما 

أو التسـليم،   احملاكمـة لتقدميهم للعدالة عن طريـق  
املالية، ومنع حتركام عرب أقـاليم   أصوهلموجتميد 

ــواع    الــدول األعضــاء، ومنــع تزويــدهم جبميــع أن
األسلحة والعتاد، وكذلك فيما يتعلق بـإجراءات  

  تنفيذ تلك التدابري  

  )٢٠٠٨كرواتيا (
  )٢٠٠٩كرواتيا (

النظــر يف إمكانيــة إنشــاء صــندوق دويل لتعــويض     
ــة وأســرهم، ميكــن أن     ضــحايا األعمــال اإلرهابي

تكـون جزئيـا   تقـد  الـيت   ميول عن طريق التربعات
ــة  صــادرة مــن األصــول امل مــن املنظمــات اإلرهابي

ــها، و    ــى رعايتـ ــائمني علـ ــائها والقـ ــدمي وأعضـ تقـ
  توصياته ذا الشأن إىل الس

  

ــال    ــين باألطفــ ــل املعــ ــق العامــ الفريــ
        والرتاع املسلح 

ــه  ٢٦أنشــــــئ يف   ٢٠٠٥متوز/يوليــــ
  ))٢٠٠٥( ١٦١٢(القرار 

ــة     ــالغ املعني ــة الرصــد واإلب ــارير آلي اســتعراض تق
  املسلحة والرتاعاتمبسألة األطفال 

  )٢٠٠٨فرنسا (
  )٢٠٠٩املغرب (

اسـتعراض التقـدم احملــرز يف وضـع وتنفيـذ خطــط         
ــرارين    ــة يف القـ ــل املطلوبـ ) ٢٠٠٤( ١٥٣٩العمـ

  )٢٠٠٥( ١٦١٢ و

  

النظــر يف املعلومــات األخــرى ذات الصــلة الــيت         
م إليهتقد  

  

تقدمي توصيات إىل الـس بشـأن التـدابري املمكـن         
اختاذهـــا لتعزيـــز محايـــة األطفـــال املتضـــررين مـــن  
الرتاعــات املســلحة، مبــا يف ذلــك بتقــدمي توصــيات 

املناسب إسنادها إىل بعثات حفظ  الوالياتبشأن 
  السالم وتوصيات فيما يتعلق بأطراف الرتاع

  

، إىل هيئات أخـرى  توجيه طلبات، عند االقتضاء    
داخــل منظومــة األمــم املتحــدة الختــاذ إجــراءات   

  دعما لتنفيذ القرار، وفقا لوالية كل منها

  

  
فريق العامل غري الرمسي كل ما يلـزم مـن مسـاعدة، مبـا يف     ) ن تقدم إىل الS/PRST/2008/47طلب الس إىل األمانة العامة يف بيان رئاسي (  (أ)  

  ذلك خدمات الترمجة الشفوية بلغات العمل الست للمجلس.
  .٢٠٠٢متوز/يوليه  ٩، مل تعد منظمة الوحدة األفريقية قائمة، ونشأ االحتاد األفريقي خلفا هلا يف ٢٠٠٢متوز/يوليه  ٨يف   (ب)  
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    هيئات التحقيق - ثالثا 
    مالحظة  
، مت إــاء هيئــة حتقيــق ٢٠٠٩ و ٢٠٠٨خــالل عــامي   

واحدة هي جلنة التحقيق الدولية املستقلة، يف أعقاب بدء عمـل  
احملكمــة اخلاصــة للبنــان. وأذن جملــس األمــن أيضــاً بإنشــاء جلنــة  

ــاب      ــال رئيســة وزراء باكســتان الس ــا يتصــل باغتي ــة فيم قة، دولي
  . ٢٠٠٧كانون األول/ديسمرب  ٢٧احملترمة بينظري بوتو، يف 

    جلنة التحقيق الدولية املستقلة    -ألف 
ــالقرار      أنشــأ الــس جلنــة التحقيــق الدوليــة املســتقلة ب
ــؤرخ ٢٠٠٥( ١٥٩٥ اعدة ، ملســ٢٠٠٥نيســان/أبريل  ٧) امل

الســلطات اللبنانيــة يف التحقيقــات الــيت جتريهــا بشــأن مجيــع       
ــق احلريــري       ــيس وزراء لبنــان الســابق رفي ــال رئ ــب اغتي جوان

، مبـا يف  ٢٠٠٥شـباط/فرباير   ١٤آخرين يف بـريوت يف   ٢٢ و
ذلـــك املســـاعدة علـــى حتديـــد هويـــة اجلنـــاة وداعمـــي عمليـــة  

  االغتيال ومدبريها واملتواطئني معهم.  
  ٢٠٠٩-٢٠٠٨ستجدة خالل الفترة التطورات امل  

ــراره     ــدد الـــس، يف قـ ــبق أن مـ ) ٢٠٠٧( ١٧٤٨سـ
ــؤرخ  ــارس  ٢٧املـــ ــىت   ٢٠٠٧آذار/مـــ ــة حـــ ــة اللجنـــ ، واليـــ

. ومــن خــالل تبــادل للرســائل بــني ٢٠٠٨حزيران/يونيــه  ١٥
 كـانون الثـاين/   ٣١ و ٣٠األمني العام ورئيس الـس بتـاريخ   

، أذن الس للجنـة بتقـدمي املسـاعدة يف التحقيـق     ٢٠٠٨يناير 
لي اللبنانيـة،  يف مقتل الرائد وسام عيـد مـن قـوى األمـن الـداخ     

وكـــذلك الرقيـــب أول أســـامة مرعـــب ومـــدنيني آخـــرين، يف 
  .  )١٥(أعقاب الطلب املقدم من لبنان

__________ 

  )١٥(  S/2008/60  وS/2008/61 .  

ويف وقت الحق، مـدد الـس مـرتني الواليـة املسـندة        
حزيران/يونيـه   ٢) املؤرخ ٢٠٠٨( ١٨١٥إىل اللجنة، بالقرار 

 كـانون األول/  ١٧) املـؤرخ  ٢٠٠٨( ١٨٥٢والقرار  ٢٠٠٨
كـــانون  ٣١. واســـتمر التمديـــد األول حـــىت ٢٠٠٨ديســـمرب 

. وبعــد االتفــاق علــى أن تبــدأ احملكمــة  ٢٠٠٨األول/ديســمرب 
وأن تواصــل  ٢٠٠٩آذار/مــارس  ١اخلاصــة للبنــان أعماهلــا يف 

التحقيقات وجتري احملاكمات ملن تعتربهم اللجنـة مشـتبها ـم    
ــرية يف     ــرة أخـ ــة ملـ ــة اللجنـ ــدد الـــس واليـ ــتفجريات، مـ يف الـ

.٢٠٠٩/فرباير شباط  ٢٨
 )١٦(  .  

ــرد يف اجلــدول     ــنص الكامــل لكــل الفقــرات    ٢٣وي ال
  املتصلة بوالية اللجنة اليت أتت يف قرارات الس.

__________ 

ــالقرار   )١٦(   ، أنشــــأ ٢٠٠٧أيار/مــــايو  ٣٠) املــــؤرخ ٢٠٠٧( ١٧٥٧بــ
ــى    الــس احمل ــة القضــائية عل ــان وأســند إليهــا الوالي كمــة اخلاصــة للبن

شــباط/فرباير  ١٤األشــخاص املســؤولني عــن اهلجــوم الــذي وقــع يف 
وأدى إىل مقتل رئيس الوزراء اللبناين السابق رفيـق احلريـري    ٢٠٠٥

وإىل مقتل أو إصابة أشخاص آخرين. واتفق على أن يكون التحقيـق  
ليــة املســتقلة نقطــة انطــالق ألعمــال الــذي أجرتــه جلنــة التحقيــق الدو

). ٨، الفقـــرة S/2006/893مكتــب املـــدعي العــام للمحكمـــة (انظــر    
ــالقرار  ــؤرخ ٢٠٠٨( ١٨٥٢وبــ ــمرب  ١٧) املــ ــانون األول/ديســ كــ

، أحاط الس علمـا بـإعالن األمـني العـام أن احملكمـة باتـت       ٢٠٠٨
ن (الفقرة الرابعة مـ  ٢٠٠٩آذار/مارس  ١جاهزة متاما لبدء عملها يف 

، ٢٠٠٨كـانون األول/ديســمرب   ١٨الديباجـة). ويف رسـالة مؤرخــة   
أبلـــغ األمـــني العـــام الـــس بقـــراره أن تبـــدأ احملكمـــة عملـــها يف        

)، وقـــد أحـــاط الـــس علمـــا  S/2008/824( ٢٠٠٩آذار/مـــارس   ١
 ٢٠٠٨كــانون األول/ديســمرب  ٢٩بـذلك القــرار يف رســالة مؤرخـة   

)S/2008/825 .(  
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  ٢٣اجلدول 
      ٢٠٠٩-٢٠٠٨نة التحقيق الدولية املستقلة: األحكام املتعلقة بالوالية، جل

 القرار أو املهمة الصـادر ـا تكليـف،   
  األحكام  حسب فئة املهام

    )٢٠٠٨( ١٨١٥القرار     
    عامة مهام

، ويعلــن اســتعداده إلــاء ٢٠٠٨كــانون األول/ديســمرب  ٣١يقــرر أن ميــدد واليــة اللجنــة حــىت   لتمديدا
  )٢الوالية قبل ذلك التاريخ مىت أفادت اللجنة بأا أمتت تنفيذ واليتها (الفقرة 

    تقدمي التقارير واإلعالم
ن التقدم احملـرز يف التحقيـق يف موعـد أقصـاه سـتة      يطلب إىل اللجنة أن تواصل تقدمي تقارير إىل الس ع  تقدمي التقارير

  ) ٣أشهر ويف أي وقت آخر تراه مناسبا قبل ذلك املوعد (الفقرة 
    )  ٢٠٠٨( ١٨٥٢القرار 

    مهام عامة
كــي يتســىن هلــا    ٢٠٠٩شــباط/فرباير   ٢٨إذ حيــيط علمــا أيضــا بطلــب اللجنــة متديــد واليتــها حــىت          التمديد األخري

مواصـــلة حتقيقاـــا دون انقطـــاع ونقـــل عملياـــا وموظفيهـــا وموجوداـــا تـــدرجيياً إىل الهـــاي ـــدف  
  امسة من الديباجة)استكمال عملية االنتقال حبلول تاريخ بدء عمل احملكمة (الفقرة اخل

  )٢(الفقرة  ٢٠٠٩شباط/فرباير  ٢٨يقرر متديد والية اللجنة حىت   
    
ــائع     - باء ــق يف الوقـــ ــدة للتحقيـــ ــم املتحـــ ــة األمـــ جلنـــ

واملالبســـــات املتعلقـــــة باغتيـــــال رئيســـــة وزراء 
  باكستان السابقة، احملترمة بينظري بوتو  

  
  إنشاء اللجنة  

، ومن خالل تبادل رسائل ٢٠٠٩شباط/فرباير  ٣يف   
لألمــني بــني األمــني العــام ورئــيس جملــس األمــن، أذن الــس    

ــال رئيســة وزراء       ــق باغتي ــا يتعل ــة فيم ــة دولي ــام بإنشــاء جلن الع
 كـانون األول/  ٢٧يف  باكستان السابقة، احملترمة بينظري بوتـو، 

. ومت التوصــل إىل هــذا القــرار بعــد ورود  )١٧(٢٠٠٧ديســمرب 
__________ 

، والوثيقـــــة ٢٠٠٩شــــباط/فرباير   ٢ املؤرخــــة  S/2009/67الوثيقــــة    )١٧(  
S/2009/68  ٢٠٠٩شباط/فرباير  ٣املؤرخة .  

طلــب مــن حكومــة باكســتان وعقــب مناقشــات مكثفــة مــع     
  س.  السلطات الباكستانية، وكذلك مع أعضاء ال

  والية اللجنة وتكوينها  

ــائع واملالبســات        ــد الوق ــق بتحدي ــة التحقي كُلّفــت جلن
احمليطة باغتيال رئيسة وزراء باكستان السابقة، احملترمـة بيـنظري   
بوتو. وكان من املقرر أن متتد والية اللجنة لفترة أقصاها سـتة  

، ومل ٢٠٠٩كــــانون األول/ديســــمرب  ٣١أشــــهر، أي حــــىت 
املســؤولية  تشــمل إجــراء حتقيــق جنــائي. وظلّــت مهمــة حتديــد

ــلطات     ــة إىل الســ ــال موكلــ ــة االغتيــ ــرتكيب عمليــ ــة ملــ اجلنائيــ
الباكستانية. ونصت االختصاصـات علـى أن اللجنـة سـتحظى     
بالتعــاون التــام مــن جانــب الســلطات الباكســتانية وســتمنح       
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االمتيــــازات واحلصــــانات والتســــهيالت الضــــرورية إلجــــراء 
 التحقيــق بصــورة مســتقلة، مبــا يف ذلــك علــى وجــه اخلصــوص 
الوصول بدون عوائق إىل مجيع مصادر املعلومات ذات الصـلة  
باملوضوع. وأجيز للجنـة أن تطلـب مـن دولـة أخـرى التعـاون       
ــلة     ــات ذات الصــ ــواد أو املعلومــ ــع املــ ــل مجــ ــن أجــ ــا مــ معهــ

  .  )١٨(بالقضية
ــالث       ــن ثــ ــون مــ ــق مكــ ــن فريــ ــة مــ وتألّفــــت اللجنــ

شخصــيات بــارزة تتمتــع بــاخلربة املناســبة والســمعة احلســنة       
ســــتقامتها وحيادهــــا، وزودت مبــــوظفني لتمكينــــها مــــن     ال

االضـــطالع مبهامهـــا بفعاليـــة. ومولـــت اللجنـــة مـــن تربعـــات  
__________ 

  . S/2009/67انظر   )١٨(  

رأمسـال  ”قدمتـها الـدول األعضـاء، وعرضـت باكسـتان تـوفري       
لصــندوق اســتئماين مناســب تــابع لألمــم املتحــدة      “ ابتــدائي

للمساعدة علـى إيفـاد بعثـات التقيـيم األمـين والـتقين يف وقـت        
  كر.  مب

  متديد الوالية  

ــا    ــائل مت يف مـــــن خـــــالل تبـــ ــانون  ٣٠دل للرســـ كـــ
ــمرب  ــاير   ٦و ٢٠٠٩األول/ديسـ ــانون الثاين/ينـ ، )١٩(٢٠١٠كـ

مـــدد الـــس واليـــة جلنـــة التحقيـــق ملـــدة ثالثـــة أشـــهر حـــىت   
  .٢٠١٠آذار/مارس   ٣١

__________ 

  )١٩(  S/2010/7  وS/2010/8.  
    

    احملكمتان - رابعا 
    مالحظة  
ــة الدوليـــة  ٢٠٠٩-٢٠٠٨يف الفتـــرة    ، ظلّـــت احملكمـ

ليوغوسالفيا السابقة واحملكمة اجلنائية الدولية لرواندا متارسـان  
ــا       ــاء واليتيهم ــيط إل ــن التخط ــس األم ــهما، وواصــل جمل عمل

  وإلنشاء آلية لتصريف أعماهلما املتبقية.  
تطــورات املتصــلة بإنشــاء آليــة لتصــريف األعمــال ال  

  املتبقية للمحكمتني

، اعتمـد الـس   ٢٠٠٨كانون األول/ديسمرب  ١٩يف   
أشار فيـه إىل أنـه أهـاب بـاحملكمتني، يف قـراره       )٢٠(بيانا رئاسيا

، اختـــاذ ٢٠٠٣آب/أغســـطس  ٢٨) املــؤرخ  ٢٠٠٣( ١٥٠٣
كل التدابري املمكنة إلمتام مجيع أنشطة احملاكمات املُضطلع ـا  

ــام      ــة ع ــول اي ــة حبل ــة االبتدائي ــع   ٢٠٠٨يف املرحل ــام مجي وإمت
(اســتراتيجيتا اإلجنــاز)، وأشــار أيضــا  ٢٠١٠األعمــال يف عــام 

 آذار/ ٢٦) املـــؤرخ ٢٠٠٤( ١٥٣٤إىل أنـــه شـــدد يف قـــراره 
__________ 

  )٢٠(  S/PRST/2008/47.  

علـى أمهيـة التنفيـذ التـام السـتراتيجييت اإلجنـاز.        ٢٠٠٤مارس 
ــام أنشــطة       ــهائي إلمت ــق أن املوعــد الن ــع القل ــس م والحــظ ال
احملاكمة يف املرحلة االبتدائية مل يوف بـه وأن احملكمـتني أفادتـا    

، فشـدد  ٢٠١٠نه من غري املرجح أن ينتهي عملـهما يف عـام   أ
على أن احملكمتني جيب أن جتريا احملاكمـات بـأكرب قـدر ممكـن     
من السرعة والكفـاءة. وأكّـد الـس جمـددا أن إحالـة القضـايا       
إىل احملـــاكم الوطنيـــة املختصـــة يشـــكل جـــزءا أساســـيا مـــن       

أن تركـز   استراتيجييت اإلجناز، وشدد مرة أخرى على ضـرورة 
احملكمتان عملهما علـى مالحقـة وحماكمـة أعلـى القـادة مرتبـة       
ممن يشتبه يف حتملهم أكرب قدر من املسؤولية عـن اجلـرائم الـيت    
تدخل ضمن اختصاصهما، وحثّ احملكمـتني علـى العمـل مـع     
الســـلطات الوطنيـــة املختصـــة لكفالـــة إحالـــة القضـــايا الـــيت ال 

إىل احملـاكم الوطنيـة    تنطوي على هـذا املسـتوى مـن املسـؤولية    
        املختصة لتتوىل املالحقة القضائية. 

ــة خمصصــة         ــاء آلي ــس كــذلك بضــرورة إنش ــر ال وأق
تضطلع بعدد مـن الوظـائف األساسـية املنوطـة بـاحملكمتني، مبـا       
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يف ذلــك حماكمــة اهلــاربني مــن ذوي الرتــب الرفيعــة، عقــب       
ه الوظـائف  إغالق احملكمتني. ونظرا للطابع احملـدود للغايـة هلـذ   

املتبقية، كان من املتعني أن تكون هذه اآللية عبارة عن هيكـل  
صغري ومؤقت يتسم بالكفاءة وتتقلص وظائفه وحجمه مبـرور  
الوقــت. واعتــربت نفقــات هــذه اآلليــة نفقــات للمنظمــة وفقــا  

مــن ميثــاق األمــم املتحــدة. وعــالوة علــى ذلــك،     ١٧للمــادة 
شدد الس على أن أي آلية من هذا القبيل ستستمد سـلطتها  
ــد         ــة أساســية وقواع ــن أنظم ــس وم ــن ال ــرار صــادر ع ــن ق م
إجرائية وقواعد إثبات تسـتند إىل القواعـد السـارية يف احملكمـة     

قة واحملكمة اجلنائية الدولية لروانـدا،  الدولية ليوغوسالفيا الساب
مع تعديلها حسب االقتضـاء، وعلـى أن احلاجـة قـد تـدعو إىل      
إجــراء تعــديالت متشــيا مــع االحتياجــات والظــروف املختلفــة   

        لكل من احملكمتني. 
رحــب الــس، يف رســالة مؤرخــة  ويف وقــت الحــق،  

موجهـــة مـــن الـــرئيس إىل األمـــني   ٢٠٠٩أيلول/ســـبتمرب  ٢٨
، بالتوصــيات الــواردة يف تقريــر األمــني العــام املــؤرخ )٢١(العــام
بشــــأن اجلوانــــب اإلداريــــة واملتعلقــــة  ٢٠٠٩أيار/مــــايو  ٢١

ــات      ــاظ مبحفوظـ ــة لالحتفـ ــع احملتملـ ــارات املواقـ ــة خليـ بامليزانيـ
يوغوسالفيا السابقة واحملكمـة اجلنائيـة الدوليـة    احملكمة الدولية ل

__________ 

  )٢١(  S/2009/496.  

ــة       ــييت) تصــريف األعمــال املتبقي ــة (آل ــر آلي ــع مق ــدا وموق لروان
        . )٢٢(هلاتني احملكمتني

ــة األشــخاص املســؤولني       - ألف ــة حملاكم ــة الدولي احملكم
ــاين      ــانون اإلنسـ ــيمة للقـ ــهاكات اجلسـ ــن االنتـ عـ
الــــدويل الــــيت ارتكبــــت يف إقلــــيم يوغوســــالفيا  

      ١٩٩١سابقة منذ عام ال
، ١٩٩٣أيار/مايو  ٢٥) املؤرخ ١٩٩٣( ٨٢٧بالقرار   

أنشأ الس احملكمة الدولية ليوغوسالفيا السابقة لغـرض وحيـد   
هــو حماكمــة األشــخاص املســؤولني عــن االنتــهاكات اجلســيمة   

ــيم يوغوســالفيا     للقــانون ــيت ارتكبــت يف إقل ــدويل ال اإلنســاين ال
  السابقة أثناء تفككه وما تال ذلك من نزاعات. 

   ٢٠٠٩-٢٠٠٨التطورات املستجدة خالل الفترة   

سـتعراض، أجـرى الـس عـدة     يف الفترة املشمولة باال  
تغــيريات فنيــة متصــلة باحملكمــة، ركــز فيهــا علــى تعــديل عــدد  
ــة       ــرة اخلدم ــد فت ــدائمني والقضــاة املخصصــني ومتدي القضــاة ال

  ملختلف القضاة.  
الـنص الكامـل جلميـع الفقـرات      ٢٤ويرد يف اجلـدول    

  املتصلة بوالية احملكمة اليت أتت يف قرارات الس.
__________ 

  )٢٢(  S/2009/258.      
  ٢٤اجلدول 

      ٢٠٠٩-٢٠٠٨كمة الدولية ليوغوسالفيا السابقة: األحكام املتعلقة بالوالية، احمل
القرار أو املهمة الصـادر ـا تكليـف،    

  األحكام  حسب فئة املهام
    )  ٢٠٠٨( ١٨٠٠القرار     

    مهام إجرائية
يقرر، بناء علـى ذلـك، أنـه جيـوز لألمـني العـام أن يعـين، يف حـدود املـوارد املتاحـة، قضـاة              تعيني قضاة خمصصني إضافيني

، حـىت  خمصصني إضافيني بناء على طلب رئـيس احملكمـة الدوليـة إلجـراء حماكمـات إضـافية      
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القرار أو املهمة الصـادر ـا تكليـف،    
  األحكام  حسب فئة املهام

ولو جتاوز العدد الكلي للقضاة املخصصني املعينني يف الدوائر من حني آلخر ولفترة مؤقتـة      
ــادة       ــاثين عشــر قاضــيا مبوجــب امل ــدد األقصــى احملــدد ب ــام األساســي   ١( ١٢الع ــن النظ ) م

للمحكمة الدولية، على أال يتجاوز عددهم يف أي وقت من األوقات ستة عشر قاضيا وأن 
٢٠٠٨كـانون األول/ديسـمرب    ٣١األقصى احملدد باثين عشر قاضـيا حبلـول   يعود إىل العدد 

  ) ١(الفقرة 
    )٢٠٠٨( ١٨٣٧القرار 

    رائيةمهام إج

، ٢٠٠٨شــباط/فرباير  ٢٠) املـؤرخ  ٢٠٠٨( ١٨٠٠يقـرر، دون اإلخـالل بأحكـام القـرار       تعديل النظام األساسي
من النظام األساسـي للمحكمـة الدوليـة واالستعاضـة      ١٢من املادة  ٢ و ١تعديل الفقرتني 

  )٥عن هاتني الفقرتني باألحكام الواردة يف مرفق هذا القرار (الفقرة 
  املرفق  

تتألف الدوائر من ستة عشر قاضيا دائما مستقال كحد أقصى، وال جيوز أن يكـون    -  ١  
اثنان منهم من رعايا دولة واحدة، ومن اثين عشر قاضيا خمصصا مسـتقال كحـد أقصـى يف    

مكـرراً ثالثـاً مـن هـذا النظـام       ١٣من املـادة   ٢أي وقت من األوقات، يعينون وفقا للفقرة 
  يكون اثنان منهم من رعايا دولة واحدةاألساسي، وال جيوز أن 

يتألف أعضاء كل دائرة من الدوائر االبتدائية من ثالثة قضاة دائمـني وتسـعة قضـاة      -  ٢  
خمصصني كحـد أقصـى يف أي وقـت مـن األوقـات. وجيـوز تقسـيم كـل دائـرة مـن الـدوائر            

قضـاة مـن    االبتدائية اليت يعـين هلـا قضـاة خمصصـون إىل أقسـام يضـم كـل قسـم منـها ثالثـة          
٥القضاة الدائمني والقضاة املخصصني علـى السـواء، باسـتثناء احلـاالت احملـددة يف الفقـرة       

أدناه. ويكون لكل قسم يف أي دائرة ابتدائية نفس السلطات واملسـؤوليات الـيت تتمتـع ـا     
  الدائرة االبتدائية ويصدر األحكام وفقا للقواعد نفسها

د فترة عمل القضاة الدائمني يف احملكمة الدوليـة [املـذكورة أمسـاؤهم يف القـرار]،     يقرر متدي  متديد فترة عمل القضاة
، أو حـىت  ٢٠١٠كـانون األول/ديسـمرب    ٣١الذين هم أعضـاء يف دائـرة االسـتئناف، حـىت     

  )١االنتهاء من القضايا املعروضة على دائرة االستئناف إن حدث هذا أوال (الفقرة 
ملخصصـني [املـذكورة أمسـاؤهم يف القـرار]، الـذين يعملـون       يقرر متديد فترة عمـل القضـاة ا    

، أو حــىت االنتــهاء مــن ٢٠٠٩كــانون األول/ديســمرب  ٣١حاليـا يف احملكمــة الدوليــة، حــىت  
  )٣القضايا اليت كُلفوا بالنظر فيها إن حدث هذا أوال (الفقرة 
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القرار أو املهمة الصـادر ـا تكليـف،    
  األحكام  حسب فئة املهام

    )  ٢٠٠٨( ١٨٤٩القرار     
    مهام إجرائية

يقرر أنه جيوز لألمـني العـام أن يعـني، يف حـدود املـوارد احلاليـة، بنـاء علـى طلـب رئـيس احملكمـة              تعيني قضاة خمصصني إضافيني
اة خمصصني إضافيني إلكمال احملاكمات اجلارية أو إجراء حماكمات إضافية، حىت ولو الدولية، قض

جتاوز العدد الكلي للقضاة املخصصني يف دوائـر احملكمـة مـن حـني إىل آخـر ولفتـرة مؤقتـة العـدد         
) من النظام األساسي للمحكمـة الدوليـة،   ١( ١٢األقصى احملدد باثين عشر قاضيا، مبوجب املادة 

تجاوز عددهم ستة عشر قاضيا يف أي وقت من األوقات وأن يعـود إىل العـدد األقصـى    على أال ي
  )١(الفقرة  ٢٠٠٩شباط/فرباير  ٢٨احملدد باثين عشر قاضيا حبلول 

    )  ٢٠٠٩( ١٨٧٧القرار 
    مهام إجرائية

مــن النظــام األساســي واالستعاضــة عنــهما      ١٤مــن املــادة   ٤و ٣يقــرر تعــديل الفقــرتني     تعديل النظام األساسي
  )٨ة يف مرفق هذا القرار (الفقرة ام املبينباألحك

  املرفق  

يقوم الرئيس، بعد التشاور مع القضاة الدائمني يف احملكمة الدوليـة، بتكليـف أربعـة      -  ٣  
مكــررا مــن النظــام األساســي  ١٣مــن القضــاة الــدائمني املنتخــبني أو املعيــنني وفقــا للمــادة  

وائر االبتدائية. وبصرف النظـر عـن أحكـام    بالعمل يف دائرة االستئناف وتسعة قضاة يف الد
، جيوز للرئيس أن يكلّف قضاة دائمني إضافيني مـن القضـاة   ١٢من املادة  ٣ و ١الفقرتني 

العاملني يف الدوائر االبتدائية ال يتجاوز عددهم أربعـة قضـاة بالعمـل يف دائـرة االسـتئناف،      
ن فترة عمل كل قـاض ينقـل إىل   بعد إجناز القضايا اليت كلّف كل منهم بالنظر فيها. وتكو

  دائرة االستئناف مماثلة لفترة عمل القضاة العاملني يف دائرة االستئناف
يقوم رئيس هذه احملكمة، بعد التشاور مـع رئـيس احملكمـة الدوليـة، بتكليـف قاضـيني         -  ٤  

مكـررا   ١٢ادة دائمني من قضاة احملكمة اجلنائية الدولية لرواندا املنتخبني أو املعينني وفقا للمـ 
من النظام األساسي لتلك احملكمة بالعمل كعضوين يف دائرة االسـتئناف وقاضـيني دائمـني يف    

، جيــوز لــرئيس ١٢مــن املــادة  ٣و ١احملكمــة الدوليــة. وبصــرف النظــر عــن أحكــام الفقــرتني 
دائيـة  احملكمة اجلنائية الدولية لرواندا أن يكلف قضاة دائمني إضـافيني مـن قضـاة الـدوائر االبت    

ــرة       ــل يف دائـ ــاة بالعمـ ــة قضـ ــددهم أربعـ ــاوز عـ ــدا ال يتجـ ــة لروانـ ــة الدوليـ ــة اجلنائيـ يف احملكمـ
االستئناف، بعد إجناز القضايا اليت كلّف كل منهم بالنظر فيها. وتكون فترة عمل كل قاض 

  ينقل إىل دائرة االستئناف مماثلة لفترة عمل القضاة العاملني يف دائرة االستئناف
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القرار أو املهمة الصـادر ـا تكليـف،    
  األحكام  حسب فئة املهام

يقرر أنه جيوز لألمـني العـام أن يعـني، بنـاء علـى طلـب مـن رئـيس احملكمـة الدوليـة، قضـاة              خمصصني إضافيني تعيني قضاة    
خمصصني إضافيني إلجناز احملاكمات اجلارية أو إجـراء حماكمـات إضـافية، حـىت ولـو جتـاوز       

ة العدد الكلي للقضاة املخصصني العاملني يف احملكمة الدولية من حني إىل آخر ولفترة مؤقت
ــادة       ــاثين عشــر قاضــيا مبوجــب امل ــدد األقصــى احملــدد ب ــام األساســي   ١( ١٢الع ــن النظ ) م

للمحكمة الدولية، على أال يتجاوز عددهم ثالثة عشـر قاضـيا يف أي وقـت مـن األوقـات،      
إىل العـدد األقصـى احملـدد بـاثين عشـر       ٢٠٠٩كـانون األول/ديسـمرب    ٣١وأن يعود حبلـول  

  )٧قاضيا (الفقرة 
يقرر أن يستعرض مسألة متديد فترة عمل القضاة الدائمني يف احملكمة الدولية، األعضـاء يف    ة عمل القضاةمتديد فتر

، يف ضــوء مــا حتــرزه احملكمــة ٢٠٠٩كــانون األول/ديســمرب  ٣١دائــرة االســتئناف، حبلــول 
  ) ١الدولية من تقدم يف تنفيذ استراتيجية اإلجناز (الفقرة 

اة املخصصـني العـاملني حاليـا يف احملكمـة الدوليـة [املـذكورة       يقرر أن ميدد فترة عمل القضـ   
، أو حلـني االنتـهاء مـن القضـايا     ٢٠١٠كانون األول/ديسمرب  ٣١أمساؤهم يف القرار] حىت 

  ) ٤اليت كلفوا بالنظر فيها إن حدث هذا أوال (الفقرة 
    )  ٢٠٠٩( ١٩٠٠القرار 

    مهام إجرائية

ــة يف موعــد      يؤكــد اعتزامــه  متديد فترة عمل القضاة ــة يف احملكمــة الدولي ــدائرة االبتدائي ــرة عمــل مجيــع قضــاة ال متديــد فت
اســتنادا إىل اجلــدول الــزمين للمحاكمــات الــيت تتوقــع        ٢٠١٠حزيران/يونيــه   ٣٠يتجــاوز  ال

كـانون األول/ديسـمرب    ٣١احملكمة الدوليـة إجراءهـا وفتـرة عمـل مجيـع قضـاة االسـتئناف حـىت         
إىل  ويطلـب حىت االنتهاء من القضايا اليت كلفـوا بـالنظر فيهـا إن حـدث هـذا أوال،       ، أو٢٠١٢

زمنيا مستكمال للقضايا اليت تنظر فيها الدائرة  رئيس احملكمة الدولية أن يقدم إىل الس جدوال
االبتدائية ودائرة االستئناف يشمل معلومات عن القضاة الـذين سـيطلب متديـد فتـرة عملـهم أو      

  )١االستئناف (الفقرة  نقلهم إىل دائرة
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احملكمـــة اجلنائيـــة الدوليـــة حملاكمـــة األشـــخاص       - باء
ري املســؤولني عــن أعمــال اإلبــادة اجلماعيــة وغــ     

ذلك من االنتهاكات اجلسـيمة للقـانون اإلنسـاين    
الـــدويل املرتكبـــة يف إقلــــيم روانـــدا واملــــواطنني    
الروانــــديني املســــؤولني عــــن أعمــــال اإلبــــادة     
ــة يف    ــهاكات املماثلـ ــن االنتـ ــا مـ ــة وغريهـ اجلماعيـ

كـانون الثاين/ينـاير    ١أراضي الدول ااورة بـني  
    ١٩٩٤كانون األول/ديسمرب  ٣١و

  
) املــــــؤرخ ١٩٩٤( ٩٥٥أنشــــــأ الــــــس بــــــالقرار   

احملكمــــة اجلنائيــــة الدوليــــة  ١٩٩٤تشــــرين الثــــاين/نوفمرب  ٨
ــة     ــادة اجلماعي حملاكمــة األشــخاص املســؤولني عــن أعمــال اإلب
وغري ذلك من االنتهاكات اجلسيمة للقـانون اإلنسـاين الـدويل    

يف إقليم روانـدا واملـواطنني الروانـديني املسـؤولني عـن       املرتكبة
أعمال اإلبادة اجلماعية وغريها من انتـهاكات القـانون الـدويل    

كــانون الثاين/ينــاير  ١املماثلــة يف أراضــي الــدول اــاورة بــني  
  .  ١٩٩٤كانون األول/ديسمرب  ٣١  و

  ٢٠٠٩-٢٠٠٨التطورات املستجدة خالل الفترة   

خــالل الفتــرة املشــمولة باالســتعراض، أجــرى الــس    
عــدة تغــيريات فنيــة متصــلة باحملكمــة، ركــز فيهــا علــى تعــديل   
عدد القضاة الدائمني والقضـاة املخصصـني ومتديـد فتـرة عمـل      

الـذي   ٢٥اجلـدول  خمتلف القضاة. وترد التغيريات مـوجزةً يف  
يعرض النص الكامل لكل الفقرات املتصلة بوالية احملكمة الـيت  

  أتت يف قرارات الس.
    

  ٢٥اجلدول 
    ٢٠٠٩-٢٠٠٨احملكمة اجلنائية الدولية لرواندا: األحكام املتعلقة بالوالية، 

القرار أو املهمة الصـادر ـا تكليـف،    
  األحكام  حسب فئة املهام

    )  ٢٠٠٨( ١٨٢٤القرار     
    مهام إجرائية

من النظام األساسي للمحكمة واالستعاضـة عـن    ١١من املادة  ٢و ١يقرر تعديل الفقرتني   تعديل النظام األساسي
  ) ٥قرتني باألحكام الواردة يف مرفق هذا القرار (الفقرة هاتني الف

  املرفق  
تتألف الدوائر من ستة عشر قاضيا دائما مستقال كحد أقصى، وال جيوز أن يكـون    -  ١

اثنان منهم من رعايا دولة واحدة، ومن تسعة قضاة خمصصني مستقلني كحد أقصى يف أي 
مكــررا ثالثــا مــن هــذا النظــام  ١٢املــادة مــن  ٢وقــت مــن األوقــات، يعينــون وفقــا للفقــرة 

  األساسي، وال جيوز أن يكون اثنان منهم من رعايا دولة واحدة. 
يتألف أعضاء كل دائـرة مـن الـدوائر االبتدائيـة مـن ثالثـة قضـاة دائمـني وسـتة قضـاة            -  ٢  

خمصصني كحد أقصى يف أي وقت من األوقات. وجيـوز أن تقسـم كـل دائـرة مـن الـدوائر       
ة اليت يعـني هلـا قضـاة خمصصـون إىل أقسـام يضـم كـل قسـم منـها ثالثـة قضـاة مـن             االبتدائي

القضاة الدائمني والقضاة املخصصني على السواء. ويكون لكل قسم يف أي دائرة ابتدائية، 



 ٢٠٠٩-٢٠٠٨مرجع ممارسات جملس األمن، 

 

12-07779 806/1419 

 

القرار أو املهمة الصـادر ـا تكليـف،    
  األحكام  حسب فئة املهام

مبوجب هذا النظام األساسي، نفس السلطات واملسؤوليات نفسـها الـيت تتمتـع ـا الـدائرة          
  قا للقواعد نفسها االبتدائية، ويصدر األحكام وف

يقرر متديد فترة عمل القاضيني الدائمني يف احملكمة [املذكور امسامها يف القرار]، اللذين مها   
، أو حىت االنتهاء مـن  ٢٠١٠كانون األول/ديسمرب  ٣١عضوان يف دائرة االستئناف، حىت 

  ) ١القضايا املعروضة على دائرة االستئناف إن حدث هذا أوال (الفقرة 
ر متديـد فتـرة عمـل القضـاة املخصصـني [املـذكورة أمسـاؤهم يف القـرار] الـذين يعملـون           يقر  

، أو حـىت االنتـهاء مـن القضـايا     ٢٠٠٩كـانون األول/ديسـمرب    ٣١حاليا يف احملكمـة، حـىت   
  ) ٣اليت كلفوا بالنظر فيها إن حدث هذا أوال (الفقرة 

    )  ٢٠٠٨( ١٨٥٥القرار 
    مهام إجرائية

من النظام األساسي للمحكمـة الدوليـة علـى النحـو      ١١من املادة  ٢يقرر أن يعدل الفقرة   تعديل النظام األساسي
  ) ٢املبني يف مرفق هذا القرار (الفقرة 

  املرفق  
جيوز أن تقسم كل دائرة من الدوائر االبتدائية إىل أقسام يضم كل قسم منها ثالثـة    -  ٢

ــة، مبوجــب هــذا النظــام األساســي، نفــس       ــرة ابتدائي قضــاة. ويكــون لكــل قســم يف أي دائ
السلطات واملسؤوليات اليت تتمتـع ـا الـدائرة االبتدائيـة، ويصـدر األحكـام وفقـا للقواعـد         

  (املرفق) نفسها 
يقرر أنه جيوز لألمني العـام أن يعـين، يف حـدود املـوارد املتاحـة، قضـاة خمصصـني إضـافيني           تعيني قضاة خمصصني إضافيني

بطلب مـن رئـيس احملكمـة الدوليـة إلمتـام احملاكمـات اجلاريـة أو إجـراء حماكمـات إضـافية،           
ائر مـن حـني آلخـر ولفتـرة     حىت ولو جتاوز العدد الكلي للقضاة املخصصني املعينني يف الدو

ــة العــدد األقصــى احملــدد بتســعة قضــاة مبوجــب الفقــرة      ــادة   ١مؤقت مــن النظــام   ١١مــن امل
األساسي للمحكمة الدولية، على أال يتجاوز عددهم اثين عشر قاضيا كحد أقصـى يف أي  

إىل العـدد األقصـى    ٢٠٠٩كـانون األول/ديسـمرب    ٣١وقت من األوقات وأن يعود حبلول 
  ) ١بتسعة قضاة (الفقرة احملدد 

    )  ٢٠٠٩( ١٨٧٨القرار 
    مهام إجرائية

سـي للمحكمـة الدوليـة علـى النحـو      مـن النظـام األسا   ١٣مـن املـادة    ٣يقرر تعديل الفقـرة    تعديل النظام األساسي
  ) ٨املبين يف مرفق هذا القرار (الفقرة 
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القرار أو املهمة الصـادر ـا تكليـف،    
  األحكام  حسب فئة املهام

  املرفق      
يقوم الرئيس، بعد التشاور مع القضاة الـدائمني يف احملكمـة الدوليـة لروانـدا، بتكليـف       - ٣

مكررا من هذا النظام األساسي بالعمل  ١٢قاضيني دائمني منتخبني أو معينني وفقا للمادة 
االســتئناف يف احملكمــة الدوليــة ليوغوســالفيا الســابقة ومثانيــة قضــاة يف   كعضــوين يف دائــرة

من  ٣و ١الدوائر االبتدائية للمحكمة الدولية لرواندا. وبصرف النظر عن أحكام الفقرتني 
، جيوز للرئيس أن يكلف قضاة دائمني إضـافيني مـن القضـاة العـاملني يف الـدوائر      ١١املادة 

أربعة قضاة بالعمل يف دائرة االستئناف عند انتهاء كل منهم  االبتدائية ال يزيد عددهم عن
من القضايا اليت كُلّف بالنظر فيها. وتكون فترة عمل كل قاض نقل إىل دائـرة االسـتئناف   

  مماثلة لفترة عمل القضاة العاملني يف دائرة االستئناف 
ة الدائمني يف احملكمة الدولية، األعضـاء يف  يقرر أن يستعرض مسألة متديد فترة عمل القضا  متديد فترة عمل القضاة

يف ضــوء مــا حتــرزه احملكمــة   ٢٠٠٩كــانون األول/ديســمرب  ٣١دائــرة االســتئناف، حبلــول  
  ) ١الدولية من تقدم يف تنفيذ استراتيجية اإلجناز (الفقرة 

يقرر أن ميدد فترة عمل القضـاة املخصصـني العـاملني حاليـا يف احملكمـة الدوليـة [املـذكورة          
، أو حلـني االنتـهاء مـن القضـايا     ٢٠١٠كانون األول/ديسمرب  ٣١أمساؤهم يف القرار] حىت 

  ) ٤اليت كُلفوا بالنظر فيها إن حدث هذا أوال (الفقرة 
    )  ٢٠٠٩( ١٩٠١القرار 

    مهام إجرائية
يف موعـد   يؤكد اعتزامه متديد فترة عمل مجيـع قضـاة الـدائرة االبتدائيـة يف احملكمـة الدوليـة        متديد فترة عمل القضاة

الـيت تتوقـع   اسـتنادا إىل اجلـدول الـزمين للمحاكمـات      ٢٠١٠حزيران/يونيـه   ٣٠يتجاوز   ال
كـانون األول/ديسـمرب    ٣١مجيع قضاة االسـتئناف حـىت    احملكمة الدولية إجراءها وفترة عمل

، أو حىت االنتهاء من القضايا اليت كلفوا بالنظر فيها إن حـدث هـذا أوال، ويطلـب    ٢٠١٢
اليت تنظر فيها إىل رئيس احملكمة الدولية أن يقدم إىل الس جدوال زمنيا مستكمال للقضايا 

لومات عن القضاة الذين سيطلب متديـد فتـرة   االبتدائية ودائرة االستئناف يشمل معالدائرة 
  ) ١عملهم أو نقلهم إىل دائرة االستئناف (الفقرة 

يقرر أنه، لكي تتم احملكمةُ الدولية احملاكمات اجلارية أو جتري حماكمات إضافية، جيوز مـن حـني     
ؤقتـة العـدد   آلخر أن يتجاوز جمموع عدد القضاة املخصصني العاملني يف احملكمـة الدوليـة لفتـرة م   

مــن النظــام األساســي  ١١مــن املــادة  ١األقصــى احملــدد بتســعة قضــاة حســبما تــنص عليــه الفقــرة  
للمحكمة الدولية، على أال يتجاوز عددهم اثين عشر قاضيا يف أي وقت مـن األوقـات، والعـودة    

  )٢(الفقرة  ٢٠١٠كانون األول/ديسمرب  ٣١إىل العدد األقصى احملدد بتسعة قضاة حبلول 
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    اللجان املخصصة -مسا خا
  مالحظة  
خــالل الفتــرة قيــد النظــر، ظلــت جلنــة األمــم املتحــدة     

 ٦٩٢ و )١٩٩١( ٦٨٧ للتعويضـات املنشـأة عمـال بـالقرارين    
ــةً. ١٩٩١( ــرة     ) قائم ــدة خــالل الفت ــة جلــان جدي ومل تنشــأ أي

٢٠٠٩-٢٠٠٨.  
  جلنة األمم املتحدة للتعويضات  
) املـؤرخ  ١٩٩١( ٦٨٧أنشأ جملس األمن، بـالقرارين    

 أيــار/ ٢٠) املــؤرخ ١٩٩١( ٦٩٢و  ١٩٩١نيســان/أبريل  ٣

ــايو  ــم املتحــدة ل  ١٩٩١م ــةَ األم ــوىل إدارة  ، جلن لتعويضــات لتت
ــن أي خســائر أو أضــرار أو أذى حلــق       صــندوق للتعــويض ع
بشــكل مباشــر باحلكومــات األجنبيــة أو رعاياهــا أو شــركاا   

  يف أعقاب غزو العراق الكويت واحتالله هلا.
  ٢٠٠٩-٢٠٠٨التطورات املستجدة خالل الفترة   
خالل الفترة املشمولة باالستعراض، مل يدخل الـس    

  غيريات على والية اللجنة.  ت ةأي
    

    واملمثلون اخلاصون واملبعوثوناملستشارون  -سادسا 
    مالحظة  
ــعة      ــام ســلطة واس ــني الع ــيني    لألم النطــاق يف جمــال تع

ــة     املمــثلني واملستشــارين علــى حنــو مــا أعــادت تأكيــده اجلمعي
، غري أن التعيينات تتم، يف العديد من احلاالت، بنـاء  )٢٣(العامة

علــى طلــب جملــس األمــن أو بــدعم منــه. ويف تلــك احلــاالت،  
ــة جهــاز مــن األجهــزة        ميكــن اعتبــار املبعــوث أو املمثــل مبثاب

ضم القائمة التالية املستشارين واملبعـوثني  الفرعية للمجلس. وت
__________ 

  .٥، الفرع الثاين، الفقرة ٥١/٢٢٦قرار اجلمعية العامة   )٢٣(  

ــهم    ــان للمجلـــس دور يف تعيينـ ــذين كـ ــثلني اخلاصـــني الـ واملمـ
والــذين تتصــل واليــام مبســؤولية الــس عــن صــون الســالم    
واألمــن الــدوليني. وال تشــمل هــذه القائمــة املمــثلني اخلاصــني  
املعينني كرؤساء لبعثـات حفـظ السـالم أو البعثـات السياسـية،      

  ذين يتناول هذا التقرير تعيينهم يف جزئه العاشر.  ال
ــيني   ٢٦ويعـــرض اجلـــدول    ــرار للمجلـــس بتعـ أول إقـ

أولئك املمثلني، إضـافة إىل واليـام وأي تطـورات تتعلـق ـم      
  حدثت خالل الفترة املشمولة باالستعراض.

    
  ٢٦اجلدول 

    مناملستشارون واملبعوثون واملمثلون اخلاصون الذين عينهم جملس األ
  ٢٠٠٩- ٢٠٠٨التطورات املستجدة خالل الفترة   بيان الوالية  إنشاء الوالية

  نغو الدميقراطيةاملبعوث اخلاص إىل شرق مجهورية الكو      
S/PRST/2008/40  

  ٢٠٠٨ أكتوبر/األول تشرين ٢٩
S/2008/684  

   ٢٠٠٨ نوفمرب/الثاين تشرين  ٣
S/2008/685  

  ٢٠٠٨الثاين/نوفمرب   تشرين ٥

ــ ــري احلـ ــو  تيسـ ــة الكونغـ ــادة مجهوريـ ــني قـ وار بـ
  الدميقراطية ورواندا

ــابق أولوســــيغون      ــا الســ ــيس نيجرييــ ــيني رئــ تعــ
ــة   ــا إىل شـــرق مجهوريـ ــا خاصـ ــاجنو مبعوثـ أوباسـ

  الكونغو الدميقراطية  
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  ٢٠٠٩- ٢٠٠٨التطورات املستجدة خالل الفترة   بيان الوالية  إنشاء الوالية
    مني العام املعين بقربصاملستشار اخلاص لأل      

S/1997/320 

  ١٩٩٧ أبريل/نيسان ١٧
S/1997/321  

  ١٩٩٧ أبريل/نيسان ٢١

مسـاعدة الطـرفني يف إجـراء مفاوضـات كاملـة      
  دف إىل التوصل لتسوية شاملة  

عــــام تعــــيني رحــــب الــــس بــــاعتزام األمــــني ال
ــربص   ــين بقـ ــاص معـ ــار خـ ــني  (أ)مستشـ ــد عـ ، وقـ

    (ب)٢٠٠٨متوز/يوليه  ١٤املستشار اعتبارا من 
ــايو  ٢٩ويف  ــس  ٢٠٠٩أيار/مـــ ــب الـــ ، رحـــ

بــاجلهود املتواصــلة الــيت يبــذهلا املستشــار اخلــاص  
املكلّــف مبســاعدة الطــرفني يف إجــراء مفاوضــات 

    (ج)كاملة دف التوصل إىل تسوية شاملة
  املستشار اخلاص لألمني العام املعين مبنع اإلبادة اجلماعية

  )٢٠٠١( ١٣٦٦القرار 
  ٢٠٠١آب/أغسطس  ٣٠

S/2004/567  
  ٢٠٠٤ يوليه/متوز ١٢

S/2004/568  
   ٢٠٠٤ يوليه/متوز ١٣

ــن داخــل     ــات املتاحــة، وخباصــة م مجــع املعلوم
منظومـــة األمـــم املتحـــدة، عـــن االنتـــهاكات      
الواسعة النطـاق واجلسـيمة الـيت قـد تفضـي إىل      

  اإلبادة اجلماعية
ــام     ــني العـ ــر لألمـ ــذار املبكـ ــة لإلنـ ــل كآليـ العمـ

أن وللمجلس فيما يتعلق باحلـاالت الـيت ميكـن    
  تؤدي إىل اإلبادة اجلماعية

تقدمي توصيات بشأن اإلجـراءات الكفيلـة مبنـع    
  أو وقف اإلبادة اجلماعية

ــم املتحــدة      ــة األم ــع منظوم إجــراء اتصــاالت م
بشــأن األنشــطة الراميــة إىل منــع وقــوع اإلبــادة 
اجلماعيـــة والعمـــل علـــى تعزيـــز القـــدرة علـــى  
حتليـــــل وإدارة املعلومـــــات املتعلقـــــة باإلبـــــادة 

  اعية أو اجلرائم املتصلة ا اجلم

ــباط/فرباير  ٦يف  ــس يف  ٢٠٠٨شـ ــرب الـ ، أعـ
بيـــان رئاســـي عـــن قلقـــه الشـــديد إزاء اســـتمرار 
احلالـــة اإلنســـانية املروعــــة يف كينيـــا، ورحــــب    
بقــراري مفــوض األمــم املتحــدة الســامي حلقــوق  
اإلنســان واملستشــار اخلــاص لألمــني العــام املعــين  

ن قضـيا بإيفـاد بعثـتني    مبنع اإلبادة اجلماعيـة اللـذي  
  (د)إىل كينيا

، أحــال ٢٠٠٩آذار/مـارس   ١٨برسـالة مؤرخـة   
األمني العام تقرير املستشار اخلاص عن بعثتـه إىل  

ــن    ــرة مـ ــربى يف الفتـ ــبحريات الكـ ــة الـ  ٢٢منطقـ
ــاين/نوفمرب إىل   ــرين الثــــــــ ــانون  ٥تشــــــــ كــــــــ

ــمرب  ــة يف   ٢٠٠٨األول/ديسـ ــق باحلالـ ــا يتعلـ فيمـ
  (هـ)كيفو الشمالية

    )٢٠٠٤( ١٥٥٩خلاص لألمني العام املعين بتنفيذ قرار جملس األمن املبعوث ا
S/PRST/2004/36  

  ٢٠٠٤ أكتوبر/األول تشرين ١٩
S/2004/974  

  ٢٠٠٤ ديسمرب/األول كانون ١٤
S/2004/975  

  ٢٠٠٤ ديسمرب/األول كانون ١٦

ــدول    ــائر الـ ــان وسـ ــة لبنـ ــع حكومـ ــاور مـ التشـ
األعضـــاء املهتمـــة بـــاألمر مـــن أجـــل تقـــدمي       
املســـاعدة يف إعـــداد التقـــارير نصـــف الســـنوية 
احملالــة مــن األمــني العــام إىل الــس عــن تنفيــذ  

  )  ٢٠٠٤( ١٥٥٩القرار 

ــرة املشــمولة     مل حتــدث أي تطــورات خــالل الفت
  باالستعراض

  املبعوث اخلاص لألمني العام إىل املناطق املتضررة من جيش الرب للمقاومة
S/2006/930  

  ٢٠٠٦نوفمرب /الثاين تشرين ٣٠
S/2007/719  

   ٢٠٠٧ نوفمرب/الثاين تشرين ٢١

  إقامة عالقة قوامها الثقة املتبادلة بني األطراف
  تنسيق اجلهود اليت تبذهلا األطراف  

متابعـة حمادثــات الســالم والتشــجيع علــى إبــرام  

مدد الس والية مكتـب املبعـوث اخلـاص، الـيت     
ــهت يف  ــانون األول/ديســمرب   ٣١انت ، ٢٠٠٨ك

بغيـــة  ٢٠٠٩كـــانون األول/ديســـمرب  ٣١حـــىت 
الســـماح للمبعـــوث اخلـــاص بـــأن يواصـــل بـــذل 
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  ٢٠٠٩- ٢٠٠٨التطورات املستجدة خالل الفترة   بيان الوالية  إنشاء الوالية
غندا وجـيش الـرب   اتفاق سالم بني حكومة أو      

  للمقاومة  
ضـامين عمليـة    /تنسيق أنشطة السـفراء األفارقـة  

  السالم اخلمسة
تأديــة دور جهــة التنســيق لألنشــطة اإلقليميــة     
ــك      ــا يف ذل ــا املبعــوث اخلــاص، مب  ــوم ــيت يق ال

  تنسيق األنشطة الدولية دعماً للمحادثات
ــة يف    إجــراء االتصــاالت جبميــع األطــراف املعني

  قةأوغندا ويف املنط
رصـــد وحتليـــل التطـــورات السياســـية واألمنيـــة 
  الداخلية واإلقليمية يف أوغندا والبلدان ااورة

  تنسيق أنشطة الوحدة يف جوبا  
التشاور مع بعثة منظمة األمـم املتحـدة يف مجهوريـة    
ــدة يف    ــم املتحــ ــة األمــ ــة وبعثــ ــو الدميقراطيــ الكونغــ
ــا      ــة والعســكرية فيم ــائل األمني ــأن املس الســودان بش

  منها بوالية املبعوث اخلاصيتصل 

جهوده الرامية إىل حتقيق السـالم الـدائم يف مشـال    
    (و)أوغندا

ــه  ٣٠يف  ــق  ٢٠٠٩حزيران/يونيــ ــرى تعليــ ، جــ
ــد      ــب بع ــوث اخلــاص وإغــالق املكت أنشــطة املبع
ــدا     ــة أوغن ــي حكوم ــه رغــم أن ممثل ــه واليت إكمال
وجيش الرب للمقاومة مل يكونوا قد وقعـوا بعـد   
ــان     ــه الطرفـ ــذي وقعـ ــهائي الـ ــالم النـ ــاق السـ اتفـ
بــاألحرف األوىل، نظــرا لعــدم وفــاء قائــد جــيش  

    (ز)الرب للمقاومة جوزيف كوين بالتزاماته

  املبعوث الشخصي لألمني العام إىل الصحراء الغربية
S/PRST/1997/16 

   ١٩٩٧ مارس/آذار ١٩
S/1997/236  

   ١٩٩٧ مارس/ارآذ ١٩

التوصـل إىل حـل سياسـي مقبـول مـن الطــرفني      
ينص على حق تقريـر املصـري لشـعب الصـحراء     

  الغربية

ــوث    ــه للمبعــ ــد دعمــ ــن جديــ ــس مــ ــد الــ أكــ
ــى   ــة الطــــرفني علــ الشخصــــي، ورحــــب مبوافقــ
اقتراحه الداعي إىل إجراء حمادثات مصغرة وغـري  
ــن    ــة مـــ ــة خامســـ ــد جولـــ ــدا لعقـــ ــة متهيـــ رمسيـــ

  (ح)املفاوضات
املبعــــوث الشخصــــي لألمــــني العــــام إىل تعــــيني 

كـــــانون الثاين/ينـــــاير  ٦الصـــــحراء الغربيـــــة يف 
  (ط)٢٠٠٩

  
  ، الفقرة السادسة من الديباجة.  ٢٠٠٨حزيران/يونيه  ١٣) املؤرخ ٢٠٠٨( ١٨١٨القرار   (أ)  

  . S/2008/457و  S/2008/456  (ب)  
    .)، الفقرة التاسعة عشرة من الديباجة٢٠٠٩( ١٨٧٣القرار   (ج)  
  .S/PRST/2008/4  (د)  
  .S/2009/151  (هـ)  
  .S/2008/826  (و)  
  .S/2009/282و  S/2009/281  (ز)  
 ٣٠) املـؤرخ  ٢٠٠٩( ١٨٧١؛ والقـرار  ٣، الفقرة الثانية مـن الديباجـة والفقـرة    ٢٠٠٨نيسان/أبريل  ٣٠) املؤرخ ٢٠٠٨( ١٨١٣القرار   (ح)  

  .  ٣و  ٢جة والفقرتان ، الفقرتان الثانية واحلادية عشرة من الديبا٢٠٠٩نيسان/أبريل 
  . S/2009/20وS/2009/19   (ط)  



اللجان واحملاكم واهليئات األخرى: أجهزة جملس األمن الفرعية - اجلزء التاسع 
 

811/1419 12-07779 

 

    جلنة بناء السالم - سابعا 
  مالحظة  
 كـانون األول/  ٢٠) املـؤرخ  ٢٠٠٥( ١٦٤٥بالقرار   
، قرر جملس األمن، متصرفا علـى حنـو متـزامن    ٢٠٠٥ديسمرب 

مع اجلمعية العامـة، إنشـاء جلنـة بنـاء السـالم كهيئـة استشـارية        
وأُسندت إىل اللجنة مهمة اجلمع بـني اجلهـات    .حكومية دولية

مم املتحدة وخارجها من أجـل القيـام،   الفاعلة املعنية داخل األ
يف مجلــة أمــور، حبشــد املــوارد وتركيــز االهتمــام علــى اجلهــود  
الرامية إىل التعمري وبناء املؤسسات اليت يلزم بـذهلا للتعـايف مـن    

 .وكُلفت أيضا بتقدمي املشورة للمجلس بناء على طلبـه  .الرتاع
صـل  أعضـاء، مـن أ   ٧وشارك يف اللجنة التنظيميـة مـن الـس    

عضـــوا يف اللجنـــة. وضـــم هـــؤالء األعضـــاَء  ٣١مـــا جمموعـــه 
اخلمسة الدائمني يف الـس وعضـوين منتخبـين يـتم اختيارمهـا      

، أُدرج ٢٠٠٩-٢٠٠٨. وخـالل الفتـرة   )٢٤(ملدة سنة واحـدة 
ــا الوســطى وســرياليون       ــة أفريقي ــدي ومجهوري ــن بورون كــل م

  .بيساو يف جدول أعمال اللجنة - وغينيا
  اللجنة التنظيمية التعيينات يف  

موجهـة   ٢٠٠٨كانون الثاين/ينـاير   ٣يف رسالة مؤرخة   
ــنني مــن      ــام، عــني الــس اث ــيس الــس إىل األمــني الع مــن رئ
أعضـائه، مهـا بلجيكـا وجنـوب أفريقيـا، للمشـاركة يف اللجنـة        

ضـوية مـدا سـنة    التنظيمية التابعـة للجنـة بنـاء السـالم لفتـرة ع     
كــانون الثاين/ينــاير  ٦. ويف )٢٥(٢٠٠٨واحــدة تنتــهي بنهايــة 

، اختــار الــس بوركينــا فاســو واملكســيك لعضــوية       ٢٠٠٩
كـانون   ٢٩. ويف )٢٦(٢٠٠٩اللجنة التنظيمية حىت ايـة عـام   

__________ 

الواحد والثالثون عضوا سبعةَ أعضـاء خيتـارهم جملـس األمـن،     يشمل   )٢٤(  
وســبعة أعضــاء ينتخبــهم الــس االقتصــادي واالجتمــاعي، ومخســة   
ــم        ــات األم ــررة يف ميزاني ــار املســامهني باألنصــبة املق ــن كب أعضــاء م
املتحـــدة وكبـــار املســـامهني بالتربعـــات يف صـــناديق األمـــم املتحـــدة  

صندوق دائم لبنـاء السـالم، ومخسـة     وبراجمها ووكاالا، مبا يف ذلك
أعضاء من كبار املسامهني باألفراد العسكريني وأفراد الشـرطة املدنيـة   

  .يف بعثات األمم املتحدة، وسبعة أعضاء تنتخبهم اجلمعية العامة
  )٢٥(  S/2008/84.  
  )٢٦(  S/2009/168.  

، عينــت غــابون واملكســيك للعمــل يف  ٢٠٠٩األول/ديســمرب 
     . )٢٧(٢٠١٠  اللجنة التنظيمية حىت اية عام

  طلب إسداء املشورة بشأن مجهورية أفريقيا الوسطى  
موجهــة إىل  ٢٠٠٨أيار/مــايو  ٣٠يف رســالة مؤرخــة   

 لـس إىل اللجنـة إسـداء املشـورة     رئيس اللجنة، طلب رئـيس ا
وتقـدمي التوصـيات يف اـاالت التاليـة: إجـراء حـوار سياسـي؛        
واختاذ إجراء لوضع نظام لقطاع األمـن الـوطين وتقـدمي الـدعم     
لذلك؛ وإعادة بسط سيادة القـانون يف مجيـع أرجـاء مجهوريـة     

. واجتمعت اللجنة التنظيمية التابعة للجنـة  )٢٨(أفريقيا الوسطى
ــاء ــه  ١٢الســـالم يف  بنـ ، واتفقـــت علـــى ٢٠٠٨حزيران/يونيـ

ــا الوســطى يف جــدول أعماهلــا وإنشــاء     ــة أفريقي إدراج مجهوري
     .)٢٩(تشكيلة قطرية خاصة ا

  قرارات خمتارة وردت ا إشارة إىل جلنة بناء السالم  
ة، أشار الس إىل جلنة بناء السالم يف عـدد  خالل هذه الفتر  

ــب إىل      ــد طُل ــدان حمــددة. وق ــة ببل ــه املواضــيعية أو املتعلق مــن قرارات
اللجنة، يف مجلة أمور، أن تؤدي املهام املسندة إليها يف التنسيق بـني  
اجلهات الفاعلـة واملـوارد لتقـدمي املسـاعدة إىل البلـدان اخلارجـة مـن        

لــس إىل اللجنــة أيضــا أن تــويل اهتمامــا  وطلــب ا .حــاالت الــرتاع
 .خاصـــا حلمايـــة األطفـــال والنســـاء لـــدى االضـــطالع مبســـؤولياا  

    لــس، يف عــدد مــن احلــاالت، جنــاحــرز ا وباإلضــافة إىل ذلــك، أب
ــدان       ــاء الســالم يف بل ــة لبن ــات إطاري ــذ اتفاق ــة يف وضــع وتنفي اللجن

 عم عمــلبعينــها، وحــثّ اجلهــات املاحنــة علــى الوفــاء بتعهــداا بــد  
  اللجنة.

الـــنص الكامـــل لكـــل  ٢٨ و ٢٧ويـــرد يف اجلـــدولني   
ــت يف قــرارات        ــاء الســالم الــيت أت ــرات املتصــلة بلجنــة بن الفق

  .الس، وقد رتبت حسب بنود جدول األعمال
__________ 

  )٢٧(  S/2009/678   وS/2009/683.  
  )٢٨(  S/2008/383.  
  )٢٩(  S/2008/419 انظر أيضا .S/2008/417.  
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  ٢٧اجلدول 
    واضيعيةالقرارات املتخذة يف إطار البنود امل

  بيان احلكم  القرار والتاريخ

  األطفال والرتاع املسلح      
S/PRST/2009/9  

      ٢٠٠٩ أبريل/نيسان ٢٩
يدعو الس جلنة بناء السالم إىل مواصلة تعزيز محاية األطفال يف حاالت ما بعـد انتـهاء الـرتاع    

  (الفقرة التاسعة عشرة) على نظرها املعروضة
  )٢٠٠٩( ١٨٨٢القرار 

   ٢٠٠٩آب/أغسطس  ٤
طـراف األخـرى   الدول األعضاء وكيانـات األمـم املتحـدة، مبـا فيهـا جلنـة بنـاء السـالم واأل        يهيب ب

املعنيــة، كفالــة إدراج مســألة محايــة األطفــال املتضــررين مــن الــرتاع املســلح وحقــوقهم ورفــاههم   
ومتكينهم يف مجيع عمليات السالم وكفالة إيالء األولوية للمسائل املتصلة باألطفال املتضررين من 

  )١٥الرتاع (الفقرة  الرتاع املسلح يف خطط وبرامج واستراتيجيات اإلنعاش والتعمري بعد انتهاء
  صون السالم واألمن الدوليني: دور جملس األمن يف دعم إصالح قطاع األمن  

S/PRST/2008/14  
      ٢٠٠٨أيار/مايو  ١٢

كاملـة  يؤكد الس على الدور اهلام الذي ميكـن أن تؤديـه اللجنـة، عـن طريـق اسـتراتيجياا املت      
لبناء السالم، يف ضمان استمرار تقدمي الـدعم الـدويل إىل البلـدان اخلارجـة مـن [الـرتاع]. ويقـر        
الس أيضا بأمهية استمرار التعاون الوثيق والشـراكات مـع اجلهـات الفاعلـة مـن خـارج األمـم        

لدوليـة،  املتحدة، وخباصة املنظمات اإلقليمية ودون اإلقليميـة وغريهـا مـن املنظمـات احلكوميـة ا     
مبــا فيهــا املؤسســات املاليــة الدوليــة واجلهــات املاحنــة الثنائيــة واملنظمــات غــري احلكوميــة (الفقــرة  

  السابعة)
  األمن الدوليني: الوساطة وتسوية املنازعات  صون السالم و

S/PRST/2008/36  
      ٢٠٠٨ سبتمرب/أيلول ٢٣

يربز الس أمهية النظر يف متطلبات بناء السالم واالنتعـاش يف عمليـة الوسـاطة ـدف املسـاعدة      
يف إرساء أسس السالم املستدام، ويؤكد أن للجنة دورا تضطلع به يف الترويج للوساطة (الفقرة 

  التاسعة)
  بناء السالم يف مرحلة ما بعد انتهاء الرتاع  

S/PRST/2008/16  
     ٢٠٠٨ مايو/أيار ٢٠

)، ويرحب بعمل اللجنـة يف إسـداء املشـورة بشـأن تنسـيق      ٢٠٠٥( ١٦٤٥يذكر الس بقراره 
األنشطة واملوارد الدولية لبناء السالم، ويعرب عن دعمه لتعزيز دور جلنة بنـاء السـالم ومكتـب    

  م بناء السالم وصندوق بناء السالم (الفقرة الرابعة)دع
ويشجع الس األمني العام واللجنة واملنظمات الدولية واإلقليمية والدول األعضـاء علـى النظـر     

يف كيفية دعم اجلهود الوطنية يف البلدان املتضررة لضمان سـالم مسـتدام بصـورة أسـرع وأكثـر      
ويـدعو الـس    .سـيق وقـدرات نشـر اخلـربة املدنيـة والتمويـل      فعالية، مبـا يف ذلـك يف جمـاالت التن   

شهرا ألجهـزة األمـم املتحـدة ذات الصـلة بشـأن       ١٢األمني العام إىل إسداء املشورة يف غضون 
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كيفية الدفع قدماً ذه املسائل على أحسن وجـه داخـل منظومـة األمـم املتحـدة وكيفيـة القيـام،            
نسيق أنشطة بناء السالم وتشجيع تعبئة املوارد واسـتخدامها  مع مراعاة آراء جلنة بناء السالم، بت

  بأكرب قدر من الفعالية لتلبية االحتياجات امللحة لبناء السالم (الفقرة العاشرة)
S/PRST/2009/23  

      ٢٠٠٩ يوليه/متوز ٢٢
)، ويقــر بالــدور اهلــام للجنــة يف الــدعوة إىل اتبــاع ــج ٢٠٠٥( ١٦٤٥يشــري الــس إىل قــراره 

متكامــل ومتســق إزاء بنــاء الســالم وتــوفري الــدعم لــه، ويرحــب مبــا أحرزتــه مــن تقــدم، ويهيــب 
باللحنة أن تعزز دورها االستشاري ومـا تقدمـه مـن دعـم للبلـدان املدرجـة يف جـدول أعماهلـا،         

٢٠١٠ويتطلع إىل تلقي التوصيات اليت ستصدر عن االستعراض الذي ستجريه اللجنـة يف عـام   
  لقراراا التأسيسية فيما يتصل بكيفية مواصلة تعزيز دورها (الفقرة السابعة)

   املرأة والسالم واألمن

  )٢٠٠٨( ١٨٢٠ار القر
   ٢٠٠٨حزيران/يونيه  ١٩

يؤكد الدور املهم الذي ميكن أن تضطلع بـه جلنـة بنـاء السـالم بتضـمني مـا تسـديه مـن مشـورة          
وتقدمه من توصيات فيما يتعلق باستراتيجيات بناء السالم بعد انتهاء [الرتاع]، عنـد االقتضـاء،   

سلح وبعده، وبكفالة التشاور والتمثيـل  سبال للتصدي للعنف اجلنسي املرتكب أثناء [الرتاع] امل
الفعلي للمجتمع املدين النسائي يف تشكيالا اخلاصة بكـل بلـد، يف إطـار جهـا األوسـع نطاقـا       

  )  ١١(الفقرة  جتاه املسائل اجلنسانية
  )٢٠٠٩( ١٨٨٨القرار 

   ٢٠٠٩أيلول/سبتمرب  ٣٠
ــة    ــد دور اللجن ــد تأكي ــدم       يعي ــن ع ــوع اجلــنس إزاء احلــد م ــي ن ــنهج شــاملة تراع ــهوض ب يف الن

االستقرار يف حاالت ما بعد انتهاء الرتاع، مالحظا الدور اهلام الذي تضطلع به املـرأة يف إعـادة   
شـجيع مجيـع األطـراف يف البلـدان املدرجـة يف جـدول أعماهلـا        على ت، وحيث اللجنة بناء اتمع

علــى اختــاذ تــدابري وتنفيــذها للحــد مــن العنــف اجلنســي يف اســتراتيجيات مــا بعــد انتــهاء الــرتاع 
  )  ١٨(الفقرة 

  )٢٠٠٩( ١٨٨٩القرار 
   ٢٠٠٩األول/أكتوبر   تشرين ٥

يشجع جلنة بناء السالم ومكتب دعم بناء السالم على مواصلة ضمان إيالء االهتمـام علـى حنـو    
منهجي لتعزيز املساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة وتعبئة املوارد لذلك، كجزء ال يتجزأ من بناء 

  )  ١٤شجيع املشاركة الكاملة للمرأة يف هذه العملية (الفقرة السالم بعد انتهاء الرتاع، وت
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  ٢٨ اجلدول
    القرارات املتخذة يف إطار البنود املتعلقة ببلدان حمددة

  بيان احلكم  القرار والتاريخ
   احلالة يف بوروندي     

  )٢٠٠٨( ١٨٥٨القرار 
  ٢٠٠٨األول/ديسمرب  كانون ٢٢

إذ يشدد على ضرورة أن تواصل منظومة األمم املتحدة واتمع الـدويل دعمهمـا لعمليـة ترسـيخ دعـائم      
السالم وللتنمية الطويلة األجل يف بوروندي، وإذ يرحـب باملشـاركة املسـتمرة للجنـة يف معاجلـة الوضـع       

تشـكيلة بورونـدي التابعـة هلـا، وإذ      دة رئـيس يف بوروندي وبالزيارة اليت قام ا مؤخرا وفـد اللجنـة بقيـا   
حيــيط علمــا باالســتعراض نصــف الســنوي للتقــدم احملــرز يف تنفيــذ اإلطــار االســتراتيجي لبنــاء الســالم يف  

تشــكيلة بورونــدي  وباإلحاطــة الــيت قــدمها رئــيس  ٢٠٠٨بورونــدي والــذي أجــري يف حزيران/يونيــه  
  الفقرة السابعة من الديباجة)  ( ٢٠٠٨كانون األول/ديسمرب  ١١التابعة للجنة يف 

يشجع حكومة بوروندي واللجنة والشـركاء الـوطنيني والـدوليني علـى الوفـاء بااللتزامـات الـيت         
ــة أن      ــاء الســالم يف بورونــدي، ويطلــب إىل اللجن تعهــدوا ــا مبوجــب اإلطــار االســتراتيجي لبن

ألمـم املتحـدة القطـري،    تواصل، بدعم من مكتب األمم املتحدة املتكامل يف بورونـدي وفريـق ا  
ــة األمــد يف       ــة الطويل ــى إرســاء أســس الســالم واألمــن املســتدامني والتنمي مســاعدة احلكومــة عل
ــا األهــداف احملــددة         ــا فيه ــك األهــداف، مب ــق تل ــة لتحقي ــوارد الالزم ــة امل ــى تعبئ ــدي وعل بورون

  ) ٩ لالنتخابات املقبلة (الفقرة
  )٢٠٠٩( ١٩٠٢القرار 

   ٢٠٠٩األول/ديسمرب  كانون ١٧
يشـــجع حكومـــة بورونـــدي واللجنـــة وشـــركاء بورونـــدي الـــوطنيني والـــدوليني علـــى الوفـــاء   

روندي، ويطلـب إىل  مبوجب اإلطار االستراتيجي لبناء السالم يف بوتعهدوا ا بااللتزامات اليت 
اللجنة أن تواصل، بدعم مـن مكتـب األمـم املتحـدة املتكامـل يف بورونـدي، مسـاعدة احلكومـة         
على إرساء األسس الالزمة الستدامة السالم واألمن وإعادة اإلدماج والتنمية الطويلة األجـل يف  

ــا األهــداف        ــا فيه ــك األهــداف، مب ــق تل ــة لتحقي ــوارد الالزم ــة امل ــى تعبئ ــدي وعل احملــددة  بورون
  )  ١١ لالنتخابات املقبلة (الفقرة

  احلالة يف مجهورية أفريقيا الوسطى  
S/PRST/2009/5  

     ٢٠٠٩ أبريل/نيسان ٧
ويتطلــع إىل وضــع  يرحــب الــس بالــدعم الــذي تقدمــه اللجنــة إىل مجهوريــة أفريقيــا الوســطى،

الصيغة النهائية لإلطار االستراتيجي لبناء السالم، ويهيب باجلهات املاحنة العمل مع اللجنة علـى  
حتديد القطاعات األساسية لتحقيق االستقرار والتنميـة علـى املـدى الطويـل يف مجهوريـة أفريقيـا       

  التاسعة)  الوسطى وتعزيز دعمها يف تلك القطاعات (الفقرة
S/PRST/2009/35  

     ٢٠٠٩ ديسمرب/األول كانون ٢١
ــه   ويرحــب الــس بالــدعم الــذي تقدمــه اللجنــة إ   ــا الوســطى، ويكــرر دعوت ــة أفريقي ىل مجهوري

اجلهـــات املاحنـــة إىل تعزيـــز دعمهـــا للقطاعـــات الـــيت تعتـــرب أساســـية لتحقيـــق الســـالم والتنميـــة 
املسـتدامني يف مجهوريـة أفريقيـا الوســطى، علـى النحـو املنصــوص عليـه يف اإلطـار االســتراتيجي        

  جنة (الفقرة السابعة)لبناء السالم يف مجهورية أفريقيا الوسطى الذي وضعته الل
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  احلالة يف تشاد ومجهورية أفريقيا الوسطى واملنطقة دون اإلقليمية      

  )٢٠٠٩( ١٨٦١القرار 
   ٢٠٠٩الثاين/يناير  كانون ١٤

يؤكد أن حتسني قدرة حكومة مجهورية أفريقيا الوسطى على ممارسة سلطتها يف اجلزء الشـمايل 
الشرقي من البلد أمر بالغ األمهية أيضا لتحقيق أهداف بعثـة األمـم املتحـدة يف مجهوريـة أفريقيـا      

من القرار، ويهيب حبكومة مجهورية أفريقيا الوسطى والدول  ١ الوسطى وتشاد املبينة يف الفقرة
األمـم  األعضاء ومكتب األمم املتحدة لدعم بناء السالم يف مجهورية أفريقيا الوسطى ووكاالت 

املتحدة وجلنة بناء السالم أن تقدم الدعم الضروري إلصالح قطـاع األمـن يف مجهوريـة أفريقيـا     
  )  ٢٦الوسطى (الفقرة 

 بيساو   - غينيااحلالة يف 

S/PRST/2008/37  
     ٢٠٠٨ أكتوبر/األول تشرين ١٥

بيسـاو اإلطـار    -االرتياح اعتماد جلنـة بنـاء السـالم بتشـكيلها اخلـاص بغينيـا        يالحظ الس مع
، ويالحظ أمهيـة  ٢٠٠٨تشرين األول/أكتوبر  ١بيساو يف  -االستراتيجي لبناء السالم يف غينيا 

ويتطلـع الـس    .التنفيذ السريع والفعال للمشاريع السريعة األثر اليت ميوهلا صندوق بنـاء السـالم  
  ء آلية لرصد ومتابعة اإلطار االستراتيجي (الفقرة الرابعة)إىل إنشا

S/PRST/2009/6  
      ٢٠٠٩ أبريل/ننيسا ٩

يهيب الس باتمع الدويل تقدمي الدعم الكايف يف الوقت املناسب لتنفيذ اإلطـار االسـتراتيجي   
ويتطلع إىل مواصلة تعبئـة املـوارد مـن أجـل      .بيساو الذي اعتمدته اللجنة -لبناء السالم يف غينيا 

  رة التاسعة) بيساو (الفق  -  إعادة البناء االقتصادي وتوطيد السالم يف غينيا
S/PRST/2009/29  

      ٢٠٠٩ نوفمرب/الثاين تشرين ٥
 ــا ــس بـ ــار     يهيـــب الـ ــذ اإلطـ ــت املناســـب لتنفيـ ــم ويف الوقـ ــدعم املالئـ ــوفري الـ ــدويل تـ تمع الـ

تشـرين األول/أكتـوبر    ١بيسـاو الـذي اعتمدتـه اللجنـة يف      -االستراتيجي لبناء السالم يف غينيـا  
، مبــا يف ذلــك اجلــزء املتعلــق باملشــاريع الســريعة األثــر. وحيــيط الــس علمــا بأمهيــة بنــاء  ٢٠٠٨

اجلهات املاحنة. وحيـيط علمـا كـذلك باألعمـال التحضـريية لالسـتعراض        عالقات تآزر فيما بني
األول لإلطار االستراتيجي لبناء السالم ويتطلع إىل إمتامـه. ويكـرر الـس اإلعـراب عـن دعمـه       

  بيساو (الفقرة السابعة)   - للعمل الذي تقوم به اللجنة بتشكيلها اخلاص بغينيا
    احلالة يف سرياليون

  )٢٠٠٨( ١٨٢٩القرار 
   ٢٠٠٨آب/أغسطس  ٤

إذ يرحب بالتقدم احملرز يف تنفيذ إطار التعـاون لبنـاء السـالم يف سـرياليون، وإذ يشـجع حكومـة       
ــة مــن         ــذ التوصــيات املنبثق ــق تنفي ــة عــن طري ــع اللجن ــق م ــى مواصــلة تعاوــا الوثي ســرياليون عل

  االستعراض نصف السنوي األول لإلطار (الفقرة السابعة من الديباجة)
التنسيق على حنو وثيق  ]تحدة املتكامل لبناء السالم يف سرياليون يفيطلب دعم مكتب األمم امل[ 

مع اللجنة ودعم ما تقوم به من عمل وتنفيذ إطار التعاون لبناء السالم يف سرياليون، واملشـاريع  
  )(هـ) ٣اليت تلقى الدعم من صندوق بناء السالم (الفقرة 
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اســية عــن بنــاء الســالم وعــن األمــن   يشــدد علــى أن حكومــة ســرياليون تتحمــل املســؤولية األس       

والتنمية على األمد البعيد يف البلد، ويشجع احلكومة على مواصلة تعاوا الوثيـق مـع اللجنـة يف    
هذا اخلصوص، بطرق منها الرصد املنتظم للتقدم احملرز يف تنفيـذ إطـار التعـاون لبنـاء السـالم يف      

تقـدمي الـدعم إىل احلكومـة وعلـى     سرياليون، ويشـجع كـذلك الشـركاء الـدوليني علـى مواصـلة       
  ) ٦ التعاون مع اللجنة (الفقرة

  )٢٠٠٩( ١٨٨٦القرار 
   ٢٠٠٩أيلول/سبتمرب  ١٥

ن عمل، وإذ يرحب بنتائج الـدورة االسـتثنائية   إذ يكرر اإلعراب عن تقديره للجنة ملا تقوم به م
واليت وضـعت   ٢٠٠٩حزيران/يونيه  ١٠الرفيعة املستوى بشأن سرياليون اليت عقدا اللجنة يف 

خريطة طريق الستمرار تعاون اللجنة مع سرياليون مبا يتسق مع برنـامج حكومـة سـرياليون مـن     
  أجل التغيري (الفقرة الثامنة من الديباجة)

على أن حكومـة سـرياليون تتحمـل املسـؤولية األساسـية عـن بنـاء السـالم وإرسـاء األمـن           يشدد  
وحتقيق التنمية على األمد البعيد يف البلد، ويشجع احلكومة على أن تواصل تنفيـذ الربنـامج مـن    
أجل التغـيري، وجلنـة بنـاء السـالم علـى أن تتـابع التطـورات مـة وحتشـد الـدعم الـدويل حسـب             

ات الدولية املاحنة القائمة وكذلك اجلهات الدولية املاحنـة الـيت حيتمـل أن تسـتجد     احلاجة، واجله
  ) ٥ على تقدمي الدعم للحكومة (الفقرة

    
    أجهزة فرعية تابعة لس األمن، اقترح إنشاؤها لكنها مل تنشأ - ثامنا 

  مالحظة  
ــرة     ــة   ٢٠٠٩-٢٠٠٨خــالل الفت ــاك حال ــت هن ، كان

ــتم       ــاز فرعــي دون أن ي ــا إنشــاء جه ــا رمسي ــرح فيه واحــدة اقت
إنشــاؤه فعــال. وقُــدم االقتــراح يف شــكل مشــروع قــرار بشــأن  

  .‘‘السالم واألمن يف أفريقيا”زمبابوي، يف إطار بند 
  ١احلالة   
للمجلــس الـــيت   ٥٩٣٣اقتــراح مقــدم يف اجللســة      

ــ ــه  ١١دت يف عق بشــأن الســالم   ٢٠٠٨متوز/يولي
  واألمن يف أفريقيا

ــة    ــودة يف  ٥٩٣٣يف اجللســــ متوز/يوليــــــه  ١١املعقــــ
، ‘‘السـالم واألمـن يف أفريقيـا   ’’يف إطار البنـد املعنـون    ٢٠٠٨

اجتمــع الــس للنظــر يف مشــروع القــرار املقــدم مــن أســتراليا، 
وإيطاليا، وبلجيكـا، وسـرياليون، وفرنسـا، وكنـدا، وكرواتيـا،      

وليربيــا، ونيوزيلنــدا، وهولنــدا، واململكــة املتحــدة، والواليــات  
الذي كان الس سيدين مبوجبه محلةَ العنـف الـيت    )٣٠(املتحدة

عارضـة السياسـية والسـكان    أطلقتها حكومـة زمبـابوي ضـد امل   
املدنيني وجعلت إجراء انتخابات حرة ونزيهة أمرا مسـتحيال،  
وكـان سـيفرض جـزاءات مبوجـب الفصـل السـابع مـن امليثــاق        
على أفراد وكيانات حمددة، مبا يشمل حظـرا لتوريـد األسـلحة    
وتــدابري ملنــع الســفر وجتميــد األصــول. ودعــا مشــروع القــرار   

 مـا يلـي: (أ) التمـاس معلومـات مـن      أيضا إىل إنشاء جلنة تتوىل
مجيـــع الـــدول عـــن اإلجـــراءات الـــيت تتخـــذها لتنفيـــذ تـــدابري   
اجلـــزاءات؛ (ب) فحـــص املعلومـــات املتعلقـــة باالنتــــهاكات     
املزعومــــة للتــــدابري واختــــاذ اإلجــــراءات املالئمــــة بشــــأا؛      

حتديد األفراد والكيانات الذين سيخضعون حلظـر السـفر    (ج)
__________ 

  )٣٠(  S/2008/447.  
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لنظـر يف طلبـات االسـتثناء مـن التـدابري      وجتميد األصـول؛ (د) ا 
إرسـاء مبـادئ توجيهيـة حسـب االقتضـاء؛       (هــ) والبت فيهـا؛  

(و) تقدمي تقـارير إىل الـس تتضـمن مالحظـات وتوصـيات؛      
ــق اخلــرباء؛ (ح) تشــجيع      ــن فري ــواردة م ــارير ال ــيم التق (ز) تقي
ــرح يف    ــة. واقُتـ ــاء املهتمـ ــة والـــدول األعضـ ــوار بـــني اللجنـ احلـ

ــة يف    مشــروع القــرا  ــق خــرباء يســاعد اللجن ر أيضــا إنشــاُء فري
رصــد تنفيــذ التــدابري وتقــدمي اإلحاطــات ويقــدم إليهــا التقــارير 

  عن عمله.

وطُرح مشروع القرار للتصويت، فحصل على تسـعة    
أصــوات مؤيــدة ومخســة أصــوات معارِضــة (االحتــاد الروســي،  
 اجلماهريية العربية الليبية، جنوب أفريقيـا، الصـني، فييـت نـام)    
مع امتناع عضو واحد عن التصويت (إندونيسيا). ومل يعتمـد  
مشروع القرار بسبب تصـويت أحـد أعضـاء الـس الـدائمني      

  .)٣١(ضده
__________ 

  )٣١(  S/PV.5933.  
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  املرفق
    ٢٠٠٩- ٢٠٠٨وثائق ذات صلة باللجان واحملاكم وغريها من اهليئات،     

    
  الوثيقة  التاريخ  الرمز  اجلهاز

 ٧٥١اللجنة املنشأة عمال بـالقرار          
  ) بشأن الصومال  ١٩٩٢(

S/2008/806 ٢٠٠٨السنوي لعام التقرير   ٢٠٠٨كانون األول/ديسمرب  ١٩    

عـــين بالصـــومال املقـــدم تقريــر فريـــق الرصـــد امل     ٢٠٠٨نيسان/أبريل  ٢٤   S/2008/274  فريق الرصد املعين بالصومال
  ) ٢٠٠٧( ١٧٦٦عمال بالقرار 

  S/2008/378 رسالة من األمني العام يعلـن فيهـا تعـيني خـرباء         ٢٠٠٨حزيران/يونيه  ١٠
  يف فريق الرصد

  S/2008/769 تقريــر فريـــق الرصـــد املعـــين بالصـــومال املقـــدم      ٢٠٠٨ كانون األول/ديسمرب ١٠
  ) ٢٠٠٨( ١٨١١عمال بالقرار 

  S/2009/136 من األمني العـام يعلـن فيهـا تعـيني أربعـة      رسالة     ٢٠٠٩آذار/مارس  ١٠
  خرباء يف فريق الرصد

  S/2009/172 رسالة من األمني العام يعلـن فيهـا تعـيني اخلـبري         ٢٠٠٩آذار/مارس  ٣١
  األخري يف فريق الرصد

ــالقرار    ــال بـ ــأة عمـ ــة املنشـ اللجنـ
) بشــــــــــــــــأن ١٩٩٧( ١١٣٢

  سرياليون  

S/2009/94 ٢٠٠٨التقرير السنوي لعام     ٢٠٠٩شباط/فرباير  ١٣    

  S/2009/690 ٢٠٠٩التقرير السنوي لعام     ٢٠١٠كانون الثاين/يناير  ٥    
ــال    ــأة عمـ ــة املنشـ ــالقرار اللجنـ بـ

) بشأن تنظـيم  ١٩٩٩( ١٢٦٧
ــا     ــان وم ــة الطالب ــدة وحرك القاع

  يرتبط ما من أفراد وكيانات  

S/2008/16 ـا التقريـر الـذي       ٢٠٠٨كانون الثاين/يناير  ١٤ رسالة من رئيس اللجنة حييل
يتضـــمن موقـــف اللجنـــة مـــن توصـــيات فريـــق  

  اخلرباء

  S/2008/25 ٢٠٠٧التقرير السنوي لعام    ٢٠٠٨كانون الثاين/يناير  ١٧    
  S/2008/408 ا موقف اللجنـة      ٢٠٠٨حزيران/يونيه  ٢٠ رسالة من رئيس اللجنة حييل

  من توصيات فريق اخلرباء
  S/2008/848 ٢٠٠٨التقرير السنوي لعام     ٢٠٠٨كانون األول/ديسمرب  ٣١    
  S/2009/427 ا موقف اللجنـة      ٢٠٠٩آب/أغسطس  ١٧ رسالة من رئيس اللجنة حييل

  من توصيات فريق اخلرباء
  S/2009/676 ٢٠٠٩التقرير السنوي لعام     ٢٠٠٩كانون األول/ديسمرب  ٣٠    

ــق الــدعم التحليلــي ورصــد     فري
اجلــــــزاءات (تنظــــــيم القاعــــــدة 

  وحركة الطالبان)  

S/2008/324 التقريــر الثــامن لفريــق الــدعم التحليلــي ورصــد      ٢٠٠٨أيار/مايو  ١٣
ــالقرار    ــال بـــ ــدم عمـــ ــزاءات، املقـــ  ١٢٦٧اجلـــ

كـــــة ) بشـــــأن تنظـــــيم القاعـــــدة وحر١٩٩٩(
  الطالبان وما يرتبط ما من أفراد وكيانات
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  الوثيقة  التاريخ  الرمز  اجلهاز
          S/2009/245 التقريـر التاســع لفريــق الــدعم التحليلــي ورصــد      ٢٠٠٩أيار/مايو  ١١

ــالقرار    ــال بـــ ــدم عمـــ ــزاءات، املقـــ  ١٢٦٧اجلـــ
) بشـــــأن تنظـــــيم القاعـــــدة وحركـــــة ١٩٩٩(

  أفراد وكيانات الطالبان وما يرتبط ما من
  S/2009/502 التقريـر العاشـر لفريــق الـدعم التحليلـي ورصــد        ٢٠٠٩أيلول/سبتمرب  ٢٨

ــالقرار    ــال بـــ ــدم عمـــ ــزاءات، املقـــ  ١٢٦٧اجلـــ
) بشـــــأن تنظـــــيم القاعـــــدة وحركـــــة ١٩٩٩(

  الطالبان وما يرتبط ما من أفراد وكيانات  
ــالقرار    ــالً بـ ــأة عمـ ــة املنشـ اللجنـ

٢٠٠٣( ١٥١٨  (  
S/2008/109 ٢٠٠٧تقرير السنوي لعام ال    ٢٠٠٨شباط/فرباير  ١٤    

  S/2009/79 ٢٠٠٨التقرير السنوي لعام     ٢٠٠٩شباط/فرباير  ٣    
  S/2009/671 ٢٠٠٩التقرير السنوي لعام     ٢٠٠٩كانون األول/ديسمرب  ٢٢    

ــالقرار    ــال بـ ــأة عمـ ــة املنشـ اللجنـ
  ) بشأن ليربيا  ٢٠٠٣( ١٥٢١

S/2009/236 ٢٠٠٨التقرير السنوي لعام     ٢٠٠٩أيار/مايو  ٦    

  S/2009/691 ٢٠٠٩التقرير السنوي لعام     ٢٠٠٩كانون األول/ديسمرب  ٣١    
رسالة من األمني العـام إىل رئـيس الـس يعيـد         ٢٠٠٨شباط/فرباير  ٨ S/2008/85  فريق اخلرباء املعين بليربيا

  فيها تعيني خرباء يف فريق اخلرباء
  S/2008/371 ٢٠٠٧( ١٧٩٢قدم عمال بالقرار تقرير م    ٢٠٠٨حزيران/يونيه  ١٢ (  
  S/2008/459 لـس يعيـد        ٢٠٠٨متوز/يوليه  ١٤رسالة من األمني العـام إىل رئـيس ا

  فيها تعيني خرباء يف فريق اخلرباء
  S/2008/785 ٢٠٠٨( ١٨١٩تقرير مقدم عمال بالقرار     ٢٠٠٨كانون األول/ديسمرب  ١٢ (  
  S/2009/47 لـس يعـني     رسالة من األمني   ٢٠٠٩كانون الثاين/يناير  ٢٠العـام إىل رئـيس ا 

  ا خبريين يف فريق اخلرباء
  S/2009/109 لـس يعـني         ٢٠٠٩شباط/فرباير  ٢٤رسالة من األمني العـام إىل رئـيس ا

  ا خبريا واحدا يف فريق اخلرباء
  S/2009/290 ٢٠٠٨( ١٨٥٤تقرير مقدم عمال بالقرار     ٢٠٠٩حزيران/يونيه  ٥ (  
  S/2009/640 ٢٠٠٨( ١٨٥٤تقرير مقدم عمال بالقرار     ٢٠٠٩رب كانون األول/ديسم ١١ (  
ــالقرار   ال ــال بـ ــأة عمـ ــة املنشـ لجنـ

) بشــــــــــــــــأن ٢٠٠٤( ١٥٣٣
  مجهورية الكونغو الدميقراطية  

S/2008/17 ٢٠٠٧لسنوي لعام التقرير ا   ٢٠٠٨الثاين/يناير   كانون ١١    

  S/2008/832 ٢٠٠٨التقرير السنوي لعام     ٢٠٠٨كانون األول/ديسمرب  ٣١    
  S/2009/667 ٢٠٠٩التقرير السنوي لعام     ٢٠٠٩كانون األول/ديسمرب  ٣١    
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  الوثيقة  التاريخ  الرمز  اجلهاز
فريـــق اخلـــرباء املعـــين جبمهوريـــة          

  الكونغو الدميقراطية
S/2008/43  ٢٠٠٧( ١٧٧١ر مقدم عمال بالقرار تقري  ٢٠٠٨شباط/فرباير  ١١(  

  S/2008/120 لـس يعـني       ٢٠٠٨شباط/فرباير  ٢٠رسالة من األمني العـام إىل رئـيس ا
  ضاء يف فريق اخلرباءا مخسة أع

  S/2008/312 لـس يعـني         ٢٠٠٨أيار/مايو  ٩رسالة من األمني العـام إىل رئـيس ا
  ا مخسة أعضاء يف فريق اخلرباء

  S/2008/526 لـس يعـني         ٢٠٠٨آب/أغسطس  ٦رسالة من األمني العـام إىل رئـيس ا
ــلحة    ــبريي األسـ ــل خـ ــيحال حمـ ــني لـ ــا شخصـ ـ

ــريان للفتـــ  ــة   والطـ ــة لغايـ ــن الواليـ ــة مـ رة املتبقيـ
    ٢٠٠٨كانون األول/ديسمرب   ٣١

  S/2008/772 (د) مــن  ١٨تقريــر مؤقــت مقــدم وفقــا للفقــرة     ٢٠٠٨غسطس آب/أ ١٩
  ) ٢٠٠٨( ١٨٠٧القرار 

  S/2008/773 ــرة       ٢٠٠٨كانون األول/ديسمرب  ١٠ ــا للفق ــدم وفق ــر ــائي مق ــن (د)  ١٨تقري م
  ) ٢٠٠٨( ١٨٠٧القرار 

  S/2009/93 لـس يعـني         ٢٠٠٩شباط/فرباير  ١٣رسالة من األمني العـام إىل رئـيس ا
  ا ثالثة خرباء يف فريق اخلرباء

  S/2009/253 مـن القـرار    ٨تقرير مؤقـت مقـدم وفقـا للفقـرة         ٢٠٠٩أيار/مايو  ١٤
٢٠٠٨( ١٨٥٧ (  

  S/2009/603 ــائي مقــدم وفقــا للفقــرة      ٢٠٠٩تشرين الثاين/نوفمرب  ٢٣ مــن القــرار  ٨تقريــر
٢٠٠٨( ١٨٥٧ (  

ــالقرار    ــال بـ ــأة عمـ ــة املنشـ اللجنـ
) بشأن كـوت  ٢٠٠٤( ١٥٧٢
  ديفوار  

S/2008/829 ٢٠٠٨التقرير السنوي لعام     ٢٠٠٨كانون األول/ديسمرب  ٣١    

  S/2009/689 ٢٠٠٩التقرير السنوي لعام     ٢٠٠٩كانون األول/ديسمرب  ٣١    
ــوت    ــين بكــ ــرباء املعــ ــق اخلــ فريــ

  ديفوار
S/2008/235 ــالفقرة      ٢٠٠٨نيسان/أبريل  ٩ ــال بـ ــدم عمـ ــر مقـ ــرار  ١٠تقريـ ــن القـ مـ

٢٠٠٧( ١٧٨٢ (  
  S/2008/598 ــالفقرة      ٢٠٠٨تشرين األول/أكتوبر  ٨ ــال بـ ــدم عمـ ــر مقـ ــرار  ١٠تقريـ ــن القـ مـ

٢٠٠٧( ١٧٨٢ (  
  S/2008/793 لـس يعـني         ٢٠٠٨كانون األول/ديسمرب  ١٦رسالة من األمني العـام إىل رئـيس ا

  ا أربعة أعضاء يف فريق اخلرباء
  S/2009/5 لـس يعـني         ٢٠٠٩كانون الثاين/يناير  ٥رسالة من األمني العـام إىل رئـيس ا

  ا عضوا واحدا يف فريق اخلرباء
  S/2009/188 ــالفقرة      ٢٠٠٩نيسان/أبريل  ٨ ــال بـ ــدم عمـ ــر مقـ ــرار  ١١تقريـ ــن القـ مـ

٢٠٠٨( ١٨٤٢ (  
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          S/2009/521 ــالفقرة      ٢٠٠٩تشرين األول/أكتوبر  ٧ ــال بـ ــدم عمـ ــر مقـ ــرار  ١١تقريـ ــن القـ مـ

٢٠٠٨( ١٨٤٢ (  
ــة ــالقرار    اللجنـــ ــال بـــ ــأة عمـــ املنشـــ
  شأن السودان) ب٢٠٠٥( ١٥٩١

S/2008/840 ٢٠٠٨التقرير السنوي لعام     ٢٠٠٨كانون األول/ديسمرب  ٣١    

رسالة من األمني العـام إىل رئـيس الـس يعـني        ٢٠٠٨كانون الثاين/يناير  ٢٨ S/2008/48  فريق اخلرباء املعين بالسودان
  ا عضوا واحدا يف فريق اخلرباء

  S/2008/647 ١٧٧٩من القرار  ٢تقرير مقدم عمال بالفقرة     ٢٠٠٨تشرين الثاين/نوفمرب  ١٧ 
)٢٠٠٧ (  

  S/2008/743 لـس يعـني         ٢٠٠٨تشرين الثاين/نوفمرب  ٢٦رسالة من األمني العـام إىل رئـيس ا
   فريق اخلرباءا مخسة أعضاء يف

  S/2009/562 ١٨٤١من القرار  ٢تقرير مقدم عمال بالفقرة     ٢٠٠٩تشرين األول/أكتوبر  ٢٧ 
)٢٠٠٨ (  

  S/2009/639 لـس يعـني         ٢٠٠٩كانون األول/ديسمرب  ١٤رسالة من األمني العـام إىل رئـيس ا
  ا أربعة أعضاء يف فريق اخلرباء

ــالقرار    ــالً بـ ــأة عمـ ــة املنشـ اللجنـ
٢٠٠٦( ١٧١٨  (  

S/2008/830 ٢٠٠٨التقرير السنوي لعام     ٢٠٠٨كانون األول/ديسمرب  ٣١    

  S/2009/222 لس حييـل      ٢٠٠٩نيسان/أبريل  ٢٤رسالة من رئيس اللجنة إىل رئيس ا
ــا تقريــر اللجنــة املقــدم وفقــا للبيــان الرئاســي   

 ٢٠٠٩نيســــــــــــان/أبريل  ١٣الصــــــــــــادر يف 
)S/PRST/2009/7  (  

  S/2009/364 رئــيس   رســالة مــن رئــيس اللجنــة بالنيابــة إىل        ٢٠٠٩متوز/يوليه  ١٦
الـــس حييـــل ـــا تقريـــر اللجنـــة املقـــدم وفقـــا  

  ) ٢٠٠٩( ١٨٧٤من القرار  ٢٤للفقرة 
فريـــق اخلـــرباء املعـــين جبمهوريـــة  

  كوريا الشعبية الدميقراطية
S/2009/416 لـس يعـني         ٢٠٠٩آب/أغسطس  ١٢رسالة من األمني العـام إىل رئـيس ا

  ا سبعة خرباء يف الفريق
  S/2009/555 لـس يعـني         ٢٠٠٩تشرين األول/أكتوبر  ٢٦رسالة من األمني العـام إىل رئـيس ا

ــن       ــتمكن م ــن ت ــا خــبريا ليحــل حمــل خــبرية ل 
  االضطالع باملهام اليت أُوكلت إليها

ــالقرار    ــال بـ ــأة عمـ ــة املنشـ اللجنـ
٢٠٠٦( ١٧٣٧  (  

S/2008/839 ٢٠٠٨م التقرير السنوي لعا    ٢٠٠٨كانون األول/ديسمرب  ٣١    

  S/2009/688 ٢٠٠٩التقرير السنوي لعام     ٢٠٠٩كانون األول/ديسمرب  ٣١    
ــالقرار    ــال بـ ــأة عمـ ــة املنشـ اللجنـ

) بشــــــــــــــــأن ٢٠٠١( ١٣٧٣
  مكافحة اإلرهاب  

S/2008/29 التقريــر الثــاين للجنــة مكافحــة اإلرهــاب بشــأن    ٢٠٠٨كانون الثاين/يناير  ١٨
  ) ٢٠٠٥( ١٦٢٤تنفيذ القرار 
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          S/2008/58 ــة املقـــدم     ٢٠٠٨كانون الثاين/يناير  ٣٠ ــة الكونغـــو الدميقراطيـ تقريـــر مجهوريـ

  ) ٢٠٠١( ١٣٧٣من القرار  ٦عمال بالفقرة 
  S/2008/59 ــة املقـــدم     ٢٠٠٨كانون الثاين/يناير  ٣٠ ــة الكونغـــو الدميقراطيـ تقريـــر مجهوريـ

)، ٢٠٠١( ١٣٧٣مـن القـرار    ٦عمال بالفقرة 
إضـــافة إىل رد مجهوريـــة الكونغـــو الدميقراطيـــة 

  ) ٢٠٠٥( ١٦٢٤على القرار 
  S/2008/76 مـن   ٦تقرير اجلبل األسود املقدم عمال بالفقرة     ٢٠٠٨شباط/فرباير  ٥

  ) ٢٠٠١( ١٣٧٣القرار 
  S/2008/77 ــالقرار      ٢٠٠٨شباط/فرباير  ٧ ــا املقـــدم عمـــال بـ  ١٦٢٤تقريـــر نيجرييـ

)٢٠٠٥ (  
  S/2008/80 رسالة من رئـيس اللجنـة املنشـأة عمـال بـالقرار          ٢٠٠٨شباط/فرباير  ٧

) بشأن مكافحة اإلرهـاب إىل  ٢٠٠١( ١٣٧٣
ــة      ــة التنظيميـ ــا اخلطـ ــر فيهـ ــس، يقـ ــيس الـ رئـ
ــة     ــة مكافحـ ــة للجنـ ــة التنفيذيـ ــة للمديريـ املنقحـ

  اإلرهاب  
  S/2008/121 مـن القـرار    ٦تقرير النيجر املقدم عمال بالفقرة     ٢٠٠٨آذار/مارس  ١٧

٢٠٠١( ١٣٧٣ (  
  S/2008/187 ــرة مـــن      ٢٠٠٨آذار/مارس  ٢٠ ــانون  ١برنـــامج عمـــل اللجنـــة للفتـ كـ

   ٢٠٠٨/يونيه حزيران ٣٠الثاين/يناير إىل 
  S/2008/337 ١٦٢٤تقرير كازاخستان املقدم عمال بـالقرار      ٢٠٠٨أيار/مايو  ١٦ 

)٢٠٠٥ (  
  S/2008/379 عــن  التقريــر األول للجنــة مكافحــة اإلرهــاب        ٢٠٠٨حزيران/يونيه  ١٠

  ) ٢٠٠١( ١٣٧٣تنفيذ القرار 
  S/2008/385 ــالقرار        ٢٠٠٨متوز/يوليه  ١ ــال ب ــدم عم ــا املق ــر جامايك  ١٦٢٤تقري

)٢٠٠٥ (  
  S/2008/386 ١٦٢٤م عمـال بـالقرار   تقرير كوستاريكا املقد    ٢٠٠٨حزيران/يونيه  ١١ 

)٢٠٠٥ (  
  S/2008/471 متوز/يوليــه  ١برنــامج عمــل اللجنــة للفتــرة مــن    ٢٠٠٨متوز/يوليه  ١٨

    ٢٠٠٨كانون األول/ديسمرب  ٣١إىل 
  S/2009/71 ــرة مـــن      ٢٠٠٩شباط/فرباير  ٣ ــانون  ١برنـــامج عمـــل اللجنـــة للفتـ كـ

   ٢٠٠٩حزيران/يونيه  ٣٠الثاين/يناير إىل 
  S/2009/133 مـن   ٦تقرير جزر البهاما املقـدم عمـال بـالفقرة       ٢٠٠٩آذار/مارس  ٩

  ) ٢٠٠١( ١٣٧٣القرار 
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          S/2009/134 ــالقرار       ٢٠٠٩آذار/مارس  ٩ ــدم عمــال ب ــر مدغشــقر املق  ١٦٢٤تقري

)٢٠٠٥ (  
  S/2009/389 متوز/يوليــه  ١برنــامج عمــل اللجنــة للفتــرة مــن    ٢٠٠٩متوز/يوليه  ٢٧

    ٢٠٠٩كانون األول/ديسمرب  ٣١إىل 
  S/2009/448 تقريـــر أنتيغـــوا وبربـــودا املقـــدم عمـــال بـــالقرار      ٢٠٠٩أيلول/سبتمرب  ٨

٢٠٠٥( ١٦٢٤ (  
  S/2009/474 مــن  ٦تقريــر زمبــابوي املقــدم عمــال بــالفقرة        ٢٠٠٩أيلول/سبتمرب  ١٧

  ) ٢٠٠١( ١٣٧٣القرار 
  S/2009/498 مـن   ٦تقرير تركمانستان املقدم عمـال بـالفقرة      ٢٠٠٩أيلول/سبتمرب  ٣٠

)، إضــــــــافة إىل رد ٢٠٠١( ١٣٧٣القــــــــرار 
  ) ٢٠٠٥( ١٦٢٤تركمانستان على القرار 

  S/2009/617 تقريــر ســانت فنســنت وجــزر غرينــادين املقــدم      ٢٠٠٩األول/ديسمرب كانون  ١
  ) ٢٠٠٥( ١٦٢٤عمال بالقرار 

  S/2009/618 ١٣٧٣تقريــر ليســوتو املقــدم عمــالً بــالقرارين      ٢٠٠٩كانون األول/ديسمرب  ١ 
  ) ٢٠٠٥( ١٦٢٤و) ٢٠٠١(

  S/2009/620 ــر الثــاين للجنــة مكافحــة اإلرهــاب عــن          ٢٠٠٩كانون األول/ديسمرب  ٣ التقري
  ) ٢٠٠١( ١٣٧٣تنفيذ القرار 

املديرية التنفيذية للجنة مكافحـة  
  اإلرهاب  

S/2008/711 
 S/2008/712  و

ــاين/نوفمرب  ١٧ و ١٣ تشـــــرين الثـــ
٢٠٠٨    

تبادل للرسائل بني األمني العام ورئـيس الـس   
من أجل متديد تعيني املـدير التنفيـذي للمديريـة    

      ٢٠٠٩كانون األول/ديسمرب  ٣١حىت 
  S/2009/289 لـس       ٢٠٠٩حزيران/يونيه  ٤تقرير جلنة مكافحة اإلرهاب املقـدم إىل ا

ــه      ــذي جيري ــت ال ــتعراض املؤق ــن االس كجــزء م
ألعمـــال املديريـــة التنفيذيـــة للجنـــة مكافحـــة     

 ١٨٠٥مــن القــرار  ٢اإلرهــاب عمــال بــالفقرة 
)٢٠٠٨ (  

  S/2009/655 
   S/2009/656  و

ــمرب   ١٦و ١١ ــانون األول/ديســ كــ
٢٠٠٩    

تبادل للرسائل بني األمني العام ورئـيس الـس   
من أجل متديد تعيني املـدير التنفيـذي للمديريـة    

      ٢٠١٠كانون األول/ديسمرب  ٣١حىت 
ــالقرار    ــال بـ ــأة عمـ ــة املنشـ اللجنـ

٢٠٠٤( ١٥٤٠  (  
S/2008/493 التقرير الثاين للجنة    ٢٠٠٨متوز/يوليه  ٨  

  S/2008/821 ال بـالقرار  رسالة من رئـيس اللجنـة املنشـأة عمـ        ٢٠٠٨كانون األول/ديسمرب  ٢٦
) إىل رئـــيس الــــس، بشــــأن  ٢٠٠٤( ١٥٤٠

مناقشة اللجنة اخليارات املتاحة لتطوير وزيـادة  
  فعالية آليات التمويل القائمة  
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          S/2009/62 بـة للجنـة املنشـأة عمـال     رسالة من الرئيس بالنيا   ٢٠٠٩كانون الثاين/يناير  ٣٠

) إىل رئـــيس الـــس  ٢٠٠٤( ١٥٤٠بـــالقرار 
بشأن مواصـلة اللجنـة النظـر يف برنـامج عملـها      

  السنوي  
  S/2009/63 شـأة عمـال   رسالة من الرئيس بالنيابـة للجنـة املن     ٢٠٠٩كانون الثاين/يناير  ٣٠

) إىل رئـــيس الـــس، ٢٠٠٤( ١٥٤٠بـــالقرار 
بشأن قرار اللجنة إنشـاء فريـق عامـل للنظـر يف     
طرائق إجراء دراسة شـاملة حلالـة تنفيـذ القـرار     

٢٠٠٤( ١٥٤٠ (  
  S/2009/124 الســـنوي للفتـــرة مـــن   برنـــامج عمـــل اللجنـــة      ٢٠٠٩آذار/مارس  ٢

 كانون الثـاين/  ٣١إىل  ٢٠٠٩شباط/فرباير   ١
    ٢٠١٠يناير 

  S/2009/170 تقريــر عـــن نظــر اللجنـــة يف اســتعراض شـــامل        ٢٠٠٩آذار/مارس  ٢٧
  ) ٢٠٠٤( ١٥٤٠حلالة تنفيذ القرار 

  S/2009/171 رسالة من رئـيس اللجنـة املنشـأة عمـال بـالقرار          ٢٠٠٩آذار/مارس  ٢٧
ــا   ٢٠٠٤( ١٥٤٠  ــل ــس حيي ــيس ال ) إىل رئ

لورقة اليت أعـدها رئـيس اللجنـة بشـأن نظرهـا      ا
ــة    ــادة فعاليـ ــوير وزيـ ــة بتطـ ــارات املتعلقـ يف اخليـ

  آليات التمويل القائمة  
  S/2009/432 رسالة من رئـيس اللجنـة املنشـأة عمـال بـالقرار          ٢٠٠٩آب/أغسطس  ٢٥

٢٠٠٤( ١٥٤٠لس بشأن قرار ) إىل رئيس ا
ــة  ــن   اللجنـ ــرة مـ ــة يف الفتـ ــة مفتوحـ ــد جلسـ عقـ

ــبتمرب إىل   ٣٠ ــرين األول/ ٢أيلول/ســــــ  تشــــــ
ــوبر  ــتعراض    ٢٠٠٩أكتـ ــراء اسـ ــل إجـ ــن أجـ مـ

  ) ٢٠٠٤( ١٥٤٠شامل حلالة تنفيذ القرار 
 S/2008/60  جلنة التحقيق الدولية املستقلة

   S/2008/61  و

ــاير   ٣١و ٣٠ ــانون الثاين/ينــــــ كــــــ
٢٠٠٨    

تبادل للرسائل بني األمني العام ورئـيس الـس   
تقلة بتقــدمي لـإلذن للجنــة التحقيــق الدوليـة املســ  

ــد وســام    ــال الرائ ــق يف اغتي املســاعدة يف التحقي
ــب أول     ــداخلي والرقي ــوى األمــن ال ــد مــن ق عي
أسامة مرعب ومدنيني آخرين، بناء على طلب 

     لبنان 
  S/2008/210 التقرير العاشر للجنة التحقيق الدولية املستقلة    ٢٠٠٨آذار/مارس  ٢٨  
  S/2008/334 رسالة من رئيس وزراء لبنان يطلب فيها متديد     ٢٠٠٨أيار/مايو  ١٦

 ٣١والية جلنة التحقيـق الدوليـة املسـتقلة حـىت     
    ٢٠٠٨كانون األول/ديسمرب 
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  الوثيقة  التاريخ  الرمز  اجلهاز
          S/2008/752 ــة   الت    ٢٠٠٨كانون األول/ديسمرب  ٢ قريــر احلــادي عشــر للجنــة التحقيــق الدولي

  املستقلة
  S/2008/764 رسـالة مــن ممثــل لبنـان إىل األمــني العــام يطلــب       ٢٠٠٨كانون األول/ديسمرب  ٤

فيها متديد والية جلنة التحقيق الدوليـة املسـتقلة   
   ٢٠٠٩شباط/فرباير  ٢٨حىت 

  S/2008/824 

   S/2008/825  و

ــان ٢٩و  ١٨ ــمرب كـ ون األول/ديسـ
٢٠٠٨    

تبادل للرسائل بـني األمـني العـام ورئـيس الـس      
ــا       ــام القاضــي، وفق ــني الع ــرار األم ــا خيــص ق فيم

 ١٧٥٧) مــــن مرفــــق القــــرار   ٢( ١٩للمــــادة 
)، بأن يبدأ عمل احملكمة اخلاصة للبنـان  ٢٠٠٧(

      ٢٠٠٩آذار/مارس  ١يف 
جلنــة األمــم املتحــدة للتحقيــق يف 

ملتعلقــــة الوقــــائع واملالبســــات ا 
باغتيــال رئيســة وزراء باكســتان 

  السابقة، احملترمة بينظري بوتو  

S/2009/67 
   S/2009/68  و

تبادل للرسائل بني األمني العام ورئـيس الـس       ٢٠٠٩شباط/فرباير  ٣و ٢
ملنح اإلذن بإنشاء جلنة حتقيق دولية فيما يتصـل  

ــة وزرا  ــال رئيســ ــابقة،  باغتيــ ــتان الســ ء باكســ
كـــــــانون  ٢٧احملترمـــــــة بيـــــــنظري بوتـــــــو، يف 

      ٢٠٠٧األول/ديسمرب 
  S/2010/7 

   S/2010/8  و

 ٢٠٠٩كــانون األول/ديســمرب  ٣٠
    ٢٠١٠كانون الثاين/يناير  ٦و

 لـس  تبادل للرسائل بني األمني العام ورئـيس ا
آذار/مـــارس  ٣١لتمديـــد واليـــة اللجنـــة حـــىت  

٢٠١٠      
احملكمــــــــة الدوليــــــــة حملاكمــــــــة 
ــؤولني عــــــن    ــخاص املســــ األشــــ
االنتــــهاكات اجلســــيمة للقــــانون 
اإلنســاين الــيت ارتكبــت يف إقلــيم  
ــام    ــذ عـ ــابقة منـ ــالفيا السـ يوغوسـ

١٩٩١    

S/2008/44 ســالفيا رســالة مــن رئــيس احملكمــة الدوليــة ليوغو   ٢٠٠٨كانون الثاين/يناير  ٢٢
السابقة يطلـب فيهـا إىل الـس أن يـأذن بتعـيني      
قضــاة خمصصــني إضــافيني علــى النحــو الــوارد يف 

كــــانون األول/ديســــمرب  ١٢رســــالته املؤرخــــة 
٢٠٠٧ )S/2007/788 ــر اإلذن ) دون أن يقتصــــــ

ــى القضــايا احملــددة   ــة    عل ــد مهل ــا ودون حتدي فيه
ــد حلوهلــا إعــادة جممــوع     ــتعني عن ــة دقيقــة ي زمني
القضـــاة املخصصـــني إىل العـــدد األقصـــى احملـــدد 

) مــن ١( ١٢بــاثين عشــر قاضــيا مبوجــب املــادة  
و  S/25704النظــــــام األساســــــي للمحكمــــــة (  

Corr.1رفق)  ، امل  
  S/2008/99 فيا رسالة من رئيس احملكمـة الدوليـة ليوغوسـال       ٢٠٠٨شباط/فرباير  ٨

الســابقة يقــدم فيهــا املزيــد مــن اإليضــاح لطلبــه 
ــالتيه املـــــؤرختني   ــانون  ١٢املـــــبني يف رســـ كـــ

 ١٤  ) وS/2007/788( ٢٠٠٧األول/ديســــــمرب 
) بشـأن  S/2008/44( ٢٠٠٨كانون الثاين/يناير 

تعيني قضاة خمصصني إضافيني لـتمكني احملكمـة   
ــدة دعمــاً     ــدء يف إجــراء حماكمــات جدي مــن الب

   الستراتيجية اإلجناز اخلاصة ا
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  الوثيقة  التاريخ  الرمز  اجلهاز
          S/2008/326 هـا رئـيس احملكمـة الدوليـة     التقييمات الـيت أجرا     ٢٠٠٨أيار/مايو  ١٣

ليوغوسالفيا السابقة واملدعي العام للمحكمـة،  
ــالفقرة    ١٥٣٤مــن القــرار   ٦واملقدمــة عمــال ب

)٢٠٠٤ (  
  S/2008/437 رسالة من رئيس احملكمـة الدوليـة ليوغوسـالفيا        ٢٠٠٨حزيران/يونيه  ١٣

السابقة يلتمس فيها تكليـف اثـنني مـن القضـاة     
قضــــية مــــن املقــــرر أن تبــــدأ يف  املخصصــــني ب

ــه   ٢٤ ــدة ٢٠٠٨متوز/يوليــــ ــتمر ملــــ  وأن تســــ
القاضــيني  شــهرا، ممــا يتجــاوز فتــرة خدمــة   ١٧

. ٢٠٠٩آب/ أغســــطس  ٢٣الــــيت تنتــــهي يف 
والـــتمس الـــرئيس متديـــد عمـــل مجيـــع القضـــاة  

ــداء   ١٢يف احملكمــة ملــدة   املخصصــني شــهرا ابت
ــدة خدمتــــــهم     ــاريخ انتــــــهاء مــــ ــن تــــ يف  مــــ

    ٢٠٠٩آب/أغسطس   ٢٣
  S/2008/515 تقريــر احملكمــة الدوليــة ليوغوســالفيا الســابقة          ٢٠٠٨آب/أغسطس  ٤

مـن   ٣٤املقدم من رئيس احملكمـة وفقـا للمـادة    
  نظامها األساسي 

  S/2008/555 لس يؤكـد  رسالة     ٢٠٠٨آب/أغسطس  ١٣من األمني العام إىل رئيس ا
  فيها تعيني قاضٍ دائم  

  S/2008/507 
   S/2008/508  و

تبادل للرسائل بني رئيس الس واألمـني العـام      ٢٠٠٨متوز/يوليه  ٣٠و ٢٥
ــة     ــة الدوليـــ ــم يف احملكمـــ ــاضٍ دائـــ ــيني قـــ لتعـــ

     ليوغوسالفيا السابقة
  S/2008/729 

   Add.1  و

التقييمات الـيت أجراهـا رئـيس احملكمـة الدوليـة          ٢٠٠٨تشرين الثاين/نوفمرب  ٢١
ليوغوسالفيا السابقة واملدعي العام للمحكمـة،  

ــالفقرة    ١٥٣٤مــن القــرار   ٦واملقدمــة عمــال ب
)٢٠٠٤ (  

  S/2008/767 لدوليــة ليوغوســالفيا رســالة مــن رئــيس احملكمــة ا    ٢٠٠٨ول/ديسمرب كانون األ ٥
ــتمس فيهــا توســيعا لنطــاق األحكــام     الســابقة يل

)، املتخــذ يف ٢٠٠٨( ١٨٠٠الــواردة يف القــرار 
، لكــــــــي يــــــــؤذَن ٢٠٠٨شــــــــباط/فرباير  ٢٠

للمحكمــة بــأن يكــون لـــديها أكثــر مــن احلـــد      
ــاً،     ــيا خمصصـ ــر قاضـ ــاثين عشـ ــدد بـ ــى احملـ األقصـ
املنصــوص عليــه يف النظــام األساســي، فيمــا بعــد  

    ٢٠٠٨األول/ديسمرب كانون  ٣١
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  الوثيقة  التاريخ  الرمز  اجلهاز
          S/2009/252 التقييمات الـيت أجراهـا رئـيس احملكمـة الدوليـة          ٢٠٠٩أيار/مايو  ١٤

ليوغوسالفيا السابقة واملدعي العام للمحكمـة،  
ــالفقرة    ١٥٣٤مــن القــرار   ٦واملقدمــة عمــال ب

)٢٠٠٤ (  
  S/2009/386 

   S/2009/387  و

تبادل للرسائل بني رئيس الس واألمـني العـام      ٢٠٠٩متوز/يوليه  ٢٧و ٢٢
     لتعيني قضاة دائمني يف احملكمة

  S/2009/394 ــر للمحكمـــة        ٢٠٠٩متوز/يوليه  ٣١ ــادس عشـ ــنوي السـ ــر السـ التقريـ
الدولية ليوغوسالفيا السابقة، املقدم من رئـيس  

  من نظامها األساسي  ٣٤احملكمة وفقا للمادة 
  S/2009/410 لس يؤكـد      ٢٠٠٩آب/أغسطس  ٧رسالة من األمني العام إىل رئيس ا

  فيها تعيني قضاة دائمني
  S/2009/570 رسالة من رئيس احملكمـة الدوليـة ليوغوسـالفيا        ٢٠٠٩تشرين األول/أكتوبر  ٢٨

السابقة يلتمس فيها متديـد فتـرة واليـة قاضـيني     
  خمصصني

  S/2009/589 التقييمات الـيت أجراهـا رئـيس احملكمـة الدوليـة          ٢٠٠٩تشرين الثاين/نوفمرب  ١٢
ليوغوسالفيا السابقة واملدعي العام للمحكمـة،  

ــالفقرة    ١٥٣٤مــن القــرار   ٦واملقدمــة عمــال ب
)٢٠٠٤ (  

احملكمــة اجلنائيــة الدوليــة حملاكمــة  
سؤولني عـن أعمـال   األشخاص امل

اإلبادة اجلماعيـة وغـري ذلـك مـن     
االنتــــهاكات اجلســــيمة للقــــانون 
اإلنساين الدويل املرتكبة يف إقلـيم  
ــديني   ــواطنني الروانــ ــدا واملــ روانــ
ــادة    ــال اإلبـ ــن أعمـ ــؤولني عـ املسـ
اجلماعية وغريها من االنتـهاكات  
املماثلة يف أراضي الدول اـاورة  

ــني  ــاير و  ١ب ــانون الثاين/ين  ٣١ك
    ١٩٩٤نون األول/ديسمرب كا

S/2008/322 التقييمــات الــيت أعــدها رئــيس احملكمــة اجلنائيــة      ٢٠٠٨أيار/مايو  ١٢
ــال     ــا، عمـ ــام ـ ــدعي العـ ــدا واملـ ــة لروانـ الدوليـ

)، عــــــــن تنفيــــــــذ ٢٠٠٤( ١٥٣٤بــــــــالقرار 
أيار/مـــايو  ١اســـتراتيجية إجنـــاز أعماهلـــا حـــىت 

٢٠٠٨    

  S/2008/356 ــة       ٢٠٠٨حزيران/يونيه  ٣ ــة الدوليـ ــة اجلنائيـ ــيس احملكمـ ــن رئـ ــالة مـ رسـ
ة يف ضميمتها برسـالة مؤرخـة   لرواندا، مشفوع

من حسن جالو، املدعي  ٢٠٠٨أيار/مايو  ٢٢
العــام للمحكمــة، بشــأن مســألة الفــارين مــن      
وجه العدالة الذين ما زالـوا طلقـاء يف كـل مـن     

  كينيا وجهورية الكونغو الدميقراطية  



 ٢٠٠٩-٢٠٠٨مرجع ممارسات جملس األمن، 
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  الوثيقة  التاريخ  الرمز  اجلهاز
          S/2008/436 ــة       ٢٠٠٨حزيران/يونيه  ١٣ ــة الدوليـ ــة اجلنائيـ ــيس احملكمـ ــن رئـ ــالة مـ رسـ

لرواندا يلتمس فيها اإلذن بتمديـد فتـرة خدمـة    
تسعة من القضـاة الـدائمني ومثانيـة مـن القضـاة      

ــانون  ٣١الــــــيت تنتــــــهي يف  املخصصــــــني كــــ
. والـتمس الـرئيس لكـل    ٢٠٠٨األول/ديسمرب 

كـــانون  ٣١مــن هـــؤالء القضـــاة متديـــدا حـــىت  
أو حـــىت االنتـــهاء مـــن   ٢٠٠٩األول/ديســـمرب 

النظر يف القضايا اليت كلفوا ا، أيهمـا أقـرب.   
وكإجراء احتياطي حتسـبا ألي طـارئ، الـتمس    

ــىت    ــدا حـــ ــا متديـــ ــرئيس أيضـــ ــانون  ٣١الـــ كـــ
ــاة   ٢٠٠٩يســـمرب األول/د ــة القضـ ــرة خدمـ لفتـ

املخصصــني التســعة املتــبقني الــذين مل جيــر بعــد   
  تعيينهم يف احملكمة 

  S/2008/514 ية التقرير السنوي الثالث عشر للمحكمة اجلنائ    ٢٠٠٨آب/أغسطس  ١
الدولية لرواندا، املقدم من رئيس احملكمة وفقـا  

 ٩٥٥من نظامها األساسي (القـرار   ٣٢للمادة 
  )، املرفق)  ١٩٩٤(

  S/2008/726 ــة       ٢٠٠٨تشرين الثاين/نوفمرب  ٢١ ــة الدوليـ ــة اجلنائيـ ــيس احملكمـ ــن رئـ ــالة مـ رسـ
ــا    ــيت أجراهـ ــات الـ ــا التقييمـ ــل فيهـ ــدا حييـ لروانـ
الرئيس واملدعي العام للمحكمة، عمال بالقرار 

ــتراتيجية  ٢٠٠٤( ١٥٣٤ ــذ اســـ ــن تنفيـــ )، عـــ
الثـاين/نوفمرب  تشرين  ٣اإلجناز اخلاصة ا حىت 

٢٠٠٨    
  S/2008/799 ــيس احمل     ٢٠٠٨كانون األول/ديسمرب  ١٨ ــن رئـ ــالة مـ ــة  رسـ ــة الدوليـ ــة اجلنائيـ كمـ

لرواندا يلتمس فيهـا مـنح إعفـاءات مـن النظـام      
ــه    األساســي للمحكمــة وإدخــال تعــديالت علي
ليتســـىن للمحكمـــة مواصـــلة تقلـــيص حجمهـــا 
وتتمكن يف الوقت ذاته من إكمـال احملاكمـات   

  اجلارية واجلديدة على السواء
  S/2009/247 التقييمــات الــيت أعــدها رئــيس احملكمــة اجلنائيــة      ٢٠٠٩أيار/مايو  ١٤

الدولية لرواندا واملدعي العام ا، عمـال بقـرار   
ــن   ــس األمـ ــذ  ٢٠٠٤( ١٥٣٤جملـ ــن تنفيـ )، عـ

أيار/مايو  ٤استراتيجية اإلجناز اخلاصة ا حىت 
٢٠٠٩    

  S/2009/334 رسالة من رئيس احملكمة اجلنائية الدولية لروانـدا      ٢٠٠٩حزيران/يونيه  ٢٦
ــي:  يطلـــــب ف ــا يلـــ ــوم الـــــس مبـــ ــا أن يقـــ يهـــ

مهنـة أخــرى   السـماح ألحـد القضـاة مبزاولـة      (أ)
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ــة             ــي يف احملكمـ ــدوام جزئـ ــل بـ ــه، والعمـ يف وطنـ

ة حكمــــــه النــــــهائي؛ الدوليــــــة عنــــــد صــــــياغ
ــة بتعــيني قــاض     (ب) الســماح للمحكمــة الدولي

خمصــــص إضــــايف مــــن بــــني القضــــاة الــــدائمني  
الســـــابقني للمحكمـــــة الدوليـــــة ليوغوســـــالفيا  
ــة      ــك احملكمــ ــاة تلــ ــني قضــ ــن بــ ــابقة أو مــ الســ

  ية  املخصصني الذين مل يكلفوا بأي قض
  S/2009/336 ــة       ٢٠٠٩متوز/يوليه  ٧ ــة الدوليـ ــة اجلنائيـ ــيس احملكمـ ــن رئـ ــالة مـ رسـ

أن يسـمح لقـاضٍ مسـتقيل     لرواندا يطلب فيهـا 
مبواصلة العمل يف احملكمة إىل حني االنتهاء مـن  
     ،لـــســـا، وأن يســـمح ا القضـــايا املكلّـــف
بــالنظر إىل أن خلفــه ســيكون أيضــا مــن رعايــا  
ــانوين   ــر القــ ــال احلظــ ــاد الروســــي، بإبطــ االحتــ
املفــروض علــى عمــل قاضــيني حيمــالن اجلنســية 

  نفسها يف احملكمة يف ذات الوقت  
  S/2009/396 تقريــر احملكمــة اجلنائيــة الدوليــة لروانــدا املقــدم      ٢٠٠٩متوز/يوليه  ٣١

من نظامهـا   ٣٢من رئيس احملكمة وفقا للمادة 
  األساسي 

  S/2009/425 لس يؤكـد      ٢٠٠٩آب/أغسطس  ١٨رسالة من األمني العام إىل رئيس ا
  فيها تعيني قاضٍ دائم  

  S/2009/571 رسالة من رئيس احملكمة اجلنائية الدولية لروانـدا     ٢٠٠٩تشرين الثاين/نوفمرب  ٢
يطلـب فيهــا أن يـأذن الــس للمحكمـة الدوليــة    
بتجــاوز العــدد األقصــى مــن القضــاة املخصصــني 

ــرة    ــه الفق ــذي تســمح ب ــادة   ١ال ــن امل مــن  ١١م
النظـــام األساســـي للمحكمـــة، بـــأن ميـــدد اإلذن 

) حــــــىت ٢٠٠٨( ١٨٥٥قـــــرار  املمنـــــوح يف ال 
    ٢٠١٠ألول/ديسمرب كانون ا  ٣١

  S/2009/587 التقييمــات الــيت أعــدها رئــيس احملكمــة اجلنائيــة      ٢٠٠٩تشرين الثاين/نوفمرب  ١٢
ــال     ــا، عمـ ــام ـ ــدعي العـ ــدا واملـ ــة لروانـ الدوليـ

)، عــــــــن تنفيــــــــذ ٢٠٠٤( ١٥٣٤بــــــــالقرار 
شـرين  ت ٩استراتيجية اإلجنـاز اخلاصـة ـا حـىت     

  ٢٠٠٩الثاين/نوفمرب 
  S/2009/601 ـــ     ٢٠٠٩تشرين الثاين/نوفمرب  ٢٣ ــن رئ ــالة مـ ــة  رسـ ــة الدوليـ ــة اجلنائيـ يس احملكمـ

لروانـــدا يطلـــب فيهـــا أن يـــأذن الـــس ألحـــد 
القضاة الدائمني باخلدمة يف احملكمة بعد انتـهاء  
فترة واليته لكـي يتسـىن لـه االنتـهاء مـن قضـية       

  سيتاكو 
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ــم        ٢٠٠٨نيسان/أبريل  ١٠ S/2008/265  جلنة األمم املتحدة للتعويضات           ــة األمـ ــس إدارة جلنـ ــيس جملـ ــن رئـ ــالة مـ رسـ

املتحــدة للتعويضــات إىل رئــيس جملــس األمــن،   
لتقرير املتعلـق بنتـائج الـدورة اخلامسـة     تتضمن ا

والسـتني لـس اإلدارة الــيت عقـدت يف جنيــف    
    ٢٠٠٨نيسان/أبريل  ٩و ٨يومي 

  S/2008/509 ــابات إىل جملـــس      ٢٠٠٨آب/أغسطس  ٤ تقريـــر جملـــس مراجعـــي احلسـ
ــة األ    ــة للجنـ ــات املاليـ ــأن البيانـ ــن بشـ ــم األمـ مـ

املتحـدة للتعويضــات عـن فتــرة السـنتني املنتهيــة    
   ٢٠٠٧كانون األول/ديسمرب  ٣١يف 

  S/2008/658 ــم        ٢٠٠٨تشرين األول/أكتوبر  ٢٣ ــة األمـ ــس إدارة جلنـ ــيس جملـ ــن رئـ ــالة مـ رسـ
املتحــدة للتعويضــات إىل رئــيس جملــس األمــن،   
تتضمن التقرير املتعلق بنتـائج الـدورة السادسـة    
والسـتني لــس اإلدارة الــيت عقــدت يف جنيــف  

  ٢٠٠٨تشرين األول/أكتوبر  ٢٢و ٢١يومي 
  S/2009/226 رسالة من رئيس جملس إدارة جلنة األمم املتحـدة      ٢٠٠٩نيسان/أبريل  ٣٠

للتعويضــات إىل رئــيس جملــس األمــن، تتضــمن     
لتقريــر املتعلــق بنتــائج الــدورة الســابعة والســتني  ا

 ٢٨لس اإلدارة اليت عقـدت يف جنيـف يـومي    
    ٢٠٠٩نيسان/ أبريل  ٢٩و

  S/2009/594 ــم        ٢٠٠٩تشرين الثاين/نوفمرب  ١٢ ــة األمـ ــس إدارة جلنـ ــيس جملـ ــن رئـ ــالة مـ رسـ
املتحــدة للتعويضــات إىل رئــيس جملــس األمــن     
حييــل ــا التقريــر املتعلــق بنتــائج الــدورة الثامنــة 
والسـتني لــس اإلدارة الــيت عقــدت يف جنيــف  

    ٢٠٠٩/نوفمرب تشرين الثاين ١٢و ١٠يومي 
رسالة من رئيس جملس األمن إىل األمني العـام،      ٢٠٠٨كانون الثاين/يناير  ٣ S/2008/84  جلنة بناء السالم

يبلغه فيها بأن أعضاء جملس األمن اتفقـوا علـى   
ــفه   ــا بوصـ ــوب أفريقيـ ــا وجنـ ــار بلجيكـ ما اختيـ

عضوي الس املنتخبـين املشـاركَني يف اللجنـة    
التنظيمية للجنة بناء السـالم لواليـة مـدا سـنة     

      ٢٠٠٨واحدة تنتهي يف آخر عام 
  S/2008/87 رسـالة مــن رئـيس جلنــة بنـاء الســالم إىل رئــيس        ٢٠٠٧كانون األول/ديسمرب  ٢٨

ــا   ــس األمــن بشــأن إدراج غيني بيســاو يف  -  جمل
جــدول أعمــال اللجنــة وإنشــاء تشــكيلة قطريــة 

  بيساو  - خمصصة لغينيا
  S/2008/192 ــيس          ٢٠٠٨آذار/مارس  ٢٠ ــاء الســالم ورئ ــة بن ــيس جلن ــن رئ رســالة م

تشــكيلة بورونــدي التابعــة للجنــة بنــاء الســالم   
س موجهة إىل رئيس اجلمعية العامة ورئيس جمل
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األمن ورئيس الس االقتصادي واالجتمـاعي،          

ــة    يشــريان فيهــا إىل اســتنتاجات وتوصــيات جلن
بنــاء الســالم بشــأن احلالــة يف بورونــدي الــيت      

  أعدا تشكيلة بوروندي التابعة للجنة  
  S/2008/208 ــاء الســالم ورئيســة         ٢٠٠٨آذار/مارس  ٢٥ ــة بن ــيس جلن ــن رئ رســالة م

بيسـاو التابعـة للجنـة إىل رئـيس     - تشكيلة غينيـا 
جملس األمن لإلبالغ عن األعمـال األوليـة الـيت    

  تضطلع ا اللجنة والتشكيلة القطرية  
  S/2008/383 رســالة مــن رئــيس جملــس األمــن إىل رئــيس جلنــة بنــاء      ٢٠٠٨أيار/مايو  ٣٠

السـالم يطلــب فيهـا املشــورة بشـأن مجهوريــة أفريقيــا    
     الوسطى ويؤيد إضافتها إىل جدول أعمال اللجنة

  S/2008/416 ــة      ٢٠٠٨حزيران/يونيه  ٢٠ ــة مؤرخـ ــائل متطابقـ ــه  ٢٠رسـ حزيران/يونيـ
ــيس     ٢٠٠٨ ــاء الســالم ورئ ــة بن ــيس جلن مــن رئ

تشــكيلة ســرياليون التابعــة للجنــة موجهــة إىل     
رئــيس اجلمعيـــة العامـــة ورئــيس جملـــس األمـــن   

ــيس ا ــاعي،  ورئــ ــادي واالجتمــ ــس االقتصــ لــ
ــيات   ــتنتاجات وتوصـــ ــا إىل اســـ ــريان فيهـــ يشـــ
االستعراض نصف السـنوي األول لتنفيـذ إطـار    

  التعاون لبناء السالم يف سرياليون  
  S/2008/417 ـــا الثانيـــة ت    ٢٠٠٨حزيران/يونيه  ٢٤قريـــر جلنـــة بنـــاء الســـالم عـــن دور

ــن   ــرة مــ ــودة يف الفتــ ــه  ٢٣املعقــ حزيران/يونيــ
   ٢٠٠٨حزيران/يونيه  ٢٢إىل  ٢٠٠٧

  S/2008/419 رسـالة مــن رئـيس جلنــة بنـاء الســالم إىل رئــيس        ٢٠٠٨حزيران/يونيه  ١٧
ــة     ــكيلة قطريـ ــاء تشـ ــأن إنشـ ــن بشـ ــس األمـ جملـ

  خمصصة جلمهورية أفريقيا الوسطى
  S/2008/422 ــة          ٢٠٠٨حزيران/يونيه  ٢٣ ــاء الســالم بالنياب ــة بن ــن رئيســة جلن ــالة م رس

ــة   ورئــــيس تشــــكيلة بورونــــدي التابعــــة للجنــ
موجهة إىل رئيس اجلمعية العامة ورئيس جملس 
األمن ورئيس الس االقتصادي واالجتمـاعي،  

التوصــــيات املنبثقــــة عــــن   يشــــريان فيهــــا إىل  
ــذ    ــنوي األول لتنفيــ ــف الســ ــتعراض نصــ االســ

  اإلطار االستراتيجي لبناء السالم يف بوروندي
  S/2008/620 ــاء       ٢٠٠٨أيلول/سبتمرب  ١٩ ــة بن ــيس جلن ــام إىل رئ رســالة مــن األمــني الع

الســـــالم يطلــــــب فيهـــــا اإلدالء مبالحظــــــات   
ــم    إل ــق باســتجابة األم ــر املتعل ــا يف التقري دراجه

  املتحدة حلاالت ما بعد الرتاع
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          S/2008/762 ــاء الســالم ورئيســة         ٢٠٠٨كانون األول/ديسمرب  ٥ ــة بن ــيس جلن ــن رئ رســالة م

بيســاو التابعــة للجنــة موجهــة  - تشــكيلة غينيــا 
إىل رئيس اجلمعية العامـة ورئـيس جملـس األمـن     
ــالم    ــاء السـ ــة بنـ ــتنتاجات جلنـ ــق باسـ ــا يتعلـ فيمـ

ــا    ــة يف غينيـ ــة الراهنـ ــأن احلالـ ــياا بشـ  - وتوصـ
  بيساو 

  S/2008/850 ــيس          ٢٠٠٨كانون األول/ديسمرب  ١٥ ــاء الســالم ورئ ــة بن ــيس جلن ــن رئ رســالة م
تشــكيلة ســرياليون التابعــة للجنــة موجهــة إىل     

ــيس  ــن،    رئ ــس األم ــيس جمل ــة ورئ ــة العام اجلمعي
يبلغــــان فيهــــا باكتمــــال االســــتعراض نصــــف  
السنوي الثاين لتنفيذ إطار التعاون لبناء السالم 

ــد يف   ــذي اعتمــ ــرياليون الــ ــانون  ١٢يف ســ كــ
    ٢٠٠٧األول/ديسمرب 

  S/2009/167 ــيس          ٢٠٠٩آذار/مارس  ٢٥ ــاء الســالم ورئ ــة بن ــيس جلن ــن رئ رســالة م
ــة إىل     ــة موجه ــة للجن ــدي التابع تشــكيلة بورون
ــن،     ــس األم ــيس جمل ــة ورئ ــة العام ــيس اجلمعي رئ
حييالن ا استنتاجات اللجنـة عقـب االجتمـاع    

اين املعقـــــود الســـــتعراض تنفيـــــذ اإلطـــــار الثــــ 
  االستراتيجي لبناء السالم يف بوروندي

  S/2009/168 رسالة من رئيس جملس األمـن إىل األمـني العـام        ٢٠٠٩كانون الثاين/يناير  ٦
يبلغه فيها بأن أعضاء جملس األمن اتفقـوا علـى   
 اختيــــار بوركينــــا فاســــو واملكســــيك ليكونــــا

عضوي الس املنتخبـين املشـاركين يف اللجنـة    
التنظيميــة لواليــة مــدا ســنة واحــدة تنتــهي يف  

      ٢٠٠٩آخر عام 
  S/2009/220 ــيس          ٢٠٠٩نيسان/أبريل  ٩ ــاء الســالم ورئ ــة بن ــيس جلن ــن رئ رســالة م

تشــكيلة ســرياليون التابعــة للجنــة موجهــة إىل     
رئيس اجلمعية العامة ورئيس جملس األمن فيمـا  
يتعلــــق بتوقيــــع بــــالغ مشــــترك بــــني احلــــزبني 

  السياسيني الرئيسيني يف سرياليون
  S/2009/304 تقرير األمني العـام عـن بنـاء السـالم يف املرحلـة          ٢٠٠٩حزيران/يونيه  ١١

  اليت تعقب انتهاء الرتاع مباشرة
  S/2009/326 سالة مـن رئـيس جلنـة بنـاء السـالم ورئـيس تشـكيلة        ر    ٢٠٠٩حزيران/يونيه  ٢٠

ــة موجهــ   ــة للجن ــة  ســرياليون التابع ــيس اجلمعي ة إىل رئ
العامة ورئيس جملس األمن، يشـريان فيهـا إىل الوثيقـة    
اخلتاميـــة للـــدورة االســـتثنائية الرفيعـــة املســـتوى الـــيت 

  عقدا اللجنة بشأن سرياليون
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  الوثيقة  التاريخ  الرمز  اجلهاز
          S/2009/444 ـــا الثالثـــة     ٢٠٠٩أيلول/سبتمرب  ٨تقريـــر جلنـــة بنـــاء الســـالم عـــن دور

ــن   ــرة مــ ــودة يف الفتــ ــه  ٢٣املعقــ حزيران/يونيــ
   ٢٠٠٩حزيران/يونيه  ٣٠إىل  ٢٠٠٨

  S/2009/683 ــيس      ٢٠٠٩كانون األول/ديسمرب  ٣١ ــن إىل رئـ ــس األمـ ــيس جملـ ــن رئـ ــالة مـ رسـ
 لــس اثــنني مــن  اجلمعيــة العامــة بشــأن تعــيني ا

أعضــائه املنتخــبني ليكونــا عضــوين يف اللجنــة     
      ٢٠١٠التنظيمية للجنة بناء السالم يف عام 

  
  
  
  




