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      )٢٠٠٠ (١٢٩٣القرار     
      ٢٠٠٠مارس / آذار٣١، املعقودة يف ٤١٢٣ جلستهالذي اختذه جملس األمن يف     

  إن جملس األمن،  

املــؤرخ ) ١٩٩٥ (٩٨٦ إىل قراراتــه الــسابقة ذات الــصلة وال ســيما قراراتــه  إذ يــشري  
 ١١٢٩، و ١٩٩٧يونيــه / حزيــران٤املــؤرخ ) ١٩٩٧ (١١١١، و ١٩٩٥أبريــل / نيــسان١٤

 كـــــانون ٤املـــــؤرخ ) ١٩٩٧ (١١٤٣، و ١٩٩٧ســـــبتمرب / أيلـــــول١٢املـــــؤرخ ) ١٩٩٧(
ــسمرب /األول ــؤرخ ) ١٩٩٨ (١١٥٣، و ١٩٩٧ديـ ــباط٢٠املـ ــر / شـ  ١١٧٥، و ١٩٩٨فربايـ

ــؤرخ ) ١٩٩٨( ــران١٩املــ ــه / حزيــ ــؤرخ ) ١٩٩٨ (١٢١٠، و ١٩٩٨يونيــ ــشرين ٢٤املــ  تــ
 ١٢٦٦، و ١٩٩٩مــــايو  / أيــــار ٢١املــــؤرخ ) ١٩٩٩ (١٢٤٢، و ١٩٩٨نــــوفمرب  /الثــــاين

 تــشرين ١٩املــؤرخ ) ١٩٩٩ (١٢٧٥، و ١٩٩٩أكتــوبر / تــشرين األول٤املــؤرخ ) ١٩٩٩(
، ١٩٩٩ديــسمبـــر / كانــــــــون األول٣املـــــــؤرخ ) ١٩٩٩ (١٢٨٠، و ١٩٩٩نــوفمرب /الثــاين

املــؤرخ ) ١٩٩٩ (١٢٨٤، و ١٩٩٩ديـسمرب  / كــانون األول١٠املـؤرخ  ) ١٩٩٩ (١٢٨١و 
  ،١٩٩٩ديسمرب / كانون األول١٧

) S/2000/208 (٢٠٠٠مـــــــــارس / آذار١٠ بتقريــر األمــني العــام املــؤرخ  وإذ يرحــب  
وال سيما توصيته بشأن املبالغ املضافة إىل االعتمادات املرصـودة حاليـا لقطـع الغيـار واملعـدات                  

  ،)١٩٩٩ (١٢٨٤ من القرار ٢٨النفطية عمال بالفقرة 

  األمم املتحدة، مبوجب الفصل السابع من ميثاق وإذ يتصرف  

ــرر  ‐ ١   ــالفقرتني  يقـ ــال بـ ــرار  ٢٩ و ٢٨، عمـ ــن القـ ــواز )١٩٩٩ (١٢٨٤ مـ ، جـ
، )١٩٩٩ (١٢٤٢استخدام األموال املوجودة يف حساب الضمان واملوفرة عمــال بالقراريـــــن    
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 مليـون دوالر، لتغطيـة أي نفقـات معقولـة،           ٦٠٠يف حدود مبلغ جمموعه     ) ١٩٩٩ (١٢٨١و  
دفع يف العراق، واليت تنشأ مباشرة عـن عقـود متـت املوافقـة عليهـا وفقـا                  غري النفقات الواجبة ال   

 عن اعتزامه النظر بعـني القبـول يف جتديـد هـذا     ويعرب؛ )١٩٩٨ (١١٧٥ من القرار    ٢للفقرة  
  احلكم؛

 عن استعداده النظر على وجه الـسرعة يف التوصـيات األخـرى الـواردة               يعرب  - ٢  
، ويف أحكــام اجلــزء جــيم مــن القــرار   ٢٠٠٠مــارس /ار آذ١٠يف تقريــر األمــني العــام املــؤرخ  

  ؛)١٩٩٩ (١٢٨٤

  . إبقاء هذه املسألة قيد نظرهيقرر  - ٣  
  


