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 مالحظة استهاللية

يتناول هذا الفصل إجراءات جملس األمن املتعلقة بإنشاء ومراقبة األجهزة الفرعية اليت يراها ضرورية 
يتعلـــق بإنشـــاء األجهـــزة الفرعيـــة  وصـــالحيات ا لـــس  يمـــا. األمـــم املتحـــدةألداء وظائفـــحمل احملـــددة ق ميثـــا  

 :من النظام الداخلي املؤقت على النحو التايل 21ق املادة  من امليثا  وتنعكس أيضا   25حتددها املادة 
 25املادة 

 . لس األمن أن ينشئ من الفروع الثانوية ما يرى لحمل ضرورة ألداء وظائفحمل
 21املادة 
 .ملسألة حمددة األمن أن يعني هيئة أو جلنة أو مقررا    لس

زيـادة إضــا ية ق عـدد األجهــزة الفرعيـة الــيت  3559إىل عــام  3551وقـد هــهدت الفـرتة مــن عـام 
 قــد قــرر ا لــس إنشــاء ا نــيت عشــرة بعثــة عفــظ الســالم وأربــ  . أنشــأها ا لــس مقارنــة بفــرتة اابــال  الســابقة

بإنشـاء أيضـا   وأذن ا لـس. تنفيـذ التـدابا الـيت اعتمـدها عمـال  بالفصـل السـاب جلان جديدة لإلهراف علـى 
ـــة للتحقيـــق ق  ـــحمل مـــن انتهاكـــات للقـــانون اانســـاين الـــدويل ق روانـــدا  وجلن جلنـــة خـــداء لتـــدارد مـــا أُ يـــد عن

رئــيس  اهلجمـات املسـلحة علـى مـوظفي عمليـة األمـم املتحـدة ق الصـومال  وجلنـة دوليـة للتحقيـق ق ا تيـال
بورونــد   وجلنــة حتقيــق دوليــة للتحقيــق  ضــمن ىلــة مهــام أخــرى  ق البال ــات عــن بيــ  أســلحة للقــوات 

 .وأنشأ ا لس كذلك حمكمتني دوليتني. اعكومية الرواندية السابقة أو إمدادها باألسلحة
والـيت  3551ويتناول اجلزء األول من هـذا الفصـل ىيـ  األجهـزة اجلديـدة وتلـك املنشـأة قبـل عـام 

مت األجهزة إىل ست وقد ُقس  . واصلت عملها خالل جزء من الفرتة املستعرضة أو خالل تلك الفرتة كاملة
اللجـان الدائمـة واملخصصـةه وهيئـات التحقيـقه :  ئات رئيسية تعكـس اابعهـا أو وظائفهـا األساسـية  وهـي

ه واللجــــان 13عمــــال  باملــــادة وبعثــــات حفــــظ الســــالمه واللجــــان الــــيت تشــــرف علــــى تنفيــــذ التــــدابا املتخــــذة 
وخــالل الفــرتة املستعرضــة  انتهــت واليــة عشــر بعثــات عفــظ الســالمه و ــال  . املخصصــةه واحملــاكم الدوليــة

أمـا اجلـزء . وهـذا يبينـحمل اجلـزء الثـاين. هيئات للتحقيقه وجلنتني مـن جلـان جملـس األمـنه وجلنـة وصصـة واحـدة
لكنها مل تُنشأ  ويشـا إىل عـدم اقـرتاح إنشـاء جهـاز مـن رمسيا   حتالثالث   يتناول األجهزة الفرعية اليت اقرتُ 

 .هذا القبيل خالل الفرتة املستعرضة
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 الجزء األول

 أجهزة مجلس األمن الفرعية المنشأة أو التي واصلت عملها خالل الفترة 
 3991إلى عام  3991من عام 

 اللجان المخصصة/اللجان الدائمة -ألف 

وجـــود جلنـــة املـــداء املعنيـــة بالنظـــام الـــداخلي واللجنـــة املعنيـــة  اســـتمر
  لكنهمـا 3559-3551باجتماعات ا لس خارج املقـر خـالل الفـرتة 

 .مل تنعقدا خالهلا
ُدد النظر ق البات للجنة املعنية بقبول األعضاء اجلوقد اُلب إىل ا

والــيت االنضــمام إىل عضــوية األمــم املتحــدة الــيت تقــدمت  ــا ســب  دول  
مــــــن النظــــــام الــــــداخلي  95أحاهلــــــا ا لــــــس إىل اللجنــــــة  وجــــــب املــــــادة 

واسـتمر وجـود هيئـة أخــرى معنيـة بالعضـوية  وهـي جلنـة املــداء . 3املؤقـت
  بشـأن مسـألة العضـوية املنتسـبة  3919اليت أنشأها ا لس ق جلسـتحمل 

 .لكنها مل تنعقد
 3551عـام واألجهزة الفرعية املخصصة األخرى الـيت أُنشـئت قبـل 

اللجنة املنشأة بقرار جملس : واستمر وجودها خالل الفرتة املستعرضة هي
بشــــــــأن اعالــــــــة ق األراضــــــــي العربيــــــــة احملتلــــــــةه ( 3595) 119األمــــــــن 

 919صــــــــــة املنشــــــــــأة  وجــــــــــب قــــــــــرار جملــــــــــس األمــــــــــن املخص   واللجنــــــــــة
ومل تقــم أ  منهمــا بــأ  نشــاف خــالل الفــرتة . بشــأن سيشــيل (3512)

 .املستعرضة

 هيئات التحقيق -اء ـــب

أُنشــئت خــالل الفــرتة املستعرضــة أربــ  هيئــات حتقيــق جديــدة عمــال  
جلنتـا التحقيـق بشــأن :  ـا البـحمل ا لـس إىل األمـني العـام ق قراراتـحمل  وهـي

. الصومال وبوروند   وجلنة املداء  وجلنة التحقيق الدولية بشـأن روانـدا
شــــأن يو وســــال يا وأهــــرف ا لــــس كــــذلك علــــى أنشــــ ة جلنــــة املــــداء ب

 .نشئت خالل الفرتة املستعرضة السابقةالسابقة اليت أُ 

  (3331) 087لجنة الخبراء المنشأة عمالً بالقرار  - 3
 بشأن يوغوسالفيا السابقة

املـؤر  ( 3552) 911الب جملس األمن إىل األمني العـام  بقـرار  
  أن ينشــئ جلنــة خــداء لدراســة وحتليــل 3552أكتــوبر / تشــرين األول 9

ختُلـــل إليـــحمل مـــن اســـتنتاجات  املعلومـــات  ـــدف تزويـــد األمـــني العـــام  ـــا
ـــة علـــى حـــدو  انتهاكـــات خ ـــاة التفاقيـــات  بشـــأن مـــا يوجـــد مـــن أدل

________ 
يتنــــاول الفصــــل الســــاب  التوصــــيات الصــــادرة عــــن اللجنــــة وا لــــس بشــــأن قبــــول  3

 .العضوية

للقــــانون اانســــاين الـــدويل ترتكــــب ق إقلــــيم جنيـــف وانتهاكــــات أخـــرى 
 .2يو وسال يا السابقة

وخالل الفرتة املستعرضة  قـدمت اللجنـة املكونـة مـن أسـة أعضـاء 
ــــق األمــــني العــــام  ق  ــــرين مــــرحليني  عــــن اري  1 دايــــر و /هــــباف 5تقري

 21ق  هنائيــــــا     علــــــى التــــــوايل  وتقريــــــرا  35511 أكتــــــوبر/تشــــــرين األول
حمل قــد جــرى ارتكــاا انتهاكــات ـــــ  خلصــت  يــحمل إىل أن  35511مــايو /أيـار

خ ـــاة التفاقيـــات جنيـــف وانتهاكـــات أخـــرى للقـــانون اانســـاين الـــدويل 
تلــك االنتهاكــات  علــى ن ــا  واســ  ق إقلــيم يو وســال يا الســابقة  وأن  

  9وق الرسالة املصاحبة للتقرير النهائي.  ت بصورة بشعة وهرسةقد اقرتُ 
ــــ  نذكـــر األمـــني العـــام أ حمل درد التقريـــر بعنايـــة وأبـــدى موا قتـــحمل علـــى ىيـــ  ـ

اللجنـة أجنـزت  واعتد بالتايل أن  . توصلت إليحمل اللجنة من استنتاجات ما
املـــواد الـــيت ىعتهـــا  عـــن  قتـــحمل مــن أن  أيضـــا   وأعــرا. الواليــة املوكلـــة إليهـــا

حيلــــت إىل املــــدعي العــــام للمحكمــــة اللجنــــة وقامــــت بتحليلهــــا  والــــيت أُ 
ل إىل حــد كبــا أداء الدوليــة ليو وســال يا الســابقة  ســوف تســه   اجلنائيــة

 .احملكمة لواليتها
  (3339) 889لجنة التحقيق المنشأة عمالً بالقرار  - 1

 بشأن الصومال
مارد  أذن جملس األمن  /آذار 29املؤر  ( 3551) 131بالقرار 

يـة  وجب الفصل الساب  من امليثـا   بتوسـي  حجـم وواليـة عمل متصر ا  
 9املـــؤر  ( 3551) 119وبـــالقرار . األمـــم املتحـــدة الثانيـــة ق الصـــومال

 وجــب الفصــل الســاب  متصــر ا     هــجب ا لــس 3551يونيــحمل /حزيــران
مـــن امليثـــا   اهلجمـــات املســـلحة الـــيت تعـــر أل هلـــا موظفـــو عمليـــة األمـــم 

ـــة ق الصـــومال ق  ـــران 9املتحـــدة الثاني يونيـــحمل دوســـا ســـابق اســـتفزاز  /حزي
ــــى أنوأعــــاد  ــــد عل ـــــ  التأكي ( 3551) 131حمل أذن لألمــــني العــــام ق قــــرار  ـ
ضـــد املســـؤولني عـــن تلـــك اهلجمـــات  “ ىيـــ  التـــدابا الالزمـــة”باختـــاذ 

ق ذلــك ضــمان التحقيــق ق أ عــاهلم والقــبع علــيهم واعتقــاهلم مــن   ــا
 .وحماكمتهم و رأل العقوبة عليهمقضائيا   أجل مالحقتهم

________ 
 ملحـــق انظـــر هـــا نيو مزيـــد مـــن التفاصـــيل عـــن إنشـــاء اللجنـــة وتكالاـــالع علـــى ل 2

 .  الفصل املامس3552-3515 مرج  املمارسات للفرتة
1 S/25274  وS/26545. 
1 S/1994/674  وAdd.1 و Add.2 (ا لدات األول إىل املامس.) 
9 S/1994/674. 
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  أذن جملـــس األمـــن  بقـــرار  3551نـــو مد /تشـــرين الثـــاين 39وق 
 131لتنفيــــذ القــــرارين تعزيــــزا     بإنشــــاء جلنــــة للتحقيــــق (3551) 119

  وذلــــك للتحقيــــق ق اهلجمــــات املســــلحة (3551) 119و ( 3551)
ضد أ راد عملية األمم املتحدة الثانية ق الصومال اليت أدت إىل خسائر 

لعـام أن يقـوم بتعيـني والب جملـس األمـن إىل األمـني ا. ق األرواح بينهم
إىل ا لـــس عـــن إنشـــاء تقريـــرا   ماللجنـــة ق أقـــرا وقـــت يكـــن  وأن يقـــد  

وأوعـز إىل اللجنــة بـأن حتــدد إجـراءات القيــام بتحقيقهـا  والــب . اللجنـة
عمـا تتوصـل إليـحمل مـن نتـائط عـن اريـق األمـني العـام تقريـرا   إليها أن تقـدم

والـــب . حتقيـــق دقيـــقق أقـــرا وقـــت يكـــن  مـــ  مراعـــاة ضـــرورة إجـــراء 
ا لــــس إىل األمــــني العــــام كــــذلك   وجــــب ســــل تحمل احملــــددة ق القــــرارين 

  وريثمــــا يــــتم إجنــــاز تقريــــر اللجنــــة  (3551) 119و ( 3551) 131
 حمل ملــــ  أن تعليــق إجــراءات اعتقــال األ ــراد الــذين قــد يكونــون متــوراني  إال  

  (3551) 119يـــــــتم احتجـــــــازهم ق الوقـــــــت الـــــــراهن عمـــــــال  بـــــــالقرار 
ملعاجلـــــة حالـــــة مـــــن احتجـــــزوا بالفعـــــل  وجـــــب ترتيبـــــا  مناســـــبا   يتخـــــذ وأن

 .القرار أحكام
وعــــن اريــــق رســــالتني متبــــادلتني بــــني األمــــني العــــام ورئــــيس جملــــس 

  9علـى التـوايل 3551نو مد /تشرين الثاين 11و  21األمن  مؤرختني 
اء  بتكـــوين اللجنـــة املؤلفـــة مـــن  ال ـــة أعضـــ أحـــاف أعضـــاء ا لـــس علمـــا  

ــــة ق  ورحبــــوا بقــــرار األمــــني العــــام إنشــــاء أمانــــة منفصــــلة ملســــاعدة اللجن
 .مهامها أداء

موج هــة إىل  3551يونيــحمل /حزيــران 3وبرســالة مؤرخــة  وتبعــا  لــذلك 
ـــ9األمـــني العـــام م تقريـــر   نقـــل رئـــيس جملـــس األمـــن قـــرار ا لـــس أن يعم 

أعضاء ا لـس   الذ  كان (3551) 119اللجنة املنشأة عمال  بالقرار 
قــد تلقــو  ق وقــت ســابق  بوصــفحمل و يقـــة مــن و ــائق جملــس األمــن علـــى 

عمليـة ال حمل يالحـظ أن  ـــ  و يما يتصل بالتقرير  قال الـرئيس إن. النحو املعتاد
ا بالفعــل ق العديــد مــن االقرتاحــات الــواردة الثانيــة وجملــس األمــن قــد بت ــ

 تتسم التقرير قد أبرز ما بأن   ادهمــس عن اعتقــاء ا لــوأعرا أعض. حملــ ي
ـــة ق الصـــومال مـــن تعقيـــد وصـــعوبة درود  وقـــد اسُتخلصـــت. بـــحمل العملي

تلـــك املـــدة ق  عديـــدة وســـيكون ق وســـ  جملـــس األمـــن أن يســـتند إىل
ـــرس والــب الــرئيس تعمــيم. عمليــات حفــظ الســالم املقبلــة ـــالتحمل بوصـ فها ـ

. قريرـــحمل التــم  يذ  يُعم  ـــال س األمن ق نفس الوقتــائق جملــقة من و ــو ي
 .الةــــالرس زامن م ــــبالت 1رــــدر التقريــــوص

  (3339) 399لجنة الخبراء المنشأة عمالً بالقرار  - 9
 بشأن رواندا

م   قــد  5ل لــب مــن جملــس األمــنوتبعــا    3551مــايو /أيــار 13ق 
األمني العام تقرير  عن التحقيق ق االنتهاكات امل اة للقانون اانساين 

________ 
9 S/26823 و S/26824. 
9 S/1994/65. 
1 S/1994/65. 
 .31  الفقرة (3551) 531القرار  5

 وأهـار األمـني العـام إىل أن  . 31الدويل اليت ارُتكبت ق رواندا أ ناء النـزاع
املذابح وعمليات القتل تواصـلت علـى  ـو منـتظم ق ىيـ  أ ـاء روانـدا 

امللــوم بشــكل بــات   ال ســبيل إىل اجلــزم باعقــائق وحتديــد ال ــرف” و أن  
  اختـــذ 3551يوليـــحمل /متـــوز 3وق . “بـــإجراء حتقيـــق علـــى  ـــو ســـليم إال  

وبــذلك القــرار  الــب ا لــس (. 3551) 519جملــس األمــن قــرار  رقــم 
جلنـة خـداء حمايـدة ”إىل األمني العام أن ينشئ  علـى وجـحمل االسـتعجال  

ــــــل املعلومــــــات املقدمــــــة عمــــــال   ــــــذا القــــــرار  إىل ج ــــــب لبحــــــث وحتلي ان
املعلومات األخرى اليت قد حتصل عليها جلنة املداء من خالل حتقيقاهتـا 

جهـــــود أهـــــخا  آخـــــرين أو هيئـــــات أخـــــرى   ـــــا ق ذلـــــك  املاصـــــة أو
قدم إىل األمـني ر املا  لرواندا   دف أن تُ املعلومات اليت يقدمها املقر  

ت العــام مــا تتوصــل إليــحمل مــن نتــائط بشــأن األدلــة علــى اقــرتاف االنتهاكــا
اجلســيمة للقــانون اانســاين الــدويل ق إقلــيم روانــدا   ــا ق ذلــك األدلــة 

 .“على إمكانية حدو  أعمال إبادة لألجناد
وق القــرار نفســحمل  الــب ا لــس إىل الــدول  وحســب االقتضــاء إىل 
املنظمــات اانســانية الدوليــة  ملميــ  املعلومــات املو قــة املوجــودة  وزهتــا 

يتصـــل باالنتهاكـــات اجلســـيمة للقـــانون اانســـاين املقدمـــة إليهـــا  يمـــا  أو
الدويل   ا ق ذلك انتهاكات اتفاقية من  جرمية إبادة األجنـاد واملعاقبـة 

والـــب ا لـــس إىل الـــدول . عليهـــا  الـــيت ارتكبـــت ق روانـــدا أ نـــاء النـــزاع
ر وهيئــــات األمــــم املتحــــدة ذات الصــــلة واملنظمــــات ذات الصــــلة أن تــــو   

مـــن اختـــاذ ذلـــك القـــرار  وبعـــد ذلـــك يومـــا    ال ـــنياملعلومـــات ق  ضـــون 
 .جنةر املساعدة املالئمة لل  حسب االقتضاء  وأن تو   

بشـأن إنشـاء جلنـة تقريرا   م لحملوالب ا لس إىل األمني العام أن يقد  
 م لــحمل  ق  ضــون أربعــة أهــهر مــن تــارين إنشــاء اللجنــة املــداء  وأن يقــد  

مــن نتــائط  وأن يأخــذ هــذ  النتــائط ق  عمــا توصــلت إليــحمل اللجنــةتقريــرا  
 .االعتبار ق أية توصيات باختاذ تدابا مناسبة أخرى

ـــــس إىل األمـــــني العـــــام  وحســـــب االقتضـــــاء إىل  وأخـــــاا   ـــــب ا ل ال
املفوأل السامي عقو  اانسان  القيام  عن اريق األمني العام  بإتاحة 

جلنـة املـداء  وتيسـا  ر املا  لرواندا من معلومات إىلما يُقدم إىل املقر  
ر املـا  ق أداء بني جلنـة املـداء واملقـر   التنسيق والتعاون على  و كاف  

 .كل منهما ملهامحمل
م األمـــني العـــام تقريـــر  عـــن إنشـــاء   قـــد  3551يوليـــحمل /متـــوز 29وق 

يوليــحمل  أبلــل ا لـس ق رســالة موج هــة إىل رئــيس /متــوز 25  وق 33اللجنـة
 ـــق توســـي  عضـــوية  أعضـــاء ق اللجنـــة حمتفظـــا   بتعيينـــحمل  ال ـــة 32ا لـــس

ورحـــــــب جملـــــــس األمـــــــن  ـــــــذ  . ملـــــــا تســـــــتدعيحمل الضـــــــرورة اللجنـــــــة و قـــــــا  
 .31الت ورات

________ 
31 S/1994/640. 
33 S/1994/879. 
32 S/1994/906. 
31 S/PRST/1994/42. 
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تشــرين  3ق  ليــا  أو  تقريــرا   مت اللجنــة  عــن اريــق األمــني العــام وقــد  
ـــــــــــــوبر /األول ـــــــــــــرا   متوقـــــــــــــد  . 355131أكت ـــــــــــــا  تقري كـــــــــــــانون   5ق  هنائي
أعمال إبادة األجناد و اها من  ن  أكدت  يحمل أ 3551ديسمد /األول

االنتهاكات املنتظمة والواسعة الن ا  والصارخة للقانون اانساين الدويل 
وأهار األمني العام ق الرسالة املصاحبة للتقرير . 39كبت ق روانداقد ارتُ 

( 3551) 599جملــس األمــن قــد قــرر ق قــرار   إىل أن   39جنــةالنهــائي لل  
إنشــــاء حمكمــــة دوليــــة لروانــــدا   3551نــــو مد /ينتشــــرين الثــــا 1املــــؤر  

وبالتايل  إن توصية اللجنة بضرورة إنشاء حمكمة دولية ومواصلة التحقيق 
علـى  ق ادعاءات انتهاك القانون اانسـاين الـدويل قـد بـدأ تنفيـذها  عـال  

املــادة الــيت  عــن  قتــحمل ق أن  أيضــا   وأعــرا األمــني العــام. ضــوء هــذا القــرار
جبمعها  واليت ستحال إىل املدعي العام للمحكمة الدوليـة  قامت اللجنة

اللجنـة  واعتـد بالتـايل أن  . لرواندا  سوف تيسر هذ  املهمة إىل حد كبا
 .أجنزت الوالية املوكلة إليها

 لجنة التحقيق الدولية المنشأة بموجب القرار - 9
 بشأن بوروندي( 3339) 3731

 3132األمـــن القـــرار   اختـــذ جملـــس 3559أ ســـ س /آا 21ق 
وق  قرات ديباجة ذلك القرار  أهار ا لس إىل بيان رئـيس (. 3559)

د  يــــحمل   الــــذ  هــــد  355939مــــارد / آذار 25ا لــــس الصــــادر بتــــارين 
ا لــس علــى أمــور منهــا الــدور الــذ  ميكــن أن تؤديــحمل ق بورونــد  جلنــة 

املذابح وق  3551دولية للتحقيق ق حماولة االنقالا اليت حد ت عام 
هها األمني العام إىل رئـيس اللجنـة اليت أعقبتهاه ورحب بالرسالة اليت وج  

واليت أوصى  يها بإنشاء جلنة التحقيـق  355931يوليحمل /متوز 21املؤرخة 
هــذ  بقــرار مــن ا لــسه وأخــذ ق االعتبــار مبــادرة حكومــة بورونــد  إىل 

املشـــار إليـــحمل ق الـــدعوة إىل إنشـــاء جلنـــة حتقيـــق قضـــائية دوليـــة علـــى احملـــو 
بورونـد  املؤرخـة إىل رسالة املمثل الدائم لأيضا   ه وأهار35اتفاقية اعكم

اليت نو    يها م  االهتمام إىل رسـالة األمـني  355921أ س س /أا 1
 .355923يوليحمل /متوز 21لعام املؤرخة ا

وبذلك القرار  الب ا لس إىل األمني العـام أن يقـوم  علـى سـبيل 
( أ: )االســـتعجال  بإنشـــاء جلنـــة حتقيـــق دوليـــة ُتســـند إليهـــا الواليـــة التاليـــة

تشــــرين  23التثبــــت مــــن اعقــــائق املتصــــلة با تيــــال رئــــيس بورونــــد  ق 
________ 

31 S/1994/1125. 
39 S/1994/1405املر ق  . 
39 S/1994/1405. 
39 S/PRST/1995/13. 
31 S/1995/631. 
35 S/1995/190املر ق  . 
21 S/1995/673. 
23 S/1995/631. 

  واملـــذابح وأعمـــال العنـــف اجلســـيمة الـــيت أعقبـــت 3551أكتـــوبر /األول
ــــــكه  ــــــانوين أو سياســــــي ( ا)ذل ــــــدابا ذات اــــــاب  ق التوصــــــية باختــــــاذ ت

إدار   حسب االقتضاء  بعد التشاور م  حكومة بوروند   وتدابا  أو
تتعلـــــق  حاكمـــــة األهـــــخا  املســـــؤولني عـــــن ارتكـــــاا تلـــــك األ عـــــال  
للحيلولـــة دون تكـــرار أ عـــال مـــن قبيــــل األ عـــال الـــيت تكـــون اللجنـــة قــــد 

لـى ظــاهرة اا ــالت مــن العقــاا حققـت  يهــا  وبصــفة عامــة  للقضــاء ع
 .وحتقيق املصاعة الوانية ق بوروند 

وأوصـــــى ا لـــــس بـــــأن تتـــــألف جلنـــــة التحقيـــــق الدوليـــــة مـــــن أســـــة 
نكـة وظظـون بـاالحرتام أهخا  من رجال القـانون يتصـفون باعيـاد واعح 

على الصعيد الدويل  خيتارهم األمني العام ويـزودهم  ـوظفني مـن املـداء 
ودعـا . علـى النحـو الواجـب إحااة حكومـة بورونـد  علمـا  األكفاء م  

الدول وهيئات األمم املتحدة ذات الصلة  وحسب االقتضـاء املنظمـات 
اانســـانية الدوليـــة  إىل ملميـــ  املعلومـــات املؤكـــدة املوجـــودة  وزهتـــا  يمـــا 
يتعلـــق باأل عـــال املبينـــة آنفـــا  وإتاحـــة هـــذ  املعلومـــات بأســـرع مـــا ميكـــن  

والــب إىل األمــني العــام أن يقــدم . عدة املناســبة إىل اللجنــةوتقــدا املســا
عن إنشاء جلنة التحقيـق  والـب إليـحمل كـذلك أن يقـوم  تقريرا   إىل ا لس

ق  ضـــون  ال ـــة أهـــهر مـــن تـــارين إنشـــاء جلنـــة التحقيـــق  بتقـــدا تقريـــر 
عنـدما تكـون  هنائيـا  تقريرا   ممؤقت إىل ا لس عن عمل اللجنة  وأن يقد  

 .اللجنة قد أجنزت مهمتها
الســــــل ات البورونديــــــة   ــــــا ق ذلــــــك ىيــــــ  أيضــــــا   ودعــــــا ا لــــــس

مــ  جلنــة التحقيــق الدوليــة  كــامال    األحــزاا السياســية  إىل التعــاون تعاونــا  
مة من اللجنة من ق إجناز واليتها   ا ق ذلك االستجابة لل لبات املقد  

تسـهيل الوصـول إىل مـا تت لبـحمل التحريـات  أجل تو ا األمن واملسـاعدة و 
اختــاذ حكومــة بورونــد  ىيــ  التــدابا الالزمــة لتمكــني ( أ: ) ــا ق ذلــك

اللجنــة وموظفيهــا مــن االضــ الع باملهــام املســندة إلــيهم ق ىيــ  أ ــاء 
قيــام حكومــة ( ا)ااقلــيم الــواا بكامــل اعريــة واالســتقاللية واألمــنه 

الالزمــة الضــ الع  مــات املوجــودة  وزهتــا أوبورونــد  بتــو ا ىيــ  املعلو 
الع اللجنة وموظفيها على أية سجالت رمسية ا  االلجنة بواليتها  وحرية 

حرية اللجنة ق اعصول على أيـة معلومـات تـرى ( ج)هلا صلة بواليتهاه 
ــــ ــــة أهن  ــــ  مصــــادر املعلومــــات الــــيت اللجن ا ذات صــــلة  وق اســــتعمال ىي

حريـة اللجنـة ق إجـراء مقـابالت   (د)وقا  اه تعتدها اللجنة مفيدة ومو 
حريــة ( هـــ)علــى انفــراد  مــ  أ  هــخل إذا رأت اللجنــة ضــرورة لــذلكه 

ضـمان حكومــة ( و)اللجنـة ق زيـارة أ  منشـأة أو مكــان ق أ  وقـته 
بورونــد  االحــرتام الكامــل لســالمة وأمــن وحريــة الشــهود واملــداء وســائر 

 .عملها األهخا  الذين يساعدون اللجنة ق
ودعـــا ا لـــس كـــذلك ىيـــ  الـــدول إىل التعـــاون مـــ  اللجنـــة لتيســـا 

مــن األمــن  كا يـا  جنـة قــدرا   والــب إىل األمـني العــام أن يكفــل لل  . حترياهتـا
 أن ينشـــئ صـــندوقا  أيضـــا   بالتعـــاون مـــ  حكومـــة بورونـــد   والـــب إليـــحمل

 لتلقــي التدعــات لتمويــل جلنــة التحقيــق  بوصــف ذلــك مصــدرا   اســتئمانيا  
لتمويـــل نفقـــات املنظمـــةه وحـــث  الـــدول واملنظمـــات اعكوميـــة  تكميليـــا  

اعكوميــــــــة علــــــــى التــــــــدع للجنــــــــة التحقيــــــــق  الدوليــــــــة واملنظمــــــــات  ــــــــا
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لتنفيــذ  واملعــدات واملــدمات   ــا ق ذلــك تقــدا املــداء دعمــا   بــاألموال
 .هذا القرار

  أعلـــم األمــني العـــام 355922ســبتمد /لـــولأي 22وبرســالة مؤرخــة 
جملــــس األمــــن بتعيينــــحمل أســــة مــــن رجــــال القــــانون الــــذين ظظــــون رئــــيس 

 3132للقــرار و قـا   بـاالحرتام علـى الصــعيد الـدويل كأعضـاء ق اللجنــة 
حمل ســي لب إىل أعضــاء اللجنــة االجتمــاع ق نيويــورك ــــ  وقــال إن(. 3559)

قبل البدء  همتهم  حاملا تقر  اللجنة االستشارية لشؤون اادارة وامليزانية 
انية اللجنة  وبعد التعيني الرمسي ألعضاء  ريق الدعم الذين ساا قون ميز 

حمل سيبقي ا لس على ااـالع علـى التقـدم احملـرز ـــ  اللجنة إىل بوىبورا  وإن
  قــال رئــيس ا لــس 21ســبتمد/ أيلــول 29وق رد  مــؤر  . ق هــذا ا ــال

 .األمني العامبالقرار الوارد ق رسالة علما   األعضاء أحااوا إن  

  لجنة التحقيق الدولية المنشأة بموجب القرار - 9
 بشأن رواندا( 3339) 3739

  الـــــب (3559) 3131وبـــــالقرار  3559ســـــبتمد /أيلـــــول 9ق 
ا لـس إىل األمـني العــام أن يقـوم  علـى ســبيل االسـتعجال  بإنشـاء جلنــة 

ات والتحقيــق ىــ  املعلومــ( أ: )دوليــة للتحقيــق توكــل إليهــا الواليــة التاليــة
ق التقــــارير املتعلقــــة ببيــــ  أو توريــــد األســــلحة واألعتــــدة ذات الصــــلة إىل 
 قــوات حكومــة روانــدا الســابقة ق من قــة البحــاات الكــدى  يــا يشــكل

( 3559) 559و ( 3551) 531لقــــــــرارات جملــــــــس األمــــــــن انتهاكــــــــا  
هذ  القـوات  التحقيق ق االدعاءات بأن  ( ا)ه 21(3559) 3133 و

حتديـد األاـراف الـيت ( ج)لزعزعـة اسـتقرار روانـداه  عسكريا   دريبا  تتلقى ت
تســـاعد قـــوات حكومـــة روانـــدا الســـابقة وحترضـــها علـــى حيـــازة األســـلحة 
بصورة  ا مشروعة   ا يتعارأل م  قرارات ا لـس املشـار إليهـا أعـال ه 

التوصـــية بالتـــدابا الالزمـــة لوضـــ  حـــد  لتـــد ق األســـلحة بصـــورة  ـــا ( د)
لقــــرارات انتهاكـــا    هـــذ  املن قــــة دون ااقليميـــة  يـــا يشــــكلمشـــروعة ق

وأوصى ا لس بأن تتألف اللجنة اليت يعينهـا . ا لس املشار إليها أعال 
األمـــني العـــام مـــن أســـة إىل عشـــرة أهـــخا  يتصـــفون باعيـــاد وظظـــون 
بــاالحرتام علــى الصــعيد الــدويل  مــن بيــنهم خــداء قــانونيون وعســكريون 

برئاســــة هــــخل مرمــــو   يســــاعد  عــــدد مناســــب مــــن  وخــــداء هــــراة 
عــن إنشــاء تقريــرا   م لــحملوالــب إىل األمــني العــام أن يقــد  . مــوظفي الــدعم

هـــذ  اللجنـــة  وأن يقـــوم  ق  ضـــون  ال ـــة أهـــهر بعـــد إنشـــائها  بتقـــدا 
تقريــر مؤقــت عــن االســتنتاجات الــيت تتوصــل إليهــا اللجنــة  وتقــدا تقريــر 

 .ذلك يتضمن توصياهتاهنائي ق أقرا وقت يكن بعد 
________ 

22 S/1995/825. 
21 S/1995/826. 
القرارات ق بداية األمر بفرأل حظر على توريد األسلحة إىل إقليم  تلكارتب ت  21

علــــى توريــــد األســــلحة إىل الكيانــــات  ــــا  ليصــــبح حظــــرا     ومت تغيــــا  الحقــــا  روانــــدا عمومــــا  
ــــد ترســــل األســــلحة بــــدورها إىل  ــــيت ق ــــات ق الــــدول ا ــــاورة ال ــــدا أو الكيان اعكوميــــة ق روان

 .الكيانات  ا اعكومية ق رواندا

موج هة إىل رئيس  3559أكتوبر /تشرين األول 21وبرسالة مؤرخة 
.   أعلم األمني العام جملـس األمـن بإمتـام ترتيبـات إنشـاء اللجنـة29ا لس

وكــان قــد عــني  ســتة أ ــراد ق اللجنــة  علــى أن يــرا قهم  ريــق دعــم صــغا 
  قــال 29وق رد ظمــل نفــس التــارين. وموظــف أمــن قانونيــا   يشــمل خبــاا  

ــ رئـيس ا لــس إن    م أحــااواأعضــاء ا لــس رحبــوا بقــرار األمــني العــام وأهن 
 .باملعلومات الواردة ق رسالتحملعلما  

 عمليات حفظ السالم- جيم 

وكمــا هــو مــذكور ق تقريــر األمــني العــام عــن أعمــال املنظمــة املــؤر  
 ليات حفظ السـالم أكثـر تعقيـدا     دت عم3559أ س س /آا 22

خــالل الفــرتة املستعرضــة  إذ باتــت املنظمــة تنخــرف ق جمموعــة أكــد مــن 
العمليـات تتـدرج مـن مراقبـة االتفاقــات التقليديـة لوقـف إاـال  النــار إىل 
مهمـــة تـــو ا اعمايــــة املســـلحة للقوا ــــل اانســـانية  ومــــن مراقبـــة املنــــااق 

وقـــد اختـــذ . 29يـــذ التســـويات الســـلميةالعازلـــة إىل تقـــدا املســـاعدة ق تنف
جملس األمن خالل الفرتة املستعرضة عدة مقـررات تناولـت جوانـب هـ  
مـــن عمليـــات حفـــظ الســـالم  مـــن بينهـــا أمـــن عمليـــات حفـــظ الســـالم  
واالتصــال مــ  البلــدان املســا،ة بقــوات  والرتتيبــات االحتياايــة لالنتشــار 

 .21السري 
  أصـــدر ا لــــس 3559إىل عـــام  3551 خـــالل الفـــرتة مـــن عـــام 

ـــــدة عفـــــظ الســـــالم  32تكليفـــــات بإنشـــــاء    25ق أنغـــــوال -بعثـــــة جدي
ــــــــدا11والصــــــــومال ــــــــدا وروان ــــــــدا13  وأو ن ــــــــا12  وروان   وتشــــــــاد 11  وليدي

  19  وكرواتيـــا19  وااجيكســـتان19  وهـــاييت11واجلماهايـــة العربيـــة الليبيـــة
  15  والبوســــــنة واهلرســــــك11وىهوريــــــة مقــــــدونيا اليو وســــــال ية الســــــابقة

________ 
29 S/1995/879. 
29 S/1995/880. 
29 A/50/1   912الفقرة. 
21 S/25696  و S/25859  و  (3551) 191 والقــــــــــــرار S/PRST/1994/22  

 .S/PRST/1994/62 و S/PRST/1994/36 و
 .بعثة األمم املتحدة الثالثة للتحقق ق أنغوال 25
 .عملية األمم املتحدة الثانية ق الصومال 11
 .رواندا - بعثة مراقيب األمم املتحدة ق أو ندا 13
 .بعثة األمم املتحدة لتقدا املساعدة إىل رواندا 12
 .املتحدة ق ليديا بعثة مراقيب األمم 11
 . ريق مراقيب األمم املتحدة لق اع أوزو 11
 .بعثة األمم املتحدة ق هاييت 19
 .بعثة مراقيب األمم املتحدة ق ااجيكستان 19
 .عادة الثقة ق كرواتياعملية األمم املتحدة ا 19
 .قوة األمم املتحدة لالنتشار الوقائي ق ىهورية مقدونيا اليو وسال ية السابقة 11
 .بعثة األمم املتحدة ق البوسنة واهلرسك 15
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 عمليــات أو نقــل مهامهــا إىل بعثــات 31  ومــ  إذنــحمل بإهنــاء 11وجورجيــا
ـــــإجراء. 13جديـــــدة عفـــــظ الســـــالم  وق بعـــــع اعـــــاالت  أذن ا لـــــس ب

مشلـــت  تغيـــاات وتوســـيعات هامـــة ق واليـــات عمليـــات حفـــظ الســـالم 
 .من العمليات املنشأة ق  رتة سابقة عددا  

ســالم حســب وجيــر  أدنــا  اســتعراأل ســتة وعشــرين عمليــة عفــظ ال
عمومــــا   وقــــد جــــرت دراســــة عمليــــات حفــــظ الســــالم. املن قــــة اجلغرا يــــة

حسب تسلسل إنشائها  بينما جير  تناول العمليات املرتب ة  يما بينهـا 
الفصــل الثـامن مــن هــذا ا لــد ظتـو  علــى ســرد كامــل  وباعتبــار أن  . معـا  

لوقـــــائ  جلســـــات ا لــــــس  يتضـــــمن تفاصـــــيل املــــــداوالت الـــــيت أجراهــــــا 
بشــــــأن املســــــألة وحمتــــــوى تقــــــارير األمــــــني العــــــام عــــــن اعــــــاالت  لــــــسا 

ـــــــز علـــــــى إجـــــــراءات جملـــــــس  أرأل الواقـــــــ    ـــــــإن   علـــــــى هـــــــذا اجلـــــــزء يرك 
املتعلقــــــة بإنشــــــاء عمليــــــات حفــــــظ الســــــالم ووالياهتــــــا وتكوينهــــــا  األمــــــن

ـــــــذ ـــــــات حفـــــــظ الســـــــالم أو نقـــــــل  وتنفي ـــــــات  وإهنـــــــاء عملي ـــــــك الوالي تل
ــــــــــ  حـــــــــظ أنويال. خـــــــــالل الفـــــــــرتة املستعرضـــــــــة مهامهـــــــــا حمل قـــــــــد مت متويـــــــــل ــ
عــــن اريــــق األنصــــبة  حفــــظ الســــالم خــــالل الفــــرتة املستعرضــــة عمليــــات

ــــــك املقــــــررة ــــــدول األعضــــــاء  وذل ــــــى ال ــــــيت  و قــــــا   عل ــــــادم العامــــــة ال للمب
يونيــــحمل /حزيــــران 29املــــؤر   (1-دإ) 191قــــرارا اجلمعيــــة العامــــة  حــــددها
ديســـــــــــــــــمد /كــــــــــــــــانون األول  33املــــــــــــــــؤر  ( 21-د) 1313و  3591
359112. 

________ 
 .بعثة مراقيب األمم املتحدة ق جورجيا 11
 وعملية األمم املتحـدة ق الصـومال  للتحقق ق أنغوال  الثانية بعثة األمم املتحدة 13
وبعثــة مــراقيب األمــم املتحــدة ق جنــوا أ ريقيــا  الثانيــة ق الصــومال  األمــم املتحــدة  وعمليــة

روانـــــدا   - مـــــم املتحـــــدة ق موزامبيـــــق  وبعثـــــة مـــــراقيب األمـــــم املتحـــــدة ق أو نـــــداوعمليـــــة األ
مـــــراقيب األمـــــم املتحـــــدة لق ـــــاع أوزو  وبعثـــــة مـــــراقيب األمـــــم املتحـــــدة ق الســـــلفادور   و ريـــــق
األمـــم املتحـــدة االنتقاليـــة ق كمبوديـــا  وقـــوة األمـــم املتحـــدة للحمايـــة ق يو وســـال يا  وســـل ة
 .السابقة
عمليـــة األمـــم هـــي كانـــت قـــوة األمـــم املتحـــدة عفـــظ الســـالم ق قـــد     ســـابقا   12

 و قـا   . ل مـن األنصـبة املقـررة علـى الـدول األعضـاءمتـو   املتحدة عفظ السالم الوحيـدة الـيت ال
لوحدات العسـكرية  اقدم يت تغ ى تكاليف القوة من اعكومات ال  تُ (3591) 319للقرار 

ونتيجــة للقــرارات الــيت اختــذهتا البلــدان املســا،ة بقــوات . ومــن حكومــة قــد   ومــن التدعــات
 3551مــارد /آذار 11فــع وحــداهتا العســكرية  أدرج األمــني العــام ق تقريــر  املــؤر  أن ختبــ

(S/25492) اعـــادة هيكلـــة قـــوة األمـــم املتحـــدة عفـــظ   أوصـــى بأحـــد،ا  مقرتحـــني بـــديلني
 إذا  ـــا  ا لـــسإال   يكونـــا عمليـــنيعلـــى أن كـــال االقرتاحـــني لـــن  الســـالم ق قـــد   مشـــددا  

 113  وبـالقرار 3551 مـايو/أيار 29وق . التمويل من التدعات إىل األنصبة املقررة  اريقة
   قــرر ا لــس أن تعامــل تكــاليف القــوة الــيت ال تــتم تغ يتهــا  ــن اريــق التدعــات (3551)

أو قبـل ذلــك  باعتبارهــا  3551 يونيــحمل/حزيـران 39التمديـد التــايل لواليـة القــوة ق اعتبـارا  مــن 
قـــت  البيـــة عمليـــات وتل. مـــن امليثـــا  39املـــادة  مـــن( 2)الفقـــرة  نفقـــات للمنظمـــة  وجـــب

مـــن ميزانيـــة األمـــم املتحـــدة عفـــظ الســـالم   ستعرضـــةالســـالم متويلهـــا خـــالل الفـــرتة امل حفـــظ
ـــــق  عمليتـــــني عفـــــظ الســـــالم ،ـــــا باســـــتثناء ـــــة و ري ـــــة اهلدن مـــــراقيب هيئـــــة األمـــــم املتحـــــدة ملراقب

املتحــــدة العســــكريني ق اهلنــــد وباكســــتان اللــــذين ميــــوالن مــــن امليزانيــــة العاديــــة لألمــــم  األمــــم
 .املتحدة

 أفريقيا

 بعثة األمم المتحدة لالستفتاء في الصحراء الغربية  - 3
 (3333) 937المنشأة عمالً بالقرار 

واصـلت بعثـة األمـم املتحــدة لالسـتفتاء ق الصـحراء الغربيـة  خــالل 
الفرتة املستعرضة  أداء مهمتها املتمثلـة ق مراقبـة وقـف إاـال  النـار بـني 

جبهــة )اقية اعمــراء وواد  الــذهب املغــرا واجلبهــة الشــعبية لتحريــر الســ
علـى    وتيسا تنظيم إجراء استفتاء بشأن السي رة مسـتقبال  (البوليساريو

 .11مل ة التسويةو قا   ااقليم

 تنفيذ الوالية
قـــرر ا لـــس  عـــن  3559إىل عـــام  3551خـــالل الفـــرتة مـــن عـــام 

العـام   وبعد أن نظر ق تقارير األمني 11اريق اختاذ سلسلة من القرارات
  متديـــد واليـــة بعثـــة األمـــم املتحــــدة 19بشـــأن اعالـــة ق الصـــحراء الغربيـــة

ـــة ق أربـــ  مناســـبات  لفـــرتات تـــرتاوح مـــن  لالســـتفتاء ق الصـــحراء الغربي
ينـــاير /كـــانون الثـــاين  13حـــ    ال ـــة إىل أربعـــة أهـــهر  وكـــان آخـــر متديـــد

355919. 
ـــالقرار    3559ينـــاير /كـــانون الثـــاين  31املـــؤر  ( 3559) 591وب

  لزيادة عدد 19لتوصية األمني العامو قا   توسي  البعثة  وا ق ا لس على
مــــوظفي البعثــــة   ــــا ق ذلــــك أ ــــراد الشــــراة املدنيــــة  مــــن أجــــل إكمــــال 

 .عمليات التسجيل وحتديد اهلوية ق وقت مناسب

 للتحقق في أنغوال ( الثانية)بعثة األمم المتحدة  - 1
 (3333) 939المنشأة عمالً بالقرار 

( الثانيــــة)خــــالل الفــــرتة املستعرضــــة  واصــــلت بعثــــة األمــــم املتحــــدة 
للتحقق ق أنغوال تنفيـذ واليتهـا املتمثلـة ق ااهـراف علـى وقـف إاـال  

________ 
11 S/21360  وS/22464  وCorr.1 . 991وقــــــد وا ــــــق جملــــــس األمــــــن بـــــــالقرار 

 .على خ ة التسوية( 3551)
11 S/25170 و  S/25818 و  S/26185 و  S/26797 و  S/1994/1420  

 .S/1995/779   وS/1995/404  و S/1994/283 و
 559  و 3559ينــــــاير /كــــــانون الثــــــاين  31املــــــؤر  ( 3559) 591القــــــرارات  19

يونيـــــحمل /حزيـــــران 11املـــــؤر  ( 3559) 3112   و3559مـــــايو /أيـــــار 29املـــــؤر  ( 3559)
 .3559سبتمد /أيلول 22املؤر  ( 3559) 3139   و3559
. لتوصـية األمـني العـام أهـهر  و قـا  مـددت الواليـة ق معظـم اعـاالت لفـرتة  ال ـة  19

( 3559) 559ولكــن ا لـــس مــدد الواليـــة لفــرتة هـــهر واحــد ق إحـــدى اعــاالت  بـــالقرار 
 35  علـــى الـــر م مـــن توصـــية األمـــني العـــام ق التقريـــر املـــؤر  3559مـــايو /أيـــار 29املـــؤر  

ة تابعـــة بتمديـــدها لفـــرتة أربعـــة أهـــهر  وقـــرر إرســـال بعثـــ( S/1995/404) 3559مـــايو /أيـــار
 .للمجلس إىل املن قة  بغرأل تسري  تنفيذ خ ة التسوية

  الفقـــرات S/1994/1420) 3551ديســـمد /كــانون األول  31ق تقريــر  املـــؤر   19
39-35.) 
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النار واحملا ظة عليحمل  وق رصد عملية االنتخابات  حسبما أذن بحمل القرار 
919 (3552.) 

 تنفيذ الوالية

  3551ينــــاير /كــــانون الثــــاين 25املــــؤر  ( 3551) 111بــــالقرار 
   وكتــدبا مؤقــت11لتوصــية األمــني العــامو قــا   أذن ا لــس لألمــني العــام 

اعتبــارات األمــن  بــأن يركــز نشــر البعثــة ق لوانــدا  وق مواقــ  بنــاء  علــى 
أخــرى ق املقااعـــات حســـب تقـــدير    ســـتويات األ ـــراد واملعـــدات الـــيت 

تســإ إعــادة نشــرها  يمــا بعــد علــى حمل ينبغــي اابقــاء عليهــا حــ  تــــ  يــرى أن
ـــــــــا   مـــــــــا وجـــــــــحمل الســـــــــرعة  مـــــــــ  ـــــــــك يكن ـــــــــا   أصـــــــــبح ذل ـــــــــ. عملي دت د  وُم

 3551أبريــــــــل /نيســـــــان 11لفـــــــرتة  ال ــــــــة أهـــــــهر حــــــــ   البعثــــــــة واليـــــــة
ـــــــــــالقرار   مث ُمـــــــــــددت لفـــــــــــرتة هـــــــــــهر آخـــــــــــر  حـــــــــــ  (3551) 111 ب

أبريل /نيسان 11املؤر  ( 3551) 121  بالقرار 3551 مايو/أيار 13
3551. 

قـــــدت ق أبيـــــدجان بـــــني أن  شـــــلت االجتماعـــــات  الـــــيت عُ وبعـــــد 
  ق (يونيتــــا)حكومـــة أنغــــوال واالحتـــاد الــــواا لالســــتقالل التـــام ألنغــــوال 

 111التوصل إىل اتفا  بشأن وقف إاال  النار  وا ق ا لس  بالقرار 
  علـــى متديـــد الواليـــة القائمـــة 3551يونيـــحمل /حزيـــران 3املـــؤر  ( 3551)

لتوصيات األمـني العـام الـيت أكـد  يهـا ضـرورة و قا    يوما   19للبعثة ملدة 
البــت مــرة أخــرى ق دور األمــم املتحــدة ق أنغــوال وأوصــى  يهــا بتمديــد 

. 15واليــة البعثــة لفــرتة مؤقتــة أخـــرى قــدرها هــهران مــ  تقلــيل حجمهـــا
وتقــرر أن تقــوم البعثــة باملســاعي اعميــدة والوســااة   ــدف إعــادة تنفيــذ 

وتقرر أن تتألف البعثـة . تئناف عملية إقرار السلموقف إاال  النار واس
ــــــع مــــــن األ ــــــراد العســــــكريني و مــــــن عــــــ  ــــــراد الشــــــراة ومــــــوظفي أدد وف 
ق عـدة مواقـ  خـارج أيضا   السياسية  الذين ميكن نشر بعضهم الشؤون
 .لواندا

  ُمـــــــددت  بسلســـــــلة مــــــــن 91إىل تقـــــــارير األمـــــــني العــــــــام واســـــــتنادا  
لفــرتة ســتة أهــهر  أعقبتهــا  ــرتات    واليــة البعثــة عقــب ذلــك93القــرارات

 .أخرى تراوحت من نصف ههر إىل  ال ة أههر
  3551أكتـوبر /تشرين األول 29املؤر  ( 3551) 592وبالقرار 

ــــأذن ا لــــس  وقــــد هــــج   لم ق عحمل التقــــدم الكبــــا احملــــرز ق حماد ــــات السح
________ 

 (.S/25140) 3551يناير /كانون الثاين  23ق تقرير  املؤر   11
 (.19و  19  الفقرتان S/25840) 3551مايو /أيار 29التقرير املؤر   15
91 S/26060  وAdd.1  وAdd.2 و  S/26434  وAdd.1 و  S/1994/282  و
Add.1 و  S/1994/611و   S/1994/740  وAdd.1 و  S/1994/1019 و  

S/1994/1197. 
( 3551) 191  و 3551يوليـــــحمل /متـــــوز 39املـــــؤر  ( 3551) 193القـــــرارات  93
ديســـــمد /األولكــــانون   39املــــؤر  ( 3551) 151  و 3551ســـــبتمد /أيلــــول 39املــــؤر  
 25املـــؤر  ( 3551) 519  و 3551مـــايو /أيـــار 13املـــؤر  ( 3551) 522  و 3551

 .3551أكتوبر /تشرين األول 29املؤر  ( 3551) 592  و 3551سبتمد /أيلول

 اقبـا  مر  191مسـتوا  السـابق البـالل  لوساكا  بإعادة قوام البعثة الثانية إىل
من مراقبـي الشراة  لدى ورود تقريـر مـن األمـني العـام  329و  عسكريا  

 للســلم  وأن   عــا بــاألحرف األوىل اتفاقــا  ال ــر ني قــد وق   يفيــد ا لــس بــأن  
وذلـك  ـدف دعـم اتفـا  السـلم ق . ااال  النار قـد حتقـق  ع اال   وقفا  

 .أوىل وأحرج مراحلحمل
  3551ديسـمد /كـانون األول 1املـؤر  ( 3551) 599وبـالقرار 

  3559 دايـــــــــر /هـــــــــباف 1د ا لـــــــــس واليـــــــــة البعثـــــــــة الثانيـــــــــة إىل مـــــــــد  
متكينهـــــا مـــــن مراقبـــــة وقـــــف إاـــــال  النـــــار املنصـــــو  عليــــــحمل ق  بغـــــرأل

تشـــــــــــرين  21لوســــــــــاكا الــــــــــذ  جــــــــــرى التوقيــــــــــ  عليــــــــــحمل ق  بروتوكــــــــــول
 .3551 نو مد/الثاين

ورئــــيس  و ــــق  عــــن اريــــق رســــائل متبادلـــة بــــني األمــــني العــــاموقـــد و 
  علــــى كبــــا مراقبــــي البعثــــة الثانيــــة العســـكريني وعلــــى البلــــدان 92ا لـــس

 .املستعرضة املسا،ة بأ راد عسكريني للبعثة خالل الفرتة

 نقل المهام إلى بعثة جديدة/إنهاء الوالية
ــــــر /هــــــباف 1املــــــؤر  ( 3559) 599بــــــالقرار    أنشــــــأ 3559 داي

عة لألمم املتحدة   بعثة موس  91توصيات األمني العام إىل ا لس  استنادا  
ق أنغـــــوال  هـــــي بعثـــــة األمـــــم املتحـــــدة الثالثـــــة للتحقـــــق ق أنغـــــوال  الـــــيت 

 .عيع  ا عن البعثة الثانيةاستُ 

 بعثة األمم المتحدة الثالثة للتحقق في أنغوال المنشأة  - 9
 (3339) 309عمالً بالقرار 

 اإلنشاء
ــــــــالقرار    أذن 3559 دايــــــــر /هــــــــباف 1املــــــــؤر  ( 3559) 599ب

تشـــــــــرين  21ا لـــــــــس  عقـــــــــب التوقيـــــــــ  علـــــــــى بروتوكـــــــــول لوســـــــــاكا ق 
  بإنشــاء بعثــة األمــم املتحــدة الثالثــة للتحقــق ق 355191نــو مد /الثــاين

 .3559أ س س /آا 1أنغوال  لفرتة مبدئية ح  
 الوالية

تتمثــل واليــة بعثــة األمــم املتحــدة الثالثــة للتحقــق ق أنغــوال  حســب 
ــــ(3559) 599ورد ق القــــرار  مــــا لم وحتقيــــق املصــــاعة   ق إعــــادة السح

وبروتوكـــــــول  99“اتفاقــــــات الســــــلم”الوانيــــــة ق أنغــــــوال  علــــــى أســــــاد 
 .99وقرارات جملس األمن ذات الصلة 99لوساكا

________ 
92 S/25342  وS/25343 ه وS/1995/36  وS/1995/37. 
 (.Add.1و  S/1995/97) 3559 داير /هباف 3ق تقرير  املؤر   91
91 S/1994/1441. 
99 S/22609. 
99 S/1994/1441. 
ــــــني  ق تقريــــــر األمــــــني العــــــام املــــــؤر   99  3559 دايــــــر /هــــــباف 3علــــــى النحــــــو املب

(S/1995/97 39-31  الفقرات.) 
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 التكوين
أُذن لبعثـــــة األمـــــم املتحـــــدة الثالثـــــة للتحقـــــق ق أنغـــــوال بنشـــــر أ ـــــراد 

مــــن  191 ــــرد  بااضــــا ة إىل  9 111عســــكريني ال يتجــــاوز عــــددهم 
مــن مراقبـــي الشــراة املشــار إلــيهم ق تقريــر  291املــراقبني العســكريني و 

ـــدوليني واحملليـــني . 91األمـــني العـــام  مـــ  العـــدد املناســـب مـــن املـــوظفني ال
 ــق علــى س جملــس األمــن  وو وبرســالتني متبــادلتني بــني األمــني العــام ورئــي

 .91لبعثة  وعلى البلدان املسا،ة بأ راد عسكريني ل95قائد قوات البعثة
 تنفيذ الوالية

د   مــــد  3559أ ســــ س /آا 9املــــؤر  ( 3559) 3111بـــالقرار 
ــــــة للتحقــــــق ق أنغــــــوال حــــــ   ــــــة بعثــــــة األمــــــم املتحــــــدة الثالث ا لــــــس والي

 .3559 داير /هباف 1
 إنهاء الوالية

  أعـــــرا 3559 دايـــــر /هـــــباف 1املـــــؤر  ( 3559) 599بـــــالقرار 
مــ  حتققــت أهــداف بروتوكــول ا لــس عــن اعتزامــحمل اختتــام واليــة البعثــة 

للجـدول الــزما املر ـق بـالدوتوكول وتوق ــ  الفـرا  مـن الواليــة و قـا   لوسـاكا
 3559 داير / لول هباف

 عملية األمم المتحدة في الصومال المنشأة  - 9
 (3331) 093عمالً بالقرار 

 نقل المهام إلى بعثة جديدة/نهاء الواليةإ
  قــــــــرر 3551مــــــــارد /آذار 29املــــــــؤر  ( 3551) 131بــــــــالقرار 

 وجب الفصل الساب  من ميثا  األمم املتحدة  توسي  متصر ا   ا لس 
للتوصيات الواردة و قا   الصومال وواليتها حجم عملية األمم املتحدة ق

ـــــر األمـــــني العـــــام وانتقلـــــت مهـــــام عمليـــــة األمـــــم املتحـــــدة ق . 93ق تقري
املتحـــــدة الثانيـــــة ق الصـــــومال  وجـــــب قـــــرار التوســـــي  إىل عمليـــــة األمـــــم 

 .الصومال
 عملية األمم المتحدة الثانية في الصومال المنشأة  - 9

 (3339) 839عمالً بالقرار 
 اإلنشاء
 وجب الفصـل متصر ا     قرر جملس األمن (3551) 131بالقرار 

الساب  من ميثا  األمـم املتحـدة  إنشـاء عمليـة األمـم املتحـدة الثانيـة ق 
________ 

91 S/1995/97  وAdd.1. 
95 S/1995/668  وS/1995/669. 
91 S/1995/204  وS/1995/205 و  S/1995/648  وS/1995/649 و  

S/1995/912  وS/1995/913. 
  الفقـــــرات S/25354) 3551مــــارد /آذار 1حســــبما وردت ق تقريــــر  املــــؤر   93

99-11.) 

  والــب 3551أكتــوبر /تشــرين األول 13مبدئيــة حــ  الصــومال لفــرتة 
حمل قائـد قـوات العمليـة بـأن يتـوىل مسـؤولية توايـد إىل األمني العام أن يوج ـ

يعها واحملا ظـــة عليهـــا  ـدعـــائم بيئـــة آمنـــة ق ىيـــ  أ ـــاء الصـــومال وتوســـ
ـــبــار الظــروف املاصتق االع آخــذا   ـــة لكــل بلــدة  وعلــى وجــحمل الســـ  رعةـــــــــــ
ــــللتوص و قـــا   ــــيات الـــواردة ق تقريــ ــــم/آذار 1ر  املـــؤر  ـ   وأن 3551ارد ـ
دد  نقـل مهـام قـوة العمـل املوحـدة التابعـة لألمـم ــــــــــــي ذلك الصــم   ينظ  

ــــاملتحـــدة إىل عملي ة األمـــم املتحـــدة الثانيـــة ق الصـــومال علـــى وجـــحمل ـــــــــــــــــــــــــ
 .92السرعة وبشكل سلس وتدرجيي

 الوالية

تتمثــــل واليــــة عمليــــة األمــــم املتحــــدة الثانيــــة ق الصــــومال  حســــبما 
رصـــد اســـتمرار احـــرتام ىيـــ  ( أ: )   يمـــا يلـــي91أوصـــى بـــحمل األمـــني العـــام

الفصائل لوقف األعمال القتالية واالتفاقات األخرى اليت وا قت عليها  
 (ا)ه 3551ينــاير /وال ســيما اتفاقــات أديــس أبابــا املــؤر  كــانون الثــاين

منــ  أ  اســتئناف للعنــف واختــاذ ااجــراءات املالئمــة عنــد الضــرورة ضــد 
( ج)أ   صـــــيل ينتهـــــك أو يهــــــدد بانتهـــــاك وقــــــف األعمـــــال القتاليــــــةه 

ــــيت حتوزهــــا الفصــــائل املنظمــــة  الــــيت  ــــة ال ــــة األســــلحة الثقيل مواصــــلة مراقب
هنايـة امل ـاف أو نقلهـا  ستوض  حتـت مراقبـة دوليـة ريثمـا يـتم تـدماها ق

االستيالء على األسـلحة الصـغاة ( د)واا حديث اانشاءه  إىل جيش
جيل ــــاعدة ق تســـد ىيـ  العناصــر املسـلحة  ــا املـأذون هلــا واملسي ــالـيت بح 

تــــأمني ىيـــ  املـــوانئ وامل ـــارات وخ ــــوف ( هــــ)وتـــأمني هـــذ  األســـلحةه 
يت لبـحمل تقـدا املسـاعدة اانسـانيةه  االتصاالت أو اعفاظ على أمنهـا يـا

آت واملعـــدات ـــــر واملنشـالعمـــل  عنـــد االقتضـــاء  علـــى  ايـــة العناصـــ( و)
ة الصــليب األ ـر الدوليــة  وكــذلك ــــالتابعـة لألمــم املتحــدة ووكاالهتـا وجلن

الة اليت قد يت لبها األمر املنظمات  ا اعكومية  واختاذ ااجراءات الفع  
ذ  املرا ــــق دد  هاىــــة هــــــــهتــــاجم أو هت لحة الـــيتـر املســـــلتحديـــد العناصـــ

دة ـــــــــومالية جديـــــــــراة صـــــــــاء قـــــــوة هــــــــــراد إىل أن يـــــــتم إنشـوهــــــؤالء األ ـــــــ
ــــــــ ــــــــوىل هــــــــذ  املســــــــؤوليةه  ادرةـق مواصــــــــلة االضــــــــ الع ( ز)علــــــــى أن تت

إزالة األلغام ق املنااق اليت تكثـر  يهـا األلغـام أكثـر مـن سـواهاه  بدنامط
ــــــــارهم ( ح) ــــــــني واملشــــــــردين إىل دي داخــــــــل املســــــــاعدة ق إعــــــــادة الالجئ

ـــام  هـــام أخـــرى علـــى  ـــو مـــا قـــد يـــأذن بـــحمل جملـــس ( ف)الصـــوماله  القي
 .األمن
 لتكوينا

كان من املقرر أن تتكون عملية األمـم املتحـدة الثانيـة ق الصـومال 
 ــرد مــن القــوات املشــك لني ق أســة ألويــة  عــالوة علــى  21 111مــن 

وبرسـالتني متبـادلتني بـني .  رد من أجـل تـو ا الـدعم اللوجسـيت 1 111
________ 

ــــالقرار  92  وجــــب    أذن ا لــــس لفرقــــة العمــــل املوحــــدة  متصــــر ا  (3552) 951ب
الفصل الساب  من امليثا   بتهيئة بيئة آمنة لعمليـات اا ا ـة اانسـانية ق الصـومال ق أقـرا 

 .وقت يكن
91 S/25354. 
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وعلـى  91 ـق علـى قائـد قـوات البعثـةألمني العام ورئـيس جملـس األمـن وو ا
 .99سا،ة بقوات للبعثةالبلدان امل

 تنفيذ الوالية
مـن القـرارات   خالل الفرتة املستعرضة  وا ـق ا لـس  باختـاذ  عـددا  

على متديد والية عملية األمم املتحدة الثانية ق الصومال ق ست مرات 
ومــن بــني هــذ  . 355999مــارد /آذار 13حــ  تــارين إهنــاء الواليــة ق 

ــــــــال ــــــــة ب ــــــــدات  كــــــــان متديــــــــد الوالي  مرهونــــــــا  ( 3551) 521قرار التمدي
باســـتعراأل جيريـــحمل ا لـــس علـــى أســـاد تقريـــر يقدمـــحمل األمـــني العـــام بشـــأن 
ـــــة السياســـــية واألمنيـــــة ق  ـــــة  واعال ـــــيت تنفـــــذها البعث املهمـــــة اانســـــانية ال

 .الصومال  والتقدم احملرز ق حتقيق املصاعة الوانية
دوسـا أ  وق أعقاا اهلجمات املسلحة اليت تعر أل هلا أ راد البعثـة 

يونيـــحمل /حزيـــران 9  ق ددا  جمـــعمـــل اســـتفزاز  مـــن جـــانبهم  أكـــد ا لـــس 
ــــحمل /حزيــــران 9املــــؤر  ( 3551) 119  بــــالقرار 3551    أن  3551يوني

يتخــذ    صـالحية أن(3551) 131األمـني العـام وـو ل   وجـب القـرار 
ق مواجهــة كا ــة املســؤولني عــن ارتكــاا تلــك “ ىيــ  التــدابا الالزمــة”

علــــى  ات   ــــا ق ذلــــك اختــــاذ تــــدابا ضــــد الــــذين ظضــــون علنــــا  اهلجمــــ
ارتكـــاا هـــذ  اهلجمـــات وذلـــك ارســـاء ســـل ة البعثـــة الفعليـــة ق ىيـــ  

 .أرجاء الصومال
  وا ـــــق 3551 دايـــــر /هـــــباف 1املـــــؤر  ( 3551) 159وبـــــالقرار 

انية ـــــا لس على توصية األمني العام بأن تستمر عملية األمم املتحدة الث
ــــحبواليـــة منق   99الصـــومالق  ــــتشـــجي  األا( أ: )يلـــي ة للقيـــام  ـــاــــــ راف ــ

ا  ال ســيما ق ـابــــس أبـــــاعدهتا علــى تنفيــذ اتفــاقي أديــــــــــــــالصــومالية ومس
 ايـة ( ا)النـاره إاـال  سعيها املشرتك إىل نزع السالح واحرتام وقف 

تــأمني خ ــوف االتصــال املــوانئ وامل ــارات واهلياكــل األساســية الرئيســية و 
( ج)الـــيت ال  ـــإ عنهـــا لتقـــدا اا ا ـــة اانســـانية ومســـاعدات التعمـــاه 

مواصلة اجلهود لتقدا املسـاعدة اانسـانية إىل كـل مـن ظتاجهـا ق ىيـ  
املساعدة ق إعادة تنظيم الشـراة والنظـام القضـائي ( د)أ اء الصوماله 
ني واملشــردين إىل ديـــارهم املســاعدة ق إعــادة الالجئــ (هـــ)ق الصــوماله 

ق العمليـة السياسـية اجلاريـة ق الصــومال  أيضـا   املعاونـة( و)وتـواينهمه 
تـــــو ا  (ز)ه والــــيت ينبغــــي أن تنتهــــي بإقامــــة حكومــــة منتخبــــة دميقراايــــا  

اعمايــة أل ـــراد األمـــم املتحـــدة ومنشــآهتا ومعـــداهتا  ولأل ـــراد العـــاملني ق 
________ 

91 S/1994/21  وS/1994/22. 
99 S/25532  وS/25533 ه وS/25673  وS/25674. 
 119  و 3551أكتـــــوبر /تشـــــرين األول 25املـــــؤر  ( 3551) 191القـــــرارات  99

مـايو /أيار 13املؤر  ( 3551) 521  و 3551نو مد /تشرين الثاين 31املؤر  ( 3551)
املـــؤر  ( 3551) 591  و 3551 ســـبتمد/أيلـــول 11املـــؤر  ( 3551) 519  و 3551

نــــــو مد /تشــــــرين الثــــــاين 1املــــــؤر  ( 3559) 591   و3551أكتــــــوبر /تشــــــرين األول 13
3559. 
 3551ينـــــــــاير /كـــــــــانون الثــــــــاين  9حســــــــب مــــــــا ورد ق تقريـــــــــر  التــــــــايل املــــــــؤر   99

(S/1994/12 99  الفقرة.) 

ات  ــا اعكوميــة الــيت تقــدم اا ا ــة وكــاالت األمــم املتحــدة وق املنظمــ
 .اانسانية ومساعدات التعما  ومنشآهتا ومعداهتا

  3551أ س س /آا 39وعقب تقدا تقرير األمني العام املؤر  
الذ  أوصى  يحمل باختاذ خ وات  ورية لتخفـيع عـدد أ ـراد القـوة  قـدار 

  رد من ىي  الرتب ق أقـرا 39 111  رد ليصل عددها إىل 3 911
  355195أ ســ س /آا 29يــان رئاســي مــؤر    وق ب91 رصــة يكنــة

التخفـــــــيع املبـــــــدئي املقـــــــرتح مـــــــن  أعـــــــرا ا لـــــــس عـــــــن اعتقـــــــاد  بـــــــأن  
األمــني العـــام ق عــدد قـــوات البعثــة مالئـــم للظــروف الســـائدة ق  جانــب

 .الصومال

 إنهاء الوالية

  3551 دايــر /هــباف 1املــؤر  ( 3551) 159ق ديباجــة القــرار 
اهلـدف املتمثـل ق إجنـاز عمليـة األمـم املتحـدة الثانيــة  ا لـس جمـددا  أكـد 

  وهــو مــا أُعيــد تأكيــد  3559مــارد /ق الصــومال ملهمتهــا  لــول آذار
 .3551مايو /أيار 13املؤر  ( 3551) 521ق القرار 

  أهار ا لس إىل 355991أبريل /نيسان 9وق بيان رئاسي مؤر  
قــوات عمليـــة األمــم املتحــدة الثانيـــة ق النجــاح ق االنتهــاء مـــن ســحب 

أن استمرار عدم إحراز تقدم ق عملية السلم وق أيضا   وذكر. الصومال
ســيما عــدم التعــاون الكــاق مــن جانــب األاــراف  املصــاعة الوانيــة  وال

ـــة الصـــومالية بشـــأن املســـائل األمنيـــة  قـــد حـــال دون مواصـــلة واليـــة البع ث
 .355993مارد /آذار 13بعد  ما إىل

 بعثة مراقبـي األمم المتحدة في جنوب أفريقيا  - 9
 (3331) 001المنشأة عمالً بالقرار 

خـــــالل الفـــــرتة املستعرضـــــة  واصـــــلت بعثـــــة مراقبــــــي األمـــــم املتحـــــدة 
جنــــوا أ ريقيـــــا تنفيـــــذ واليتهـــــا بالتنســـــيق مـــــ  اهلياكـــــل الـــــيت أُقيمـــــت  ق

ــــــــــــحمل ق   وجــــــــــــب ــــــــــــ  علي ــــــــــــذ  جــــــــــــرى التوقي  31اتفــــــــــــا  الســــــــــــالم ال
الــــة وهتيئـــــة   مــــن أجــــل إهنـــــاء العنــــف بصــــورة  ع  3553 مدســــبت/أيلــــول

________ 
91 S/1994/977. 
95 S/PRST/1994/46. 
91 S/PRST/1995/15. 
ملقـرتح  ا قوات عملية األمم املتحدة الثانية ق الصـومال  و قـا  ق أعقاا انسحا 93

  جـرى تشـكيل (S/1995/231) 3559مارد /آذار 21األمني العام الوارد ق تقرير  املؤر  
مكتب سياسي صغا  هو مكتب األمم املتحدة السياسي ق الصـومال  بغـرأل رصـد اعالـة 

انظـــر رســـالة األمـــني )املعنيـــة قـــدر اامكـــان ق الصـــومال واحملا ظـــة علـــى االتصـــال بـــاألاراف 
رئــــــــيس جملــــــــس  املوجهــــــــة إىل( S/1995/231) 3559أبريـــــــل /نيســــــــان 31املؤرخــــــــة  العـــــــام
ــ (.األمــن انظــر )ب أعضــاء ا لــس بــالقرار املتعلــق بإنشــاء مكتــب سياســي ق الصــومال ورح 

عــــــــام هــــــــة إىل األمــــــــني الاملوج   3559أبريــــــــل /نيســــــــان 23رســــــــالة رئــــــــيس ا لــــــــس املؤرخــــــــة 
(S/1995/323.)) 
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 999الســتئناف املفاوضــات املتوخــاة ق القــرار  الظــروف املالئمــة مــن مث
(3552.) 

 تنفيذ الوالية
موج هــة مــن رئــيس ا لــس  3551 دايــر /هــباف 35برســالة مؤرخــة 

مراقبــي  ب ا لس بالقرار املتعلق بتعزيز قدرة بعثة  رح  92إىل األمني العام
مــراقبني إضــا يني   31األمــم املتحــدة ق جنــوا أ ريقيــا بزيادهتــا  قــدار 

 .91مراقبا   91ليصل جمموع قوامها إىل 
تشــــــــــــــــرين  5مد و ســــــــــــــــبت/أيلــــــــــــــــول 25وبرســــــــــــــــالتني مــــــــــــــــؤرختني 

 متبادلتني بني األمني العام ورئيس ا لس  وا ق 355191 أكتوبر/األول
 11ر دة عــدد املــراقبني  قــداأعضــاء ا لــس علــى الــب األمــني العــام زيــا

األمـــــن  مراقـــــب  بغـــــرأل تعزيـــــز 311ليصـــــل جممـــــوع عـــــددهم إىل   ـــــردا  
 .واالستقرار ق البلد أ ناء الفرتة االنتقالية

ـــــــــــــالقرار  ـــــــــــــاين  31املـــــــــــــؤر  ( 3551) 151ب ينـــــــــــــاير /كـــــــــــــانون الث
اقرتحــــــحمل األمــــــني العــــــام بشــــــأن واليــــــة  وا ــــــق ا لــــــس علــــــى مــــــا  3551
  وهــــــــو 99ملتحـــــــدة ق جنـــــــوا أ ريقيـــــــابعثـــــــة مراقبــــــــي األمـــــــم ا وحجـــــــم
 3551أبريـــل /نيســـان 29مراقبـــة االنتخابـــات املقـــرر إجراؤهـــا ق  إضـــا ة

ــــــــإلي مـــــــن مراقبــــــــي األمـــــــم  مراقبـــــــا   3 291ها  وتعزيـــــــز قوامهـــــــا بإضـــــــا ة ـ
 .99املتحدة

 إنهاء الوالية

عقب إقامة اعكومـة املوحـدة  ـا العنصـرية والدميقراايـة ق جنـوا 
يونيـــحمل /حزيـــران 29املـــؤر  ( 3551) 511بـــالقرار  أ ريقيـــا  قـــرر ا لـــس 

  إهناء مهمة بعثـة مراقبــي األمـم املتحـدة ق جنـوا أ ريقيـا  بعـد 3551
 .أن أمتت واليتها بنجاح

________ 
92 S/25315. 
  عـــن 3552ديســـمد /كـــانون األول  22أعـــرا األمـــني العـــام  ق تقريـــر  املـــؤر   91

للحالـة اعرجـة السـائدة ق  مراقبني إضا يني  نظرا   31اعتزامحمل تعزيز قوام البعثة بزيادهتا  قدار 
 (.S/25004)جنوا أ ريقيا 

91 S/26558  وS/26559. 
99 S/1994/16  وAdd.1. 
 21  رحـــب ا لـــس  ق بيـــان رئاســـي مـــؤر  (3551) 151قبـــل اختـــاذ القـــرار  99

  بنجاح اكتمال عملية التفاوأل متعددة األاراف (S/26785) 3551نو مد /تشرين الثاين
وباالتفاقات املدمة اليت جرى التوصل إليها من خالل تلك املفاوضـات بشـأن دسـتور مؤقـت 

األمــــني العـــام إىل التعجيــــل بإعـــداد امل ــــ  االحتياايــــة وقـــانون لالنتخابــــات  ودعـــا ا لــــس 
. ق عمليـــــة االنتخابـــــات ق جنـــــوا أ ريقيـــــا إمكانيـــــة أن تـــــؤد  األمـــــم املتحـــــدة دورا   بشـــــأن

ينــــــــاير /كــــــــانون الثــــــــاين  31واســــــــتجابة لــــــــذلك  اقــــــــرتح األمــــــــني العــــــــام  ق تقريــــــــر  املــــــــؤر  
3551 (S/1994/16 و Add.1) األمـــــــم املتحـــــــدة   توســـــــي  واليـــــــة وحجـــــــم بعثـــــــة مـــــــراقيب

أبريـــل /نيســـان 29جنـــوا أ ريقيـــا كـــي تشـــمل مراقبـــة االنتخابـــات الـــيت تقـــرر إجراؤهـــا ق  ق
3551. 

 عملية األمم المتحدة في موزامبيق المنشأة  - 0
 (3331) 030عمالً بالقرار 

موزامبيـق خالل الفرتة املستعرضة  واصلت عملية األمم املتحـدة ق 
تنفيذ واليتها للمساعدة ق تنفيذ اتفا  السلم العام الذ  جرى التوقيـ  

  وذلك بأداء مهامها األساسـية 3552أكتوبر /تشرين األول 1عليحمل ق 
املتمثلة ق رصد وقف إاال  النار وتعزيز األمن وتقدا املساعدة التقنية 

 .للعملية االنتخابية

 تنفيذ الوالية
تبادلــة بــني األمــني العــام ورئــيس جملــس األمــن  عــن اريــق رســائل م

 99وو ق على قائـد العنصـر العسـكر  لعمليـة األمـم املتحـدة ق موزامبيـق
ة رت بعناصـــــــر عســـــــكرية للعمليـــــــة  خـــــــالل الفـــــــوعلـــــــى البلـــــــدان املســـــــا،ة 

 .91املستعرضة
  3551أكتـوبر /تشرين األول 25املؤر  ( 3551) 195وبالقرار 

تشــــرين  9مــــم املتحـــدة ق موزامبيـــق حـــ  د ا لـــس واليـــة عمليـــة األمـــد  
 . 3551نو مد /الثاين

  أذن ا لــس لألمــني العــام  95وعقــب النظــر ق تقريــر األمــني العــام
  أن 3551نــــــو مد /تشــــــرين الثـــــاين 9املـــــؤر  ( 3551) 112بـــــالقرار 
تابعني لألمـم املتحـدة   مراقب هراة 321ق اختيار ونشر  دما  ميضي قُ 

د واليـــة البعثـــة لفـــرتة   وجـــد  (3552) 959بـــالقرار  ـــق عليـــحمل حســـبما وو 
بشـرف قيـام جملـس األمـن باسـتعراأل حالـة واليـة  ستة أههر أخرى  رهنـا  

إىل تقريــر مــن األمــني العــام جيــر     اســتنادا  يومــا   51العمليــة ق  ضــون 
 . تقدميحمل كل  ال ة أههر

 إنشاء عنصر الشرطة
ــــــر /هــــــباف 21املــــــؤر  ( 3551) 151بــــــالقرار    أذن 3551 داي

ــــــا ل س بإنشـــــاء عنصـــــر هـــــراة تـــــاب  لألمـــــم املتحـــــدة يصـــــل قوامـــــحمل إىل ـ
األمــــم املتحـــــدة ق  ا ال يتجــــزأ مــــن عمليــــة  ويكــــون جــــزء   ــــردا   3 311

د واليتــحمل وجيــر  نشــر  حســبما ورد ق تقريــر األمــني العــام د  موزامبيــق  وحُتــ
 .355111يناير /كانون الثاين 21املؤر  

________ 
99 S/25285  وS/25286 ه وS/1994/259  وS/1994/260 . 
91 S/25121  وS/25122 ه وS/25211  وS/25212 ه وS/25368 

ه S/26292و  S/26291ه S/25965و  S/25964ه S/25656و  S/25655ه S/25369 و
S/26920  وS/26921 . 

95 S/26666  وAdd.1. 
أوصـــى األمـــني العـــام  علـــى ضـــوء ت ـــور اعالـــة السياســـية ق موزامبيـــق علـــى  ـــو  11

يســمح بتحويــل تركيــز عمليــة األمــم املتحـــدة ق موزامبيــق مــن مراقبــة وقــف إاــال  النـــار إىل 
بــأن يــأذن ا لــس بنشــر عنصــر  التحقـق مــن أنشــ ة الشــراة ق البلــد واحــرتام اعقــو  املدنيــة 

وأهــار . ا ال يتجــزأ مــن عمليــة األمــم املتحــدة ق موزامبيــقهــراة األمــم املتحــدة باعتبــار  جــزء  
إىل أنـحمل سـيقرتح  علـى ضـوء الت ـورات السياسـية ق البلـد والتكلفـة املتعلقـة  األمني العام أيضـا  
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د ا لس د    ج  3551مايو /أيار 9ؤر  امل( 3551) 539وبالقرار 
تشـــرين  39واليـــة عمليـــة األمـــم املتحـــدة ق موزامبيـــق لفـــرتة أخـــاة حـــ  

 21لعــام املــؤر    بــاعجم املبــني ق تقريــر األمــني ا3551نــو مد /الثــاين
بقيام ا لس باستعراأل حالـة واليـة    وذلك رهنا  355113أبريل /نيسان

 3551سبتمد /أيلول 9و  3551يوليحمل /متوز 39البعثة ق موعد  ايتحمل 
وبــالقرار . إىل التقــارير الالحقــة الــيت يقــدمها األمــني العــام   اســتنادا  أيضــا  
  مــد د ا لــس 3551نــو مد /تشــرين الثــاين 39املــؤر  ( 3551) 599

مــة موزامبيــق اجلديــدة مهامهــا  حســبما واليــة البعثــة إىل حــني تــويل حكو 
ـــــــى12أوصـــــــى بـــــــحمل األمـــــــني العـــــــام كـــــــانون  39يتجـــــــاوز ذلـــــــك  أال     عل

 .3551ديسمد /األول
 إنهاء الوالية

ـــالقرار   3551نـــو مد /تشـــرين الثـــاين 39املـــؤر  ( 3551) 599ب
أذن ا لس لبعثة األمم املتحدة ق موزامبيق بإجناز العمليات املتبقية قبل 

علــى أيضــا   ووا ــق ا لــس. 3559ينــاير /كــانون الثــاين  13ق انســحا ا 
اجلدول الزما لالنسحاا  من أجـل االنسـحاا انمـن واملنـتظم جلميـ  

ينــاير /كــانون الثــاين  13األ ــراد العســكريني واملــدنيني التــابعني للبعثــة قبــل 
355911 . 

ـــة اجلديـــدة  وبعـــد تنصـــيب رئـــيس ىهوريـــة موزامبيـــق وا تتـــاح اجلمعي
  الحــــظ 3551ديســــمد /كــــانون األول  5و  1يــــة موزامبيــــق ق جلمهور 

   أن  355111ديسـمد /كـانون األول  31مـؤر  ا لس  ق بيان رئاسي 
ـ ا سُتسـحب ق عملية األمم املتحدة ق موزامبيق وصلت إىل هنايتهـا وأهن 

ينـــــاير /كـــــانون الثــــاين  13آخــــر األمــــر مـــــن موزامبيــــق  ق موعـــــد أقصــــا  
 (. 3551) 599للقرار و قا    3559

                                                                                                 
ية للبعثــة بشــكل تــدرجيي بإنشــاء عنصــر الشــراة املقــرتح  أن جيــر  ختفــيع العناصــر العســكر 

 (.31-5  الفقرات S/1994/89/Add.1) 3551مايو /ابتداء من أيار
13 S/1994/511 29و  21و  22  الفقرات. 
هــــة إىل رئــــيس ا لــــس املوج   3551نــــو مد /تشــــرين الثــــاين 5ق رســــالتحمل املؤرخــــة  12

(S/1994/1282)تعــــددة   أوصــــى األمــــني العــــام  ق معــــرأل اا ــــادة عــــن أول انتخابــــات م
  3551أكتـــوبر /تشـــرين األول 25إىل  29ملـــر  ق موزامبيـــق خـــالل الفـــرتة مـــن  ااألحـــزا

بتمديــد واليــة عمليــة األمــم املتحــدة ق موزامبيــق إىل حــني تنصــيب اعكومــة اجلديــدة  الــذ  
وأوصى بأن تواصل البعثة ق  ضون . 3551ديسمد /كانون األول  39يتوق  حدو حمل  لول 
 . ملتعلقة باملساعي اعميدة عالوة على أنش تها املتعلقة بالتحقق والرصدذلك أداء مهامها ا

 3551أ سـ س /آا 29العام ق تقريـر  املـؤر   على النحو الذ  أورد  األمني 11
(S/1994/1002 11-11  الفقـــــرات ) 3551نـــــو مد /تشـــــرين الثـــــاين 5ورســـــالتحمل املؤرخـــــة 

(S/1994/1282) .151اتحمل  الـــب إليـــحمل ا لـــس بـــالقرار وقبــل أن يقـــدم األمـــني العـــام توصــي 
ق إعـداد مقرتحـات حمـددة ملفـع    أن يبـدأ  ـورا  3551 دايـر /هـباف 21املؤر  ( 3551)

مــن أجــل إكمــال واليــة عمليــة جــدوال  زمنيــا   عــدد مناســب مــن األ ــراد العســكريني  وأن يعــد
  وأن يكفــــل عــــدم 3551نــــو مد /األمــــم املتحــــدة ق موزامبيــــق  لــــول هنايــــة تشــــرين الثــــاين

 . حدو  أية زيادة ق تكلفة البعثة دون املساد بفعالية اض العها بواليتها
11 S/PRST/1994/80. 

 بعثة مراقبـي األمم المتحدة في أوغندا ورواندا  - 8
 ( 3339) 899المنشأة عمالً بالقرار 

 اإلنشاء
و قـا   355119مـايو /أيـار 21العـام املـؤر   بعد تقدا تقرير األمـني

املـؤر  ( 3551) 119  أنشأ ا لـس  بـالقرار 19(3551) 132للقرار 
ثة مراقبـي األمم املتحدة ق أو ندا وروانـدا   بع3551يونيحمل /حزيران 22

علـــى اجلانـــب األو نـــد  مـــن اعـــدود  ملـــدة مبدئيـــة قـــدرها ســـتة أهـــهر  
ـــحمل األمـــني العـــام ـــا  19حســـبما أوصـــى ب ـــإجراء اســـتعراأل كـــل ســـتة    ورهن ب

 . أههر
 الوالية

متثلت والية بعثة مراقبـي األمم املتحدة ق أو ندا ورواندا  كما هـي 
  ق مراقبـــة اعــدود بـــني أو نــدا وروانـــدا (3551) 119مبينــة ق القــرار 

للتحقــق مــن عــدم وصــول أ  مســاعدة عســكرية إىل روانــدا  مــ  الرتكيــز 
ق املقــــــام األول ق ذلــــــك الصــــــدد علــــــى عــــــدم عبــــــور أو نقــــــل أســــــلحة 

اكة عـــد اعـــدود  باســـتخدام ال ـــر  أو الـــدروا الـــيت ميكـــن ــــــ   ت وذخـــائر
وكـــذلك أ  مـــواد أخـــرى ميكـــن اســـتخدامها بـــات أن تســـا عليهـــا  للمرك  

 . عسكريا  

 التكوين

أذن ا لــــس بــــأن تتكــــون بعثـــــة مراقبـــــي األمــــم املتحــــدة ق أو نـــــدا 
 9  و دوليــــــا   مــــــدنيا   موظفــــــا   39  و عســــــكريا   مراقبــــــاُ  13وروانــــــدا مــــــن 

وعن اريـق رسـالتني متبـادلتني بـني . موظفني مدنيني حمليني لتو ا الدعم
و ق على كبا املراقبني العسكريني للبعثة و . 11ا لس األمني العام ورئيس

 . وعلى البلدان املسا،ة  راقبني عسكريني

 تنفيذ الوالية

 اادماج ق بعثة األمم املتحدة 
 رواندا لتقدا املساعدة إىل

عقــــب توقيــــ  اتفــــا  ســــالم بــــني حكومــــة أو نــــدا واجلبهــــة الشــــعبية 
جبمهوريـــــــة تنزانيــــــــا  ق أروهـــــــا 3551أ ســـــــ س /آا 1ق . الروانديـــــــة
  أبــــدى ا لــــس  بــــالقرار 15إىل توصــــية األمــــني العــــامواســــتنادا   املتحــــدة 

________ 
19 S/25810  وAdd.1 . 
دعـــــا جملـــــس األمـــــن   3551مـــــارد /آذار 32املـــــؤر  ( 3551) 132بـــــالقرار  19

  علـى S/25356و  S/25355)األمني العام إىل دراسة ال لبـني املقـدمني مـن روانـدا وأو نـدا 
 .لنشر مراقبني على اعدود بني هذين البلدين( التوايل

19 S/25810  وAdd.1. 
11 S/26019  وS/26020 . 
 (.Add.1و  S/26488) 3551سبتمد /أيلول 21ق تقرير  املؤر   15
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  موا قتـــحمل علـــى 3551أكتـــوبر /تشـــرين األول 1املـــؤر  ( 3551) 192
اقـــرتاح األمـــني العـــام الـــداعي إىل إدمـــاج بعثـــة مراقبــــي األمـــم املتحـــدة ق 

روانــــدا  املنشــــأة أو نــــدا وروانــــدا ق بعثــــة األمــــم املتحــــدة للمســــاعدة ق 
كـــــــانون   21املـــــــؤر  ( 3551) 153وبـــــــالقرار .  وجـــــــب ذلـــــــك القـــــــرار

اــــاب  إدار   ذا”اادمــــاج    الحــــظ ا لــــس أن  3551ديســــمد /األول
حمل ال يـــؤ ر بـــأ  حـــال مـــن األحـــوال علـــى واليـــة بعثـــة مراقبــــي ـ  وأنـــ“ حمـــع

 119األمــــــم املتحــــــدة ق أو نــــــدا وروانــــــدا كمــــــا هــــــي مبينــــــة ق القــــــرار 
 . 3551 يونيحمل/حزيران 22املؤر  ( 3551)

د ا لـــس واليــــة بعثـــة مراقبــــي األمــــم   مـــد  (3551) 153وبـــالقرار 
أهـــــهر  بعــــد أن نظــــر ق تقريـــــر ســــتة املتحــــدة ق أو نــــدا وروانـــــدا ملــــدة 

 . 51العام األمني

 إنهاء الوالية

  355153يونيـــحمل /حزيــران 39يــر  املـــؤر  ذكــر األمــني العـــام  ق تقر 
اعتبـارا   ة والرصد اليت تض ل   ا البعثة قد اتسـ  ن اقهـاأن أنش ة املراقب

 يــث أصــبحت تشــمل اعــدود بــني أو نــدا  3551مــايو /أيــار 31مــن 
ورواندا بالكامل  إ ر التغا البالل األ ر ق الوض  العام ق رواندا  عقب 
مـــوت رئيســـي روانـــدا وبورونـــد  ق حـــاد  حت ـــم اـــائرة ق كيغـــايل ق 

ــــــــــــــــــل /نيســــــــــــــــــان 9 ــــــــــــــــــالقرار . 3551أبري املــــــــــــــــــؤر  ( 3551) 521وب
  قــرر ا لــس متديــد واليــة بعثــة مراقبـــي األمــم 3551يونيــحمل /حزيــران 21

 23املتحــــدة ق أو نــــدا وروانــــدا لفــــرتة هنائيــــة مــــدهتا  ال ــــة أهــــهر حــــ  
  ووا ق على تقليل عدد املـراقبني العسـكريني علـى 3551سبتمد /أيلول

 . 52مراحل

 بعثة األمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى رواندا  - 3
 ( 3339) 801المنشأة عمالً بالقرار 

 اإلنشاء

أ ســـــ س /آا 1عقـــــب التوقيـــــ  علـــــى اتفـــــا  أروهـــــا للســـــلم ق 
ســـــبتمد /أيلـــــول 21عـــــام املـــــؤر  إىل تقريـــــر األمـــــني الواســـــتنادا    3551

________ 
51 S/26878. 
53 S/1994/715. 
ــــــر  النهــــــائي املــــــؤر   52  3551ســــــبتمد /أيلــــــول 35أهــــــار األمــــــني العــــــام  ق تقري

(S/1994/1073)يونيـــحمل /حزيـــران 21املـــؤر  ( 3551) 521بأحكـــام القـــرار عمـــال     املقـــدم
بوصــفها آليــة  مفيــدا     إىل أن بعثــة مــراقيب األمــم املتحــدة ق أو نــدا وروانــدا أدت دورا  3551

لبناء الثقة ق الشهور اليت أعقبت إبرام اتفا  أروها للسلم وأ ناء اجلهود األولويـة الـيت بـذلتها 
. البعثـــة مـــن أجـــل نـــزع  تيـــل التـــوترات بـــني األاـــراف الروانديـــة وتيســـا تنفيـــذ ذلـــك االتفـــا 

 م عمليــة نشــرق دعــ هامــا   اســتئناف اعــرا األهليــة ق روانــدا  أدت البعثـة أيضــا دورا   وعقـب
 . تقدا املساعدة بعد توسيعها  وق دعم تنسيق أنش ة اا ا ة اانسانية ق ذلك البلد بعثة

تشــــــرين  9املــــــؤر  ( 3551) 192  أنشــــــأ ا لــــــس  بــــــالقرار 355151
  بعثــة األمــم املتحــدة لتقــدا املســاعدة إىل روانــدا 3551أكتــوبر /األول
بعـد  ال  إ األوىليوما   51ـ ـمتد د واليتها بعد ال أال   أههر  بشرف ستةلفرتة 

إىل تقريـــــر مــــن األمـــــني العـــــام   اســــتعراأل يضـــــ ل  بــــحمل ا لـــــس  اســــتنادا  
ــــــم يبـــــني حـــــرز تقـــــدم جـــــوهر  أم ال  ـــــو تنفيـــــذ اتفـــــا  د أُ ـــــــإذا كـــــان ق اـ
 .51لمللسح  أروها

 الوالية

كانــت واليــة بعثــة األمــم املتحــدة لتقــدا املســاعدة إىل روانــدا  كمــا 
ااســهام ق ( أ: )  تتمثــل  يمـا يلــي(3551) 192هـي مبينــة ق القـرار 

أمـــور  بإجيـــاد تـــو ا األمـــن ق مدينـــة كيغـــايل عـــن اريـــق القيـــام  ق ىلـــة 
من قة ال يستخدم  يهـا السـالح  تنشـئها األاـراف داخـل املدينـة و يمـا 

رصــد احــرتام اتفــا  وقــف إاــال  النــار  الــذ  يــدعو إىل ( ا)حوهلــاه 
إنشاء منااق لإليواء والتجم   ورسم حدود املن قة اجلديـدة ا ـردة مـن 

رصد ( ج)السالح  وااجراءات األخرى املتعلقة بالتجريد من السالحه 
حالــة األمــن أ نــاء الفــرتة املتاميــة لواليــة اعكومــة االنتقاليــة  حــ  موعــد 

املســاعدة ق إزالــة األلغــام  عــن اريــق بــرامط التــدريب ( د)االنتخابــاته 
الــــب األاـــراف أو  بــــادرة بنــــاء  علـــى  التحقيـــق  (هـــــ)بالدرجـــة األوىله 

ـعى من حاالت عدم امتثال ألحكام اتفـا  ذاتية   يما يد   لم أروهـا للسح
املتصـــلة بإدمـــاج القـــوات املســـلحة وتقصـــي تلـــك اعـــاالت مـــ  األاـــراف 
املســــــؤولة وتقــــــدا تقــــــارير عنهــــــا حســــــب االقتضــــــاء إىل األمــــــني العــــــامه 

رصــد عمليــة إعــادة الالجئــني الروانــديني إىل الــوان  وإعــادة تــواني  (و)
ــــة ومنظمــــةه  ــــة ب ريقــــة مأمون ــــام  ــــذ  العملي املشــــردين للتحقــــق مــــن القي

املســــــاعدة ق تنســــــيق أنشــــــ ة املســــــاعدة اانســــــانية بالتعــــــاون مــــــ   (ز)
التحقيــــق ق اعــــواد  املتعلقــــة بأنشــــ ة قــــوات  (ح)عمليــــات اا ا ــــةه 

 . الدرك والشراة  وتقدا تقارير عنها

 التكوين

أُذن بتكــوين بعثــة األمــم املتحــدة لتقــدا املســاعدة إىل روانــدا بقــوام 
مـــــن ضـــــباف  ـــــردا   2 239مـــــنهم    ـــــردا  عســـــكريا   2 911يتجـــــاوز  ال

مـن املــراقبني العســكريني  جيــر   ــردا   133األركـان والقــوات املشــكلة  و 
مل ــة الســالم الــيت أعــدها األمــني العــام  و قــا   نشــرهم علــى أربــ  مراحــل
األمـني العـام ورئـيس وبرسائل متبادلة بـني . 59على النحو الوارد ق تقرير 

________ 
51 S/26488  وAdd.1 . 
ـــــت ســـــابق  ق رســـــالة مؤرخـــــة  51  31كـــــان يثـــــل روانـــــدا قـــــد أبلـــــل ا لـــــس ق وق
   أن حكومــــة روانــــدا واجلبهــــة(S/25951)موجهــــة إىل رئــــيس ا لــــس  3551يونيــــحمل /حزيــــران

الشعبية الرواندية أكملتا صيا ة الب مشرتك  أر ق نصحمل م  الرسالة  بشأن وضـ  قـوة دوليـة 
 . حمايدة ق رواندا  بأسرع ما ميكن بعد توقي  اتفا  السلم

59 S/26488 11-15  الفقرات. 
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وعلـى البلـدان املسـا،ة بـأ راد  59بعثـةو ق علـى قائـد قـوة الجملس األمن و 
 . 59عسكريني  يها

 تنفيذ الوالية

بتمديــد واليــة عمليــة األمــم  51بينمــا أوصــى األمــني العــام ق تقريــر 
املتحدة لتقدا املساعدة إىل رواندا ملدة ستة أههر  مد د ا لس  بالقرار 

 25  واليــة البعثــة حــ  3551أبريــل /نيســان 9املــؤر  ( 3551) 515
بشرف أن يقوم ا لـس باسـتعراأل اعالـة ق روانـدا ق  3551يوليحمل /وزمت

م ق إنشــــاء املؤسســــات  ضــــون ســــتة أســــابي   علــــى أســــاد إجنــــاز تقــــد  
ـــــالقرار . االنتقاليـــــة املنصـــــو  عليهـــــا ق اتفـــــا  أروهـــــا للســـــلم  529وب

ا لـس واليـة البعثـة حــ  مـد د  3551يونيـحمل /حزيـران 1املـؤر  ( 3551)
 ا مد د   55وأعقبت ذلك سلسلة قرارات. 3551يناير /اينكانون الث  5

ا لس والية البعثة ق أربـ  مناسـبات لفـرتات إضـا ية تراوحـت مـن  ال ـة 
 . 311إىل ستة أههر  عدا ق حالة واحدة

أبريــل /نيســان 21ملــا  املــؤر  وعقــب تقــدا تقريــر األمــني العــام ا
  الـــذ  أبلـــل  يـــحمل ا لـــس عـــن اعالـــة ق روانـــدا بعـــد حـــاد  3551313

ــــد  ق  ــــدا وبورون  9حت ــــم ال ــــائرة  الــــذ  أدى إىل مــــوت رئيســــي روان
   ـا ق ذلـك انـدالع أعمـال عنـف واسـعة الن ــا  3551أبريـل /نيسـان

ق رواندا  واقرتح  يحمل خيارات ادخـال تعـديالت علـى واليـة بعثـة األمـم 
 532ة إىل روانــــــدا  عــــــد ل ا لــــــس  بــــــالقرار املتحــــــدة لتقــــــدا املســــــاعد

  واليـــة البعثـــة  يـــث تتضـــمن 3551أبريـــل /نيســـان 9املـــؤر  ( 3551)
القيام بدور الوسـي  بـني ال ـر ني ق حماولـة لتـأمني ( أ: )الواجبات التالية

املســـــاعدة علـــــى اســـــتئناف ( ا)اتفاقهمـــــا علـــــى وقـــــف إاـــــال  النـــــاره 
رصـد الت ـورات ق ( ج)املمكـنه  عمليات املسـاعدة اانسـانية إىل اعـد

رواندا واابـال  عنهـا   ـا ق ذلـك سـالمة وأمـن املـدنيني الـذين التمسـوا 
 . اللجوء لدى البعثة

ح   نق ـــــــ3551مــــــايو /أيــــــار 39املــــــؤر  ( 3551) 531وبــــــالقرار 
ااسهام ( أ: )ا لس والية البعثة لتشمل املسؤوليتني ااضا يتني التاليتني

شردين والالجئني املدنيني املعرضـني للخ ـر  ب ـر  مـن ق أمن و اية امل
________ 

59 S/26593  وS/26594 هS/1994/963  وS/1994/964 . 
59 S/26699  وS/26700 ه وS/26850  وS/26851 ه وS/1994/965 

 .S/1994/991و  S/1994/990ه و S/1994/966 و
51 S/1994/360. 
ــــــــــــاين 11املــــــــــــؤر  ( 3551) 599القــــــــــــرارات  55   3551نــــــــــــو مد /تشــــــــــــرين الث

  1املــــــــــــؤر  ( 3559) 3121  و 3559يونيــــــــــــحمل /حزيــــــــــــران 5املــــــــــــؤر  ( 3559) 559 و
ديســــــمد /كــــــانون األول  32املــــــؤر  ( 3559) 3125  و 3559ديســــــمد /األول كــــــانون
3559. 

ــالقرار 3559ديســمد /لكــانون األو   1ق  311   (3559) 3121  مــد د ا لــس  ب
واليــة بعثــة األمــم املتحــدة لتقــدا املســاعدة إىل روانــدا  الــيت كانــت واليتهــا ســتنتهي ق ذلــك 

 .3559ديسمد /كانون األول  32اليوم  ح  
313 S/1994/470. 

بينهـــــا إنشـــــاء منـــــااق إنســـــانية آمنـــــة  حيثمـــــا أمكـــــن  واعفـــــاظ عليهـــــاه 
تـــو ا األمـــن والـــدعم لتوزيـــ  إمـــدادات اا ا ـــة ولعمليـــات اا ا ـــة  (ا)

وأعرا ا لس ق القرار نفسحمل عن إدراكحمل أن البعثـة قـد يتعـني . اانسانية
راءات للــــــــد اع عـــــــن الــــــــنفس ضــــــــد اجلماعــــــــات عليهـــــــا أن تتخــــــــذ إجــــــــ

األهــخا  الــذين يهــددون املنــااق احملميــة والســكان احملميــني  وأ ــراد  أو
األمم املتحدة وسائر أ راد البعثات اانسانية أو يهددون وسائ  إيصـال 

 . 312وتوزي  اا ا ة اانسانية
ــــــران 1املــــــؤر  ( 3551) 529وبــــــالقرار  د   أي ــــــ3551يونيــــــحمل /حزي

بشـــأن نشـــر بعثـــة  311رتحـــات األمـــني العـــام الـــواردة ق تقريـــر ا لـــس مق
 أن  جمــددا     وأكــد311األمــم املتحــدة املوســعة لتقــدا املســاعدة إىل روانــدا

بعثـــة األمـــم املتحـــدة لتقـــدا املســـاعدة إىل روانـــدا ســـتقوم  بااضـــا ة إىل 
بــني ال ــر ني ق حماولــة لضــمان موا قتهمــا علــى وســي ا   العمــل بوصــفها

املســـــا،ة ق تـــــو ا األمـــــن واعمايـــــة ( أ: )يلـــــي   النـــــار  ـــــاوقـــــف إاـــــال
للمشــردين والالجئــني واملــدنيني املعرضــني للخ ــر ق روانــدا   ــا ق ذلــك 
عــــن اريــــق إقامــــة منــــااق إنســــانية آمنــــة وصــــوهنا  حيثمــــا ميكــــن ذلــــكه 

تـــو ا األمـــن والـــدعم لتوزيـــ  إمـــدادات اا ا ـــة وعمليـــات اا ا ـــة  (ا)
حمل جيــــوز للبعثــــة أن تتخــــذ وقــــت نفســــحمل  أقــــر ا لــــس بأن ــــوق ال. اانســــانية

األهـــــخا  الـــــذين  إجــــراءات للـــــد اع عـــــن الـــــنفس ضــــد اجلماعـــــات أو
يهــددون املنــااق احملميــة والســكان احملميــني وأ ــراد األمــم املتحــدة وســائر 
أ ــــراد البعثــــات اانســــانية  أو يهــــددون وســــائ  إيصــــال وتوزيــــ  اا ا ــــة 

 . اانسانية

  3551نـو مد /تشـرين الثـاين 11املؤر  ( 3551) 599وبالقرار 
ُمددت والية بعثة األمـم املتحـدة لتقـدا املسـاعدة إىل روانـدا كـي تشـمل 

________ 
  3551أبريـل /نيسان 25أ اد األمني العام  ق وقت سابق  ق رسالتحمل املؤرخة  312

(S/1994/518)  بــأن ظــروف اســتمرار املــذابح تثــا تســاؤالت جــادة بشــأن إمكانيــة اســتمرار
. 3551أبريل /نيسان 23املؤر   532حة اليت منحها جملس األمن للبعثة بالقرار الوالية املنق  

الـة لوقـف املـذابح املتواصـلةه ية ال متنح البعثة سل ة اختـاذ إجـراءات  ع  سيما وأن تلك الوال ال
لفئـــات صـــغاة مـــن أهـــخا  “  ايـــة حمـــدودة”وأن أ ضـــل مـــا ميكنهـــا القيـــام بـــحمل هـــو تـــو ا 

العـام ا لـس علـى معـاودة النظـر  يمـا قـرر  ق قـرار   وحـث األمـني. مهددين ق مدينـة كيغـايل
جــراءات الــيت ميكــن أن تتخــذها البعثــة  أو يــؤذن للــدول   وعلــى أن ينظــر ق ماهيــة اا532

األعضاء باختاذها   ا  يهـا ااجـراءات املن ويـة علـى اسـتخدام القـوة مـن أجـل إعـادة إحـالل 
  أهــار (S/1994/546)هــة إىل األمــني العــام وق رســالة موج  . القــانون والنظــام وإهنــاء املــذابح

رسـالة األمـني العـام ووا ـق علـى أنـحمل يتعـني النظـر ق إجيـاد رئيس ا لس إىل أن ا لس نظر ق 
 .الة الختاذ إجراءارائق عاجلة و ع  

311 S/1994/640 . 
ق تـــزامن  2ق نشـــر الكتيبتـــني ااضـــا يتني ق املرحلـــة  ـــورا   البـــدء( أ)وخباصـــة  311

رحلــة اســتمرار االســتعدادات العاجلــة لنشــر الكتيبتــني املتــوخى للم( ا)ه 3و يــق مــ  املرحلــة 
ال للمــوارد بغــرأل تنفيــذ ىيــ  املراحــل الــثال  بصــورة مرنــة لكفالــة االســتخدام الفع ــ( ج)ه 1

املســـا،ة ق تـــو ا األمـــن واعمايـــة للمشـــردين والالجئـــني واملـــدنيني ‘ 3’: إجنـــاز املهـــام التاليـــة
املعرضــــني للخ ــــر ق روانــــدا   ــــا ق ذلــــك عــــن اريــــق إقامــــة منــــااق إنســــانية آمنــــة وصــــوهنا 

تــو ا األمــن والــدعم لتوزيــ  إمــدادات اا ا ــة وعمليــات اا ا ــة ‘ 2’ميكــن ذلــكه و  مــاحيث
 . اانسانية
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املسا،ة ق تو ا األمـن واعمايـة للمشـردين والالجئـني ( أ: )املهام التالية
واملدنيني املعرضني للخ ر ق رواندا   ا ق ذلك عن اريق إقامة منااق 

تـــو ا األمـــن والـــدعم ( ا)منـــة وصـــوهنا  حيثمـــا ميكـــن ذلـــكه إنســـانية آ
يارسـة ( ج)لتوزي  إمدادات اا ا ة وتنفيـذ عمليـات اا ا ـة اانسـانيةه 

ــــة  ــــق املصــــاعة الواني ــــدة مــــن أجــــل املســــاعدة علــــى حتقي املســــاعي اعمي
 املســـــــا،ة ق تـــــــو ا( د)اااـــــــار املرجعـــــــي التفـــــــا  أروهـــــــا للســـــــلمه  ق

ـــــــــــدا ملـــــــــــو  ق األمـــــــــــن ـــــــــــدا ومـــــــــــوظفي ا ظفي احملكمـــــــــــةروان ـــــــــــة لروان لدولي
اانســـــان   ـــــا ق ذلـــــك تـــــو ا اعمايـــــة اـــــوال الوقـــــت ملكتـــــب  حقـــــو 
العـــام  عـــالوة علـــى العناصـــر األمنيـــة املخصصـــة للبعثـــات خـــارج   املـــدعي

املســــــــاعدة ق تأســــــــيس قــــــــوة هــــــــراة وانيــــــــة جديــــــــدة ( هـــــــــ)كيغــــــــايل  
 . وتدريبها ومتكاملة

  وعلــــى 3559يونيــــحمل /حزيــــران 5املــــؤر  ( 3559) 559وبــــالقرار 
: ضــوء اعالــة األمنيــة ق روانــدا  اهــتملت واليــة البعثــة علــى املهــام التاليــة

يارســة مســاعيها اعميــدة للمســاعدة ق حتقيــق املصــاعة الوانيــة ق ( أ)
مســــاعدة حكومــــة روانــــدا ق تيســــا ( ا)إاــــار اتفــــا  أروهــــا للســــلمه 
ة دجمهـم ق جمتمعـاهتم احملليـة ق جئـني وإعـادالعـودة ال وعيـة واملأمونـة لال  

هلــذا اهلــدف بــدعم حكومــة روانــدا ق جهودهــا حتقيقــا   بالدهــم  والقيــام
اجلاريـــة الراميـــة إىل إجيـــاد منـــا  مـــن الثقـــة والثقـــة املتبادلـــة عـــن اريـــق أداء 
مهام الرصد ق ىي  أ اء البلد باالستعانة بـاملراقبني العسـكريني ومـراقيب 

 املعونــــــة اانســــــانية واملســــــاعدة واملــــــدة ق دعــــــم تقــــــدا( ج)الشــــــراةه 
املســاعدة ( د)اهلندســة واامــداد والرعايــة ال بيــة وإزالــة األلغــامه  جمــاالت

ااســـــــــهام ق تـــــــــو ا األمـــــــــن  (هــــــــــ)تـــــــــدريب قـــــــــوة هـــــــــراة وانيـــــــــةه  ق
ملــــــــــوظفي ومبــــــــــاين وكــــــــــاالت األمــــــــــم املتحــــــــــدة  واحملكمــــــــــة  روانــــــــــدا ق

ايــــــة كامــــــل الوقــــــت ملكتــــــب لروانــــــدا   ــــــا ق ذلــــــك تــــــو ا اعم الدوليــــــة
األمــــــــن ملــــــــوظفي هــــــــؤون حقــــــــو   العــــــــام  وكــــــــذلك ق تــــــــو ا املــــــــدعي

ــــــاانس ــــــوااس ان ــ ــــــأيض هامــ اقتضـــــى  ق أمـــــن الوكـــــاالت اانســـــانية إذاا  ــ
 . األمر

ـــــــــــالقرار  ديســـــــــــمد /كـــــــــــانون األول  1املـــــــــــؤر  ( 3559) 3121وب
اريق    وعلى ضوء اجلهود اجلارية اعادة السالم واالستقرار عن3559

وساملني  عد ل ا لس والية  إعادة الالجئني الروانديني إىل وانهم اوعيا  
يارســة مســاعيها اعميــدة للمســاعدة ق ( أ: )البعثــة لكــي تقــوم  ــا يلــي

جئـــني الروانـــديني إىل واـــنهم ضـــمن حتقيـــق العـــودة ال وعيـــة واملأمونـــة لال  
لقـاهرة لرؤسـاء دول اااار املرجعي لتوصيات مؤمتر بوىبورا ومؤمتر قمة ا

ـــــق مصـــــاعة وانيـــــة  من قـــــة البحـــــاات الكـــــدى  وق العمـــــل علـــــى حتقي
مساعدة حكومة رواندا ق تيسا عودة الالجئني ال وعية ( ا)حقيقيةه 

والســاملة  والقيــام  لبلــو  هــذ  الغايــة  بــدعم حكومــة روانــدا ق جهودهــا 
ــــق أد ــــة عــــن اري ــــا  تســــود  الثقــــة وال مأنين ــــة من اء مهــــام املســــتمرة لتهيئ

مســاعدة مفوضــية األمــم املتحــدة لشــؤون الالجئــني و اهــا  (ج)املراقبــةه 
من الوكاالت الدولية ق تو ا الدعم السوقي الالزم اعادة الالجئني إىل 

املسـا،ة   وا قـة حكومـة روانـدا  ق  ايـة احملكمـة الدوليـة ( د)وانهمه 

ت بديلة يـتم االتفـا  لرواندا كتدبا مؤقت عني التمكن من تنفيذ ترتيبا
 . عليها م  حكومة رواندا

 تغيير القوام

لت   ُعــد  3551أبريــل /نيســان 23املــؤر  ( 3551) 532بــالقرار 
واليــة بعثــة األمــم املتحــدة لتقــدا املســاعدة إىل روانــدا  وأُذن بــأن يكــون 

ـــة  ـــارات  ـــردا   291جممـــوع قـــوام قـــوة البعث   حســـب مـــا ورد ق أحـــد املي
ــــــر األمــــــني العــــــام اامل روحــــــة ق  ــــــل /نيســــــان 21ملــــــا  املــــــؤر  تقري أبري

3551319. 
ــــــــالقرار  ــــــــار 39املــــــــؤر  ( 3551) 531وب   أذن 3551مــــــــايو /أي

 ــرد  حســبما أوصــى بــحمل األمــني  9 911ا لــس بزيــادة قــوام البعثــة حــ  
 .3551319 مايو/أيار 31لتقرير املؤر  العام ق ا

ــــادة عــــدد أ ــــراد الشــــ ــــة وبعــــد أن أوصــــى األمــــني العــــام بزي راة املدني
  وا ــــــق أعضــــــاء ا لــــــس  برســــــالة 319أجــــــل أداء مهامهــــــا املو ســــــعة مــــــن

ـــر /هـــباف 31 مؤرخـــة موج هـــة إىل األمـــني العـــام مـــن رئـــيس  3559 داي
 321إىل  51  علـــى زيـــادة قـــوام عنصـــر الشـــراة املدنيـــة مـــن 311ا لـــس
 . مراقبا  

  أذن 3559يونيـــــــحمل /حزيـــــــران 5املـــــــؤر  ( 3559) 559وبـــــــالقرار 
خــالل  ال ــة أهــهر  جنــديا   2 111خفــيع مســتوى القــوة إىل ا لــس بت

جنـد  خـالل أربعـة أهـهر  مـ   3 111من تـارين اعتمـاد القـرار  وإىل 
وبـالقرار . احملا ظة على مستوى املراقبني العسكريني وأ راد الشـراة املدنيـة

  الــــــب 3559ديســــــمد /كــــــانون األول  32املــــــؤر  ( 3559) 3125
 ـرد   3 211أن خيف ـع مسـتوى قـوة البعثـة إىل ا لس إىل األمني العام 

وأن خيف ــع عــدد املــراقبني العســكريني ومــوظفي مقــر القيــادة و ــاهم مــن 
 ـــــرد وأن يســـــحب عنصـــــر الشـــــراة  211أ ـــــراد الـــــدعم العســـــكريني إىل 

 .املدنية

 إنهاء الوالية

  3551أكتـــوبر / تشـــرين األول 9املـــؤر  ( 3551) 192بـــالقرار 
دها  ـــــالة متديـي حــــهي واليـــة البعثـــة   ــــتــــيتوقـــ  أن تنحمل س أن ــــــــالحـــظ ا ل

ي رواندا  و،ا ـعقب إجراء االنتخابات الوانية وإقامة حكومة جديدة  
________ 

319 S/1994/470 31-39  الفقرات . 
319 S/1994/565 الــب ا لــس (3551) 531وبــالقرار . 39و  39  الفقرتــان  

لعســـكريني إىل األمـــني العـــام أن يقـــوم علـــى الفـــور  كمرحلـــة أوىل  بـــأن ينقـــل مـــراقيب البعثـــة ا
 ق نـــاوىل إىل روانــدا وأن يُكمـــل عناصــر كتيبــة املشـــاة امليكانيكيــة املوجـــودةحاليــا   املوجــودين

 .ق رواندا ح  تصل إىل قوامها الكاملحاليا  
 (.19   الفقرةS/1995/107) 3559 داير /هباف 9ق تقرير  املؤر   319
311 S/1995/130. 
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  وق موعـد 3559 أكتـوبر/اعد ان املقـرر إجراؤ،ـا  لـول تشـرين األول
 .3559ديسمد /يتجاوز كانون األول ال

ديســـــــــمد /األولكـــــــــانون   32املـــــــــؤر  ( 3559) 3125وبـــــــــالقرار 
ـــــــــدأ ق التخ ـــــــــي  3559 ـــــــــس إىل األمـــــــــني العـــــــــام أن يب ـــــــــب ا ل   ال

ـــــــة  ق  ـــــــرتة واليتهـــــــا اجلاري ـــــــة بعـــــــد انتهـــــــاء    1لالنســـــــحاا التـــــــام للبعث
  وأن يـــتم االنســـحاا ق  ضـــون ســـتة أســـابي  مـــن 3559 مـــارد/آذار

 .انتهاء الوالية

 بعثة مراقبـي األمم المتحدة في ليبريا المنشأة  - 37
 (3339) 899لقرار عمالً با

 اإلنشاء

يوليحمل /متوز 29بعد أن وق عت األاراف الليدية الثال ة ق كوتونو ق  
الـــــذ  دعـــــا األمـــــم املتحـــــدة و ريـــــق املـــــراقبني  315اتفـــــا  الســـــلم 3551

العسكريني التاب  للجماعة االقتصـادية لـدول  ـرا أ ريقيـا إىل املسـاعدة 
املـــؤر  ( 3551) 199ر ق تنفيـــذ االتفـــا   أنشـــأ جملـــس األمـــن  بـــالقرا

.   بعثـــــة مراقبــــــي األمـــــم املتحـــــدة ق ليديـــــا3551ســـــبتمد / أيلـــــول 22
تستمر بعـد هنايـة أال   لية مدهتا سبعة أههر بشرفنشئت البعثة لفرتة أو  وأُ 

 عقــــب اســــتعراأل جيريــــحمل ا لــــسال  إ 3551ديســــمد /كــــانون األول  39
أو عــــدم إحــــراز تقــــدم تقريــــر مــــن األمــــني العــــام عــــن إحــــراز اســــتنادا  إىل 

 .ملمود  و تنفيذ اتفا  السلم

 الوالية

  (3551) 199كانــــت واليــــة البعثــــة  كمــــا هــــي مبينــــة ق القــــرار 
تلقــي وحتقيــق ىيــ  التقــارير املتعلقــة  ــا يــدعى وقوعــحمل مــن ( أ: )تتمثــل ق

حـواد  انتهاكـات اتفــا  وقـف إاــال  النـار مـ  العمــل  ق حالـة عــدم 
قـــــــدا تقريـــــــر عـــــــن اســـــــتنتاجاهتا إىل جلنـــــــة تصـــــــحيح االنتهـــــــاك  علـــــــى ت

رصـد ( ا)االنتهاكات املنشأة عمال  باتفا  السلم  وإىل األمـني العـامه 
االمتثــال للعناصـــر األخـــرى مــن اتفـــا  الســـلم   ــا ق ذلـــك رصـــد  عنـــد 
نقاف حـدود ليديـا مـ  سـااليون والبلـدان ا ـاورة األخـرى  والتحقـق مـن 

بصــفة خاصــة علــى املســاعدة ق رصــد ت بيقــحمل  ــا املتحيــز  مــ  العمــل 
االمتثــال للحظــر املفــروأل علــى تقــدا األســلحة واملعــدات العســكرية إىل 

مراقبــــة ( ج)ليديــــا وكــــذلك إيــــواء املقــــاتلني ونــــزع أســــلحتهم وتســــرظهمه 
ـــة والتحقـــق منهـــا   ـــا ق ذلـــك االنتخابـــات التشـــريعية  العمليـــة االنتخابي

املســــاعدة  ( د)تفــــا  الســــلمه ألحكــــام او قــــا   والرئاســــية الــــيت ســــتجرى
حســـــب االقتضـــــاء  ق تنســـــيق أنشـــــ ة املســـــاعدة اانســـــانية ق امليـــــدان 
ـــة اا ا ـــة اانســـانية القائمـــة التابعـــة لألمـــم املتحـــدةه  بالتعـــاون مـــ  عملي

وض  خ ة لتسريح املقاتلني وتقييم االحتياجات املالية املتعلقة  اه  (هـ)
عــــن أ  انتهاكــــات هامــــة للقــــانون تقــــدا تقــــارير إىل األمــــني العــــام ( و)

________ 
315 S/26272املر ق  . 

تــــــدريب مهندســــــي  ريــــــق املــــــراقبني العســــــكريني  (ز)اانســــــاين الــــــدويله 
إزالــــــة األلغــــــام مــــــ  العمــــــل بالتعــــــاون مــــــ  الفريـــــــق املذكــــــــور علــــــى  علــــــى

ــــل الــــيت مل تنفجــــر واملســــاعدة ق إزالتهــــاه  تنســــيق ــــد األلغــــام والقناب حتدي
بالتنســـــــــيق مـــــــــ   القيـــــــــام  دون االهـــــــــرتاك ق عمليـــــــــات اانفـــــــــاذ  (ح)

املـــراقبني العســـكريني ق جمــــال تنفيـــذ املســـؤوليات املســـتقلة املنواــــة   ريـــق
بــــالفريق ســــواء بصــــورة رمسيــــة  عــــن اريــــق جلنــــة االنتهاكــــات  أو بصــــورة 

 .رمسية  ا
 التكوين

   331إىل تقـدير األمـني العـامواسـتنادا    (3551) 199و قا للقـرار 
بني عسـكريني  ووحـدة ابيـة مـراق 111أن تتكـون البعثـة مـن  كان مقـررا  

 19علــى األقــل  ووحــدة هندســية عســكرية مــن  ــردا   21عســكرية مــن 
مــن مت ــوعي األمــم  11  و  نيــا  موظفــا   31  وعنصــر انتخــاىل مــن  ــردا  

وعــن اريــق رســائل متبادلــة بــني األمــني . املتحــدة ومــوظفي الــدعم الــالزم
 333العسـكريني ق البعثـةالعام ورئيس ا لس  وو ق علـى رئـيس املـراقبني 

وعلـــــى البلــــــدان املســــــا،ة ق العناصــــــر العســـــكرية للبعثــــــة خــــــالل الفــــــرتة 
 .332املستعرضة

 تنفيذ الوالية
  331ا لــس  بسلســلة مــن القــراراتمــد د  خــالل الفــرتة املستعرضــة 

 مرات لفرتات إضا ية ترتاوح من  ال ـة إىل سـتة أهـهر  والية البعثة ست
ــــى وجــــحمل املصــــو   بــــالقرار . 331األمــــني العــــامتقــــارير اســــتنادا  إىل  وعل

ا لــس واليــة مــد د   3559يونيــحمل /حزيــران 11املــؤر  ( 3559) 3113
يعمـــد إىل  أال   أنـــحمل ينـــو    معلنـــا  3559ســـبتمد /أيلـــول 39البعثـــة حـــ  

مــا مل حتــرز األاــراف  3559ســبتمد /أيلــول 39ملديــد واليــة البعثــة ق 
 339 ـــــو تنفيـــــذ اتفـــــاقي اكوســـــومبو وأكـــــرا  وكبـــــاا   جـــــادا   الليديـــــة تقـــــدما  

علـــى وجـــحمل التحديـــد امل ــــوات املـــذكورة ق ذلـــك القـــرار  لــــول  وتتخـــذ
ســـــبتمد /أيلـــــول 39املـــــؤر  ( 3559) 3131وبـــــالقرار . التـــــارين ذلـــــك

________ 
ـــــــــــــــــول 5ق تقريـــــــــــــــــر  املـــــــــــــــــؤر   331  Add.1و  (S/26422 3551ســـــــــــــــــبتمد /أيل

 .Add.1/Corr.1) و
333 S/26532  وS/26533 ه وS/1995/959 ه وS/1995/960. 
332) S/26554 ه وS/26555 ه وS/26778 ه وS/26779  وS/26857 

 .S/26858 و
( 3551) 591  و 3551أبريـل /نيسان 23املؤر  ( 3551) 533القرارات  331

ينــاير /كــانون الثــاين  31املــؤر  ( 3559) 592  و 3551أكتــوبر /تشــرين األول 23املــؤر  
املـــؤر  ( 3559) 3113  و 3559أبريـــل /نيســـان 31املـــؤر  ( 3559) 519  و 3559

 .3559سبتمد /أيلول 39املؤر  ( 3559) 3131  و 3559يونيحمل /حزيران 11
تشـــــرين  31   و(S/1994/463) 3551أبريـــــل /نيســـــان 31التقـــــارير املؤرخـــــة  331

  (S/1995/158) 3559 دايــــــر /هبـــــــــاف 21و ( S/1994/1167) 3551أكتـــــوبر /األول
ـــــــــــــــــــان 31 و ــــــــــــــــــحمل /حزيــــــــــــــــــران 31  و (S/1995/279) 3559أبريـــــــــــــــــــل /نيســ  3559يوني
(S/1995/473) 3559سبتمد /أيلول 5  و (S/1995/781.) 

339 S/1994/1174  وS/1995/7. 
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ا لـــــس  إذ الحـــــظ الت ـــــورات السياســـــية ااجيابيـــــة الـــــيت مـــــد د   3559
ينــــاير /كــــانون الثــــاين  13حققتهــــا األاــــراف الليديــــة  واليــــة البعثــــة لغايــــة 

3559. 
( 3551) 591  وبــــالقرار 339وبعـــد النظـــر ق تقريــــر األمـــني العـــام

م ا لــــس بــــأن الظــــروف   ســــل  3551أكتــــوبر /تشــــرين األول 23املـــؤر  
 ت قـرار األمـني العـام القاضـي بتخفـيع على أرأل الواق  هـي الـيت سـو  

املـــــأذون بــــــحمل قـــــوام البعثــــــة  ورأى أن أ  قـــــرار بــــــالعودة بـــــحمل إىل املســــــتوى 
سيتوقف على ما يرا  ا لس بشأن تقرير الحق يقدمحمل األمني العام يفيد 
 ــــدو  حتســــن حقيقــــي ق اعالــــة علــــى أرأل الواقــــ   وال ســــيما حالــــة 

 .األمن
ـــالقرار    3559ينـــاير /كـــانون الثـــاين  31املـــؤر  ( 3559) 592وب

الــــب ا لــــس إىل األمــــني العــــام أن يســــتند  ق أ  قــــرار يتخــــذ  بشــــأن 
إعـــادة البعثـــة وموظفيهـــا املـــدنيني إىل املســـتوى املـــأذون بـــحمل  وجـــب القـــرار 

  إىل وجـود وقــف  علــي ااـال  النــار وإىل قــدرة البعثــة (3551) 199
 .على الو اء بواليتها

  قــرر 3559يونيــحمل /حزيــران 11املــؤر  ( 3559) 3113وبــالقرار 
مـــا يتعلـــق حمل  ق حالـــة إحـــراز تقـــدم كـــاف ق عمليـــة الســـلم  يا لـــس أن ـــ

  3559ســــبتمد /أيلــــول 39بتلــــك امل ــــوات الــــواردة ق القــــرار  لــــول 
سينظر ق إعادة البعثـة إىل قوامهـا الكامـل مـ  إدخـال تعـديالت مناسـبة 

 .على واليتها
  3559ســـــــبتمد /أيلـــــــول 39املـــــــؤر  ( 3559) 3131وبـــــــالقرار 

ـ339إىل تقريـر األمـني العـامواستنادا   ورات ب ا لـس  إذ الحـظ الت ـ  رح 
السياسية ااجيابية اليت حققتها األاراف الليدية  بعزم األمني العـام علـى 

لرصـد وقـف مراقبا   12بزيادة عدد املراقبني العسكريني  قدار  القيام  ورا  
 .إاال  النار و ع اهتباك القوات

ــــــــالقرار  نــــــــو مد /تشــــــــرين الثــــــــاين 31املــــــــؤر  ( 3559) 3121وب
قصـــى لعـــدد املـــراقبني العســـكريني هـــو   تقـــرر أن يكـــون اعـــد األ3559
 .مراقبا   391

ــــى اتفــــا  أبوجــــا ق  ــــ  األاــــراف عل أ ســــ س /آا 35وبعــــد توقي
تشــرين  31املــؤر  ( 3559) 3121ل ا لــس  بقــرار    عــد  3559331

بــذل ( أ: )  واليــة البعثــة  يــث أصــبحت كمــا يلــي3559نــو مد /الثــاين
مسـاعيها اعميــدة لــدعم جهــود اجلماعــة االقتصــادية لــدول  ــرا أ ريقيــا 
واعكومــــة الليديــــة الوانيــــة االنتقاليــــة مــــن أجــــل تنفيــــذ اتفاقــــات الســــالم 

التحقيــق ق ىيــ  ادعــاءات انتهــاك ( ا)رأله والتعــاون معهمــا هلــذا الغــ
وقـــف إاـــال  النـــار الـــيت تبلـــل إىل جلنـــة انتهاكـــات وقـــف إاـــال  النـــار  
والتوصـــية بالتـــدابا الالزمـــة ملنـــ  تكـــرار مثـــل هـــذ  االنتهاكـــات  وموا ـــاة 

________ 
339 S/1994/1167. 
339 S/1995/781. 
331 S/1995/742. 

رصــــد االمتثــــال للرتتيبــــات ( ج)ذلــــكه بنــــاء  علــــى  األمــــني العــــام بتقــــارير
ســالم   ـــا ق ذلــك  ـــع االهــتباك بـــني العســكرية األخــرى التفاقـــات ال

القـــوات ونـــزع الســـالح والتقيـــد  ظـــر األســـلحة  والتحقـــق مـــن ت بيقهـــا 
تقدا املسـاعدة  حسـب االقتضـاء  ق اعفـاظ ( د)ب ريقة  ا متحيزةه 

علـــى مواقـــ  التجميـــ  الـــيت اتفـــق عليهـــا كـــل مـــن  ريـــق الرصـــد واعكومـــة 
تحاربــة  وق تنفيــذ برنــامط لتســريح الليديــة الوانيــة االنتقاليــة والفصــائل امل

احملــاربني  بالتعــاون مــ  اعكومــة االنتقاليــة والوكــاالت املا ــة واملنظمــات 
تقـدا الـدعم  حسـب االقتضـاء  ألنشـ ة املسـاعدة ( هـ) ا اعكوميةه 

التحقيـــق ق انتهاكـــات حقـــو  اانســـان وتقـــدا تقـــارير ( و)اانســـانيةه 
املساعدة  حسب االقتضـاء  للجماعـات عنها إىل األمني العام  وتقدا 

احملليــة عقــو  اانســان ق ىــ  التدعــات للتــدريب والــدعم اللوجيســيته 
مراقبة عملية االنتخاا والتحقق منها  بالتشاور م  منظمة الوحـدة ( ز)

األ ريقيــــــة واجلماعـــــــة االقتصــــــادية لـــــــدول  ـــــــرا أ ريقيــــــا   ـــــــا ق ذلـــــــك 
ألحكـام و قـا   رئاسـية الـيت سـتجرىاالنتخابات التشـريعية واالنتخابـات ال

 .اتفاقات السالم

 فريق مراقبـي األمم المتحدة في قطاع أوزو  - 33
 (3339) 339المنشأ عمالً بالقرار 

 اإلنشاء
  أنشــأ ا لــس 3551مــايو /أيــار 1املــؤر  ( 3551) 539بــالقرار 

 يومـا   11 ريق مراقبـي األمم املتحدة ق ق اع أوزو لفـرتة واحـدة أقصـاها 
بعد توقي  اتفا  بني تشاد واجلماهاية العربية الليبية بشأن تنفيـذ اعكـم 

 .الصادر عن حمكمة العدل الدولية بشأن ق اع أوزو

 الوالية
  هــــي (3551) 539كانــــت واليــــة الفريــــق  كمــــا حــــددها القــــرار 

مراقبة تنفيذ االتفا  الذ  وقعتحمل حكومتا تشاد واجلماهاية العربية الليبية 
ـــــ 3551أبريـــــل /نيســـــان 1ق  رت بشـــــأن ال رائـــــق العمليـــــة لتنفيـــــذ ق سح

ايــــــــر  د /هــــــــباف 1اعكـــــــم الصــــــــادر عــــــــن حمكمــــــــة العــــــــدل الدوليــــــــة ق 
قـوات الليبيـة مـن وقد دعا االتفـا  إىل انسـحاا اادارة وال. 3551335

  ت مراقبـي األمم املتحدة من أن االنسحاا قد مت  عال  ــــ  ق اع أوزو وتثب
 .حملمن 3للمادة و قا  

 التكوين
  أُذن بإرســال تســعة مــراقبني تــابعني لألمــم (3559) 539بــالقرار 

 .321املتحدة وستة من موظفي الدعم للعمل ق الفريق
________ 
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 إنهاء الوالية
بعــد أن أصــدر األمــني العــام تقريـــر  الــذ  أ ــاد  يــحمل أن الفريــق أجنـــز 

 يونيــحمل/حزيــران 9املن قــة ق  بنجــاح املهمــة الــيت أوكلهــا لــحمل ا لــس و ــادر
 31املــــــــــــؤر  ( 3551) 529  قــــــــــــرر ا لــــــــــــس  ق قــــــــــــرار  3551323
 .  إهناء والية الفريق  ورا  3551يونيحمل /حزيران

 األمريكتان

 بعثة مراقبـي األمم المتحدة في السلفادور  - 31
 (3333) 939المنشأة عمالً بالقرار 

خـــالل الفـــرتة املستعرضـــة  واصـــلت بعثـــة مراقبــــي األمـــم املتحـــدة ق 
( 3553) 951االضـــــ الع بواليتهــــا  احملـــــددة ق القـــــرارين الســــلفادور 

ـــــني (3553) 925 و ـــــات املدمـــــة ب   وهـــــي التحقـــــق مـــــن ىيـــــ  االتفاق
حكومـــــة الســـــلفادور وجبهـــــة  ارابونـــــدو مـــــار  للتحريـــــر الـــــواا ورصـــــد 

االتفاقــــــات   ــــــا ق ذلــــــك وقــــــف إاــــــال  النــــــار  والتــــــدابا ذات  هــــــذ 
وإنشــــــــــــاء قــــــــــــوة  وإصــــــــــــالح وتقلــــــــــــيل القــــــــــــوات املســــــــــــلحة  الصــــــــــــلة 
للشــــــــــــراة  وإصــــــــــــالح النظــــــــــــامني القضــــــــــــائي واالنتخــــــــــــاىل   جديــــــــــــدة
اانســــان  وحيــــازة األراضــــي  و اهــــا مــــن املســــائل االقتصــــادية  وحقــــو 

 .واالجتماعية

 تنفيذ الوالية

ـــــــ  3551مـــــــايو /أيـــــــار 29املـــــــؤر  ( 3551) 112بـــــــالقرار    وس 
 حكومة السلفادور قد البت من األمم املتحدة أن أن   ا لس  مالحظا  

 3551مـــارد /تتحقـــق مـــن االنتخابـــات العامـــة املقـــرر إجراؤهـــا ق آذار
  ن ـــا  واليـــة البعثـــة لتشـــمل مراقبـــة 322إىل تقريـــر األمـــني العـــامواســـتنادا  

 .العملية االنتخابية اليت من املقرر أن ختتتم بإجراء االنتخابات العامة
  321ا لـس  بسلســلة مـن القــراراتمــد د  ستعرضـة وخـالل الفــرتة امل

  واليــة البعثــة أربــ  مــرات إىل أن مت 321إىل تقــارير األمــني العــامواســتنادا  
 .3559أبريل /نيسان 11إهناؤها ق 

________ 
323 S/1994/672. 
322 S/25812  وAdd.1  2و. 
( 3551) 111   و3551مــــايو /أيــــار 29املــــؤر  ( 3551) 112القــــرارات  321

  3551مـايو /أيـار 29املؤر  ( 3551) 521  و 3551نو مد / تشرين الثاين 11املؤر  
 .3551نو مد /تشرين الثاين 21املؤر  ( 3551) 593و 

ـــــــــــن  21  و (S/25812) 3551مايـــــــــــــو /أيــــــــــار 23التقاريـــــــــــــر املؤرخــــــــــة  321 تشريــ
ــــــر /الثانـــــــــي  1  و (S/1994/375) 3551مـــــارد /آذار 13  و (S/26790) 3551نو مبـ

  (Add.1و  S/1994/561) 3551مـايو /أيـار 33   و(S/1994/536) 3551مـايو /أيار
 (.Add.1و  S/1994/1212) 3551أكتوبر /تشرين األول 13و 

 إنهاء الوالية

 مـ  االرتيـاح أن  إدراكـا  منـحمل    أهـاد ا لـس (3559) 553بالقرار 
مـــة دميقراايـــة مســـاملة  اع إىل أُ الســـلفادور قـــد حتولـــت مـــن بلـــد ميزقـــحمل النـــز 

 593مــن القــرار  1للفقــرة و قــا   بااجنــازات الــيت حققتهــا البعثــة وأكــد 
ــــــة البعثــــــة ســــــتنتهي   أن  (3551) ــــــل /نيســــــان 11مــــــن اعتبــــــارا   والي أبري

3559329. 

 عثة األمم المتحدة في هايتي المنشأة ب - 39
 (3339) 890عمالً بالقرار 

 اإلنشاء
  وا ـــق 3551ســـبتمد /أيلـــول 21املـــؤر  ( 3551) 199بـــالقرار 

الداعيــة إىل ااذن بإنشــاء  329جملــس األمــن علــى توصــيات األمــني العــام
وعلــى ســبيل  ــورا   بعثــة األمــم املتحــدة ق هــاييت وإيفادهــا إىل هــذا البلــد

 .329االستعجال

 الوالية

كانــت واليــة بعثــة األمــم املتحــدة ق هــاييت  حســب توصــية األمــني 
املســاعدة ق تنفيــذ اتفــا  جزيــرة  و رنــور بتقــدا التوجيــحمل   هــي 321العــام

نشــــئت وأُ . وتـــو ا التــــدريب للشـــراة اهلايتيــــة وحتـــديث القــــوات املســـلحة
 يومـا   99متـدد واليتهـا أكثـر مـن  أال   البعثة لفـرتة مـدهتا سـتة أهـهر  علـى

________ 
 S/1995/143)برســـــــــالتني متبـــــــــادلتني بـــــــــني األمـــــــــني العـــــــــام ورئـــــــــيس ا لـــــــــس  329

سيضــ ل  مكتــب صــغا تــاب    اتفــق علــى أنــحمل  عقــب إهنــاء واليــة البعثــة  (S/1995/144 و
ويعمــل حتــت ســل ة األمــني ( يعــرف باســم بعثــة األمــم املتحــدة ق الســلفادور)لألمــم املتحــدة 

العـــام  كمـــا اقـــرتح األمـــني العـــام ق رســـالتحمل اننفـــة الـــذكر   ســـؤوليات التحقـــق ومهمـــة بـــذل 
 .املساعي اعميدة

 3551 ســــــبتمد/أيلـــــول  23 أ ســـــ س و/آا 29تـــــرد ق تقريريـــــحمل املــــــؤرخني  329
(S/26352  وS/26480  وAdd.1.) 

تشرين  22دعا اتفا  جزيرة  و رنور  الوارد ق مر ق رسالة األمني العام املؤرخة  329
 قــواتلالقائــد األعلــى لعــحمل رئــيس هــاييت و   والــذ  وق  (S/1994/1144) 3551أكتـوبر /األول

حتــــديث القــــوات    إىل تقــــدا مســــاعدة دوليــــة ق3551يوليــــحمل /متــــوز 1املســــلحة اهلايتيــــة ق 
ق هـذين ‘‘ مـ  وجـود أ ـراد مـن األمـم املتحـدة’’املسلحة هلـاييت وإنشـاء قـوة جديـدة للشـراة 

  (S/26180)إىل األمــني العــام موج هــة  3551يوليــحمل /متــوز 21وق رســالة مؤرخــة . امليــدانني
املتحــدة ق إنشــاء قــوة  نقــل رئــيس هــاييت مقرتحــات حكومــة بلــد  خبصــو  مســاعدة األمــم

وق التقريــر املــؤر  . ة للشــراة وإضــفاء ال ــاب  االحــرتاق علــى القــوات املســلحة اهلايتيــةجديــد
  أوصى األمني العام بإنشاء بعثة لألمـم املتحـدة ق (S/26352) 3551أ س س /آا 29

هاييت تتألف من عنصر  الشـراة املدنيـة واملسـاعدة العسـكرية لفـرتة مبدئيـة مـدهتا سـتة أهـهر 
ــــواردة ق اتفــــا  جزيــــرة  و رنــــور يــــتم إيفادهــــا  جــــرد  192وق القــــرار . اســــتيفاء الشــــروف ال

قرا وقت يكـن  رقـة متقدمـة تنتهـي  ـرتة واليتهـا أ  وا ق ا لس على أن ترسل ق (3551)
لتقييم االحتياجات وااعداد الحتمال إرسـال  ردا   11ق  ضون ههر وال يزيد قوامها على 

 .بالشراة املدنية واملساعدة العسكرية عنصر  البعثة املقرتحة املتعلقني
321 S/26352. 
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تقريـــر يقدمـــحمل األمـــني العـــام اســـتنادا  إىل  بعـــد اســـتعراأل جيريـــحمل ا لـــس ال  إ
ن مــا إذا كــان قــد ُأحــرز أو مل ُظــرز تقــدم ملمــود  ــو تنفيــذ اتفــا  بشــأ

 .325جزيرة  و رنور واالتفاقات السياسية الواردة ق اتفا  نيويورك
 التكوين

أن تتــألف   كـان مقـررا  311حسـبما أوصـى بـحمل األمـني العـام ق تقريـر 
مــن هــراة األمــم املتحــدة مراقبــا   999مــن عــدد يصــل إىل  البعثــة مبــدئيا  

 ـــرد   ـــن  911ووحـــدة إنشـــاءات عســـكرية يبلـــل قوامهـــا مـــا يقـــرا مـــن 
وعــن اريــق رســائل متبادلــة بــني األمــني العــام . عســكريا  مــدربا   91 ــيهم 

ـــــــى تكـــــــوين عنصـــــــر  القـــــــوات العســـــــكرية  ـــــــس  وو ـــــــق عل ورئـــــــيس ا ل
وعلـــــــى قـــــــادة وحـــــــدات القـــــــوات العســـــــكرية والشـــــــراة ق  313والشـــــــراة

 .312البعثة
 نفيذ الواليةت

أكتــــــوبر /تشــــــرين األول 33ارين ن رئــــــيس ا لــــــس بتــــــق بيــــــان مــــــ
  أعرا ا لس عن (3551) 199  وكذا ق ديباجة القرار 3551311

قلقحمل إزاء استمرار عرقلة إيفاد البعثة وعدم اض الع القـوات املسـلحة ق 
وق بيـان لـرئيس ا لـس . هاييت  سؤولياهتا للسماح للبعثة  باهرة عملها

  الــب ا لــس إىل األمــني 3551311نــو مد /تشــرين الثــاين 39رين بتــا
العــــام أن يواصــــل التخ ــــي  الختــــاذ تــــدابا إضــــا ية   ــــا ق ذلــــك لبعثــــة 
مناســبة لألمــم املتحــدة ق هــاييت تو ــد  عنــدما تســمح الظــروف بــذلك  

كــــــانون   31ؤرخـــــة وق الرســـــالة امل. مـــــ  اتفـــــا  جزيــــــرة  و رنـــــور اتســـــاقا  
س األمـني العـام بـأن أعضـاء   أبلل رئيس ا لـ3551319ديسمد /األول

  الذ  مل 3551نو مد /تشرين الثاين 29بون بتقرير  املؤر  ا لس يرح  
لعدم استمرار واليـة البعثـة لكامـل  ـرتة األهـهر  إليحمل  سببا   جيدوا  استنادا  

 (.3551) 199الستة اليت أذن  ا القرار 

ول دون الســــتمرار العراقيــــل الــــيت حتــــ ومــــ  أن البعثــــة مل تُنشــــر نظــــرا  
ــــــــــحمل  ــــــــــي قراريــ ــــــــــؤر  ( 3551) 519إيفادهـــــــــا  قـــــــــرر ا لـــــــــس   ـ  21املــ

ــــــــــارد /آذار ـــــــــران 11املـــــــــؤر  ( 3551) 511و  3551مــ ـــــــــحمل /حزي يوني
/ متـوز 13و  3551يونيـحمل /حزيران 11  متديد والية البعثة ح  3551
وبالقرار . 319  على التوايل  كما أوصى بذلك األمني العام3551يوليحمل 
ــــاير /كــــانون الثــــاين  11املــــؤر  ( 3559) 599   قــــرر ا لــــس 3559ين

________ 
325 S/26297املر ق  . 
311 S/26480   وAdd. 1. 
313 S/26535  وS/26536 ه وS/26579  وS/26580 ه وS/1995/31  و

S/1995/32 ه وS/1995/60  وS/1995/61ه و S/1995/67  وS/1995/68.  
312 S/26537  وS/26538 ه وS/26539  وS/26540. 
311 S/26567. 
311 S/26747. 
319 S/26864. 
319 S/1994/311. 

. 3559يوليـــحمل /متـــوز 13متديـــد واليـــة البعثـــة لفـــرتة ســـتة أهـــهر إىل  ايـــة 
   قــرر ا لــس 3559يوليــحمل /متــوز 13املــؤر  ( 3559) 3119وبــالقرار 
  متديــد واليــة البعثــة (3551) 511لألهــداف احملــددة ق القــرار حتقيقــا  

 .لفرتة مدهتا سبعة أههر

  أذن 3551يوليــــــــحمل /متــــــــوز 13املــــــــؤر  ( 3551) 511وبــــــــالقرار 
 وجب الفصل الساب  من امليثا   بأن متصر ا   ا لس للدول األعضاء 

ل قـــــوة متعــــددة اجلنســـــيات حتـــــت قيــــادة وســـــي رة موحـــــدتني  وأن تشــــك  
ية تستخدم كا ة الوسائل الضرورية من أجل تيسا رحيل القيادة العسـكر 

عــن هــاييت  وقــرر تنقــيح ومتديــد واليــة البعثــة لفــرتة ســتة أهــهر مــن أجــل 
مســاعدة حكومــة هــاييت الدميقراايــة علــى الو ــاء  ســؤوليتها  يمــا يتصــل 

تثبيت البيئة انمنة واملستقرة اليت تتحقق خالل مرحلة عمل ( أ: )يلي  ا
الرئيســيةه  القـوة املتعـددة اجلنسـيات  و ايـة املـوظفني الـدوليني واملنشـآت

إكساا القوات املسلحة اهلايتيـة املهـارات املهنيـة الالزمـة  وإنشـاء ( ا)
قــوة هــراة مســتقلةه والــب ا لــس كــذلك أن تســاعد البعثــة الســل ات 
الدستورية الشرعية ق هاييت على هتيئـة بيئـة تفضـي إىل تنظـيم انتخابـات 

 .تشريعية حرة وعادلة

 . تعــددة اجلنسياتنقــل املسؤوليات مـــن القـــوة امل

  قرر 3559يناير /كانون الثاين  11املؤر  ( 3559) 599بالقرار 
ا لس أنحمل توجد ق هاييت بيئة آمنة ومستقرة ومناسبة ايفاد البعثة  أذن 

ع مــا يكفــي مــن الوحــدات العســكرية  والشــراة ز  لألمــني العــام بتــدبا وو  
للبعثـــة بتـــويل الن ـــا   املدنيـــة  و ـــا ذلـــك مـــن األ ـــراد املـــدنيني للســـماح

( 3551) 199الكامـــــــل للمهـــــــام املنصـــــــو  عليهـــــــا  وجـــــــب القـــــــرار 
مـــن  31 و 5وبالصـــيغة الـــيت مت  ـــا تنقيحهـــا ومتديـــدها عمـــال  بـــالفقرتني 

لألمني العام باختاذ امل وات أيضا   وأذن ا لس(. 3551) 511القرار 
ن  علــى الالزمــة الضــ الع البعثــة  ــذ  املســؤوليات ق أقــرا وقــت يكــ

ـــتم النقـــل الكامـــل للمســـؤوليات مـــن القـــوة املتعـــددة اجلنســـيات إىل  أن ي
 .3559مارد /آذار 13البعثة  لول 

  وا ــــــق 3551يوليــــــحمل /متــــــوز 13املــــــؤر  ( 3551) 511وبــــــالقرار 
  يضــم  ــردا   91ا لـس علــى إنشــاء  ريـق متقــدم للبعثــة ال يتجـاوز قوامــحمل 

الئمــــة للتنســــيق مــــ  القـــــوة جمموعــــة مــــن املــــراقبني  لتحديــــد الوســـــائل امل
املتعـــــددة اجلنســـــيات وتنفيـــــذ مهـــــام الرصـــــد املتعلقـــــة  ـــــذ  القـــــوة واملهـــــام 

 39مـــن تقريـــر األمــني العـــام املـــؤر   31األخــرى املشـــار إليهـــا ق الفقــرة 
ع بعثــــــة ز    وتقيــــــيم االحتياجــــــات وااعــــــداد لــــــو  3551319يوليــــــحمل /متــــــوز

املتعــــــــددة املتحــــــــدة ق هــــــــاييت لــــــــدى اكتمــــــــال تشــــــــكيل القــــــــوة  األمــــــــم
ـــــحمل ق تـــــارين انتهـــــاء مهمـــــة القـــــوة املتعـــــددة  اجلنســـــيات  وســـــتنتهي واليت

وق القرار نفسحمل  قرر ا لـس زيـادة مسـتوى قـوات البعثـة إىل . اجلنسيات
 . رد 9 111

________ 
319 S/1994/828  وAdd. 1. 
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  رحـب 3551سـبتمد /أيلول 25املؤر  ( 3551) 511وبالقرار 
عــت وز   ا لــس بكــون الوحــدات األوىل مــن القــوة املتعــددة اجلنســيات قــد

  والـب إىل األمـني العـام 3551سـبتمد / أيلـول 5ق  ق هاييت سـلميا  
اختـاذ التــدابا الالزمــة لكفالـة ااجنــاز الفــور  لـوزع املراقبيــــن و ــاهم مـــــن 

واملنشـأ عمـال  بـالقرار  ـردا   91عناصـــر الفريـق املتقـدم للبعثـــة املكـون مـن 
 .3551يوليحمل /متوز 13املؤر  ( 3551) 511

ا لس رح ب   3559311أبريل /نيسان 21رئاسي مؤر   وق بيان
ــــــة ق   13بنقــــــل املســــــؤوليات مــــــن القــــــوة املتعــــــددة اجلنســــــيات إىل البعث

ـــــــــ. 3559مـــــــــارد /آذار بقـــــــــرار األمـــــــــني العـــــــــام أيضـــــــــا   ب ا لـــــــــسورح 
عمليــة حفــظ الســالم الــيت تقــوم  ــا البعثــة مــ  األنشــ ة ااسائيــة  تنســيق

جهات أخـرى  ب ريقـة تنسـجم مـ  واليـة البعثـة  مـن أجـل اليت تقوم  ا 
ـــــز مؤسســـــاهتا  وال ســـــيما نظامهـــــا  ـــــى تعزي مســـــاعدة حكومـــــة هـــــاييت عل

 .القضائي
ـــالقرار    3559ينـــاير /كـــانون الثـــاين  11املـــؤر  ( 3559) 599وب

ع ز    بــو  (3551) 511للقـرار و قــا   أذن ا لـس لألمــني العـام بــأن يقـوم 
  ق هـاييت علـى النحـو الـذ  أوصـى بـحمل جنـد 9 111عدد ال يتجـاوز 

مـــن أ ـــراد الشـــراة  511  وعـــدد ال يتجـــاوز 315األمـــني العـــام ق تقريـــر 
 .املدنية

 إنهاء الوالية
ــــــالقرار  حــــــد د   3551يوليــــــحمل /متــــــوز 13املــــــؤر  ( 3551) 511ب

ا لـــس هـــدف إجنـــاز البعثـــة مهمتهـــا  بالتعـــاون مـــ  اعكومـــة الدســـتورية 
 .3559 داير /فهلاييت  ق موعد  ايتحمل هبا

 آسيا

 فريق مراقبـي األمم المتحدة العسكريين في الهند وباكستان  - 39
 (3393) 90المنشأ عمالً بالقرار 

واصــل  ريــق مراقبـــي األمــم املتحــدة العســكريني ق اهلنــد وباكســتان  
  رصد وقف إاال  النـار بـني اهلنـد وباكسـتان ق 3511 املنشأ ق عام

وخالل الفرتة . 311(3593) 53القرار استنادا  إىل  والية جامو وكشما
املستعرضة  وعن اريق رسالتني متبادلتني بني األمني العام ورئيس جملس 

________ 
311 S/PRST/1995/20. 
315 S/1995/46 19  الفقرة. 
  مل ينــــاقش ا لــــس بصــــفة رمسيــــة مســــألة  ريــــق مــــراقيب األمــــم 3593منــــذ عــــام  311

املتحــدة دون ل مــن امليزانيــة العاديــة لألمــم املتحــدة العســكريني ق اهلنــد وباكســتان  الــذ  ميــو  
 3592يوليــحمل /متــوز 2وعقــب اتفــا  ســيمال املــدم ق . اعاجــة إىل إجــراءات التجديــد الدوريــة

مفــاد  أن واليــة الفريــق قــد انقضــت  وهــو موقــف  بــني اهلنــد وباكســتان  اختــذت اهلنــد موقفــا  
إال   ورأى األمنــاء العــامون املتعــاقبون أن واليــة الفريــق ال ميكــن أن تنقضــي. تقبلــحمل باكســتان مل

 . قرر يصدر عن جملس األمن

و ــق علــى البلــدان املســا،ة  ــراقبني عســكريني للبعثــة وعلــى   و 313األمــن
رئـــيس املـــراقبني العســـكريني لفريـــق مراقبــــي األمـــم املتحـــدة العســـكريني ق 

 .اهلند وباكستان

 سلطة األمم المتحدة االنتقالية في كمبوديا المنشأة  - 39
 (3331) 099عمالً بالقرار 

 تنفيذ الوالية

واصـــلت ســـل ة األمـــم املتحـــدة االنتقاليـــة ق كمبوديـــا كفالـــة تنفيـــذ 
   ــــــا ق ذلــــــك رصــــــد حقــــــو  اانســــــان  وتنظــــــيم 312اتفاقــــــات بــــــاريس

إىل بلـــــدهم االنتخابـــــات  وصـــــون القـــــانون والنظـــــام  وإعـــــادة الالجئـــــني 
ـــــا   ـــــواني املشـــــردين داخلي   وإعـــــادة تأهيـــــل اهلياكـــــل األساســـــية وإعـــــادة ت

ـــــة ق  . الكمبوديـــــة ـــــة ســـــل ة األمـــــم املتحـــــدة االنتقالي وجـــــرى متديـــــد والي
حـ   هـهرا   31  لفرتة ال تتجـاوز (3552) 919للقرار و قا   كمبوديا 

. دةهنايـــة الفـــرتة االنتقاليـــة  أ  حـــ  تشـــكيل اعكومـــة الكمبوديـــة اجلديـــ
  311وعــن اريــق رســائل متبادلــة بــني األمــني العــام ورئــيس جملــس األمــن

و ــــق علــــى البلــــدان املســــا،ة بقــــوات عســــكرية لســــل ة األمــــم املتحــــدة و 
 .كمبوديا االنتقالية ق

 اإلنهاء

  وا ـــق 3551أ ســـ س /آا 29املـــؤر  ( 3551) 191بـــالقرار 
كمبوديـا    ا لس على خ ـة انسـحاا سـل ة األمـم املتحـدة االنتقاليـة ق

وإضا ة إىل ذلك قرر ا لس . 311كما هي مبينة ق تقرير   األمني العام
مهــام تلــك الســل ة ينبغــي أن تنتهــي   وجــب اتفــا  بــاريس   جــرد  أن  

  وأن تنتهي 3551سبتمد /إنشاء حكومة جديدة ق كمبوديا ق أيلول
نــــو مد /تشــــرين الثــــاين 39 ــــرتة انســــحاا العنصــــر العســــكر   يهــــا ق 

  بانتهــاء واليــة الســل ة (3551) 111وأقــر ا لــس  ق قــرار  . 3551
وأهــــاد  3551ســــبتمد /أيلــــول 21الدســــتورية ق بعــــد إنشــــاء اعكومــــة 

 علـــى أن  جمـــددا   وق الوقـــت نفســـحمل  وبينمـــا أكـــد ا لـــس. بعمـــل الســـل ة
م لعنصـر السـل ة العسـكر  املنصـو  عليـحمل ق االنسـحاا انمـن واملـنظ  

نــــو مد /تشــــرين الثــــاين 39ينبغــــي أن ينتهــــي ق ( 3551) 191القــــرار 
غـــام والتـــدريب التابعـــة للســـل ة حـــ  ا لـــس  ـــرتة نـــزع األلمـــد د   3551

ـــــاين 11 ـــــو مد /تشـــــرين الث ـــــرتة انســـــحاا عنصـــــر الشـــــراة 3551ن   و 
تشـــــرين  39العســـــكرية والعنصـــــر ال ـــــيب التـــــابعني للســـــل ة إىل مـــــا بعـــــد 

________ 
313 S/1994/1112  وS/1994/1113 ه وS/1994/1146  وS/1994/1147. 
312 S/23177املر ق  . 
311 S/25770  وS/25771 ه وS/25816  وS/25817. 
311 S/26090  وS/26360. 
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ســحب ىيـــ  هـــذ  العناصـــر ق علـــى أســـاد أن ي 3551نـــو مد /لثــاينا
 .3551319ديسمد /كانون األول  13جاوز موعد ال يت

 راقبـي األمم المتحدة في طاجيكستان بعثة م - 39
 (3339) 398المنشأة عمالً بالقرار 

 اإلنشاء
عقــب توقيــ  األاــراف ال اجيكيــة علــى اتفــا  وقــف إاــال  النــار 

ـــــة  ـــــى اعـــــدود ال اجيكي  -املؤقـــــت ووقـــــف أعمـــــال القتـــــال األخـــــرى عل
 39 اهـــــــران ق األ غانيـــــــة وق داخـــــــل البلـــــــد أ نـــــــاء  ـــــــرتة احملاد ـــــــات ق

  319  وعقــــب النظــــر ق تقريــــر األمــــني العــــام3551319ســــبتمد /أيلــــول
ديســمد /كــانون األول  39املــؤر  ( 3551) 591أنشــأ ا لــس  بــالقرار 

ــــي األمـــم املتحـــدة ق ااجيكســـتان ملـــدة ال تتجـــاوز 3551   بعثـــة مراقب
 .ستة أههر

 الوالية
جنـة مساعدة الل( أ: )ني ت بالبعثة والية االض الع باملهام التاليةأُ 

التحقيـــق ق تقـــارير ( ا)ه 311املشــرتكة علـــى رصـــد تنفيـــذ اتفـــا  اهـــران
انتهاكــات وقــف إاــال  النــار وإبال هــا إىل األمــم املتحــدة وإىل اللجنــة 

بـــذل مســـاعيها اعميـــدة علـــى النحـــو املنصـــو  عليـــحمل ق ( ج)املشــرتكةه 
إقامـــة اتصـــاالت و يقـــة مـــ  أاـــراف النـــزاع  وكـــذلك إقامـــة  (د)االتفـــا ه 
 يــق مــ  بعثــة مــؤمتر األمــن والتعــاون ق أوروبــا ق ااجيكســتان اتصــال و 

ومــــ  قــــوات حفــــظ الســــلم اجلماعيــــة التابعــــة لراب ــــة الــــدول املســــتقلة ق 
ــــى اعــــدوده  ــــدعم جلهــــود ( هـــــ)ااجيكســــتان ومــــ  القــــوات عل تقــــدا ال

تقــدا خــدمات االتصــال السياســي  (و)املبعــو  املــا  لألمــني العــامه 
أن تي سـر إيصـال املعونـة اانسـانية الـيت يقـدمها  والتنسيق  اليت من هـأهنا

 .ا تم  الدويل بسرعة

 لتكوينا

ــــــــي األمـــــــم املتحـــــــدة ق  كـــــــان مـــــــن املقـــــــرر أن تتكـــــــون بعثـــــــة مراقب
  وأربعـــة مـــن املـــوظفني الفنيـــني  عســـكريا   ضـــاب ا   11ااجيكســـتان مـــن 

________ 
   قـــرر ا لــــس3551نــــو مد /تشــــرين الثـــاين 1املـــؤر  ( 3551) 111بـــالقرار  319

مــن مــوظفي االتصــال العســكر  لفــرتة واحــدة مــدهتا ســتة  21يتــألف مــن إنشــاء  ريــق أيضــا  
أههر تكون واليتحمل هي اابال  عن املسائل اليت تؤ ر على األمن ق كمبوديـا  وإقامـة اتصـال 
مسـتمر مـ  حكومــة كمبوديـا ومسـاعدهتا علــى التعامـل مـ  املســائل العسـكرية املتبقيـة املتعلقــة 

ـــــــاريس تشـــــــرين  35 و 39التني متبـــــــادلتني مـــــــؤرختني وعقـــــــب ذلـــــــك  وبرســـــــ. باتفاقـــــــات ب
ــــى إنشــــاء  ريــــق األمــــم املتحــــدة   و (S/26773  S/26774) 3551نــــو مد /الثــــاين و ــــق عل

 .لالتصال العسكر  ق كمبوديا
319 S/1994/1080املر ق األول  . 
319 S/1994/1363. 
 .ال التفا  اهرانأنشئ لكفالة التنفيذ الفع   311

ــــة ويــــا ــــة إىل أربعــــة مــــن مــــوظفي الشــــؤون املدني ــــرتاوح مــــن  ال  وعــــن . ي
و ــق   و 315رســائل متبادلــة بــني األمــني العــام ورئــيس جملــس األمــن اريــق

علـــــــى تكـــــــوين العناصـــــــر العســـــــكرية لبعثـــــــة مراقبــــــــي األمـــــــم املتحـــــــدة ق 
 .ااجيكستان

 تنفيذ الوالية
خـــالل الفــــرتة املستعرضــــة  وق ســـت مناســــبات  وعقــــب النظــــر ق 
تقــــــارير األمــــــني العــــــام املرحليــــــة  قــــــرر ا لــــــس  بسلســــــلة مــــــن املقــــــررات 

يونيــحمل /حزيـران 39متديـد حـ   والقـرارات  متديـد واليـة البعثـة  وكـان آخـر
3559391. 

  وا ـــق ا لـــس  393وعقـــب توصـــية األمـــني العـــام الـــواردة ق تقريريـــحمل
  علـى إنشـاء 3559392نـو مد /تشرين الثـاين 9مؤر  ببيان من الرئيس 

ــــة ق االوقــــان  ــــادة وأي ــــ( أ غانســــتان مشــــال)مركــــز اتصــــال تــــاب  للبعث د زي
البعثـــة  لتشــمل أســـة مــراقبني عســـكريني و ال ــة مـــوظفني للشـــؤون  وامقــ

 .املدنية
 أوروبا

 قوة األمم المتحدة لحفظ السالم في قبرص  - 30
 (3399) 389المنشأة عمالً بالقرار 

خالل الفرتة املستعرضـة  واصـلت قـوة األمـم املتحـدة عفـظ السـالم 
أداء مهمتهـا املتمثلـة ق ( 3591) 319ق قد  املنشأة عمال  بـالقرار 

 .مراقبة النزاع
 تنفيذ الوالية

  واصـل ا لـس متديـد واليـة 391عقب النظـر ق تقـارير األمـني العـام
قــوة األمــم املتحــدة عفــظ الســالم ق قــد  لفــرتات مــدة كــل منهــا ســتة 

________ 
315 S/1994/1455  وS/1994/1456. 
 9 ةوالرســــالة املؤرخــــ 3559 دايــــر /هــــباف 1انظــــر تقريــــر األمــــني العــــام املــــؤر   391
ه (S/1995/109  و S/1995/105)هـــــــة مـــــــن رئـــــــيس ا لـــــــس املوج   3559 دايـــــــر /هــــــباف

ــــــــــــــــــادلتني املــــــــــــــــــؤرختني    S/1995/179) 3559مــــــــــــــــــارد /آذار 9و  1والرســــــــــــــــــالتني املتب
 S/1995/331) 3559أبريل /نيسان 29 ه والرسالتني املتبادلتني املؤرختني(S/1995/180 و
  وبيــان الــرئيس املــؤر  3559مــايو /أيــار 32ه وتقريــر األمــني العــام املــؤر  (S/1995/332 و

ه وتقرير األمني العام املؤر  (S/PRST/1995/28   وS/1995/390) 3559مايو /أيار 35
املــــــــؤر  ( 3559) 555والقــــــــرار ( Corr.1و  S/1995/472) 3559يونيــــــــحمل /حزيــــــــران 31
ديســـــــــمد /كـــــــــانون األول  1ه وتقريـــــــــر األمـــــــــني العـــــــــام املـــــــــؤر  3559يونيـــــــــحمل /حزيـــــــــران 39

3559 (S/1995/1024 ) ديســـــــمد /كـــــــانون األول  31املـــــــؤر  ( 3559) 3111والقـــــــرار
3559. 

393 S/1995/472  وCorr.1  وS/1995/799. 
392 S/PRST/1995/54. 
391 S/25912  وAdd.1 ه وS/2677  وAdd.1 ه وS/1994/1407 و Add.1 ه و

S/1995/488  وAdd.1ه و S/1995/1020  وAdd.1. 
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يونيـــــحمل /حزيـــــران 11  وكـــــان مـــــن املقـــــرر أن تنتهـــــي آخرهـــــا ق 391هـــــهرأ
3559. 

  قرر ا لس 3551مايو /أيار 29املؤر  ( 3551) 113وبالقرار 
اقـــرتاح األمـــني اســـتنادا  إىل  حمل ينبغـــي إعـــادة هيكلـــة القـــوة كخ ـــوة أوىلأن ـــ

  الذ  من هأنحمل أن يؤد  إىل ختفيع القوة إىل أدىن عـدد مـن  399العام
م   -الة للمن قة العازلة كتائب املشاة الالزمة للحفاظ على املراقبة الفع  

املـراقبني للقيـام باالسـت الع  بغـرأل زيـادة إعـادة  إضا ة عدد حمدود مـن
اهليكلـــــة علـــــى ضـــــوء إعـــــادة التقيـــــيم الشـــــاملة الـــــيت ســـــتجر  ق كـــــانون 

( 3551) 115وم  ذلك  إن ا لس  بالقرار . 3551ديسمد /األول
  الحـــــظ االســـــتنتاج الـــــذ  3551ديســـــمد /كـــــانون األول  39املـــــؤر  

الراهنــــة ال تســــمح بــــأ   خلــــل إليــــحمل األمــــني العــــام ومــــؤدا  أن الظــــروف
تعـديل ق هيكـل القـوة وقوامهـا  والـب إليـحمل أن يبقـي تلـك املسـائل قيــد 
االسـتعراأل املســتمر بـالنظر إىل إمكانيــة إعـادة تشــكيل هيكـل القــوة مــرة 

 ـــا مــد د  وكــرر ا لـــس هــذا ال لـــب ق قراراتــحمل الالحقــة الـــيت. 399أخــرى
 .399والية القوة

 قوة األمم المتحدة للحماية في يوغوسالفيا السابقة  - 38
 (3331) 099المنشأة عمالً بالقرار 

 تنفيذ الوالية

مـد د   3559ديسـمد /كـانون األول  21عند انتهاء والية القوة ق 
  واليـــة القـــوة لفـــرتات تراوحـــت مــــن 391ا لـــس  بسلســـلة مـــن القـــرارات

 .395ههرين إىل مثانية أههر  م  استثناءات قليلة

________ 
( 3551) 115   و3551يونيــحمل /حزيــران 33املــؤر  ( 3551) 115القـرارات  391
يونيـــــحمل /حزيـــــران 39املـــــؤر  ( 3551) 529   و3551ديســـــمد /كـــــانون األول  39املـــــؤر  
( 3559) 3111  و 3551ديسمد /كانون األول  23املؤر  ( 3551) 595  و 3551
ديســــمد /كــــانون األول  35املــــؤر  ( 3559) 3112  و 3559يونيــــحمل /حزيــــران 21املــــؤر  
3559. 

 (.35-39   الفقراتS/25492) 3551مارد /آذار 11ق تقرير  املؤر   399
399 S/26777. 
( 3551) 595   و3551يونيــحمل /حزيــران 39املــؤر  ( 3551) 529القـرارات  399
يونيــــحمل /حزيــــران 21املــــؤر  ( 3559) 3111   و3551ديســــمد /كــــانون األول  23املــــؤر  
 .3559ديسمد /كانون األول  35املؤر  ( 3559) 3112   و3559

( 3551) 119   و3551مــــارد /آذار 11املــــؤر  ( 3551) 139القــــرارات  391
ـــــــران 11املـــــــؤر   ـــــــحمل /حزي أكتـــــــوبر /تشـــــــرين األول 1املـــــــؤر  ( 3551) 193  و 3551يوني
 11املؤر  ( 3551) 519  و 3551مارد /ارآذ 13املؤر  ( 3551) 511  و 3551
 3139  و 3559مـــــــارد /آذار 13املـــــــؤر  ( 3559) 512  و 3551ســـــــبتمد /أيلـــــــول

 .3559سبتمد /أيلول 23املؤر  ( 3559)
  واليـة البعثـة لفـرتة سـتة أهـهر تنتهـي (3551) 193قبل متديد ا لـس  بـالقرار  395

املــؤر  ( 3551) 195بــالقرار : ة قصــاة   إنــحمل مــد د الواليــة لفــرت 3551مــارد /آذار 13ق 

وخـــالل الفـــرتة املستعرضـــة  أذن ا لـــس بزيـــادة قـــوام القـــوة ق أـــس 
  3551مـــــايو /أيـــــار 9املـــــؤر  ( 3551) 121بـــــالقرار : 391مناســـــبات
 31املـــــــؤر  ( 3551) 111عســـــــكرياه وبـــــــالقرار مراقبـــــــا   91بإضـــــــا ة 
ـــــالقرار 393 ـــــرد 9 911  بزيـــــادة  ـــــو 3551يونيـــــحمل /حزيـــــران  511ه وب

  بإضـــــــــا ة مـــــــــا يصـــــــــل إىل 3551مـــــــــارد /آذار 13املـــــــــؤر  ( 3551)
أبريـل /نيسـان 29املـؤر  ( 3551) 531ه وبـالقرار 392جند  1 911

  عســكريا  مراقبــا   391  و  ــردا   9 991  بإضــا ة مــا يصــل إىل 3551
املـؤر  ( 3559) 551ه وبـالقرار 391من مراقبـي الشراة املدنية 299 و

. 391 ــــرد 32 911  بإضــــا ة مــــا يصــــل إىل 3559يونيــــحمل /حزيــــران 39
و ـق ألمـني العـام ورئـيس جملـس األمـن  و اريق رسـائل متبادلـة بـني ا وعن

وعلــى البلــدان املســا،ة بــأ راد ق القــوة أ نــاء الفــرتة  399علــى قائــد القــوة
 .399املستعرضة

  قــــــرر 3551يونيــــــحمل /حزيــــــران 1املــــــؤر  ( 3551) 119وبــــــالقرار 
 وجــــب الفصــــل الســــاب   توســــي  ن ــــا  واليــــة القــــوة متصــــر ا   ا لــــس 
 121هــــا مــــن القيــــام  ق املنــــااق انمنــــة املشــــار إليهــــا ق القــــرار لتمكين

اعيلولـــــة دون هـــــن اهلجمـــــات علـــــى املنـــــااق ( أ: )   ـــــا يلـــــي(3551)
ـــة   ـــار  ( ا)انمن العمـــل علـــى انســـحاا ( ج)مراقبـــة وقـــف إاـــال  الن

الوحــــدات العســــكرية أو هــــبحمل العســــكرية  ــــا التابعــــة عكومــــة ىهوريــــة 
تالل بعـــــع النقـــــاف الرئيســـــية ق امليــــــدان  احـــــ( د)  البوســـــنة واهلرســـــك

                                                                                                 
( 3551) 591وبــالقرار  3551أكتـوبر /تشـرين األول 3حـ   3551سـبتمد / أيلـول 11

 . 3551أكتوبر /تشرين األول 9أكتوبر ح  /تشرين األول 3املؤر  
 3551مـــارد /آذار 1عـــالوة علـــى ذلـــك  ببيـــان صـــادر عـــن رئـــيس ا لـــس ق  391

(S/25361) القلـــــــق إزاء اهلجمـــــــات العســـــــكرية املســـــــتمرة ق هـــــــر    أعـــــــرا ا لـــــــس عـــــــن
والـــــب إىل األمـــــني العـــــام اختـــــاذ خ ـــــوات  وريـــــة لزيـــــادة وجـــــود القـــــوة ق هـــــر   البوســـــنة 
التــدهور الســري  للحالــة ق سريدينيتشــا واملنــااق احملي ــة  ــا  الــب ا لــس  وعقــب البوســنة 

ـــــــــالقرار  األمـــــــــني إىل ـــــــــ(3551) 135العـــــــــام  ب ة اانســـــــــانية ق   مـــــــــن أجـــــــــل رصـــــــــد اعال
ريدينيتشا واملنــــــااق ـــــــــادة وجــــــود القــــــوة ق ســـــــــــلة لزيـاختــــــاذ خ ــــــوات عاجــــــ انمنــــــة  املن قــــــة

 . ا  ةـــاحملي
يونيــــحمل /حزيــــران 31لالاـــالع علــــى التفاصـــيل  انظــــر تقريــــر األمـــني العــــام املـــؤر   393
3551 (S/25939  وCorr.1 9  الفقرة.) 

ــــــــــر  األمــــــــــني العــــــــــام  392  3551مــــــــــارد /آذار 39و  33املــــــــــؤرخني انظــــــــــر تقري
(S/1994/291  وS/1994/300) 3551مـــــــــــــــــــــــارد /آذار 11  ورســـــــــــــــــــــــالتحمل املؤرخـــــــــــــــــــــــة 
(S/1994/367.) 

 21 و 39 و 33حســــــب مــــــا أوصــــــى بــــــحمل األمــــــني العــــــام ق تقــــــارير  املؤرخــــــة  391
ورســـالتحمل املؤرخـــة ( S/1994/333   وS/1994/300   وS/1994/291) 3551مـــارد /آذار
 (.S/1994/367) 3551مارد /آذار 11

وقــد وردت اختصاصــاهتا ق رســالة . كــان هــذا مــن أجــل إنشــاء قــوة الــرد الســري  391
 (.Add.1و  S/1995/470) 3559يونيحمل /حزيران 5األمني العام املؤرخة 

399 S/26000  وS/6001 ه وS/1994/121  وS/1994/122ه و S/1995/41  و
S/1995/42. 

399 S/26619  وS/26620 ه وS/1994/935  وS/1994/936ه و S/1995/585 
 .S/1995/586و 
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 999بااضــــــا ة إىل االهــــــرتاك  بالصــــــيغة املنصــــــو  عليهــــــا ق القــــــرار 
وبــالقرار نفســحمل .   ق إيصــال املســاعدة اانســانية إىل الســكان(3552)

يت لبحمل تنفيذ هذا القرار مـن  إجراء ما (أ: )الب ا لس إىل األمني العام
ظـــر ق تعيـــني عناصـــر مـــن القـــوة لـــدعم تعـــديالت أو تعزيـــزات للقـــوة والن

اايعـاز إىل قائـد القـوة بـأن ( ا)العناصر املكلفة  ماية املنـااق انمنـة  
ع القــــوات املوجــــودة حتــــت قيادتــــحمل ق البوســــنة ز  عيــــد  قــــدر اامكــــان  و  يُ 

 .واهلرسك
  أذن ا لــــس للقــــوة  عنــــد بــــذلك القــــرار أيضــــا   - اســــتعمال القــــوة

عـــن الـــنفس  باختـــاذ التـــدابا  لتصـــرف د اعـــا  اضـــ العها بواليتهـــا وعنـــد ا
للـــــرد علـــــى أ  اـــــرف مـــــن “ اســـــتعمال القـــــوة”الالزمـــــة   ـــــا ق ذلـــــك 

ح  يهـا  أو ل مسل  األاراف يقصف املنااق انمنة أو للتصد  أل  تو   
ق حالـــــة أ  عرقلـــــة متعمـــــدة عريـــــة تنقـــــل القـــــوة أو القوا ـــــل اانســـــانية 

( 3551) 193وبــالقرار . حوهلــا أواملشــمولة باعمايــة ق تلــك املنــااق 
للقــــــــوة أيضــــــــا     أذن ا لــــــــس3551أكتــــــــوبر /تشــــــــرين األول 1املــــــــؤر  

عـــن نفســـها  إىل  تعمـــد  ق اضـــ العها بواليتهـــا ق كرواتيــا ود اعـــا   بــأن
لضــمان أمنهــا وحريــة “ اســتخدام القــوة”اختــاذ التــدابا الالزمــة   ــا  يهــا 

 .تنقلها

 السالم إنشاء ثالث عمليات مترابطة لحفظ
ــــوبر /تشــــرين األول 1املــــؤر  ( 3551) 193بــــالقرار    3551أكت

إنشـــاء  ـــال  قيـــادات  رعيـــة ق  399الحـــظ ا لـــس اعتـــزام األمـــني العـــام
ـــــة  ـــــوة األمـــــم املتحـــــدة للحماي قـــــوة األمـــــم املتحـــــدة للحمايـــــة  -إاـــــار ق

وقـــــوة   (البوســـــنة واهلرســـــك)  وقـــــوة األمـــــم املتحـــــدة للحمايــــة (كرواتيــــا)
 –( ىهوريــــة مقــــدونيا اليو وســــال ية الســــابقة)للحمايــــة املتحــــدة  األمــــم
اابقـــــــاء علـــــــى الرتتيبـــــــات القائمـــــــة  يمـــــــا يتعلـــــــق جبميـــــــ  الشـــــــؤون  مـــــــ 

لتوجيـــــحمل وتســـــيا عمليـــــة األمــــم املتحـــــدة ق إقلـــــيم يو وســـــال يا  األخــــرى
 .السابقة

سـبتمد /أيلـول 11املـؤر  ( 3551) 519بـالقرار  - توسي  الوالية
مقرتحــات األمــني العــام بشــأن أنشــ ة القــوة   وا ــق ا لــس علــى 3551

 .391 يما يتصل بإزالة األلغام  وااعالم  والشراة املدنية
 (البوسـنة واهلرسـك)إعادة تأكيد واليـة قـوة األمـم املتحـدة للحمايـة 

  أذن ا لـس 3559مـارد /آذار 13املـؤر  ( 3559) 512بالقرار  -
  ىيـ  أ ـراد قـوة 3559يونيـحمل /حزيـران 11لألمني العـام بـأن ينقـل  قبـل 

أن تظـــل قـــوة األمـــم  (أ) :األمـــم املتحـــدة وموجوداهتـــا مـــن كرواتيـــا  وقـــرر
املتحــدة للحمايــة تـــؤد  بالكامــل املهـــام املتوخــاة ق تنفيـــذ اتفــا  وقـــف 

واالتفـــــــــــــا   3551مـــــــــــــارد /آذار 25املـــــــــــــدم ق  395إاــــــــــــال  النـــــــــــــار
________ 

 (.S/26470) 3551سبتمد /أيلول 21كما هو مبني  ق تقرير  املؤر   399
 29  الفقـــرات (S/1994/1067) 3551ســـبتمد /أيلـــول 39ق تقريـــر  املـــؤر   391

 .15و  12إىل  11  و 25إىل 
395 S/1994/367. 

بــني ىهوريــة   3551ديســمد /كــانون األول 2املــدم ق  391االقتصــاد 
ـــــــس األمـــــــن  ـــــــرارات جمل ـــــــ  ق ـــــــا والســـــــل ات الصـــــــربية احملليـــــــة وىي كرواتي

ــــ ذات ر إيصــــال املســــاعدة اانســــانية الدوليــــة إىل الصــــلة  وأن تظــــل تيس 
البوســــــــنة واهلرســــــــك عــــــــن اريــــــــق إقلــــــــيم كرواتيــــــــا إىل أن جيــــــــر  النقــــــــل 

ــــــة األمــــــم املتحــــــدة الســــــ الفعلــــــي تعادة الثقــــــة ق كرواتيــــــا أو حــــــ  لعملي
أن حتــــتفظ قــــوة األمـــــم ( ا)أيهمــــا أقــــراه  3559يونيــــحمل /حزيــــران 11

املتحدة للحماية  ياكل دعمهـا املوجـودة ق كرواتيـا  ـا ق ذلـك تشـغيل 
 .مقرها

 اإلنهاء

ــــــــــالقرار  ديســــــــــمد /كــــــــــانون األول  39املــــــــــؤر  ( 3559) 3113ب
سـاب  مـن امليثـا   إهنــاء  وجـب الفصـل المتصـر ا     قـرر ا لـس 3559

 والية قوة األمم املتحدة للحماية ق املوعد الـذ  يُقـدم  يـحمل األمـني العـام
إىل ا لس يفيد بإمتام نقل السل ة من قوة األمم املتحدة للحمايـة تقريرا  

إىل قـــــوة تنفيـــــذ متعـــــددة اجلنســـــيات  ووا ـــــق علـــــى الرتتيبـــــات الـــــواردة ق 
ر القــــوة واملقــــر مــــن قــــوة األمــــم األمــــني العــــام عــــن ســــحب عناصــــ تقريــــر

  مت نقــل 3559ديســمد /كـانون األول  21وق . عفــظ الســالم املتحـدة
الســـــــــــل ة مـــــــــــن قـــــــــــوة األمـــــــــــم املتحـــــــــــدة للحمايـــــــــــة إىل قـــــــــــوة التنفيـــــــــــذ 

 .اجلنسيات املتعددة

 عملية األمم المتحدة الستعادة الثقة في كرواتيا  - 33
 (3339) 383المنشأة عمالً بالقرار 

 اإلنشاء

  أحـــــاف 3559مـــــارد /آذار 13املـــــؤر  ( 3559) 513بـــــالقرار 
هـة مـن يثـل  املوج   3559مـارد /آذار 39بالرسالة املؤرخـة علما   ا لس

كرواتيـــا  يمـــا يتعلـــق بـــآراء حكومتـــحمل بشـــأن إنشـــاء عمليـــة األمـــم املتحـــدة 
 وجــــب متصـــر ا     وقـــرر ا لـــس 393عفـــظ الســـالم ق ىهوريـــة كرواتيـــا

مليثــا   إنشـاء عمليــة األمـم املتحــدة السـتعادة الثقــة الفصـل الســاب  مـن ا
ــــر األمــــني العــــامو قــــا   ق كرواتيــــا  تشــــرين  11لفــــرتة تنتهــــي ق  392لتقري

 .3559نو مد /الثاين

 الوالية والتكوين

ــــني ق القــــرار  ــــة (3559) 513كمــــا هــــو مب   تشــــمل واليــــة عملي
االضــ الع علــى ( أ: )األمــم املتحــدة الســتعادة الثقــة ق كرواتيــا مــا يلــي

 25 ـــو كامـــل باملهـــام املتوخـــاة ق اتفـــا  وقـــف إاـــال  النـــار املـــدم ق 
________ 

391 S/1994/1375. 
393 S/1995/206 11  الفقرة. 
392 S/1995/222  وCorr.1. 
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ه 391بـني ىهوريــة كرواتيـا والســل ات الصـربية احملليــة 3551مـارد /آذار
ديســمد /كـانون األول  2ملـؤر  ذ االتفـا  االقتصـاد  اتسـهيل تنفيـ( ا)

تسهيل تنفيذ ىي  قرارات جملس األمـن ذات الصـلةه  (ج)ه 3551391
املســــاعدة  عــــن اريــــق الرصــــد واابــــال   ق مراقبــــة انتقــــال األ ــــراد ( د)

العســـــكريني واملعـــــدات واامـــــدادات العســـــكرية واألســـــلحة عـــــد اعـــــدود 
ىهوريـــة البوســـنة واهلرســـك وبـــني ىهوريـــة  الدوليـــة بـــني ىهوريـــة كرواتيـــا و 

عند نقاف ( صربيا واجلبل األسود)كرواتيا وىهورية يو وسال يا االحتادية 
عبور اعدود الواقعة حتت مسؤولية عمليـة األمـم املتحـدة السـتعادة الثقـة 

تيســــا إيصــــال املعونــــة اانســــانية الدوليــــة إىل ىهوريــــة ( هـــــ)ق كرواتيــــاه 
رصــد ملريــد ( و)عــن اريــق أراضــي ىهوريــة كرواتيــاه  البوســنة واهلرســك 

 وتقـــرر(. 3552) 995للقـــرار و قـــا   هـــبحمل جزيـــرة بريفالكـــا مـــن الســـالح
 أن تكـــون عمليـــة األمـــم املتحـــدة الســـتعادة الثقـــة ق كرواتيـــا ترتيبـــا  أيضـــا  
لتهيئة الظروف املفضية إىل التوصل إىل تسوية عن اريق التفـاوأل  مؤقتا  

مة ااقليميــة جلمهوريــة كرواتيــا ويضــمن أمــن وحقــو   ــا يتســق مــ  الســال
ىيــ  ال وائــف الــيت تعــيش ق من قــة معينــة مــن ىهوريــة كرواتيــا  بغــع 

و ــدف . ل أ لبيــة أم أقليــة ق تلــك املن قــةكانــت تشــك   إذا النظــر عمــا
( 3559) 551االض الع باملهـام سـالفة الـذكر  وا ـق ا لـس  بـالقرار 

  على ترتيبات تنفيذ واليـة العمليـة علـى 3559 أبريل/نيسان 21املؤر  
أوصـــــى بـــــحمل األمـــــني  ملـــــا وو قـــــا  . 399النحـــــو الـــــذ  اقرتحـــــحمل األمـــــني العـــــام

 21املــــــؤر  ( 3559) 551  وملــــــا أذن بــــــحمل ا لــــــس ق قــــــرار  399العــــــام
  بلـل ا مـوع الكلـي للقـوام املـأذون بـحمل للعمليـة  ـو 3559أبريل /نيسان
 .جنديا   1 991

 إنهاء الوالية
  3559نو مد /تشرين الثاين 11املؤر  ( 3559) 3129قرار بال

ــــــا ق  ــــــة اســــــتعادة الثقــــــة ق كرواتي ــــــة عملي ــــــس انتهــــــاء والي   39قــــــرر ا ل
أو عنــدما يتخــذ ا لــس قــرارات بشــأن نشــر  3559ينــاير /الثــاين كــانون

قــــوة حفــــظ الســــالم االنتقاليــــة  وبشــــأن الفــــرتة الضــــرورية لنقــــل الســــل ة  
 .أقرا أيهما

ة األمم المتحدة لالنتشار الوقائي في جمهورية مقدونيا قو  - 17
 (3339) 389اليوغوسالفية السابقة المنشأة عمالً بالقرار 

 اإلنشاء
  3559مـــــــــــــــــارد /آذار 13املـــــــــــــــــؤر  ( 3559) 511بـــــــــــــــــالقرار 

ا لــــــــــس أن يســــــــــمي قــــــــــوة األمــــــــــم املتحــــــــــدة للحمايــــــــــة داخــــــــــل  قــــــــــرر
________ 

391 S/1994/367. 
391 S/1994/1375. 
 33  الفقـــــــرات S/1995/320) 3559أبريـــــــل /نيســـــــان 31ق تقريـــــــر  املـــــــؤر   399

 (.31 إىل
399 S/1995/320 25  الفقرة. 

ع ز  ألمــم املتحــدة للــو  مقــدونيا اليو وســال ية الســابقة باســم قــوة ا ىهوريــة
نـــو مد /تشـــرين الثـــاين 11الوقـــائي وأن تســـتمر واليتهـــا لفـــرتة تنتهـــي ق 

3559. 

 الوالية والتكوين

  ســـتكون مســـؤوليات قـــوة االنتشـــار 399لتوصـــية األمـــني العـــام و قـــا  
الوقــــائي وتكوينهــــا يا لــــة ملســــؤوليات وتكــــوين قــــوة اعمايــــة ق ىهوريــــة 

 .السابقةمقدونيا اليو وسال ية 

 تنفيذ الوالية

  3559نو مد /تشرين الثاين 11املؤر  ( 3559) 3129بالقرار 
ع الوقـائي لفـرتة تنتهـي ق ز  قرر ا لس متديد واليـة قـوة األمـم املتحـدة للـو  

 .3559مايو /أيار 11

 بعثة األمم المتحدة في البوسنة والهرسك  - 13
 (3339) 3799المنشأة عمالً بالقرار 

 اإلنشاء
ــــــــــالقرار  ديســــــــــمد /كــــــــــانون األول  23املــــــــــؤر  ( 3559) 3119ب

 391  وا ــق ا لــس علــى الرتتيبــات الــواردة ق تقريــر األمــني العــام3559
للشــــؤون  وقــــرر أن ينشــــئ قــــوة عمــــل الشــــراة الدوليــــة وأن ينشــــئ مكتبــــا  

بعثـــة األمـــم املتحـــدة ق البوســـنة ”لألمـــم املتحـــدة يســـميان تابعـــا   املدنيـــة
مـــن تـــارين نقـــل الســـل ة مـــن قـــوة األمـــم املتحـــدة ملـــدة ســـنة “ واهلرســـك

 .للحماية إىل قوة التنفيذ املتعددة اجلنسيات

 الوالية

مـن  33ُعهد إىل قوة عمل الشراة الدولية باملهام الـواردة ق املر ـق 
اتفـــا  الســـالم  وهـــي  مســـاعدة األاـــراف علـــى االضـــ الع  ســـؤولياهتا 

ألمـم املتحـدة للشـؤون املدنيـة وُعهد إىل مكتـب ا. املتعلقة بإنفاذ القانون
 .391باملسؤوليات الواردة ق تقرير األمني العام

 بعثة مراقبـي األمم المتحدة في جورجيا  - 11
 (3339) 898المنشأة عمالً بالقرار 

 اإلنشاء

  أنشـــأ 3551أ ســـ س /آا 21املـــؤر  ( 3551) 191بـــالقرار 
لتقريــــر األمــــني  و قــــا   ا لــــس بعثــــة األمــــم املتحــــدة للمراقبــــة ق جورجيــــا

________ 
399 S/1995/222 19  الفقرة. 
391 S/1995/1031. 
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ـــة لفـــرتة مـــدهتا. 395العـــام متـــدد  أال   ســـتة أهـــهر  علـــى وقـــد أنشـــئت البعث
بعــــد قيــــام جملــــس  ال  إ يومــــا   مــــا بعــــد واليتهــــا األصــــلية وهــــي تســــعون إىل

تقريــر األمــني العــام بشــأن مــا إذا كــان قــد اســتنادا  إىل  باستعراضــها األمــن
هتــــدف إىل أقامــــة حــــد  أو مل ظــــد  تقــــدم  ــــو تنفيــــذ التــــدابا الــــيت 

 .دائم سالم

 الوالية

: الواليـــــــــة التاليـــــــــة( 3551) 191للقــــــــرار و قـــــــــا   تكــــــــون للبعثـــــــــة 
يوليـحمل /متـوز 29التحقق من احرتام اتفا  وقف إاال  النار املـدم ق  (أ)

  مــــــ  االهتمــــــام بصــــــفة خاصــــــة باعالــــــة ق مدينــــــة ســــــوخوميه 3551
يبل ــــل بوقوعهـــــا التحقيــــق ق انتهاكـــــات وقــــف إاـــــال  النــــار الـــــيت  (ا)

تقــدا تقــارير إىل ( ج)وحماولــة حــل هــذ  اعــواد  مــ  األاــراف املعنيــةه 
األمــني العــام عــن تنفيــذ واليتهــا  ــا ق ذلــك  بصــفة خاصــة  انتهاكــات 

 .اتفا  وقف إاال  النار

 التكوين

عســكريا  بااضــا ة مراقبــا   11ســتتألف البعثــة مــن عــدد يصــل إىل 
وعــن . د األدىن الــالزم لــدعم البعثــةإىل مــوظفني يكــون عــددهم عنــد اعــ

اريــق رســالتني متبــادلتني بــني األمــني العــام ورئــيس جملــس األمــن  وو ــق 
وعلى البلدان املسـا،ة بالعناصـر  311على كبا املراقبني العسكريني للبعثة

 .313العسكرية للبعثة
 تنفيذ الوالية

ــ ن د ا لــس مــرات متتاليــة  بسلســلة مــد  خــالل الفــرتة املستعرضــة  ج 
  واليــة بعثــة مراقبـــي 311  وعلــى أســاد تقــارير األمــني العــام312القــرارات

________ 
395 S/26250  وAdd.1 . 191وقبــــــــل إنشــــــــاء البعثــــــــة  وا ــــــــق ا لــــــــس  بــــــــالقرار 

 3551أ ســــ س /آا 1  علــــى اقــــرتاح األمــــني العــــام  الــــوارد ق رســــالتحمل املؤرخــــة (3551)
(S/26254) ــــــق متقــــــدم يصــــــل قوامــــــحمل إىل ــــــدعو إىل إيفــــــاد  ري ــــــذ  ي مــــــن املــــــراقبني  31  ال

التــابعني لألمـــم املتحــدة إىل املن قـــة  بأســرع مـــا ميكــن  للبـــدء ق املســاعدة علـــى  العســكريني
  النــــار علــــى النحــــو املنصــــو  عليــــحمل ق اتفــــا  وقــــف التحقــــق مــــن االمتثــــال لوقــــف إاــــال

  علــى أن تنتهــي واليــة الفريــق ق  ضــون  ال ــة 3551يوليــحمل /متــوز 29النــار املــدم ق  إاــال 
 .أههر

311 S/26391  وS/26392. 
313 S/26405  وS/26406 ه وS/1994/23  وS/1994/24ه و S/1994/929 

 .S/1994/930 و
ـــــو مد /الثـــــاين تشـــــرين 1املـــــؤر  ( 3551) 113القـــــرارات  312  159   و3551ن

مــارد /آذار 1املــؤر  ( 3551) 513  و 3551ينــاير /الثــاين كــانون 13املــؤر  ( 3551)
املــــؤر  ( 3551) 519  و 3551يونيــــحمل /حزيــــران 11املــــؤر  ( 3551) 511   و3551

 551  و 3559ينـاير /الثاين كانون 32املؤر  ( 3559) 593  و 3551يوليحمل /متوز 23
 .3559مايو /أيار 32املؤر   (3559)

األمــم املتحــدة ق جورجيــا لفــرتات مؤقتــة إضــا ية  كانــت آخــر  ــرتة منهــا 
األحكـــام أيضـــا   واعتمـــد ا لـــس. 3559ينـــاير /كـــانون الثـــاين  32حـــ  
  3551نــو مد /تشـرين الثـاين 1املـؤر  ( 3551) 113بـالقرار : التاليـة
ينــــاير /كــــانون الثــــاين  13 لــــس عــــدم التمديــــد للبعثــــة إىل مــــا بعــــد قـــرر ا

ـــــــد   ال  إ 3551 ـــــــرا   م األمـــــــني العـــــــامإذا ق ـــــــإحراز تقري ـــــــد ب ـــــــس يفي إىل ا ل
ــــــدابا الراميــــــة إىل إقامــــــة ســــــالم دائــــــم  تقــــــدم أساســــــي باملــــــا  تنفيــــــذ الت

ـــــــأن   أو ـــــــة الســـــــالم ب ـــــــة أن ختـــــــدم عملي ـــــــة واليـــــــة البعث . مـــــــن هـــــــأن إاال
  قــــــــــــرر 3559مــــــــــــايو /أيــــــــــــار 32املــــــــــــؤر  ( 3559) 551 وبــــــــــــالقرار

متديـــد واليـــة البعثـــة علـــى أن يقـــوم ا لـــس باستعراضـــها ق حالـــة  ا لـــس
إجــــراء أ  تغيــــاات ق واليــــة قــــوة حفــــظ الســــالم التابعــــة لراب ــــة الــــدول 

 .املستقلة
  3551نــو مد / تشــرين الثــاين 1املــؤر  ( 3551) 113وبــالقرار 

   وا ق ا لس  مالحظا  م  القلق أن  311موعلى أساد تقرير األمني العا
سـبتمد /أيلـول 29إىل  39الت ورات العسكرية اليت جرت ق الفرتة مـن 

قــد ملــاوزت الواليــة األصــلية للبعثــة  علــى اســتمرار وجــود البعثــة  3551
د علـى ـــألف يـا ال يزيـ  علـى أن تتـ3551ينـاير /كـانون الثـاين 13ح  
مــــــــن مــــــــوظفي  دا  ــــــــــدد حمــــــــدود جة مــــــــراقبني عســــــــكريني مــــــــ  عـــــــــــــــــأس

ــــــــدعم ـــــــــومتث .ال ــــــــة املؤقتــ ــــــــل عليهــــــــا القــــــــرار ــــــــــلت الوالي ــــــــيت ن  113ة ال
مداومـــــــــة االتصـــــــــاالت مـــــــــ  كـــــــــال جـــــــــانيب ( أ: ) يمـــــــــا يلـــــــــي (3551)

رصـــــــد ( ا)والوحـــــــدات العســـــــكرية التابعـــــــة لالحتـــــــاد الروســـــــيه  النــــــــزاع
إىل أيــــة  ةـــــورة خاصــــــارة بصـــــارير إىل املقـــر  مــــ  ااهـوتقـــدا التقــــ اعالـــة

ـــم املتحــــل جبهــود األمــــت ــورات تتص ـــة إىل إجيــــدة الراميـ ـــوية ســــاد تسـ لمية ـ
 .املةــه

كــــــــانون  39ؤرخــــــــة وعقــــــــب النظــــــــر ق رســــــــالة األمــــــــني العــــــــام امل
كـانون   22املـؤر  ( 3551) 152  وبـالقرار 3551319ديسـمد /األول
ـــــس  مالحظـــــا  أن ـــــ3551ديســـــمد /األول دم حمل قـــــد ُأحـــــرز تقـــــ  أذن ا ل
  ق املفاوضات بني ال ر ني يا يدر نشر عدد إضاق مـن مراقبــي مشج  

األمــم املتحــدة العســكريني  بالنشــر التــدرجيي ملــراقبني عســكريني إضــا يني 
ومتثلـــت مهمـــة أولئـــك املـــراقبني . مراقبـــا   91ق البعثـــة يصـــل عـــددهم إىل 

 113العســـــــكريني ق االضـــــــ الع بالواليـــــــة املؤقتـــــــة احملـــــــددة ق القـــــــرار 
  وعلــى  ــو يســهم ق تنفيــذ ال ــر ني ألحكــام مــذكرة التفــاهم (3551)
 .3551319ديسمد /كانون األول  3ؤرخة امل

                                                                                                 
311 S/26646 و  S/1994/80  وAdd.1 و  S/1994/253و   S/1994/312  و
Add.1 و  S/1994/725و   S/1994/818 و Add.1 و  S/1995/10  وAdd.1  و
Add.2 و  S/1995/342. 

311 S/26646. 
319 S/26901. 
319 S/26875املر ق  . 
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د ا لـس   أيـ 3551319أبريل /نيسان 1ئاسي صادر ق وق بيان ر 
مواصــلة زيــادة عــدد أ ــراد البعثــة الــذين جيــر  نشــرهم إىل اعــد املنصــو  

إذا مــــا رأى  - عســــكريا  بــــا  مراق 99 -( 3551) 152عليــــحمل ق القــــرار 
 .311األمني العام أن الظروف على أرأل الواق  تسمح بذلك

 عة لمراقبي األمم المتحدة في جورجياالبعثة الموس  

عقــــــب التوقيــــــ  علــــــى اتفــــــا  وقــــــف إاــــــال  النــــــار والفصــــــل بــــــني 
ـــار 31  الـــذ  جـــرى ق موســـكو ق 315القـــوات   أذن 3551مـــايو /أي

  بزيــادة 3551يوليــحمل /متــوز 23املــؤر  ( 3551) 519ا لــس  بــالقرار 
م   عسكريا  مراقبا   319وام البعثة  حسب االقتضاء  إىل ما يصل إىل قح 

 .عدد مناسب من موظفي الدعم املدنيني
ـــة املوســـعة  يمـــا يلـــي ـــة البعث رصـــد تنفيـــذ ال ـــر ني ( أ: )ومتثلـــت والي

التابعة مراقبة عملية قوة حفظ السالم ( ا)لالتفا  والتحقق من ذلكه 
التحقـق  عـن اريـق ( ج)لراب ة الدول املستقلة ق إاار تنفيـذ االتفـا ه 

املراقبــة والــدوريات  مــن عــدم بقــاء القــوات ق املن قــة األمنيــة أو العــودة 
إليها  وعدم بقاء املعدات العسكرية الثقيلة ق املن قة األمنية أو إعادهتا 

ختزين املعدات العسـكرية رصد منااق ( د)إىل املن قة احملدودة السالحه 
الثقيلـــة املســـحوبة ق املن قـــة األمنيـــة واملن قـــة احملـــدودة الســـالح  وذلـــك 
بالتعـــاون مـــ  قـــوة حفـــظ الســـالم التابعـــة لراب ـــة الـــدول املســـتقلة حســـب 

رصـــــد انســـــحاا قـــــوات ىهوريـــــة جورجيـــــا مـــــن واد   ( هــــــ)االقتضـــــاءه 
ـــا  جورجيـــاه  ا دوريـــات تســـي( و)كـــودور  إىل مواقـــ  وراء حـــدود أخبازي

الـــــب أ  مـــــن بنـــــاء  علـــــى  التحقيـــــق  (ز)منتظمــــة ق واد  كـــــودور ه 
ال ر ني  أو ب لب من قوة حفظ السالم التابعة لراب ـة الـدول املسـتقلة  

ل عنهـــا أو املـــدعى أو  بـــادرة خاصـــة منهـــا  ق انتهاكـــات االتفـــا  املبل ـــ
كه بوقوعهـــا والعمـــل علـــى إجيـــاد حـــل هلـــذ  اعـــواد  أو املســـا،ة ق ذلـــ

تقدا تقارير منتظمة إىل األمني العام ضمن ن ـا  واليتهـا وخاصـة ( ح)
عـــن تنفيـــذ االتفـــا   وعـــن أ  انتهاكـــات تقـــ  وعـــن إجـــراءات التحقيـــق 

اابقاء ( ف)لةه ــــــــــل البعثة  و اها من الت ورات ذات الصب  بشأهنا من قح 
  قـوة حفـظ على االتصاالت الو يقة م  اـرق النــزاع كليهمـا والتعـاون مـ

ــــالس ـــدول املســ ـــــــالم التابعـــة لراب ـــة ال ــــتقلة واملسـ ة ق ظـــل وجودهـــا ق ا،ح ـ
 املن قــة ق هتيئــة الظــروف املفضــية إىل عــودة الالجئــني واملشــردين داخليــا  

 .عودة آمنة ومنظمة
________ 

319 S/PRST/1994/17. 
مـــن رئـــيس جملـــس األمـــن إىل موج هـــة  3551يونيـــحمل /حزيـــران 39برســـالة مؤرخـــة  311

  بعــد أن نظــروا ق تقريــر األمــني   أحــاف أعضــاء ا لــس علمــا  (S/1994/714)األمــني العــام 
باعتزامــــحمل القيــــام  كخ ــــوة أوىل وبالتشــــاور مــــ  ال ــــر ني  ( Add.1  و S/1994/529)العــــام 

كحــد أقصــى علــى النحــو الــذ  أذن بــحمل   مراقبــا   99بزيــادة عــدد مــراقيب البعثــة العســكريني إىل 
بأ كــار األمــني العــام  كــذلك أحــاف أعضــاء ا لــس علمــا  (. 3551) 152ا لــس ق قــرار  

وتقـــدير  ( 9  الفقـــرة S/1994/529/Add.1)املتعلقـــة بالواليـــة احملتملـــة للبعثـــة إذا مت توســـيعها 
 .املؤقت لقوام البعثة الذ  قد يلزم ألداء تلك املهمة

315 S/1994/583املر ق األول  . 

 الشرق األوسط

 هيئة األمم المتحدة لمراقبة الهدنة  - 19
 (3398) 97المنشأة عمالً بالقرار 

  واصـــل املراقبــــون 3559إىل عـــام  3551خـــالل الفـــرتة مـــن عــــام 
العســــكريون التــــابعون هليئــــة األمــــم املتحــــدة ملراقبــــة اهلدنــــة مســــاعدة قــــوة 

ـــــاملتحــــدة ملراقب األمــــم التفــــاقي و قــــا   ة  ــــع االهــــتباك والتعــــاون معهــــا ـ
  ومــــ  3591و  3591إاــــال  النــــار و ــــع االهــــتباك لعــــامي  وقــــف
و قــــــــا    3591ؤقتــــــــة ق لبنــــــــان املنشـــــــأة عــــــــام األمــــــــم املتحـــــــدة امل قـــــــوة

 .لصالحياهتا

 قوة األمم المتحدة لمراقبة فض االشتباك  - 19
 (3309) 997المنشأة عمالً بالقرار 

خـــالل الفـــرتة املستعرضـــة  واصـــلت قـــوة األمـــم املتحـــدة ملراقبـــة  ـــع 
ـــة  ـــة العربي ـــة بـــني إســـرائيل واجلمهوري االهـــتباك  املتمركـــزة علـــى خـــ  اهلدن

 .السورية  عملها بصفتها قوة  اصلة بني ال ر ني

 تنفيذ الوالية
بعـد النظـر ق تقـارير  351مد د جملـس األمـن واليـة القـوة سـت مـرات

مـــني العـــام ورئـــيس وعـــن اريـــق رســـائل متبادلـــة بـــني األ. 353األمـــني العـــام
وعلــى قائــد القــوة  352 ــق علــى البلــدان املســا،ة بقــواتجملــس األمــن  وو 
 .351عرضةخالل الفرتة املست

 قوة األمم المتحدة المؤقتة في لبنان المنشأة عمالً  - 19
 (3308) 919 و( 3308) 919بالقرارين 

خالل الفرتة املستعرضة  واصلت قوة األمم املتحدة املؤقتة ق لبنـان 
االض الع بواليتها املتمثلة ق التأكد من انسحاا القوات ااسرائيلية  

  ومســاعدة حكومــة لبنــان علــى ضــمان وإعــادة الســالم واألمــن الــدوليني
 .استعادة سل تها الفعلية ق املن قة

________ 
( 3551) 119   و3551و ــــماي/ارـــــأي 29ؤر  ـــامل( 3551) 111رارات ــالق 351

  3551مـايو /أيـار 29املؤر  ( 3551) 523  و 3551نو مد  /الثاين تشرين 25املؤر  
 11املــؤر  ( 3559) 559  و 3551نــو مد /الثـاين تشــرين 25املـؤر  ( 3551) 592و 

 .3559نو مد /الثاين تشرين 21املؤر  ( 3559) 3121  و 3559مايو /أيار
353 S/25809 و  S/26781 و  S/1994/587  وCorr.1و   S/1994/1311  

 .S/1995/952  و S/1995/398 و
352 S/26225 و  S/26226 ه وS/1995/1022 و  S/1995/1023. 
351 S/1994/1431  وS/1994/1432. 
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 تنفيذ الوالية
خـــالل الفـــرتة املستعرضـــة  وبعـــد النظـــر ق تقـــارير األمـــني العـــام عـــن 

  واليــــة القــــوة مــــرات 359ا لــــس  باختــــاذ  ســــتة قــــراراتمــــد د   351القــــوة
. 3559ينــاير /كــانون الثــاين 13متتاليــةه  يــث كــان آخــر متديــد حــ  

  359وعن اريق رسالتني متبادلتني بني األمني العام ورئـيس جملـس األمـن
 . ق على تغيا قائد القوةوو 

  3559يوليــــــحمل / متــــــوز 21املــــــؤر   359(3559) 3119وبــــــالقرار 
ــــذ  اقرتحــــحمل األمــــني  ــــى النحــــو ال ــــى تبســــي  القــــوة  عل وا ــــق ا لــــس عل

د بقــدرهتا ق املائــة  بــدون املســا 31  لتخفــيع قوامهــا بنســبة 351العــام
 .التشغيلية

  بعثة األمم المتحدة للمراقبة في العراق والكويت - 19
 (3333) 980المنشأة عمالً بالقرار 

واصــــلت بعثــــة األمــــم املتحــــدة للمراقبــــة ق العــــرا  والكويــــت رصــــد 
من قــة خــور عبــد اط واملن قــة املنـــزوعة الســالح بــني العــرا  والكويــت  

اعــــدود  وملراقبــــة أ  أعمــــال عدوانيــــة أو وذلــــك ملنــــ  عمليــــات انتهــــاك 
 .د األخرىـمن إقليم دولة ض ا  ــام  ا ان القــة حمتملة جيرى القيـــعدواني

 تنفيذ الوالية
  أجــرى 355(3553) 915وو قــا  للقـرار  خـالل الفــرتة املستعرضـة 

ا لــــس استعراضـــــات دوريــــة ملســـــألة إهنــــاء البعثـــــة أو اســــتمرارها وارائـــــق 
وبرسـائل موج هـة إىل األمـني . 211تقارير األمني العـامإىل  استنادا   عملها 

  واصــل أعضــاء ا لــس ااعــراا عــن 213العــام مــن رئــيس جملــس األمــن
________ 

351 S/25150  وAdd.1 و  S/26111 و  S/1994/62 و  S/1994/856  
 .S/1995/595  و S/1995/66 و

 511  و (3551) 159  و (3551) 192  و (3551) 111القـــــــــرارات  359
 (.3559) 3119   و(3559) 591  و (3551)

359 S/1995/217  وS/1995/218. 
قبــل اختــاذ ذلــك القــرار  وا ــق ا لــس علــى اعتــزام األمــني العــام  ــث إمكانيــات  359

ة وحتقيــق و ــورات ق جمــايل الصــيانة والــدعم الســوقي  علــى النحــو املشــار إليــحمل ق تبســي  القــو 
 (.S/1995/66) 3559يناير /الثاين كانون 21تقرير  املؤر  

351  S/1995/595 33  الفقرة. 
بعثــة األمـــم املتحـــدة للمراقبـــة ق الــذ  قـــرر بـــحمل جملـــس األمــن أنـــحمل ال ميكـــن إهنـــاء  355

قـرار آخـر مـن ا لـس وأنـحمل ينبغـي للمجلـس أن يسـتعرأل مسـألة بصـدور إال   العرا  والكويت
 .إهناء البعثة أو استمرارها وارائق عملها كل ستة ههور

211 S/25514 و  S/26520 و  S/1994/388 و  S/1994/1111  
 .S/1995/836  و S/1995/521 و

ــــل /نيســــان 31رســــائل مؤرخــــة  213  1  و 3551أكتــــوبر /األول تشــــرين 33و أبري
 تشــــــــرين 9و أبريــــــــل /نيســــــــان 31  و 3551أكتــــــــوبر /األول تشــــــــرين 9و أبريــــــــل /نيســــــــان

  و S/1994/1141  و S/1994/411   وS/26566   وS/25588) 3559أكتـــوبر /األول
S/1995/280و   S/1995/847.) 

وق رســـالة مؤرخـــة . تأييـــدهم لتوصـــية األمـــني العـــام باابقـــاء علـــى البعثـــة
ــــوبر /تشــــرين األول 9 موج هــــة إىل األمــــني العــــام مــــن رئــــيس  3559أكت

ا لـس اسـتعراأل املسـألة مـرة أخـرى ق موعـد  جملس األمن  قرر أعضـاء
مــني ومــن خــالل رســائل متبادلــة بــني األ. 3559أبريــل /نيســان 9أقصــا  

وعلـــى  212 ـــق علــى قائــد القــوة ق البعثــةالعــام ورئــيس جملــس األمــن  وو 
 .211البلدان املسا،ة بقوات خالل الفرتة املستعرضة

ــــــر /هــــــباف 9املــــــؤر  ( 3551) 119وبــــــالقرار  ــــــ3551 داي رر   ق
ون كــان  35و  31ا لــس  بعــد موا قتــحمل علــى تقريــر األمــني العــام املــؤر  

  توســي  صـــالحيات البعثــة لتشــمل القــدرة الـــيت 3551211ينــاير /الثــاين
االنتهاكـــــات ( أ) :متكنهـــــا مـــــن اختـــــاذ تـــــدابا ملنـــــ  أو معاجلـــــة مـــــا يلـــــي

االنتهاكــات ( ا)الــيت تُرتكــب ق املن قــة ا ــردة مــن الســالحه  الثانويــة
الــــيت ترتكـــــب علـــــى اعـــــدود بـــــني العــــرا  والكويـــــت  مـــــن قحبـــــل مـــــدنيني 

املشــــــــاكل الــــــــيت قـــــــــد تنشــــــــأ بســـــــــبب ( ج)ه رجــــــــال الشــــــــراة مـــــــــثال   أو
منشــآت عراقيــة ومــواانني عــراقيني ويتلكــات للعــراقيني ق املن قــة  وجــود

ا ردة من السالح على اجلانب الكوييت من اعدود الـيت جـرى ترسـيمها 
 .مؤخرا  

 مجلس األمن لجان -دال 

  أنشــأ ا لــس أربــ  3559إىل عــام  3551خــالل الفــرتة مــن عــام 
جلــــان جديــــدة تابعــــة لــــحمل لإلهــــراف علــــى تنفيــــذ التــــدابا املتخــــذة عمــــال  

ــــــواا 219بالفصــــــل الســــــاب  ضــــــد كــــــل مــــــن هــــــاييت   وحركــــــة االحتــــــاد ال
ــــام ألنغــــوال ــــا219  وروانــــدا219لالســــتقالل الت وخــــالل الفــــرتة . 211  وليدي

ـــــيت أنشـــــأها ا لـــــس مـــــن قبـــــل بشـــــأن مســـــألة  نفســـــها   ـــــإن اللجـــــان ال
ـــة بـــني العـــرا  والكويـــت  ويو وســـال يا الســـابقة   جنـــوا ـــا  واعال أ ريقي

ومــن بــني جلــان . واجلماهايــة العربيــة الليبيــة  والصــومال  واصــلت عملهــا
ا لـــــس البــــــالل جمموعهــــــا تســــــ  جلــــــان  مت إهنــــــاء جلنتــــــني خــــــالل الفــــــرتة 

 .215املستعرضة 

________ 
212 S/26735  وS/26736 ه وS/1995/885  وS/1995/886. 
211 S/26621  وS/26622. 
211 S/25123  وAdd.1. 
 .بشأن هاييت( 3551) 113بالقرار عمال   جملس األمن املنشأةجلنة  219
 .بشأن اعالة ق أنغوال( 3551) 191بالقرار عمال   جلنة جملس األمن املنشأة 219
 .بشأن رواندا( 3551) 531بالقرار عمال   جلنة جملس األمن املنشأة 219
 .بشأن ليديا( 3559) 519بالقرار عمال   جلنة جملس األمن املنشأة 211
بشــأن مســألة جنــوا ( 3599) 123بــالقرار عمــال   جلنــة جملــس األمــن املنشــأة 215

 .بشأن هاييت( 3551) 113بالقرار عمال   جملس األمن املنشأة ةوجلن  أ ريقيا
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 قضايا عامة

  أكـــد أعضـــاء ا لـــس  ق مـــذكرة مـــن 3559مـــارد /آذار 25ق 
 :  موا قتهم على املقرتحات التالية231الرئيس

ينبغـــــي إدخـــــال التحســـــينات التاليـــــة جلعـــــل إجـــــراءات جلـــــان ”
 :هفا ية اجلزاءات أكثر

ينبغــي التوســ  ق يارســة إصــدار البيانــات الصــحفية  ( أ )”
 اللجانه عقب جلسات

حالــــة الرســــائل الــــواردة ق  ينبغــــي تــــو ا القــــوائم عــــن (ا)”
  الـــيت تعــدها األمانـــة العامـــة  أل  “عــدم االعـــرتاأل”إاــار إجـــراء 

 و د ير ب ق اعصول على نسخة منهاه
ينبغـــــي أن تقـــــوم األمانـــــة العامـــــة  بصـــــورة منتظمــــــة   (ج)”

بإعداد قائمة جبمي  املقررات األخرى اليت تتخذها كل جلنة عاملة  
 وأن تو رها أل  و د ي لبهاه

م مــن ينبغـي أن تتضـمن مقدمــة التقريـر الســنو  املقـد   (د)”
جملــــس األمــــن إىل اجلمعيــــة العامــــة معلومــــات عــــن كــــل جلنــــة أكثــــر 

 ه233تتضمنحمل حاليا   يا
يقـدم إىل جملـس سـنويا   تقريـرا   ينبغي أن تعد كـل جلنـة (هـ)”

 بأنش ة كل جلنةه موجزا   األمن  ويتضمن بيانا  
بإعـــداد احملاضـــر املـــوجزة ينبغـــي بـــذل جهـــد للتعجيـــل  (و)”

 .لكل جلنة
ولتنفيـــــذ هـــــذ  التـــــدابا  يتعـــــني التقيـــــد بـــــااجراءات اعاليـــــة ”

 .جانلل  

وينبغــي أن تظـــل جلســـات جلـــان اجلـــزاءات مغلقـــة  كمـــا هـــو ”
اعـــال عليـــحمل انن  وينبغـــي أن يســـتمر توزيـــ  احملاضـــر املـــوجزة لتلـــك 

 .“للنسق القائمو قا   اجللسات
  أكد 232  وق مذكرة أخرى من الرئيس3559مايو /أيار 13وق 

 :أعضاء ا لس موا قتهم على املقرتح التايل
ينبغـــــي أن تتواصـــــل يارســـــة االســـــتماع إىل تعليقـــــات الـــــدول ”

واملنظمـــــات املعنيـــــة ق أ نـــــاء اجللســــــات املغلقـــــة للجـــــان اجلــــــزاءات 
خبصــو  القضــايا الناهــئة عــن تنفيــذ أنظمــة اجلــزاءات الــيت يفرضــها 

  وذلك م  احرتام ااجراءات القائمة اليت تتبعهـا هـذ  جملس األمن
 .“اللجان

________ 
231 S/1995/234. 
عندما صدرت هذ  املذكرة  مل يكن التقريـر السـنو  يتضـمن سـوى قائمـة بعـدد  233

 .ل السنةاالجتماعات اليت عقدهتا كل جلنة خال
232 S/1995/438. 

 لجنة مجلس األمن المنشأة عمالً بالقرار  - 3
 بشأن مسألة جنوب أفريقيا( 3300) 913

 اإلنهاء 

ت اللجنة اليت كانت قد أُنشئت عمال  خالل الفرتة املستعرضة  ُحل  
ــــــالقرار  ــــــى جنــــــوا ( 3599) 123ب عقــــــب  ــــــرأل حظــــــر أســــــلحة عل

 535  اختـذ جملـس األمـن القــرار 3551مـايو /أيـار 29وق . 231أ ريقيـا
ــــب    بعــــد أن(3551) حكومــــة متحــــدة ودميقراايــــة و ــــا ”بإقامــــة رح 

مـايو برئاسـة السـيد /أيـار 31مت تنصـيبها ق “ عنصرية ق جنـوا أ ريقيـا
وبــــذلك القـــرار  أهنــــى جملـــس األمــــن حظـــر األســــلحة . نيلســـون مانـــديال

مــن تــارين اختــاذ اعتبــارا   أ ريقيــا وقــرر حــل اللجنــةاملفــروأل علــى جنــوا 
 .القرار

 لجنة مجلس األمن المنشأة بموجب القرار  - 1
 بشأن الحالة بين العراق والكويت( 3337) 993

 تنفيذ الوالية

   ق(3551) 993اســـتمر وجـــود اللجنـــة املنشـــأة  وجـــب القـــرار 
 جــزاءات تــزامن مــ   ــرأل نظــام جــزاءات هــامل علــى العــرا  يتــألف مــن

   خـــــــالل الفـــــــرتة231حظـــــــر لألســـــــلحة ضـــــــال  عـــــــن  اقتصـــــــادية وماليـــــــة
 للمبـــــادم التوجيهيـــــة املعتمـــــدةو قـــــا   وقـــــدمت اللجنـــــة . 239املستعرضـــــة

ـــــس  حظـــــر  عـــــن تنفيـــــذتقريـــــرا   32  (3553) 911 وجـــــب قـــــرار ا ل
 .239األسلحة واجلزاءات ذات الصلة

ـــأبري/انـــــنيس 31وق  ـــبب   أذن ا لــس519  وبــالقرار 3559ل ـ ي  ــ
ة  ا يكفي لتو ا عائد  بلل ال يتجاوز ــة العراقيـــجات النف يـــالنف  واملنت

  يومــــا   51مــــن دوالرات الواليــــات املتحــــدة كــــل  واحــــدا   جمموعــــحمل بليونــــا  
وذلـــــــك لتلبيـــــــة االحتياجـــــــات اانســــــــانية للشـــــــعب العراقـــــــي وأل ــــــــراأل 

ي واملنتجـات وجعل القرار إمتام أ  صفقة لشراء النف  العراقـ. 239أخرى
ــــــــا   باعصــــــــول علــــــــى موا قــــــــة اللجنــــــــة املنشــــــــأة  النف يــــــــة العراقيــــــــة مرهون

ــــــــــــى الصــــــــــــفقة( 3551) 993القــــــــــــرار   وجــــــــــــب وأمــــــــــــر القــــــــــــرار . عل
________ 

 (.3599) 131القرار  231
أيضــا    يمــا يتعلــق بــاجلزاءات االقتصــادية واملاليــة   ــا يشــمل االســتثناءات  انظــر 231

  (3553) 919  و (3553) 919  و (3551) 991   و(3551) 999القـــــــــــــرارات 
 (.3552) 991 و

ملحق مرج   انظرلالاالع على معلومات تفصيلية عن إنشاء اللجنة وواليتها   239
 .  الفصل املامس3552-3515 للفرتةاملمارسات 

239 S/25442 و  S/25930 و  S/26430 و  S/26874و   S/1994/274 و  
S/1994/695و   S/1994/1027و   S/1994/1367و   S/1995/169 و  
S/1995/442و   S/1995/744 و  S/1995/992. 

 .1  الفقرة (3559) 519لالاالع على التفاصيل  انظر القرار  239
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برصــــــد عمليــــــات بيــــــ  الــــــنف  واملنتجــــــات النف يــــــة الــــــيت  أيضــــــا   اللجنــــــة
يومورتاليـك ومـن مينـاء  -العرا  عن اريق خ  أنابيب كركـوك  رهايصد  

ـــــل  ـــــنهم البكـــــر لتحمي ـــــك  ســـــاعدة مفتشـــــني مســـــتقلني يعي ـــــنف   وذل ال
 .العام األمني

  بأن (3559) 519وإضا ة إىل ذلك  أذن جملس األمن  بالقرار 
ُيص ــد ر إىل العــرا  مــا يلــزم مــن ق ــ  الغيــار واملعــدات األساســية للتشــغيل 

وجعـــــل القـــــرار إبـــــرام أ  . يومورتاليـــــك -املــــأمون ملـــــ  أنابيـــــب كركـــــوك 
علـــى أيضـــا    وا قـــة اللجنـــة  حيـــث ان بـــق ذلـــك نـــا  للتصـــدير مرهو  عقـــد

واُلــــــب . املعـــــامالت املاليــــــة لتلــــــك الصــــــادرات واألنشــــــ ة املتصــــــلة  ــــــا
اللجنـــــــــــة أن تضـــــــــــ   بتنســـــــــــيق و يـــــــــــق مـــــــــــ  األمـــــــــــني العـــــــــــام  مـــــــــــا  إىل
إجــراءات عاجلــة لتنفيــذ الرتتيبــات الــواردة ق  قــرات حمــددة مــن  مــن يلــزم

 .القرار
 يُنفــذ خــالل الفــرتة املشــمولة  ــذا مل( 3559) 519 أن القــرار إال  

 .231لالعرتاضات اليت أبداها العرا  امللحق  نظرا  
موج هـة إىل رئــيس  3559ديســمد /كـانون األول  9وبرسـالة مؤرخــة 

الــــب بنــــاء  علــــى    أحــــال رئــــيس اللجنــــة إىل ا لــــس 235جملــــس األمــــن
ـــحمل مـــن    مقرتحـــا  221ا لـــس ـــة لرصـــد صـــادرات العـــرا  وواردات انشـــاء آلي

 .درات املزدوجة الغرألالق
موج هة إىل رئيس جملس  3559أ س س /آا 29وبرسالة مؤرخة 

 25ئاســـــية املؤرخـــــة للمـــــذكرة الر و قـــــا   م رئـــــيس اللجنـــــة   قـــــد  223األمـــــن
ــــتقريــــرا    3559222مــــارد /آذار ز علــــى أنشــــ ة اللجنــــة خــــالل عــــام يرك 

 .3559وأوائل عام  3559

 لجنة مجلس األمن المنشأة عمالً بالقرار  - 9
 بشأن يوغوسالفيا السابقة( 3333) 019

 تنفيذ الوالية
اســـتمر خـــالل الفـــرتة املستعرضـــة وجـــود اللجنـــة الـــيت أُنشـــئت عمـــال  

ــــــيم ( 3553) 921بــــــالقرار  ــــــى إقل ــــــرأل حظــــــر لألســــــلحة عل عقــــــب  
  وبعــــــــــــد ذلــــــــــــك  عقــــــــــــب  ــــــــــــرأل نظــــــــــــام 221يو وســــــــــــال يا الســــــــــــابقة

صـــــــــربيا )ىهوريـــــــــة يو وســـــــــال يا االحتاديـــــــــة  للجـــــــــزاءات علـــــــــى هـــــــــامل
يــــــــــــــنل علــــــــــــــى جــــــــــــــزاءات اقتصــــــــــــــادية وماليــــــــــــــة ( األســــــــــــــود واجلبــــــــــــــل

________ 
لالاــالع علـــى التفاصـــيل  انظــر الرســـالتني املتبـــادلتني بــني األمـــني العـــام ورئـــيس  231

 (.S/1995/507 و S/1995/495)جملس األمن 
235 S/1995/1017. 
 .9  الفقرة (3553) 939القرار  221
223 S/1996/700. 
222 S/1995/234 كــل جلنــة   الـيت ذُكــر  يهــا أنــحمل ينبغـي أن تعــد  (هـــ)  الفقـرة الفرعيــة

 .بأنش ة كل جلنة موجزا   قدم إىل جملس األمن ويتضمن بيانا  يُ  سنويا   من جلان اجلزاءات تقريرا  
 (.3553) 931القرار  221

أهــــكال حظــــر أخــــرى مشلــــت املشــــاركة ق  ضــــال  عــــن   221ودبلوماســــية
املناســــــبات الرياضــــــية  والتعــــــاون العملــــــي والتقــــــا  واملبــــــادالت الثقا يــــــة 

 .229والزيارات
د   هـــــد  (3551) 121  وبـــــالقرار 3551أبريـــــل /نيســـــان 39وق 

ا لــس اجلــزاءات االقتصــادية واملاليــة املفروضــة علــى ىهوريــة يو وســال يا 
وُجعلــــت بعــــع االســــتثناءات مــــن اجلــــزاءات مرهونــــة  وا قــــة . االحتاديــــة

كــــذلك اُلــــب إىل . 229(3553) 921اللجنــــة املنشــــأة عمــــال  بــــالقرار 
مـة إىل اللجنة أن تقدم تقارير دورية إىل جملس األمن عن املعلومات املقد

اللجنة عن االنتهاكات املزعومة لقرارات ا لس ذات الصـلة  حتـدد  يهـا 
ل عـن قيامـحمل بتلـك االنتهاكـات مـن أهـخا  كان هوية مـن يُبلـقدر اام

وبــالقرار نفســحمل   ــرأل ا لــس جــزاءات . أو كيانــات   ــا يشــمل الســفن
 .اقتصادية على صرا البوسنة

  (3551) 111  وبـــــــــــــــالقرار 3551يونيـــــــــــــــحمل /حزيـــــــــــــــران 31وق 
( 3553) 921ا لـــــــــس أن اللجنـــــــــة املنشـــــــــأة عمـــــــــال  بـــــــــالقرار  أكـــــــــد
 همـــــــــة دراســـــــــة البـــــــــات املســـــــــاعدة  وجـــــــــب أحكـــــــــام املـــــــــادة  موكلـــــــــة

ـــــ. امليثـــــا  مـــــن 91 ب ا لـــــس بقيـــــام اللجنـــــة بإنشـــــاء  ريـــــق عامـــــل ورح 
تلــك ال لبــات  ودعــا اللجنــة إىل أن تقــدم  عنــد إكماهلــا دراســة  لدراســة

ىل رئـــيس جملـــس األمـــن مـــن أجـــل اختـــاذ ااجـــراء كــل الـــب  توصـــيات إ
 .الالزم

   ـــرأل (3551) 512  وبـــالقرار 3551ســـبتمد /أيلـــول 21وق 
ملميـــد لألصـــول وحظـــر  ضـــال  عـــن  اقتصـــادية إضـــا ية  ا لـــس جـــزاءات

وُجعلـــت بعـــع االســـتثناءات مـــن . للســـفر  ضـــد قـــوات صـــرا البوســـنة
 921بــــــــــالقرار اجلــــــــــزاءات مرهونــــــــــة  وا قــــــــــة اللجنــــــــــة املنشــــــــــأة عمــــــــــال  

ـــــب إىل اللجنـــــة أن تضـــــ  قائمـــــة مســـــتكملة . 229(3553) كـــــذلك اُل
باألهخا  الذين تن بق عليهم املعايا احملددة لفـرأل اجلـزاءات املتعلقـة 

 .بالسفر وأن حتتفظ بتلك القائمة
 511أوقـــــــف ا لـــــــس  بـــــــالقرار  3551ســـــــبتمد /أيلـــــــول 21وق 

املناســبات الرياضــية    تــدابا اعظــر املفروضــة علــى املشــاركة ق(3551)
واملبادالت الثقا ية وكذلك اجلزاءات االقتصادية املتصلة بتشغيل اائرات 

وعب ارات معينة
 921كما دعا ا لس اللجنة املنشأة عمـال  بـالقرار . 221

________ 
لالاــالع علــى معلومـــات تفصــيلية عـــن تلــك التــدابا   ـــا يشــمل االســـتثناءات  221

 (.3552) 919  و (3552) 991  و (3552) 999منها  انظر القرارات 
علـــى مزيـــد مـــن التفاصـــيل عـــن إنشـــاء اللجنـــة وواليتهـــا  انظـــر ملحـــق  لالاـــالع 229

 .  الفصل املامس3552-3515 للفرتةمرج  املمارسات 
  21   و(ج)إىل ( أ) 22  و 39  الفقـــــــــرات (3551) 121انظـــــــــر القـــــــــرار  229

 .21  و 29 و
 .39   و31  و (ا)‘ 2’ 9  الفقرات (3551) 512انظر القرار  229
يـــوم  مث ُمـــد د  خـــالل الفـــرتة املستعرضـــة   311ليـــة مـــدهتا كـــان الوقـــف لفـــرتة أو   221

 3139  و   ( 3559 ) 3111   و  ( 3559 ) 511   و  (3559) 591بــالقرارات 
(3559.) 
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ـــــ( 3553) ـــــل نظرهـــــا ق إىل اعتمـــــاد إجـــــراءات مبس   ة ومناســـــبة لتعجي
خاصة ال لبـات املقدمـة  ال لبات املتصلة باملساعدة اانسانية املشروعة 

ـــة الصـــليب  مـــن مفـــوأل األمـــم املتحـــدة الســـامي لشـــؤون الالجئـــني وجلن
 .األ ر الدولية

ــــة    وبنــــاء  3559و  3551وق عــــامي  ــــى توصــــيات مــــن اللجن عل
ــــبش ــــ  ق225أن املوضـــوعــ ــــرر ا لـــس  بالقراريـ  552و ( 3551) 599ن ـ
االقتصــــادية   علــــى التــــوايل  اســــتثناءات مؤقتــــة مــــن اجلــــزاءات (3559)

ق أيضـا    وقـرر ا لـس. 211املفروضة على ىهورية يو وسال يا االحتادية
القـــــرار األخـــــا  الـــــذ  قضـــــى بالســـــماح لســـــفن ىهوريـــــة يو وســـــال يا 

د أهوسة هبكة البوابات اعديدية األوىل علـى الضـفة االحتادية باملرور عح 
ات بكة البوابـــــــــــــــاليســـــرى لنهــــــر الـــــدانوا إىل حــــــني إصــــــالح أهوســـــة ه

حمل ينبغـي لـرئيس اللجنـة أن ــ  هر  أنـــفة اليمإ للنـــدية األوىل على الضـــاعدي
ظيل إىل ا لس  بعد التشاور م  أعضاء اللجنة  األدلة اليت تثبت وقوع 

كذلك أكد القـرار أن . ســل تلك السفن لقرارات ا لب  أ  انتهاك من قح 
ــــــاس ــــــتااد ىهوريـــــة يو وسـ ـــــــال يا االحتاديـ ــــــوازم الضة لل ــــــــ ــــــرورية اصــ الح ــ

 .ةـــون  وا قة اللجنــة مرهـــاألهوس
وعقــب توقيــ  كــل مــن ىهوريــة البوســنة واهلرســك وىهوريــة كرواتيــا 
وىهوريـــــة يو وســـــال يا االحتاديـــــة بـــــاألحرف األوىل علـــــى اااـــــار العـــــام 

تشـــــــرين  23ق ( “اتفـــــــا  الســـــــالم”)للســـــــالم ق البوســـــــنة واهلرســـــــك 
ق دايتـــون  بأوهـــايو  يـــا هـــك ل اتفـــا  األاـــراف  3559نـــو مد /الثـــاين

 22علــــى التوقيــــ  الرمســــي علــــى اتفــــا  الســــالم  قــــرر جملــــس األمــــن  ق 
  إهنـــاء حظـــر (3559) 3123  بـــالقرار 3559نـــو مد /تشـــرين الثـــاين

ف جلمهوريـــــة يو وســـــال يا األســــلحة العـــــام املفــــروأل علـــــى الـــــدول املل ــــ
ـــــة  وجـــــب القـــــرار  ـــــى (3553) 931االحتادي   ابقـــــا  جلـــــدول ينفـــــذ عل

  (3559) 3122القــرار أيضــا   وق اليــوم نفســحمل  اختــذ ا لــس. مراحــل
 ال  إ ق بحمل اجلزاءات املفروضة على ىهورية يو وسال يا االحتاديةهالذ  عل  

حمل أبقى على اجلزاءات على حزا صرا البوسـنة قائمـة إىل حـني و ـاء ـــ  أن
 .اعزا بالتزاماتحمل
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 تنفيذ الوالية 
خــالل الفــرتة املستعرضــة اســتمر وجــود اللجنــة املنشــأة عمــال  بــالقرار 

وكـــــذلك ق الوقــــــت نفســــــحمل اجلـــــزاءات املفروضــــــة علــــــى ( 3552) 911
مــــن حظــــر علــــى توريــــد اجلماهايــــة العربيــــة الليبيــــة  الــــيت كانــــت تتكــــون 

________ 
مـــايو /أيـــار 1 و 3551ديســـمد /األول كـــانون 31انظـــر الرســـالتني املـــؤرختني  225
 S/1994/1418)اللجنـة   على التوايل  املـوجهتني إىل رئـيس جملـس األمـن مـن رئـيس 3559

 (.S/1995/372و 
  مسـح ا لـس بتصـدير اللقـاح املضـاد لـداء الـد تايا مـن (3551) 599بـالقرار  211

 .االحتادية ىهورية يو وسال يا

األســـــلحة بااضـــــا ة إىل جـــــزاءات متعلقـــــة بـــــال اان والســـــفر وجـــــزاءات 
ـــــ  جملـــــس 3551نـــــو مد /تشـــــرين الثـــــاين 33وق . 213دبلوماســـــية   وس 

  ن ـا  نظـام اجلـزاءات ليشـمل جـزاءات (3551) 111 األمن  بالقرار
علـــى توريـــد املعـــدات  إضــا ية متعلقـــة بـــال اان  وجـــزاءات ماليــة  وحظـــرا  

وأوعـــز جملـــس األمـــن إىل . ســـتخدمة ق تصـــفية الـــنف  ونقلـــحمل وتصـــدير امل
بــأن تضــ  بســرعة مبــادم ( 3552) 911اللجنــة املنشــأة عمــال  بــالقرار 

  وأن (3551) 111توجيهيــة لتنفيــذ األحكــام ذات الصــلة مــن القــرار 
ـــتعـــد   ل  حســـب االقتضـــاء  املبـــادم التوجيهيـــة لتنفيـــذ األحكـــام ل وتكم 

  وخباصـــة الفقـــرة املتعلقـــة بعـــدم (3552) 911القـــرار ذات الصـــلة مـــن 
إىل اللجنــــة أيضــــا   هــــدوعُ . تــــو ا األســــلحة واملعــــدات واملــــدة العســــكرية

 91ألحكــام املــادة   ــث البــات املســاعدة احملتمــل ورودهــا ابقــا    همــة
مــــن امليثــــا  وتقــــدا توصــــيات إىل رئــــيس جملــــس األمــــن الختــــاذ ااجــــراء 

 .املالئم

  الب جملس األمن إىل األمـني العـام 3551ق عام وق مناسبتني 
إبـــــال  اللجنـــــة بـــــالرحالت اجلويـــــة الـــــيت قـــــام  ـــــا إىل اجلماهايـــــة العربيـــــة 

   ريــق أو منهــا  ريــق االســت الع التــاب  لألمــني العــام  والحقــا   212الليبيــة
اجلـــزاءات  مـــن مراقبــــي األمـــم املتحـــدة لق ـــاع أوزو  وكال،ـــا كـــان معفيـــا  

 . اناملتعلقة بال ا 
موج هــــــة إىل  3559ديســــــمد /كــــــانون األول  25وبرســــــالة مؤرخــــــة 
ئاســــية للمــــذكرة الر و قــــا   م رئــــيس اللجنــــة   قــــد  211رئــــيس جملــــس األمــــن

عـن أنشـ ة اللجنـة منـذ بدايـة تقريرا   3559211 مارد/آذار 25املؤرخة 
 .ذلك العام
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اســــــتمر خــــــالل الفــــــرتة املستعرضــــــة وجــــــود اللجنــــــة املنشــــــأة عمــــــال  
 ـــرأل حظــر علـــى توريــد األســـلحة إىل  بعــد 219(3552) 993 بــالقرار

 .219الصومال

________ 
لالاــالع علــى مزيــد مــن التفاصــيل بشــأن إنشــاء اللجنــة وواليتهــا  انظــر ملحــق  213

 .   الفصل املامس3552-3515مرج  املمارسات للفرتة 
 (.3551) 539و ( 3551) 531انظر القرارين  212
211 S/1996/2. 
211 S/1995/234 تقريـرا   معنية بـاجلزاءات كر  يها أنحمل ينبغي أن تعد كل جلنة  اليت ُذ

 .تهابأنش  موجزا   م إىل جملس األمن  يتضمن بيانا  يقد  سنويا  
 (.3552) 911القرار   219
لالاــالع علــى مزيــد مــن التفاصــيل بشــأن إنشــاء اللجنــة وواليتهــا  انظــر ملحــق   219

 .  الفصل املامس3552-3515مرج  املمارسات للفرتة 



 المجلد األول – 3339-3339ملحق  –مرجع ممارسات مجلس األمن  319
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 اإلنشاء والوالية 

ـــــران 39ق  ـــــحمل /حزي ـــــالقرار 3551يوني  ـــــرأل   (3551) 113  وب
ق هـاييت  حظـرا  علـى توريـد “ سل ات األمر الواقـ ” ا لس  مستهد ا  

أن أيضـا   وقرر ا لس. األسلحة وجزاءات مالية وجزاءات متعلقة بالنف 
مــن نظامــحمل الـداخلي املؤقــت  جلنـة تابعــة  لــس  21للمـادة و قــا   ينشـئ 

ة األمــــن  تتــــألف مــــن ىيــــ  أعضــــاء ا لــــس  لالضــــ الع باملهــــام التاليــــ
( أ: )ا لس عن عملها مشفوعة  الحظاهتا وتوصياهتا وتقدا تقارير إىل

دراســة التقــارير املقدمــة مــن الــدول عــن التــدابا الــيت هــرعت  يهــا للو ــاء 
اعصـول مـن ىيـ  الـدول علـى مزيـد ( ا)بالتزاماهتا املتعلقة بـاجلزاءاته 

يــــذ القــــرار مــــن املعلومــــات بشــــأن التــــدابا الــــيت اختــــذهتا  يمــــا يتعلــــق بتنف
ــ( ج)بفعاليــةه  حمل الــدول انتباههــا إليهــا بشــأن النظــر ق أ  معلومــات توج 

انتهاكات التدابا املفروضة  وجب هذا القرار والتوصية بالتدابا املالئمة 
واردات الـنف  واملنتجـات  النظر ق البات املوا قة على( د)للرد عليهاه 

الصـلة  للحكـم ذ و قـا   يةالنف ية لتلبية االحتياجات اانسـانية األساسـ
تقــدا تقــارير دوريــة إىل ( هــ)مـن القــرار  والبــت  يهـا علــى وجــحمل الســرعةه 

املعلومـــات املقدمـــة إليهـــا  يمـــا يتعلـــق باالنتهاكـــات املزعومـــة  ا لـــس عـــن
القــــــــــــرار  حتــــــــــــدد  كلمــــــــــــا أمكــــــــــــن  األهــــــــــــخا  احملتملــــــــــــني أو  هلــــــــــــذا

لوعهم ـــــاء عـن ضــــــرد أنبـــــت فن  اليتــــملة   ا ق ذلك الســــاحملت الكيانات
ــــه ق إعـــالن مبـــادم توجيهيـــة لتيســـا تنفيـــذ هـــذا ( و)ذ  االنتهاكـــاته ـ

 . القرار

 تنفيذ الوالية ت

عقـــب توقيـــ  اتفـــا  جزيـــرة  فرنـــرز بـــني رئـــيس هـــاييت والقائـــد العـــام 
هـــاييت  وإقـــرار وهـــغل منصـــب رئـــيس وزراء هـــاييت   للقـــوات املســـلحة ق

ــــــس األمــــــن   193  بــــــالقرار 3551 أ ســــــ س/ آا 29ق  عل ــــــق جمل
تشـــــــــــــرين  31وق .   اجلـــــــــــــزاءات املفروضـــــــــــــة علـــــــــــــى هـــــــــــــاييت(3551)

ــــــوبر /األول   (3551) 191  اختــــــذ جملــــــس األمــــــن القــــــرار 3551أكت
ــــذ  ــــف  ســــن  يالحــــظ  يــــحمل أن ال الســــل ات العســــكرية ق هــــاييت مل ت
وقـــــــرر . لغـــــــى تعليـــــــق اجلـــــــزاءاتوبالتـــــــايل أُ  زباتفـــــــا  جزيـــــــرة  فرنـــــــر  نيـــــــة

 113أن تكـــــــــــون للجنـــــــــــة املنشـــــــــــأة عمـــــــــــال  بـــــــــــالقرار  أيضـــــــــــا   ا لـــــــــــس
اســتثناءات مــن اجلــزاءات املاليــة  ومــن  اهــا مــن  ســل ة مــنح (3551)

حـــاالت اعظـــر علـــى أســـاد كـــل حالـــة علـــى حـــدة  وجـــب إجـــراء عـــدم 
الـــــب الـــــرئيس أريســـــتيد أو رئـــــيس وزراء هـــــاييت بنـــــاء  علـــــى  االعـــــرتاأل 

 . مالفال

   ـرأل ا لـس (3551) 539وبـالقرار   3551مـايو /أيار 9وق 
هـــاييت  تتكـــون مـــن جـــزاءات اقتصـــادية  وجـــزاءات  تـــدابا إضـــا ية علـــى

  (باســتثناء رحــالت املســا رين اجلويــة التجاريــة املعتــادة)متعلقــة بــال اان 
. املعـــايا الـــواردة ق القـــراراســـتنادا  إىل  وحظ ـــر ســـفر علـــى أ ـــراد ظـــددون

ـــــالقرار أن تضـــــ ل  اأيضـــــا   وقـــــرر ا لـــــس  113للجنـــــة املنشـــــأة عمـــــال  ب
 113باملهـــام التاليـــة بااضـــا ة إىل املهـــام الـــواردة ق القـــرارين ( 3551)
االحتفــاظ بقائمــة مســتكملة  تســتند  (أ(: )3551) 191و ( 3551)

إىل املعلومــــــــات املقدمــــــــة مــــــــن الــــــــدول واملنظمــــــــات ااقليميــــــــة  بأمســــــــاء 
تقـــارير املقدمـــة مـــن دراســـة ال (ا)األهـــخا  املاضـــعني عظ ـــر الســـفره 

( 3551) 539الـــــــدول بشـــــــأن التـــــــدابا الـــــــيت اختـــــــذهتا لتنفيـــــــذ القـــــــرار 
التمــاد املزيــد مــن املعلومــات مــن ( ج)والقــرارات الســابقة ذات الصــلةه 

الدول كا ة  وال سيما الدول ا اورة  بشأن ااجراءات اليت اختذهتا  يما 
القــرار والقــرارات الســابقة  ال للتــدابا الــواردة ق هــذايتعلــق بالتنفيــذ الفع ــ

النظر ق أية معلومـات تنهيهـا الـدول إليهـا  يمـا يتعلـق  (د)ذات الصلةه 
م ق ذلــــك الســــيا   توصــــيات إىل بانتهاكــــات هــــذ  التــــدابا  وأن تقــــد  

علـــــى  تقـــــدا توصـــــيات ردا   (هــــــ)بل زيـــــادة  عاليتهـــــاه ا لـــــس بشـــــأن ُســـــ
م إىل األمني العـام لـتعم م انتهاكات هذ  التدابا وتقدا معلومات بانتظا

ـــدول األعضـــاءه  النظـــر والبـــت بســـرعة ق أ  الـــب تقدمـــحمل ( و)علـــى ال
الـــدول للموا قـــة علـــى الــــرحالت اجلويـــة أو عمليـــات الـــدخول املســــتثناة 

ــــادم التوجيهيــــة املشــــار ( ز)جــــزاءات ال ــــاان والســــفره  مــــن تعــــديل املب
با الــــــواردة لتأخــــــذ ق االعتبــــــار التــــــدا( 3551) 113ق القــــــرار  إليهــــــا

ــــــات للحصــــــول  قــــــد م مــــــندراســــــة مــــــا قــــــد يُ  (ح)هــــــذا القــــــراره  ق الب
ميثـــــــــا  األمـــــــــم  مـــــــــن 91املســـــــــاعدة  وجـــــــــب أحكـــــــــام املـــــــــادة  علـــــــــى

وتقـــدا توصـــيات إىل رئـــيس جملـــس األمـــن الختـــاذ ااجـــراءات  املتحـــدة 
 . املناسبة

 اإلنهاء
  (3551) 511  وبـــــــــــــــالقرار 3551ســـــــــــــــبتمد /أيلـــــــــــــــول 25ق 

اء اجلــــــزاءات املفروضــــــة علـــــــى هــــــاييت وحــــــل اللجنـــــــة ـــــــــإهنس ــــــــا ل قــــــرر
ـــــعم املنشــــأة  13/11 الســــاعة مــــناعتبــــارا    (3551) 113ال  بــــالقرار ــ

تيد ــــــــس أريســــــايل لعـــودة الرئيــــــوم التــــــرقي ق اليــــــاسي الشــــــبالتوقيـــت القي
 .يتــــهاي إىل
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 اإلنشاء والوالية

 191  وبــــــاجلزء بــــــاء مــــــن القــــــرار 3551ســــــبتمد /أيلــــــول 39ق 
علـــى توريـــد األســـلحة وجـــزاءات حظـــرا      ـــرأل جملـــس األمـــن(3551)

ــــام ألنغــــوال ــــواا لالســــتقالل الت ــــى االحتــــاد ال وقــــرر . متعلقــــة بــــالنف  عل
ـــــــــس نظامـــــــــحمل مـــــــــن  21للمـــــــــادة و قـــــــــا   أن ينشـــــــــئ أيضـــــــــا   األمـــــــــن جمل

ـــــــداخلي ـــــــت  جلنـــــــة تابعـــــــة  لـــــــس األمـــــــن  تتـــــــألف مـــــــن ىيـــــــ   ال املؤق
ــــر عــــن أعضــــاء ــــة وتقــــدا تقري ــــام باملهــــام التالي أعماهلــــا إىل  ا لــــس  للقي
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ـــب إىل ( أ: )مـــ  مالحظاهتـــا وتوصـــياهتا ا لـــس  حـــل التقـــارير الـــيت اُل
ـــــول  ـــــدول تقـــــدميها   ل ـــــ  ال إىل  3551أكتـــــوبر /تشـــــرين األول 39ىي

اختذهتا للو اء بالتزاماهتا املتعلقة باجلزاءات    عن التدابا اليتاألمني العام
ـــة ( ا)املفروضـــة علـــى االحتـــاد الـــواا لالســـتقالل التـــام ألنغـــواله  م الب

ىيـــــ  الـــــدول  علومـــــات بشـــــأن ااجـــــراءات الـــــيت تتخـــــذها بغيـــــة تنفيـــــذ 
النظر ق املعلومـات الـيت تبلغهـا الـدول  ـا بشـأن  (ج)اجلزاءات بفعاليةه 

تقـــدا ( د)نتهاكــات اجلـــزاءات والتوصـــية بالتـــدابا املناســبة للـــرد عليهـــاه ا
تقـارير دوريـة إىل ا لـس عـن املعلومــات املقدمـة إليهـا بشـأن االنتهاكــات 
املزعومـــة للجـــزاءات  مـــ  القيــــام عنـــد اامكـــان بتحديـــد األهــــخا  أو 
الكيانــــــــات   ــــــــا ق ذلــــــــك الســــــــفن  الــــــــيت يفــــــــاد باهــــــــرتاكها ق تلــــــــك 

إعـالن املبــادم التوجيهيــة الـيت قــد تلـزم لتســهيل تنفيــذ  (هـــ)اته االنتهاكـ
 .اجلزاءات

 تنفيذ الوالية 

  حــــــث (3551) 512  وبــــــالقرار 3551يونيــــــحمل /حزيـــــران 11ق 
ا لس  ق ىلـة أمـور  الـدولتني ا ـاورتني اللتـني مل تسـتجيبا حـ  ذلـك 

عمال  بالقرار اعني استجابة جوهرية لل لبات املقدمة من اللجنة املنشأة 
للحصول على املعلومـات الالزمـة املتعلقـة باالنتهاكـات ( 3551) 191

 والب. املزعومة للجزاءات  على أن تستجيبا لتلك ال لبات على الفور
يوليـــــحمل /متـــــوز 39  ق موعـــــد أقصـــــا  مـــــن اللجنـــــة أن تقـــــدم تقريـــــرا  أيضـــــا  
   بشـــأن االمتثـــال لنظـــام اجلـــزاءات  وخاصـــة بشـــأن االنتهاكـــات3551

وقـــدمت . احملتملـــة لـــذلك النظـــام مـــن جانـــب هـــاتني الـــدولتني ا ـــاورتني
حمل ق ووج  . 219(3551) 512من القرار  1اللجنة تقريرها عمال  بالفقرة 

بيـــــان رئاســـــي الحـــــق تـــــذكا يا ـــــل إىل الـــــدول املعنيـــــة بالتزاماهتـــــا ملــــــا  
 .211اللجنة
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 اإلنشاء والوالية 
  (3551) 531  وباجلزء باء من القرار 3551مايو /أيار 39ق 

 وقـرر ا لــس. علـى توريــد األسـلحة إىل روانــداحظــرا    ـرأل جملــس األمـن
نظامحمل الداخلي املؤقت  جلنة تابعة  من 21للمادة و قا   أن ينشئ أيضا  

لالض الع باملهام التالية  لس األمن  تتألف من ىي  أعضاء ا لس  
( أ: ) الحظاهتـا وتوصـياهتا وتقدا تقرير عن أعماهلا إىل ا لس مشفوعا  

أن تلتمس من ىي  الدول معلومات عن ااجراءات الـيت اختـذهتا بشـأن 
أن تنظــر ق أيـــة معلومـــات ( ا)ال عظــر توريـــد األســـلحةه التنفيــذ الفع ـــ

تعرضها عليها الدول بشأن انتهاكات اعظر  وأن تقدم ق هذا السـيا  
أن ( ج)توصــيات إىل ا لــس عــن ال ــر  الكفيلــة بزيــادة  عاليــة اعظــره 

________ 
219 S/1994/825 . 
211 S/PRST/1994/45. 

ــــى انتهاكــــات اعظــــر وأن تقــــدم  توصــــي باختــــاذ التــــدابا املناســــبة ردا   عل
م إىل األمــــني العــــام للتوزيــــ  العــــام علــــى الــــدول معلومــــات بشــــكل منــــتظ

 . األعضاء
 تنفيذ الوالية 

  دعــا ا لــس  3559215أبريــل /نيســان 29رئاســي مــؤر   ق بيــان
ق ىلة أمور  الدول واملنظمات اليت لديها معلومات عن نقل األسلحة 

للقـــرار انتهاكـــا   إىل الـــدول ا ـــاورة لروانـــدا بغـــرأل اســـتخدامها ق روانـــدا
أن حتيـــــل تلـــــك املعلومـــــات إىل اللجنـــــة املنشـــــأة عمـــــال  ( 3551) 531

  والـــــــــــب إىل اللجنـــــــــــة أن تنظـــــــــــر ق تلـــــــــــك (3551) 531بـــــــــــالقرار 
وق . عنهـــا إىل ا لـــستقريـــرا   علـــى ســـبيل األولويـــة وأن تقـــدم املعلومـــات

ـــــــــالقرار 3559يوليـــــــــحمل /متـــــــــوز 39   (3559) 3119  قـــــــــرر ا لـــــــــس ب
الــب يقــد م إىل اللجنــة املنشــأة عمــال  بنــاء  علــى  بتزويــد روانــدا  الســماح
وبـــإذن منهـــا  بكميــات مناســـبة مـــن املتفجـــرات ( 3551) 531بــالقرار 
ــــة  صــــل حصــــرا  الــــيت ختُ  لالســــتخدام ق الــــدامط اانســــانية القائمــــة ازال
 .األلغام

ــــاجلزء بــــاء مــــن القــــرار 3559أ ســــ س /آا 39وق   3133  وب
حظــــــر توريــــــد    اســــــتثإ جملــــــس األمــــــن حكومــــــة روانــــــدا مــــــن(3559)

األســـــلحة  بينمـــــا أكـــــد اســـــتمرار ان بـــــا  اعظـــــر علـــــى الكيانـــــات  ـــــا 
اعكوميـة ق روانــدا أو الكيانــات املوجــودة ق الـدول ا ــاورة لروانــدا الــيت 

وقـرر ا لـس أن . ر ا حتو ل األسلحة إىل كيانات  ا حكوميـة ق روانـدا
( 3551) 531 تقــوم كــل الــدول بإخ ــار اللجنــة املنشــأة عمــال  بــالقرار

جبميـــــ  صـــــادرات األســـــلحة أو األعتـــــدة ذات الصـــــلة مـــــن أراضـــــيها إىل 
ـــــــروانـــــــدا  وأن تقـــــــوم حكومـــــــة روانـــــــدا بح  م وتســـــــجيل كا ـــــــة وارداهتـــــــا وس 

األســـــلحة أو األعتـــــدة ذات الصـــــلة وبإخ ـــــار اللجنـــــة بـــــذلك  وأن  مــــن
اللجنــــــة بــــــإبال  ا لــــــس بانتظــــــام بااخ ــــــارات الــــــيت تتلقاهــــــا ق  تقـــــوم
 . الشأن هذا

  الـــب (3559) 3131  وبـــالقرار 3559ســـبتمد /أيلــول 9وق 
ا لــس إىل األمــني العــام أن ينشــئ جلنــة دوليــة للتحقيــق توكــل إليهــا  ق 
ىلــــة أمــــور  واليــــة ىــــ  املعلومــــات والتحقيــــق ق التقــــارير املتعلقــــة ببيــــ  

توريـــــــــــد األســـــــــــلحة واألعتـــــــــــدة ذات الصـــــــــــلة إىل قـــــــــــوات حكومـــــــــــة  أو
وق ذلـــك الصـــدد  دعــــا . قـــة البحــــاات الكـــدىالســـابقة ق من  روانـــدا

جملـــس األمـــن الـــدول وهيئـــات األمـــم املتحـــدة ذات الصـــلة   ـــا ق ذلـــك 
االقتضــــــــاء     وعنــــــــد(3551) 531اللجنــــــــة املنشــــــــأة عمــــــــال  بــــــــالقرار 

املنظمـــات اانســـانية الدوليـــة  إىل  حـــل مـــا يوجـــد مـــن ق حوزهتـــا مـــن 
تاحة هذ  املعلومات بأسرع معلومات تتعلق بوالية اللجنة  والب إليها إ

 .ما ميكن

________ 
215 S/PRST/1995/22. 
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  لجنة مجلس األمن المنشأة عمالً بالقرار - 3
 بشأن ليبريا( 3339) 389

 اإلنشاء والوالية
  3552نـــو مد/تشـــرين الثـــاين 35املـــؤر  ( 3552) 911بـــالقرار 

 31وق . علــــى توريـــــد األســــلحة إىل ليديـــــاحظـــــرا    ــــرأل جملـــــس األمــــن
  قــــــرر جملــــــس األمــــــن (3559) 519 وبــــــالقرار 3559أبريــــــل /نيســــــان

ـــــــداخلي املؤقـــــــت  جلنـــــــة  21للمـــــــادة و قـــــــا   ينشـــــــئ  أن مـــــــن نظامـــــــحمل ال
 لــــس األمــــن  تتكــــون مــــن ىيــــ  أعضــــاء ا لــــس  لالضــــ الع  تابعــــة

 التاليـــــــة  ولتقـــــــدا تقريـــــــر عـــــــن أعماهلـــــــا إىل ا لـــــــس مشــــــــفوعا   باملهـــــــام
الــــــــدول  التمــــــــاد معلومــــــــات مــــــــن ىيــــــــ  (أ: )وتوصــــــــياهتا  الحظاهتــــــــا

ال  يمــــــــــا يتعلــــــــــق بالتنفيــــــــــذ الفع ــــــــــ ااجــــــــــراءات الــــــــــيت اختــــــــــذهتا بشــــــــــأن
النظــــر ق أ  ( ا)ه (3552) 911املفــــروأل  وجــــب القــــرار  للحظــــر

بشـــأن انتهاكـــات اعظـــر  والتقــــدم ق  معلومـــات تعرضـــها عليهـــا الـــدول
ــــك الســــيا  بتوصــــيات إىل بل زيــــادة  عاليــــة اعظــــره ا لــــس عــــن ُســــ ذل

علــــــى انتهاكــــــات اعظــــــر وتقــــــدا  ردا    املالئمــــــةالتوصــــــية بالتــــــدابا (ج)
العـــام أل ـــراأل التوزيـــ  العـــام علـــى الـــدول  معلومـــات بانتظـــام إىل األمـــني

 .األعضاء

 /اللجان المخصصة- هاء 
 ق إعادة الممتلكاتمنس  

خــالل الفـــرتة املستعرضـــة  واصــل جملـــس األمـــن إهــرا حمل علـــى  ـــال  
اعــدود بــني العــرا  جلنــة األمــم املتحــدة لتخ ــي  : جلــان وصصــة وهــي

والكويــــــت  واللجنــــــة املاصــــــة لألمــــــم املتحــــــدة وجلنــــــة األمــــــم املتحــــــدة 
ــ نشــئت ق األمــم املتحــدة اعــادة املمتلكــات  وكلهــا أُ للتعويضــات  ومنس 

ـــــة واحـــــدة مـــــن تلـــــك . خـــــالل  ـــــرتة اابـــــال  الســـــابقة وقـــــد أهنيـــــت جلن
 .211اللجان

 ويت لجنة األمم المتحدة لتخطيط الحدود بين العراق والك-  3
 ( 3333) 980المنشأة عمالً بالقرار 

 اإلنهاء
أجنـزت جلنـة األمـم املتحـدة لتخ ـي  اعـدود بـني العـرا  والكويــت  

ــــــــــالقرار    أعماهلــــــــــا خــــــــــالل الفــــــــــرتة (3553) 919املنشــــــــــأة عمــــــــــال  ب
  أحال األمني 3551212مايو /أيار 23وبرسالة مؤرخة   213املستعرضة

________ 
 .جلنة األمم املتحدة لتخ ي  اعدود بني العرا  والكويت 211
إنشــاء جلنــة خت ــي  اعــدود وواليتهــا  لالاــالع علــى مزيــد مــن التفاصــيل بشــأن  213

 .  الفصل املامس3552-3515مرج  املمارسات للفرتة انظر ملحق 
212 S/25811  وAdd. 1. 

والحظ  كما هو وارد ق التقرير   .العام إىل ا لس تقرير اللجنة النهائي
 قـد خ  ـت بااحـدا يات اجلغرا يـة مل ـوف : أن اللجنة أجنزت واليتهـا

ال ول والعرأل اعدود الدولية بني العرا  والكويت على النحو الوارد ق 
  واختــذت 3591211أكتــوبر /تشــرين األول 1مــا ق االتفــا  املوقــ  بينه

عـــدد بب ُصـــدود مـــن خـــالل النُ الرتتيبـــات مـــن أجـــل التعيـــني املـــاد  للحـــ
مالئــــم مــــن األعمــــدة والُنُصــــب اعدوديــــة  وقامــــت  ــــا يلــــزم  ــــو اختــــاذ 
الرتتيبـــات مـــن أجـــل مواصـــلة الصـــيانة ودقـــة التحديـــد للتعيـــني الســـ حي 

 .للحدود
ـــــــار 29وق  ـــــــالقرار 3551مـــــــايو /أي ـــــــب   (3551) 111  وب رح 
ـــمتصـــر ا   ا لـــس  ام أعمـــال  وجـــب الفصـــل الســـاب  مـــن امليثـــا   باختت

قـرارات اللجنـة  يمـا يتعلـق بتخ ـي   اللجنة بنجـاح وأكـد مـن جديـد أن  
وق بيــــــــــانني رئاســــــــــيني الحقــــــــــني مــــــــــؤرخني . اعــــــــــدود قــــــــــرارات هنائيــــــــــة

  رد 3551211نــو مد /تشــرين الثــاين 39و  3551يونيــحمل /حزيــران 21
ا لس على رسالتني مستقلتني موجهتني من العرا   يمـا يتعلـق بقـرارات 

 .219(3551) 111 لس قرار االلجنة و 

  اللجنة الخاصة لألمم المتحدة المنشأة عمالً بالقرار - 1
980 (3333) 

 تنفيذ الوالية 
استمر خالل الفرتة املستعرضة وجود اللجنة املاصـة لألمـم املتحـدة 

  لتنفيـــذ أحكـــام (3553) 919املنشـــأة عمـــال  بـــاجلزء جـــيم مـــن القـــرار 
العـــــرا  الكيميائيـــــة والبيولوجيـــــة وقذائفـــــحمل القـــــرار املتعلقـــــة بإزالـــــة أســـــلحة 

وبعــــدم حيــــازة العـــــرا   كيلــــومرتا    391التســــيارية الــــيت يزيــــد مــــداها عـــــن 
لألصـــناف احملظـــورة  وكـــذلك ملســـاعدة الوكالـــة الدوليـــة لل اقـــة الذريـــة ق 

 .219تنفيذ جوانب القرار املتعلقة باألسلحة النووية
ام  ـني العــــــق األمـــ  عــن اريةــــة املاصـــجنذ  لل  ــــس التنفيــــدم الرئيـوقـ
ة عمـال  بـالقرار ـــة املاصـــ ة اللجنـــر عـن أنشـــالعاه س إىلـــر املامــــالتقاري
عــــن  211امنــــــــالتقــــارير الثالــــث إىل الثأيضــــا   وقــــدم. 219(3553) 919

________ 
احملضــر املتفــق عليــحمل بــني دولــة الكويــت وىهوريــة العــرا  بشــأن إعــادة العالقــات  211

  119ا لــد   األمــم املتحــدة  جمموعــة املعاهــدات) الوديــة واالعــرتاف واملســائل ذات العالقــة
 .(9191الرقم 

211 S/26006  وS/PRST/1994/68. 
إىل األمـني العـام مـن يثـل العـرا  موج هـة  3551يونيـحمل /حزيـران 9رسالة مؤرخـة  219

(S/25905 .) املوجهة إىل رئيس  3551نو مد /تشرين الثاين 32أما الرسالة الثانية  املؤرخة
إىل موج هــة  مــت رســالة يا لــةم  وقــد عُ .  لــم تصــدر كو يقــة مــن و ــائق ا لــس  جملــس األمــن

 .S/1994/1288األمني العام حتت الرمز 
لالاــالع علــى مزيــد مــن التفاصــيل بشــأن إنشــاء اللجنــة املاصــة وواليتهــا  انظــر  219
 .   الفصل املامس3552-3515مرج  املمارسات للفرتة ملحق 

219 S/25977   وS/26910   وS/1994/750   وS/1994/1422  و Add. 1  
 .S/1995/1038و   S/1995/494و 
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أجـل    مـن(3553) 939تنفيذ خ ة اللجنة املاصة  املعتمدة بـالقرار 
م من القرار ـــزء جيـــللجزء ذ  الصلة من اجلال العرا  ــد امتثـمواصلة رص

 .والتحقق من ذلك( 3553) 919
علـــى العوائـــق الـــيت تعرقـــل  215ورد جملـــس األمـــن ق بيـــانني رئاســـيني

أنش ة اللجنة املاصة والوكالـة الدوليـة لل اقـة الذريـة ق العـرا   واالـب 
لصــلة العــرا  بالتقيــد بالتزاماتــحمل  وجــب ىيــ  قــرارات جملــس األمــن ذات ا

كـــانون   1  ق رســـالة مؤرخـــة والحقـــا  . وبالتعـــاون التـــام مـــ  تلـــك اهليئتـــني
  ذكــر رئــيس ا لــس 291موج هــة إىل يثــل العــرا  3551ديســمد /األول

مـن العـرا  بالتزاماتـحمل “ بالتسـليم  ـا املشـروف”أعضاء ا لس رحبوا  أن
  أكــــــد 3551  ق عــــــام وأخــــــاا  . 293(3553) 939 وجــــــب القــــــرار 

 بيـان رئاسـي  الـث أن احتمـال تراجـ  العـرا  عـن التعـاون مـ  ا لس ق
 . 292“أمر  ا مقبول متاما”اللجنة املاصة 

ق األمم المتحدة إلعادة الممتلكات من العراق إلى الكويت منس   - 9
 (3333) 980 و( 3333) 989بموجب القرارين 

 تنفيذ الوالية 

ــــ العــــرا  إىل ق األمــــم املتحــــدة اعــــادة املمتلكــــات مــــن واصــــل منس 
الكويــت أعمالــحمل  وجــب األحكــام ذات الصــلة مــن قــرار  جملــس األمــن 

  3551مـــــــــــارد /آذار 2 وق. 291(3553) 919و ( 3553) 919
رئيس جملـس  قدم األمني العام  عمال   ذين القرارين وبرسالة موج هة من

ــــرا    3551291ينــــاير /كــــانون الثــــاين  29ؤرخــــة األمــــن م عــــن إعــــادة تقري
  أُر قـــت بـــحمل قائمــــة 299ويتيـــة الــــيت اســـتوىل عليهـــا العــــرا املمتلكـــات الك

 والحــظ األمــني العــام ق هــذا التقريــر أن  . بعمليــات التســليم الــيت جــرت
ـــ الكويـــت وتســـجيلها  ق متثـ ــل ق تلقـــي امل البـــات املقدمـــة مـــندور املنس 

ــــ ا وتقـــدميها إىل العــــرا  وتيســــا إعــــادة املمتلكــــات الــــيت أعلــــن العــــرا  أهن 
ق أنـحمل ينـدرج ق ن ـا  ولذلك  مل ير املنس ـ. حمل مستعد اعادهتاــ ـ  وزتحمل وأن

حمـددة  نا ا  ــأن مثة أصـت بــالتحقق من ادعاءات الكوي واليتحمل التحقيق أو
 نا ا  ــــأن مثــة أصــــادعــاءات العــرا  ب را  أوــــها العــــمــن املمتلكــات قــد نقل

                                                                                                 
211 S/25620 (تقريــر مقــدم مــن األمــني العــام ) وS/26684  و S/1994/489   و

S/1994/1138   وS/1995/284  و S/1995/864. 
املـؤر   S/25970 البيـان  و 3551ينـاير /كـانون الثـاين  1املـؤر   S/25081البيان 215

 .3551يونيحمل /حزيران 31
291 S/26841. 
املوجهـة مـن يثـل العـرا   3551نـو مد /تشـرين الثـاين 29الرسالة املؤرخـة انظر  293

(S/26811 .) 
292  S/PRST/1994/58. 
مرجـــ  املمارســات للفـــرتة لالاــالع علـــى تفاصــيل تعيـــني املنســق  انظـــر ملحــق   291
 .  الفصل املامس3515-3552

 . مل تصدر كو يقة من و ائق جملس األمن  291
299  S/1994/243 . 

بعد خالل  رت  يماــما دُ ــقلت   إهنــت قد نــددة مل ينقلها  أو إذا كانــحم
 .أعمال القتال
 لجنة األمم المتحدة للتعويضات المنشأة عمالً  - 9

 (3333) 931و ( 3333) 980بالقرارين 
 نفيذ الوالية ت

اســـــــتمر خـــــــالل الفـــــــرتة املستعرضـــــــة وجـــــــود جلنـــــــة األمـــــــم املتحـــــــدة 
( 3553) 952و ( 3553) 919للتعويضات املنشأة عمـال  بـالقرارين 

بــالتحقق مــن امل البــات املتعلقــة باملســائر واألضــرار وااصــابات فــة املكل  
الــــيت عقــــت باعكومــــات األجنبيــــة أو املــــواانني األجانــــب أو الشــــركات 
األجنبيــة نتيجــة لغــزو العــرا  واحتاللــحمل  ــا املشــروعني للكويــت  وتقيــيم 

  واجهـت 3551وق عام . 299تلك امل البات  وإدارة د   التعويضات
لعـدم قـدرهتا علـى د ـ  كامـل “ أزمـة ماليـة”األمـني العـام  اللجنة ما مسا 

مليــون  211ا موعــة الثانيــة مــن د عــات التعــويع  املقــدرة بــأكثر مــن 
وق هــذا الصــدد  قــدم األمــني العــام . 299دوالر  لــول هنايــة ذلــك العــام

  وا ـــق عليـــحمل أعضـــاء جملـــس األمـــن  يـــدعو إىل الـــب معلومـــات مقرتحـــا  
 ــدف حتديــد األمــوال املتصــلة بــالنف   الــيت مباهــرة مــن هــركات الــنف  

ق املائــة منهــا لصــندو  التعويضــات  والرتتيــب لتحويلهــا إىل  11رصــد 
 .291(3552) 911لقرار ا لس و قا   حساا ضمان 

وبرســائل موج هـــة إىل رئـــيس جملـــس األمــن  قـــدم رئـــيس جملـــس إدارة 
تيهــــــا ودور  295أنشــــــ ة اللجنــــــة ق دوراهتــــــا العاديــــــة اللجنــــــة تقــــــارير عــــــن

هــــة مــــا بــــني تشــــرين الرســــائل املوج   وق. 291االســــتثنائيتني الثانيــــة والثالثــــة
أيضــا     الحــظ3559293نــو مد /وتشــرين الثــاين 3551 نــو مد/الثــاين

ــة ــــ  أن حمل مل يكــن مــن املمكــن د ــ  تعويضــات العديــد مــن امل البــات املقبول
عـن  وأعـرا. بسبب اال تقار إىل املوارد الكا يـة ق صـندو  التعويضـات

نقــل املــوارد  الــيت ترتتــب علــى“ املضــاعفات الســلبية امل ــاة”إزاء  قلقــحمل
األمم املتحدة ككل ق هنايـة  بالنسبة ملصداقية اللجنة ومصداقية منظومة

اادارة يأمـــــــل مـــــــن جملـــــــس األمـــــــن إجيـــــــاد  جملـــــــس وذكـــــــر أن  . امل ـــــــاف
مناســبة وسـريعة لضــمان احـرتام قــرارات التعـويع الصــادرة بأعــداد  حلـول

 . زايدةمت
________ 

مرجـــ  لالاــالع علـــى تفاصــيل إنشـــاء جلنــة التعويضـــات وواليتهــا  انظـــر ملحــق  299
 .  الفصل املامس3552-3515املمارسات للفرتة 

مـــن األمـــني العـــام إىل رئــــيس موج هــــة  3551أبريـــل /نيســـان 21رســـالة مؤرخـــة  299
املوجهـة  3551مـارد /آذار 21الرسالة املؤرخـة أيضا   انظرو (. S/1994/566)جملس األمن 

رئـــــــيس جملـــــــس األمــــــــن مـــــــن رئــــــــيس جملـــــــس إدارة جلنـــــــة األمــــــــم املتحـــــــدة للتعويضــــــــات  إىل
(S/1994/366 .) 

291 S/1994/566   وS/1994/567   وS/1994/907   وS/1994/908. 
295 S/25717  و S/26251 و  S/26544 و  S/1994/409و   S/1994/792 و  

S/1994/1337 و S/1995/285و   S/1995/471 و  S/1995/903 . 
291 S/1994/107 و  S/1994/984 . 
293 S/1994/1337 و  S/1995/285 و  S/1995/471 و  S/1995/903. 
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 المحاكم الدولية- واو 
 وجـب الفصـل متصـر ا   خالل الفرتة املستعرضة أنشأ جملس األمن 

الســــاب  مــــن ميثــــا  األمــــم املتحــــدة  احملكمتــــني الــــدوليتني ليو وســــال يا 
 .السابقة ورواندا  على النحو املبني أدنا 

المحكمــة الدوليــة لمحاكمــة األشــخاص المســؤولين عــن االنتهاكــات  - 3
الجســـــيمة للقـــــانون اإلنســـــاني الــــــدولي التـــــي ارتكبـــــت فـــــي إقلــــــيم 

 3333يوغوسالفيا السابقة منذ عام 

 اإلنشاء والوالية

  قرر جملس (3551) 111  وبالقرار 3551 داير /هباف 22ق 
األمن إنشاء حمكمة دولية حملاكمة األهخا  املسؤولني عن االنتهاكات 

ارتكبـــت ق إقلـــيم يو وســـال يا  اجلســـيمة للقـــانون اانســـاين الـــدويل الـــيت
عــن  تقريــرا   والــب إىل األمــني العــام أن يقــدم. 3553الســابقة منــذ عــام 

ق االعتبــــار االقرتاحــــات املقدمــــة  كا ــــة جوانــــب هــــذا املوضــــوع  آخــــذا  
 . األعضاء الدول من

  وا ـق جملـس (3551) 129  وبالقرار 3551مايو /أيار 29وق 
ب  مــن ميثــا  األمــم املتحــدة  علــى  وجــب الفصــل الســامتصــر ا   األمــن 

حمكمــة دوليــة القصــد الوحيــد منهــا ”وقــرر إنشــاء  292تقريــر األمــني العــام
يمة للقـــانون ـــــهاكات اجلســـــهــو مقاضـــاة األهــخا  املســـؤولني عــن االنت

ابقة ق الفــرتة ــــال يا الســـــــاين الــدويل الــيت ارتكبــت ق إقلــيم يو وســـــــاانس
ــــوموعـــد ظـــدد  جمل 3553ينـــاير /الثـــاينكـــانون  3بـــني ــــس األمـــن عنـــــ د ـــ
ــــــــاس ـــواعتمــد ا ل. “لمـتعادة السح اسي للمحكمــة ــــــالنظــام األسا  ــــأيض ســ

 . املر ق بذلك التقرير
ــــــــات هــــــــي  ــــــــال  هيئ ــــــــس أن تتكــــــــون احملكمــــــــة مــــــــن   ــــــــرر ا ل وق

وتتــــــألف مــــــن دائــــــرتني للمحاكمــــــة ودائــــــرة اعــــــون  ُعــــــني هلــــــا  الــــــدوائر 
ه ومكتــــــب املــــــدعي العــــــام  ويرتأســــــحمل املــــــدعي العــــــامه وقلــــــم قاضــــــيا   33

وتقـــــــــرر أن تتحمـــــــــل امليزانيـــــــــة العاديـــــــــة . ويرتأســـــــــحمل املســـــــــج ل احملكمـــــــــة 
وكمــــا . مــــن امليثــــا  39للمــــادة و قــــا   املتحــــدة نفقــــات احملكمــــة  لألمــــم
, 291جانــــــب ا لــــــس   وتقـــــرر  يمــــــا بعــــــد مـــــن291األمــــــني العــــــام اقـــــرتح

ــــــــددت ـــــــــ  ة  بشــــــــرف أنللمحكمــــــــ الهــــــــا  مقــــــــرا   ُح حمل جيــــــــوز أن ملتمــــــــ  ـ
ـــمك ق احملكمــة ـــان آخــر عنــ ـــدما تـــ ـــرى أن ذلــك ضـــ ـــرور  ألداء مهـــ امها ــ

 . اءةـــبكف
________ 

292 S/25704  وCorr.1   الو يقـــــةأيضـــــا   انظـــــرو S/25704/Add.1 تضـــــمن ت يتالـــــ
 . التكاليف التقديرية للسنة الكاملة األوىل من عمل احملكمة

291 S/25704. 
 3551يوليـــحمل /متـــوز 29ســـالة املؤرخـــة ه والر 9  الفقـــرة (3551) 129انظـــر القـــرار 291

 (.S/1994/849)هة إىل األمني العام من رئيس جملس األمن املوج  

 انتخاب القضاة 
مــــن النظــــام األساســــي للمحكمــــة  اختــــذ جملــــس  31للمــــادة  و قــــا  

 مرهــحا   21الــذ  وضــ  بــحمل قائمــة تضــم ( 3551) 199األمــن القــرار 
. بيــنهم قضــاة احملكمــة األحــد عشــر ميكــن للجمعيــة العامــة أن ختتــار مــن

 39وانتخبــت اجلمعيــة العامــة هــؤالء القضــاة ملــدة أربــ  ســنوات  تبــدأ ق 
وهرع القضاة بعد ذلك ق انتخاا رئيس . 3551نو مد /تشرين الثاين

 .حملكمة من بينهما
 تعيين المدعي العام

مـــــــــن النظـــــــــام األساســـــــــي للمحكمـــــــــة  اختـــــــــذ  39للمـــــــــادة  و قـــــــــا  
الـــــذ  عـــــني  بـــــحمل مرهـــــح األمـــــني ( 3551) 199األمـــــن القـــــرار  جملـــــس
للمحكمـــــة  عامـــــا   ســـــالوم  مـــــدعيا   -الســـــيد رامـــــون ايســـــكو ار  العـــــام 

ســـــــــالوم  -أن الســـــــــيد ايســـــــــكو ار  ال  إ .ملـــــــــدة أربـــــــــ  ســـــــــنوات الدوليـــــــــة
األمـــــــــني العـــــــــام   أبلـــــــــل 3551 دايـــــــــر /مهامـــــــــحمل  وق هـــــــــباف يتـــــــــول مل

علـــــــــى ذلـــــــــك  اختـــــــــذ  وبنـــــــــاء  . هلـــــــــذا التعيـــــــــني مســـــــــتعدا   يعـــــــــد مل حملبأن ـــــــــ
الـــــذ  عـــــني  بـــــحمل مرهـــــح األمـــــني ( 3551) 519القـــــرار  األمـــــن جملـــــس
ــــــاجلديـــــد  الس العـــــام ملـــــدة أربـــــ   عامـــــا   يد ريتشـــــارد  ولدســـــتون  مـــــدعيا  ــ

 .سنوات
 التقارير السنوية المقدمة إلى مجلس األمن 

 العامة والجمعية
ل الفــــرتة املستعرضــــة  قــــدم رئــــيس احملكمــــة عــــن اريــــق األمــــني خــــال

من النظام األساسي للمحكمة  تقريرين سـنويني  11للمادة و قا   العام 
 .299إىل جملس األمن واجلمعية العامة

 المحكمـــة الجنائيــــة الدوليـــة لمحاكمــــة األشـــخاص المســــؤولين عــــن - 1
ــــادة الجماعيــــة وغيــــر  الجســــيمةذلــــك مــــن االنتهاكــــات  أعمــــال اإلب

والمـواطنين  للقانون اإلنساني الـدولي التـي ارتكبـت فـي إقلـيم روانـدا
 وغيرهــــا مــــن الروانــــديين المســــؤولين عــــن أعمــــال اإلبــــادة الجماعيــــة

  3الدول المجاورة بين  االنتهاكات المماثلة التي ارتكبت في أراضي
 3339ديسمبر /كانون األول  93 و 3339 يناير/كانون الثاني

 يةاإلنشاء والوال

  قـرر (3551) 599  وبـالقرار 3551نو مد /تشرين الثاين 1ق 
 وجــب الفصــل الســاب  مــن ميثــا  األمــم املتحــدة  بعــد متصــر ا   ا لــس 

حمكمـة دوليـة لغـرأل واحـد هـو ”  إنشـاء 299تلقي الب حكومة روانـدا
________ 

299 S/1994/1007  وS/1995/728. 
إىل رئـــيس جملـــس األمـــن مـــن موج هـــة  3551ســـبتمد /أيلـــول 21رســـالة مؤرخـــة  299

ز ا تمــ  الــدويل جهــود حكومــة روانــدا عــن عــز  ييثــل روانــدا  ي لــب  يهــا  ق ىلــة أمــور  أن 
 “لقيــــــام ق أســــــرع وقــــــت يكــــــن بإنشــــــاء حمكمــــــة دوليــــــة تتــــــوىل حماكمــــــة ا ــــــرمنيا”اريــــــق 

(S/1994/1115 .) 
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ذلـك مـن  حماكمة األهخا  املسؤولني عن أعمال إبادة األجنـاد و ـا
ة للقانون اانساين الدويل ق إقلـيم روانـدا واملـواانني االنتهاكات اجلسيم

ارتكــــــاا أعمــــــال إبــــــادة األجنــــــاد و اهــــــا  الروانــــــديني املســــــؤولني عــــــن
االنتهاكــــات املما لــــة املرتكبــــة ق أراضــــي الــــدول ا ــــاورة  ق الفــــرتة  مــــن

ــــــــني ــــــــاين  3 ب ــــــــاير /كــــــــانون الث ديســــــــمد /كــــــــانون األول  13و  3551ين
. األساســـــــــــي للمحكمــــــــــة بــــــــــذلك القـــــــــــرارر ــــــــــق النظــــــــــام وأُ . “3551
إىل األمــني العــام أن يقــدم تقــارير دوريــة عــن تنفيــذ أيضــا   ا لــس والــب
 .299القرار

وقــرر ا لــس أن تتكــون احملكمــة مــن  ــال  هيئــات وهــي الــدوائر  
ه قاضــيا   33ني هلــا وتتــألف مــن دائــرتني للمحاكمــة ودائــرة اســتئناف  ُعــ

العـــامه وقلـــم احملكمـــة  ويرتأســـحمل  ومكتـــب املـــدعي العـــام  ويرتأســـحمل املـــدعي
وتقـــــرر أن تتحمـــــل امليزانيـــــة العاديـــــة لألمـــــم املتحـــــدة نفقـــــات . لاملســـــج  

ح األمـني وكمـا اقـرت . ةمـن ميثـا  األمـم املتحـد 39للمادة و قا   احملكمة 
   ُحددت أروها مقرا  295من جانب جملس األمن   وتقرر الحقا  291العام

عن مقرها  بعقد جلساهتا بعيدا   للمحكمة  م  مراعاة جواز قيام احملكمة
إنشــاء أيضــا   وقــرر ا لــس. ألداء عملهــا بكفــاءة عنــدما تــرى ذلــك الزمــا  

 مكتـــب والقيــــام بــــإجراءات قضــــائية ق روانـــدا  كلمــــا كــــان ذلــــك عمليــــا  
 . 291ومالئما  

________ 
  S/1995/533  و S/1995/134لالاـــالع علـــى تقـــارير األمـــني العـــام  انظــــر  299

 .S/1995/741 و
291 S/1995/134. 
 . املن و    قرة (3559) 599و   9  الفقرة (3551) 599انظر القرارين  295
 . 9  الفقرة (3551) 599انظر القرار  291

 نتخاب القضاةا

مــن النظــام األساســي للمحكمــة الدوليــة لروانــدا   32و قــا للمــادة 
دائــرة االســتئناف باحملكمــة الدوليــة ليو وســال يا الســابقة ســيكون أعضــاء 

 وق. أعضــــــاء دائــــــرة االســــــتئناف باحملكمــــــة الدوليــــــة لروانــــــداأيضــــــا   هــــــم
( 3559) 515  اختـــذ جملـــس األمـــن القـــرار 3559أبريـــل /نيســـان 21

احملكمــــة  للعمــــل كقضــــاة ق مرهــــحا   32الــــذ  وضــــ  بــــحمل قائمــــة تضــــم 
وانتخبت . بينهم عامة أن تعني  ستة منالدولية لرواندا  ميكن للجمعية ال

تبــــدأ  بعــــد إخ ــــار  اجلمعيــــة العامــــة أولئــــك القضــــاة ملــــدة أربــــ  ســــنوات
وبعــد ذلــك هــرع . احملاكمــة بشــهرين  قبــل  ــرتة وجيــزة مــن بــدء إجــراءات
 . القضاة ق انتخاا رئيس احملكمة من بينهم

 المدعي العام 
مــن النظــام األساســي للمحكمــة الدوليــة لروانــدا   39للمــادة  و قــا  

 تـــــوىل املـــــدعي العـــــام للمحكمـــــة الدوليـــــة ليو وســـــال يا الســـــابقة  الســـــيد
 .ريتشارد  ولدستون  مهمة املدعي العام للمحكمة الدولية لرواندا أيضا  

 التقارير السنوية المقدمة إلى مجلس األمن 
 العامة والجمعية

ن النظــام األساســي للمحكمــة الدوليــة لروانــدا  مــ 11للمــادة  و قــا  
قــدم رئــيس احملكمــة  عــن اريــق األمــني العــام  التقريــرين الســنويني األول 
والثـــــــــــــــاين للمحكمـــــــــــــــة إىل جملـــــــــــــــس األمـــــــــــــــن واجلمعيـــــــــــــــة العامـــــــــــــــة ق 

علــــــــــــــى  3559أ ســــــــــــــ س /آا 21 و 3551أ ســــــــــــــ س /آا 25
 .293التوايل

________ 
293 S/1994/1007  وS/1995/728. 
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 الجزء الثاني
 3991إلى عام  3991أجهزة مجلس األمن الفرعية التي أنجزت واليتها أو أُنهيت خالل الفترة من عام 

 أإجناز الوالية أو ااهناء األجهزة الفرعية
  هيئات التحقيق  

بشـــأن ( 3552) 911بـــالقرار جلنـــة املـــداء املنشـــأة عمـــال  
 يو وسال يا السابقة

 3551مايو /م التقرير النهائي ق أيارُقد  

بشـأن ( 3551) 119جلنة التحقيق املنشأة عمـال  بـالقرار 
 الصومال

يونيحمل /صدر ق حزيران) 3551 داير/م التقرير ق هبافُقد  
3551) 

 بشـــأن( 3551) 519جلنـــة املـــداء املنشـــأة عمـــال  بـــالقرار 
 رواندا

 3551ديسمد /م التقرر النهائي ق كانون األولُقد  

  عمليات حفظ السالم
عمليـــة األمـــم املتحـــدة ق الصـــومال املنشـــأة عمـــال  بــــالقرار 

993 (3552) 
 3551مارد /آذار

ســل ة األمـــم املتحـــدة االنتقاليـــة ق كمبوديـــا املنشـــأة عمـــال  
 (3552) 919بالقرار 

 3551سبتمد /أيلول

مراقبـي األمـم املتحـدة ق جنـوا أ ريقيـا املنشـأة عمـال  بعثة 
 (3552) 992بالقرار 

 3551يونيحمل /حزيران

 ريق مراقبـي األمم املتحدة لق اع أوزو املنشأ عمال  بـالقرار 
539 (3551 ) 

 3551يونيحمل /حزيران

ـــــي األمــــم املتحــــدة ق أو نــــدا  ــــدا املنشــــأة  -بعثــــة مراقب روان
 (3551) 119عمال  بالقرار 

 3551سبتمد /أيلول

عمليــــة األمــــم املتحــــدة ق موزامبيــــق املنشــــأة عمــــال  بــــالقرار 
959 (3552) 

 3551ديسمد /كانون األول

بعثـة األمــم املتحــدة الثانيــة للتحقـق ق أنغــوال املنشــأة عمــال  
 (3553) 959بالقرار 

 3559 داير /هباف

عمــــال  عمليــــة األمــــم املتحــــدة الثانيــــة ق الصــــومال املنشــــأة 
 (3551) 131بالقرار 

 3559مارد /آذار

بعثــــة مراقبـــــي األمــــم املتحــــدة ق الســــلفادور املنشــــأة عمــــال  
 (3553) 951بالقرار 

 3559أبريل /نيسان

 911قـــوة األمـــم املتحـــدة للحمايــــة املنشـــأة عمـــال  بــــالقرار 
(3552) 

 

  لجان مجلس األمن
( 3599) 123جلنـــة جملـــس األمـــن املنشـــأة عمـــال  بـــالقرار 

 بشأن مسألة جنوا أ ريقيا
 3551مايو /أيار

 
( 3551) 113جلنـــة جملـــس األمـــن املنشـــأة عمـــال  بـــالقرار 

 بشأن هاييت
 3551سبتمد /أيلول

  اللجان المخصصة
جلنـة األمـم املتحــدة لتخ ـي  اعـدود بــني العـرا  والكويــت 

 (3553) 919املنشأة عمال  بالقرار 
 3551مايو /أيارم التقرير النهائي ق ُقد  

 .لالاالع على تفاصيل إجناز الوالية أو ااهناء  انظر اجلزء األول من هذا الفصل أ

 الجزء الثالث
 أجهزة مجلس األمن الفرعية التي اقُترح إنشاؤها ولكنها لم ُتنشأ

   بواسـ ة مشـروع قـرار  إنشـاء جهـازخالل الفرتة املستعرضة  مل حتد  أ  حالة اقرُتح  يهـا رمسيـا  
 . رعي ولكنحمل مل يُنشأ


