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القرار ١٣٦٠ (٢٠٠١)   
  الذي اختذه جملس األمن يف جلسته ٤٣٤٤ املعقودة يف ٣ متوز/يوليه ٢٠٠١ 

إن جملس األمن، 
ـــه الســابقة ذات الصلــة، مبــا فيــها القــرار ٩٨٦ (١٩٩٥) املــؤرخ  إذ يشـري إىل قرارت
١٤ نيســان/أبريــل ١٩٩٥ و ١٢٨٤ (١٩٩٩) املــؤرخ ١٧ كــانون األول/ديســــمرب ١٩٩٩ 
و ١٣٣٠ (٢٠٠٠) املــؤرخ ٥ كــانون األول/ديســمرب ٢٠٠٠ و ١٣٥٢ (٢٠٠١)، املـــؤرخ 

١ حزيران/يونيه ٢٠٠١، من حيث صلتها بتحسني الربنامج اإلنساين للعراق، 
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، 
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
الفقرات ٤ و ١١ و ١٢ ورهنا بالفقرة ١٥ من القرار ١٢٨٤ (١٩٩٩) سارية لفترة جديـدة 
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مدـا ١٥٠ يومـا تبـدأ يف السـاعة ٠٠/٠١، بـالتوقيت العـادي لشـرقي الواليــات املتحــدة، يف 
٤ متوز/يوليه ٢٠٠١؛ 

يقـرر كذلـك أن تظـل املبـالغ الـيت أوصـى ـا األمـني العـام يف تقريـره املــؤرخ  - ٢
١ شباط/فرباير ١٩٩٨ (S/1998/90) لقطاعي األغذية/التغذية والصحة 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 ١٥٠ 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 
ـــس بــأن الســلع  املتحـدة للمراقبـة يف العـراق بطريقـة تكفـل تقـدمي التـأكيدات املطلوبـة إىل ال
املتوفرة وفقا هلذا القرار 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 ١٥٠ 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؛ 
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 ١٥٠ 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
الوثيق مع األمني العام، تقريرا إىل الـس بعـد ٩٠ يومـا مـن بـدء نفـاذ الفقـرة ١ أعـاله وقبـل 
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اية فترة الـ ١٥٠ يوما عن تنفيذ الترتيبات الواردة يف الفقـرات ١ و ٢ و ٦ و ٨ و ٩ و ١٠ 
من 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 جيري إقرارهـا وفقـا للفقـرة ٢ مـن القـرار ١١٧٥ 
(١٩٩٨) املــؤرخ ١٩ حزيــران/يونيــه ١٩٩٨ والفقــــرة ١٨ مـــن القـــرار ١٢٨٤ (١٩٩٩)، 

ويعرب عن اعتزامه النظر بعني القبول يف مسألة جتديد هذا التدبري؛ 
يطلـب إىل األمـني العـام أن يتخـذ اخلطـوات الالزمـة لتحويـل فـائض األمــوال  - ٨
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)؛ 
يقرر أن يكون معدل اخلصم الفعلي من األموال املودعة يف حسـاب الضمـان  - ٩
ـــدوق التعويــض يف فــترة الـــ ١٥٠  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
الفقــــرة ١٢٦ مــــن تقريــــر األمــــني العــــام املــــؤرخ ٢٩ تشــــرين الثـــــاين/نوفمـــــرب ٢٠٠٠ 
(S/2000/1132)، ويطلـب إىل األمـني العـام أن يبلـغ عـن اسـتخدام هـذه األمـوال يف تقـاريـــــره 

ــــ ١٥٠  املشـــــار إليهــا يف الفقـرة ٥ أعـاله، ويعـرب عـن اعتزامـه أن ينشـئ، قبـل ايـة فـترة ال
يوما، آلية ملراجعة معدل اخلصم الفعلي مـن األمـوال املودعـة يف حسـاب الضمـان بغيـة حتويلـه 
إىل حسـاب التعويـض يف املراحـل املقبلـة، مـع مراعـاة العنـاصر األساسـية الحتياجـات الشــعب 

العراقي اإلنسانية؛ 
حيــث مجيـع الـدول، وال سـيما حكومـة العـراق، علـى إبـداء تعاوـــا الكــامل  - ١٠

على تنفيذ هذا القرار تنفيذا فعاال؛ 
يناشد حكومة العراق أن تتخـذ اخلطـوات املتبقيـة الالزمـة لتنفيـذ الفقـرة ٢٧  - ١١
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؛ 
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يؤكـد ضـرورة مواصلـة كفالـــة أمــن وســالمة مجيــع األشــخاص املشــاركني  - ١٢
مباشرة يف تنفيذ هذا القرار يف العراق؛ 

يناشـد مجيع الدول أن تواصل التعاون على تقـدمي الطلبـات يف الوقـت احملـدد  - ١٣
وإصدار تراخيص التصدير على وجه السرعة، مما ييسر نقل اإلمدادات اإلنسانية اليت تـأذن ـا 
اللجنة املنشأة مبوجب القرار ٦٦١ (١٩٩٠)، وأن تتخذ سائر التدابري املناسبة اليت تقع ضمـن 
حـدود اختصاصـها لكفالـة وصـول اإلمـدادات اإلنسـانية الالزمـة بشـــدة إىل الشــعب العراقــي 

بأسرع ما ميكن؛ 
يقـرر أن يبقي هذه املسألة قيد نظره.  - ١٤

 


