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  احلالة بني العراق والكويت -  ٣٢    
  

(اجللســـة ١٩٩٦آذار/مـــارس  ١٩املقـــرر املـــؤرخ   
  ): بيان من الرئيس٣٦٤٢

ارس آذار/مـــــ ١٩، املعقـــــودة يف ٣٦٤٢يف اجللســـــة   
ــه      ١٩٩٦ ــل إليــ ــد مت التوصــ ــان قــ ــذي كــ ــاهم الــ ــا للتفــ وفقــ

مشاورات اجمللـس السـابقة، أدرج اجمللـس يف جـدول أعمالـه       يف
. مث وجـه الـرئيس   “احلالة بـني العـراق والكويـت   ”البند املعنون 

آذار/مـــارس  ٩(بوتســـوانا) انتبـــاه اجمللـــس إىل رســـالة مؤرخـــة  
تنفيــذي موجهــة إىل رئــيس جملــس األمــن مــن الــرئيس ال ١٩٩٦

ــال     ــام عمــــ ــني العــــ ــأها األمــــ ــيت أنشــــ ــة الــــ ــة اخلاصــــ   للجنــــ
؛ )١()١٩٩١( ٦٨٧من قرار جملس األمـن  ‘ ١’ (ب) ٩بالفقرة 

ــارس  ١٢ورســالة مؤرخــة   ــة مــن  ١٩٩٦آذار/م ــيس  موجه رئ
اجمللس إىل الرئيس التنفيـذي للجنـة اخلاصـة الـيت أنشـأها األمـني       

 ٦٨٧مــن قـرار جملـس األمــن   ‘ ١’(ب)  ٩العـام عمـال بـالفقرة    
ــومي  )٢()١٩٩١( ــداث يـــــــ ــان بأحـــــــ ــا تتعلقـــــــ ، وكلتامهـــــــ
ــق      ٩ و ٨ ــراق وصــول فري ــذين أخــّر فيهمــا الع آذار/مــارس الل

إىل مرفـق نـووي. ووجـه الـرئيس      )٣(تفتيشٍ تابع للجنـة اخلاصـة  
 ١٩٩٦آذار/مـارس   ١٧انتباه اجمللـس أيضـا إىل رسـالة مؤرخـة     

حييــل هبــا  )٤(موجهــة إىل رئــيس جملــس األمــن مــن ممثــل العــراق  
رسالة حتمل التاريخ ذاتـه موجهـة مـن نائـب رئـيس جملـس        نص

  .وزراء العراق إىل رئيس اجمللس
__________ 

  )١(  S/1996/182.  
  )٢(  S/1996/183.  
اللجنـة اخلاصـة الـيت أنشـأها     ألغراض هذا الفصـل، سُيشـار إىل     )٣(  

مـن قـرار جملـس األمـن     ‘ ١’ (ب) ٩األمني العام عمال بـالفقرة  
  .“اللجنة اخلاصة”) بعبارة ١٩٩١( ٦٨٧

رسالة بشأن عمليات التفتيش اليت قام هبا فريـق التفتـيش التـابع      )٤(  
 ١٩٩٦آذار/مــارس  ١٧إىل  ٧للجنــة اخلاصــة يف الفتــرة مــن    

)S/1996/204.(  

ــرئيس بالبيــــان التــــايل     ــها، أدىل الــ ــة نفســ ويف اجللســ
  :)٥(اجمللس  سمبا

ــة الــوارد وصــفها       ــالغ القلــق أن احلادث الحــظ جملــس األمــن بب
املوجهــة إىل رئــيس جملــس   ١٩٩٦آذار/مــارس  ٩الرســالة املؤرخــة   يف
ن من الرئيس التنفيذي للجنة اخلاصة واحلادثة األخرى الـيت وقعـت   األم
حني مل ُيسمح، مرة أخرى، لفريـق تفتـيش    ١٩٩٦آذار/مارس  ١١يف 

بالدخول فور، ودون قيد أو شرط إىل موقع عينته اللجنة مبوجب قـرار  
) قد أعقبتهما حادثتان أخريـان مـن نفـس النـوع     ١٩٩١( ٦٨٧اجمللس 

. ويف كـــل هـــذه احلـــاالت   ١٩٩٦ار/مـــارس آذ ١٥و  ١٤وقعتـــا يف 
  ٌيسمح بالدخول إال يف أعقاب تأخريات غري مقبولة.  مل

مـه التـام للجنـة اخلاصـة يف إجـراء      عويؤكد اجمللس مـن جديـد د    
  عمليات التفتيش اليت تقوم هبا وغري ذلك من املهام اليت أناطها هبا اجمللس.

ر/مـارس  آذا ١٧وحييط جملس األمـن علمـا بالرسـالة املؤرخـة       
املوجهة إىل رئيسه من نائب رئيس جملـس وزراء العـراق. وهـو     ١٩٩٦

مــن الفــرع ‘ ١’(ب)  ٩مطالــب، مبوجــب الفقــرة  قُيشــري إىل أن العــرا
بـإجراء أعمـال   ’) بأن ُيسمح ١٩٩١( ٦٨٧جيم من قرار جملس األمن 

تفتيش يف املوقع على قدرات العراق البيولوجية والكيميائيـة ومـا يتعلـق    
لقذائف، استنادا إىل تصرحيات العراق ومـا تعينـه اللجنـة اخلاصـة     منها با

)، طالـب  ١٩٩١( ٧٠٧ومبوجـب القـرار   ‘. نفسها من املواقع اإلضافية
ـــ    ــة   ’اجمللــس أيضــا العــراق صــراحة ب ــة اخلاصــة والوكال أن ُيســمح للجن

الدوليـــة للطاقـــة الذريـــة وأفرقتـــهما التفتيشـــية بالوصـــول الفـــوري غـــري 
يــد إىل أي وإىل كافــة املنــاطق واملنشــآت واملعــدات  املشــروط وغــري املق

وقد تأكـد ذلـك   ‘. والسجالت ووسائل ا لنقل اليت يرغبون يف تفتيشها
االلتزام مرة أخرى يف خطة اللجنة املتعلقة بالرصد والتحقـق املسـتمرين   

). ويف هـذا السـياق،   ١٩٩١( ٧١٥اليت وافـق عليهـا اجمللـس يف القـرار     
تني الــواردتني مــن األمــني العــام واملــؤرختني     يشــري اجمللــس إىل املــذكر  

  .١٩٩٣كانون األول/ديسمرب  ١متوز/يوليه و  ٢١
ويــرى اجمللــس أن تــأخري العــراق يف الســماح لفريــق التفتــيش     

الذي زار العراق مؤخرا بدخول املواقع املعنيـة ُيشـكل انتـهاكا واضـحا     
ــرارات      ــام القــ ــراق ألحكــ ــب العــ ــن جانــ  ٧٠٧) و ١٩٩١( ٦٨٧مــ

). ويطالــب اجمللــس حكومـــة العــراق بـــأن    ١٩٩١( ٧١٥و ) ١٩٩١(
تســمح ألفرقــة التفتــيش التابعــة للجنــة اخلاصــة بالوصــول الفــوري، غــري 
املشــروط وغــري املقيــد، إىل مجيــع املواقــع الــيت تعينــها اللجنــة بغــرض         

  تفتيشها وفقا لقرارات اجمللس ذات الصلة.
  __________ 

  )٥(  S/PRST/1996/11.  
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(اجللســـة ١٩٩٦آذار/مـــارس  ٢٧املقـــرر املـــؤرخ   
  )١٩٩٦(١٠٥١لقرار ): ا٣٦٤٤

ــة     ــالة مؤرخـ ــمرب   ٧برسـ ــانون األول/ديسـ  ١٩٩٥كـ
رئـيس جلنـة جملـس     أحـال ، )٦(موجهـة إىل رئـيس جملـس األمـن    

) بشأن احلالـة بـني   ١٩٩٠( ٦٦١األمن املنشأة مبوجب القرار 
ــر   ــت تقري ــراق والكوي ــة اخلاصــة     االع ــع اللجن ــة م ــه اللجن أعدت

ومشـل أحكـام آليـة     الذريـة  ةواملدير العام للوكالة الدولية للطاق
ــرة     ــواردات مبوجــب الفق ــرار   ٧رصــد الصــادرات وال ــن الق م

ــالتقرير أيضــا نــص رســالة مؤرخــة    ١٩٩١( ٧١٥ ). وأُرفــق ب
ــه  ١٧ ــة     ١٩٩٥متوز/يولي ــذي للجن ــرئيس التنفي ــن ال وردت م

اخلاصـة وتــبني املبـادئ العامــة الـيت ســتتبع يف تنفيـذ آليــة رصــد     
ئـــيس اللجنـــة يف العـــراق. وأعـــرب رالصـــادرات والـــواردات 

ــن ــرارا بشــأن       ع ــب ق ــت قري ــس يف وق ــه يف أن يتخــذ اجملل أمل
التقرير املذكور حبيث ميكن إجراء االستعدادات الالزمـة علـى   

   لتنفيذ اآللية.الصعيد الوطين
آذار/مــــارس  ٢٧، املعقــــودة يف ٣٦٤٤ويف اجللســــة   
ــه      ١٩٩٦ ــل إليــ ــد مت التوصــ ــان قــ ــذي كــ ــاهم الــ ــا للتفــ وفقــ

قة، أدرج اجمللـس يف جـدول أعمالـه    مشاورات اجمللـس السـاب   يف
والرسـالة السـالفة    “)١٩٩١( ٧١٥تنفيذ القرار ”البند املعنون 

 مشروع قرار مقدم منالذكر. مث وجه الرئيس انتباه اجمللس إىل 
  .)٧(أملانيا وإيطاليا وفرنسا واململكة املتحدة والواليات املتحدة

ــل إيط    ــل إجــراء التصــويت، فأكــد    وحتــدث ممث ــا قب الي
مضمون مشـروع القـرار فـين أساسـا إال أن التعـاون الـذي        أن

ه مــن أجـل تنفيــذه الصــحيح ســيكون  يسـتطيع العــراق أن يبديــ 
  .)٨(أثر إجيايب على صورته يف نظر الرأي العام العاملي  له

__________ 

  )٦(   S/1995/1017.  
  )٧(   S/1996/221.  
  )٨(   S/PV.3644 ٢، الصفحة.  

ــا إن اجمللــس ســيقر اآلليــة وســيعطيها      وقــال ممثــل أملاني
ــاق      ــا الفصــل الســابع مــن امليث ــنص عليه ــيت ي ــة ال ــوة امللزم . الق

ــع إســاءة اســتعمال األصــناف املســتوردة     ــة إىل من وترمــي اآللي
قانونــا إىل العــراق يف األغــراض غــري املشــروعة إلنتــاج أســلحة 

اهلــدف االلتزامــات  ذلــكحمظــورة أو احلصــول عليهــا. ويــربر  
  .)٩(اجلديدة املفروضة على العراق ودول أخرى

ــل مصــر     ــواردة     وشــّدد ممث ــى أال متــس األحكــام ال عل
القرار بسيادة العراق وسالمته اإلقليميـة. وأضـاف   مشروع  يف

من مشـروع القـرار ينبغـي أال حتـول دون      ٥أن أحكام الفقرة 
ــه املشــروع يف أن يســتورد أو أن يصــدر،     ممارســة العــراق حق
لألغراض غري احملظـورة، املـواد أو التكنولوجيـا الالزمـة لتعزيـز      

ليـة اجلديـدة   ن إنشاء اآلوقال إتنميته االقتصادية واالجتماعية. 
الفكرة يف حد ذاهتا تشـكل   إال أنيشكل دعما للنظام القائم، 

ســابقة جديــدة يف عمــل اجمللــس حيــث مل ُتعــني حــدود زمنيــة   
لسـريان اآلليـة اجلديــدة ممـا يســبب قلقـا لــدى الوفـد املصــري.      

مبقتضـى مشـروع القـرار كمـا تـنص       اليت ُتنشأوذكر أن اآللية 
س أو تعرقـل سـريان االتفاقـات    منه جيب أال مت ٣عليها الفقرة 

أو النظم احلاليـة أو الـيت يـتم التوصـل إليهـا يف املسـتقبل بشـأن        
 ذلــكعــدم االنتشــار علــى الصــعيدين الــدويل واإلقليمــي. ويف  

الســياق، أكــد املمثــل جمــددا أن تلــك اإلشــارة تنصــرف إىل       
 ٦٨٧مــــن القــــرار  ١٤الترتيبــــات املشــــار إليهــــا يف الفقــــرة  

الـيت يتخـذها    تاحة على أن اإلجـراءا ) اليت تنص صر١٩٩١(
ــدمار      ــدمري أســلحة ال العــراق مبقتضــى ذلــك القــرار يف جمــال ت
الشامل تعد خطوة حنو هدف إنشاء منطقة خاليـة مـن أسـلحة    

  .)١٠(الدمار الشامل يف الشرق األوسط
للمفهــوم القائــل  تأييــدهوأعــرب ممثــل إندونيســيا عــن   

للتـــرخيص بـــأن آليـــة الصـــادرات والـــواردات ليســـت نظامـــا  
__________ 

  .٣املرجع نفسه، الصفحة    )٩(  
  .٤املرجع نفسه، الصفحة    )١٠(  
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 تنــــتقص مــــن حــــق العــــراق املشــــروع الــــدويل، وينبغــــي أال
ــة ألغــراض     يف ــا الالزم ــواد والتكنولوجي اســترياد أو تصــدير امل

غــــري حمظــــورة مــــن أجــــل النــــهوض بتنميتــــه االقتصــــادية       
واالجتماعية. وأكد أيضـا أنـه ينبغـي بـذل كـل جهـد لضـمان        

جي دون املسـاس بعمـل   تطبيق أحكام اآلليـة علـى أسـاس منـه    
النظم احلالية أو املستقبلية اخلاصة بعـدم االنتشـار    تفاقات أواال

مي. كذلك أكد أن اآلليـة ينبغـي   على الصعيد الدويل أو اإلقلي
تكون مرنة مبا يكفي للتكيف مع الظروف املتغرية، وشـدد   أن

أُنيطـــت بـــاجمللس، وفقـــا ملـــا ورد  علـــى جســـامة املهمـــة الـــيت  
اآلليـة   لـة يف اسـتعراض  واملتمثمن مشروع القرار،  ٩الفقرة  يف

يف ضوء الظروف املتغرية وتعديلها إذا اقتضى األمر ذلـك بعـد   
  .)١١(إجراء مشاورات مناسبة مع الدول املعنية

 ،ويف اجللسة نفسها، طُرح مشروع القـرار للتصـويت    
ــرار    ــفه القــــ ــاع بوصــــ ــد باإلمجــــ )، ١٩٩٦( ١٠٥١واعُتمــــ

  نصه:يلي   ما  يفو
  إن جملس األمن،  
نيسـان/   ٣) املؤرخ ١٩٩١( ٦٨٧قراره  إذ يؤكد من جديد  

) ١٩٩١( ٧٠٧، وخباصـــة الفـــرع جـــيم منـــه، وقـــراراه ١٩٩١أبريـــل 
) املـــؤرخ ١٩٩١( ٧١٥، وقـــراره ١٩٩١آب/أغســـطس  ١٥املـــؤرخ 

، وخطط الرصد والتحقق املسـتمرين  ١٩٩١تشرين األول/أكتوبر  ١١
  املوافق عليها مبوجبه،

ــرة   وإذ يشــري   ــوارد يف الفق ــ ٧إىل الطلــب ال ــراره م  ٧١٥ن ق
 ٦٦١) واملوجه إىل جلنـة جملـس األمـن املنشـأة مبوجـب القـرار       ١٩٩١(
) واللجنة اخلاصة واملدير العـام للوكالـة الدوليـة للطاقـة الذريـة      ١٩٩٠(

بالتعــاون يف وضــع آليــة لرصــد أي مبيعــات أو إمــدادات توفرهــا بلــدان  
م أخــرى يف املســتقبل للعــراق مــن األصــناف املتصــلة بتنفيــذ الفــرع جــي  

ــن ) والقــرارات األخــرى ذات الصــلة، مبــا يف    ١٩٩١( ٦٨٧القــرار  م
  ) واخلطط املوافق عليها مبوجبه،١٩٩١( ٧١٥ذلك القرار 

ــر    ــد نظـ ــة   وقـ ــالة املؤرخـ ــمرب   ٧يف الرسـ ــانون األول/ديسـ كـ
املوجهــة إىل رئــيس جملــس األمــن مــن رئــيس اللجنــة املنشــأة         ١٩٩٥

األول هبـا األحكـام    )، اليت يتضمن املرفق١٩٩٠( ٦٦١مبوجب القرار 
__________ 

  .٥ و ٤املرجع نفسه، الصفحتان    )١١(  

املتصـــلة بإنشـــاء آليـــة رصـــد لرصـــد الصـــادرات والـــواردات مبوجـــب   
  )،١٩٩١( ٧١٥من القرار  ٧  الفقرة

بأن آلية رصد الصادرات والـواردات جـزء ال يتجـزأ     وإذ يقر  
من الرصد والتحقق املستمرين من ِقَبل اللجنة اخلاصة والوكالـة الدوليـة   

  للطاقة الذرية،
ة رصـد الصـادرات والـواردات ليسـت نظامـا      أن آلي وإذ يدرك  

إلصدار التراخيص الدولية، بل لإلبالغ الفوري من الدول اليت توجد هبـا  
شركات تزمع إرسال مبيعات أو إمدادات إىل العراق من املواد املشـمولة  
خبطط الرصد والتحقق املستمرين، وأن تلك اآللية لن حتول دون ممارسـة  

يســتورد أو يصـدر لألغــراض غــري احملظــورة  العـراق حقــه املشــروع يف أن  
  املواد والتكنولوجيات الالزمة لتعزيز تنميته االقتصادية واالجتماعية،

  مبوجب الفصل السابع من ميثاق األمم املتحدة، وإذ يتصرف  
) ١٩٩١( ٦٨٧، عمــــال بأحكــــام قراريــــه يوافــــق  - ١  

ــادرات   ١٩٩١( ٧١٥ و ــة رصـــد الصـ ــة بآليـ ــام اخلاصـ )، علـــى األحكـ
ردات الــواردة يف ا ملرفــق األول بالرســالة الســابقة الــذكر املؤرخــة والــوا
  ، وذلك رهنا بأحكام هذا القرار؛١٩٩٥كانون األول/ديسمرب  ٧

على املبادئ العامة اليت سـتتبع يف تنفيـذ    يوافق أيضا  - ٢  
واملوجهـة إىل   ١٩٩٥متوز/يوليه  ١٧اآللية والواردة يف الرسالة املؤرخة 

ــة جملـــس األ  ــيس جلنـ ــرار   رئـ ــأة مبوجـــب القـ ــن املنشـ ) ١٩٩٠( ٦٦١مـ
  الرئيس التنفيذي للجنة اخلاصة؛  من

أن اآلليــة املوافــق عليهــا مبوجــب هــذا القــرار   يؤكــد  - ٣  
متس ولن تعرقل سريان االتفاقات أو النظم احلاليـة أو املقبلـة اخلاصـة     ال

ــي      ــدويل أو اإلقليمـ ــعيد الـ ــى الصـ ــة علـ ــلحة النوويـ ــار األسـ ــدم انتشـ بعـ
ــا ــك يف مبــ ــرار    ذلــ ــا يف القــ ــار إليهــ ــات املشــ )، ١٩٩١( ٦٨٧الترتيبــ
  هذه االتفاقات أو النظم لن تعرقل عمل اآللية؛  أن كما

علــى أن تظــل الطلبــات الــيت تقــدم مــن دول   يؤكــد  - ٤  
أخـــرى بشـــأن إرســـال مبيعـــات إىل العـــراق، أو الطلبـــات الـــيت تقـــدم   

اآلليـة،  العراق بشأن استرياد أي مواد أو تكنولوجيات تنطبق عليها  من
ــرار    ــة املنشــأة مبوجــب الق ــا  ١٩٩٠( ٦٦١توجــه إىل اللجن ) للبــت فيه

مــن اآلليــة، إىل أن يقــرر اجمللــس   ٤ِقَبــل تلــك اللجنــة وفقــا للفقــرة   مــن
  خالل ذلك مبوجب قراراته ذات الصلة؛

مـــن هـــذا  ٧و  ٤، رهنـــا بأحكـــام الفقـــرتني يقـــرر  - ٥  
  القرار، أن تقوم مجيع الدول مبا يلي:

ل إىل الوحـدة املشـتركة الـيت تشـكلها اللجنـة      أن حتي  (أ)  
 ١٦اخلاصة واملدير العام للوكالة الدولية للطاقـة الذريـة مبوجـب الفقـرة     

مــن اآلليــة اإلخطــارات، مشــفوعة بالبيانــات الــواردة مــن املصــدرين        
احملتملني، ومجيـع املعلومـات األخـرى ذات الصـلة عنـدما تكـون متاحـة        

ة، فيمـا يتعلـق بـالبيع أو اإلمـداد املعتـزم      للدولة، وفقا للمطلوب يف اآلليـ 
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القيام به من أراضيها ألي مـواد أو تكنولوجيـات ختضـع هلـذا اإلخطـار      
  من اآللية؛ ٢٨و  ٢٧و  ٢٥و  ٢٤و  ١٣و  ١١و  ٩وفقا للفقرات 

ــرات     (ب)   ــا للفقـــ ــتركة، وفقـــ ــدة املشـــ ــغ الوحـــ أن تبلـــ
يها من اآللية، بأي معلومات تتـوافر لـد   ٢٨و  ٢٧و  ٢٥و  ٢٤ و ١٣
تتلقاها من املوردين يف أراضيها عن أي حماوالت للتهرب مـن اآلليـة    أو

أو لتزويد العراق مبـواد حمظـورة عليـه مبوجـب خطـط الرصـد والتحقـق        
)، ١٩٩١( ٧١٥املســـــــتمرين املوافـــــــق عليهـــــــا مبوجـــــــب القـــــــرار 

احلاالت اليت مل يتبع فيها العراق إجـراءات االسـتثناءات اخلاصـة     عن أو
  من اآللية؛ ٢٥و  ٢٤فقرتني احملددة يف ال
ــرر  - ٦   ــة مبوجــــب    يقــ ــارات املطلوبــ ــدم اإلخطــ أن تقــ
أعــاله إىل الوحــدة املشــتركة مــن العــراق، فيمــا يتعلــق جبميــع   ٥ الفقــرة

مــن اآلليــة، اعتبــارا  ١٢املــواد والتكنولوجيــات املشــار إليهــا يف الفقــرة  
كالـة الدوليـة   التاريخ املتفق عليه بني اللجنة اخلاصة واملدير العـام للو  من

للطاقة الذرية والعراق، وعلى أي حال يف موعد ال يتجاوز سـتني يومـا   
  بعد اختاذ هذا القرار؛

ــرر  - ٧   ــة مبوجــــب    يقــ ــارات املطلوبــ ــدم اإلخطــ أن تقــ
أعاله إىل الوحدة املشتركة مـن مجيـع الـدول األخـرى اعتبـارا       ٥ الفقرة

ــة ا     ــام للوكال ــدير الع ــاريخ تقــدمي األمــني العــام وامل ــة  مــن ت ــة للطاق لدولي
ــدول األخــرى املهتمــة       ــة، بعــد تشــاورمها مــع أعضــاء اجمللــس وال الذري
بــاألمر، تقــديرا إىل اجمللـــس يشــريان فيـــه إىل ارتياحهمــا إزاء اســـتعداد     

  الدول لتنفيذ اآللية بشكل فعال؛
ــرر  - ٨   ــن خــالل      يق ــدم م ــيت تق ــات ال ــل املعلوم أن تعام

ا علــى اللجنــة اخلاصــة  اآلليــة علــى أهنــا معلومــات ســرية يقتصــر تــداوهل  
والوكالة الدولية للطاقـة الذريـة، بالقـدر الـذي يتمشـى مـع مسـؤوليات        

) وغـريه مـن القـرارات ذات    ١٩٩١( ٧١٥كل منـهما مبوجـب القـرار    
الصلة وخطط الرصد والتحقق املستمرين املوافق عليهـا مبوجـب القـرار    

  )؛١٩٩١( ٧١٥
الوقت  أن اجمللس، إذا ثبت من التجربة مبروريؤكد   - ٩  

لزوم ذلك أو إذا اقتضته تكنولوجيات جديـدة، سـيكون علـى اسـتعداد     
الستعراض اآللية من أجل حتديد ما إذا كان يلزم إدخـال أي تغـيريات،   
وأن مرفقات خطط الرصد والتحقـق املسـتمرين املوافـق عليهـا مبوجـب      

ــرار  ــات الواجــب    ١٩٩١( ٧١٥الق ــواد والتكنولوجي ــيت حتــدد امل )، وال
ها مبوجب اآللية، جيوز أن تعدل وفقا للخطط، وذلـك بعـد   اإلخطار عن

إجراء املشاورات املناسبة مع الدول املهتمة باألمر، وكما هو منصـوص  
  عليه يف اخلطط، بعد إخطار اجمللس؛

 ٦٦١أن تقـوم اللجنـة املنشـأة مبوجـب القـرار       يقرر  - ١٠  
ة، إىل أن ) واللجنة اخلاصة باملهام املوكولة إليهما مبوجب اآلليـ ١٩٩٠(

  يقرر اجمللس خالف ذلك؛

إىل املدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية  يطلب  - ١١  
أن يقوم، مبساعدة وتعـاون اللجنـة اخلاصـة، بتنفيـذ املهـام املوكولـة إليـه        

  مبوجب اآللية؛
من مجيع الدول واملنظمـات الدوليـة التعـاون     يطلب  - ١٢  

) واللجنـة اخلاصـة   ١٩٩٠( ٦٦١ار متاما مع اللجنة املنشأة مبوجب القر
واملــدير العــام للوكالــة الدوليــة للطاقــة الذريــة يف تنفيــذ مهــامهم املتصــلة 

  باآللية، مبا يف ذلك توفري املعلومات اليت قد يطلبوهنا تنفيذا لآللية؛
مجيـــع الـــدول أن تتخـــذ، يف أقـــرب    مـــن   يطلـــب  - ١٣  

راءاهتـا الوطنيـة   ممكن، اإلجراءات اليت قـد يلـزم اختاذهـا طبقـا إلج     وقت
  لتنفيذ اآللية؛

أن جيـــري تزويـــد مجيـــع الـــدول، يف موعـــد      يقـــرر  - ١٤  
يتجـاوز مخســة وأربعـني يومــا بعـد اختــاذ هـذا القــرار، مـن قبــل اللجنــة       ال

اخلاصة واملدير العام للوكالـة الدوليـة للطاقـة الذريـة، باملعلومـات الالزمـة       
  ل تنفيذ أحكام اآللية؛لوضع الترتيبات التحضريية على الصعيد الوطين قب

بأن يفي العراق، دون قيد أو شرط، جبميـع   يطالب  - ١٥  
التزاماته املقررة مبوجـب اآلليـة املوافـق عليهـا مبوجـب هـذا القـرار، وأن        
يتعــاون متامــا مــع اللجنــة اخلاصــة واملــدير العــام للوكالــة الدوليــة للطاقــة  

آللية بالوسائل الـيت  الذرية يف تنفيذ مهامها املقررة مبوجب هذا القرار وا
  حيدداهنا وفقا لواليتيهما الصادرتني من اجمللس؛

أن يــدمج االحتياجــات الدوريــة مــن التقــارير   يقــرر  - ١٦  
) ١٩٩١( ٧١٥) و ١٩٩١( ٦٩٩املرحليــة املطلوبــة مبوجــب قراريــه    

ومبوجب هذا القرار، وأن يطلب إىل األمني العام واملدير العـام للوكالـة   
رية أن يقدما هـذه التقـارير املرحليـة املدجمـة كـل سـتة       الدولية للطاقة الذ

  ؛١٩٩٦نيسان/أبريل  ١١أشهر إىل اجمللس، بدءا من 
  إبقاء املسألة قيد النظر. يقرر  - ١٧  

  
وحتدث ممثل الواليات املتحدة بعـد التصـويت، فأكـد      

جمددا أنه رغم كـون القـرار، وهـو خطـوة فنيـة حمضـة، شـرطا        
ب رفـع  اخلطوة الوحيدة اليت سـتقرِّ مسبقا لرفع اجلزاءات، فإن 
ــاون    اجلــزاءات هــي أن يتخــذ ا  ــدا مــن التع ــا جدي ــراق موقف لع

الوكالــة الدوليــة للطاقــة الذريــة واللجنــة اخلاصــة واجمللــس   مــع
  .)١٢(للوفاء بكل التزاماته

__________ 

  .٦املرجع نفسه، الصفحة    )١٢(  
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وقال ممثل فرنسا إن القـرار يـوفر أداة أساسـية للرصـد       
تخدام طويــل األجــل للســلع والتكنولوجيــات الصــاحلة لالســ     

  .)١٣(الثنائي يف العراق، مبجرد رفع نظام اجلزاءات احلايل
وأكد ممثل اململكة املتحدة أن مهلة الستني يوما احملددة   

  .)١٤(للعراق لتنفيذ تلك اآللية جيب أن حتترم احتراما صارما
املهـم   وذكر ممثل االحتاد الروسي أن بلده يعتقد أنه من  

ــتم وضــع واســتكمال النظــام واإلجــ    ــع  أن ي ــتعلقني بتجمي راء امل
اإلخطارات وإحالتها عالوة علـى الضـمانات الكفيلـة باحلفـاظ     
ــى     ــار؛ والــــنص علــ ــة اإلخطــ ــارة يف عمليــ ــرية التجــ علــــى ســ
اختصاصــات األجهــزة الرئيســية العاملــة يف إطــار النظــام وســبل  
التفاعــل فيمــا بينــها؛ وإجــراءات اســتعراض اآلليــة والســجالت. 

ده لديها تساؤالت جادة بشـأن  وقال املمثل أيضا إن حكومة بل
ــا يتعلـــق باخلالفـــات احملتملـــة بـــني    ٢٩الفقـــرة  مـــن اآلليـــة فيمـ

املـــوردين واللجنـــة اخلاصـــة. فهنـــاك حاجـــة إىل تفـــادي نشـــوء 
  .)١٥(حاالت ميكن أن تصبح فيها اآللية مرتعا للمعاير املزدوجة

  
(اجللســة ١٩٩٦حزيران/يونيــه  ١٢املقــرر املــؤرخ   

  )١٩٩٦(١٠٦٠): القرار ٣٦٧٢
ــة    ــودة يف ٣٦٧٢يف اجللسـ ــه  ١٢، املعقـ حزيران/يونيـ
كــــان قــــد مت التوصــــل إليــــه  وفقــــا للتفــــاهم الــــذي  ١٩٩٦

ــاه     اجملمشــاورات  يف ــرئيس (مصــر) انتب لــس الســابقة، وجــه ال
اجمللس إىل مشروع قرار مقدم من اململكة املتحـدة والواليـات   

. مث وجه انتباه اجمللـس إىل عـدة تنقيحـات أُدخلـت     )١٦(املتحدة
  على نص مشروع القرار.

__________ 

  .٦املرجع نفسه، الصفحة    )١٣(  
  .٦املرجع نفسه، الصفحة    )١٤(  
  .٧املرجع نفسه، الصفحة    )١٥(  
  )١٦(   S/1996/426.  

عـن انزعـاجهم    فـأعربوا  ،وتكلم مجيع أعضـاء اجمللـس    
حزيران/يونيــــه حــــني ُمنــــع  ١٢ و ١١إزاء أحــــداث يــــومي 

املفتشون من دخول املواقع الـيت حـددهتا اللجنـة، ودعـا بعـض      
املتكلمني العراق إىل التعاون التـام مـع اللجنـة اخلاصـة والوفـاء      

  .)١٧(ارات سابقة جمللس األمنجبميع التزاماته الناشئة عن قر
وتكلــم ممثــل االحتــاد الروســي قبــل التصــويت فــأعرب   

ــي   ــع فريــق تفت ــة اخلاصــة ألول مــرة   عــن أســفه ملن ــابع للجن ش ت
دخول مواقع أراد تفتيشها وذلك انتهاكا لقـرارات جملـس    من

ــة جيــب أال  تلــكاألمــن، وأكــد أن مثــل   وقــال تكــرر. تاحلادث
متكنــوا مــن مقاومــة إغــراء  ن أعضــاء اجمللــسالوقــت نفســه إ يف

  .)١٨(استخدام لغة التهديد واألخذ بنهج يستند إىل القوة
وذكــر ممثــل الصــني أن بلــده يــرى ضــرورة أن حتظــى    

الشــواغل األمنيــة املعقولــة واملشــروعة للعــراق بوصــفه دولــة       
ســيادة بــاحترام مجيــع األطــراف، وضــرورة تنفيــذ القــرار   ذات
ــذا شــامال واحلفــاظ  ١٩٩١( ٦٨٧ علــى ســيادة العــراق  ) تنفي

  .)١٩(وسالمته اإلقليمية واستقالله السياسي
يف أنـــه وأكـــد ممثـــل اململكـــة املتحـــدة أنـــه ال جـــدال    

 غـري املقبـول أن يعلـن العـراق أن هنـاك منشـآت أو مواقـع        من
حت اللجنــة اخلاصــة للعــراق أهنــا . وقــد أوضــتفتيشــها حمظــور

تعطـي  تزال غري مقتنعة بأن املعلومـات الـيت حصـلت عليهـا      ال
صــورة كاملــة عــن بــرامج أســلحة الــدمار الشــامل يف العــراق. 
وأضــاف املمثــل أنــه مــن الواضــح أيضــا أن العــراق يواصــل        
حجــب املعلومــات. وأكــد أن اللجنــة اخلاصــة ال خيــار لــديها  
بناء على ذلك إال أن تواصل أعمـال التفتـيش االقتحاميـة دون    

__________ 

  )١٧(   S/PV.3672 ــفحة ــا)؛ ٣: الصـــــ ــفحتان و(إيطاليـــــ  ٦ و ٥الصـــــ
 ٨ و ٧الصــفحتان و(شــيلي)؛  ٦الصــفحة و(مجهوريــة كوريــا)؛ 

  (مصر). ٩ و ٨الصفحتان و(بوتسوانا)؛  ٨الصفحة و(فرنسا)؛ 
  .٢املرجع نفسه، الصفحة    )١٨(  
  .٤املرجع نفسه، الصفحة    )١٩(  
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ر إخطـــار مســـبق وهـــي األعمـــال الـــيت تقـــع بالكامـــل يف إطـــا
  .)٢٠(واليتها

وأكــد ممثــل أملانيــا أن األحــداث األخــرية علــى درجــة    
ة العراقيــة حتــاول أن حتــدد فئــة  عاليــة مــن اخلطــورة ألن القيــاد 

املواقــع ُتســتثىن مــن أي تفتــيش. وأشــار إىل أن ادعــاءات    مــن
ــيادته واســـتقالله يتعرضـــان للمســـاس نتيجـــة    العـــراق بـــأن سـ

خلاصـة ادعـاءات باطلـة    ألعمال التفتيش اليت تقوم هبـا اللجنـة ا  
)، مبا يف ١٩٩١( ٦٨٧بشكل واضح. فقد قبل العراق القرار 

  .)٢١(القرار باللجنة اخلاصة ذلكذلك الدور الذي أناطه 
 ،ويف اجللسة نفسها، طُرح مشروع القـرار للتصـويت    

ــرار    ــفه القــــ ــاع بوصــــ ــد باإلمجــــ )، ١٩٩٦( ١٠٦٠واعُتمــــ
  :يلي نصه  ما  يفو

  إن جملس األمن،  
ــابقة ذات الصـــلة، وخاصـــة   ىلإ إذ يشـــري   مجيـــع قراراتـــه السـ

ــرارات  ــؤر١٩٩١( ٦٨٧القـ ــان/أبريل  ٣ خ) املـ  ٧٠٧، و ١٩٩١نيسـ
ــؤرخ ١٩٩١( ) ١٩٩١( ٧١٥، و ١٩٩١آب/أغســـــــطس  ١٥) املـــــ

  ،١٩٩١تشرين األول/أكتوبر  ١١املؤرخ 
 ١٩٩٦آذار/مــارس  ٩رســالة املؤرخــة إىل ال وإذ يشــري أيضــا  

لـرئيس التنفيـذي للجنـة اخلاصـة،     املوجهة إىل رئـيس جملـس األمـن مـن ا    
ــة وإىل الر ــالة املؤرخـ ــارس  ١٢سـ ــرئيس  ١٩٩٦آذار/مـ ــة إىل الـ املوجهـ

ــرئيس يف اجللســة       ــه ال ــذي أدىل ب ــان ال ــرئيس، وإىل البي ــذي مــن ال التنفي
، وإىل تقريــــر الــــرئيس ١٩٩٦آذار/ مــــارس  ١٩املعقــــودة يف  ٣٦٤٢

  ،(S/1996/258) ١٩٩٦نيسان/أبريل  ١١التنفيذي املؤرخ 
بسيادة الكويـت  ضاء التزام مجيع الدول األع إذ يكرر تأكيدو  

  ا اإلقليمية واستقالهلما السياسي،والعراق وسالمتهم
، يف هــــذا الســــياق، إىل مــــذكريت األمــــني العــــام وإذ يشــــري  
  ،١٩٩٣كانون األول/ديسمرب  ١متوز/يوليه و  ٢١املؤرختني 
م حمـرز  إىل ما أفاد به رئيس اللجنـة اخلاصـة مـن تقـد     وإذ ينوه  

يف عمل اللجنة اخلاصة حنو إلغاء برامج أسلحة الـدمار الشـامل العراقيـة    
  ومن مشاكل مل حتل بعد،

__________ 

  .٤املرجع نفسه، الصفحة    )٢٠(  
  .٥املرجع نفسه، الصفحة    )٢١(  

ــا يف   وإذ يالحــظ مــع القلــق    ــتني وقعت  ١٢و  ١١احلــادثتني الل
الـــرئيس التنفيـــذي للجنـــة اخلاصـــة  واللـــتني أبلـــغ ١٩٩٦زيران/يونيـــه ح

دون وصـول فريـق   ، عندما حالـت السـلطات العراقيـة    هبما أعضاء اجمللس
  تفتيش تابع للجنة اخلاصة إىل موقعني يف العراق عينتهما اللجنة للتفتيش،

علــى األمهيــة الــيت يوليهــا اجمللــس المتثــال العــراق    وإذ يؤكــد  
 ٧٠٧) و ١٩٩١( ٦٨٧امتثــاال كــامال اللتزاماتــه مبوجــب القــرارات     

ــوري    ١٩٩١( ٧١٥) و ١٩٩١( ــة اخلاصــة الف ) بإتاحــة وصــول اللجن
  شروط وغري املقيد إىل أي موقع ترغب اللجنة يف تفتيشه،وغري امل

على عـدم مقبوليـة أيـة حمـاوالت مـن جانـب        وإذ يؤكد أيضا  
  العراق ملنع الوصول إىل أي موقع من هذه املواقع،

  مبوجب الفصل السابع من ميثاق األمم املتحدة، وإذ يتصرف  
ــتيائه    - ١   ــن اسـ ــرب عـ ــة    يعـ ــلطات العراقيـ ــرفض السـ لـ
الوصـــول إىل املـــوقعني اللـــذين عينتـــهما اللجنـــة اخلاصـــة،      الســـماح ب

ــا ــرارات جملـــس األمـــن    ممـ ــام قـ  ٦٨٧يشـــكل انتـــهاكا واضـــحا ألحكـ
  )؛١٩٩١( ٧١٥) و ١٩٩١( ٧٠٧) و ١٩٩١(

بأن يتعاون العراق تعاونا كـامال مـع اللجنـة     يطالب  - ٢  
اخلاصة وفقا للقرارات ذات الصلة، وبأن تسمح حكومة العراق ألفرقـة  

ش التابعة للجنـة اخلاصـة بالوصـول الفـوري وغـري املشـروط وغـري        التفتي
املقيــد إىل أي أو كــل املنــاطق واملرافــق واملعــدات والســجالت ووســائل 

  النقل اليت قد ترغب يف تفتيشها؛
للجنــة اخلاصــة فيمــا تبذلــه  يعــرب عــن تأييــده التــام  - ٣  

  ؛جهود لضمان تنفيذ واليتها مبوجب قرارات اجمللس ذات الصلة  من
  إبقاء هذه املسألة قيد النظر. يقرر  - ٤  

  
وحتدثت ممثلة الواليات املتحدة بعد التصويت فأكدت   

أن غــزو الكويــت واحتاللــه واحلملــة علــى األكــراد والشــيعة       
واســتعمال العــراق لإلرهــاب هــي كلــها أدلــة واضــحة ال ميكــن 
دحضها على أن هذا النظام ال يزال يشكل خطرا جسيما علـى  

. وأكـدت أن منـع املفتشـني التـابعني للجنـة اخلاصـة       أمن املنطقة
من تفتيش جمموعة برمتها من املواقع املشـتبه فيهـا ميثـل مشـكلة     
جديدة ويبعث على قلق عميق لدى حكومة الواليات املتحدة. 

ــتمرت احلا ــبات أخــــرى   وإذا اســ ــا حــــدث يف مناســ ــة مثلمــ لــ
عـراق  املاضي، فلن يكون أمام اجمللس خيار إال اسـتنتاج أن ال  يف
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 ٦٨٧ينتــهك انتــهاكا جليــا التزاماتــه املترتبــة علــى القــرارات       
  .)٢٢()١٩٩١( ٧١٥ ) و١٩٩١( ٧٠١) و ١٩٩١(
  

(اجللســة ١٩٩٦حزيران/يونيــه  ١٤املقــرر املــؤرخ   
  ): بيان من الرئيس٣٦٧٤

ــة    ــودة يف ٣٦٧٤يف اجللسـ ــه  ١٤، املعقـ حزيران/يونيـ
كــــان قــــد مت التوصــــل إليــــه   وفقــــا للتفــــاهم الــــذي ١٩٩٦

ــان   اجملمشــاورات  يف ــرئيس (مصــر) بالبي لــس الســابقة، أدىل ال
  :)٢٣(التايل باسم اجمللس

ــ   ــس دينيـ ــراره     جملـ ــراق لقـ ــال العـ ــدم امتثـ ــن عـ  ١٠٦٠األمـ
برفضه إتاحة الوصـول إىل   ١٩٩٦/يونيه حزيران ١٢) املؤرخ ١٩٩٦(

. وإن ١٩٩٦/يونيــه حزيران ١٣املواقــع الــيت عينتــها اللجنــة اخلاصــة يف 
د مـن عـدم االمتثـال، إذ يـأيت يف أعقـاب رفـض العـراق        هذا البعد اجلدي

ــول يف  ــة الوصـ ــه حزيران ١٢و  ١١إتاحـ ــوة ١٩٩٦/يونيـ ــرب خطـ ، يعتـ
خطرية إىل الوراء يف تعاونه مع اللجنـة اخلاصـة. ويعتـرب اجمللـس أن هـذه      

ــه     ــهاكا صــرحيا وصــارخا لقرارات ) ١٩٩١( ٦٧٨األحــداث تشــكل انت
  ).١٩٩١( ٧١٥) و ١٩٩١( ٧٠٧  و

لس األمن من جديـد تأييـده الكامـل للجنـة اخلاصـة      ويؤكد جم  
يف إجراء عمليات التفتيش الـيت تضـطلع هبـا واملهـام األخـرى الـيت عهـد        
اجمللس هبا إليها. ويرفض اجمللس احملاوالت اليت يقـوم هبـا العـراق لفـرض     

  شروط على قيام اللجنة اخلاصة بعمليات التفتيش.
االمتثـال لقـرارات   ويطالب جملس األمن العـراق مـرة أخـرى ب     

ــة      ــيش التابع ــة التفت اجمللــس ذات الصــلة، وبصــفة خاصــة الســماح ألفرق
للجنــة اخلاصــة بالوصــول الفــوري غــري املشــروط وغــري املقيــد إىل كافــة  
املنــاطق واملنشــآت واملعــدات والســجالت ووســائل النقــل الــيت ترغــب   

  تفتيشها.  يف
بزيارة ويطلب جملس األمن إىل رئيس اللجنة اخلاصة أن يقوم   

بغداد يف أقرب وقت ممكن بغية تأمني الوصول الفوري، غـري املشـروط   
وغــري املقيــد إىل مجيــع املواقــع الــيت ترغــب اللجنــة اخلاصــة يف تفتيشــها،  
وإجراء حوار تطلعي بشأن املسائل الـيت تـدخل يف إطـار واليـة اللجنـة.      
 ويطلب كذلك إىل الرئيس التنفيذي أن يقدم تقريرا بعـد ذلـك مباشـرة   
إىل اجمللــس عــن نتــائج زيارتــه وعــن أثــر سياســات العــراق علــى واليــة    

  اللجنة اخلاصة وعملها.
__________ 

  .٧املرجع نفسه، الصفحة    )٢٢(  
  )٢٣(   S/PRST/1996/28.  

(اجللسـة  ١٩٩٦آب/أغسـطس   ٢٣املقرر املـؤرخ    
  ): بيان من الرئيس٣٦٩١

ــة    ــودة يف ٣٦٩١يف اجللسـ آب/أغســـطس  ٢٣، املعقـ
كــــان قــــد مت التوصــــل إليــــه  وفقــــا للتفــــاهم الــــذي  ١٩٩٦

ــابقة،اجملمشـــــاورات  يف ــا) لـــــس الســـ ، أدىل الـــــرئيس (أملانيـــ
  :)٢٤(بالبيان التايل باسم اجمللس أعقاب مشاورات،  يف

ــارة الــيت ُيزمــع أن يقــوم هبــا إىل       إن جملــس األمــن، عشــية الزي
بغداد الـرئيس التنفيـذي للجنـة اخلاصـة، يؤكـد مـن جديـد بقـوة تأييـده          
التام للجنة اخلاصة يف اضطالعها بأعمال التفتيش واملهـام األخـرى الـيت    

ســندها إليهــا اجمللــس. ويكــرر اجمللــس تأكيــد األمهيــة الــيت يعلقهــا علــى  أ
امتثال العراق متاما لقرارات اجمللس ذات الصـلة. ويؤكـد اجمللـس الـدور     
اهلام الذي تؤديه أفرقة التفتيش التابعة للجنة اخلاصة، ويطلب مرة ثانيـة  
ــد إىل      ــا ســبل الوصــول الفــوري وغــري املشــروط وغــري املقي ــاح هل  أن ُتت

ومجيــع اجلهــات واملنشــآت واملعــدات والســجالت ووســائل النقــل     أي
اليت ترغب يف تفتيشها، واملسؤولني العـراقيني الـذي ترغـب يف لقـائهم،     

  لكي تضطلع اللجنة اخلاصة بواليتها متاما.
ويف هذا الصدد، ال يزال جملس األمن يشعر بقلـق شـديد إزاء     

ــرار اجمللـــس     ــا لقـ ــراق متامـ ــال العـ ــدم امتثـ ــؤرخ ١٩٩٦( ١٠٦٠عـ ) املـ
ــه حزيران ١٢ ــق    ١٩٩٦/يوني ــيت تتعل ــرارات األخــرى للمجلــس ال والق

باللجنة اخلاصة. ورفض العراق، يف مناسبات متكـررة، إتاحـة الوصـول    
ــة       ــيت رغبــت األفرق ــع ال ــد إىل املواق ــوري وغــري املشــروط وغــري املقي الف

تفتيشها وحماوالت حكومة العـراق فـرض شـروط علـى قيـام اللجنـة        يف
اصــة بــإجراء مقــابالت مــع املســؤولني العــراقيني إمنــا تشــكل انتــهاكا  اخل

 ٧٠٧ ) و١٩٩١( ٦٧٨جســــــيما اللتزاماتــــــه مبوجــــــب القــــــرارات 
). ويشـــري اجمللـــس إىل أن هـــذه التصـــرفات ١٩٩١( ٧١٥ ) و١٩٩١(

هــي األخــرى تعهــدات حكومــة العــراق الــواردة يف بياهنــا املشــترك مــع   
، وهـو حيـث حكومـة    ١٩٩٦يـه  /يونحزيران ٢٢اللجنة اخلاصة املـؤرخ  

العراق على احترام هذه التعهدات. ويذكّر اجمللس حكومة العـراق بـأن   
وحـده الـذي    االمتثال التام اللتزاماهتا مبوجب القرارات ذات الصلة هـو 

سيمكّن الرئيس التنفيذي للجنة اخلاصة مـن تقـدمي تقريـره وفقـا للجـزء      
لنظــر يف أفضــل ). وسيواصــل اجمللــس ا١٩٩١( ٦٨٧جــيم مــن القــرار  

  السبل لكفالة امتثال العراق متاما.
ويطلب جملس األمن إىل الرئيس التنفيذي أن يقدم تقريرا إليـه    

  عن نتائج زيارته.
  __________ 

  )٢٤(   S/PRST/1996/36.  
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ــؤرخ     ــرر املــــ ــمرب   ٣٠املقــــ ــانون األول/ديســــ كــــ
  ): بيان من الرئيس٣٧٢٩(اجللسة ١٩٩٦

 كـــانون األول/ ٣٠، املعقـــودة يف ٣٧٢٩يف اجللســـة   
مت التوصـل إليـه   كـان قـد   للتفـاهم الـذي   وفقا  ١٩٩٦ديسمرب 

لــس الســابقة، أدىل الــرئيس (إيطاليــا) بالبيــان اجمليف مشــاورات 
  :)٢٥(التايل باسم اجمللس

ــة العــراق         ــة اخلاصــة وحكوم ــن أن اللجن ــس األم يالحــظ جمل
اتفقتا من قبل على أن تفقد التدمري االنفرادي للمواد احملظورة جمـال   قد

ــالتحقق مــن  ــة. ويف هــذا   أساســي للتعجيــل ب صــحة التصــرحيات العراقي
الصــدد، يشــجب اجمللــس رفــض العــراق الســماح للجنــة اخلاصــة بإزالــة  

حمرك قذائف من العراق لتحليلها من ِقبل فريـق مـن اخلـرباء     ١٣٠قرابة 
الـدوليني حتــت إشــراف اللجنــة اخلاصـة. ويالحــظ اجمللــس أن مثــل هــذا   

  .التصرف يعقّد من أداء اللجنة اخلاصة لواليتها
ويؤكــد جملــس األمــن جمــددا أن تقــدمي تعليــل كامــل لقــذائف    

كيلــومترا شــرط أساســي لــتمكني  ١٥٠العــراق الــيت يزيــد مــداها علــى 
اللجنة من اإلفادة بأن العراق قد امتثل للشروط الـواردة يف اجلـزء جـيم    

). ويؤيـد اجمللـس متامـا اعتـزام اللجنـة اخلاصـة       ١٩٩١( ٦٨٧من القرار 
ليل شـاملني يف جمـال القـذائف، سـواء بإيفـاد أفرقـة       القيام باستقصاء وحت

  دولية من اخلرباء إىل العراق، أو بفحص املواد املعنية يف اخلارج.
ويــذكّر اجمللــس حكومــة العــراق بالتزامهــا باالمتثــال ألحكــام    

القـــرارات ذات الصـــلة وبضـــرورة التعـــاون التـــام مـــع اللجنـــة اخلاصـــة  
واردة يف اجلــزء جــيم مــن القــرار لتمكينــها مــن اإلفــادة بــأن الشــروط الــ

) قـــد مت الوفـــاء هبـــا. ويف هـــذا الصـــدد، يؤكـــد اجمللـــس ١٩٩١( ٦٨٧
العــراق مطالــب بالســماح للجنــة اخلاصــة بإزالــة حمركــات القــذائف   أن
أراضـيه. ويرحـب اجمللـس بـأي اقتـراح مـن الـدول األعضـاء بوضـع           من

ــا هلــا مــن إجــ      ــة اخلاصــة متكين ــة حتــت تصــرف اللجن راء مرافقهــا الوطني
  التحليل الالزم، مىت رأت اللجنة ضرورة لذلك.

ويؤكد اجمللس جمددا، بقوة، تأييده التام للجنة اخلاصة يف أداء   
واليتــها املقــررة مبوجــب قــرارات اجمللــس ذات الصــلة، ويؤكــد اجمللــس   

اخلاصة علـى النحـو املنصـوص    املتحدة  األممجمددا حق وامتيازات جلنة 
) ١٩٩١( ٦٧٨ات الصـلة، وخاصـة قراراتـه    عليه يف قراراتـه السـابقة ذ  

  ).١٩٩١( ٧١٥) و ١٩٩١( ٧٠٧  و
  __________ 

  )٢٥(   S/PRST/1996/49.  

ــؤرخ     ــرر امل (اجللســة ١٩٩٧نيســان/أبريل  ١٦املق
  ): بيان من الرئيس٣٧٦٨

نيســــان/أبريل  ١٦، املعقــــودة يف ٣٧٦٨يف اجللســــة   
كــــان قــــد مت التوصــــل إليــــه  وفقــــا للتفــــاهم الــــذي  ١٩٩٧

الربتغـال) بالبيـان   لس السابقة، أدىل الـرئيس ( اجملمشاورات  يف
  :)٢٦(التايل باسم اجمللس

نظــر جملــس األمــن يف قضــية طــائرة عراقيــة أقلعــت مــن بغــداد    
/أبريل نيسـان  ٩يف العربيـة السـعودية    اململكـة بالعراق متجهة إىل جدة ب

  وغادرهتا بعد ذلك. ١٩٩٧
وكانــت حكومــة العــراق قــد التمســت، يف رســالة مؤرخــة         

نة جملس األمن املنشأة عمال بالقرار ، إذنا من جل١٩٩٧/فرباير شباط ٣
مليــون دوالر مــن األصــول العراقيــة  ٥٠) بــاإلفراج عــن ١٩٩٠( ٦٦١

والبحــرين واإلمــارات العربيــة الســعودية  اململكــةاجملمــدة احملــتفظ هبــا يف 
العربية املتحدة لتغطية تكاليف احلج، وطلبت موافقـة اللجنـة علـى قيـام     

نقل هـؤالء احلجـاج إىل جـدة خـالل     اخلطوط اجلوية العراقية برحالت ل
  موسم احلج املبارك.

بأهنـا   ١٩٩٧آذار/مـارس   ٣وردت اللجنة يف رسـالة مؤرخـة     
ستكون يف موقف أفضل للنظر يف اإلفراج عن األموال العراقيـة اجملمـدة   
لو قُدم إليها طلب مـن بلـد يكـون مسـتعدا لإلفـراج عـن تلـك األمـوال         

  لتسديد تكاليف احلج.
مة العراقية إىل القيام هبذه الرحلة بالذات دون وعمدت احلكو  

إجراء مشاورات حمددة مع اللجنة. وكـان مـن شـأن إجـراء مشـاورات      
مــن ذلــك القبيــل أن ميكّــن اللجنــة مــن النظــر يف املســألة وحتديــد مــا إذا  

  كانت الرحلة تستوجب موافقة اللجنة مبوجب القرارات ذات الصلة.
عضــاء إىل  التزاماهتــا مبوجــب ويوجــه اجمللــس انتبــاه الــدول األ  
ــرارات  ١٩٩٠( ٦٧٠) و ١٩٩٠( ٦٦١القـــرارين  ــا مـــن القـ ) وغريمهـ

  ذات الصلة.
ويؤكـــد اجمللـــس احترامـــه لواجـــب املســـلمني املتمثـــل يف أداء   

  فريضة احلج.
  
  
  

__________ 

  )٢٦(   S/PRST/1997/21.  
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(اجللســـة ١٩٩٧حزيران/يونيـــه  ٤املقـــرر املـــؤرخ   
  )١٩٩٧( ١١١١): القرار ٣٧٨٦

مـن   ١١ بـالفقرة  عمالو، ١٩٩٧حزيران/يونيه  ٢يف   
ــرار  ــدم  )،١٩٩٥( ٩٨٦الق ــنيق ــام  األم ــن  الع إىل جملــس األم
عن توزيع اإلمدادات اإلنسـانية يف مجيـع أحنـاء العـراق،     تقريرا 

وأعمــال األمانــة العامــة املتعلقــة بتجهيــز الطلبــات املقدمــة إىل   
ــرار      ــن املنشــأة مبوجــب الق ــس األم ــة جمل )، ١٩٩٠( ٦٦١جلن

ء معاينــــة األمــــم املتحــــدة وأنشــــطة مشــــريف الــــنفط ووكــــال
ــم      ــدى األمـ ــراق لـ ــاب العـ ــراهن حلسـ ــز الـ ــتقلني، واملركـ املسـ
املتحدة. وتضمن التقرير، إضافة إىل ذلك، مالحظـات األمـني   

ــنفط املقبوضــة مبوجــب    بشــأالعــام  ــرادات ال ــة إي ن مــدى كفاي
ن قـدرة العـراق   بشـأ القرار لتلبية احتياجات العراق اإلنسـانية و 

ــة    ــات كافي ــى تصــدير كمي ــة   عل ــنفط واملنتجــات النفطي مــن ال
ــون دوالر كــل   ــا ٩٠إلدرار بلي ــال. و)٢٧(يوم ــام   ق ــني الع األم

ــره إ يف ــراره    تقري ــه جملــس األمــن يف ق ــذي أذن ب ــامج ال ن الربن
) ينفرد بني مجيـع عمليـات املسـاعدة اإلنسـانية     ١٩٩٥( ٩٨٦

املتحـــدة بأنـــه يســـتهدف التخفيـــف  الـــيت تضـــطلع هبـــا األمـــم
النامجـة عـن اجلـزاءات املفروضـة علـى      بعض اآلثار السلبية  من

نــه رغــم تغلــب األمانــة قــال أيضــا إالبلــد املتلقــي للمســاعدة. و
العامــة وخمتلــف الوكــاالت املشــتركة يف تنفيــذ الربنــامج علــى   
معظــم املشــكالت الــيت واجهــت مراحــل التنفيــذ األوليــة، فــإن 
القلـــق ال يـــزال يســـاوره بشـــأن حـــاالت التـــأخري املســـتمر       

 ووجهــت بصــدد معاجلــة الطلبــات،  ى الــيتواملصــاعب األخــر
أسفر عن تـأخري شـديد يف تـوفري عـدة أصـناف. ويف ضـوء        مما

اســتمرار األزمــة اإلنســانية يف العــراق، أوصــى األمــني العــام       
  بتجديد الربنامج لفترة ستة أشهر أخرى.

__________ 

  )٢٧(   S/1997/419.  

ــايو  ٣٠رســالة مؤرخــة  بو   ــة إىل  ١٩٩٧أيار/م موجه
لس األمن املنشـأة  ، أحال رئيس جلنة جم)٢٨(رئيس جملس األمن
ــرار  ــراق  ١٩٩٠( ٦٦١مبوجـــب القـ ــة بـــني العـ ــأن احلالـ ) بشـ

مــن القــرار  ١٢عمــال بــالفقرة املقــدم والكويــت تقريــر اللجنــة 
نـه يف حـني ميضـي تصـدير     يف التقريـر إ  لقي). و١٩٩٥( ٩٨٦

الـــنفط بصـــورة جيـــدة، كانـــت هنـــاك تـــأخريات يف اإلمـــداد  
ــد   ــانية. بيــ ــلع اإلنســ ــن    بالســ ــت عــ ــة أعربــ ــها أن اللجنــ ثقتــ

 ٩٨٦التدابري اجلديدة اليت اعتمدهتا ستتيح تنفيـذ القـرار    أن يف
  ) بشكل أكثر سالسة.١٩٩٥(

حزيران/يونيـــه  ٤، املعقـــودة يف ٣٧٨٦ويف اجللســـة   
كــــان قــــد مت التوصــــل إليــــه  وفقــــا للتفــــاهم الــــذي  ١٩٩٧

لس السابقة، أدرج اجمللس تقرير األمني العـام  اجملمشاورات  يف
ــذكورة   ــرار جــدول    والرســالة امل ــد إق ــه. وبع يف جــدول أعمال

كــان األعمــال، وجــه الــرئيس انتبــاه اجمللــس إىل مشــروع قــرار 
. مث طُـــرح )٢٩(عـــد يف أثنـــاء مشـــاورات اجمللـــس الســـابقةأُ قـــد

واعُتمــد باإلمجــاع بوصــفه القــرار  ،مشــروع القــرار للتصــويت
  :نصهيف ما يلي )، و١٩٩٧( ١١١١

  ،إن جملس األمن  
 ٩٨٦لســــابقة، وال ســــيما القــــرار   إىل قراراتــــه ا  إذ يشــــري  

  ،١٩٩٥/أبريل نيسان ١٤) املؤرخ ١٩٩٥(
بضـــرورة اختـــاذ تـــدبري مؤقـــت ملواصـــلة تلبيـــة   واقتناعـــا منـــه  

ــال      ــي يف انتظــار أن يســمح امتث االحتياجــات اإلنســانية للشــعب العراق
العراق لقرارات جملس األمن ذات الصلة، مبا فيهـا بصـفة خاصـة القـرار     

، للمجلس باختاذ مزيـد  ١٩٩١/أبريل نيسان ٣) املؤرخ ١٩٩١( ٦٨٧
 ٦٦١اإلجـراءات خبصـوص جوانـب احلظـر املشـار إليهـا يف القـرار         من
ــام تلــــك  ١٩٩٠/أغســــطس آب ٦) املــــؤرخ ١٩٩٠( ــا ألحكــ ، وفقــ

  القرارات،
على تفادي حدوث مزيد من التردي يف احلالـة   وتصميما منـه   

  اإلنسانية الراهنة،
__________ 

  )٢٨(   S/1997/417.  
  )٢٩(   S/1997/428.  
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ملنصف لإلغاثـة اإلنسـانية علـى    بضرورة التوزيع ا واقتناعا منه  
  مجيع قطاعات السكان العراقيني يف كافة أحناء البلد،

 ١١وفقـا للفقـرة   العـام   األمـني بالتقرير املقدم مـن   وإذ يرحب  
ــرار   ــن القـ ــا   ١٩٩٥( ٩٨٦مـ ــه وفقـ ــذي قدمتـ ــالتقرير الـ ــذلك بـ )، وكـ

ــرار  ١٢ للفقـــرة ــأة  ١٩٩٥( ٩٨٦مـــن القـ ــة جملـــس األمـــن املنشـ ) جلنـ
  )،١٩٩٠( ٦٦١مبوجب القرار 

التزام مجيـع الـدول األعضـاء بسـيادة العـراق       وإذ يؤكد جمـددا   
  وسالمته اإلقليمية،

  ،املتحدة األمممبوجب الفصل السابع من ميثاق  وإذ يتصرف  
ــرار   يقــرر  - ١   )، باســتثناء ١٩٩٥( ٩٨٦أن أحكــام الق

ســـتظل ســـارية لفتـــرة  ١٢و  ١١و  ٤األحكـــام الـــواردة يف الفقـــرات 
بتوقيـــت شـــرق الواليـــات  ٠١/٠٠ى تبـــدأ الســـاعة يومـــا أخـــر ١٨٠

  ؛١٩٩٧/يونيه حزيران ٨املتحدة الصيفي يف 
ــا   - ٢   ــرر أيضـ ــع    يقـ ــامال جلميـ ــا شـ ــري استعراضـ أن جيـ

 ١يوما من تاريخ بدء سـريان الفقـرة    ٩٠جوانب تنفيذ هذا القرار بعد 
يومـا، بعـد تلقـي التقـارير      ١٨٠أعاله، ومرة أخرى قبل انتهاء فتـرة الــ   

أدنــاه، ويعــرب عــن اعتزامــه أن ينظــر   ٤و  ٣ر إليهــا يف الفقــرتني املشــا
ـــ   يومــا، يف جتديــد أحكــام هــذا   ١٨٠بعــني العطــف، قبــل هنايــة فتــرة ال

أدنـاه   ٤و  ٣القرار، شريطة أن تـبني التقـارير املشـار إليهـا يف الفقـرتني      
  أن تنفيذ تلك األحكام جيري بصورة مرضية؛

قـدم تقريـرا إىل اجمللـس،    أن يالعام  األمنيإىل  يطلب  - ٣  
أعاله، ومـرة أخـرى قبـل     ١يوما من تاريخ بدء سريان الفقرة  ٩٠بعد 

يومـا، اســتنادا إىل عمليـة املراقبـة الـيت يضـطلع هبــا       ١٨٠انتـهاء فتـرة الــ    
يف العـراق، وإىل املشـاورات مـع حكومـة العــراق،     املتحـدة   األمـم أفـراد  

لألدوية واللوازم الصحية عما إذا كان العراق قد كفل التوزيع املنصف 
واملواد الغذائيـة واملـواد واإلمـدادات الالزمـة لتلبيـة االحتياجـات املدنيـة        

)، وأن ١٩٩٥( ٩٨٦(أ) مـن القـرار    ٨األساسية، املمولة وفقا للفقـرة  
يضّمن تقريريه أي مالحظات قـد يراهـا بشـأن كفايـة اإليـرادات لتلبيـة       

ة العــراق علــى تصــدير   االحتياجــات اإلنســانية للعــراق، وبشــأن قــدر    
ــة لتــوفري املبلــغ املشــار إليــه          ــات كافيــة مــن الــنفط واملــواد النفطي كمي

  )؛١٩٩٥( ٩٨٦من القرار  ١الفقرة   يف
إىل جلنة جملس األمن املنشـأة مبوجـب القـرار     يطلـب   - ٤  

، العـام  األمـني ) أن تقدم إىل اجمللس، بالتنسيق الوثيق مع ١٩٩٠( ٦٦٠
أعـاله ومـرة أخـرى قبـل      ١سـريان الفقـرة   يوما من تاريخ بدء  ٩٠بعد 

ـــ    ــرة الـ ــة فتـ ــواردة      ١٨٠هنايـ ــات الـ ــذ الترتيبـ ــن تنفيـ ــرا عـ ــا، تقريـ يومـ
  )؛١٩٩٥( ٩٨٦من القرار  ١٠و  ٩و  ٨و  ٦و  ٢و  ١ الفقرات  يف

) ١٩٩٠( ٦٦٠اللجنة املنشـأة مبوجـب القـرار     يأمر  - ٥  
ر بــأن تعجــل بتجهيــز طلبــات العقــود املقدمــة مبوجــب هــذا القــرار، فــو 

علـى اخلطـة اجلديـدة املقدمـة مـن حكومـة العـراق،        العـام   األمنيموافقة 
ــيت سُتشــترى         ــع املنصــف وتشــمل وصــفا للســلع ال ــيت تضــمن التوزي ال

  بإيرادات بيع النفط واملواد النفطية املأذون به مبوجب هذا القرار؛
  أن يبقي هذه املسألة قيد نظره. يقرر  - ٦  

  
(اجللســة ١٩٩٧حزيران/يونيــه  ١٣املقــرر املــؤرخ   

  ): بيان من الرئيس٣٧٨٩
ــة    ــودة يف ٣٧٨٩يف اجللسـ ــه  ١٣، املعقـ حزيران/يونيـ
كــــان قــــد مت التوصــــل إليــــه  وفقــــا للتفــــاهم الــــذي  ١٩٩٧

لس السابقة، وجه الرئيس (االحتـاد الروسـي)   اجملمشاورات  يف
 ١١ و ٩انتباه اجمللـس إىل الوثـائق التاليـة: رسـالتان مؤرختـان      

لى التوايل موجهتان إىل رئـيس جملـس   ع ١٩٩٧حزيران/يونيه 
األمن من الرئيس التنفيذي للجنـة اخلاصـة الـيت أنشـأها األمـني      

ــب الفقـــــرة    ــام مبوجـــ ــن القـــــرار  ‘ ١’ (ب) ٩العـــ  ٦٨٧مـــ
 ١٩٩٧حزيران/يونيـــه  ١٣؛ ورســـالة مؤرخـــة  )٣٠()١٩٩١(

حييـل هبـا    )٣١(موجهة إىل رئيس جملـس األمـن مـن ممثـل العـراق     
موجهـــة مـــن  ١٩٩٧ونيـــه حزيران/ي ٥نـــص رســـالة مؤرخـــة 

نائب رئيس وزراء العراق إىل الرئيس التنفيذي للجنـة اخلاصـة   
ــرة      ــام مبوجــب الفق ــني الع ــيت أنشــأها األم ــن ‘ ١’ (ب) ٩ال م

يونيــه  حزيــران/ ١٣)؛ ورســالة مؤرخــة ١٩٩١( ٦٨٧القــرار 
حييــل  )٣٢(موجهــة إىل رئــيس اجمللــس مــن ممثــل العــراق  ١٩٩٧

__________ 

 ٧و  ٥و  ٤حـــــوادث وقعـــــت يف رســـــالتان تبلغـــــان عـــــن    )٣٠(  
حزيران/يونيـــه تعرضـــت فيهـــا للخطـــر أرواح طـــاقم طـــائراٍت  
مروحيــة ومركبــاٍت جويــة تابعــة للجنــة بســبب أعمــال قــام هبــا 
أفراد الطاقم اجلوي العراقيون الذين كانوا موجودين علـى مـنت   
تلــك املركبــات ومنــاورات نفــذهتا الطــائرات املروحيــة العراقيــة  

  ).S/1997/458و  S/1997/455املرافقة (
ــني كــبري           )٣١(   ــى احلــادث احلاصــل ب ــات عل ــرد هبــا تعليق ــالة ت رس

املفتشــني باللجنــة اخلاصــة وطيــارين ومــرافقني عــراقيني أثنــاء       
قيامهم مبهمة تفتيش، وتفيد بإعفاء أولئك األشخاص من مهام 

  ).S/1997/456املرافقة (
فتشـي  رسالة توضـح أن احلـوادث كـان سـببها إصـرار كـبري م         )٣٢(  

فريق التفتيش اجلوي على أن يسلك طيـار اللجنـة اخلاصـة ممـرا     
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موجهــة إىل  ١٩٩٧يــه حزيران/يون ٦هبــا نــص رســالة مؤرخــة 
نائب الرئيس التنفيذي للجنة اخلاصة اليت أنشأها األمـني العـام   

) مــن ١٩٩١( ٦٨٧مــن القــرار ‘ ١’ (ب) ٩مبوجــب الفقــرة 
  وكيل وزارة خارجية العراق.

ويف اجللسة نفسها، أدىل الـرئيس بالبيـان التـايل باسـم       
  :)٣٣(اجمللس

ــذ      ــرئيس التنفي ــة حيــيط جملــس األمــن علمــا برســاليت ال ي للجن
وبرسالة نائب رئيس  ١٩٩٧/يونيه حزيران ١١و  ٩اخلاصة املؤرختني 

وبرســالة وكيــل وزارة  ١٩٩٧/يونيـه  حزيران ٥وزراء العـراق املؤرخــة  
. ويعــرب اجمللــس  ١٩٩٧/يونيــه  حزيران ٦خارجيــة العــراق املؤرخــة   

 ٧و  ٥و  ٤قلقـــه البـــالغ إزاء احلـــوادث األربعـــة الـــيت وقعـــت يف   عـــن
، اليت تدخل فيهـا موظفـون عراقيـون بشـكل غـري      ١٩٩٧/يونيه حزيران

مقبول يف رحالت كانت تقوم هبا طائرات هليكوبتر ملسـاندة عمليـات   
ــة اخلاصــة مبوجــب قــرارات جملــس األمــن     تفتــيش ملواقــع حــددهتا اللجن

ــا عــــــّرض ١٩٩١( ٧١٥) و ١٩٩١( ٧٠٧ ) و١٩٩١( ٦٧٨ )، ممــــ
املوجـودين   للخطر طـائرات اهلليكـوبتر وأطقمهـا، وكـذلك األشـخاص     

  يف امليدان.
ــراق         ــى الع ــذه احلــوادث، ويؤكــد أن عل ــس ه ويشــجب اجملل

يتخذ فورا إجراءات فعالة لوضع حد جلميع هذه األعمـال. ويـذكّر    أن
اجمللس العراق بالتزاماته مبوجـب قـرارات اجمللـس ذات الصـلة، وخباصـة      

). ويؤكد اجمللـس أن العـراق ملـزم بكفالـة أمـن      ١٩٩٦( ١٠٦٠القرار 
ــر ــة      أف ــا اجلوي ــة باالضــطالع بعملياهت ــة اخلاصــة والســماح للجن اد اللجن
ــا       يف ــدخل وفق ــراق دون أي شــكل مــن أشــكال الت ــن الع أي مكــان م

). ويشــري اجمللــس إىل ١٩٩١( ٧٠٧لألحكــام ذات الصــلة مــن القــرار  
االلتزامــات الــواردة يف البيــان املشــترك للجنــة اخلاصــة والعــراق املــؤرخ   

  .١٩٩٦/يونيه حزيران ٢٢
ــة اخلاصــة          ــه املتواصــل للجن ــد دعم ــن جدي ــس م ويؤكــد اجملل

  جهودها لكفالة تنفيذ واليتها وفقا لقرارات اجمللس ذات الصلة.  يف
  
  
  __________ 

جويــا ميــر فــوق موقــع رئاســي، وهــو أمــر ال ميكــن للســلطات    
  ).S/1997/457العراقية قبوله ألسباب أمنية (

  )٣٣(   S/PRST/1997/33.  

(اجللسـة   ١٩٩٧حزيران/يونيـه   ٢١املقرر املؤرخ   
  )١٩٩٧( ١١١٥): القرار ٣٧٩٢

ــة    ــودة يف ٣٧٩٢يف اجللسـ ــه  ٢١، املعقـ حزيران/يونيـ
د مت التوصــــل إليــــه كــــان قــــوفقــــا للتفــــاهم الــــذي  ١٩٩٧

لس السابقة، وجه الرئيس (االحتـاد الروسـي)   اجملمشاورات  يف
ــدا      ــرار مقــدم مــن الربتغــال وبولن ــاه اجمللــس إىل مشــروع ق انتب
والســويد وشــيلي وكوســتاريكا واململكــة املتحــدة والواليــات  

مث وجه الرئيس انتبـاه اجمللـس إىل الوثـائق     .)٣٤(املتحدة واليابان
حزيران/يونيـه   ٢٠ و ١٨ و ١٦ و ١٤رخة التالية: رسائل مؤ

ــوايل، ١٩٩٧ موجهــة إىل رئــيس جملــس األمــن مــن    ، علــى الت
 ١٩٩٧حزيران/يونيــه  ١٩؛ ورســالة مؤرخــة )٣٥(ممثــل العــراق

موجهــة إىل رئــيس جملــس األمــن مــن الــرئيس التنفيــذي للجنــة 
. ووجــه انتبــاه اجمللــس أيضــا إىل رســالة مؤرخــة      )٣٦(اخلاصــة

موجهــــــة إىل رئــــــيس اجمللــــــس  ١٩٩٧ه حزيران/يونيــــــ ١٢
ــة اخلاصــة   مــن ــذي للجن ــرئيس التنفي ــيس  )٣٧(ال ــذكر فيهــا رئ  ي

اللجنــة أن حكومــة العــراق منعــت اللجنــة اخلاصــة مــن دخــول 
  .١٩٩٧حزيران/يونيه  ١٢ و ١٠موقع حمدد للتفتيش يف 

قــال وحتــدث ممثــل اململكــة املتحــدة قبــل التصــويت، ف  
ــة اخلاصــة أعلــن أن    إن العــراق انتــهك الــرئيس التنفيــذي للجن

برنامج العمل املشترك وترتيبات تفتـيش املواقـع احلساسـة الـيت     
. وقد دلـت بوضـوح   ١٩٩٦وضعها الرئيس يف حزيران/يونيه 

التحقيقات اليت أجرهتا اللجنة اخلاصة على أن حكومة العـراق  
إخفــاء املــدى الكامــل ألنشــطتها   عمــدت بطريقــة منســقة إىل 

__________ 

  )٣٤(  S/1997/479.  
رسائل تتعلق مبسائل نشأت عن عمليـات الفحـص الـيت قامـت       )٣٥(  

 S/1997/473و  S/1997/465و  S/1997/462اخلاصــة (هبــا اللجنــة 
  ).S/1997/481و 

  )٣٦(  S/1997/475    ــى ــذي علـ ــرئيس التنفيـ ــا الـ ــة رد فيهـ ــي وثيقـ ، وهـ
  مسائل أُثريت يف رسائل وردت من ممثل العراق.

  )٣٧(  S/1997/474.  
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) ١٩٩١( ٦٨٧ذ القـرار  اللجنة اخلاصـة، وذلـك قبـل اختـا     عن
الــدمار الشــامل. وأكــد  ةوبعــده، وهــو القــرار املتعلــق بأســلح 

ــرئيس التنفيـــذي أخـــرب  أن ــؤولة   الـ ــات املسـ ــأن اهليئـ اجمللـــس بـ
هذا التكـتم مرتبطـة ارتباطـا وثيقـا باألشـخاص املسـؤولني        عن

عــن أعلــى مســتويات األمــن القــومي يف العــراق. ودعــا املمثــل 
انفتاحا كامال مع اللجنـة اخلاصـة    العراق إىل أن يكون منفتحا

  .)٣٨(وأن يكف عن وضع العراقيل يف طريقها ومضايقتها
نـه بـالرغم مـن أن مشـروع القـرار      وذكر ممثـل مصـر أ    

يزال حيوي بعض النقاط اليت ال يرتاح هلا وفد بلده ارتياحـا   ال
املشــروع رســالة مفادهــا ضــرورة تأييــد تنفيــذ   حيمــل كــامال، 
ه أبدى حتفظـات عديـدة بشـأن الـنص     . وأكد أن بلداتالقرار

األصلي ملشـروع القـرار الـذي كـان ميكـن ملصـر أن تعارضـه.        
فالنص األصلي تضمن عقوبات إضافية على العراق يف الوقـت  

 ،الذي تتطلـع فيـه منظمـات إقليميـة عربيـة وأفريقيـة وإسـالمية       
ــدم االحنيــ      ــة ع ــات ذات الصــلة حبرك از، إىل إضــافة إىل املنظم

اخلاصـة مهامهـا علـى حنـو يكفـل رفـع املعانـاة        تنجز اللجنة  أن
عن الشعب العراقي. وثانيا، مل يشر النص األصلي إىل مبـادئ  
ــة واالســتقالل السياســي للكويــت     الســيادة والســالمة اإلقليمي
ــاجمللس       ــيط بـ ــاق تنـ ــام امليثـ ــم أن أحكـ ــا، رغـ ــراق. وثالثـ والعـ
 املسؤولية الرئيسية فيما يتعلق بصون السـلم واألمـن الـدوليني،   
فقد كان من شأن النص األصـلي أن يـؤدي إىل تنـازل اجمللـس     

ــا للجنــ   ــا، كــان    عــن صــالحياته مبنحه ــه. ورابع ــة ل ــة تابع ة فني
 أن يسـفر عـن إخـالل بـالتوازن القـائم     شأن النص األصلي  من

) وهــو القــرار الشــامل ١٩٩١( ٦٨٧مبوجــب أحكــام القــرار 
الذي وضع نظام العقوبات يف إطار تنظيمي مؤسسـي متـوازن   
يضـــمن اســـتمرارية اإلشـــراف السياســـي جمللـــس األمـــن علـــى 

مــن  ٢أعمــال اللجنــة اخلاصــة. وأكــد املمثــل أيضــا أن الفقــرة  
القرار جيـب أن ُتفسـر علـى أن اللجنـة اخلاصـة ينبغـي أن تنفـذ        

__________ 

  )٣٨(   S/PV.3792 ٣و  ٢، الصفحتان.  

مجيع القرارات ومـا مت إبرامـه مـن اتفاقـات مكتوبـة أو شـفوية       
ـــ  ــة والعـــــراق عــ الوة علـــــى اإلعـــــالن املـــــؤرخ  بـــــني اللجنـــ

  .)٣٩(١٩٩٦حزيران/يونيه   ٢٢
تعترب  وأكد ممثل اليابان أن األعمال العراقية ال ميكن أن  

حتـٍد لسـلطة    هـي  ببساطة انتهاكات فنية إلجراءات التفتيش، بل
جملس األمـن. وأضـاف أن اليابـان تؤيـد االجتـاه الـذي سـيتحرك        

  .)٤٠(فيه جملس األمن باعتماد مشروع القرار
أن العراق بذل منذ عـام   وذكر ممثل الواليات املتحدة  
أقصى ما يف وسعه إلخفاء قدراته التسـليحية احلقيقيـة    ١٩٩١

وتدمري األدلـة املتعلقـة برباجمـه وطـرق إمداداتـه والكـذب علـى        
اجمللــس بشــأن ذلــك. ويف الســنتني الســابقتني، تكثفــت جهــود 
ــذ      ــة اخلاصــة فيمــا يتعلــق بتنفي ــدخل يف عمــل اللجن العــراق للت

ــال  واليتــها. وأكــد املمثــ  ل أن فشــل العــراق املســتمر يف االمتث
لقرارات اجمللس يشكل هتديـدا خطـريا لسـالم املنطقـة وأمنـها.      
والحــظ املمثــل أن قــرار اجمللــس يعلــق استعراضــات اجلــزاءات  

آب/أغســـطس  ٣٠ حزيران/يونيـــه و ٣٠املقـــرر إجراؤهـــا يف 
ادهــا التــدابري تبعــث برســالة قويــة مف  تلــك ، وذكــر أن١٩٩٧

ت سـيكون مسـتحيال مـا مل يغـري العـراق هنجـه       رفع العقوبا أن
ذلك، أعرب اجمللس عن اعتزامه فرض تـدابري جديـدة   ككلية. 

طـــراف املســـؤولة أكثـــر مـــن ســـواها     تســـتهدف حتديـــدا األ 
اإلخفاء املستمر لـربامج تسـلح العـراق، وذلـك إذا جتاهـل       عن

العراق مشـروع القـرار األخـري ومل ميتثـل مـن حيـث املضـمون        
  .)٤١(إىل اللجنة اخلاصة للسلطة املوكلة

 ،ويف اجللسة نفسها، طُرح مشروع القـرار للتصـويت    
ــرار   )، ويف ١٩٩٧( ١١١٥واعُتمــــد باإلمجــــاع بوصــــفه القــ

  يلي نصه:  ما
__________ 

  .٣املرجع نفسه، الصفحة    )٣٩(  
  .٤الصفحة املرجع نفسه،    )٤٠(  
  .٦و  ٥املرجع نفسه، الصفحتان    )٤١(  
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  ،إن جملس األمن  
ــة   إذ يشـــري   ــلة، وخباصـ ــابقة ذات الصـ ــه السـ إىل مجيـــع قراراتـ

ــرارات  ــؤرخ ١٩٩١( ٦٧٨القـ ــان ٣) املـ  ٧٠٧، و ١٩٩١/أبريل نيسـ
ــؤرخ ) ١٩٩١( ) ١٩٩١( ٧١٥، و ١٩٩١/أغســـــــطس آب ١٧املـــــ

) املـؤرخ  ١٩٩٦( ١٠٦٠، و ١٩٩١األول/أكتوبر  تشرين ١١املؤرخ 
  ،١٩٩٦/يونيه حزيران ١٢

 ١٩٩٧/يونيـه  حزيران ١٢بالرسـالة املؤرخـة    وإذ حييط علمـا   
املوجهة إىل رئيس جملس األمن من الرئيس التنفيذي للجنة اخلاصة واليت 

/يونيــه حزيران ١٢و  ١٠ادثتني اللــتني وقعتــا يف أبلــغ فيهــا اجمللــس باحلــ 
عندما حالت السلطات العراقية دون وصول فريـق تفتـيش تـابع     ١٩٩٧

  للجنة اخلاصة إىل مواقع يف العراق حددهتا اللجنة للتفتيش،
على ضمان امتثال العراق امتثاال تاما اللتزاماته  وتصميما منه  

ــع القــرارات الســابقة، وال    ٦٧٨ ســيما القــرارات  مبوجــب أحكــام مجي
) ١٩٩٦( ١٠٦٠) و ١٩٩١( ٧١٥) و ١٩٩١( ٧٠٧) و ١٩٩١(

بإتاحة وصول اللجنـة اخلاصـة الفـوري وغـري املشـروط وغـري املقيـد إىل        
  موقع ترغب اللجنة يف تفتيشه،  أي

على عدم مقبولية أية حماوالت مـن جانـب العـراق     وإذ يؤكد  
  ملنع الوصول إىل أي موقع من هذه املواقع،

تأكيد التزام مجيع الدول األعضاء بسيادة الكويـت   يكرر وإذ  
  والعراق وسالمتهما اإلقليمية واستقالهلما السياسي،

  ،املتحدة األمممبوجب الفصل السابع من ميثاق  وإذ يتصرف  
ــدين  - ١   رفــض الســلطات العراقيــة املتكــرر الســماح      ي

انتــهاكا  بالوصــول إىل املواقــع الــيت عينتــها اللجنــة اخلاصــة، ممــا يشــكل  
ــن     ــرارات جملـــس األمـ ــام قـ ــارخا ألحكـ ــحا وصـ ) ١٩٩١( ٦٨٧واضـ

  )؛١٩٩٦( ١٠٦٠) و ١٩٩١( ٧١٥) و ١٩٩١( ٧٠٧  و
بأن يتعاون العراق تعاونا كـامال مـع اللجنـة     يطالب  - ٢  

اخلاصة وفقا للقرارات ذات الصلة، وبأن تسمح حكومة العراق ألفرقـة  
وغـري املشـروط وغـري     التفتيش التابعة للجنـة اخلاصـة بالوصـول الفـوري    

املقيد إىل كافـة املنـاطق واملرافـق واملعـدات والسـجالت ووسـائل النقـل        
  اليت قد ترغب يف تفتيشها وفقا لوالية اللجنة اخلاصة؛

ــب أيضــا   - ٣   ــراق وصــول     يطال ــة الع ــيح حكوم ــأن تت ب
اللجنة بشكل فوري وغري مشروط وغـري مقيـد إىل املسـؤولني وغريهـم     

لسلطة احلكومة العراقية والذين ترغب اللجنـة  من األشخاص اخلاضعني 
  اخلاصة يف مقابلتهم كي ميكنها تنفيذ واليتها تنفيذا تاما؛

ــة   يطلــــب  - ٤   ــة اخلاصــ ــرئيس التنفيــــذي للجنــ مــــن الــ
) ١٩٩٦( ١٠٥١يضـمن تقـاريره املرحليـة املوحـدة مبوجـب القـرار        أن

  أعاله؛ ٣و  ٢مرفقا يقّيم فيه امتثال العراق للفقرتني 

عــدم إجــراء عمليــات االســتعراض املنصــوص   قــرري  - ٥  
) إال بعـد تقـدمي   ١٩٩١( ٦٨٧من القرار  ٢٨و  ٢١عليها يف الفقرتني 

 تشـرين  ١١اللجنة اخلاصة تقريرها املرحلي املوحد املقبـل، املقـرر ليـوم    
ــوبر  ــات االســتعراض    ١٩٩٧األول/أكت ــك ستســتأنف عملي ــد ذل ، وبع

  )؛١٩٩١( ٦٨٧تلك وفقا للقرار 
عن اعتزامه القوي فرض تدابري إضـافية علـى    يعرب  - ٦  

فئــات املــوظفني العــراقيني املســؤولني عــن عــدم االمتثــال، إال إذا أبلغــت 
أعـاله،   ٥و  ٤اللجنة اخلاصة اجمللس، يف التقرير املشار إليه يف الفقرتني 

  أعاله؛ ٣و  ٢بأن العراق ميتثل بشكل حقيقي للفقرتني 
جنــة اخلاصــة فيمــا تبذلــه تأييــده التــام لل يعيــد تأكيــد  - ٧  

  جهود لضمان تنفيذ واليتها مبوجب قرارات اجمللس ذات الصلة؛  من
  إبقاء هذه املسألة قيد نظره. يقرر  - ٨  

  
وحتدث ممثل الصني بعد التصويت، فـأعرب عـن قلـق      

العــراق علــى  ، وحــثالصــني بشــأن مشــاكل التحقــق األخــرية
علـى التعـاون   تنفيذ قرارات اجمللس ذات الصلة تنفيذا كـامال و 

ــع اللج   ــرى    بشــكل أفضــل م ــده ي ــة اخلاصــة. وأضــاف أن بل ن
الوقت نفسه أن الشواغل األمنية املشـروعة ألي دولـة ذات    يف

ــراف؛ وأن القــرار       ــي أن حتترمهــا كــل األط ــيادة ينبغ  ٦٨٧س
) جيب أن ُينفذ علـى حنـو كامـل؛ وأنـه يـتعني احتـرام       ١٩٩١(

السياسـي. وأكـد   سيادة العراق وسـالمته اإلقليميـة واسـتقالله    
أن العقوبات املفروضة على العراق كانت سارية املفعول منـذ  
ــى        ــا بشــكل أساســي عل ــراق خالهل ســت ســنوات حــافظ الع

صـــة وأحـــرزت اللجنـــة تقـــدما كـــبريا تعاونـــه مـــع اللجنـــة اخلا
ل إنــه اقــاالضــطالع بالواليــة الــيت أوكلــها إليهــا اجمللــس. و  يف
ات تـــدرجييا لنظـــر يف رفـــع العقوبـــا ،يف ضـــوء ذلـــك ،قتـــرحي

ــرار     عــن ــد أن الق ــة ختفيــف مصــاعبه اإلنســانية. بي العــراق بغي
يقضي بتعليق استعراض جملس األمن للعقوبات املفروضة على 

وهـو أمـر غـري عـادل.      ،العراق ويهدد بفرض عقوبات أخـرى 
وكرر جمددا قوله بأن حكومـة الصـني طاملـا عارضـت الفـرض      

والحـظ املمثـل   العمدي للعقوبات والتهديد هبا ضـد أي بلـد.   
ــها حــذف       ــرار من ــى الق ــت عل ــيريات كــبرية أجري أيضــا أن تغ
العقوبات اجلديدة على العراق وإلغـاء اإلشـارة إىل نسـق أكـرب     
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مــن عــدم التعــاون، كمــا أُضــيف إليــه االلتــزام بســيادة العــراق   
قال إن الوفد الصـيين  وسالمته اإلقليمية واستقالله السياسي. و

  .)٤٢(لقرارهلذه األسباب، لصاحل اصّوت، 
ــدي         ــي أن يهت ــه ينبغ ــاد الروســي أن ــل االحت ــر ممث وذك

ــداف    ــريع لألهـ ــاز السـ ــة إىل اإلجنـ ــطته باحلاجـ اجمللـــس يف أنشـ
الـيت حتـدد التزامـات العـراق جتـاه      و ،املنصوص عليها يف القـرار 

إىل ط علمـا بتوصـل جملـس األمـن     يقال إنه حياللجنة اخلاصة. و
التوافــق  ذلــك د أنتوافــق يف اآلراء بشــأن هــذه املســألة، وأكــ 

ــا يتعلـــق     ــة الـــيت تطـــورت فيمـ ــة للحالـ ــتجابة مالئمـ يعتـــرب اسـ
بعمليات التفتيش. وأضـاف أن التوافـق املـذكور مل يسـتند إىل     

ــاب ” ــق العقـ ــي      ،“منطـ ــدف الرئيسـ ــن اهلـ ــزء مـ ــو جـ ــل هـ بـ
هاء مــن قضــية نــزع الســالح بأســرع أال وهــو االنتــ ،للمجلــس

عــد الصــراع ية دائمــة حلالــة مــا ب ميكــن والتوصــل إىل تســو  مــا
  .)٤٣()١٩٩١( ٦٨٧اخلليج الفارسي على أساس القرار   يف
  

(اجللسـة   ١٩٩٧أيلول/سـبتمرب   ١٢املقرر املؤرخ   
  )١٩٩٧( ١١٢٩): القرار ٣٨١٧

ــالفقرة  و، ١٩٩٧أيلول/ســبتمرب  ٨يف    مــن  ٣عمــال ب
األمــني العــام إىل جملــس األمــن  قــدم)، ١٩٩٧( ١١١١القــرار 

ســــانية يف مجيــــع أحنــــاء تقريــــرا عــــن توزيــــع اإلمــــدادات اإلن
ــراق ــت      )٤٤(الع ــئن كان ــه ل ــره أن ــام يف تقري . وذكــر األمــني الع

إمــدادات املرحلــة األوىل مــن الربنــامج اإلنســاين املشــترك بــني   
اإليــرادات اإلضــافية  ستســاعد م مجيعهــا، ســلُّتالوكــاالت مل 

ــرار        ــه مبوجــب الق ــأذون ب ــنفط امل ــع ال ــن بي ــوفرة م  ١١١١املت
جــــات اإلنســـانية املســــتمرة يف  الحتيا) علـــى تلبيـــة ا  ١٩٩٧(

العراق. لكن قرار حكومة العراق تعليق بيـع الـنفط ريثمـا تـتم     
عجـز   توزيع اجلديدة ُينتظـر أن يسـفر عـن   املوافقة على خطة ال

__________ 

  .٧و  ٦املرجع نفسه، الصفحتان    )٤٢(  
  .٧املرجع نفسه، الصفحة    )٤٣(  
  )٤٤(   S/1997/685.  

كبري يف األموال. وبالنظر إىل اآلثار املناوئة املترتبـة علـى ذلـك    
بالنســبة للربنــامج اإلنســاين، فقــد اقتــرح األمــني العــام علــى        

العجـز. وأعـرب    ذلـك لس النظر يف إنشاء آلية مالئمة لسد اجمل
عــن اســتمرار قلقــه بشــأن مــا حلــاالت تــأخر وصــول البضــائع   
ــر ســليب علــى مــن ُوضــع القــرار ملســاعدهتم،      اإلنســانية مــن أث

تنفيــذ القــرار  قــد حــثّ مجيــع األطــراف املنخرطــة يفولــذلك ف
ــى وجــه      ــة االضــطالع عل ــى تكــريس جهــد متجــدد لكفال عل

بتجهيز البضائع اإلنسـانية واملوافقـة عليهـا وتسـليمها.     السرعة 
ــا يت ــات الضــعيفة يف  وفيم ــق باحتياجــات الفئ ــغ   عل ــراق، أبل الع

وارد إضــافية  مبــ اإلذن األمــني العــام اجمللــس بأنــه نظــرا لعــدم     
 تلــــك فـــإن احتياجـــات   ،)١٩٩٧( ١١١١مبوجـــب القـــرار   

الفئات سـُتلىب خـارج إطـار القـرار، وأنـه تلقـى تأكيـدات مـن         
ــراق ب ح ــة الع ــةتإكوم ــات الضــعيفة يف     اح ــوارد إضــافية للفئ م

  وسط العراق وجنوبه.
موجهـة إىل   ١٩٩٧أيلول/سبتمرب  ٨وبرسالة مؤرخة   

، أحـــال رئـــيس جلنـــة جملـــس األمـــن املنشـــأة )٤٥(األمـــني العـــام
ــرار  ــة بـــني  ١٩٩٠( ٦٦١مبوجـــب القـ ــأن احلالـ ــراق ) بشـ العـ

ــة املقــ   ــر اللجن ــالفقرة   مدوالكويــت تقري ــ ٤عمــال ب ن القــرار م
ــة      ١٩٩٧( ١١١١ ــأن عملي ــس ب ــة اجملل ــيس اللجن ــغ رئ ). وأبل

ــام    تصـــدير الـــنفط مـــن العـــراق متضـــي يف امتثـــال تـــام ألحكـ
). وقـــد بـــذلت ١٩٩٧( ١١١١ ) و١٩٩٥( ٩٨٦القـــرارين 

ــز       ــراع بتجهي ــررة لإلس ــودا متك ــه جه ــت نفس ــة يف الوق اللجن
اإلمدادات اإلنسانية إىل العراق. ويتواىل بشكل مطرد وصـول  

ات اإلمدادات الـيت جـرت املوافقـة عليهـا لفتـرة التشـغيل       شحن
األوىل إىل العـــراق. لكـــن تـــأخر تصـــدير الـــنفط يف الشـــهرين  

ــرار   ــاذ القـ ــدم ١٩٩٧( ١١١١األولـــني بعـــد اختـ ) أدى إىل عـ
مـن صـادرات الـنفط العراقيـة      املتأتية حتقيق اإليرادات اإلمجالية

  املستهدف. بلغامل
__________ 

  )٤٥(   S/1997/692.  
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ــودة يف٣٨١٧ويف اجللســة    أيلول/ســبتمرب  ١٢ ، املعق
كــــان قــــد مت التوصــــل إليــــه  وفقــــا للتفــــاهم الــــذي  ١٩٩٧

لس السابقة، أدرج اجمللس تقرير األمني العـام  اجملمشاورات  يف
والرسـالة املــذكورة يف جــدول أعمالــه. مث وجــه الــرئيس انتبــاه  
اجمللــس إىل مشــروع قــرار قدمتــه اململكــة املتحــدة والواليــات   

تبــاه اجمللــس أيضــا إىل رســالة    ووجــه الــرئيس ان  .)٤٦(املتحــدة
ــام   ١٩٩٧ أيلول/ســـبتمرب ٤مؤرخـــة  موجهـــة إىل األمـــني العـ

ممثل العراق حييل هبا رسالة حتمـل التـاريخ ذاتـه وردت إىل     من
فيهــا  األمــني العــام مــن وزيــر خارجيــة العــراق الــذي ذكــر        

 العراق يفي جبميع االلتزامات الواقعة عليـه مبوجـب أحكـام    أن
األمانــة العامــة علــى اإلســراع بــوترية  وحــث مــذكرة التفــاهم،

ممثلـي الواليـات املتحـدة واململكـة      أيضـا  حث، وتطبيق العقود
املتحدة على رفع تعليقهما لعقـود شـراء الغـذاء والـدواء وغـري      

  .)٤٧(ذلك من االحتياجات اإلنسانية األساسية
وحتــدث ممثــل اململكــة املتحــدة قبــل التصــويت، فقــال      

حصول الشعب العراقي على أقصى بلده مصمم على كفالة  إن
)، وهلــذا الســبب بــادر وفــد  ١٩٩٧( ١١١١فائــدة مــن القــرار 

تعـويض   بلده بتقـدمي مشـروع القـرار، إذ أنـه ميكّـن العـراق مـن       
العجز يف مبيعات النفط، وبالتـايل كفالـة إتاحـة احلصـة الكاملـة      

  .)٤٨(من العائدات من أجل شراء اإلمدادات اإلنسانية
ــل مصــ     ــاده   ر جمــوأكــد ممث ــده ومف ــد بل ددا موقــف وف

القصور يف صـادرات الـنفط العراقـي هـو مسـألة فنيـة تعـاجل         أن
عــن طريــق قــرار فــين إجرائــي. وأعــرب عــن اعتقــاد مصــر بــأن 
ــذ عقــود االحتياجــات     ــنفط وتنفي الشــقني اخلاصــني بتصــدير ال
اإلنســـانية ال بـــد أن يســـريا جنبـــا إىل جنـــب ويف إطـــار زمـــين  

ــده كــا   ــال إن وفــد بل ن يأمــل أن يتضــمن مشــروع  واحــد. وق
__________ 

  )٤٦(   S/1997/709.  
  )٤٧(   S/1997/690.  
  )٤٨(   S/PV.3817  وCorr.1 ٢، الصفحة.  

القرار دعوة صرحية للجنة اجلزاءات ملضاعفة اجلهـود مـن أجـل    
تيسري وصـول السـلع اإلنسـانية إىل العـراق مبـا يتفـق مـع تقريـر         

  .)٤٩(األمني العام
والحــظ ممثــل الصــني أنــه رغــم قيــام العــراق بتصــدير     
، ممــا ال يتفــق فــإن إيصــال الســلع اإلنســانية قــد تــأخر   ،الــنفط
ــرارين روح  مــــــع ). ١٩٩٧( ١١١١ ) و١٩٩٥( ٩٨٦القــــ

  .)٥٠(وحث مجيع األطراف على التعجيل بعملية التسليم
ــة         ــود املبذول ــد اجله ــده أي ــا أن بل ــل فرنس وأوضــح ممث

قـال إن اجمللـس ينبغـي    ين منـذ البدايـة، و  فـ العتماد نص إنساين 
يف مسائل من هـذا النـوع أن يـدلل علـى تضـامنه وتالمحـه.        له

ــدرك    ــده ي ــال إن بل ــع     وق ــات اجلمي ــذكري بواجب ــي الت ــه ينبغ أن
ويـــتفهم النـــداء الـــداعي إىل حتســـني احلالـــة الـــوارد يف الـــنص  

أسـباب وجيهـة للغايـة. ويـرى وفـد بلـده يف هـذا        إىل واملستند 
ــيني   ــع املعن ــداء تشــجيعا جلمي ــن    ،الن ــة جملــس األم وخباصــة جلن

  .)٥١()١٩٩٠( ٦٦١املنشأة مبوجب القرار 
ن مشـكلة تصـدير الـنفط    وذكر ممثل االحتاد الروسي أ  

ال ميكن النظر فيها مبعزل عن مسألة إيصـال السـلع اإلنسـانية،    
وأن وفد بلده يرى أنه من غري املقبول أن تكـون هنـاك فجـوة    
ــدادات     ــوفري اإلمـ ــنفط العراقـــي وتـ ــدادات الـ ــدة بـــني إمـ متزايـ

 ١١١١ ) و١٩٩٥( ٩٨٦اإلنســانية للعــراق وفقــا للقــرارين    
ــائد يف جلنـــة  ). وأعـــرب عـــن قلقـــه إزا ١٩٩٧( ء االجتـــاه السـ

اجلزاءات منذ بضعة أشهر إىل عرقلـة عقـود اإلمـدادات الطبيـة     
ــة الالزمــة لتلبيــ   ــة يف اإلحلــاح.  واملــواد الغذائي ة احتياجــات غاي

ذلــك علــى أســاس ذرائــع ال متــت بصــلة لإلجــراءات   وحيــدث
ــة اجلــزاءات. ويف  ــة يف جلن ــرغم   املتبع ــى ال ــان وعل  بعــض األحي

ــن ــق   م ــهاإلجــراء املتف ــك   علي ــة تل ــة بإعاق ــود املعني ــوم الوف  ، تق
__________ 

  .٣املرجع نفسه، الصفحة    )٤٩(  
  .٣جع نفسه، الصفحة املر   )٥٠(  
  .٣املرجع نفسه، الصفحة    )٥١(  
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أن وفـد  علـى  الطلبات دون إعطاء أية مربرات. وشـدد املمثـل   
تلــك املمارســة، وناشــد مجيــع شــركائه     بلــده طاملــا عــارض   

بـــاإلجراء املتفـــق عليـــه. وأضـــاف  اجمللـــس التقيـــد بصـــرامة يف
بلــده كــان مســتعدا العتمــاد مشــروع قــرار ذي طــابع فــين   أن

أراد مقــدموه إيــراد تفســري ألســباب األزمــة  حمــض، إال أنــه إذا
التفسريات موضـوعية   تلكفينبغي أن تكون  ،اإلنسانية الراهنة

لحقــائق املتصــلة بالوضــع القــائم  وأن تتضــمن مالحظــة أمينــة ل
يف اخلتـام،  ). و١٩٩٠( ٦٦١اللجنة املنشأة مبوجب القرار  يف

املســـؤولية عـــن الوضـــع الـــراهن،  الطـــرفني يـــتحمالن قـــال إن
أنه من املهم معاجلـة الوضـع يف جلنـة اجلـزاءات فيمـا يتعلـق        إال

لكــن مشــروع القــرار و ،بإيصــال الســلع اإلنســانية إىل العــراق 
ســيمتنع وفــد مــن مث اجلانــب، و ، ذلــكمــع األســف ،يــراع مل

  .)٥٢(االحتاد الروسي عن التصويت
، للتصـويت  ويف اجللسة نفسها، طُرح مشروع القـرار   

مـع امتنـاع عضـو     ،مقابـل ال شـيء   صـوتا  ١٤واعُتمد بأغلبية 
 ١١٢٩القرار  ، بوصفهواحد (االحتاد الروسي) عن التصويت

  . ويف ما يلي نصه:)٥٣()١٩٩٧(
  ،إن جملس األمن  
ــري   ــراران    إذ يشــ ــيما القــ ــابقة، ال ســ ــه الســ  ٩٨٦إىل قراراتــ

) ١٩٩٧( ١١١١و  ١٩٩٥/أبريل نيســــــــان ١٤) املــــــــؤرخ ١٩٩٥(
  ،١٩٩٧/يونيه حزيران ٤املؤرخ 

) ١٩٩٧( ١١١١أن فترة تنفيـذ القـرار    يؤكد من جديدوإذ   
بتوقيــت شــرق الواليــات املتحــدة الصــيفي    ٠١/٠٠بــدأت يف الســاعة 

، وأن تصدير العراق للنفط واملنتجات ١٩٩٧/يونيه حزيران ٨يوم  من
 األمـني ) مل يكـن يتطلـب موافقـة    ١٩٩٧( ١١١١النفطية عمال بالقرار 

ــام  ــذكورة يف  الع ــع امل ــى خطــة التوزي ــرة  عل ــرار  ‘ ٢’(أ)  ٨الفق مــن الق
١٩٩٥( ٩٨٦،(  

بقرار حكومة العـراق عـدم تصـدير املسـموح      وإذ حييط علما  
) خـالل  ١٩٩٧( ١١١١به من النفط واملنتجات النفطية عمال بـالقرار  

  ،١٩٩٧/أغسطس آب ١٣إىل /يونيه حزيران ٨الفترة من 
__________ 

  .٤املرجع نفسه، الصفحة    )٥٢(  
  .٥و  ٤، الصفحتني S/PV.3817لالطالع على التصويت، انظر    )٥٣(  

ــالغ    ــاوره قلـــق بـ ــق بالشـــعب العراقـــي   وإذ يسـ ــا يلحـ إزاء مـ
ذلــك مــن عواقــب إنســانية، ألن العجــز يف العائــدات اآلتيــة   جــراء  مــن
بيــع الــنفط واملنتجــات النفطيــة ســيؤخر تقــدمي الغــوث اإلنســاين        مــن

  ويسبب املشاق للشعب العراقي،
، علــى النحــو املــبني يف تقريــر جلنــة جملــس األمــن  وإذ يالحــظ  

)، أن العراق لن يتمكن مـن تـدير   ١٩٩٠( ٦٦١املنشأة مبوجب القرار 
مته بليونان من دوالرات الواليـات املتحـدة مـن الـنفط واملنتجـات      قي ما

) ومن االمتثال ١٩٩٧( ١١١١النفطية بنهاية الفترة اليت حددها القرار 
ــون دوالر      ــى بليـ ــد علـ ــا يزيـ ــاج مـ ــدم إنتـ ــرط عـ ــه لشـ يف الوقـــت نفسـ

 ١يوما حسبما ورد يف الفقـرة   ٩٠دوالرات الواليات املتحدة كل  من
  )،١٩٩٧( ١١١١) وأُعيد تأكيده يف القرار ١٩٩٥( ٩٨٦من القرار 
باحلالــة املتعلقــة بتســليم الســلع اإلنســانية إىل العــراق   وإذ يقــر  

، ويشـجع اجلهـود املتواصـلة لتحسـني     العـام  األمـني حسبما يبينها تقريـر  
  هذه احلالة،
علــى أمهيـة توزيــع الســلع اإلنسـانية توزيعــا عــادال    وإذ يشـدد   

  )،١٩٩٥( ٩٨٦من القرار ‘ ٢’(أ)  ٨ة على النحو املطلوب يف الفقر
ــمم   ــى جتنـــــب أ  وإذ يصـــ ــة  علـــ ــر يف احلالـــ ــدهور آخـــ ي تـــ
  الراهنة، اإلنسانية

التزام مجيع الـدول األعضـاء بسـيادة العـراق      وإذ يؤكد جمددا  
  وسالمته اإلقليمية،

  ،املتحدة األمممبوجب الفصل السابع من ميثاق  وإذ يتصرف  
ــرر  - ١   ــام القـــرار    يقـ ــل أحكـ ) ١٩٩٧( ١١١١أن تظـ

سارية، باستثناء أنه يؤذن للدول بأن تسمح باسترياد الـنفط واملنتجـات   
ــا       ــة وغريه ــامالت املالي ــا يف ذلــك املع ــراق، مب ــيت منشــؤها الع ــة ال النفطي

املعــامالت األساســية األخــرى املتصــلة بــذلك مباشــرة، مبــا يكفــي     مــن
ات إلدرار مبلــغ ال يتجــاوز جمموعــه بليــون دوالر مــن دوالرات الواليــ 

بتوقيت شرق  ٠١/٠٠يوما بداية من الساعة  ١٢٠املتحدة خالل فترة 
، وبعد ذلك ١٩٩٧/يونيه حزيران ٨الواليات املتحدة الصيفي من يوم 

مبلغ ال يتجـاوز جمموعـه بليـون دوالر مـن دوالرات الواليـات املتحـدة       
بتوقيـت شـرق الواليـات     ٠١/٠٠يوما تبدأ يف السـاعة   ٦٠خالل فترة 
  ؛١٩٩٧ األول/أكتوبر تشرين ٤يفي من يوم املتحدة الص
ــا   - ٢   ــرر أيضـ ــرة   يقـ ــام الفقـ ــق أحكـ ــاله  ١أال تنطبـ أعـ

)، ويعرب عن عزمه األكيـد  ١٩٩٧( ١١١١على فترة تنفيذ القرار  إال
على التطبيق الصارم للفترات الزمنية احملددة اليت يسمح خالهلا باسترياد 

يف أية قرارات مقبلة تـأذن  النفط واملنتجات النفطية اليت منشؤها العراق 
  للدول باسترياد تلك املنتجات؛

 األمـني عـن تأييـده الكامـل ملـا ورد يف تقريـر       يعرب  - ٣  
إىل جملس األمـن مـن اعتزامـه متابعـة مالحظاتـه بشـأن احتياجـات        العام 



مسؤوليةالنظر يف املسائل املندرجة يف إطار  - الفصل الثامن   
 جملس األمن عن صون السلم واألمن الدوليني

 

09-25531 1145 
 

الفئات املستضعفة يف العراق، من خالل رصد اإلجراءات اليت تتخـذها  
  ت؛حكومة العراق بشأن هذه الفئا

علــى وجــوب اقتصــار عقــود شــراء اللــوازم    يشــدد  - ٤  
) علـــى املـــواد املبينـــة ١٩٩٧( ١١١١اإلنســـانية املقدمـــة وفقـــا للقـــرار 

مـن  ‘ ٢’(أ)  ٨قائمة اللوازم املرفقة خبطة التوزيع العام عمال بالفقرة  يف
)، وإال وجــب إدخــال التعــديالت املناســبة علــى  ١٩٩٥( ٩٨٦القــرار 

   تتضمنها القائمة املرفقة؛اخلطة قبل شراء مواد ال
  أن يبقي هذه املسألة قيد نظره. يقرر  - ٥  

  
فأكـد   ،وحتدث ممثل الواليات املتحدة بعـد التصـويت    

قصد به حصـرا  وُي ،أن القرار يشكل استثناء ُيعطى ملرة واحدة
جتنــب معانــاة ال لــزوم هلــا يف صــفوف الشــعب العراقــي، وأن   

ارات العراقي مبوجب أية قـر  الفترات الزمنية احملددة لبيع النفط
ا تقيــدا صــارما. وشــدد أيضــا علــى التقيــد هبــ الحقــة ســيجري

بيعــات النفطيــة مل يكــن مطلوبــا قــرار نظــام بغــداد تــأخري امل أن
أي مــن قــرارات جملــس األمــن ذات الصــلة وال يف مــذكرة    يف

التفاهم املربمة مع األمم املتحـدة. والواقـع أن حكومـة العـراق     
 ضــحة لقــرارات األمــم املتحــدة واختــذت حتــدت الشــروط الوا

من أجـل حتقيـق مكاسـب    ”قرارا بتعريض رفاه شعبها للخطر 
. وأعــرب املمثــل عــن األســف إلحجــام أحــد الوفــود “دعائيــة

مـن املقبـول إدراج   ليس عن تأييد القرار، إال أنه أصر على أنه 
عبـــارات ترمـــي إىل توجيـــه اللـــوم إىل األمـــم املتحـــدة بســـبب 

  .)٥٤(كومة العراق وحدها املسؤولية عنهاإجراءات تتحمل ح
  

 ١٩٩٧تشــرين األول/أكتــوبر  ٢٣املقــرر املــؤرخ   
  )١٩٩٧( ١١٣٤): القرار ٣٨٢٦(اجللسة 

، أحـال  ١٩٩٧تشرين األول/أكتـوبر   ٦مبذكرة مؤرخة   
األمــني العــام إىل جملــس األمــن التقريــر الرابــع املقــدم مــن الــرئيس  

مـني العـام عمـال بـالفقرة     التنفيذي للجنـة اخلاصـة الـيت أنشـأها األ    
ــرار  ‘ ١’(ب)   ٩ ــن القـ ــرئيس  )٥٥()١٩٩١( ٦٨٧مـ ــر الـ . وذكـ

__________ 

  .٥املرجع نفسه، الصفحة    )٥٤(  
  )٥٥(  S/1997/774.  

التنفيذي يف تقريره أنه رغم حتقيق اللجنـة اخلاصـة إجنـازاٍت هامـة     
يف جمال نزع السالح وبدايةً طيبة يف جمال الرصد، ال تـزال هنـاك   
مصاعب مسـتمرة. واللجنـة مقتنعـة باحلاجـة إىل أن يصـر اجمللـس       

ي العراق بالتزاماته بالكشـف التـام عـن مجيـع أسـلحته      على أن يف
احملظورة والربامج املرتبطـة هبـا وأن يطالـب العـراق بالتعـاون التـام       
مع اللجنة اخلاصة لدى ممارستها حقها يف الوصـول التـام حسـب    
االقتضــاء إىل املواقــع واألشــخاص للتحقــق مــن امتثــال العــراق       

  الصلة.   لقرارات اجمللس ذات
تشـــــــرين  ٢٣، املعقـــــــودة يف ٣٨٢٦ســـــــة ويف اجلل  

مت التوصـل   كان قـد  وفقا للتفاهم الذي ١٩٩٧األول/أكتوبر 
ــاورات  ــه يف مشـ ــذكرة  اجملإليـ ــابقة، أدرج اجمللـــس مـ لـــس السـ

األمني العام يف جدول أعماله. مث وجه الـرئيس (شـيلي) انتبـاه    
اجمللس إىل مشروع قرار مقدم من الربتغال وبولنـدا ومجهوريـة   

ــا والســـ  ــدة   كوريـ ــة املتحـ ــتاريكا واململكـ ــيلي وكوسـ ويد وشـ
  .)٥٦(والواليات املتحدة واليابان

وحتدث ممثل اململكة املتحدة قبـل التصـويت فقـال إن      
ضـرورة   تـرى بلده والبلـدان األخـرى املقدمـة ملشـروع القـرار      

اعتمــاد جملــس األمــن رد فعــل قويــا علــى اســتمرار اســتهانة        
روع القـرار حيتـوي   العراق بقرارات اجمللس. ولذلك، فـإن مشـ  

حبزم يف القـرار   ما هو معلنعلى  مبينعلى قرار حازم ومتسق 
 “فــــرض تــــدابري إضــــافية  ”مــــن اعتــــزام  ) ١٩٩٧( ١١١٥
يطور هذا االجتـاه مـن خـالل حتديـده لتلـك التـدابري، مـع         وهو

إتاحتــه فرصــة أخــرى للعــراق لكــي يثبــت حبســن نيتــه خــالل    
 وقــالالتــدابري. الســتة أشــهر القادمــة عــدم االحتيــاج إىل هــذه  

ــه بشــأن أســرى    إناملمثــل أيضــا  العــراق مل يــف بعــد بالتزامات
احلــرب الكــويتيني املفقــودين وممتلكــات الكويــت وحمفوظاهتــا   

  .)٥٧(املفقودة  الوطنية
__________ 

  )٥٦(  S/1997/816.  
  )٥٧(  S/PV.3826 ٣و  ٢، الصفحتان.  
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وأكد ممثل مصر أن بلده خلـص إىل اسـتنتاجات معينـة      
كان يود أن يتضمنها مشروع القرار. وأول هذه االسـتنتاجات  

رغم مـن إيـراد التقـارير جوانـب سـلبية يف سـلوك       هو أنه على ال
العراق، فقد كان هناك أيضا بعض اجلوانب اإلجيابية الـيت كـان   
ينبغـــي أن يشـــري إليهـــا مشـــروع القـــرار وينســـبها إىل حكومـــة 
العــراق. وثانيهــا أنــه علــى الــرغم مــن تأييــد وفــد مصــر الكامــل 

ن يكون للوالية املوكلة إىل اللجنة اخلاصة، فإنه من الضروري أ
اجمللــس اهليئــة الوحيــدة املســؤولة عــن اختــاذ القــرارات املناســبة.   
وثالثهــا أن دراســة التقــارير املقدمــة واملالحظــات الــيت أبــدهتا       
الوكالـة الدوليـة للطاقـة الذريـة واللجنـة اخلاصـة تـبني أن هـاتني         
اهليئتني تتناوالن مسائل ذات طبيعة فنية حبتـة. وبـالرغم مـن أنـه     

ــة    مــن الصــعب القــول  ــة البحت ــا مــن وجهــة النظــر الفني ، انطالق
للوكالة واللجنة اخلاصة، بأنه مل يتبق شيء يستحق التدمري، من 
املهــم أن يتخــذ اجمللــس قــرارا واضــحا حيــدد اهلــدف النــهائي        
ألنشطة هاتني اهليئتني للتوصل إىل التنفيذ الكامل للقرار. ورابع 

 اللجنـة  هذه االستنتاجات أن االختالف يف وجهات النظـر بـني  
ــذها     ــدابري وطريقــة تنفي اخلاصــة والعــراق حــول تفســري هــذه الت
يستلزم وقفة يستغلها اجمللس لدراسة املسألة بشكل موضـوعي.  
ومن الضروري أن يبـدي العـراق قـدرا أكـرب مـن التعـاون ومـن        
الضروري أن تبـذل اللجنـة اخلاصـة مـن جانبـها جهـدا للتعـاون        

إن تقييم التزام العـراق   يف وضع تدابري واضحة جبالء. وخامسا،
جيب أن يراعى فيه أن التقارير تشري إىل أن حاالت عدم امتثـال  
العراق لقرارات جملس األمن كانت حاالت متفرقـة. وسادسـا،   
إن مصــر تعــارض مــن حيــث املبــدأ فــرض أي عقوبــات إضــافية 
ــدا مــن اجلهــود يف     علــى العــراق، خاصــة وأن العــراق بــذل مزي

لتجــاوب مــع اللجنــة اخلاصــة والوكالــة األشـهر الســتة الســابقة ل 
الدولية للطاقة الذرية. وسابعا، إن إعـداد قـوائم بـاألفراد الـذين     
أعاقوا أعمال اللجنة اخلاصة دون حتديـد الشـخص املعهـود إليـه     
ــدرا مــن      ــثري ق ــق إعــدادها ي مبهمــة إعــداد هــذه القــوائم أو طرائ
الغموض. وكـان ينبغـي للمجلـس أن يعهـد إىل جلنـة اجلـزاءات       

القـرار. وأضـاف املمثـل أن     ذبوضع معايري واضحة لكيفيـة تنفيـ  
رغبة مقدمي مشـروع القـرار يف طرحـه للتصـويت دون األخـذ      

  . )٥٨(باالقتراحات تدفع وفد مصر إىل االمتناع عن التصويت
وذكر ممثل كينيـا أن تقـارير اللجنـة اخلاصـة والوكالـة        

تقـدم كـبري   يف معظمهـا إىل إحـراز    تشـري الدولية للطاقة الذرية 
علــــى عــــدد مــــن اجلبــــهات، وخاصــــة يف ميــــداين القــــذائف 
واألسلحة الكيميائية، وإىل أن أعمـال التفتـيش ضـمن السـياق     
العــام لعمــل اللجنــة متــت دون عــائق. ومبــا أن مشــروع القــرار 

ــا       ال ــإن كيني ــها، ف ــارير وهلجت ــذه التق ــوازن ه ــبني بوضــوح ت ي
  .  )٥٩(ستمتنع عن التصويت

العراق تعـاون مـع اللجنـة اخلاصـة     وقال ممثل الصني إن   
ــدا فــرض      ــد أب ــده ال يؤي ــد بل يف معظــم احلــاالت. وأكــد أن وف
جزاءات بصورة عشوائية على أي دولـة أو اسـتعمال اجلـزاءات    
للتهديــد. وذكــر أن حــل املشــاكل يســتلزم أن تكــون األولويــة   
لتعزيز التعاون بني العراق واللجنة اخلاصة بدال من زيادة تعقيـد  

ومبا أن مشروع القرار ال يفضـي إىل تسـوية للمشـاكل    املسألة. 
  .)٦٠(حمل النظر، فإن الصني ستضطر إىل االمتناع عن التصويت

ن إنــه ال ميكــن أن يقــال إوقــال ممثــل االحتــاد الروســي   
العــراق قــدم معلومــات وافيــة عــن مجيــع األســلحة واملكونــات  

ــزء جــــ    ــب اجلــ ــورة مبوجــ ــدرات احملظــ ــرار   يموالقــ ــن القــ مــ
ــك  ، )١٩٩١( ٦٨٧ ــع ذل ــة    وم ــة املتعلق ــإن احلــوادث املنعزل ف

بعمليات التفتيش ال ميكن أن تربر االعتمـاد الفـوري جلـزاءات    
). وأضـاف  ١٩٩٧( ١١١٥إضافية ضـد العـراق وفقـا للقـرار     

أن املشاكل املتبقية اليت تشـوب العالقـات بـني اللجنـة اخلاصـة      
وبغداد تستحق اهتماما جديا من جانب جملس األمـن وينبغـي   

ها بســرعة بســبل منــها تناوهلــا يف إطــار املشــاورات بــني  حســم
__________ 

 .٥و  ٤ن املرجع نفسه، الصفحتا  )٥٨(  

 .٧املرجع نفسه، الصفحة   )٥٩(  

 .٨و  ٧املرجع نفسه، الصفحتان   )٦٠(  
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الــرئيس التنفيــذي للجنــة اخلاصــة وبغــداد. وأكــد املمثــل أن       
مشروع القرار يفتقر إل التـوازن: فهـو يتجاهـل عناصـر هامـة      

ــن     ــلة مــــ ــام ذات الصــــ ــاء باألحكــــ ــق بالوفــــ ــرار التتعلــــ قــــ
ــة   ١٩٩١( ٦٨٧ ــر الوكالـ ــارة إىل تقريـ ــمن أي إشـ ) وال يتضـ

ــة للط ــة. و الدوليـ ــة الذريـ ــالاقـ ــل  قـ ــة يف  إاملمثـ ــاك حماولـ ن هنـ
مشـــروع القـــرار ترمـــي إىل تنقـــيح احلكـــم الـــوارد يف القـــرار   

ــراق    ١٩٩٧( ١١١٥ ــال العـ ــرورة امتثـ ــأن ضـ ــاال ”) بشـ امتثـ
لشـــروط وصـــول اللجنـــة اخلاصـــة. ومبـــا أن القـــرار  “حقيقيـــا
ــتعمال    ) ال١٩٩٧( ١١١٥ ــإن اسـ ــول، فـ ــاري املفعـ ــزال سـ يـ

قتـرح مـن جانـب مقـدمي مشـروع      صياغة جديدة بالشـكل امل 
ــراق     ــال العـ ــة بامتثـ ــايري املتعلقـ ــيؤدي إىل خلـــط املعـ ــرار سـ القـ

قائمــة  الفكــرة املقترحــة وهــي وضــعبــالقرار. وشــدد علــى أن 
سوداء ينطـوي علـى عيـوب مـن النـاحيتني املنطقيـة والقانونيـة        
وبالتـايل ال ميكــن القبــول بــه حيــث إنــه ال ينبغــي إعــداد قــوائم  

ــد    لجــزابأشــخاص يتعرضــون ل  ــس بع ــرر اجملل ــا مل يق ءات بينم
إذا كانــت اجلــزاءات ســُتفرض أم ال. ومراعــاة لكــل هــذه    مــا

  .  )٦١(العناصر، فإن االحتاد الروسي سيمتنع عن التصويت
ــدة ملشــروع        ــات مؤي ــتكلمني ببيان ــن امل ــدد م وأدىل ع
أكـــدوا أن العـــراق انتـــهك بشـــكل متكـــرر التزاماتـــه فالقـــرار 

ــرا   ــاون الع ــى أن تع ــع   وشــددوا عل ــل غــري املنقــوص م ق الكام
  .  )٦٢(اللجنة اخلاصة هو الذي سيمكنها من استيفاء مهمتها

ويف اجللسة نفسها، طُـرح مشـروع القـرار للتصـويت       
مع امتناع مخسـة   ،أصوات مقابل ال شيء ١٠واعُتمد بأغلبية 

أعضاء (االحتاد الروسي، والصـني، وفرنسـا، وكينيـا، ومصـر)     
__________ 

 .١٠و  ٩املرجع نفسه، الصفحتان   )٦١(  

ــفحتان     )٦٢(   ــه: الصـ ــع نفسـ ــفحة  ٦و  ٥املرجـ ــال)؛ والصـ  ٦ (الربتغـ
 ٨(بولنـــــدا)؛ والصـــــفحتان  ٧ و ٦(الســـــويد)؛ والصـــــفحتان 

 (اليابان). ٩ و

ــفه  ــرار  عــــــن التصــــــويت، بوصــــ   )٦٣()١٩٩٧( ١١٣٤القــــ
  نصه:ما يلي   يفو

  ،إن جملس األمن  
ــة   إذ يشـــري   ــلة، وخباصـ ــابقة ذات الصـ ــه السـ إىل مجيـــع قراراتـ

ــرارات  ــؤرخ ١٩٩١( ٦٨٧القـــــــ ــان/أبريل  ٣) املـــــــ ، ١٩٩١نيســـــــ
، ١٩٩١آب/أغســـــــــــــــــطس   ١٥) املـــــــــــــــــؤرخ  ١٩٩١( ٧٠٧ و
، ١٩٩١تشــــــــرين األول/أكتــــــــوبر  ١١) املــــــــؤرخ١٩٩١( ٧١٥ و
ــؤرخ ١٩٩٦( ١٠٦٠ و ــه حزي ١٢) املــــــــــــــ ، ١٩٩٦ران/يونيــــــــــــــ
  ،١٩٩٧حزيران/يونيه  ٢١) املؤرخ ١٩٩٧( ١١١٥  و

يف تقريــر الــرئيس التنفيــذي للجنــة اخلاصــة املــؤرخ   وقــد نظــر  
  ،١٩٩٧تشرين األول/أكتوبر  ٦

عن قلقه البالغ إزاء احلـوادث اجلديـدة الـيت جـرى      وإذ يعرب  
ــذ اختــاذ القــرار    ــها من ) والــيت منعــت فيهــا  ١٩٩٧( ١١١٥اإلبــالغ عن

لطات العراقية من جديد وصول أفرقة التفتيش التابعة للجنة اخلاصة الس
  إىل مواقع يف العراق حددهتا اللجنة للتفتيش،

عدم مقبولية أية حمـاوالت مـن جانـب العـراق ملنـع       وإذ يؤكد  
  الوصول إىل تلك املواقع،

بالتقـدم الـذي أحرزتـه اللجنـة اخلاصـة بـرغم        وإذ حييط علمـا   
تقرير الرئيس التنفيذي حنو إزالـة بـرامج العـراق     ذلك، كما هو مبني يف

  املتعلقة بأسلحة الدمار الشامل،
تصـميمه علـى ضـمان امتثـال العـراق امتثـاال        وإذ يعيد تأكيـد   

تاما جلميع التزاماتـه مبوجـب مجيـع القـرارات السـابقة ذات الصـلة، وإذ       
يعيد تأكيد طلبه أن يتيح العراق وصـول اللجنـة اخلاصـة بشـكل فـوري      

ــة يف تفتيشــه،    و ــد، إىل أي موقــع ترغــب اللجن غــري مشــروط وغــري مقي
وبأن يسمح على وجه اخلصوص للجنة اخلاصة وألفرقة التفتيش التابعـة  
هلــا بالقيــام بطلعــات جويــة، ســواء بالطــائرات ذات األجنحــة الثابتــة        

بطــائرات اهلليكــوبتر، يف مجيــع أحنــاء العــراق مــن أجــل حتقيــق مجيــع   أو
ة، ومــن بينــها القيــام بأعمــال التفتــيش واملراقبــة      األغــراض ذات الصــل 

واملسح اجلوي والنقل والسوقيات، دون أي تدخل من أي نوع ووفقـا  
للشــروط واألحــوال الــيت حتــددها اللجنــة اخلاصــة وباســتخدام طائراهتــا   
اخلاصة هبا واملطارات القائمة يف العراق اليت قد تقـرر أهنـا أكثـر مالءمـة     

  ألعمال اللجنة،
) يعـرب عـن اعتـزام    ١٩٩٧( ١١١٥إىل أن القرار  ريوإذ يش  

ــراقيني        ــوظفني الع ــات امل ــى فئ ــدابري إضــافية عل ــرض ت ــد ف ــس األكي اجملل
__________ 

  .١٠، الصفحة S/PV.3826انظر لالطالع على نتيجة التصويت،   )٦٣(  
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املسؤولني عن عدم االمتثال، إال إذا أبلغـت اللجنـة اخلاصـة اجمللـس بـأن      
  من ذلك القرار، ٣  و ٢العراق ممتثل إىل حد بعيد للفقرتني 

ــد    ــرر تأكيـ ـــ  وإذ يكـ ــع ال ــزام  مجيـ ــيادة  التـ ــاء بسـ دول األعضـ
  الكويت والعراق وسالمتهما اإلقليمية واستقالهلما السياسي،

مبوجــــــب الفصــــــل الســــــابع مــــــن ميثــــــاق  وإذ يتصــــــرف  
  املتحدة، األمم

رفض السلطات العراقية املتكررة حسبما تـرد   يدين  - ١  
تفاصيله يف تقرير الرئيس التنفيـذي للجنـة اخلاصـة، إتاحـة الوصـول إىل      

حتــددها اللجنــة اخلاصــة، وخباصــة التصــرفات العراقيــة الــيت  املواقــع الــيت 
تعّرض سالمة أفراد اللجنة اخلاصة للخطر، وإزالـة وتـدمري الوثـائق الـيت     

  هتم اللجنة اخلاصة والتدخل يف حرية تنقل أفراد اللجنة اخلاصة؛
أن ذلـــك الـــرفض للتعـــاون يشـــكل انتـــهاكا   يقـــرر  - ٢  

) ١٩٩١( ٧٠٧ ) و١٩٩١( ٦٨٧صـــارخا لقـــرارات جملـــس األمـــن    
)، ويالحـــظ أن اللجنـــة اخلاصـــة ١٩٩٦( ١٠٦٠ ) و١٩٩١( ٧١٥ و
تكن قادرة على اإلفادة يف تقرير رئيسها التنفيذي بـأن العـراق ممتثـل     مل

  )؛١٩٩٧( ١١١٥من القرار  ٣  و ٢إىل حد بعيد ألحكام الفقرتني 
بـأن يتعـاون العـراق تعاونـا تامـا مـع اللجنـة         يطالب  - ٣  

قـــرارات ذات الصـــلة الـــيت متثـــل معيـــار احلكـــم علـــى  اخلاصـــة وفقـــا لل
  العراق؛  امتثال

بصفة خاصة بأن يتيح العراق، دون تـأخري،   يطالب  - ٤  
وصــول أفرقــة التفتــيش التابعــة للجنــة اخلاصــة، بشــكل فــوري وغــري        
مشروط وغري مقيـد، إىل كافـة املنـاطق واملرافـق واملعـدات والسـجالت       

فرقــة يف تفتيشــها وفقــا لواليــة  ووســائل النقــل الــيت قــد ترغــب تلــك األ 
ــخاص      ــن األشـ ــم مـ ــؤولني وغريهـ ــذلك إىل املسـ ــة، وكـ ــة اخلاصـ اللجنـ
ــة اخلاصــة يف      ــذين ترغــب اللجن ــة ال ــة العراقي اخلاضــعني لســلطة احلكوم

  مقابلتهم كي ميكنها تنفيذ واليتها تنفيذا كامال؛
ــب  - ٥   ــة أن     يطلـ ــة اخلاصـ ــذي للجنـ ــرئيس التنفيـ إىل الـ

ــة الــيت تعــد وفقــا للقــرار    يضــمن مجيــع تقــاريره امل  ــة املوحــدة املقبل رحلي
مـن   ٣ و ٢) مرفقا يقـيِّم فيـه امتثـال العـراق للفقـرتني      ١٩٩٦( ١٠٥١
  )؛١٩٩٧( ١١١٥القرار 

ــرب  - ٦   ــة      يع ــادت اللجن ــا أف ــد، إذا م ــه األكي ــن عزم ع
ــل ألحكــام الفقــرتني      ــراق غــري ممتث ــأن الع ــرار   ٣ و ٢اخلاصــة ب مــن الق

ــدم ١٩٩٧( ١١١٥ ــة ع ــس يف     ) أو يف حال ــة اخلاصــة اجملل ــالغ اللجن إب
بـأن   ١٩٩٨نيسـان/أبريل   ١١تقرير الرئيس التنفيذي املقـرر تقدميـه يف   

)، ١٩٩٧( ١١١٥مــن القــرار  ٣ و ٢العــراق ممتثــل ألحكــام الفقــرتني 
على اختاذ تدابري ُتلزم مجيع الدول أن متنع، دون تأخري، مجيـع املـوظفني   

اقيـة املسـؤولني عـن حـاالت عـدم      العراقيني وأفراد القوات املسـلحة العر 
)، ١٩٩٧( ١١١٥مــــن القــــرار  ٣ و ٢االمتثــــال ألحكــــام الفقــــرتني 

املشتركني فيها، مـن دخـول أو عبـور أقاليمهـا علـى أن جيـوز للجنـة         أو
) أن تـأذن بـدخول   ١٩٩٠( ٦٦١جملس األمـن املنشـأة مبوجـب القـرار     

ه شــخص مــا إىل دولــة معينــة يف تــاريخ حمــدد وعلــى أال يكــون يف هــذ   
الفقرة ما يلـزم دولـة مـا بـرفض دخـول مواطنيهـا أو أشـخاص يقومـون         

  مبهام أو بعثات دبلوماسية بصدق إىل إقليمها؛
، علــى أســاس مجيــع األحــداث املتصــلة بتنفيــذ يقــرر  - ٧  
) أن يبــدأ، بالتشــاور مــع ١٩٩٧( ١١١٥مــن القــرار  ٣ و ٢الفقــرتني 

هلم أو عبورهم فور اللجنة اخلاصة، يف تسمية األفراد الذين سيمنع دخو
  أعاله؛ ٦تنفيذ التدابري الواردة يف الفقرة 

ــا   - ٨   ــرر أيضـ ــتعراض     يقـ ــات االسـ ــراء عمليـ ــدم إجـ عـ
) ١٩٩١( ٦٨٧مــن القــرار   ٢٨ و ٢١املنصــوص عليهــا يف الفقــرتني   

بعد التقرير املرحلـي املوحـد التـايل للجنـة اخلاصـة، املقـرر تقدميـه يف         إال
تأنف بعـــــده عمليـــــات  ، والـــــذي ستســـــ ١٩٩٨نيســـــان/أبريل  ١١

) ابتــــــداء مــــــن ١٩٩١( ٦٨٧االســــــتعراض تلــــــك وفقــــــا للقــــــرار  
  ؛١٩٩٨نيسان/أبريل  ٢٦

ــل     - ٩   ــده الكام ــد تأيي ــن جدي ــة   يؤكــد م لســلطة اللجن
اخلاصة بقيادة رئيسها التنفيذي لضمان تنفيـذ واليتـها مبوجـب قـرارات     

  اجمللس ذات الصلة؛
  إبقاء هذه املسألة قيد نظره. يقرر  - ١٠  

ممثل فرنسا بعد التصويت فقال إن بلده كـان   وحتدث  
يــود أن يصــاغ الــنص بطريقــة ال تــثري أيــة تفســريات متســرعة   

ــه مت بالفعــل الشــروع يف فــرض      أو ــاد بأن ــل االعتق مغلوطــة مث
ــر       ــذي جــاء يف تقري ــداء ال ــاىف مــع الن ــا يتن جــزاءات إضــافية مم

ــه     ــاده أن ــل عــن اعتق ــة اخلاصــة. وأعــرب املمث كــان مــن   اللجن
ا أن تقـدما قـد أُحـرز، أن يلقـى الـرئيس التنفيـذي       ، مبـ الواجب

للجنة اخلاصـة بعـض التشـجيع لكـي يواصـل جهـوده ويسـتمر        
يف تعزيز فعالية التعاون مـع السـلطات العراقيـة. وأعـرب أيضـا      
ــته لســلطاته يف       ــدى ممارس ــس، ل ــه يف أن يواصــل اجملل عــن أمل
املســـتقبل، اســـتخدام صـــياغة دقيقـــة جـــدا يف عملـــه لتفـــادي   

توقيع العقوبات على أشخاص غري مسـؤولني مباشـرة    احتمال
عــن املشــاكل. وأضــاف املمثــل أن وفــد بلــده امتنــع، يف ضــوء 

  .  )٦٤(هذه االعتبارات، عن التصويت
__________ 

  )٦٤(  S/PV.3826 ١١و  ١٠، الصفحتان.  
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وأشــار ممثــل الواليــات املتحــدة إىل اقتــراح الــبعض أن   
يكافئ اجمللس العراق لتعاونه مع اللجنـة اخلاصـة بدرجـة أكثـر     

ن لــيس مســألة درجــات: فإمــا أن ممــا مضــى، فأكــد أن التعــاو
العراق ممتثل اللتزاماته أو أنه منتـهك هلـا. وفيمـا يتعلـق بتقريـر      
الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أكـد أيضـا أنـه مـن الواضـح أن      
ــة      ــلة والالزمـ ــئلة ذات الصـ ــع األسـ ــى مجيـ ــرد علـ ــراق مل يـ العـ

  .  )٦٥(لتوضيح براجمه بالكامل
  

 ١٩٩٧وبر تشــرين األول/أكتــ ٢٩املقــرر املــؤرخ   
  ): بيان من الرئيس٣٨٢٨(اجللسة 

تشــــــــرين  ٢٩، املعقــــــــودة يف ٣٨٢٨يف اجللســــــــة   
مت التوصـل   كان قـد  وفقا للتفاهم الذي ١٩٩٧األول/أكتوبر 

لس السابقة، وجه الرئيس (شـيلي) انتبـاه   اجملإليه يف مشاورات 
 ١٩٩٧تشــرين األول/أكتــوبر  ٢٩اجمللــس إىل رســالة مؤرخــة 

لــس مــن ممثــل العــراق حييــل هبــا رســالة   موجهــة إىل رئــيس اجمل
إىل رئيس اجمللـس مـن نائـب رئـيس      موجهةالتاريخ ذاته حتمل 

. ويف الرســالة املــذكورة، أبلــغ نائــب رئــيس )٦٦(وزراء العــراق
بأهنـا   الـذي يفيـد   الوزراء العراقي اجمللَس بقرار حكومة العـراق 

مستعدة ملواصلة التعاون مع اللجنة اخلاصة على أال يشترك يف 
أي مـــن أنشـــطة اللجنـــة داخـــل العـــراق مـــن حيمـــل اجلنســـية   

  األمريكية.  
بالبيـان التـايل باسـم     سويف اجللسة نفسها، أدىل الـرئي   
  :)٦٧(اجمللس

تشــرين األول/  ٢٩املؤرخــة  نظــر جملــس األمــن يف الرســالة     
ــوبر  ــيس       ١٩٩٧أكت ــب رئ ــن نائ ــن م ــس األم ــيس جمل ــة إىل رئ واملوجه

ر حكومة العراق غـري املقبـول أن تسـعى    وزراء العراق اليت أحيل هبا قرا
إىل فرض شروط على تعاوهنا مع اللجنـة اخلاصـة، ممـا حيـول دون وفـاء      

__________ 

 .١٢املرجع نفسه، الصفحة   )٦٥(  
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 ٦٩٩ ) و١٩٩١( ٦٨٧اللجنة اخلاصة مبسـؤولياهتا مبوجـب القـرارات    
) ١٩٩٦( ١٠٥١ ) و١٩٩١( ٧١٥ ) و١٩٩١( ٧٠٧ ) و١٩٩١(
  ).١٩٩٧( ١١٣٤) و ١٩٩٧( ١١١٥) و ١٩٩٦( ١٠٦٠  و

) ١٩٩٧( ١١٣٤لـس مبطالباتــه الـواردة يف القــرار   ويـذكِّر اجمل   
بأن يتعاون العراق تعاونا تاما مـع اللجنـة اخلاصـة وفقـا للقـرارات ذات      

  الصلة، اليت متثل معيار احلكم على امتثال العراق.
ويــدين اجمللــس قــرار حكومــة العــراق حماولــة أن متلــي شــروط    

ــة اخلاصــة. و   ــأن  امتثاهلــا اللتزامهــا بالتعــاون مــع اللجن يطالــب اجمللــس ب
يتعاون العراق تعاونا تاما، وفقا للقرارات ذات الصلة ودون شـروط أو  
قيود، مع اللجنة اخلاصة يف تنفيـذ واليتـها. وعـالوة علـى ذلـك، يـذكِّر       
اجمللس حكومة العراق مبسؤوليتها عن سالمة وأمن أفراد اللجنة اخلاصة 

  وأفرقة التفتيش.
ة لعدم امتثال العراق امتثـاال  وحيذر اجمللس من العواقب اخلطري  

تاما وفوريا اللتزاماته مبوجب القرارات ذات الصـلة. وقـد عقـد اجمللـس     
العزم على ضمان امتثال العـراق السـريع والتـام للقـرارات ذات الصـلة،      

  وحتقيقا لذلك الغرض سيبقي املسألة قيد نظره الفعلي.
  

ــؤرخ     ــرر امل ــاين/نوفمرب   ١٢املق  ١٩٩٧تشــرين الث
  )١٩٩٧(١١٣٧): القرار ٣٨٣١سة (اجلل

ــة    ــودة يف ٣٨٣١يف اجللس  تشــرين الثــاين/  ١٢، املعق
مت التوصــل إليــه  كــان قــد وفقــا للتفــاهم الــذي ١٩٩٧نــوفمرب 

لــس الســابقة، وجــه الــرئيس (الصــني) انتبــاه  اجمليف مشــاورات 
اجمللس إىل مشروع قرار مقدم من اململكة املتحـدة والواليـات   

ربتغـــال وبولنـــدا ومجهوريـــة كوريـــا  الانضـــمام مـــع  ،املتحـــدة
ــان إىل مقدم    ــيلي وكوســتاريكا والياب ــويد وش . مث )٦٨(يــهوالس

وجه الـرئيس انتبـاه اجمللـس إىل الوثـائق التاليـة: رسـالة مؤرخـة        
موجهــة إىل رئــيس جملــس   ١٩٩٧تشــرين األول/أكتــوبر  ٢٩

 ١٠و ٦؛ ورســـالتان مؤرختـــان )٦٩(األمـــن مـــن ممثـــل العـــراق
ــاين/نوفمرب   ــرين الثـ ــيس اجمللـــس   ١٩٩٧تشـ ــان إىل رئـ موجهتـ

__________ 

  )٦٨(  S/1997/872.  
  )٦٩(  S/1997/829 كانون األول/ديسمرب  ٣؛ وانظر أيضا املقرر املؤرخ

  ) يف هذا القسم.٣٨٣٨(اجللسة  ١٩٩٧
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 ،علــى التــوايل  ،حتــيالن )٧٠(واألمــني العــام مــن ممثــل العــراق    
إىل كــل مــن رئــيس  مــوجهتنيالتــاريخ ذاتــه  حتمــالن رســالتني

رسـائل  وجملس األمن واألمني العام من وزير خارجية العراق؛ 
 ٧ و ٥ و ٤ و ٣ و ٢ تشـــرين األول/أكتـــوبر و ٣٠مؤرخـــة 

موجهـة إىل رئـيس   ، على التوايل، ١٩٩٧تشرين الثاين/نوفمرب 
ــيت       ــة الـ ــة اخلاصـ ــذي للجنـ ــرئيس التنفيـ ــن الـ ــن مـ ــس األمـ جملـ

مـن قـرار جملـس    ‘ ١’(ب)٩األمني العام عمال بـالفقرة   أنشأها
ــالة مؤرخــــة )٧١()١٩٩١( ٦٨٧األمــــن  تشــــرين  ٣١؛ ورســ

موجهــة مــن األمــني العــام إىل رئــيس      ١٩٩٧األول/أكتــوبر 
  .)٧٢(جملس األمن

تاريكا أن لــب القضــية ال يتمثــل يف وأكــد ممثــل كوســ  
ــراق     ــة العــ ــدي حكومــ ــل يف حتــ ــزاءات فقــــط بــ ــألة اجلــ مســ
لصــالحيات وســلطات جملــس األمــن الــذي تتمثــل مســؤوليته    
الرئيســية يف احلفــاظ علــى الســلم واألمــن الــدوليني علــى حنــو    

  .  )٧٣(من امليثاق ٢٤تنص عليه املادة   ما
يف  “حكمـــة يـــرىال ”وأكـــد ممثـــل مصـــر أن بلـــده    

ار العـراق علـى موقفـه مـن اجمللـس وال يف عـدم اسـتجابته        إصر
ملساعي مصر وغريها من أجل إثناء العراق عـن التمسـك هبـذا    

األزمـة علـى    تلـك املوقف. بيد أنه أشار إىل ضرورة النظـر إىل  
أهنــــا فرصــــة الســــتخالص الــــدروس فيمــــا يتعلــــق بأســــباب  

__________ 

أن املســؤولية عــن عــدم قيــام أفرقــة التفتــيش التابعــة  رســالتان بشــ  )٧٠(  
  ).S/1997/867و  S/1997/855للجنة اخلاصة مبهامها (

رسائل بشـأن منـع السـلطات العراقيـة عمليـات تفتـيش تقـوم هبـا           )٧١(  
اللجنــة اخلاصــة وهتديــدها ضــمنا ســالمة طــائرة اســتطالع تعمــل  

؛ S/1997/836؛ و S/1997/830لصـــــــــاحل اللجنـــــــــة اخلاصـــــــــة (
؛ S/1997/851؛ و S/1997/848؛ و S/1997/843؛ و S/1997/837 و
  ).S/1997/864 و

رسالة ُتبلغ جملس األمن بأن الوكالة الدولية للطاقة الذرية ستعلق   )٧٢(  
التنفيذ العملي ألنشطة الرصـد الـيت تقـوم هبـا رغبـة منـها يف تـبين        

  ).S/1997/833هنج موحد مع اللجنة اخلاصة (
  )٧٣(  S/PV.3831٢فحة ، الص.  

ــل       ــاذ مث ــيت أدت إىل اخت ــاط ال ــاعر اإلحب ــداعيات مش ــكوت  تل
حيتاج أيضـا إىل مراجعـة   قال إن اجمللس واقف غري املقبولة. وامل

ــد        ــا عن ــادة كفاءهت ــة اخلاصــة لضــمان زي ــل اللجن أســلوب عم
ــا تابعــا للمجلــس.    اضــطالعها مبهامهــا باعتبارهــا جهــازا فرعي
وذكر املمثل أيضا أن وفد بلـده يشـارك وفـودا أخـرى عديـدة      

قواعـــد االعتقـــاد بضـــرورة االلتـــزام باألحكـــام الدســـتورية وال
القانونية وذلك بعدم حرمان أي دولة عضو يف األمـم املتحـدة   
من حقها يف التعبري عن وجهة نظرها أمام اجمللـس علـى النحـو    

ــان    ــه املادتـ ــذي تكفلـ ــة إذا    ٣٢ و ٣١الـ ــاق، خاصـ ــن امليثـ مـ
ــا ــا     م ــات تتعــرض هل ــر بعقوب ــق األم ــكتعل ــة مبوجــب   تل الدول

ــه يف حــني ي    ــاق. وأكــد أن ــده  الفصــل الســابع مــن امليث ــزم بل عت
التصويت لصاحل مشروع القرار، فإنه يـود أن يسـجل أنـه مـن     
املفهوم أن ما يتضمنه مشروع القرار من قيـود علـى السـفر ال    
ينبغــــي أن حيــــول دون هنــــوض حكومــــة مصــــر مبســــؤولياهتا  
باعتبارها البلد املضيف ملقر جامعة الدول العربية. وأكد أيضـا  

يفـتح الطريـق أمـام     أن مشروع القرار ال يتضـمن مـا ميكـن أن   
ــار     ــوء إىل خيــ ــوة أو اللجــ ــتخدام القــ ــة أو اســ ــعيد احلالــ تصــ

  .  )٧٤(عسكري
عتـــرب قـــرار يبيســـاو أن اجمللـــس  - وذكـــر ممثـــل غينيـــا  

 ١٩٩٧تشــرين األول/أكتــوبر  ٢٩الســلطات العراقيــة املــؤرخ 
قرارا غري مقبول يشكل حتديا للقـدرة التنفيذيـة للجنـة اخلاصـة     

ــادئ األساســية امل  ــم املتحــدة   وبعــض املب ــاق األم كرســة يف ميث
  .  )٧٥(منه ١٠٠وخاصة املادة 

وقال ممثل فرنسا إن القيود على السـفر لـن تـؤدي إىل      
تــردي حالــة الشــعب العراقــي ولــن تضــر مبســاعي إجيــاد حــل    

 -أن فرنسـا، كمـا جـاء يف التصـريح الفرنسـي       ذكرسلمي. و
الروســي املشــترك، تواصــل الــدعوة بقــوة إىل أن ُينظــر إىل أي   

__________ 

 .٨و  ٧املرجع نفسه، الصفحتان   )٧٤(  

 .٩املرجع نفسه، الصفحة   )٧٥(  
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إجــراء يتصــل بــالعراق يف إطــار جملــس األمــن فقــط وأن يقــود  
  .  )٧٦(اجمللس أي إجراء من هذا القبيل

ــراق       ــهاكات العــ ــتكلمني انتــ ــن املــ ــد مــ وأدان العديــ
  .  )٧٧(اللتزاماته ودعوه إىل التعاون التام مع اللجنة اخلاصة

ويف اجللسة نفسها، طُـرح مشـروع القـرار للتصـويت       
ــفه ا   ــاع بوصــ ــد باإلمجــ ــرار واعُتمــ يف )، و١٩٩٧(١١٣٧لقــ

  نصه:يلي   ما
  ،إن جملس األمن  
ــه الســابقة ذات الصــلة، وال    إذ يشــري   ــع قرارات ــيما  إىل مجي س

 ١٩٩١نيســــــــــان/أبريل  ٣) املــــــــــؤرخ ١٩٩١( ٦٨٧القــــــــــرارات 
 ٧١٥ و ١٩٩١ آب/أغســــــــــطس ١٥) املــــــــــؤرخ ١٩٩١( ٧٠٧ و
 ١٠٦٠و  ١٩٩١تشـــــــرين األول/أكتـــــــوبر  ١١) املـــــــؤرخ ١٩٩١(
) ١٩٩٧( ١١١٥و  ١٩٩٦حزيران/يونيـــــــه  ١٢) املــــــؤرخ  ١٩٩٦(

) املـــــــؤرخ ١٩٩٧( ١١٣٤و  ١٩٩٧حزيران/يونيـــــــه  ٢١املـــــــؤرخ 
  ،١٩٩٧تشرين األول/أكتوبر  ٢٣

ــالغ     ــق البــ ــع القلــ ــا مــ ــيط علمــ ــة   وإذ حيــ ــالة املؤرخــ بالرســ
املوجهة إىل رئـيس جملـس األمـن مـن      ١٩٩٧تشرين األول/أكتوبر  ٢٩

رار حكومة العراق الالمقبـول  نائب رئيس وزراء العراق اليت يبلغ فيها ق
القاضــي بالســعي إىل فــرض شــروط علــى تعاوهنــا مــع اللجنــة اخلاصــة،   

املوجهـة إىل الـرئيس    ١٩٩٧تشرين الثـاين/نوفمرب   ٢وبالرسالة املؤرخة 
املتحدة اليت  التنفيذي للجنة اخلاصة من املمثل الدائم للعراق لدى األمم

ام طـائرات االسـتطالع الـيت    كرر فيها املطالبة الالمقبولة بوقـف اسـتخد  
تعمل لصاحل اللجنة اخلاصة واليت انطوت على هتديد لسـالمة مثـل هـذه    

املوجهـة   ١٩٩٧تشـرين الثـاين/نوفمرب    ٦الطائرات، وبالرسالة املؤرخـة  
إىل رئيس جملس األمن من وزير خارجية العراق والـيت تقـر بـأن العـراق     

ن جانــب قــد نقــل معــدات ذات قــدرات مزدوجــة خاضــعة للرصــد مــ   
  اللجنة اخلاصة،

بالرسـالتني املـؤرختني    وإذ حييط علما أيضا مـع القلـق البـالغ     
املـوجهتني   ١٩٩٧تشرين الثـاين/نوفمرب   ٢تشرين األول/أكتوبر و  ٣٠

إىل رئيس جملس األمن من الرئيس التنفيـذي للجنـة اخلاصـة اللـتني يبلـغ      
__________ 

 . ١١و  ١٠املرجع نفسه، الصفحتان   )٧٦(  

 ٤(الســـويد)؛ والصــــفحة   ٤و  ٣املرجـــع نفســـه: الصـــفحتان      )٧٧(  
ــفحة   ــال)؛ والصـــ ــفحتان   ٥(الربتغـــ ــان)؛ والصـــ  ٦و  ٥(اليابـــ

ــفحتان   ــدا)؛ والصـ ــفحتان   ٧و  ٦(بولنـ ــيلي)؛ والصـ  ٩و  ٨(شـ
 (مجهورية كوريا). ١٢و  ١١(كينيا)؛ والصفحتان 

تابعني  فيهما أن حكومة العراق رفضت السماح بدخول موظفني اثنني
ــراق يف    ــة اخلاصــة إىل الع ــوبر و  ٣٠للجن تشــرين  ٢ تشــرين األول/أكت

 ٣علــى أســاس جنســيتهما، وبالرســائل املؤرخــة    ١٩٩٧الثــاين/نوفمرب 
املوجهـة إىل رئـيس جملـس     ١٩٩٧تشرين الثـاين/نوفمرب   ٧ و ٥ و ٤ و

األمـن مـن الـرئيس التنفيـذي للجنـة اخلاصـة الـيت يبلـغ فيهـا أن حكومــة          
ت الســماح ملفتشــني تــابعني للجنــة اخلاصــة بالــدخول إىل  العــراق رفضــ

 ٧ و ٦ و ٥ و ٤ و ٣املواقـع الـيت حــددهتا اللجنـة اخلاصـة للتفتــيش يف     
علـــى أســـاس جنســـيتهم، وباملعلومـــات   ١٩٩٧تشـــرين الثـــاين/نوفمرب 

 ١٩٩٧تشــرين الثــاين/نوفمرب  ٥اإلضــافية الــواردة يف الرســالة املؤرخــة  
ن من الرئيس التنفيذي للجنة اخلاصـة الـيت   املوجهة إىل رئيس جملس األم

يبلغه فيها أن حكومـة العـراق قـد نقلـت قطعـا هامـة مـن معـدات ذات         
قدرات مزدوجة خاضعة للرصد من جانب اللجنة اخلاصة، وأنـه، كمـا   

  يبدو، قد جرى العبث بكامريات الرصد أو غطيت،
باملبـادرات الدبلوماسـية، ومـن بينـها مبـادرة بعثـة        وإذ يرحب  

مني العام الرفيعة املسـتوى املتخـذة علـى سـبيل احملاولـة لكفالـة التـزام        األ
ــرارات ذات       ــات مبوجــب الق ــن التزام ــه م ــا علي ــراق دون شــروط مب الع

  الصلة،
تقرير بعثة األمني العام الرفيعة املسـتوى   وإذ يقلقه بالغ القلق  

  عن نتائج اجتماعاهتا مع أعلى مستويات حكومة العراق،
ــري   ــرار    إىل  وإذ يشــ ــرب يف القــ ــد أعــ ــس قــ  ١١١٥أن اجمللــ

ــات       ١٩٩٧( ــى فئ ــدابري إضــافية عل ــرض ت ــى ف ــد عل ــه األكي ) عــن عزم
املــوظفني العــراقيني املســؤولني عــن عــدم االمتثــال، إال إذا أبلغتــه اللجنــة 

مـن   ٣و  ٢اخلاصة بـأن العـراق ميتثـل إىل حـد كـبري ألحكـام الفقـرتني        
  ذلك القرار.

ــا    ــري أيضــ ــرار  إىل أن اجمللــــس  وإذ يشــ ــاد يف القــ  ١١٣٤أعــ
) تأكيد عزمه األكيد على القيام، إذا ما أفادت اللجنة اخلاصـة  ١٩٩٧(

ــها أن العــراق غــري ممتثــل ألحكــام الفقــرتني     ــأمور مــن بين مــن  ٣و  ٢ب
)، باختاذ تدابري تلـزم الـدول بـأن تـرفض دخـول      ١٩٩٧( ١١١٥القرار 

ية املسؤولني عـن  مجيع املسؤولني العراقيني وأفراد القوات املسلحة العراق
ــرتني     ــال ألحكــام الفق ــرار   ٣و  ٢حــاالت عــدم االمتث ــن الق  ١١١٥م

  ) أو املشاركني فيها إىل أقاليمها أو عبورهم إياها،١٩٩٧(
ــذلك    ــري كــ ــه يف    وإذ يشــ ــدره رئيســ ــذي أصــ ــان الــ إىل البيــ

والذي أدان فيه اجمللس قرار حكومـة   ١٩٩٧تشرين األول/أكتوبر  ٢٩
ط امتثاهلــا اللتزامهــا بالتعــاون مــع اللجنــة     العــراق حماولــة إمــالء شــرو   

اخلاصة، وحذر مـن العواقـب اخلطـرية لعـدم امتثـال العـراق علـى الفـور         
وبالكامــل ودون شــروط أو قيــود اللتزاماتــه املقــررة مبوجــب القــرارات  

  ذات الصلة،
تأكيد التزام مجيع الدول األعضاء بسيادة الكويـت   وإذ يكرر  

  واستقالهلما السياسي، والعراق وسالمتهما اإلقليمية
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علـى كفالـة امتثـال العـراق الفـوري والكامـل،        وتصميما منـه   
  دون شروط أو قيود، اللتزاماته املقررة مبوجب القرارات ذات الصلة،

زالــت تشــكل هتديــدا للســلم     أن هــذه احلالــة مــا   وإذ يقــرر  
  واألمن الدوليني،

  ة،املتحد مبوجب الفصل السابع من ميثاق األمم وإذ يتصرف  
اســـتمرار انتـــهاك العـــراق اللتزاماتـــه املقـــررة  يـــدين  - ١  

مبوجب القرارات ذات الصلة بالتعاون الكامل ودون شروط مع اللجنة 
اخلاصـــة يف تنفيـــذ واليتـــها، مبـــا يف ذلـــك قـــراره غـــري املقبـــول املـــؤرخ  

والقاضي بالسـعي إىل فـرض شـروط     ١٩٩٧تشرين األول/أكتوبر  ٢٩
تشـرين األول/أكتـوبر    ٣٠صـة، ورفضـه يف   على تعاونه مـع اللجنـة اخلا  

الســـماح بـــدخول مـــوظفني اثـــنني  ١٩٩٧تشـــرين الثـــاين/نوفمرب  ٢ و
تـــابعني للجنـــة اخلاصـــة إىل العـــراق علـــى أســـاس جنســـيتهما، ورفضـــه 

 ١٩٩٧تشــــــرين الثــــــاين/نوفمرب  ٧ و ٦ و ٥ و ٤ و ٣الســــــماح يف 
ــى أســاس جنســيتهم، إىل      ــة اخلاصــة، عل ــابعني للجن ــدخول مفتشــني ت ب

ملواقــع الــيت حــددهتا اللجنــة اخلاصــة للتفتــيش، وهتديــده ضــمنا لســالمة  ا
طــائرات االســتطالع الــيت تعمــل لصــاحل اللجنــة اخلاصــة، وإزالتــه لقطــع 
ــا الســابقة،      ــة مــن معــدات ذات اســتعماالت مزدوجــة مــن مواقعه هام

  وعبثه بكامريات الرصد التابعة للجنة اخلاصة؛
ى الفور قرارهـا  حكومة العراق بأن تلغي عل يطالب  - ٢  

  ؛١٩٩٧تشرين األول/أكتوبر  ٢٩الصادر يف 
بــأن يتعــاون العــراق بالكامــل وعلــى   يطالــب أيضــا  - ٣  

الفــور ودون شــروط أو قيــود مــع اللجنــة اخلاصــة وفقــا للقــرارات ذات 
  الصلة، اليت تشكل املعيار الذي حيكم امتثال العراق؛

 )،١٩٩٧( ١١٣٤من القرار  ٦، وفقا للفقرة يقرر  - ٤  
أن متنــع الــدول، دون تــأخري، مجيــع املــوظفني العــراقيني وأفــراد القــوات  
املسلحة العراقية املسؤولني عن حاالت عدم االمتثال املبينة تفاصيلها يف 

أعاله أو املشاركني فيها من دخول أو عبور أقاليمهـا، إال أنـه    ١ الفقرة
ملـؤرخ  ) ا١٩٩٠( ٦٦١جيوز للجنة جملس األمن املنشأة مبوجب القـرار  

أن تـأذن بـدخول شـخص مـا إىل دولـة معينـة        ١٩٩٠آب/أغسطس  ٦
يف تاريخ حمدد على أال يكون يف هـذه الفقـرة مـا يلـزم دولـة مـا بـرفض        
دخـــول مواطنيهـــا أو أشـــخاص يقومـــون حبســـن نيـــة مبهـــام أو بعثـــات  

) ١٩٩٠( ٦٦١دبلوماسية وافقت عليها اللجنة املنشأة مبوجـب القـرار   
  إىل إقليمها؛ ١٩٩٠املؤرخ آب/أغسطس 

ــرر أيضــا   - ٥   ــرة   يق ــام الفق ــا ألحك ــرار   ٧، وفق ــن الق م
ــة اخلاصــة، يف وضــع     ١٩٩٧( ١١٣٤ ــع اللجن ــدأ، بالتشــاور م )، أن يب

قائمة بأمساء األفراد الذين سيمنع دخـوهلم أو عبـورهم مبوجـب أحكـام     
 ٦٦١أعـــاله، ويطلـــب إىل اللجنـــة املنشـــأة مبوجـــب القـــرار   ٤الفقـــرة 

توجيهيـــة وإجـــراءات، حســـب االقتضـــاء، ) أن تضـــع مبـــادئ ١٩٩٠(

ــة يف الفقــرة    ــدابري املبين ــذ الت ــدول    ٤لتنفي ــع ال ــل إىل مجي أعــاله، وأن حتي
األعضاء نسخا من تلك املبادئ التوجيهية واإلجراءات، وكذلك قائمة 

  باألفراد املسمني؛
 ٥ و ٤أن تنتــهي أحكـــام الفقـــرتني   يقــرر كـــذلك   - ٦  

 الـرئيس التنفيـذي للجنـة اخلاصـة     أعاله بعد مرور يوم واحد على تقدمي
تقريرا إىل اجمللس يفيـد بـأن العـراق يتـيح ألفرقـة التفتـيش التابعـة للجنـة         
اخلاصة إمكانية الوصول الفوري وغـري املشـروط وغـري املقيـد إىل مجيـع      
املناطق واملرافق واملعدات والسجالت ووسائط النقل اليت تريد تفتيشها 

ضال عن املسـؤولني واألشـخاص اآلخـرين    وفقا لوالية اللجنة اخلاصة، ف
اخلاضعني لسلطة احلكومة العراقية الذين تريد اللجنة اخلاصة مقابلتـهم،  

  لكي تتمكن من أداء واليتها على النحو الكامل؛
أن تســتأنف االستعراضــات املنصــوص عليهــا   يقــرر  - ٧  

ــرتني  ــرار  ٢٨و  ٢١يف الفقـ ــن القـ ــان/أبريل ١٩٩١( ٦٨٧مـ ) يف نيسـ
)، شريطة أن تكـون  ١٩٩٧( ١١٣٤من القرار  ٨للفقرة  وفقا ١٩٩٨

  أعاله؛ ٢حكومة العراق قد امتثلت ألحكام الفقرة 
ــد     - ٨   ــن عزمــه األكي ــرب ع ــاذ أي تــدابري    يع علــى اخت

  أخرى قد يقتضيها تنفيذ هذا القرار؛
من جديد مسؤولية حكومة العراق، مبوجـب   يؤكد  - ٩  

ــة الســالمة و   ــراد ومعــدات  القــرارات ذات الصــلة، عــن كفال األمــن ألف
  اللجنة اخلاصة وأفرقة التفتيش التابعة هلا؛

تأييده الكامل لسلطة اللجنـة   يؤكد من جديد أيضا  - ١٠  
اخلاصة بقيادة رئيسها التنفيذي لضمان تنفيـذ واليتـها مبوجـب قـرارات     

  اجمللس ذات الصلة؛
  إبقاء هذه املسألة قيد نظره. يقرر  - ١١  
تحـدة بعـد التصـويت فأشـار     وحتدث ممثل الواليات امل  

استعراضـا سـابقا للجـزاءات     ٣٧إىل أن جملس األمن انتهى يف 
املفروضة على العراق إىل أن العـراق مل يـف بأبسـط الشـروط     
لرفع اجلزاءات. وأضـاف أن األزمـة الراهنـة ليسـت أزمـة مثـل       
غريها من األزمات بل هـي انتـهاك مليثـاق األمـم املتحـدة ذاتـه       

  .)٧٨(ت جملس األمنورفض قاطع لقرارا
__________ 

 .  ١١املرجع نفسه، الصفحة   )٧٨(  
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ثل اململكة املتحدة جمـددا أن اسـتكمال عمـل    مموأكد   
اللجنة اخلاصة بنجاح أمر أساسي لصـون السـلم واألمـن علـى     

  .  )٧٩(الصعيدين اإلقليمي والدويل
وذكــر ممثــل االحتــاد الروســي أن اجمللــس مل جيــد أمامــه   

سبيال إال أن يعتمـد تـدابري ملموسـة علـى أسـاس توافـق اآلراء       
). بيـد أن وفـد بلـده مقتنـع     ١٩٩٧( ١١١٥القـرار   مثل يفاملت

حســم بالوســائل السياســية بــأن أيــة تعقيــدات تنشــأ ينبغــي أن ُت
وحــدها ويف إطــار قــرارات اجمللــس ذات الصــلة دون ســواها.   
وأضـــاف أن أيـــة ُنُهـــج أخـــرى، وخباصـــة اســـتعمال القـــوة       

يت الـ التهديد باستعماهلا، من شأهنا أن تلغي مجيع اإلجنازات  أو
حىت حينه يف سبيل التوصل إىل تسـوية ملـا بعـد األزمـة      حتققت

يف اخلليج الفارسي وأن تعـود باحلالـة إىل الـوراء وتبعـدها عـن      
اهلـــدف املتمثـــل يف القضـــاء علـــى أي هتديـــد للســـلم واألمـــن  

  .  )٨٠(املنطقة  يف
ــة         ــذه األزم ــل الصــني إن أســباب نشــوب ه ــال ممث وق

جلــس أن يســمع آراء معقــدة ومتعــددة اجلوانــب. وينبغــي للم 
اللجنــة اخلاصــة والعــراق بشــأن مســألة التفتــيش لكــي يصــدر    
حكما منصفا ومعقوال على التقـدم احملـرز يف هـذه العمليـات.     
وأضاف أن املشـاكل الـيت نشـأت يف سـياق عمليـات التفتـيش       
ــوار       ــالل احلـ ــن خـ ــب مـ ــو مناسـ ــى حنـ ــم علـ ــي أن ُتحسـ ينبغـ

وة أو التهديـد  والتعاون. وأكد أن الصني تعارض استعمال القـ 
باستعماهلا أو أي إجراءات ميكن أن تزيد من حدة التـوترات.  
وينبغــي علــى وجــه اخلصــوص جتنــب حــدوث صــراع مســلح. 
والحــظ املمثــل أيضــا أن تصــويت وفــد بلــده لصــاحل مشــروع  

  .  )٨١(القرار ال يعين أي تغيري يف موقف الصني من اجلزاءات
__________ 

 .١٤املرجع نفسه، الصفحة   )٧٩(  

 .١٥و  ١٤املرجع نفسه، الصفحتان   )٨٠(  

 .  ١٦املرجع نفسه، الصفحة   )٨١(  

تشـــــــرين الثـــــــاين/نوفمرب  ١٣املقـــــــرر املـــــــؤرخ   
  ): بيان من الرئيس٣٨٣٢(اجللسة ١٩٩٧

تشــــــــرين  ١٣، املعقــــــــودة يف ٣٨٣٢يف اجللســــــــة   
مت التوصـل   كـان قـد   وفقا للتفاهم الـذي  ١٩٩٧الثاين/نوفمرب 

لس السابقة، وجه الرئيس (الصني) انتباه اجملإليه يف مشاورات 
ــاين/نوفمرب   ١٣اجمللــس إىل رســالة مؤرخــة    ١٩٩٧تشــرين الث

فيهـا  يفيـد   )٨٢( رئيس جملس األمـن األمني العام إىل موجهة من
اجمللس بأن حكومة العـراق قـررت طـرد كـل حـاملي اجلنسـية       
ــع        ــف مجي ــة اخلاصــة وضــرورة وق ــراد اللجن ــن أف ــة م األمريكي

؛ U-2األنشطة والتحليقات اليت تقوم هبـا الطـائرات مـن طـراز     
موجهـة   ١٩٩٧تشرين الثـاين/نوفمرب   ١٣وإىل رسالة مؤرخة 

مــن الــرئيس التنفيــذي للجنــة اخلاصــة إىل رئــيس جملــس األمــن 
مـن قـرار   ‘ ١’ (ب) ٩اليت أنشأها األمني العـام عمـال بـالفقرة    

) تفيــد اجمللــس بــأن مجيــع األفــراد ١٩٩١( ٦٨٧جملــس األمــن 
األمــريكيني امللحقــني باللجنــة اخلاصــة طُلــب إلــيهم مغــادرة       
العــراق وأن الــرئيس قــرر ســحب أغلبيــة أفــراد اللجنــة اخلاصــة 

  .)٨٣(ؤقتا وإبقاء عدد حمدود جدا من املوظفنيمن العراق م
ــايل باســم       ــان الت ــرئيس بالبي ويف اجللســة ذاهتــا، أدىل ال
  :  )٨٤(اجمللس

جملس األمن بأشـد العبـارات قـرار حكومـة العـراق غـري        يدين  
املقبــول الــذي يقضــي بطــرد مــوظفي اللجنــة اخلاصــة مــن محلــة جنســية  

ة اخلاصــة وهــو مــا الــذي يعــين فــرض شــروط علــى اللجنــ حمــددة، األمــر
يتناقض مع قرارات اجمللس ذات الصلة الـيت تشـكل معيـار احلكـم علـى      

  العراق.  امتثال
ويطالـب اجمللــس باإللغــاء الفــوري والبــّين هلــذا اإلجــراء الــذي    

حال دون اضطالع اللجنة اخلاصة مبسـؤولياهتا مبوجـب القـرارات ذات    
ين األول/أكتـوبر  تشـر  ٢٩الصلة. ويشري اجمللس إىل بيان رئيسه املؤرخ 

والذي حذر فيه اجمللس من النتائج اخلطـرية الـيت سـتترتب علـى      ١٩٩٧
__________ 

  )٨٢(  S/1997/888.  
  )٨٣(  S/1997/883.  
  )٨٤(  S/PRST/1997/51.  
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ــا وكـــامال ودون شـــروط أو قيـــود    عـــدم امتثـــال العـــراق امتثـــاال فوريـ
اللتزاماته مبوجب القرارات ذات الصلة. ويطالب اجمللس كذلك، وفقـا  

)، بـــأن ميتثـــل العـــراق امتثـــاال فوريـــا وكـــامال ١٩٩٧( ١١٣٧لقـــراره 
  لتزاماته مبوجب القرارات ذات الصلة.ال

ويعــرب اجمللــس عــن تأييــده للجنــة اخلاصــة والوكالــة الدوليــة     
للطاقـــة الذريـــة ويؤكـــد أمهيـــة ضـــماهنما لتنفيـــذ واليتيهمـــا مـــن مجيـــع 
جوانبيهمـا، مبــا يف ذلـك عملــهما البـالغ األمهيــة يف الرصـد والتحقــق يف     

  العراق، وفقا لقرارات اجمللس ذات الصلة.
د اجمللس أن حكومـة العـراق تتحمـل املسـؤولية الكاملـة      ويؤك  

عــن ضــمان ســالمة وأمــن مــوظفي ومعــدات اللجنــة اخلاصــة والوكالــة   
  الدولية للطاقة الذرية وأفرقة التفتيش التابعة هلما.

  
 ١٩٩٧كــانون األول/ديســـمرب   ٣املقــرر املـــؤرخ    

  ): بيان من الرئيس٣٨٣٨(اجللسة 
ــة     ــالة مؤرخـ ــاين  ٢٢برسـ ــرين الثـ  ١٩٩٧/نوفمرب تشـ

الـرئيس التنفيــذي   أحـال ، )٨٥(موجهـة إىل رئـيس جملـس األمـن    
ــالفقرة       ــال بـ ــام عمـ ــني العـ ــأها األمـ ــيت أنشـ ــة الـ ــة اخلاصـ للجنـ

) التقريــر ١٩٩١( ٦٨٧مــن قــرار جملــس األمــن  ‘ ١’ (ب) ٩
عن اجتماع اللجنة اخلاصة الطارئ الـذي انصـب حمـور     املقدم

  ر فعالية.تركيزه على السبل الكفيلة جبعل اللجنة أكث
ــة    ــودة يف ٣٨٣٨ويف اجللســــــ ــانون  ٣، املعقــــــ كــــــ

مت التوصـل   كان قد وفقا للتفاهم الذي ١٩٩٧األول/ديسمرب 
لس السابقة، أدرج اجمللس رسـالة األمـني   اجملإليه يف مشاورات 

  العام يف جدول أعماله.  
ــايل باســم       ــان الت ــرئيس بالبي ويف اجللســة ذاهتــا، أدىل ال
  :)٨٦(اجمللس

ــة   يؤيــد جملــس األ   ــدورة الطارئ ــر ال ــائج وتوصــيات تقري مــن نت
للجنة اخلاصة الـيت هتـدف إىل التنفيـذ الكامـل والعاجـل للقـرارات ذات       

  الصلة وزيادة كفاءة فعالية أعمال اللجنة حتقيقا هلذه الغاية.
__________ 

  )٨٥(  S/1997/922.  
  )٨٦(  S/PRST/1997/54.  

ويكرر اجمللس تأكيد مطلبـه بـأن يفـي العـراق جبميـع التزاماتـه         
الصـلة، مبــا يف ذلـك القــرار   علـى النحـو احملــدد يف مجيـع القــرارات ذات    

). وأن يتعاون تعاونا تاما مع اللجنة اخلاصـة والوكالـة   ١٩٩٧( ١١٣٧
الدوليــة للطاقــة الذريــة يف تنفيــذ الواليــة املنوطــة بكــل منــهما. ويشــدد    
ــة      ــة والســرعة اللــتني ميكــن أن تنجــز هبمــا اللجن اجمللــس علــى أن الفعالي

تعــاون حكومــة  اخلاصــة مســؤولياهتا حيــددمها، قبــل كــل شــيء، مــدى  
العــراق يف الكشــف عــن النطــاق الكامــل لرباجمهــا احملظــورة والــتخلص    
منــها، ويف مــنح اللجنــة حــق الوصــول دومنــا عــائق إىل مجيــع املواقــع        
والوثائق والسـجالت واألفـراد. ويقـر اجمللـس النتيجـة الـواردة يف تقريـر        

عـراق  الدورة الطارئة للجنة اخلاصة ومؤداها أن اللجنـة حتتـرم شـواغل ال   
املشروعة بالنسبة لألمن القومي والسيادة والكرامة الوطنيتني، يف سـياق  

  احلاجة إىل التطبيق التام للوالية اليت عهد هبا اجمللس إليها.
ويرحب اجمللس بالتقدم الذي أحرزته اللجنة اخلاصة والوكالة   

الدولية للطاقة الذرية يف خمتلف جماالت نزع السـالح. ويشـجع اجمللـس    
ــدورة     علــى  ــائج وتوصــيات ال تكثيــف اجلهــود، بشــكل يتمشــى مــع نت

ــة املنوطــة بكــل مــن      ــة اخلاصــة، لكــي يتســىن تنفيــذ الوالي ــة للجن الطارئ
اللجنة والوكالة تنفيذا تاما يف كل جمال خيص كـال منـهما مـن جمـاالت     
نزع السالح. ويقر اجمللس بأنـه عنـدما ميتثـل العـراق اللتزاماتـه مبوجـب       

وتقــوم اللجنــة اخلاصــة والوكالــة الدوليــة للطاقــة   القــرارات ذات الصــلة
ــة      ــة والوكال ــاإلبالغ عــن ذلــك ويوافــق اجمللــس، ســتقوم اللجن ــة ب الذري
ــق إىل الرصــد يف جمــاالت      ــال مــن التحقي ــة باالنتق ــة الذري ــة للطاق الدولي

منــهما، مــع توســيع نطــاق اســتخدام نظــام الرصــد املســتمر العامــل  كــل
  العراق.  يف

األعضـــاء علـــى االســـتجابة للطلبـــات وحيـــث اجمللـــس الـــدول   
ســيما مــا يتعلــق  الــواردة يف تقريــر الــدورة الطارئــة للجنــة اخلاصــة، وال 

بتــوفري مــا طلبتــه اللجنــة والوكالــة الدوليــة للطاقــة الذريــة مــن مــوظفني   
إضــافيني ومعــدات ومعلومــات إضــافية مــن أجــل تنفيــذ كــل منــهما         

  لواليتها على حنو أكثر كفاءة وفعالية.
اجمللس املسألة قيـد نظـره وسـينظر فيمـا إذا كـان مـن       وسيبقى   

  الضروري اختاذ إجراء إضايف.
  

 ١٩٩٧كــانون األول/ديســـمرب   ٤املقــرر املـــؤرخ    
  )١٩٩٧( ١١٤٣): القرار ٣٨٤٠(اجللسة 

عمـــــــال و، ١٩٩٧تشـــــــرين الثـــــــاين/نوفمرب  ٢٨يف   
األمــني العــام  أحــال)، ١٩٩٧( ١١١١مــن القــرار  ٣ بــالفقرة
. )٨٧(األمــن عــن احلالــة اإلنســانية يف العــراق إىل جملــس  اتقريــر

__________ 

  )٨٧(  S/1997/935.  
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نه رغم التنفيذ املسـتمر للقـرارين   إاألمني العام يف تقريره  وقال
زال ســكان العــراق  )، مــا١٩٩٧( ١١١١ ) و١٩٩٥( ٩٨٦

يواجهون حالة تغذوية وصـحية خطـرية، وهنـاك حاجـة ماسـة      
املزيد من التـدهور. فـاخلطوات البطيئـة     حدوث الحتواء خطر

ية الـيت تصـل هبـا املـدخالت اإلنسـانية إىل العـراق مـا        والعشوائ
برحت غري مرضية إىل حد بعيـد. وأشـار األمـني العـام إىل أنـه      
حىت لو وصلت مجيـع اإلمـدادات يف حينـها، فـإن مـا ُيقـدم يف       

ــرارين   ــار القـــ ــن ١٩٩٧( ١١١١ ) و١٩٩٥( ٩٨٦إطـــ ) لـــ
يكـــون كافيـــا لتلبيـــة مجيـــع االحتياجـــات اإلنســـانية للشـــعب  

ولو حىت على سبيل التدبري املؤقـت. ويف ضـوء حجـم     العراقي
ــراق،      ــا يف الع ــيت تشــتد احلاجــة إليه االحتياجــات اإلنســانية ال

مدى كفاية اإليرادات علـى   اقترح األمني العام إعادة النظر يف
) ١٩٩٧( ١١١١ ) و١٩٩٥( ٩٨٦توخــاه القــراران  حنــو مــا

 اإليـــرادات مـــن أجـــل تلبيـــة تلـــكوالنظـــر يف إمكانيـــة زيـــادة 
  احتياجات العراق اإلنسانية ذات األولوية.

 ١٩٩٧كـــانون األول/ديســـمرب  ٢وبرســـالة مؤرخـــة   
رئـيس جلنـة جملـس     أحـال ، )٨٨(موجهة إىل رئيس جملس األمـن 

) بشأن احلالـة بـني   ١٩٩٠( ٦٦١األمن املنشأة مبوجب القرار 
  عن أنشطة اللجنة. تقريراالعراق والكويت 

ــة    ــودة يف ٣٨٤٠ويف اجللســــــ ــانون  ٤، املعقــــــ كــــــ
مت التوصـل  كان قد وفقا للتفاهم الذي  ١٩٩٧األول/ديسمرب 

لس السابقة، أدرج اجمللـس تقريـر األمـني    اجملإليه يف مشاورات 
العــام والرســالة املــذكورة يف جــدول أعمالــه. مث وجــه الــرئيس 

أُعـد يف   كـان قـد   (كوستاريكا) انتباه اجمللس إىل مشروع قرار
  .  )٨٩(أثناء مشاورات اجمللس السابقة

ممثــــل الصــــني أن كميــــات مبيعــــات الــــنفط  وذكــــر  
ــو ــرار  صاملنصـ ــا يف القـ ) أبعـــد مـــن أن ١٩٩٧( ١١١١عليهـ

__________ 

  )٨٨(  S/1997/942.  
  )٨٩(  S/1997/951.  

تكـــون قـــادرة علـــى تلبيـــة االحتياجـــات اإلنســـانية األساســـية  
للعراق. ونظرا لـبطء وتـرية إجـراءات املراجعـة واملوافقـة، فـإن       

 رتنتظـ زال تـ  أغلب طلبات االسترياد اخلاصة باملرحلـة الثانيـة ال  
املوافقــة عليهــا. وهــذه احلالــة الــيت يتــأخر فيهــا اســترياد الســلع  
اإلنسانية عن اللحاق بتصدير النفط حالة غـري مقبولـة. ويـرى    
الوفد الصيين أنه مبا أن كميات مبيعـات الـنفط احلاليـة ال تفـي     
باالحتياجات اإلنسانية للعراق، يتعني على جملس األمن زيـادة  

لضــمان تلبيــة االحتياجــات  كميــات صــادرات الــنفط العراقــي
. وحث املمثل أيضـا األطـراف املعنيـة    للبلد اإلنسانية األساسية

ــة حــىت يتســىن       ــة واملوافق ــراءات املراجع ــراع يف إج ــى اإلس عل
  .  )٩٠(وقت ممكن أقربشحن السلع اإلنسانية إىل العراق يف 

إىل  ةوأكد ممثل االحتاد الروسي أنه يف معرض اإلشـار   
ء عــدم كفايــة اإلمــدادات مــن الســلع     األســباب الكامنــة ورا 

اإلنسانية، ينبغي أال يتغاضى اجمللس عـن مسـألة جتميـد العقـود     
يف جلنــة اجلــزاءات. وشــدد علــى أن القــرار املتخــذ يف تلــك       
اجللســــة ذو طــــابع مؤقــــت وعلــــى ضــــرورة زيــــادة حجــــم   
الصادرات من النفط حبيث توفر التمويـل الكـايف لشـراء املـواد     

  .  )٩١(اإلنسانية
ممثل الواليـات املتحـدة جمـددا أن العـراق ينبغـي       وأكد  

) وأن ١٩٩٥( ٩٨٦أن يكف عن التالعب السياسـي بـالقرار   
ــايري واإلجــراءات املتفــق       ــود ال تفــي باملع ــع عــن تقــدمي عق ميتن
عليها. ودعـا املمثـل العـراق إىل وضـع حـد لتهديداتـه بإيقـاف        

  .  )٩٢(التعاون مع األمم املتحدة
س ببيانــات مؤيــدة ملشــروع  وأدىل مجيــع أعضــاء اجمللــ   

القرار وأعربوا عن قلقهم من جراء بطء وتـرية عمليـات شـراء    
زيــادة كميــة  إمكانيــةمعظــم املمــثلني  أيــدالســلع اإلنســانية. و

__________ 

  )٩٠(  S/PV.3840 ٢، الصفحة.  
 . ١٢و  ١١املرجع نفسه، الصفحتان   )٩١(  

 .  ١٣املرجع نفسه، الصفحة   )٩٢(  
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. كـذلك أعـرب ممـثال مصـر وفرنسـا      )٩٣(النفط املسموح ببيعه
عن أملهما يف أن يعكس مشروع القرار اتفاقـا متهيـديا لزيـادة    

ُيسمح للعراق ببيعها للتصـدي الحتياجاتـه   كميات النفط اليت 
  .  )٩٤(اإلنسانية
ويف اجللســة ذاهتــا، طُــرح مشــروع القــرار للتصــويت     

ــرار    ــفه القــــ ــاع بوصــــ ــد باإلمجــــ   )،١٩٩٧( ١١٤٣واعُتمــــ
  نصه:ما يلي   يفو

  ،إن جملس األمن  
ــري   ــرارات    إذ يشـ ــيما القـ ــابقة، وال سـ ــه السـ  ٩٨٦إىل قراراتـ

) ١٩٩٧( ١١١١ ، و١٩٩٥نيســــــان/أبريل  ١٤) املــــــؤرخ ١٩٩٥(
ــؤرخ  ــه  ٤املـــــ ــؤرخ ١٩٩٧( ١١٢٩ ، و١٩٩٧حزيران/يونيـــــ ) املـــــ

  ،١٩٩٧أيلول/سبتمرب  ١٢
منــه بضــرورة مواصــلة تــوفري االحتياجــات اإلنســانية  واقتناعــا  

للشعب العراقي، كإجراء مؤقـت، إىل أن يفـي العـراق بـالقرارات ذات     
ملـؤرخ  ) ا١٩٩١( ٦٨٧الصلة، مبا يف ذلك على وجه اخلصوص القرار 

، مبـا يسـمح للمجلـس باختـاذ إجـراءات أخـرى       ١٩٩١نيسان/أبريل  ٣
) املـؤرخ  ١٩٩٠( ٦٦١فيما يتعلق بأوجه احلظر املشار إليهـا يف القـرار   

  ، وذلك وفقا ألحكام تلك القرارات،١٩٩٠آب/أغسطس  ٦
بضــرورة توزيــع املعونــة الغوثيــة اإلنســانية  واقتناعــا منــه أيضــا  

ــا   ــع قطاعـ ــى مجيـ ــع  بشـــكل منصـــف علـ ــراقيني يف مجيـ ــكان العـ ت السـ
  البلد، أحناء

ــرة      وإذ يرحــب   ــا للفق ــام وفق ــن األمــني الع ــدم م ــالتقرير املق ب
ــرار   ٣ ــن الق ــي،    ١٩٩٧( ١١١١م ــر تكميل ــدمي تقري ــى تق ــه عل ) وعزم

)، ١٩٩٧( ١١١١مـن القـرار    ٤وكذلك بالتقرير املقدم، وفقا للفقـرة  
  )،١٩٩٠( ٦٦١من جلنة جملس األمن املنشأة مبوجب القرار 

أنـــه، علـــى الـــرغم مـــن التنفيـــذ املســـتمر   وإذ يالحـــظ بقلـــق  
يـزال شـعب العـراق     )، ال١٩٩٧( ١١١١) و ١٩٩٥( ٩٨٦للقرارين 

  يواجه حالة خطرية يف جمايل الصحة والتغذية،  
__________ 

 ٤(الســـويد)؛ والصــــفحة   ٤و  ٣املرجـــع نفســـه: الصـــفحتان      )٩٣(  
تان (الربتغـال)؛ والصـفح   ٥ و ٤(مجهورية كوريا)؛ والصفحتان 

ــا)؛ والصــفحتان   ٧ و ٦(شــيلي)؛ والصــفحتان   ٦ و ٥  ٧(كيني
بيســـــاو)؛  -(غينيـــــا  ١٠ و ٩(بولنـــــدا)؛ والصـــــفحتان   ٨ و

 (كوستاريكا). ١٦ و ١٥والصفحتان 

 (فرنسا).  ٩و  ٨(مصر)؛ الصفحتان  ٣املرجع نفسه: الصفحة   )٩٤(  

منـه علـى جتنـب املزيـد مـن التـدهور للحالـة اإلنسـانية          وعزما  
  الراهنة،

بـأن يعيـد اجمللـس    توصية األمني العام  وإذ يالحظ مع التقدير  
 ٩٨٦دراســـة مـــدى كفايـــة العائـــدات املنصـــوص عليهـــا يف القـــرار       

ــة     ١٩٩٥( ــة الــيت ميكــن هبــا علــى خــري وجــه تلبي ) وأن ينظــر يف الكيفي
ــك       ــا يف ذل ــي، مب ــة للشــعب العراق االحتياجــات اإلنســانية ذات األولوي

  إمكانية زيادة تلك العائدات،
العـام أن يـدرج    اعتـزام األمـني   وإذ يالحظ أيضا مـع التقـدير    

ــز     ــة بتحســني جتهي ــره التكميلــي توصــيات بشــأن الطــرق الكفيل يف تقري
  )،١٩٩٥( ٩٨٦وتوفري السلع اإلنسانية مبوجب القرار 

باجلهود اليت بذلتها اللجنة املنشأة مبوجـب القـرار    وإذ يرحب  
) لتحسني وتوضيح إجراءات عملها وإذ يشـجع اللجنـة   ١٩٩٠( ٦٦١

  االجتاه من أجل التعجيل بعملية املوافقة،على السري قدما يف هذا 
التــزام مجيــع الــدول األعضــاء بســيادة   وإذ يؤكــد مــن جديــد   

  العراق وسالمته اإلقليمية،
مبوجــــــب الفصــــــل الســــــابع مــــــن ميثــــــاق  وإذ يتصــــــرف  

  املتحدة، األمم
)، ١٩٩٥( ٩٨٦أن تبقــــى أحكــــام القــــرار  يقــــرر  - ١  

، ســارية املفعــول  ١٢ و ١١ و ٤باســتثناء تلــك الــواردة يف الفقــرات    
مـــن يـــوم  ٠١/٠٠يومـــا تبـــدأ يف الســـاعة  ١٨٠لفتـــرة أخـــرى مـــدهتا 

  بتوقيت شرق الواليات املتحدة؛ ١٩٩٧كانون األول/ديسمرب  ٥
أن يستمر سـريان أحكـام خطـة التوزيـع      يقرر أيضا  - ٢  

ــرار        ــام القــ ــا ألحكــ ــراؤها وفقــ ــتم شــ ــيت يــ ــلع الــ ــق بالســ ــا يتعلــ فيمــ
ــواد الغذائ ١٩٩٧( ١١١١ ــى املـ ــحية   ) علـ ــوازم الصـ ــة واللـ ــة واألدويـ يـ

يتم شراؤها وفقا ألحكام هذا القرار ريثما يوافق األمني العام علـى   اليت
ــل     ــراق قبــ ــة العــ ــدمها حكومــ ــدة تقــ ــع جديــ ــة توزيــ ــانون  ٥خطــ كــ

  ؛١٩٩٨  الثاين/يناير
إجراء استعراض واف جلميـع جوانـب    يقرر كذلك  - ٣  

أعـاله، ومـرة    ١يومـا مـن بـدء نفـاذ الفقـرة       ٩٠تنفيذ هـذا القـرار بعـد    
يوما، عند تلقي التقارير املشار إليهـا يف   ١٨٠ أخرى قبل انتهاء فترة الـ

ــرة      ٥و  ٤الفقــرتني  ــة فت ــل هناي ــام، قب ــه القي ــاه، ويعــرب عــن اعتزام أدن
يوما، بالنظر بعني التأييد يف جتديد أحكام هذا القرار، شـريطة   ١٨٠ الـ

أدناه أن هذه األحكـام   ٥ و ٤أن تبني التقارير املشار إليها يف الفقرتني 
  تنفذ تنفيذا مرضيا؛

إىل األمــني العــام أن يقــدم إىل اجمللــس، بعــد   يطلــب  - ٤  
أعـاله، ومـرة أخـرى قبـل انتـهاء فتـرة        ١يوما من بدء نفـاذ الفقـرة    ٩٠
ـــ ــو       ١٨٠ ال ــا موظف ــوم هب ــيت يق ــة ال ــه إىل املراقب ــرا يســتند في ــا، تقري يوم

ــم ــا   األم ــع حكومــة    املتحــدة يف العــراق، وإىل املش ــيت جتــرى م ورات ال
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ــع       العــراق، حــول مــا إذا كــان العــراق قــد كفــل بشــكل منصــف توزي
األدويـة واللــوازم الصـحية واملــواد الغذائيــة واملـواد واإلمــدادات الالزمــة    

(أ)  ٨لتلبية االحتياجات املدنية األساسية واملمولة وفقا ألحكام الفقـرة  
ــرار   ــن الق ــه أي  ١٩٩٥( ٩٨٦م ــد  )، وأن يضــمن تقريري مالحظــات ق

تكــون لديــه عــن كفايــة العائــدات لتلبيــة احتياجــات العــراق اإلنســانية،  
وعن قدرة العراق على تصـدير كميـات مـن الـنفط واملنتجـات النفطيـة       

  )؛١٩٩٥( ٩٨٦من القرار  ١تكفي لتوفري املبلغ املشار إليه يف الفقرة 
ــب  - ٥   ــب     يطلـ ــأة مبوجـ ــن املنشـ ــس األمـ ــة جملـ إىل جلنـ

) أن تقــدم إىل اجمللــس، بتنســيق وثيــق مــع األمــني ١٩٩٠( ٦٦١ القــرار
أعـاله، ومـرة أخـرى قبـل      ١ يوما مـن بـدء نفـاذ الفقـرة     ٩٠العام، بعد 

يوما، تقريرا عن تنفيذ الترتيبـات الـوارد ذكرهـا يف     ١٨٠ انتهاء فترة الـ
  )؛١٩٩٥( ٩٨٦من القرار  ١٠و  ٩و  ٨و  ٦و  ٢و  ١الفقرات 
م أن يقــــدم تقريــــرا بــــاعتزام األمــــني العــــا يرحــــب  - ٦  

تكميليــا، ويعــرب عــن اســتعداده ألن يقــوم، يف ضــوء توصــياته، بإجيــاد  
طــرق لتحســني تنفيــذ الربنــامج اإلنســاين، واختــاذ إجــراءات فيمــا يتعلــق 
بــاملوارد اإلضــافية الالزمــة لتلبيــة االحتياجــات اإلنســانية ذات األولويــة   

ــزمين     ــار الـ ــد اإلطـ ــر يف متديـ ــذلك النظـ ــي، وكـ ــعب العراقـ ــذ للشـ لتنفيـ
  القرار؛  هذا

إىل األمــني العــام أن يقــدم تقريــره التكميلــي  يطلــب  - ٧  
  ؛١٩٩٨كانون الثاين/يناير  ٣٠إىل اجمللس يف موعد أقصاه 

علــى ضــرورة ضــمان احتــرام أمــن وســالمة    يشــدد  - ٨  
  مجيع األشخاص الذين يعينهم األمني العام لتنفيذ هذا القرار يف العراق؛

ــة ا يطلـــب  - ٩   ــرار  إىل اللجنـ ــأة مبوجـــب القـ  ٦٦١ملنشـ
ــني     ١٩٩٠( ــام، حتسـ ــني العـ ــع األمـ ــق مـ ــيق الوثيـ ــل، بالتنسـ ) أن تواصـ

وتوضيح إجراءات عملها مـن أجـل التعجيـل بعمليـة املوافقـة وأن تقـدم       
  ؛١٩٩٨كانون الثاين/يناير   ٣٠تقريرا إىل اجمللس يف موعد أقصاه 

  إبقاء هذه املسألة قيد نظره. يقرر  - ١٠  

لكة املتحدة بعد التصويت، فقال إنـه  وحتدث ممثل املم  
فيما يتعلق باملواد الغذائية واألدوية ال يرى وفد بلده أن اجلـزء  
األكــرب مــن املشــكلة يقــع علــى عــاتق جلنــة اجلــزاءات. وأكــد    

ينبغـي أن ختضـع    اأساسـي  اجمددا أن حلكومة العـراق أيضـا دور  
للمســاءلة عنــه. ويــتعني علــى احلكومــة أيضــا أن تتقــدم خبطــة    

يع يف الوقت احملدد وأن تدلل على بذهلا اجلهـود مـن أجـل    توز
  .  )٩٥(هابلد إعطاء األولوية لتوفري الغذاء لشعب

__________ 

 .  ١٤املرجع نفسه، الصفحة   )٩٥(  

 ١٩٩٧كـانون األول/ديسـمرب    ٢٢املقـرر املـؤرخ     
  ): بيان من الرئيس٣٨٤٤(اجللسة 

 ١٩٩٧كــانون األول/ديســمرب   ١٧برســالة مؤرخــة    
ي للجنـة  الرئيس التنفيذ أحالموجهة إىل رئيس جملس األمن، 

‘ ١’ (ب) ٩اخلاصــة الــيت أنشــأها األمــني العــام عمــال بــالفقرة 
عــن زيارتــه   ا) تقريــر١٩٩١( ٦٨٧مــن قــرار جملــس األمــن    
كـــانون األول/ديســـمرب   ١٦إىل  ١٢لبغـــداد يف الفتـــرة مـــن   

يف تقريـره اجمللـس جبملــة    . وأفـاد الـرئيس التنفيــذي  )٩٦(١٩٩٧
أنـواع   شروط قررت حكومة العراق فرضها على الوصول إىل

 ،منها قرارها عـدم السـماح بتفتـيش املواقـع     ،خمتلفة من املواقع
  الرئاسية والسيادية حتت أية ظروف.

كـــــــانون  ٢٢، املعقـــــــودة يف ٣٨٤٤ويف اجللســـــــة   
مت التوصـل   كان قد وفقا للتفاهم الذي ١٩٩٧األول/ديسمرب 

الرسـالة   تلـك لس السابقة، أدرج اجمللـس  اجملإليه يف مشاورات 
  ماله.  يف جدول أع

ويف اجللسة ذاهتا، أدىل الـرئيس (كوسـتاريكا) بالبيـان      
  :)٩٧(التايل باسم اجمللس

كــــــانون  ١٧نظـــــر جملــــــس األمــــــن يف التقريــــــر املــــــؤرخ    
الذي قدمه الرئيس التنفيذي للجنـة اخلاصـة عـن     ١٩٩٧األول/ديسمرب 

املناقشــات الــيت أجراهــا يف بغــداد مــع مســؤولني يف حكومــة العــراق يف  
  .١٩٩٧كانون األول/ديسمرب  ١٦إىل  ١٢الفترة من 
ويشري اجمللس إىل مجيع قراراته ذات الصلة مبا يف ذلـك القـرار     
وإىل بيــان  ١٩٩٧تشــرين الثــاين/نوفمرب  ١٢) املــؤرخ ١٩٩٧( ١١٣٧

. ويكـــرر اجمللـــس  ١٩٩٧كـــانون األول/ديســـمرب   ٣رئيســـه املـــؤرخ  
اخلاصـة وفقـا    مطالبته بأن تتعاون حكومة العراق تعاونا تاما مع اللجنـة 

جلميع القرارات ذات الصلة؛ وبأن تتيح حكومة العراق ألفرقة التفتـيش  
التابعة للجنة اخلاصة الوصـول الفـوري ودون قيـد أو شـرط إىل املنـاطق      
ــيت ترغــب يف       ــائل املواصــالت ال ــدات والســجالت ووس ــق واملع واملراف

  تفتيشها، مجلة وتفصيال، وفقا للوالية املنوطة باللجنة اخلاصة.
__________ 

  )٩٦(  S/1997/987.  
  )٩٧(  S/PRST/1997/56.  
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ويؤكد اجمللـس أن عـدم قيـام حكومـة العـراق بإتاحـة وصـول          
اللجنة اخلاصة الفوري وغري املشـروط إىل أي موقـع أو فئـة مـن املواقـع      

  أمر غري مقبول وانتهاك واضح للقرارات ذات الصلة.
ويعــرب اجمللــس عــن تأييــده التــام للجنــة اخلاصــة ورئيســها          

ؤولني يف حكومة العـراق.  التنفيذي مبا يف ذلك مناقشاته اجلارية مع مس
ويسلم اجمللس بأن املناقشات مسـتمرة حـول الترتيبـات العمليـة الالزمـة      
ــة        ــد أن الفعالي ــس تأكي ــه ذات الصــلة. ويكــرر اجملل ــع قرارات ــذ مجي لتنفي
والســرعة اللــتني ميكــن أن تنفــذ هبمــا اللجنــة اخلاصــة مســؤولياهتا، أمــر    

راق يف الكشـف  يتوقف بالدرجة األوىل على مـدى تعـاون حكومـة العـ    
عن النطاق الكامل لرباجمها احملظورة والتخلص منها، ويف إتاحـة السـبل   
ــائق      ــة اخلاصــة للوصــول إىل مجيــع املواقــع والوث بغــري عوائــق أمــام اللجن
والسجالت واألفراد. ويهيب اجمللس حبكومة العـراق أن تتعـاون تعاونـا    

  تاما مع اللجنة اخلاصة يف تنفيذ واليتها.
  لس هذه املسألة قيد نظره الفعلي.وسيبقي اجمل  

  
 ١٩٩٨كــــانون الثاين/ينــــاير  ١٤املقــــرر املــــؤرخ   

  ): بيان من الرئيس٣٨٤٨(اجللسة 
ــة     ــالة مؤرخــ ــاير   ١٢برســ ــانون الثاين/ينــ  ١٩٩٨كــ

موجهة إىل رئيس جملس األمـن، أفـاد الـرئيس التنفيـذي للجنـة      
 مـن ‘ ١’(ب) ٩اخلاصة اليت أنشأها األمني العام عمال بالفقرة 

) اجمللـــس بقـــرار حكومـــة ١٩٩١( ٦٨٧قـــرار جملـــس األمـــن 
العراق منع فريـق التفتـيش مـن االضـطالع بـأي نشـاط داخـل        
العــراق إىل أن يعــاد النظــر يف تشــكيله مبــا حيقــق املزيــد مــن        

مبشـاركة متسـاوية مـن قبـل األعضـاء الـدائمني       وذلـك  التوازن 
  .  )٩٨(يف اجمللس
 ١٩٩٨كــــانون الثاين/ينــــاير  ١٣وبرســــالة مؤرخــــة   

موجهة إىل رئيس جملس األمن، أبلـغ ممثـل العـراق اجمللـَس بـأن      
قرار حكومته إيقـاف عمـل الفريـق ال يعـود إىل طبيعـة املواقـع       
الــيت يفتشــها بــل إىل عــدم التــوازن بــني اجلنســيات يف تكوينــه. 

__________ 

  )٩٨(  S/1998/27.  

ــه يف األســاس مغــزى      ــوازن هــذا ل وأضــاف أيضــا أن عــدم الت
  .  )٩٩(سياسي يف املقام األول

ــ   كـــــــانون  ١٤، املعقـــــــودة يف ٣٨٤٨ة ويف اجللســـــ
مت التوصــل كــان قــد وفقــا للتفــاهم الــذي  ١٩٩٨الثاين/ينــاير 

لس السـابقة، أدرج اجمللـس الرسـالتني يف    اجملإليه يف مشاورات 
جدول أعماله. ووجه الرئيس انتباه اجمللس إىل رسـالة مؤرخـة   

موجهـة إىل رئـيس اجمللـس مـن      ١٩٩٨كانون الثاين/يناير  ١٢
ق تتناول شواغل تتعلق بشفافية عملية إبالغ اجمللـس  ممثل العرا
  .  )١٠٠(باملعلومات

ويف اجللسة نفسها، أدىل الـرئيس بالبيـان التـايل باسـم       
  :)١٠١(اجمللس

يعرب جملس األمن عن استيائه للبيان الذي أصـدره املتحـدث     
ولعـدم وفـاء العـراق     ١٩٩٨كـانون الثاين/ينـاير    ١٢الرمسي العراقي يف 

اماتـه بـأن يتـيح للجنـة اخلاصـة إمكانيـة الوصـول الكامـل         بعد ذلك بالتز
وغـــري املشـــروط والفـــوري إىل مجيـــع املواقـــع. ويقـــرر اجمللـــس أن هـــذا 

  القصور غري مقبول وأنه انتهاك واضح للقرارات ذات الصلة.
تشـرين   ٢٩ويشري اجمللس إىل البيـان الـذي أدىل بـه رئيسـه يف       

ــوبر  ــه اجمل  ١٩٩٧األول/أكت ــذي أدان في ــراق   وال ــة الع ــرار حكوم لــس ق
  حماولة أن متلي شروط امتثاهلا اللتزاماهتا بالتعاون مع اللجنة اخلاصة.

) ١٩٩٧( ١١٣٧ويكرر اجمللس تأكيد طلبه الوارد يف القـرار    
بــأن يتعــاون العــراق بالكامــل وعلــى الفــور ودون شــروط أو قيــود مــع   

الــذي  اللجنــة اخلاصــة وفقــا للقــرارات ذات الصــلة الــيت تشــكل املعيــار  
  حيكم امتثال العراق.

ويعــرب اجمللــس عــن تأييــده الكامــل للجنــة اخلاصــة ولرئيســها   
التنفيـذي، مبــا يف ذلــك تأييــده فيمــا يتعلــق برحلتــه الوشــيكة إىل العــراق  
ــذ       ــة هبــدف التنفي ــة العراقي ــع املســؤولني يف احلكوم ملواصــلة مناقشــاته م

ليــات اللجنــة الكامــل للقــرارات ذات الصــلة وزيــادة فعاليــة وكفــاءة عم
اخلاصة حتقيقا هلذا اهلدف. ويف هـذا السـياق، يشـري اجمللـس إىل البيـانني      

كــانون  ٢٢ كــانون األول/ديســمرب و  ٣اللــذين أدىل هبمــا رئيســه يف   
__________ 

  )٩٩(  S/1998/28.  
)١٠٠(  S/1998/26.  
)١٠١(  S/PRST/1998/1.  
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، ويشجع اجلهـود الـيت أحاطـه الـرئيس التنفيـذي      ١٩٩٧األول/ديسمرب 
  علما هبا.
 ويطلــب اجمللــس مــن الــرئيس التنفيــذي أن حييطــه علمــا بكــل    

دار يف هــذه املناقشــات يف أقــرب وقــت ممكــن بعــد إجرائهــا، كيمــا   مــا
يتسىن له أن يقرر، عند االقتضاء، الـرد املناسـب علـى أسـاس القـرارات      

  الصلة. ذات
  وسيبقي اجمللس املسألة قيد نظره.  

  
ــؤرخ     ــرر امل (اجللســة ١٩٩٨شــباط/فرباير  ٢٠املق

  )١٩٩٨(١١٥٣): القرار ٣٨٥٥
مـــن  ٧عمـــال بـــالفقرة و، ١٩٩٨شـــباط/فرباير  ١يف   

 تقريـرا  م األمـني العـام إىل اجمللـس   د)، ق١٩٩٧( ١١٤٣القرار 
ــراق      ــامج اإلنســاين يف الع ــذ الربن . )١٠٢(عــن ســبل حتســني تنفي

ن خطـة التوزيـع مـا زالـت حمـور      إاألمني العام يف تقريره  وقال
جممــل النظــام، وأوصــى بنــاء علــى ذلــك بــإجراء حتســني كــبري   

يقة عرضها بوضع مؤشرات تتعلـق  ملضمون خطة التوزيع وطر
باألهـــداف املرجـــو حتقيقهـــا وعوامـــل أخـــرى. وفيمـــا يتصـــل 
ــه أصــبح واضــحا      ــامج، ذكــر األمــني العــام أن باســتعراض الربن
بشـــكل متزايـــد أن املبلـــغ غـــري كـــاف ملنـــع اســـتمرار تـــدهور 
ــود    ــن أن يفـــي بالتحســـني املنشـ ــانية وال ميكـ ــروف اإلنسـ الظـ

ب العراقي. ولـذلك أكـد أن   للحالتني الصحية والتغذوية للشع
هناك حاجة عاجلة لزيـادة املسـاعدة مـن أجـل مواجهـة احلالـة       
اإلنسانية يف العراق، وأن توفري مـوارد إضـافية يف إطـار القـرار     

  االحتياجات. تلك) هو أجنع وسيلة ملواجهة ١٩٩٥(  ٩٨٦
 ١٩٩٨كــــانون الثاين/ينــــاير  ٣٠وبرســــالة مؤرخــــة   

ــيس جملــس األمــن   ــة إىل رئ ــة جملــس    ال، أحــموجه ــيس جلن رئ
) بشأن احلالـة بـني   ١٩٩٠( ٦٦١األمن املنشأة مبوجب القرار 
مــــن  ٩عمــــال بــــالفقرة مقــــدما  االعــــراق والكويــــت تقريــــر

__________ 

)١٠٢(  S/1998/90.  

عن حتسني وتوضيح إجـراءات عمـل    )١٩٩٧( ١١٤٣ القرار
  .  )١٠٣(اللجنة

ــة    ــودة يف ٣٨٥٥ويف اجللسـ ــباط/فرباير  ٢٠، املعقـ شـ
ــاهم الـــذي   ١٩٩٨ ــا للتفـ ــد وفقـ ــان قـ ــه يف مت اكـ لتوصـــل إليـ

لــس الســابقة، أدرج اجمللــس تقريــر األمــني العــام اجملمشــاورات 
والرســــالة املــــذكورة يف جــــدول أعمالــــه. مث وجــــه الــــرئيس 

أعـد يف أثنـاء   كـان قـد   (غابون) انتباه اجمللس إىل مشروع قرار 
. ووجــه الــرئيس أيضــا انتبــاه  )١٠٤(مشــاورات اجمللــس الســابقة 
موجهــة  ١٩٩٨فرباير شــباط/ ١٥اجمللــس إىل رســالة مؤرخــة  

حييــل هبــا نــص رســالة   )١٠٥(إىل األمــني العــام مــن ممثــل العــراق 
ــه  حتمــل  ــاريخ ذات مــن نائــب رئــيس وزراء العــراق    موجهــةالت

ووزير اخلارجية بالوكالة يوضح فيهـا موقـف حكومـة العـراق     
بشــأن مناقشــات اجمللــس املتعلقــة باملرحلــة التاليــة مــن برنــامج    

  النفط مقابل الغذاء.  
ممثــل االحتــاد الروســي أن البنيــة التحتيــة للــنفط  وذكــر  

العراقي ال متكِّن من اسـتخراج نفـط للتصـدير باملعـدالت الـيت      
ــراء     ــة إلجــ ــاك حاجــ ــانية وأن هنــ ــراض اإلنســ ــها األغــ تتطلبــ

املشـــروع يتطلـــب  ذلـــكإصـــالحات. وأكـــد أن متويـــل مثـــل 
حصصا إضافية من صادرات النفط ينبغـي االتفـاق عليهـا بـني     

  .  )١٠٦(مة واجلانب العراقياألمانة العا
وشــدد ممثــل البحــرين علــى ضــرورة تطبيــق مشــروع     

القـرار بتعـاون كامـل مـن السـلطات العراقيـة. وأكـد أيضـا أن         
التــدابري املقترحــة يف فقــرات منطــوق القــرار ال تتســم باملرونــة   
وال تبتعد عـن البريوقراطيـة. وذكـر أن البحـرين تـتفهم املنـهج       

لس الذي يهدف إىل التأكـد مـن أن   االحترازي الذي يتبعه اجمل
__________ 

)١٠٣ (S/1998/92.  
)١٠٤(  S/1998/136.  
)١٠٥(  S/1998/125.  
)١٠٦(  S/PV.3855 ٦، الصفحة.  
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املساعدات ستصل إىل مقاصدها احلقيقة، إال أنه حذر مـن أن  
ــة ســ  ــة يف املراقب ــأخري يف تســليم   درجــةؤدي إىل تاملبالغ مــن الت

أن  أيضــا جمــدداأكــد وتلــك املســاعدات إىل الشــعب العراقــي. 
مشـــــروع القـــــرار ال يـــــرتبط بـــــأي حـــــال مـــــن األحـــــوال  

علـــــق بالقضـــــاء علـــــى أســـــلحة ) املت١٩٩١( ٦٨٧ بـــــالقرار
  .  )١٠٧(الشامل  الدمار

على اجمللـس أن   جيبوذكر ممثل الواليات املتحدة أنه   
يستوثق مـن أن األغذيـة واألدويـة تظـل علـى رأس األولويـات       
يف إطار القرار اجلديـد؛ ومـن أن السـلع املسـتوردة إىل العـراق      
ال جيري توجيههـا إىل أغـراض عسـكرية أو تسـتخدم للمنفعـة      

ية للقيادة العراقيـة؛ وأن جلنـة اجلـزاءات تعمـل بسـرعة      الشخص
ذكــر يف اخلتــام وبطريقــة مســؤولة للموافقــة علــى العقــود. و    

املمثــل أن اجمللــس عليــه أن ينتظــر حــىت تتــوافر لديــه معلومــات  
ــة     ــبىن التحتيـ ــينات يف الـ ــأي حتسـ ــل اإلذن بـ ــر وأفضـــل قبـ أكثـ

  .  )١٠٨(النفطية
وا فيهــا عــن وأدىل مجيــع أعضــاء اجمللــس ببيانــات أعربــ  

قلقهم إزاء األزمة اإلنسانية احلادة يف العراق وتأييـدهم لزيـادة   
ــة       ــني احلالـ ــة حتسـ ــديرها بغيـ ــموح بتصـ ــنفط املسـ ــات الـ كميـ
اإلنسانية. ودعـوا حكومـة العـراق أيضـا إىل التعـاون التـام مـع        
قرارات اجمللس ومع مجيـع املنظمـات األخـرى املعنيـة. كـذلك      

علـى اإلسـراع بـإجراءات    حث عدد مـن املـتكلمني األطـراف    
املراجعة واملوافقة لكفالة حتويل عائـدات تصـدير الـنفط بـدون     

  .  )١٠٩(تأخري إىل إمدادات إنسانية 
__________ 

 .١١املرجع نفسه، الصفحة   )١٠٧(

 .١٣املرجع نفسه، الصفحة   )١٠٨(

 ٤ و ٣(اليابـان)؛ والصـفحتان    ٣ و ٢املرجع نفسه: الصفحتان   )١٠٩(
 ٧ و ٦(الربازيــل)؛ والصــفحتان  ٥ و ٤(فرنســا)؛ والصــفحتان 

ــال)؛ والصــفحتان   ــا)؛ والصــفحتان   ٨ و ٧(الربتغ  ٩ و ٨(كيني
 ١٠ و ٩(الصـــــني)؛ والصـــــفحتان  ٩(الســـــويد)؛ والصـــــفحة 
(كوستاريكا)؛ والصـفحتان   ١٢ و ١١(سلوفينيا)؛ والصفحتان 

ويف اجللسة نفسها، طُـرح مشـروع القـرار للتصـويت       
مــا  يف)، و١٩٩٨( ١١٥٣واعُتمــد باإلمجــاع بوصــفه القــرار   

  نصه:يلي 
  ،إن جملس األمن  
ة ذات الصلة، وال سـيما القـرارات   إىل قراراته السابق إذ يشري  

 ١١١١، و ١٩٩٥نيســــــــــان/أبريل   ١٤) املــــــــــؤرخ  ١٩٩٥( ٩٨٦
ــؤرخ ١١٩٧( ــه  ٤) املـــــ ) ١٩٩٧( ١١٢٩، و ١٩٩٧حزيران/يونيـــــ

 ٤) املـــــؤرخ ١٩٩٧( ١١٤٣و  ١٩٩٧أيلول/ســـــبتمرب  ١٢املـــــؤرخ 
  ،١٩٩٧كانون األول/ديسمرب 

 منــه بضــرورة مواصــلة تلبيــة االحتياجــات اإلنســانية  واقتناعــا  
للشعب العراقي، كإجراء مؤقـت، إىل أن يفـي العـراق بـالقرارات ذات     

) املـؤرخ  ١٩٩١( ٦٨٧الصلة، مبا يف ذلك على وجه اخلصوص القرار 
، مبـا يسـمح للمجلـس باختـاذ إجـراءات أخـرى       ١٩٩١نيسان/أبريل  ٣

) املـؤرخ  ١٩٩٠( ٦٦١فيما يتعلق بأوجه احلظر املشار إليهـا يف القـرار   
وذلــك وفقــا ألحكــام تلــك القــرارات، وإذ   ، ١٩٩٠آب/أغســطس  ٦

  يؤكد على الطابع املؤقت خلطة التوزيع املتوخاة مبوجب هذا القرار،
بضـــرورة توزيـــع اإلمـــدادات اإلنســـانية  واقتناعـــا منـــه أيضـــا  

ــع        ــراقيني يف مجيـ ــكان العـ ــات السـ ــع قطاعـ ــى مجيـ ــفا علـ ــا منصـ توزيعـ
  البلد، أحناء

شباط/فرباير  ١ام يف بالتقرير املقدم من األمني الع وإذ يرحب  
ــا للفقــــرة  ١٩٩٨ ــرار  ٧وفقــ ــياته، ١٩٩٧( ١١٤٣مــــن القــ ) وتوصــ

مـن اللجنـة    ١٩٩٨كـانون الثاين/ينـاير    ٣٠وكذلك بالتقرير املقـدم يف  
مـــن القـــرار  ٩) وفقـــا للفقـــرة ١٩٩٠( ٦٦١املنشـــأة مبوجـــب القـــرار 

١٩٩٧( ١١٤٣،(  
أن حكومـة العـراق مل تتعـاون بصـورة كاملـة يف       وإذ يالحـظ   

  داد تقرير األمني العام،إع
ــتمرار تنفيـــذ    وإذ يالحـــظ بقلـــق   ــه، علـــى الـــرغم مـــن اسـ أنـ

)، ١٩٩٧( ١١٤٣) و ١٩٩٧( ١١١١) و ١٩٩٥( ٩٨٦القــــرارات 
يزال سكان العـراق يواجهـون حالـة خطـرية للغايـة يف جمـايل التغذيـة         ال

  والصحة،
منــه علــى جتنــب اســتمرار تــدهور احلالــة اإلنســانية        وعزمــا  
  الراهنة،

التــزام مجيــع الــدول األعضــاء بســيادة   يؤكــد مــن جديــد  وإذ  
  العراق وسالمته اإلقليمية،

__________ 

(اململكة املتحـدة)؛   ١٥ و ١٤تان (غامبيا)؛ والصفح ١٤ و ١٣
 (غابون). ١٥والصفحة 
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مبوجــــــب الفصــــــل الســــــابع مــــــن ميثــــــاق  وإذ يتصــــــرف  
  املتحدة، األمم

)، ١٩٩٥( ٩٨٦أن تبقــــى أحكــــام القــــرار  يقــــرر  - ١  
، سـارية املفعـول   ١٢و  ١١و  ٤باستثناء األحكام الواردة يف الفقـرات  

ــدهتا   ــرى مـ ــرة أخـ ــاعة  يو ١٨٠لفتـ ــدأ يف السـ ــا تبـ بتوقيـــت  ٠١/٠٠مـ
الساحل الشرقي للواليات املتحدة، مـن اليـوم الـذي يلـي إبـالغ رئـيس       
جملس األمن أعضاء اجمللس بتلقيه تقرير األمني العام املطلـوب يف الفقـرة   

) يف ذلـك  ١٩٩٧( ١١٤٣أدناه، على أن ينتهي تنفيذ أحكام القرار  ٥
عــول، باســتثناء مــا يتعلــق منــها  تــزال ســارية املف التــاريخ، إذا كانــت ال

  باملبالغ املوفرة فعال عمال بذلك القرار قبل حلول ذلك التاريخ؛
مــن   ١أن اإلذن الــذي متنحــه الفقــرة     يقــرر أيضــا    - ٢  

) للــدول جييــز اســترياد الــنفط واملنتجــات النفطيــة ١٩٩٥( ٩٨٦القــرار 
 الناشـــئة يف العـــراق، مبـــا يف ذلـــك املعـــامالت املاليـــة وغـــري ذلـــك مـــن  
املعامالت األساسية املتصلة مباشرة بذلك، بكميات تكفي لتـوفري مبلـغ   

ــه   ال ــاوز جمموعـ ــات   ٥,٢٥٦يتجـ ــن دوالرات الواليـ ــني دوالر مـ باليـ
أعاله، ختصـص   ١يوما املشار إليها يف الفقرة  ١٨٠ املتحدة، يف فترة الـ

ــة      ــة والتغذي ــالغ الــيت أوصــى هبــا األمــني العــام لقطاعــات األغذي ــه املب من
 ٦٨٢حة على سبيل األولوية، وأن يستخدم منه مبلغ يتراوح بـني  والص
مليــون دوالر مــن دوالرات الواليــات املتحــدة للغــرض املشــار   ٧٨٨ و

)، علــى أنــه جيــوز   ١٩٩٥( ٩٨٦(ب) مــن القــرار   ٨إليــه يف الفقــرة  
لألمني العام أن خيصص مبلغا أصغر نسبيا للغرض املشار إليـه يف الفقـرة   

ــنفط أو   ١٩٩٥( ٩٨٦(ب) مــن القــرار   ٨ ) إذا كــان مبلــغ مبيعــات ال
باليـني   ٥,٢٥٦يومـا يقـل عـن     ١٨٠ املنتجات النفطية خـالل فتـرة الــ   

دوالر من دوالرات الواليـات املتحـدة، مـع إيـالء اهتمـام خـاص لتلبيـة        
  االحتياجات اإلنسانية العاجلة يف قطاعات األغذية والتغذية والصحة؛

 ٦٦١جـــب القـــرار  إىل اللجنـــة املنشـــأة مبو  يـــوعز  - ٣  
) أن تأذن، على أساس طلبات حمددة، بصرف نفقـات معقولـة   ١٩٩٠(

  لتأدية فريضة احلج من األموال املودعة يف حساب الضمان اجملمد؛
إىل األمني العام أن يتخذ اإلجراءات الالزمة  يطلب  - ٤  

سيما تعزيز عملية املراقبـة   لضمان تنفيذ هذا القرار بفعالية وكفاءة، وال
املتحــدة يف العــراق كــي يتســىن تقــدمي الضــمانات   تقــوم هبــا األمــم الــيت

املطلوبــة إىل اجمللــس بــأن الســلع املــوفرة وفقــا هلــذا القــرار تــوزع توزيعــا 
منصــفا، وأن مجيــع اللــوازم املــأذون بشــرائها، مبــا يف ذلــك املــواد وقطــع 
الغيار الـيت حيتمـل اسـتخدامها اسـتخداما مزدوجـا، تسـتعمل لألغـراض        

  ن هبا ألجلها؛اليت أذ
إىل األمــني العــام أن يقــدم إىل اجمللــس   يطلــب أيضــا  - ٥  

تقريــرا عنــد عقــد أي ترتيبــات أو اتفاقــات الزمــة واملوافقــة علــى خطــة  
توزيع مقدمة من حكومة العراق، تتضمن وصفا للسـلع املقـرر شـراؤها    
وضمانات فعلية بأهنا توزع توزيعـا منصـفا، وفقـا لتوصـياته بـأن تكـون       

ريـــة وأن تراعـــي األولويـــات النســـبية لإلمـــدادات اإلنســـانية  اخلطـــة جا
وكــذلك الــروابط القائمــة فيمــا بينــها يف ســياق املشــاريع أو األنشــطة،   
ــداف      ــلة، واألهـ ــدخول املفضـ ــاط الـ ــة، ونقـ ــليم املطلوبـ ــواريخ التسـ وتـ

  املطلوب حتقيقها؛
مجيع الدول، وال سيما حكومة العـراق، علـى    حيث  - ٦  

  ال يف التنفيذ الفعال هلذا القرار؛أن تتعاون تعاونا كام
مجيع الدول أن تتعاون يف تقـدمي الطلبـات يف    يناشد  - ٧  

الوقت املناسب وإصدار تراخيص التصدير على وجه السرعة، وتسهيل 
نقل اإلمدادات اإلنسانية الـيت أذنـت هبـا اللجنـة املنشـأة مبوجـب القـرار        

خـــرى يف إطـــار  )، واختـــاذ مجيـــع التـــدابري املالئمـــة األ   ١٩٩٠( ٦٦١
اختصاصــها لضــمان وصــول اإلمــدادات اإلنســانية العاجلــة إىل الشــعب 

  العراقي بأسرع ما ممكن؛
على ضـرورة ضـمان االحتـرام أمـن وسـالمة       يشدد  - ٨  

  مجيع األفراد املشاركني بصفة مباشرة يف تنفيذ هذا القرار يف العراق؛
إجراء استعراض مؤقت لتنفيذ هذا القرار بعـد   يقرر  - ٩  

أعــاله، وإجــراء اســتعراض  ١يومــا علــى بــدء نفــاذ الفقــرة  ٩٠نقضــاء ا
يوما، حال  ١٨٠ شامل جلميع جوانب تنفيذ القرار قبل انقضاء فترة الـ

أدناه، ويعرب عـن   ١٤و  ١٠تلقي التقريرين املشار إليهما يف الفقرتني 
 يوما، بالنظر بعـني االعتبـار يف   ١٨٠ اعتزامه القيام، قبل انقضاء فترة الـ

جتديد أحكام هذا القرار حسب االقتضاء، شريطة أن يرد يف التقريـرين  
ــرتني   ــا يف الفق ــذ هــذه     ١٤و  ١٠املشــار إليهم ــا يشــري إىل تنفي ــاه م أدن

  األحكام تنفيذا مرضيا؛
إىل األمـني العـام أن يقـدم إىل اجمللـس تقريـرا       يطلب  - ١٠  

وأن يقـدم  أعـاله،   ١يوما على بـدء نفـاذ الفقـرة     ٩٠مؤقتا بعد انقضاء 
يومـا، اسـتنادا إىل عمليـة     ١٨٠ إليه تقريرا كـامال قبـل انقضـاء فتـرة الــ     

املتحــدة يف العــراق، واســتنادا إىل   املراقبــة الــيت يقــوم هبــا موظفــو األمــم  
املشاورات اليت جترى مـع حكومـة العـراق، بشـأن مـدى كفالـة العـراق        

واملــواد  التوزيــع املنصــف لألدويــة واللــوازم الصــحية واملــواد الغذائيــة      
واإلمدادات الالزمة لتلبية االحتياجـات املدنيـة األساسـية واملمولـة وفقـا      

)، وأن يضـمِّن تقريريـه   ١٩٩٥( ٩٨٦(أ) من القـرار   ٨ألحكام الفقرة 
أي مالحظــات تعــن لــه عــن كفايــة العائــدات لتلبيــة احتياجــات العــراق 

ات اإلنسانية، وعن قدرة العراق على تصدير كميات من النفط واملنتج
  أعاله؛ ٢النفطية تكفي لتوفري املبلغ املشار إليه يف الفقرة 

مبا أشار إليه األمـني العـام مـن أن احلالـة      حييط علما  - ١١  
يف قطاع الكهرباء بالغة اخلطـورة، ويالحـظ اعتزامـه العـودة إىل اجمللـس      
مبقترحــات لتــوفري التمويــل املناســب، ويطلــب إليــه أن يقــدم إىل اجمللــس 

رعة تقريرا ُيعد هلذا الغرض بالتشاور مع حكومة العراق، على وجه الس
كما يطلب إليه أن يقدم إىل اجمللس دراسـات أخـرى عـن االحتياجـات     
اإلنسانية األساسية يف العراق، مبا يف ذلك التحسينات اليت يلزم إدخاهلا 
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املتحــدة عنــد  علــى اهلياكــل األساســية، تعــد مبســاعدة وكــاالت األمــم  
  ور مع حكومة العراق؛االقتضاء وبالتشا

إىل األمني العام أن ينشئ فريق خرباء حيـدد،   يطلب  - ١٢  
بالتشاور مـع حكومـة العـراق، مـا إذا كـان العـراق قـادرا علـى تصـدير          
النفط أو املنتجات النفطيـة بكميـات تكفـي لتـوفري كامـل املبلـغ إليـه يف        

نقـل يف  أعاله، وأن يعد تقريرا مستقال عن قدرات اإلنتـاج وال  ٢الفقرة 
العــراق والرصــد الــالزم، ويطلــب إليــه أيضــا أن يقــدم توصــيات مبكــرة 
ومناسبة علـى ضـوء ذلـك التقريـر، ويعـرب عـن اسـتعداده الختـاذ قـرار          
استنادا إىل هذه التوصيات واألغـراض اإلنسـانية هلـذا القـرار، وبصـرف      

)، بشـأن اإلذن بتصـدير   ١٩٩٠( ٦٦١مـن القـرار    ٣النظر عـن الفقـرة   
ــدات ال ــنفط أو      املع ــادة تصــدير ال ــن زي ــه م ــيت متكن ــراق ال ــة إىل الع الزم

املنتجـــات النفطيـــة وأن يصـــدر توجيهاتـــه املناســـبة إىل اللجنـــة املنشـــأة  
  )؛١٩٩٠( ٦٦١مبوجب القرار 

ــرا إىل   يطلــب أيضــا  - ١٣   إىل األمــني العــام أن يقــدم تقري
اجمللــس، إذا تعـــذر علـــى العـــراق تصــدير الـــنفط أو املنتجـــات النفطيـــة   

أعاله، وبعـد   ٢ات تكفي لتوفري كامل املبلغ املشار إليه يف الفقرة بكمي
املتحـدة ذات الصـلة والسـلطات العراقيـة،      التشاور مـع وكـاالت األمـم   

يتضمن توصيات بشأن إنفاق املبلغ املتوقع توافره، على حنو يتمشى مع 
  أعاله؛ ٥خطة التوزيع املشار إليها يف الفقرة 

ــة امل يطلـــب  - ١٤   ــرار  إىل اللجنـ ــأة مبوجـــب القـ  ٦٦١نشـ
) أن تقدم إىل اجمللس، بالتنسيق مع األمني العام، وبعـد انقضـاء   ١٩٩٠(

أعاله، ومـرة أخـرى قبـل انتـهاء فتـرة       ١يوما على بدء نفاذ الفقرة  ٩٠
 ٢ و ١يوما، تقريرا عن تنفيـذ الترتيبـات الـواردة يف الفقـرات      ١٨٠ الـ
  )؛١٩٩٥( ٩٨٦من القرار  ١٠ و ٩ و ٨ و ٦  و

إىل اللجنـــة املنشـــأة مبوجـــب القـــرار   يطلـــب أيضـــا  - ١٥  
) أن تنفــذ التــدابري وتتخــذ اإلجــراءات الالزمــة بشــأن       ١٩٩٠( ٦٦١

ــا املـــؤرخ   ــا يف تقريرهـ ــاير  ٣٠اخلطـــوات املشـــار إليهـ كـــانون الثاين/ينـ
، فيما يتعلـق بصـقل أسـاليب عملـها وتوضـيحها، وأن تنظـر يف       ١٩٩٨

ار إليهـا يف تقريـر األمـني العـام     املالحظات والتوصيات ذات الصلة املشـ 
ســيما بغيــة التقليــل قــدر اإلمكــان  ، وال١٩٩٨شــباط/فرباير  ١املــؤرخ 

من الوقت املنقضـي بـني تصـدير الـنفط واملنتجـات النفطيـة مـن العـراق         
ــدم إىل       ــرار، وأن تق ــذا الق ــا ألحكــام ه ــراق وفق ــد الســلع إىل الع وتوري

تواصـل بعـد ذلـك     ، وأن١٩٩٨آذار/مـارس   ٣١اجمللس تقريـرا حبلـول   
  استعراض إجراءاهتا كلما اقتضى األمر؛

  إبقاء هذه املسألة قيد نظره. يقرر  - ١٦  
  
  

(اجللســــة ١٩٩٨آذار/مــــارس  ٢املقــــرر املــــؤرخ   
  )١٩٩٨(١١٥٤): القرار ٣٨٥٨

موجهـة إىل   ١٩٩٨شـباط/فرباير   ٢٥برسالة مؤرخة   
، أحـــال األمـــني العــام نســـخة مـــن  )١١٠(رئــيس جملـــس األمــن  

اهم الــيت وقعهــا مــع نائــب رئــيس وزراء العــراق    مــذكرة التفــ 
ــرارات        ــع ق ــا مجي ــددا قبوهل ــراق جم ــة الع ــا حكوم وأكــدت فيه
اجمللس ذات الصلة وكررت تعهدها بالتعاون التـام مـع اللجنـة    

  اخلاصة والوكالة الدولية للطاقة الذرية.  
آذار/مــــــارس  ٢، املعقــــــودة يف٣٨٥٨ويف اجللســــــة   
ــاهم الـــذي   ١٩٩٨ ــا للتفـ ــد وفقـ ــان قـ ــه يف كـ مت التوصـــل إليـ

لـس السـابقة، أدرج اجمللـس رسـالة األمـني العـام       اجملمشاورات 
الـرئيس   دعـا يف جدول أعماله. وبعد إقـرار جـدول األعمـال،    

(غامبيــا)، مبوافقــة اجمللــس، ممثلــي األرجنــتني وباكســتان وبــريو 
إىل  والكويت وماليزيـا ومصـر واملكسـيك، بنـاء علـى طلبـهم،      

التصـويت.  يف ق احلـ دون أن يكـون هلـم   بيف املناقشة  املشاركة
ــن       ــدم م ــرار مق ــس إىل مشــروع ق ــاه اجملل ــرئيس انتب مث وجــه ال

  .  )١١١(اململكة املتحدة واليابان
ــه إىل       ــام أن رحلت ويف اجللســة ذاهتــا، ذكــر األمــني الع

بغداد وتوقيعه ملذكرة التفاهم أعادا تأكيد واليـة جملـس األمـن    
املتحــدة  األمــم مفتشــيوبفضـلهما اســتعيدت إمكانيــة وصــول  

الكامــل وغــري احملــدود إىل أي موقــع مــن املواقــع وإىل مجيعهــا. 
ــه ــة    وقــال إن ــة أوهــام بشــأن القيمــة الكامن ــذلكال ختــامره أي  ل

االتفــاق، فااللتزامــات الــيت يــتم التقيــد هبــا هــي االلتزامــات        
الوحيدة اليت هتـم. وأكـد أن وفـاء العـراق بالتزاماتـه علـى حنـو        

جعل اسـتكمال عمليـة نـزع السـالح     تام هو وحـده الـذي سـي   
ــرا       ــات أم ــع العقوب ــيت أمــرت هبــا األمــم املتحــدة ومــن مث رف ال
ممكنـــا. وأكـــد أيضـــا أن اجلهـــود الراميـــة إىل كفالـــة االمتثـــال 

__________ 

)١١٠(  S/1998/166.  
)١١١(  S/1998/175.  
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بالسـبل التفاوضـية لـو أعيقـت بالتنصـل منـها أو باخلـداع فقـد         
  .  )١١٢(تكون هناك فرصة أخرى للدبلوماسية  ال

أن توقيـع مـذكرة التفـاهم     ممثل اململكة املتحدة وذكر  
مل يكــن جناحــا للدبلوماســية فحســب بــل للدبلوماســية الــيت       
يساندها بثبات االستعداد السـتخدام القـوة إذا أخفقـت هـي.     

التفـاق الـذي وقعـه    لوأكد أنه إذا امتنـع العـراق عـن االمتثـال     
الوفـاء بـه، فـإن اجمللـس مصـمم علـى أن       عـن  مع األمني العام و

  .  )١١٣(أوخم العواقبيؤدي أي انتهاك إىل 
وأكد ممثل كوستاريكا جمددا رأي وفـد بلـده ومفـاده      

أن قواعد القانون الدويل تقضي بأن يقر اجمللس رمسيـا مـذكرة   
التفــاهم وذلــك جلعــل مجيــع شــروطها متماشــية مــع القــرارات  
الســابقة ذات الصــلة ومــع أحكــام الفصــل الســابع مــن امليثــاق  

االت هتديــد الســلم  يتخــذ مــن األعمــال يف حــ   ”املتصــلة مبــا  
ــدوان   ــوع العــ ــه ووقــ ــالل بــ ــن  “واإلخــ ، بوصــــف ذلــــك مــ

ــس.       ــا اجملل ــيت خيــتص هب ــة للتصــرف ال الصــالحيات غــري القابل
وذكــــر املمثــــل أيضــــا أن مشــــروع القــــرار ال ميــــس مســــبقا 
باإلجراءات الـيت يتخـذها اجمللـس، بـل إنـه يصـف فقـط نطـاق         
صالحيته مبوجب امليثاق وحيذر مـن عواقـب تقـاعس حكومـة     

حســـب امتيـــازات اجمللـــس    وذلـــك  عـــراق عـــن االمتثـــال،   ال
وصالحياته احملددة يف الفصل السابع مـن امليثـاق. وأضـاف أن    
كوســتاريكا تــرى أن هــذه الصــالحيات والســلطات القانونيــة  

  .  )١١٤(ختص اجمللس وحده وال ميكن له تفويضها
ويف مواجهـة   ١٩٩١ممثل الربازيل أنه منذ عام  وذكر  

ــة الناشــئة عــن غــ   زو العــراق للكويــت، اضــطلعت األمــم   احلال
املتحدة وجملس األمن مبسـؤولية تقريـر التـدابري الالزمـة إلقامـة      
واستعادة السلم واالستقرار الدوليني، مبوجـب الفصـل السـابع    

__________ 

)١١٢(  S/PV.3858 ٣و  ٢، الصفحتان.  
 .٥و  ٤املرجع نفسه، الصفحتان   )١١٣(

 .٦و  ٥املرجع نفسه، الصفحتان   )١١٤(

ــيج،      ــرب اخللـ ــة حـ ــى ذلـــك ويف هنايـ ــاء علـ ــاق. وبنـ ــن امليثـ مـ
يقتصر اجمللس علـى اإلحاطـة علمـا بوقـف إطـالق النـار بـل         مل

. وعـالوة  “يسـري وقـف رمسـي إلطـالق النـار     ”نـه  إنه أعلن أ
مـــن القـــرار  ٣٤علـــى ذلـــك، فقـــد ذكـــر اجمللـــس يف الفقـــرة  

أن يتخذ ما قد يلزم مـن خطـوات   ”) أنه يقرر ١٩٩١( ٦٨٧
ــذ هــذا القــرار  . وقــد استخلصــت الربازيــل مــن   “أخــرى لتنفي

ذلك أن مسألة تنفيذ الشروط الالزمة لوقف إطـالق النـار مـع    
األمم املتحدة، وأن جملس األمن هو اجلهـة  العراق ظلت يف يد 

الوحيــدة الــيت هلــا ســلطة البــت فيمــا إذا كــان الوقــف الرمســي   
 ١٩٩١نيســان/أبريل  ٣إلطــالق النــار الــذي أعلنــه اجمللــس يف 

  .)١١٥(ظل أي ظروف يكون ذلك زال ساريا ومىت ويف  ما
 خمـاوف ”ن ما أبداه وفد بلـده مـن   إممثل الصني وقال   

مل  “إســاءة اســتخدام مشــروع القــرار   حتمــل مــن بشــأن مــا يُ 
لــن يعــين ذلـك  يتبـدد وأكــد جمـددا أن اعتمــاد مشـروع القــرار    

بــأي شــكل مــن األشــكال أن اجمللــس يــأذن بصــورة آليــة ألي  
دولة بأن تستخدم القوة ضد العـراق. وال ميكـن جمللـس األمـن     
بـــل وال ينبغـــي لـــه أن حيكـــم مســـبقا عمـــا إذا كـــان العـــراق   

نه مـن األحـرى أال حيـدد اجمللـس مسـبقا      سينتهك قراراته؛ بل إ
  .)١١٦(مسار العمل يف املستقبل

وأعــرب العديــد مــن املــتكلمني عــن ترحيبــهم بتوقيــع     
ــة     ــام مــع اللجن مــذكرة التفــاهم ودعــوا العــراق إىل التعــاون الت

. وشـدد عـدد مـن    )١١٧(اخلاصة والوكالة الدولية للطاقة الذريـة 
__________ 

 .٧املرجع نفسه، الصفحة   )١١٥(

  .١٥املرجع نفسه، الصفحة   )١١٦(
 ٩(البحــرين)؛ والصــفحتان  ٩و  ٨ســه: الصــفحتان املرجــع نف  )١١٧(

ــفحتان   ١٠ و ــابون)؛ والصـــــ (ســـــــلوفينيا)؛  ١٣و  ١٢(غـــــ
ــا)؛  ١٩(الربتغــال)؛ والصــفحة   ١٤و  ١٣والصــفحتان  (غامبي

ــفحة  ــفحتان   ٢٠والصــــــ ــيك)؛ والصــــــ  ٢٣و  ٢٢(املكســــــ
 ٢٥و  ٢٤(بــريو)؛ والصــفحتان  ٢٤(األرجنــتني)؛ والصــفحة 

  (الكويت).
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ــل علــى    مســؤولية  املــتكلمني أيضــا علــى ضــرورة عــدم التحاي
ن جملس األمن عن السلم واألمـن الـدوليني، وعلـى عـدم تضـمُّ     

يف اإلجـراءات دون   “التلقائيـة ”القرار أي شكل مـن أشـكال   
. وحذر بعض املتكلمني حتديدا )١١٨(احلصول على إذن اجمللس

  .)١١٩(من استخدام القوة ضد العراق
ويف اجللســة ذاهتــا، طُــرح مشــروع القــرار للتصــويت     

ـــ  ــد باإلمجـــ ــرار  واعُتمــــ ــفه القــــ )، ١٩٩٨( ١١٥٤اع بوصــــ
  :نصهيلي   ما  يفو

  ،إن جملس األمن  
إىل مجيــع قراراتــه الســابقة ذات الصــلة الــيت تشــكل    إذ يشــري  

  املعيار الذي يقاس به امتثال العراق،
علــى كفالــة امتثــال العــراق فــورا وبالكامــل  وقــد عقــد العــزم  

املـؤرخ  ) ١٩٩١( ٦٨٧دون شروط أو قيود اللتزاماته مبوجـب القـرار   
  ، والقرارات األخرى ذات الصلة،١٩٩١نيسان/أبريل  ٣

التـزام مجيـع الـدول األعضـاء بسـيادة العـراق        وإذ يعيد تأكيـد   
  والكويت والدول اجملاورة وسالمتها اإلقليمية واستقالهلا السياسي،

مبوجــــــب الفصــــــل الســــــابع مــــــن ميثــــــاق  وإذ يتصــــــرف  
  املتحدة، األمم

هبـا األمـني العـام للحصـول      باملبـادرة الـيت قـام    يشيد  - ١  
علــى تعهــدات مــن حكومــة العــراق بشــأن االمتثــال اللتزاماهتــا مبوجــب 
القرارات ذات الصلة، ويف هذا الصدد يقر مذكرة التفـاهم املوقعـة بـني    

 ١٩٩٨شـباط/فرباير   ٢٣نائب رئـيس وزراء العـراق واألمـني العـام يف     
  ويتطلع إىل تنفيذها الكامل يف وقت مبكر؛

إىل األمــني العــام أن يقــدم، يف أقــرب وقــت   يطلــب  - ٢  
ممكــن، تقريــرا إىل اجمللـــس بشــأن وضــع اإلجـــراءات املتعلقــة بـــاملواقع      
ــرئيس التنفيــذي      ــة، وذلــك بالتشــاور مــع ال الرئاســية يف صــورهتا النهائي

  للجنة اخلاصة واملدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية؛
اللتزاماهتــا،  علــى أن امتثــال حكومــة العــراقيشــدد   - ٣  

الــيت كــررت ثانيــة يف مــذكرة التفــاهم، مبــنح اللجنــة اخلاصــة والوكالــة   
__________ 

 ١١و  ١٠(السـويد)؛ والصـفحتان    ٩لصـفحة  املرجع نفسـه: ا   )١١٨(
ــا)؛ والصــفحتان   ــان)؛ والصــفحتان   ١٢و  ١١(كيني  ١٥(الياب

  (فرنسا). ١٦  و
(باكسـتان)؛ والصـفحتان    ٢١و  ٢٠املرجع نفسه: الصفحتان   )١١٩(

  (ماليزيا). ٢٢و  ٢١

الدولية للطاقة الذرية سبل الوصول الفوري وغري املشروط وغـري املقيـد   
 ٦٨٧متشيا مع القرارات ذات الصلة، ميثل أمـرا ضـروريا لتنفيـذ القـرار     

لعواقـب  )، غري أن أي انتـهاك مـن شـأنه أن يـؤدي إىل أوخـم ا     ١٩٩١(
  بالنسبة للعراق؛

ــه   - ٤   ــد اعتزامــ ــد تأكيــ ــام   يعيــ ــا لألحكــ ــل وفقــ العمــ
) بشــأن أمــد العمــل بأشــكال    ١٩٩١( ٦٨٧الصــلة مــن القــرار    ذات

احلظر املشار إليها يف ذلك القرار، ويالحظ أن العراق قد أّخـر اللحظـة   
اليت ميكن أن ينظر فيها اجمللـس يف ذلـك بسـبب عـدم امتثالـه حـىت اآلن       

  ته ذات الصلة؛اللتزاما
، وفقــا للمســؤولية املنوطــة بــه مبوجــب ميثــاق  يقــرر  - ٥  

األمم املتحدة، أن يبقي املسألة قيد النظر الفعلي، من أجل كفالة تنفيـذ  
  هذا القرار، وإحالل السلم واألمن يف املنطقة.

  
وحتدث ممثل الواليـات املتحـدة بعـد التصـويت فأكـد        

أن يتـيح مـا يقـل عـن     جمددا أن أي حماولـة مـن جانـب العـراق     
إمكانية الوصول الفوري غري املقيد وغري املشـروط ألي موقـع   

  .)١٢٠(ؤدي إىل أوخم العواقب بالنسبة للعراقتس
ــذكر       ــرار ي ــل االحتــاد الروســي علــى أن الق وشــّدد ممث

بوضــوح أن جملــس األمــن حتديــدا هــو الــذي ســيكفل مباشــرةً  
ــة”تنفيــذ القــرار. ومــن مث فــأي تلمــيح    مــا يتعلــق في “بالتلقائي

ال أحــد يســتطيع أن باســتخدام القــوة مســتبعد. وأكــد جمــددا   
  .)١٢١(جتاهل القرار أو التصرف متجاوزا جملس األمن

وأكد ممثل مصر أن بلده أعرب عـن رفضـه اسـتخدام      
ــة.    وقــال إن القــوة العســكرية كوســيلة حلــل املنازعــات الدولي

عمومــا لــيس فقــط حمرمــا دوليــا طبقــا لقواعــد  ةالقــواســتخدام 
) مـن امليثـاق أيضـا.    ٤( ٢لقانون الـدويل بـل ومبقتضـى املـادة     ا
مـن امليثـاق ضـوابط إلمكانيـة اللجـوء       ٤٢يف املادة أيضا ترد و

الـيت تتنـاول الـدفاع الشـرعي      ٥١إىل القوة، وكذلك يف املادة 
ــاع     ــرورة إخضـ ــل علـــى ضـ ــدد املمثـ ــنفس. وشـ تلـــك عـــن الـ

__________ 

  .١٧املرجع نفسه، الصفحة   )١٢٠(
  .١٩و  ١٨املرجع نفسه، الصفحتان   )١٢١(
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 الضــــــوابط يف مجيــــــع األحــــــوال لســــــلطة جملــــــس األمــــــن 
  .)١٢٢(ريةالتقدي

  
ــؤرخ     ــرر امل ــارس  ٢٥املق (اجللســة  ١٩٩٨آذار/م

  )١٩٩٨( ١١٥٨): القرار ٣٨٦٥
ــارس  ٤يف    ــالفقرة  و، ١٩٩٨آذار/مـ ــال بـ ــن  ٤عمـ مـ
إىل جملــس األمــن قــدم األمــني العــام )، ١٩٩٧( ١١٤٣القــرار 
عمــا إذا كــان العــراق كفــل التوزيــع املنصــف لألدويــة   تقريــرا 

املـواد واإلمـدادات الالزمـة    واللوازم الصحية واملـواد الغذائيـة و  
. وقـدم األمـني العـام    )١٢٣(لتلبية االحتياجـات املدنيـة األساسـية   

يف تقريره معلوماٍت عن توزيـع اإلمـدادات اإلنسـانية يف مجيـع     
  أحناء العراق.

آذار/مــــارس  ٢٥، املعقــــودة يف ٣٨٦٥ويف اجللســــة   
ــاهم الـــذي   ١٩٩٨ ــا للتفـ ــد وفقـ ــان قـ ــه يف كـ مت التوصـــل إليـ

لس السابقة، أدرج اجمللس تقرير األمني العـام يف  اجملمشاورات 
جــدول أعمالــه. وبعــد إقــرار جــدول األعمــال، وجــه الــرئيس  

أعـد يف أثنـاء   كـان قـد   (غامبيا) انتباه اجمللس إىل مشروع قرار 
. مث طُـــرح مشـــروع القـــرار )١٢٤(مشـــاورات اجمللـــس الســـابقة

)، ١٩٩٨( ١١٥٨للتصويت واعُتمد باإلمجاع بوصفه القـرار  
  :نصهما يلي يف و

  ،إن جملس األمن  
ــرارات   إذ يشــــري   ــة القــ ــابقة، وخباصــ ــه الســ  ٩٨٦إىل قراراتــ

) ١٩٩٧( ١١١١، و ١٩٩٥نيســــــان/أبريل  ١٤) املــــــؤرخ ١٩٩٥(
ــؤرخ  ــه  ٤املـــــ ــؤرخ ١٩٩٧( ١١٢٩، و ١٩٩٧حزيران/يونيـــــ ) املـــــ

ــبتمرب  ١٢ ــؤرخ ١٩٩٧( ١١٤٣، و ١٩٩٧أيلول/ســ ــانون  ٤) املــ كــ
ــؤرخ ١٩٩٨( ١١٥٣و  ١٩٩٧األول/ديســمرب  شــباط/فرباير  ٢٠) امل

١٩٩٨،  
__________ 

  .٢٣ه، الصفحة املرجع نفس  )١٢٢(
)١٢٣(  S/1998/194  وCorr.1.  
)١٢٤(  S/1998/267.  

آذار/مـارس   ٤بالتقرير املقدم من األمني العـام يف   وإذ يرحب  
)، وإذ يالحـظ مـع   ١٩٩٧( ١١٤٣مـن القـرار    ٤وفقا للفقـرة   ١٩٩٨

التقدير، كما ذكر يف ذلك التقرير، االلتزام الذي أعربت عنه احلكومـة  
  )،١٩٩٨( ١١٥٣رار العراقية بأن تتعاون مع األمني العام يف تنفيذ الق

إزاء اآلثــار اإلنســانية الــيت متــس الشــعب   وإذ يســاوره القلــق  
ــنفط واملنتجــات        ــع ال ــن بي ــدات م ــنقص يف العائ ــة عــن ال ــي الناجت العراق

 ١١٤٣يومــا األوىل مــن تنفيــذ القــرار      ٩٠النفطيــة، خــالل فتــرة الـــ    
)، بسبب تأخر استئناف بيع النفط من جانب العراق واهلبـوط  ١٩٩٧(

  )،١٩٩٧( ١١٤٣يف األسعار منذ اختاذ القرار  الشديد
ــه    ــة     وتصــميما من ــدهور للحال ــد مــن الت ــادي أي مزي ــى تف عل

  اإلنسانية الراهنة،
التــزام مجيــع الــدول األعضــاء بســيادة   وإذ يؤكــد مــن جديــد   

  العراق وسالمته اإلقليمية،
ــرف   ــم     وإذ يتصـ ــاق األمـ ــن ميثـ ــابع مـ ــل السـ مبوجـــب الفصـ
  املتحدة،

ــتمر يقـــــرر  - ١   ــرار  اســـ ــام القـــ ــاذ أحكـــ  ١١٤٣ار نفـــ
)، باســتثناء أنــه ١٩٩٨( ١١٥٣)، مــع مراعــاة أحكــام القــرار  ١٩٩٧(

يؤذن للدول بأن تسمح باسترياد الـنفط واملنتجـات النفطيـة الـيت يكـون      
منشــؤها العــراق، مبــا يف ذلــك املعــامالت املاليــة وغريهــا مــن املعــامالت 

عائـد مببلـغ ال يتجـاوز    األساسية املتصلة مباشرة بذلك، مبا يكفي لتوفري 
بليون دوالر من دوالرات الواليـات املتحـدة خـالل فتـرة      ١,٤جمموعه 

، ١٩٩٨آذار/مـارس   ٥مـن يـوم    ٠١/٠٠يوما تبدأ من الساعة  ٩٠الـ 
  بتوقيت شرق الواليات املتحدة؛

  إبقاء املسألة قيد نظره. يقرر  - ٢  
  

(اجللســــة  ١٩٩٨أيار/مــــايو  ١٤املقــــرر املــــؤرخ   
  من الرئيس ): بيان٣٨٨٠

موجهــة إىل  ١٩٩٨نيســان/أبريل  ٩برســالة مؤرخــة    
، أحــال األمــني العــام رســالة مؤرخــة )١٢٥(رئــيس جملــس األمــن

ــان/أبريل  ٧ ــة  ١٩٩٨نيسـ ــة  موجهـ ــام للوكالـ ــدير العـ مـــن املـ
التقريـر املـدَمج اخلـامس املقـدم     ، تتضـمن  الدولية للطاقة الذرية

ملــدير ). وذكــر ا١٩٩٦( ١٠٥١مــن القـرار   ١٦وفقـا للفقــرة  
ــره أن أنشــطة الرصــد والتحقــق املســتمرين الــيت     العــام يف تقري

__________ 

)١٢٥(  S/1998/312.  
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تقـــوم هبـــا الوكالـــة مل تكشـــف عـــن أي دالئـــل علـــى وجـــود 
ــام بأنشــطة     معــدات أو مــواد حمظــورة يف العــراق أو علــى القي
حمظورة فيه. وأضاف أن الوكالـة تركـز معظـم مواردهـا علـى      

ة الرصـد  تنفيذ وتعزيز املضمون التقين ألنشـطتها يف إطـار خطـ   
ــا      ــة حقهــ ــل ممارســ ــا ستواصــ ــتمرين، إال أهنــ ــق املســ والتحقــ

ــووي     يف ــامج النـ ــب الربنـ ــن جوانـ ــب مـ ــق يف أي جانـ التحقيـ
  السري للعراق.

، أحـال  )١٢٦(١٩٩٨نيسان/أبريل  ٩ومبذكرة مؤرخة   
عقــب  ،األمــني العــام إىل جملــس األمــن التقريــر اخلــامس املقــدم

رس آذار/مـــــا ٢٧) املـــــؤرخ ١٩٩٦( ١٠٥١اختـــــاذ القـــــرار 
ــة اخلاصــة الــيت أنشــأها        ،١٩٩٦ ــن الــرئيس التنفيــذي للجن م

 ٦٨٧مـــن القـــرار ‘ ١’ (ب) ٩األمـــني العـــام عمـــال بـــالفقرة 
ــؤرخ ١٩٩١( ــان/أبريل  ٣) املـ ــر . و١٩٩١نيسـ ــرئيس ذكـ الـ

التنفيذي يف تقريره أنـه تعـذر عمليـا إحـراز أي تقـدم يف جمـال       
التحقــــق مــــن نــــزع الســــالح بســــبب األزمــــة الــــيت دامــــت 

  هر.أش  أربعة
ــة    ــودة يف ٣٨٨٠ويف اجللســـ ــايو  ١٤، املعقـــ أيار/مـــ
ــاهم الـــذي   ١٩٩٨ ــا للتفـ ــد وفقـ ــان قـ ــه يف كـ مت التوصـــل إليـ

ــذكرة   اجملمشــاورات  لــس الســابقة، أدرج اجمللــس الرســالة وامل
ــرار      ــد إق ــه. وبع ــام يف جــدول أعمال ــواردتني مــن األمــني الع ال
جـــدول األعمـــال، وجـــه الـــرئيس (كينيـــا) انتبـــاه اجمللـــس إىل  

نيســـــان/أبريل  ٨ شـــــباط/فرباير و ١٩تني مـــــؤرختني رســـــال
مــــوجهتني إىل رئــــيس جملــــس األمــــن مــــن الــــرئيس   ١٩٩٨

  .)١٢٧(التنفيذي للجنة اخلاصة
__________ 

)١٢٦(  S/1998/332.  
رسالة حتيل تقريري اجتماعني للتقيـيم الـتقين عقـدا بـني اللجنـة        )١٢٧(

)، ورسـالة أخـرى حتيـل    S/1998/176اخلاصة وحكومة العـراق ( 
ــامج         ــب برن ــع جوان ــاول مجي ــث تن ــين ثال ــيم تق ــن تقي ــرا ع تقري

  ).S/1998/308األسلحة البيولوجية يف العراق (

ويف اجللسة نفسها، أدىل الـرئيس بالبيـان التـايل باسـم       
  :)١٢٨(اجمللس

استعرض جملس األمن تقرير الـرئيس التنفيـذي للجنـة اخلاصـة       
تقريــر املــدير العــام للوكالــة الدوليــة و ١٩٩٨نيســان/أبريل  ١٦املــؤرخ 

. ويرحــــب اجمللــــس ١٩٩٨نيســــان/أبريل  ٧للطاقــــة الذريــــة املــــؤرخ 
قامت به حكومـة العـراق مـن حتسـني سـبل الوصـول للجنـة اخلاصـة          مبا

والوكالة يف أعقاب توقيع مذكرة التفـاهم مـن قبـل نائـب رئـيس وزراء      
اذ اجمللـس لقـراره   واخت ١٩٩٨شباط/فرباير  ٢٣العراق واألمني العام يف 

ــؤرخ ١٩٩٨( ١١٥٤ ــارس  ٢) امل ــس إىل  ١٩٩٨آذار/م ــدعو اجملل . وي
  مواصلة تنفيذ مذكرة التفاهم.

ويعرب اجمللس عن أمله يف أن تكـون موافقـة حكومـة العـراق       
على الوفاء بالتزامها بتوفري سـبل الوصـول الفـوري غـري املشـروط وغـري       

لية للطاقة الذرية تعـبريا عـن   املقيد لكل من اللجنة اخلاصة والوكالة الدو
روح جديـــدة ســـيبديها العـــراق فيمـــا يتعلـــق بتـــوفري معلومـــات دقيقـــة  
ومفصلة يف مجيع اجملاالت اليت هتم اللجنة اخلاصة والوكالـة علـى النحـو    

  الذي تتطلبه القرارات ذات الصلة.
ويعرب اجمللس عن قلقـه ألن أحـدث تقـارير اللجنـة اخلاصـة،        

اعـات التقيـيم الـتقين، تشـري إىل أن العـراق مل يقـدم       مبا فيها تقارير اجتم
معلومات كاملة يف عـدد مـن اجملـاالت اهلامـة، علـى الـرغم مـن طلبـات         
اللجنة اخلاصة املتكررة، ويهيب بالعراق القيام بـذلك. ويشـجع اجمللـس    
اللجنة اخلاصة على مواصـلة بـذل جهودهـا لتحسـني فعاليتـها وكفاءهتـا       

قــين بــني أعضــاء اجمللــس والــرئيس التنفيــذي ويتطلــع إىل عقــد اجتمــاع ت
للجنــة اخلاصــة علــى ســبيل املتابعــة الســتعراض اجلــزاءات الــذي أجــراه   

  .١٩٩٨نيسان/أبريل  ٢٧اجمللس يف 
ويالحظ اجمللس أنـه ال بـد مـن قيـام اللجنـة اخلاصـة والوكالـة          

ــى النحــو احملــدد مبوجــب        ــا عل ــذ واليتيهم ــة بتنفي ــة الذري ــة للطاق الدولي
ــرارين  ــؤرخ ١٩٩١( ٦٨٧القــ  ٧٠٧و  ١٩٩١نيســــان/أبريل  ٣) املــ

، بالتعـــاون الكامـــل مـــن ١٩٩١آب/أغســـطس  ١٥) املـــؤرخ ١٩٩١(
جانب العراق يف مجيع اجملاالت، مبا يف ذلك وفاء العراق بالتزامه بتوفري 
ــه        ــب براجم ــع جوان ــق جبمي ــا يتعل ــة فيم ــة والكامل ــة النهائي ــات التام البيان

  الشامل والقذائف. احملظورة اخلاصة بأسلحة الدمار
ويالحــظ اجمللــس أن التحقيقــات الــيت أجرهتــا الوكالــة الدوليــة   

للطاقــة الذريــة علــى مــدى الســنوات العديــدة املاضــية قــد أســفرت عــن  
صورة تقنية متسقة لربنامج العراق النووي السري، علـى الـرغم مـن أن    
العـراق مل يقــدم إجابـات كاملــة علـى مجيــع أسـئلة الوكالــة وشــواغلها،     

__________ 

)١٢٨(  S/PRST/1998/11.  
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مــن تقريــر  ٢٧و  ٢٤فيهــا األســئلة والشــواغل احملــددة يف الفقــرتني   امبــ
  .١٩٩٨نيسان/أبريل  ٧املدير العام املؤرخ 

ــة         ــة للطاق ــة الدولي ــه الوكال ــذي أحرزت ــدم ال ــى ضــوء التق وعل
)، ١٩٩١( ٦٨٧مــن القــرار  ١٣و  ١٢الذريــة، ومتشــيا مــع الفقــرتني  

أن ختصــص الوكالــة  يؤكــد اجمللــس اعتزامــه املوافقــة، يف قــرار لــه، علــى 
مواردها لتنفيذ أنشطة الرصد والتحقق املستمرين اليت تقوم هبا مبوجـب  

، لدى ١٩٩١تشرين األول/أكتوبر  ١١) املؤرخ ١٩٩١( ٧١٥القرار 
تلقي تقرير مـن املـدير العـام للوكالـة الدوليـة للطاقـة الذريـة يفيـد بإمتـام          

مبــا يف ذلــك  احلصــول علــى اإليضــاحات التقنيــة واملوضــوعية الالزمــة،  
تقدمي العراق اإلجابـات الالزمـة علـى مجيـع أسـئلة الوكالـة وشـواغلها،        
لكي يتسىن التنفيـذ التـام خلطـة الرصـد والتحقـق املسـتمرين الـيت جـرى         

ــرار    ــا مبوجــب الق ــب   ١٩٩١( ٧١٥اعتماده ــذا الصــدد، يطل ). ويف ه
ر اجمللس إىل مدير عام الوكالة أن يورد هـذه املعلومـات يف تقريـره املقـر    

، وأن يقــدم تقريــرا عــن   ١٩٩٨تشــرين األول/أكتــوبر   ١١تقدميــه يف 
، بغيــة اختــاذ أي إجــراءات ١٩٩٨احلالــة حبلــول هنايــة شــهر متوز/يوليــه  

  ممكنة يف ذلك الوقت.
ويقر اجمللس بأن الوكالـة الدوليـة للطاقـة الذريـة تركـز معظـم         

مواردهــا علــى تنفيــذ وتعزيــز أنشــطتها مبوجــب خطــة الرصــد والتحقــق 
ملستمرين. ويالحظ اجمللس أن الوكالـة ستواصـل، يف إطـار مسـؤولياهتا     ا

املتعلقة بالرصد والتحقـق املسـتمرين، ممارسـة حقهـا يف التحقيـق يف أي      
جانب من جوانب برنامج العراق النووي السري، وخباصـة عـن طريـق    
متابعة أي معلومات جديدة تتوصل إليها الوكالـة أو توفرهـا هلـا الـدول     

ــة أو إبطــال مفعــول أي مــواد    األعضــاء،  ــدمري أو إزال وأهنــا ستواصــل ت
حمظــورة تكتشــف عــن طريــق مثــل هــذه التحقيقــات الداخلــة يف إطــار    

ــرارين  ــة   ١٩٩١( ٧٠٧) و ١٩٩١( ٦٨٧القــ ــا خلطــ ــك طبقــ )، وذلــ
الوكالــة املتعلقــة بالرصــد والتحقــق املســتمرين املعتمــدة مبوجــب القــرار   

١٩٩١( ٧١٥.(  
  

(اجللســة ١٩٩٨/يونيــه حزيران ١٩املقــرر املــؤرخ   
  )١٩٩٨( ١١٧٥): القرار ٣٨٩٣

موجهـة إىل   ١٩٩٨نيسـان/أبريل   ١٥برسالة مؤرخة   
األمـني العـام املـوجز التنفيـذي لتقريـر      قـدم  ، )١٢٩(جملس األمـن 

 ١١٥٣مــن القـــرار   ١٢فريــق اخلــرباء املنشــأ عمــال بــالفقرة      
) ليحــدد بالتشــاور مــع حكومــة العــراق مــا إذا كــان   ١٩٩٨(

على تصدير النفط أو املنتجات النفطيـة بكميـات    العراق قادرا
__________ 

)١٢٩(  S/1998/330.  

مـن القـرار    ٢تكفي لتوفري املبلغ اإلمجايل املشار إليه يف الفقرة 
ــا قــدره    بليــون دوالر.  ٥,٢٥٦علــى أال يتجــاوز مبلغــا إمجالي

وكان انطباع فريق اخلرباء عموما أن صناعة الـنفط يف العـراق   
دا اخنفـــاض يف حالـــة ُيرثـــى هلـــا وأن العقـــدين الســـابقني شـــه 

خطــريا مبــا يتعــذر معــه  اإنتاجيــة حقــول الــنفط املنتجــة اخنفاضــ
إصــالح بعضــها. وبنــاء علــى ذلــك، أوصــى األمــني العــام بــأن  
يــأذن اجمللــس بتصــدير املعــدات وقطــع الغيــار الالزمــة للعــراق   

  لتمكينه من زيادة صادراته من النفط أو املنتجات النفطية.
ــايو  ٢٩وبرســالة مؤرخــة     ــة إىل  ١٩٩٨أيار/م موجه

، أبلغ األمني العام اجمللس بأن حكومـة  )١٣٠(رئيس جملس األمن
العراق قدمت خطة التوزيع املعززة اليت أعدهتا لشـراء وتوزيـع   

  اإلمدادات اإلنسانية وبأنه وافق على اخلطة املذكورة.  
ــودة يف ٣٨٩٣ويف اجللســة    ــه  ١٩، املعق حزيران/يوني
ــاهم الـــذي   ١٩٩٨ ــا للتفـ ــد وفقـ ــان قـ ــه يف مت الكـ توصـــل إليـ

لس السابقة، أدرج اجمللـس رسـاليت األمـني العـام     اجملمشاورات 
يف جدول أعماله. وبعد إقرار جدول األعمـال، وجـه الـرئيس    
(الربتغال) انتبـاه اجمللـس إىل مشـروع قـرار مقـدم مـن الربتغـال        
وســـــلوفينيا والســـــويد وكوســـــتاريكا واململكـــــة املتحـــــدة     

ــان ــاه  )١٣١(والياب ــرئيس انتب اجمللــس أيضــا إىل رســالة  . ووجــه ال
موجهـة إىل رئـيس اجمللـس     ١٩٩٨حزيران/يونيـه   ١٨مؤرخة 

  .)١٣٢(من ممثل العراق
وحتـــدث ممثـــل الصـــني قبـــل التصـــويت فـــأعرب عـــن   

اعتقــاده بــأن تســوية مســألة اســترياد العــراق للمعــدات وقطــع   
الغيار الالزمة إلنتـاج الـنفط ال حتتـاج إال لقـرار بسـيط وفـين،       

__________ 

)١٣٠(  S/1998/446.  
)١٣١(  S/1998/537.  
رسالة حتيل رسالة حتمل التاريخ ذاته من وزير خارجية العـراق    )١٣٢(

ــابع املؤقـــــت لربنـــــامج الـــــنفط مقابـــــل الغـــــذاء    بشـــــأن الطـــ
)S/1998/531.(  
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ــر    ــأن بعـــض العناصـ ــت   وبـ ــرار ليسـ ــروع القـ ــواردة يف مشـ الـ
ضــرورية. وأكــد أيضــا أنــه يف ضــوء التقــدم احملــرز يف برنــامج   
التحقق من األسـلحة يف العـراق، فإنـه ينبغـي جمللـس األمـن أن       
جيري تقييمات موضـوعية وأن يغلـق خمتلـف ملفـات األسـلحة      

ــرب يف  ــة     أقــ ــات املفروضــ ــع العقوبــ ــن وأن يرفــ ــت ممكــ وقــ
  .)١٣٣(العراق  على

ل كينيـا أن آليـة املوافقـة علـى عقـود قطـع       والحظ ممث  
  .)١٣٤(الغيار ال تزال مرهقة وقد تسبب تعقيدات ال لزوم هلا

وأعــرب ممــثال فرنســا واالحتــاد الروســي عــن أســفهما    
ــوىل      ــأن يت ــرار توصــية األمــني العــام ب ــراد مشــروع الق لعــدم إي
ــة      ــزاءات املوافقــ ــة اجلــ ــيس جلنــ ــنفط ولــ ــى الــ ــرفون علــ املشــ

  .)١٣٥(العقود  على
رب عـــدد مـــن املـــتكلمني عـــن تأييـــدهم الختـــاذ  وأعـــ  

خطــوات تســمح للعــراق بشــراء قطــع الغيــار الــيت حيتــاج إليهــا 
لضخ الـنفط بكميـات تكفـي لسـد العجـز. وأكـد العديـد مـن         
املـــتكلمني أن برنـــامج الـــنفط مقابـــل الغـــذاء برنـــامج مؤقـــت  
ــري     ــا جيـ ــي ريثمـ ــعب العراقـ ــاة الشـ ــدف إىل ختفيـــف معانـ يهـ

  .)١٣٦(اجلزاءات  رفع
 اجللســــــة نفســــــها، طُــــــرح مشــــــروع القــــــرار ويف  
)، ١٩٩٨( ١١٧٥ رواعُتمد باإلمجاع بوصفه القـرا  للتصويت

  نصه:يف ما يلي و
  

__________ 

)١٣٣(  S/PV.3893٢فحة ، الص.  
  .٣املرجع نفسه، الصفحة   )١٣٤(
 ٦(فرنســـا)؛ والصـــفحة   ٥و  ٤املرجـــع نفســـه: الصـــفحتان     )١٣٥(

  (االحتاد الروسي).
 ٣(الربازيــــل)؛ والصــــفحة  ٣و  ٢املرجــــع نفســــه: الصــــفحتان   )١٣٦(

(الواليـــات  ٥(البحـــرين)؛ والصـــفحة   ٤(غامبيـــا)؛ والصـــفحة  
  كة املتحدة).(اململ ٧و  ٦املتحدة)؛ وبعد التصويت: الصفحتان 

  ،إن جملس األمن  
إىل قراراته السابقة ذات الصلة، وال سـيما القـرارات    إذ يشري  

 ١١١١، و ١٩٩٥نيســــــــــان/أبريل   ١٤) املــــــــــؤرخ  ١٩٩٥( ٩٨٦
ــؤرخ ١٩٩٧( ــه  ٤) املـــــ ) ١٩٩٧( ١١٢٩و  ،١٩٩٧حزيران/يونيـــــ

ــؤرخ  ــبتمرب  ١٢املــــ ــؤرخ ١٩٩٨( ١١٥٣، و ١٩٩٧أيلول/ســــ ) املــــ
 ٢٥) املـــــــــــــؤرخ ١٩٩٨( ١١٥٨، و ١٩٩٨شـــــــــــــباط/فرباير  ٢٠

  ،١٩٩٨آذار/مارس 
نيســان/أبريل  ١٥برســالة األمــني العــام املؤرخــة   وإذ يرحــب  
 ١٢واملرفق هبا موجز تقرير فريـق اخلـرباء املنشـأ عمـال بـالفقرة       ١٩٩٨

) وإذ يالحظ التقييم الذي مفاده أن العـراق  ١٩٩٨( ١١٥٣من القرار 
ال يستطيع، يف ظل الظروف القائمة أن يصـدر مـن الـنفط أو املنتجـات     

بليــون دوالر مــن   ٥,٢٥٦النفطيــة مــا يكفــي لتــوفري املبلــغ اإلمجــايل      
  )،١٩٩٨( ١١٥٣دوالرات الواليات املتحدة املشار إليه يف القرار 

أيار/مـايو   ٢٩ العـام املؤرخـة   برسالة األمنيوإذ يرحب أيضا   
واليت يعرب فيهـا عـن موافقتـه علـى خطـة التوزيـع املقدمـة مـن          ١٩٩٨

  حكومة العراق،
بضـرورة مواصـلة تنفيـذ الربنـامج املـأذون بـه يف        واقتناعا منـه   

ــرار  ــات    ١٩٩٨( ١١٥٣القـ ــة االحتياجـ ــا لتلبيـ ــدبريا مؤقتـ ــفه تـ ) بوصـ
العـراق بـالقرارات ذات   اإلنسانية للشعب العراقي إىل أن تفـي حكومـة   
) املـؤرخ  ١٩٩١( ٦٨٧الصلة، مبا يف ذلك على وجه اخلصوص القرار 

، يســـمح للمجلـــس باختـــاذ إجـــراءات أخـــرى ١٩٩١نيســـان/أبريل  ٣
) املـؤرخ  ١٩٩٠( ٦٦١يتعلق بأوجه احلظر املشار إليهـا يف القـرار    فيما
  وفقا ألحكام تلك القرارات، ١٩٩٠آب/أغسطس  ٦

مــن القــرار  ٥أييــده الــوارد يف الفقــرة ت وإذ يؤكــد مــن جديــد  
ــؤرخ     ١٩٩٨( ١١٥٣ ــره امل ــواردة يف تقري ــام ال ــني الع ) لتوصــيات األم

بشـأن خطـة توزيـع حمسـنة ومسـتمرة ومسـتندة        ١٩٩٨شباط/فرباير  ١
  إىل مشاريع،

ــد أيضــا      ــن جدي ــد م ــزام وإذ يؤك ــدو  الت ــع ال ل األعضــاء مجي
  بسيادة العراق وسالمته اإلقليمية،

ــرف    ــم    مبوإذ يتصـ ــاق األمـ ــن ميثـ ــابع مـ ــل السـ وجـــب الفصـ
  املتحدة،

أدنــاه، بــأن  ٢للــدول، رهنــا بأحكــام الفقــرة  يــأذن   - ١  
)، ١٩٩٠( ٦٦١(ج) مـن القـرار    ٣تسمح، بالرغم من أحكام الفقـرة  

بأن تصدر إىل العراق قطع الغيار واملعـدات الالزمـة لتمكينـه مـن زيـادة      
تحقيــق إيــرادات صــادرات الــنفط واملنتجــات النفطيــة بكميــات تكفــي ل

  )؛١٩٩٨( ١١٥٣من القرار  ٢مساوية للمبلغ املقرر يف الفقرة 
ــرار   يطلـــب  - ٢   ــأة مبوجـــب القـ ــة املنشـ  ٦٦١إىل اللجنـ

)، أو إىل فريق خرباء تعينـه تلـك اللجنـة هلـذا الغـرض، املوافقـة       ١٩٩٠(
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 ١علــى العقــود املتعلقــة بقطــع الغيــار واملعــدات املشــار إليهــا يف الفقــرة  
لقوائم قطع الغيار واملعدات اليت توافق عليها اللجنة بالنسـبة   أعاله وفقا

  لكل مشروع على حدة؛
مليـون   ٣٠٠جواز اسـتخدام مـا ال يزيـد عـن      يقرر  - ٣  

دوالر من دوالرات الواليات املتحدة مـن األمـوال املودعـة يف حسـاب     
ــالقرار    ــال بـ ــئة عمـ ــد الناشـ ــمان اجملمـ ــة أي ١٩٩٨( ١١٥٣الضـ ) لتلبيـ

 ٢تنشـأ مباشـرة عـن العقـود املوافـق عليهـا وفقـا للفقـرة          نفقات معقولة
  أعاله، خبالف النفقات الواجب دفعها يف العراق؛

جــواز متويــل النفقــات املتصــلة اتصــاال    يقــرر أيضــا   - ٤  
مباشــرا بتلــك الصــادرات، إىل أن يــتم دفــع املبــالغ الالزمــة إىل حســاب  

عتمـاد مسـحوبة   الضمان اجملمد وبعد املوافقة على كل عقد، خبطابات ا
من مبيعات النفط املقبلة، علـى أن تـودع عائـداهتا يف حسـاب الضـمان      

  اجملمد؛
أن خطــة التوزيــع الــيت وافــق عليهــا األمــني   يالحــظ  - ٥  
ــام يف  ــايو  ٢٩العـ ــتم   ١٩٩٨أيار/مـ ــع يـ ــدة للتوزيـ ــة جديـ ، أو أي خطـ

االتفـــاق عليهـــا بـــني حكومـــة العـــراق واألمـــني العـــام، ســـتظل ســـارية 
االقتضــاء، بالنســبة لكــل جتديــد دوري يــتم فيمــا بعــد  املفعــول، حســب

للترتيبــات اإلنســانية املؤقتــة مــن أجــل العــراق وأنــه هلــذا الغــرض ســتظل 
اخلطــة موضــع اســتعراض وتعــديل مســتمرين، حســب االقتضــاء، عــن     
طريق االتفاق بني األمني العام وحكومـة العـراق وعلـى حنـو متسـق مـع       

  )؛١٩٩٨( ١١٥٣القرار 
لألمــني العــام إلتاحتــه للجنــة    امتنانــه يعــرب عــن    - ٦  

) استعراضـا شـامال، مـع تعليقـات     ١٩٩٠( ٦٦١املنشأة مبوجب القرار 
)، ١٩٩٨( ١١٥٣من القـرار   ١٢من فريق اخلرباء املنشأ عمال بالفقرة 

وقائمة قطع الغيار واملعـدات املقدمـة مـن حكومـة العـراق، ويطلـب إىل       
أعـرب عنـها يف رسـالته املؤرخـة      األمني العام أن يؤّمن، وفقـا للنيـة الـيت   

  ، رصد قطع الغيار واملعدات داخل العراق؛١٩٩٨نيسان/أبريل  ١٥
  إبقاء املسألة قيد نظره. يقرر  - ٧  

  
(اجللســـة ١٩٩٨أيلول/ســـبتمرب  ٩املقـــرر املـــؤرخ   

  )١٩٩٨( ١١٩٤): القرار ٣٩٢٤
أيلول/ســــبتمرب  ٩، املعقــــودة يف ٣٩٢٤يف اجللســــة   
ــاهم الـــذي  ١٩٩٨ ــا للتفـ ــد  وفقـ ــان قـ ــه يف كـ مت التوصـــل إليـ

الرئيس (السويد)، بعـد إقـرار   وجه سابقة، اجمللس المشاورات 
جــدول األعمــال، انتبــاه اجمللــس إىل مشــروع قــرار مقــدم مــن   

. )١٣٧(كوســــتاريكا واململكــــة املتحــــدة والواليــــات املتحــــدة 
طُرح مشـروع القـرار للتصـويت واعُتمـد باإلمجـاع بوصـفه        مث

  :نصهما يلي  يف)، و١٩٩٨( ١١٩٤القرار 
  إن جملس األمن،  
ــيما     إذ يشــري   ــه الســابقة ذات الصــلة، وال س ــع قرارات إىل مجي

ــرارات  ــؤرخ ١٩٩١( ٦٨٧القـ ــان/أبريل  ٣) املـ  ٧٠٧، و ١٩٩١نيسـ
ــؤرخ ١٩٩١( ) ١٩٩١( ٧١٥، و ١٩٩١آب/أغســـــــطس  ١٥) املـــــ

) املـؤرخ  ١٩٩٦( ١٠٦٠، و ١٩٩١تشرين األول/أكتوبر  ١١املؤرخ 
حزيـران/   ٢١) املـؤرخ  ١٩٩٧( ١١١٥، و ١٩٩٦حزيران/يونيه  ١٢

  ،١٩٩٨آذار/مارس  ٢) املؤرخ ١٩٩٨( ١١٥٤، و ١٩٩٧يونيه 
ــه  ١٩٩٨آب/أغســطس  ٥إعــالن العــراق يف  وإذ يالحــظ   أن

قرر وقف التعـاون مـع اللجنـة اخلاصـة والوكالـة الدوليـة للطاقـة الذريـة         
بشــأن مجيــع أنشــطة نــزع الســالح وتقييــد أنشــطة الرصــد والتحقــق         

  مرين يف مواقع معلنة، و/أو إجراءات تنفيذ املقرر آنف الذكر،املست
أن الشــروط الضــرورية مل تتــوافر لتعــديل التــدابري    وإذ يؤكــد  

  )،١٩٩١( ٦٨٧املشار إليها يف الفرع واو من القرار 
 ١٩٩٨آب/أغســـطس  ١٢إىل الرســـالة املؤرخـــة  وإذ يشـــري  

لجنـة اخلاصـة،   املوجهة إىل رئـيس جملـس األمـن مـن الـرئيس التنفيـذي ل      
اليت يبلغ اجمللس فيها بأن العراق أوقف مجيع أنشـطة نـزع السـالح الـيت     
تضــطلع هبــا اللجنــة اخلاصــة ووضــع قيــودا علــى حقــوق اللجنــة يف أداء  

  عمليات الرصد اليت تقوم هبا،
ــا    ــري أيضـ ــة   وإذ يشـ آب/أغســـطس  ١١إىل الرســـالة املؤرخـ
لعام للوكالـة الدوليـة   املوجهة إىل رئيس جملس األمن من املدير ا ١٩٩٨

للطاقة الذرية، اليت أشار فيهـا إىل رفـض العـراق التعـاون يف أي أنشـطة      
تشمل التحقيق يف برناجمه النووي السري وإىل القيـود األخـرى املتعلقـة    
بإمكانيــة الوصــول الــيت فرضــها العــراق علــى برنــامج الرصــد والتحقــق   

  املستمرين الذي تضطلع به الوكالة،
ــ   آب/أغســـطس  ١٨بالرســـالتني املـــؤرختني  اوإذ حيـــيط علمـ
ــام      ١٩٩٨ ــدير الع ــة اخلاصــة وامل ــذي للجن ــرئيس التنفي املــوجهتني إىل ال

للوكالــة الدوليــة للطاقــة الذريــة مــن رئــيس جملــس األمــن اللــتني أعــرب   
فيهما عن دعم اجمللس الكامل هلاتني املنظمتني يف تنفيذ جممـل األنشـطة   

  فتيش،املنوطة هبما، مبا فيها أنشطة الت
إىل مذكرة التفاهم الـيت وقّعهـا نائـب رئـيس وزراء      وإذ يشري  

والــيت أعــاد العــراق  ١٩٩٨شــباط/فرباير  ٢٣العــراق واألمــني العــام يف 
__________ 

)١٣٧(  S/1998/841.  
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فيها تأكيد التزامه بالتعاون الكامل مع اللجنة اخلاصة والوكالـة الدوليـة   
  للطاقة الذرية،

آب/أغســــطس  ٥أن إعــــالن العــــراق املــــؤرخ  وإذ يالحــــظ  
ــدم       ١٩٩٨ ــه جــرى إحــراز بعــض التق ــد وأن ــاون متزاي ــرة تع أعقــب فت

  امللموس منذ توقيع مذكرة التفاهم،
الرد إجيابا على ما حيـرز يف املسـتقبل    وإذ يعيد تأكيد اعتزامه  

من تقدم يف عملية نزع السالح، وإذ يؤكد مـن جديـد التزامـه بالتنفيـذ     
  )،١٩٩١( ٦٨٧الشامل لقراراته، وخباصة القرار 

على كفالة االمتثال الكامل من جانـب العـراق    ما منهوتصمي  
لاللتزامـــات الواقعـــة علـــى عاتقـــه مبوجـــب مجيـــع القـــرارات الســـابقة،  

 )١٩٩١( ٧١٥) و ١٩٩١( ٧٠٧) و ١٩٩١( ٦٨٧ســيما القــرارات   وال
)، إلتاحة ١٩٩٨( ١١٥٤ ) و١٩٩٧( ١١١٥ ) و١٩٩٦( ١٠٦٠ و

اخلاصـة والوكالــة  الوصـول الفـوري وغـري املشـروط وغــري املقيـد للجنـة       
الدولية للطاقة الذرية إىل مجيع املواقع الـيت ترغبـان يف تفتيشـها، وتقـدمي     
كــل أشــكال التعــاون للجنــة اخلاصــة والوكالــة الــيت تلزمهمــا للوفــاء         

  بواليتيهما مبوجب هذه القرارات،
عـــدم مقبوليـــة أي حمـــاوالت يبـــذهلا العـــراق ملنـــع وإذ يؤكـــد   

  قدمي التعاون الضروري،الوصول إىل أي مواقع أو رفض ت
للنظر، يف سياق اسـتعراض شـامل،    وإذ يعرب عن استعداده  

يف امتثال العراق اللتزاماته مبوجب مجيع القرارات ذات الصلة فور قيام 
العــراق بإلغــاء قــراره املشــار إليــه أعــاله وإبــداء اســتعداده للوفــاء جبميــع  

مبسـائل نـزع    التزاماته، مبا يف ذلك على وجه اخلصوص مـا يتصـل منـها   
السالح، عن طريق اسـتئناف التعـاون علـى الوجـه األكمـل مـع اللجنـة        
اخلاصة والوكالة الدوليـة للطاقـة الذريـة متشـيا مـع مـذكرة التفـاهم الـيت         

ــرار   ــدها اجمللــس يف الق ــا لتلــك  ١٩٩٨( ١١٥٤أي )، وإذ يرحــب حتقيق
ــامل،     ــتعراض شـ ــراء اسـ ــداعي إىل إجـ ــام الـ ــاقتراح األمـــني العـ ــة بـ الغايـ

  يدعو األمني العام إىل تقدمي آرائه يف هذا الشأن،  وإذ
التزام مجيع الدول األعضـاء بسـيادة الكويـت    وإذ يعيد تأكيد   

  والعراق وسالمتهما اإلقليمية واستقالهلما السياسي،
ــرف   ــم     وإذ يتصـ ــاق األمـ ــن ميثـ ــابع مـ ــل السـ مبوجـــب الفصـ
  املتحدة،

 آب/أغسـطس  ٥القرار الذي اختذه العراق يف  يدين  - ١  
بوقــف تعاونــه مــع اللجنــة اخلاصــة والوكالــة الدوليــة للطاقــة         ١٩٩٨

الذريــة، والــذي يشــكل إخــالال غــري مقبــول كليــا بالتزاماتــه املنصــوص   
 ٧١٥) و ١٩٩١( ٧٠٧) و ١٩٩١( ٦٨٧عليهـــــــــا يف القـــــــــرارات 

 ١١٥٤) و ١٩٩٧( ١١١٥) و ١٩٩٦( ١٠٦٠) و ١٩٩١(
وزراء العــراق ) ويف مــذكرة التفــاهم الــيت وقّعهــا نائــب رئــيس ١٩٩٨(

  ؛١٩٩٨شباط/فرباير  ٢٣واألمني العام يف 

العراق بأن يلغي قراره السـالف الـذكر وأن    يطالب  - ٢  
يتعاون تعاونا تامـا مـع اللجنـة اخلاصـة والوكالـة الدوليـة للطاقـة الذريـة         
ــه مبوجــب القــرارات ذات الصــلة ومــذكرة التفــاهم وأن     طبقــا اللتزامات

  اخلاصة والوكالة؛ يستأنف فورا احلوار مع اللجنة
عدم إجراء االستعراض الـذي حيـل موعـده يف     يقرر  - ٣  

 ٢٨و  ٢١، واملنصوص عليه يف الفقـرتني  ١٩٩٨تشرين األول/أكتوبر 
)، وعدم إجراء أي استعراضات أخرى مماثلـة  ١٩٩١( ٦٨٧من القرار 

إىل أن يلغي العراق قـراره املـذكور أعـاله وإىل أن تفيـد اللجنـة اخلاصـة       
ة الدوليــة للطاقــة الذريــة اجمللــس برضــائهما عــن متكينــهما مــن    والوكالــ

ممارسة النطاق الكامـل لألنشـطة املنصـوص عليهـا يف الواليـات املنوطـة       
  هبما، مبا يف ذلك عمليات التفتيش؛

للجنــة اخلاصــة  دعمــه الكامــليؤكــد مــرة أخــرى   - ٤  
والوكالــة الدوليــة للطاقــة الذريــة فيمــا تبذالنــه مــن جهــود لكفالــة    

  فيذ واليتيهما مبوجب قرارات اجمللس ذات الصلة؛تن
ــام  تأييــــده الكامــــليعيــــد تأكيــــد   - ٥   لألمــــني العــ

ــراره الســالف       فيمــا ــاء ق ــه مــن جهــود حلــث العــراق علــى إلغ يبذل
  الذكر؛

العمـل وفقـا لألحكـام ذات     اعتزامـه يعيد تأكيد   - ٦  
) بشــــأن أمــــد العمــــل ١٩٩١( ٦٨٧الصــــلة الــــواردة يف القــــرار 

ر املشـار إليهـا يف ذلـك القـرار، ويالحـظ أن العـراق       بأشكال احلظـ 
بتقاعســه عــن االمتثــال حــىت اآلن اللتزاماتــه ذات الصــلة قــد أّخــر    

  اللحظة اليت ميكن أن ينظر فيها اجمللس يف ذلك؛
  أن يبقي املسألة قيد نظره. يقرر  - ٧  

  
 ١٩٩٨تشـــرين الثـــاين/نوفمرب  ٥املقـــرر املـــؤرخ   

  )١٩٩٨( ١٢٠٥): القرار ٣٩٣٩(اجللسة 
 ١٩٩٨تشـــرين األول/أكتـــوبر  ٣١برســـالة مؤرخـــة   

، أفيــد اجمللــس مــن قبــل  )١٣٨(موجهــة إىل رئــيس جملــس األمــن 
نائب الرئيس التنفيذي للجنة اخلاصة اليت أنشأها األمـني العـام   

ــالفقرة   ــرار  ‘ ١’(ب)  ٩عمــال ب ــأن ١٩٩١( ٦٨٧مــن الق ) ب
مسـاء   مدير مديرية الرصد الوطنية بالعراق أبلغ اللجنة اخلاصة

تشـــرين األول/أكتـــوبر بـــأن العـــراق اختـــذ قـــرارا بتعليـــق   ٣١
وقف أو قطع مجيع أنشطة اللجنة اخلاصة مبـا فيهـا الرصـد،     أو

مــع الســماح للوكالــة الدوليــة للطاقــة الذريــة مبواصــلة أنشــطة   
__________ 

)١٣٨(  S/1998/1023.  
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الرصد اليت تقوم هبـا بشـرط أن تكـون تلـك األنشـطة مسـتقلة       
  عن اللجنة.

 ١٩٩٨ين/نوفمرب تشـــرين الثـــا  ٢وبرســـالة مؤرخـــة    
، أفيـد اجمللـس مـن قبـل الـرئيس      )١٣٩(موجهة إىل رئيس اجمللـس 

التنفيـــذي للجنـــة اخلاصـــة الـــيت أنشـــأها األمـــني العـــام عمـــال   
) بــأن قــراري ١٩٩١( ٦٨٧مــن القــرار ‘ ١’ (ب) ٩ بــالفقرة

تشــرين  ٣١ آب/أغســطس و ٥حكومــة العــراق املتخــذين يف 
لـى اللجنـة   جيعالن من املسـتحيل ع  )١٤٠(١٩٩٨األول/أكتوبر 

اخلاصة ممارسة حقوقها واالضطالع مبسؤولياهتا يف جمايل نـزع  
  السالح والرصد.

 ١٩٩٨تشـــرين الثـــاين/نوفمرب   ٣وبرســـالة مؤرخـــة    
، أحال األمني العام رسالة )١٤١(موجهة إىل رئيس جملس األمن

ــار        ــة عــن اآلث ــة الذري ــة للطاق ــة الدولي ــام للوكال ــدير الع مــن امل
ــرا   ــرار الع ــى ق ــة عل ــع أشــكال التعامــل مــع    املترتب ق وقــف مجي

أن الوكالــة اســتطاعت   العــام اللجنــة اخلاصــة. وذكــر املــدير   
مواصــلة برناجمهــا لعمليــات التفتــيش املتصــلة بالرصــد، غــري أن 
ــاعدة    ــتمرار املسـ ــة األنشـــطة تتوقـــف علـــى اسـ ــاءة وفعاليـ كفـ

  والتعاون من جانب اللجنة اخلاصة.
 ثـــاين/تشـــرين ال ٥، املعقـــودة يف ٣٩٣٩ويف اجللســـة   
وفقــا للتفــاهم الــذي كــان قــد مت التوصــل إليــه  ١٩٩٨نــوفمرب 

يف مشاورات اجمللـس السـابقة، أدرج اجمللـس الرسـائل الـثالث      
يف جدول أعماله. وبعد إقرار جدول األعمـال، وجـه الـرئيس    

 ر كان مقـدما (الواليات املتحدة) انتباه اجمللس إىل مشروع قرا
دة واليابـان مث انضـم إليهـا    من اململكة املتحدة والواليات املتح

__________ 

)١٣٩(  S/1998/1032.  
)١٤٠(  S/1998/718  وS/1998/1023.على التوايل ،  
)١٤١(  S/1998/1033.  

ــويد     ــلوفينيا والســــ ــال وســــ ــل والربتغــــ ــن الربازيــــ ــل مــــ كــــ
  .)١٤٢(وكوستاريكا

لــس قبــل التصــويت فــأدلوا  اجملوحتــدث مجيــع أعضــاء    
ــراق إىل اســتئناف       ــوا الع ــرار ودع ــدا ملشــروع الق ــات تأيي ببيان
تعاونه مع اللجنة اخلاصة فورا. وأكـد ممـثال السـويد والربازيـل     

دم التحايـل علـى مسـؤولية اجمللـس األساسـية      أيضا أنه ينبغي ع
  .)١٤٣(عن صون السلم واألمن الدوليني

وذكر ممثل االحتاد الروسـي أن أفضـل السـبل للتغلـب       
علــى األزمــة يكمــن علــى وجــه احلصــر يف اجلهــود السياســية     
والدبلوماسية إىل جانب الـدور النشـط الـذي يقـوم بـه األمـني       

ــالق    ــة حلــل املشــكلة ب ــام. وأي حماول ــائج   الع ــا نت وة ســتكون هل
خطرية ال ميكن التنبؤ هبا، سواء بالنسـبة لقـدرة األمـم املتحـدة     
علـــى االســـتمرار يف رصـــد األنشـــطة العســـكرية احملظـــورة يف  
العــراق أو بالنســبة للســلم واالســتقرار يف املنطقــة ويف الشــرق  

  .)١٤٤(األوسط ككل
ــه أن واجــب          ــا ال شــك في ــه مم ــل الصــني إن ــال ممث وق

اء علـى حنـو شـامل بالتزاماتـه مبوجـب قـرارات       العراق هو الوف
جملــس األمــن ذات الصــلة، لكــن اجمللــس يتحمــل هــو أيضــا        
مســـؤولية إجـــراء تقيـــيم عـــادل وموضـــوعي يف ضـــوء امتثـــال 
العــراق. وأضــاف أن وفــد بلــده يــرى أن الظــروف أصــبحت   
مواتية، بالنسبة لبعض ملفـات األسـلحة، لالنتقـال إىل املرحلـة     

  .  )١٤٥(لتحققالتالية من الرصد وا
__________ 

)١٤٢(  S/1998/1038.  
)١٤٣(  S/PV.3939 و  ٧(الســـويد)؛ والصـــفحتان  ٧و  ٦، الصـــفحتان

  (الربازيل). ٨
  .٥املرجع نفسه، الصفحة   )١٤٤(
  .١٠فسه، الصفحة املرجع ن  )١٤٥(
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ويف اجللســة ذاهتــا، طُــرح مشــروع القــرار للتصــويت     
ــرار   )، ويف ١٩٩٨( ١٢٠٥واعُتمــــد باإلمجــــاع بوصــــفه القــ

  يلي نصه:  ما
  ،إن جملس األمن  
بشـأن احلالـة يف    إىل مجيع قراراته السابقة ذات الصلة إذ يشري  

آذار/مــارس  ٢) املــؤرخ ١٩٩٨( ١١٥٤العــراق، وال ســيما القــرارين  
  ،١٩٩٨أيلول/سبتمرب  ٩) املؤرخ ١٩٩٨( ١١٩٤و  ١٩٩٨

تشـرين   ٣١جبزع القـرار الـذي اختـذه العـراق يف     وإذ يالحظ   
بوقف التعاون مع اللجنة اخلاصة، واسـتمراره يف   ١٩٩٨األول/أكتوبر 

  فرض قيود على عمل الوكالة الدولية للطاقة الذرية،
 بالرسالتني املوجهتني إىل رئـيس جملـس األمـن   وإذ حييط علما   

تشـرين األول/   ٣١من نائـب الـرئيس التنفيـذي للجنـة اخلاصـة بتـاريخ       
تشـرين   ٢ومن الرئيس التنفيذي للجنـة اخلاصـة بتـاريخ     ١٩٩٨أكتوبر 

، واللتني ُيبلغان فيهما اجمللس بقرار العراق ويبينـان  ١٩٩٨الثاين/نوفمرب 
فيهمــا انعكاســات ذلــك القــرار علــى عمــل اللجنــة اخلاصــة، وإذ حيــيط  

ضــا بالرســالة املوجهــة مــن املــدير العــام للوكالــة الدوليــة للطاقــة  علمــا أي
والــــيت يــــبني فيهــــا  ١٩٩٨تشــــرين الثــــاين/نوفمرب  ٣الذريــــة بتــــاريخ 

  انعكاسات ذلك القرار على عمل الوكالة،
علــى كفالــة امتثــال العــراق فــورا وبالكامــل وقــد عقــد العــزم   

) املـؤرخ  ١٩٩١( ٦٨٧دون شروط أو قيود اللتزاماته مبوجـب القـرار   
  والقرارات األخرى ذات الصلة، ١٩٩١نيسان/أبريل  ٣

إىل أن قيـــام اللجنـــة اخلاصـــة والوكالـــة الدوليـــة     وإذ يشـــري   
ــة ــذ     للطاقـ ــر أساســـي لتنفيـ ــال هـــو أمـ ــهما علـــى حنـــو فعـ ــة بعملـ الذريـ
  )، ١٩٩١( ٦٨٧ القرار

اســتعداده للنظــر، يف ســياق اســتعراض وإذ يؤكــد مــن جديــد   
اللتزاماته مبوجب مجيـع القـرارات ذات الصـلة     شامل، يف امتثال العراق

فـــور قيـــام العـــراق بإلغـــاء قـــراراه املشـــار إليـــه أعـــاله وقـــراره املـــؤرخ   
وإبــداء اســتعداده للوفــاء جبميــع التزاماتــه، مبــا  ١٩٩٨آب/أغســطس  ٥

يف ذلك على وجه اخلصوص ما يتصل منها مبسائل نـزع السـالح، عـن    
مل مع اللجنة اخلاصة والوكالة طريق استئناف التعاون على الوجه األك

الدولية للطاقة الذرية متشيا مع مذكرة التفاهم اليت وقعهـا نائـب رئـيس    
والــيت أيــدها  ١٩٩٨شــباط/فرباير  ٢٣وزراء العــراق واألمــني العــام يف 

  )،١٩٩٨( ١١٥٤اجمللس يف القرار 
التزام مجيع الدول األعضـاء بسـيادة الكويـت    وإذ يعيد تأكيد   

  تهما اإلقليمية واستقالهلما السياسي،والعراق وسالم
مبوجــــــب الفصــــــل الســــــابع مــــــن ميثــــــاق وإذ يتصــــــرف   

  املتحدة، األمم

تشــرين  ٣١القــرار الــذي اختــذه العــراق يف    يــدين   - ١  
بوقــف التعـاون مــع اللجنـة اخلاصــة بوصـفه ميثــل     ١٩٩٨األول/أكتـوبر  

ــرار    ــارخا للقـ ــهاكا صـ ــرى ذات  ١٩٩١( ٦٨٧انتـ ــرارات األخـ ) والقـ
  الصلة؛

العــراق بــأن يلغــي علــى الفــور ودون أي     يطالــب   - ٢  
، وكــذلك ١٩٩٨تشــرين األول/أكتــوبر   ٣١شــروط القــرار املــؤرخ   

ــؤرخ   ــرار امل ــة   ١٩٩٨آب/أغســطس  ٥الق ــع اللجن ــاون م ، بوقــف التع
اخلاصـــة وفـــرض قيـــود علـــى عمـــل الوكالـــة الدوليـــة للطاقـــة الذريـــة،   

لجنـة اخلاصـة   يتعاون العـراق فـورا وبالكامـل ودون شـروط مـع ال      وبأن
  الوكالة؛  ومع

دعمــه الكامــل للجنــة اخلاصــة     يؤكــد مــن جديــد     - ٣  
والوكالة الدوليـة للطاقـة الذريـة فيمـا تبذالنـه مـن جهـود لكفالـة تنفيـذ          

  واليتيهما مبوجب قرارات اجمللس ذات الصلة؛
لألمـني العـام يف مسـاعيه    يعرب عن دعمه الكامـل    - ٤  

ـــ    ــل ملــ ــذ الكامـــ ــق التنفيـــ ــة إىل حتقيـــ ــة  الراميـــ ــاهم املؤرخـــ ذكرة التفـــ
  ؛١٩٩٨شباط/فرباير  ٢٣

عن نيتـه التصـرف وفقـا لألحكـام     يعرب من جديد   - ٥  
ــرار    ــن الق ــل بأشــكال    ١٩٩١( ٦٨٧ذات الصــلة م ــدة العم ) بشــأن م

احلظــر املشــار إليهــا يف ذلــك القــرار، ويالحــظ أن عــدم امتثــال العــراق   
طيع اجمللـس  حىت اآلن اللتزاماته ذات الصلة قـد أخـر املوعـد الـذي يسـت     

  التصرف فيه؛
، وفقــا ملســؤوليته األساســية مبوجــب ميثــاق      يقــرر   - ٦  

األمم املتحدة عن صون السـلم واألمـن الـدوليني، أن يبقـي املسـألة قيـد       
  نظره الفعلي.

وحتــدث ممثــل اململكــة املتحــدة بعــد التصــويت، فقــال    
فيمــا يتعلــق باحتمــال اســتخدام القــوة إنــه مــن املعــروف متامــا   

 ١٩٩٠باستخدام القوة الذي أعطاه اجمللـس يف عـام   اإلذن  أن
ــهاكا       ــاك انت ــس أن هن ــرر اجملل ــد إذا ق ــن جدي ــاؤه م ميكــن إحي

ــى ــعها لوقـــف     علـ ــروط الـــيت وضـ ــورة للشـ ــن اخلطـ ــة مـ درجـ
  .  )١٤٦(النار  إطالق

والحظ ممثل الواليات املتحدة أن األمني العام أعـرب    
ــراق يف       ــة الع ــرار حكوم ــأن ق ــل ب ــه القائ ــن رأي تشــرين  ٣١ع

ألول/أكتـوبر وقــف أنشـطة اللجنــة اخلاصــة هـو خــرق خطــري    ا
__________ 

  .١٢و  ١١املرجع نفسه، الصفحتان   )١٤٦(
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شــباط/فرباير.  ٢٣وانتــهاك ســافر ملــذكرة التفــاهم املوقعــة يف   
وذكر أنه كان من املهم أن ينص القرار علـى أن قـرار العـراق    

) والقـــرارات األخـــرى ١٩٩١( ٦٨٧خـــرق صـــارخ للقـــرار 
ذات الصــلة. وأشـــار أيضـــا إىل أن رئــيس الواليـــات املتحـــدة   

ــارات مطروحــــة      ووز ــل اخليــ ــها أكــــدا أن كــ ــرة خارجيتــ يــ
  .  )١٤٧(الواليات املتحدة خمولة سلطة التصرف  وأن
  

ــؤرخ     ــرر امل ــاين/نوفمرب   ٢٤املق  ١٩٩٨تشــرين الث
  )١٩٩٨( ١٢١٠): القرار ٣٩٤٦(اجللسة 

، وعمـــــــال ١٩٩٨تشـــــــرين الثـــــــاين/نوفمرب  ١٩يف   
)، قــدم األمــني العــام ١٩٩٨( ١١٥٣مــن القــرار  ١٠ بــالفقرة

ــع    إىل  ــع اإلمــدادات اإلنســانية يف مجي ــرا عــن توزي اجمللــس تقري
ــراق  ــه رغــم    )١٤٨(أحنــاء الع ــره أن ــام يف تقري . وذكــر األمــني الع

ــايل       ــوغ اهلــدف امل ــتم بل ــنفط، مل ي ــاد حجــم صــادرات ال ازدي
ــع املعــززة وذلــك بســبب اخنفــاض     ــذ خطــة التوزي الــالزم لتنفي

امة أسعار النفط. وأوصى األمني العام، آخذا يف احلسبان جسـ 
ــس األمــن        ــدد جمل ــأن مي ــة يف العــراق، ب ــانية العام ــة اإلنس احلال

) ملــــدة ١٩٩٨( ١١٥٣األحكــــام ذات الصــــلة مــــن القــــرار 
  يوما أخرى.  ١٨٠

 ١٩٩٨تشــرين الثـــاين/نوفمرب   ٢٠وبرســالة مؤرخـــة    
، أحال رئـيس جلنـة جملـس    )١٤٩(موجهة إىل رئيس جملس األمن

حلالـة بـني   ) بشأن ا١٩٩٠( ٦٦١مبوجب القرار  ةاألمن املنشأ
تشــرين  ٢٠العــراق والكويــت تقريــرا أعدتــه اللجنــة وأُقــر يف   

. وأفاد رئيس اللجنـة اجمللـس بـأن اللجنـة     ١٩٩٨الثاين/نوفمرب 
ــع       ــال جلميـ ــذ الفعـ ــق التنفيـ ــعيا إىل حتقيـ ــها سـ ــل عملـ ستواصـ

  الترتيبات ذات الصلة.
__________ 

  .١٢املرجع نفسه، الصفحة   )١٤٧(
)١٤٨(  S/1998/1100.  
)١٤٩(  S/1998/1104.  

تشــرين الثــاين/  ٢٤، املعقــودة يف ٣٩٤٦ويف اجللســة   
فــاهم الــذي كــان قــد مت التوصــل إليــه وفقــا للت ١٩٩٨نــوفمرب 

يف مشاورات اجمللس السابقة، أدرج اجمللس تقرير األمني العـام  
والرســالة الســالفة الــذكر يف جــدول أعمالــه. مث وجــه الــرئيس  

تشـــرين الثـــاين/نوفمرب  ١٩انتبـــاه اجمللـــس إىل رســـالة مؤرخـــة 
  .  )١٥٠(موجهة إىل رئيس اجمللس من ممثل العراق ١٩٩٨

انتبــاه اجمللــس أيضــا إىل مشــروع قــرار ووجــه الــرئيس   
. )١٥١(مقــدم مــن الربتغــال والســويد وفرنســا واململكــة املتحــدة

طُرح مشـروع القـرار للتصـويت واعُتمـد باإلمجـاع بوصـفه        مث
  )، ويف ما يلي نصه:١٩٩٨( ١٢١٠القرار 

  ،إن جملس األمن  
إىل قراراته السابقة ذات الصلة، وال سـيما القـرارات    إذ يشري  

 ١١١١، و ١٩٩٥نيســــــــــان/أبريل   ١٤) املــــــــــؤرخ  ١٩٩٥( ٩٨٦
ــؤرخ ١٩٩٧( ــه  ٤) املـــــ ) ١٩٩٧( ١١٢٩، و ١٩٩٧حزيران/يونيـــــ

ــؤرخ  ــبتمرب  ١٢املــــ ــؤرخ ١٩٩٧( ١١٤٣، و ١٩٩٧أيلول/ســــ ) املــــ
) املـــــــؤرخ ١٩٩٨( ١١٥٣، و ١٩٩٧كـــــــانون األول/ديســـــــمرب  ٤

ــباط/فرباير  ٢٠ ــران/  ١٩) املـــؤرخ ١٩٩٨( ١١٧٥و  ١٩٩٨شـ حزيـ
  ،١٩٩٨يونيه 

بضــرورة مواصــلة تلبيــة االحتياجــات اإلنســانية  اعــا منــه واقتن  
للشـــعب العراقـــي، كـــإجراء مؤقـــت، إىل أن تفـــي حكومـــة العـــراق       

 ٦٨٧بالقرارات ذات الصلة، مبا يف ذلـك علـى وجـه اخلصـوص القـرار      
، مبـا يسـمح للمجلـس باختـاذ     ١٩٩١نيسان/أبريل  ٣) املؤرخ ١٩٩١(

 ٦٦١شار إليها يف القـرار  إجراءات أخرى فيما يتعلق بأشكال احلظر امل
، وذلك وفقـا ألحكـام تلـك    ١٩٩٠آب/أغسطس  ٦) املؤرخ ١٩٩٠(

  القرارات،
بضـــرورة توزيـــع اإلمـــدادات اإلنســـانية واقتناعـــا منـــه أيضـــا   

ــع        ــراقيني يف مجيـ ــكان العـ ــات السـ ــع قطاعـ ــى مجيـ ــفا علـ ــا منصـ توزيعـ
  البلد. أحناء

__________ 

رســالة بشــأن طلــب متديــد املرحلــة الرابعــة املعــززة مــن برنــامج    )١٥٠(
ملدة شهرين إضافيني بغية إتاحة الفرصة  “النفط مقابل الغذاء”

  ).S/1998/1103احملدد ملبيعات النفط ( للعراق الستيفاء اهلدف
)١٥١(  S/1998/1112.  
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احلالـة  باآلثار اإلجيابية للقرارات ذات الصلة على وإذ يرحب   
اإلنســانية يف العــراق علــى النحــو الــوارد وصــفه يف تقريــر األمــني العــام   

  ،١٩٩٨تشرين الثاين/نوفمرب  ١٩املؤرخ 
  على حتسني احلالة اإلنسانية يف العراق، وتصميما منه   
التــزام مجيــع الــدول األعضــاء بســيادة  وإذ يؤكــد مــن جديــد    

  العراق وسالمته اإلقليمية،
صــــــل الســــــابع مــــــن ميثــــــاق مبوجــــــب الفوإذ يتصــــــرف   

  املتحدة، األمم
)، ١٩٩٥( ٩٨٦أن تظــــل أحكــــام القــــرار يقــــرر   - ١  

، سـارية املفعـول   ١٢و  ١١و  ٤باستثناء األحكام الواردة يف الفقـرات  
بتوقيـت شـرق    ٠١/٠٠يومـا تبـدأ يف السـاعة     ١٨٠لفترة أخرى مدهتا 

  ؛١٩٩٨تشرين الثاين/نوفمرب  ٢٦الواليات املتحدة من يوم 
ــرر أيضــا  ي  - ٢   ــرة  ق ــاذ الفق ــرار   ٢أن يســتمر نف مــن الق
ـــ    ١٩٩٨( ١١٥٣ ــرة ال يومــا  ١٨٠) وأن تســري تلــك الفقــرة علــى فت

  أعاله؛ ١املشار إليها يف الفقرة 
 ٦٦١إىل اللجنـــة املنشـــأة مبوجـــب القـــرار    يـــوعز   - ٣  

) أن تأذن، على أساس طلبات حمددة، بصرف نفقـات معقولـة   ١٩٩٠(
  ال املودعة يف حساب الضمان؛لتأدية فريضة احلج من األمو

إىل األمني العام أن يواصل اختـاذ اإلجـراءات   يطلب   - ٤  
الالزمــة لضــمان تنفيــذ هــذا القــرار بفعاليــة وكفــاءة، وأن يقــوم، حبلــول 

، باسـتعراض شـىت اخليـارات لتـذليل     ١٩٩٨كانون األول/ديسـمرب   ٣١
ريــر األمــني الصــعوبات الــيت تواجــه يف العمليــة املاليــة املشــار إليهــا يف تق 

وأن يواصل تعزيز عمليـة   ١٩٩٨تشرين الثاين/نوفمرب  ١٩العام املؤرخ 
املراقبة اليت تقوم هبا األمـم املتحـدة يف العـراق، وفـق مـا يقتضـيه احلـال،        
كي يتسىن تقدمي الضمانات املطلوبة إىل اجمللس بأن السلع املـوفرة وفقـا   

دات املأذون بشـرائها،  هلذا القرار توزع توزيعا منصفا وبأن مجيع اإلمدا
ــزدوج، تســتعمل       ــار ذات االســتعمال امل ــواد وقطــع الغي ــك امل ــا يف ذل مب

  لألغراض اليت أذن هبا ألجلها؛
إجراء استعراض شـامل جلميـع جوانـب تنفيـذ     يقرر   - ٥  

أعـاله ومـرة    ١يومـا مـن بـدء نفـاذ الفقـرة       ٩٠هذا القرار بعـد انقضـاء   
ل تلقي التقـارير املشـار إليهـا    يوما، حا ١٨٠أخرى قبل انقضاء فترة الـ 

أدنــاه، ويعــرب عــن اعتزامــه القيــام، قبــل انقضــاء  ١٠و  ٦يف الفقــرتني 
يوما، بالنظر على حنو إجيايب يف جتديد أحكام هـذا القـرار    ١٨٠فترة الـ 

حسب االقتضاء، شريطة أن يرد يف التقارير املشار إليها أدنـاه مـا يشـري    
  نفيذا مرضيا؛إىل أنه جيري تنفيذ هذه األحكام ت

إىل األمـني العـام أن يقـدم إىل اجمللـس تقريـرا      يطلب   - ٦  
أعـاله، ومـرة أخـرى قبـل      ١يوما مـن بـدء نفـاذ الفقـرة      ٩٠بعد مضي 

يوما، استنادا إىل مالحظات مـوظفي األمـم املتحـدة     ١٨٠هناية فترة الـ 

يف العــراق وإىل مشــاورات ُتجــرى مــع حكومــة العــراق، بشــأن مــا إذا   
ق قد كفل التوزيع املنصف لألدوية واللوازم الصـحية واملـواد   كان العرا

الغذائية واملواد واإلمدادات الالزمة لتلبية االحتياجات املدنيـة األساسـية   
ــرة    ــام الفقـ ــا ألحكـ ــة وفقـ ــرار   ٨واملمولـ ــن القـ )، ١٩٩٥( ٩٨٦(أ) مـ

يضـــمِّن تقريريـــه أي مالحظـــات تعـــن لـــه عـــن كفايـــة العائـــدات    وأن
عــراق اإلنســانية، وعــن قــدرة العــراق علــى تصــدير   احتياجــات ال لتلبيــة

كميات من النفط واملنتجات النفطية تكفي لتوفري املبلـغ املشـار إليـه يف    
  )؛١٩٩٨( ١١٥٣من القرار  ٢الفقرة 

ــا    - ٧   ــب أيضـ ــرا   يطلـ ــدم تقريـ ــام أن يقـ ــني العـ إىل األمـ
ــات     إىل ــنفط أو املنتجــ ــدير الــ ــراق تصــ ــذر علــــى العــ اجمللــــس، إذا تعــ

ــ النفطيــة ات تكفــي لتــوفري كامــل املبلــغ املنصــوص عليــه مبوجــب   بكمي
املذكورة آنفـا، وأن يقـدم، بعـد التشـاور مـع وكـاالت األمـم         ٢الفقرة 

املتحدة ذات الصـلة والسـلطات العراقيـة، توصـيات بشـأن إنفـاق املبلـغ        
مـن   ٢املتوقع توافره، على حنو يتمشى مع األولويات احملددة يف الفقـرة  

 ٥مـع خطـة التوزيـع املشـار إليهـا يف الفقـرة       ) و١٩٩٨( ١١٥٣القرار 
  )؛١٩٩٨( ١١٧٥من القرار 
من  ٤و  ٣و  ٢و  ١أن يستمر نفاذ الفقرات يقرر   - ٨  

 ١٨٠) وأن تسري هذه الفقرات علـى فتـرة الــ    ١٩٩٨( ١١٧٥القرار 
  أعاله؛ ١يوما اجلديدة املشار إليها يف الفقرة 

ور مــع إىل األمــني العــام أن يعمــد، بالتشــا   يطلــب   - ٩  
كـانون األول/ديسـمرب    ٣١حكومة العراق، إىل موافـاة اجمللـس، حبلـول    

، بقائمة تفصيلية لقطع الغيـار واملعـدات الالزمـة للغـرض احملـدد      ١٩٩٨
  )؛١٩٩٨( ١١٧٥من القرار  ١يف الفقرة 
ــرار  يطلـــب   - ١٠   ــأة مبوجـــب القـ ــة املنشـ  ٦٦١إىل اللجنـ

ع األمـني العـام وبعـد    ) أن تقدم إىل اجمللس، بالتنسـيق الوثيـق مـ   ١٩٩٠(
أعــاله، ومــرة أخــرى قبــل   ١يومــا علــى بــدء نفــاذ الفقــرة   ٩٠انقضــاء 

ــرة الـــ    ــهاء فت ــات الــواردة يف       ١٨٠انت ــن تنفيــذ الترتيب ــا، تقريــرا ع يوم
  )؛١٩٩٥( ٩٨٦من القرار  ١٠و  ٩و  ٨و  ٦و  ٢و  ١الفقرات 
مجيع الدول، وال سـيما حكومـة العـراق علـى     حيث   - ١١  

  نا كامال يف التنفيذ الفعال هلذا القرار؛أن تتعاون تعاو
ــدمي    يناشــد   - ١٢   ــاون يف تق ــدول أن تواصــل التع ــع ال مجي

ــى وجــه      ــراخيص التصــدير عل ــات يف الوقــت املناســب وإصــدار ت الطلب
السرعة، وتسهيل نقل اإلمدادات اإلنسانية اليت أذنت هبا اللجنة املنشـأة  

ــرار  ــدا ١٩٩٠( ٦٦١مبوجـــب القـ ــع التـ ــذ مجيـ ــة )، وأن تتخـ بري املالئمـ
األخرى يف إطار اختصاصها لضمان وصـول اإلمـدادات اإلنسـانية الـيت     

  متس احلاجة إليها إىل الشعب العراقي بأقصى سرعة ممكنة؛
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ــد   - ١٣   ــن   يؤكـ ــرام ألمـ ــمان االحتـ ــلة ضـ ــرورة مواصـ ضـ
وسالمة مجيع األفراد املشاركني بصفة مباشـرة يف تنفيـذ هـذا القـرار يف     

  العراق؛
  اء هذه املسألة قيد نظره.إبقيقرر   - ١٤  

  
ــت يف      ــيت أجريـ ــداوالت الـ ــانون األول/  ١٦املـ كـ

  )٣٩٥٥(اجللسة  ١٩٩٨ديسمرب 
ــة   ١٥برســالة مؤرخــة     كــانون األول/ديســمرب موجه

، أحـال األمـني العـام تقريـر املـدير      )١٥٢(إىل رئيس جملس األمـن 
كـانون األول/   ١٤العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية املؤرخ 

ــمرب  ــة    ١٩٩٨ديسـ ــة اخلاصـ ــذي للجنـ ــرئيس التنفيـ ــر الـ وتقريـ
، اللـذين أعـدا عـن    ١٩٩٨كـانون األول/ديسـمرب    ١٥املؤرخ 

ــر       ــاء يف تقري ــراق. وج ــة اخلاصــة يف الع ــة واللجن ــل الوكال عم
الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن العراق قـدم مسـتوى التعـاون    
الالزم للتمكني من إكمال األنشطة علـى حنـو يتسـم بالكفـاءة     

ــة اخلاصــة قــدم صــورة خمتلطــة    و ــر اللجن ــة. بيــد أن تقري الفعالي
وانتــــهى إىل أن اللجنــــة اخلاصــــة مل حتــــظ بتعــــاون تــــام مــــن 

  العراق.  جانب
ــودة يف ٣٩٥٥ويف اجللســة    ــانون األول/ ١٦، املعق ك
وفقا للتفـاهم الـذي كـان قـد مت التوصـل إليـه        ١٩٩٨ديسمرب 

ــالة     ــس رس ــابقة، أدرج اجملل ــس الس ــني  يف مشــاورات اجملل األم
العــام يف جــدول أعمالــه. وبعــد إقــرار جــدول األعمــال، دعــا   
الــرئيس (البحــرين)، مبوافقــة اجمللــس، ممثــل العــراق، بنــاء علــى  
طلبــه، إىل املشــاركة يف املناقشــة بــدون أن يكــون لــه احلــق يف   
التصــويت. مث وجــه الــرئيس انتبــاه اجمللــس إىل رســالة مؤرخــة   

إىل رئـيس اجمللـس   موجهـة   ١٩٩٨كانون األول/ديسـمرب   ١٥
كـانون األول/   ١٤من األمـني العـام حييـل هبـا رسـالة مؤرخـة       

موجهــة إليــه مــن ممثــل العــراق حتــوي تقريــرا    ١٩٩٨ديســمرب 
ــة       ــة واللجن ــة الذري ــة للطاق ــة الدولي شــامال عــن أنشــطة الوكال

__________ 

)١٥٢(  S/1998/1172.  

ــذ    ــراق منـ ــة يف العـ ــاين/نوفمرب   ١٨اخلاصـ ــرين الثـ  ١٩٩٨تشـ
  .  )١٥٣(إضافة إىل تعليقات احلكومة العراقية

ويف اجللسة ذاهتا، وجـه الـرئيس انتبـاه اجمللـس كـذلك        
موجهـة   ١٩٩٨كانون األول/ديسـمرب   ١٦إىل رسالة مؤرخة 

حييـل هبـا رسـالة     )١٥٤(من األمني العام إىل رئـيس جملـس األمـن   
موجهـة إىل رئـيس    ١٩٩٨كانون األول/ديسمرب  ١٦مؤرخة 

ة يعلمـه  اجمللس مـن املـدير العـام للوكالـة الدوليـة للطاقـة الذريـ       
ــذين كــانوا        ــة ال ــوظفي الوكال ــع م ــل مجي ــرر ترحي ــه ق ــا بأن فيه
موجــودين آنــذاك يف بغــداد إىل البحــرين بصــفة مؤقتــة وذلــك  

ــحب       يف ــة بسـ ــة اخلاصـ ــه اللجنـ ــذي اختذتـ ــرار الـ ــاب القـ أعقـ
موظفيهـــا مـــن العـــراق وبـــدافع احلـــرص علـــى ســـالمة   مجيـــع
ــاه اجمللــس إىل رســالتني    وأمــن ــرئيس انتب ــوظفني. مث وجــه ال  امل

مــوجهتني إىل   ١٩٩٨كــانون األول/ديســمرب   ١٦مــؤرختني 
ــل         ــات املتحــدة وممث ــل الوالي ــن ممث ــن كــل م ــس م ــيس اجملل رئ

  .  )١٥٥(اململكة املتحدة
ويف رسالة ممثل الواليات املتحدة، أفاد املمثـل اجمللـس     

ــأن القــوات املســلحة لكــل مــن الواليــات املتحــدة واململكــة     ب
النطـاق ضـد أهـداف     املتحدة بدأت عمليات عسكرية واسـعة 

عسـكرية عراقيــة. وهتـاجم تلــك القـوات مــا لـدى العــراق مــن     
بــرامج ألســلحة الــدمار الشــامل وقدرتــه علــى هتديــد جريانــه.   
وشـــدد املمثـــل علـــى أن قـــوات التحـــالف تتصـــرف مبوجـــب  

ــر     ةالســلطة املســتمد  ــرارات اجمللــس. ففــي أعقــاب حتري مــن ق
جملــس  ، قــرر١٩٩١الكويــت مــن االحــتالل العراقــي يف عــام  

ــراره   ــن يف قــ ــؤرخ ١٩٩١( ٦٨٧األمــ ــان/أبريل  ٣) املــ نيســ
وقف إطالق النار، غـري أنـه فـرض علـى العـراق أيضـا        ١٩٩١

عددا من الشروط اجلوهرية منها تدمري أسلحة الدمار الشـامل  
__________ 

)١٥٣(  S/1998/1173.  
)١٥٤(  S/1998/1175.  
)١٥٥(  S/198/1181  وS/1998/1182.  
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العراقيــة وقبــول العــراق للتفتــيش مــن جانــب األمــم املتحــدة.    
ــريا إىل أن اجمللـــس    ــل، مشـ ــدد املمثـ ــتفاض وشـ ــه يف قراسـ اراتـ

ــى أن      ــدها، عل ــاد تأكي ــة يف شــرح تلــك الشــروط وأع الالحق
ــال العــراق لكــل تلــك الشــروط هــو عنصــر أساســي مــن      امتث
عناصر صون السلم واألمـن الـدوليني يف املنطقـة. وأضـاف أن     
العراق مع ذلك اختذ مرارا إجراءات تشكل خرقا ماديا سـافرا  
لتلــــك األحكــــام وأن اجمللــــس أكــــد يف عــــدة مناســــبات أن  

راءات عراقية مشاهبة تشكل خرقـا لتلـك األحكـام وهتديـدا     إج
للسلم واألمن الدوليني. وذكـر أن بلـده يـرى أن اجمللـس لـيس      
حباجة إىل تأكيد هذه االسـتنتاجات يف كـل مناسـبة. وأضـاف     

، التزمــت حكومـــة  ١٩٩٨تشــرين الثــاين/نوفمرب    ١٤أنــه يف  
ــة       ــع اللجن ــا وغــري مشــروط م ــا تام ــاون تعاون ــأن تتع ــراق ب  الع
اخلاصة إال أن ذلك مل حيدث إال بعد أن واجـه العـراق هتديـدا    
مقنِعــا باســتخدام القــوة. ويتضــح مــع ذلــك مــن تقريــر اللجنــة  

أن العـراق   ١٩٩٨كـانون األول/ديسـمرب    ١٥اخلاصة املؤرخ 
مل يقدم التعـاون التـام كمـا وعـد حبيـث ظلـت اللجنـة اخلاصـة         

ــزع الســالح األساســية    الــيت  عــاجزة عــن االضــطالع مبهمــة ن
كلّفها هبا اجمللس. وعقب خروقات العراق املتكـررة والسـافرة   

ــة للقــرارات    ٧١٥ ) و١٩٩١( ٧٠٧) و ١٩٩١( ٦٨٧واملادي
ــا١٩٩٨( ١٢٠٥) و ١٩٩٨( ١١٥٤) و ١٩٩١( ، ) وغريهــــ

مــارس التحــالف مــا منحــه اجمللــس للــدول األعضــاء يف قــراره   
 ١٩٩٠تشــــرين الثــــاين/نوفمرب  ٢٩) املــــؤرخ ١٩٩٠( ٦٧٨
ــن ــال     ســلط م ــة لضــمان امتث ة اســتخدام كــل الوســائل الالزم

ــدوليني     العــراق لقــرارات اجمللــس والســتعادة الســلم واألمــن ال
  .)١٥٦(املنطقة  يف

__________ 

)١٥٦(  S/1998/1181.  

أما ممثل اململكة املتحدة، فقد أكد يف رسـالته أن بلـده     
ــا علــــــى أســــــاس قــــــرارات اجمللــــــس    تصــــــرف هــــــو أيضــــ

  .)١٥٧(الصلة  ذات
الوقـت  ويف اجللسة نفسها، ذكـر ممثـل العـراق أنـه يف       

الذي كان فيه اجمللس ينـاقش تقريـري الوكالـة الدوليـة للطاقـة      
ــل       ــراق وقبـ ــال العـ ــة امتثـ ــن حالـ ــة عـ ــة اخلاصـ ــة واللجنـ الذريـ

يتوصل اجمللس إىل أي استنتاج حول هذا املوضوع، شـنت   أن
الواليــات املتحــدة واململكــة املتحــدة عــدواهنما علــى العــراق.   

جنــة اخلاصــة.  وكانــت ذريعتــهما يف العــدوان هــي تقريــر الل    
وأكد املمثل أن الواليات املتحدة انتحلت لنفسها مـرة أخـرى   
ســلطة جملــس األمــن وجتاهلــت القــانون الــدويل وميثــاق األمــم 
ــة اخلاصــة      ــذي للجن ــرئيس التنفي املتحــدة. وذكــر أن ســلوك ال
ــة       ــاره إىل الرتاه ــاده وافتق ــى عــدم حي ــيال إضــافيا عل أعطــى دل

وادث مــن جممــوع واملوضــوعية حيــث أنــه أشــار إىل مخــس حــ
الضــجة املفتعلــة الــيت ”عمليــة تفتــيش. وأكــد املمثــل أن  ٣٠٠

تثار حول أسلحة الدمار الشامل العراقية إمنا هي فرية كـربى.  
ــه    ــراق جلريانـ ــد العـ ــاء بتهديـ ــي االدعـ ــرى هـ ــة األخـ . “والفريـ

ــه فيمــا يتعلــق بأســلحة الــدمار الشــامل، اســتهلت     وأضــاف أن
ــة ل   ــة الدولي ــة اخلاصــة والوكال ــاللجن ــهما يف   ةلطاق ــة عمل الذري

ــن      ١٩٩١نيســان/أبريل  ــاون م ــك احلــني بتع ــذ ذل ــا من وحظيت
اجلانــب العراقــي، وقــد أجنزتــا العمــل األساســي يف جمــال نــزع   
الســالح. وحتــدى املمثــل اللجنــة اخلاصــة أن تقــدم أدلــة ماديــة  
تثبــت للمجلــس امــتالك العــراق أســلحة حمظــورة أو مكونــات  

لنهوض مبسؤولياته اليت نص عليها هلا. وأخريا دعا اجمللَس إىل ا
امليثاق وطالب بالوقف الفوري وغري املشروط للعـدوان الـذي   

  .  )١٥٨(يتعرض له العراق
__________ 

)١٥٧(  S/1998/1182.  
)١٥٨(  S/PV.3955 ٣و  ٢، الصفحتان.  
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وذكــر ممثــل االحتــاد الروســي أن الضــربات الشــديدة      
ــة      ــا القــوات املســلحة التابع ــيت قامــت هب ــل ال بالقــذائف والقناب

لســلم للواليــات املتحــدة واململكــة املتحــدة نشــأ عنــها هتديــد ل 
واألمن لـيس فقـط يف املنطقـة بـل وفيمـا وراءهـا. وأضـاف أن        
ــة إىل التوصــل إىل تســوية     ــاجلهود الرامي ضــررا جســيما حلــق ب

بعد األزمة يف منطقة اخلليج وتفكيك قـدرة أسـلحة الـدمار     ما
الشـــامل ونظـــم إيصـــاهلا لـــدى العـــراق. وأكـــد أن الواليـــات  

ل مــن أعمــال  املتحــدة واململكــة املتحــدة بقيامهمــا هبــذا العمــ   
القوة بدون أي استفزاز انتهكتا ميثاق األمـم املتحـدة ومبـادئ    
القانون الـدويل واألحكـام والقواعـد املعتـرف هبـا بشـكل عـام        
بشأن السلوك املسؤول من جانب الـدول يف السـاحة العامليـة.    
وكـرر املمثـل القــول جمـددا بــأن جمللـس األمــن وحـده احلــق يف      

اذهـا حلفـظ أو اسـتعادة السـلم     حتديد اخلطـوات الـيت ينبغـي اخت   
واألمــــن الــــدوليني، معربــــا أيضــــا عــــن رفــــض بلــــده كليــــة  
ــواردة يف رســاليت الواليــات املتحــدة واململكــة     للمحــاوالت ال
املتحدة لتربير استعمال القوة علـى أسـاس واليـة صـدرت عـن      
جملس األمن يف وقت سابق وال تنص على أي مربر ملثـل تلـك   

نيات التوصل إىل حـل سياسـي   األعمال. كذلك أكد أن إمكا
ودبلوماسي لألزمة العراقية مل تستنفد بعد وأن األزمـة نشـأت   
بطريقة مصطنعة ترجع جزئيا إىل التصرفات غري املسـؤولة مـن   
ــرا        ــدم تقري ــذي ق ــة اخلاصــة ال ــذي للجن ــرئيس التنفي ــب ال جان

مث قــام بعــد ذلــك   “صــورة مشــوهة للحالــة احلقيقيــة ”أعطــى 
ــوظفي اللج   ــع م ــإجالء مجي ــراق دون أي    ب ــن الع ــة اخلاصــة م ن

ــوري       ــد فـ ــع حـ ــل بوضـ ــب املمثـ ــس. وطالـ ــع اجمللـ ــاور مـ تشـ
الستخدام القوة. وأعرب أخريا عن اعتقاده بـأن جمللـس األمـن    
دورا يضطلع به مبوجـب ميثـاق األمـم املتحـدة، يشـمل تقـدمي       

  .)١٥٩(تقييم من حيث املبدأ للعمل العسكري األحادي
__________ 

  .٤و  ٣املرجع نفسه، الصفحتان   )١٥٩(

ــده طا     ــق  وأكــد ممثــل الصــني جمــددا أن بل ــد حتقي ــا أي مل
ــة وعــارض اســتعمال القــوة     تســوية ســلمية للمنازعــات الدولي

التهديد باستعماهلا يف جمال العالقـات الدوليـة. وأضـاف أن     أو
اخلالفــات القائمــة بــني اللجنــة اخلاصــة والعــراق بشــأن مســألة  
ــق احلــوار        ــن طري ــق ميكــن تســويتها بشــكل مناســب ع التحق

ــة اخلاصــ    ــيس اللجن ــه  والتشــاور. وذكــر أن رئ دور ”ة كــان ل
يف تلك األزمة حيث أن التقارير الـيت أحالتـها اللجنـة     “مشني

اخلاصة كانت منحازة وغامضة فيمـا يتعلـق باحلقـائق. وأخـريا     
ــال العســكرية       ــع األعم ــوري جلمي ــف الف ــل إىل الوق ــا املمث دع

  .  )١٦٠(العراق  ضد
وأكد ممثل اململكة املتحدة أن تاريخ التسـتر واخلـداع     

ــام   املســتمر كــان الســ  ــذي دفــع التحــالف إىل نقطــة القي بب ال
ــا      ــاك أساســا قانوني ــأن هن بالعمــل العســكري. وكــرر القــول ب
واضــحا للعمــل العســكري يف القــرارات الــيت اختــذها اجمللــس.  

ــالقرار  ــهاك مــن جانــب   ١٩٩٨( ١١٥٤ف ) أوضــح أن أي انت
ــة     ــة الدولي ــة اخلاصــة والوكال ــه بالســماح للجن العــراق اللتزامات

لوصول غري املقيد ستكون له أوخم العواقـب.  للطاقة الذرية با
ــرار  ــه   ١٩٩٨( ١٢٠٥والقــ ــذي اختذتــ ــرار الــ ــد أن القــ ) أكــ

بوقــف  ١٩٩٨تشــرين األول/أكتــوبر  ٣١حكومــة العــراق يف 
ــار    ــهاك صـ ــة انتـ ــة اخلاصـ ــع اللجنـ ــاون مـ ــرار  خالتعـ  ٦٨٧للقـ

. ١٩٩١) الذي أرسى شروط وقف إطالق النـار يف  ١٩٩١(
لــس ضــمنا اإلذن باســتعمال ومبقتضــى ذلــك القــرار، جــدد اجمل

ــرار    ــوح يف القـ ــوة املمنـ ــة  ١٩٩٠( ٦٧٨القـ ــر اللجنـ ). وتقريـ
اخلاصة أوضح أنه، بالرغم من تعهـدات العـراق بـالتراجع عـن     

، مل يقتصـر  ١٩٩٨تشرين األول/أكتـوبر   ٣١قراره املتخذ يف 
العراق على عدم استئناف التعاون مع اللجنة اخلاصة وحسـب  

  .)١٦١(لى عملهاوإمنا فرض قيودا جديدة ع
__________ 

  .٥و  ٤سه، الصفحتان املرجع نف  )١٦٠(
  .٦املرجع نفسه، الصفحة   )١٦١(



ممارسات جملس األمن مرجع 
 

1178 09-25531 
 

وذكر ممثل كوستاريكا أن بلده أيد بنشـاط اسـتخدام     
الوسائل السـلمية يف مجيـع األحـوال لتسـوية املنازعـات، وهـي       

مــن امليثــاق. وعــالوة  ٣٣الوســائل املنصــوص عليهــا يف املــادة 
علــى ذلــك، أكــدت كوســتاريكا مــرة أخــرى أن اللجــوء إىل   

ــدبري اســتثنائي يف    ــادة اســتعمال القــوة املتــوخى كت مــن  ٤٢امل
الفصل السابع مـن امليثـاق ينـدرج ضـمن االختصـاص الوحيـد       
اخلالص جمللس األمن الذي يعد اجلهاز الوحيد الـذي ميكـن أن   

  .)١٦٢(يأذن بعمل مجاعي من هذا النوع
ــد علــى النقــاط       وأعــاد ممثــل الواليــات املتحــدة التأكي

 ١٩٩٨كانون األول/ديسـمرب   ١٦الواردة يف الرسالة املؤرخة 
ل إنـــه، يف ضـــوء اخلروقـــات املاديـــة مـــن جانـــب العـــراق  فقـــا

اللتزاماته الناشئة عن قرارات اجمللس وتعهدات العـراق نفسـه،   
ــرار      ــب القـ ــة مبوجـ ــلطة املمنوحـ ــالف السـ ــارس التحـ  ٦٧٨مـ

ــى    ١٩٩٠( ــة علـ ــراق القائمـ ــة العـ ــل أن سياسـ ــد املمثـ ). وأكـ
التحــدي العنيــد وعــدم االمتثــال اســتوجبت اللجــوء إىل القــوة  

ية، وذكر أن التحالف يتوقع من القيـادة العراقيـة علـى    العسكر
ــا غــري املشــروط        ــور امتثاهل ــى الف ــدي عل ــى مســتوى أن تب أعل

  .  )١٦٣(ألحكام قرارات اجمللس
وأعــرب عــدد مــن املــتكلمني عــن القلــق بشــأن تلــك     

احلالة املنطوية على اللجوء إىل العمل العسكري ضـد العـراق،   
ماته مبوجب قـرارات اجمللـس   وحثوا العراق على االمتثال اللتزا

. وأعـــرب متكلمـــون آخـــرون عـــن أســـفهم )١٦٤(ذات الصـــلة
الستخدام القوة العسكرية ضد العراق وشـددوا علـى ضـرورة    
جتنب استخدام القوة إال إذا حـدث يف إطـار متعـدد األطـراف     
ــلطة      ــك السـ ــيت متتلـ ــدة الـ ــة الوحيـ ــون اجمللـــس اهليئـ ــى كـ وعلـ

__________ 

  .٧املرجع نفسه، الصفحة   )١٦٢(
  .١٠و  ٩املرجع نفسه، الصفحتان   )١٦٣(
 ٨(ســلوفينيا)؛ والصـــفحة   ٨و  ٧املرجــع نفســه: الصـــفحتان     )١٦٤(

 ١٢و  ١١(اليابــان)؛ والصــفحتان  ١١(الربتغــال)؛ والصــفحة 
  (فرنسا وغابون). ١٣(غامبيا)؛ والصفحة 

نفــــاذ االمتثــــال  للتكليــــف بأعمــــال هتــــدف إىل إ   القانونيــــة
  .)١٦٥(قراراته  ألحكام

  
(اجللســــة  ١٩٩٩أيار/مــــايو  ٢١املقــــرر املــــؤرخ   

  )١٩٩٩( ١٢٤٢): القرار ٤٠٠٨
ــام إىل   ١٩٩٩نيســان/أبريل  ٢٨يف    ــني الع ــدم األم ، ق

جملس األمن استعراضا وتقييما لتنفيذ الربنامج اإلنسـاين املنشـأ   
ــالقرار  ــانون  ١٩٩٥( ٩٨٦عمـــال بـ ــرة مـــن كـ ) يغطيـــان الفتـ

. )١٦٦(١٩٩٨إىل تشرين الثـاين/نوفمرب   ١٩٩٦ول/ديسمرب األ
وخلــص األمــني العــام إىل أنــه مهمــا كانــت التحســينات الــيت    
ميكن إدخاهلا على نطاق وتنفيذ الربنامج، من حيث إجـراءات  
املوافقة ومستويات التمويل على السـواء، بلغـت االحتياجـات    
ــدود     ــه يف حــ ــن تلبيتــ ــا ال ميكــ ــخامة مــ ــن الضــ ــانية مــ اإلنســ

) ١٩٩٥( ٩٨٦لبــــارامترات املنصــــوص عليهــــا يف القـــــرار    ا
ــرار    ــيما القــ ــة، ال ســ ــرارات الالحقــ ). ١٩٩٨( ١١٥٣والقــ

فالتـــدهور الكـــبري الـــذي أصـــاب اهلياكـــل األساســـية وحجـــم 
األموال الالزمة إلصـالحه يفـوق كـثريا حجـم التمويـل املتـاح       
يف إطار الربنامج. ومن الضـروري، بنـاء علـى ذلـك، أن ينظـر      

 ترتيبات تسمح بتـوفري متويـل إضـايف إمـا مـن خـالل       اجمللس يف
مصادر ثنائية أو متعددة األطراف، إىل جانـب التمويـل املتـاح    
يف إطـــار الربنـــامج، مـــع اســـتمرار خضـــوعه للضـــوابط املاليـــة 

  القائمة املفروضة مبوجب قرارات اجمللس ذات الصلة.
مـــن  ٦، وعمـــال بـــالفقرة ١٩٩٩أيار/مـــايو  ١٨ويف   

)، قدم األمـني العـام إىل اجمللـس تقريـرا     ١٩٩٨( ١٢١٠القرار 
. )١٦٧(عــن توزيــع اإلمــدادات اإلنســانية يف مجيــع أحنــاء العــراق

وأكــد األمــني العــام جمــددا يف تقريــره املالحظــات والتوصــيات 
__________ 

 ١١و  ١٠(السويد)؛ والصـفحتان   ١٠املرجع نفسه: الصفحة   )١٦٥(
  (كينيا). ١٣و  ١٢(الربازيل)؛ والصفحتان 

)١٦٦(  S/1999/481.  
)١٦٧(  S/1999/573  وCorr.2.  
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واملتعلــق  ١٩٩٩نيســان/أبريل  ٢٨الــواردة يف تقريــره املــؤرخ 
  .)١٦٨(باستعراض وتقييم تنفيذ الربنامج اإلنساين

ــايو  ١٩ة مؤرخــة وبرســال   ــة إىل  ١٩٩٩أيار/م موجه
بالنيابـة للجنـة جملـس     س، أحـال الـرئي  )١٦٩(رئيس جملس األمـن 

) بشأن احلالـة بـني   ١٩٩٠( ٦٦١األمن املنشأة مبوجب القرار 
مـن   ١٠العراق والكويت تقريـر اللجنـة املقـدم عمـال بـالفقرة      

. وأبلــــغ ١٩٩٩أيار/مــــايو  ١٨) يف ١٩٩٨( ١٢١٠القــــرار 
النيابة اجمللَس بأن اللجنـة ستواصـل العمـل علـى     رئيس اللجنة ب

ــة التنفيــذ الفعــال جلميــع الترتيبــات ذات الصــلة يف إطــار     كفال
  برنامج النفط مقابل الغذاء.

ــة    ــودة يف ٤٠٠٨ويف اجللســـ ــايو  ٢١، املعقـــ أيار/مـــ
ــه يف     ١٩٩٩ ــد مت التوصـــل إليـ ــان قـ ــاهم الـــذي كـ ــا للتفـ وفقـ

ــه مشــاورات اجمللــس الســابقة، أدرج اجمللــس يف   جــدول أعمال
االســتعراض والتقريــر اللــذين أعــدمها األمــني العــام إضــافة إىل   
الرسالة املذكورة. وبعد إقرار جدول األعمـال، وجـه الـرئيس    
(غابون) انتباه اجمللس إىل مشـروع قـرار مقـدم مـن األرجنـتني      

. ووجــه الــرئيس  )١٧٠(واململكــة املتحــدة والواليــات املتحــدة   
و  ٢ئق التاليـة: رسـالتان مؤرختـان    انتباه اجمللس أيضا إىل الوثا

ــايو  ١٢ ــل      ١٩٩٩أيار/م ــن ممث ــام م ــني الع ــان إىل األم موجهت
موجهــة  ١٩٩٩أيار/مــايو  ١٣؛ ورســالة مؤرخــة )١٧١(العــراق

؛ ورســـالة مؤرخـــة )١٧٢(مــن األمـــني العـــام إىل رئـــيس اجمللـــس 
__________ 

)١٦٨(  S/1999/481.  
)١٦٩(  S/1999/582.  
)١٧٠(  S/1999/588.  
ــة االحتياجــات      )١٧١( ــان برفــع احلظــر نظــرا لعــدم تلبي رســالتان تطالب

 S/1999/500اليت تشتد حاجة الشـعب العراقـي إليهـا (    اإلنسانية
  ).S/1999/549  و

رسالة ُتبلغ اجمللس مبوافقة األمني العام على اجلزء السابع املـنقح    )١٧٢(
مــن املــوجز التنفيــذي خلطــة التوزيــع الــيت قــدمها العــراق، وهــو  

  ).S/1999/559اجلزء املتعلق باالتصاالت (

موجهـــــة إىل األمـــــني العـــــام مـــــن      ١٩٩٩أيار/مـــــايو   ١٧
  .  )١٧٣(العراق  ممثل

اد الروســـي أن مشـــكلة األزمـــة   وذكـــر ممثـــل االحتـــ    
اإلنسانية يف العراق ال ميكن أن ُتحسم مـا دام نظـام اجلـزاءات    
ــع اجلــزاءات        ــدا راســخا رف ــد تأيي ــده يؤي ــد بل ــاريا، وأن وف س

يتعلـق بإنشـاء آليـة جديـدة للرصـد يف العـراق. ورغـم أن         فيما
االحتاد الروسي يدرك أوجه القصور اليت تشوب عمليـة األمـم   

ســــانية، فإنــــه يوافــــق علــــى متديــــدها ال لشــــيء املتحــــدة اإلن
ــاة        إال ــف معان ــل لتخفي ــا بصــيص أم ــدم إىل حــد م ــا تق لكوهن

الشــعب العراقـــي. وأدان املمثـــل اســتمرار الواليـــات املتحـــدة   
واململكة املتحدة يف عمليات القصف اجلوي للسكان املـدنيني  
ــة غــري شــرعية      ــه حتــت ذريع ــق العســكرية في ــراق واملراف يف الع

ــاطق حيظــر فيهــا الطــريان، قــائال إن تلــك    تتمثــل يف  وجــود من
ــى      ــل عل ــة للتحاي ــاطق أُنشــئت مــن جانــب واحــد يف حماول املن

  .)١٧٤(اجمللس
وطالب ممثل اململكة املتحدة حكومة العراق بالتعـاون    

على حنـو بّنـاء يف تنفيـذ الربنـامج اإلنسـاين لضـمان االسـتغالل        
ة املنفـذة يف  األقصى إلمكانات الربنامج. وفيما يتعلق باألنشـط 

مــنطقيت حظــر الطــريان، دعــا املمثــل العــراق إىل التوقــف عــن    
استهداف طائرات التحالف. وذكر أن العمليات الـيت ينفـذها   
ــدأ       ــل فقــط: فاململكــة املتحــدة مل تب ــى رد الفع ــوم عل ــده تق بل
باألعمال العدائية ومل تسـتهدف إال املرافـق العسـكرية. وأكـد     

ن للحـد مـن قـدرة العـراق     أن منطقيت حظـر الطـريان ضـروريتا   
علــى اضــطهاد شــعبه ورصــد امتثالــه لاللتزامــات الواقعــة عليــه  

  .)١٧٥()١٩٩١( ٦٨٨مبوجب القرار 
__________ 

ــان الصــا    )١٧٣( ــرد علــى البي در عــن املــدير التنفيــذي ملكتــب   رســالة ت
ــتلزمات الصــحية       ــة واملس ــاع األدوي ــراق بشــأن قط ــامج الع برن

  ).S/1997/572واألجهزة الطبية (
)١٧٤(  S/PV.4008 ٣و  ٢، الصفحتان.  
  .٣املرجع نفسه، الصفحة   )١٧٥(
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ــه يف حــــني أن      وذكــــر ممثــــل الواليــــات املتحــــدة أنــ
املسؤولية الرئيسية عن تلبية احتياجات املدنيني تظـل مسـؤولية   
ــى      ــم املتحــدة عل ــا أن تعمــل األم ــراق، يصــح متام ــة الع حكوم

لة توجيه فوائد عائـدات الـنفط العراقـي إىل سـد حاجـات      كفا
املدنيني. أما بالنسبة ملنطقيت حظـر الطـريان، فقـد أعلـن املمثـل      

  .  )١٧٦(تأييد الواليات املتحدة التام لبيان اململكة املتحدة
وأكد ممثل الصني جمددا أنه نظرا ألوجه القصـور الـيت     

هنـاك ختفيـف   تكتنف برنامج النفط مقابل الغذاء، فلـن يكـون   
حقيقــي للحالــة اإلنســانية واملصــاعب يف العــراق بــدون تــوافر   
اإلرادة السياســية الالزمــة لــدى األطــراف املعنيــة وبــدون رفــع  
ــراق. وأعــرب عــن       ــى الع اجلــزاءات االقتصــادية املفروضــة عل
أسفه الستمرار الواليات املتحدة واململكـة املتحـدة يف قصـف    

ة حظر الطريان مما يزيـد مـن   األهداف املدنية فيما ُيسمى مبنطق
تفاقم احلالة اإلنسـانية يف العـراق. وأضـاف أن الصـني تطالـب      
البلدين بوقف عمليات القصـف الـيت يقومـان هبـا فيمـا يسـمى       
مبنطقة حظر الطـريان. ولكـن اسـتنادا إىل االعتبـارات القاضـية      
ــة     ــاء علــى اإلمــدادات اإلنســانية األساســية لتلبي بضــرورة اإلبق

عب العراقي، فإن الصني تقبـل بالتجديـد الـتقين    احتياجات الش
  .)١٧٧(الراهن للربنامج

ن الربنــامج اإلنســاين احلــايل لــيس إممثــل فرنســا وقــال   
استجابة جزئية ومؤقتة للمشكلة، وأعـرب عـن أملـه يف أن     إال

يتوصل اجمللس بسرعة إىل اتفاق من شأنه أن ميكِّن من اإلبقـاء  
انية وكفالـة اسـتئناف   على وحـدة اجمللـس وحـل األزمـة اإلنسـ     

العالقات الطبيعية بني األمـم املتحـدة والعـراق وضـمان األمـن      
  .)١٧٨(ياإلقليم

__________ 

  .٤املرجع نفسه، الصفحة   )١٧٦(
  .٤املرجع نفسه، الصفحة   )١٧٧(
  .٥املرجع نفسه، الصفحة   )١٧٨(

ويف اجللسة نفسها، طُـرح مشـروع القـرار للتصـويت       
ــرار    )، ويف١٩٩٩( ١٢٤٢واعُتمــــد باإلمجــــاع بوصــــفه القــ

  يلي نصه:  ما
  ،إن جملس األمن  
ما القرارات سي إىل قراراته السابقة ذات الصلة، وال إذ يشيـر  

 ١١١١ ، و١٩٩٥نيســــــــــان/أبريل   ١٤) املــــــــــؤرخ  ١٩٩٥( ٩٨٦
ــؤرخ ١٩٩٧( ــه  ٤) املـــــ ) ١٩٩٧( ١١٢٩ ، و١٩٩٧حزيران/يونيـــــ

ــؤرخ  ــبتمرب  ١٢املــــ ــؤرخ ١٩٩٧( ١١٤٣ ، و١٩٩٧أيلول/ســــ ) املــــ
) املـــــــؤرخ ١٩٩٨( ١١٥٣ ، و١٩٩٧كـــــــانون األول/ديســـــــمرب  ٤

ــباط/فرباير  ٢٠ ــؤرخ ١٩٩٨( ١١٧٥ ، و١٩٩٨شـــــــــــــــ ) املـــــــــــــــ
تشـــرين  ٢٤) املـــؤرخ ١٩٩٨( ١٢١٠ ، و١٩٩٨/يونيـــه حزيران ١٩

  ،١٩٩٨الثاين/نوفمرب 
منــه بضــرورة مواصــلة تلبيــة االحتياجــات اإلنســانية   واقتناعــا  

ــراق       ــة العـ ـــي حكومـ ــت، إىل أن تفـ ــإجراء مؤقـ ــي، كـ ــعب العراقـ للشـ
 ٦٨٧الصلة، مبا يف ذلك علـى وجــه اخلصـوص القـرار      بالقرارات ذات

يتــيح للمجلــس اختــاذ    ، مبــا١٩٩١ل نيســان/أبري ٣) املــؤرخ ١٩٩١(
 ٦٦١يتعلق بأشكال احلظر املشار إليها يف القـرار   إجراءات أخرى فيما

ــؤرخ ١٩٩٠( ــطس  ٦) املـ ــام   ١٩٩٠آب/أغسـ ــا ألحكـ ــك وفقـ ، وذلـ
  القرارات،  تلك

بضــرورة توزيــع اإلمــدادات اإلنســانية     واقتناعــا منـــه أيضــا    
ـــني      ــكان العراقيـ ــات السـ ــع قطاعـ ــى مجيـ ــفا علـ ــا منصـ ــع توزيعـ يف مجيـ

  البلد، أحناء
  منـه على حتسني احلالة اإلنسانية يف العـراق، وتصميما  
التــزام مجيــع الــدول األعضــاء بســيادة   وإذ يؤكــد مــن جديــد   

  العراق وسالمتـه اإلقليمية،
ــرف   ــم     وإذ يتصـ ــاق األمـ ــن ميثـ ــابع مـ ــل السـ مبوجـــب الفصـ
  املتحدة،

)، ١٩٩٥( ٩٨٦أن تظـــل أحكـــام القـــرار    يقــــرر  - ١  
ــرات باســتثنا ــواردة يف الفق ــرة  ١٢ و ١١ و ٤ ء األحكــام ال ــذة لفت ، ناف

بتوقيـــت شـــرق  ٠١/٠٠يومـــا تبـــدأ يف الســـاعة  ١٨٠جديـــدة مـــدهتا 
  ؛١٩٩٩أيار/مايو  ٢٥الواليات املتحدة من يوم 

مــن القــرار   ٢ أن يســتمر نفــاذ الفقــرة  يقـــرر أيضــا   - ٢  
ـــ  ١٩٩٨( ١١٥٣ يومــا  ١٨٠ ) وأن تســري تلــك الفقــرة علــى فتــرة الـ

  أعاله؛ ١  شار إليها يف الفقرةامل
إىل األمني العام أن يواصل اختاذ اإلجـراءات   يطلـب  - ٣  

الالزمة لضمان تنفيذ هذا القرار بفعالية وكفاءة، وملواصلة تعزيز عملية 
يقتضـيه احلـال،    املراقبة اليت تقوم هبا األمـم املتحـدة يف العـراق، وفـق مـا     
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إىل اجمللـس بـأن السـلع املـوفرة     حبيث يتسنـى تقـدمي الضـمانات املطلوبـة    
وفقــا هلــذا القــرار تــوزع توزيعــا منصــفا، وأن مجيــع اإلمــدادات املــأذون 

ــار ذات   االســتعمال املــزدوج،  بشــرائها، مبــا يف ذلــك املــواد وقطــع الغي
  تستعمل لألغراض اليت أذن هبا ألجلها؛

أن جلنة جملس األمن املنشأة مبوجب القـرار   يالحـظ  - ٤  
ـــى، ال ) تقــو١٩٩٠( ٦٦١ ــارات شت ــراح   م باســتعراض خي ســيما االقت

مـن القـرار    ٤ الذي قدمـه األمني العام، على النحـو املطلـوب يف الفقـرة   
)، لتذليل الصعوبات اليت تواجــه العمليـة املاليـة املشـار     ١٩٩٨( ١٢١٠

  ؛١٩٩٨تشرين الثاين/نوفمرب  ١٩إليها يف تقريره املؤرخ 
ع جوانـب تنفيـذ   إجراء استعراض شامل جلميـ  يقـرر  - ٥  

أعـاله ومـرة    ١ يوما علـى بـدء نفـاذ الفقـرة     ٩٠هذا القرار بعد انقضاء 
يوما، حال تلقي التقارير املشار إليهـا يف   ١٨٠ أخرى قبل هناية فترة الــ

أدناه، ويعـرب عن اعتـزامه القيام، قبـل انقضـاء فتـرة     ١٠ و ٦ الفقرتني
د أحكــام هــذا القــرار يومــا، بــالنظر علــى حنــو إجيــايب يف جتديــ ١٨٠ الــــ

يشــري إىل أنــه  حســب االقتضــاء، شــريطة أن يـــرد يف تلــك التقــارير مــا  
  جيري تنفيذ هذه األحكام تنفيذا مرضيـا؛

إىل األمني العـام أن يقـدم إىل اجمللـس تقريـرا      يطلـب  - ٦  
أعاله، ومرة أخـرى   ١ يوما من تاريخ بدء نفاذ الفقرة ٩٠بعد انقضاء 

ـــ  يومــا، بنــاء علــى مالحظــات مــوظفي األمــم    ١٨٠ قبــل هنايــة فتــرة الـ
املتحدة يف العراق وعلى مشاورات ُتـجرى مع حكومـة العـراق، بشـأن    

إذا كان العراق قد كفل التوزيع املنصـف لألدويـة واللـوازم الصـحية      ما
واملواد الغذائيـة واملـواد واإلمـدادات الالزمـة لتلبيـة االحتياجـات املدنيـة        

ــا أل   ـــمولة وفقـ ــية، املـ ــرة األساسـ ــام الفقـ ــرار   ٨ حكـ ــن القـ  ٩٨٦(أ) مـ
ــة    ١٩٩٥( ـــه عــن كفاي ـــّن ل ـــه أي مالحظــات تع )، وأن يضمـــِّن تقريري

العائدات لتلبية احتياجـات العـراق اإلنسـانية، وعـن قـدرة العـراق علـى        
تصدير كميات من النفط واملنتجات النفطية تكفي لتـوفري املبلـغ املشـار    

  )؛١٩٩٨( ١١٥٣من القرار  ٢  إليـه يف الفقرة
ــرا إىل   يطلــب أيضــا  - ٧   إىل األمــني العــام أن يقــدم تقري

اجمللس إذا تعـذر على العراق تصدير النفط واملنتجات النفطية بكميـات  
أعاله، وأن يقدم، بعد  ٢ تكفي لتوفري كامل املبلغ املشار إليه يف الفقرة

التشـــاور مـــع وكـــاالت األمـــم املتحـــدة ذات الصـــلة ومـــع الســـلطات   
صيات بشأن إنفاق املبلغ املتوقع تـوافره، علـى حنـو يتماشـى     العراقية، تو

) ومـع  ١٩٩٨( ١١٥٣مـن القـرار    ٢ مع األولويـات احملـددة يف الفقـرة   
  )؛١٩٩٨( ١١٧٥من القرار  ٥  خطة التوزيع املشار إليها يف الفقرة

ـــرر  - ٨   ــاذ الفقــرات   يق ــتمر نف  ٤ و ٣ و ٢ و ١ أن يس
لفقــرات علــى فتـــرة   ) وأن تســري هـــذه ا ١٩٩٨( ١١٧٥مــن القــرار   

  أعاله؛ ١  يوما اجلديدة املشار إليها يف الفقرة ١٨٠  الــ
إىل األمــني العــام أن يــوايف اجمللــس حبلــول      يطلـــب  - ٩  

، بالتشـــاور مـــع حكومـــة العـــراق، بقائمـــة  ١٩٩٩حزيران/يونيـــه  ٣٠

مـن   ١ تفصيلية لقطع الغيار واملعـدات الالزمـة للغـرض املـبني يف الفقـرة     
  )؛١٩٩٨( ١١٧٥القرار 

 ٦٦١إىل اللجنـــة املنشـــأة مبوجـــب القـــرار  يطلــــب  - ١٠  
) أن تقدم إىل اجمللس، بالتنسـيق الوثيـق مـع األمـني العـام وبعـد       ١٩٩٠(

أعــاله، ومــرة أخــرى قبــل   ١ يومــا علــى بــدء نفــاذ الفقــرة  ٩٠انقضــاء 
يوما، تقريرا عن تنفيذ الترتـيـبات املنصـوص عليهـا    ١٨٠ انتهاء فترة الــ
  )؛١٩٩٥( ٩٨٦من القرار  ١٠  و ٩  و ٨ و ٦ و ٢ و ١ يف الفقرات
سيما حكومة العراق، علـى   مجيع الدول، وال حيـث  - ١١  

  أن تبذل كامل التعاون يف التنفيذ الفعال هلذا القرار؛
ــدول أن تواصــل التعــاون يف تقــدمي    يناشـــد  - ١٢   ــع ال مجي

ــراخيص التصــدير علــى وجـــه     الطلبــات يف الوقــت املناســب وإصــدار ت
ة، وتسهيل نقل اإلمدادات اإلنسانية اليت تأذن هبا اللجنـة املنشـأة   السرع

)، وأن تــــتخذ مجيـــع التـــدابري املالئمـــة  ١٩٩٠( ٦٦١مبوجـــب القـــرار 
ــا     ــار اختصاصــها لضــمان وصــول م ــن    األخــرى يف إط ــاجال م ــزم ع يل

  اإلمدادات اإلنسانية إىل الشعب العراقي بأقصى سرعة ممكنة؛
ان االحتـــرام ألمـــن ضـــرورة مواصـــلة ضـــم يؤكــــد  - ١٣  

وسالمة مجيع األشخاص املشاركني بصفة مباشرة يف تنفيذ هـذا القـرار   
  العراق؛  يف

أن يـبقـــي هــذه الترتـيـــبات قيــد االســتعراض،   يقـــرر  - ١٤  
 ٢ فيهـا علــى وجــه اخلصــوص الترتيبـات املنصــوص عليهـا يف الفقــرة     مبـا 

ــراق دو     ــانية إىل الع ــدادات اإلنس ــدفق اإلم ــة ت ــاله، لكفال ــاع، أع ن انقط
ــواردة يف   ويعــرب عــن اســتعداده الســتعراض التوصــيات ذات   الصــلة ال

ــن أجــل اســتعراض املســائل اإلنســانية، حســب        ــق املنشــأ م ــر الفري تقري
  أعاله؛ ١  يوما املشار إليها يف الفقرة ١٨٠ يتعلق بفترة الـ  االقتضاء فيما

  إبقاء هذه املسألة قيد نظره. يقـرر  - ١٥  
  

ــ ٤املقـــرر املـــؤرخ     ١٩٩٩رين األول/أكتـــوبر تشـ
  )١٩٩٩( ١٢٦٦): القرار ٤٠٥٠(اجللسة 

 تشــــرين األول/ ٤، املعقــــودة يف ٤٠٥٠يف اجللســــة   
التوصـل إليـه   كـان قـد تــم    وفقا للتفاهم الذي  ١٩٩٩أكتوبر 

سابقة، وجه الرئيس (االحتـاد الروسـي)   اجمللس اليف مشاورات 
ــدا     ــه هولن ــرار قدمت ــس إىل مشــروع ق ــاه اجملل ــ)١٧٩(انتب رح . وطُ

مشــروع القــرار للتصــويت واعُتمــد باإلمجــاع بوصــفه القــرار    
  يلي نصه:  ما )، ويف١٩٩٩( ١٢٦٦

__________ 

)١٧٩(  S/1999/1020.  
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  ،إن جملس األمن  
سيما القرارات  إىل قراراته السابقة ذات الصلة، وال إذ يشيـر  

 ١١١١ ، و١٩٩٥نيســــــــــان/أبريل   ١٤) املــــــــــؤرخ  ١٩٩٥( ٩٨٦
ــؤرخ ١٩٩٧( ــه  ٤) املـــــ ) ١٩٩٧( ١١٢٩ ، و١٩٩٧حزيران/يونيـــــ

ــ ــبتمرب  ١٢ؤرخ املــــ ــؤرخ ١٩٩٧( ١١٤٣ ، و١٩٩٧أيلول/ســــ ) املــــ
) املـــــــؤرخ ١٩٩٨( ١١٥٣ ، و١٩٩٧كـــــــانون األول/ديســـــــمرب  ٤

ــباط/فرباير  ٢٠ ــؤرخ ١٩٩٨( ١١٧٥ ، و١٩٩٨شـــــــــــــــ ) املـــــــــــــــ
تشـــرين  ٢٤) املـــؤرخ ١٩٩٨( ١٢١٠ ، و١٩٩٨حزيران/يونيـــه  ١٩

ــايو  ٢١) املـــــؤرخ ١٩٩٩( ١٢٤٢ ، و١٩٩٨الثـــــاين/نوفمرب  أيار/مـــ
١٩٩٩،  

آب/  ١٩إىل تقريـــر األمـــني العـــام املـــؤرخ  شـــري أيضـــاوإذ ي  
  منــه، ٩٤ و ٤  سيما الفقرتان ، وال١٩٩٩أغسطس 
  منـه على حتسني احلالة اإلنسانية يف العراق، وتصميما  
التــزام مجيــع الــدول األعضــاء بســيادة   وإذ يؤكــد مــن جديــد   

  العراق وسالمته اإلقليمية،
ــرف   ــا   وإذ يتصـ ــن ميثـ ــابع مـ ــل السـ ــم مبوجـــب الفصـ ق األمـ
  املتحدة،

 ١١٥٣من القـرار   ٢ أن ُتـعدَّل أحكام الفقرة يقـرر  - ١  
ــرار  ١٩٩٨( )، علـــى النحـــو ١٩٩٩( ١٢٤٢)، املــــمددة مبوجـــب القـ

الالزم لإلذن للـدول بالسـماح باسـترياد الـنفط واملنتجـات النفطيـة الـيت        
يكــون منشــؤها العــراق، مبــا يف ذلــك املعــامالت املاليــة وغريهــا مــن         

ــا   املعــامالت ــذلك مباشــرة، مب ــغ   الضــرورية املتصــلة ب يكفــي إلدرار مبل
)، ومبـا يعـادل   ١٩٩٩( ٢٤٢١يقضـي بــه القـرار     إضايف زيادة على مـا 

ــرادات املــأذون هبــا مبوجــب القــرارين      ١١٥٣جممــوع الــنقص عــن اإلي
بليـــون مـــن دوالرات  ٣,٠٤)، وقـــدرها ١٩٩٨( ١٢١٠ ) و١٩٩٨(

، وذلـــك يف غضـــون فتـــرة يـــتم حتقيقهـــا الواليـــات املتحـــدة، ولكـــن مل
بتوقيت شرق الواليات املتحـدة   ٠١/٠٠يوما تبدأ يف الساعة  ١٨٠ الــ

  ؛١٩٩٩أيار/مايو  ٢٥من يوم 
  إبقاء املسألة قيد نظره. يقـرر  - ٢  

  
 ١٩٩٩تشرين الثاين/نوفمرب  ١٩املقرر املؤرخ   

  )١٩٩٩( ١٢٧٥): القرار ٤٠٧٠(اجللسة 
 ٦ مال بالفقرةعو ١٩٩٩تشرين الثاين/نوفمرب  ١٢يف   

األمني العام إىل جملس األمن قدم  )،١٩٩٩( ١٢٤٢من القرار 
عن توزيع اإلمدادات اإلنسانية يف مجيع أحناء العراق، تقريرا 

لتطورات احلاصلة يف تنفيذ برنامج النفط مقابل ايه وصـف ف

ينبغي، يف املرحلة إنـه األمني العام يف تقريره ال وق .)١٨٠(الغذاء
فيذ برنامج النفط مقابل الغذاء، حتقيق التوازن بني الراهنة من تن

املبادرات الرامية إىل حتسني أساليب العمل اليومي للربنامج 
واالبتكارات األوسع نطاقا الالزمة لبلوغ أهدافه بصورة أكثر 

  فعالية.
 ١٩٩٩تشرين الثاين/نوفمرب  ١٧وبرسالة مؤرخة   

نة جملس رئيس جلأحال ، )١٨١(موجهة إىل رئيس جملس األمن
) بشأن احلالة بني ١٩٩٠( ٦٦١األمن املنشاة مبوجب القرار 

تشرين  ١٧العراق والكويت تقرير اللجنة الذي أُقر يف 
  .١٩٩٩الثاين/نوفمرب 

 تشرين الثاين/  ١٩، املعقودة يف ٤٠٧٠ويف اجللسة   
التوصل إليه كان قد مت وفقا للتفاهم الذي  ١٩٩٩نوفمرب 

، أدرج اجمللُس تقريَر األمني العام لس السابقةاجمليف مشاورات 
والرسالة املذكورة أعاله يف جدول أعماله. مث وجه الرئيس 

يف كان قد أُعـِد (سلوفينيا) انتباه اجمللس إىل مشروع قرار 
  .)١٨٢(السابقة جمللساأثناء مشاورات 

وأعرب مجيع املتكلمني عن تأييدهم لتمديد املرحلة   
يوما، غري أن بعضهم   ١٥ملدة السادسة من الربنامج اإلنساين 

. وشدد )١٨٣(أكد احلاجة إىل قرار جامع شامل يتناول احلالة
صلة له   عدد من املتكلمني على أن التمديد التقين للقرار ال

التمديد ينبغي بناء ذلك بالنظر يف القرار اجلامع اجلديد، وأن 
__________ 

)١٨٠(  S/1999/1162 و  Corr.1.  
)١٨١(  S/1999/1177.  
)١٨٢(  S/1999/1180.  
)١٨٣(  S/PV.4070ــفحة ــفحة  ٣ ، الصــ ــا)؛ والصــ ــة  ٣ (فرنســ (اململكــ

(الواليات  ٤ (كندا)؛ والصفحة ٤ و ٣املتحدة)؛ والصفحتان 
(هولنــدا)؛  ٤ (األرجنــتني)؛ والصــفحة ٤ املتحــدة)؛ والصــفحة

(الربازيـــــل)؛  ٥ امبيـــــا)؛ والصـــــفحة(غ ٥ و ٤ والصـــــفحتان
  (سلوفينيا). ٦  و ٥  والصفحتان
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حيدد أبدا اجلدول الزمين لالنتهاء من القرار   على ذلك أال
  .)١٨٤(اجلامع

ويف اجللسة ذاهتا، طُرح مشروع القرار للتصويت   
)، ١٩٩٩( ١٢٧٥واعُتمد باإلمجاع بوصفه القرار 

    يلي نصه:  ما  ويف
  ،إن جملس األمن  
أيار/مـايو   ٢١) املـؤرخ  ١٩٩٩( ١٢٤٢إىل قراريـه   رـإذ يشي  
  ،١٩٩٩تشرين األول/أكتوبر  ٤) املؤرخ ١٩٩٩( ١٢٦٦  و ١٩٩٩

  لسابع من ميثاق األمم املتحدة،مبوجب الفصل ا وإذ يتصرف  
 ٢ و ١ متديد الفترة املشـار إليهـا يف الفقـرات    يقـرر  - ١  

 ١٢٦٦مــن القـــرار   ١ ) ويف الفقـــرة١٩٩٩( ١٢٤٢مــن القــرار    ٨ و
  ؛١٩٩٩كانون األول/ديسمرب  ٤) حىت ١٩٩٩(

  إبقاء املسألة قيد النظر. يقـرر  - ٢  
  

 ١٩٩٩كــانون األول/ديســـمرب   ٣املقــرر املـــؤرخ    
  )١٩٩٩( ١٢٨٠): القرار ٤٠٧٧جللسة (ا
 كــــانون األول/ ٣، املعقــــودة يف ٤٠٧٧يف اجللســــة   
التوصـل إليـه   كـان قـد مت   وفقا للتفـاهم الـذي    ١٩٩٩ديسمرب 

لس السابقة، أدرج اجمللس يف جـدول أعمالـه   اجمليف مشاورات 
 ١٢٤٢مـن القـرار    ٦ عمـال بـالفقرة   مدقـ تقرير األمني العام امل

 ١٩٩٩تشـرين الثـاين/نوفمرب    ١٧خـة  )، ورسالة مؤر١٩٩٩(
وردت مــن رئــيس جلنــة جملــس األمــن املنشــأة مبوجــب القــرار   

ــراق والكويـــت  ١٩٩٠( ٦٦١ ــة بـــني العـ ــأن احلالـ . )١٨٥() بشـ
وبعد إقرار جدول األعمـال، وجـه الـرئيس (اململكـة املتحـدة)      

  .)١٨٦(انتباه اجمللس إىل مشروع قرار قدمته الواليات املتحدة
__________ 

ــفحتان   )١٨٤( ــه، الصـــ ــع نفســـ ــي)؛  ٣ و ٢ املرجـــ ــاد الروســـ (االحتـــ
  (ماليزيا). ٥  (الصني)؛ والصفحة ٣  والصفحة

)١٨٥(  S/1999/1162 و Corr.1و ، S/1999/1177    ــر ــوايل؛ وانظ ــى الت عل
(اجللسـة   ١٩٩٩تشـرين الثـاين/نوفمرب    ١٩أيضا املقرر املـؤرخ  

  ) الوارد يف هذا القسـم.٤٠٧٠
)١٨٦(  S/1999/1215.  

بـل التصـويت فقـال إن مشـروع     وحتدث ممثل فرنسا ق  
) املعـروف عمومـا   ١٩٩٥( ٩٨٦القرار يتصل بتجديد القرار 

الـذي دأب اجمللـس علـى جتديـده      “النفط مقابل الغذاء”بقرار 
قــرر قريــب مبانتظــام لفتــرات مــدهتا ســتة أشــهر حــىت صــدور  

يومــا، وهــو  ١٥بتمديــد العمــل بأحكامــه ملــدة  يقضــي العهــد 
ــه غــري    ــذي ثبــت أن ــر ال ــل األم ــل أن   قاب ــق. وذكــر املمث للتطبي

مشروع القرار املعروض ميـدد أحكـام ذلـك القـرار ملـدة سـبعة       
ر جتعـل مـن املسـتحيل    صَـ أيام، وهـي مـدة علـى درجـة مـن القِ     

 ٩٨٦فعليــا بيــع الــنفط، ومــن املســتحيل بالتــايل تنفيــذ القــرار   
) بالكامــل. وأضــاف أن مشــروع القــرار صــيغ علــى   ١٩٩٥(
بري اصد منه احليلولـة دون تنفيـذ التـد   حبيث ُيق، بالتايل، يبدو ما
ــ ــه صــحيحٌ  ايقترحهــيت ال ــد . وأكــد أن ـــغ   أن وف ـــده أُبِل ــأن بل ب
ــل هــي مســألة   اعتمــاد نــص إنســاين   ســألة ليســت مســألة   امل ب

استخدام التصويت لغرض ممارسة الضغط على أعضاء اجمللـس  
يتعلـــق مبمارســـة أخـــرى وقـــرار آخـــر. وذكـــر أنـــه مـــن  فيمـــا
قررا بشأن نـص  مفرنسا أن يتخذ اجمللس لبالنسبة املتصور  غري
ميكن تنفيذه من الناحية العملية وُيعـزى وجـوده العتبـارات     ال
متــت بصــلة للغــرض منــه. ولــذلك، بــالنظر هلــذه العمليــة         ال

االستثنائية شديدة الغرابة، فإن فرنسا ترى أن املوقف املعقـول  
  .)١٨٧(الوحيد هو عدم املشاركة يف التصويت

 ١٢٧٥د القـرار  ا القول بأن بلده أيَّـ وكرر ممثل ماليزي  
أنه لن يوجد ربـط بـني   هـو ) على أساس فهم واضح ١٩٩٩(

ــق      ــرار اجلــامع املتعل اعتمــاده واملفاوضــات بشــأن مشــروع الق
بالعراق. بيد أن اجمللس مطلوب منـه التصـويت علـى مشـروع     
قرار آخر ميدد برنامج النفط مقابل الغذاء ملدة أسبوع واحـد،  

الــربط بوضــوح حيــث إن فتــرة أســبوع واحــد  يقــيم  وهــو مــا
تلــك اعتباطيــة تقــوم علــى افتراضــات ثالثــة. ووصــف املمثــل   

ــات    ــو أن املفاوضـ ــراض األول هـ ــائال إن االفتـ ــات قـ االفتراضـ
__________ 

)١٨٧(  S/PV.4077 و Corr.1٢  ، الصفحة.  
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اجلارية بني األعضاء الدائمني يف اجمللس بشأن مشـروع القـرار   
اجلــامع املتعلــق بــالعراق ســتؤدي إىل اتفــاق خــالل أســبوع.       

ثاين هو أنه مبجرد توصل أعضاء اجمللس الـدائمني  واالفتراض ال
وضـح  التفاق، سيبت اجمللس يف مشروع القرار على الفور. وأ

االفتــراض ذلــك ميكنــه االطمئنــان إىل  املمثــل أن وفــد بلــده ال 
هـو أن ُتجـرى دراسـات ومفاوضـات كاملـة      املنتظر حيث إن 

ومفصلة بشأن مشروع القـرار فيمـا بـني أعضـاء جملـس األمـن       
ـــ ــه      ١٥ ال ــراض الثالــث فهــو أن قبــل البــت يف األمــر. أمــا االفت

عندما يتوصل اجمللس إىل اتفاق بشأن مشروع القـرار اجلـامع،   
ــرط يف       ــورا، وهــو ســيناريو مف ــرار ف ــك الق ــذ ذل سيتســىن تنفي

التمديــد ملــدة  ،لــذلك ،التفــاؤل. وأضــاف أن وفــد بلــده يعتــرب
 أســـبوع واحـــد إطـــارا زمنيـــا اعتباطيـــا ومصـــطنعا وحماولـــةً      
مكشوفة إلعاقة عملية التوصل إىل اتفاق بشأن مسـائل أوسـع   
نطاقــا تتصــل بــالعراق. وفيمــا يتعلــق مبشــروع القــرار اجلــامع،   
ذكــر أن وفــد بلــده يــرى ضــرورة أن يكــون القــرار شــامال        

يتضمن خطة لرفع اجلزاءات وذلك يف إطار سعي اجمللـس   وأن
لسـالح.  إىل التأكد من وفاء العراق مبا تبقى من شروط نـزع ا 

واختــتم حديثــه قــائال إن النظــر يف نظــام اجلــزاءات يف العــراق   
  .)١٨٨(جيوز فرضه أو التعجل فيه بشكل مصطنع  ال

ويف اجللســة ذاهتــا، طُــرح مشــروع القــرار للتصــويت     
شــيء مــع امتنــاع ثالثــة   صــوتا مقابــل ال ١١واعُتمــد بأغلبيــة 

ــاد الروســي   ــا)  و أعضــاء (االحت ــن التصــويت  الصــني وماليزي ع
ــه    وعــدم ــرار ، بوصــفه مشــاركة عضــو واحــد (فرنســا) في الق
  ما يلي نصه: ، ويف)١٨٩()١٩٩٩( ١٢٨٠

  ،إن جملس األمن  
أيار/مـايو   ٢١) املـؤرخ  ١٩٩٩( ١٢٤٢إىل قراراته  إذ يشيـر  
ــؤرخ ) ا١٩٩٩( ١٢٦٦ و ١٩٩٩ ــوبر   ٤مل  ١٩٩٩تشــرين األول/أكت

  ،١٩٩٩تشرين الثاين/نوفمرب  ١٩) املؤرخ ١٩٩٩( ١٢٧٥  و
__________ 

  .٤إىل  ٢املرجع نفسه، الصفحات   )١٨٨(
  .٤، الصفحة S/PV.4077لالطالع على نتيجة التصويت، انظر   )١٨٩(

  مبوجب الفصل السابع من ميثاق األمم املتحدة، فوإذ يتصر  
 ٢ و ١ متديد الفترة املشـار إليهـا يف الفقـرات    يقـرر  - ١  

 ١٢٦٦مــن القـــرار   ١ ) ويف الفقـــرة١٩٩٩( ١٢٤٢مــن القــرار    ٨ و
  ؛١٩٩٩كانون األول/ديسمرب  ١١) حىت ١٩٩٩(

  املسألة قيد النظر. أن يبقي يقـرر  - ٢  

دة بعـد التصـويت فقـال    وحتدث ممثـل الواليـات املتحـ     
مــربر لــه  إنــه علــى الــرغم مــن اختــاذ احلكومــة العراقيــة قــرارا ال

بوقف إنتاج وتصدير النفط املرخص هبما، فإن كميات كـبرية  
تـزال تصـل إىل العـراق كـل يـوم،       من اإلمـدادات اإلنسـانية ال  

يكن هنـاك أي تعطيـل لربنـامج الـنفط مقابـل الغـذاء وهـو         ومل
قصوى. وأضاف أن القـرار يضـمن إمكانيـة    األمر ذو األمهية ال

اســتمرار املســاعدة اإلنســانية الضــرورية بينمــا يســتعد جملــس     
ذلك القرار مـن  اذ قرار شامل بشأن العراق. واختاذ األمن الخت

شأنه أن ميهد الطريق للبت يف متديد الربنـامج ملـدة سـتة أشـهر     
ــتأنف      ــراق إىل أن تســ ــة العــ ــل حكومــ ــا املمثــ ــة. ودعــ كاملــ

ء إنتـاج الـنفط وتصـديره املـرخص هبمـا وأن تتعـاون       إبطا دون
تعاونــا كــامال مــع الربنــامج يف املســتقبل. وختامــا ذكّــر املمثــل 

اهلدف منـه  يس بأن برنامج النفط مقابل الغذاء تدبري مؤقت، ل
على اإلطالق انتحال املسؤولية األساسية للوفاء باالحتياجـات  

  .)١٩٠(كومة العراقتزال مسؤولية ح  اليت ال ،املدنية يف العراق
أن احلالة اإلنسانية القول بممثل االحتاد الروسي وكرر   

البالغــة اخلطــورة يف العــراق تتطلــب بشــدة اإلســراع باعتمــاد    
تـــدابري عاجلـــة إلغاثـــة الشـــعب العراقـــي. فالســـلع واملعـــدات  

جيــري إيصــاهلا يف إطــار الربنــامج   الضــرورية للحيــاة املدنيــة ال 
املشـاكل بعرقلـة عـدد كـبري مـن      تلـك   اإلنساين، وتتفاقم حـدة 

إىل تنفيـذ تـدابري   وخبصـوص احلاجـة    العقود يف جلنة اجلزاءات.
إن االحتـاد الروسـي اقتـرح     قال املمثـل ، عاجلة لتصحيح احلالة

اعتماد مشـروع قـرار ميـدد العمليـات اإلنسـانية الـيت تقـوم هبـا         
ـــاألمــم املتحــدة وجيس د توصــيات األمــني العــام واســتنتاجات  ـِّ

__________ 

)١٩٠(  S/PV.4077 ، ٥ و ٤الصفحتان.  
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أن  املعين بالشؤون اإلنسانية بشأن حتسني الربنـامج، إال  الفريق
يأخـذ هـذا النـهج يف االعتبـار. وذكـر أن       عـددا مـن الوفـود مل   

القرار الذي ينص على متديـد املرحلـة السادسـة مـن العمليـات      
يتماشـــى مـــع واقـــع احلالـــة  اإلنســـانية ملـــدة أســـبوع واحـــد ال

قـرر  امل ذلـك ي ملثـل  اإلنسانية اخلطرية يف العراق. فالتنفيذ العمل
املصطنع حمفوف بصعوبات تقنية واضحة وكـثرية سـتؤدي إىل   
معوقــــات خطــــرية يف العمليــــة اإلنســــانية برمتــــها. واالحتــــاد 

واضــعي مشــروع القــرار كـــون الروســي، إذ أخــذ يف االعتبــار 
حــىت التعــديل املنطقــي للغايــة الــذي اقترحتــه فرنســا  يراعــوا  مل

ــ”د رغــم بســاطته ومفــاده اعتمــاد متديــ   مــن شــأنه أن  “ يـتقن
يكــن بإمكانــه  يســمح باســتمرار تنفيــذ الربنــامج اإلنســاين، مل  

الصدد، قال املمثل إن االحتـاد الروسـي   ذلك تأييد القرار. ويف 
ــائل      ال ــر يف املسـ ــوال بـــني النظـ ــن األحـ ــال مـ ــأي حـ ــربط بـ يـ

ــرار      ــة واســتمرار العمــل للتوصــل إىل ق اإلنســانية ذات األولوي
قرر الذي اختذه اجمللـس  د على أن املشامل بشأن العراق. وشد

شـــأن قــرار بــأي حــال جــدوال زمنيــا إلهنــاء العمــل ب حيـــدد  ال
جــامع. وقــال إنــه، إذا أُريــد إجيــاد خمــرج مــن املــأزق العراقــي، 

بد مـن التوصـل إىل اتفـاق بشـأن املشـاكل الكـبرية املتبقيـة؛         ال
واحملـــاوالت الراميـــة إىل وضـــع أي نـــوع مـــن القيـــود الزمنيـــة  

  .)١٩١(الصدد أمر غري مناسب على اإلطالقذلك طنعة يف املص
اعتمــاد وذكــر ممثــل كنــدا أن وفــد بلــده كــان يفضــل    
يومــا ضــمن املرحلــة الســابعة، بيــد أن كنــدا  ١٨٠ملــدة متديـــد 

التمديـد ملـدة سـبعة أيـام إلتاحـة الوقـت       كان بوسعها أن تؤيد 
بـني األعضـاء الـدائمني بشـأن قـرار شـامل.        للمفاوضات فيمـا 

ــ ــة ال  وأك ــة املؤقت ــدات التقني ــتمر إىل   د أن التمدي ميكــن أن تس
فإنـه يأمـل    كـافٍ  هناية، وإذا ثبت أن أسبوعا واحدا غـري  ال ما

__________ 

  .٥املرجع نفسه، الصفحة   )١٩١(

أن يـــويل مجيـــع األعضـــاء اعتبـــارا جـــادا جلعـــل التمديـــد ملـــدة 
  .)١٩٢(يوما يف املرة املقبلة  ١٨٠

وذكــر ممثــل هولنــدا أن وفــد بلــده كــان ســيؤيد يف         
يومـا؛   ١٨٠ا ملرحلـة جديـدة مـدهتا    ظروف عادية متديدا عاديـ 

أشـار إىل أن  يعترب الظـروف الراهنـة ظروفـا عاديـة. و     أنه ال إال
إىل األعضـاء الـدائمني اخلمسـة منـذ     ت قد أسندت املسألة كان

ــام،   ــف عـ ـــال إن نصـ ــون اآلن   قائـ ــدائمني يتعرضـ ــاء الـ األعضـ
لضــغط مــن جانــب األعضــاء املنتخــبني للتوصــل إىل توافــق يف  

الظروف، فإن هولندا تـرى أن متديـد   تلك ظر إىل اآلراء. وبالن
الضـغط.  ذلك قي على ـبـاملرحلة السادسة ملدة أسبوع واحد ُي

ذلـك  وأضاف املمثل أنه من شأن التمديد ملدة أطول أن يزيـل  
ــد الضــغط، و ــال يف أن يفســر     يؤي ــه أم ــاء علي ــوة اإلبق ــده بق بل

تفسريا صحيحا وأن يعرضـوا  ذلك ن واألعضاء اخلمسة الدائم
 كـانون األول/  ١١على اجمللـس مشـروع القـرار الشـامل قبـل      

ــمرب. و ــا إن  ديسـ ــل أيضـ ــال املمثـ ــيس  قـ ــبني لـ ــاء املنتخـ األعضـ
بوســـعهم عـــدم املشـــاركة يف التصـــويت بشـــأن مســـألة هبـــذه  

لــن ألهنـــم األمهيــة، علــى عكــس األعضــاء اخلمســة الــدائمني،  
ــري   ــدورهم تفســ ــون مبقــ ــيت  ذلــــك يكــ ــود الــ ــرف للوفــ التصــ

  .)١٩٣(انتخبتهم
ــراق        ــة اجلمــود بشــأن الع ــل الصــني أن حال وذكــر ممث

ــة العــام دون اختــاذ قــرارات مــع فتــرات إرجــاء     اســتمرت قراب
مطولة، وهو األمر الذي يبعـث علـى خيبـة أمـل عميقـة. ومـع       

ــر   ــبطء التقــدم احملــرز يف   تلــك ذلــك فــإن تربي ــة اعتباطــاً ب احلال
 بــني األعضــاء الــدائمني اخلمســة أمــر املشــاورات اجلاريــة فيمــا

وأكد أن الضـربة العسـكرية االنفراديـة املنفـذة ضـد      الئق.  غري
العراق يف شـهر كـانون األول/ديسـمرب مـن العـام السـابق هـي        
السبب الرئيسي يف تعليـق برنـامج األمـم املتحـدة للتحقـق مـن       

__________ 

  .٥سه، الصفحة املرجع نف  )١٩٢(
  .٦ و ٥املرجع نفسه، الصفحتان   )١٩٣(
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تلـك  األسلحة يف العراق. وشـدد علـى أن البلـدان الـيت شـنت      
يف مـع أملـها   الضربة جيب أن تظهر مرونـة. وقـال إن الصـني،    

بـني األعضـاء الـدائمني     أن ترى هناية سريعة للمشاورات فيمـا 
ميكـن أن تقبـل بأسـبوع واحـد      قـرار، ال ختـاذ  اخلمسة ُتكلـل با 

مهلةً زمنية لالنتهاء من املشاورات. وأبـرز أن اجمللـس عليـه أن    
يتبىن موقفا مسؤوال وأن حياول صياغة برنامج يتوصـل حقيقـة   

عن اعتقاده بأن القرار الـذي ميـدد    حلل تلك املشكلة. وأعرب
يسـاعد علـى    برنامج النفط مقابل الغذاء ملدة أسبوع واحـد ال 

يـدفع قُـدما باملشـاورات     حتسني احلالة اإلنسانية يف العـراق وال 
بني األعضاء الدائمني اخلمسة حول الـنص اجلـامع بشـأن     فيما

الســـبب عـــن موضـــحا أن الصـــني امتنعـــت، لـــذلك  العـــراق، 
  .)١٩٤(التصويت
وأعرب ممثل ناميبيا عن شعور بلـده باإلحبـاط لكـون      

ــات      ــدده اخلالفـ ــذاء تتهـ ــل الغـ ــنفط مقابـ ــامج الـ ــتمرار برنـ اسـ
ــأزق نفســه يف الســابق،       ــيت أفضــت إىل امل السياســية نفســها ال
وحث األعضاء الدائمني اخلمسة على االنتهاء مـن مشـاوراهتم   

  .)١٩٥(بسرعة لكي يتسىن عرض القرار اجلامع على اجمللس
 رد ممثــل فرنســا علــى ممثــل هولنــدا الــذي كــان قــد  مث  

يتخذ موقفـا مـن ذلـك     يفهم كيف ميكن ألحد أال ذكر أنه ال
اهتمامـه  بيــن  ممثل هولنـدا نفسـه واجـه مأزقـا     فقال إن  القرار.

 ،باالعتبارات اإلنسانية وباحلصول على متديد ملـدة سـتة أشـهر   
ارسـه  للضـغط الـذي مي   ،من ناحية أخـرى تأيـيده، من ناحية، و

أعضاء آخرون يف اجمللس. وأضاف املمثل أن فرنسـا تـرى أنـه    
تلـك  ثـل  مل اتفادي ،القرار للتصويتذلك كان ينبغي أال ُيطرح 

  .)١٩٦(حلول غري معقولةإىل املآزق بالتحديد اليت تفضي 
__________ 

  .٧ و ٦املرجع نفسه، الصفحتان   )١٩٤(
  .٧املرجع نفسه، الصفحة   )١٩٥(
  .٧املرجع نفسه، الصفحة   )١٩٦(

ورد ممثـــل هولنـــدا مشـــريا إىل أن عـــدم املشـــاركة يف    
العـادي   التـدبري غـري  ذلـك  التصويت ممارسـة نـادرة جـدا، وأن    

عـدد قليـل جـدا مـن األعضـاء غـري الـدائمني.         يلجـأ إليـه إال   مل
أن وزير خارجية بلده قال أمـام اجلمعيـة العامـة إنـه     أشار إىل و

قد يكون من املفيد الشـروع يف البحـث عـن طريقـة ميكـن أن      
ر هبا األعضاء الدائمون عن مواقفهم السلبية متامـا دون أن  ـِّـيعب

أن الـنقض. وذكـر أنـه كـان يأمـل      يضطروا إىل استخدام حـق  
اإلجراء الذي يقول فيـه  ذلك يكون اجمللس شاهدا على مثال ل

  .)١٩٧(دون أن يلجأ إىل حق النقض “ال”عضو دائم 
  

 ١٩٩٩كـانون األول/ديسـمرب    ١٠املقـرر املـؤرخ     
  )١٩٩٩( ١٢٨١): القرار ٤٠٧٩(اجللسة 

 كـــانون األول/ ١٠، املعقـــودة يف ٤٠٧٩يف اجللســـة   
التوصـل إليـه   كـان قـد مت   وفقا للتفـاهم الـذي    ١٩٩٩ديسمرب 

لس السابقة، أدرج اجمللس يف جـدول أعمالـه   اجمليف مشاورات 
 ١٢٤٢مـن القـرار    ٦ تقرير األمني العام املقـدم عمـال بـالفقرة   

تشرين الثـاين/نوفمرب   ١٧)، إضافة إىل رسالة مؤرخة ١٩٩٩(
وردت من رئـيس جلنـة جملـس األمـن املنشـأة مبوجـب        ١٩٩٩

) بشـــــــأن احلالـــــــة بـــــــني العـــــــراق  ١٩٩٠( ٦٦١قـــــــرار ال
وبعــد إقــرار جــدول األعمــال، وجــه الــرئيس    .)١٩٨(والكويــت

(اململكــة املتحــدة) انتبــاه اجمللــس إىل مشــروع قــرار مقــدم مــن  
وطُـــرح مشـــروع القـــرار للتصـــويت  .)١٩٩(الواليـــات املتحـــدة

ــرار    )، ويف١٩٩٩( ١٢٨١واعُتمــــد باإلمجــــاع بوصــــفه القــ
  نصه:  يلي  ما
  

__________ 

  .٧املرجع نفسه، الصفحة   )١٩٧(
)١٩٨(  S/1999/1162 و Corr.1و ، S/1999/1177    ــر ــوايل؛ وانظ ــى الت عل

(اجللسـة   ١٩٩٩ثـاين/نوفمرب  تشـرين ال  ١٩أيضا املقرر املـؤرخ  
  ) الوارد يف هذا القسم.٤٠٧٠

)١٩٩(  S/1999/1230.  
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  ،لس األمنإن جم  
سيما القرارات  إىل قراراته السابقة ذات الصلة، وال إذ يشيـر  

 ١١١١ ، و١٩٩٥نيســــــــــان/أبريل   ١٤) املــــــــــؤرخ  ١٩٩٥( ٩٨٦
ــؤرخ ١٩٩٧( ــه  ٤) املـــــ ) ١٩٩٧( ١١٢٩ ، و١٩٩٧حزيران/يونيـــــ

ــؤرخ  ــبتمرب  ١٢املــــ ــؤرخ ١٩٩٧( ١١٤٣ ، و١٩٩٧أيلول/ســــ ) املــــ
ملـــــــؤرخ ) ا١٩٩٨( ١١٥٣ ، و١٩٩٧كـــــــانون األول/ديســـــــمرب  ٤

ــباط/فرباير  ٢٠ ــؤرخ ١٩٩٨( ١١٧٥ ، و١٩٩٨شـــــــــــــــ ) املـــــــــــــــ
تشـــرين  ٢٤) املـــؤرخ ١٩٩٨( ١٢١٠ ، و١٩٩٨حزيران/يونيـــه  ١٩

ــايو  ٢١) املـــــؤرخ ١٩٩٩( ١٢٤٢ ، و١٩٩٨الثـــــاين/نوفمرب  أيار/مـــ
، ١٩٩٩تشرين األول/أكتوبر  ٤) املؤرخ ١٩٩٩( ١٢٦٦ ، و١٩٩٩

، ١٩٩٩تشــــــرين الثــــــاين/نوفمرب   ١٩) املــــــؤرخ ١٩٩٩( ١٢٧٥ و
  ،١٩٩٩كانون األول/ديسمرب  ٣) املؤرخ ١٩٩٩( ١٢٨٠  و

منه باحلاجة إىل االستمرار، كإجراء مؤقت، يف تلبيـة   واقتناعا  
ــراق        ــة الع ــذ حكوم ــي حــىت تنف ــانية للشــعب العراق االحتياجــات اإلنس

) ١٩٩١( ٦٨٧الصلة، مبا يف ذلك بصفة خاصة القـرار   القرارات ذات
ي يتيح للمجلس اختـاذ املزيـد مـن    ، والذ١٩٩١نيسان/أبريل  ٣املؤرخ 

 ٦٦١يتعلــق بعمليــات احلظــر املشــار إليهــا يف القــرار    اإلجــراءات فيمــا
، وفقـــــــا ألحكـــــــام  ١٩٩٠آب/أغســـــــطس  ٦) املـــــــؤرخ ١٩٩٠(

  القرارات،  تلك
باحلاجـة إىل توزيــع اإلمـدادات اإلنســانية    واقتناعـا منــه أيضــا    

  وزيعا عادال،على مجيع فئات الشعب العراقي يف مجيع أحناء البلد ت
  منـه على حتسني احلالة اإلنسانية يف العـراق، وتصميما  
التــزام مجيــع الــدول األعضــاء بســيادة   وإذ يؤكــد مــن جديــد   

  العراق وسالمتـه اإلقليمية،
ــرف   ــم     وإذ يتصـ ــاق األمـ ــن ميثـ ــابع مـ ــل السـ مبوجـــب الفصـ
  املتحدة،

)، ١٩٩٥( ٩٨٦أن تظـــل أحكـــام القـــرار    يقــــرر  - ١  
ــرات باســتثناء األحكــا  ــواردة يف الفق ــرة  ١٢ و ١١ و ٤ م ال ــذة لفت ، ناف
بتوقيـــت شـــرق  ٠١/٠٠يومـــا تبـــدأ يف الســـاعة  ١٨٠جديـــدة مـــدهتا 

  ؛١٩٩٩كانون األول/ديسمرب  ١٢الواليات املتحدة من يوم 
مــن القــرار   ٢ أن يســتمر نفــاذ الفقــرة  يقـــرر أيضــا   - ٢  
ـــ  ١٩٩٨( ١١٥٣ يومــا  ١٨٠ ) وأن تســري تلــك الفقــرة علــى فتــرة الـ

  أعاله؛ ١  ملشار إليها يف الفقرةا
إىل األمني العام أن يواصل اختاذ اإلجـراءات   يطلـب  - ٣  

الالزمة لضمان تنفيذ هذا القرار بفعالية وكفاءة، وملواصلة تعزيز عملية 
يقتضـيه احلـال،    املراقبة اليت تقوم هبا األمـم املتحـدة يف العـراق، وفـق مـا     

إىل اجمللـس بـأن السـلع املـوفرة      حبيث يتسنـى تقـدمي الضـمانات املطلوبـة   
وفقــا هلــذا القــرار تــوزع توزيعــا منصــفا، وأن مجيــع اإلمــدادات املــأذون 

ــار ذات   االســتعمال املــزدوج،  بشــرائها، مبــا يف ذلــك املــواد وقطــع الغي
  تستعمل لألغراض اليت أذن هبا ألجلها؛

إجراء استعراض شامل جلميـع جوانـب تنفيـذ     يقـرر  - ٤  
أعـاله   ١ يومـا مـن تـاريخ بـدء نفـاذ الفقـرة       ٩٠قضاء هذا القرار بعد ان

يوما، لدى تلقـي التقريـرين املشـار     ١٨٠ ومرة أخرى قبل هناية فترة الــ
أدناه، ويعـرب عن اعتـزامه، قبل هناية فتـرة   ١٠ و ٥ إليهما يف الفقرتني

يومــا، النظــر علــى حنــو إجيــايب يف جتديــد أحكــام هــذا القــرار    ١٨٠ الــــ
يشــري إىل أنــه  شــريطة أن يـــرد يف تلــك التقــارير مــا حســب االقتضــاء، 

  جيري تنفيذ هذه األحكام تنفيذا مرضيـا؛
إىل األمني العـام أن يقـدم إىل اجمللـس تقريـرا      يطلـب  - ٥  

أعاله، ومرة أخـرى   ١ يوما من تاريخ بدء نفاذ الفقرة ٩٠بعد انقضاء 
ـــ  مــم يومــا، بنــاء علــى مالحظــات مــوظفي األ  ١٨٠ قبــل هنايــة فتــرة الـ

املتحدة يف العراق، وعلى مشاورات ُتـجرى مع حكومة العراق، بشـأن  
إذا كان العراق قد كفل التوزيع املنصـف لألدويـة واللـوازم الصـحية      ما

واملواد الغذائيـة واملـواد واإلمـدادات الالزمـة لتلبيـة االحتياجـات املدنيـة        
ــرة    ــام الفقـ ــا ألحكـ ـــمولة وفقـ ــية، املـ ــرار   ٨ األساسـ ــن القـ  ٩٨٦(أ) مـ

ــة    ١٩٩٥( ـــه عــن كفاي ـــّن ل ـــه أي مالحظــات تع )، وأن يضمـــِّن تقريري
العائدات لتلبية احتياجـات العـراق اإلنسـانية، وعـن قـدرة العـراق علـى        
تصدير كميات من النفط واملنتجات النفطية تكفي لتـوفري املبلـغ املشـار    

  )؛١٩٩٨( ١١٥٣من القرار  ٢  إليـه يف الفقرة
ــرا إىل  إىل األمــني ا يطلــب أيضــا  - ٦   لعــام أن يقــدم تقري

اجمللس إذا تعـذر على العراق تصدير النفط واملنتجات النفطية بكميـات  
أعاله، وأن يقدم، بعد  ٢ تكفي لتوفري كامل املبلغ املشار إليه يف الفقرة

التشـــاور مـــع وكـــاالت األمـــم املتحـــدة ذات الصـــلة ومـــع الســـلطات   
توافرها، على حنو يتماشى العراقية، توصيات بشأن إنفاق املبالغ املتوقع 

) ومـع  ١٩٩٨( ١١٥٣مـن القـرار    ٢ مع األولويـات احملـددة يف الفقـرة   
  )؛١٩٩٨( ١١٧٥من القرار  ٥  خطة التوزيع املشار إليها يف الفقرة

ـــرر  - ٧   ــرة  يقـ  ١٢١٠مـــن القـــرار   ٣ أن تســــري الفقـ
 ١ يومـا اجلديـدة املشـار إليهـا يف الفقـرة      ١٨٠ ) على فتـرة الـــ  ١٩٩٨(

  أعاله؛
 ٣ و ٢ و ١ أن يســتمر نفــاذ الفقــرات  يقــرر أيضــا  - ٨  

) وأن تسري هذه الفقـرات علـى فتـرة    ١٩٩٨( ١١٧٥من القرار  ٤ و
  أعاله؛ ١  يوما اجلديدة املشار إليها يف الفقرة ١٨٠  الــ

إىل األمـني العـام أن يـوايف اجمللـس يف موعـد       يطلـب  - ٩  
ــاير  ١٥يتجـــاوز  ال ــانون الثاين/ينـ ــاور٢٠٠٠كـ ــة  ، بالتشـ مـــع حكومـ

العراق، بقائمة تفصيلية لقطع الغيار واملعدات الالزمة للغـرض املـبني يف   
  )؛١٩٩٨( ١١٧٥من القرار  ١  الفقرة
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إىل جلنة جملس األمن املنشأة مبوجـب القـرار    يطلـب  - ١٠  
) أن تقدم إىل اجمللس، بالتنسيق الوثيـق مـع األمـني العـام     ١٩٩٠( ٦٦١

أعاله، ومرة أخرى قبـل   ١ اذ الفقرةيوما على بدء نف ٩٠وبعد انقضاء 
يوما، تقريرا عن تنفيذ الترتـيـبات املنصـوص عليهـا    ١٨٠ انتهاء فترة الــ
  )؛١٩٩٥( ٩٨٦من القرار  ١٠  و ٩  و ٨ و ٦ و ٢ و ١ يف الفقرات
سيما حكومة العراق، علـى   مجيع الدول، وال حيـث  - ١١  

  ار؛أن تبذل كامل التعاون يف التنفيذ الفعال هلذا القر
ــدول أن تواصــل التعــاون يف تقــدمي    يناشـــد  - ١٢   ــع ال مجي

ــراخيص التصــدير علــى وجـــه     الطلبــات يف الوقــت املناســب وإصــدار ت
السرعة، وتسهيل نقل اإلمدادات اإلنسانية اليت تأذن هبا اللجنـة املنشـأة   

)، وأن تــــتخذ مجيـــع التـــدابري املالئمـــة  ١٩٩٠( ٦٦١مبوجـــب القـــرار 
ــار اختصا  ــا   األخــرى يف إط ــن    صــها لضــمان وصــول م ــاجال م ــزم ع يل

  اإلمدادات اإلنسانية إىل الشعب العراقي بأقصى سرعة ممكنة؛
ضـــرورة مواصـــلة ضـــمان االحتـــرام ألمـــن   يؤكــــد  - ١٣  

وسالمة مجيع األشخاص املشاركني بصفة مباشرة يف تنفيذ هـذا القـرار   
  العراق؛  يف

، أن يـبقـــي هــذه الترتـيـــبات قيــد االســتعراض  يقـــرر  - ١٤  
 ٢ فيهـا علــى وجــه اخلصــوص الترتيبـات املنصــوص عليهـا يف الفقــرة     مبـا 

ــاع،       ــراق دون انقط ــانية إىل الع ــدادات اإلنس ــدفق اإلم ــة ت ــاله، لكفال أع
تصميمه على العمل دون تأخري على تناول توصيات تقريـر  ويعرب عن 

وغريهـا يف العـراق يف    استعراض املسائل اإلنسانيةالفريق املنشأ من أجل 
  آخر شامل؛قرار 

  إبقاء هذه املسألة قيد نظره. يقـرر  - ١٥  
  

 ١٩٩٩كـانون األول/ديسـمرب    ١٧املقـرر املـؤرخ     
  )١٩٩٩( ١٢٨٤): القرار ٤٠٨٤(اجللسة 

 كـــانون األول/ ١٧، املعقـــودة يف ٤٠٨٤يف اجللســـة   
التوصـل إليـه   كـان قـد مت   وفقا للتفـاهم الـذي    ١٩٩٩ديسمرب 

الرئيس (اململكة املتحـدة)،  دعـا لس السابقة، اجمليف مشاورات 
بعــد إقــرار جــدول األعمــال ومبوافقــة اجمللــس، ممثــل الكويــت، 

دون أن يكـون لـه   ة بـ ملشـاركة يف املناقشـ  إىل ابناء علـى طلبـه،   
التصويت. مث وجه الـرئيس انتبـاه اجمللـس إىل مشـروع     يف ق احل

  .)٢٠٠(قرار مقدم من اململكة املتحدة
__________ 

)٢٠٠(  S/1999/1232.  

ؤيــد بالكامــل وتكلــم ممثــل الكويــت فقــال إن بلــده ي    
ــاء مــن   ١٤ و ١٣ جــاء يف الفقــرتني مــا ــواردتني يف اجلــزء ب ال

ــزين    ــية األســـرى واحملتجـ ــا قضـ ــرار اللـــتني تناولتـ مشـــروع القـ
الكويتيني ورعايـا الـدول الثالثـة يف سـجون العـراق. وأكـد أن       
حكومــة العــراق اســتغلت انشــغال جملــس األمــن بقضــايا نــزع  

مها أساليب املماطلة السالح ومعاناة الشعب العراقي باستخدا
نـها.  موعدم التعاون مع اللجنة الثالثيـة واللجنـة الفنيـة املنبثقـة     

الكويت أمهيـة كـربى ملسـألة اسـتعادة املمتلكـات       تويلثانيا، و
الكويتيــة الــيت ســرقها النظــام العراقــي أثنــاء احتاللــه للكويــت.  

امـتالك العـراق ألسـلحة الـدمار الشـامل شـواغل       يزيــد   ،وثالثا
الشــكوك واملخــاوف يف الكويــت تعتريهــا لكويــت ألن وقلــق ا

أن نوايا العراق غري سلمية وألن العراق مل يكشـف عمـا لديـه    
األســـلحة علـــى تلـــك آثـــار ومـــن خمزونـــات هـــذه األســـلحة. 

شـــعوب املنطقـــة تزيـــد مـــن املخـــاطر الـــيت تواجههـــا املنطقـــة   
الكويـت متامـا   ، تؤيـد وتشكل هتديدا لألمن واالستقرار. رابعا

اء يف اجلـــزء جـــيم مـــن مشـــروع القـــرار بشـــأن احلالـــة جـــ مـــا
ــراق. خامســا  ـــ ،اإلنســانية يف الع أمل الكويــت أن تســتجيب  ت

حكومة العراق ملشروع القرار وأن تتعـاون مـع األمـم املتحـدة     
ض لتنفيذه. وأكـد أن عـدم تنفيـذ مشـروع القـرار سـوف يقـوِّ       

  .)٢٠١(االستقرار والسالم يف املنطقة بأكملها
ن حالــة اجلمــود الـــيت   إحتــاد الروســي   ممثــل اال وقــال    

اعتـــرت عمـــل اجمللـــس بشـــأن العـــراق ملـــدة عـــام ُتـــالم علـــى  
استخدام الواليات املتحدة واململكة املتحدة القـوة ضـد بغـداد    

االحتـاد الروسـي والعديـد مـن     عـرض  متجاوزتني اجمللس. وقـد  
أعضاء األمـم املتحـدة، حينـذاك، تقيـيمهم املسـتند إىل املبـادئ       

القانوين، ودعوا إىل اتباع هنـج جديـد متامـا     اء غريلذلك اإلجر
جتاه املسألة العراقية يقوم على االلتزام الصـارم بـالقرارات الـيت    
اختذها اجمللس ومبيثاق األمم املتحدة. وذكر املمثل أن الفرصـة  

__________ 

)٢٠١(  S/PV.4084 و Corr.1 ٤إىل  ٢، الصفحات.  
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النــهج الشــامل يف أعقــاب العمــل الــذي  ذلــك إلعــداد  حتـــلو
أمـورمي   ن.  سيلسـو ل. ه األفرقة الثالثة بقيـادة السـفري  ـقامت ب

ــة.    ــة بعنايـ ــة مدروسـ ــيات واقعيـ ــدم إىل اجمللـــس توصـ الـــذي قـ
وأضاف أن بلده دعا إىل اعتماد مشروع قرار من شـأنه إقـرار   
ــن أرادوا العمــل       ــها م ــادرة عرقل ــد أن املب ــك التوصــيات. بي تل

ــة  ” ــة القدميـ ــق الطريقـ ــبء    “وفـ ــتغالل عـ ــتمرار يف اسـ واالسـ
يـة حتقيـق مـآرهبم اخلاصـة،     اجلزاءات املفروضة علـى العـراق بغ  

بعـد   متجاوزين نطاق قرارات األمم املتحـدة بشـأن تسـوية مـا    
آخـر ورد  قال إن هناك معيارا هاما األزمة يف منطقة اخلليج. و

يف التوصيات هو ضرورة أن يقبل العراق القراَر املتعلـق بنظـام   
الرصـــد اجلديـــد ألنـــه، بـــدون تعاونـــه، ســـتظل أي خطـــط       

أن هنــاك لــى ورق. وذكــر املمثــل  ر عـومشــروعات جمــرد حبــ 
بعد مناقشات مطولة، على إنشاء هيئـة جديـدة للرصـد    اتفاقا، 

تقوم، على عكس اللجنة اخلاصة السابقة، على أساس املبـادئ  
الــواردة يف ميثــاق األمــم املتحــدة وتعتمــد علــى أســاليب عمــل 
مجاعية وتكـون مسـؤولة أمـام جملـس األمـن. وأضـاف أنـه قـد         

اء حتسـينات جذريـة يف الربنـامج اإلنسـاين     اتفق أيضا على إجر
تعليق اجلزاءات، وأُعـدت تـدابري   متدة حىت للعراق يف الفترة امل

اإلسـراع يف إجيـاد حلـول للمشـاكل املتصـلة      مـن أجـل   إضافية 
ــة. و   ــاملفقودين واملمتلكــات الكويتي ــال إن ب ــرار  ق مشــروع الق

ما مبـه زال، يف الوقـت ذاتــه،    مـا الذي قدمته اململكة املتحـدة  
ســيما املعــايري الالزمــة لتعليــق  بشــأن مســائل بالغــة األمهيــة، ال

ــزاءات. و ــن  اجلـ ـــذَّر مـ ــأن   حـ ــة بشـ ــياغة املبهمـ ــك أن الصـ ذلـ
املوضــوع يف مشــروع القــرار تتــيح ألعضــاء معيــنني يف اجمللــس 
فرصــة تفســري الــنص بطريقــة تقتضــي عمليــا أن يكمــل العــراق 

ن مث تأجيـل  ، ومـ تقريبـا  مهام نزع السـالح األساسـية بالكامـل   
احلجـة. بيـد أن   تلـك  هناية بالتـذرع ب  ال تعليق العقوبات إىل ما

التطبيـــق الصـــارم لقـــرارات اجمللـــس الســـابقة يقتضـــي رفـــَع       
زع ـاجلزاءات بشكل هنائي عند إكمـال هـذه املهـام املتعلقـة بنـ     

تعليق اجلزاءات فيكفي لـذلك أن ُيالحـظ إحـراز     السالح، أما

تبقيـة. وأكـد املمثـل أيضـا أنـه      تقدم يف جماالت نزع السالح امل
من املقبول أن ينص مشروع القرار علـى ضـرورة تعـاون    يس ل

العراق الكامل مع هيئة الرصـد اجلديـدة. وكـرر جمـددا القـول      
خطرية للغايـة، فبحجـة االفتقـار     “التعاون الكامل”بأن عبارة 

إىل التعاون الكامل من جانب العـراق تسـببت اللجنـة اخلاصـة     
ــابقة يف  ـــام قالســ ــدة،   يــ ــة املتحــ ــدة واململكــ ــات املتحــ الواليــ

متجـــاوزتني اجمللـــس، بتوجيـــه ضـــربات واســـعة النطـــاق ضـــد 
العراق يف كانون األول/ديسمرب من العام السابق. وبنـاء علـى   

أســاس هلــا املتعلقــة بالتعــاون     ذلــك، أُقصــيت احلجــة الــيت ال   
مفـاده  بعـد ذلـك   الكامل. وأضاف املمثـل أن توضـيحا أُدخـل    

بشــأن مهــام نــزع الســالح املتبقيــة، ولــيس االنتــهاء   أن التقــدم
سيشـكل أساسـا لتقيـيم الشـروط الالزمـة لتعليـق       تقريبـا،  منها 

اجلزاءات. وُحددت بشكل أكثر وضوحا اإلشارةُ إىل الفصـل  
تتوافر أية أسباب قانونية الختاذ إجـراءات مـن    السابع حبيث ال

مــع يتعــارض  جانــب واحــد الســتخدام القــوة ضــد العــراق مبــا
املواقف املتخذة يف اجمللس. لكن املمثل شدد على أن مشروع 

ه أوجـه قصـور مل ُيحـذف مجيعهـا وأن هنـاك      ـتزال بـ  القرار ال
إنشـاء  بيرخص أبدا  اجمللس ملقال إن بعض املخاطر الكامنة. و

ــاطق حلظــر الطــريان، ومل   ــدا باالضــطالع بأنشــطة    من ــأذن أب ي
ـــختري ــة. وأكــد أ   ـب ــه إذا أراد اجمللــس  ية ضــد احلكومــة العراقي ن

التمــاس ُنُهــج جديــدة حيــال إرســاء تســوية طويلــة األجــل يف    
بـد مـن إهنـاء مثـل تلـك التـدابري االنفراديـة         منطقة اخلليج، فـال 

ــري ــي ال  غـ ــاد الروسـ ــة. واالحتـ ــل   القانونيـ ــه، يف ظـ تلـــك ميكنـ
يعرقـل اعتمـاده.    الظروف، أن يؤيد مشروع القرار إال أنه لـن 

لده عـن عرقلـة اعتمـاد مشـروع القـرار      أن امتناع بحـذَّر من و
فسر على أنه إشارة إىل أن االحتـاد الروسـي جمـرب    ُيينبغي أن  ال

ــة   ــاراة احملــــاوالت الراميــ ــرار  إىل علــــى جمــ فــــرض تنفيــــذ القــ
  .)٢٠٢(باإلكراه

__________ 

  .٧إىل  ٤املرجع نفسه، الصفحات   )٢٠٢(
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يـدمج بالقـدر    الوقال ممثل ماليزيا إن مشروع القـرار    
كـايف،  بالقدر اليس شامال الكايف الشواغل اليت أُعرب عنها ول

اهلامـة املتمثلـة يف الطرائـق املاليـة.     ائل أنه أسقط املسفضال عن 
وكرر اإلعـراب عـن رأي مفـاده أن اعتمـاد هنـج توافـق اآلراء       
سيسهم إىل حد بعيد يف جناح تلـك العمليـة. وأكـد أن القـرار     

يتعلـــق بشـــروط تعليـــق اجلـــزاءات،  يتســـم بالوضـــوح فيمـــا ال
ددين لرفــع اجلــزاءات  يرســي مقياســا أو إطــارا زمنيــا حمــ     وال

بصورة هنائيـة. وأكـد أيضـا أن ماليزيـا تـرى أنـه مـن املعقـول،         
املقيــاس أو اإلطــار الــزمين، أن ذلــك يف ظــل عــدم تــوافر مثــل  

يكون هناك عنصر من اليقني والتنبؤ يف عمليات جتديـد تعليـق   
اجلــزاءات بنــاء علــى التقــارير اإلجيابيــة الــيت تقــدمها اللجنــة        

هنايـة يشـكل    ال سـتمرار اجلـزاءات إىل مـا   أن اى أراجلديدة. و
ــاه   ــا مسـ ــهاكا ملـ ــدها   ”انتـ ــا ومقاصـ ــدة ذاهتـ ــم املتحـ روح األمـ
آلراء بشــأن يف اهنــاك توافقــا قــال إن . و“املكرســة يف ميثاقهــا

ــد للرصــد والتحقــق      ــودة إىل نظــام جدي احلاجــة املاســة إىل الع
أي نظام معزز ينبغـي أن يأخـذ يف   ولكن والتفتيش يف العراق، 

بان كرامة العراق كدولة مستقلة ذات سـيادة فضـال عـن    احلس
قـــال إنــــه و احلساســيات الدينيـــة والثقافيـــة للشــعب العراقـــي.  

يـــزال حيتـــوي علـــى  ألن مشـــروع القـــرار اليأســـف كـــذلك 
ــد إال   ــن تفي ــدنيني    ضــوابط متشــددة ل ــى امل ــأثري ســلبا عل يف الت

ــل جمــددا أن مشــروع      ــه، أكــد املمث ــام كلمت ــاء. ويف خت األبري
ار يفتقـر إىل التـوازن املطلـوب، وأن االعتبـارات السياسـية      القر
اإلنسانية هي اليت توجهه، وأنه يهدف إىل إبقـاء العـراق يف    ال

عزلة متواصلة. وأضاف كذلك أن لغـة مشـروع القـرار تتسـم     
ــرّ    ــو معـ ــذلك فهـ ــة، ولـ ــه اهلامـ ــالغموض يف بعـــض أجزائـ ض بـ

ألمــر الــذي للتفســري املنفــرد و/أو اختــاذ قــرار منفــرد لتنفيــذه، ا 
بعضـا مـن    يتضـمن إال  الجيب حتاشيه. وذكر أخـريا أن الـنص   

األسـباب، ذكـر املمثـل    تلـك  توصيات أفرقة السفري أمورمي. ول
  .)٢٠٣(أن ماليزيا ليس بوسعها تأييد مشروع القرار

__________ 

  .٩إىل  ٧املرجع نفسه، الصفحات   )٢٠٣(

وقال ممثـل الصـني إن وفـد بلـده يـرى أنـه عنـد وضـع           
ــدة شــاملة   ــل   بشـــأن سياســات جدي ــى األق ــاك عل ــراق، هن الع

مـن خـالل قـرار شـامل     معاجلتها تعني تـث مسائل جوهرية ثال
قابــل للتنفيــذ، وهــي: احلاجــة إىل إنشــاء جلنــة تفتــيش جديــدة؛ 

زع سـالح العـراق   ـوضرورة حتديـد املسـائل املتبقيـة املتعلقـة بنـ     
علــى حنــو واضــح ودقيــق وحلــها تــدرجييا وبفعاليــة؛ واحلاجــة    

للشــعب العراقــي. املاســة إىل ختفيــف املعانــاة اإلنســانية اهلائلــة  
ــه بدرجــة      ذكــر و ــر مشــكوك في ــرار أم ــذ مشــروع الق أن تنفي

كــبرية. وأكــد جمــددا أن العــراق ملــزم بتنفيــذ قــرارات جملــس    
أن اجمللـس ملـزم كـذلك بتنفيـذ قراراتـه       األمن ذات الصلة، إال

بأمانــة وبــإجراء تقيــيم موضــوعي للتنفيــذ مــن جانــب العــراق    
تدرجييا أو تعليقها على  وبالقيام بناء على ذلك برفع اجلزاءات

األقــل. ولــذلك، تــرى الصــني أنــه ينبغــي أن يتضــمن مشــروع  
ــق        ــالح بتعليـ ــزع السـ ــى نـ ــيش علـ ــادة التفتـ ــط إعـ ــرار ربـ القـ
ــا      ــق اجلــزاءات تلقائي ــد تعلي ــرح أن جيــري متدي اجلــزاءات. واقت

تقـارير إجيابيـة إىل اجمللـس عـن     تقـدم  اللجنة اجلديـدة  دامت  ما
بشـــأن معاجلـــة املهـــام الرئيســـية  اســـتمرار العـــراق يف التعـــاون

يف ظـل عـدم التوصـل إىل توافـق يف اآلراء،     قـال إنــه   املتبقيـة. و 
طـرح مشـروع قـرار للتصـويت علـى حسـم قضـية        يسـاعد   لن

العراق اليت استمرت لفترة طويلة، وسوف متتنع الصني لـذلك  
عن التصويت. وختاما، قال املمثل إنـه مـن الواضـح للغايـة أن     

ميكن أن حيل حمـل دور   و أي وسيلة أخرى الاستخدام القوة أ
جملس األمن يف صون السـلم واألمـن الـدوليني. والحـظ أيضـا      

ــاطق حظــر الطــريان  ”أن  ــراق مل “من ــس    يف الع ــا اجملل ــأذن هب ي
يوافق عليها على اإلطالق، وأن األعضاء املعنيني علـيهم أن   أو

  .)٢٠٤(األعمال فوراتلك يوقفوا 
لقــرار ينطــوي علــى ممثــل فرنســا أن مشــروع اوذكــر   

أمـــرين يـــدعوان لألســـف مهـــا: رفـــض كســـر عزلـــة الشـــعب  
__________ 

  .١٣إىل  ١١املرجع نفسه، الصفحات   )٢٠٤(
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يتصـل بـذلك رفـض اسـتئناف الطـريان املـدين؛        العراقي، وفيما
وعـدم وجــود اسـتثناء حقيقــي مــن اجلـزاءات للقيــام باألنشــطة    
الدينية مثل احلج والعمرة ألن كل شـيء يبقـى خاضـعا للجنـة     

ــنقض مــن جانــب    ــدورها لل ــيت ختضــع ب ــد.  اجلــزاءات ال أي بل
ــل أيضــا أن مشــروع القــرار ينطــوي علــى عنصــر      وأكــد املمث
مبهم ينبغي تبديـد غموضـه يتمثـل يف أن تفاصـيل اآلليـة املاليـة       

ــودة املفتشــني       مل ــول ع ــراق قب ــد طُلــب إىل الع ــد. فق حتــدد بع
أن يعرف الترتيبات اليت ستتخذ يف الفترة التالية للتعليـق.   دون
سـتند  يف املسـتقبل علـى أن ي  يف عملـها   فرنساسُتصـّر ذلك، لو

ه خطيـا يف هنايـة   ـىل االقتراح املعقول الـذي تقـدمت بـ   إالرصد 
تعليـق القـرار   أيضـا  . ومـن الضـروري   ١٩٩٩شهر متوز/يوليـه  

ــة  ١٩٩٥( ٩٨٦ ــة تســـمح حبريـ ) والتوصـــل إىل طرائـــق خمتلفـ
التجارة وحرية األنشطة املدنية مع االحتفاظ باحلظر املفـروض  

 االســتخدامات املزدوجــة. لكــن  اتعلــى األســلحة والســلع ذ 
ر مشـاكل  ـأكد أن معايري تعليـق اجلـزاءات مث رفعهـا تثيـ    املمثل 

من مشروع القرار تعين أنـه مبجـرد    ٧ تتصل بالتفسري. فالفقرة
ــع اجلــزاءات      ــامج العمــل ســيكون باإلمكــان رف اســتكمال برن
متاما. والتعليق، وهو تدبري جزئي ومؤقت، يتماشـى مـع روح   

ــرة ــن ٢١ الفقـ ــرار  مـ ــق  ١٩٩١( ٦٨٧القـ ــي أن ُيطبـ )، وينبغـ
أن ُيعطــل  ال ،مبجـرد اإلبــالغ بـإحراز تقــدم يف تنفيـذ الربنــامج   

انتظارا الستكمال برنـامج العمـل. واسترسـل املمثـل قـائال إن      
مـن مشـروع القـرار،     ٣٤ ، وفقـا للفقـرة  جيـب  مثل هذا التقدم

أن يكون معيـار التعـاون. والتعـاون يف حـد ذاتـه هـو، حسـب        
، معيــار التعليــق. وتفســري الــنص بشــكل خمتلــف      ٣٣ ةالفقــر

مؤكد. وأشار املمثـل إىل أن   سيجعل تعليق اجلزاءات أمرا غري
وفد بلـده يـرى أن الـنص حيتـاج إىل توضـيح، وشـدد علـى أن        

يزال ناقصا بناء على ذلك، وقـال إن فرنسـا    مشروع القرار ال
  .)٢٠٥(ستمتنع عن التصويت هلذا السبب

__________ 

  .١٨إىل  ١٦لصفحات املرجع نفسه، ا  )٢٠٥(

آخرين إنشاء جلنـة األمـم املتحـدة    وأيد عدة متكلمني   
للرصــد والتحقــق والتفتــيش، ودعــوة العــراق إىل التعــاون مــع    
األمــم املتحــدة حــىت يتســىن تعليــق اجلــزاءات ومــن مث رفعهــا.    
وأعرب عدد مـن املـتكلمني عـن أسـفهم ألن اجمللـس فشـل يف       

  .)٢٠٦(آلراءيف اوضع مشروع قرار يعكس توافقا 
القـرار للتصـويت    ويف اجللسة نفسها، طُـرح مشـروع    

ــة   ــد بأغلبيـ ــل ال  ١١واعُتمـ ــوتا مقابـ ــيء صـ ــع  ،شـ ــاع مـ امتنـ
ــا) و أعضــاء (االحتــاد الروســي  ٤ عــن  الصــني وفرنســا وماليزي

ــويت ــفه  ،التصـــــــ ــرار بوصـــــــ ، )٢٠٧()١٩٩٩( ١٢٨٤القـــــــ
  نصه:  يلي  ما  ويف

  ،إن جملس األمن  
إىل قراراته السـابقة ذات الصـلة، مبـا فيهـا القـرارات       إذ يشيـر  

ــؤرخ ) ا١٩٩٠( ٦٦١ ) ١٩٩١( ٦٨٧ ، و١٩٩٠آب/أغســطس  ٦مل
ــؤرخ  ــان/أبريل  ٣املـــــــ ــؤرخ ١٩٩١( ٦٩٩ ، و١٩٩١نيســـــــ ) املـــــــ

آب/  ١٥) املـــــــؤرخ ١٩٩١( ٧٠٧ ، و١٩٩١حزيران/يونيـــــــه  ١٧
ــؤرخ ١٩٩١( ٧١٥ ، و١٩٩١أغســـــطس  ــرين األول/  ١١) املـــ تشـــ

، ١٩٩٥نيسـان/أبريل   ١٤) املـؤرخ  ١٩٩٥( ٩٨٦ ، و١٩٩١أكتوبر 
 ١١٥٣ ، و١٩٩٦آذار/مـــــــارس   ٢٧) املـــــــؤرخ  ١٩٩٦( ١٠٥١ و
) ١٩٩٨( ١١٧٥ ، و١٩٩٨شـــــــباط/فرباير  ٢٠) املـــــــؤرخ ١٩٩٨(

ــه  ١٩املــــــؤرخ  ) املــــــؤرخ ١٩٩٩( ١٢٤٢ ، و١٩٩٨حزيران/يونيــــ
ــايو  ٢١ ــؤرخ ١٩٩٩( ١٢٦٦ ، و١٩٩٩أيار/مـــــ ــرين  ٤) املـــــ تشـــــ

  ،١٩٩٩األول/أكتوبر 
) علـى  ١٩٩١( ٧١٥إىل موافقة اجمللـس يف قـراره    وإذ يشيـر  

لتحقــق املســتمرين مســتقبال، الــيت قــدمها األمــني العــام خطـط الرصــد وا 
 ١٣ و ١٠ واملدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، عمـال بـالفقرتني  

  )،١٩٩١( ٦٨٧من القرار 
__________ 

 ١٠(غـابون)؛ والصـفحتان    ١٠ و ٩املرجع نفسه، الصفحتان   )٢٠٦(
ــفحات   ١١ و ــتني)؛ والصــ ــل)؛  ١٥إىل  ١٣(األرجنــ (الربازيــ

ــفحتان ــفحتان   ١٦ و ١٥ والصــ ــا)؛ والصــ  ٢٤ و ٢٣(غامبيــ
(ســلوفينيا)؛ والصــفحات  ٢٥ و ٢٤(البحــرين)؛ والصــفحتان 

  ).(ناميبيا ٢٧(كندا)؛ والصفحة  ٢٧إىل  ٢٥
.، Corr.1 و S/PV.4084لالطـالع علـى نتيجــة التصـويت، انظــر      )٢٠٧(

  .١٩الصفحة 
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بتقارير األفرقة الثالثة املعنيـة بـالعراق، وقـد درس     وإذ يرحب  
  دراسة شاملة تلك التقارير والتوصيات الواردة فيها،

ــل      دوإذ يشـــد   ــذ الكام ــة وجــود هنــج شــامل للتنفي ــى أمهي عل
ــال       ــالعراق، وضــرورة امتث ــن ذات الصــلة ب ــرارات جملــس األم ــع ق جلمي

  العراق هلذه القرارات،
إىل هدف إنشاء منطقة يف الشـرق األوسـط خاليـة     وإذ يشيـر  

من أسلحة الدمار الشامل ومجيع قذائف إيصاهلا، وهـدف فـرض حظـر    
 ١٤ ة علـى النحـو املشـار إليــه يف الفقـرة     شامل على األسلحة الكيميائيـ 

  )،١٩٩١( ٦٨٧من القرار 
بسبب احلالة اإلنسانية يف العـراق، وعزمـا    وإذ يساوره القلق  

  منـه على حتسيـن تلك احلالة،
يقم بشكل كامل حـىت   إىل أن العراق مل وإذ يشيـر مع القلق  

فــاهتم، مـــمن اآلن بإعــادة مجيــع الكويتيـــني ورعايــا البلــدان الثالثــة، أو ر
أو بعــد ذلــك  ١٩٩٠آب/أغســطس  ٢كــانوا موجــودين يف العــراق يف 

) املـؤرخ  ١٩٩١( ٦٨٦(ج) مـن القـرار    ٢ إىل أوطاهنم، عمال بـالفقرة 
  )،١٩٩١( ٦٨٧من القرار  ٣٠  والفقرة ١٩٩١آذار/مارس  ٢

ــه   وإذ يشـــري   ) ١٩٩١( ٦٨٦إىل أن اجمللـــس طلـــب يف قراريـ
ميكــن مجيــع املمتلكــات  رع مــا) أن يعيــد العــراق بأســ١٩٩١( ٦٨٧ و

ــة الــيت اســتوىل عليهــا، وإذ يالحــظ بأســف أن العــراق مل    ميتثــل  الكويتي
  بالكامل حىت اآلن هلذا الطلب،

ـــم   ــال     وإذ يسلـّ بالتقــدم الــذي أحــرزه العــراق يف اجتــاه االمتث
)، ولكنــه يالحـظ أنــه نظـرا لعـدم تنفيـذ       ١٩٩١( ٦٨٧ألحكام القرار 

ذات الصـلة تنفيـذا كـامال، فــإن الظـروف الـيت       العراق لقرارات اجمللـس  
)، رفع أشـكال  ١٩٩١( ٦٨٧تسمح للمجلس أن يقـرر، عمال بالقرار 

  احلظر املشار إليها يف ذلك القرار، ليست متوفرة،
التزام مجيع الدول األعضاء بسيادة الكويـت   وإذ يكرر تأكيد  

  لسياسي،والعراق والدول اجملاورة وسالمتها اإلقليمية واستقالهلا ا
ــرف   ــم     وإذ يتصـ ــاق األمـ ــن ميثـ ــابع مـ ــل السـ مبوجـــب الفصـ

ــواردة يف منطــوق هــذا     ــار أن األحكــام ال املتحــدة، وإذ يأخــذ يف االعتب
القـــرار تتصـــل بـــالقرارات الســـابقة املتخـــذة مبوجـــب الفصـــل الســـابع   

  امليثاق،  من
  ألـف

أن ينشئ، كهيئة فرعية للمجلس، جلنة األمـم   يقـرر  - ١  
لتحقق والتفتـيش، الـيت حتـل حمـل اللجنـة اخلاصـة الـيت        املتحدة للرصد وا

  )؛١٩٩١( ٦٨٧(ب) من القرار  ٩  أنشئـت مبوجب الفقرة
ــا   - ٢   ـــرر أيضـ ــق    يقـ ــد والتحقـ ــة الرصـ ــطلع جلنـ أن تضـ

يتصـل   والتفتيش باملسؤوليات اليت عهد هبـا اجمللـس للجنـة اخلاصـة فيمـا     

 ١٠ و ٩ و ٨ بالتحقق من امتثـال العـراق اللتــزاماته مبوجـب الفقـرات     
) وغريه من القرارات ذات الصـلة، وأن تقـوم   ١٩٩١( ٦٨٧من القرار 

اللجنــة، حســب توصــية الفريــق املعــين بنـــزع الســالح ومســائل الرصــد  
ــزز        ــام مع ـــاء وتشــغيل نظ ــا ومســتقبال، بإنش ــق املســتمرين حالي والتحق
للرصــد والتحقــق املســتمرين، مــن شأنـــه تنفيــذ اخلطــة الــيت وافــق عليهــا 

) ومعاجلة مسائل نزع السالح املعلقـة،  ١٩٩١( ٧١٥ القرار اجمللس يف
وأن حتدد اللجنـة، حسـب االقتضـاء ووفقـا لواليتـها، مواقـع إضـافية يف        

  ؛العراق يشملها النظام املعزز للرصد والتحقق املستمرين
ــد    - ٣   ــن جديـ ــد مـ ــلة    يؤكـ ــه ذات الصـ ــام قراراتـ أحكـ

يف معاجلـة مسـألة امتثـال     يتعلق بدور الوكالة الدولية للطاقة الذرية فيما
) وغـــريه مـــن ١٩٩١( ٦٨٧مـــن القـــرار  ١٣ و ١٢ العـــراق للفقـــرتني
الصلة، ويطلب من املـدير العـام للوكالـة الدوليـة للطاقـة       القرارات ذات

الذريـة أن يواصــل القيــام بــذلك الـدور مبســاعدة جلنــة الرصــد والتحقــق   
  والتفتيش وبالتعاون معها؛

 ٦٩٩ )، و١٩٩١( ٦٨٧قراراتـه   يؤكد من جديد  - ٤  
 ١٠٥١ )، و١٩٩١( ٧١٥ )، و١٩٩١( ٧٠٧ )، و١٩٩١(
، ومجيـع  ١٩٩٨آذار/مارس  ٢) املؤرخ ١٩٩٨( ١١٥٤ )، و١٩٩٦(

الصلة اليت حتدد معايــري امتثـال    القرارات وبيانات رئيسـه األخرى ذات
العــراق، ويؤكــد أن التزامــات العــراق املشــار إليهــا يف تلــك القــرارات    

يتصـــل بالتعـــاون مـــع اللجنـــة اخلاصـــة والوصـــول إىل   والبيانـــات فيمـــا
يتعلق بلجنة الرصـد   املعلومات واحلصول عليها دون قيود ستسري فيما

والتحقــق والتفتــيش، ويقـــرر بشــكل خــاص أن يســمح العــراق ألفرقــة    
اللجنة بالوصول فورا ودون شـروط أو قيـود إىل أي مـن وكـل املنـاطق      

لنقل اليت تـود األفرقـة تفتيشـها    واملرافق واملعدات والسجالت ووسائل ا
ــن       ــم مـ ــؤولني وغريهـ ــع املسـ ــذلك إىل مجيـ ــة، وكـ ــة اللجنـ ــا لواليـ وفقـ
ــة     ـــود اللجن األشــخاص العــاملني حتــت ســلطة حكومــة العــراق الــذين ت

  مقابلتهم لكي تتمكن من الوفاء الكامل بواليتها؛
إىل األمــــني العــــام أن يقــــوم، يف غضــــون  يطلـــــب  - ٥  

قــرار، وبعــد التشــاور مــع اجمللــس ومبوافقتــه، يومــا مــن اختــاذ هــذا ال ٣٠
بتعــيني رئــيس تنفيــذي للجنــة الرصــد والتحقــق والتفتــيش يتولـــى املهــام  
املوكلــة إليـــه يف أقــرب وقــت ممكــن، وأن يعــني، بالتشــاور مــع الــرئيس  
التنفيذي وأعضاء اجمللس، خـرباء ذوي مـؤهالت مناسـبة يكونـون هيئـة      

الستعراض تنفيذ هذا القـرار وغـريه   مفوضني تابعة للجنة جتتمع بانتظام 
مـــن القـــرارات ذات الصـــلة وتســـدي املشـــورة والتوجيــــه الفنيــــني إىل  

يف ذلك املشورة والتوجيـه بشـأن القـرارات اهلامـة      الرئيس التنفيذي، مبا
يف جمــال السياســة العامــة وبالتقــارير الكتابيــة الــيت تقــدم إىل اجمللــس عــن 

  طريق األمني العام؛
 الرئيس التنفيذي للجنة الرصد والتحقـق  إىل يطلـب  - ٦  

ــون    ــس، يف غضـ ــدم إىل اجمللـ ــيش أن يقـ ـــينه،   ٤٥والتفتـ ــن تعيـ ــا مـ يومـ
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وبالتشاور مع األمـني العـام وعـن طريقـه، خطـة تنظيميـة للجنـة ليوافـق         
ــا        ــوظفني ومبادئه ــن امل ــا م ــها واحتياجاهت ــس، تتضــمن هيكل ــا اجملل عليه

لتدريب فيها، وتتضمن حسب التوجيهية اإلدارية، وإجراءات التعيني وا
ــد     ــائل الرصـ ـــزع الســـالح ومسـ ــيات الفريـــق املعـــين بنـ ــاء توصـ االقتضـ
والتحقق املستمرين حاليا ومستقبال، واالعتراف بشكل خاص باحلاجة 
ــدة، وإىل تعــيني     إىل وجــود هيكــل إداري تعــاوين فعــال للمنظمــة اجلدي
ــدنيني       ــوظفني م ــربون م ــبة يعت ــؤهالت وخــربات مناس ــوظفني ذوي م م

مـن ميثـاق األمـم املتحـدة، مـن أوسـع قاعـدة         ١٠٠ وليني وفقا للمادةد
يـراه الـرئيس ضـروريا املنظمـات الدوليـة       جغرافية ممكنة، تشمل وفقا ملا

  املعنية بتحديد األسلحة، وإىل توفري تدريب تقين وثقايف رفيع املستوى،
أن تضـــع كـــل مـــن جلنـــة الرصـــد والتحقـــق   يقــــرر  - ٧  

يوما  ٦٠يتجاوز  ولية للطاقة الذرية، يف موعد الوالتفتيش والوكالة الد
بعد بداية كل منهما العمل يف العـراق، برنـامج عمـل للوفـاء بواليتـهما      
يتضمن كال من تنفيذ النظام املعزز للرصـد والتحقـق املسـتمرين ومهـام     
نـزع السـالح الرئيسـية املتبقيــة الـيت ينبغـي للعـراق أن يكملـها مبوجـب         

 ٦٨٧ال ملتطلبــات نــزع الســالح الــواردة يف القــرار     التزاماتـــه باالمتثــ 
) وغريه من القرارات ذات الصـلة، الـيت متثـل املعيـار األساسـي      ١٩٩١(

المتثــال العــراق، وذلــك لكــي يوافــق عليــه اجمللــس، ويقــرر كــذلك أن    
يكــون املطلــوب مــن العــراق لغــرض تنفيــذ كــل مــن تلــك املهــام حمــددا  

  بوضوح ودقيقا؛
التنفيذي للجنة الرصـد والتحقـق    إىل الرئيس يطلب  - ٨  

والتفتيش واملـدير العـام للوكالـة الدوليـة للطاقـة الذريـة، أن يقومـا، مـع         
االستفادة حسب االقتضاء من خربة املنظمات الدولية األخرى، بإنشاء 
وحدة تـتوىل مسؤوليات الوحـدة املشـتركة املكونـة مـن اللجنـة اخلاصـة       

ليــة التصدير/االســترياد املعتمــدة مــن آ ١٦ واملــدير العــام مبوجــب الفقــرة
ــالقرار  ــذي أن   ١٩٩٦( ١٠٥١بـ ــرئيس التنفيـ ــا إىل الـ ــب أيضـ )، ويطلـ

ــوائم املــواد      يســتأنف، بالتشــاور مــع املــدير العــام، تنقــيح واســتكمال ق
  والتكنولوجيا اليت تنطبق عليها تلك اآلليـة؛

أن تتحمل حكومة العراق مجيع تكاليف جلنة  يقـرر  - ٩  
يتصـل   التفتيش والوكالـة الدوليـة للطاقـة الذريـة فيمـا     الرصد والتحقق و

ــرارات ذات الصـــلة        ــريه مـــن القـ ــذا القـــرار وغـ ــهما يف إطـــار هـ بعملـ
  بالعراق؛  املتعلقة

إىل الدول األعضاء أن تتعاون تعاونا كـامال   يطلـب  - ١٠  
مع جلنة الرصد والتحقـق والتفتـيش والوكالـة الدوليـة للطاقـة الذريـة يف       

  ا؛الوفاء بوالياهتم
ـــرر  - ١١   ــيش     يق ــق والتفت ــة الرصــد والتحق ــف جلن أن ختل

اللجنة اخلاصة يف مجيع أصوهلا ومسؤولياهتا وحمفوظاهتـا، وأن حتـل حمـل    
اللجنة اخلاصة يف االتفاقات القائمـة بـني اللجنـة اخلاصـة والعـراق وبـني       
األمــم املتحــدة والعــراق، ويؤكــد أن الــرئيس التنفيــذي، واملفوضــني،       

ــا  ــوظفني الع ــيش هلــم احلقــوق    وامل ــة الرصــد والتحقــق والتفت ملني يف جلن
  واالمتيازات والتسهيالت واحلصانات املمنوحة للجنة اخلاصة؛

إىل الرئيس التنفيذي للجنة الرصد والتحقـق   يطلـب  - ١٢  
والتفتيش أن يقدم إىل اجمللس، عـن طريـق األمـني العـام، وبعـد التشـاور       

أعمــال اللجنــة، يف انتظــار مــع املفوضــني، تقريــرا كــل ثالثــة أشــهر عــن 
أدنــاه، وأن يقــدم  ٣٣ تقــدمي التقريــرين األولــني املشــار إليهــا يف الفقــرة 

تقريرا فوريا مبجرد أن يدخل النظام املعزز للرصـد والتحقـق املسـتمرين    
  طور التشغيل الكامل يف العراق؛

  بـاء
ــاًء بتعهــده بتيســري    يكـــرر تأكيــد  - ١٣   ــزام العــراق، وف الت

 ٣٠ كويتيني ورعايا البلدان الثالثة املشـار إلـيهم يف الفقـرة   إعادة مجيع ال
) إىل أوطــاهنم، بإبــداء مجيــع أوجـــه التعــاون  ١٩٩١( ٦٨٧مــن القــرار 

ــة العــراق         ـــب حبكوم ــة، ويهي ــة الصــليب األمحــر الدولي ــع جلن ــالزم م ال
ــة املنشــأة     ــة التقني ــة الفرعي ــة واللجن ــة الثالثي اســتئناف التعــاون مــع اللجن

  يف هذا اجملال؛لتيسري العمل 
إىل األمني العـام أن يقـدم إىل اجمللـس تقريـرا      يطلـب  - ١٤  

يتعلق بإعادة أو عودة  كل أربعة أشهر عن امتثال العراق اللتزاماته فيما
ــا البلــدان الثالثــة، أو رفــاهتم، إىل أوطــاهنم، وأن     مجيــع الكــويتيني ورعاي

يف  ويتيـة، مبـا  يقدم كل ستة أشهر تقريرا عن إعادة مجيع املمتلكـات الك 
ذلــك احملفوظــات، الــيت اســتوىل عليهــا العــراق، وأن يعــني منســقا رفيــع   

  املستوى هلذه املسائل؛
  جيم

ـــأذن  - ١٥   ــدول، بغــض النظــر عــن أحكــام الفقــرات     ي لل
ــرار   ٤ (ب)، و ٣ (أ)، و ٣ ــن القــــ ــرارات ١٩٩٠( ٦٦١مــــ ) والقــــ

ــة ذات ــنفط     الالحقـ ــن الـ ــة مـ ــترياد أي كميـ ــمح باسـ ــأن تسـ ــلة، بـ الصـ
نتجات النفطيـة الـيت منشـؤها العـراق، مبـا يف ذلـك املعـامالت املاليـة         وامل

وغريهــا مــن املعــامالت الرئيســية الــيت هلــا صــلة مباشــرة بــذلك حســب   
ــا ــرتني     م ـــينة يف الفق ــراض والشــروط املب (ب)  ١ (أ) و ١تقتضــيه األغ

  ) والقرارات ذات الصلة؛١٩٩٥( ٩٨٦واألحكام الالحقة من القرار 
ذا السـياق عزمــه علـى اختـاذ املزيـد مـن       يف هـ  يؤكد  - ١٦  

اإلجراءات، مبا يف ذلك السماح باستخدام طرق تصدير إضـافية للـنفط   
واملنتجات النفطية، بشـروط مناسـبة تتمشـى مـن أي ناحيـة أخـرى مـع        

  ) والقرارات ذات الصلة؛١٩٩٥( ٩٨٦أغراض وأحكام القرار 
رار إىل جلنة جملس األمـن املنشـأة مبوجـب القـ     يوعـز  - ١٧  

) بــأن توافــق، اســتنادا إىل مقترحــات مــن األمــني العــام،  ١٩٩٠( ٦٦١
فيها املواد الغذائيـة، واللـوازم الصـيدالنية     على قوائم املواد اإلنسانية، مبا

ــة،      ــة األساســية أو العادي ــة والزراعي ــدات الطبي ــة، فضــال عــن املع والطبي
مـن   ٣ الفقـرة  واملواد التعليمية األساسية أو العادية، ويقـرر، بالرغم مـن 
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ــرار  ــرة١٩٩٠( ٦٦١القــ ــرار   ٢٠ ) والفقــ ــن القــ )، ١٩٩١( ٦٨٧مــ
تعرض اإلمدادات من هذه املواد على تلك اللجنـة للموافقـة عليهـا،     أال
)، وأن خيطـر  ١٩٩٦( ١٠٥١عدا املواد اخلاضـعة ألحكـام القـرار     فيما

(ب) مـن القـرار    ٨ (أ) و ٨هبا األمني العام ومتول وفقا ألحكام الفقرة 
ــة يف وقـــت   ١٩٩٥( ٩٨٦ ــام إبـــالغ اللجنـ )، ويطلـــب إىل األمـــني العـ

مناسـب جبميــع اإلخطــارات الــواردة مــن هــذا القبيــل واإلجــراءات الــيت  
  تتخذ حياهلا؛

 ٦٦١إىل اللجنـــة املنشـــأة مبوجـــب القـــرار  يطلــــب  - ١٨  
ــرارين   ١٩٩٠( ــام القـــ ــا ألحكـــ ــوم، وفقـــ )، ١٩٩٨( ١١٧٥) أن تقـــ
، بتعــيني ١٩٩٨ثــاين/نوفمرب تشــرين ال ٢٤) املــؤرخ ١٩٩٨( ١٢١٠ و

فريق من اخلـرباء، مـن بينـهم املفتشـون املسـتقلون الـذين يعينـهم األمـني         
)، ويقرر تكليف هـذا  ١٩٩٥( ٩٨٦من القرار  ٦ العام مبقتضى الفقرة

الفريـق باملوافقـة علـى وجـــه السـرعة علـى العقــود املتعلقـة بقطـع الغيــار        
ادراته مـــن الـــنفط واملعـــدات الالزمـــة لـــتمكني العـــراق مـــن زيـــادة صـــ 

واملنتجات النفطية، وذلك وفقا لقوائم قطع الغيار واملعدات الـيت تقرهـا   
تلك اللجنة بالنسبة لكل مشروع على حدة، ويطلـب إىل األمـني العـام    

  مواصلة اختاذ الالزم لرصد قطع الغيار واملعدات هذه داخل العراق؛
ــى    يشــجع  - ١٩   ــة عل ــدول األعضــاء واملنظمــات الدولي ال

مي املزيـد مـن املسـاعدة اإلنسـانية وعلـى تقـدمي املـواد املنشـورة ذات         تقد
  الطابع التعليمي للعراق؛

(ز) مــن   ٨ أن يعلِّـــق تنفيــذ أحكــام الفقــرة    يقـــرر  - ٢٠  
) لفترة مبدئية مدهتا ستة أشهر قابلـة لالسـتعراض   ١٩٩٥( ٩٨٦القرار 

  من تاريخ اختاذ هذا القرار؛
اختـاذ خطـوات لكـي يزيـد     إىل األمـني العـام    يطلـب  - ٢١  

) ١٩٩٥( ٩٨٦إىل أقصــى حــد مــن فعاليــة الترتيبــات املبينــة يف القــرار   
يف ذلـك الفوائـد اإلنسـانية الـيت تعـود علـى        والقرارات ذات الصـلة، مبـا  

سكان العراق يف مجيـع أحنـاء البلـد، معتمـدا يف ذلـك حسـب االقتضـاء        
نسـانية الدوليـة،   على مشورة األخصائيـني، مبن فيهم ممثلـو املنظمـات اإل  

ويطلب كذلك إىل األمني العام أن يواصل عنـد االقتضـاء تعزيـز عمليـة     
األمم املتحدة للمراقبـة يف العـراق، ضـمانا السـتخدام مجيـع اإلمـدادات       
الــواردة مبوجــب الربنــامج اإلنســاين لألغــراض املــأذون هبــا، وأن يوجـــه  

املنصـــف انتبـــاه اجمللـــس إىل أي ظـــروف حتـــول دون التوزيـــع الفعـــال و
تعوقـه وأن ُيـبقي اجمللس على علـم بـاخلطوات املتخـذة صـوب تنفيـذ       أو

  أحكام هذه الفقرة؛
إىل األمني العـام أن يقلـل إىل أدىن حـد     يطلب أيضا  - ٢٢  

)، ١٩٩٥( ٩٨٦تكلفــة أنشــطة األمــم املتحــدة املرتبطــة بتنفيــذ القــرار   
اســـبني فضـــال عـــن تكلفـــة مـــن يعيِّــــنهم مـــن املفتشـــني املســـتقلني واحمل  

  )؛١٩٩٥( ٩٨٦من القرار  ٧ و ٦  القانونيـني العامني، وفقا للفقرتني

ــذلك   - ٢٣   ــراق    يطلـــب كـ ــد العـ ــام تزويـ إىل األمـــني العـ
) ببيـان يـومي عـن مركـز     ١٩٩٠( ٦٦١واللجنة املنشأة مبوجب القرار 

  )؛١٩٩٥( ٩٨٦من القرار  ٧  حساب الضمان املنشأ مبوجب الفقرة
ام القيـام، رهنـا مبوافقـة جملـس     إىل األمني الع يطلـب  - ٢٤  

األمن، باختاذ الترتيبات الالزمة للسـماح باسـتخدام األمـوال املودعـة يف     
) لشــراء الســلع ١٩٩٥( ٩٨٦حســاب الضــمان املنشــأ مبوجــب القــرار 

املنتجـة حمليا والوفاء بالتكلفة احمللية لالحتياجات املدنيـة الضـرورية الـيت    
ــا ألحكــــام القــــرار   ) والقــــرارات ١٩٩٥( ٩٨٦جيــــري متويلــــها وفقــ

ــدمات    ذات ــة خـــ ــاء، تكلفـــ ــد االقتضـــ ــا يف ذلـــــك، عنـــ ــلة، مبـــ الصـــ
  والتدريب؛  التركيب

ـــز  - ٢٥   ــرار    يوعـ ــب القـ ــأة مبوجـ ــة املنشـ  ٦٦١إىل اللجنـ
) بالبـــت يف مجيــع الطلبــات املتعلقــة باالحتياجــات اإلنســانية      ١٩٩٠(

ام واالحتياجـات املدنيـة األساسـية يف غضـون فتــرة مـدهتا يومـان مـن أيــ       
العمــل مــن وقــت اســتالم هــذه الطلبــات مــن األمــني العــام، وكفالــة أن  
تــنص مجيــع رســائل املوافقــة واإلخطــارات الــيت تصــدرها اللجنــة علــى    
التسليم يف خالل زمـن حمـدد، وفقـا لطبيعـة املـواد الـيت سـيتم توريـدها،         
ويطلـــب إىل األمـــني العـــام أن خيطـــر اللجنـــة جبميـــع الطلبـــات املقدمـــة  

ملواد اإلنسانية املدرجة يف القائمة اليت تنطبق عليهـا آليـة   للحصول على ا
ــيت مت إقرارهــا مبوجــب القــرار        ١٠٥١رصــد الصــادرات/الواردات، ال

  )؛١٩٩٦(
ـــرر  - ٢٦   أن رحــالت الطــريان اخلاصــة بــأداء فريضــة      يق

تنقل بضـائع إىل داخـل العـراق أو إىل خارجـه معفـاة مـن        احلج واليت ال
)، ١٩٩٠( ٦٧٠) والقـرار  ١٩٩٠( ٦٦١ر مـن القـرا   ٣ أحكام الفقرة

ــرار      ــة املنشــأة مبوجــب الق ــار اللجن ) بكــل ١٩٩٠( ٦٦١بشــرط إخط
ــة يف الوقــت املناســب، ويطلــب إىل األمــني العــام اختــاذ الترتيبــات      رحل
ــة       ــاليف املعقولـ ــاء بالتكـ ــن، للوفـ ــس األمـ ــا جملـ ــق عليهـ ــة، ليوافـ الالزمـ

يف حســاب  الصــلة بتأديــة فريضــة احلــج مــن األمــوال املوجــودة       ذات
  )؛١٩٩٥( ٩٨٦الضمان املنشأ مبوجب القرار 

  حبكومة العراق القيام مبا يلـي: يهيــب  - ٢٧  
اختاذ مجيع اخلطوات لكفالة التوزيع اآلين واملنصـف    (أ)  

ــة وجتنــب أي      ــة، وإزال ــوازم الطبي ــع الســلع اإلنســانية، وخاصــة الل جلمي
  تأخريات يف مستودعاهتا؛

ــا   (ب)   ــال الحتياجـ ــدي الفعـ ــعيفة،  التصـ ــات الضـ ت الفئـ
فيها األطفال، والنساء احلوامل، واملعوقون، واملسنون، ومـن يعـانون    مبا

األمـــراض العقليـــة، ضـــمن فئـــات أخـــرى، وإتاحـــة مزيـــد مـــن احلريـــة  
لوكــاالت األمــم املتحــدة واملنظمــات اإلنســانية يف ســبيل الوصــول إىل    

تميـــيز يف ذلــك ال أي متيـــيز، مبــا مجيــع املنــاطق وقطاعــات الســكان دون
على أساس الدين أو اجلنسـية، وذلـك لغـرض تقيـيم حالـة السـكان مـن        

  الوجهتني الغذائية واإلنسانية؛
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ــة للحصـــول علـــى الســـلع     (ج)   ترتيـــب الطلبـــات املقدمـ
) والقـرارات  ١٩٩٥( ٩٨٦اإلنسانية مبوجب الترتيبات املبينة يف القرار 

  املتصلة بـه حسب األولوية؛
ــردين ع   (د)   ــول املشـ ــة حصـ ــاعدة  كفالـ ــى املسـ ــوة علـ نـ

ــانية دون ـــة أشـــهر يف أمـــاكن    اإلنسـ حاجـــة إلثبـــات اإلقامـــة ملـــدة ستـ
  املؤقتـة؛  إقامتهم

التعــاون الكامــل مــع برنــامج إزالــة األلغــام التــابع         (هـ)  
ملكتب األمم املتحدة خلدمات املشـاريع يف احملافظـات الشـمالية الـثالث     

  م يف سائر احملافظات؛يف العراق والنظر يف البدء يف جهود إزالة األلغا
ــدم     يطلـــب  - ٢٨   ــر عــن التق ــام تقــدمي تقري إىل األمــني الع

احملــرز يف تلبيــة االحتياجــات اإلنســانية لشــعب العــراق وعــن اإليــرادات 
يف ذلـك توصـيات بشـأن املبـالغ      الالزمة للوفاء بتلـك االحتياجـات، مبـا   

املعـدات  الالزم إضافتها إىل االعتمادات املرصـودة حاليـا لقطـع الغيـار و    
ــة قطــاع اإلنتــاج        ــة استقصــائية شــاملة حلال ــة، اســتنادا إىل دراس النفطي

يومـا مـن تـاريخ اختـاذ      ٦٠يتجاوز  النفطي العراقي، وذلك يف موعد ال
  هذا القرار واستكماله بعد ذلك لدى االقتضاء؛

ــرب  - ٢٩   ــالغ إىل     يعـ ــافة مبـ ــإلذن بإضـ ــتعداده لـ ــن اسـ عـ
ــار    ــا لقطــع الغي ــة، اســتنادا إىل  االعتمــاد املرصــود حالي واملعــدات النفطي

ــرة   ــة يف الفقـ ــيات املطلوبـ ــر والتوصـ ــاء   ٢٨ التقريـ ــاله، وذلـــك للوفـ أعـ
) والقــــرارات ١٩٩٥( ٩٨٦بــــاألغراض اإلنســــانية املبينـــــة يف القــــرار 

  الصلة؛ ذات
إىل األمني العام إنشاء فريق من اخلرباء، مـن   يطلـب  - ٣٠  

يـوم مـن تـاريخ     ١٠٠بينهم خـرباء يف صـناعة الـنفط للقيـام يف غضـون      
اختــاذ هــذا القــرار بتقــدمي تقريــر عــن قــدرة العــراق الراهنــة علــى إنتــاج    
وتصــدير الــنفط، وإصــدار توصــيات، جيــري اســتكماهلا عنــد االقتضــاء، 
بشـأن بدائل حتقق زيادة قدرة العراق علـى إنتـاج وتصـدير الـنفط علـى      
حنــو يتمشـــى مــع أهــداف القــرارات ذات الصــلة، وتوصــيات بشــأن        

يارات املتاحة إلشراك شركات النفط األجنبية يف القطاع النفطي يف اخل
ــا  ــراق، مبـــ ــد     العـــ ــال الرصـــ ــا بأعمـــ ــتثمارات، رهنـــ ــك االســـ يف ذلـــ

  املناسبة؛  والضوابط
أنــه يف حالـة اختــاذ اجمللـس، وفقـا ملـا تــنص       يالحــظ   - ٣١  
أدناه، إجراء بتعليق أوامـر احلظـر املشـار إليهـا يف تلـك       ٣٣ عليه الفقرة

ــة    الفقــر ــات واإلجــراءات املناســبة موافق ــال الترتيب ـــإنه ســيلزم أن تن ة، ف
يف ذلـك   أدنـاه، مبـا   ٣٥ اجمللس قبـل ذلـك بوقـت كـاٍف، رهنـا بـالفقرة      

  ) والقرارات ذات الصلة؛١٩٩٥( ٩٨٦تعليق أحكام القرار 
إىل األمني العـام أن يقـدم تقريـرا إىل اجمللـس      يطلـب  - ٣٢  

يومــا  ٣٠هــذا القــرار يف غضــون مــن  ٣٠إىل  ١٥ عــن تنفيــذ الفقــرات
  اختاذه؛  من

  دال
عـن عزمــه، لـدى تلقـي تقـارير مـن الـرئيس         يعـرب  - ٣٣  

التنفيــذي للجنــة الرصــد والتحقــق والتفتــيش ومــن املــدير العــام للوكالــة  
الدولية للطاقة الذرية تفيـد بأن العراق قد تعاون من مجيع النـواحي مـع   

ــة، خاصــة يف إجنــاز    ــة والوكال ــع    كــل مــن اللجن ــرامج العمــل مــن مجي ب
يومـا   ١٢٠أعـاله، طـوال فتـرة مـدهتا      ٧ اجلوانب املشار إليها يف الفقرة

بعد تاريخ تلقـي اجمللس تقارير من كـل مـن اللجنـة والوكالـة تفيـد بـأن       
النظام املعـزز للرصد والتحقق املستمرين يعمـل بكامـل طاقتـه، علـى أن     

احلالــة اإلنســانية يف  يقــوم، توخيــا اهلــدف األساســي املتمثــل يف حتســني  
العــراق وضــمان تنفيــذ قــرارات اجمللــس، بتعليــق أوامــر احلظــر املفروضــة 
علــى اســترياد الســلع واملنتجــات الــيت يكــون منشــؤها العــراق، وأوامــر    
احلظر على بيع السلع واملنتجات املدنية للعـراق وتزويـده هبـا وتسـليمها     

 ٦٨٧من القـرار   ٢٤ له خبالف السلع واملنتجات املشار إليها يف الفقرة
ــة املنشــأة مبوجــب القــرار    ١٩٩١(  ١٠٥١) أو الــيت تنطبــق عليهــا اآللي
ــدة  ١٩٩٦( ـــبل اجمللــس،     ١٢٠)، وذلــك مل ــد مــن ِق ــة للتجدي ــا قابل يوم

ورهنا بوضع التـدابري املاليـة والتـدابري التنفيذيـة األخـرى الفعالـة لكفالـة        
  عدم اقتناء العراق للمواد احملظورة؛

يقـــوم الـــرئيس التنفيـــذي للجنـــة الرصـــد  أن  يقــــرر  - ٣٤  
والتحقــــق والتفتــــيش، لــــدى تقدميــــه التقــــارير إىل اجمللــــس ألغــــراض  

أحـرز مـن تقـدم بشـأن      أعاله، أن يتخذ كقاعدة لتقييمـه ما ٣٣ الفقرة
  أعاله؛ ٧  إجناز املهام املشار إليها يف الفقرة

أنـــه يف حالــة تقــدمي الــرئيس التنفيــذي للجنــة  يقــــرر  - ٣٥  
والتحقق والتفتيش أو املدير العام للوكالة الدوليـة للطاقـة الذريـة    الرصد 

يتعاون من مجيع النـواحي مـع    يف أي وقت لتقارير مفادها أن العراق ال
اللجنــة أو الوكالــة أو أنــــه قــد شــرع يف اقتنــاء أيـــة مــواد حمظــورة، فــإن 

م أعــاله ينتــهي يف اليــو ٣٣ تعليــق أوامــر احلظــر املشــار إليهــا يف الفقــرة 
  يقرر اجمللس خالف ذلك؛  مل اخلامس من أيام العمل التالية للتقرير، ما

عــن عزمـــه املوافقــة علــى الترتيبــات املتعلقــة   يعـــرب  - ٣٦  
يتعلـق   يف ذلـك مـا   بالتدابري املالية والتدابري التنفيذية األخرى الفعالة، مبا

و بتســـليم الســـلع واملنتجـــات املدنيـــة املـــأذون هبـــا الـــيت تبـــاع للعـــراق أ
هبا. ودفع مثن تلك السلع واملنتجات، لضـمان عـدم اقتنـاء العـراق      يزود

 ٣٣ ملــواد حمظــورة يف حالــة تعليــق أوامــر احلظــر املشــار إليهــا يف الفقــرة
يتجــاوز تــاريخ  أعــاله، والشــروع يف وضــع تلــك التــدابري يف موعــد ال  

قـة  أعـاله، واملواف  ٣٣ تلقي التقريرين األوليــني املشـار إليهمـا يف الفقـرة    
  على هذه الترتيبات قبل أن يتخذ اجمللس قرارا وفقا للفقرة املذكورة؛

ــرب أيضــا   - ٣٧   ــتمكني     يع ــاذ خطــوات ل ـــه اخت عــن عزم
ــي         ــدى تلق ــنفط وتصــديره، ل ــاج ال ــى إنت ــه عل ــادة قدرت ــن زي ــراق م الع
التقريرين املتصلني بالتعاون من مجيع النواحي مع جلنة الرصـد والتحقـق   

لية للطاقة الذرية، ومهـا التقريـران املشـار إليهمـا     والتفتيش والوكالة الدو
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أعـاله، وذلـك اسـتنادا إىل التقريـر املطلـوب والتوصـيات        ٣٣ يف الفقرة
 ٩٨٦أعاله، ومبا يتمشى مع الغرض مـن القـرار    ٣٠ املطلوبة يف الفقرة

  ) والقرارات ذات الصلة؛١٩٩٥(
ــا    يؤكـــد مــن جديــد   - ٣٨   ـــه علــى اختــاذ إجــراء وفق عزم
) بشــأن إهنــاء أوجـــه  ١٩٩١( ٦٨٧ذات الصــلة مــن القــرار   لألحكــام

  احلظر املشار إليها يف ذلك القرار؛
إبقاء هذه املسألة قيـد نظـره الفعلـي، ويعـرب      يقـرر  - ٣٩  

أعـاله يف أجـل أقصـاه     ٣٣ عن عزمـه النظر يف اختاذ إجراء وفقا للفقـرة 
الشـروط  شهرا من تاريخ اختاذ هذا القرار شريطة أن يفـي العراق ب ١٢

  أعاله. ٣٣  املبينـة يف الفقرة

وحتدث ممثـل الواليـات املتحـدة بعـد التصـويت فقـال         
إن القرار يشكل إعادة تأكيد من جانـب اجمللـس لتوافـق آرائـه     

القــرار باإلمجــاع، إال أنــه  األساســي بشــأن العــراق. ومل ُيتخــذ
من عضـو أكـد أن العـراق أوىف بالتزاماتـه مبوجـب قـرارات        ما

ادعى أن العراق نزع السالح علـى النحـو املطلـوب    اجمللس أو 
أو قــال إن العــراق أوىف بالتزاماتــه جتــاه الكويــت أو جتــاه أســر  

ن الواليات املتحـدة تؤيـد بشـكل عـام     إأيضا قال املفقودين. و
ــة رئيســية هــي:     القــرار لتضــمنه أحكامــا تتعلــق مبجــاالت ثالث

ــائل امل   ــانية، واملسـ ــاعدة اإلنسـ ــلحة، واملسـ ــد األسـ ــة حتديـ تعلقـ
بالكويت. وأشار، فيمـا يتعلـق باالعتبـارات اإلنسـانية، إىل أن     

يفرض قط حظـرا علـى املمارسـات الدينيـة للشـعب       اجمللس مل
العراقي، وأعرب عن تأييـده التـام لألحكـام الـواردة يف القـرار      

ــأن  ــتثناء بشـ ــج  اسـ ــة احلـ ــائرات ألداء فريضـ ــفر بالطـ ــن  السـ مـ
 القـرار ميكـن اعتبـاره    . لكنه أكد أنه ما مـن تـدبري يف  اجلزاءات

خطوة حنو ختفيف أوسع نطاقا للحظر على الطـريان املفـروض   
ــرارين  ). ١٩٩٠( ٦٧٠ ) و١٩٩٠( ٦٦١مبوجـــــــــب القـــــــ

يتعلق بلجنة األمم املتحـدة للرصـد والتحقـق والتفتـيش،      وفيما
ذكــر املمثــل أن الواليــات املتحــدة تتوقــع أن تســتخدم اللجنــة  

يف ميدانـه دون اعتبـار   خرباء موضـوعيني كـاملي التأهيـل كـل     
قـال إنــه   رر له للجنسـية أو االنتمـاء التنظيمـي السـابق. و    ـمب ال

أن تتصرف اللجنـة باسـم   يتوقع، مثلما كان احلال يف املاضي، 
ــس حب العــراق يــث تكــون صــوتا قويــا ومســتقال يطالــب      اجملل

التعـــاون واالمتثـــال بشـــكل دقيـــق. وأوضـــح املمثـــل موقـــف ب
فأكـد أنـه إذا أوىف العـراق باملهـام      الواليات املتحدة األساسي،

األساسية املتبقيـة ولـىب املتطلبـات احملـددة يف القـرار، فسـيكون       
البــت  بإمكان اجمللس، ومـن ضـمنه الواليـات املتحـدة، حينئـذ      

ر بــذلك التعــاون واالمتثــال بتعليــق ـقـــفيمــا إذا كــان عليــه أن ُي
مـات  ى العراق كامـل جمموعـة االلتزا  ـإذا لبكذلك، اجلزاءات. 

الصادرة هبا قرارات اجمللس، فسيكون بإمكان اجمللس أن يبـت  
يف مســألة رفــع اجلــزاءات. وكــرر جمــددا أن الواليــات املتحــدة 

تسعى إىل ذريعة الستعمال القـوة. وقبـل النظـر يف التعليـق،      ال
يلــزم أن حيــدد اجمللــس مبــادئ توجيهيــة بشــأن ســبل تســليم        

أضــاف أن الواليــات الــواردات املدنيــة خــالل فتــرة التعليــق. و 
ــة        ــدابري املراقب ــق بت ــة قصــوى للشــرط املتعل ــويل أمهي املتحــدة ت
الفعالة، وسوف تعمل على كفالـة أن تكـون التـدابري املعتمـدة     
ــرر أن يكــون     يف املســتقبل صــارمة. وأكــد أيضــا أن اجمللــس ق
التعليــق مؤقتــا وأن يقتضــي جتديــده قــرارا إجيابيــا مــن اجمللــس،   

. وإضـافة إىل ذلـك، إذا توقـف تعـاون     أنه لن يكون تلقائيا أي
ــيش      ــة األمــم املتحــدة للرصــد والتحقــق والتفت ــراق مــع جلن الع

مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية خـالل فتـرة التعليـق، فـإن      أو
  .)٢٠٨(التعليق سينتهي تلقائيا

ممثل هولندا أنه بـات مـن الواضـح أن التوصـل     ذكـر و  
اجمللـس أن يظـل خملصـا     إىل توافق يف اآلراء أمر متعذر إذا أراد

هلدفه أال وهو إنشاء نظام حقيقـي موثـوق فيـه ومعـزز للرصـد      
حينــه  والتحقــق املســتمرين. وذكــر أن احلجــة الــيت ســيقت يف  

آلراء هــــي أن العــــراق  يف اللتمســــك بالتوصــــل إىل توافــــق   
إذا صـّوت مجيـع أعضـاء اجمللـس      يكون مستعدا للتعاون إال لن

ير يف البيانات الصادرة عـن   مل لصاحل القرار. بيد أن وفد بلده
السلطات العراقية أي إشـارة إىل اسـتعداد العـراق للتعـاون مـع      

ــس إال ــد أو شــرط،      اجملل ــع اجلــزاءات دون قي ــى أســاس رف عل
__________ 

  .٢٣إىل  ١٩املرجع نفسه، الصفحات   )٢٠٨(
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أي عضــو مــن أعضــاء اجمللــس اســتعدادا لقبــول ذلــك   يبــِد ومل
ــه ال  فــرق كــبري إذن يف كــون   الشــرط. وخلــص املمثــل إىل أن

مـــن  ٢٧ افـــق اآلراء. وأضـــاف أن املـــادةُيعتمـــد بتو القـــرار مل
ــس مل      ــاذ اجملل ــة اخت ــم املتحــدة تصــف كيفي ــاق األم ــه، ميث قررات

علـى أن كـل دولـة عضـو يف األمـم املتحـدة        ٢٥ املـادة تنص و
امليثـاق يضـفي   قال إن وتنفيذها. وتلك املقررات ملزمة بقبول 

درجــــة أعلــــى مــــن الشــــرعية علــــى القــــرار املتخــــذ بتوافــــق 
  .)٢٠٩(اآلراء

فأيـد بقـوة مفهـوم تعليـق      م ممثل اململكة املتحـدة وتكل  
اجلزاءات واعتربه خطـوة قّيمـة حنـو رفـع اجلـزاءات. وذكـر أن       

__________ 

  .٢٩إىل  ٢٧املرجع نفسه، الصفحات   )٢٠٩(

معــايري التعليــق واضــحة وتــرتبط ارتباطــا راســخا بالتزامــات       
ــا     ــو م ــة، وه ــرارات القائم ــراق مبوجــب الق ــع   الع يعطــي اجملتم

العـراق  حيدث إال إذا بدأ  الدويل التأكيد الالزم بأن التعليق لن
أن أشــار إىل أخــريا التصــرف وفقــا لقواعــد القــانون الــدويل. و

ــرار كــان ينبغــي أن يوضــع علــى حنــو       ــأن الق ــبعض جــادل ب ال
كان يعين التخلـي عـن   قائـال إن ذلك ه، ـيضمن قبول العراق ل

هنجـــا للمجلـــس يفتقـــر إىل ويـُـعــــّد مجيـــع القـــرارات الســـابقة 
ــرار     ــال املمثــل إن الق ، صــراحة، اجمللــس  اختــذهاملصــداقية. وق

ككل اعترافا منه بأن ختفيف اجلزاءات وحتقيـق تقـدم يف جمـال    
  .)٢١٠(نزع السالح أمران ال بديل عن ربط أحدمها باآلخر

__________ 

  .٣٠ و ٢٩املرجع نفسه، الصفحتان   )٢١٠(

  املسائل املواضيعية    
  توفري األمن لعمليات األمم املتحدة -  ٣٣    

  
ــؤرخ     ــرر املــــــ ــارس  ١٢املقــــــ  ١٩٩٧آذار/مــــــ

  )١٩٩٨( ١١٨٩): القرار ٣٧٥٠  (اجللسة
آذار/مـــــارس  ١٢، املعقـــــودة يف ٣٧٥٠ اجللســـــة يف  
ــه يف     ١٩٩٧ ــد مت التوصـــل إليـ ــان قـ ــاهم الـــذي كـ ــا للتفـ وفقـ

مشاورات اجمللس السابقة، أدىل الرئيس (بولندا) بالبيـان التـايل   
  :)١(باسم اجمللس

ــراره      ) ويعــرب عــن  ١٩٩٣( ٨٦٨يشــري جملــس األمــن إىل ق
تعمال القــوة ضــد   قلقــه البــالغ للزيــادة األخــرية يف اهلجمــات ويف اســ      

ــم ا  ــوظفي األم ــرتبطني   م ــراد اآلخــرين امل ــم  ملتحــدة واألف ــات األم  بعملي
املتحــدة فضــال عــن مــوظفي املنظمــات اإلنســانية الدوليــة، مبــا يف ذلــك   
القتــل والتهديــدات البدنيــة والنفســية واحتجــاز الرهــائن وإطــالق النــار   

مــال علـى املركبـات والطـائرات وزرع األلغـام وهنـب املمتلكـات واألع      
العدائيـــة األخـــرى. ويشـــعر اجمللـــس بقلـــق بـــالغ أيضـــا إزاء اهلجمـــات   
واالنتهاكات املوجهة ضد أماكن العمل التابعة لألمـم املتحـدة. ويشـعر    

__________ 

  )١(  S/PRST/1997/13.  

اجمللــس بــالقلق ألن هــذه اهلجمــات واســتعمال القــوة تنفّــذ يف بعــض        
ــاوض        ــات التف ــاج عملي ــد إزع ــة تتعم ــات معين احلــاالت بواســطة مجاع

  الدولية وإعاقة تنفيذ العمليات اإلنسانية. وأنشطة حفظ السالم
ــدم       ويكــرر   ــال. ويؤكــد ع ــذه األعم ــه هل ــد إدانت ــس تأكي اجملل

مقبولية أي أعمال هتـدد سـالمة وأمـن مـوظفي األمـم املتحـدة واألفـراد        
املــرتبطني هبــا فضــال عــن مــوظفي املنظمــات اإلنســانية الدوليــة. وحيــث   

املعنيــة علــى منــع مجيــع اجمللـس مجيــع الــدول األعضــاء وســائر األطـراف   
ــه ينبغــي أن يتحمــل        ــى أن ــا. ويشــدد عل هــذه األعمــال ووضــع حــد هل

  مرتكبو تلك األعمال املسؤولية عن أعماهلم وال بد من حماكمتهم.
ويؤكد اجمللس جمددا أمهية كفالة سالمة وأمـن مـوظفي األمـم      

ــراد املــرتبطني هبــا وكــذلك حرمــة أمــاكن العمــل التابعــة      املتحــدة واألف
املتحدة اليت تعترب مسألة جوهرية الستمرار وجناح تنفيذ عمليات  ملألم

األمــم املتحــدة. ويف هــذا الســياق يؤكــد أنــه يــتعني علــى البلــد املضــيف 
واألطراف املعنية األخرى اختاذ مجيع اخلطـوات املناسـبة لكفالـة سـالمة     
وأمن موظفي األمم املتحدة وأماكن العمـل التابعـة هلـا. ويكـرر اجمللـس      

يد أن تعاون مجيع الـدول األعضـاء واألطـراف املعنيـة األخـرى أمـر       تأك
غــىن عنــه لتنفيــذ واليــات عمليــات األمــم املتحــدة ويطلــب إليهــا أن    ال


