
S/RES/1490 (2003)األمــم املتحـدة 

 

Distr.: Generalجملس األمن 
3 July 2003

030703    030703    03-41704 (A)
*0341704*

 القرار ١٤٩٠ (٢٠٠٣) 
 الذي اختذه جملس األمن يف جلسته ٤٧٨٣، املعقودة يف ٣ متوز/يوليه ٢٠٠٣  

إن جملس األمن، 
إذ يشـري إىل مجيـع قراراتـه السـابقة ذات الصلـة، مبـــا فيــها القــرارات ٦٨٧ (١٩٩١) 
املؤرخ ٣ نيسان/أبريل ١٩٩١، و ٦٨٩ (١٩٩١) املـؤرخ ٩ نيسـان/أبريـل ١٩٩١، و ٨٠٦ 
(١٩٩٣) املؤرخ ٥ شباط/فرباير ١٩٩٣، و ٨٣٣ (١٩٩٣) املـؤرخ ٢٧ أيـار/مـايو ١٩٩٣، 

و ١٤٨٣ (٢٠٠٣) املؤرخ ٢٢ أيار/مايو ٢٠٠٣، 
 (S ــران/يونيـه ٢٠٠٣ (2003/656/ وإذ حييط علما بتقرير األمني العام املؤرخ ١٧ حزي

بشأن بعثة األمم املتحدة للمراقبة يف العراق والكويت، 
وإذ يشـري إىل الـتزام مجيـــع الــدول األعضــاء بســيادة العــراق والكويــت وســالمتهما 

اإلقليمية، 
وإذ يقر بأن استمرار تشغيل البعثـة واملنطقـة املرتوعـة السـالح املنشـأة مبوجـب القـرار 
٦٨٧ (١٩٩١) مل يعـد ضروريـا لتوفـري احلمايـة ضـد التـهديدات الـيت قـد يتعـــرض هلــا األمــن 

الدويل نتيجة لإلجراءات العراقية ضد الكويت، 
وإذ يعـرب عـن ارتياحـه إزاء القـدر الكبـري مـن التربعـات املقدمـــة لبعثــة املراقبــة مــن 

حكومة الكويت، 
وإذ يشيد بالدور الرائع الذي اضطلع به أفـراد البعثـة وإدارة عمليـات حفـظ السـالم، 

وإذ يشري أيضا إىل أن البعثة قد أمتت بنجاح واليتها من عام ١٩٩١ إىل عام ٢٠٠٣، 
وإذ يتصرف مبوجب الفصل السابع من ميثاق األمم املتحدة، 
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يقرر استمرار والية بعثـة األمـم املتحـدة للمراقبـة يف العـراق والكويـت لفـترة  - ١
ائية حىت ٦ تشرين األول/أكتوبر ٢٠٠٣؛ 

يوجه األمني العام حنو التفاوض بشأن نقل امللكيـة غـري املنقولـة التابعـة للبعثـة  - ٢
وكذلـك األصـول الـيت ال ميكـن التصـرف فيـها بطريقـة أخـرى إىل دولـيت الكويـــت والعــراق، 

حسب االقتضاء؛ 
يقرر إاء املنطقة املرتوعة السالح اليت متتد عشرة كيلومـترات داخـل العـراق  - ٣
ومخسة كيلومترات داخل الكويت بدءا من احلدود العراقية - الكويتية عند إـاء واليـة البعثـة 

يف ٦ تشرين األول/أكتوبر ٢٠٠٣؛ 
يطلب إىل األمني العام أن يقدم تقريرا إىل الس عن إمتام والية البعثة؛  - ٤

يعرب عن تقديره للقرار الذي اختذته حكومـة الكويـت بـأن تتحمـل اعتبـارا  - ٥
من ١ تشرين الثاين/نوفمرب ١٩٩٣ ثلثي نفقات بعثة املراقبة؛ 

يقرر أن يبقي املسألة قيد نظره.  - ٦
 

 


