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  استهاللية مالحظة    
    

الفرعيـة  األجهـزة  إجراءات جملس األمن املتصلة بإنشاء ومراقبة  اخلامس الفصل تناولي  
هامه مبوجب ميثاق األمم املتحدة. وسـلطة اجمللـس فيمـا يتعلـق     اليت تعد ضرورية ألداء اجمللس مل

مـن   ٢٨املـادة  تعـرب عنـها   ومـن امليثـاق    ٢٩منصـوص عليهـا يف املـادة    فرعيـة  األجهـزة ال بإنشاء 
  على النحو التايل: املؤقت الداخلي هنظام

  
  ٢٩املادة       

  .ظائفهضرورة ألداء و ى لهما ير الفروع الثانويةجمللس األمن أن ينشئ من   
  

 ٢٨املادة       

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

ــرة مــن     ، أصــدر اجمللــس تكليفــات بإنشــاء   ١٩٩٩عــام إىل  ١٩٩٦عــام وخــالل الفت
وأنشـأ ثـالث    )٢(وأربع بعثات سياسية جديـدة  )١(معملية جديدة من عمليات حفظ السال ١٥

وأنشــأ . )٣(قمــن امليثــا ٤١جلــان جديــدة لإلشــراف علــى تنفيــذ التــدابري املعتمــدة عمــال باملــادة 
حمــل اللجنــة حتــل كهيئــة فرعيــة  جلنــة األمــم املتحــدة للرصــد والتحقــق والتفتــيش  اجمللــس أيضــا

ــالفقرة     ــال بـ ــأة عمـ ــدة املنشـ ــم املتحـ ــة لألمـ ــرار   ‘١’(ب)  ٩اخلاصـ ــن القـ ). ١٩٩١( ٦٨٧مـ
وباإلضافة إىل ذلك، أنشأ اجمللس فـريقني عـاملني غـري رمسـيني خمصصـني جديـدين لكـي يقـدما         

 .)٤(ة املعروضة عليهيإليه توصيات بشأن املسائل املوضوع
 
  

بعثة مراقيب األمم املتحدة يف أنغوال؛ وبعثة األمم املتحدة يف مجهورية أفريقيـا الوسـطى؛ وبعثـة مـراقيب األمـم        )١(  
األمـم املتحـدة يف مجهوريـة الكونغـو     مـراقيب  املتحدة يف سرياليون؛ وبعثة األمم املتحـدة يف سـرياليون؛ وبعثـة    

وبعثــة األمــم املتحــدة االنتقاليــة يف هــاييت؛ وبعثــة األمــم املتحــدة للــدعم يف هــاييت؛  وبعثــة األمــمالدميقراطيــة؛ 
املتحدة للتحقق يف غواتيماال؛ وبعثة األمم املتحدة للشرطة املدنية يف هـاييت؛ وإدارة األمـم املتحـدة االنتقاليـة     

التابعـة لألمـم املتحـدة؛ وبعثـة     يف سالفونيا الشرقية وبارانيـا وسـريميوم الغربيـة؛ وفريـق دعـم الشـرطة املدنيـة        
مراقيب األمم املتحدة يف بريفالكا؛ وبعثة األمم املتحدة لإلدارة املؤقتة يف كوسـوفو؛ وبعثـة األمـم املتحـدة يف     

  .تيمور الشرقية؛ وإدارة األمم املتحدة االنتقالية يف تيمور الشرقية
ملتحـدة لـدعم بنـاء السـالم يف ليربيـا؛ ومكتـب       مكتب األمم املتحدة السياسي يف بوغانفيل؛ ومكتب األمـم ا   )٢(  

  .بيساو - األمم املتحدة يف أنغوال؛ ومكتب األمم املتحدة لدعم بناء السالم يف غينيا
جلنة جملـس األمـن املنشـأة عمـال     ) بشأن سرياليون؛ و١٩٩٧( ١١٣٢جلنة جملس األمن املنشأة عمال بالقرار   )٣(  

) بشــأن أفغانســتان ١٩٩٩( ١٢٦٧ن املنشــأة عمــالً بــالقرار جلنــة جملــس األمــ)؛ و١٩٩٨( ١١٦٠بــالقرار 
  .(تنظيم القاعدة وحركة الطالبان وما يرتبط هبما من أفراد وكيانات)

 .والفريق العامل غري الرمسي املعين حبماية املدنيني يف الرتاعات املسلحة ؛العامل املخصص ألفريقيا  )٤(  
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األجهــزة اجلديــدة، وكــذلك األجهــزة اجلــزء األول مــن هــذا الفصــل هــذه  ويســتعرض  
وواصـلت عملـها خـالل جـزء مـن الفتـرة املستعرضـة أو خـالل          ١٩٩٦اليت أنشـئت قبـل عـام    

إىل ســت فئــات رئيســية تعكــس طابعهــا أو مهامهــا   األجهــزة وتنقســم هــذه الفتــرة بأكملــها. 
التـدابري  جلـان اإلشـراف علـى تنفيـذ      (ب) اللجـان الدائمـة واملخصصـة؛ و    أ)(وهي:  ،الرئيسية

ــادة    ــدة عمــال بامل ــاق وجلــان أخــرى    ٤١املعتم ــن امليث ــة     (ج) ؛ وم ــة غــري الرمسي ــة العامل األفرق
(هــ) عمليـات حفـظ السـالم      بعثات تقصـي احلقـائق وهيئـات التحقيـق؛ و     (د) واملخصصة؛ و

إهنـاء  املستعرضة، املخصصة. وقد مت، خالل الفترة واحملاكم اللجان  والبعثات السياسية؛ و (و)
وجلنة واحدة مـن جلـان جملـس األمـن وهيئـة حتقيـق        )٥(مواليات أربع عشرة عملية حلفظ السال

هـذا جــدول يـرد يف اجلـزء الثــاين. أمـا اجلـزء الثالــث      ويـبني  . )٦(ةوجلنـة خمصصـة واحــد  واحـدة  
  جهاز فرعي، لكنه مل ينشأ.اقتراح  فيتناول حالة واحدة جرى فيها بصورة رمسية

  

 
  

بعثة مراقيب األمم املتحدة يف ليربيا؛ وبعثـة األمـم املتحـدة لتقـدمي املسـاعدة إىل روانـدا؛ وبعثـة األمـم املتحـدة            )٥(  
الثالثة للتحقق يف أنغـوال؛ وبعثـة مـراقيب األمـم املتحـدة يف سـرياليون؛ وبعثـة األمـم املتحـدة يف هـاييت؛ وبعثـة            

تحـدة االنتقاليـة يف هـاييت؛ وبعثـة األمـم املتحـدة للـدعم يف هـاييت؛ وبعثـة األمـم املتحـدة للتحقـق يف             األمم امل
غواتيماال؛ وقوة األمم املتحدة لالنتشار الوقائي؛ وعملية األمـم املتحـدة السـتعادة الثقـة يف كرواتيـا؛ وإدارة      

دعـم الشـرطة املدنيـة التابعـة      وم الغربيـة؛ وفريـق  األمم املتحدة االنتقالية يف سالفونيا الشرقية وبارانيا وسـريمي 
  .ألمم املتحدة؛ وبعثة األمم املتحدة يف تيمور الشرقية؛ وبعثة مراقيب األمم املتحدة يف أنغوالل

املنشـأة  التحقيـق الدوليـة   ) بشـأن يوغوسـالفيا؛ وجلنـة    ١٩٩١( ٧٢٤جلنة جملس األمن املنشأة عمال بـالقرار    )٦(  
 ‘١’(ب)  ٩املعنية ببوروندي؛ وجلنة األمم املتحدة اخلاصة املنشأة عمـال بـالفقرة   ) ١٩٩٥( ١٠١٢بالقرار 

 .)، على التوايل١٩٩١( ٦٨٧من القرار 
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 اجلزء األول    
  واصلت أو اليت اليت أنشئتالفرعية جملس األمن أجهزة     

  ١٩٩٩- ١٩٩٦خالل الفترة عملها 
  

 اللجان الدائمة واللجان املخصصة - ألف

اسـتمر وجـود جلنـة اخلـرباء     املستعرضـة،  رة خالل الفتـ   
املعنيـــة بالنظـــام الـــداخلي، وجلنـــة اخلـــرباء املنشـــأة يف اجللســـة  

لدراســة مســألة العضــوية باالنتســاب، واللجنــة املعنيــة   ١٥٠٦
ــر    ــارج املقــ ــس خــ ــات اجمللــ ــد أي   ،باجتماعــ ــها مل تعقــ لكنــ

  اجتماعات.
ــة بقبــول األعضــاء اجلــدد أن      ــة املعني وطُلــب إىل اللجن

قدمتـهما  النضـمام إىل عضـوية األمـم املتحـدة     ل نير يف طلبتنظ
مـن نظامـه    ٥٩إليها اجمللس مبوجب املادة ، وأحاهلما )٧(دولتان

 .، وأن تقدم تقريرا يف هذا الشأنالداخلي املؤقت
  
 جلان جملس األمن  - باء

  مالحظة  
، أنشـأ  ١٩٩٢عـام  إىل  ١٩٩٦ن عـام  خالل الفترة م  

مـن نظامـه الـداخلي املؤقـت،      ٢٨جملس األمـن، عمـال باملـادة    
ــدابري املعتمــدة     ــدة لإلشــراف علــى تنفيــذ الت ثــالث جلــان جدي

 )٨(بســرياليون مبوجــب الفصــل الســابع مــن امليثــاق فيمــا يتعلــق  
، فضـال  )٩(ومجهورية يوغوسالفيا االحتاديـة، مبـا فيهـا كوسـوف    و

عن تنظيم القاعدة وحركة الطالبان وما يرتبط هبمـا مـن أفـراد    
__________ 

 ابع.الفصل الس انظركرييباس وناورو،   )٧(  

بشأن ) ١٩٩٧( ١١٣٢املنشأة عمال بالقرار  األمنجلنة جملس   )٨(  
 .سرياليون

 .)١٩٩٨( ١١٦٠عمال بالقرار  املنشأةجلنة جملس األمن   )٩(  

ــا ــى      .)١٠(توكيان ــس عل ــرة نفســها، أشــرف اجملل وخــالل الفت
قـد أنشـئت   من هذه اللجان، مبا فيها اللجـان الـيت كانـت     ١٠

ة عمـال  أيف فترات سابقة، وأهنى والية جلنة جملس األمـن املنشـ  
) بشـــأن يوغوســـالفيا. وباإلضـــافة إىل ١٩٩١( ٧٢٤بـــالقرار 

ذلـــك، طلـــب جملـــس األمـــن إىل األمـــني العـــام، يف مناســـبات 
هيئات رصد يف شكل أفرقة أو أفرقة خـرباء   ئن ينشعديدة، أ

  .)١١(الكي تساعد اللجان على القيام مبهامه
ــد و   ــس ق ــأ اجملل ــع اللجــان  أنش ، متصــرفا مبوجــب  مجي

الفصل السابع من امليثاق، لتضطلع باملهام املتعلقة باإلجراءات 
س املعلومـات  التمـ ااجلزائية. وتشـمل هـذه املهـام مـا يلـي: (أ)      

ــلة بتن ــدابري فيـــــذ املتصـــ ــادة  التـــ ــة عمـــــال باملـــ   ؛٤١املفروضـــ
ــة  ال(ب)  و ــات املتعلقـ ــر يف املعلومـ ــدابري  نظـ ــهاك للتـ ــأي انتـ بـ

 مي(ج) تقــد ؛ وعاجلتــهابالتــدابري املناســبة ملاملــذكورة والتوصــية 
ــهاكات      ــلة باالنتـ ــات املتصـ ــن املعلومـ ــس عـ ــارير إىل اجمللـ التقـ

ري التـــدابمـــن االســـتثناء  طلبـــات نظـــر يفال(د)  املزعومـــة؛ و
التقــارير  ةســا(هـــ) در ؛ والطلبــاتبــت يف تلــك الواملفروضــة 
مبــا يف ذلــك التقــارير املقدمــة مــن       تلــك اللجــان املقدمــة إىل

من أفراد التدابري تلك ل اخلاضعنيد ي(و) حتد هيئات الرصد؛ و
 توصــيات إىل اجمللــس بشــأن كيفيــة    مي(ز) تقــد وكيانــات؛ و

واحـــدة، جـــرى  ويف حالـــةالتـــدابري املتخـــذة. حتســـني فعاليـــة 
بشــأن ) ١٩٩٠( ٦٦١تكليــف اللجنــة املنشــأة عمــال بــالقرار  

__________ 

) بشأن ١٩٩٩( ١٢٦٧املنشأة عمال بالقرار  األمنجلنة جملس   )١٠(  
طالبان وما يرتبط هبما مـن  الأفغانستان (تنظيم القاعدة وحركة 

 .انات)أفراد وكي

ــات الرصــد  ئأنشــ  )١١(   ــى    فيمــات هيئ ــدابري املفروضــة عل ــق بالت يتعل
 .أنغوال والعراق



 ممارسات جملس األمنمرجع
 

09-25531 142 
 

علــى مبهــام مــن بينــها اإلشــراف احلالــة بــني العــراق والكويــت 
 ٩٨٦القـرار  مبوجـب  تنفيذ برنامج النفط مقابل الغـذاء املنشـأ   

)١٩٩٥.(  
البـالغ  من مجيع أعضاء اجمللس  ُتشكّلوكانت اللجان   
هتــا يف جلســات خاصــة  وتعقــد اجتماعاعضــوا،  ١٥عــددهم 

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

مـذكرات رئـيس جملـس األمـن أو      مـن خـالل  ويعلن عن ذلك 
ــحف  ــراته الصـ ــة يف    )١٢(يةنشـ ــرئيس مؤرخـ ــن الـ ــذكرة مـ ويف مـ

ــوبر   ٣٠ ــرر اجمللــ )١٣(١٩٩٨تشــرين األول/أكت ــوم س ، ق أن تق
، بتعـيني  ١٩٩٩كل جلنة من جلان اجلزاءات، اعتبارا مـن عـام   

بني أعضـاء  فيما مشاورات إجراء مكتبها بنفسها، بعد  أعضاء
يف ذلــك االجتمــاع ا إذا ُعقــد هلــ اجتمــاعإمــا يف أول اجمللــس، 

من رئاسة اجمللـس يف إطـار   بادرة مبخطيا كانون الثاين/يناير أو 
  إجراء عدم االعتراض.

 اأوجزهـ  يتالوتحقيق الشفافية املتعلقة ب تدابريلقا لووف  
آذار/مــــــارس  ٢٩رئــــــيس اجمللــــــس يف مذكرتــــــه املؤرخــــــة 

ــنوية إىل    )١٤(١٩٩٥ ــا السـ ــدمي تقاريرهـ ــان تقـ ــلت اللجـ ، واصـ
 اجمللس.

ــك،     ــافة إىل ذلــ ــذوإضــ ــرة   أخــ ــالل الفتــ اجمللــــس خــ
عدد من االبتكارات تتعلـق بعمـل هيئاتـه الفرعيـة،     املستعرضة ب

رئيس الـــــمـــــذكرات بعـــــض الل اعتمـــــاد وذلـــــك مـــــن خـــــ
  .)١٥(اتقرارال  أو

__________ 

انظـر  املستعرضـة،  اللجـان خـالل الفتـرة     مكاتـب  علـى الطالع ل  )١٢(  
 .SC/6463 ؛ وS/1999/685؛ و S/1999/8، على سبيل املثال

  )١٣(  S/1998/1016. 

  )١٤(  S/1995/234. 

  )١٥(  S/1996/54 ؛ وS/1998/1016 ؛ وS/1999/92. 

وطلــب اجمللــس إىل رئــيس كــل جلنــة، يف مــذكرة مــن    
، أن يقــدم )١٦(١٩٩٦كــانون الثاين/ينــاير  ٢٤رئيس مؤرخــة الــ

إحاطـة شـفوية ألعضـاء األمـم     بعد كل اجتماع تعقده اللجنـة  
املهتمني، علـى غـرار جلسـات اإلحاطـة الشـفوية الـيت        املتحدة
الـيت  غـري رمسيـة   عقـب املشـاورات    ئيس جملس األمـن ريعقدها 
اجمللس بكامل هيئته. وطلب اجمللس كـذلك إىل رئـيس   يعقدها 

 وأعضــاء األمــم املتحــدة إىل ئهأعضــا نظــركــل جلنــة أن يوجــه 
علــى إجــراءات اللجــان والــيت اتفــق أُدخلــت الــيت  اتالتحســين

ــاء اجمللـــس يف   ــا أعضـ ــارس و ٢٩عليهـ ــايو  ٣١ آذار/مـ أيار/مـ
١٧(١٩٩٥(.  

أيلول/سـبتمرب   ١٦) املؤرخ ١٩٩٨( ١١٩٦وبالقرار   
، طلب اجمللس إىل جلـان جملـس األمـن املنشـأة مبوجـب      ١٩٩٨

ــر   ــرض حظـ ــيت تفـ ــرارات الـ ــلحةل االقـ ــد   ،ألسـ ــق، عنـ أن تطّبـ
االقتضــاء، التــدابري التاليــة: (أ) أن تــدرج يف تقاريرهــا الســنوية 

 بشـأن نفيـذ حـاالت حظـر األسـلحة، و    بشـأن ت فرعا موضوعيا 
االنتــهاكات احملتملــة للتــدابري الــيت تبلَّــغ هبــا اللجنــة مــع تقــدمي    
توصيات، عنـد االقتضـاء، فيمـا يتصـل بتعزيـز فعاليـة عمليـات        

قنــوات اتصــال مــع املنظمــات أن هتيــئ حظــر األســلحة؛ (ب) 
باإلضــــافة إىل مصــــادر  اإلقليميــــةودون  اإلقليميــــةواهليئــــات 

ــة املعلومــات األخــرى الــيت ســبق ذكرهــا يف املبــ    ادئ التوجيهي
للجان، مـن أجـل حتسـني رصـد عمليـات حظـر األسـلحة مـن         

ــع نطاقــا وبشــكل منــتظم       خــالل  ــو أوس االضــطالع علــى حن
تبادل املعلومات مع األطـراف ذات الصـلة يف املنطقـة املعنيـة؛     ب

(ج) أن تتــيح للجمهــور املعلومــات ذات الصــلة مــن خــالل      
احملّســـن وســـائط اإلعـــالم املناســـبة، مبـــا يف ذلـــك االســـتخدام  

 .)١٨(تلتكنولوجيا املعلوما
__________ 

  )١٦(  S/1996/54. 

  )١٧(  S/1995/234  وS/1995/438.  
 .١١ و ٦ و ٤ و ٣)، الفقرات ١٩٩٨( ١١٩٦القرار انظر   )١٨(  
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تشــرين  ٣٠الــرئيس مؤرخــة  مــنوالحقــا يف مــذكرة   
ــوبر  ــه ينبغـــي   ،)١٩(١٩٩٨األول/أكتـ ــرر اجمللـــس أنـ ــره قـ لتقريـ

أن يتضــمن أيضــا التقــارير الســنوي املقــدم إىل اجلمعيــة العامــة  
 السنوية للجان اجلزاءات.  

، أصـــدر اجمللـــس ١٩٩٩كـــانون الثاين/ينـــاير  ٢٩ويف   
كرة مــن الــرئيس عــن أعمــال جلــان اجلــزاءات، أوجــز فيهــا   مــذ

املقترحات العملية اليت ميكن استخدامها لتحسـني أعمـال جلـان    
ومشلـت التـدابري الـيت اتفـق     . )٢٠(نيةوفقا للقرارات املع ،اجلزاءات

عليهــا أعضــاء اجمللــس، علــى ســبيل املثــال، زيــادة مــا تتســم بــه   
طرق شـىت منـها قيـام    أعمال جلان اجلزاءات من شفافية وذلك ب

رؤساء تلك اللجان بعقد جلسات إحاطة فنيـة تفصـيلية، وقيـام    
رؤســاء جلــان اجلــزاءات بزيــارات إىل املنــاطق املعنيــة، واملواءمــة  
بــني املبــادئ التوجيهيــة ومتطلبــات العمــل الروتينيــة، وإتاحــة       
املعلومـــات العامـــة عـــن أعمـــال جلـــان اجلـــزاءات علـــى شـــبكة  

ــا مـــن وســـ إلا ــال. نترنـــت وغريهـ ــدابريوتعلقـــت ائل االتصـ  التـ
ــاء اجمللـــس بتقيـــيم اللجـــان لألثـــر    األخـــرى الـــيت اختـــذها أعضـ

 ذكرة الرئيس التدابري التالية:ووردت يف ماإلنساين للجزاءات. 

قنــوات اتصــال تنشــئ تضــع جلــان اجلــزاءات ترتيبــات و  -  ١
مناسبة مع أجهزة منظومة األمم املتحدة، ومؤسسـاهتا وهيئاهتـا،   

ملنظمـات احلكوميـة الدوليـة واملنظمـات اإلقليميـة      وكذلك مـع ا 
األخــرى، والبلــدان اجملــاورة وغريهــا مــن البلــدان واألطــراف       
املعنية، وذلـك بغيـة حتسـني عمليـة رصـد تنفيـذ نظـم اجلـزاءات         
وتقييم آثارها اإلنسانية على سـكان الدولـة املسـتهدفة وآثارهـا     

 االقتصادية على الدول اجملاورة وغريها من الدول.

يقــوم رؤســاء جلــان اجلــزاءات بزيــارات إىل املنــاطق        - ٢
املعنية، حسـب االقتضـاء، مـن أجـل احلصـول علـى معلومـات        

__________ 

  )١٩(  S/1998/1016. 

  )٢٠(   S/1999/92. 

مباشرة عن أثر نظم اجلزاءات والنتائج واملصاعب النامجـة عـن   
 تنفيذها.

ــع       - ٣ ــزاءات جبميــ ــان اجلــ ــاء جلــ ــدول األعضــ ــزود الــ تــ
احلظــر املعلومــات املتاحــة عــن االنتــهاكات املزعومــة لقــرارات 

على األسلحة، وغري ذلك مـن نظـم اجلـزاءات. وتسـعى جلـان      
 اجلزاءات إىل توضيح مجيع حاالت االنتهاكات املزعومة.

يطلـــب إىل األمانـــة العامـــة أن تـــزود جلـــان اجلـــزاءات    -  ٤
باملعلومات املتاحة مـن املصـادر املنشـورة، واإلذاعـة والتلفزيـون      

النتـهاكات املزعومـة   أو غريها من وسائط اإلعالم فيما يتعلق با
 لنظم اجلزاءات أو غريها من املسائل املتصلة بأنشطة اللجان.

تتضــمن املبــادئ التوجيهيــة للجــان اجلــزاءات أحكامــا   - ٥
ــأن     ــان بشـ ــذها اللجـ ــة الـــيت تتخـ ــراءات الدقيقـ واضـــحة لإلجـ

 االنتهاكات املزعومة لنظم اجلزاءات.

دئهــا ُتــوائم جلــان اجلــزاءات، قــدر املســتطاع، بــني مبا   - ٦
 التوجيهية ومتطلبات العمل الروتينية.

تقــوم جلــان اجلــزاءات، بصــفة دوريــة، بتقيــيم الفعاليــة   - ٧
التقنيــة للتــدابري اإللزاميــة وذلــك علــى أســاس املــدخالت الــيت    
تقدمها الـدول األعضـاء، والتقـارير الـيت تعـدها األمانـة العامـة        

 املتاحة.  وغري ذلك من مصادر املعلومات

ــل امل  - ٨ ــة يف االســــــتماع، يف   تتواصــــ مارســــــة املتمثلــــ
اجتماعــــات مغلقــــة للجــــان اجلــــزاءات، إىل عــــروض تقنيــــة  
للمعلومات تقدمها املنظمـات الـيت تسـاعد يف إنفـاذ اجلـزاءات      
ــتهدفة أو    ــدان املسـ ــها جملـــس األمـــن. وتتـــاح للبلـ الـــيت يفرضـ
املتضــررة، فضــال عــن املنظمــات املعنيــة، إمكانيــة أفضــل لكــي  

قــــدمي وجهــــات نظرهــــا للجــــان متــــارس حــــق توضــــيح أو ت
اجلزاءات، مع املراعـاة التامـة ملمارسـات اللجـان املعمـول هبـا.       

 وتكون العروض متخصصة وشاملة.

طلب إىل األمانة العامة أن تقدم للجان اجلـزاءات، كلمـا   ُي  - ٩
 اقتضى األمر ذلك، تقييمها لألثر اإلنساين واالقتصادي للجزاءات.
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جـــان اجلــزاءات إلجـــراء  تعقَــد اجتماعـــات دوريــة لل    - ١٠
 للجزاءات.  مناقشات حول األثر اإلنساين واالقتصادي

تقوم جلان اجلـزاءات، طيلـة الفتـرة الـيت يتواصـل فيهـا         - ١١
نظام اجلزاءات، برصد األثر اإلنساين للجـزاءات علـى الفئـات    
املستضعفة، مبا يف ذلك األطفـال، وإجـراء التعـديالت الالزمـة     

إيصـال املسـاعدة اإلنسـانية. وميكـن      آلليات االسـتثناء لتسـهيل  
أن تســتخدم اللجــان مؤشــرات التقيــيم الــيت تضــعها األمانــة       

 العامة.

تنظر جلان اجلزاءات يف األثر احملتمـل للجـزاءات علـى      - ١٢
ــرارات جملــس األمــن     ــذ ق ــة إىل تنفي اجلهــود الدبلوماســية الرامي
وترصــد ذلــك األثــر، وجتــري، حســب االقتضــاء، التعــديالت   

 آلليات االستثناء. الالزمة

تســعى جلــان اجلــزاءات قــدر املســتطاع، يف اضــطالعها   - ١٣
بوالياهتــا، إىل االســتعانة مبــا تــوفره الــدول األعضــاء ووكــاالت   
األمم املتحدة واملنظمـات اإلقليميـة ومجيـع املنظمـات اإلنسـانية      
 وغريها من املنظمات ذات الصلة من خربات ومساعدة عملية.

األمم املتحدة، فضال عـن املنظمـات    تستفيد وكاالت  - ١٤
اإلنســانية وغريهــا مــن املنظمــات ذات الصــلة، مــن إجــراءات   
خاصة مبسطة يف طلب االستثناءات اإلنسانية وذلـك لتسـهيل   

  تنفيذ براجمها اإلنسانية.
ينظر يف كيفية متكني املنظمات اإلنسـانية مـن التوجـه      - ١٥

 اإلنسانية.  مباشرة إىل جلان اجلزاءات لطلب االستثناءات

تســـتثىن املـــواد الغذائيـــة، واملـــواد الصـــيدلية واللـــوازم    - ١٦
الطبية من نظم جزاءات األمم املتحدة. وتستثىن أيضا املعدات 
ــة       ــواد التعليميـ ــة أو املـ ــية أو العاديـ ــة األساسـ ــة والزراعيـ الطبيـ
العاديــة. وينبغــي النظــر يف إمكانيــة وضــع قائمــة هلــذا الغــرض. 

ــة اســتثناء مــواد إنســانية أساســية   كمــا ينبغــي النظــر يف إ  مكاني
أخرى. ومن املسلَّم به يف هـذا الصـدد أنـه ينبغـي بـذل جهـود       
لكـي تتـاح لسـكان البلــدان املسـتهدفة إمكانيـة احلصـول علــى       

املــوارد املناســبة ولكــي تتــوفر هلــم اإلجــراءات املناســبة لتمويــل 
 الواردات اإلنسانية.

كـون االسـتثناءات   تنظر جلان اجلزاءات يف كفالة أن ت  - ١٧
 من نظم اجلزاءات ألسباب دينية أكثر فعالية.

ينبغي زيـادة مـا تتسـم بـه أعمـال جلـان اجلـزاءات مـن           - ١٨
شفافية وذلك بطرق شىت منها قيام رؤساء تلك اللجـان بعقـد   

 جلسات إحاطة فنية تفصيلية.

ــان      - ١٩ ــة للجـ ــات الرمسيـ ــوجزة للجلسـ ــر املـ ــاح احملاضـ تتـ
 ء.اجلزاءات من غري إبطا

ــاح املعلومــات العامــة عــن أعمــال جلــان اجلــزاءات      - ٢٠ تت
 االتصال.  على شبكة االنترنت وغريها من وسائل

مجيــع جلــان جملــس األمــن العشــر  القســم هــذا  ويتنــاول  
حسب ترتيب إنشـائها. أمـا هيئـات الرصـد الـيت يـرتبط عملـها        
ارتباطا وثيقا بعمل اللجـان فتـرد مـع اللجـان ذات الصـلة حتـت       

. وجتــدر اإلشــارة إىل أنــه ألغــراض “الرصــد”الفرعــي  العنــوان
تضاف، عند االقتضاء، بيانات مـوجزة للتـدابري    ،التوضيح فقط

الطــابع الــذي تتســم بــه تلــك التــدابري،       تســتند إىلاإللزاميــة، 
حظـر   :مـن قبيـل  هلـا ( تعـاريف قانونيـة   يقصد هبا أن تكـون   وال

ي، وحتديـد  توريد األسلحة، والقيود على السفر، واحلظر النفطـ 
ــود علـــــى التمثيـــــل     ــة، وفـــــرض قيـــ ــة اجلويـــ ــة املالحـــ حركـــ

. وتــرد اإلشــارة إىل التــدابري الــيت فرضــها اجمللــس  )الديبلوماســي
 يف الفصل احلادي عشر من هذا اجمللد. ٤١عمال باملادة 

ــرار       - ١ ــن املنشــأة مبوجــب الق ــة جملــس األم  ٦٦١جلن
 والكويت ) بشأن احلالة بني العراق١٩٩٠(

 ٦٦١نـــــة املنشـــــأة مبوجـــــب القـــــرار واصـــــلت اللج  
ــة بــني العــراق والكويــت، االضــطالع    ١٩٩٠( )، بشــأن احلال

 ٦٨٧مبسؤوليتها عن رصـد التـدابري املفروضـة مبوجـب القـرار      
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ــل    ١٩٩١( ــنفط مقاب ــامج ال ــذ برن ) وعــن اإلشــراف علــى تنفي
  .)٢١()١٩٩٥(  ٩٨٦الغذاء املنشأ مبوجب القرار 

  
 تنفيذ الوالية  

ــ   ــؤرخ ١٩٩٦( ١٠٥١القرار بـ ــارس  ٢٧) املـ آذار/مـ
تبع يف وافق جملس األمن على املبـادئ العامـة الـيت سـتُ     ،١٩٩٦

ــد    ــة الرصـ ــذ آليـ ــا  تنفيـ ــوص عليهـ ــة  املنصـ ــالة املؤرخـ يف الرسـ
املوجهـة إىل رئــيس جلنـة جملـس األمــن     ١٩٩٥متوز/يوليـه   ١٧

للجنـــة ا) مـــن رئـــيس ١٩٩٠( ٦٦١املنشـــأة مبوجـــب القـــرار 
يف املسـتقبل  عمليـات تـتم   د أيـة  وتتعلق اآللية برص. )٢٢(ةاخلاص
مــن شــأهنا أن  يكــونالعــراق مــواد مزدوجــة االســتعمال  لبيــع 

أو إلمــداده .،يف إنتــاج األســلحة احملظــورة أو حيازهتــا هتســاعد
الــيت تقــدم مــن الطلبــات وأكــد اجمللــس أيضــا أن بتلــك املــواد. 

دول أخــرى بشــأن إرســال مبيعــات إىل العــراق، أو الطلبــات   
راق بشأن اسـترياد أي مـواد أو تكنولوجيـات    اليت تقدم من الع

توجـه إىل اللجنـة للبـت فيهـا وفقـا      سـتظل  تنطبق عليها اآللية، 
من اآللية، إىل أن يقرر اجمللس خالف ذلك مبوجـب   ٤ للفقرة

قراراته ذات الصلة. وقرر اجمللس أيضا أن تقوم اللجنـة املنشـأة   
) واللجنــــة اخلاصــــة باملهــــام ١٩٩٠( ٦٦١مبوجــــب القــــرار 

ملوكلـــة إليهمـــا مبوجـــب آليـــة الرصـــد، إىل أن يقـــرر اجمللـــس  ا
 خالف ذلك.

وخــالل الفتــرة املستعرضــة، عملــت اللجنــة بالتعــاون     
ــذ     ــة يف تنفي ــة الفعالي ــامج العــراق لكفال الوثيــق مــع مكتــب برن
ــل       ــنفط مقاب ــامج ال ــار برن ــات ذات الصــلة يف إط ــع الترتيب مجي

__________ 

يف إطار برنامج النفط مقابل الغذاء، ميكن استخدام العائـدات املتأتيـة     )٢١(  
نسانية وبعض النفقات األخرى اإلفقات نالمن مبيعات النفط لتمويل 

 املتكبدة يف ما يتعلق بالعراق.

  )٢٢(  S/1995/1017املرفق الثاين ،. 

. )٢٣()١٩٩٥( ٩٨٦الغـذاء املنشـأ مبوجـب قـرار جملـس األمـن       
)، اختـــذت ١٩٩٩( ١٢٨٤مـــن القـــرار  ٢٥وعمـــال بـــالفقرة 

اللجنــة عــددا مــن التــدابري لتســريع عمليــة املوافقــة علــى توريــد 
 اإلمدادات اإلنسانية إىل العراق.

)، ١٩٩١( ٧٠٠) و١٩٩١( ٦٨٧وعمال بـالقرارين    
ت. مث اأجــرى جملــس األمــن استعراضــات دوريــة لنظــام اجلــزاء

) ١٩٩٨( ١١٩٤مبوجـب القـرار    االستعراضـات تلـك  لقت ُع
  .١٩٩٨أيلول/سبتمرب  ٩املؤرخ 

  
 الرصد واإلبالغ  

خالل الفترة املستعرضة، قـدمت اللجنـة ثالثـة تقـارير       
وقــدمت اللجنــة أيضــا عــددا مــن التقــارير األخــرى . )٢٤(ةســنوي

 .)٢٥(عن تنفيذ حظر توريد األسلحة واجلزاءات املتصلة بذلك
__________ 

 ١١١١ ُمــدد برنــامج الــنفط مقابــل الغــذاء تباعــا مبوجــب القــرارات    )٢٣(  
 ١٢١٠  )، و١٩٩٨( ١١٥٣ )، و١٩٩٧( ١١٤٣ )، و١٩٩٧(
 ).١٩٩٩( ١٢٨١ )، و١٩٩٩( ١٢٤٢ )، و١٩٩٨(

  )٢٤(  S/1996/700،  و S/1997/672 ،و S/1998/1239. 

تتضمن الوثائق ذات الصلة ما يلي: (أ) تقارير مقدمـة عمـال بـالفقرة      )٢٥(  
ملبـادئ التوجيهيـة لتسـهيل التنفيـذ الـدويل التـام للفقـرات        من ا(و)  ٦
ـــ   ٢٧ و ٢٥ و ٢٤ ــرار جملــــــس األمـــ ــن قــــ ) ١٩٩١( ٦٨٧ن مــــ

)S/1996/127و ،  ،S/1996/361  و،S/1996/676  و،S/1996/950 
، S/1998/108  ، وS/1997/949  و S/1997/374،و  S/1997/141،  و
، S/1999/110، و S/1998/1055، و S/1998/729و  ،S/1998/387  و
ــران تق و (ب) ؛S/1999/1113، و S/1999/848  ، وS/1999/519  و ريــــ

 ٦٨٧من القرار  ١٠و ٩ و ٨ و ٦ و ٢و  ١ت اوفقا للفقر مقدمان
)١٩٩١ ()S/1999/907 ،وS/1999/1177 (ج) تقـــــارير مقدمـــــة )؛ و

، S/1996/636() ١٩٩٥( ٩٨٦مــــن القــــرار   ١٢عمــــال بــــالفقرة  
ــالفقرة   )؛ و S/1997/417، و S/1997/213  و ــدم عمــال ب ــر مق (د) تقري

(هـ) تقـارير عـن   و  )؛S/1996/1015() ١٩٩٥( ٩٨٦من القرار  ١٣
ــذ  ــات تنفيـ ــرار  الترتيبـ ــواردة يف القـ  S/1999/279() ١٩٩٥( ٩٨٦الـ

ــالقرار  و  )؛S/1999/582  و ــة عمـــــال بـــ ــارير مقدمـــ  ١١١١(و) تقـــ
) عن األعمال اليت اضطلعت هبـا فيمـا يتعلـق بتنفيـذ برنـامج      ١٩٩٧(

ــذاء   ــل الغ ــنفط مقاب ، S/1997/942  ، وS/1997/692، و S/1997/672(ال
S/1998/187 و ،S/1998/469تقريــــــران مقــــــدمان عمــــــال ) ز(و  )؛
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حزيران/يونيـه   ١٩ ) املؤرخ١٩٩٨( ١١٧٥القرار بو  
، أذن جملـــس األمـــن للـــدول بالســـماح، دون املســـاس ١٩٩٨

)، بتصــدير ١٩٩٠( ٦٦١(ج) مــن القــرار  ٣بأحكــام الفقــرة 
قطــع الغيــار واملعــدات الالزمــة إىل العــراق لتمكينــه مــن زيــادة 
صادرات النفط واملنتجـات النفطيـة. وطلـب اجمللـس أيضـا إىل      

للجنة هلذا الغـرض، أن يتـوىل   اتعّينه اللجنة، أو إىل فريق خرباء 
إقــرار عقــود قطــع الغيــار واملعــدات املشــار إليهــا أعــاله، وفقــا  
لقوائم قطع الغيار واملعدات الـيت تقرهـا اللجنـة لكـل مشـروع      

 .)٢٦(ةعلى حد

كـــــانون  ١٧) املـــــؤرخ ١٩٩٩( ١٢٨٤القرار بـــــو  
، طلــب اجمللــس إىل اللجنــة أن تقــوم،    ١٩٩٩األول/ديســمرب 

 ١٢١٠ ) و١٩٩٨( ١١٧٥رين وفقــــــــا ألحكــــــــام القــــــــرا
)، بتعـــيني فريـــق مـــن اخلـــرباء، مـــن بينـــهم املفتشـــون ١٩٩٨(

مــن  ٦املســتقلون الــذين يعينــهم األمــني العــام مبقتضــى الفقــرة  
)؛ وقــرر تكليــف هــذا الفريــق باملوافقــة   ١٩٩٥( ٩٨٦القــرار 

على وجه السرعة على العقود املتعلقـة بقطـع الغيـار واملعـدات     
ــراق  ــتمكني العـ ــة لـ ــنفط     الالزمـ ــن الـ ــادراته مـ ــادة صـ ــن زيـ مـ

واملنتجات النفطية، وذلك وفقـا لقـوائم قطـع الغيـار واملعـدات      
ــة بالنســبة لكــل مشــروع علــى حــدة،      الــيت تقرهــا تلــك اللجن
وطلب إىل األمني العام مواصلة اختاذ الالزم لرصد قطع الغيـار  

  .)٢٧(واملعدات هذه داخل العراق
  __________ 

ــالقرارين  ــن حت١٩٩٨( ١١٥٣  ) و١٩٩٧( ١١٤٣بـــ ــني) عـــ  ســـ
ــها إطــار النــهوض ب وتوضــيح إجــراءات  ــة املوافقــة علــى  يف عمل عملي

الـنفط مقابـل   برنـامج  طلبات املعونة اإلنسـانية املقدمـة إليهـا يف إطـار     
عن األعمال الـيت  (ط) تقارير و  )؛S/1998/336 و S/1998/92( الغذاء

نامج بر املرحلتني الرابعة واخلامسة من فيما يتعلق بتنفيذ اضطلعت هبا
، S/1999/279، و S/1998/1104  ، و(S/1998/813النفط مقابـل الغـذاء   

 .)S/1999/572و 

 .٢ و ١ ني)، الفقرت١٩٩٨( ١١٧٥القرار انظر   )٢٦(  

 .١٨)، الفقرة ١٩٩٩( ١٢٨٤القرار   )٢٧(  

 ٧٢٤لقرار جلنـــة جملـــس األمـــن املنشـــأة عمـــال بـــا   - ٢
 ) بشأن يوغوسالفيا١٩٩١(

اللجنـــة املنشـــأة اســـتمرت خـــالل الفتـــرة املستعرضـــة،   
تنفيــذ حظــر األســلحة    لرصــد) ١٩٩١( ٧٢٤عمــال بــالقرار  

يف ) ١٩٩١( ٧١٣املفروض علـى يوغوسـالفيا مبوجـب القـرار     
  .١٩٩٦ل/أكتوبر وإهنائها يف تشرين األأداء أنشطتها إىل حني 

  
 تنفيذ الوالية  

 واإلبالغالرصد   

خـــالل الفتـــرة املستعرضـــة، قـــدمت اللجنـــة تقريرهـــا   
ــوجزا      ــر ســردا م ــث واألخــري إىل اجمللــس. وتضــمن التقري الثال

وحـىت إهنـاء نظـام اجلـزاءات،      ١٩٩٣ألعمال اللجنة منذ عـام  
وعددا من التوصيات بشأن حتسـني أداة اجلـزاءات عمـال علـى     

  .)٢٨(زيادة فاعليتها
 إهناء الوالية  

تشرين األول/أكتوبر  ١) املؤرخ ١٩٩٦( ١٠٧٨القرار ب  
، أعرب جملس األمن عن امتنانه ألعمال اللجنة، وقرر حل ١٩٩٦

  .)٢٩()١٩٩١( ٧٢٤اللجنة املنشأة مبوجب القرار 
  
 ٧٤٨جلنـــة جملـــس األمـــن املنشـــأة عمـــال بـــالقرار    - ٣

 ) بشأن اجلماهريية العربية الليبية١٩٩٢(

جنـــة املنشـــأة خــالل الفتـــرة املستعرضـــة، واصـــلت الل   
) إشــرافها علــى نظــام اجلــزاءات  ١٩٩٢( ٧٤٨عمــال بــالقرار 

__________ 

  )٢٨(  S/1996/946 .رســالة أحــال رئــيس اللجنــة، ب  باإلضــافة إىل ذلــك،  و
جهة إىل رئـيس جملـس األمـن،    مو ١٩٩٦أيلول/سبتمرب  ٢٤مؤرخة 

ــر اجتمــاع   ــذي عقــد   تقري ــدة املســتديرة ال ــهاغن بشــأن  املائ يف كوبن
ة األمـم املتحـدة يف حالـة يوغوسـالفيا السـابق     املفروضة من اجلزاءات 

إىل أعضـــاء اجمللـــس، ليتخـــذوا بشـــأنه أي إجـــراء يـــودون اختـــاذه       
)S/1996/776.( 

 .٦)، الفقرة ١٩٩٦( ١٠٧٤القرار   )٢٩(  
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املفروض على اجلماهريية العربية الليبيـة الـذي يتصـل مبختلـف     
جوانب الطريان والتدابري املتعلقة باألسـلحة، وختفـيض أنشـطة    

القنصـلية وتقييـدها، وفـرض قيـود علـى      والبعثات الدبلوماسـية  
يف املعـروف أهنـم متورطـون    ليبيـة  مواطين اجلماهرييـة العربيـة ال  

  يف ذلك. تورطهمأنشطة إرهابية، أو املشتبه يف 
  

 تنفيذ الوالية  

ــان/أبري ١٨بيـــان للـــرئيس مـــؤرخ  ب    )٣٠(١٩٩٦ل نيسـ
ــة أن تلفـــت    ــاء اجمللـــس إىل اللجنـ ــه طلـــب أعضـ ــدول توجـ الـ
) ١٩٩٢( ٧٤٨األعضاء إىل مراعاة  التزاماهتا مبوجـب القـرار   

 يبية التسجيل يف إقليمها.يف حالة هبوط طائرات ل

ــؤرخ يف  وب   ــرئيس مـ ــان للـ ــاير  ٢٩بيـ ــانون الثاين/ينـ كـ
ــلطات   ، )٣١(١٩٩٧ ــالن السـ ــاء اجمللـــس إىل أن إعـ ــار أعضـ أشـ

الليبية أن اخلطـوط اجلويـة العربيـة الليبيـة ستسـتأنف الـرحالت       
اجلويــة الدوليــة مــن ليبيــا علــى الفــور ال يتفــق مــع قــرار جملــس  

ــة  )، الــذي حي١٩٩٢( ٧٤٨األمــن  ظــر مجيــع الــرحالت اجلوي
ــه    ــد وإلي ــذا البل ــن ه ــة م ــا   . )٣٢(الدولي ــا أحــاط اجمللــس علم كم

بالتقارير الـيت تفيـد أن طـائرة مسـجلة يف ليبيـا قـد طـارت، يف        
)، مـن طـرابلس، ليبيـا إىل    ١٩٩٢( ٧٤٨انتهاك واضح للقرار 

ــا يف   ــاير   ٢١أكــرا، غان ، وطلــب مــن  ١٩٩٧كــانون الثاين/ين
 .  )٣٣(ألةاللجنة متابعة هذه املس

أشار  )٣٤(١٩٩٧ل نيسان/أبري ٤بيان للرئيس مؤرخ وب  
أعضاء اجمللس إىل إقالع طائرة ليبية التسـجيل مـن طـرابلس إىل    

، يف انتــهاك واضــح لنظــام    ١٩٩٧آذار/مــارس   ٢٩ ، يفجــدة
__________ 

  )٣٠(  S/PRST/1996/18 ٢، الفقرة. 

  )٣١(  S/PRST/1997/2. 

  )٣٢(  S/1997/52. 

 .٢املرجع نفسه، الفقرة   )٣٣(  

  )٣٤(  S/PRST/1997/18. 

اجلزاءات، وطلبوا إىل ليبيا أن متتنع عن ارتكـاب أي انتـهاكات   
ن توجـه انتبـاه الـدول    أخرى. وطلب اجمللـس أيضـا إىل اللجنـة أ   

ــرار    ــا مبوجــب الق ــوط ١٩٩٢( ٧٤٨إىل التزاماهت ــة هب  ) يف حال
 .)٣٥(طائرات ليبية التسجيل يف إقليمها

ــؤرخ  وب   ــرئيس مــ ــان للــ ــايو  ٢٠بيــ  )٣٦(١٩٩٧أيار/مــ
ق، بالتقـارير الـيت تفيـد    ـــــــ القل أحاط أعضاء اجمللس علما، مـع 

جــــر يف بــــإقالع طــــائرة ليبيــــة التســــجيل، مــــن ليبيــــا إىل الني 
 ١٠، مث عودهتــا إىل ليبيــا مــن نيجرييــا يف  ١٩٩٧أيار/مــايو  ٨

). ١٩٩٢( ٧٤٨أيار/مـــايو، يف انتـــهاك لقـــرار جملـــس األمـــن 
ــألة         ــذه املس ــابع ه ــة أن تت ــن اللجن ــس م ــب اجملل ــد طل ــذا فق ول
مباشــرة مــع ممثلــي ليبيــا والنيجــر ونيجرييــا، وطلــب إىل مجيــع   

 .  )٣٧()١٩٩٢(  ٧٤٨الدول أن تفي بالتزاماهتا مبوجب القرار 

آب/أغسـطس   ٢٧) املـؤرخ  ١٩٩٨( ١١٩٢القرار بو  
، أكد اجمللس من جديد بقـاء التـدابري احملـددة يف قراريـه     ١٩٩٨
ــة  ١٩٩٣( ٨٨٣ ) و١٩٩٢( ٧٤٨ ــارية املفعــــول وملزمــ ) ســ

ــى        ــذا الصــدد عل ــد يف ه ــاد التأكي ــدول األعضــاء، وأع لكــل ال
لـق  )، وقـرر أن تع ١٩٩٣( ٨٨٣مـن القـرار    ١٦أحكام الفقرة 

التدابري املـذكورة فـورا إذا قـدم األمـني العـام تقريـرا إىل اجمللـس        
بأن املتَّهَمني بتفجري طائرة شركة بان أمريكان يف رحلتـها  يفيد 
ــام  قـــد وصـــال  ١٠٣رقـــم  ــدا بغـــرض حماكمتـــهما أمـ إىل هولنـ

ــة، احملكمــة االســكتلندية  ــة  وأن حكومــة املعني ــة العربي اجلماهريي
مقنعـة فيمـا    القضائية الفرنسـية أدلـة  الليبية قدمت إىل السلطات 

 ).UTA 772( 772يتعلق بتفجري طائرة احتاد النقل اجلوي 

وعقــب رســالة موجهــة مــن األمــني العــام إىل رئــيس      
 ١١٩٢جملس األمن تفيـد بالوفـاء بالشـروط احملـددة يف القـرار      

__________ 

 .٢املرجع نفسه، الفقرة   )٣٥(  

  )٣٦(  S/PRST/1997/27. 

 .١املرجع نفسه، الفقرة   )٣٧(  
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نيســـــان/أبريل  ٨ويف بيـــــان للـــــرئيس مـــــؤرخ  ،)٣٨()١٩٩٨(
ـــ  )٣٩(١٩٩٩ ــاء اجملل ــار أعضـ ــه أشـ ــان/أبريل  ٥مت يف س أنـ نيسـ
الشروط احملددة لتعليـق اجملموعـة الواسـعة مـن     استيفاء  ١٩٩٩

لدبلوماســية، والتــدابري املتعلقــة باألســلحة،    االتــدابري اجلويــة و 
ويف بيــان الحــق   .املفروضــة علــى اجلماهرييــة العربيــة الليبيــة    

أشــار أعضــاء اجمللــس إىل أن ، )٤٠(١٩٩٩متوز/يوليــه  ٩مــؤرخ 
ــدابري ــرارين   التـــــ ــواردة يف القـــــ  ٨٨٣ ) و١٩٩٢( ٧٤٨الـــــ

) قــد ُعلقــت، وأكــدوا مــن جديــد عــزمهم علــى رفــع ١٩٩٣(
  تلك التدابري، وفقا للقرارات ذات الصلة.

  
 الرصد واإلبالغ  

ــة       ــن املؤرخـــ ــس األمـــ ــيس جملـــ ــذكرة رئـــ ــا ملـــ وفقـــ
ــارس  ٢٩ ــة  )٤١(١٩٩٥آذار/مـ ــدمت اللجنـ ــرة  ، قـ ــالل الفتـ خـ

  .)٤٢(ةاملستعرضة مخسة تقارير سنوي
  
 ٧٥١جلنـــة جملـــس األمـــن املنشـــأة عمـــال بـــالقرار    - ٤

 ) بشأن الصومال١٩٩٢(

للجنـــة املنشـــأة اخــالل الفتـــرة املستعرضـــة، واصـــلت    
) اإلشــراف علــى تنفيــذ حظــر    ١٩٩٢( ٧٥١عمــال بــالقرار  

) ١٩٩٢( ٧٣٣توريـــد األســـلحة املفـــروض مبوجـــب القـــرار  
  الصومال.  على

  
  
  

__________ 

  )٣٨(  S/1999/378. 

  )٣٩(  S/PRST/1999/10. 

  )٤٠(  S/PRST/1999/22. 

  )٤١(  S/1995/234. 

  )٤٢(  S/1996/2  وS/1996/1079  وS/1997/1030  وS/1998/1237 
 .S/1999/1299  و

 تنفيذ الوالية  

 الرصد واإلبالغ  

 ٢٩ملــــذكرة رئــــيس جملــــس األمــــن املؤرخــــة وفقــــا   
خـــــالل الفتـــــرة ، قـــــدمت اللجنـــــة )٤٣(١٩٩٥آذار/مـــــارس 

  .  )٤٤(ةاملستعرضة مخسة تقارير سنوي
  
 ٨٦٤جلنـــة جملـــس األمـــن املنشـــأة عمـــال بـــالقرار    - ٥

 ) بشأن احلالة يف أنغوال١٩٩٣(

خــالل الفتـــرة املستعرضـــة، واصـــلت اللجنـــة املنشـــأة    
ضـطالع بواليتـها املتمثلـة يف    ) اال١٩٩٣( ٨٦٤عمال بالقرار 

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

)١٩٩٨.(  
  

 تنفيذ الوالية  

االحتاد الـوطين لالسـتقالل التـام ألنغـوال     بعد أن امتنع   
مبوجـــب عـــن االمتثـــال لاللتزامـــات املفروضـــة عليـــه (يونيتـــا) 

، وبروتوكــول لوســاكا، وقــرارات جملــس “اتفاقــات الســالم”
ــرار    اختــذ )، ١٩٩٧( ١١١٨األمــن ذات الصــلة، وخباصــة الق

ــس، يف  ــطس  ٢٨اجمللــــ ــرار ١٩٩٧آب/أغســــ  ١١٢٧، القــــ
مـن  )، الذي قرر فيه فرض تدابري إضافية على يونيتـا،  ١٩٩٧(

ــقبيــل وضــع   ــوطين    قي ــار مســؤويل االحتــاد ال ود علــى ســفر كب
لالســـتقالل التـــام ألنغـــوال (يونيتـــا) وأفـــراد أســـرهم املباشـــرة  
الراشدين، وإغالق مكاتب االحتـاد، وحظـر الـرحالت اجلويـة     

توريـد  حظـر  ُيضـطلع هبـا لصـاحله، و    اليت يضطلع هبا االحتاد أو
ــة طــائرة أو مكونــات الطــائرات إىل االحتــاد، و   ــوفري حظــر أي ت

__________ 

  )٤٣(  S/1995/234.  
  )٤٤(  S/1996/17  وS/1997/16  وS/1997/1029  وS/1998/1226 

  .S/1999/1283  و
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ــائرات    ال ــيانة لطـ ــدمات الصـ ــية وخـ ــدمات اهلندسـ ــأمني واخلـ تـ
القرار نفســه، طلــب اجمللــس إىل اللجنــة املنشــأة  وبــ )٤٥(االحتــاد

ــالقرار   ــال ب ــدابري وتقــدمي    ١٩٩٣( ٨٦٤عم ــذ الت ) رصــد تنفي
 ١٩٩٧تشـــرين الثـــاين/نوفمرب  ١٥تقريـــر إىل اجمللـــس حبلـــول 

. )٤٦(ريبشأن اإلجراءات اليت اختذهتا الدول تنفيـذا لتلـك التـداب   
علـى  ”لجنـة وضـع مبـادئ توجيهيـة     لوطلب اجمللس أيضا إىل ا

لتنفيــــذ القيــــود اجلديــــدة املفروضــــة علــــى  “وجــــه الســــرعة
 .)٤٧(االحتاد

ــو   آذار/مــارس  ٢٠) املــؤرخ ١٩٩٨( ١١٥٧القرار ب
، أيــد جملــس األمــن الزيــارة املزمــع أن يقــوم هبــا رئــيس  ١٩٩٨

ناقشــة التنفيــذ  اللجنــة إىل أنغــوال والبلــدان األخــرى املعنيــة مل    
ــرة    ــددة يف الفقـ ــدابري احملـ ــال للتـ ــرار  ٤الكامـــل والفعـ مـــن القـ

) بغية حـث االحتـاد الـوطين لالسـتقالل التـام      ١٩٩٧( ١١٢٧
ألنغوال علـى االمتثـال اللتزاماتـه مبوجـب بروتوكـول لوسـاكا       

 .)٤٨(ةوقرارات جملس األمن ذات الصل

نيســان/أبريل  ٢٩) املــؤرخ ١٩٩٨( ١١٦٤القرار بــو  
أعرب جملـس األمـن عـن تقـديره لـرئيس اللجنـة بعـد        ، ١٩٩٨

زيارتــه إىل أنغــوال وغريهــا مــن البلــدان املعنيــة وشــدد علــى        
ضرورة أن تنفذ على حنو تام وفعال التـدابري احملـددة يف الفقـرة    

__________ 

  .٤)، الفقرة ١٩٩٧( ١١٢٧القرار   )٤٥(  
لـواردة مـن الـدول    صـدرت الـردود ا  وقـد  . ١١املرجع نفسه، الفقرة   )٤٦(  

رئـيس  بوصفها من وثائق اللجنة، وهـي تـرد يف التقـارير املقدمـة مـن      
  ).Add.3إىل  Add.1و  S/1998/145اللجنة إىل رئيس جملس األمن (

ــوبر  ٣١يف   )٤٧(   ــار   ١٩٩٧ تشــرين األول/أكت ــة، يف إط ، اعتمــدت اللجن
لتســيري إجــراء عــدم االعتــراض، املبــادئ التوجيهيــة املوحــدة اجلديــدة 

تشـرين الثـاين/نوفمرب    ٤اليت أحيلت مبذكرة شـفوية مؤرخـة    ،ملهاع
إىل مجيــع الــدول واملنظمــات الدوليــة/الوكاالت املتخصصــة   ١٩٩٧

للعلم هبـا واسـتخدامها عنـد الضـرورة. انظـر التقريـر السـنوي للجنـة         
كـانون   ٣١إىل كـانون الثاين/ينـاير    ١املمتدة مـن  الذي يغطي الفترة 

  .)٩، الفقرة S/PRST/1997/1027( ١٩٩٧األول/ديسمرب 
  .٣)، الفقرة ١٩٩٨( ١١٥٧القرار   )٤٨(  

ــرار  ٤ ــا ) بغيـــة حتقيـــق امتثـــال  ١٩٩٧( ١١٢٧مـــن القـ يونيتـ
 مبوجب بروتوكول لوسـاكا وقـرارات جملـس األمـن     االلتزاماهت

 .)٤٩(ةالصل  ذات

حزيران/يونيـه   ١٢) املؤرخ ١٩٩٨( ١١٧٣القرار بو  
ــا،    ١٩٩٨ ــى يونيت ــدابري إضــافية عل ــرر اجمللــس اختــاذ ت ــن  ، ق م
وحظـر االسـترياد املباشـر    ليهـا،  فـرض جـزاءات ماليـة ع   خالل 

ــذي يكــون        أو ــاس ال ــواع امل ــوال لكــل أن ــن أنغ غــري املباشــر م
ر أي شـكل  غري خاضـعة حلكومـة أنغـوال، وحظـ    أقاليم منشؤه 

. )٥٠(امــن أشــكال الســفر إىل املنــاطق اخلاضــعة لســيطرة يونيتــ  
يتعلق بالتدابري املذكورة أعـاله، طلـب اجمللـس إىل مجيـع      وفيما

الـــدول األعضـــاء تزويـــد اللجنـــة مبعلومـــات عـــن اإلجـــراءات 
املتخذة لتنفيذ هذه التـدابري، وكـذلك بـأي معلومـات عـن أيـة       

ــرار    ــهاكات ألحكــام الق ــى  ١٩٩٨( ١١٧٣انت ــا عل ) لتوزيعه
القــرار نفســه، قــرر اجمللــس كــذلك   يفو. )٥١(ءالــدول األعضــا

جواز أن تأذن اللجنة، على أسـاس كـل حالـة علـى حـدة ويف      
إطــار إجــراء عــدم االعتــراض، باالســتثناء مــن التــدابري احملــددة   
أعـــاله ألغـــراض طبيـــة وإنســـانية يكـــون قـــد جـــرى التحقـــق  

ــة . )٥٢(امنــه ــام مبــا يلــي:   وأخــريا، طلــب اجمللــس إىل اللجن القي
وضـع مبـادئ توجيهيــة علـى وجـه الســرعة لتنفيـذ التــدابري       (أ)

املذكورة أعاله، والنظر يف سبل ووسـائل لزيـادة تعزيـز فعاليـة     
(ب) تقـدمي  و التدابري اليت اختـذها اجمللـس يف قراراتـه السـابقة؛     

ــول    ــس حبلــ ــر إىل اجمللــ ــه  ٣١تقريــ ــأن  ١٩٩٨متوز/يوليــ بشــ
  .)٥٣(رالذك  الدول لتنفيذ التدابري اآلنفة اإلجراءات اليت اختذهتا

__________ 

  .١٣)، الفقرة ١٩٩٨( ١١٦٤القرار   )٤٩(  
  .١٢ و ١١)، الفقرتان ١٩٩٨( ١١٧٣القرار   )٥٠(  
  .٢٢ و ٢١ملرجع نفسه، الفقرتان ا  )٥١(  
  .١٣ملرجع نفسه، الفقرة ا  )٥٢(  
ل بوصفها وثـائق  املرجع نفسه، وقد صدرت الردود الواردة من الدو  )٥٣(  

من وثائق اللجنة، وهي ترد يف الوثائق املقدمـة مـن اللجنـة إىل رئـيس     
). ورغـم أن التـدابري املـذكورة    Add.1، و S/1998/728جملس األمـن ( 
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  الرصد واإلبالغ  
ــالقرار    ــؤرخ ١٩٩٩( ١٢٣٧بــــ ــايو  ٧) املــــ أيار/مــــ
، أيد جملـس األمـن التوصـية الـواردة يف رسـالة الـرئيس       ١٩٩٩

، وقـرر أن ينشـئ   )٥٤(وضـميمتها  ١٩٩٩أيار/مـايو   ٤املؤرخة 
اخلــرباء املشــار إليــه يف تلــك الرســالة لفتــرة قــدرها ســتة    فريــق

القيـام مـن خـالل عـدة      (أ) لـه:  أشهر، مع إسناد الوالية التالية
ــع       ــة، جبمـ ــدان املعنيـ ــارات للبلـ ــراء زيـ ــها إجـ ــن بينـ ــرق، مـ طـ
ــدابري     ــهاك التـ ــلة بانتـ ــارير املتصـ ــق يف التقـ ــات والتحقيـ املعلومـ
املفروضة على يونيتا فيما يتعلق بالسـالح والعتـاد ذي الصـلة،    

قـل أمـوال يونيتـا كمـا     والنفط واملنتجات النفطيـة، واملـاس، ون  
الصلة، ومجع املعلومات عن املسـاعدات   يرد يف الفقرات ذات

ــة؛ و   ــة   العســكرية، ممــا يشــمل املرتزق (ب) الكشــف عــن هوي
األطـــراف الـــيت تســـاعد وحتـــرِّض علـــى ارتكـــاب انتـــهاكات   

ــذكر؛ و   ــالفة ال ــدابري س ــك     (ج) الت ــاء تل ــدابري إلهن التوصــية بت
. وبـالقرار  )٥٥( سالفة الـذكر االنتهاكات وحتسني تنفيذ التدابري

ــة أيضــا أن يقــدِّم إىل اجمللــس يف     نفســه طُلــب إىل رئــيس اللجن
تقريـرا أّوليـا مـن فريـق      ١٩٩٩متـوز/ يوليـه    ٣١موعد أقصـاه  

اخلــرباء بشــأن التقــدم احملــرز والنتــائج األوليــة والتوصــيات وأن 
ــق        ــن تشــكيل فري ــتة أشــهر م ــس يف غضــون س ــدم إىل اجملل يق

  .)٥٦(لنهائي مشفوعا بتوصياتاخلرباء تقريره ا
__________ 

أعـــاله كـــان مـــن املقـــرر يف األصـــل أن تـــدخل حيـــز النفـــاذ يف        
 ٢، فقد قرر جملس األمن، مبوجب الفقرة ١٩٩٨حزيران/يونيه   ٢٥

، أن ١٩٩٨حزيران/يونيـه   ٢٤) املـؤرخ  ١٩٩٨( ١١٧٦من القرار 
، أن ٣، وقـرر، مبوجـب الفقـرة    ١٩٩٨متوز/يوليـه   ١يبدأ نفاذها يف 

يغري املوعد النهائي لتقدمي تقرير اللجنة بشأن اإلجراءات الـيت اختـذهتا   
ــن    ــدابري مـ ــذ التـ ــدول لتنفيـ ــه إىل  ٣١الـ ــطس  ٧متوز/يوليـ آب/أغسـ

١٩٩٨.   
  )٥٤(  S/1999/509.  
  .٦)، الفقرة ١٩٩٩( ١٢٣٧ قرارال  )٥٥(  
  .٧املرجع نفسه، الفقرة   )٥٦(  

، أحـال رئـيس اللجنـة إىل    ١٩٩٩متوز/يوليه  ٣٠ويف   
خـــرباء  جـــرى تعيينـــهم يف  ١٠جملـــس األمـــن قائمـــة بأمســـاء  

ــة مبوجــب إجــراء        ــه اللجن ــا وافقــت علي ــى حنــو م ــق، عل الفري
ــدم ــراض عـ ــبتمرب  ٣٠. ويف )٥٧(االعتـ ــّدم ١٩٩٩أيلول/سـ ، قـ

ــيس جملــس األمــن التقريــ    ــة إىل رئ ــيس اللجن ــق رئ ر األّويل لفري
  .)٥٨()١٩٩٩( ١٢٣٧اخلرباء املنشأ عمال بالقرار 

  
  الرصد  
أيلول/ســبتمرب  ١٦) املــؤرخ ١٩٩٨( ١١٩٦بــالقرار   
، طلــب جملــس األمــن، فيمــا يتعلــق باحلالــة يف أفريقيــا، ١٩٩٨

إىل اللجان املنشـأة مبوجـب قـرارات فـرض حظـر األسـلحة يف       
ــا أن تقــدم توصــيات، حســب االقتضــاء، لت   ــة أفريقي عزيــز فعالي

. ورحب اجمللـس أيضـا مببـادرة رئـيس     )٥٩(عمليات احلظر تلك
) بزيـارة البلـدان   ١٩٩٣( ٨٦٤اللجنة املشـكّلة عمـال بـالقرار    

يف املنطقة ودعا اللجان األخرى إىل األخذ هبذا النهج، حيثمـا  
كان ذلك مناسبا ويف الوقت املالئـم، مـن أجـل تعزيـز التنفيـذ      

واردة يف والية كل منها هبـدف حـث   الكامل الفعال للتدابري ال
  .)٦٠(األطراف على االمتثال لقرارات جملس األمن ذات الصلة

تشـــــرين  ١٥) املـــــؤرخ ١٩٩٨( ١٢٠٢وبـــــالقرار   
، طلــب جملـس األمــن إىل رئـيس اللجنــة   ١٩٩٨األول/أكتـوبر  

التحقيق يف التقـارير الـيت تفيـد بـأن زعـيم يونيتـا قـد سـافر إىل         
ــرا    ــهاكا للق ــوال انت ــوات ١٩٩٧( ١١٢٧ر خــارج أنغ ) وأن ق

يونيتا تلقت تدريبا عسكريا ومساعدة عسـكرية وأسـلحة مـن    
__________ 

  )٥٧(  S/1999/837 وقــد جــرى، عقــب انســحاب أحــد املرشــحني، تعــيني .
ــوبر    ــرين األول/أكتـــــ ــر يف تشـــــ ــبري عاشـــــ ــر  ١٩٩٩خـــــ (انظـــــ

S/1999/837/Add.1.(  
  )٥٨(  S/1999/1016.  
  .٣)، الفقرة ١٩٩٨( ١١٩٦القرار   )٥٩(  
  .٧املرجع نفسه، الفقرة   )٦٠(  
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. ويف )٦١()١٩٩٣( ٨٦٤خـــــارج أنغـــــوال انتـــــهاكا للقـــــرار 
ــة       ــن مؤرخ ــس األم ــيس جمل ــن رئ ــذكرة م ــباط/فرباير  ١٨م ش

ــالقرار )٦٢(١٩٩٩  ٢٦) املــؤرخ ١٩٩٩( ١٢٢٩، والحقــا، ب
ــة أمــ  )٦٣(١٩٩٩شــباط/فرباير  ــر اجمللــس، يف مجل ور، تلــك ، أق

  .)٦٤(التوصيات
ــالقرار    ــؤرخ ١٩٩٩( ١٢٣٧وبـــ ــايو  ٧) املـــ أيار/مـــ
ــيس      ١٩٩٩ ــزم رئ ــيت يعت ــارات ال ــن بالزي ــس األم ، رحــب جمل

اللجنة القيام هبا إىل أنغوال والبلدان املعنية األخرى فيما يتعلـق  
ــا    ــام هب ــد القي ــوال وأي ــة يف أنغ ــه  ٤. ويف )٦٥(باحلال حزيران/يوني

ــرا إىل جملـــس األمـــن عـــن  ، قـــّدم رئـــيس اللجنـــة تقر١٩٩٩ يـ
ــوانا،      ــوال، وبوتسـ ــن أنغـ ــل مـ ــا إىل كـ ــام هبـ ــيت قـ ــارات الـ الزيـ
ــا،     ــا، وزامبي ــة، وجنــوب أفريقي ــة الكونغــو الدميقراطي ومجهوري

أيار/مــــايو  ٢٧إىل  ١٠وزمبــــابوي وناميبيــــا يف الفتــــرة مــــن  
، مشــفوعا بتوصــيات لتعزيــز تنفيــذ التــدابري املفروضــة   ١٩٩٩

، قــام الــرئيس بزيــارة ١٩٩٩ليــه . ويف متوز/يو)٦٦(علــى يونيتــا
كــل مــن أوكرانيــا، وبلجيكــا، واجلزائــر، وفرنســا واململكــة       
ــمالية. ويف     ــدا الشــــ ــى وأيرلنــــ ــا العظمــــ ــدة لربيطانيــــ املتحــــ

ــارات       ٢٨ ــذه الزي ــن ه ــر ع ــس تقري ــّدم إىل اجملل ــه، قُ متوز/يولي
يتضمن املزيد من التوصيات من أجل تنفيـذ التـدابري املفروضـة    

  .)٦٧(أفضل  على يونيتا على حنو
تشـــــرين  ٢٩) املـــــؤرخ ١٩٩٧( ١١٣٥وبـــــالقرار   

، طلب جملس األمن إىل اللجنة أن تقـدِّم  ١٩٩٧األول/أكتوبر 
__________ 

  .١٤)، الفقرة ١٩٩٨( ١٢٠٢القرار   )٦١(  
  )٦٢(  S/1999/168.  
  .٨)، الفقرة ١٩٩٩( ١٢٢٩القرار   )٦٣(  
  )٦٤(  S/1999/147.  
  .٢)، الفقرة ١٩٩٩( ١٢٣٧القرار   )٦٥(  
  )٦٦(  S/1999/644.  
  )٦٧(  S/1999/829.  

 ١٩٩٧كــانون األول/ديســمرب  ١٥تقريــرا إىل اجمللــس حبلــول  
ــا ــدابري       فيم ــذ الت ــدول لتنفي ــيت اختــذهتا ال ــاإلجراءات ال ــق ب يتعل

ووفقـا  . )٦٨()١٩٩٧( ١١٢٧مـن القـرار    ٤احملددة يف الفقـرة  
ــة تقريــرين بشــأن اإلجــراءات الــيت     هلــذا القــرار، قــدمت اللجن

  .)٦٩()١٩٩٧( ١١٢٧اختذهتا الدول لتنفيذ أحكام القرار 
حزيران/يونيـه   ٢٤) املؤرخ ١٩٩٨( ١١٧٦وبالقرار   
، طلــب جملــس األمــن إىل اللجنــة أن تقــدم إىل اجمللــس   ١٩٩٨
تقريــرا عــن اإلجــراءات الــيت   ١٩٩٨آب/أغســطس  ٧حبلــول 
 ١٢و  ١١هتا الــدول لتنفيــذ التــدابري احملــددة يف الفقــرتني  اختــذ

. ووفقـا هلـذا القـرار، قـدمت     )٧٠()١٩٩٨( ١١٧٣من القـرار  
تشــــرين  ٨آب/أغســــطس و  ٧اللجنــــة تقريــــرين مــــؤرخني  

  .)٧١(، على التوايل١٩٩٨األول/أكتوبر 
كـــــانون  ١٢) املـــــؤرخ ١٩٩٩( ١٢٢١وبـــــالقرار   

ســــقاط طــــائرتني ، أدان جملــــس األمــــن إ١٩٩٩الثاين/ينــــاير 
ــزام       ــى التـ ــدد علـ ــدة، وشـ ــم املتحـ ــابعتني لألمـ ــتأجرتني تـ مسـ

ــدول ــا يف     ال ــى يونيت ــدابري املفروضــة عل ــال للت األعضــاء باالمتث
ــرارات   ١١٧٣) و ١٩٩٧( ١١٢٧)، و ١٩٩٣( ٨٦٤القـــــ

. وأعـــرب أيضـــا عـــن اســـتعداده ملتابعـــة تقـــارير )٧٢()١٩٩٨(
ز تنفيـذها  االنتهاكات لتلـك التـدابري، والختـاذ إجـراءات لتعزيـ     

والنظــــر يف فــــرض تــــدابري إضــــافية، مبــــا يف ذلــــك يف جمــــال  
ــر     ــتنادا إىل تقريـــ ــلكية، اســـ ــلكية والالســـ ــاالت الســـ االتصـــ

. واســـتجابة هلـــذا الطلـــب، قـــدمت اللجنـــة  )٧٣(اللجنـــة تعـــّده
 ، تقريرا يتضـمن توصـيات األمـني   ١٩٩٩شباط/فرباير  ١٢ يف

__________ 

  .٩)، الفقرة ١٩٩٧( ١١٣٥القرار   )٦٨(  
  )٦٩(  S/1997/977  وAdd.1 و ،S/1998/145  وAdd.1.  
  .٣)، الفقرة ١٩٩٨( ١١٧٦القرار   )٧٠(  
  )٧١(  S/1998/728  وAdd.1.  
  .٧)، الفقرة ١٩٩٩( ١٢٢١القرار   )٧٢(  
  .٨املرجع نفسه، الفقرة   )٧٣(  
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ــدابري املفر     ــذ الت ــة لتحســني تنفي ــام ومقترحــات اللجن وضــة الع
  .)٧٤(يونيتا  على

ويف أثنـــاء الفتـــرة املستعرضـــة، قـــدمت اللجنـــة أربعـــة   
، عمال مبـذكرة رئـيس جملـس األمـن املؤرخـة      )٧٥(تقارير سنوية

  .)٧٦(١٩٩٥آذار/مارس  ٢٩
  
 ٩١٨جلنـــة جملـــس األمـــن املنشـــأة عمـــال بـــالقرار    - ٦

  ) بشأن رواندا١٩٩٤(
خــالل الفتـــرة املستعرضـــة، واصـــلت اللجنـــة املنشـــأة    
) االضــطالع بوالياهتــا املتعلقــة   ١٩٩٤( ٩١٨بــالقرار عمــال 

برصد حظر توريـد األسـلحة املفـروض بـذلك القـرار واملعـدل       
  ).١٩٩٥( ١٠١١بالقرار 

  
  تنفيذ الوالية  
  الرصد واإلبالغ  
خالل الفترة املستعرضة، قدمت اللجنة مخسـة تقـارير     
، ألغيـــت القيـــود ١٩٩٦أيلـــول/ ســـبتمرب  ١. ويف )٧٧(ســـنوية

ــة ــرة  املفروضـ ــرار  ١٣مبوجـــب الفقـ ) ١٩٩٤( ٩١٨مـــن القـ
بشـــأن بيـــع أو توريـــد األســـلحة أو األعتـــدة ذات الصـــلة إىل  

__________ 

  )٧٤(  S/1999/147   وفيما يتعلق بإمكانية فرض تدابري يف جمـال املواصـالت .
سـتقدم إىل اجمللـس تقريـرا      السلكية والالسـلكية، ذكـرت اللجنـة أهنـا    

أن تتاح هلا الفرصة للنظر يف الرد علـى رسـاليت رئـيس اللجنـة      مبجرد
ــؤرختني  ــاير   ٢٦املــ ــانون الثاين/ينــ ــدويل  ١٩٩٩كــ ــاد الــ إىل االحتــ

للمواصـــالت الســـلكية والالســـلكية واملنظمـــة الدوليـــة لالتصـــاالت 
الالسلكية بواسطة السواتل. وذكـرت اللجنـة أهنـا قـد تلقـت بالفعـل       

وتتوقع استالم ردود إضافية مـن   معلومات من بعض الدول األعضاء
  الدول األعضاء ومن اخلرباء.

  )٧٥(  S/1996/37  وS/1997/33  وS/1997/1027  وS/1998/1227.  
  )٧٦(  S/1995/234.  
  )٧٧(  S/1996/82  وS/1997/15  وS/1997/1028  وS/1998/1219 

  .S/1999/1292  و

). ١٩٩٥( ١٠١١من القـرار   ٨حكومة رواندا، وفقا للفقرة 
ــع       ــا إىل أن مجي ــة يف تقاريره ــد أشــارت اللجن ــك، فق ــع ذل وم
الدول مطلوب منها أن تستمر يف تنفيذ تلك القيود. ويف هـذا  

ت اللجنــة اجمللــس بأربعــة إخطــارات تلقتــها مــن  الصــدد، أبلغــ
الــدول بشــأن صــادرات األســلحة أو األعتــدة ذات الصــلة إىل  
روانــدا، فضــال عــن واردات حكومــة روانــدا مــن األســلحة       

. وعــالوة علــى ذلــك، ذكــرت  )٧٨(يتصــل هبــا مــن أعتــدة  ومــا
اللجنــة يف تقاريرهــا أهنــا، يف ظــل عــدم وجــود أي آليــة رصــد  

الفعــال حلظــر األســلحة، تعــّول تعــويال   حمــددة تضــمن التنفيــذ 
كـامال علـى تعــاون الـدول واملنظمـات الــيت بإمكاهنـا أن تقــدم      

  .)٧٩(معلومات بشأن انتهاكات حظر األسلحة
كـانون   ١ويف التقرير السنوي الذي يغطي الفترة من   

، أحاطــت ١٩٩٨كــانون األول/ديســمرب  ٣١الثاين/ينــاير إىل 
)، الذي انتهى فيه جملـس  ١١٩٨( ١١٩٦اللجنة علما بالقرار 

األمن إىل أمور من بينها التأكيد مـن جديـد علـى التـزام مجيـع      
الدول بتنفيذ قرارات اجمللس املتعلقة بعمليـات حظـر األسـلحة    
وطلبه أن تقـوم مجيـع الـدول مبوافـاة جلـان اجمللـس املعنيـة بـأي         
معلومــات عــن االنتــهاكات احملتملــة لعمليــات حظــر األســلحة  

مـن   ٢بل اجمللس. وأيـدت اللجنـة أيضـا الفقـرة     املفروضة من ِق
ذلــك القــرار، الــيت شــّجع فيهــا اجمللــس كــل دولــة عضــو علــى  
القيام، عند االقتضاء، بتنفيذ هذه االلتزامات من خـالل وضـع   
تشريعات أو تدابري قانونيـة أخـرى جتعـل مـن انتـهاك عمليـات       

  .)٨٠(حظر األسلحة املفروضة من ِقبل اجمللس جرمية جنائية
  __________ 

ة . وقـــد صـــدرت اإلخطـــارات األربعـــ٤، الفقـــرة S/1997/15انظـــر   )٧٨(  
 S/1996/396/Rev.1  و S/1996/329/Rev.1بوصـــــــــــفها وثــــــــــــائق ( 

  ).S/1996/697و  S/1996/407/Rev.1  و
  )٧٩(  S/1998/1219.  
  )٨٠(  S/1998/1219 ٥، الفقرة.  
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 ٩٨٥جلنـــة جملـــس األمـــن املنشـــأة عمـــال بـــالقرار    - ٧
  ) بشأن ليربيا١٩٩٥(
خــالل الفتـــرة املستعرضـــة، واصـــلت اللجنـــة املنشـــأة    

) االضــطالع بواليتــها املتعلقــة   ١٩٩٤( ٩٨٥عمــال بــالقرار  
باإلشراف على تنفيذ حظر توريـد األسـلحة املفـروض بـالقرار     

١٩٩٢( ٧٨٨.(  
  

  تنفيذ الوالية  
  الرصد واإلبالغ  
ــؤرخ     ــان م ــاير   ٧ببي أصــدره  ١٩٩٩كــانون الثاين/ين

ــرياليون   ــة يف سـ ــأن احلالـ ــيس اجمللـــس بشـ ــاء  )٨١(رئـ أدان أعضـ
اجمللس كل الذين قّدموا الـدعم، عـن طريـق سـبل منـها توريـد       
ــة، إىل املتمــردين يف ســرياليون وأعــرب عــن    األســلحة واملرتزق

بوجـه  قلقه البالغ إزاء التقارير اليت تفيـد بـأن هـذا الـدعم يـأيت      
خاص من أراضي ليربيا. ولـذلك حـث اجمللـس اللجنـة املنشـأة      

) على اختاذ تدابري فعالـة للتحقيـق   ١٩٩٥( ٩٨٥عمال بالقرار 
ــع      ــن مـ ــر إىل جملـــس األمـ ــدمي تقريـ ــر وتقـ ــهاكات احلظـ يف انتـ

  .)٨٢(التوصيات الالزمة
وخالل الفترة املستعرضة قدمت اللجنة مخسة تقـارير    
تلك التقارير أهنا، يف ظل عـدم  . وذكرت اللجنة يف )٨٣(سنوية

وجود آلية رصد حمددة تضمن التنفيذ الفعال حلظر األسـلحة،  
تعـــّول تعـــويال كـــامال علـــى تعـــاون الـــدول واملنظمـــات الـــيت  
بإمكاهنا أن تقدم معلومات بشـأن انتـهاكات حظـر األسـلحة.     

كـانون الثاين/ينـاير إىل    ١ويف تقريرها الذي يغطي الفتـرة مـن   
 ٢، أيــدت اللجنــة الفقــرة  ١٩٩٨/ديســمرب كــانون األول ٣١

__________ 

  )٨١(  S/PRST/1999/1.  
  .٢املرجع نفسه، الفقرة   )٨٢(  
  )٨٣(  S/1996/72  وS/1996/1077  وS/1997/1026  وS/1998/1220 

  .S/1999/1301  و

)، الــذي شــجع فيــه اجمللــس كــل  ١٩٩٨( ١١٩٦مــن القــرار 
دولة عضو على القيام بتنفيذ هذه االلتزامات من خالل وضـع  
تشريعات أو تدابري قانونيـة أخـرى جتعـل مـن انتـهاك عمليـات       

  .)٨٤(حظر األسلحة املفروضة من ِقبل اجمللس جرمية جنائية
ــرة ا    ــة   وخــالل الفت ــة يف ثالث ملستعرضــة، نظــرت اللجن

بالغات تتعلق بانتهاكات حظر األسلحة املفروض على ليربيـا  
وأرســـلت يف هـــذا الصـــدد رســـائل استفســـارية إىل كـــل مـــن 

ــا يف    ــو وليربيــــ ــا فاســــ ــا وبوركينــــ ــايو  ٢٦أوكرانيــــ أيار/مــــ
٨٥(١٩٩٩(.  

  
ــالقرار      - ٨ ــة جملــس األمــن املنشــأة عمــال ب  ١١٣٢جلن

  ) بشأن سرياليون١٩٩٧(
  إنشاء اللجنة وواليتها  
يف أعقــاب االنقــالب العســكري الــذي قادتــه اجلبهــة     

، اختـذ اجمللـس القـرار    ١٩٩٧أيار/مـايو   ٢٥املتحدة الثورية يف 
، ١٩٩٧تشــرين األول/أكتــوبر    ٨) املــؤرخ ١٩٩٧( ١١٣٢

الذي فرض مبوجبه حظرا علـى توريـد األسـلحة والـنفط كمـا      
. )٨٦(ري وأسـرهم فرض قيودا على سفر أعضاء اجمللس العسـك 

وبالقرار نفسه، أنشأ جملس األمن جلنـة للتحقيـق يف انتـهاكات    
نظام اجلزاءات اإللزامية املفروضة على سرياليون وتقدمي تقريـر  

كلِّفـت اللجنـة حتديـدا باملهـام      إىل اجمللس يف هذا الصدد. وقـد 
التالية: (أ) أن تسعى إىل احلصول من مجيع الـدول علـى مزيـد    

شأن اإلجراءات اليت تتخذها مـن أجـل التنفيـذ    من املعلومات ب
ــراد        ــى ســفر أف ــود املفروضــة عل ــال حلــاالت احلظــر والقي الفع
اجمللــس العســكري واألفــراد البــالغني مــن أســرهم إىل اخلــارج؛ 

تنظـــر يف املعلومـــات الـــيت تعرضـــها عليهـــا الـــدول  أن (ب) و
__________ 

  )٨٤(  S/1998/1220 ٤، الفقرة.  
  )٨٥(  S/1999/1301 ١١إىل  ٥، الفقرات.  
  .٦و  ٥)، الفقرتان ١٩٩٧( ١١٣٢القرار   )٨٦(  
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بشأن انتهاكات التدابري املفروضة مبوجب القرار، وأن توصـي  
ــدم إىل اجمللــس    باختــ ــا؛ و(ج) أن تق ــدابري مالئمــة رداً عليه اذ ت

تقــارير دوريــة عــن املعلومــات املقدمــة إليهــا بشــأن انتــهاكات  
التــدابري املفروضــة مبوجــب ذلــك القــرار الــيت يــدعي ارتكاهبــا،  
ــك       ــا يف ذل ــات، مب ــراد أو الكيان ــث حتــدد، إذا أمكــن، األف حبي

ــك االنتـــ     ــاركت يف تلـ ــا شـ ــد بأهنـ ــيت أفيـ ــفن، الـ   هاكات؛السـ
و (د) أن تضــع مــا يلــزم مــن مبــادئ توجيهيــة لتســهيل تنفيــذ   
التدابري املفروضة بـذلك القـرار؛ و (هــ) أن تنظـر وتبـت علـى       
وجه السرعة يف الطلبات املقدمة للموافقة على اسـترياد الـنفط   
واملنتجات النفطية، علـى أسـاس كـل حالـة علـى حـدة ووفقـا        

عضـــاء اجمللـــس إلجـــراء عـــدم االعتـــراض؛ و (و) أن تســـمي أ
العسكري وأفـراد أسـرهم البـالغني الـذين يتوجـب علـى مجيـع        
الــدول منــع دخــوهلم أو عبــورهم، وأن تعــد قائمــة بأمســائهم؛   

ــة مـــن الـــدول ومـــن فريـــق    و ــارير املقدمـ (ز) أن تـــدرس التقـ
املــراقبني التــابع للجماعــة االقتصــادية لــدول غــرب أفريقيــا؛       

ــة اجلماعــة ا   و القتصــادية لــدول (ح) أن تقــيم اتصــاال مــع جلن
غــرب أفريقيــا بشــأن تنفيــذ أشــكال احلظــر والقيــود املفروضــة  

  .)٨٧(على السفر
  

  تنفيذ الوالية  
ــالقرار    ــؤرخ ١٩٩٨( ١١٥٦بـ ــارس  ١٨) املـ آذار/مـ
ــرياليون املنتخـــب    ١٩٩٨ ــيس سـ ــودة رئـ ، رحـــب اجمللـــس بعـ

ــا يف   ــا إليه ــارس  ١٠دميقراطي ــهي  ١٩٩٨آذار/م ــرر أن ين ، وق
ــنف   ــى ال ــروض عل ــرة  احلظــر املف ــرار   ٦ط مبوجــب الفق ــن الق م

١٩٩٧( ١١٣٢.(  
ــالقرار    ــؤرخ ١٩٩٨( ١١٧١وب ــه  ٥) امل حزيران/يوني
، قــرر اجمللــس إهنــاء القيــود وأشــكال احلظــر املفروضــة   ١٩٩٨

)، ويف ١٩٩٧( ١١٣٢مــن القــرار   ٦و  ٥مبوجــب الفقــرتني  
__________ 

  .١٠املرجع نفسه، الفقرة   )٨٧(  

الوقت نفسه، تعزيـز حظـر توريـد األسـلحة واحلظـر االنتقـائي       
. وبــالقرار نفســه، قــرر )٨٨(احلكوميــةعلــى ســفر القــوات غــري 

 ١١٣٢اجمللس أيضا أن تواصل اللجنة املنشـأة مبوجـب القـرار    
(أ)  ١٠) االضــطالع باملهــام املشــار إليهــا يف الفقــرة   ١٩٩٧(
 ١١٣٢(ب) و (ج) و (د) و (و) و (ح) مــــــــن القــــــــرار  و
 ١١٧١مــن القــرار   ٥و  ٢) فيمــا يتعلــق بــالفقرتني   ١٩٩٧(
)٨٩()١٩٩٨(.  
  

  بالغالرصد واإل  
أيلول/ســبتمرب  ١٦) املــؤرخ ١٩٩٨( ١١٩٦بــالقرار   
يتعلق باحلالـة يف أفريقيـا، إىل    طلب جملس األمن، فيما ١٩٩٨

اللجــان املنشــأة مبوجــب قــرارات فــرض حظــر األســلحة يف       
ــة     ــا أن تقــدم توصــيات، حســب االقتضــاء، لتعزيــز فعالي أفريقي

. ورحب اجمللـس أيضـا مببـادرة رئـيس     )٩٠(عمليات احلظر هذه
) بزيارة البلـدان  ١٩٩٧( ١١٣٢اللجنة املشكّلة عمال بالقرار 

يف املنطقـــة ودعـــا اللجـــان األخـــرى إىل األخـــذ هبـــذا النـــهج،  
كان ذلك مناسـبا ويف الوقـت املالئـم، مـن أجـل تعزيـز        حيثما

التنفيــذ الكامــل والفعــال للتــدابري الــواردة يف واليــة كــل منــها   
لــس األمــن هبــدف حــث األطــراف علــى االمتثــال لقــرارات جم 

  .)٩١(ذات الصلة
وخالل الفترة املستعرضة، قدمت اللجنـة إىل اجمللـس،     

ــرين ســنويني  ــك، وعمــال بأحكــام   )٩٢(تقري . وعــالوة علــى ذل
ــرة  ــرار   ٩الفق ــن الق ــب إىل اجلماعــة  ١٩٩٧( ١١٣٢م )، طُل

االقتصادية لدول غرب أفريقيا أن تقدم إىل اللجنة تقريـرا عـن   
ن التنفيــذ الصــارم ألحكــام لضــما مجيــع األنشــطة املضــطلع هبــا

__________ 

  .٥إىل  ١)، الفقرات ١٩٩٨( ١١٧١القرار   )٨٨(  
  .٦املرجع نفسه، الفقرة   )٨٩(  
  .٣)، الفقرة ١٩٩٨( ١١٩٦القرار   )٩٠(  
  .٧قرة املرجع نفسه، الف  )٩١(  
  )٩٢(  S/1998/1236  وS/1999/1300  وCorr.1.  
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مـــن ذلـــك القـــرار املتصـــلتني حبظـــر توريـــد   ٦و  ٥الفقـــرتني 
ــس       ــاء اجمللـ ــفر أعضـ ــى سـ ــة علـ ــود املفروضـ ــلحة، والقيـ األسـ
العســكري يف ســرياليون وأفــراد أســرهم البــالغني إىل اخلــارج،  
وعلــى توريــد الــنفط واملنتجــات النفطيــة. وأفــادت اللجنــة يف   

كــانون الثاين/ينــاير إىل   ١تقريرهــا الــذي يغطــي الفتــرة مــن     
، بــأن اجلماعــة االقتصــادية ١٩٩٨كــانون األول/ديســمرب  ٣١

  .)٩٣(لدول غرب أفريقيا قد قّدمت إليها أربعة تقارير
وذكــرت اللجنــة يف تقريرهــا الــذي يغطــي الفتــرة مــن   

، ١٩٩٩كـانون األول/ديسـمرب    ٣١كانون الثاين/يناير إىل  ١
ئيســي يف مراقبــة تنفيــذ أن عليهــا، نظــرا ألهنــا تضــطلع بــدور ر

نظام اجلزاءات يف سـرياليون، أن تنظـر يف سـبل حتسـني مراقبـة      
وتنفيذ اجلـزاءات املفروضـة علـى سـرياليون. وأضـافت اللجنـة       
أنه ميكن للتقارير الواردة من فريق املـراقبني العسـكريني التـابع    
ــة األمــم     ــا، و/أو بعث للجماعــة االقتصــادية لــدول غــرب أفريقي

قبـة يف سـرياليون عـن طريـق اجلماعـة االقتصـادية       املتحدة للمرا
ــة حظــر األســلحة، عــن       ــزز فعالي ــا، أن تع ــدول غــرب أفريقي ل
ــلحة     ــدفق األسـ ــع تـ ــا ملنـ ــة يف جهودهـ ــاعدة اللجنـ ــق مسـ طريـ
واملعدات ذات الصلة من مجيع األنواع إىل أراضـي سـرياليون،   

من قـرار جملـس    ٤و  ٣كما وردت توصية بذلك يف الفقرتني 
  .)٩٤()١٩٩٨( ١١٩٦األمن 

  
ــالقرار      - ٩ ــة جملــس األمــن املنشــأة عمــال ب  ١١٦٠جلن

)١٩٩٨(  
  إنشاء اللجنة وواليتها  
ــالقرار    ــؤرخ ١٩٩٨( ١١٦٠بـ ــارس  ٣١) املـ آذار/مـ
، قــرر اجمللــس، ألغــراض تعزيــز الســلم واالســتقرار يف   ١٩٩٨

كوسوفو، أن متنع مجيع الدول بيع األسلحة واملواد املتصلة هبـا  
__________ 

  )٩٣(  S/1998/1236 ٦، الفقرة.  
  )٩٤(  S/1999/1300  وCorr.1 ١٤، الفقرة.  

كالعتــاد والــذخرية واملركبــات العســكرية  مــن مجيــع األنــواع، 
ــة،     ــة يوغوســالفيا االحتادي ــار إىل مجهوري واملعــدات وقطــع الغي

فيهــا كوســوفو، أو تزويــدها بــذلك، بواســطة رعايــا هــذه    مبــا
انطالقا من أراضيها أو باسـتخدام السـفن الـيت ترفـع      الدول أو

علمهــــا أو طائراهتــــا، وأن متنــــع تــــوفري التســــليح والتــــدريب  
. وبـالقرار نفسـه، قـرر اجمللـس أن     )٩٥(اإلرهابية هناك لألنشطة

ينشــئ جلنــة تابعــة جمللــس األمــن ملراقبــة تنفيــذ التــدابري اجلديــدة  
املفروضة. وعلى وجه التحديد، كُلِّفت اللجنة باملهـام التاليـة:   
(أ) السعي إىل احلصول من مجيع الدول على معلومـات تتعلـق   

شكال احلظـر املفروضـة   باإلجراءات اليت تتخذها بشأن تنفيذ أ
ــال؛ و (ب) النظــر يف أي       ــو فع ــى حن ــرار عل ــذا الق مبوجــب ه
معلومــات تعرضــها عليهــا أي دولــة بشــأن انتــهاكات أشــكال  
احلظــر املفروضــة مبوجــب هــذا القــرار والتوصــية باختــاذ تــدابري  
مالئمــة اســتجابة هلــا؛ و (ج) تقــدمي تقــارير دوريــة إىل جملــس   

يهــا فيمــا يتعلــق باالنتــهاكات األمــن عــن املعلومــات املقدمــة إل
املدعى وقوعها ألشكال احلظر املفروضة مبوجب هـذا القـرار؛   
ــذ      ــة لتســهيل تنفي ــادئ التوجيهي ــزم مــن املب ــا يل و (د) وضــع م
أشكال احلظر؛ و (هـ) دراسة التقارير املقدمة من الدول، الـيت  

  .)٩٦(تبني اخلطوات اليت اختذهتا إلنفاذ أشكال احلظر املفروضة
  

  الوالية تنفيذ  
  الرصد واإلبالغ  
خالل الفترة املستعرضة، قدمت اللجنـة تقريـرا سـنويا      

واحدا إىل جملس األمن يغطي األنشطة اليت اضـطلعت هبـا منـذ    
حــىت كــانون األول/ديســمرب  ١٩٩٨إنشــائها يف نيســان/أبريل 

، قــــّدم رئــــيس  ٢٠٠٠حزيران/يونيــــه  ٢٧. ويف )٩٧(١٩٩٨
__________ 

  .٨)، الفقرة ١٩٩٨( ١١٦٠القرار   )٩٥(  
  .٩املرجع نفسه، الفقرة   )٩٦(  
  )٩٧(  S/1999/216.  



 ممارسات جملس األمنمرجع
 

09-25531 156 
 

اللجنة الثاين الـذي يغطـي    اللجنة إىل رئيس جملس األمن تقرير
  .)٩٨(١٩٩٩األنشطة املضطلع هبا خالل عام 

  
ــالقرار      - ١٠ ــة جملــس األمــن املنشــأة عمــال ب  ١٢٦٧جلن

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

  إنشاء اللجنة وواليتها  
ــالقرار    ــؤرخ ١٩٩٩( ١٢٦٧بــــ ــرين  ١٥) املــــ تشــــ

األمـــن حظـــرا علـــى    ، فـــرض جملـــس ١٩٩٩ األول/أكتـــوبر
الرحالت اجلويـة ألي طـائرة متلكهـا أو تسـتأجرها أو تشـغلها      
ــد األمــوال     ــان أو أي طــرف لصــاحلها، فضــال عــن جتمي الطالب
الــيت متلكهــا أو تســيطر عليهــا الطالبــان بشــكل مباشــر أو غــري  

. وبــالقرار نفســه، أنشــأ جملــس األمــن جلنــة لضــمان )٩٩(مباشــر
اءات املفروضــة علــى الطالبــان. وعلــى وجــه  تنفيــذ نظــام اجلــز

التحديد، كلّفت اللجنة باملهـام التاليـة: السـعي للحصـول مـن      
مجيع الدول على مزيد مـن املعلومـات بشـأن اإلجـراءات الـيت      
اختذهتا هبدف تنفيـذ القيـود املفروضـة علـى الطـائرات وجتميـد       
 أموال الطالبـان؛ و (ب) النظـر يف املعلومـات الـيت توجـه إليهـا      
نظرها الدول بشأن انتهاكات التدابري املفروضة علـى الطالبـان   
والتوصية باختاذ التدابري املالئمة رداً علـى ذلـك؛ و (ج) تقـدمي    
تقارير دوريـة إىل اجمللـس بشـأن أثـر التـدابري املفروضـة، مبـا يف        
ذلك اآلثـار اإلنسـانية؛ و (د) تقـدمي تقـارير دوريـة إىل اجمللـس       

إليها فيمـا يتعلـق باالنتـهاكات املزعومـة     عن املعلومات املقدمة 
للتدابري املفروضة، والقيام حيثمـا يكـون ذلـك ممكنـا، بتحديـد      

__________ 

  )٩٨(  S/2000/633.  
  (أ) و (ب). ٤)، الفقرة ١٩٩٩( ١٢٦٧القرار   )٩٩(  

األشـــخاص والكيانـــات الـــيت تفيـــد التقـــارير بارتكـــاهبم هـــذه 
املــوارد  االنتـهاكات؛ و (هــ) ختصـيص الطـائرات واألمـوال أو     

املالية األخـرى الـيت تطّبـق عليهـا اجلـزاءات؛ مـن أجـل تسـهيل         
النظر يف طلبات اإلعفاء من اجلـزاءات   (و) فيذ اجلزاءات؛ وتن

والبت يف إمكانية مـنح اإلعفـاء؛ و (ز) حبـث التقـارير املقدمـة      
ــع      ــا مـ ــا تامـ ــاون تعاونـ ــها أن تتعـ ــاال لواجبـ ــدول، امتثـ ــن الـ مـ

مـن القـرار نفسـه، طلـب إىل مجيـع       ١٠. وبالفقرة )١٠٠(اللجنة
ومــا مــن بــدء ي ٣٠الــدول أن تقــدم تقريــرا إىل اللجنــة خــالل  

ــدابري املفروضــة بشــأن اخلطــوات الــيت اختــذهتا هبــدف      نفــاذ الت
  .)١٠١(تنفيذ تلك التدابري على حنو فعال

  
  األفرقة العاملة غري الرمسية واملخصصة -جيم 

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

ى قائما. وباإلضـافة إىل ذلـك، أنشـأ اجمللـس، ملـدة سـتة       األخر
أشهر، فريقني عاملني غري رمسيني جديدين مها: الفريق العامـل  
املخصــص املعــين بأفريقيــا والفريــق العامــل غــري الرمســي املعــين   
حبمايــة املــدنيني يف حــاالت الصــراع املســلح. وكانــت األفرقــة 

مسـة عشـر مجيعـا،    العاملة، اليت تتـألف مـن أعضـاء اجمللـس اخل    
ــة جلســات خاصــة، وتتوصــل إىل      ــى هيئ ــا عل ــد اجتماعاهت تعق
قراراهتا عن طريق توافق اآلراء. ويرد يف اجلـدول أدنـاه عـرض    

  عام موجز إلنشاء األفرقة العاملة وواليتها.
  
  

__________ 

  .٦املرجع نفسه، الفقرة   )١٠٠(
  .١٠املرجع نفسه، الفقرة   )١٠١(
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  األفرقة العاملة غري الرمسية واملخصصة
  

  الوالية اإلنشاء االسم
رمســـي التـــابع جمللـــسري الـل غــــــــالعامقـــــالفري
ـــاألم ــة   ــ ــائل اإلجرائيـ ــائق واملسـ ــين بالوثـ ن املعـ

 األخرى
ــائل      يتخذ مقرر رمسي) (مل١٩٩٣يونيهحزيران/ ــائق واملسـ ــلة بالوثـ ــائل املتصـ ــة املسـ معاجلـ

  اإلجرائية األخرى

 (أ)تقريـر استعراض مجيع التوصيات الواردة يف ال )١٩٩٨(١١٧٠القرار الفريق العامل املخصص املعين بأفريقيا
واملتصلة بصون السلم واألمـن الـدوليني، وفقـا    
مليثــاق األمــم املتحــدة، وإعــداد إطــار، يف هــذا  
السياق، من أجل تنفيذ التوصيات على النحـو  
املناســب، وتقــدمي مقترحــات حمــددة مــن أجــل 
اختــاذ إجــراءات ملموســة ينظــر فيهــا اجمللــس      

  ١٩٩٨حبلول أيلول/سبتمرب 
ــري    ــل املخصــص غ ــق العام ــينالفري  الرمســي املع

  حبماية املدنيني يف حاالت الصراع املسلح
ــرار ــرة١٩٩٩(١٢٦٥القـــــــ ؛ ٢٢)، الفقـــــــ

ـــن رئــــــيس جملــــــس األمــــــن   ومــــــذكرة مــــــ
)S/1999/1160(  

مواصلة استعراض التوصيات الواردة يف تقريـر  
ــام  ــني العـ ــوات    (ب)األمـ ــاذ خطـ ــر يف اختـ والنظـ

ــا  ٢٠٠٠مناســــبة حبلــــول نيســــان/أبريل  وفقــ
  وجب ميثاق األمم املتحدةملسؤولياته مب

  
  .S/1998/318  (أ)  

  .S/1999/957  (ب)  
  

  بعثات تقّصي احلقائق وهيئات التحقيق  -دال 
خالل الفترة املستعرضة، ظـلّ كـلّ مـن جلنـة التحقيـق        

) بشــــأن ١٩٩٥( ١٠١٢الدوليــــة املنشــــأة مبوجــــب القــــرار  
ــرار    ــأة مبوجـــب القـ ــق املنشـ ــة التحقيـ  ١٠١٣بورونـــدي وجلنـ

رواندا قائماً وواصـل كـل منـهما االضـطالع      ) بشأن١٩٩٥(
  بواليته.  

  
ــرار       - ١ ــب القـ ــأة مبوجـ ــة املنشـ ــق الدوليـ ــة التحقيـ جلنـ

  ) بشأن بوروندي ١٩٩٥( ١٠١٢
خـــالل الفتـــرة املستعرضـــة، واصـــلت جلنـــة التحقيـــق    

) بشــــأن ١٩٩٥( ١٠١٢الدوليــــة املنشــــأة مبوجــــب القــــرار  
(أ) التثبــت  بورونــدي االضــطالع بواليتــها املتمثّلــة فيمــا يلــي:
تشـرين   ٢١من احلقـائق املتصـلة باغتيـال رئـيس بورونـدي يف      

، واملذابح وأعمال العنـف اجلسـيمة الـيت    ١٩٩٣األول/أكتوبر 
أعقبت ذلك؛ و (ب) التوصية باختاذ تدابري ذات طـابع قـانوين   

أو سياســي أو إداري، حســب االقتضــاء، بعــد التشــاور مــع      
ــق مبحاكمـــ    ــدابري تتعلـ ــدي، وتـ ــة بورونـ ــخاص حكومـ ة األشـ

املســؤولني عــن ارتكــاب تلــك األفعــال، للحيلولــة دون تكــرار 
أفعال مـن قبيـل األفعـال الـيت تكـون اللجنـة قـد حققـت فيهـا،          
وبصــفة عامــة، للقضــاء علــى ظــاهرة اإلفــالت مــن العقــاب        

  .)١٠٢(وحتقيق املصاحلة الوطنية يف بوروندي
ــؤرخ      ــرئيس م ــن ال ــان م ــاير   ٥ويف بي كــانون الثاين/ين
ــالغ إزاء      ، )١٠٣(١٩٩٦ ــم الب ــن قلقه ــس ع ــرب أعضــاء اجملل أع

 يولوهنـــامهيـــة الـــيت تـــدهور احلالـــة يف بورونـــدي، وأكّـــدوا األ
بعنايــة  وابــأن يدرســ وتعّهــدواعمــال جلنــة التحقيــق الدوليــة  أل

كـانون الثاين/ينـاير    ٣مني العام املؤرخة ألالرسالة الواردة من ا
  .)١٠٤(عمالألاليت تتضمن تقريرا مؤقتا عن تلك ا ١٩٩٦

__________ 

  .١)، الفقرة ١٩٩٥( ١٠١٢القرار    )١٠٢(
)١٠٣(S/PRST/1996/1.  
)١٠٤( S/1996/8.املرفق ،  
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موّجهــة إىل  ١٩٩٦متوز/يوليــه  ٢٥وبرســالة مؤرخــة   
، أحــال األمــني العــام تقريــر جلنـــة     )١٠٥(رئــيس جملــس األمــن   

ــا       ــة أهن ــر، أوضــحت اللجن ــك التقري ــة. ويف ذل ــق الدولي التحقي
ــي      مل ــذين ينبغ يكــن يف وســعها أن حتــّدد أمســاء األشــخاص ال

تقـــدميهم إىل العدالـــة ملســـؤوليتهم عـــن ارتكـــاب االغتيـــاالت  
بح وغريهــا مــن أعمــال العنــف اخلطــرية الــيت وقعــت يف   واملــذا

  وبعده.   ١٩٩٣تشرين األول/أكتوبر 
، )١٠٦(١٩٩٦أيلول/ســــبتمرب  ٢٤وبرســـالة مؤرخـــة     

مـن  ألأعضـاء جملـس ا  أبلغ رئيس جملس األمـن األمـني العـام أن    
. وأعـرب  يساورهم قلق بـالغ لنتـائج اللجنـة املبينـة يف تقريرهـا     

نه ينبغـي، فـور هتّيـؤ الظـروف،     أعضاء اجمللس عن رأي مؤداه أ
 قـد لـس  اجملأعضـاء  مبـا أن  ومعاودة النظر يف توصيات اللجنـة.  

ــوا ــة    الحظ ــا حبري ــن أداء مهامه ــتمكن م ــة مل ت ــد أن اللجن ، فق
إبقاء املسألة قيد النظر، مع النظر يف اختاذ تـدابري أخـرى   قّرروا 

ــوء   ــة يف ضـ ــر اللجنـ ــق بتقريـ ــا تتعلـ ــن    مـ ــد مـ ــتجد يف البلـ يسـ
    .تطورات

  
ــرار       - ٢ ــب القـ ــأة مبوجـ ــة املنشـ ــق الدوليـ ــة التحقيـ جلنـ

  ) بشأن بوروندي ١٩٩٥( ١٠١٣
خـــالل الفتـــرة املستعرضـــة، واصـــلت جلنـــة التحقيـــق    

) بشــــأن ١٩٩٥( ١٠١٣الدوليــــة املنشــــأة مبوجــــب القــــرار  
ــي: (أ) مجــع       ــا يل ــة فيم ــها املتمثل ــدي االضــطالع بواليت بورون

ع أو توريــــد املعلومـــات والتحقيــــق يف التقـــارير املتعلقــــة ببيـــ   
األسلحة واألعتدة ذات الصلة إىل القـوات احلكوميـة الرونديـة    
الســـابقة يف منطقـــة الـــبحريات الكـــربى؛ و (ب) التحقيـــق يف 
االدعـاءات بــأن هـذه القــوات تتلقـى تــدريبا عسـكريا لزعزعــة     
استقرار رواندا؛ و (ج) حتديد األطراف الـيت تعاضـد وحتـرض    

__________ 

)١٠٥( S/1996/682.  
)١٠٦( S/1996/780.  

ــة الســابقة    ــة الرواندي ــوات احلكومي ــازة األســلحة    الق ــى حي عل
بصورة غري مشروعة؛ و (د) التوصية بالتـدابري الالزمـة لوضـع    
حــد لتــدفق األســلحة بصــورة غــري مشــروعة يف هــذه املنطقــة    

  .)١٠٧(اإلقليمية  دون
 ١٩٩٦كــــانون الثاين/ينــــاير  ٢٦وبرســــالة مؤّرخــــة   

، أحـال األمـني العـام إىل    )١٠٨(موّجهة إىل رئـيس جملـس األمـن   
. )١٠٩(ر املؤقّــت للجنــة التحقيــق الدوليــة أعضــاء اجمللــس التقريــ

ــس يف رســالة مؤّرخــة       ــهائي إىل اجملل ــة الن ــر اللجن ــل تقري وأحي
موّجهــة مــن األمــني العــام إىل رئــيس  ١٩٩٦آذار/مــارس  ١٣

. ومثلمـــا طلـــب اجمللـــس، تضـــّمن التقريـــر )١١٠(جملـــس األمـــن
استنتاجات جلنة التحقيـق وكـذلك توصـياهتا بالتـدابري املمكنـة      

ــدف  ــة    لوضــع حــد لت ق األســلحة بصــورة غــري شــرعية يف منطق
البحريات الكربى. ويف الرسالة ذاهتا، شدد األمـني العـام علـى    
ضرورة استعراض تكوين اللجنة وطرق عملها إذا قرر اجمللـس  

  أن تواصل اللجنة حتقيقاهتا.  
نيســان/أبريل  ٢٣) املــؤرخ ١٩٩٦( ١٠٥٣وبــالقرار   
ريري اللجنـة،  ، أعرب جملس األمن، بعد أن نظر يف تق١٩٩٦

عن ثنائه علـى أعضـاء جلنـة التحقيـق ملـا أجـروه مـن حتقيقـات         
ممتازة، وإن الحظ بقلـق اسـتمرار انعـدام التعـاون الكامـل مـع       
اللجنة من جانب بعـض احلكومـات. وأعـرب اجمللـس كـذلك      
ــن أن بعــض العناصــر         ــة م ــه اللجن ــا توصــلت إلي ــق مل ــن القل ع

ــا    ــى القي ــدريبا عســكريا عل ــة تتلقــى ت ــى  الرواندي ــارات عل م بغ
قّدمتـه اللجنـة مـن أدلـة      رواندا لزعزعـة اسـتقرارها، وأيضـا ملـا    

قوية تفضي إىل اسـتنتاج وجـود احتمـال قـوي بوقـوع انتـهاك       
حلظر األسلحة. وقد الحظ اجمللس أيضـا أن اللجنـة مل تـتمكّن    

__________ 

  .١)، الفقرة ١٩٩٥( ١٠١٣القرار    )١٠٧(
)١٠٨(   S/1996/67.  
)١٠٩(   S/1996/67.املرفق ،  
)١١٠(   S/1996/195.  
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ــهاك     ــق واف يف املــزاعم املتعلقــة باســتمرار انت مــن إجــراء حتقي
مــني العــام، بــالقرار نفســه، أن حظــر األســلحة، وطلــب إىل األ

(ج) مـن   ٩١اللجنة على األسـاس املبـّين يف الفقـرة     يبقي على
أن تتابع حتقيقاهتـا   . وبالتايل طُلب من اللجنة)١١١(تقرير اللجنة

السابقة وأن تكون مستعّدة للتحقيق يف أي مزاعم عـن وقـوع   
  انتهاكات أخرى.

 ١٩٩٦تشـــرين الثـــاين/نوفمرب   ١وبرســـالة مؤّرخـــة    
، أحـــال األمـــني العـــام )١١٢(ّجهـــة إىل رئـــيس جملـــس األمـــنمو

التقرير الثالث للجنة التحقيق. وأشـار األمـني العـام يف رسـالته     
ــرة  ــر   ١١٩إىل الفق ــا    مــن التقري ــة بأهن ــا اللجن ــادت فيه ــيت أف ال
ورهنــا ) ١٩٩٦( ١٠٥٣مــن القــرار  ٢بــالفقرة  التعتــزم، عمــ

ة مـــن، أن تواصـــل عملـــها هبـــدف متابعـــ    ألمبوافقـــة جملـــس ا 
حتقيقاهتـا، والنظــر يف أي ادعـاءات أخــرى بوقـوع انتــهاكات،    

متثــال اليتعلــق با وتقــدمي تقــارير دوريــة عــن تطــور احلالــة فيمــا
وأضـاف األمـني العـام    لقرارات اجمللس ذات الصلة باملوضوع. 

 رأي مفـاده أنـه  ، يف الفقـرة ذاهتـا، عـن    أيضا اللجنة أعربت أن
قـرار قـد يتخـذه     ء أييتها علـى ضـو  السيلزم إعادة النظر يف و

مـم املتحـدة أو علـى ضـوء أي     ألاجمللس بشـأن انتشـار مـراقيب ا   
ــد  ــرارات ق ــدهورة يف      ق ــة املت ــس للتصــدي للحال يتخــذها اجملل

ــربى  ــبحريات الكـ ــة الـ ــة   .منطقـ ــالة مؤّرخـ ــانون  ٢٢وبرسـ كـ
ــاير  ــن، أحــال     ١٩٩٨الثاين/ين ــس األم ــيس جمل ــة إىل رئ موّجه

ــافة للتق  ــام إىل اجمللــــس إضــ ــة  األمــــني العــ ــر الثالــــث للجنــ ريــ
  .  )١١٣(التحقيق
نيســـان/أبريل  ٩) املـــؤرخ ١٩٩٨( ١١٦١وبـــالقرار   
الـذي أثــىن فيـه اجمللــس علـى أعضــاء جلنـة التحقيــق ملــا      ١٩٩٨

اضطلعوا به من حتقيق، وال سيما بشأن تقريرهم النـهائي، أقـّر   
__________ 

  .٢)، الفقرة ١٩٩٦( ١٠٥٣القرار    )١١١(
)١١٢(   S/1997/1010.  
)١١٣(   S/1998/63.املرفق ،  

اجمللس بضرورة جتديد التحقيـق يف تـدفق األسـلحة إىل روانـدا     
ــري مشــروع،    ــو غ ــى حن ــد     عل ــام أن يعي ــني الع ــب إىل األم وطل

ــة: (أ) مجــع      ــة التالي ــها بالوالي ــق مــع إناطت ــة التحقي تنشــيط جلن
املعلومات والتحقيـق يف التقـارير املتصـلة ببيـع وتقـدمي وشـحن       
األســلحة واألعتــدة ذات الصــلة لقــوات وميليشــيات احلكومــة 
ــا      ــن أفريقي ــبحريات الكــربى م ــة ال ــة الســابقة يف منطق الرواندي

ــرارات جملـــس األمـــن  الوســـطى،  ) ١٩٩٤( ٩١٨انتـــهاكا لقـ
ــد )؛ و١٩٩٥( ١٠١١) و ١٩٩٥( ٩٩٧ و  (ب) حتديــــــــــــ

األطراف اليت تسـاعد يف بيـع أو حيـازة األسـلحة بطريقـة غـري       
قانونيـــة مـــن جانـــب قـــوات وميليشـــيات احلكومـــة الروانديـــة 
ــا       ــرارات املشــار إليه ــاىف والق ــا يتن ــا، مب الســابقة وتشــجع عليه

بتوصيات تتعلق بتدفق األسـلحة بطريقـة   أعاله؛ و (ج) التقدم 
. وأوصـى اجمللـس   )١١٤(غري قانونية يف منطقة البحريات الكربى

كذلك بأن تستأنف اللجنة أعماهلا بأسـرع مـا ميكـن، وطُلـب     
إىل األمني العام أن يقدم تقريرا إىل اجمللس بشأن إعادة تنشـيط  
اللجنـــة، وأن يقـــدم تقريـــرا مؤقتـــا إىل اجمللـــس بشـــأن النتـــائج  

ألولية اليت خلصـت إليهـا اللجنـة يف غضـون ثالثـة أشـهر مـن        ا
ــائي يتضــمن        ــر هن ــك بتقري ــع ذل ــى أن ُيتب ــادة تنشــيطها، عل إع

  .)١١٥(توصياهتا بعد ثالثة أشهر
ــايو  ٢٧وبرســالة مؤّرخــة     ــة إىل  ١٩٩٨أيار/م موّجه

األمني العام رئيس جملس األمـن   ، أبلغ)١١٦(رئيس جملس األمن
نشــــيطها، كمــــا أبلغــــه   بــــأن جلنــــة التحقيــــق قــــد أعيــــد ت    

  اللجنة.  بتكوين
)، قـــــّدمت جلنـــــة ١٩٩٨( ١١٦١وعمـــــال بـــــالقرار   

التحقيـــــق، عـــــن طريـــــق األمـــــني العـــــام، تقريـــــرا مؤقتـــــا يف  
__________ 

  .١)، الفقرة ١٩٩٨( ١١٦١القرار    )١١٤(
  .٧املرجع نفسه، الفقرة    )١١٥(
)١١٦( S/1998/438.  
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تشـرين   ١٨، وتقريـرا هنائيـا يف   )١١٧(١٩٩٨آب/أغسطس  ١٨
ــاين/نوفمرب  ــتمرار   )١١٨(١٩٩٨الثـ ــا اسـ ــدت فيهمـ ــوات أكّـ القـ

يف احلصـول   اهـاموي نترإاملسلحة الرواندية السابقة وميليشـيات  
على األسلحة والذخائر، وبشكل رئيسي من مجاعـات مسـلّحة   
أخــرى يف أنغــوال وأوغنــدا وبورونــدى ومــن حكومــة مجهوريــة 
الكونغو الدميقراطية. وشّددت اللجنة يف التقريـر أيضـا علـى أن    
احلظرين املفروضني من جملس األمن يفتقران إىل الفعاليـة، نظـرا   

لقــــوات املســــلحة الروانديــــة الســــابقة اللعالقــــة الوثيقــــة بــــني 
ــيات  ــامويإوميليشــ ــة   نتراهــ ــو الدميقراطيــ ــة الكونغــ ومجهوريــ

  وحليفاهتا، حكومات أنغوال وتشاد وزمبابوي وناميبيا.
  

  عمليات حفظ السالم والبعثات السياسية   -هاء 
ــدد      ــة يف العـ ــادة هائلـ ــة زيـ ــرة املستعرضـ شـــهدت الفتـ

ــات حفــظ الســالم املنشــورة     ــدى اّتســاع  اإلمجــايل لبعث ويف م
نطــاق املهــام املســندة إليهــا. فــإىل جانــب الفصــل بــني القــوات 
ــاعدة    ــات ملســ ــددة التخصصــ ــات املتعــ ــطالع بالعمليــ واالضــ

حفظــة الســالم أيضــا   األطــراف علــى تنفيــذ االتفاقــات، تــوىل 
مســؤولية اإلدارة املؤقتــة، كمــا يف حــاليت كوســوفو وتيمــور      

بعثــات األمــم  . وشــهدت الفتــرة أيضــا زيــادة يف )١١٩(الشــرقية
  .)١٢٠(املتحدة السياسية، مبا فيها مكاتب بناء السالم

__________ 

)١١٧(  S/1998/777.املرفق ،  
)١١٨(  S/1998/1096، .املرفق  
كوسـوفو، مجهوريـة   ”إىل  “سـوفو كو”يف هذا امللحق، تشري عبارة   )١١٩(

، دومنا مساس باملسائل املتعلقـة مبركزهـا. ويف   “يوغوسالفيا االحتادية
حــاالت أخـــرى، حــوفظ قـــدر اإلمكـــان علــى العبـــارات األصـــلية    

  الرمسية. املستخدمة يف الوثائق
هذا هو أول ملحق من مالحق مرجع ممارسات جملس األمن يتنـاول    )١٢٠(

ه اخلامس. ولـذلك فـإن املعلومـات املتعلقـة     البعثات السياسية يف فصل
) ١٩٩٦- ١٩٩٣بالبعثات السياسية اليت أنشئت يف الفتـرة السـابقة (  

  مدرجة فيه هي األخرى.

، أصـدر اجمللـس تكليفـا    ١٩٩٩و  ١٩٩٦وبني عامي   
عملية حفظ سـالم جديـدة، متصـّرفا يف كـثري مـن       ١٥بإنشاء 

، بينمــا أذن )١٢١(احلــاالت مبوجــب الفصــل الســابع مــن امليثــاق
 عمليـــة أو نقـــل مهامهـــا إىل بعثـــات حفـــظ ســـالم ١٤بإهنـــاء 
. وخــالل الفتــرة ذاهتــا، أذن اجمللــس بإنشــاء أربــع  )١٢٢(جديــدة

. ويف بعض احلـاالت، أذن اجمللـس   )١٢٣(بعثات سياسية جديدة
بإجراء تغيريات كبرية يف والية عملية حفـظ السـالم وبتوسـيع    
نطــاق الواليــة، وهــذا يشــمل عــددا مــن العمليــات املنشــأة يف   

  سابقة.    فترة
ــدده        ــا ع ــتعراض مل ــاه اس ــرد أدن ــظ   ٣١وي ــة حلف عملي

ــة      ــب املنطقـ ــمة حسـ ــية، مقّسـ ــات سياسـ ــت بعثـ ــالم وسـ السـ
__________ 

بعثـــة األمـــم املتحـــدة يف و بعثـــة مـــراقيب األمـــم املتحـــدة يف أنغـــوال؛   )١٢١(
مجهورية أفريقيا الوسطى؛ وبعثة مراقيب األمـم املتحـدة يف سـرياليون؛    

األمــم املتحــدة يف  مــراقيبألمــم املتحــدة يف ســرياليون؛ وبعثــة  وبعثــة ا
مجهورية الكونغو الدميقراطية؛ وبعثة األمم املتحـدة للـدعم يف هـاييت؛    
وبعثة األمم املتحدة االنتقالية يف هاييت؛ وبعثة األمـم املتحـدة للتحقـق    
يف غواتيماال؛ وبعثة األمـم املتحـدة للشـرطة املدنيـة يف هـاييت؛ وإدارة      

ألمــم املتحــدة االنتقاليــة يف ســالفونيا الشــرقية وبارانيــا وســريميوم       ا
الغربيــة؛ وفريــق دعــم الشــرطة املدنيــة التابعــة لألمــم املتحــدة؛ وبعثــة   
مراقيب األمم املتحدة يف بريفالكا؛ وبعثة األمم املتحدة لإلدارة املؤقتة 
 يف كوسوفو؛ وبعثـة األمـم املتحـدة يف تيمـور الشـرقية؛ وإدارة األمـم      

  .املتحدة االنتقالية يف تيمور الشرقية
ــة األمــم املتحــدة لتقــدمي       )١٢٢( ــا؛ وبعث ــة مــراقيب األمــم املتحــدة يف ليربي بعث

املساعدة إىل رواندا؛ وبعثة األمـم املتحـدة الثالثـة للتحقـق يف أنغـوال؛      
وبعثــة مــراقيب األمــم املتحــدة يف ســرياليون؛ وبعثــة األمــم املتحــدة يف   

املتحدة االنتقاليـة يف هـاييت؛ وبعثـة األمـم املتحـدة      هاييت؛ وبعثة األمم 
للدعم يف هـاييت؛ وبعثـة األمـم املتحـدة للتحقـق يف غواتيمـاال؛ وقـوة        
األمم املتحدة لالنتشار الوقائي؛ وعملية األمم املتحدة الستعادة الثقـة  
يف كرواتيــا؛ وإدارة األمــم املتحــدة االنتقاليــة يف ســالفونيا الشــرقية      

ميوم الغربية؛ وفريق دعـم الشـرطة املدنيـة التابعـة لألمـم      وبارانيا وسري
املتحدة؛ وبعثة األمم املتحدة يف تيمور الشـرقية؛ وبعثـة مـراقيب األمـم     

  .املتحدة يف أنغوال
مكتب األمم املتحدة ؛ ومكتب األمم املتحدة السياسي يف بوغانفيل   )١٢٣(

ــاء الســالم يف ليربيــا    ــدعم بن ــدة يف أ  ؛ ول ــم املتح ــب األم ــوالمكت ؛ نغ
  .بيساو - مكتب األمم املتحدة لدعم بناء السالم يف غينيا و
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اجلغرافيــة. وبوجــه عــام، تــرد دراســات البعثــات املوجــودة يف   
كــل منطقـــة حســـب تسلســـل إنشـــائها، بينمـــا جيـــري تنـــاول  
العمليات املرتبطة فيما بينـها معـاً. وباعتبـار أن الفصـل الثـامن      

ــل لوقــائع جل       ــى ســرد كام ــد حيتــوي عل ــن هــذا اجملل ســات م
اجمللس، يتضمن تفاصيل املداوالت الـيت أجراهـا اجمللـس بشـأن     
املسألة وحمتوى تقـارير األمـني العـام عـن احلـاالت علـى أرض       
الواقــع، فــإن هــذا القســم يركّــز علــى إجــراءات جملــس األمــن   
ــها       ــا وتكوين ــات حفــظ الســالم ووالياهت ــة بإنشــاء عملي املتعلق

السـالم أو نقـل   وتنفيذ تلك الواليات، وإهنـاء عمليـات حفـظ    
مهامها خالل الفترة املستعرضة. ويالحظ أنـه، وفقـاً للمبـادئ    

) املـؤرخ  ٤-(دإ ٨٧٤العامة اليت حددها قرارا اجلمعية العامـة  
 ١١) املــــؤرخ ٢٨-(د ٣١٠١و  ١٩٦٣حزيران/يونيــــه  ٢٧

، جــرى متويــل عمليــات حفــظ ١٩٧٣كــانون األول/ديســمرب 
ألنصــبة املقــررة الســالم خــالل الفتــرة املستعرضــة عــن طريــق ا 

  على الدول األعضاء، ما مل ُيذكر خالف ذلك.  
  

  أفريقيا  
بعثة األمـم املتحـدة لالسـتفتاء يف الصـحراء الغربيـة        - ١

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

بذل جهودها لدعم تنفيذ خطـة  لالستفتاء يف الصحراء الغربية 
لتسوية واالتفاقات اليت مت التوصل إليهـا بـني حكومـة املغـرب     ا

وجبهة البوليساريو إلجراء اسـتفتاء حـّر ونزيـه وحيـادي يتـيح      
  لشعب الصحراء الغربية تقرير مركز اإلقليم يف املستقبل.  

  
  
  
  
  

  تنفيذ الوالية  
املتخـذة بنـاء علـى تقـارير      )١٢٤(بسلسلة من القـرارات   

س األمـن بتمديـد واليـة البعثـة، مـّرة      ، قام جمل)١٢٥(األمني العام
تلو األخرى، ملدد تراوحت مـن شـهر إىل سـتة أشـهر. وكـان      

، مــع ٢٠٠٠شــباط/فرباير  ٢٩آخــر هــذه التمديــدات حــىت    
توقّـــع أن جيتمـــع الطرفـــان إلجـــراء حمادثـــات مباشـــرة برعايـــة 
املبعوث الشخصي لألمـني العـام حملاولـة حـلّ املشـاكل املتعلّقـة       

ــذ ــة بتنفي ــى حــلّ سياســي    التســو خط ــاق عل ــة االتف ية، وحماول
  الغربية.    مقبول من الطرفني لنـزاعهما على الصحراء

، وافــــق )١٢٦(واســــتنادا إىل توصــــيات األمــــني العــــام  
ــراره   ــس، بقـــ ــؤّرخ ١٩٩٨( ١١٤٨اجمللـــ ــانون  ٢٦) املـــ كـــ

 الالزمة ألنشـطة على نشر وحدة اهلندسة ، ١٩٩٨الثاين/يناير 
زمــني لــدعم الضــافيني الإلني اداريــإللغــام واملــوظفني األإزالــة ا
عـــن  وأعـــرب اجمللـــس أيضـــا ،)١٢٧(فـــراد العســـكرينيألنشـــر ا

ــر  ــه النظـ ــةاعتزامـ ــروح إجيابيـ ــوليف الطلـــب املتعلـــق  بـ  باألصـ
الالزمــة املتبقيــة العســكرية واملتعلقــة بالشــرطة املدنيــة  اإلضــافية

للبعثــة، حســب اقتــراح األمــني العــام، وذلــك مبجــّرد أن يفيــد   
__________ 

 ١١٠٨) و ١٩٩٦( ١٠٥٦) و ١٩٩٦( ١٠٤٢القـــــــــــــــــرارات   )١٢٤(
 ١١٦٣) و ١٩٩٧( ١١٣٣) و ١٩٩٧( ١١٣١) و ١٩٩٧(
 ١٢٠٤)  و ١٩٩٨( ١١٩٨)  و ١٩٩٨( ١١٨٥) و ١٩٩٨(
 ١٢٢٨)  و ١٩٩٩( ١٢٢٤)  و ١٩٩٨( ١٢١٥)  و ١٩٩٨(
 ١٢٣٨) و ١٩٩٩( ١٢٣٥) و ١٩٩٩( ١٢٣٢)  و ١٩٩٩(
  ).١٩٩٩( ١٢٨٢) و ١٩٩٩( ١٢٦٣) و ١٩٩٩(

)١٢٥( S/1996/43  وS/1996/343  وS/1996/913  وS/1997/358 
 S/1998/775  و S/1998/634و  S/1998/316و  S/1997/742  و
 S/1999/88و  S/1998/1160و  S/1998/997و  S/1998/849  و
  .S/1999/1219و  S/1999/954  و S/1999/483و  S/1999/307  و

)١٢٦(  S/1997/882.  
  .١)، الفقرة ١٩٩٨( ١١٤٨القرار   )١٢٧(
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عمليـة حتديـد اهلويـة قـد وصـلت إىل مرحلـة        األمني العـام بـأن  
  .)١٢٨(تستوجب نشر تلك األصول

  
املنشــأة عمــال األمــم املتحــدة يف ليربيــا  مــراقيب بعثــة  - ٢

  )١٩٩٣( ٨٦٦بالقرار 
األمـم   مـراقيب  بعثـة خالل الفترة املستعرضة، واصـلت    

بــذل مســاعيها احلميــدة لــدعم اجلهــود الــيت   املتحــدة يف ليربيــا 
لتنفيــذ اتفــاق القتصــادية لــدول غــرب أفريقيــا اجلماعــة اتبــذهلا 

السالم؛ والتحقيق يف ما يّدعى وقوعـه مـن انتـهاكات الّتفـاق     
وقف إطالق النـار؛ واملسـاعدة علـى تسـريح املقـاتلني؛ ودعـم       

  املساعدة اإلنسانية والتحقيق يف انتهاكات حقوق اإلنسان.  
  

  تنفيذ الوالية  
، مــّدد ١٩٩٧أيلول/ســبتمرب  ٣٠قبــل إهنــاء البعثــة يف   

، وذلـك بنـاء علـى    )١٢٩(اجمللس واليتها سّت مرات ملدد خمتلفة
  .)١٣٠(توصيات األمني العام

، )١٣١(١٩٩٦آب/أغســـطس  ٢٢ويف تقريـــر مـــؤّرخ   
مراقبــا عســكريا  ٢٤أبلــغ األمــني العــام اجمللــس باعتزامــه إيفــاد 

إضافيا إىل ليربيـا، فضـالً عـن إيفـاد املزيـد مـن األفـراد املـدنيني         
ــة يف االســتجابة للتطــورات املســتجدة   الالزمــني مل ســاعدة البعث

)، قــّدم ١٩٩٦( ١٠٧١علــى أرض الواقــع. وعمــال بــالقرار    
ــر مـــؤّرخ   ــام، يف تقريـ ــوبر  ١٧األمـــني العـ تشـــرين األول/أكتـ

، توصــيات بشــأن الوســائل اإلضــافية الــيت ميكــن   )١٣٢(١٩٩٦
__________ 

  .٢املرجع نفسه، الفقرة   )١٢٨(
 ١٠٧١) و ١٩٩٦( ١٠٥٩) و ١٩٩٦( ١٠٤١القـــــــــــــــــرارات   )١٢٩(

 ١١١٦) و ١٩٩٧( ١١٠٠) و ١٩٩٦( ١٠٨٣) و ١٩٩٦(
)١٩٩٧.(  

)١٣٠(  S/1996/47  وS/1996/362  وS/1996/684  وS/1996/962  و
S/1997/237  وS/1997/478.  

)١٣١(  S/1996/684.  
)١٣٢(  S/1996/858.  

ــة الســالم يف       ــا لعملي ــدمي املســاعدة دعم ــا تق ــن خالهل ــة م للبعث
تشــرين   ٨مــا أّيــده اجمللــس يف رســالة مؤّرخــة       ليربيــا، وهــو  

ــاين/نوفمرب  ــة   )١٣٣(١٩٩٦الثــ ــاعدة مجلــ ــد غطّــــت املســ . وقــ
جوانب منها نـزع السـالح والتسـريح وحقـوق اإلنسـان. ويف      

تشـرين األول/أكتـوبر    ٢٢إضافة لتقرير األمـني العـام مؤّرخـة    
، أبلغ األمني العام اجمللس بإجراء زيـادة يف قـوام البعثـة    ١٩٩٦
موظفـا   ٦١٣موظفا دوليا و  ٥٤مراقبا عسكريا و  ٥٨ بواقع

  .)١٣٤(من متطّوعي األمم املتحدة ٢٨حملّيا و 
  

  إهناء الوالية  
، )١٣٥(١٩٩٧متوز/يوليه  ٣٠ببيان من الرئيس مؤّرخ   
أن النجـاح يف إمتـام العمليـة    ، ذكر أعضاء اجمللس )١٣٥(١٩٩٧

ــة يشــكّ الا ــن و  نتخابي ــازا لعنصــر أساســي م ــة الل إجن ــةالي . بعث
ــالقرار  ــة   ١٩٩٧( ١١١٦وب ــة البعث ــد والي ــّرر اجمللــس متدي )، ق

ــك   ، ١٩٩٧أيلول/ســبتمرب  ٣٠حــىت  ــا يف ذل ــع إمتامه ــع توق م
ــاريخ ــهائيني عــن    )١٣٦(الت ــه الن ــام يف تقريري ــن األمــني الع . وأعل
رهنـا بـإجراء املزيـد مـن املشـاورات مـع       أنه يعتـزم،   )١٣٧(البعثة

ــاء الســ      ــدعم بن ــا، التوصــية بإنشــاء مكتــب ل ــة ليربي م الحكوم
ووفقـا للقـرار   . ١٩٩٧ أيلول/سـبتمرب  ٣٠بعـد  بعثـة  اليخلف ل

ــة يف  ١٩٩٧( ١١١٦ ــالق البعثــ ــبتمرب ٣٠)، مت إغــ  أيلول/ســ
١٩٩٧  .  

  
  
  
  

__________ 

)١٣٣(  S/1996/917.  
)١٣٤(  S/1996/858/Add.1.  
)١٣٥(  S/PRST/1997/41.  
  .١)، الفقرة ١٩٩٧( ١١١٦القرار   )١٣٦(
)١٣٧(  S/1997/643  وS/1997/712.  
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  مكتب األمم املتحدة لدعم بناء السالم يف ليربيا  - ٣
  اإلنشاء والوالية والتكوين  
ــؤّرخني       ــه املــــ ــام يف تقريريــــ ــني العــــ ــى األمــــ أوصــــ

ــبتمرب ١٢آب/أغســــــطس و  ١٣ ــى ١٩٩٧ أيلول/ســــ ، علــــ
ــاء الســـ ، )١٣٨(التـــوايل ــاء مكتـــب لـــدعم بنـ ــا مالبإنشـ  يف ليربيـ

ــا  مـــراقيب ليخلـــف بعثـــة عنـــد انتـــهاء األمـــم املتحـــدة يف ليربيـ
 ١٩٩٧تشــرين األول/أكتــوبر  ٢٢واليتــها. وبرســالة مؤّرخــة 

، أشار األمني العـام إىل أن  )١٣٩(موّجهة إىل رئيس جملس األمن
ــاركني يف اال ــوزاري الرا املشـ ــاع الـ ــاص  جتمـ ــؤمتر اخلـ ــع للمـ بـ

تشـــرين األول/أكتـــوبر  ٣، الـــذي ُعقـــد يف ص لليربيـــااملخّصـــ
 تـابع  نشـاء مكتـب  إلشـديد  هم التأييـد ، قد أعربوا عن ١٩٩٧

ذلـك البلـد. وبعـد إجـراء     م يف المم املتحدة لدعم بنـاء السـ  لأل
مكتب األمم املتحدة لـدعم  االنتخابات وسحب البعثة، أنشئ 

 ١٩٩٧شـــرين الثـــاين/نوفمرب  ت ١يف  بنـــاء الســـالم يف ليربيـــا  
  .)١٤٠(مبوافقة اجمللس

م؛ الزة علـى تـدعيم السـ   كانت أنشطة املكتـب مركّـ  و  
ــات الدميقراطيـــة؛ ودعـــم       ــز املصـــاحلة وتقويـــة املؤسسـ وتعزيـ

ــوق ا  ــادرات حق ــدعم السياســي     إلمب ــدمي ال ــة، وتق نســان احمللي
للجهود الرامية إىل تعبئـة املـوارد الدوليـة واملسـاعدة مـن أجـل       

مـم  ألمنظومـة ا  وتنسـيق جهـود  نتعاش الوطين والبناء؛ الحتقيق ا
  .)١٤١(مالاملتحدة يف البلد بشأن املسائل املتصلة ببناء الس

ــألف مــن       ــد إنشــائه يت ــا  ١٢وكــان املكتــب عن موظف
  دوليا وثالثة موظفني حملّيني.  

  
__________ 

)١٣٨(   S/1997/643  وS/1997/712.  
)١٣٩(   S/1997/817.  
)١٤٠(   S/1998/1080.  
  ملرجع نفسه.ا   )١٤١(

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

ورئــيس جملــس األمــن متديــد واليــة  للرســائل بــني األمــني العــام
ــهما ملــدة    شــهرا إضــافية وكانــت   ١٢املكتــب مــّرتني كــل من

  .)١٤٢(٢٠٠٠آخرمها حىت كانون األول/ديسمرب 
  
 بعثــة األمــم املتحــدة لتقــدمي املســاعدة إىل روانــدا       - ٤

  )١٩٩٣( ٨٧٢املنشأة عمال بالقرار 
، بعثة األمم املتحدة لتقدمي املسـاعدة إىل روانـدا  ظلّت   
ــا يف عـــام حـــىت ، تضـــطلع بواليتـــها املتمثلـــة يف  ١٩٩٦ إهنائهـ

مساعدة األطراف الرواندية علـى تنفيـذ اتفـاق أروشـا للسـالم      
  .  ١٩٩٣آب/أغسطس  ٤املوقّع يف 

  
  تنفيذ الوالية: إهناء الوالية  
آذار/مـــــارس  ٨) املـــــؤّرخ ١٩٩٦( ١٠٥٠بـــــالقرار   
 مــنيألبالترتيبــات الــيت اختــذها ا ، أحــاط جملــس األمــن  ١٩٩٦

مم املتحـدة لتقـدمي املسـاعدة إىل روانـدا،     ألالعام لسحب بعثة ا
جملــس األمــن  بقــرارال ، عمــ١٩٩٦آذار/مــارس  ٩ابتــداء مــن 

ــؤرخ) ١٩٩٥( ١٠٢٩ ــانون ا ١٢ املـــــ ــمرب ألكـــــ ول/ديســـــ
لعناصــر البعثــة املتبقيــة  . وأذن جملــس األمــن أيضــا)١٤٣(١٩٩٥

ــهائي باملســامهة    ــل انســحاهبا الن ــدا قبي ــة أفــ  يف روان راد يف محاي
. وانتهت والية البعثة رمسيـا  )١٤٤(ومقر احملكمة الدولية لرواندا

، واكتمــــــل ســــــحب البعثــــــة يف ١٩٩٦آذار/مــــــارس  ٨يف 
  .١٩٩٦  نيسان/أبريل

  
__________ 

)١٤٢(   S/1998/1080  وS/1998/1081  وS/1999/1064  وS/1999/1065.  
. ولالطّـالع علـى تقريـر األمـني     ١)، الفقرة ١٩٩٦( ١٠٥٠القرار    )١٤٣(

  .S/1996/149العام، انظر الوثيقة 
  .٢)، الفقرة ١٩٩٦( ١٠٥٠القرار    )١٤٤(
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  مكتب األمم املتحدة يف بوروندي  - ٥
  والتكويناإلنشاء والوالية   
عقب االنقالب العسكري الذي حدث يف بورونـدي    

 ،، طلب أعضـاء اجمللـس  ١٩٩٣ أكتوبر تشرين األول/ ٢١يف 
ــرئيس مؤرخــة     ــن ال ــذكرة م ــوبر  تشــرين األول/ ٢٥يف م أكت

األمــني العــام أن يرصــد احلالــة يف بورونــدي  إىل، )١٤٥(١٩٩٣
ويتابعهـــا عـــن كثـــب بالتعـــاون الوثيـــق مـــع منظمـــة الوحـــدة   

تشـرين   ١٦األفريقية. والحقا يف مذكرة من الـرئيس مؤرخـة   
ألمــني العــام علــى  ، شــجع اجمللــس ا)١٤٦(١٩٩٣الثــاين/نوفمرب 

مواصلة بذل مساعيه احلميـدة عـن طريـق ممثلـه اخلـاص وعلـى       
النظــر يف إمكانيــة إيفــاد فريــق صــغري تــابع لألمــم املتحــدة إىل    

بأسرع ما ميكن، لتقصي احلقـائق وإسـداء املشـورة     ،بوروندي
ومنظمـة   من أجل تيسري اجلهود اليت تبذهلا حكومـة بورونـدي  

جملــس  الطلــب الصــادر عــن  لكذوتلبيــة لــالوحــدة األفريقيــة. 
األمــن، أنشــئ مكتــب األمــم املتحــدة يف بورونــدي (املكتــب)  

للمبادرات الـيت ترمـي    ، دعما١٩٩٣ً نوفمرب يف تشرين الثاين/
ــني     ــا بـــــــــ ــاحلة فيمـــــــــ ــالم واملصـــــــــ ــز الســـــــــ إىل تعزيـــــــــ

  .)١٤٧(املتصارعة  األطراف
 ١٢، كــان املكتــب يضــم  املستعرضــةخــالل الفتــرة و  

  ليا.موظفا حم ١٧  موظفا دوليا و
  

  تنفيذ الوالية  
موجهـة إىل   ١٩٩٩نيسـان/أبريل   ١٢رسالة مؤرخة ب  

، أبلـغ األمـني العـام جملـس األمـن بـأن       )١٤٨(رئيس جملس األمن
عملية السالم يف بوروندي وصلت إىل مرحلـة حامسـة، وعليـه    

__________ 

)١٤٥(  S/26631.  
)١٤٦(  S/26757. 

)١٤٧(  S/1999/425. 

 رجع نفسه.امل  )١٤٨(

ــرر رفــع مســتوى مكتــب األمــم املتحــدة يف بورونــدي عــن      ق
لـد. ووافــق اجمللــس  طريـق تعــيني رئــيس املكتـب ممــثال لــه يف الب  

  .)١٤٩(على قرار األمني العام
 ١٩٩٩تشـــرين الثـــاين/نوفمرب   ٢رســـالة مؤرخـــة  وب  

، أشــار األمــني العــام إىل )١٥٠(موجهــة إىل رئــيس جملــس األمــن
أنه كان ُيتوقع أن تتمخض عملية السالم عن عقد اتفـاق عـام   

، لكـن ُيـرجح يف مـا يبـدو أن     ١٩٩٩للسالم حبلول هناية عـام  
يتحقــق  عنــدما. وحــىت ٢٠٠٠ لســالم يف عــامتســتمر جهــود ا

اتفاق سالم، سيتعني على مكتب األمم املتحـدة يف بورونـدي   
أن يضطلع مبسـؤوليات إضـافية يف مرحلـة بنـاء السـالم خـالل       
الفتـــرة الـــيت ســـتعقب انتـــهاء الصـــراع، بغـــرض املســـاعدة يف  
ترسيخ السالم واألمن. وسيسـتدعي ذلـك تقـدمي املسـاعدة يف     

لســــالم، ويف إنشــــاء مؤسســــات جديــــدة،    تنفيــــذ اتفــــاق ا 
وسيســـتدعي أيضـــا تقـــدمي الـــدعم ملختلـــف تـــدابري اإلصـــالح 
املتوخــاة يف االتفــاق. وهلــذا، أعــرب األمــني العــام عــن عزمــه    
متديد فترة وجـود األمـم املتحـدة السياسـي يف بورونـدي حـىت       

ــمرب    ــانون األول/ديسـ ــة كـ ــة  ٢٠٠٠هنايـ ــالة مؤرخـ . ويف رسـ
، أبلغ رئيس جملس األمـن  )١٥١(١٩٩٩تشرين الثاين/نوفمرب  ٥

األمني العام بأن أعضاء اجمللس قد أحاطوا علما بإجراء األمـني  
  العام املعتزم.

  
بعثة األمم املتحدة للتحقق يف أنغـوال املنشـأة عمـال      - ٦

  )١٩٩٥( ٩٧٦بالقرار 
 ، واصلت بعثة األمـم املتحـدة  املستعرضةخالل الفترة   
) ١٩٩٥( ٩٧٦ة عمـال بـالقرار   للتحقق يف أنغوال املنشأ الثالثة

تقــدمي املســاعدة حلكومــة أنغــوال ولالحتــاد الــوطين لالســتقالل   
إحــالل الســالم وحتقيــق املصــاحلة الوطنيــة يف   يفالتــام ألنغــوال 

__________ 

)١٤٩(  S/1999/426. 

)١٥٠(  S/1999/1136.  
)١٥١(  S/1999/1137.  
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وبروتوكـول  اخلاصة بأنغوال أنغوال على أساس اتفاقات السلم 
  لوساكا وقرارات جملس األمن ذات الصلة.  

  
  تنفيذ الوالية  
ــر  ، متاملستعرضــةتــرة خــالل الف   متديــد  يف بــادئ األم

والية بعثة األمم املتحدة الثالثة للتحقق يف أنغـوال يف مناسـبتني   
متوز/يوليـه   ١١حـىت   ، على التوايل،ملدة ثالثة أشهر مث شهرين

. ويف وقـــت الحـــق، وبنـــاء علـــى توصـــيات مـــن )١٥٢(١٩٩٦
متديد والية البعثة يف سـت مناسـبات    استمر، )١٥٣(األمني العام

/يونيـــــه حزيران ٣٠آخرهـــــا يف  ىلفتـــــرات متفاوتـــــة، انتـــــه
١٥٤(١٩٩٧(.  

  
  إىل بعثة جديدة نقل املهامالوالية/ إهناء  
نيســان/أبريل   ١٦) املــؤرخ  ١٩٩٧( ١١٠٦القرار بــ   
، الذي مدد واليـة بعثـة األمـم املتحـدة الثالثـة للتحقـق       ١٩٩٧

يف أنغوال للمرة األخرية، طلـب جملـس األمـن إىل األمـني العـام      
يكمل انسحاب الوحدات العسـكرية للبعثـة، وأعـرب عـن      أن

نيته النظر يف إنشاء وجـود الحـق لألمـم املتحـدة خيلـف البعثـة       
حزيران/يونيــه  ٣٠. ويف )١٥٥(األمــني العــام حســبما أوصــى بــه

  بعثة.ال، أهنيت والية ١٩٩٧
  

__________ 

 ).١٩٩٦( ١٠٥٥ ) و١٩٩٦( ١٠٤٥القراران   )١٥٢(

)١٥٣(  S/1996/503  وS/1996/827  وS/1996/1000  وS/1997/115  و
S/1997/248  وS/1997/304. 

 ١٠٨٧  )، و١٩٩٦( ١٠٧٥  )، و١٩٩٦( ١٠٦٤القـــــــــــــرارات   )١٥٤(
 ١١٠٦  ) و١٩٩٧( ١١٠٢  ) و١٩٩٧( ١٠٩٨  ) و١٩٩٦(
)١٩٩٧.( 

لإلطــالع علــى تقريــر و. ٥ و ٤)، الفقرتــان ١٩٩٧( ١١٠٦القــرار   )١٥٥(
 .S/1997/438األمني العام، انظر 

بعثة مراقيب األمـم املتحـدة يف أنغـوال املنشـأة عمـال        - ٧
  ) ١٩٩٧( ١١١٨بالقرار 

  كوينإلنشاء والوالية والتا  
عقــب إهنــاء بعثــة األمــم املتحــدة الثالثــة للتحقــق يف         

ــرا    ــدم األمــني العــام تقري ــه  أنغــوال، ق ــة  أوصــى في بإنشــاء عملي
متكاملــة جديــدة تعــرف باســم بعثــة مــراقيب األمــم املتحــدة يف  

ــبعة أشـــهر  ــ. و)١٥٦(أنغـــوال ملـــدة سـ ) ١٩٩٧( ١١١٨القرار بـ
ــه  ٣٠املــؤرخ  ــة   ، ١٩٩٧حزيران/يوني أنشــأ جملــس األمــن بعث

مراقيب األمم املتحدة يف أنغـوال ملـدة أربعـة أشـهر أوليـة وتوقـع       
أن تنجــــز البعثــــة مهامهــــا بالكامــــل حبلــــول شــــباط/فرباير      

. وقرر جملس األمن أيضـا أن تتـوىل بعثـة املـراقبني     )١٥٧(١٩٩٨
املسؤولية عـن كـل مـا تبقـى يف أنغـوال مـن مكونـات وأصـول         

ــم املتحــدة الثال   ــة األم ــك     بعث ــا يف ذل ــوال، مب ــق يف أنغ ــة للتحق ث
الوحــدات العســكرية الــيت جــرى تشــكيلها، لنشــرها حســب    

  .)١٥٨(االقتضاء إىل أن يتم سحبها
ــة       ــة بعث ــام والي ــراقبني وحــدد األمــني الع ــرع امل يف الف

. )١٥٩(١٩٩٧حزيران/يونيـــه  ٥ســـابع مـــن تقريـــره املـــؤرخ  ال
ــة   ــة الكلي ــةوكانــت الوالي ــل يف تقــدمي املســاعدة  للبعث إىل  تتمث

وتعزيـز   األطراف األنغوليـة لتـدعيم السـالم واملصـاحلة الوطنيـة     
بنــاء الثقــة، وهتيئــة بيئــة تــؤدي إىل االســتقرار الطويــل األجــل،   

  والتطور الدميقراطي، وإنعاش البلد.
ــراقب  و   ــت بعثــة امل ــن عناصــر سياســية     نيكان تتــألف م

عنيـة حبقـوق اإلنسـان    املعسـكرية و الدنيـة و املشـرطة  وخاصة بال
بالنســبة للجوانــب السياســية، كلِّفــت   و .ســائل اإلنســانية باملو

مراقبـة تطبيـع اإلدارة احلكوميـة يف مجيـع      من بينـها هام مبالبعثة 
__________ 

)١٥٦(  S/1997/438. 

 .٣  و ٢)، الفقرتان ١٩٩٧( ١١١٨القرار   )١٥٧(

 .٤املرجع نفسه، الفقرة   )١٥٨(

)١٥٩(  S/1997/438 ٤١إىل  ٣٢، الفقرات. 
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أحنــاء البلــد، واالضــطالع باملســاعي احلميــدة والوســاطة علــى   
صـــعيد املقاطعـــات والصـــعيد احمللـــي واالشـــتراك يف األجهـــزة  

 البعثـة مهمـة   أوكلـت إىل  ذلكالرمسية املنشأة هلذا الغـرض. كـ  
مراقبــة إدمــاج عناصــر يونيتــا يف هياكــل الدولــة والتحقــق مــن  
ذلـــك، وتقـــدمي املســـاعدة يف حـــل وإدارة الصـــراعات الـــيت      

ــد ــا   ق ــة بالشــرطة، فقــد مت    ل بالنســبةتنشــأ. أم لمســائل املتعلق
ــاد        ــن حي ــق م ــة مبواصــلة التحق ــف عنصــر الشــرطة املدني تكلي

ــراد   ــة، وإدمــاج أف ــة األنغولي ــا يف الشــرطة   الشــرطة الوطني يونيت
الوطنية، وإيواء شرطة الرد السريع وانتشارها من حني آلخـر،  
وكـذلك حريـة االنتقــال لألفـراد والســلع. أوكلـت إىل وحــدة     

الـيت   األسـلحة مهمة مواصـلة مراقبـة مجـع     أيضا الشرطة املدنية
ــك،      تجــر ــن ذل ــق م ــدنني والتحق ــن الســكان امل اســتعادهتا م

م هلــذه األســلحة أو تــدمريها  واإلشــراف علــى التخــزين املالئــ 
ــا.     ــاء يونيتـ ــن لزعمـ ــات األمـ ــى ترتيبـ ــراف علـ ــذلك اإلشـ وكـ

سائل حقوق اإلنسـان، كانـت األنشـطة هتـدف إىل     مل وبالنسبة
تطـــوير طاقـــة املؤسســـات الوطنيـــة وســـائر املنظمـــات غـــري       

للتحقيـق يف االنتـهاكات    اإلنسـان احلكومية يف ميـدان حقـوق   
 ذلك من خـالل اآلليـات املنشـأة    واختاذ التدابري املالئمة، مبا يف

بالفعل هلذا الغـرض. وبالنسـبة للجوانـب العسـكرية، اعُتـرب أن      
اإلبقــاء علــى عــدد حمــدود مــن املــراقبني العســكريني ضــروري   
ــال ملختلــف جوانــب نظــام وقــف إطــالق      للتحقــق مــن االمتث
النــار. وأوكلــت إىل وحــدة تنســيق املســاعدة اإلنســانية مهمــة  

ــدعم لتســريح    ــدمي ال ــا، ويف نفــس   تق ــاتلني الســابقني ليونيت املق
الوقت، التركيز على واليـة التنسـيق األصـلية الـيت ورثتـها عـن       
بعثة األمم املتحدة الثالثة للتحقق يف أنغـوال مبـا يف ذلـك رصـد     
حالـــــة الطـــــوارئ واالحتفـــــاظ بالقـــــدرة علـــــى االســـــتجابة 

  .)١٦٠(نشوئها  لالحتياجات اإلنسانية عند
  

__________ 

 نفسه.املرجع   )١٦٠(

  تنفيذ الوالية  
ــالل ال   ــرة خـ ــةفتـ ــيات  املستعرضـ ــتنادا إىل توصـ ، واسـ

متديـــد واليـــة بعثـــة مـــراقيب األمـــم جـــرى ، )١٦١(األمـــني العـــام
املتحــدة يف أنغــوال دون انقطــاع يف مثــاين مناســبات لفتــرات      

  .)١٦٢(١٩٩٩شباط/فرباير  ٢٦متفاوتة، كان آخرها حىت 
 ،اجمللـس أرجـأ   ،)١٦٣(بناء على توصيات األمني العامو  
ــالقرار  ــوبر   ٢٩ملــؤرخ ) ا١٩٩٧( ١١٣٥ب تشــرين األول/أكت
، ســحب الوحــدات العســكرية املشــكَّلة التابعــة لألمــم ١٩٩٧

  .)١٦٤(١٩٩٧املتحدة حىت هناية تشرين الثاين/نوفمرب 
) املـــــــــؤرخ  ١٩٩٨( ١١٥٧عمـــــــــال بـــــــــالقرار  و  

، أيد جملس األمن توصية األمني العـام  ١٩٩٨آذار/مارس  ٢٠
، )١٦٥(١٩٩٨آذار/مــــارس  ١٣يف تقريــــره املــــؤرخ الــــواردة 

باستئناف اخلفض التدرجيي للعنصر العسـكري يف بعثـة مـراقيب    
، علـى  ١٩٩٨نيسـان/أبريل   ٣٠األمم املتحدة يف أنغـوال قبـل   
مجيــع الوحــدات العســكرية الــيت  أســاس إمتــام انســحاب تقريبــا

جرى تشكيلها مبجرد أن تسـمح بـذلك األوضـاع يف امليـدان،     
ــى أال ــن علـ ــاوز ذلـــك  ولكـ ــه  ١يتجـ . )١٦٦(١٩٩٨متوز/يوليـ

لــس أيضــا زيــادة عــدد مــراقيب الشــرطة املدنيــة زيــادة  اجملوقــرر 
  مراقبا. )١٦٧(٨٣تدرجيية بعدد أقصاه 

__________ 

)١٦١(  S/1997/807   و  S/1998/17   و  S/1998/333   و  S/1998/524 
  .S/1998/1110  و S/1998/931   و S/1998/838   و S/1998/723  و

 ١١٦٤) و ١٩٩٨( ١١٤٩) و ١٩٩٧( ١١٣٥القـــــــــــــــــرارات   )١٦٢(
 ١١٩٥) و ١٩٩٨( ١١٩٠) و ١٩٩٨( ١١٨٠) و ١٩٩٨(
 ).١٩٩٨( ١٢١٣) و ١٩٩٨( ١٢٠٢) و ١٩٩٨(

)١٦٣(  S/1997/807. 

 .٢)، الفقرة ١٩٩٧( ١١٣٥القرار   )١٦٤(

)١٦٥(  S/1998/236. 

 .٦)، الفقرة ١٩٩٨( ١١٥٧القرار   )١٦٦(

 .٧املرجع نفسه، الفقرة   )١٦٧(
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ــام هبــا أعضــاء    و   ــيت ق ــداءات ال االحتــاد  يفعقــب االعت
 راقبنياملــنغــوال علــى مــوظفي بعثــة ألالــوطين لالســتقالل التــام 

والســـلطات األنغوليـــة الوطنيـــة، حـــث جملـــس األمـــن البعثـــة،  
ــ ، ١٩٩٨نيســان/أبريل  ٢٩) املــؤرخ ١٩٩٨( ١١٦٤القرار ب

ــؤخرا يف     ــل مـ ــذي حصـ ــداء الـ ــورا يف االعتـ ــق فـ علـــى التحقيـ
. وأحاط اجمللس علما أيضا بتوصيات األمـني العـام   )١٦٨(نغويف

نيسـان/أبريل   ١٦الواردة يف الفرع التاسع مـن تقريـره املـؤرخ    
، بشـــــأن بـــــدء ســـــحب املـــــراقبني العســـــكريني )١٦٩(١٩٩٨

ني، وأعـرب عـن عزمـه اختـاذ قـرار هنـائي       وموظفي البعثة املدني
بشأن والية البعثة وحجمهـا   ١٩٩٨حزيران/يونيه  ٣٠حبلول 

  .)١٧٠(وهيكلها التنظيمي
ــادر يف      ــان الصـ ــا بالبيـ  ٢وأحـــاط جملـــس األمـــن علمـ

يتعلـق باسـتمرار وجـود     عن البعثـة فيمـا   ١٩٩٨حزيران/يونيه 
يــتم  قــوات تابعــة لالحتــاد الــوطين لالســتقالل التــام ألنغــوال مل  

 ١٢) املـؤرخ  ١٩٩٨( ١١٧٣القرار ب ،طلبو، )١٧١(تسرحيها
ــه  ــراد   ١٩٩٨حزيران/يوني ، إىل األمــني العــام أن يعيــد نشــر أف

البعثــة علــى الفــور لــدعم وتيســري بســط إدارة الدولــة يف كافــة  
أحناء اإلقليم الوطين، مبا يف ذلك يف أندولو وبايلوندو ومونغـو  

  .)١٧٢(وهناريا على وجه اخلصوص
  

  الواليةإهناء   
شـباط/فرباير   ٢٦املـؤرخ  تقريره يف  ،أبلغ األمني العام  
، جملــس األمــن أن حكومــة أنغــوال قــد أبلغــت ممثلــه       ١٩٩٩

تعــدد امل أن يســتمر احلضــور ضــروريمــن اللــيس  هاخلــاص أنــ
ــاء      ــروف اإلبق ــوال وأن ظ ــم املتحــدة يف أنغ التخصصــات لألم

__________ 

 .٤)، الفقرة ١٩٩٨( ١١٦٤القرار   )١٦٨(

)١٦٩(  S/1998/333.الفرع التاسع ، 

 .١١املرجع نفسه، الفقرة   )١٧٠(

)١٧١(  S/1998/503.املرفق ، 

 .١٠)، الفقرة ١٩٩٨( ١١٧٣القرار   )١٧٢(

ــة     ــد قائمـ ــة مل تعـ ــود البعثـ ــى وجـ ــ. و)١٧٣(علـ  ١٢٢٩القرار بـ
، أحـــاط اجمللـــس ١٩٩٩شـــباط/فرباير  ٢٦) املـــؤرخ ١٩٩٩(

علما بأن والية بعثة مراقيب األمـم املتحـدة يف أنغـوال تنتـهي يف     
ــر    ١٩٩٩شــباط/فرباير  ٢٦ ــواردة يف تقري ــد التوصــيات ال وأي

ــام املـــؤرخ   ــباط/فرباير  ٢٤األمـــني العـ ــأن  )١٧٤(١٩٩٩شـ بشـ
اء . وأكــد اجمللـس أيضــا أنـه رغــم انتــه  )١٧٥(تصـفية البعثــة تقنيـا  

والية البعثة، يظـل اتفـاق مركـز القـوات املنطبـق عليهـا سـاريا        
. وأخـريا، قـرر   )١٧٦(إىل حني مغادرة آخر عناصر البعثة أنغـوال 

جملـــس األمـــن أن يواصـــل عنصـــر حقـــوق اإلنســـان يف البعثـــة 
  .)١٧٧(أنشطته الراهنة خالل فترة التصفية

  
مكتب األمم املتحدة يف أنغوال املنشأ عمال بـالقرار    - ٨

١٩٩٩( ١٢٦٨(  
  كويناإلنشاء والوالية والت  
ــان    ــرئيس  يف بي ــاير   ٢١مــؤرخ مــن ال كــانون الثاين/ين
، شــدد أعضــاء اجمللــس علــى األمهيــة الكــبرية الــيت )١٧٨(١٩٩٩

يعلقوهنــا علـــى اســـتمرار وجــود متعـــدد التخصصـــات لألمـــم   
املتحدة يف أنغوال، ورحبوا مبا ينتويه األمني العـام مـن التشـاور    

ومـة أنغـوال بشـأن حتقيـق هـذا الوجـود       بشكل عاجـل مـع حك  
، ١٩٩٩آب/أغسـطس   ١١رسـالة مؤرخـة   وبلألمم املتحـدة.  

عـن  ، أعـرب األمـني العـام    )١٧٩(موّجهة إىل رئيس جملس األمن
ــه الشــروع  ، عقــب مشــاورات مــع حكومــة أنغــوال، يف     عزم

إنشــاء مكتــب جديــد متعــدد التخصصــات لألمــم املتحــدة يف   
__________ 

)١٧٣(  S/1999/202. 

  .٣٣ و ٣٢املرجع نفسه، الفقرتان   )١٧٤(
 .٢)، الفقرة ١٩٩٩( ١٢٢٩القرار   )١٧٥(

 .٣املرجع نفسه، الفقرة   )١٧٦(

 .٤املرجع نفسه، الفقرة   )١٧٧(

)١٧٨(  S/PRST/1999/3. 

)١٧٩(  S/1999/871. 
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جملــس األمــن ذات الصــلة.  أنغــوال تســتند واليتــه إىل قــرارات  
تشرين األول/أكتـوبر   ١٥)، املؤرخ ١٩٩٩( ١٢٦٨وبالقرار 
، أذن جملــس األمــن بإنشــاء مكتــب األمــم املتحــدة يف   ١٩٩٩

نيســان/أبريل  ١٥أنغــوال لفتــرة أوليــة مــدهتا ســتة شــهور حــىت 
١٨٠(٢٠٠٠(.  

وكانــت واليــة املكتــب تتمثــل يف إجــراء االتصــاالت     
رية وســــلطات الشــــرطة مــــع الســــلطات السياســــية والعســــك

والسـلطات املدنيـة األخــرى، بغـرض استكشــاف تـدابري فعالــة     
مــن أجــل اســتعادة الســلم وتقــدمي املســاعدة لشــعب أنغــوال يف 
ــز حقــوق      ــاء القــدرات واملســاعدة اإلنســانية وتعزي جمــاالت بن

  .)١٨١(اإلنسان وتنسيق أنشطة أخرى
قــرر اجمللــس أن يتــألف املكتــب مــن عــدد يصــل إىل   و  

متخصصــا مــن الفئــة الفنيــة، فضــال عمــا يلــزم مــن موظفــا  ٣٠
  .)١٨٢(املوظفني اإلداريني وموظفي الدعم اآلخرين

  
  مكتب األمم املتحدة السياسي للصومال  - ٩

  كويناإلنشاء والوالية والت  
ــ   تشـــــــــرين  ٤) املـــــــــؤرخ ١٩٩٤( ٩٥٤القرار بـــــــ

، الذي مـدد واليـة عمليـة األمـم املتحـدة      ١٩٩٤الثاين/نوفمرب 
ومال لفترة هنائية، طلب جملس األمـن إىل األمـني   الثانية يف الص

العــام أن يواصــل رصــد احلالــة يف الصــومال وأن يقــدم تقريــرا   
تعلــق بالــدور الــذي ميكــن لألمــم املتحــدة   تيشــمل اقتراحــات 

ــة    ــهاء العملي ــه يف الصــومال بعــد انت ــدم )١٨٣(االضــطالع ب . وق
أعرب فيـه عـن    ١٩٩٥آذار/مارس  ٢٨األمني العام تقريرا يف 

يتـألف مـن    مقديشـو ه االحتفاظ مبكتب سياسي صغري يف عزم
__________ 

 .١)، الفقرة ١٩٩٩( ١٢٦٨القرار   )١٨٠(

 .املرجع نفسه  )١٨١(

 .S/1999/1099انظر أيضا و. ٢املرجع نفسه، الفقرة   )١٨٢(

 .١٣)، الفقرة ١٩٩٤( ٩٥٤القرار   )١٨٣(

يف بيــان و .)١٨٤(ممثــل واحــد وعــدد ضــئيل مــن مــوظفي الــدعم
ــؤرخ    ــرئيس مـ ــن الـ ــان/أبريل  ٦مـ ــب ، )١٨٥(١٩٩٥نيسـ رحـ

اعتزمه األمني العـام. ونظـرا إىل أن الظـروف     أعضاء اجمللس مبا
ــم      ــة املكتــب يف مقديشــو، شــرع مكتــب األم مل تســمح بإقام

ســــي للصــــومال يف العمــــل مــــن نــــريويب يف     املتحــــدة السيا
  .١٩٩٥نيسان/أبريل   ١٤

كتب اسـتجابة إىل الطلـب الـذي وجهـه     املأنشئ وقد   
ــرار     ــام يف القـ ــني العـ ــس إىل األمـ ــام ١٩٩٤( ٩٥٤اجمللـ ) للقيـ

 السـالم يلي: (أ) مساعدة األطراف الصـومالية علـى حتقيـق     مبا
اجمللـس   إبقـاء واملصاحلة الوطنيـة ورصـد احلالـة يف البلـد؛ (ب)     

علــى علــم بــالتطورات، وبصــفة خاصــة تلــك الــيت متــس احلالــة 
اإلنسانية واحلالة األمنية لألفـراد العـاملني يف جمـال املسـاعدات     
اإلنســانية يف الصــومال، وعمليــة إعــادة الالجــئني، والتــأثريات  

  على البلدان اجملاورة.  
كان املكتـب يتـألف مـن مـدير وموظـف واحـد مـن        و  

  ري واحد.الفئة الفنية وسكرت
  

  تنفيذ الوالية  
ــامأوضــــــــح    ــره  ،األمــــــــني العــــــ ــؤرخ بتقريــــــ املــــــ

أنـــه اســـتعرض دور مكتـــب  ،)١٨٦(١٩٩٧أيلول/ســـبتمرب  ١٦
ــهى إىل أن اســتمراره     األمــم املتحــدة السياســي للصــومال وانت

لعـاملني يف جهـود   لملواصلة تقدمي املسـاعدة   انوتعزيزه ضروري
نبغــي أوضــح أنــه ي ذلكالصــومال. كــ مــن أجــلصــنع الســالم 

ملوظفي املكتب القيام مبزيد من الزيارات إىل الصومال بشـكل  
أُضــيف  منــتظم إذا مسحــت الظــروف األمنيــة بــذلك. وهلــذا      

رســالة مؤرخــة وبموظــف آخــر مــن الفئــة الفنيــة إىل املكتــب.  
__________ 

)١٨٤(  S/1995/231. 

)١٨٥(  S/PRST/1995/15. 

)١٨٦(  S/1997/715 (ب). ٣٦، الفقرة 



أجهزة جملس األمن الفرعية - الفصل اخلامس 
 

 

169 09-25531 
 

عــن  رئــيس جملــس األمــن  أعــرب، ١٩٩٧أيلول/ســبتمرب  ٣٠
يــة يف ضــطالع األمـم املتحـدة بــدور أكثـر إجياب   الاجمللـس   تأييـد 

تنســيق جهــود الوســاطة الدوليــة يف الصــومال وكــذلك تعزيــز  
ــوظفي  ــوام مـ ــومال   مقـ ــدة السياســـي للصـ ــم املتحـ كتـــب األمـ

  .)١٨٧(العام  يتواءم مع توصيات األمني  مبا
ومــن خــالل رســالتني تبادهلمــا األمــني العــام ورئــيس      

األنشـــطة الـــيت يضـــطلع هبـــا  أن تســـتمرجملـــس األمـــن، تقـــرر 
  .)١٨٨(٢٠٠١-٢٠٠٠تني املكتب خالل فترة السن

  
  بعثة األمم املتحدة يف مجهورية أفريقيا الوسطى  - ١٠

  كويناإلنشاء والوالية والت  
ــاء علــى   ــره    بن ــواردة يف تقري توصــيات األمــني العــام ال
ــؤرخ  ــن،   )١٨٩(١٩٩٨شــباط/فرباير  ٢٣امل ــس األم ، أنشــأ جمل
، ١٩٩٨آذار/مـــارس  ٢٧) املـــؤرخ ١٩٩٨( ١١٥٩بـــالقرار 

يف مجهوريــة أفريقيــا الوســطى لفتــرة ثالثــة  بعثــة األمــم املتحــدة
  .)١٩٠(١٩٩٨نيسان/أبريل   ١٥أشهر أولية تبدأ اعتبارا من 

تشمل والية بعثة األمم املتحـدة يف مجهوريـة أفريقيـا    و  
)، مــــا يلــــي: ١٩٩٨( ١١٥٩ددة يف القــــرار احملــــالوســــطى، 

املساعدة يف صون وتعزيز األمـن واالسـتقرار، مبـا يف ذلـك      (أ)
و املتامخـة للمدينـة مباشـرة؛     واملنـاطق يف بـانغي   حرية احلركة،

الــوطين يف احملافظــة علــى القــانون  (ب) مســاعدة قــوات األمــن
ــانغي؛   ــية يف بـــــ ــة املنشـــــــآت الرئيســـــ ــام ويف محايـــــ   والنظـــــ

(ج) اإلشراف على مجيع األسلحة الـيت تسـترد أثنـاء عمليـة     و 
نزع السالح ومراقبـة ختزينـها ورصـد التصـرف النـهائي فيهـا؛       

حدة وحرية حتركهم وسـالمة  تكفالة أمن أفراد األمم امل (د) و
__________ 

)١٨٧(  S/1997/756. 

)١٨٨(  S/1999/1134 و S/1999/1135. 

)١٨٩(  S/1998/61. 

 .٩)، الفقرة ١٩٩٨( ١١٥٩القرار   )١٩٠(

(هـ) املساعدة يف التنسيق مـع  و وأمن ممتلكات األمم املتحدة؛ 
اجلهـــود الدوليـــة األخـــرى يف برنـــامج قصـــري األجـــل ملـــدريب   

ويف اجلهــود األخــرى املبذولــة لبنــاء قــدرات الشــرطة   الشــرطة
رطة الوطنيـة  إعـادة تنظـيم الشـ    بشـأن الوطنية، وإسداء املشورة 
(و) إسداء املشـورة وتقـدمي الـدعم    و  وقوات الشرطة اخلاصة؛

الــــتقين للــــهيئات االنتخابيــــة الوطنيــــة فيمــــا يتعلــــق بقــــانون  
االنتخابــات وخطــط إجــراء االنتخابــات التشــريعية املقــررة يف  

  .)١٩١(١٩٩٨أيلول/سبتمرب  - آب/أغسطس
ــا     و   ــة أفريقيــ ــدة يف مجهوريــ ــم املتحــ ــة األمــ أُذن لبعثــ
ــط ــاه  الوسـ ــكري أقصـ ــوام عسـ ــردا ١ ٣٥٠ى بقـ . ويف )١٩٢(فـ
)، رحب جملـس األمـن   ١٩٩٨( ١١٥٩من القرار  ١٤الفقرة 
ألمـني العـام يف مجهوريـة أفريقيـا الوسـطى      ممثال خاصا لبتعيني 

بـني األمـني   متبادلـة  لبعثـة. ومـن خـالل رسـائل     ل ليكون رئيسا
العــام ورئــيس جملــس األمــن، مت تعــيني املمثــل اخلــاص لألمــني    

  .)١٩٣(بعثةال  وقائد قوة العام
  

  تنفيذ الوالية  
ــ   ــؤرخ ١٩٩٨( ١١٨٢القرار بــ ــه  ١٤) املــ متوز/يوليــ
، قرر جملس األمن متديـد واليـة بعثـة األمـم املتحـدة يف      ١٩٩٨

تشــرين األول/أكتــوبر   ٢٥مجهوريــة أفريقيــا الوســطى لغايــة    
. وســلّم اجمللــس بالــدور الــذي تقــوم بــه البعثــة يف  )١٩٤(١٩٩٨

سـاعدة التقنيـة يف اخلطـوات األوليـة إلعـادة      تقدمي املشاورة وامل
ــه الـــدعم الـــدويل    تشـــكيل قـــوات األمـــن ويف تنســـيق وتوجيـ

ــة  ــق هــذه الغاي . وطلــب اجمللــس كــذلك أن تقــوم   )١٩٥( لتحقي
البعثــة، تنفيــذا لواليتــها، ببعثــات اســتطالعية لفتــرات حمــدودة   

__________ 

 .١٠املرجع نفسه، الفقرة   )١٩١(

 .٩املرجع نفسه، الفقرة   )١٩٢(

)١٩٣(  S/1998/297  وS/1998/298  وS/1998/320  وS/1998/321. 

 .١)، الفقرة ١٩٩٨( ١١٨٢القرار   )١٩٤(

 .٣املرجع نفسه، الفقرة   )١٩٥(
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 خـــارج بـــانغي، ومبهـــام أخـــرى تتعلـــق بـــأمن مـــوظفي األمـــم
  .)١٩٦()١٩٩٨(  ١١٥٩من القرار  ١٠رة املتحدة وفقا للفق

تشـــــرين  ١٥) املـــــؤرخ ١٩٩٨( ١٢٠١القرار وبـــــ  
، قـرر جملـس األمـن، يف مجلـة أمـور، أن      ١٩٩٨األول/أكتوبر 

تشمل والية بعثة األمم املتحـدة يف مجهوريـة أفريقيـا الوسـطى     
دعم إجراء انتخابات تشريعية كما هـو مـبني يف تقريـر األمـني     

، وخباصـــــة )١٩٧(١٩٩٨س آب/أغســـــط ٢١العـــــام املـــــؤرخ 
يلي: (أ) نقـل املـواد واملعـدات االنتخابيـة إىل مواقـع خمتـارة        ما

احملافظــات الفرعيــة، فضــال عــن نقــل مــراقيب االنتخابــات   وإىل
ــا؛     التــــابعني لألمــــم املتحــــدة مــــن املواقــــع االنتخابيــــة وإليهــ

(ب) إجراء مراقبة دولية حمدودة، ولكن موثوقـة، للجـولتني   و 
(ج) كفالـة أمـن   و مـن االنتخابـات التشـريعية؛    األوىل والثانية 

املــواد واملعــدات االنتخابيــة أثنــاء نقلــها إىل املواقــع املختــارة       
  .)١٩٨(وفيها، فضال عن أمن مراقيب االنتخابات الدوليني

ــام يف      و   ــني الع ــدمها األم ــيت ق ــى التوصــيات ال ــاء عل بن
، قـرر  )١٩٩(١٩٩٨ديسـمرب   كـانون األول/  ١٨تقريره املؤرخ 
ــس األ ــنجملــــــ ــ ،مــــــ ــؤرخ ١٩٩٩( ١٢٣٠القرار بــــــ ) املــــــ

، متديد واليـة بعثـة األمـم املتحـدة يف     ١٩٩٩شباط/فرباير  ٢٦
تشـــرين الثـــاين/نوفمرب  ١٥مجهوريـــة أفريقيـــا الوســـطى حـــىت  

عــن اعتزامــه البــدء  أيضــا أعــرب جملــس األمــنو. )٢٠٠(١٩٩٩
يوما من انتـهاء انتخابـات    ١٥يف خفض عدد أفراد البعثة بعد 

ــة يف مجهوريـــ  ــطى الرئاسـ ــا الوسـ ــس )٢٠١(ة أفريقيـ . وأذن اجمللـ
ــات الرئاســية، دورا      ــدى إجــراء االنتخاب ــؤدي، ل ــأن ت ــة ب للبعث

__________ 

 .٤املرجع نفسه، الفقرة   )١٩٦(

)١٩٧(  S/1998/783.الفرع الثالث ، 

 .٢)، الفقرة ١٩٩٨( ١٢٠١القرار   )١٩٨(

)١٩٩(  S/1998/1203. 

 .١)، الفقرة ١٩٩٩( ١٢٣٠القرار   )٢٠٠(

 .٢املرجع نفسه، الفقرة   )٢٠١(

خــالل االنتخابــات   داعمــا مطابقــا للمهــام الــيت أدهتــا البعثــة     
 التشريعية اليت جرت يف تشرين الثـاين/نوفمرب وكـانون األول/  

ــدمري    ١٩٩٨ ديســمرب ــى ت ــة باإلشــراف عل . وأذن أيضــا للبعث
  .)٢٠٢(ذخائر املصادرة اخلاضعة لرقابتهااألسلحة وال

  
  إهناء الوالية  
ــ   ــؤرخ ١٩٩٩( ١٢٧١القرار بــــ ــرين  ٢٢) املــــ تشــــ

ــوبر  ــة    ١٩٩٩األول/أكت ــة بعث ــد والي ــرر جملــس األمــن متدي ، ق
األمـــــــم املتحـــــــدة يف مجهوريـــــــة أفريقـــــــا الوســـــــطى إىل     

 نقــل املهــام علــى حنــوهبــدف كفالــة  ٢٠٠٠شــباط/فرباير  ١٥
 إىلألمــم املتحــدة حلفــظ الســالم عمليــة امــن ســريع وتــدرجيي 

. وفضــال عــن )٢٠٣(حضــور لبنــاء الســالم بعــد انتــهاء الصــراع  
ذلــك، أيــد اجمللــس توصــية األمــني العــام الــواردة يف تقريــره        

، خبفــض القــوام )٢٠٤(١٩٩٩تشــرين األول/أكتــوبر  ٧املــؤرخ 
  .)٢٠٥(العسكري واملدين للبعثة على ثالث مراحل

دعم بنــاء والحقــا، أنشــئ مكتــب األمــم املتحــدة لــ       
الســالم يف مجهوريــة أفريقيــا الوســطى ليحــل حمــل بعثــة األمــم   
ــاعدة     ــدمي املسـ ــطى يف تقـ ــا الوسـ ــة أفريقيـ ــدة يف مجهوريـ املتحـ

  .)٢٠٦(للجهود املبذولة يف جمال بناء السالم
  

  بعثة مراقيب األمم املتحدة يف سرياليون  - ١١
  اإلنشاء والوالية والتكوين  
ــاء علــى توصــيات األمــني العــام ا     ــره بن ــواردة يف تقري ل
، أنشــأ جملــس األمــن،    )٢٠٧(١٩٩٨حزيران/يونيــه   ٩املــؤرخ 

__________ 

 .١٠ و ٩املرجع نفسه، الفقرتان   )٢٠٢(

 .١)، الفقرة ١٩٩٩( ١٢٧١القرار   )٢٠٣(

)٢٠٤(  S/1999/1038 ٥٨، الفقرة. 

 .٢)، الفقرة ١٩٩٩( ١٢٧١القرار   )٢٠٥(

)٢٠٦(  S/2000/24 ٣٥، الفقرة. 

)٢٠٧(  S/1998/486 ٨٥، الفقرة.  
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، ١٩٩٨متوز/يوليــــه  ١٣) املــــؤرخ ١٩٩٨( ١١٨١بــــالقرار 
بعثة مراقيب األمم املتحدة يف سرياليون لفتـرة أوليـة مـدهتا سـتة     

، لرصــــد ١٩٩٩كــــانون الثاين/ينــــاير  ١٣أشــــهر تنتــــهي يف 
وإعـادة تشـكيل قـوات     اجلهود الرامية إىل نزع سالح املقاتلني

 .)٢٠٨(األمن يف البلد وإسداء املشورة يف هذا الشأن

ــرار       ــا يف القـ ــة، املنصـــوص عليهـ ــة البعثـ ومتثّلـــت واليـ
رصـــد احلالـــة العســـكرية  )، يف مـــا يلـــي: (أ)١٩٩٨( ١١٨١

ــة،       ــد ككــل، حســبما تســمح األحــوال األمني ــة يف البل واألمني
تظمة عن هـذه  وتزويد املمثل اخلاص لألمني العام مبعلومات من

احلالـة، خاصــة بغيــة حتديــد الوقــت الــذي تكــون فيــه األحــوال  
آمنـــة مبـــا يكفـــي للقيـــام فيمـــا بعـــد بعمليـــات نشـــر املـــراقبني  

ــاتلني     (ب) العســكريني؛ و ــزع الســالح وتســريح املق رصــد ن
يف ذلك رصـد   السابقني اجملمعني يف املناطق اآلمنة يف البلد، مبا

ومجــع وتــدمري األســلحة يف يف تــوفري األمــن  الرصــددور فريــق 
املناطق اآلمنة املـذكورة؛ و (ج) املسـاعدة علـى رصـد احتـرام      
القانون اإلنساين الدويل، مبـا يف ذلـك يف مواقـع نـزع السـالح      
والتسريح، عندما تسمح األحوال األمنية بذلك؛ و (د) رصـد  
نزع السالح والتسريح الطوعيني ألفراد قوات الـدفاع املـدين،   

 .)٢٠٩(حوال األمنيةحسبما تسمح األ

ــا علـــى ضـــرورة      ــالقرار ذاتـــه، شـــدد اجمللـــس أيضـ وبـ
ــق      ــة وفري ــق بــني البعث ــام والتنســيق الوثي يف  الرصــدالتعــاون الت

  .)٢١٠(أنشطتهما التنفيذية

ــالقرار    ــن أن  ١٩٩٨( ١١٨١وبـ ــرر جملـــس األمـ )، قـ
ــة مــن عــدد يصــل إىل    ــألف البعث ــا عســكريا ومــن   ٧٠تت مراقب

د مبـا يلـزم مـن املعـدات ومـن      وحدة صـغرية للـدعم الطـيب تـزوَّ    
__________ 

  .٦)، الفقرة ١٩٩٨( ١١٨١القرار   )٢٠٨(
  املرجع نفسه.  )٢٠٩(
  .١١املرجع نفسه، الفقرة   )٢١٠(

. وقـــرر أيضـــا أن جيـــري نشـــر  )٢١١(مـــوظفي الـــدعم املـــدنيني
عناصر البعثة على النحو املبني يف تقرير األمـني العـام. وأيضـا،    

اخلـاص لألمـني العـام يف سـرياليون      بعـوث عّين جملـس األمـن امل  
. وجرى التأكيد على البلدان املسـامهة بـأفراد   )٢١٢(ليقود البعثة

ــكريني يف ــراقبني     عسـ ــيس املـ ــيني رئـ ــى تعـ ــة وعلـ ــة املراقبـ  بعثـ
ــادلتني بــني األمــني العــام      العســكريني مــن خــالل رســالتني متب

  .)٢١٣(ورئيس جملس األمن
  

  تنفيذ الوالية  
ــام      ــة مــن األمــني الع ــارير املقدم ، )٢١٤(اســتنادا إىل التق

ُمدِّدت والية البعثة ثالث مرات لفترات خمتلفة تصـل إىل سـتة   
ــا   ــهى آخرهـــ ــهر، انتـــ ــمرب   ١٣يف  أشـــ ــانون األول/ديســـ كـــ

٢١٥(١٩٩٩(.  
واستنادا إىل توصيات األمني العـام الـواردة يف تقريـره      
ــؤرخ  ــه  ٣٠املــ ــن،  )٢١٦(١٩٩٩متوز/يوليــ ــس األمــ ، أَذن جملــ
، ١٩٩٩آب/أغسـطس   ٢٠) املؤرخ ١٩٩٩( ١٢٦٠بالقرار 

لعنصــر املــراقبني العســكريني املؤقــت التــابع للبعثــة بــأداء املهــام 
ز وتوســيع االتصــاالت الــيت ســبق أن أقامتــها   التاليــة: (أ) تعزيــ

البعثة مع قوات اجلبهة الثورية املتحـدة لسـرياليون يف األريـاف    
منذ سريان اتفاق وقف إطالق النار؛ و (ب) توسيع األنشـطة  
ــا     الراميــة إىل رصــد وقــف إطــالق النــار لتشــمل نطاقــا جغرافي
أوسع؛ و (ج) تعزيز ومساعدة جلنة رصد وقـف إطـالق النـار    

ــة املشــتركة الــيت أنشــئت عمــال باتفــاق    وجل ــة الرصــد املركزي ن
__________ 

  .٦املرجع نفسه، الفقرة   )٢١١(
  .٧املرجع نفسه، الفقرة   )٢١٢(
)٢١٣(  S/1998/673  وS/1998/674.  
)٢١٤(  S/1998/1176 و ،S/1999/20 و ،S/1999/237 و ،S/1999/645.  
 ١٢٤٥) و ١٩٩٩( ١٢٣١) و ١٩٩٩( ١٢٢٠القـــــــرارات   )٢١٥(

)١٩٩٩.(  
)٢١٦(  S/1999/836.  
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الســالم للمســاعدة علــى احلفــاظ علــى وقــف إطــالق النــار؛ و  
(د) رصــد احلالــة العســكرية واألمنيــة يف البلــد وتقــدمي تقــارير   
عنها إىل املمثل اخلـاص لألمـني العـام؛ و (هــ) تقـدمي املسـاعدة       

 املنـاطق الـيت   ورصد عملييت نزع السالح وتسريح املقـاتلني يف 
يتـــوفر هبـــا األمـــن الكـــايف؛ و (و) العمـــل بشـــكل وثيـــق مـــع   
املنظمات اإلنسانية لتبـادل املعلومـات بشـأن الظـروف األمنيـة      
بغية ضمان وصـول املسـاعدة اإلنسـانية إىل السـكان احملتـاجني      
إليها على أوسع نطاق ممكـن؛ و (ز) العمـل بشـكل وثيـق مـع      

ات الـيت يقومـون هبـا يف    موظفي حقوق اإلنسـان خـالل الزيـار   
ــيق، بشـــكل    ــة االتصـــال والتنسـ ــاء البلـــد؛ و (ح) مداومـ أرجـ
وثيق، مع فريـق املـراقبني العسـكريني؛ و (ط) تقـدمي املسـاعدة      
إلعداد اخلطط لنشر قوات حمايدة حلفظ السلم، كمـا جـاء يف   

. وأَذن جملس األمن أيضـا بتوسـيع مؤقـت لنطـاق     )٢١٧(االتفاق
مــن املــراقبني  ٢١٠قبــة ليبلــغ قوامهــا بعثــة األمــم املتحــدة للمرا

ــم إداري        ــدات ودع ــن مع ــزم م ــا يل ــوفري م ــع ت العســكريني، م
  .)٢١٨(وطيب

  
 إهناء الوالية/نقل املهام إىل بعثة جديدة  

) املــــــــــؤرخ ١٩٩٩( ١٢٤٥عمــــــــــال بــــــــــالقرار    
، انتــهت واليــة بعثــة مــراقيب األمــم  ١٩٩٩حزيران/يونيــه  ١١

ــا يف   ــرياليون رمسيـ ــدة يف سـ ــانون  ١٣املتحـ ــمرب كـ األول/ديسـ
٢١٩(١٩٩٩(. 

تشـــــرين  ٢٢) املـــــؤرخ ١٩٩٩( ١٢٧٠وبـــــالقرار   
ــة األمــم   ١٩٩٩األول/أكتــوبر  ، قــرر جملــس األمــن إنشــاء بعث

املتحدة يف سرياليون. وقرر أيضا يف هذا الصدد أن تتوىل بعثـة  
األمم املتحـدة يف سـرياليون أمـر العنصـرين املـدين والعسـكري       

ة ومهامها باإلضافة إىل أصـوهلا،  لبعثة املراقبني من الناحية الفني
__________ 

  .٣٨املرجع نفسه، الفقرة   )٢١٧(
  .٤)، الفقرة ١٩٩٩( ١٢٦٠القرار   )٢١٨(
  .١)، الفقرة ١٩٩٩( ١٢٤٥القرار   )٢١٩(

وقرر يف هذا الشـأن إهنـاء واليـة بعثـة املراقبـة فـور إنشـاء بعثـة         
  .)٢٢٠(األمم املتحدة يف سرياليون

  
ــأة عمـــال     - ١٢ بعثـــة األمـــم املتحـــدة يف ســـرياليون املنشـ

  )١٩٩٩( ١٢٧٠بالقرار 
 اإلنشاء والوالية والتكوين  

 آب/أغســطس ٢٠) املــؤرخ ١٩٩٩( ١٢٦٠بــالقرار   
، طلب اجمللس إىل األمني العام أن يقدم تقريرا يشـتمل  ١٩٩٩

ــة وهيكــل الوجــود املعــزَّز لألمــم      ــق بوالي علــى توصــيات تتعل
املتحــــدة فيمــــا يتعلــــق حبفــــظ الســــالم الــــذي قــــد يلــــزم يف  

أيلــــول/ ســــبتمرب  ٢٨. ويف التقريــــر املــــؤرخ )٢٢١(ســــرياليون
، أبلـــغ األمـــني العـــام اجمللـــَس بـــأن اتفـــاق لـــومي  )٢٢٢(١٩٩٩

نــّص علــى إنشــاء قــوة حمايــدة حلفــظ الســالم.        )٢٢٣(ســالملل
وبالتــايل أوصــى األمــني العــام بإنشــاء قــوة رادعــة تابعــة لألمــم  
املتحدة، تعمل بالتعاون الوثيـق مـع فريـق املـراقبني العسـكريني      

. وبنــاء )٢٢٤(التــابع للجماعــة االقتصــادية لــدول غــرب أفريقيــا 
 ١٢٧٠لقرار على توصيات األمني العام، قرر جملس األمن، بـا 

ــوبر   ٢٢) املــؤرخ ١٩٩٩( ، إنشــاء ١٩٩٩تشــرين األول/أكت
ــتة     ــة مـــدهتا سـ ــرة أوليـ ــة األمـــم املتحـــدة يف ســـرياليون لفتـ بعثـ

  .)٢٢٥(أشهر
__________ 

  .١٠و  ٨)، الفقرتان ١٩٩٩( ١٢٧٠القرار   )٢٢٠(
  .١٨)، الفقرة ١٩٩٩( ١٢٦٠القرار   )٢٢١(
)٢٢٢(  S/1999/1003 ٣٦و  ٣٥، الفقرتان.  
)٢٢٣(  S/1999/777   .املرفــق، املــادة الثالثــة عشــرة إىل املــادة العشــرين ،

، بـــني حكومـــة ١٩٩٩متوز/يوليـــه  ٧وُوقِّـــع اتفـــاق لـــومي يف 
  سرياليون واجلبهة املتحدة الثورية.

لالطــالع علــى مزيــد مــن املعلومــات بشــأن العالقــة بــني فريــق     )٢٢٤(
مم املتحدة، انظـر الفصـل الثـاين عشـر، اجلـزء      املراقبني وبعثة األ

  الثالث.
  .٨)، الفقرة ١٩٩٩( ١٢٧٠القرار   )٢٢٥(



أجهزة جملس األمن الفرعية - الفصل اخلامس 
 

 

173 09-25531 
 

ــرياليون،       ــدة يف سـ ــم املتحـ ــة األمـ ــة بعثـ ومتثلـــت واليـ
ــرار    ــا يف القـ ــوص عليهـ ــي:  ١٩٩٩( ١٢٧٠املنصـ ــا يلـ )، فيمـ

خـــرى يف التعـــاون مـــع حكومـــة ســـرياليون واألطـــراف األ (أ)
ــة      ــاق؛ و (ب) مســاعدة حكوم ــذ االتف ــاق الســالم يف تنفي اتف
ســـرياليون يف تنفيـــذ خطـــة نـــزع الســـالح والتســـريح وإعـــادة 
اإلدماج؛ و (ج) القيام، حتقيقا هلـذه الغايـة، بإنشـاء وجـود يف     
املواقع األساسية يف جممـل إقلـيم سـرياليون مبـا يف ذلـك مراكـز       

ضـــمان  ح؛ و (د)نـــزع األسلحة/االســـتقبال ومراكـــز التســـري 
األمــن وحريــة احلركــة ملــوظفي األمــم املتحــدة؛ و (هـــ) رصــد  
االلتزام بوقـف إطـالق النـار طبقـا التفـاق وقـف إطـالق النـار         

عــن طريــق اهلياكــل املنصــوص   ١٩٩٩أيار/مــايو  ١٨املــؤرخ 
؛ و (و) تشــجيع األطــراف علــى )٢٢٦(عليهــا يف ذلــك االتفــاق

ــها؛     ــة ودعــم عمل ــاء الثق ــات لبن تســهيل  (ز) واســتحداث آلي
ــوظفي     ــات م توصــيل املســاعدة اإلنســانية؛ و (ح) دعــم عملي

يشـمل املمثـل اخلـاص لألمـني العـام       األمم املتحدة املدنيني، مبـا 
وموظفيه واألفراد العاملني يف جمال حقوق اإلنسان، ومـوظفي  
الشؤون اإلنسانية؛ و (ط) تقدمي الدعم لالنتخابات الـيت كـان   

دســتور احلــايل لســرياليون. وأكــد مــن املقــرر إجراؤهــا طبقــا لل
جملــس األمــن أيضــا احلاجــة إىل توثيــق التعــاون والتنســيق بــني    
فريق املراقبني وبعثة األمم املتحدة يف سـرياليون يف تنفيـذ مهـام    

 .)٢٢٧(كل منهما

وعـــالوة علـــى ذلـــك، قـــرر جملـــس األمـــن، متصـــرفا    
ــم       ــة األم ــه ميكــن لبعث ــاق، أن مبوجــب الفصــل الســابع مــن امليث

يف سرياليون أن تتخذ، يف سياق اضـطالعها بواليتـها،    املتحدة
لكفالـة أمـن أفرادهـا وحريـة تنقلــهم، وأن     “ التـدابري الالزمـة  ”

تقوم، يف حدود إمكاناهتا ويف املناطق الـيت تنَشـر فيهـا، حبمايـة     
__________ 

)٢٢٦(  S/1999/585.املرفق ،  
  .١٢)، الفقرة ١٩٩٩( ١٢٧٠القرار   )٢٢٧(

املدنيني مـن أخطـار العنـف البـدين احملـدق، آخـذة يف اعتبارهـا        
 .)٢٢٨(قبنيمسؤوليات حكومة سرياليون وفريق املرا

وأُِذن  يف البداية بأن يبلغ قـوام العنصـر العسـكري يف      
مـن   ٦ ٠٠٠بعثة األمم املتحـدة يف سـرياليون، كحـد أقصـى،     

مراقبــا عســكريا،   ٢٦٠األفــراد العســكريني، ويشــمل ذلــك    
رهنــا باالســتعراض الــدوري يف ضــوء الظــروف القائمــة علــى   

ُعـّين قائـد   . و)٢٢٩(أرض الواقع والتقدم احملرز يف عملية السالم
ــام        ــني األمــني الع ــادلتني ب ــن خــالل رســالتني متب ــة م ــوة البعث ق

  .)٢٣٠(األمن  ورئيس جملس
  

 -مكتب األمم املتحدة لدعم بناء السالم يف غينيـا    - ١٣
  )١٩٩٩( ١٢٣٣املنشأ عمال بالقرار  بيساو

 اإلنشاء والوالية والتكوين  

 -بعـــد تشـــكيل حكومـــة الوحـــدة الوطنيـــة يف غينيـــا   
) املـــــؤرخ ١٩٩٨( ١٢١٦ذ اجمللـــــس القـــــرار بيســـــاو، اختـــــ

ــمرب   ٢١ ــانون األول/ديسـ ــه إىل   ١٩٩٨كـ ــب فيـ ــذي طلـ ، الـ
يقدم توصيات إىل اجمللـس بشـأن احتمـال قيـام      األمني العام أن

 -األمــم املتحــدة بــدور يف عمليــة الســالم واملصــاحلة يف غينيــا  
ــة       ــات يف وقــت مبكــر إلقام ــا يف ذلــك إجــراء ترتيب بيســاو، مب

. ويف رسـالة  )٢٣١(األمـم املتحـدة وفريـق الرصـد    اتصاالت بـني  
ــس    ١٩٩٩شــباط/فرباير  ٢٦مؤرخــة  ــيس جمل ــة إىل رئ موجه
ــن ــة     )٢٣٢(األم ــى توصــيات بعث ــاء عل ــام، بن ــرح األمــني الع ، اقت

بيسـاو   -لألمم املتحدة متعددة التخصصات أوفدت إىل غينيا 
يف بداية كانون األول/ديسـمرب، إنشـاء مكتـب لألمـم املتحـدة      

__________ 

  .١٤املرجع نفسه، الفقرة   )٢٢٨(
  .٩املرجع نفسه، الفقرة   )٢٢٩(
)٢٣٠(  S/1999/1199 و ،S/1999/1200.  
  .٨)، الفقرة ١٩٩٨( ١٢١٦القرار   )٢٣١(
)٢٣٢(  S/1999/232.  
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بيسـاو. ورحـب أعضـاء اجمللـس      -لسـالم يف غينيـا   لدعم بناء ا
بإنشــــاء مكتــــب دعــــم بنــــاء الســــالم يف رســــالة مؤرخــــة       

ــارس  ٣ ــام  ١٩٩٩آذار/مـ ــني العـ ــة إىل األمـ . ويف )٢٣٣(موجهـ
ــراره     ــس بق ــد اجملل ــؤرخ ١٩٩٩( ١٢٣٣وقــت الحــق، أّي ) امل

، قـــرار األمـــني العـــام إنشـــاء مكتـــب ١٩٩٩نيســـان/أبريل  ٦
بيسـاو بعـد انتـهاء الـرتاع يقـوده       -لدعم بناء السالم يف غينيـا  

. وبــــدئ العمــــل يف املكتــــب يف   )٢٣٤(ممثــــل لألمــــني العــــام  
 .)٢٣٥(١٩٩٩حزيران/يونيه   ٢٥

ومتثلت واليـة املكتـب، كمـا اقُترحـت يف البدايـة، يف        
ما يلي: (أ) املساعدة يف هتيئة بيئة مواتية إلعادة وتعزيز السـلم  

ات حـرة ونزيهـة؛   والدميقراطية وسيادة القانون ولتنظيم انتخابـ 
ــة، ومــع اجلماعــة     و (ب) العمــل مــع حكومــة الوحــدة الوطني
االقتصــادية لــدول غــرب أفريقيــا وفريــق املــراقبني العســكريني، 
وكذا مع الشركاء الوطنيني والدوليني اآلخرين، لتيسـري تنفيـذ   
اتفاق أبوجا؛ و (ج) السعي إىل احلصول على التزام احلكومـة  

رنامج للجمع الطوعي لألسـلحة  واألطراف األخرى العتماد ب
والـــتخلص منـــها وتـــدمريها؛ و (د) تـــوفري اإلطـــار السياســـي   
ــني      ــل ب ــق التكام ــادة السياســية إلضــفاء االنســجام وحتقي والقي

سيما خالل الفتـرة   أنشطة منظومة األمم املتحدة يف البلد، وال
  .)٢٣٦(االنتقالية املفضية إىل إجراء انتخابات عامة ورئاسية

ــد إقصــاء ر    ــا  وبع ــيس غيني بيســاو عــن منصــبه يف    -ئ
وتقدمي تقرير بعثة التقييم اليت أوفـدت إىل   ١٩٩٩أيار/مايو  ٧

ــا  ــن   -غينيــ ، ١٩٩٩حزيران/يونيــــه  ١٢إىل  ١٠بيســــاو مــ
ــة للتكّيــف مــع تغــري الظــروف علــى أرض     ــة البعث ُعــدِّلت والي
الواقع، من خالل رسالتني متبادلتني بني األمـني العـام ورئـيس    

__________ 

)٢٣٣(  S/1999/233.  
  .٧)، الفقرة ١٩٩٩( ١٢٣٣القرار   )٢٣٤(
)٢٣٥(  S/1999/1015 ٤، الفقرة.  
)٢٣٦(  S/1999/232.  

. ومتثلـــت الواليـــة املنقحـــة ملكتـــب األمـــم )٢٣٧(جملـــس األمـــن
املساعدة يف هتيئة بيئـة مواتيـة السـتعادة     املتحدة يف ما يلي: (أ)

وصون وتعزيز السـالم والدميقراطيـة وسـيادة القـانون ولتنظـيم      
انتخابات حرة تتسـم بالشـفافية؛ (ب) القيـام علـى حنـو نشـط       

ــا    ــة، مب ــود الوطني ــدعم اجله ــدين    ب ــع امل ــود اجملتم ــك جه ، يف ذل
ــوية    ــامح وتســ ــة والتســ ــاحلة الوطنيــ ــق املصــ ــة إىل حتقيــ الراميــ
اخلالفـات بالسـبل السـلمية، ال سـيما خـالل الفتـرة االنتقاليـة؛        
(ج) تشجيع املبـادرات الراميـة إىل بنـاء الثقـة وإقامـة عالقـات       

ــا   ــة بـــني غينيـ ــدوليني؛   -وديـ ــركائها الـ ــا وشـ ــاو وجرياهنـ بيسـ
مـــة واألطـــراف الســـعي إىل احلصـــول علـــى التـــزام احلكو  (د)

األخرى باعتماد برنامج للجمع الطـوعي لألسـلحة والـتخلص    
منها وتدمريها؛ (هـ) توفري اإلطار السياسي والقيـادة السياسـية   
لتنسيق أنشطة منظومة األمم املتحدة يف البلد وحتقيق التكامـل  
ــة املفضــية إىل إجــراء      ــرة االنتقالي ــها، وال ســيما خــالل الفت بين

 .)٢٣٨(يةانتخابات عامة ورئاس

ــدة        ــاعدة عـ ــام مبسـ ــني العـ ــل لألمـ ــب ممثـ ورأس املكتـ
مــــوظفني للشــــؤون السياســــية وشــــؤون حقــــوق اإلنســــان،  
وموظف لشؤون االنتخابات، ومستشار عسـكري، وموظـف   

  .)٢٣٩(للدعم
  

  تنفيذ الوالية  
أشــــــــار األمــــــــني العــــــــام، يف تقريــــــــره املــــــــؤرخ   

ــبتمرب  ٢٩ ــة  )٢٤٠(١٩٩٩أيلول/سـ ــة االنتقاليـ ، إىل أن احلكومـ
متديد واليـة املكتـب ملـدة سـنة واحـدة بعـد انتـهائها يف         طلبت
ــه ســريجع إىل  ١٩٩٩كــانون األول/ ديســمرب  ٣١ ، وذكــر أن

جملس األمـن بشـأن هـذا املوضـوع بعـد إجـراء مشـاورات مـع         
__________ 

)٢٣٧(  S/1999/737 و ،S/1999/738.  
)٢٣٨(  S/1999/741 ٢١، الفقرة.  
  املرجع نفسه.  )٢٣٩(
)٢٤٠(  S/1999/1015.  
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ــات يف      ــد إجــراء االنتخاب ــيت سُتشــكَّل بع ــدة ال ــة اجلدي احلكوم
. ويف رسالة الحقـة مؤرخـة   ١٩٩٩تشرين الثاين/ نوفمرب  ٢٨
ــانون األول/ديســمرب   ١٥ ــام   )٢٤١(١٩٩٩ك ــني الع ــغ األم ، أبل

ــن     ــول أي مـ ــدم حصـ ــرا إىل عـ ــه نظـ رئـــيس جملـــس األمـــن أنـ
املترشــحني املتنافســني علــى األغلبيــة املطلوبــة مــن األصــوات،   
فمــن املنتظــر إجــراء جولــة ثانيــة يف النصــف الثــاين مــن كــانون 

ثـة  . وبالتايل ُمّددت واليـة املكتـب ملـدة ثال   ٢٠٠٠الثاين/يناير 
، مـــن خـــالل رســـالتني ٢٠٠٠آذار/مـــارس  ٣١أشـــهر حـــىت 

وذكــر  )٢٤٢(متبــادلتني بــني األمــني العــام ورئــيس جملــس األمــن
ــه ســريجع إىل جملــس األمــن مــرة أخــرى بعــد      األمــني العــام أن

  اجلولة الثانية من التصويت.
  

بعثـــة مـــراقيب األمـــم املتحـــدة يف مجهوريـــة الكونغـــو   - ١٤
  )١٩٩٩( ١٢٧٩قرار املنشأة عمال بال الدميقراطية

  اإلنشاء والوالية والتكوين  
أوصــــــى األمــــــني العــــــام، يف تقريريــــــه املــــــؤرخني    

 ١٩٩٩تشـــرين الثـــاين/ نـــوفمرب  ١و  ١٩٩٩متوز/يوليـــه  ١٥
ــوايل ــاء )٢٤٣(علـــى التـ ــدة يف  ، بإنشـ ــم املتحـ ــراقيب األمـ ــة مـ بعثـ

ــة   ــو الدميقراطي ــة الكونغ ــراره    مجهوري ــن بق ــس األم ــغ جمل . وأبل
الوقـت املناسـب علـى أن يسـاعده عـدد      تعيني ممثـل خـاص يف   

مناسب من املوظفني، مبا يف ذلك كبري للمراقبني العسـكريني،  
ــة  ــادة البعثـــ ــالقرار)٢٤٤(لقيـــ ــؤرخ ١٩٩٩( ١٢٧٩ . وبـــ ) املـــ

، رحــب اجمللــس بتوصــيات  ١٩٩٩تشــرين الثــاين/نوفمرب  ٣٠
__________ 

)٢٤١(  S/1999/1252.  
)٢٤٢(  S/1999/1252 و ،S/1999/1253.  
)٢٤٣(  S/1999/116 و ،S/1999/790.  
أبلغ األمُني العام اجمللَس أيضا أنه أرسل إىل املنطقة فريقا صغريا   )٢٤٤(

إلجراء دراسة استقصائية تقنية لتوضيح الدور الـذي ستضـطلع   
به األمم املتحـدة يف تنفيـذ اتفـاق وقـف إطـالق النـار املوقّـع يف        

ضطالع بأعمال االتصال املختلفـة  ، واال١٩٩٩متوز/يوليه  ١٠
  مع السلطات يف لوساكا.

األمـــني العـــام وأذن بإنشـــاء البعثـــة لفتـــرة أوليـــة مـــدهتا ثالثـــة  
ــالقرار )٢٤٥(أشــهر نفســه، طلــب اجمللــس أيضــا إىل األمــني   . وب

العــام أن يعّجــل بإعــداد مفهــوم للعمليــات بنــاء علــى تقيــيم        
ــة    ــة وإمكانيــات الوصــول إىل األمــاكن املطلوب الظــروف األمني
وحرية التنقل وتعاون املوقِّعني على اتفاق وقف إطـالق النـار،   
وطلب إليه كـذلك أن يبقيـه علـى علـم بصـفة منتظمـة باحلالـة        

 .)٢٤٦(ية الكونغو الدميقراطيةيف مجهور

ــالقرار    ــن أن  ١٩٩٩( ١٢٧٩وبـ ــرر جملـــس األمـ )، قـ
ــام، باملهــام      ــل اخلــاص لألمــني الع ــادة املمث ــة، بقي تضــطلع البعث
ــاق وقــف       ــى اتف ــوقِّعني عل ــع امل ــة اتصــاالت م ــة: (أ) إقام التالي
إطالق النار على مستوى مقار قيـاداهتم، وكـذلك يف عواصـم    

؛ (ب) إقامـة االتصـال مـع اللجنـة     الدول املوقعة علـى االتفـاق  
العسكرية املشتركة وتقـدمي املسـاعدة التقنيـة يف تنفيـذ مهامهـا      
مبوجب اتفاق وقف إطـالق النـار؛ (ج) تـوفري املعلومـات عـن      
األحوال األمنية يف مجيع منـاطق عملـها؛ (د) التخطـيط ملراقبـة     
ــة      ـــ) إقامـ ــوات؛ (هـ ــتباك القـ ــار وفـــض اشـ ــالق النـ وقـــف إطـ

اتفـاق وقــف إطــالق النــار   مجيــع األطــراف يفاالتصـاالت مــع  
مــن أجــل تســهيل إيصــال املســاعدة اإلنســانية إىل املشــردين       
والالجــئني واألطفــال وغريهــم مــن املتضــررين، واملســاعدة يف  

 .  )٢٤٧(محاية حقوق اإلنسان، مبا يف ذلك حقوق الطفل

ــالقرار    )، قـــرر اجمللـــس أن يـــرأس  ١٩٩٩( ١٢٧٩وبـ
وجــود األمــم املتحــدة يف املنطقــة  املمثــل اخلــاص لألمــني العــام

دون اإلقليمية فيما يتعلق بعملية السـالم يف مجهوريـة الكونغـو    
الدميقراطيــة ولتقــدمي  املســاعدة يف تنفيــذ وقــف إطــالق النــار.  
كمــا قــرر أن تتشــكل بعثــة منظمــة األمــم املتحــدة مــن األفــراد 

ــه   ــأذون هبــــم مبوجــــب قراريــ  ١٢٧٣) و ١٩٩٩( ١٢٥٨املــ
__________ 

  .٤)، الفقرة ١٩٩٩( ١٢٧٩القرار   )٢٤٥(
  .٨و  ٧املرجع نفسه، الفقرتان   )٢٤٦(
  .٥املرجع نفسه، الفقرة   )٢٤٧(
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ذلـــك جمموعـــة متعـــددة التخصصـــات مـــن  يف )، مبـــا١٩٩٩(
ــانية     ــؤون اإلنسـ ــان والشـ ــوق اإلنسـ ــادين حقـ ــوظفني يف ميـ املـ
واإلعالم والـدعم الطـيب ومحايـة األطفـال والشـؤون السياسـية       
ــىت     ــاص، وذلـــك حـ ــل اخلـ ــاعدوا املمثـ ــدعم اإلداري، ليسـ والـ

. وطلب اجمللس كذلك إىل األمـني  )٢٤٨(٢٠٠٠آذار/مارس  ١
ن مواصــلة نشــر مــوظفي األمــم  العــام أن يقــدم توصــيات بشــأ 

املتحدة يف البلد وعن سبل محايتهم، وكـذلك اختـاذ اخلطـوات    
مراقـب عسـكري،    ٥٠٠اإلدارية الالزمة لتجهيز عدد أقصـاه  

بغية تيسري مـا يـأذن بـه اجمللـس يف املسـتقبل مـن انتشـار سـريع         
  .)٢٤٩(املتحدة  لبعثات األمم

  
  األمريكتان  

املنشـأة عمـال بـالقرار     بعثة األمـم املتحـدة يف هـاييت     - ١٥
١٩٩٣( ٨٦٧(  

خالل الفترة املستعرضة، واصلت بعثة األمـم املتحـدة     
ــرز       ــرة غفرن ــاق جزي ــام اتف ــذ أحك ــاييت املســاعدة يف تنفي يف ه

، ومسـاعدة احلكومـة الدميقراطيـة    ١٩٩٣متوز/يوليه  ٣املؤرخ 
على احلفاظ على بيئـة مسـتقرة، وحتويـل القـوات املسـلحة إىل      

  .)٢٥٠(مستقلة  نشاء قوة شرطةقوات حمترفة وإ

  
ــام إىل      ــة/نقل املهـــ ــاء الواليـــ ــة: إهنـــ ــذ الواليـــ تنفيـــ

  جديدة والية
بنـــاء علـــى طلـــب رئـــيس هـــاييت وتوصـــيات األمـــني     

) املـؤرخ  ١٩٩٦( ١٠٤٨، اختذ جملس األمن القرار )٢٥١(العام
ــة األمــم    ١٩٩٦شــباط/فرباير  ٢٩ ــة بعث ــه والي ــذي مــدد ب ، ال

__________ 

  .٤و  ٣املرجع نفسه، الفقرتان   )٢٤٨(
  .٩و  ٨و  ٧و  ٤املرجع نفسه، الفقرات   )٢٤٩(
)٢٥٠(  S/26063.  
)٢٥١(  S/1996/99ملرفق، و ، اS/1996/112.  

. وبـالقرار  )٢٥٢(دهتا أربعة أشـهر هاييت لفترة هنائية م املتحدة يف
ــكري     ــر العسـ ــتوى العنصـ ــيض مسـ ــس ختفـ ــرر اجمللـ ــه، قـ   نفسـ

  فــرد، وعنصــر الشــرطة املدنيــة إىل  ١ ٢٠٠إىل مــا ال يتجــاوز 
ــا ال يتجــاوز   ــبعض      ٣٠٠م ــدرجيي ل ــل الت ــرد، يف ضــوء النق ف

. وطلـب اجمللـس   )٢٥٣(املهام األوىل للبعثة إىل السلطات اهلايتيـة 
يف اخلطوات الالزمة لزيادة خفض قـوام  إىل األمني العام النظر 

البعثــة مبــا يتســق مــع تنفيــذ هــذه الواليــة، وأن يبــدأ يف موعــد    
التخطيط لالنسـحاب الكامـل    ١٩٩٦حزيران/يونيه  ١أقصاه 
 حزيـران/  ٥. ورأى األمني العام يف تقريـره املـؤرخ   )٢٥٤(للبعثة
االنسحاب التام لوجود األمـم املتحـدة    ، أن)٢٥٥(١٩٩٦يونيه 

يعـرِّض للخطـر    العسكري وعنصـر الشـرطة ميكـن أن    بعنصريه
ــن       ــدعم م ــاييت حــىت اآلن ب ــذي أحــرزه الشــعب اهل النجــاح ال
اجملتمع الدويل. وبالتايل أوصى بإنشاء بعثة جديـدة، ملـدة سـتة    
ــاييت.       ــدعم يف ه ــم املتحــدة لل ــة األم أشــهر، تعــرف باســم بعث

)، أُهنيـــت واليـــة بعثـــة األمـــم ١٩٩٦( ١٠٤٨ووفقـــا للقـــرار 
  .١٩٩٦حزيران/يونيه   ٣٠دة يف هاييت يف املتح

  
بعثــة األمــم املتحــدة للــدعم يف هــاييت املنشــاة عمــال   - ١٦

  )١٩٩٦( ١٠٦٣بالقرار 
  اإلنشاء والوالية والتكوين  
بعــد إهنــاء واليــة بعثــة األمــم املتحــدة يف هــاييت، قــرر      

ــالقرار    ــن، بــــــ ــس األمــــــ ــؤرخ ١٩٩٦( ١٠٦٣جملــــــ ) املــــــ
ثـة األمـم املتحـدة للـدعم     ، إنشـاء بع ١٩٩٦حزيران/يونيه  ٢٨

ــاييت حــىت   ــاين/نوفمرب   ٣٠يف ه ــاء  ،)٢٥٦(١٩٩٦تشــرين الث بن
__________ 

  .٥)، الفقرة ١٩٩٦( ١٠٤٨القرار   )٢٥٢(
  .٧و  ٦املرجع نفسه، الفقرتان   )٢٥٣(
  .٩و  ٨املرجع نفسه،  الفقرتان   )٢٥٤(
)٢٥٥(  S/1996/416 ٣٤و  ٣٣، الفقرتان.  
  .٢)، الفقرة ١٩٩٦( ١٠٦٣القرار   )٢٥٦(
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، وعلــى طلــب مــن حكومــة )٢٥٧(علــى توصــيات األمــني العــام
  .)٢٥٨(هاييت

كانــت واليــة بعثــة األمــم املتحــدة للــدعم يف هــاييت، و  
)، تتمثــل يف مســاعدة حكومــة ١٩٩٦( ١٠٦٣عمــال بــالقرار 

حمترفة، وعلى احملافظـة علـى   هاييت على حتويل الشرطة إىل قوة 
ــا       ــة حالي ــؤدي إىل جنــاح اجلهــود املبذول ــة ومســتقرة ت ــة آمن بيئ

 .)٢٥٩(إلنشاء وتدريب قوة شرطة وطنية فعالة

وتكونت بعثـة األمـم املتحـدة للـدعم يف هـاييت بصـفة        
مـن أفـراد الشـرطة     ٣٠٠أولية، حسب ما أذن به اجمللس، من 

مدنيون دوليـون   من اجلنود، يدعمهم موظفون ٦٠٠املدنية و 
. وإضـــافة إىل ذلـــك، قـــدمت الـــدول األعضـــاء )٢٦٠(وحمليـــون
مـن األفـراد العسـكريني املمـولني مـن التربعـات،        ٨٠٠حوايل 

مـن خـالل رسـالتني    وُعـني قائد قـوة البعثـة    للخدمة مع البعثة.
. وبرسـالة  )٢٦١(بني األمني العام ورئيس جملس األمـن  متبادلتني
فـــق اجمللـــس علـــى وا ،)٢٦٢(١٩٩٦آب/أغســـطس  ٢مؤرخـــة 

بتشـكيل الـدول األعضـاء املكونـة     املتعلـق  اقتراح األمـني العـام   
  .)٢٦٣(للعنصرين العسكري واملدين يف البعثة

  
  
  __________ 

)٢٥٧(  S/1996/416 ٤، الفقرة.  
ــه  ١٠برســالة مؤرخــة    )٢٥٨( ــام  ١٩٩٦حزيران/يوني ــُني الع ــغ األم ، أبل

جملَس األمن أن حكومـة هـاييت طلبـت إىل اجمللـس اإلذن بوجـود      
ــافية. انظــــر    قــــوة متعــــددة اجلنســــيات ملــــدة ســــتة أشــــهر إضــ

S/1996/431.املرفق ،  
  .٢)، الفقرة ١٩٩٦( ١٠٦٣القرار   )٢٥٩(
  .٣املرجع نفسه، الفقرة   )٢٦٠(
)٢٦١(  S/1996/521  وS/1996/522.  
)٢٦٢(  S/1996/619.  
)٢٦٣(  S/1996/618.  

 تنفيذ الوالية  

ــة يف     ــة البعث ــهاء والي ــل انت ــه  ٣١قب ، ١٩٩٧متوز/يولي
وفقــا لتوصــيات األمــني  )٢٦٤(مــدد اجمللــس تلــك الواليــة مــرتني

  .)٢٦٦(س مجهورية هاييتمن رئي طلْبتلبية لو )٢٦٥(العام
  

  إىل بعثة جديدةنقل املهام /إهناء الوالية  
إىل اجمللـس يف   الذي قدمه تقريرالذكر األمني العام يف   

ــه  ١٩ ــة األمــم    )٢٦٧(١٩٩٧متوز/يولي ـــر لســحب بعث ــه حيضِّ إن
املتحــدة للــدعم يف هــاييت حبلــول هنايــة متوز/يوليــه، وأوصــى       

املتحـدة االنتقاليـة    بإنشاء بعثة جديدة تعرف باسم بعثـة األمـم  
) املــؤرخ ١٩٩٧( ١١٢٣وأشــار اجمللــس يف قــراره  يف هــاييت.

إىل إهنــاء واليــة بعثــة األمــم املتحــدة      ١٩٩٧متوز/يوليــه  ٣٠
ــاييت يف   ــدعم يف هـ ــه  ٣١للـ ــى  ١٩٩٧متوز/يوليـ ــق علـ ، ووافـ

توصيات األمني العام وقرر إنشاء بعثة األمم املتحدة االنتقاليـة  
  .)٢٦٨(يف هاييت

  
ة األمم املتحدة االنتقالية يف هاييت املنشـأة عمـال   بعث  - ١٧

 )١٩٩٧( ١١٢٣بالقرار 

 والتكويناإلنشاء والوالية   

عقــب ســحب بعثــة األمــم املتحــدة للــدعم يف هــاييت،   
أنشأ جملس األمن بعثة األمم املتحدة االنتقاليـة يف هـاييت عمـال    

 ١٩٩٧متوز/يوليــــه  ٣٠) املــــؤرخ ١٩٩٧( ١١٢٣بــــالقرار 
__________ 

  ).١٩٩٦( ١٠٨٦) و ١٩٩٦( ١٠٨٥القراران   )٢٦٤(
)٢٦٥(  S/1996/813/Add.1  وS/1997/244.  
)٢٦٦(  S/1996/956.املرفق ،  
)٢٦٧(  S/1997/564 إهنــاء أشــار األمــني العــام إىل أن  وقــد . ٣٤، الفقــرة

التقـدم   قـد يعـرِّض للخطـر   وجود األمم املتحدة يف ذلـك الوقـت   
قـدم  اجملتمـع الـدويل، و  مـن  هـاييت مبسـاعدة    الكبري الـذي أحرزتـه  

  .لطلب حكومة هاييتتلببية هذه التوصية 
  .٢)، الديباجة والفقرة ١٩٩٧( ١١٢٣القرار   )٢٦٨(
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ــرة  ــدهتلفت ــة أشــهر ا م ــى توصــيات األمــني   )٢٦٩(أربع ــاء عل ، بن
 .)٢٧١(من حكومة هاييت ورسالتني وردتا )٢٧٠(العام

)، متثلـت واليـة بعثـة    ١٩٩٧( ١١٢٣وعمال بـالقرار   
األمــم املتحــدة االنتقاليــة يف هــاييت يف مســاعدة حكومــة هــاييت 
مــن خــالل دعــم إضــفاء الطــابع املهــين علــى الشــرطة الوطنيــة   

 ذلك، على النحو املـبني يف تقريـر األمـني    اهلايتية، واملسامهة يف
 .)٢٧٢(١٩٩٧متوز/يوليه  ١٩العام املؤرخ 

ــالقرار   ــرر اجمللـــس أن ١٩٩٧( ١١٢٣وعمـــال بـ )، قـ
ــدد     ــن عـ ــاييت مـ ــة يف هـ ــدة االنتقاليـ ــم املتحـ ــة األمـ ــألف بعثـ تتـ

مـن األفـراد    ٥٠مـن أفـراد الشـرطة املدنيـة و      ٢٥٠يتجاوز  ال
وتولـت   .)٢٧٣(نصـر أمـين  العسكريني يشكلون مركز القيادة لع

البعثة االنتقاليـة أيضـا املسـؤولية عـن مجيـع العناصـر واألصـول        
العائدة لبعثة األمـم املتحـدة للـدعم يف هـاييت املتبقيـة يف البلـد،       

وبرسـالة مؤرخـة    .)٢٧٤(على النحو املالئـم إىل أن يـتم سـحبها   
ــراح   )٢٧٥(١٩٩٧آب/أغســـطس  ٦ ــى اقتـ ــق اجمللـــس علـ ، وافـ

تشكيل الدول األعضاء املكونة للعنصـرين  باملتعلق األمني العام 
ــة    ــة االنتقالي ــدين يف البعث ــد  )٢٧٦(العســكري وامل . وجــرى تأكي

مـن  ني قائد قوة البعثة والبلدان املسامهة بالقوات والشـرطة  يتعـ
ــالل ــائل  خـ ــة رسـ ــس    متبادلـ ــيس جملـ ــام ورئـ ــني العـ ــني األمـ بـ
  .)٢٧٧(األمن

__________ 

  .٢املرجع نفسه، الفقرة   )٢٦٩(
)٢٧٠(  S/1997/564 ٣٤، الفقرة.  
)٢٧١(  S/1996/956 املرفق و ،S/1997/568.  
)٢٧٢(  S/1997/564 ٣٤، الفقرة.  
  .٣)، الفقرة ١٩٩٧( ١١٢٣القرار   )٢٧٣(
  .٥املرجع نفسه، الفقرة   )٢٧٤(
)٢٧٥(  S/1997/622.  
)٢٧٦(  S/1997/621.  
)٢٧٧(  S/1997/619  وS/1997/620  وS/1997/621  وS/1997/622 

  .S/1997/736و  S/1997/735 و

ــة     ــاء الواليــ ــة: إهنــ ــذ الواليــ ــام  /تنفيــ ــل املهــ إىل نقــ
  جديدة بعثة

تشـرين   ٣١أبلغ األمني العام اجمللس يف تقريره املؤرخ  
بأنــه، نظــرا لطلــب حكومــة هــاييت  )٢٧٨(١٩٩٧ األول/أكتــوبر
لشـــــرطة الوطنيـــــة ا مســـــاعدة األمـــــم املتحـــــدةأن تواصـــــل 

ة حكومــات عــدأجــرى اتصــاالت مــع ، فإنــه قــد )٢٧٩(اهلايتيــة
ــدول أعضــاء   ــراد      ل ــها يف وضــع األف ــدى رغبت ــن م ــق م للتحق

حتت تصرف األمم املتحدة، إذا قرر اجمللـس إنشـاء    الضروريني
ــة  ــة بعثـ ــاييت.متابعـ ــالقرار  يف هـ ــؤرخ ١٩٩٧( ١١٤١وبـ ) املـ
ــاين/نوفمرب   ٢٨ ــة   ١٩٩٧تشــرين الث ــدور بعث ، أشــاد اجمللــس ب

األمم املتحـدة االنتقاليـة يف مسـاعدة حكومـة هـاييت، والحـظ       
، وقـرر  ١٩٩٧تشـرين الثـاين/نوفمرب    ٣٠أن واليتها تنتهي يف 

  .)٢٨٠(هاييت ن ينشئ بعثة األمم املتحدة للشرطة املدنية يفأ
  

بعثة األمم املتحدة للشرطة املدنية يف هـاييت املنشـأة     - ١٨
  )١٩٩٧( ١١٤١عمال بالقرار 

 والتكويناإلنشاء والوالية   

ــالقرار   ــؤرخ ١٩٩٧( ١١٤١بــــ ــرين  ٢٨) املــــ تشــــ
ة ، أنشا اجمللس بعثة األمم املتحدة للشـرط ١٩٩٧الثاين/نوفمرب 

، بنـاء علـى طلـب مـن     )٢٨١(املدنية يف هاييت لفترة سـنة واحـدة  
وخلفــت  .)٢٨٣(، وتوصــيات األمــني العــام)٢٨٢(حكومــة هــاييت

__________ 

)٢٧٨(  S/1997/832 .أكــد األمــني العــام أيضــا جمــددا ضــرورة مواصــلة  و
اهلايتية بغية متكينها مـن السـعي    املساعدة الدولية للشرطة الوطنية

إىل حتقيـــق تطورهـــا املؤسســـي مـــع تلبيـــة االحتياجـــات األمنيـــة  
  املتزايدة للبلد.

)٢٧٩(  S/1997/832.املرفق الثاين ،  
  .٢)، الديباجة والفقرة ١٩٩٧( ١١٤١القرار   )٢٨٠(
  .٢املرجع نفسه، الفقرة   )٢٨١(
)٢٨٢(  S/1997/832.املرفق الثاين ،  
)٢٨٣(  S/1997/832 و S/1997/832/Add.1.  
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بعثة األمم املتحدة للشرطة املدنية يف هاييت بعثة األمـم املتحـدة   
البعثة الرابعة لألمم املتحـدة يف هـاييت    وهياالنتقالية يف هاييت، 

 .املستعرضةخالل الفترة 

ــالق  ــرر اجمللــس أن تواصــل  ١٩٩٧( ١١٤١رار وب )، ق
بعثة األمم املتحدة للشرطة املدنيـة يف هـاييت مسـاعدة حكومـة     
هــاييت عــن طريــق دعــم الشــرطة الوطنيــة اهلايتيــة واإلســهام يف  
إضــفاء الطــابع االحتــرايف عليهــا، مبــا يف ذلــك تقــدمي املشــورة    

وفقــا الصــادقة بشــأن األداء امليــداين للشــرطة الوطنيــة اهلايتيــة،  
 .)٢٨٤(ورد يف تقرير األمني العام  ملا

تشـرين األول/أكتـوبر    ٣١املـؤرخ  للتقرير ويف إضافة  
اقترح األمني العام تشكيال مبدئيا من عدد يصـل   )٢٨٥(١٩٩٧

ضــابط شــرطة، مبــا يف ذلــك وحــدة شــرطة خاصــة     ٢٩٠إىل 
ــا  ــة مــن حنــو      ٩٠قوامه ــة مكون ــدعمها مؤسســة مدني ــردا، ت ف

موظفـــا مـــن  ١٧ فـــا حمليـــا وموظ ١٣٣موظفـــا دوليـــا و  ٧٢
 ١١٤١وقـرر اجمللـس، عمـال بـالقرار      متطوعي األمم املتحـدة. 

ــة يف     ١٩٩٧( ــم املتحــدة للشــرطة املدني ــة األم ــألف بعث ) أن تت
من أفـراد الشـرطة املدنيـة، وأن     ٣٠٠هاييت من عدد يصل إىل 

تضطلع باملسؤولية عـن أفـراد بعثـة األمـم املتحـدة االنتقاليـة يف       
ول اململوكــــة لألمــــم املتحــــدة الالزمــــة هــــاييت وعــــن األصــــ

ــها  ــتعماهلا لـــــدى أداء واليتـــ ــة  .)٢٨٦(الســـ ــالة مؤرخـــ وبرســـ
، وافــق اجمللــس علــى  )٢٨٧(١٩٩٧كــانون األول/ديســمرب  ٣٠

اقتراح األمـني العـام بتشـكيل الـدول األعضـاء املسـامهة بـأفراد        
الشرطة الذين سيعملون يف بعثة األمم املتحدة للشـرطة املدنيـة   

تعيني املمثل اخلاص لألمني العـام كـرئيس   أُقر و. )٢٨٨(يف هاييت
__________ 

  .٢)، الفقرة ١٩٩٧( ١١٤١القرار   )٢٨٤(
)٢٨٥(  S/1997/832/Add.1 ٢، الفقرة.  
  .٥و  ٢)، الفقرتان ١٩٩٧( ١١٤١القرار   )٢٨٦(
)٢٨٧(  S/1997/1022.  
)٢٨٨(  S/1997/1021.  

مـــن خـــالل لبعثـــة األمـــم املتحـــدة للشـــرطة املدنيـــة يف هـــاييت 
  .)٢٨٩(بني األمني العام ورئيس جملس األمن رسالتني متبادلتني

  
 تنفيذ الوالية  

ــاء علــى توصــيات األمــني العــام و    ــة لبن طلــب مــن تلبي
املتحــدة ، مــدد اجمللــس واليــة بعثــة األمــم  )٢٩٠(حكومــة هــاييت

) لفتـرة سـنة   ١٩٩٨( ١٢١٢للشرطة املدنية يف هاييت بـالقرار  
 .)٢٩١(١٩٩٩تشرين الثاين/نوفمرب  ٣٠واحدة حىت 

  
  إىل بعثة جديدة نقل املهام  
ــره املـــؤرخ    ــام يف تقريـ ــرين  ١٨ذكـــر األمـــني العـ تشـ

أنــه قــد حــدث مزيــد مــن التطــوير    )٢٩٢(١٩٩٩الثــاين/نوفمرب 
االنتقـال إىل أشـكال أخـرى     بالنسبة للخطط املتعلقـة بإمكانيـة  

ــة اهلايتيــة،       ــة إىل الشــرطة الوطني ــة املقدم ــاعدة الدولي ــن املس م
وأبلــغ اجمللــس بطلــب حكومــة هــاييت إنشــاء بعثــة جديــدة بعــد  

ــة   ــة بعث ــهاء والي ــم املتحــدة  اانت ــة يف هــاييت.  لألم لشــرطة املدني
)، أبلــغ األمــني العــام اجمللــس  ١٩٩٨( ١٢١٢وعمــال بــالقرار 
لشـرطة  األمـم املتحـدة ل  لسحب بعثـة  اجلارية  بأعمال التحضري

املدنيـــة يف هـــاييت عقـــب انتـــهاء واليتـــها، وأشـــار إىل أن مـــن  
ــة     ــة إىل البعث ــة مبكــان أن يكــون االنتقــال مــن تلــك البعث األمهي

إىل أن أيضـا  أشـار  و الالحقة سلسا ومنظما بأكرب قدر ممكـن. 
 عمــل األمــم املتحــدة حلفــظ الســالم يف هــاييت ســينتهي بانتــهاء 

  والية تلك البعثة.
تشـــــرين  ٣٠) املـــــؤرخ ١٩٩٩( ١٢٧٧وبـــــالقرار  

ــاين/نوفمرب  ــة     ١٩٩٩الث ــب حكوم ــا بطل ــس علم ، أحــاط اجملل
ــة       ــرر اســتمرار بعث ــام، وق ــاييت وتوصــيات األمــني الع ــم اه ألم

__________ 

)٢٨٩(  S/1997/1006  وS/1997/1007.  
)٢٩٠(  S/1998/1064 و ٣٢، الفقرة ،S/1998/1003.  
  .٢)، الفقرة ١٩٩٨( ١٢١٢)القرار ٢٩١(
)٢٩٢(  S/1999/1184 .واملرفق  
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لشــرطة املدنيــة يف هــاييت لضــمان حتوهلــا تــدرجييا إىل   لاملتحــدة 
آذار/مـارس   ١٥ل يف هـاييت حبلـو  للـدعم  بعثة املدنيـة الدوليـة   ال

. وطلب اجمللـس أيضـا إىل األمـني العـام أن ينسـق      )٢٩٣(٢٠٠٠
لشـرطة املدنيـة   لألمـم املتحـدة   اويعجل عملية التحول من بعثة 

 .)٢٩٤(هاييت يفللدعم املدنية الدولية البعثة يف هاييت إىل 
  

ــة األمــم املتحــدة للتحقــق يف غواتيمــاال املنشــأة      - ١٩ بعث
  )١٩٩٧( ١٠٩٤عمال بالقرار 

 والتكويناإلنشاء والوالية   

أُنشئت بعثة األمم املتحدة للتحقق يف غواتيماال بقرار  
كانون الثاين/ينـاير   ٢٠) املؤرخ ١٩٩٧( ١٠٩٤جملس األمن 

ــة أشــهر   ١٩٩٧ ــرة ثالث ــى توصــيات األمــني     )٢٩٥(لفت ــاء عل بن
بعثـة األمـم   لأنشئت البعثة كملحـق عسـكري   قد . و)٢٩٦(العام

القائمــة للتحقــق مــن حالــة حقــوق  املتحــدة املدنيــة واإلنســانية
ــاق الشــامل      ــات االتف ــال اللتزام ــن االمتث ــوق حلاإلنســان وم ق

ــة      ــيت صــدر هبــا تكليــف مــن اجلمعي اإلنســان يف غواتيمــاال، ال
 .)٢٩٧(العامة

ومتثلـــت واليـــة هـــذه البعثـــة، كمـــا وردت يف القـــرار  
)، يف التحقــق مــن اتفــاق وقــف إطــالق النــار ١٩٩٧( ١٠٩٤

ــة غ  ــهائي بـــني حكومـ ــوطين  النـ ــوري الـ ــاد الثـ ــاال واالحتـ واتيمـ
كـانون األول/ديسـمرب    ٤لغواتيماال، الذي وقـع يف أوسـلو يف   

ــف الرمســي     )٢٩٨(١٩٩٦ ــة الوق ــق مراقب ــام التحق ــت مه . ومشل
__________ 

  .١)، الفقرة ١٩٩٩( ١٢٧٧القرار   )٢٩٣(
  .٢املرجع نفسه، الفقرة   )٢٩٤(
  .١)، الفقرة ١٩٩٧( ١٠٩٤القرار   )٢٩٥(
)٢٩٦(  S/1996/998  وS/1996/1045.  
 األمــم بنــاء علــى طلــب األطــراف، أنشــأت اجلمعيــة العامــة بعثــة   )٢٩٧(

ــدة ــق املتحــ ــ يف للتحقــ ــا غواتيمــ ــؤرخ  ٤٨/٢٦٧اال بقرارهــ املــ
  .١٩٩٤أيلول/سبتمرب  ١٩

)٢٩٨(  S/1996/1045املرفق ،.  

القـوات ونـزع سـالح مقـاتلي     بـني  فصـل  اللألعمال العدائيـة و 
 .)٢٩٩(االحتاد الثوري الوطين لغواتيماال وتسرحيهم

بعثـــة فريـــق مؤلـــف مـــن وأذن اجمللـــس بـــأن يلحـــق بال 
. )٣٠٠(مراقبا عسكريا مع ما يلـزم مـن املـوظفني الطبـيني     ١٥٥
رئــيس بعثــة األمــم  وتعــيني املمثــل اخلــاص لألمــني العــام   وأُقــر 

بـني   من خالل رسالتني متبادلتنياملتحدة للتحقق يف غواتيماال 
  .)٣٠١(األمني العام ورئيس جملس األمن

  
  إهناء البعثة: تنفيذ الوالية  
ــ  أيار/مــــايو  ٢٢ن رئــــيس اجمللــــس مــــؤرخ ببيــــان مــ
بالنجــاح احملــرز يف إمتــام  ، رحــب أعضــاء اجمللــس  )٣٠٢(١٩٩٧
وذكــر األمــني العــام يف  ).١٩٩٧( ١٠٩٤وفقــا للقــرار  البعثــة

أن تســـــليم  )٣٠٣(١٩٩٧حزيران/يونيـــــه  ٤تقريـــــره املـــــؤرخ 
األسلحة والذخرية واملتفجـرات واملعـدات إىل وزارة الداخليـة    

 ىل إجناز واليـة فريـق املـراقبني العسـكريني.    يف غواتيماال يشري إ
ــراقبني العســكريني لألمــم      ــدأت إعــادة أعضــاء فريــق امل وقــد ب

إحـدى  ، وظلت ١٩٩٧أيار/مايو  ١٧املتحدة إىل أوطاهنم يف 
أيار/مـــايو  ٢٧يف املقـــر بالعاصـــمة حـــىت  اجملموعـــات اخللفيـــة

  ، حني غادرت غواتيماال آخر جمموعة.١٩٩٧
  
  
  
  
  __________ 

  .٢و  ١)، الفقرتان ١٩٩٧( ١٠٩٤القرار   )٢٩٩(
  .١املرجع نفسه، الفقرة   )٣٠٠(
)٣٠١(  S/1997/106  وS/1997/107.  
)٣٠٢(  S/PRST/1997/28.  
)٣٠٣(  S/1997/432 ٢٩، الفقرة.  
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  هلادئآسيا واحمليط ا  
بعثة مراقيب األمـم املتحـدة يف طاجيكسـتان املنشـأة       - ٢٠

  )١٩٩٤( ٩٦٨عمال بالقرار 
خالل الفترة املستعرضة، واصـلت بعثـة مـراقيب األمـم       

املتحدة يف طاجيكستان مراقبة اتفـاق وقـف إطـالق النـار بـني      
  حكومة طاجيكستان واملعارضة الطاجيكية املتحدة.

  
  تنفيذ الوالية  
الـيت اختـذها جملـس األمـن      )٣٠٤(القـرارات بسلسلة من   

ــد  )٣٠٥(اســتناداً إىل تقــارير األمــني العــام  ، جنــح اجمللــس يف متدي
واليــة بعثــة مــراقيب األمــم املتحــدة يف طاجيكســتان لفتــرات       
إضــافية تتــراوح بــني شــهرين وســتة أشــهر، انتــهت آخرهــا يف  

  .٢٠٠٠آيار/مايو  ١٥
 ، وبـــالقرار)٣٠٦(وبنـــاء علـــى توصـــيات األمـــني العـــام  
ــؤرخ ١٩٩٧( ١١٣٨ ــرين الثــــاين/نوفمرب، أذن   ١٤) املــ تشــ

اجمللس لألمني العام بزيادة قـوام بعثـة مـراقيب األمـم املتحـدة يف      
مراقبـــاً عســـكرياً إضـــافياً يـــدعمهم  ٧٥طاجيكســـتان مبقـــدار 

  موظفـــاً مــدنياً دوليـــاً  ٤٨إنشــاء قــوة مدنيـــة إضــافية قوامهــا     
  .)٣٠٧(موظفاً من املعينني حمليا ٨٧و 

__________ 

 ١٠٩٩) و ١٩٩٦( ١٠٨٩) و ١٩٩٦( ١٠٦١القـــــــــــرارات   )٣٠٤(
 ١١٣٨) و ١٩٩٧( ١١٢٨) و ١٩٩٧( ١١١٣) و ١٩٩٧(
 ١٢٤٠) و١٩٩٨( ١٢٠٦) و ١٩٩٨( ١١٦٧) و ١٩٩٧(
  ).١٩٩٩( ١٢٧٤ ) و١٩٩٩(

)٣٠٥(  S/1996/412  وS/1996/1010  وS/1997/198  وS/1997/415 
 S/1998/1029 و S/1998/374 و S/1997/859و  S/1997/686 و
  .S/1999/1127و  S/1999/514 و

)٣٠٦(  S/1997/686  وS/1997/859.  
  .٤) الفقرة ١٩٩٧( ١١٣٨القرار   )٣٠٧(

لس أيضا أن تكون واليـة البعثـة بـذل أقصـى     وقرر اجمل  
مساعيها احلميدة لتعزيز السالم واملصـاحلة الوطنيـة واملسـاعدة    

  يف تنفيذ االتفاق العام، وحتقيقاً هلذه الغاية، القيام مبا يلي:
بــــذل املســــاعي احلميــــدة وتقــــدمي مشــــورة    (أ)  

  اخلرباء، وفق ما هو منصوص عليه يف االتفاق العام؛
ون مــع جلنــة املصــاحلة الوطنيــة واللجــان  التعــا  (ب)  

الفرعية املنبثقة عنها ومـع اللجنـة املركزيـة املعنيـة باالنتخابـات      
  وإجراء استفتاء؛

ــابع      (ج)   ــال التـ ــق االتصـ ــل فريـ ــاركة يف عمـ املشـ
  للدول واملنظمات الضامنة والعمل كمنسق له؛

التحقيق يف التقارير الـيت تفيـد بانتـهاك وقـف       (د)  
ــار و  ــة     إطــالق الن ــم املتحــدة وجلن ــها إىل األم ــارير عن ــدمي تق تق
  املصاحلة الوطنية؛

رصـــد جتميـــع مقـــاتلي املعارضـــة الطاجيكيـــة   (هـ)  
  املتحدة وإعادة ادماجهم ونزع سالحهم وتسرحيهم؛

تقــــدمي املســــاعدة إلعــــادة إدمــــاج املقــــاتلني   (و)  
  السابقني يف هياكل السلطة احلكومية أو تسرحيهم؛

الــيت تقــدمها األمــم املتحــدة تنســيق املســاعدة   (ز)  
  إىل طاجيكستان خالل فترة االنتقال؛

احملافظــة علــى اتصــاالت وثيقــة مــع الطــرفني،   (ح)  
باإلضافة إىل صلة التعـاون مـع قـوات حفـظ السـالم اجلماعيـة       
التابعــة لكمنولــث الــدول املســتقلة، وقــوات احلــدود الروســية، 

ــودة    ــا املوجــ ــاون يف أوروبــ ــن والتعــ ــة األمــ ــة منظمــ يف  وبعثــ
  .)٣٠٨(طاجيكستان

  
  

__________ 

  .٦املرجع نفسه الفقرة   )٣٠٨(
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  إهناء الوالية  
)، واستناداً إىل تقريـر األمـني   ١٩٩٩( ١٢٧٤بالقرار   
، مـــددت واليـــة البعثـــة لفتـــرة أخـــرية تنتـــهي يف      )٣٠٩(العـــام
. وأيـد اجمللـس أيضـا اعتـزام األمـني      )٣١٠(٢٠٠٠أيار/مايو  ١٥

ــذي      ــدور السياســي ال ــر لل ــام تقــدمي خمطــط يف ذلــك التقري الع
حــدة مســتقبالً يف مســاعدة طاجيكســتان  ســتقوم بــه األمــم املت

على املضي يف طريـق السـلم واملصـاحلة الوطنيـة، واملسـامهة يف      
ــة     ــهاء والي ــدميقراطي للمجتمــع الطــاجيكي بعــد انت التطــوير ال

  ؛)٣١١(البعثة
ــد      - ٢١ ــم املتحــدة العســكريني يف اهلن ــراقيب األم ــق م فري

  )١٩٤٩( ٤٧وباكستان املنشأ عمال بالقرار 
ملستعرضة، واصـلت بعثـة مـراقيب األمـم     خالل الفترة ا  

املتحــدة العســكريني يف اهلنــد وباكســتان مراقبــة وقــف إطــالق 
النار بني اهلند وباكستان يف والية جامو وكشـمري اسـتناداً إىل   

  .  )٣١٢()١٩٥١( ٩١قرار جملس األمن 
  
  مكتب األمم املتحدة السياسي يف بوغانفيل  - ٢٢

  اإلنشاء والوالية والتكوين  
ــ   ف إطـــالق النـــار وتوقيـــع اتفـــاق الســـالم  عقـــب وقـ

اتفــــاق ”واألمــــن والتنميــــة يف بوغانفيــــل؛ املعــــروف باســــم 
ــا اجلديــدة وغريهــا مــن   “لنكــولن ــابوا غيني ، طلبــت حكومــة ب

أطــراف الــرتاع إىل األمــني العــام نشــر بعثــة مــن مــراقيب األمــم   
__________ 

)٣٠٩(  S/1999/1127 ٣٤، الفقرة.  
  .١١) الفقرة ١٩٩٩( ١٢٧٤القرار   )٣١٠(
  .١٢املرجع نفسه، الفقرة   )٣١١(
مل يناقش اجمللـس بشـكل رمسـي موضـوع فريـق       ١٩٧١منذ عام   )٣١٢(

دة العسكريني يف اهلنـد وباكسـتان الـذي ميـول     مراقيب األمم املتح
مــن امليزانيــة العاديــة لألمــم املتحــدة، دون احلاجــة إىل إجــراءات   

  جتديد دورية.

. والحــظ أعضــاء اجمللــس، )٣١٣(املتحــدة ملراقبــة تنفيــذ االتفــاق
، أن ١٩٩٨نيســان/أبريل  ٢٢الحــق مــؤرخ يف بيــان رئاســي 

اتفـــاق لنكـــولن يـــدعو األمـــم املتحـــدة إىل أن تـــؤدي دوراً يف 
ــوين الـــذي    ــر يف التكـ ــوا إىل األمـــني أن ينظـ ــل، وطلبـ بوغانفيـ

. وقـد تقـرر،   )٣١٤(ستتجسد فيـه مشـاركة األمـم املتحـدة هـذه     
مـن خـالل رسـالتني جـرى تبادهلمــا بـني األمـني العـام ورئــيس        

ــن يف   ــس األمــ ــه  ١٥جملــ ــاء )٣١٥(١٩٩٨حزيران/يونيــ ، إنشــ
مكتب األمم املتحدة السياسـي يف بوغانفيـل. وأنشـئ املكتـب     

  .١٩٩٨يف أراوا، بوغانفيل، يف آب/أغسطس 
وتتمثــــل واليــــة مكتــــب األمــــم املتحــــدة السياســــي   

بوغانفيــــل فيمــــا يلــــي: (أ) العمــــل بالتعــــاون مــــع فريــــق   يف
ظاتــه؛ الســالم، مــع احملافظــة علــى حقــه يف تقــدمي مالح   رصــد

(ب) رصد تنفيذ اتفاقي لنكولن وأراوا، مبا يف ذلك أنشـطة   و
فريق رصد السـالم املتعلقـة بواليتـه، وإعـداد تقـارير عـن هـذه        
ــة    ــة بعمليـ ــارية املعنيـ ــة االستشـ ــة اللجنـ ــائل؛ و (ج) رئاسـ املسـ
الســالم، والــيت تضــم ممثلــي األطــراف املختلفــة والــيت ســتدعى  

السـالم. وتشـمل مهـام    إليها الـدول املشـاركة يف فريـق رصـد     
اللجنة االستشارية املعنية بعملية السـالم التشـاور بشـأن وقـف     
إطــالق النــار مــن مجيــع جوانبــه وبشــأن أي انتــهاكات لــه،        
ووضع خطط لالنسحاب التـدرجيي لقـوات دفـاع بـابوا غينيـا      
اجلديــدة وللفرقــة املتنقلــة ملكافحــة الشــغب التابعــة للشــرطة       

ــد    ــا اجلدي ــابوا غيني ــة لب ــن    امللكي ــتخلص م ة، ووضــع خطــط لل
ــة الســـالم؛       ــم عمليـ ــوعي العـــام، ولفهـ ــاء الـ ــلحة وإذكـ األسـ

املساعدة يف جماالت أخـرى حسـب االتفـاق بـني أطـراف       (د)
. وكـان املكتــب علـى رأسـه مــدير، ويتـألف مــن     )٣١٦(االتفـاق 

__________ 

)٣١٣(  S/1998/287.  
)٣١٤(  S/PRST/1998/10.  
)٣١٥(  S/1998/506  وS/1998/507.  
)٣١٦(  S/1998/506.  
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مستشارين سياسـيني ومستشـارين عسـكريني إضـافة إىل عـدد      
  .  )٣١٧(لينيمن املوظفني الدوليني وموظفي الدعم احمل

  
  تنفيذ الوالية  
استجابة لطلب حكومة بـابوا غينيـا اجلديـدة، مـددت       

واليـة مكتـب األمـم املتحـدة السياسـي يف بوغانفيـل ملـدة اثـين         
، مــن ٢٠٠٠كــانون األول/ديســمرب   ٣١عشــر شــهراً حــىت   

ــس        ــيس جمل ــام ورئ ــني الع ــني األم ــادلتني ب ــالتني متب خــالل رس
  .)٣١٨(األمن

  
ة يف تيمور الشـرقية املنشـأة عمـال    بعثة األمم املتحد  - ٢٣

  )١٩٩٩( ١٢٤٦بالقرار 
  اإلنشاء والوالية والتكوين  
عقب توقيع االتفاق املتعلق مبسألة تيمور الشرقية بـني    

ــم    ــروف باسـ ــال (املعـ ــيا والربتغـ ــام ”إندونيسـ ــاق العـ “) االتفـ
واالتفــاقني املــربمني بــني األمــم املتحــدة وحكــوميت إندونيســيا   

، قـرر جملـس   )٣١٩(لى توصيات األمـني العـام  والربتغال، وبناء ع
ــراره   ــن، بق ــؤرخ ١٩٩٩( ١٢٤٦األم ــه  ١١) امل حزيران/يوني

ــة األمــم املتحــدة يف تيمــور الشــرقية حــىت     ١٩٩٩ ، إنشــاء بعث
ــذ عمليــة اســتطالع     ١٩٩٩آب/أغســطس  ٣١ لتنظــيم وتنفي

ــا يف  )٣٢٠(رأي الشـــــعب آب/أغســـــطس  ٨املقـــــرر إجراؤهـــ
السري والعام مـن أجـل   على أساس االقتراع املباشر و ١٩٩٩

__________ 

  املرجع نفسه.  )٣١٧(
)٣١٨(  S/1999/1152  وS/1999/1153.  
)٣١٩(  S/1999/513  وS/1999/595  ١٢٣٦/١٩٩٩. وانظر أيضا القـرار 

الذي رحب جملس األمن فيه باعتزام  ١٩٩٩أيار/مايو  ٧املؤرخ 
األمــني العــام إقامــة وجــود لألمــم املتحــدة يف تيمــور الشــرقية يف   
ــة املســاعدة يف تنفيــذ االتفاقــات     ــا، بغي أقــرب وقــت ممكــن عملي

ألمـم املتحـدة وإندونيسـيا    املربمة بني إندونيسـيا والربتغـال وبـني ا   
  والربتغال.

  .١) الفقرة ١٩٩٩( ١٢٤٦القرار   )٣٢٠(

ــا ــد ممـ ــار    التأكـ ــرقية يقبـــل اإلطـ ــور الشـ ــان شـــعب تيمـ إذا كـ
الدستوري املقتـرح الـذي يـنص علـى مـنح حكـم ذايت خـاص        
لتيمور الشرقية يف إطار مجهورية إندونيسيا املوحدة أم يـرفض  
احلكــم الــذايت اخلــاص املقتــرح لتيمــور الشــرقية ممــا يــؤدي إىل   

نيسـيا، وذلـك وفقـا لالتفـاق     انفصال تيمـور الشـرقية عـن إندو   
  .)٣٢١(العام

وأيد اجمللـس اقتـراح األمـني العـام الـذي يـدعو إىل أن         
تضم البعثة العناصر التاليـة أيضـا: (أ) عنصـر سياسـي تنـاط بـه       
املســؤولية عــن رصــد مــدى تــوفر العدالــة يف البيئــة السياســية،   
وكفالـــة احلريـــة جلميـــع املنظمـــات السياســـية وغريهـــا مـــن       

يتعلــق باألنشــطة الــيت تقــوم هبــا  احلكوميــة فيمــااملنظمــات غــري 
حبرية، وبعملية الرصد وإسداء املشورة للممثـل اخلـاص بشـأن    
مجيـع املسـائل ذات األبعـاد السياسـية؛ و (ب) عنصـر انتخـايب       
تناط بـه املسـؤولية عـن كافـة األنشـطة ذات الصـلة بالتسـجيل        
ــه املســؤولية عــن     ــاط ب والتصــويت؛ و (ج) عنصــر إعالمــي تن

أحكــام االتفــاق العــام وإطــار احلكــم الــذايت املقتــرح        شــرح
لشعب تيمور الشرقية بطريقة موضوعية وحمايـدة دون مسـاس   
بــأي موقـــف أو نتيجــة، وعـــن تــوفري معلومـــات عــن عمليـــة     
وإجـــراءات التصـــويت، وعـــن شـــرح اآلثـــار املترتبـــة علـــى       

  .  )٣٢٢(التصويت بقبول أو رفض االقتراح
مــن أفــراد  ٢٨٠ن وأذن اجمللــس بنشــر مــا ال يزيــد عــ   

ــىت     ــة، حـ ــار البعثـ ــة يف إطـ ــرطة املدنيـ ــطس  ٣١الشـ آب/أغسـ
. للعمــل كمستشــارين للشــرطة اإلندونيســية يف ســياق ١٩٩٩

االضــطالع بواجباهتــا، والقيــام وقــت االســتطالع، باإلشــراف  
على عملية نقل أوراق وصناديق االقتـراع إىل مواقـع االقتـراع    

أفــراد االتصــال  ومنــها. وأذن اجمللــس أيضــا بنشــر مخســني مــن 
، ١٩٩٩آب/أغسـطس   ٣١العسكريني يف إطـار البعثـة، حـىت    

__________ 

  املرجع نفسه.  )٣٢١(
  .٤املرجع نفسه، الفقرة   )٣٢٢(
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لالتصال بالقوات املسلحة اإلندونيسية من أجل متكني األمـني  
ــام     ــاق العـ ــؤولياهته مبوجـــب االتفـ ــن االضـــطالع مبسـ ــام مـ العـ

ــين  ــاق األمـ ــين    )٣٢٣(واالتفـ ــاص املعـ ــل اخلـ ــيني املمثـ ــر تعـ . وأُقـ
، ومفـوض الشـرطة   باستطالع رأي الشعب يف تيمور الشـرقية 

ــدان      ــة، وكــبري ضــباط االتصــال العســكري، وقائمــة البل املدني
ــة وضــــباط االتصــــال    ــأفراد مــــن الشــــرطة املدنيــ املســــامهة بــ
العسكري، من خالل رسائل متبادلة بني األمني العـام ورئـيس   

  .)٣٢٤(جملس األمن
  

  تنفيذ الوالية  
، مــدد جملــس )٣٢٥(اســتناداً إىل توصــيات األمــني العــام  
ية بعثة األمم املتحدة يف تيمور الشـرقية مـرتني، ملـدة    األمن وال

ــىت     ــوايل حــ ــى التــ ــهر، علــ ــة أشــ ــهر مث ثالثــ ــرين  ٣٠شــ تشــ
ــاين/نوفمرب  ــالقرار )٣٢٦(١٩٩٩الثــــــ ) ١٩٩٩( ١٢٦٢. وبــــــ

، أيد اجمللـس اقتـراح األمـني    ١٩٩٩آب/أغسطس  ٢٧املؤرخ 
ــة علــى العناصــر      ــة االنتقالي ــة يف املرحل ــأن تشــتمل البعث العــام ب

أ) وحدة انتخابية علـى الوجـه املـبني يف تقريـر األمـني      التالية: (
(ب) عنصــر شــرطة مدنيــة مكــون مــن عــدد أقصــاه    العــام؛ و
فــردا ملواصــلة إســداء املشــورة إىل الشــرطة اإلندونيســية   ٤٦٠

ــدة      ــوة شــرطة تيمــور الشــرقية اجلدي ــراد ق ولإلعــداد لتعــيني أف
وتدريبــهم؛ و (ج) عنصــر اتصــال عســكري مكــون مــن عــدد 

ــام      ٣٠٠أقصــاه  ــر األمــني الع ــبني يف تقري ــى الوجــه امل ــرد عل ف
لالضــطالع باملهــام الالزمــة لالتصــال العســكري، وملواصــلة      
املشاركة يف عمل اهليئات التيمورية الشـرقية املنشـأة مـن أجـل     
تعزيـــز الســـالم واالســـتقرار واملصـــاحلة. وإســـداء املشـــورة إىل 

__________ 

  .٣و  ٢املرجع نفسه، الفقرتان   )٣٢٣(
)٣٢٤(  S/1999/602  وS/1999/603  وS/1999/679  وS/1999/680 

  .S/1999/751 و S/1999/750و  S/1999/710و  S/1999/709 و
)٣٢٥(   S/1998/830  وS/1999/862 ٦، الفقرة.  
  ).١٩٩٩( ١٢٥٧) و ١٩٩٩( ١٢٦٢القراران    )٣٢٦(

لشــرقية املمثــل اخلــاص املعــين باالســتطالع الشــعيب يف تيمــور ا 
بشـــأن املســـائل األمنيـــة لـــدى طلبـــها، عمـــال بأحكـــام تنفيـــذ  

؛ و (د) عنصـــر شـــؤون مدنيـــة ١٩٩٩أيار/مـــايو  ٥اتفاقـــات 
إلسداء املشورة إىل املمثـل اخلـاص املعـين باالسـتطالع الشـعيب      

ــذ اتفاقـــات       ــة تنفيـ ــق مبراقبـ ــا يتعلـ ــرقية فيمـ ــور الشـ  ٥يف تيمـ
ألمـني العـام؛ و   على الوجـه املـبني يف تقريـر ا    ١٩٩٩أيار/مايو 

(هــ) عنصــر إعالمــي لتــوفري املعلومــات عــن التقــدم احملــرز حنــو  
ــة       ــزز املصــاحلة والثق ــراع، ونشــر رســالة تع ــذ نتيجــة االقت تنفي

  .)٣٢٧(والسالم واالستقرار
  

  إهناء الوالية/نقل املهام إىل بعثة جديدة  
أيلول/ســبتمرب  ١٥) املــؤرخ ١٩٩٩( ١٢٦٤بــالقرار   
قوة متعددة اجلنسيات حتت هيكـل  أذن اجمللس بإنشاء  ١٩٩٩

ــة إندونيســيا املوجــه إىل      ــادة موحــدة، عمــال بطلــب حكوم قي
، تتمثـــل مهامهـــا ١٩٩٩أيلول/ســـبتمرب  ١٢األمـــني العـــام يف 

ــرقية،     ــور الشـ ــلم واألمـــن إىل تيمـ ــادة السـ ــا يلـــي: (أ) إعـ فيمـ
(ب) محاية بعثـة األمـم املتحـدة يف تيمـور الشـرقية ودعمهـا        و

و (ج) تســـــهيل عمليـــــات املســـــاعدة يف قيامهـــــا مبهامهـــــا؛ 
، يف حدود قـدرات تلـك القـوة. ووافـق اجمللـس      )٣٢٨(اإلنسانية

أيضــا علــى نشــر القــوة املتعــددة اجلنســيات بصــورة مجاعيــة يف 
تيمــور الشــرقية حلــني االستعاضــة عنــها يف أقــرب وقــت ممكــن 
بعملية حلفظ السالم تابعة لألمـم املتحـدة. ودعـا األمـني العـام      

ات فورية إىل جملس األمن بشأن إنشـاء عمليـة   إىل تقدمي توصي
. ودعــا اجمللــس األمــني العــام إىل التخطــيط )٣٢٩(حلفــظ الســالم

واإلعداد إلنشـاء إدارة انتقاليـة تابعـة لألمـم املتحـدة يف تيمـور       
الشرقية، تشمل عملية لألمم املتحدة حلفظ السالم، وتنشر يف 

__________ 

. ولالطـالع علـى تقريـر األمـني العـام      ١، الفقـرة  ١٢٦٢القرار    )٣٢٧(
  .S/1999/862انظر 

  .٣)، الفقرة ١٩٩٩( ١٢٦٤القرار    )٣٢٨(
  .١٠املرجع نفسه، الفقرة   )٣٢٩(
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، وإىل تقـدمي  مرحلة تنفيذ االستطالع الشعيب (املرحلـة الثالثـة)  
. وبإنشاء )٣٣٠(توصيات إىل جملس األمن يف أقرب وقت ممكن

وبإنشــاء إدارة األمــم املتحــدة االنتقاليــة يف تيمــور الشــرقية يف   
انتــهى عمــل بعثــة األمــم     ١٩٩٩تشــرين األول/أكتــوبر   ٢٢

  املتحدة يف تيمور الشرقية.
  

إدارة األمم املتحدة يف تيمور الشرقية املنشأة عمالً   - ٢٤
  )١٩٩١( ١٢٧٢بالقرار 

تشـــــرين  ٢٢) املـــــؤرخ ١٩٩٩( ١٢٧٢وبـــــالقرار   
ــوبر  ــرر جملــس األمــن، متصــرفا مبوجــب   ١٩٩٩األول/أكت ، ق

الفصــل الســابع مــن امليثــاق، إنشــاء إدارة انتقاليــة تابعــة لألمــم  
كـانون   ٣١املتحدة يف تيمور الشرقية لفتـرة مبدئيـة متتـد حـىت     

. )٣٣١(عــــاماســــتناداً إىل تقريــــر األمــــني ال ٢٠٠١الثاين/ينــــاير 
ــن إدارة    ــة عـ ــؤولية العامـ ــة املسـ ــندت إىل اإلدارة االنتقاليـ وأسـ
ــع الســلطات     تيمــور الشــرقية، وخولــت صــالحية ممارســة مجي
التشريعية والتنفيذية خالل الفترة االنتقالية، مبـا يف ذلـك إقامـة    
العدل، ودعم بناء القـدرات الالزمـة للحكـم الـذايت يف تيمـور      

  .)٣٣٢(الشرقية
ـــ    ــر  وقـــد تألفـــت والي ــة مـــن العناصـ ة اإلدارة االنتقاليـ

التالية: (أ) توفري األمن واحملافظة على القانون والنظـام يف كـل   
أحنــــاء إقلــــيم تيمــــور الشــــرقية؛ و (ب) إنشــــاء إدارة فعالــــة؛ 

ــاء اخلـــدمات املدنيـــة واالجتماعيـــة؛   (ج) و املســـاعدة يف إنشـ
(د) ضــمان تنســيق وتقــدمي املســاعدة اإلنســانية، واإلنعــاش     و

اعدة اإلمنائية؛ و (هـ) دعم بناء القدرات الالزمة للحكـم  واملس
__________ 

  .١١املرجع نفسه، الفقرة   )٣٣٠(
)٣٣١( S/1999/1024.  
  .١)، الفقرة ١٩٩٩( ١٢٧١القرار   )٣٣٢(

و (و) املســـاعدة يف هتيئـــة الظـــروف املالئمـــة للتنميـــة  الـــذايت؛
  .)٣٣٣(املستدامة
ــة:        ــر التاليــ ــة العناصــ ــمت اإلدارة االنتقاليــ ــد ضــ وقــ

عنصــر للحكــم واإلدارة العامــة، يتضــمن وحــدة للشــرطة    (أ)
ب) عنصـــــر فـــــرداً؛ ( ١ ٦٤٠الدوليـــــة يصـــــل قوامهـــــا إىل 

للمســـــاعدة اإلنســـــانية واإلنعـــــاش يف حـــــاالت الطـــــوارئ؛  
ــه إىل   (ج) ــدياً  ٨ ٩٥٠عنصــــر عســــكري، يصــــل قوامــ جنــ
؛ وعـــني األمـــني العـــام ممـــثالً  )٣٣٤(مراقـــب عســـكري ٢٠٠ و

ــة     ــإلدارة االنتقالي ــديراً ل ــة، بصــفته م ــريأس البعث . )٣٣٥(خاصــاً ل
ــرار تعــيني املمثــل اخلــاص وقائــد القــوة مــن خــالل      وجــرى إق

. )٣٣٦(متبادلــة بــني األمــني العــام ورئــيس جملــس األمــن رســائل 
وطلـــب اجمللـــس أيضـــاً إىل اإلدارة االنتقاليـــة والقـــوة املتعـــددة  

) أن ١٩٩٩( ١٢٦٤اجلنســيات الــيت نشــرت عمــال بــالقرار     
تتعاونا معاً على حنو وثيـق، وذلـك أيضـاً بغيـة إحـالل العنصـر       

سـيات يف  العسكري لإلدارة االنتقاليـة حمـل القـوة املتعـددة اجلن    
  .)٣٣٧(أقرب وقت ممكن

  
  أوروبا  

قوة األمم املتحدة حلفـظ السـالم يف قـربص املنشـأة       - ٢٥
  )١٩٦٤( ١٨٦عمال بالقرار 

، واصلت قـوة األمـم املتحـدة    املستعرضةخالل الفترة   
إلشـراف علـى   املتمثلة يف احلفظ السالم يف قربص أداء واليتها 

وعلـى   لقتـال. خطوط وقف إطالق النار واحليلولة دون جتدد ا
__________ 

  .٢املرجع نفسه، الفقرة   )٣٣٣(
  .٣املرجع نفسه، الفقرة   )٣٣٤(
  .٣، الفقرة ١٢٦٤القرار   )٣٣٥(
)٣٣٦(  S/1999/1093  وS/1999/1094  وS/1999/1294  وS/1999/1295.  
  .٩)، الفقرة ١٩٩٩( ١٢٧٢القرار   )٣٣٧(
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، بشكل متـوال اجمللس قام ، )٣٣٨(أساس تقارير من األمني العام
 إضــافيةواليـة البعثــة لفتــرات  بتمديــد  ،)٣٣٩(يف مثـاين مناســبات 

حزيران/يونيـه   ١٥آخرهـا يف   ىمدة كل منها ستة أشهر، انته
٢٠٠٠.  

  
بعثة مراقيب األمم املتحدة يف جورجيا املنشأة عمـال    - ٢٦

  )١٩٩٣( ٨٥٨بالقرار 
، واصـلت بعثـة مـراقيب األمـم     املستعرضةخالل الفترة   

املتحدة يف جورجيا التحقق من االمتثال التفاق وقـف إطـالق   
النار بني حكومة جورجيا والسـلطات األخبازيـة يف جورجيـا،    
والتحقيــــق يف انتــــهاكات االتفــــاق املبلــــغ عنــــها أو املــــدعى  

  املسامهة يف تسويتها.  ، وتسوية تلك األحداث أوبوقوعها
  

 تنفيذ الوالية  

ــرة     ــا لتوصــيات األمــني   املستعرضــةخــالل الفت ، ووفق
، جرى متديد والية هذه البعثـة مثـاين مـرات لفتـرات     )٣٤٠(العام

 كـــانون ٣١آخرهــا يف   ىمــدة كــل منــها ســتة أشــهر، انتــه      
 .)٣٤١(٢٠٠٠الثاين/يناير 

تشـــــرين  ٢٢) املـــــؤرخ ١٩٩٦( ١٠٧٧وبـــــالقرار   
تــب تعزيــز ومحايــة    ، أنشــأ اجمللــس مك  ١٩٩٦األول/أكتــوبر 

حقــوق اإلنســان التــابع لألمــم املتحــدة يف أخبازيــا، جورجيــا،   
__________ 

)٣٣٨(  S/1996/411    وS/1996/1016   وS/1997/437    وS/1997/962 
  .S/1999/1203و  S/1999/657و  S/1998/1149و  S/1998/488 و

 ١١١٧ ) و١٩٩٦( ١٠٩٢ ) و١٩٩٦( ١٠٦٢القـــــــــــرارات   )٣٣٩(
 ١٢١٧ ) و١٩٩٨( ١١٧٨ و )١٩٩٧( ١١٤٦ ) و١٩٩٧(
  ).١٩٩٩( ١٢٨٣ ) و١٩٩٩( ١٢٥١ ) و١٩٩٨(

)٣٤٠(  S/1996/5  وS/1996/507  وS/1997/47  وS/1997/558 
  .S/1999/805 و S/1999/60و  S/1998/647و  S/1998/51 و

 ١٠٩٦) و ١٩٩٦( ١٠٦٥) و ١٩٩٦( ١٠٣٦القـــــــــــرارات   )٣٤١(
 ١١٨٧) و ١٩٩٨( ١١٥٠ ) و١٩٩٧( ١١٢٤ ) و١٩٩٧(
  ).١٩٩٩( ١٢٥٥ ) و١٩٩٩( ١٢٢٥) و ١٩٩٨(

 يف املتحـــدة األمـــم مـــراقيب وقـــرر أن يكـــون جـــزءا مـــن بعثـــة
جورجيا، وخاضعا لسلطة رئيس هذه البعثة، وذلك متشيا مـع  

  .)٣٤٢(التوصيات الواردة يف تقرير األمني العام
ــان   ــؤرخ    وببيــ ــيس اجمللــــس مــ ــن رئــ ــرين  ٢٥مــ تشــ

رحـــب أعضـــاء اجمللـــس بـــاجلهود  )٣٤٣(،١٩٩٨ين/نوفمرب الثـــا
اليت بذهلا األمني العام لتحسني أمن بعثة مـراقيب األمـم املتحـدة    

ــا، ووافقــوا علــى اقتراحــه    ــداعي إىل يف جورجي ــادة عــدد  ال زي
ذوي التســليح اخلفيــف املعيــنني دوليــا وتعــيني  األمــن  مــوظفي

الـداخلي   األمـن احمللـيني لتـوفري األمـن    عدد إضايف من مـوظفي  
  .)٣٤٤(ملنشآت البعثة

  
ــة     - ٢٧ ــائي يف مجهوري قــوة األمــم املتحــدة لالنتشــار الوق

املنشأة عمال بالقرار  مقدونيا اليوغوسالفية السابقة
١٩٩٥( ٩٨٣(  

، واصلت قـوة األمـم املتحـدة    املستعرضةخالل الفترة   
لالنتشار الوقـائي يف مجهوريـة مقـدونيا اليوغوسـالفية السـابقة      

ات يف مناطق احلدود مما ميكن أن تقوض الثقـة  رصد أي تطور
واالستقرار يف مجهورية مقدونيا اليوغوسـالفية السـابقة وهتـدد    

  أراضيها، وتقدمي التقارير عن تلك التطورات.
  

 تنفيذ الوالية  

مـــع أن قـــوة األمـــم املتحـــدة لالنتشـــار الوقـــائي يف        
بوصـفها  مجهورية مقـدونيا اليوغوسـالفية السـابقة قـد أنشـئت      

يف مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية السـابقة  يانا عامال متميزا ك
 آذار/ ٣١) املــؤرخ ١٩٩٥( ٩٨٣عمــال بقــرار جملــس األمــن 

العــامتني لوجــود األمــم واملراقبــة ، فــإن القيــادة ١٩٩٥مــارس 
ألمـم  ا ةاملتحدة يف يوغوسالفيا السابقة قد أوكلتـا إىل مقـر قـو   

__________ 

)٣٤٢(  S/1996/507 ١٨و  ١٧، الفقرتان.  
)٣٤٣(  S/PRST/1998/34.  
)٣٤٤(  S/1998/1012.  
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لألمـني العـام. وبنـاء    ومارسهما املمثل اخلـاص  للسالم املتحدة 
قـوة  ، جعـل جملـس األمـن هـذه ال    )٣٤٥(على توصية األمني العام

مباشـرة إىل مقـر األمـم املتحـدة يف     تقدم تقاريرها بعثة مستقلة 
 .)٣٤٦(١٩٩٦شباط/فرباير   ١نيويورك اعتبارا من 

ــام     ــى توصــيات األمــني الع ــاء عل أذن اجمللــس  )٣٤٧(وبن
 ١٩٩٦ير شـــباط/فربا ١٣) املـــؤرخ ١٩٩٦( ١٠٤٦بـــالقرار 

فــردا عســكريا وذلــك  ٥٠بزيــادة يف قــوام هــذه القــوة قــدرها 
بغية توفري قدرة هندسية متواصلة دعما لعمليـات القـوة، كمـا    

 .)٣٤٨(وافق على إنشاء منصب قائد القوة

شـباط/فرباير   ٢٨وحىت انتهاء هـذه القـوة يف      
، مدد جملس األمن واليتها تباعـا سـت مـرات لفتـرات     ١٩٩٩

 .)٣٥٠(بناء على توصيات األمني العام )٣٤٩(ذات مدد خمتلفة

قــرر  )٣٥١(وبنــاء علــى توصــيات األمــني العــام   
ــراره   ــس، بقـــ ــؤرخ ١٩٩٦( ١٠٨٢اجمللـــ ــرين  ٢٧) املـــ تشـــ

، ختفـــيض العنصـــر العســـكري يف هـــذه  ١٩٩٦الثـــاين/نوفمرب 
فـــــرد مـــــن مجيـــــع الرتـــــب حبلـــــول      ٣٠٠القـــــوة بواقـــــع  

ما بغية اختتام الواليـة حسـبما وعنـد    ١٩٩٧بريل أنيسان/ ٣٠
املنطقـة  الـذي شـهدته   وبسـبب التقلـب   . )٣٥٢(تسمح الظروف
__________ 

)٣٤٥(  S/1996/65.  
)٣٤٦(  S/1996/76.  
)٣٤٧(  S/1996/65  وS/1996/94.  
  .٢و  ١)، الفقرتان ١٩٩٦( ١٠٤٦القرار   )٣٤٨(
 ١١٠١ ) و١٩٩٦( ١٠٨٢ ) و١٩٩٦( ١٠٥٨القـــــــــــرارات   )٣٤٩(

 ١١٨٦) و ١٩٩٧( ١١٤٢ ) و١٩٩٧( ١١٤٠ ) و١٩٩٧(
)١٩٩٨.(  

)٣٥٠(  S/1996/373  وS/1996/961  وS/1997/365  وS/1997/911 
  .S/1998/644و  S/1998/454 و

)٣٥١(  S/1996/961.  
  .١)، الفقرة ١٩٩٦( ١٠٨٢القرار   )٣٥٢(

قـرر اجمللـس عقـب ذلـك بقـراره       ،)٣٥٣(احلالـة يف ألبانيـا   بسبب
تعليـــــق  ١٩٩٧بريل أنيســـــان/ ٩) املـــــؤرخ ١٩٩٧( ١١٠٥

ختفــيض العنصــر العســكري هلــذه القــوة، املشــار إليــه يف قــراره  
ــة يف   ١٩٩٦( ١٠٨٢ ــة الواليـــ ــىت هنايـــ ــايو  ٣١) حـــ أيار/مـــ
ويف هناية تلـك الفتـرة، مـدد اجمللـس واليـة هـذه        .)٣٥٤(١٩٩٧

وقـــرر البـــدء  ١٩٩٧تشـــرين الثـــاين/نوفمرب  ٣٠القـــوة حـــىت 
ــن  ــارا مــ ــوبر  ١اعتبــ ــرين األول/أكتــ إنقــــاص يف  ١٩٩٧تشــ

يف العنصـر العسـكري، حبيـث     )٣٥٥(فرد من مجيع الرتب ٣٠٠
بنـاء علـى توصـيات     يتم ذلك تـدرجييا خـالل شـهرين، وذلـك    

 .)٣٥٦(األمني العام

، قدم األمـني العـام تقريـرا    ١٩٩٨متوز/يوليه  ١٤يف و  
فـردا   ٣٥٠يوصي بأن ينظر اجمللس يف زيادة قوام القوة بواقـع  

من مجيع الرتـب، وزيـادة عنصـر املـراقبني العسـكريني بإضـافة       
أربعـة وعشـرين   بإضـافة  الشرطة املدنية عنصر اثين عشر فردا و

/يوليـه  متوز ٢١) املـؤرخ  ١٩٩٨( ١١٨٦قرار الوبـ . )٣٥٧(فردا
ــم املتحــدة     ١٩٩٨ ــوة األم ــوام ق ــادة ق ــرر اجمللــس اإلذن بزي ، ق

فردا، ومتديد واليـة القـوة    ١ ٠٥٠لالنتشار الوقائي لتصل إىل 
لفترة ستة أشـهر، ملواصـلة ردع التهديـدات ومنـع املصـادمات      
حبضورها، ومراقبة املناطق احلدودية، وإبالغ األمني العـام عـن   

ــد  ــكل هتديـ ــورات ميكـــن أن تشـ ــدونيا أي تطـ ــة مقـ ا جلمهوريـ
اليوغوســـالفية الســـابقة، مبـــا يف ذلـــك مهـــام مراقبـــة تـــدفقات 
األسلحة غري املشروعة وغريها من األنشـطة احملظـورة مبوجـب    

  .)٣٥٨() واإلبالغ عنها١٩٩٨( ١١٦٠القرار 
__________ 

)٣٥٣(  S/1997/276.  
  .١)، الفقرة ١٩٩٧( ١١٠٥القرار   )٣٥٤(
  ).١٩٩٧( ١١١٠القرار   )٣٥٥(
)٣٥٦(  S/1997/365.  
)٣٥٧(  S/1998/644.  
  .١)، الفقرة ١٩٩٨( ١١٨٦القرار   )٣٥٨(
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  انتهاء الوالية  
ــؤرخ      ــره امل ــام يف تقري  شــباط/ ١٢أوصــى األمــني الع
جــود القـوة، بواليتــها  بـأن ميــدد جملـس األمـن و    ١٩٩٩فربايـر  

، لفترة إضافية مدهتا ستة أشـهر حـىت   القائمني آنذاك وتكوينها
ــس  ويف . )٣٥٩(١٩٩٩آب/أغســطس  ٣١  ٣٩٨٢جلســة اجملل

، مل يعتمــــد مشــــروع ١٩٩٩شــــباط/فرباير  ٢٥يف املعقــــودة 
القـرار الـذي كـان سـيمدد واليــة القـوة ملـدة سـتة أشـهر حــىت         

 بســــبب التصــــويتوذلــــك  )٣٦٠(١٩٩٩آب/أغســــطس  ٣١
ولـذلك  . )٣٦١(السليب ألحد األعضاء الدائمني يف جملس األمـن 

  .١٩٩٩شباط/فرباير  ٢٨أهنيت القوة يف 
  

بعثــة األمــم املتحــدة يف البوســنة واهلرســك املنشــأة     - ٢٨
  )١٩٩٥( ١٠٣٥عمال بالقرار 

، واصلت بعثة األمـم املتحـدة   املستعرضةخالل الفترة  
) ١٩٩٥( ١٠٣٥ يف البوسنة واهلرسك، املنشأة عمـال بـالقرار  

ــدة     ــة لألمـــم املتحـ ــة التابعـ ــرطة الدوليـ ــة مـــن قـــوة الشـ واملؤلفـ
واملكتــب املــدين التــابع لألمــم املتحــدة يف البوســنة واهلرســك،   
رصد أنشطة ومرافق إنفـاذ القـانون، وتقـدمي املشـورة ملـوظفي      
ــاعدة      ــات املسـ ــتجابة لطلبـ ــهم، واالسـ ــانون وتدريبـ ــاذ القـ إنفـ

  سيقها.وحشد مجيع األنشطة املدنية وتن
  

 تنفيذ الوالية  

، وبناء علـى توصـيات األمـني    املستعرضةخالل الفترة   
دون انقطـاع  مدد اجمللـس واليـة البعثـة أربـع مـرات       )٣٦٢(العام

__________ 

)٣٥٩(  S/1999/161.  
)٣٦٠(  S/1999/201.  
  .S/PV.3982انظر   )٣٦١(
)٣٦٢(  S/1996/1017  وS/1997/966  وS/1998/491  وS/1999/670.  

 ىلفتــرات مــدة كــل منــها ســتة أشــهر واثنــا عشــر شــهرا، انتــه
 .)٣٦٣(٢٠٠٠حزيران/يونيه  ٢١آخرها يف 

كـــــانون  ١٢) املـــــؤرخ ١٩٩٦( ١٠٨٨وبـــــالقرار  
، قرر جملس األمن االسـتمرار يف إسـناد   ١٩٩٦مرب األول/ديس

لالتفاق اإلطـاري العـام للسـالم يف     ١١املهام احملددة يف املرفق 
البوسنة واهلرسك، مبا فيها املهـام املشـار إليهـا يف نتـائج مـؤمتر      

ــانون  ٥و  ٤تنفيـــذ الســـالم الـــذي عقـــد يف لنـــدن يـــومي    كـ
ــمرب  ــلطات    ١٩٩٦األول/ديسـ ــا السـ ــت عليهـ ــيت وافقـ يف والـ

ــنة    ــنة واهلرســــك، إىل بعثــــة األمــــم املتحــــدة يف البوســ البوســ
 القـــوةومشلـــت تلـــك املهـــام حتســـني فعاليـــة  . )٣٦٤(واهلرســـك

بالسـماح هلــا بـأن حتقــق يف االدعـاءات بســوء السـلوك، مبــا يف     
الشــرطة أو أفــراد ذلــك انتــهاكات حقــوق اإلنســان، مــن قبــل 

 وكالــة أخــرى مــن وكــاالت إنفــاذ القــانون  ني يف أي ســؤولامل
وأن اجلهــات الفضــائية، أو أن تســاعد يف تلــك التحقيقــات  أو

 .)٣٦٥(تقترح فرض جزاءات على مرتكبيها

ــراره    ــس، بقــ ــرر اجمللــ ــؤرخ ١٩٩٧( ١١٠٣وقــ ) املــ
، أن يــأذن بزيــادة قــوام بعثــة األمــم     ١٩٩٧آذار/مــارس  ٣١

  شــــرطيا ١٨٦املتحــــدة يف البوســــنة واهلرســــك مبــــا مقــــداره 
ــدنيا،   ١١و  ــا م ــني العــام   يف ضــوء وذلــك موظف توصــية األم

ومتكينـا  ، )٣٦٦(املتعلقة بـدور قـوة الشـرطة الدوليـة يف برتشـكو     
مـن   ١١من االضطالع بواليتها املنصوص عليها يف املرفـق  هلا 

__________ 

 ١١٧٤) و ١٩٩٧( ١١٤٤) و ١٩٩٦( ١٠٨٨القـــــــــــرارات   )٣٦٣(
  ).١٩٩٩( ١٢٤٧) و ١٩٩٨(

ــرار   )٣٦٤( ــرة ١٩٩٦( ١٠٨٨الق ــى نتــائج   و. ٢٧)، الفق لالطــالع عل
ــالم    ــذ الســ ــؤمتر تنفيــ ــقمــ ــك، ان ب املتعلــ ــنة واهلرســ ــر البوســ ظــ

S/1996/1012.  
)٣٦٥(  S/1996/1012 ٧٦و  ٥، الفقرتان.  
)٣٦٦(  S/1997/224 . بربتشـكو أن تقـوم   اخلاص اقترح مؤمتر التنفيذ وقد

قوة الشـرطة الدوليـة برصـد الشـرطة يف منطقـة برتشـكو وإعـادة        
ــامن لالطــالع علــى   ا هيكلتــها وإعــادة تدريبــها.  نظــر الفصــل الث

  التفاصيل
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كــانون  ١٢) املــؤرخ ١٩٩٦( ١٠٨٨اتفــاق الســالم والقــرار 
  .١٩٩٦األول/ديسمرب 

قــرر اجمللــس ، )٣٦٧(وبنــاء علــى توصــيات األمــني العــام  
اإلذن  ١٩٩٧أيار/مـايو   ١٦) املؤرخ ١٩٩٧( ١١٠٧بقراره 

بزيادة إضافية يف قوام بعثة األمم املتحدة يف البوسنة واهلرسـك  
  .)٣٦٨(من أفراد الشرطة ١٢٠قدرها 

قـرر اجمللـس،    ،)٣٦٩(وبناء علـى توصـيات األمـني العـام      
كــانون األول/ديســمرب  ١٩) املــؤرخ ١٩٩٧( ١١٤٤بقــراره 
تفــاق ال ١١يف املرفــق ، مواصــلة إســناد املهــام احملــددة  ١٩٩٧

ــالم إىل  ــوةالســ ــا يف   القــ ــار إليهــ ــام املشــ ــا يف ذلــــك املهــ ، مبــ
 ٥و  ٤استنتاجات مؤمتر تنفيذ السالم املعقود يف لنـدن يـومي   

واالجتمـاع الـوزاري للمجلـس     ١٩٩٦كانون األول/ديسمرب 
يف سـنترا بالربتغـال   الـذي عقـد   التوجيهي جمللس تنفيذ السـالم  

ضـــال عـــن مـــؤمتر تنفيـــذ الســـالم ، ف١٩٩٧أيار/مـــايو  ٣٠يف 
كــانون األول/ديســمرب   ١٠و  ٩الــذي عقــد يف بــون يــومي    

ــنة  ١٩٩٧ ، الــــــذي وافقــــــت عليــــــه الســــــلطات يف البوســــ
وأعرب اجمللس عن تأييده السـتنتاجات مـؤمتر    .)٣٧٠(واهلرسك

بون، وشجع األمني العـام علـى متابعـة تنفيـذ التوصـيات ذات      
ــها   الصــلة،  ــق من ــا يتعل ــادة ب وخاصــة م ــإع ــوةتنظ  .)٣٧١(يم الق

باملهــام اإلضــافية التاليــة:    القــوةومشلــت التوصــيات تكليــف   
قضـايا األمـن   ملعاجلة تابعة للقوة إنشاء وحدات متخصصة  (أ)

ــام الرئيســية،   ــة     الع ــة املنظم ــودة الالجــئني واجلرمي ــل ع ــن قبي م
واملخــدرات والفســاد واإلرهــاب وإدارة أزمــات األمــن العــام   

لتدريب يف جمال الكشـف عـن   ) واضبط اجلماهري(مبا يف ذلك 
__________ 

)٣٦٧(  S/1997/224  وS/1997/351.  
  .١)، الفقرة ١٩٩٧( ١١٠٧القرار   )٣٦٨(
)٣٦٩(  S/1997/966.  
  .١)، الفقرة ١٩٩٧( ١١٤٤القرار   )٣٧٠(
  .٢املرجع نفسه، الفقرة   )٣٧١(

املاليــة والتــهريب؛ و (ب) التعــاون مــع جملــس أوروبــا  ائم اجلــر
ــا،    ــاون يف أوروبـ ــن والتعـ ــة األمـ ــيق بومنظمـ ــن تنسـ ــل مـ املمثـ

تنفيذ برنامج لإلصالح القضائي والقـانوين،  من أجل السامي، 
مهــارات مبــا يف ذلــك تقيــيم نظــام احملــاكم ورصــده، وتطــوير   

املؤسســات تشــكيل وإعــادة وتدريبــهم  املهــن القانونيــةأربــاب 
  .)٣٧٢(لنظام القضائيالداخلة يف ا

قـرر اجمللـس،   ، )٣٧٣(وبناء على توصـيات األمـني العـام     
ــراره  ، أن ١٩٩٨أيار/مــايو  ٢١) املــؤرخ ١٩٩٨( ١١٦٨بق

وظيفة إىل قـوام القـوة، ليصـل إمجـايل القـوام       ٣٠بإضافة يأذن 
  .)٣٧٤(وظيفة ٢ ٠٥٧املأذون به إىل 

حزيران/يونيـه   ١٥) املؤرخ ١٩٩٨( ١١٧٤وبالقرار   
، قــرر اجمللــس االســتمرار يف إســناد املهــام احملــددة مــن   ١٩٩٨

املهــام املشــار إليهــا يف اســتنتاجات مــؤمتر تنفيــذ  فيهــاقبــل، مبــا 
 ١٩٩٨حزيران/يونيـه   ٩يوم الذي عقد يف لكسمربغ السالم 

ــنة واهلرســك      ــا الســلطات يف البوس ــت عليه ــيت وافق ، )٣٧٥(وال
  .القوة  إىل

وافـق جملـس    ،)٣٧٦(وبناء علـى توصـيات األمـني العـام      
ــن،  ــراره األمــ ــؤرخ١٩٩٨( ١١٨٤بقــ ــه  ١٦ ) املــ متوز/يوليــ
بعثــــة األمــــم املتحــــدة يف البوســــنة   أن تقــــوم، علــــى ١٩٩٨

ــام احملـــاكم يف  بوضـــع واهلرســـك  ــيم نظـ برنـــامج لرصـــد وتقيـ
البوسنة واهلرسك، يف إطار برنـامج شـامل لإلصـالح القـانوين     

ــذ  ي أوجــزه مكتــب املمثــل الســامي، يف ضــوء   علــى النحــو ال
__________ 

)٣٧٢(  S/1997/979 ،ــرع األول ــرة الفـ ــع (ج)،  ٢، الفقـ ــرع الرابـ ، والفـ
  .٥إىل  ٣الفقرات 

)٣٧٣(  S/1998/227.  
  .١)، الفقرة ١٩٩٨( ١١٦٨القرار   )٣٧٤(
ــ  )٣٧٥( إعــالن لالطــالع علــى  و .١٩)، الفقــرة ١٩٩٨( ١١٧٤رار الق

ــوجيهي جمل  ــس التـ ــمربغ ل اجمللـ ــس لكسـ ــالم، انظـــر   لـ ــذ السـ تنفيـ
S/1998/498.  

)٣٧٦(  S/1998/227  وS/1998/491.  
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اتفاق السالم وتوصيات مؤمتر تنفيـذ السـالم يف بـون واجمللـس     
التوجيهي جمللس تنفيذ السالم يف لكسمربغ وتوصـيات املمثـل   

  .)٣٧٧(السامي
حزيران/يونيـه   ١٨) املؤرخ ١٩٩٩( ١٢٤٧وبالقرار   
، قرر اجمللس ضرورة مواصلة إسـناد املهـام احملـددة مـن     ١٩٩٩

املشــار إليهــا يف اســتنتاجات مــؤمتر تنفيــذ املهــام  هــامبــا في ،لقبــ
كـــانون  ١٦و  ١٥الســـالم الـــذي عقـــد يف مدريـــد يـــومي     

ووافقــت عليهــا الســلطات يف البوســنة  ١٩٩٨األول/ديســمرب 
  .، إىل القوة)٣٧٨(واهلرسك

  
إدارة األمم املتحدة االنتقالية يف سـالفونيا الشـرقية     - ٢٩

ــة   ــا وســريميوم الغربي ــالقرار    وباراني املنشــأة عمــال ب
١٩٩٦( ١٠٣٧(  

  اإلنشاء والوالية والتكوين  
كــــــانون  ١٥) املــــــؤرخ ١٩٩٦( ١٠٣٧بــــــالقرار   

ــاير  ــس،  ، ١٩٩٦الثاين/ين متصــرفا مبوجــب الفصــل  أنشــأ اجملل
السابع من ميثاق األمم املتحدة، إدارة األمم املتحدة االنتقاليـة  

ــة   ــا وســريميوم الغربي ــة  يف ســالفونيا الشــرقية وباراني ــرة أولي لفت
ــدهتا  ــام      ١٢مـ ــني العـ ــيات األمـ ــى توصـ ــاء علـ ــهرا بنـ  )٣٧٩(شـ

واالتفــاق األساســي املتعلــق مبنطقــة ســالفونيا الشــرقية وبارانيــا 
ــة ــريميوم الغربيـ ــع  وسـ ــا  املوقـ ــة كرواتيـ ــة مجهوريـ بـــني حكومـ

 .)٣٨٠(واجملتمع الصريب احمللي
__________ 

 S/1995/999انظــر أيضــا: و. ١)، الفقــرة ١٩٩٨( ١١٨٤القــرار   )٣٧٧(
  .S/1998/314 و S/1998/498 و S/1997/979 و

لالطــــــالع علــــــى و. ١٩)، الفقــــــرة ١٩٩٩( ١٢٤٧القــــــرار   )٣٧٨(
  .S/1999/139ؤمتر، انظر املاستنتاجات 

)٣٧٩(  S/1995/1028.  
)٣٨٠(  S/1995/951 .ــق ــد ، املرفــ ــي يف  وقــ ــاق األساســ ــع االتفــ مت توقيــ

، وطُلـب فيـه مـن اجمللـس إقامـة      ١٩٩٥تشرين الثاين/نوفمرب  ١٢
  شهرا. ١٢ا إدارة انتقالية حلكم املنطقة لفترة أولية مدهت

وأنشــئت اإلدارة االنتقاليــة بعنصــر عســكري ومــدين،   
احملددة. وتتمثـل واليـة العنصـر العسـكري،      لكل منهما واليته

)، فيمــا يلــي:  ١٩٩٦( ١٠٣٧علــى النحــو املــبني يف القــرار    
اإلشــراف علــى جتريــد املنطقــة مــن الســالح والعمــل علــى   (أ)

تيسريه؛ و (ب) االضـطالع برصـد العـودة االختياريـة واآلمنـة      
ديارهم األصلية، بالتعاون مع مفوضـية  إىل واملشردين ني لالجئ
املتحدة لشؤون الالجـئني؛ و (ج) املسـامهة، حبضـورها،     األمم

املســاعدة يف تنفيــذ  (د) يف صــون الســالم واألمــن باملنطقــة؛ و 
تتمثــل فيمــا االتفـاق األساســي. وكانـت واليــة العنصــر املـدين    

إنشاء قوة شرطة مؤقتة، وحتديـد هيكلـها وحجمهـا،     يلي: (أ)
معاملـة   ووضع برنامج تدرييب واإلشراف على تنفيذه، ورصـد 

اجملــرمني ونظــام الســجون؛ و (ب) االضــطالع باملهــام املتصــلة 
ــودة     ــهيل عـ ــة؛ و (ج) تسـ ــدمات العامـ ــة واخلـ ــاإلدارة املدنيـ بـ
ــات واملســاعدة يف إجرائهــا،    الالجــئني؛ و (د) تنظــيم االنتخاب

) االضـــطالع باألنشـــطة  ـوالتصـــديق علـــى نتائجهـــا؛ و (هـــ   
ــام   ــني العـ ــر األمـ ــة يف تقريـ ــرى املبينـ ــا يف ذلـــك   ،)٣٨١(األخـ مبـ

املساعدة يف تنسيق خطط التنمية وإعـادة البنـاء االقتصـادي يف    
ــاحترام    ــا بـ ــراف اللتزامهـ ــال األطـ ــد امتثـ ــة؛ و (و) رصـ املنطقـ
حقــوق اإلنســان واحلريــات األساســية بــأرفع معايريهــا، وهتيئــة 
ــيني بغــض النظــر عــن       ــع الســكان احملل جــو مــن الثقــة بــني مجي

ــة      ــي، ورصــد وتســهيل عملي ــن   أصــلهم العرق ــام م ــة األلغ إزال
 .)٣٨٢(أراضي املنطقة واالحتفاظ بعنصر شؤون عامة نشط

ــره املــــؤرخ      ــافة لتقريــ ــام، يف إضــ وقــــدم األمــــني العــ
ــمرب   ١٣ ــانون األول/ديسـ ــديرا ل)٣٨٣(١٩٩٥كـ ــاليف ، تقـ تكـ

من أفراد الشرطة املدنيـة   ٦٠٠من أفراد الوحدات و  ٥ ٠٠٠
 موظفــا حمليــا. وعمــال   ٦٨١موظفــا مــدنيا دوليــا و    ٤٦٩و 

__________ 

)٣٨١(  S/1995/1028.  
  .١١و  ١٠) الفقرتان 1996( 1037القرار   )٣٨٢(
)٣٨٣(  S/1995/1028/Add.1.  
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ــالقرار  ــدئي   )١٩٩٦( ١٠٣٧بـــ ــر املبـــ ــس بالنشـــ ، أذن اجمللـــ
ـــ ــدي يشــكلون العنصــر العســكري   ٥ ٠٠٠ ل ــر  .)٣٨٤(جن وأُق

بـني  رسـالتني متبـادلتني   تعيني مدير اإلدارة االنتقالية من خالل 
 .)٣٨٥(األمني العام ورئيس جملس األمن

  
  تنفيذ الوالية  
كــــانون  ٢٦وفقــــا لرســــالة األمــــني العــــام املؤرخــــة   
ــ ــالقرار  ،)٣٨٦(١٩٩٦اير الثاين/ين ) املــؤرخ ١٩٩٦( ١٠٤٣وب

ــاير   ٣١ ــانون الثاين/ينـــــ ــر   ،١٩٩٦كـــــ أذن اجمللـــــــس بنشـــــ
 .)٣٨٧(مراقب عسكري لفترة أولية مدهتا ستة أشهر  ١٠٠

بـالقرار  ُمـدد،   ،)٣٨٨(توصيات األمني العـام  وبناء على  
ــؤرخ ١٩٩٦( ١٠٦٩ ــه  ٣٠) املـــ ــر ، ١٩٩٦متوز/يوليـــ نشـــ

ويف وقـت الحـق، مـدد     ر.املراقبني العسكريني ملـدة سـتة أشـه   
بنـاء علـى توصـيات     )٣٨٩(اجمللس والية اإلدارة االنتقالية مـرتني 

ــام كــــانون  ١٥وذلــــك قبــــل انتــــهائها يف ، )٣٩٠(األمــــني العــ
 .١٩٩٧الثاين/يناير 

  
 جديدة بعثةإىل  نقل املهامانتهاء الوالية/  

ــالقرار    ــؤرخ ١٩٩٧( ١١٢٠بــ ــه  ١٤) املــ متوز/يوليــ
األمـني العـام مـن     اأوصـى هبـ   ، أيد اجمللس اخلطـط الـيت  ١٩٩٧
التدرجيي للمسؤوليات التنفيذيـة لـإلدارة املدنيـة يف     النقلأجل 

ــادة     ــة، وإع ــدير اإلدارة االنتقالي ــة مــن م اإلدارة تشــكيل املنطق
ــة،  ــق ســحب   وبصــفة خاصــة  االنتقالي ــق بتحقي ــراح املتعل االقت

__________ 

  .١٠)، الفقرة 1996( 1037القرار   )٣٨٤(
)٣٨٥(  S/1996/38  وS/1996/39.  
)٣٨٦(  S/1996/66.  
  .١)، الفقرة ١٩٩٦( ١٠٤٣القرار   )٣٨٧(
)٣٨٨(  S/1996/472.  
  ).١٩٩٧( ١١٢٠و  )١٩٩٦( ١٠٧٩ انالقرار  )٣٨٩(
)٣٩٠(  S/1996/883  وS/1997/487.  

تشــرين  ١٥العنصــر العســكري لــإلدارة االنتقاليــة قبــل حلــول 
ــوب ــى أن    .)٣٩١(١٩٩٧ر األول/أكتـ ــا علـ ــدد أيضـ ــدلوشـ  معـ

مــا تثبتــه مــع  متناســبااالنتقــال التــدرجيي للمســؤولية التنفيذيــة  
طمأنـة السـكان الصـرب والنجـاح يف     من قـدرة علـى   كرواتيا 

  .)٣٩٢(سلميا همإمتام عملية إعادة إدماج
كــــــــانون األول/ديســــــــمرب  ٤وبتقريــــــــر مــــــــؤرخ   
نتقاليــة يف اإلدارة اال بإهنــاءأوصــى األمــني العــام  ،)٣٩٣(١٩٩٧

ــاير  ١٥ إنشــاء فريــق دعــم  وكــذلك ، ١٩٩٨كــانون الثاين/ين
 ١١٤٥ملواصــــلة رصــــد أداء الشــــرطة الكرواتيــــة. وبــــالقرار 

ــهاء    )، ١٩٩٧( ــا بانتـ ــس علمـ ــاط اجمللـ ــة، أحـ اإلدارة االنتقاليـ
وكـذلك طلـب حكومـة     ،)٣٩٤(ورحب بتوصيات األمني العام

م املتحـدة  كرواتيا استمرار وجود مـراقيب الشـرطة املدنيـة لألمـ    
وعــالوة علــى ذلــك،  .)٣٩٥(واليــة اإلدارة االنتقاليــة إهنــاءبعــد 

االنتقاليـة   دارةاإل إهنـاء يف مرحلة مـا بعـد   أن ينشئ قرر اجمللس 
من مراقيب الشرطة املدنية على حنـو مـا أوصـى بـه     فريقا للدعم 
  .)٣٩٦(األمني العام

  
فريــق دعــم الشــرطة املدنيــة التابعــة لألمــم املتحــدة     - ٣٠

  )١٩٩٧( ١١٤٥بالقرار عمال  املنشأ
 اإلنشاء والوالية والتكوين  

بـالقرار  تأسـس   ،عقب انتـهاء واليـة اإلدارة االنتقاليـة     
ــؤرخ  ،)١٩٩٧( ١١٤٥ ــمرب   ١٩املــــ ــانون األول/ديســــ كــــ

__________ 

)٣٩١(  S/1997/487.  
  .١١و  ١٠و  ٩ الفقرات) ١٩٩٧( ١١٢٠القرار   )٣٩٢(
)٣٩٣(  S/1997/953،  ٣٨الفقرة.  
  .١)، الفقرة ١٩٩٧( ١١٤٥القرار   )٣٩٤(
)٣٩٥(  S/1997/913.  
  .١٣)، الفقرة ١٩٩٧( ١١٤٥القرار   )٣٩٦(
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فريق دعم الشرطة املدنية التابعـة لألمـم املتحـدة ملـدة     ، ١٩٩٧
 .)٣٩٨(على حنو ما أوصى به األمني العام ،)٣٩٧(تسعة أشهر

قـرر اجمللـس، بـالقرار     ،)٣٩٩(فقا لتقرير األمني العـام وو  
أداء الشـرطة   رصد)، أن يواصل فريق الدعم ١٩٩٧( ١١٤٥

ــدانوب، و  ــة يف منطقــة ال فيمــا يتعلــق بعــودة  ال ســيما الكرواتي
مسؤولية أفـراد اإلدارة االنتقاليـة السـابقة    وىل املشردين، وأن يت

ــدة    ــم املتحــ ــة لألمــ ــول اململوكــ ــه لل واألصــ ــاء الــــيت تلزمــ وفــ
 .)٤٠٠(بواليته

ــن    وكــان    ــألف م ــدعم يت ــق ال ــن الشــرطة   ١٨٠فري م
ــقاملدنيــة،  ــا  ٥٣يتكــون مــن مــدين  يــدعمهم فري موظفــا دولي

 .)٤٠١(موظفا حمليا ١٦٥  و
  

ــة   ــذ الواليـــ ــة/ :تنفيـــ ــاء الواليـــ ــام إىل إهنـــ نقل املهـــ
 جديدة  بعثة

ــام      ــني العـــــ ــدم األمـــــ ــرقـــــ ــس يف  اتقريـــــ إىل اجمللـــــ
أنه أصـدر تعليمـات   يه فذكر ، )٤٠٢(١٩٩٨حزيران/يونيه  ١١

ــدعم إىل منظمــة       ــق ال ــام فري بوضــع جــدول زمــين لتســليم مه
متوز/يوليـــه  ٢ببيـــان مـــن الـــرئيس مـــؤرخ واألمـــن والتعـــاون. 

ــالتخطيط لنقــل مهمــة     ،)٤٠٣(١٩٩٨ رحــب أعضــاء اجمللــس ب
الشــرطة يف املنطقــة ملنظمــة األمــن    الرصــد الــيت تضــطلع هبــا    
ــى    ــوا عل ــاون، ووافق ــزاموالتع ــا  اعت عــدد ختفــيض م األمــني الع

ــة  ــر النــهائي ال. ويف تــدرجييا مــراقيب الشــرطة املدني  املــؤرختقري
__________ 

  املرجع نفسه.  )٣٩٧(
)٣٩٨(  S/1997/953.  
  املرجع نفسه.  )٣٩٩(
  .١٤و  ١٣) الفقرتان ١٩٩٧( ١١٤٥القرار   )٤٠٠(
)٤٠١(  S/1997/953/Add.1.  
)٤٠٢(  S/1998/500.  
)٤٠٣(  S/PRST/1998/19.  

، أبلـــغ األمـــني العـــام )٤٠٤(١٩٩٨تشـــرين األول/أكتـــوبر  ٢٧
تشــــرين  ١٥الــــدعم انتــــهت يف فريــــق لــــس بــــأن واليــــة اجمل

منظمة األمن والتعـاون اضـطلعت   أن ، و١٩٩٨األول/أكتوبر 
 .  الشرطةاليت تضطلع هبا راقبة املمبسؤوليات 

  
 يف كرواتياعملية األمم املتحدة الستعادة الثقة   - ٣١

 الوالية ءهنا: إتنفيذ الوالية  

واليـة عمليـة األمـم املتحـدة السـتعادة الثقـة يف        يتهنأ  
ــا يف  ــاير   ١٥كرواتيـ ــانون الثاين/ينـ ــت ١٩٩٦كـ ــد أن بـ  ، بعـ

) املـــــؤرخ ١٩٩٥( ١٠٢٥القـــــرار يف املســـــألة يف اجمللـــــس 
  .١٩٩٥تشرين الثاين/نوفمرب   ٣٠
  
بعثة مراقيب األمم املتحدة يف بريفالكا املنشأة عمال   - ٣٢

  )١٩٩٦( ١٠٣٨بالقرار 
 اإلنشاء والوالية والتكوين  

ــة   إهنــاءبعــد     ــة األمــم املتحــدة الســتعادة الثق يف  عملي
ــا ــالقرار  كرواتيــ ــس، بــ ــؤرخ ١٩٩٦( ١٠٣٨، أذن اجمللــ ) املــ

تحــدة ، لبعثــة مــراقيب األمــم امل١٩٩٦كــانون الثاين/ينــاير  ١٥
واصــلة رصــد جتريــد شــبه جزيــرة بريفالكــا مــن مببريفالكــا  يف

ــا للقــرارين    ) ١٩٩٥( ٩٨١) و ١٩٩٢( ٧٧٩الســالح، وفق
ــرتني  ــؤرخ      ٢٠و  ١٩والفقــ ــام املــ ــني العــ ــر األمــ ــن تقريــ مــ

ــة يف الوأنشــئت  .)٤٠٥(١٩٩٥كــانون األول/ديســمرب   ١٣ بعث
، جيــوز أشــهرملــدة ثالثــة  ١٩٩٦شــباط/فرباير  ١بريفالكــا يف 

دها لفترة إضـافية مـدهتا ثالثـة أشـهر بنـاء علـى تقريـر مـن         متدي
__________ 

)٤٠٤(  S/1998/1004الصـادر عنـه،   بيـان  رئيس اجمللس يف الرحب قد . و
باالختتام الناجح لواليـة   ،١٩٩٨تشرين الثاين/نوفمرب  ٦املؤرخ 

  .)S/PRST/1998/32( فريق الدعم
)٤٠٥(  S/1995/1028.  
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املسـامهة يف ختفيـف    سيسـتمر يف األمني العام بأن هذا التمديـد  
  .)٤٠٦(حدة التوتر يف املنطقة

مراقبـا عسـكريا حتــت    ٢٨مـن   وكانـت البعثـة تتـألف     
ومتـت املوافقـة    .)٤٠٧(قيادة وتوجيـه كـبري املـراقبني العسـكريني    

ــراق    ــيني كــبري امل ــى تع ــن خــالل   عل ــالتني بني العســكريني م رس
  .)٤٠٨(بني األمني العام ورئيس جملس األمنمتبادلتني 

  
 تنفيذ الوالية  

مددت والية البعثـة ملـدة ثالثـة أشـهر يف البدايـة علـى         
ــالقرار     ــام عمـــال بـ ــر األويل لألمـــني العـ ــاس التقريـ  ١٠٣٨أسـ

، مدد جملس األمـن،  املستعرضة. وخالل الفترة )٤٠٩()١٩٩٦(
، واليـة البعثـة   )٤١٠(لتقـارير الالحقـة لألمـني العـام    على أساس ا

آخرهـا يف   ىستة أشهر انتـه مدة كل منها سبع مرات لفترات 
  .)٤١١(٢٠٠٠كانون الثاين/يناير  ١٥
  
بعثــة األمــم املتحــدة لــإلدارة املؤقتــة يف كوســوفو        - ٣٣

  )١٩٩٩( ١٢٤٤املنشأة عمال بالقرار 
 اإلنشاء والوالية والتكوين  

خارجيــــة جمموعــــة الثمانيــــة، يف   وزراء  قيــــامبعــــد   
املبادئ العامـة للتوصـل إىل حـل    باعتماد ، ١٩٩٩أيار/مايو  ٦

سياسي ألزمة كوسوفو وقبول مجهورية يوغوسالفيا االحتاديـة  
__________ 

  .١)، الفقرة ١٩٩٦( ١٠٣٨القرار   )٤٠٦(
)٤٠٧(  S/1995/1028،  ٢٠الفقرة.  
)٤٠٨(  S/1996/142  وS/1996/143.  
)٤٠٩(  S/1996/180.  
)٤١٠(  S/1996/502  و S/1996/1075 و S/1997/506 وS/1997/1019 

  .S/1999/764 و S/1999/16 و  S/1998/578 و
 ١١١٩ ) و١٩٩٧( ١٠٩٣ ) و١٩٩٦( ١٠٦٦القـــــــــــرارات   )٤١١(

 ١٢٢٢ و )١٩٩٨( ١١٨٣ ) و١٩٩٨( ١١٤٧ ) و١٩٩٧(
  ).١٩٩٩( ١٢٥٢ ) و١٩٩٩(

ــراد يف    ــة يف بلغـ ــة املقدمـ ــا يف الورقـ للمبـــادئ املنصـــوص عليهـ
ــه  ٢ ــالقرار   صــدر أ ،)٤١٢(١٩٩٩حزيران/يوني ــن ب ــس األم جمل

ــؤرخ ،)١٩٩٩( ١٢٤٤ ــه  ١٠ املـ ، )٤١٣(١٩٩٩حزيران/يونيـ
ألمـني العـام   ل إذنـا متصرفا مبوجب الفصل السابع مـن امليثـاق،   

ــد أنشــئ الوجــود      ــدين دويل يف كوســوفو وق ــة وجــود م بإقام
ــإلدارة       ــم املتحــدة ل ــة األم ــدويل، املعــروف باســم بعث املــدين ال
املؤقتة يف كوسوفو، بعد ذلك بوقت قصري، لفترة أوليـة مـدهتا   

مـا مل يقـرر جملـس األمـن      تمرة بعـد ذلـك  تظل مسشهرا،  ١٢
 ) وجـود ١٩٩٩( ١٢٤٤القرار وأنشئ أيضـا بـ  خالف ذلك. 

أمــين دويل، يعــرف باســم القــوة األمنيــة الدوليــة يف كوســوفو   
  .)٤١٤(برئاسة منظمة حلف مشال األطلسي

ــدويل ممــا يلــي:   قــد تألفــت  و   ــة الوجــود املــدين ال  والي
لقـــدر وحكـــم تعزيـــز إقامـــة دعـــائم اســـتقالل ذايت كـــبري ا (أ)
ــه؛    ذايت ــاة التامـــة التفاقـــات رامبوييـ يف كوســـوفو، مـــع املراعـ
ــية؛  و   (ب) أداء الوظــــــــائف اإلداريــــــــة املدنيــــــــة األساســــــ

و (ج) تنظيم املؤسسات االنتقاليـة للحكـم الـذايت الـدميقراطي     
ــك       ــا يف ذل ــية، مب ــا ُيتوصــل إىل تســوية سياس االســتقاليل ريثم

ــى تطــور تلــك     ــات، واإلشــراف عل املؤسســات  إجــراء انتخاب
االنتقالية؛ و (د) القيام بنقـل مسـؤولياهتا اإلداريـة، فـور إنشـاء      
هذه املؤسسات، مـع القيـام مبراقبـة ودعـم ترسـيخ املؤسسـات       
االنتقاليــة احملليــة وأنشــطة بنــاء الســالم األخــرى يف كوســوفو؛  

(هـ) تيسري عملية سياسية ترمي إىل حتديـد مركـز كوسـوفو     و
ــذ اتفا  ــع أخــ ــتقبل، مــ ــبان؛ يف املســ ــه يف احلســ ــات رامبوييــ   قــ

و (و) اإلشــراف علــى نقــل الســلطة مــن مؤسســات كوســوفو 
ــية؛    ــوية سياسـ ــأة مبوجـــب تسـ ــات منشـ ــة إىل مؤسسـ   االنتقاليـ

األساسـية الرئيسـية وغـري ذلـك      و (ز) دعم إعادة بناء اهلياكـل 
__________ 

، علــــى ٢واملرفــــق  ١)، املرفــــق ١٩٩٩( ١٢٤٤انظـــر القــــرار    )٤١٢(
  التوايل.

  .١٠املرجع نفسه، الفقرة   )٤١٣(
  .٧املرجع نفسه، الفقرة   )٤١٤(
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ــن  ــاء  مـ ــادة البنـ ــور إعـ ــة  صـ ــم املعونـ ــادي؛ و (ح) دعـ االقتصـ
مة يف حاالت الكوارث، وذلـك  اإلنسانية واملعونة الغوثية املقد

ــانية   ــات اإلنسـ ــع املنظمـ ــيق مـ ــة؛ و (ط)  بالتنسـ ــظ الدوليـ حفـ
ــا يف   ــدنيني، مب ــانون والنظــام امل ــوات شــرطة   ذلــك الق إنشــاء ق

نشــر أفــراد يف هــذه األثنــاء عــن طريــق  ذلــك، حتقيــق حمليــة؛ و
ــة يف كوســوفو؛    ــيني للخدم ــوق   (ي) وشــرطة دول ــة حق محاي

ــا؛  ــان وتعزيزهـ ــمانو  اإلنسـ ــئني   (ك) ضـ ــع الالجـ ــودة مجيـ عـ
ــة ال   تعترضــها  واملشــردين إىل ديــارهم يف كوســوفو عــودة آمن

 .)٤١٥(معوقات

ــام يف كوســوفو    و   ــل اخلــاص لألمــني الع مت تعــيني املمث
بــني األمــني العــام رســالتني متبــادلتني رئيســا للبعثــة مــن خــالل 

وتألفــت البعثــة مــن أربعــة عناصــر  .)٤١٦(ورئــيس جملــس األمــن
يف  الريـادة بـدور  تقـوم  إىل وكالـة  صـر  عنرئيسية، وُعهد بكـل  

جمـــال معـــني. وتنـــاول العنصـــر األول املســـاعدة اإلنســـانية،      
. وتنــاول العنصـــر الثـــاين  الالجـــئنيوأدارتــه مفوضـــية شــؤون   

املدنيــة، وكــان حتــت القيــادة املباشــرة لألمــم املتحــدة.    اإلدارة
ــايا       ــن قضـ ــث مســـؤوال عـ ــر الثالـ ــان العنصـ التحـــول إىل وكـ

ــا  ــة وبن ــن     الدميقراطي ــة األم ــادة منظم ــان بقي ء املؤسســات، وك
والتنميـة االقتصـادية،    الـتعمري والتعاون. وتناول العنصر األخري 

عنصـــر اإلدارة املدنيـــة قـــد تـــألف بقيـــادة االحتـــاد األورويب. و
املؤقتة للبعثة، يف إطار األمم املتحدة، من ثالثة مكاتب، وهـي  

ــة ومكتــب    مكتــب  مفــوض للشــرطة ومكتــب للشــؤون املدني
شؤون القضائية. وتضمن موظفو املمثل اخلاص أيضا وحـدة  لل

ــة مــع الوجــود      ــات اليومي لالتصــال العســكري لتســهيل العالق
 .)٤١٧(األمين الدويل

  
__________ 

  .١١املرجع نفسه، الفقرة   )٤١٥(
)٤١٦(  S/1999/748  وS/1999/749.  
)٤١٧(  S/1999/672.  

 تنفيذ الوالية  

ــاء علــى توصــيات األمــني العــام      ــواردة بن ــره ال يف تقري
إمجـــايل متـــت زيـــادة  )٤١٨(١٩٩٩أيلول/ســـبتمرب  ١٦املـــؤرخ 

ضباط الشرطة املدنية يف البعثـة   عدد موظفي األمم املتحدة من
 .)٤١٩(فردا ٤ ٧١٨إىل 

  الشرق األوسط  
هيئــة األمــم املتحــدة ملراقبــة اهلدنــة املنشــأة عمـــــــال    - ٣٤

 )١٩٤٨( ٥٠بالقـــرار 

، واصلت هيئة األمـم املتحـدة   املستعرضةخالل الفترة   
ملراقبة اهلدنة مساعدة قوة األمم املتحدة ملراقبـة فـض االشـتباك    

ــان      يف مر ــة يف لبن ــم املتحــدة املؤقت ــوة األم ــات اجلــوالن وق تفع
 .)٤٢٠(والتعاون معهما وفقا الختصاصاهتا

  
قــوة األمــم املتحــدة ملراقبــة فــض االشــتباك املنشــأة     - ٣٥

  )١٩٧٤( ٣٥٠عمال بالقرار 
، واصلت قـوة األمـم املتحـدة    املستعرضةخالل الفترة   

)، ١٩٧٤( ٣٥٠فــض االشــتباك املنشــأة عمــال بــالقرار راقبــة مل
اجلمهوريــة العربيــة و إســرائيلالنــار بــني  إطــالقمراقبــة وقــف 

واإلشــــراف علــــى فــــض االشــــتباك بــــني القــــوات  ةســــوريال
اإلســرائيلية والســورية واإلشــراف علــى منــاطق الفصــل واحلــد 
ــض        ــاق ف ــه يف اتف ــى النحــو املنصــوص علي ــلحة، عل ــن األس م

__________ 

)٤١٨(  S/1999/987  وAdd.1.  
)٤١٩(  S/1999/1119.  
، منــذ تأسيســها، ملراقبــة اهلدنــة عهــد اجمللــس هليئــة األمــم املتحــدة  )٤٢٠(

منـها: اإلشـراف علـى    ودون تغـيري واليتـها رمسيـا،    بـ مبهام خمتلفة 
اهلدنة العامة واإلشراف علـى اهلدنـة يف أعقـاب حـرب السـويس      

الق النار بني مصر وإسـرائيل يف سـيناء   واإلشراف على وقف إط
اجلمهوريـة  و وإسرائيلولبنان  إسرائيلواإلشراف على اهلدنة بني 

، وذلك بالتعاون مع قوة األمم املتحدة املؤقتـة يف  ةسوريالعربية ال
  على التوايل. ،لبنان وقوة األمم املتحدة ملراقبة فض االشتباك
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لـس،  قرر اجمل ،)٤٢١(االشتباك. وعلى أساس تقارير األمني العام
إضافية مـدة  لفترات  ة القوةمتديد والي ،)٤٢٢(يف مثاين مناسبات

 .٢٠٠٠أيار/مايو  ٣١آخرها يف انتهى ستة أشهر، كل منها 
  
عمــال قــوة األمــم املتحــدة املؤقتــة يف لبنــان املنشــأة     - ٣٦

  )١٩٧٨( ٤٢٦ ) و١٩٧٨( ٤٢٥بالقرارين 
، واصلت قـوة األمـم املتحـدة    املستعرضةفترة الخالل   
ــة ــها   املؤقت ــاء بواليت ــان الوف ــد يف لبن ــة يف تأكي انســحاب  املتمثل

ــدوليني   وإعــادة إرســاء القــوات اإلســرائيلية   الســالم واألمــن ال
سـلطتها يف املنطقـة.    إعـادة بسـط  ومساعدة حكومـة لبنـان يف   

ه وتقـــاريراملقدمـــة مـــن األمـــني العـــام وعلـــى أســـاس التقـــارير 
اجمللـس  ختـذ  ا )٤٢٤(وبناء على طلب حكومة لبنان )٤٢٣(املرحلية

دون مثانيـة قـرارات متـدد واليـة القـوة       املستعرضةخالل الفترة 
ــرات انقطــاع  ــها   لفت ــهى  ،ســتة أشــهر إضــافية مــدة كــل من انت

 .)٤٢٥(٢٠٠٠كانون الثاين/يناير   ٣١آخرها يف 

  
  
  

__________ 

)٤٢١(  S/1996/368  وS/1996/959  وS/1997/372  وS/1997/884 
  .S/1999/1175 و S/1999/575و  S/1998/1073و  S/1998/391 و

 ١١٠٩و  )١٩٩٦( ١٠٨١ و )١٩٩٦( ١٠٥٧القـــــــــــرارات   )٤٢٢(
 ١٢١١ و )١٩٩٨( ١١٦٩ و )١٩٩٧( ١١٣٩ و) ١٩٩٧(
  .)١٩٩٩( ١٢٧٦ و )١٩٩٩( ١٢٤٣ و )١٩٩٨(

)٤٢٣(  S/1996/45  وS/1996/575  وS/1997/42  وS/1997/550 
  .S/1999/807 و S/1999/61و  S/1998/652و  S/1998/53 و

)٤٢٤(  S/1996/34  وS/1996/566  وS/1997/41  وS/1997/534 
  .S/1999/720 و S/1999/22و  S/1998/584و  S/1998/7 و

 ١٠٩٥و  )١٩٩٦( ١٠٦٨ و )١٩٩٦( ١٠٣٩القـــــــــــرارات   )٤٢٥(
 ١١٨٨ و )١٩٩٨( ١١٥١ و )١٩٩٧( ١١٢٢ و) ١٩٩٧(
  .)١٩٩٩( ١٢٥٤ و )١٩٩٩( ١٢٢٣ و )١٩٩٨(

بعثــة األمــم املتحــدة للمراقبــة يف العــراق والكويــت   - ٣٧
 )١٩٩١( ٦٨٧ املنشأة عمـــــال بالقـــرار

ــلت بع   ــراق    واصـ ــة يف العـ ــدة للمراقبـ ــم املتحـ ــة األمـ ثـ
ــرة   ــد اهللا   ،املستعرضــةوالكويــت، خــالل الفت ــة خــور عب مراقب

ــردع       ــت لـ ــراق والكويـ ــني العـ ــالح بـ ــة السـ ــة املرتوعـ واملنطقـ
انتهاكات احلـدود، ومراقبـة أي أعمـال عدوانيـة أو حيتمـل أن      

. األخــرىضــد منــهما ُتشــن مــن أراضــي دولــة  كــذلكتكــون 
عقـد اجمللـس، استعراضـات دوريـة،     ، نظـر وخالل الفترة قيـد ال 

، ملســـألة إهنـــاء البعثـــة أو   )٤٢٦()١٩٩١( ٦٨٩وفقـــا للقـــرار  
استمرارها وطرائـق عملـها، علـى أسـاس التقـارير املقدمـة مـن        

رسائل موجهة إىل األمني العـام  ومن خالل  .)٤٢٧(األمني العام
 مموافقتـه يبـدون  أعضـاء اجمللـس   ظـل  ، )٤٢٨(من رئيس اجمللـس 

الفتـرة قيـد   طـوال  ني العام باإلبقاء على البعثـة  توصية األمعلى 
إعــــادة النظــــر يف املســــألة مــــرة أخــــرى يف   واالنظــــر، وقــــرر

للقــوات جديــدين  ن. ومت تعــيني قائــدي٢٠٠٠نيســان/أبريل  ٦
بـني األمـني العـام    متبادلـة  خالل هذه الفترة من خالل رسـائل  

  .)٤٢٩(ورئيس جملس األمن
  

  صصةاللجان املخصصة واحملاكم املخ  -واو 
  اللجان املخصصة  
ــة         ــن جلن ــس األم ــرة املستعرضــة، أنشــأ جمل خــالل الفت

ــة األمــم املتحــدة للرصــد والتحقــق     خمصصــة واحــدة، هــي جلن
__________ 

ــراره    )٤٢٦( ــس، بق ــرر اجملل ــ١٩٩١( ٦٨٩ق ــاء ال ميكــن  ه) أن ــة إهن البعث
وأن يستعرض اجمللس كل سـتة أشـهر    ،بقرار آخر من اجمللس إال

ــة أو اســتمرارها فضــال عــن اســتعراض طرائــق     مســألة إهنــاء البعث
  عملياهتا.

)٤٢٧(  S/1996/225  وS/1996/801  وS/1997/255  وS/1997/740 
  .S/1999/1006 و S/1999/330و  S/1998/889و  S/1998/269 و

)٤٢٨(  S/1996/247  وS/1996/840  وS/1997/286  وS/1997/773 
  .S/1999/1033 و S/1999/384و  S/1998/925و  S/1998/296 و

)٤٢٩(  S/1997/841 و S/1997/842 و S/1999/1154 و S/1999/1155.  
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)، واسـتمر يف  ١٩٩٩( ١٢٨٤والتفتيش املنشأة عمالً بـالقرار  
اإلشـــراف علـــى جلنـــتني أخـــريني مهـــا: جلنـــة األمـــم املتحـــدة   

 ٦٩٢) و ١٩٩١( ٦٨٧للتعويضات املنشـأة عمـالً بـالقرارين    
ــالً    ١٩٩١( ــأة عمـ ــدة املنشـ ــم املتحـ ــة لألمـ ــة اخلاصـ )، واللجنـ

ــالقرار  ــرة    ١٩٩١( ٦٨٧بـ ــالل الفتـ ــها خـ ــى عملـ ــيت أهنـ )، الـ
  املستعرضة.

  
ــالً     - ١ ــأة عمـ ــات املنشـ ــدة للتعويضـ ــم املتحـ ــة األمـ جلنـ

  )١٩٩١( ٦٩٢) و ١٩٩١( ٦٨٧بالقرارين 
خالل الفترة املستعرضة، استمرت جلنة األمم املتحدة   

لتعويضــات، الــيت عهــد إليهــا بــالتحقق مــن املطالبــات املتعلقــة ل
ــة      ــات أجنبيـ ــابات حبكومـ ــرار أو إصـ ــائر أو أضـ ــاق خسـ بإحلـ

مواطنني أجانـب أو شـركات أجنبيـة نتيجـة الغـزو العراقـي        أو
مشـــروع، وتـــدبري دفـــع  للكويـــت واحتاللـــه علـــى حنـــو غـــري 

  التعويضات، يف أداء عملها.
  

  تنفيذ الوالية  
يف املائــة  ٣٠دفوعات مــن حصــة نســبتها مت متويــل املــ  

من عائدات بيع النفط العراقـي يف إطـار برنـامج الـنفط مقابـل      
) ومـذكرة  ١٩٩٥( ٩٨٧الغذاء، الذي أنشئ مبوجـب القـرار   

املوقعــة بــني العــراق    ١٩٩٦أيار/مــايو  ٢٠التفــاهم املؤرخــة  
ــم ــرارات     واألمـ ــب القـ ــاً مبوجـ ــدد الحقـ ــذي مـ ــدة، والـ املتحـ
) ١٩٩٨( ١١٥٣) و ١٩٩٧( ١١٤٣) و ١٩٩٧( ١١١١

 )١٩٩٩( ١٢٧٥) و ١٩٩٩( ١٢٤٢) و ١٩٩٨( ١٢١٠و 
  ).١٩٩٩( ١٢٨١) و ١٩٩٩( ١٢٨٠و 

ومن خالل رسـائل موجهـة إىل رئـيس جملـس األمـن،        
ــة        ــن أنشــطة اللجن ــارير ع ــة تق ــس إدارة اللجن ــيس جمل ــدم رئ ق

  للمجلس. )٤٣١(واالستثنائية )٤٣٠(خالل الدورات العادية
، ١٩٩٩ن األول/ديســمرب كــانو ٢وبرســالة مؤرخــة    

، أشار رئـيس جملـس إدارة   )٤٣٢(موجهة إىل رئيس جملس األمن
ــرار    ــذ القـ ــأخري يف تنفيـ ــة إىل أن التـ ) إىل ١٩٩٥( ٩٨٦اللجنـ

اليت حولتها حكومـة الواليـات   “ األموال املقابلة”جانب نفاد 
ــالقرار     ــالً بـ ــق عمـ ــمان املعلـ ــاب الضـ ــدة إىل حسـ  ٧٧٨املتحـ

مي مشــروع ميزانيــة مكتملــة ) عــرقال اللجنــة عــن تقــد ١٩٩٢(
. ورغـم أن رئـيس جملـس اإلدارة أعـرب     ١٩٩٧التمويل لعـام  

) علــى حنــو كامــل،  ١٩٩٥( ٩٨٦عــن أملــه يف تنفيــذ القــرار  
مـن أجـل متويـل    “ مسامهات تكميلية”فقد أبرز ضرورة إجياد 

على حنو كامل. وذكر رئيس جملـس إدارة   ١٩٩٧ميزانية عام 
اجمللـس جهـوداً مـن أجـل تـوفري      اللجنة أنه يتطلـع إىل أن يبـذل   

مســامهات تكميليــة مؤقتــة، ميكــن ســدادها فيمــا بعــد بالكامــل 
) ١٩٩٥( ٩٨٦حني تتـوفر األمـوال الناجتـة عـن تنفيـذ القـرار       

  لصندوق التعويضات.
  
جلنــة األمــم املتحــدة اخلاصــة املنشــأة عمــالً بــالقرار    - ٢

١٩٩١( ٦٨٧(  
ملتحـدة  خالل الفترة املستعرضة، واصلت جلنة األمـم ا   

 ٦٨٧) مــن القــرار ١(ب) ( ٩اخلاصــة املنشــأة عمــالً بــالفقرة 
) أعمـــال التفتـــيش يف املوقـــع علـــى قـــدرات العـــراق   ١٩٩١(

البيولوجية والكيميائية وما يتعلـق منـها بالقـذائف، اسـتناداً إىل     
__________ 

)٤٣٠(  S/1998/300  وS/1998/37  وS/1997/809  وS/1997/546 
 S/1996/462و S/1996/669و  S/1997/893و  S/1997/50 و
  .S/1999/856و  S/1999/37و  S/1998/1007و  S/1996/41 و

)٤٣١(  S/1996/108  وS/1998/146.  
)٤٣٢(  S/1996/996.  



أجهزة جملس األمن الفرعية - الفصل اخلامس 
 

 

197 09-25531 
 

ما أفصح عنه العراق، وعلى أي مواقع إضافية حـددهتا اللجنـة   
  اخلاصة نفسها.

  
 تنفيذ الوالية  

ــ   ــؤرخ ١٩٩٦( ١٠٥١القرار بـ ــارس  ٢٧) املـ آذار/مـ
، وافق اجمللس علـى آليـة رصـد الصـادرات والـواردات      ١٩٩٦

وطالب بأن يفي العـراق، دون قيـد أو شـرط،     اخلاصة بالعراق
جبميــع التزاماتــه املقــررة مبوجــب اآلليــة، وأن يتعــاون متامــا مــع 

ة. اللجنــة اخلاصــة واملــدير العــام للوكالــة الدوليــة للطاقــة الذريــ 
ــرار      ــة املنشــأة مبوجــب الق ــوم اللجن ــرر اجمللــس أن تق  ٦٦١وق

) واللجنة اخلاصة باملهام املوكلة إليهمـا مبوجـب هـذه    ١٩٩٠(
اآلليــة، إىل أن يقــرر اجمللــس خــالف ذلــك، وطلــب إىل املــدير  
العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية أن يقوم، مبساعدة وتعـاون  

. )٤٣٣(كولة إليه مبوجـب اآلليـة  اللجنة اخلاصة، بتنفيذ املهام املو
ودعـــا اجمللـــس أيضـــا إىل إحـــداث تغـــيري يف متطلبـــات إبـــالغ  

قبـل اختـاذ ذلـك القــرار، كـان علـى اللجنـة أن تقــدم       فاللجنـة.  
) ١٩٩١( ٦٩٩تقارير كل ستة أشهر وفقاً ألحكام القـرارين  

علــى بــرامج  تركــز هــذه التقــارير وكانــت). ١٩٩١( ٧١٥و 
وتنفيـذ خطـط الرصـد التحقـق الـيت       األسلحة العراقية احملظورة

فكـان   بـالغ اجلديـد  اإلنظـام   أماوضعتها اللجنة، على التوايل. 
أن تعــد اللجنــة تقريــرا موحــدا يشــمل مجيــع جوانــب   يقتضــى

) ١٩٩١( ٧٠٧) و ١٩٩١( ٦٨٧عملــها مبوجــب القــرارات 
 ).١٩٩٦( ١٠٥١) و ١٩٩١( ٧١٥و 

الطلــب، قــدم الــرئيس التنفيــذي للجنــة   لكوتلبيــة لــذ  
األمني العام، مثانية تقـارير   أعّدهامذكرات من خالل خلاصة، ا

 .)٤٣٤(املستعرضةنصف سنوية خالل الفترة 
__________ 

 .١١و  ١٠)، الفقرتان ١٩٩٦( ١٠٥١القرار   )٤٣٣(

)٤٣٤(  S/1996/258 و   S/1996/848 و   S/1997/301 و   S/1997/774 
  .S/1999/1037 و S/1999/401و  S/1998/920و  S/1998/332 و

نيسـان/أبريل   ١٨ذكرة مؤرخة مبوعالوة على ذلك،   
ــة     )٤٣٥(١٩٩٦ ــاريف املتعلق ــام خالصــة التع ،أحــال األمــني الع

باألصـناف الــوارد وصــفها يف مرفقـات خطــيت اللجنــة اخلاصــة   
، اليت تشكل )٤٣٦(للرصد والتحقق املستمرينوالوكالة الدولية 

جـــزءا ال يتجـــزأ مـــن آليـــة رصـــد الصـــادرات والـــواردات يف  
ــراق ــرة    ،الع ــة مبوجــب الفق ــن    ٧املطلوب ــرار جملــس األم مــن ق
ــراره  ١٩٩١( ٧١٥ ــدها اجمللـــــس بقـــ  ١٠٥١) والـــــيت اعتمـــ

)٤٣٧()١٩٩٦(.  
عـن   ، أعـرب اجمللـس مـراراً   املستعرضـة وخالل الفتـرة    

يف مــا تبذلــه مــن جهــود لضــمان تنفيــذ    دعمــه للجنــة اخلاصــة 
وطالـب حكومـة    ،واليتها مبوجب قرارات اجمللس ذات الصـلة 

العراق بأن تتعاون تعاونـا تامـا مـع اللجنـة اخلاصـة مـن خـالل        
ــيش بالوصــول الفــوري وغــري املشــروط     ــة التفت الســماح ألفرق

. ويف )٤٣٨(وغري املقيد إىل مجيع املواقع اليت ترغـب يف تفتيشـها  
ــاحلوادث أو حــاالت    مناســبات عــ  ــاً ب ــس علم دة، أحــاط اجملل

التأخري اليت وصفها الرئيس التنفيذي للجنة اخلاصة يف رسـائله  
 .)٤٣٩(اليت وجهها إىل رئيس جملس األمن

حزيران/يونيــــه   ١٤بيــــان مــــن الــــرئيس مــــؤرخ     وب  
، أدان أعضاء اجمللـس عـدم امتثـال العـراق للقـرار      )٤٤٠(١٩٩٦

__________ 

)٤٣٥(  S/1996/303.  
)٤٣٦(  S/1995/208  وS/1995/215. 

)٤٣٧(  S/1995/1017. 

)٤٣٨(  S/PRST/1996/11  ١٠٦٠والقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرار )١٩٩٦ (
 S/PRST/1996/49 و S/PRST/1996/36و  S/PRST/1996/28 و
ــرار  S/PRST/1997/33 و ــرار  )١٩٩٧( ١١١٥والق  ١١٣٤والق
ــرار ١٩٩٧(  S/PRST/1997/51 ) و١٩٩٧( ١١٣٧) والقـــــــــــــ

 ١٢٠٥والقــــــــرار  S/1998/769) و ١٩٩٨( ١١٩٤والقــــــــرار 
)١٩٩٨.( 

ــال:      )٤٣٩( ــبيل املثـــــ ــى ســـــ ــر علـــــ  S/1997/455و  S/1996/182انظـــــ
 .S/1998/767 و S/1997/458 و

)٤٤٠(  S/PRST/1996/28. 
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ــول إ ١٩٩٦( ١٠٦٠ ــة الوصـ ــه إتاحـ ــيت  ) برفضـ ــع الـ ىل املواقـ
إىل الــرئيس التنفيــذي أن يقــوم  واعينتــها اللجنــة اخلاصــة وطلبــ

بزيارة بغداد، بغية تأمني الوصول إىل مجيع املواقع الـيت عينتـها   
اللجنة ألغراض التفتيش، وإجراء حوار تطلعي بشـأن املسـائل   

اللجنــة. وطلــب اجمللــس   واليــة األخــرى الــيت تــدخل يف إطــار 
ــرئيس أنإكــذلك  ــس     ىل ال ــك مباشــرة إىل اجملل ــد ذل ــدم بع يق
عن نتائج زيارته وعن أثر سياسات العـراق علـى واليـة     تقريراً

 اللجنة اخلاصة وعملها.

الطلــب األخــري، قــدم الــرئيس التنفيــذي  لــذلكوتلبيــة   
هـة إىل  حزيران/يونيـه موجَّ  ٢٤رسالة مؤرخـة  بللجنة اخلاصة، 

 .)٤٤٢(د، تقريراً عن مهمته يف بغدا)٤٤١(رئيس جملس األمن

حزيران/يونيـه   ٢١) املؤرخ ١٩٩٧( ١١١٥بالقرار و  
يف مجلــة أمــور، إىل إدانــة رفــض ، ، عمــد جملــس األمــن١٩٩٧

السلطات العراقيـة املتكـرر السـماح بالوصـول إىل املواقـع الـيت       
ســمح ت أنبــتــها اللجنــة اخلاصــة. وطالــب حكومــة العــراق  عين
ري وغـري  الفـو  بالوصـول  التفتيش التابعة للجنـة اخلاصـة   ةفرقأل

املشــروط وغــري املقيــد إىل كافــة املنــاطق واملرافــق واملعــدات       
والسجالت ووسائل النقل اليت ترغب يف تفتيشها وفقا لواليـة  

 وصـول  تتـيح  أنبـ حكومة العـراق  كما طالب اللجنة اخلاصة، 
بشكل فوري وغري مشروط وغـري مقيـد إىل املسـؤولني     اللجنة

 يــةكومــة العراقاحلوغريهــم مــن األشــخاص اخلاضــعني لســلطة  
القرار وبــ . )٤٤٣(الــذين ترغــب اللجنــة اخلاصــة يف مقابلتــهم    و

__________ 

)٤٤١(  S/1996/463. 

ــة  ب  )٤٤٢( ــة مؤرخـ ــالة الحقـ ــبتمرب أي ٣رسـ ــة إىل  ١٩٩٦لول/سـ موجهـ
)، قدم الـرئيس التنفيـذي للجنـة    S/1996/714رئيس جملس األمن (

اخلاصــة تقريــراً عــن مهمتــه الــيت قــام هبــا يف بغــداد يف الفتــرة مــن  
د يف البيـــان لبنـــد وَر ، وفقـــا١٩٩٦ًآب/أغســـطس  ٢٨إىل  ٢٦

ــذي ُوقّــ   ــوم  املشــترك ال ــداد ي ــه  ٢٢ع يف بغ  ١٩٩٦حزيران/يوني
)S/1996/463.(املرفق ، 

 .٣و  ٢ ان)، الفقرت١٩٩٧( ١١١٥القرار   )٤٤٣(

ــة اخلاصــة أن ي     ــيس اللجن  ضــّمننفســه، طلــب اجمللــس مــن رئ
ــرار     ــة املوحــدة مبوجــب الق ــاريره املرحلي ) ١٩٩٦( ١٠٥١تق

ــاً ــيِّ مرفق ــاله.     يق ــذكورة أع ــب امل ــراق للمطال ــال الع ــه امتث م في
 يف تقريــره الرابــع الــرئيس التنفيــذي للجنــة اخلاصــةواســتجاب 

 لـــذلك)، ١٩٩٦( ١٠٥١إىل اجمللـــس عمـــال بـــالقرار  املقـــدم
 تقـاريره املرحليـة املوحـدة مرفقـاً     ، حبيـث ضـّمن  طلب األخريال

 ١١١٥مــن القــرار  ٣و  ٢م فيــه امتثــال العــراق للفقــرتني  يقــيِّ
)٤٤٤()١٩٩٧(. 

تشـــــرين  ٢٣ ؤرخاملـــــ) ١٩٩٧( ١١٣٤بـــــالقرار و  
ــه إىل رئــيس  لــساجمل، كــرر ١٩٩٧األول/أكتــوبر  ــة الطلب لجن
 يتالـ  ةتقـاريره املرحليـة املوحـدة املقبلـ     ضّمن مجيـع اخلاصة أن ي

ــد ُت ــع ــرار ل اًوفق ــا١٩٩٦ً( ١٠٥١لق ــيِّ ) مرفق ــال  يق ــه امتث م في
 ).١٩٩٧( ١١١٥العراق للقرار 

 كــانون األول/ديســمرب ٣بيــان مــن الــرئيس مــؤرخ وب  
ــد ،)٤٤٥(١٩٩٧ االســتنتاجات والتوصــيات   أعضــاء اجمللــس  أي

ــة   ا ــة للجن ــدورة الطارئ ــن ال . وشــجع )٤٤٦(اخلاصــة لصــادرة ع
للجنــة اخلاصــة مــن أجــل  ا الــيت تبــذهلا اجمللــس اجلهــود املكثفــة 
ما ميتثل العراق اللتزاماتـه  عندأنه بر أقتنفيذ واليتها بالكامل، و

ــة اخلاصــة مــن  انتقل ســتمبوجــب القــرارات ذات الصــلة،   للجن
نظـام الرصـد   توسـيع نطـاق اسـتخدام    مع التحقيق إىل الرصد، 

 املستمر يف العراق.

 بشـأن وعقب تقرير الـرئيس التنفيـذي للجنـة اخلاصـة       
مـع املسـؤولني يف احلكومـة العراقيـة، يف     اليت أجراها ات حثابامل

 كــــانون األول/ديســــمرب ١٦إىل  ١٢بغــــداد يف الفتــــرة مــــن 
بيـــان مـــن الـــرئيس  ، يفأعضـــاء اجمللـــس ربعـــأ ،)٤٤٧(١٩٩٧

__________ 

)٤٤٤(  S/1997/774. 

)٤٤٥(  S/PRST/1997/54. 

)٤٤٦(  S/1997/922 .واملرفق 

)٤٤٧(  S/1997/987 .واملرفق 
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، عـن تأييـدهم   )٤٤٨(١٩٩٧ كانون األول/ديسـمرب  ٢٢رخ مؤ
اتـه  حثابمللجنة اخلاصة ورئيسها التنفيذي، مبا يف ذلك لالكامل 

 سؤولني يف حكومة العراق.املاجلارية مع 

ــؤرخ    وب   ــرئيس م ــن ال ــان م ــانون الثاين/ينــاير   ١٤بي ك
الكامـــل  مدعمهـــعـــن  لـــساجملأعـــرب أعضـــاء  ،)٤٤٩(١٩٩٨

 شـيكة وه الحلتـ للجنة اخلاصة ورئيسها التنفيذي، مبا يف ذلك ر
مع املسـؤولني يف حكومـة العـراق     هواصلة مناقشاتملإىل العراق 

يف وذات الصـلة.   التنفيذ الكامل لقرارات جملـس األمـن   هبدف
ــرئيس التنفيــذي   ، هــذا الصــدد أن حييطــه طلــب اجمللــس مــن ال

وقـت ممكـن.    أسـرع هـذه املناقشـات يف   علما بكل مـا دار يف  
املتحـدة اخلاصـة    دم رئـيس جلنـة األمـم   قـ ة لطلب اجمللس، تلبيو

 .)٤٥٠(١٩٩٨كانون الثاين/يناير  ٢٢تقريره يف 

ــؤرخ    وب   ــرئيس مــــ ــن الــــ ــان مــــ ــايو أيار/ ١٤بيــــ مــــ
 نيســان/  ١٦رخ ملــؤا ، وبعــد اســتعراض التقريــر  )٤٥١(١٩٩٨

ــل  ــه  ١٩٩٨أبريـــ ــذي قدمـــ ــة   الـــ ــذي للجنـــ ــرئيس التنفيـــ الـــ
، شـــجع أعضـــاء اجمللـــس اللجنـــة اخلاصـــة علـــى   )٤٥٢(اخلاصـــة

وذكــروا أهنــم ها وكفاءهتــا، مواصــلة جهودهــا لتحســني فعاليتــ 
الـرئيس  وعضـاء اجمللـس   أ تقـين بـني  إىل عقد اجتمـاع   يتطلعون

ي ذات الـ زاءاجلـ  راضعستتابعة الامل لى سبيلالتنفيذي للجنة ع
 .١٩٩٨نيسان/أبريل  ٢٧ يفه اجمللس أجرا

تشـــــرين األول/أكتـــــوبر  ٣١رســـــالة مؤرخـــــة يف وب  
صـــة نائـــب الـــرئيس التنفيـــذي للجنـــة اخلا أبلـــغ، )٤٥٣(١٩٩٨

أن حكومــة العــراق قــررت تعليــق أو وقــف أو قطــع  بــجمللــس ا
__________ 

)٤٤٨(  S/PRST/1997/56. 

)٤٤٩(  S/PRST/1998/1. 

)٤٥٠(  S/1998/58. 

)٤٥١(  S/PRST/1998/11. 

)٤٥٢(  S/1998/332. 

)٤٥٣(  S/1998/1023. 

عـــدم مجيـــع أنشـــطة اللجنـــة، مبـــا يف ذلـــك أنشـــطة الرصـــد، و
. ومبوجــب القــرار ةنشــطأ ةالقيــام بأيــباملراقبــة  ةفرقــألالســماح 
ــ) ١٩٩٨( ١٢٠٥ ــاين/نوفمرب   ٥ ؤرخاملـ ــرين الثـ  ،١٩٩٨تشـ
 اختـذه الـذي   قرارال ةدانإ إىلجملس األمن، يف مجلة أمور، عمد 

 .١٩٩٨ تشرين األول/أكتوبر ٣١ يفالعراق 

 ١٩٩٨تشــرين الثـــاين/نوفمرب   ١١رســالة مؤرخـــة  وب  
، أوضح الـرئيس التنفيـذي   )٤٥٤(موجهة إىل رئيس جملس األمن

ل مجيـع  القاضـي بترحيـ  للجنة اخلاصة الظروف احمليطـة بـالقرار   
 أفراد اللجنة اخلاصة من العراق.

ومـن خـالل    ،١٩٩٨كانون األول/ديسـمرب   ١٥ ويف  
جمللـــس امـــذكرة مـــن األمـــني العـــام، أبلـــغ الـــرئيس التنفيـــذي  

ه العراق يف الفترة اليت انقضت منـذ  ادأبستوى التعاون الذي مب
الــــرئيس  أوضــــح. و)٤٥٥(١٩٩٨تشــــرين الثــــاين/نوفمرب  ١٧

خــالل الفتــرة املنقضــية منــذ ذلــك احلــني ة بــرتجلا أنالتنفيــذي 
، الشـامل  ء االسـتعراض نتقال إىل إجرالال افيتوفر أساسا كا ال
وعــد بــه يف  كــان قــد يذام الــالتــتعــاون الد يبــ العــراق مل نوأ
ن تـتمك  مليف ضوء ذلك، و .١٩٩٨تشرين الثاين/نوفمرب  ١٤

ــ وهريــةنــزع الســالح اجل أعمــالاالضــطالع ب ناللجنــة مــ يت ال
ا جملس األمن، وبالتايل إعطاء اجمللس التأكيـدات الـيت   هب كلفها

 .ية احملظورةالعراق سلحةامج األرببتاجها فيما يتعلق حي

كــــــــانون الثاين/ينــــــــاير  ٢٥رســــــــالة مؤرخــــــــة وب  
، قــدم الــرئيس التنفيــذي إىل رئــيس جملــس األمــن  )٤٥٦(١٩٩٩

 ةســلحأعــن احلالــة الراهنــة فيمــا يتعلــق بــرتع  وهلمــاتقريــرين، أ
الرصـد والتحقـق املسـتمرين يف     بشأن، والثاين احملظورة العراق

 العراق.
__________ 

)٤٥٤(  S/1998/1059.  
)٤٥٥(  S/1998/1172  وCorr.1. 

)٤٥٦(  S/1999/94.املرفق ، 
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، أصــدر رئــيس   ١٩٩٩ اين/ينــاير كــانون الث ٣٠يف و  
أن اجمللــس قــد قــرر أنــه     أوضــح فيهــا جملــس األمــن مــذكرة   

ــة منفصــلة (    ــة أفرق ــد إنشــاء ثالث رتع ُتعــىن بــ ســيكون مــن املفي
وأســـرى احلـــرب   ؛القضـــايا اإلنســـانية والســـالح والرصـــد؛  

ي توصـيات منـها يف موعـد أقصـاه     واملمتلكات الكويتية) وتلقّـ 
ــ. وكُ)٤٥٧(١٩٩٩نيســان/أبريل  ١٥ ــرتع   ل ــين ب ــق املع ف الفري

 ومسـتقبال  اًحاليـ  يناملسـتمر  مسائل الرصد والتحقـق السالح و
الصـلة، مبـا يف    تقييم مجيع املعلومات املوجـودة واملتـوفرة ذات  ب

ذلــك البيانــات املســـتمدة مــن الرصـــد والتحقــق املســـتمرين،     
يتصــل حبالــة نــزع الســالح يف العــراق، وتقــدمي توصــيات  فيمــا

فعــال لــرتع السالح/الرصــد   ماظــن اءإنشــ بشــأن كيفيــة إعــادة 
ــراق،    ــق املســتمرين يف الع ــرارات  انبســيف احل اًخــذآوالتحق ق

الفريـق  من بني املشـاركني يف  كان الصلة. و ذات جملس األمن
آذار/مـــارس  ٢٧يف وأعضـــاء وخـــرباء مـــن اللجنـــة اخلاصـــة.  

 صــدرالقــدم رئــيس الفريــق املعــين بــرتع الســالح و      ،١٩٩٩
 .)٤٥٨(س جملس األمنالنهائي إىل رئي هتقرير

ــان/أبريل و  ٩يف و   ــوبر   ٨نيســـ ــرين األول/أكتـــ تشـــ
ــة اخلاصــة      ١٩٩٩ ــذي للجن ــرئيس التنفي ــدم ال ــوايل، ق علــى الت
 .)٤٥٩(إىل جملس األمن نينصف سنوي ينتقرير آخر

  
 واليةالانتهاء   

كــــــانون  ١٧) املــــــؤرخ ١٩٩٩( ١٢٨٤بــــــالقرار   
ــمرب  ــس أن  ١٩٩٩األول/ديسـ ــرر اجمللـ ــ، قـ ــة لحتـ ــم  جلنـ األمـ

ألمـم  ل لجنـة اخلاصـة  التحدة للرصد والتحقق والتفتـيش حمـل   امل
__________ 

)٤٥٧(  S/1999/100. 

)٤٥٨(  S/1999/356.املرفق ، 

)٤٥٩(  S/1999/401  وS/1999/1037. 

 ٦٨٧مــن القــرار  ‘١’(ب)  ٩املتحــدة املنشــأة عمــال بــالفقرة 
)٤٦٠()١٩٩١(. 
  
 املنشـأة  األمم املتحدة للرصد والتحقق والتفتيش جلنة  - ٣

 )١٩٩٩( ١٢٨٤من القرار  ١لفقرة با عمال

 تهاووالي اللجنة إنشاء  

كــــــانون  ١٧ؤرخ ) املــــــ١٩٩٩( ١٢٨٤بــــــالقرار   
ــأ اجمللـــس ١٩٩٩األول/ديســـمرب  ــة ، أنشـ ــدة جلنـ ــم املتحـ األمـ

للرصد والتحقق والتفتيش بوصفها هيئة فرعية تابعة للمجلـس  
اللجنــة  تقــوم حــل حمــل اللجنــة اخلاصــة. وقــرر اجمللــس أن     تل
إىل اجمللـس   الـيت عهـد هبـا    سؤولياتامليلي: (أ) االضطالع ب امب

ــالت اللجنـــة اخلاصـــة يف حقق مـــن امتثـــال العـــراق مـــا يتعلـــق بـ
ــه مبوجــب الفقــرات   ــرار   ١٠ و ٩و  ٨اللتزامات  ٦٨٧مــن الق

ــلة؛  ١٩٩١( ــرارات األخـــرى ذات الصـ ــاء و () والقـ ب) إنشـ
مـن شـأنه أن   وتشغيل نظام معزز للرصد والتحقق املسـتمرين،  

ــرار       ــا جملــس األمــن يف الق ــق عليه ــيت واف ــذ اخلطــة ال  ٧١٥ينف
 حسـب توصـية   ،علقـة مسائل نزع السالح امل جلعاي) و١٩٩١(

 مســـائل الرصـــد والتحقــــق  الفريـــق املعـــين بـــرتع الســــالح و   
(ج) حتديــد مواقــع إضــافية يف و  ؛ومســتقبال اًحاليــ يناملســتمر

ــق املســتمرين،      ــزز للرصــد والتحق ــراق يشــملها النظــام املع الع
 .)٤٦١(وفقا لواليتهاوحسب االقتضاء 

  
 احملكمتان اجلنائيتان املخصصتان  

ــرة     إلشــراف ا، واصــل اجمللــس  رضــةاملستعخــالل الفت
ـــ  ــابقة  تنيالــــدولي نيتعلــــى أعمــــال احملكمـ ليوغوســــالفيا الســ

 ورواندا، على النحو املفصل أدناه.
__________ 

 .١)، الفقرة ١٩٩٩( ١٢٨٤القرار   )٤٦٠(

 .٢املرجع نفسه، الفقرة   )٤٦١(
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احملكمة الدولية حملاكمـة األشـخاص املسـؤولني عـن       - ١
ــاين الـــدويل    ــانون اإلنسـ ــيمة للقـ ــهاكات اجلسـ االنتـ

ــيت ــذ    ال ــيم يوغوســالفيا الســابقة من ارتكبــت يف إقل
 ١٩٩١ عام

احملكمــة الدوليــة  املستعرضــة، اســتمرتل الفتــرة خــال  
ــيمة     ــهاكات اجلسـ ــن االنتـ ــؤولني عـ ــة األشـــخاص املسـ حملاكمـ
للقــانون اإلنســاين الــدويل الــيت ارتكبــت يف إقلــيم يوغوســالفيا  

 ٨٢٧، املنشــــأة عمــــال بــــالقرار ١٩٩١الســــابقة منــــذ عــــام 
 .يف أداء أعماهلا ،١٩٩٣مايو أيار/ ٢٥) املؤرخ ١٩٩٣(
  

 نظام األساسيال اتقرفم  

ــايو  ١٣) املـــــؤرخ ١٩٩٨( ١١٦٦بـــــالقرار    أيار/مـــ
ــرة    ، قـــرر١٩٩٨ ــاء دائـ ــة أمـــور، إنشـ جملـــس األمـــن، يف مجلـ

 قــرر هلــذه الغايــة، حملكمــة الدوليــة، وحتقيقــاً ا يف حماكمــة ثالثــة
من النظام األساسي للمحكمـة   ١٣و  ١٢و  ١١ ادوتعديل امل

ــواد باألحكــام املنصــوص ع    ليهــا يف واالستعاضــة عــن تلــك امل
 .)٤٦٢(مرفق هذا القرار

  
 انتخاب القضاة  

أغســطس آب/ ٢٧) املــؤرخ ١٩٩٧( ١١٢٦بــالقرار   
، أيــد جملــس األمــن توصــية األمــني العــام بــأن يقــوم        ١٩٩٧

ــارييب ــاة كـ ــرد    - القضـ ــان، مبجـ ــو، وجـ ــو بنيتـ وايـــت، وأوديـ
قضـــية  فصـــل يفالباالستعاضـــة عنـــهم كأعضـــاء يف احملكمـــة، 

واليتــهم،  مــدة قبــل انتــهاء فيهــا وا النظــرالــيت بــدأ ،يســيليبيس
باعتزام احملكمة الدولية أن تفصل يف القضية قبـل   وأحاط علماً

 .)٤٦٣(١٩٩٨تشرين الثاين/نوفمرب 
__________ 

 .١)، الفقرة ١٩٩٨( ١١٦٦القرار   )٤٦٢(

 .١)، الفقرة ١٩٩٧( ١١٢٦القرار   )٤٦٣(

ــالقرار و   ــايو  ١٣) املــــؤرخ ١٩٩٨( ١١٦٦بــ أيار/مــ
نتخـب ثالثـة   قرر جملـس األمـن، يف مجلـة أمـور، أن يُ     ،١٩٩٨

احملاكمـة  قضاة إضافيني يف أقرب وقت ممكـن للعمـل يف دائـرة    
) ٤( ١٣بأحكـام املـادة    خـالل اإلضافية. وقرر أيضـا، دون اإل 

 يعمــل هــؤالء   أن مــن النظــام األساســي للمحكمــة الدوليــة،     
م حىت تاريخ انتهاء مدة القضـاة  هباانتخ فورن وضافياإلقضاة ال

االنتخـاب،   لـك ض ذاغـر ألجملـس األمـن،    يقـوم  احلاليني، وأن
النظـام   مـن  ١٣ادة املـ  (ج) مـن  ٢ة فقـر ن العـ  ف النظـر رصبو

ة تضـم مـا ال   رداوضـع قائمـة مـن الترشـيحات الـو     باألساسي، 
تســـــعة  لـــــىال يزيـــــد ع مـــــامرشـــــحني و قـــــل عـــــن ســـــتةي

 .)٤٦٤(مرشحني

 آب/ ٢٧) املــــــــــؤرخ ١٩٩٨( ١١٩١بــــــــــالقرار و  
(د) مـن   ٢أحال جملس األمن وفقـا للفقـرة    ،١٩٩٨أغسطس 

ترشـيحات   ،من النظام األساسي للمحكمـة الدوليـة   ١٣املادة 
 ثالثة إىل اجلمعية العامة.ال نيضافياإللقضاة ا

  
 تعيني املدعي العام  

شـــباط/فرباير  ٢٩) املـــؤرخ ١٩٩٦( ١٠٤٧بـــالقرار   
اســتقالة الســيد إىل مــع األســف ، مشــريا اجمللــسعــّين ، ١٩٩٦

السـيدة لـويز    ،األمـني العـام   مرشحةج. ريتشارد غولدستون، 
تشـرين   ١ن مـ  لمحكمـة، وذلـك اعتبـاراً   ل ةعام ةآربور، مدعي

 .١٩٩٦األول/أكتوبر 

 آب/ ١١) املــــــــــؤرخ ١٩٩٩( ١٢٥٩وبــــــــــالقرار   
إىل مـع األسـف   األمـن، مشـريا    جملـس عيَّن  ،١٩٩٩أغسطس 

املقـدم  ترشـيح  الاستقالة السيدة لويز آربـور، وبعـد أن نظـر يف    
الســـيدة كـــارال دل بـــونيت مدعيـــة عامـــة   األمـــني العـــام،مـــن 

 .١٩٩٩ أيلول/سبتمرب ١٥من  للمحكمة، اعتباراً

  
__________ 

 .٢)، الفقرة ١٩٩٨( ١١٦٦القرار   )٤٦٤(
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ــنوية     ــارير ســـــ ــن إتقـــــــدمي تقـــــ ىل جملـــــــس األمـــــ
 العامة واجلمعية

مـــن  ٣٤وفقـــا للمـــادة و، املستعرضـــةخـــالل الفتـــرة   
النظام األساسـي للمحكمـة، قـدم رئـيس احملكمـة الدوليـة عـن        

جملـس   ىلإللمحكمـة   ةطريق األمـني العـام أربعـة تقـارير سـنوي     
 .)٤٦٥(األمن واجلمعية العامة

  
الدولية حملاكمـة األشـخاص املسـؤولني     احملكمة اجلنائية  - ٢

ــة وغــــري ذلــــك مــــن    ــادة اجلماعيــ ــال اإلبــ عــــن أعمــ
االنتهاكات اجلسيمة للقانون اإلنساين الدويل املرتكبة 
يف إقليم رواندا واملـواطنني الروانـديني املسـؤولني عـن     
ــا مـــن االنتـــهاكات    ــة وغريهـ ــادة اجلماعيـ أعمـــال اإلبـ

ــاورة بـــني   ــدول اجملـ ــي الـ ــة يف أراضـ ــانون  ١ املماثلـ كـ
 ١٩٩٤كانون األول/ديسمرب  ٣١الثاين/يناير و 

احملكمــة اجلنائيــة املستعرضــة، اســتمرت خــالل الفتــرة   
الدوليــة حملاكمــة األشــخاص املســؤولني عــن أعمــال اإلبــادة       
ــانون      ــيمة للقـ ــهاكات اجلسـ ــن االنتـ ــك مـ ــري ذلـ ــة وغـ اجلماعيـ

ديني اإلنساين الدويل املرتكبة يف إقليم رواندا واملواطنني الروانـ 
املسؤولني عن أعمال اإلبادة اجلماعية وغريها من االنتـهاكات  

كــانون الثاين/ينــاير  ١املماثلــة يف أراضــي الــدول اجملــاورة بــني  
، املنشــأة عمــال بقــرار    ١٩٩٤كــانون األول/ديســمرب    ٣١ و

تشـرين الثـاين/نوفمرب    ٨) املـؤرخ  ١٩٩٤( ٩٥٥جملس األمـن  
 .يف أداء أعماهلا ،١٩٩٤

  
 ام األساسيالنظ اتقرفم  

ــالقرار    ــؤرخ) ١٩٩٨( ١١٦٥بــ ــان/أبريل  ٣٠ املــ نيســ
اد وقرر جملس األمن إنشاء دائرة حماكمة ثالثة وتعديل امل ،١٩٩٨
مــن النظــام األساســي للمحكمــة واالستعاضــة    ١٢و  ١١و  ١٠

 .)٤٦٦(املذكور ة يف مرفق القراربّينعن تلك املواد باألحكام امل
__________ 

)٤٦٥(  S/1996/665  وS/1997/72  وS/1998/737  وS/1999/846. 

 .١)، الفقرة ١٩٩٨( ١١٦٥القرار   )٤٦٦(

  
 انتخاب القضاة  

نيســان/أبريل   ٣٠) املــؤرخ  ١٩٩٨( ١١٦٥بــالقرار    
جـرى انتخابـات قضـاة دوائـر     قرر جملـس األمـن أن تُ   ،١٩٩٨

مــايو أيار/ ٢٤تنتــهي يف  عضــوية لفتــرة ة الــثالث معــاًكمــااحمل
ــرر كــذلك، ك و. )٤٦٧(٢٠٠٣ ــدبريق  مــا يتســىن  اســتثنائي كيت

ممكـن   اريخة الثالثـة البـدء يف العمـل يف أقـرب تـ     كمـ الدائرة احمل
مــن النظــام األساســي  ١٢املــادة مــن  ٥الفقرة بــ إخــاللودون 

، اجلـدد ثالثة من القضـاة املنتخـبني   أن يبدأ للمحكمة الدولية، 
األمني العام بالتشاور مع رئيس احملكمة الدولية، تبـدأ   ميهسمي

 .)٤٦٨(االنتخابات قبممكن ع عدومويتهم يف أقرب عض

أيلول/سـبتمرب   ٣٠) املؤرخ ١٩٩٨( ١٢٠٠وبالقرار   
لفقـرة  وفقـا ل  ،إىل اجلمعيـة العامـة   ألمـن أحال جملس ا ،١٩٩٨

 ،من النظام األساسـي للمحكمـة الدوليـة    ١٢ملادة (د) من ا ٣
احملكمــة تلقاهــا   يف قضــاةشــغل مناصــب  ل مرشــحا ١٨أمســاء 

 األمني العام.

ــالقرار و   ــايو  ١٩) املــــؤرخ ١٩٩٩( ١٢٤١بــ أيار/مــ
توصية األمـني  تأييد جملس األمن، يف مجلة أمور،  ، قرر١٩٩٩
بــأن يقــوم القاضــي أســبغرين، فــور اســتبداله كعضــو يف    العــام

قبـل   هبمـا  بدأ نيلتال موسيماو روتاغاندا ز قضييتاجنبإاحملكمة، 
 نيتهـا  زاجنـ إبـاعتزام احملكمـة    وأحاط علمـاً  ؛انتهاء فترة واليته

  مكن.أإذا  ٢٠٠٠كانون الثاين/يناير  ٣١قبل  قضيتنيال
 تعيني املدعي العام  

شـــباط/فرباير  ٢٩) املـــؤرخ ١٩٩٦( ١٠٤٧بـــالقرار   
اسـتقالة السـيد ج. ريتشـارد     ، مشـرياً إىل اجمللس، عيَّن ١٩٩٦

 ةاألمني العام، السيدة لويز آربور، مدعيـ  ةمرشح غولدستون،
 .١٩٩٦تشرين األول/أكتوبر  ١للمحكمة، اعتبارا من  ةعام

__________ 

 .٢املرجع نفسه، الفقرة   )٤٦٧(

 .٣املرجع نفسه، الفقرة   )٤٦٨(
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 آب/ ١١) املــــــــــؤرخ ١٩٩٩( ١٢٥٩وبــــــــــالقرار   
اســـتقالة ا إىل األمـــن، مشـــريجملـــس عـــيَّن  ،١٩٩٩أغســـطس 

ــور،    ــويز آرب ــد أن نظــر يف  والســيدة ل ــن  ترشــيح البع ــدم م املق
بونيت مدعية عامـة للمحكمـة،    األمني العام، السيدة كارال دل

  .١٩٩٩أيلول/سبتمرب  ١٥اعتبارا من 
  
 
  

ــنوية     ــارير ســـــ ــن إتقـــــــدمي تقـــــ ىل جملـــــــس األمـــــ
 العامة واجلمعية

مـــن  ٣٢وفقـــا للمـــادة و، املستعرضـــةخـــالل الفتـــرة   
ظــام األساســي للمحكمــة، قــدم رئــيس احملكمــة عــن طريــق   الن

جملـس األمـن    ىلإللمحكمـة   ةاألمني العـام أربعـة تقـارير سـنوي    
  .)٤٦٩(واجلمعية العامة

__________ 

)٤٦٩(  S/1996/778  وS/1997/868  وCorr.1  وS/1998/85 
     .S/1999/943 و

 الثايناجلزء     
كملت أو أُهنيت واليتها خالل اليت أُالفرعية أجهزة جملس األمن     

  ١٩٩٩- ١٩٩٦  الفترة
  

  (أ)ؤهاإهناإكمال الوالية أو   الة أو رسائل متبادلةأو رسنشأ مبوجب قرارُم اجلهاز الفرعي
    عمليات حفظ السالم والبعثات السياسية

  ١٩٩٧أيلول/سبتمرب  ٣٠ )١٩٩٣(٨٦٦القرار  بعثة األمم املتحدة يف ليربيا
  ١٩٩٦آذار/مارس  ٨ )١٩٩٣(٨٧٢القرار بعثة األمم املتحدة لتقدمي املساعدة إىل رواندا

  ١٩٩٧حزيران/يونيه  ٣٠ )١٩٩٥(٩٧٦القرار ملتحدة الثالثة للتحقق يف أنغوالبعثة األمم ا
  ١٩٩٩شباط/فرباير  ٢٦ )١٩٩٧(١١١٨القرار  بعثة مراقيب األمم املتحدة يف أنغوال

 ١٩٩٩كانون األول/ديسمرب  ١٣ )١٩٩٨(١١٨١القرار بعثة مراقيب األمم املتحدة يف سرياليون
  ١٩٩٦حزيران/يونيه  ٣٠ )١٩٩٣(٨٦٧القرار  اييتبعثة األمم املتحدة يف ه

  ١٩٩٧تشرين الثاين/نوفمرب  ٣٠ )١٩٩٧(١١٢٣القرار بعثة األمم املتحدة االنتقالية يف هاييت
  ١٩٩٧متوز/يوليه  ٣١ )١٩٩٦(١٠٦٣القرار  بعثة األمم املتحدة للدعم يف هاييت
  ١٩٩٧أيار/مايو  ٢٧ )١٩٩٧(١٠٩٤القرار مااليبعثة األمم املتحدة للتحقق يف غوات
  ١٩٩٩شباط/فرباير  ٢٨ )١٩٩٥(٩٨٣القرار  قوة األمم املتحدة لالنتشار الوقائي
  ١٩٩٦كانون الثاين/يناير  ١٥ )١٩٩٥(٩٨١القرار يف كرواتيا عملية األمم املتحدة الستعادة الثقة

إدارة األمــم املتحــدة االنتقاليــة يف ســالفونيا الشــرقية وبارانيــا
  ميوم الغربيةوسري

  ١٩٩٨كانون الثاين/يناير  ١٥ )١٩٩٦(١٠٣٧القرار

  ١٩٩٩تشرين األول/أكتوبر  ٢٢ )١٩٩٩(١٢٤٦القرار  بعثة األمم املتحدة يف تيمور الشرقية
  ١٩٩٨تشرين األول/أكتوبر  ١٥ )١٩٩٧(١١٤٥القرار  فريق األمم املتحدة لدعم الشرطة

    جلان جملس األمن
  ١٩٩٦تشرين األول/أكتوبر  ١ ) بشأن يوغوسالفيا١٩٩١(٧٢٤ة عمال بالقرار أملنشجلنة جملس األمن ا
    هيئات التحقيق



 ممارسات جملس األمنمرجع
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  (أ)ؤهاإهناإكمال الوالية أو   الة أو رسائل متبادلةأو رسنشأ مبوجب قرارُم اجلهاز الفرعي
متـوز/   ٢٣تقدمي التقرير النهائي يف  بشأن بوروندي)١٩٩٥(١٠١٢مبوجب القرار أةنشجلنة التحقيق الدولية امل

  )S/1996/682( ١٩٩٦يوليه 
    اللجان املخصصة

 ١٩٩٩كانون األول/ديسمرب  ١٧  )١٩٩١(٦٨٧قرار جملس األمنمن‘١’(ب)٩الفقرةتحدة املنشأة عمال باللجنة اخلاصة لألمم امل
  

  لالطالع على تفاصيل إهناء الوالية، انظر األقسام ذات الصلة من اجلزء األول.  (أ)  
    

  اجلزء الثالث    
  أجهزة جملس األمن الفرعية اليت اقُترح إنشاؤها لكنها مل ُتنشأ    

  
هنـاك حالـة واحـدة     ت، كانـ املستعرضـة الل الفتـرة  خ  

دم قُـ قـد  . و ُينشـأ مل هفرعـي لكنـ   جهازإنشاء  اًرح فيها رمسياقُت
تعلـق ببنـد جـدول األعمـال     ياالقتراح يف شكل مشـروع قـرار   

 .“أمريكا الوسطى: اجلهود املبذولة من أجـل السـلم  ”املعنون 
 .)١(ويرد أدناه بيان هذه احلالة

  
 ١الة احل  

 ، املعقــودةللمجلــس ٣٧٣٠ح مقــدم يف اجللســة اقتــرا  
 البنـد يتعلـق ب  فيمـا  ،١٩٩٧كانون الثاين/يناير  ١٠يف 
 “أمريكا الوسطى: اجلهود املبذولة من أجل السلم”

كــــــــانون  ١٠يف  املعقــــــــودة ،٣٧٣٠يف اجللســــــــة   
النظـــر يف بنـــد جـــدول األعمـــال  وأثنـــاء، ١٩٩٧الثاين/ينـــاير 

، “لرامية إىل حتقيق السالمأمريكا الوسطى: اجلهود ا”املعنون 
ــرار    وّجــ ــاه األعضــاء إىل مشــروع ق ه رئــيس جملــس األمــن انتب

شـيلي،  والسـويد،  والربتغال، وسبانيا، وإاألرجنتني، مقدم من 
النـرويج،  واملكسـيك،  وكولومبيـا،  وكوسـتاريكا،  وفرتويال، و

__________ 

مل ُينظـــر يف أيـــة حـــاالت اقتـــرح فيهـــا أعضـــاء اجمللـــس خـــالل   )١(  
مداوالت اجمللس، أو اقترحت فيها الـدول األعضـاء يف رسـائل    
ــدمي      ــة دون تق ــزة فرعي ــس، إنشــاء أجه ــيس اجملل ــة إىل رئ موجه

 اقتراحاهتا يف شكل مشاريع قرارات.

مشــروع  وجــبومب. )٢(والواليــات املتحــدة ،واململكــة املتحــدة
، وفقـــا تصـــميمهعرب عـــن ســـي جمللـــس، كـــان اذاكالقـــرار 

كـانون   ١٧للتوصيات الـواردة يف تقريـر األمـني العـام املـؤرخ      
أن يــأذن ملــدة ثالثــة أشــهر بــأن  علــى ، ١٩٩٦األول/ديســمرب 

مـع مــا   عســكرياً مراقبـاً  ١٥٥لحـق بالبعثـة فريــق مؤلـف مــن    ُي
ألغراض التحقـق مـن اتفـاق     ني، وذلكالطبي نيفاملوظ يلزم من

بـــني حكومـــة غواتيمـــاال  املـــربم النـــهائي وقـــف إطـــالق النـــار
ع يف مدينــــة وقّــــواملواالحتــــاد الثــــوري الــــوطين الغواتيمــــايل، 

ــاال يف  ــمرب   ٢٩غواتيمـ ــانون األول/ديسـ ــالوة ١٩٩٦كـ . وعـ
بقــي طلب إىل األمــني العــام أن ُياجمللــس ســيعلــى ذلــك، كــان 

 اًقدم تقريـر أن يو ،اجمللس على علم تام بشأن تنفيذ هذا القرار
رح مشـروع القـرار   ء بعثة املراقبني العسكريني. وقد طُـ هناإعن 

ــه مل بســبب التصــويت الســليب  وذلــك عتمــد ُي للتصــويت، لكن
  .)٣(ألحد أعضاء اجمللس الدائمني

__________ 

  )٢(  S/1997/18. 

الحــق لا وجــب قـراره مب ،اعتمــد اجمللـس وقـد  . S/PV.3730انظـر    )٣(  
ــ) ١٩٩٧( ١٠٩٤ ــاير  ٢٠ ؤرخاملــ ، ١٩٩٧كــــانون الثاين/ينــ

أحكاما مماثلة من خالل إنشـاء بعثـة األمـم املتحـدة للتحقـق يف      
مــن  ،هــاءيف القســم  ١٩البنــد غواتيمــاال. انظــر اجلــزء األول،  

 هذا الفصل.




