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القرار ١٣٠٢ (٢٠٠٠) 
الذي اختذه جملس األمن يف جلسته ٤١٥٢ 

املعقودة يف ٨ حزيران/يونيه ٢٠٠٠ 
إن جملس األمن، 

إذ يشـري إىل قراراتـه السـابقة ذات الصلـة وال ســـيما قراراتــه ٩٨٦ (١٩٩٥) املــؤرخ 
ــه ١٩٩٧، و ١١٢٩  ١٤ نيسـان/أبريـل ١٩٩٥، و ١١١١ (١٩٩٧) املـؤرخ ٤ حزيـران/يوني
(١٩٩٧) املـؤرخ ١٢ أيلـول/سـبتمرب ١٩٩٧، و ١١٤٣ (١٩٩٧) املـؤرخ ٤ كـــانون األول/ 
ديسمرب ١٩٩٧، و ١١٥٣ (١٩٩٨) املؤرخ ٢٠ شــباط/فـرباير ١٩٩٨، و ١١٧٥ (١٩٩٨) 
املـؤرخ ١٩ حزيـران/يونيـــه ١٩٩٨، و ١٢١٠ (١٩٩٨) املــؤرخ ٢٤ تشــرين الثــاين/نوفمــرب 
١٩٩٨، و ١٢٤٢ (١٩٩٩) املــؤرخ ٢١ أيــــار/مـــايو ١٩٩٩، و ١٢٦٦ (١٩٩٩) املـــؤرخ 
٤ تشــرين األول/أكتوبــر ١٩٩٩، و ١٢٧٥ (١٩٩٩) املــؤرخ ١٩ تشــــرين الثـــاين/نوفمـــرب 
ــــــر ١٩٩٩، و ١٢٨١  ١٩٩٩، و ١٢٨٠ (١٩٩٩) املــــــــؤرخ ٣ كانـــــــــون األول/ديسمبــ
ــــــــؤرخ  (١٩٩٩) املــــــؤرخ ١٠ كــــــانون األول/ديســــــمرب ١٩٩٩، و ١٢٨٤ (١٩٩٩) امل

١٧ كانون األول/ديسمرب ١٩٩٩، و ١٢٩٣ (٢٠٠٠) املؤرخ ٣١ آذار/مارس ٢٠٠٠، 
ـــه باحلاجــة، كتدبــري مؤقــت، إىل مواصلــة تلبيــة االحتياجــات اإلنســانية  واقتناعـا من
للشعب العراقي ريثما يسمح تطبيق حكومة العراق للقرارات ذات الصلة، مبا يف ذلك بشـكل 
خاص القرار ٦٨٧ (١٩٩١) املؤرخ ٣ نيسان/أبريل ١٩٩١، للمجلـس بـأن يتخـذ إجـراءات 
أخـــرى فيمـــا يتعلـــق بأشـــكال احلظـــــر املشــــار إليــــها يف القــــرار ٦٦١ (١٩٩٠) املــــؤرخ 

٦ آب/أغسطس ١٩٩٠، وفقا ألحكام تلك القرارات، 
واقتناعا منه أيضا بضرورة توزيـع اللـوازم اإلنسـانية بصـورة عادلـة علـى مجيـع فئـات 

الشعب العراقي يف مجيع أحناء البلد، 
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وقد عقد العزم 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
ــــترة  الفقــرات ٤ و ١١ و ١٢ ورهنــا بــالفقرة ١٥ مــن القــرار ١٢٨٤ (١٩٩٩)، ســارية لف
ـــا تبــدأ يف الســاعة ٠٠/٠١ ، بــالتوقيت الصيفــي لشــرقي الواليــات  جديـدة مدـا ١٨٠ يوم

املتحدة، يف ٩ حزيران/يونيه ٢٠٠٠؛ 
يقـرر كذلـك أن تظـل املبـالغ الـيت أوصـى ـا األمـني العـام يف تقريـره املــؤرخ  - ٢
١ شباط/فرباير ١٩٩٨ (S/1998/90) لقطاعي األغذية/التغذية والصحـة مـن املبلـغ املتوفـر مـن 
ـــن  اسـترياد الـدول للنفـط واملـواد النفطيـة مـن العـراق، مبـا يف ذلـك املعـامالت املاليـة وغريهـا م
املعـامالت األساسـية املتصلـة بذلـك، يف فـترة الــ ١٨٠ يومـا املشـار إليـها يف الفقـرة ١ أعـــاله، 
خمصصة على أساس تراعى فيه األولويـات يف سـياق أنشـطة األمانـة العامـة، علـى أن يسـتخدم 
١٣ يف املائة من املبلغ املتوفر يف الفترة املشــار إليـها أعـاله لألغـراض املشـار إليـها يف الفقـرة ٨ 

(ب) من القرار ٩٨٦ (١٩٩٥)؛ 
يطلب إىل األمني العام أن يواصل اختاذ اإلجراءات الالزمة لكفالة تنفيـذ هـذا  - ٣
القرار على حنو يتسم بالفعالية والكفاءة، وأن يواصـل تعزيـز عمليـة األمـم املتحـدة للمراقبـة يف 
العراق، عند االقتضاء، بطريقة تكفل تقدمي التأكيدات املطلوبـة إىل الـس بـأن السـلع املنتجـة 
وفقا هلذا القرار توزع بصورة عادلة وأن مجيع اللوازم اليت يـؤذن بشـرائها، مبـا فيـها األصنـاف 
ذات االسـتخدام املـــزدوج وقطــع الغيــار، تســتخدم للغــرض الــذي صــدر اإلذن بشــأنه هلــذا 

االستخدام؛ 
يقرر كذلك أن جيري استعراضا دقيقا جلميـع نواحـي تنفيـذ هـذا القـرار بعـد  - ٤
٩٠ يوما من بدء نفاذ الفقرة ١ أعاله ومرة أخرى قبل اية فترة الـ ١٨٠ يوما، ويعـرب عـن 
اعتزامه النظر، قبل ايـة تلـك الفـترة، بعـني القبـول يف مسـألة جتديـد أحكـام هـذا القـرار علـى 

النحو املناسب، شريطة أن تبني االستعراضات أن تلك األحكام تنفذ بشكل مرض؛ 
يطلب إىل األمني العام أن يقدم تقريرا إىل الـس بعـد ٩٠ يومـا مـن سـريان  - ٥
هذا القرار عن تنفيذه، ويطلب أيضا إىل األمني العام أن يقدم تقريرا قبـل ايـة فـترة الــ ١٨٠ 
يوما، بناء على املالحظات اليت يبديها أفراد األمم املتحدة يف العراق، واملشـاورات الـيت جتـري 
ـــع العــادل لألدويــة واللــوازم  مـع حكومـة العـراق، بشـأن مـا إذا كـان العـراق قـد كفـل التوزي
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الصحيـة واملـواد الغذائيــــة واملـــــواد واللـوازم اخلاصـة باالحتياجـات املدنيـة األساسـية، املمولـــة 
وفقـا للفقـرة ٨ (أ) مـن القـرار ٩٨٦ (١٩٩٥)، مبـا يف ذلـك يف جلسـاته اإلعالميـة وأن يقـــدم 
تقريرا عن ما قد يكون له من مالحظات بشأن كفاية اإليرادات لتلبيــة االحتياجـات اإلنسـانية 

للعراق؛ 
يطلب إىل اللجنة املنشأة مبوجب القرار ٦٦١ (١٩٩٠)، أن تقدم، بالتنسـيق  - ٦
الوثيـق مـع األمـني العـام، تقريـرا إىل الـس بعـد بـدء نفـاذ الفقـرة ١ أعـــاله وقبــل ايــة فــترة 
الـــ ١٨٠ يومـا عـن تنفيـــذ الترتيبــات الــواردة يف الفقــرات ١ و ٢ و ٦ و ٨ و ٩ و ١٠ مــن 

القرار ٩٨٦ (١٩٩٥)؛ 
يطلب إىل األمني العام أن يعيـِّن، بالتشاور مع اللجنـة املنشـأة مبوجـب القـرار  - ٧
٦٦١ (١٩٩٠) يف موعــد أقصــاه ١٠ آب/أغســطس ٢٠٠٠، العــدد اإلضــــايف الـــالزم مـــن 
املراقبني للموافقة على عقود تصدير النفط واملنتجات النفطية وفقا للفقـرة ١ مـن القـرار ٩٨٦ 

(١٩٩٥) وإجراءات اللجنة املنشأة مبوجب القرار ٦٦١ (١٩٩٠)؛ 
يطلب إىل اللجنة املنشأة مبوجب القرار ٦٦١ (١٩٩٠) أن توافق بعد مضـي  - ٨
٣٠ يوما، بناء على املقترحات اليت ترد من األمني العام، علـى قوائـم اللـوازم األساسـية للميـاه 
والصرف الصحي، ويقرر بالرغم مـن الفقـرة ٣ مـن القـرار ٦٦١ (١٩٩٠) والفقـرة ٢٠ مـن 
القـرار ٦٨٧ (١٩٩١)، أال تقـدم توريـدات هـذه السـلع إىل اللجنـة للموافقـة عليـها، باســتثناء 
املواد اليت ختضع ألحكـام القـرار ١٠٥١ (١٩٩٦)، وأن يخطَـر ـا األمـني العـام ومتـول وفقـا 
ألحكام الفقرة ٨ (أ) و ٨ (ب) من القرار ٩٨٦ (١٩٩٥)، ويطلب إىل األمني العام أن يبلـغ 

اللجنة يف الوقت املناسب جبميع اإلخطارات اليت ترد واإلجراءات اليت تتخذ؛ 
يقرر أن يستخدم مبلغا أقصاه ٦٠٠ مليون دوالر، من األموال املتوفـرة وفقـا  - ٩
هلذا القرار من حساب الضمان املنشأ مبوجب الفقـرة ٧ مـن القـرار ٩٨٦ (١٩٩٥)، لتسـديد 
أي نفقات معقولة، مـا عـدا النفقـات املسـتحقة السـداد يف العـراق، تنجـم بشـكل مباشـر عـن 
العقود اليت تقر وفقـا للفقـرة ٢ مـن القـرار ١١٧٥ (١٩٩٨) والفقـرة ١٨ مـن القـرار ١٢٨٤ 

(١٩٩٩)، ويعرب عن اعتزامه النظر بعني القبول يف مسألة جتديد هذا التدبري؛ 
ــة  يقـرر أن تسـتخدم األمـوال املودعـة يف حسـاب الضمـان والنامجـة عـن عملي -١٠
التعليق وفقا للفقـرة ٢٠ مـن القـرار ١٢٨٤ (١٩٩٩) لألغـراض احملـددة يف الفقـرة ٨ (أ) مـن 
القرار ٩٨٦ (١٩٩٥)، ويقرر أيضا أن تبقى الفقـرة ٢٠ مـن القـرار ١٢٨٤ (١٩٩٩) نـافذة 
املفعول وأن تسري علـى فـترة الــ ١٨٠ يومـا اجلديـــــــــدة املشـــــار إليـها يف الفقـرة ١ أعـاله، 

وأال جيدد تنفيذ هذه الفقرة مرة أخرى؛ 
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ـــرار ٦٦١ (١٩٩٠)  يرحـب باجلـهود الـيت بذلتـها اللجنـة املنشـأة مبوجـب الق - ١١
السـتعراض الطلبـات بصـورة عاجلـة، ويشـجع اللجنـة علـى بـذل مزيـــد مــن اجلــهود يف هــذا 

الصدد؛ 
يطلـب إىل حكومـة العـراق اختـاذ مجيـــع اخلطــوات اإلضافيــة الالزمــة لتنفيــذ  - ١٢
الفقرة ٢٧ من القـرار ١٢٨٤ (١٩٩٩)، ويطـلب أيضـا إىل األمـني العـام أن يسـتعرض تنفيـذ 

هذه التدابري ويقدم تقريرا عنها بصورة منتظمة؛ 
يطلـب إىل األمـني العـــــــــام أن يقـــــــــدم إىل اللجنــة املنشــأة مبوجــب القــرار  - ١٣
ــــأن تنفيـــذ الفقرتـــني ١ (أ) و ٦ مـــن القـــرار ٩٨٦ (١٩٩٥)  ٦٦١ (١٩٩٠) توصيــات بش
لتخفيـض فـترة التأخـري يف سـداد كـامل قيمـة كـل عمليـة شـراء مـن النفـط واملنتجـات النفطيــة 

العراقية يف حساب الضمان املنشأ مبوجب الفقرة ٧ من القرار ٩٨٦ (١٩٩٥)؛ 
يطلـب إىل األمـني العـــام أن يقــــــــــدم إىل اللجنـــــــة املنشــأة مبوجــب القــرار  - ١٤
٦٦١ (١٩٩٠) توصيـات بشـأن اسـتخدام األمـوال الفائضـــة املســحوبة مــن احلســاب املنشــأ 
مبوجب الفقرة ٨ (د) من القـــرار ٩٨٦ (١٩٩٥)، وال سيما لألغــــراض احملـددة يف الفقرتـني 

٨ (أ) و ٨ (ب) من ذلك القرار؛ 
حيـث مجيع الدول، وال سيما حكومة العــراق، علـى إبـداء تعاوـا الكـامل يف  -١٥

تنفيذ هذا القرار تنفيذا فعاال؛ 
يناشــد مجـيع الـدول أن تواصـل التعـاون يف تقـدمي الطلبـات يف الوقـت احملــدد  -١٦
وإصدار تراخيص التصدير على وجه السرعة، مما يؤدي إىل تيسـري نقـل اللـوازم اإلنسـانية الـيت 
تـأذن ـا اللجنـة املنشـأة مبوجـب القـــرار ٦٦١ (١٩٩٠)، وأن تتخــذ مجيــع التدابــري املناســبة 
األخرى اليت تقع ضمن حدود اختصاصها لكفالة وصول اللوازم اإلنسـانية الـيت تشـتد احلاجـة 

إليها إىل الشعب العراقي بأسرع ما ميكن؛ 
يشــدد علـى ضـرورة مواصلـة كفالـة احـترام أمـن وسـالمة مجيـع األشـــخاص  -١٧

املشاركني بصورة مباشرة يف تنفيذ هذا القرار يف العراق؛ 
يدعو األمني العام إىل تعيني فريق مستقل من اخلرباء ليعد حبلـول ٢٦ تشـرين  - ١٨
الثـاين/نوفمـرب ٢٠٠٠ تقريـرا وحتليـال شـاملني عـــن احلالــة اإلنســانية يف العــراق، مبــا يف ذلــك 
االحتياجــات اإلنســانية الراهنــة الناشــئة عــن تلــــك احلالـــة وليقـــدم توصيـــات لتلبيـــة تلـــك 

االحتياجات، يف إطار القرارات القائمة؛ 
يقـرر أن يبقي هذه املسألة قيد نظره.  -١٩

 

 


