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القرار ١٣٣٠ (٢٠٠٠)   
ــــانون  الــذي اختــذه جملــس األمــن يف جلســته ٤٢٤١ املعقــودة يف ٥ ك

  األول/ديسمرب 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
ـــارس ٢٠٠٠،  ١٧ كـانون األول/ديسـمرب ١٩٩٩، و ١٢٩٣ (٢٠٠٠) املـــــؤرخ ٣١ آذار/م

و ١٣٠٢ (٢٠٠٠) املؤرخ ٨ حزيران/يونيه ٢٠٠٠، 
ـــة االحتياجــات اإلنســانية للشــعب العراقــي،  واقتناعـا منـه باحلاجـة، إىل مواصلـة تلبي
باعتبار ذلك تدبريا مؤقتا، ريثمـا يسـمح تنفيـذ حكومـة العـراق للقـرارات ذات الصلـة، مبـا يف 
ذلـك بشـكل خـاص القـرار ٦٨٧ (١٩٩١) املـؤرخ ٣ نيسـان/أبريـل ١٩٩١، للمجلـــس بــأن 
يتخـذ إجـراءات أخـرى فيمـا يتعلـق بأشـــكال احلظــر املشــار إليــها يف القــرار ٦٦١ (١٩٩٠) 

املؤرخ ٦ آب/أغسطس ١٩٩٠، وفقا ألحكام تلك القرارات، 
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واقتناعا منه أيضا بضرورة توزيع اإلمدادات اإلنسانية بصورة عادلة على مجيع فئــات 
الشعب العراقي يف مجيع أحناء البلد، 

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
جديـدة مدـــا ١٨٠ يومــا تبــدأ يف الســاعة ٠٠/٠١ ، بــالتوقيت العــادي لشــرقي الواليــات 

املتحدة، يف ٦ كانون األول/ديسمرب 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 املائـة مــــــن املبلـــــغ املتوفــــــر يف الفـترة املشـار إليـها أعـاله لألغـراض املشـــار إليــها يف 

الفقرة 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، حسـب االقتضـاء، تعزيـز عمليـة األمـم 
املتحدة للمراقبة يف العراق، مبا يف ذلك إمتام توظيف وتعيني ما يكفي مـن املراقبـني يف العـراق، 
يف غضون ٩٠ يوما من اعتماد هذا القـرار، وال سـيما تعيـني املراقبـني بـالعدد املتفـق عليـه بـني 
األمني العام وحكومة العراق، بطريقة تكفل تقـدمي التـأكيدات املطلوبـة إىل الـس بـأن السـلع 
املنتجة وفقا هلذا القـرار تـوزع بصـورة عادلـة وأن مجيـع اللـوازم الـيت يـؤذن بشـرائها، مبـا فيـها 
األصناف ذات االستخدام املزدوج وقطع الغيار، تستخدم للغـرض الـذي صـدر اإلذن ألجلـه، 

مبا يف ذلك االستخدام يف قطاع اإلسكان وتطوير املرافق األساسية املتصلة به؛ 
يقرر أن جيري استعراضا دقيقا جلميع جوانب تنفيذ هذا القرار بعد ٩٠ يوما  - ٤
من بدء نفاذ الفقرة ١ أعاله ومرة أخرى قبل ايـة فـترة الــ ١٨٠ يومـا، ويعـرب عـن اعتزامـه 
النظر بعني القبول، يف مسألة جتديد أحكام هذا القـرار علـى النحـو املناسـب، شـريطة أن تبـني 

التقارير املشار اليها يف الفقرتني ٥ و ٦ أدناه أن تلك األحكام تنفذ بشكل مرض؛ 
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يطلـب إىل األمـني العـام أن يقـدم إىل الـس، تقريـرا شـامال عـن تنفيـــذ هــذا  - ٥
القرار، بعد ٩٠ يوما من بدء نفاذه، ومرة أخرى قبل اية فترة الـ ١٨٠ يومـا بأسـبوع واحـد 
على األقل، بناء على املالحظات اليت يبديها أفراد األمم املتحـدة يف العـراق، واملشـاورات الـيت 
جترى مع حكومة العراق، بشأن ما إذا كان العراق قد كفل التوزيع العـادل لألدويـة واللـوازم 
الصحيـة واملـواد الغذائيــــة واملـــــواد واللـوازم اخلاصـة باالحتياجـات املدنيـة األساسـية، املمولـــة 
ـــن  وفقـا للفقـرة ٨ (أ) مـن القـرار ٩٨٦ (١٩٩٥)، وأن يـدرج يف تقـاريره مـا قـد يكـون لـه م

مالحظات بشأن كفاية اإليرادات لتلبية االحتياجات اإلنسانية 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)؛ 
ـــات  يقـرر أن يسـتخدم مبلغـا أقصـاه ٦٠٠ مليـون دوالر مـن دوالرات الوالي - ٧
املتحدة، من األموال املتوفرة وفقا هلذا القرار من حساب الضمان املنشأ مبوجب الفقرة ٧ مـن 
القـرار ٩٨٦ (١٩٩٥)، لتسـديد أي نفقـات معقولـة، مـا عـدا النفقــات املســتحقة الســداد يف 
العراق، تنجم بشكل مباشر عن العقود اليت جيرى إقرارهـا وفقـا للفقـرة ٢ مـن القـرار ١١٧٥ 
(١٩٩٨) والفقرة ١٨ من القرار ١٢٨٤ (١٩٩٩)، ويعرب عـن اعتزامـه النظـر بعـني القبـول 

يف مسألة جتديد هذا التدبري؛ 
يعـرب عـن اسـتعداده، يف ضـــوء تعــاون حكومــة العــراق علــى تنفيــذ مجيــع  - ٨
قرارات الس، للنظر يف السماح بـأن يسـحب مـن حسـاب الضمـان مبلـغ ١٥ مليـون دوالر 
مـن دوالرات الواليـات املتحـدة يسـتخدم لدفـع املتـأخرات مـن اشـتراكات العـراق يف ميزانيـــة 
األمم املتحدة، ويعترب أن هذا املبلغ ينبغـي أن حيـول مـن احلسـاب املنشـأ عمـال بـالفقرة ٨ (د) 

من القرار ٩٨٦ (١٩٩٥)؛ 
يطلـب إىل األمـني العـام أن يتخـذ اخلطـوات الالزمـة لتحويـل فـائض األمــوال  - ٩
املسحوبة من احلساب املنشأ عمال بالفقرة ٨ (د) من القـرار ٩٨٦ (١٩٩٥) لألغـراض املبينـة 
ـــتريات  يف الفقـرة ٨ (أ) مـن القـرار ٩٨٦ (١٩٩٥) بغيـة زيـادة األمـوال املتاحـة ألغـراض املش
اإلنسانية، مبا يف ذلك عند االقتضـاء األغـراض املشـار إليـها يف الفقـرة ٢٤ مـن القـرار ١٢٨٤ 

(١٩٩٩)؛ 
يشـري علـى اللجنـة املنشـأة مبوجـب القـرار ٦٦١ (١٩٩٠) بـأن توافـق، بنـــاء  - ١٠
ــع  علـى مقترحـات مـن األمـني العـام، علـى قوائـم اللـوازم األساسـية للميـاه واإلسـكان متشـيا م
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األولوية املمنوحة ألشد الفئـات ضعفـا يف العـراق، ويقـرر، رغـم أحكـام الفقـرة ٣ مـن القـرار 
ـــوازم مــن  ٦٦١ (١٩٩٠) والفقـرة ٢٠ مـن القـرار ٦٨٧ (١٩٩١) أن ال تقـدم إىل اللجنـة الل
هذه األصناف للموافقة عليها، باستثناء األصناف اخلاضعة ألحكـام القـرار ١٠٥١ (١٩٩٦)، 
وأن خيطـر ـا األمـني العـام ومتـول وفقـا ألحكـام الفقرتـني ٨ (أ) و ٨ (ب) مـن القـــرار ٩٨٦ 
(١٩٩٥)، ويطلـب إىل األمـني العـام أن يبلـغ اللجنـة يف الوقـت املناســـب جبميــع اإلخطــارات 
الواردة واإلجراءات املتخذة، ويعرب عن استعداده للنظر يف اختـاذ مثـل هـذه اإلجـراءات فيمـا 

يتعلق بقوائم مزيد من اللوازم، وخباصة يف قطاعي النقل واالتصاالت السلكية والالسلكية؛ 
يطلب إىل األمني العام أن يوسع ويستكمل، يف غضون ٣٠ يوما من اعتمـاد  - ١١
هـذا القـرار، قوائـم املـواد اإلنســـانية املقدمــة وفقــا للفقــرة ١٧ مــن القــرار ١٢٨٤ (١٩٩٩) 
ـــة املنشــأة مبوجــب القــرار ٦٦١  والفقـرة ٨ مـن القـرار ١٣٠٢ (٢٠٠٠)، ويشـري علـى اللجن
(١٩٩٠) بـأن توافـق بسـرعة علـــى القوائــم املوســعة، ويقــرر أن ال تقــدم إىل اللجنــة املنشــأة 
ـــواد الــيت  مبوجـب القـرار ٦٦١ (١٩٩٠) اللـوازم مـن هـذه املـواد للموافقـة عليـها، باسـتثناء امل
ختضع إىل أحكام القرار ١٠٥١ (١٩٩٦)، وأن خيطر ـا األمـني العـام، ومتـول وفقـا ألحكـام 
ــــم  الفقرتــني ٨ (أ) و ٨ (ب) مــن القــرار ٩٨٦ (١٩٩٥)، ويطلــب إىل األمــني العــام أن يعل

اللجنة يف الوقت املناسب جبميع هذه اإلخطارات الواردة واإلجراءات املتخذة؛ 
يقرر أن يكون معدل اخلصم الفعلي من األموال املودعة يف حسـاب الضمـان  - ١٢
ـــدوق التعويــض يف فــترة الـــ ١٨٠  املنشـأ مبوجـب القـرار ٩٨٦ (١٩٩٥) بغيـة حتويلـه إىل صن
ـــوال اإلضافيــة الناجتــة عــن هــذا القــرار يف  يومـا، ٢٥ يف املائـة، ويقـرر كذلـك أن تـودع األم
احلساب املنشأ مبوجب الفقرة ٨ (أ) مـن القـرار ٩٨٦ (١٩٩٥)، لكـي تسـتخدم يف املشـاريع 
ــه يف  اإلنسـانية الصرفـة لتلبيـة احتياجـات أشـد الفئـات ضعفـا يف العـراق علـى النحـو املشـار إلي
 ،(S الفقرة ١٢٦ من تقرير األمني العام املؤرخ ٢٩ تشرين الثاين/نوفمرب ٢٠٠٠ (2000/1132/
ويطلـب إىل األمـني العـام أن يبلـغ عـن اسـتخدام هـذه األمـوال يف تقـاريـــره املشـــــار إليهـــا يف 
الفقرة ٥ أعاله، ويعرب عـن اعتزامـه أن ينشـئ، قبـل ايـة فـترة الــ ١٨٠ يومـا، آليـة ملراجعـة 
معـدل اخلصـــم الفعلــي مــن األمــوال املودعــة يف حســاب الضمــان بغيــة حتويلــه إىل حســاب 
التعويـض يف املراحـــل املقبلــة، مــع مراعــاة العنــاصر األساســية الحتياجــات الشــعب العراقــي 

اإلنسانية؛ 
حيــث اللجنــة املنشــأة مبوجــب القــرار ٦٦١ (١٩٩٠) علــــى أن تســـتعرض  - ١٣
الطلبـات بسـرعة، لتخفيـض مسـتوى الطلبـات املعلقـة ومواصلـة حتســـني عمليــة املوافقــة علــى 

الطلبات، ويؤكد يف هذا الصدد أمهية التنفيذ التام للفقرة ٣ أعاله؛ 
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حيث مجيع الدول املقدمة للطلبات ومجيع املؤسسات املالية، مبا فيها املصـرف  - ١٤
املركزي للعراق، واألمانة العامة على اختاذ خطوات للحد من املشـاكل املشـار إليـها يف تقريـر 
األمـني العـام املـؤرخ ٢٩ تشـرين الثـاين/نوفمـرب ٢٠٠٠ عمـال بـــالفقرة ٥ مــن القــرار ١٣٠٢ 

(٢٠٠٠)؛ 
يطلـب إىل األمـني العـام أن يتخـذ الترتيبـات الالزمـة، رهنـــا مبوافقــة الــس،  - ١٥
للتصريح باستخدام األموال املودعة يف حساب الضمان املنشأ مبوجب القـرار ٩٨٦ (١٩٩٥) 
لشراء السلع املنتجة حمليا والوفاء بالتكـاليف احملليـة لالحتياجـات املدنيـة األساسـية الـيت مولـت 
وفقا ألحكام القرار ٩٨٦ (١٩٩٥) والقرارات ذات الصلـة، مبـا يف ذلـك، حسـب االقتضـاء، 
تكـاليف خدمـات الـتركيب والتدريـب، ويطلـب كذلـك إىل األمـني العـام أن يتخـذ الترتيبــات 
الالزمة، رهنا مبوافقـة جملـس األمـن، للتصريـح باسـتخدام أمـوال تصـل إىل ٦٠٠ مليـون يـورو 
ــتركيب  مودعـة يف حسـاب الضمـان املنشـأ مبوجـب القـرار ٩٨٦ (١٩٩٥) لتغطيـة تكـاليف ال
والصيانة، مبا يف ذلك خدمات التدريب، للمعدات وقطع الغيار املسـتخدمة يف صناعـة النفـط، 
والـيت مولـت وفقـا ألحكـام القـرار ٩٨٦ (١٩٩٥) والقـرارات ذات الصلـة، ويدعـو حكومـــة 

العراق إىل التعاون على تنفيذ مجيع هذه الترتيبات؛ 
حيــث مجيـع الـدول، وال سـيما حكومـة العـراق، علـى إبـداء تعاوـــا الكــامل  - ١٦

على تنفيذ هذا القرار تنفيذا فعاال؛ 
يناشد حكومة العراق أن تتخـذ اخلطـوات املتبقيـة الالزمـة لتنفيـذ الفقـرة ٢٧  - ١٧
مـن القـرار ١٢٨٤ (١٩٩٩)، ويطلـب كذلـك إىل األمـني العـام أن يـدرج يف تقـاريره املقدمــة 

مبوجب الفقرة ٥ أعاله استعراضا للتقدم الذي حتققه حكومة العراق يف تنفيذ هذه التدابري؛ 
يطلب إىل األمني العـام أن يعـد يف أقـرب وقـت ممكـن، لكـن يف أجـل أقصـاه  - ١٨
٣١ آذار/مــارس ٢٠٠١، تقريــرا للجنــة املنشــأة مبوجــب القــــرار ٦٦١ (١٩٩٠)، يتضمـــن 
مقترحـات بشـأن اسـتخدام طـرق إضافيـة لتصديـر النفـط واملنتجـات النفطيـة، يف ظـل ظـروف 
ـــع غــرض وأحكــام القــرار ٩٨٦ (١٩٩٥) والقــرارات املتصلــة بــه،  مناسـبة تكـون متسـقة م
ويتناول بصورة خاصة خطوط األنابيب احملتملة اليت ميكن استخدامها كطرق تصدير إضافية؛ 
يعيد تأكيد طلبه الوارد يف الفقرة ٨ من القـرار ١٢٨٤ (١٩٩٩) املوجـه إىل  - ١٩
الرئيـس التنفيـذي للجنـة األمـم املتحـدة للرصـد والتحقـق والتفتيـش وإىل املديـر العـــام للوكالــة 
ــــم املـــواد  الدوليــة للطاقــة الذريــة بــأن يكمــل، بنهايــة هــذه الفــترة، تنقيــح واســتكمال قوائ
والتكنولوجيــا الــيت تســري عليــها آليــة االســترياد والتصديــر الــيت أقــــرت يف القـــرار ١٠٥١ 

(١٩٩٦)؛ 
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يؤكــد ضــرورة مواصلــة تــأمني املراعــاة ألمــن وســالمة مجيــــع األشـــخاص  - ٢٠
املشاركني مباشرة يف تنفيذ هذا القرار يف العراق، ويناشد حكومة العـراق أن تكمـل حتقيقاـا 

يف وفاة موظفي منظمة األمم املتحدة لألغذية والزراعة وأن حتيله إىل الس؛ 
يناشـد مجيع الدول أن تواصل التعاون على تقـدمي الطلبـات يف الوقـت احملـدد  - ٢١
وإصدار تراخيص التصدير على وجه السرعة، ممـا يـؤدي إىل تيسـري نقـل اإلمـدادات اإلنسـانية 
اليت تأذن ا اللجنة املنشأة مبوجـب القـرار ٦٦١ (١٩٩٠)، وأن تتخـذ سـائر التدابـري املناسـبة 
ـــدادات اإلنســانية الالزمــة بشــدة إىل  الـيت تقـع ضمـن حـدود اختصاصـها لكفالـة وصـول اإلم

الشعب العراقي بأسرع ما ميكن؛ 
يقـرر أن يبقي هذه املسألة قيد نظره.  - ٢٢

 


