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 القرار ١٣٥٢ (٢٠٠١) 
الــذي اختــذه جملــس األمــن يف جلســته ٤٣٢٤ املعقــودة يف ١ حزيــران/يونيــــه 

 ٢٠٠١  
إن جملس األمن، 

إذ يشري إىل قراراته السابقة ذات الصلة، مبا يف ذلـك قراراتـه ٩٨٦ (١٩٩٥) املـؤرخ 
١٤ نيسـان/أبريـــل ١٩٩٥، و ١٢٨٤ (١٩٩٩) املــؤرخ ١٧ كــانون األول/ديســمرب ١٩٩٩ 

و ١٣٣٠ (٢٠٠٠) املؤرخ ٥ كانون األول/ديسمرب ٢٠٠٠، 
واقتناعا منه بضرورة تلبية االحتياجات املدنية للشـعب العراقـي، باعتبـار ذلـك تدبـريا 
مؤقتا، إىل أن يسمح للمجلس وفاء حكومة العراق بالقرارات ذات الصلـة، ال سـيما القـراران 
٦٨٧ (١٩٩١) املؤرخ ٣ نيسان/أبريل ١٩٩١ و ١٢٨٤ (١٩٩٩)، باختاذ إجـراءات أخـرى 
فيمـا يتعلـق بأشـكال احلظـر املشـار إليـها يف القـرار ٦٦١ (١٩٩٠) املـــؤرخ ٦ آب/أغســطس 

١٩٩٠، وفقا ألحكام تلك القرارات،  
وإذ يشـري إىل مذكـرة التفـاهم املوقعـة بـني األمـم املتحـدة وحكومـة العـراق واملؤرخــة 

  ،(S/1996/356) ٢٠ أيار/مايو ١٩٩٦
وتصميما منه على حتسني احلالة اإلنسانية يف العراق، 

وإذ يؤكد جمددا التزام مجيع الدول األعضاء بسيادة العراق وسالمته اإلقليمية، 
وإذ يتصرف مبوجب أحكام الفصل السابع من ميثاق األمم املتحدة، 

يقــرر متديــد العمــل بأحكــام القــرار ١٣٣٠ (٢٠٠٠) حــىت ٣ متــوز/يوليـــه  - ١
٢٠٠١؛ 
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يعرب عن اعتزامه النظر يف ترتيبات جديدة لبيع أو توريـد السـلع واملنتجـات  - ٢
إىل العراق، ولتيسري التجارة املدنية والتعاون االقتصادي مع العراق يف القطاعات املدنية، علـى 

أساس املبادئ التالية: 
أن حتسـن هـذه الترتيبـات اجلديـدة إىل حـد بعيـد تدفـق السـلع واملنتجــات إىل  (أ)
العراق، خبالف السلع واملنتجات املشار إليها يف الفترة ٢٤ مـن القـرار ٦٨٧ (١٩٩١)، رهنـا 
باستعراض اللجنة املنشأة مبوجب القرار ٦٦١ (١٩٩٠) للبيـع أو التوريـد املزمعـني للعـراق ملـا 

سيدرج من سلع ومنتجات يف قائمة الستعراض السلع يعدها الس؛ 
أن حتسـن هـذه الترتيبـــات اجلديــدة الضوابــط املفروضــة ملنــع بيــع أو توريــد  (ب)
األصناف احملظورة أو غري املسموح ا من قبـل الـس، ضمـن الفئـات املذكـورة يف الفقـرة ٢ 
(أ) أعاله، وملنع تدفق عائدات صادرات النفط واملنتجـات النفطيـة العراقيـة إىل العـراق خـارج 
حساب الضمان املنشأ عمال بالفقرة ٧ من القرار ٩٨٦ (١٩٩٥)؛ ويعرب أيضا عـن اعتزامـه 
اعتماد وتنفيذ هذه الترتيبات اجلديدة، واألحكام املتعلقة مبسائل خمتلفة ذات صلة قيد املناقشـة 

يف الس، لفترة ١٩٠ يوما تبدأ يف الساعة ٠٠/٠١ يوم ٤ متوز/يوليه ٢٠٠١؛ 
يقرر أن يبقي هذه املسألة قيد النظر.  - ٣

 
 


