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رسالة مؤرخة ٩ كانون األول/ديسمرب ٢٠٠٢ موجهة إىل رئيـس جملـس األمـن 
   من املمثل الدائم للواليات املتحدة األمريكية لدى األمم املتحدة 

أتشــرف بــأن أدرج طيــــه تقييـــم رئاســـة الواليـــات املتحـــدة لـــس األمـــن لشـــهر 
آب/أغسطس ٢٠٠٢ (انظر املرفق). وقد أعد هذا التقرير حتت إمريت، وتشاورت مـع أعضـاء 

آخرين يف الس قبل تقدميه. 
وأرجو ممتنا أن تعمموا هذه الرسالة ومرفقها بوصفها وثيقة لس األمن. 

 
(توقيع) جون د. نغروبونيت 
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مرفـق للرسـالة املؤرخـــة ٩ كــانون األول/ديســمرب ٢٠٠٢ املوجهــة إىل رئيــس 
جملس األمن من املمثل الدائم للواليات املتحدة األمريكية لدى األمم املتحدة    

تقييـــم أعمـــال جملـــس األمـــن خـــالل رئاســـة الواليـــات املتحـــــدة األمريكيــــة 
(آب/أغسطس ٢٠٠٢)    

 مقدمة 
ركز جملس األمن برئاسة السفري جون د. نغروبونيت، املمثل الدائـم للواليـات املتحـدة 
ـــا،  األمريكيــة، عملــه خــالل شــهر آب/أغســطس علــى مــا اســتجد مــن تطــورات يف أفريقي
ــوب  وال سـيما يف اجلنـوب األفريقـي. وعقـد الـس جلسـة مشـتركة مـع وزيـرْي خارجيـة جن
أفريقيـا ومجهوريـة الكونغـو الدميقراطيـة ومـــع املبعــوث اخلــاص لرئيــس روانــدا املعــين مبنطقــة 
البحـريات الكـربى مـن أجـل مناقشـة اتفـاق توسـطت جنـوب أفريقيـا يف إبرامـه بـني مجهوريـــة 
الكونغـو الدميقراطيـة وروانـدا ووقـع عليـه الطرفـان يف بريتوريـا يف ٣٠ متــوز/يوليــه. ويف بيــان 
لرئيس الس، أعرب الس عن مسـاندته القويـة التفـاق بريتوريـا. كمـا عقـد الـس جلسـة 
مع نائب وزير العالقات اخلارجية ألنغوال لبحـث آرائـه بشـأن تنقيـح واليـة األمـم املتحـدة يف 
أنغـوال. وخـالل شـهر آب/أغسـطس، قـام الـس بتمديـد تعليـق احلظـر املفـروض علـــى ســفر 
املسؤولني يف حركة يونيتـا وفـق مـا ينـص عليـه القـرار ١١٢٧ (١٩٩٧) وبتعديـل واليـة بعثـة 
األمـم املتحـدة يف إثيوبيـا وإريتريـا لتشـمل نـزع األلغـام مـن أجـل ترسـيم احلـدود اجلديـدة بــني 
إثيوبيا وإريتريا. وعقد الس أربع جلسات مفتوحة، وأربـع جلسـات سـرية، مبـا فيـها جلسـة 
مع البلدان املسامهة بقـوات، واجتمـع يف مثـاين مناسـبات إلجـراء مشـاورات غـري رمسيـة. وقـام 
الرئيـس بتعميـم قائمـة مشـروحة توجِـز املناقشـات السـابقة الـيت دارت بشـــأن خمتلــف املســائل 

اإلجرائية. 
والتقى الرئيس بوسائط اإلعالم بعـد كـل مناسـبة اجتمـع فيـها الـس يف مشـاورات. 
وأذن له أعضاء الس باإلدالء بعدد من البيانـات للصحافـة. وقدمـت الرئاسـة كذلـك إحاطـة 
إىل الدول غري األعضـاء يف الـس عقـب كـل مناسـبة اجتمـع فيـها الـس يف مشـاورات غـري 
رمسية. ويضم موقع بعثة الواليات املتحدة لدى األمم املتحدة على اإلنترنت نسـخة مسـتكملة 

من برنامج عمل الس ومجيع البيانات اليت مت اإلدالء ا إىل الصحافة. 
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 أفريقيا 
مجهورية الكونغو الدميقراطية 

يف املشـاورات غـري الرمسيـة املعقـودة يف ٦ آب/أغسـطس، اســـتمع أعضــاء الــس إىل 
إحاطة أدىل ا السيد اهلادي العنايب األمني العام املساعد لعمليـات حفـظ السـالم عـن االتفـاق 
املوقع بني رواندا ومجهورية الكونغو الدميقراطية يف ٣٠ متوز/يوليه يف بريتوريا جبنوب أفريقيـا. 
ووافـق أعضـاء الـس علـى اإلدالء ببيـان قصـري للصحافـة يرحبـون فيـه ــذا االتفــاق بوصفــه 
خطــــوة إجيابيـــــــة؛ ويثنـــــــون على دور جنوب أفريقيا يف تيسري إبرام االتفاق؛ ويشـريون إىل 
مـا يعتزمونـه مـن إجـراء مناقشـة لالتفـاق وللمسـائل املتعلقـة بتنفيـذه يف وقـت الحـق مـن هــذا 
األسـبوع مـع وزيـري خارجيـة جنـوب أفريقيـا ومجهوريـة الكونغـو الدميقراطيـة ومـع املبعـــوث 

اخلاص لرئيس رواندا املعين مبنطقة البحريات الكربى. 
ويف اجللسة املفتوحة اليت عقدها الس يف ٨ آب/أغسطس، أعرب األمـني العـام عـن 
ـــيد نكوســازانا دالميــين زومــا، وبوزيــر خارجيــة  ترحيبـه بوزيـر خارجيـة جنـوب أفريقيـا الس
مجهورية الكونغو الدميقراطية السيد ليونـارد شـي أوكيتنـدو وبـاملبعوث اخلـاص لرئيـس روانـدا 
املعــين مبنطقــة البحــريات الكــربى الســيد بــاتريك مازمباكــا، وأشــاد بــالدعم الـــذي تقدمـــه 
حكومات بلدام التفاق بريتوريا. وسلم األمني العام بضرورة أن يقدم اتمع الـدويل الدعـم 
هلذه املبادرة. وأعرب وزيرا اخلارجية السيد دالميين زوما والسيد أوكيتنـدو واملبعـوث اخلـاص 
السـيد مازمباكـا مجيعـهم عـن ترحيبـهم باالتفـــاق بوصفــه خطــوة هامــة إىل األمــام يف عمليــة 
لوساكا للسالم. وأكدوا جمـددا علـى الـتزام حكومـام بتيسـري انسـحاب الوحـدات الروانديـة 
ـــوات املســلحة الروانديــة الســابقة وقــوات  مـن إقليـم مجهوريـة الكونغـو الدميقراطيـة وحـل الق

انتراهاموي املوجودة يف مجهورية الكونغو الدميقراطية. 
وعقب اجللسة املفتوحة الـيت مل يتكلـم فيـها إال املتكلمـون األربعـة املذكوريـن أعـاله، 
اجتمع األعضاء من جديـد يف جلسـة سـرية ملناقشـة تنفيـذ املسـائل املتصلـة باالتفـاق. ورحـب 
األعضاء ذا االتفاق بوصفه خطوة إجيابية جـدا يف سـبيل حـل الصـراع يف مجهوريـة الكونغـو 
الدميقراطيـة، وأثنـوا علـى اإلرادة السياسـية الـيت أعـــرب عنــها الرئيســان كــابيال وكاغــامي يف 
االتفاق. وأشاد األعضاء بقوة حبكومة جنوب أفريقيا، وخباصـة الرئيـس مبيكـي، للـدور الـذي 
قام به يف املفاوضـات مـن أجـل إبـرام االتفـاق واللتزامـه باملسـاعدة علـى تنفيـذه. كمـا رحـب 
األعضاء بالدور الذي قام به االحتاد األفريقي وتطلعوا إىل أن يقـوم االحتـاد مبمارسـة مزيـد مـن 
النفوذ من أجل املساعدة على إاء الصراع يف مجهورية الكونغو الدميقراطيـة. وسـلم األعضـاء 
بأن األمم املتحدة سيكون هلا دور يف مساعدة األطراف والدول األفريقية األخرى على تنفيـذ 



403-21787

S/2002/1322

االتفاق، وهلذا الغرض رحبوا مبـا تعتزمـه األطـراف مـن إجـراء مشـاورات عـن كثـب مـع بعثـة 
األمم املتحدة يف مجهورية الكونغو الدميقراطيـة ومـع غريهـا مـن وكـاالت األمـم املتحـدة ذات 
الصلـة يف أقـرب وقـت ممكـن. كمـا اسـتغل أعضـاء الـس اجللســة لتوضيــح خمتلــف جوانــب 

االتفاق وللحصول على مزيد من التفاصيل بشأن تطبيقه. 
ونـاقش أعضـاء الـس، خـالل األسـبوع الثـاين مـن شـهر آب/أغســـطس، نــص بيــان 
رئاسـي ومت اعتمـاده وقـام الرئيـس بتالوتـه يف جلسـة مفتوحـة عقـدت يف ١٥ آب/أغســـطس. 
ـــع ممثلــي اجلماعــة اإلمنائيــة للجنــوب  كمـا عقـد الرئيـس جلسـة علـى انفـراد يف نفـس اليـوم م

األفريقي الذين أعربوا عن مساندم القوية لالتفاق. 
 

أنغوال 
استمع الس، يف جلسة سرية عقدها يف ٧ آب/أغسـطس، إىل إحاطـة قدمـها وكيـل 
األمني العام السيد إبراهيم غامباري عن الوضع يف أنغوال واطلع على تقريـــــــر األمـني العـــــام 
املؤرخ ٢٦ متوز/يوليه الذي أوصى، عمال بقرار جملس األمن ١٢٩٤ (٢٠٠٠)، باختاذ تدابـري 
إضافيـة لتعزيـز عمليـة السـالم. ويف تلـك اجللسـة، قـام أيضـا نـائب وزيـــر العالقــات اخلارجيــة 
ـــه بشــأن تقريــر األمــني العــام. وواصــل  ألنغـوال السـيد جـورج شـيكويت بعـرض آراء حكومت
األعضاء حوارهم مع وكيل األمني العام يف شكل مشـاورات غـري رمسيـة عقـدت مباشـرة بعـد 
اجللسـة السـرية. وأشـار األعضـاء إىل ضـرورة مراعـاة آراء حكومـة أنغـوال لـــدى قيــام الــس 

بالنظر يف إنشاء والية جديدة. 
وعقب هذه اجللسات، التقـى الرئيـس جمـددا بنـائب وزيـر اخلارجيـة السـيد شـيكويت، 
كمــا التقــى ممثلُــو هيئــة البلــدان الثالثــة – الواليــات املتحــدة األمريكيــة واالحتــــاد الروســـي 
والربتغال – يف لواندا باملسؤولني يف احلكومـة األنغوليـة مـن أجـل إعـداد مشـروع قـرار وعمـم 
على أعضاء الس خالل مشاورات عقدت يف ١٤ آب/أغسطس. وقـام الـس يف ١٥ آب/ 
أغسـطس باعتمـاد القـرار ١٤٣٣ (٢٠٠٢) الـذي يـأذن بإنشـاء بعثـة األمـم املتحـدة يف أنغــوال 
ملـدة سـتة أشـهر تنتـهي يف ١٥ شـباط/فـرباير ٢٠٠٣. وينـــص القــرار ١٤٣٣ (٢٠٠٢) علــى 
إدخال كثري من التعديالت على واليـة مكتـب األمـم املتحـدة يف أنغـوال، وعلـى تكليـف بعثـة 
األمــم املتحــدة يف أنغــوال بتقــدمي املســاعدة بوســائل حمــددة إىل األطــراف مــــن أجـــل إبـــرام 
بروتوكول لوساكا وإىل حكومة أنغوال من أجل تنفيـذ طائفـة واسـعة مـن املـهام لدعـم عمليـة 

السالم. 
ويف املشاورات اليت عقدت يف ١٤ آب/أغسطس، قام الرئيـس بتعميـم مشـروع قـرار 
على أعضاء الس ينـص علـى متديـد العمـل بتعليـق احلظـر املفـروض علـى سـفر املسـؤولني يف 
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االحتـاد الوطـين لالسـتقالل التـام ألنغـوال الـذي أذن بـه القـرار ١٤١٢ (٢٠٠٢) لفـترة تســعني 
يومــا إضافيــة. ويف ١٥ آب/أغســطس اعتمــد الــس نــص مشــروع القــرار بوصفــه القـــرار 

 .(٢٠٠٢) ١٤٣٢
 

إثيوبيا وإريتريا 
قـام األمـــني املســاعد لعمليــات حفــظ الســالم يف ١٣ آب/أغســطس بتقــدمي إحاطــة 
للمجلـس وللبلـدان املسـامهة بقـوات عـن التطـورات األخـــرية، مــربزا ضــرورة القيــام بأعمــال 
إضافية إلزالة األلغام من أجل ترسيم احلدود وفق مـا قررتـه جلنـة احلـدود. وخـالل مشـاورات 
ُأجريت يف ١٤ آب/أغسطس عرض السفري سترومني (النرويج) مشروع قــرار اعتمـده الـس 
ـــة األلغــام مــن أجــل  يف نفـس اليـوم بوصفـه القـرار ١٤٣٠ (٢٠٠٢) وينـص علـى إضافـة إزال

ترسيم احلدود إىل مهام والية بعثة األمم املتحدة يف إثيوبيا وإريتريا. 
 

بوروندي 
قام األمني العام املساعد للشؤون السياسية السيد تولياميين كالومو، خالل مشـاورات 
غـري رمسيـة عقـدت يف ٢١ آب/أغسـطس، بتقـدمي إحاطـة إىل الـس عـن آخـــر التطــورات يف 
بورونـدي. ووافـق أعضـاء الـس علـى إصـدار بيـان صحفـي يتضمـن نـداء مـن أجــل الوقــف 
الفـوري ألعمـال القتـال؛ ويدعـو األطـراف املتنازعـة إىل التفـاوض حبسـن نيـــة يف دار الســالم، 
ويعرب عن املساندة جلميع اجلهود اليت يبذهلا املُيسر والقادة اإلقليميون واملمثل اخلاص لألمـني 
العـام مـن أجـل حتقيـق تسـوية سياسـية؛ وحيـث مجيـع األطـراف علـى احـترام القـانون اإلنســاين 
الدويل وعلى السماح بعودة الالجئني عودة آمنة وطوعية؛ ويدعــو كافـة األطـراف البورونديـة 

إىل مواصلة تنفيذ اتفاق أروشا وإىل دعم عملية السالم. 
 

سرياليون 
نظـر أعضـاء الـس خـالل مشـاورات غـــري رمسيــة عقــدت يف ٢٩ آب/أغســطس يف 
االستعراض الذي جيري كل ستة أشهر لنظام شهادة املنشأ املتعلق بتصدير املاس، املُنشــأ عمـال 
بالقرار ١١٣٢ (١٩٩٧). وقدم السفري أغيالر – زنسر (املكسيك) إحاطة إىل أعضـاء الـس 
بصفته رئيس جلنة اجلزاءات اخلاصة بسرياليون. وقــام الرئيـس علـى إثـر انتـهاء اجللسـة بـإصدار 
بيـان متفـق عليـه للصحافـة أعـــرب فيــه األعضــاء عــن تقديرهــم حلكومــة ســرياليون لتقدميــها 
االستعراض الرابع لنظام شهادة املنشأ املتعلق بتصدير املاس مـن سـرياليون والـذي يشـمل فـترة 
١٨٠ يومـا، وأثنـوا عليـها ملـا تبذلـه مـن جـهود مـن أجـل مراقبـة جتـارة املـاس؛ وأحـاطوا علمــا 
ـــايل اإلنتــاج غــري املشــروع للمــاس  باملشـاكل الـيت ال تـزال حكومـة سـرياليون تواجهـها يف جم
ـــى املراقبــة؛ وحثــوا اتمــع الــدويل  وريبـه وشـجعوها علـى زيـادة تعزيـز قدرـا الداخليـة عل
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والبلدان املاحنة على دعم اجلهود املتواصلة اليت تبذهلـا حكومـة سـرياليون لتنفيـذ تدابـري داخليـة 
فعالـة ـدف إىل مراقبـة منـح شـهادة املنشـأ للمـاس وإىل تعزيـز التنميـة االقتصاديـة مـــن خــالل 
أنشـطة التعديـن، ورحبـوا بتواصـل اجلـهود داخـل عمليـة كمـربيل مـن أجـل وضـع نظـام عـاملي 

لشهادة املنشأ بالنسبة للماس اخلام. 
 

مجهورية أفريقيا الوسطى 
قبِل أعضاء الس، مبوجب إجـراء املوافقـة الضمنيـة، بتوصيـة مـن األمـني العـام تدعـو 
إىل متديد والية مكتـب األمـم املتحـدة لدعـم بنـاء السـالم يف مجهوريـة أفريقيـا الوسـطى لفـترة 

سنة واحدة تنتهي يف ٣١ كانون األول/ديسمرب ٢٠٠٣. 
 

غينيا – بيساو 
قام الرئيس، نيابة عن أعضاء الس ووفـق مـا تقـرر سـابقا داخـل الفريـق العـامل غـري 

الرمسي املعين بأفريقيا، بتوجيه رسائل تتعلق بغينيا - بيساو إىل املؤسسات املالية الدولية. 
 

 آسيا 
تيمور الشرقية 

قـام األمـني العـــام املســاعد لعمليــات حفــظ الســالم، يف ١٣ آب/أغســطس، بتقــدمي 
إحاطة إىل الس عـن التطـورات األخـرية يف تيمـور الشـرقية وعـن التقـدم الـذي أحرزتـه بعثـة 
األمم املتحدة للدعم يف تيمور الشرقية يف جمال تنفيذ واليتها وفق مـا أذن بـه الـس يف القـرار 
١٤١٠ (٢٠٠٢). وأبلغ األمني العام املسـاعد أعضـاء الـس بـأن البعثـة تسـري، بعـد ثالثـــــــة 
أشهر من بدايتهــا، حنو االنتهاء من تنفيـذ واليتـها حبلـول منتصـف عـام ٢٠٠٤، وفـق مـا هـو 
مقرر. وحيا األعضاء حكومة تيمور الشرقية وبعثة األمم املتحدة للدعـم يف تيمـور الشـرقية ملـا 
قام بينهما من تعاون ناجح خالل األشهر األوىل للبعثة وشجعومها على مواصلة تعاومـا عـن 

كثب. 
 

العراق 
أصدر األمني العام يف ١٥ آب/أغسطس تقريره التاسع بشأن امتثال العراق اللتزاماتـه 
مبوجـب القـرار ١٢٨٤ (١٩٩٩) فيمـا يتعلـق بإعـادة أو عـودة مجيـع رعايـــا الكويــت ورعايــا 
الدول الثالثة أو رفام إىل الوطن. وأجرى أعضاء جملـس األمـن مشـاورات غـري رمسيـة يف ٢١ 
آب/أغسطس لالستماع إىل إحاطة عن هذا التقرير من املنسـق الرفيـع املسـتوى بشـأن العـراق 
السـيد يـويل فورونتسـوف. وأبلـغ الرئيـس أعضـاء الـس باحملادثـات الـيت أجراهـــا مــع املمثــل 
الدائم للكويت. وقام الرئيس، عقب هذه اجللسـة، بـإصدار بيـان متفـق عليـه للصحافـة يعـرب 
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فيه األعضاء عن مساندم للجهود اليت يبذهلا املنسق الرفيع املستوى من أجـل متابعـة القضيـة؛ 
وعـن بـالغ قلقـهم إزاء اسـتمرار معانـاة رعايـا الكويـت ورعايـا الـدول الثالثـة الذيـن ال يزالـــون 
موجوديـن يف العـراق، وعـن أملـهم يف أن تعـالج مجيـع األطـراف املعنيـة هـذه القضيـة بوصفــها 
قضية إنسانية؛ وعن مساندم لتقرير األمني العام ولعمل خمتلــف اموعـات اإلقليميـة، ودعـوا 
العراق إىل الوفاء بالتزاماته السابقة بالتعاون وإىل التعاون مع اجلـهود الـيت يبذهلـا املنسـق الرفيـع 

املستوى. 
ـــك  وخــالل املشــاورات الــيت عقــدت يف ٢١ آب/أغســطس، أجــرى األعضــاء كذل
مناقشة مقتضبة للرسالة املؤرخة ١٥ آب/أغسطس املوجهة إىل األمني العام من وزير خارجيـة 
العـراق بشـأن عمليـات التفتيـش عـن األسـلحة. كمـا نوقشـت هـذه الرســـالة خــالل اجتمــاع 
ـــور هــانس  الرئيـس بـالرئيس التنفيـذي للجنـة األمـم املتحـدة للرصـد والتحقـق والتفتيـش الدكت
بليكس يف ٢٦ آب/أغسطس ونوقشت باقتضاب خالل املشاورات الـيت عقـدت يف ٢٧ آب/ 

أغسطس. 
 

بوغانفيل 
عقد جملس األمـن مشـاورات غـري رمسيـة يف ٢٩ آب/أغسـطس لالسـتماع إىل إحاطـة 
قدمها مدير شعبة منطقة آسيا واحمليط اهلـادئ التابعـة إلدارة األمـم املتحـدة للشـؤون السياسـية 
عـن التقـدم احملـرز يف تنفيـذ اتفـاق بوغـانفيل للسـالم املـربم يف آب/أغسـطس ٢٠٠١. وعقـــب 
اجللسة أصدر الرئيس بيانا متفقا عليه للصحافة رحب فيه األعضـاء ببيـان صـادر عـن حكومـة 
بـابوا غينيـا اجلديـدة جـاء فيـه أن بنـاء السـالم يف بوغـانفيل هـو أولويـة وطنيـــة؛ والحظــوا مــع 
التقدير الدور اهلام الذي يقوم به مكتب األمـم املتحـدة السياسـي يف بوغـانفيل وكذلـك فريـق 
مراقبة السالم املؤلف من أسـتراليا ونيوزيلنـدا وفيجـي وفـانواتو؛ وأشـاروا إىل األعمـدة الثالثـة 
اليت يقوم عليها اتفاق بوغانفيل للسالم؛ وشجعوا األطـراف علـى العمـل معـا مـن أجـل تنفيـذ 
اتفاق السالم وشددوا على األمهيـة البالغـة الـيت يكتسـيها تنفيـذ خطـة التخلـص مـن األسـلحة؛ 

وأحاطوا علما بأمهية املساعدة الدولية يف دعم عملية السالم. 
 

الشرق األوسط 
عقد أعضاء جملس األمـن مشـاورات غـري رمسيـة يف ٢٢ آب/أغسـطس لالسـتماع إىل 
إحاطة قدمها األمني العام املساعد للشـؤون السياسـية السـيد تـورك عـن التطـورات يف الشـرق 
األوسط. وأحاط األمني العام املسـاعد الـس علمـا باجتمـاع فرقـة العمـل الدوليـة يف بـاريس 
وبتعيني األمني العـام ملبعوثـة خاصـة لـه للشـؤون اإلنسـانية هـي السـيدة كـاثرين بـارتيين. كمـا 
أعرب السيد تورك عن بالغ قلقه بشـأن �اهلـدوء املشـوب بـاحلذر� السـائد علـى طـول اخلـط 
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األزرق بني إسرائيل ولبنان، وحث األطراف املعنية على بذل اجلهود من وضع حـد للطلعـات 
اجلوية اليت تقوم ا إسرائيل يف مسـاء لبنـان وملـا يقـوم بـه حـزب اهللا مـن إطـالق لنـريان املدافـع 

املضادة للطائرات فوق مساء إسرائيل مما قد يؤدي إىل التصعيد. 
أفغانستان 

عقد أعضاء جملس األمـن مشـاورات غـري رمسيـة يف ٢٧ آب/أغسـطس لالسـتماع إىل 
إحاطـة قدمـها األمـني العـام املسـاعد للشـؤون السياسـية عـن التطـورات يف أفغانسـتان. وأشـــار 
األمني العام املساعد إىل أن الذكرى األوىل ألحداث ١١ أيلول/سبتمرب اليت حتل بـاالقتران مـع 
انعقاد اجلمعية العامة فرصة مناسبة لتجديد تركيز االهتمام علـى أفغانسـتان يف دوائـر املـاحنني. 
وأعرب عن القلق إزاء الوضع األمين، مشريا باخلصوص إىل اهلجمات العديـدة الـيت اسـتهدفت 
أصـول األمـم املتحـدة. ولكنـه نـوه بـاخلطوات اإلجيابيـة الـيت اختـذت لبـدء العمـــل علــى وضــع 
الدسـتور األفغـاين، ولكفالـة حصـول السـلطة االنتقاليـة علـى إيـرادات، ولالنتـهاء مـن إصـــالح 
القطاع األمين. وركز األعضاء على مسألة االستقرار واملساعدة اليت يقدمها املـاحنون، وقضايـا 

مكافحة املخدرات، والتنسيق بني املاحنني ودواعي القلق بشأن حقوق اإلنسان. 
 

مسائل أخرى 
احملاكم الدولية 

ــل  قـام الـس يف ١٤ آب/أغسـطس باعتمـاد القـرار ١٤٣١ (٢٠٠٢) مـن أجـل تعدي
النظـام األساسـي للمحكمـة الدوليـة لروانـدا إلجـازة إضافـة جمموعـة مـن القضـاة املخصصـــني. 
وجاء هذا القـرار الفـين اسـتجابة لرسـالة مؤرخـة ٢٤ آذار/مـارس ٢٠٠٢ موجهـة مـن األمـني 
العـام (S/2002/241) ُأرفقـت ـا رسـالة موجهـة إىل األمـني العـام مـن رئيـــس احملكمــة الدوليــة 

لرواندا. 
وناقش أعضاء الس خالل عدة جلسات للمشاورات وعلى هامشها، مسـألة حتديـد 
رد مناسـب علـى مـا أفـادت بـه املدعيـة العامـة للمحكمـة السـيدة كـارال ديـل بونـيت يف تقريـــر 

سابق قدمته يف متوز/يوليه ٢٠٠٢ من وجود عدم تعاون مع احملكمة الدولية لرواندا. 
 

الفريق العامل املعين بعمليات حفظ السالم 
قـام أعضـاء الـس، مبوجـب آليـة إضافيـة نصـت عليـها مذكـرة رئيــس جملــس األمــن 
ــوات  املؤرخـة ١٤ كـانون الثـاين/ينـاير ٢٠٠٢، بعقـد جلسـتهم األوىل مـع البلـدان املسـامهة بق
ملناقشة والية بعثة األمم املتحدة يف سرياليون. ووافق أعضاء الس على إجراء اقترحـه السـفري 
سترومني (النرويج) بصفته رئيس الفريق العامل ويقضي بالسماح للبلدان غري املسامهة بقـوات 

بطلب املشاركة يف جلسة معينة من اجللسات اليت تعقد مع البلدان املسامهة بقوات. 


