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رسالة مؤرخة ٣ آذار/مارس ٢٠٠٣ موجهة إىل رئيس جملس األمن مـن رئيـس 
جلنـة جملـس األمـن املنشـــأة مبوجــب القــرار ٦٦١ (١٩٩٠) بشــأن احلالــة بــني 

  العراق والكويت 
يشرفين أن أحيل طـي هـذه الرسـالة، لعنايـة أعضـاء الـس، تقريـر جلنـة جملـس األمـن 
املنشـأة مبوجـــب القــرار ٦٦١ (١٩٩٠) بشــأن احلالــة بــني العــراق والكويــت املقــدم عمــال 

بالفقرة ٧ من قرار جملس األمن ١٤٠٩ (٢٠٠٢) (انظر املرفق) 
وقد وافقت اللجنة على التقرير يف ٢٨ شباط/فرباير ٢٠٠٣. 

(توقيع) غننت بلوغر 
رئيس 
جلنة جملس األمن 
املنشأة مبوجب القرار ٦٦١ (١٩٩٠) 
بشأن احلالة بني العراق والكويت 
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 املرفق 
تقرير جلنة جملس األمن املنشأة مبوجب القرار ٦٦١ (١٩٩٠) بشأن احلالة بـني 
العراق والكويت عن تنفيذ الترتيبات املنصوص عليها يف الفقـرات ١ و ٢ و ٦ 

 و ٨ و ٩ و ١٠ من القرار ٩٨٦ (١٩٩٥) 
مقدمة   أوال –

يقدم هذا التقرير إىل جملس األمن عمال بالفقرة ٧ من القرار ١٤٠٩ (٢٠٠٢) الـذي  - ١
طلب فيه الس إىل اللجنة املنشأة مبوجب القرار ٦٦١ (١٩٩٠) أن تقدم التقرير املشـار إليـه 
يف الفقرة ٦ من القرار ١٣٦٠ (٢٠٠١) بشأن تنفيـذ الترتيبـات املنصـوص عليـها يف الفقـرات 
١ و ٢ و ٦ و ٨ و ٩ و ١٠ من القرار ٩٨٦ (١٩٩٥). وقرر جملس األمن يف الفقـرة ١ مـن 
قراره ١٤٠٩ (٢٠٠٢) أن تظل أحكام القرار ٩٨٦ (١٩٩٥)، باستثناء األحكـام الـواردة يف 
الفقــــرات ٤ و ١١ و ١٢، وأحكــــام الفقــــرات ٢ و ٣ و ٥ إىل ١٣ مــــن القــــــرار ١٣٦٠ 
(٢٠٠١)، ورهنــا بــالفقرة ١٥ مــن القــرار ١٢٨٤ (١٩٩٩)، واألحكــــام األخـــرى للقـــرار 
١٤٠٩ (٢٠٠٢)، نافذة لفترة جديدة مدـا ١٨٠ يومـا تبـدأ يف السـاعة ٠٠/٠١، بـالتوقيت 

الصيفي لشرق الواليات املتحدة، من يوم ٣٠ أيار/مايو ٢٠٠٢. 
ويغطي هذا التقرير، وهو التاسع عشر من نوعه، األنشطة الرئيسية اليت اضطلعـت ـا  - ٢
ـــا يتعلــق بتنفيــذ الترتيبــات املذكــورة أعــاله، علــى ضــوء قائمــة الســلع اخلاضعــة  اللجنـة فيم
لالستعراض وإجراءات تنفيذها املعتمدتني مؤخرا، يف املرحلة الثانية عشـرة مـن برنـامج النفـط 

مقابل الغذاء اليت متتد من ٣٠ أيار/مايو إىل ٢٥ تشرين الثاين/نوفمرب ٢٠٠٢. 
 

بيع النفط واملنتجات النفطية   ثانيا –
واصـل املشـرفون علـى النفـط إبـالغ اللجنـة بآليـات تسـعري النفـط وباملوافقـــات علــى  - ٣
عقود النفط والتعديالت املدخلة عليها وبكيفية العمل على بلوغ األرقام املستهدفة لإليـرادات 
وغـري ذلـك مـن املســـائل املتصلــة بــالتصدير والرصــد، مبوجــب قــرارات جملــس األمــن ٩٨٦ 
(١٩٩٥) و ١١٧٥ (١٩٩٨) و ١٢٤٢ (١٩٩٩) و ١٤٠٩ (٢٠٠٢). وكــــان املشـــــرفون 
علـى النفـط يف هـذا الصـدد يواصلـون املناقشـات يف اللجنـة بشـأن مسـألة تســـعري النفــط بــأثر 

رجعي فضال عن الزيادات املفرطة. 
وقــد وافــق املشــرفون علــى النفــط باســم اللجنــة، حــىت ٣١ تشــرين األول/أكتوبـــر  - ٤
٢٠٠٢، على ١٩٢ عقدا تشمل مشترين من ٤١ بلدا. وتبلغ الكميـة اإلمجاليـة للنفـط املوافـق 
علـى تصديـره يف إطـار هـذه العقـود ٤٧٥ مليـون برميـل بقيمـة تقـدر بــــ ١١,٥ بليــون يــورو 
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(١١,٤ بليون دوالر من دوالرات الواليات املتحدة بسعر صـرف ٣١ تشـرين األول/أكتوبـر 
٢٠٠٢). وهي كمية تتجـاوز بوضـوح القـدرة التصديريـة للعـراق خـالل هـذه املرحلـة، ومـن 
املتوقـع أن يكـون احلجـم الفعلـي للنفـط احملمـل أقـل بدرجـة كبـرية. ومل يكـن متوســط معــدل 
صـادرات النفـط العراقـي اخلـــام مــن بدايــة املرحلــة حــىت ٣١ تشــرين األول/أكتوبــر ٢٠٠٢ 
يتجاوز ١,١٤ مليون برميل يوميا، وهو ما ميثل حنو نصف مستوى الصادرات املمكـن بلوغـه 
وحتمله وهو ٢,١ مليون برميـل يوميـا. وقـد فُقـد خـالل هـذه املرحلـة بسـبب اخنفـاض معـدل 

الصادرات حنو ١٥٠ مليون برميل بإيرادات تتراوح بني ٣,٥ و ٤ باليني دوالر. 
ـــا قــدره  وبلـغ عـدد احلمـوالت الـيت نقلـت حـىت ٣١ تشـرين األول/أكتوبـر ٢٠٠٢ م - ٥
١٣٦ محولـة (٦٤ محولـة مـن مينـاء البكـر و ٧٢ مـن مينـاء بوتـاس يف جيـهان) وتبلـغ كميتــها 
اإلمجالية ١٧٦,٧ مليون برميـل بقيمـة قدرهـا ٢٩٣ ٤ مليـون يـورو (٢٣٥ ٤ مليـون دوالر، 

بسعر صرف ٣١ تشرين األول/أكتوبر ٢٠٠٢). 
واستخدمت مجيع العقود املقدمة آليات التسـعري الـيت وافقـت عليـها اللجنـة بنـاء علـى  - ٦
توصية املشرفني. وقام املشرفون مبراجعة خطابات االعتماد املفتوحة لكل محولـة وتـأكدوا مـن 
أـا مسـتوفية للشـروط واألحكـام املنصـوص عليـها يف العقـــود. ونقــل حنــو ٤٤ يف املائــة مــن 

الكمية احململة من جيهان يف تركيا. 
 (S aybolt Nederland BV وعمـل املشـرفون مـع وكـالء التفتيـش املسـتقلني (شـركة - ٧
لضمــان الرصــد الفعــال للمنشــآت واحلمــوالت النفطيــة ذات الصلــة. وقــد تعــاونت معـــهم 

السلطات العراقية تعاونا كامال. 
وعمـال بـالفقرة ٢ مـن إجـراءات اللجنـة (S/1996/636)، جـرت تسـمية ١٠٢ ١ مـــن  - ٨

مشتري النفط الوطنيني من ٨٦ بلدا باعتبارهم من املأذون هلم باالتصال مباشرة باملشرفني. 
وعمـال بـالفقرة ١٤ مـن إجـراءات اللجنـة، واصـــل املشــرفون اإلبــالغ أســبوعيا عــن  - ٩
العقود املتعلقة ببيع النفط الذي منشؤه العراق، ومشـل هـذا اإلبـالغ الكميـة التراكميـة والقيمـة 
التقريبية للنفط املأذون بتصديره. وجرى حىت ٣١ تشـرين األول/أكتوبـر ٢٠٠٢ تقـدمي ٣٠٧ 

تقارير إىل اللجنة. 
اإلمدادات اإلنسانية إىل العراق  ثالثا –

ـــرة،  علـى غـرار مـا حـدث يف املراحـل السـابقة واصلـت اللجنـة يف املرحلـة الثانيـة عش - ١٠
إعطاء أولوية عالية لتجهيز عقود توريد السلع اإلنسانية إىل العراق. 
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وتلقـت األمانـة العامـة حـىت ٣١ تشـرين األول/أكتوبـــر ٢٠٠٢ مــا مقــداره ٨٩٧ ١  - ١١
طلبـا يف إطـار املرحلـة احلاديـة عشـرة لتصديـر إمـدادات إنسـانية إىل العـراق. ومـن أصـــل هــذا 
ـــا غــري مســتوفية للشــروط أو خاملــة؛ وكــان  امـوع، اعتـرب ٨٦ طلبـا مـن هـذه الطلبـات إم
٢٩ طلبـا منـها ال يـزال قيـد اسـتعراض مكتـب برنـامج العـراق؛ وُأعلـن أن ٢٠٥ عقـود الغيــة 
وباطلة؛ كما بلغ عدد العقود اليت وافقت عليها اللجنة أو َأخطرت ـا األمانـة العامـة أو وافـق 
عليـها مكتـب برنـامج العـراق عمـال بـالفقرة ١٠ مـن اإلجـراءات املنقحـة املرفقـة بقـرار جملــس 
األمن ١٤٠٩ (٢٠٠٢) ٤١٨ ١ عقدا؛ وكـان ٥٦ عقـدا قيـد اسـتعراض جلنـة األمـم املتحـدة 
ـــش (أمنوفيــك) والوكالــة الدوليــة للطاقــة الذريــة؛ و ٩٥ عقــدا غــري  للرصـد والتحقـق والتفتي
مسـتوف لشـروط قائمـة الســـلع اخلاضعــة لالســتعراض أو خــامال(١)، وكــانت ٨ عقــود قيــد 
اإلشعار(٢) أو قيد التجهيز(٣) يف إطار قائمة السلع اخلاضعة لالسـتعراض.  ومنـذ بدايـة املرحلـة 
الثانيـة عشـــرة وحــىت ٣١ تشــرين األول/أكتوبــر ٢٠٠٢، تلقــت األمانــة العامــة ٧١٦ طلبــا 
لتصديـر إمـدادات إنسـانية إىل العـراق. ومـن أصـل هـذا امـوع، كـان ٦١ طلبـا ال يـزال قيــد 
اسـتعراض مكتـب برنـامج العـراق؛ وأعلـن أن ٤ طلبـات أصبحـــت الغيــة وباطلــة؛ واعتــربت 
طلبـات يبلـغ عددهـا ٣٧ طلبـا غـري مسـتوفية للشـروط أو خاملـة؛ كمـا بلـغ عـدد العقـود الــيت 
وافقت عليها اللجنة أو َأخطرت ا األمانة العامة أو وافق عليها مكتب برنـامج العـراق عمـال 
بــالفقرة ١٠ مــن اإلجــراءات املنقحــة ٥٠٢ مــن العقــود؛ وكــان ٩٢ طلبــا قيــد اســــتعراض 
األمنوفيـك والوكالـة الدوليـة للطاقـة الذريـة؛ و ١٨ طلبـا غـري مسـتوفية لشـــروط قائمــة الســلع 
اخلاضعـة لالسـتعراض أو خاملـة، وكـان طلبـان قيـد اإلشـعار أو قيـد التجـــهيز يف إطــار قائمــة 
ــــالتقرير، أوقفـــت اللجنـــة تعليـــق  الســلع اخلاضعــة لالســتعراض. وخــالل الفــترة املشــمولة ب
١٨٣ طلبا بقيمة كلية تبلغ ٥٧٦ مليون دوالر ومتت املوافقة على ٧٦١ طلبا مبوجـب الفقـرة 
١٨ مـن اإلجـراءات املنقحـة، يف إطـار الفئـة بــاء، بقيمــة كليــة تبلــغ ١,١ بليــون دوالر. أمــا 
الطلبـات املعلقـة املتبقيـة فإـا يف معظمــها قــد اعتــربت غــري مســتوفية لشــروط قائمــة الســلع 
اخلاضعـة لالسـتعراض أو مـن الطلبـات املعلقـة املعـادة إىل املورديـن. ومتثـل هـذه األرقـــام مجيــع 
الطلبـات (يف مجيـع املراحـل) الـيت ُأوقـف تعليقـها خـالل الفـترة املشـمولة بـالتقرير. ومـن بدايـة 
الربنـامج وحـىت ٣١ تشـرين األول/أكتوبـر ٢٠٠٢، متـت املوافقـة علـى ٠٦٣ ١٠ طلبـا بقيمــة 
كلية قدرها ٢٢,٣٤ بليون دوالر. وأعيد ما جمموعـه ١١٧ طلبـا لتوريـد سـلع إنسـانية بقيمـة 
١٤٦,٦ مليون دوالر كانت رهن التعليـق سـابقا إىل املورديـن باعتبارهـا مـن الطلبـات املعلقـة 
اليت تشملها الفئة ألف مبوجب الفقرة ١٨ من اإلجراءات املنقحة. وكان عـدد طلبـات توريـد 
السلع اإلنسانية اليت إما أـا غـري مسـتوفية للشـروط أو خاملـة يف إطـار قائمـة السـلع اخلاضعـة 
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ـــون دوالر. ومل تكــن هنــاك طلبــات  لالسـتعراض يبلـغ ٧٣٩ طلبـا بقيمـة قدرهـا ٨٢٧ ٢ ملي
معلقة يف ٣١ تشرين األول/أكتوبر ٢٠٠٢. 

واستمـر وفقـا لإلجـراءات املقـــررة عمــل وكــالء التفتيــش املســتقلني التــابعني لألمــم  – ١٢
املتحدة (Cotecna) يف التحقق من وصول السلع، وذلك يف مداخل العـراق األربعـة الراهنـة يف 
الوليد وطريبل وأم قصر وزاخو. وقد أنشئت نقطة دخول جديدة يف عرعر علـى احلـدود بـني 
العـراق واململكـة العربيـة السـعودية وبـدأ تشـغيلها يف ٨ تشـرين الثـاين/نوفمـرب ٢٠٠٢. وعلــى 
غـرار مـا حـدث يف املراحـل السـابقة، تعـاونت السـلطات العراقيـة تعاونـا كـامال مـــع الوكــالء 
املستقلني يف عملهم. ومنذ بداية الربنامج وحىت ٣١ تشرين األول/أكتوبـر ٢٠٠٢، مت التـأكد 
مـن وصـول ٧٠٦ ١٤ رسـائل تقريبـا مـن اإلمـدادات اإلنسـانية مـن مراحـل ســـابقة يف شــكل 
شـحنات كليـة أو جزئيـة وهـو مـا ميثـل نسـبة قدرهـا ٥٩ يف املائـة وبقيمـة تبلـغ ٢٣,٨ بليـــون 

دوالر. 
 

املسائل املتعلقة بتوريد قطع الغيار واملعدات النفطية إىل العراق   رابعا –
بذلـت اللجنـة، كمـا حـدث يف املراحـل السـابقة، جـهودا متواصلـة لإلسـراع باملوافقــة  - ١٣
على توريد قطع الغيار واملعدات املطلوبة لقطاع النفط. وتلقى األمني العام يف الفترة املشـمولة 
ـــر وحــىت ٣١ تشــرين األول/أكتوبــر ٢٠٠٢، طلبــني يتصــالن بالقطــاع النفطــي،  ـذا التقري

أحدمها وافق عليه مكتب برنامج العراق وال يزال اآلخر قيد االستعراض لديه. 
ومنـذ بدايـة الربنـامج وحـىت ١٣ تشـرين األول/أكتوبـــر ٢٠٠٢، بلــع جممــوع املبــالغ  - ١٤
املخصصة لقطع الغيار واملعدات النفطية ٤,٨ باليني دوالر. وبلـغ جممـوع عـدد الطلبـات الـيت 
تلقتها اللجنة لتوريد قطـع غيـار ومعـدات نفطيـة إىل العـراق مبوجـب قـرارات سـابقة ٣٤٢ ٦ 
من الطلبات بقيمـة قدرهـا ٤,٧٧ بليـون دوالر. واعتـرب ١٥٨ طلبـا مـن هـذه الطلبـات بقيمـة 
قدرها ٤١٥ مليون دوالر غري مستوفية للشروط أو خاملة، كما كـان جممـوع عـدد مـا اعتـرب 
منـها الغيـا وبـاطال أو مت إلغـاؤه (بغـري قيمـة) يبلـغ ٦١٨ طلبـا، وكـان قيـد اسـتعراض مكتـــب 
برنامج العراق ٣٢ طلبا بقيمة قدرها ١١٣ مليون دوالر؛ وكان عدد الطلبـات الـيت َأخطـرت 
ا األمانة العامة يبلغ ٧٦٠ ١ طلبا بقيمـة قدرهـا ١,٤٤ بليـون دوالر، ووافقـت اللجنـة علـى 
ـــب بقيمــة ١,٧  ١٧٧ ٣ طلبـا بقيمـة قدرهـا ٢,٠٧ بليـون دوالر؛ وُرفضـت املوافقـة علـى طل
مليون دوالر، وكان ١٣٧ طلبا بقيمة تبلغ ٤٦ مليون دوالر قيد اإلشـعار أو قيـد التجـهيز يف 
إطار قائمة السلع اخلاضعـة لالسـتعراض، بينمـا بلـغ عـدد الطلبـات املدرجـة يف عـداد الطلبـات 
املعلقة املعادة ٥٤ طلبا بقيمة قدرها ١٦٨,٨ مليون دوالر، أما عدد الطلبات اليت كـانت غـري 
مسـتوفية لشـروط قائمـة السـلع اخلاضعـة لالسـتعراض أو خاملـة فكـان يبلـغ ٣٧٥ طلبـا بقيمــة 
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قدرها ٣٨٥,٢ مليون دوالر، وكان قيد اسـتعراض األمنوفيـك/الوكالـة الدوليـة للطاقـة الذريـة 
١٣٠ طلبا بقيمة قدرها ١٣٢ مليون دوالر. وجــرى حـىت ٣١ تشـرين األول/أكتوبـر ٢٠٠٢ 
إمتام شحنات جزئية أو كاملة لعقود قطع الغيار واملعدات اخلاصة بقطاع النفـط، بقيمـة تصـل 

إىل حنو ١,٥ بليون دوالر. 
 

األنشطة األخرى   خامسا –
ـــدت اللجنــة مثــاين جلســات رمسيــة وتســع  خـالل الفـترة املشـمولة باالسـتعراض، عق - ١٥
جلسات مشاورات غري رمسيـة علـى مسـتوى اخلـرباء ملناقشـة مسـائل خمتلفـة هلـا عالقـة باحلالـة 
اإلنسانية يف العراق وتنفيذ برنامج النفط مقابل الغذاء. وانصب قـدر كبـري مـن اهتمـام اللجنـة 
علـى املسـائل املتعلقـة بآليـة تسـعري النفـــط، واالخنفــاض الكبــري يف صــادرات النفــط العراقيــة، 
وما جنم عن ذلك من نقص يف اإليرادات الالزمة للتنفيذ الفعال لربنـامج النفـط مقـابل الغـذاء، 

وكذلك على االنتهاكات املزعومة اليت هلا آثار مباشرة على الربنامج. 
واستمعت اللجنة إىل عدد من اإلحاطات وناقشت باستفاضة يف جلساا غري الرمسيـة  - ١٦
خمتلف املسائل املتصلـة بربنـامج النفـط مقـابل الغـذاء. ويف ٣١ أيـار/مـايو ٢٠٠٢، قـدم نـائب 
منسـق الشـؤون اإلنسـانية يف العـراق الـذي انتـهت مدتــه إحاطــة إىل اللجنــة. ويف الفــترة مــن 
ـــر، عقــد عــدد مــن اجللســات غــري الرمسيــة مبشــاركة  حزيـران/يونيـه إىل تشـرين األول/أكتوب
املشرفني على النفط فيما يتعلق بالتسـعري بـأثر رجعـي والزيـادات املفرطـة. ويف ٧ و ١٤ آب/ 
أغسطس، قدم مكتب برنامج العراق إحاطــة إىل اللجنـة عـن أثـر النقـص يف اإليـرادات وتنفيـذ 
اإلجـراءات املنقحـــة الــيت حددهــا القــرار ١٤٠٩ (٢٠٠٢). ويف ١٠ تشــرين األول/أكتوبــر 
٢٠٠٢، عقدت جلسة قدم فيها كل من برنامج النفط مقابل الغذاء واألمنوفيك إحاطة بشـأن 
تنفيـذ القـرار ١٤٠٩ (٢٠٠٢). ويف ٢٢ تشـرين األول/أكتوبـر ٢٠٠٢، عقـدت جلسـة غـــري 
رمسية أخرى ملناقشة املسائل املتصلـة مبـا يطلـق عليـه �القائمـة الزرقـاء� وبعـض قوائـم اللـوازم 
واملعدات املستهلكة اليت كان برنـامج النفـط مقـابل الغـذاء قـد اقـترح أنـه ميكـن نقلـها إمـا إىل 
ـــى أســاس  حكومـة العـراق أو إىل احملافظـات الشـمالية الثـالث، وأن تقـدم بعـض األصنـاف عل

اإلعارة. 
ونظــرت اللجنــة يف جلســتها ٢٣٥ املعقــودة يف ١٠ متــوز/يوليــه ٢٠٠٢، يف طلبـــني  - ١٧
مقدمني من بلجيكـا وعمـان بشـأن اسـترياد منتجـات معينـة مـن مشـتقات النفـط مـن العـراق، 
وطلبت من برنامج النفط مقابل الغذاء إعداد تقرير عن الطرائـق الالزمـة للحصـول علـى تلـك 
ــر ٢٠٠٢،  الـواردات قبـل اختـاذ اللجنـة قـرارا بشـأن هـذه املسـألة. ويف ٢ تشـرين األول/أكتوب
أبلغ برنامج النفط مقابل الغذاء اللجنة أنه تلقى ردا من هيئة تسويق النفـط، عـن طريـق املمثـل 
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الدائم للعراق مفـاده أن العـراق �ال يصـدر إال النفـط اخلـام وليـس لديـه فـائض مـن املنتجـات 
ألغراض التصدير� مما ميثل �املوقف الرمسي حلكومة العراق� بشأن هذه املسألة. 

وفيما يتعلق برسالة موجهـة مـن سويسـرا قدمـت فيـها معلومـات إضافيـة فيمـا يتصـل  - ١٨
G تعــتزم  lencore International AG بـاملزاعم بـأن الشـركة السويسـرية غلينكـور انترناشـونال
حتويل النفط العراقي عن وجهتـه األصليـة لبيعـه يف أوروبـا، قـررت اللجنـة، يف جلسـتها ٢٣٦ 
املعقودة يف ٣١ متوز/يوليه ٢٠٠٢، أن تكتـب رسـالة أخـرى إىل سويسـرا تطلـب فيـها وثـائق 

إضافية تتصل ببيع النفط يف أوروبا. 
وكانت اجللسة ٢٣٧، املعقودة على مسـتوى السـفراء يف ١٩ آب/أغسـطس ٢٠٠٢  - ١٩
ـــة  قـد وجـهت الدعـوة إىل عقدهـا بنـاء علـى طلـب عـاجل مـن االحتـاد الروسـي للنظـر يف احلال
النامجـة عـن االخنفـــاض الشــديد يف صــادرات النفــط العراقيــة. وقــدم املشــرفون علــى النفــط 
معلومات مستوفاة عن احلالة إىل اللجنـة، والحظـوا أن صـادرات النفـط خـالل املرحلـة الثانيـة 
عشرة كانت حىت اآلن أقل مــن مليـون برميـل يوميـا مقـابل املسـتوى الـذي ميكـن حتملـه وهـو 
ـــتفيضة  ٢,١ مليـون برميـل يوميـا خـالل املرحلـة السـابقة. وأجـرى أعضـاء اللجنـة مناقشـة مس

بشأن املسألة دون التوصل إىل تفاهم مشترك بشأن سبب احلالة أو كيفية معاجلتها. 
واسـتمعت اللجنـة يف جلسـتها ٢٤١ املعقـودة يف ٥ تشـرين الثـاين/نوفمـرب ٢٠٠٢ إىل  - ٢٠
إحاطة مقدمة من منسق قوة االعتراض املتعددة اجلنسيات عن أنشطة القوة يف منطقـة اخلليـج، 
مـع التركـيز علـى احلـد مـن ريـب النفـط. وأفـادت قـوة االعـــتراض املتعــددة اجلنســيات عــن 
حـدوث اخنفـاض كبـري يف صـادرات النفـط غـري املشـروعة مـن العـراق حبـرا يف غضـون الســـنة 
املاضيـة نتيجـة لعمليـات الرصـد واالعـتراض النشـطة والفعالـة الـيت قـامت ـــا القــوة، ولكنــها 
أشـارت يف نفـس الوقـت إىل أن ريـب النفـط مـا زال مسـتمرا رغـم أنـه حيـــدث علــى نطــاق 
متناقص يف منطقة اخلليج. وأعرب املنسق أيضا عن القلق الكتشـاف أن خدمـات العبـارة بـني 
العـراق واإلمـارات العربيـة املتحـدة حتمـل كميـــات كبــرية مــن الشــحنات غــري املشــروعة إىل 
العـراق. وأعربـت اللجنـة عـن ترحيبـها باإلحاطـة وقـررت أن تواصـل النظـــر يف كيفيــة تنــاول 
املسائل اليت ينطوي عليها األمر. ويف غضون ذلك، أشار أحد أعضاء اللجنـة إىل أن اإلمـارات 
العربية املتحدة ملتزمة بنظـام اجلـزاءات وأـا أكـدت يف مناسـبات كثـرية علـى اسـتعدادها، يف 

هذا الصدد، لتسوية أي مسألة تلفت اللجنة نظرها إليها. 
 

خامتة  سادسا -
على غرار ما حدث يف املراحل السابقة، كرست اللجنـة جـهودا كبـرية للتغلـب علـى  - ٢١
املصـاعب النامجـة عـن تنفيـذ الترتيبـات الـواردة يف الفقـرات ١ و ٢ و ٦ و ٨ و ٩ و ١٠ مــن 
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القـرار ٩٨٦ (١٩٩٥). ولوحـظ إحـراز تقـدم ملحـوظ يف جمـاالت معينـة، ومـع هـــذا مــا زال 
هناك الكثري الذي ينبغي القيام بـه يف بعـض اـاالت األخـرى. ويف ضـوء أحكـام قـرار جملـس 
األمـن ١٤٠٩ (٢٠٠٢) الـذي أجـرى الـس مبوجبـه تعديـالت مسـتفيضة اســتنادا إىل قائمــة 
اسـتعراض السـلع واإلجـراءات املنقحـة للنظـام احلـايل، سـتواصل اللجنـة العمـل عـن كثـب مــع 
مجيـع األطـراف املعنيـة لضمـان الوفـاء الفعـال مبسـؤولياا مبوجـب قـرارات جملـس األمـــن ذات 
الصلة. كما حدث يف املاضي، تـود اللجنـة أن تكـرر اإلعـراب عـن تقديرهـا جلميـع األطـراف 

املعنية على تعاوا ومسامهاا. 
 

احلواشي 

يلزم مزيد من املعلومات أو اإليضاحات إلجناز هذا االستعراض. وإذا مل ترد املعلومات أو اإليضاحات املطلوبة  (١)
بعد ٩٠ يوما يصبح الطلب خامال. 

أخطر املورد بشأن الصنف (األصناف) املدرج (املدرجة) يف القائمة، وينتظر الرد.  (٢)
حدد اخلرباء الصنف (األصناف) املدرج (املدرجة) يف القائمة.  (٣)

 


