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 )٢٠٠٥ (١٥٩٦القرار   
 ٢٠٠٥أبريل / نيسان١٨، املعقودة يف ٥١٦٣الذي اختذه جملس األمن يف جلسته   

 
 ،إن جملس األمن 
 ،١٤٩٣تـه   ا إىل قراراته املتعلقة جبمهورية الكونغـو الدميقراطيـة، وخباصـة قرار           إذ يشري  
 املـؤرخ   ١٥٥٢ ، و ٢٠٠٤مـارس   / آذار ١٢  املؤرخ ١٥٣٣ ، و ٢٠٠٣يوليه  / متوز ٢٨املؤرخ  
 املـؤرخ   ١٥٩٢  و ،٢٠٠٤أكتوبر  / تشرين األول  ١ املؤرخ   ١٥٦٥ ، و ٢٠٠٤يوليه  / متوز ٢٧
رئيســه بشــأن مجهوريــة الــيت أدىل هبــا بيانــات ال إىل يشــري أيضــاإذ و، ٢٠٠٥مــارس / آذار٣٠

 ،٢٠٠٤ديسمرب / كانون األول٧الكونغو الدميقراطية، وخباصة بيانه املؤرخ 
ــد تأكيــد قلقــه البــا     ــلحة يف اجلــزء     لغوإذ يعي ــات وميليشــيات مس  إزاء وجــود مجاع

ويف الشـمالية واجلنوبيـة     يت كيفـو    قـاطع الشرقي من مجهورية الكونغو الدميقراطية، وخباصـة يف م        
 قة إيتوري، مما يدمي أجواء انعدام األمن يف املنطقة بأسرها،نطم

حوزهتـا   بعض هذه اجلماعـات وامليليشـيات يف تقـدمي جـرد ملـا يف         شروع ب وإذ يرحب  
 يف بــرامج نــزع الســالح،  ةشــاركاملقعهــا، بغــرض امووبيــان مــن أســلحة وأعتــدة ذات صــلة،  

 ،به سريعاعلى القيام ذلك  مل يفعل منيشجع  وإذ
مـايو  /أيـار  ١٧ املـؤرخ    ٩١٨ عـن اسـتعداده السـتعراض أحكـام القـرارات            وإذ يعرب  
ــؤرخ ٩٩٧، و ١٩٩٤ ــران ٩ املـ ــه /حزيـ ــؤرخ ١٠١١، و ١٩٩٥يونيـ ــطس /آب ١٦ املـ أغسـ
، يف إطار منظـور أعـم تراعـى فيـه اآلثـار املترتبـة علـى اسـتمرار انعـدام األمـن يف اجلـزء                         ١٩٩٥

الشرقي من مجهورية الكونغو الدميقراطية بالنسبة للسالم واألمـن يف منطقـة الـبحريات الكـربى            
 بأفريقيا،
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قراطيـة   استمرار التدفق غري املشروع لألسلحة داخل مجهورية الكونغـو الدمي         وإذ يدين  
 تصميمه علـى أن يواصـل الرصـد عـن كثـب ملـدى االمتثـال حلظـر األسـلحة                     يعلنإذ  ووإليها،  

 ،٢٠٠٣يوليه / متوز٢٨ املؤرخ ١٤٩٣قرار الاملفروض مبوجب 
 دون تـأخري، وعـن طريـق        أمهية قيام حكومة الوحـدة الوطنيـة واالنتقـال        إىل   شريوإذ ي  

بإجنـاز دمـج القـوات    نية بإصـالح قطـاع األمـن،    مواصلة العمل ضمن إطار اللجنة املشتركة املع    
ــة    ــو الدميقراطي ــة الكونغ ــة مســؤوليتها،     املســلحة جلمهوري ــل احلكوم ــيت تتحم ــة ال ــي املهم ، وه

  املاحنني على تقدمي املساعدة املالية والتقنية املنسقة للقيام هبذه املهمة،أوساط يشجع إذو
ــوإذ يشــيد   واجلهــات الفاعلــة ،حتــاد األفريقــي يبــذهلا األمــني العــام، واال يت بــاجلهود ال

يف هـذا    يرحـب إذ  و ،األخرى املعنية بإحالل السلم واألمـن يف مجهوريـة الكونغـو الدميقراطيـة            
 يف ختــام ٢٠٠٤نــوفمرب / تشــرين الثــاين٢٠دار الســالم يف يف  الــذي اعتمــد بــاإلعالن الصــدد
نطقــة الــبحريات الكــربى قمــة للمــؤمتر الــدويل للســالم واألمــن والدميقراطيــة والتنميــة يف م  أول

 بأفريقيا،
، ١٥٣٣ مـن القـرار      ١٠ بتقريري فريق اخلرباء املنشـأ مبوجـب الفقـرة           وإذ حييط علما   

 ٢٠٠٥ينــــاير / كــــانون الثــــاين ٢٥ و) S/2004/551 (٢٠٠٤يوليــــه / متــــوز١٥املــــؤرخني و
)S/2005/30(         مـن ذلـك القـرار        ٨، واللذين أحالتهما اللجنة املنشأة وفقا للفقـرة ) إليهـا   ويشـار 

 ،بالتوصيات الواردة فيهما، و)أدناه باللجنة
 أن احلالة يف مجهورية الكونغو الدميقراطيـة ال تـزال تشـكل هتديـدا للسـلم                 وإذ يالحظ  

 واألمن الدوليني يف املنطقة،
  مبوجب الفصل السابع من ميثاق األمم املتحدة،وإذ يتصرف 
ــد  - ١  ــد تأكيـ ــرة   يعيـ ــددة يف الفقـ ــدابري احملـ ــ٢٠ التـ ــرار  مـ ــؤرخ ١٤٩٣ن القـ  املـ

ــه /متــوز ٢٨ ــه / متــوز٣١ والــيت ُمــدد العمــل هبــا حــىت   ٢٠٠٣يولي  مبوجــب القــرار ٢٠٠٥يولي
 هذه التدابري مـن اآلن فصـاعدا علـى أي     سريان ويقرر،  ٢٠٠٤يوليه  / متوز ٢٧ املؤرخ   ١٥٥٢

 أن املسـاعدة تشـمل   ويؤكـد مـن جديـد   جهة متلقية يف أراضي مجهورية الكونغو الدميقراطيـة،        
 التمويل واملساعدة املالية املتعلقني باألنشطة العسكرية؛  

 : أال تسري التدابري املذكورة أعاله علىيقرر - ٢ 
التقنـيني  التـدريب واملسـاعدة      وأإمدادات األسلحة ومـا يتصـل هبـا مـن العتـاد              )أ( 

ــة   املخصصــة حصــرا لــ  ــو الدميقراطي ــة الكونغ ــدة دعم لوحــدات جــيش وشــرطة مجهوري  أو املع
 : أن تكون هذه الوحدات، شريطةخدامهاالست
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 قد أمتت عملية االندماج،  - 
الشـرطة الوطنيـة    أوهيئـة األركـان املدجمـة للقـوات املسـلحة          إمـا    تعمل حتت قيـادة      وأ - 

 جلمهورية الكونغو الدميقراطية،
ــة خــارج         -  ــو الدميقراطي ــة الكونغ ــى أراضــي مجهوري ــدماج عل ــة االن أو تســري يف عملي

  الشمالية واجلنوبية ومنطقة إيتوري،مقاطعيت كيفو
واملســاعدة التــدريب فضــال عــن إمــدادات األســلحة ومــا يتصــل هبــا مــن عتــاد  )ب( 
دعم بعثة منظمة األمم املتحدة يف مجهوريـة الكونغـو الدميقراطيـة أو             املخصصة حصرا ل   نيالتقني

 ستخدامها،املعدة ال
ــدادات  )ج(  ــدة  إمـ ــة املعـ ــرا  املعـــدات العســـكرية غـــري الفتاكـ ــتخدام يف حصـ لالسـ

 ومــا يتصـل هبـا مــن مسـاعدة وتــدريب تقنـيني والــيت     ،األغـراض اإلنسـانية أو ألغــراض احلمايـة   
 ؛١٥٣٣من القرار ) هـ( ٨مسبقا وفقا للفقرة اللجنة  هبا ُرطَْخُت

إىل البعثــة، يف حــدود قــدراهتا ودون اإلخــالل بــأداء واليتــها الراهنــة،  يطلــب  - ٣ 
 أدنـاه، مواصـلة تركيـز أنشـطة الرصـد الـيت يقومـان               ٢١ار إليه يف الفقرة     وإىل فريق اخلرباء املش   

 هبا على كيفو الشمالية واجلنوبية ويف إيتوري؛
 أال ُترسل مستقبال مجيع شحنات األسلحة واملعدات املتصلة هبا املطابقـة            يقرر - ٤ 

يـة الـيت تعينـها حكومـة        أعاله إال إىل املواقـع املتلق     ) أ (٢لالستثناءات املنصوص عليها يف الفقرة      
 االنتقال، بالتنسيق مع البعثة، وبعد إشعار اللجنة مسبقا؛والوحدة الوطنية 

أعاله، واليت هلـا    ) أ (٢ مجيع األطراف غري تلك املشار إليها يف الفقرة          يطالب - ٥ 
قدرات عسكرية يف إيتوري أو كيفو الشمالية أو كيفـو اجلنوبيـة، أن تسـاعد حكومـة الوحـدة                   

االنتقــال علــى تنفيــذ التزاماهتــا بشــأن نــزع ســالح املقــاتلني األجانــب والكونغــوليني    وة الوطنيــ
 وتسرحيهم وإعادة إدماجهم، وبشأن إصالح قطاع األمن؛

 أن تتخـــذ مجيـــع احلكومـــات يف املنطقـــة، وخباصـــة حكومـــة مجهوريـــة يقـــرر - ٦ 
بري الالزمـة، خـالل فتـرة       يت كيفـو، التـدا    عطقـا الكونغو الدميقراطية والدول املتامخـة إليتـوري وم       

 : أعاله١إنفاذ التدابري املشار إليها يف الفقرة 
لضمان تشغيل الطائرات يف املنطقـة وفقـا التفاقيـة الطـريان املـدين الـدويل، املوقعـة يف              - 

ــق التحقــق مــن    و، ١٩٤٤ديســمرب / كــانون األول٧شــيكاغو يف  ال ســيما عــن طري
 صالحية وثائق الطائرات وتراخيص الطيارين،
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ــوري  -  ــر الفـ ــتخدام الوللحظـ ــها    أيسـ ــل منـ ــي كـ ــوق أراضـ ــائرات فـ ــراض  طـ يف أغـ
والشروط املنصـوص عليهـا يف تلـك االتفاقيـة أو مـع املعـايري الـيت حـددهتا                   تتماشى   ال

 وثائق مزورة أو انقضـت      فيما يتعلق باستخدام  منظمة الطريان املدين الدويل، وخباصة      
ك احلظـر إىل أن تشـعر الـدول أو فريـق            فترة صـالحيتها، وإشـعار اللجنـة، وإبقـاء ذلـ          

 واملعـايري آنفـة الـذكر املنصـوص         اخلرباء اللجنة بـأن تلـك الطـائرات تسـتويف الشـروط           
وتسـتنتج أهنـا لـن تسـتخدم يف أغـراض           عليها يف الفصل اخلامس من اتفاقية شـيكاغو         

 تتناىف مع قرارات جملس األمن،
يف ج املدنيـة والعسـكرية املوجـودة        املدار وأ املطارات   أي من ولضمان عدم استخدام     - 

  أعاله؛١أراضي كل منها لغرض يتناىف مع التدابري املفروضة مبوجب الفقرة 
 أن تضع كـل حكومـة يف املنطقـة، وال سـيما حكومـات الـدول                 يقرر كذلك  - ٧ 

يت كيفـو، فضـال عـن حكومـة مجهوريـة الكونغـو الدميقراطيـة، سـجال                 عطقااملتامخة إليتوري وم  
خاللــه اللجنــة وفريــق اخلــرباء مجيــع املعلومــات املتعلقــة بــالرحالت القادمــة مــن   تســتعرض مــن 

أراضيها واملتوجهة إىل مواقع يف مجهوريـة الكونغـو الدميقراطيـة، فضـال عـن الـرحالت القادمـة                   
 من مجهورية الكونغو الدميقراطية واملتوجهة إىل أراضيها؛

 رصـد أنشـطة مجيـع املطـارات         االنتقال تعزيز و حكومة الوحدة الوطنية     يناشد - ٨ 
يت كيفــو، حــىت تضــمن بصــفة خاصــة     عطقــا الواقعــة يف إيتــوري ويف م ، وال ســيماواملــدارج
ــة،   اســتخدام  ــة الدولي ــة وحــدها يف اخلــدمات اجلوي ــة، يف طلــبيو املطــارات اجلمركي  إىل البعث

ختصـة،  املطارات واملدارج اليت هلا فيها حضـور دائـم، أن تتعـاون مـع السـلطات الكونغوليـة امل                  
بغية تعزيز قدرة تلك السلطات علـى رصـد ومراقبـة اسـتخدام              قدرات،ما لديها من    يف حدود   
 املطارات؛
 يف هــذا الســياق دول املنطقــة، وخباصــة الــدول األطــراف يف اإلعــالن  وصــيي - ٩ 

تعزيز التعـاون اإلقليمـي يف ميـدان    ب، ٢٠٠٤نوفمرب / تشرين الثاين٢٠املعتمد يف دار السالم يف     
 بة احلركة اجلوية؛مراق

حكومـات   أن تتخذ حكومة مجهورية الكونغو الدميقراطية، من جهـة، و          يقرر - ١٠ 
من جهة أخرى،  التدابري الالزمة، خـالل فتـرة إنفـاذ             يت كيفو، عطقاإليتوري وم املتامخة  الدول  

 : أعاله١التدابري املشار إليها يف الفقرة 
اجلمركيـة علـى احلـدود بـني إيتـوري       عـزز كـل منـها عمليـات التفتـيش           أن ي من أجـل     - 

 ، املتامخةيت كيفو والدول عطقام أو
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نتـهك التـدابري    علـى حنـو ي    وسائل النقل يف أراضـيها       أي من تضمن عدم استخدام    أن  و - 
 ر البعثة بتلك اإلجراءات،خطُتو أعاله، ١اليت تتخذها الدول األعضاء وفقا للفقرة 

، أن تقـدما هلـذه   ة كل منـهما  إىل البعثة وعملية األمم املتحدة يف بوروندي، وفقا لوالي         طلبيو
للسـلطات اجلمركيـة املختصـة يف مجهوريـة          الغاية، حيثما يكـون هلمـا حضـور دائـم، املسـاعدة           

 بوروندي؛يف الكونغو الدميقراطية و
ــدويل، وخباصـــة املنظمـــات ا    مناشـــدتهعيـــد تأكيـــد ي - ١١  لدوليـــة  إىل اجملتمـــع الـ
، أن تقـدم   الـدويل ومنظمـة اجلمـارك العامليـة    سيما منظمة الطريان املـدين    ، وال  املعنية املتخصصة

راقبـة  مب القيـام االنتقـال بغيـة مسـاعدهتا علـى        واملساعدة املالية والتقنية حلكومـة الوحـدة الوطنيـة          
يل والبنـك    صـندوق النقـد الـدو      دعو يف هذا الصدد   يو،   على حنو فعال   حدودها وجماهلا اجلوي  

مجهوريــة الكونغــو  يف مــارك  هيئــة اجلالــدويل إىل تقــدمي املســاعدة بغيــة تقيــيم وحتســني أداء      
 ؛هتااالدميقراطية وتعزيز قدر

 مجيــع الــدول علــى إجــراء حتريــات يف أنشــطة مواطنيهــا الــذين يقومــون  حيــث - ١٢ 
ــن وســائ      ــا م ــائرات أو غريه ــك املشــار   لبتشــغيل أو يرتبطــون بتشــغيل ط ــل كتل ــا يف  النق إليه

ينتــهك علــى حنــو  ، املســتخدمة لنقــل األســلحة أو العتــاد املتصــل هبــا، أعــاله١٠ و ٦الفقــرتني 
عنــد  أعــاله، واختــاذ اإلجــراءات القانونيــة املالئمــة حبقهــم ١التــدابري املفروضــة مبوجــب الفقــرة 

 ؛االقتضاء
ر إليهـا يف     التـدابري املشـا    إنفاذأن تتخذ، خالل فترة     ب مطالبة مجيع الدول     يقرر - ١٣ 
 للتـدابري  نياللجنـة خمـالف  تعتـربهم   أعاله، التدابري الالزمـة ملنـع مجيـع األشـخاص الـذين          ١الفقرة  

 أعــاله، مــن دخــول أراضــيها أو عبورهــا، علــى   ١الــيت اختــذهتا الــدول األعضــاء طبقــا للفقــرة   
 أراضيها؛من دخول مواطنيها مبنع يكون يف هذه الفقرة ما يلزم إحدى الدول  أال

 تطبيق التدابري املفروضة مبوجب الفقرة السـابقة عنـدما تقـرر             جواز  عدم يقرر - ١٤ 
 أن هـذا السـفر تـربره أسـباب إنسـانية، مبـا يف       ، وعلى أساس كل حالة على حـدة  ،اللجنة سلفا 

ذلك أداء واجب ديين، أو عندما تستنتج اللجنة أن هـذا االسـتثناء مـن شـأنه أن خيـدم أهـداف                      
  يف مجهوريـة الكونغـو الدميقراطيـة       ل السالم وحتقيق املصـاحلة الوطنيـة      قرارات اجمللس، أي إحال   
 واالستقرار يف املنطقة؛

 التـدابري املشـار إليهـا يف        إنفـاذ  أن جتّمد مجيـع الـدول فـورا، خـالل فتـرة              يقرر - ١٥ 
 أعاله، األمـوال واألصـول املاليـة واملـوارد االقتصـادية األخـرى املوجـودة يف أراضـيها                   ١الفقرة  

من تاريخ اختاذ هذا القرار، واليت ميلكها أو يتحكم فيها بصورة مباشرة أو غري مباشـرة                بارا  اعت
ــالفقرة      ــة عمــال ب ــذين حتــددهم اللجن ــراد ال ــيت  ١٣األف ــات يف حــوزةتكــون  أعــاله أو ال  كيان
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يتحكم فيها بصورة مباشرة أو غري مباشرة أي أشخاص تقـرر اللجنـة أهنـم يعملـون بـامسهم                أو
 أن تكفــل مجيــع الــدول عــدم إتاحــة أي أمــوال،      ويقــرر كــذلك  توجيهــاهتم، أو بنــاء علــى 

ــدهتم،       أو ــات أو لفائ ــوارد اقتصــادية أخــرى، ألولئــك األشــخاص أو الكيان ــة أو م أصــول مالي
 أراضيها؛يف بواسطة مواطنيها أو بواسطة أشخاص يوجدون 

ــرر - ١٦  ــوال واألصــول امل    يق ــى األم ــرة الســابقة ال تســري عل ــة  أن أحكــام الفق الي
 :واملوارد االقتصادية األخرى اليت

الدول املعنية ضـرورية لتغطيـة النفقـات األساسـية، مبـا يف ذلـك سـداد                 تعتربها   )أ( 
الضــرائب، واألدويــة والعــالج الطــيب، واإلجيــارات أو الرهــون العقاريــة، واملــواد الغذائيــة، مثــن 
بــالغ املتكبــدة واململهنيـة املعقولــة  ســداد األتعــاب اأو لأقسـاط التــأمني، ورســوم املرافـق العامــة،   و

املرتبطة بتقدمي اخلدمات القانونية، أو الرسـوم أو تكلفـة اخلـدمات الالزمـة للعمليـات الروتينيـة                  
املتعلقــة حبفــظ أو صــون األمــوال اجملمــدة  واألصــول املاليــة واملــوارد االقتصــادية األخــرى وفقــا 

أن تـأذن، عنـد االقتضـاء،         علـى  بعزمهـا  اللجنة   للقوانني الوطنية، بعد قيام الدول املعنية بإخطار      
باحلصول على هذه األموال واألصول املالية واملـوارد االقتصـادية األخـرى، وعنـد عـدم وجـود              

 قرار بالرفض من قبل اللجنة خالل أربعة أيام عمل من تاريخ هذا اإلخطار؛
أن تكــون الــدول املعنيــة ضــرورية لتغطيــة نفقــات اســتثنائية، شــريطة   تعتربهــا  )ب( 

 الدول املعنية قد أخطرت اللجنة بذلك القرار، ووافقت اللجنة عليه؛ أو
تقرر الدول املعنية أهنا خاضعة لرهن أو حكم قضـائي أو إداري أو حتكيمـي،                )ج( 

وميكــن يف هــذه احلالــة اســتخدام األمــوال واألصــول املاليــة واملــوارد االقتصــادية األخــرى لفــك 
 تـاريخ   قبـل كـم، شـريطة أن يكـون الـرهن أو احلكـم قـد ُسـجِّل                 احلذلـك   الرهن أو تنفيذ    ذلك  

ــة يف الفقــرة    صــدور  ــه اللجن  ١٥هــذا القــرار، وأال يكــون لفائــدة أي شــخص أو كيــان حددت
 أعاله، وأن تكون الدول املعنية قد أخطرت اللجنة بذلك؛

 باسـتعراض التـدابري   ٢٠٠٥يوليه / متوز٣١ أن يقوم يف موعد ال يتجاوز    يقرر - ١٧ 
 أعـاله، يف ضـوء مـا أحـرز مـن تقـدم              ١٥ و   ١٣ و   ١٠ و   ٦ و   ١نصوص عليها يف الفقرات     امل

مـا يتعلـق بإدمـاج       ال سيما يف  و واالنتقالية يف مجهورية الكونغو الدميقراطية،       يةعملية السلم اليف  
 القوات املسلحة والشرطة الوطنية؛

 مــن القــرار ٨الفقــرة أن تضــطلع اللجنــة، باإلضــافة إىل املهــام املبينــة يف يقــرر  - ١٨ 
 :باملهام التالية، ١٥٣٣
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 تنطبــق علـــيهم التــدابري املـــذكورة يف   الـــذين حتديــد األشـــخاص والكيانــات    )أ( 
 أعــاله، مبــا يف ذلــك الطــائرات واخلطــوط اجلويــة، وأن تقــوم   ١٥ و ١٣ و ١٠ و ٦الفقــرات 

  بانتظام،تهاقائماستكمال ب
ال سـيما دول املنطقـة، عـن    ونيـة،  احلصول على معلومات من مجيع الدول املع    )ب( 

 ١٥ و ١٣ و ١٠ و ٦ و  ١لتدابري املفروضة مبوجـب الفقـرات       إنفاذا ل اإلجراءات اليت تتخذها    
أعاله، وأي معلومات أخـرى قـد تـرى اللجنـة أهنـا مفيـدة، مبـا يف ذلـك إتاحـة الفرصـة جلميـع                          

  مــن التفصــيل بقــدر أكــرب ممــثلني لالجتمــاع بأعضــاء اللجنــة ليبحثــوا معهــم      إليفــاد الــدول 
 مسائل ذات صلة، أي

يـد اللجنـة مبعلومـات    وال سـيما دول املنطقـة، تز    وة مجيع الدول املعنية،     ناشدم )ج( 
اللجنــة عمــال بــالفقرة   حــددهتم عــن اإلجــراءات الــيت تتخــذها للتحقيــق مــع األفــراد الــذين        

 ،على النحو الواجبأعاله ومقاضاهتم، ) أ( الفرعية
ــت  )د(  ــات االســ ــر يف طلبــ ــرت النظــ ــددة يف الفقــ ــاله،  ١٦و  ١٤ نيثناءات احملــ أعــ
 فيها، والبت

ــدابري املفروضــة    قــد إصــدار مــا  )هـ(  ــذ الت ــة لتســهيل تنفي ــادئ توجيهي ــزم مــن مب يل
 أعاله؛ ١٥و  ١٣  و١٠ و ٦ت امبوجب الفقر

 مجيع األطـراف ومجيـع الـدول بالتعـاون تعاونـا تامـا مـع فريـق اخلـرباء                    يطالب - ١٩ 
وبعثة منظمة األمم املتحدة يف مجهورية الكونغـو الدميقراطيـة يف            أدناه   ٢١رة  املشار إليه يف الفق   

 :األعمال اليت يقومان هبا، وأن تكفل ما يلي
 سالمة أعضائها، - 
إىل األشـخاص والوثـائق واملواقـع،      وصول أعضـاء فريـق اخلـرباء فـورا وبـدون عوائـق             - 

للتـدابري الـيت    حمتملـة   ات  انتـهاك أي   سيما من خالل تزويدهم بأي معلومات عـن        الو
 أعــاله، وتيســري ١٥ و ١٣ و ١٠ و ٦ و ١اختــذهتا الــدول األعضــاء طبقــا للفقــرات 

ــة يف        ــا أمهي ــرى أن هل ــيت ي ــع ال ــائق واملواق ــق اخلــرباء إىل األشــخاص والوث وصــول فري
 واليته؛االضطالع ب

لجنـة  ال سـيما دول املنطقـة، أن تقـدم إىل ال          و إىل مجيـع الـدول املعنيـة،         يطلب - ٢٠ 
 تقـارير عـن اإلجـراءات الـيت اختـذهتا           يوما من تاريخ اختاذ هذا القـرار       يف غضون مخسة وأربعني   

 للجنــة بعــد ويــأذن أعــاله، ١٥ و ١٣ و ١٠ و ٦لتنفيــذ التــدابري املفروضــة مبوجــب الفقــرات 
  مجيع الدول األعضاء أي معلومات تراها ضرورية ألداء واليتها؛إىلذلك بأن تطلب 



S/RES/1596 (2005)
 

8 05-31219 
 

ىل األمـــني العـــام أن يقـــوم، بالتشـــاور مـــع اللجنـــة، ويف غضـــون        إيطلـــب - ٢١ 
، بإعادة إنشـاء    ٢٠٠٥يوليه  / متوز ٣١يوما من تاريخ اختاذ هذا القرار، ولفترة تنتهي يف           ثالثني

ــه يف الفقــرة    معــين إضــافة خــبري خــامس  مــع ، ١٥٣٣ مــن القــرار ١٠فريــق اخلــرباء املشــار إلي
ــة، كمــا يطلــب إىل األمــني    ــوارد     باملســائل املالي ــزم مــن م ــا يل ــق اخلــرباء م ــدم لفري ــام أن يق  الع

 واليته؛لالضطالع ب
 إىل فريق اخلرباء املذكور أعاله أن يقدم تقريرا خطيـا إىل اجمللـس، عـن                يطلب - ٢٢ 

ري املنصـوص عليهـا   ، مبا يف ذلك تقرير عن تنفيـذ التـداب       ٢٠٠٥يوليه  / متوز ١طريق اللجنة، قبل    
  أعاله؛١٥ و ١٣ و ١٠و  ٦ و١يف الفقرات 

 . أن يبقي املسألة قيد نظرهيقرر - ٢٣ 
 


