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القرار ١٤٤٧ (٢٠٠٢)   
الــذي اختــذه جملــس األمــن يف جلســته ٤٦٥٦ املعقـــودة يف ٤ كـــانون األول/ 

  ديسمرب ٢٠٠٢ 
إن جملس األمن، 

ـــا فيــها قراراتــه ٩٨٦ (١٩٩٥) املــؤرخ  إذ يشـري إىل قراراتـه السـابقة ذات الصلـة، مب
١٤ نيسـان/أبريـل ١٩٩٥، و ١٢٨٤ (١٩٩٩) املـؤرخ ١٧ كــانون األول/ديســمرب ١٩٩٩، 
و ١٣٥٢ (٢٠٠١) املـؤرخ ١ حزيـران/يونيـه ٢٠٠١، و ١٣٦٠ (٢٠٠١) املـؤرخ ٣ متـــوز/ 
يوليــه ٢٠٠١، و ١٣٨٢ (٢٠٠١) املــؤرخ ٢٩ تشــــرين الثـــاين/نوفمـــرب ٢٠٠١، و ١٤٠٩ 
(٢٠٠٢) املؤرخ ١٤ أيار/مايو ٢٠٠٢، من حيث صلتها بتحسني الربنامج اإلنساين للعراق، 
واقتناعا منه بضرورة مواصلة تلبية االحتياجات املدنية للشعب العراقـي باعتبـار ذلـك 
تدبـريا مؤقتـا، ريثمـا يسـمح تنفيـذ حكومـة العـراق للقـرارات ذات الصلـة، ومنـها علـــى وجــه 
اخلصوص القراران ٦٨٧ (١٩٩١) املؤرخ ٣ نيسان/أبريل ١٩٩١ و ١٢٨٤ (١٩٩٩)، بـأن 
ـــها يف القــرار ٦٦١ (١٩٩٠)  يتخـذ الـس إجـراءات أخـرى بشـأن أشـكال احلظـر املشـار إلي

املؤرخ ٦ آب/أغسطس ١٩٩٠ وفقا ألحكام هذه القرارات، 
وإذ حييط علما بتقريــر األمـني العـام S/2002/1239 املـؤرخ ١٢ تشـرين الثـاين/نوفمـرب 

 ،٢٠٠٢
وتصميما منه على حتسني احلالة اإلنسانية يف العراق، 

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

ــواردة يف  يقـرر أن تظـل أحكـام القـرار ٩٨٦ (١٩٩٥)، باسـتثناء األحكـام ال - ١
الفقــــرات ٤ و ١١ و ١٢، وأحكــــام الفقــــرات ٢ و ٣ و ٦ إىل ١٣ مــــن القــــــرار ١٣٦٠ 
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(٢٠٠١)، ورهنا بالفقرة ١٥ من القـرار ١٢٨٤ (١٩٩٩)، واألحكـام األخـرى هلـذا القـرار، 
ـــا ١٨٠ يومــا تبــدأ يف الســاعة ٠٠/٠١، بتوقيــت شــرق الواليــات  نـافذة لفـترة جديـدة مد

املتحدة، من يوم ٥ كانون األول/ديسمرب ٢٠٠٢؛ 
يقـرر النظـر يف التعديـالت الـيت يلـزم إدخاهلـــا علــى قائمــة اســتعراض الســلع  - ٢
(S/2002/515) واإلجــراءات املتعلقــة بتنفيذهــا العتمادهــا يف مهلــة ال تتعــدى ٣٠ يومــا مـــن 

اعتماد هذا القرار ومن مث إجراء استعراضات دورية شاملة؛ 
يقرر ألغراض هذا القـرار، أن يكـون املقصـود باإلشـارات الـواردة يف القـرار  - ٣
١٣٦٠ (٢٠٠١) إىل فـترة الــ ١٥٠ يومـا الـيت حددهـا ذلـك القـرار، هـو فـترة الــ ١٨٠ يومــا 

احملددة عمال بالفقرة ١ أعاله؛ 
ـــدم تقريــرا شــامال إىل الــس يف مهلــة أقلــها  يطلـب إىل األمـني العـام أن يق - ٤
أسبوع واحد قبل انتهاء فترة الـ ١٨٠ يوما، اسـتنادا إىل املالحظـات الـيت يقدمـها أفـراد األمـم 
املتحدة يف العراق وإىل املشاورات اليت جتري مع حكومة العراق بشأن ما إذا كـان العـراق قـد 
كفل التوزيع املنصف لألدوية واللوازم الصحية واملـواد الغذائيـة واللـوازم واإلمـدادات اخلاصـة 
باالحتياجــــات املدنيــــة األساســــية، املمولــــة وفقــــا ألحكــــام الفقــــرة ٨ (أ) مــــــن القـــــرار 
ــــه بشـــأن كفايـــة  ٩٨٦ (١٩٩٥)، وأن يضمــن تقريــره هــذا أي مالحظــات قــد تكــون لدي

العائدات يف تلبية االحتياجات اإلنسانية للعراق؛ 
يطلـب إىل األمـني العـام أن يقـدم، بالتشـــاور مــع األطــراف املهتمــة بــاألمر،  - ٥
تقريـرا تقييميـا عـن تنفيـذ قائمـة اسـتعراض السـلع وإجراءاـا قبـل ١٤ يومـــا مــن انتــهاء فــترة 
الـ ١٨٠ يوما املشار إليها يف الفقرة ١ أعاله وأن يضمن التقرير توصيات بشأن أي تنقيحـات 

قد يلزم إدخاهلا على قائمة استعراض السلع وإجراءاا؛ 
يقرر إبقاء املسألة قيد نظره.  - ٦

 


