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 القرار ١٤٧٢ (٢٠٠٣) 
الـــذي اعتمـــــده جملــــس األمــــن يف جلســــته ٤٧٣٢، املعقــــودة يف ٢٨ آذار/ 

 مارس ٢٠٠٣ 
إن جملس األمن، 

إذ يشري إىل أنه مبوجب أحكام املـادة ٥٥ مـن اتفاقيـة جنيـف الرابعـة (اتفاقيـة جنيـف 
املتعلقة حبماية املدنيني وقت احلرب، املؤرخـة ١٢ آب/أغسـطس ١٩٤٩)، جيـب علـى الدولـة 
ـــة األغذيــة  القائمـة بـاالحتالل، أن تقـوم، إىل أقصـى حـد تسـمح بـه املـوارد املتاحـة هلـا، بكفال
واللـوازم الطبيـة للسـكان، وعليـها، بوجـه خـاص، جلـب املـــواد الغذائيــة واملخزونــات الطبيــة 

واملواد األخرى الالزمة إذا كانت موارد اإلقليم احملتل غري كافية، 
واقتناعا منه باحلاجـة العاجلـة إىل مواصلـة توفـري اإلغاثـة اإلنسـانية لشـعب العـراق يف 
مجيع أحناء البلد بشكل منصف، وبضرورة توسيع نطـاق تدابـري اإلغاثـة اإلنسـانية تلـك حبيـث 

تشمل سكان العراق الذين يغادرون البلد نتيجة ألعمال القتال، 
وإذ يشري إىل قراراته السابقة ذات الصلـة، وال سـيما قراراتـه ٦٦١ (١٩٩٠) املـؤرخ 
٦ آب/أغســطس ١٩٩٠، و ٩٨٦ (١٩٩٥) املــؤرخ ١٤ نيســان/أبريـــل ١٩٩٥، و ١٤٠٩ 
(٢٠٠٢) املــؤرخ ١٤ أيــار/مــايو ٢٠٠٢، و ١٤٥٤ (٢٠٠٢) املــؤرخ ٣٠ كــــانون األول/ 

ديسمرب ٢٠٠٢، من حيث نصها على توفري اإلغاثة اإلنسانية لشعب العراق، 
وإذ حييط علما بالقرار الذي اختذه األمني العام، يف ١٧ آذار/مـارس ٢٠٠٣ بسـحب 
مجيع موظفي األمم املتحدة واملوظفني الدوليني املكلفني بتنفيذ برنامج �النفط مقـابل الغـذاء� 

(الذي يشار إليه فيما يلي بـ �الربنامج�) املُنشأ مبوجب القرار ٩٨٦ (١٩٩٥)، 
وإذ يشـدد علـى ضـرورة بـذل كـل جـهد ممكـن لإلبقـاء علـى عمـل الشـبكة الوطنيـــة 

احلالية لتوزيع سلة األغذية، 
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وإذ يشدد أيضا على ضرورة النظر يف إجراء إعادة تقييم أخرى للربنامج خالل فـترة 
الطوارئ وما بعدها، 

وإذ يعيد تأكيد احترام حق شعب العراق يف تقرير مستقبله السياسي والسيطرة علـى 
موارده الطبيعية، 

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

يطلـب إىل مجيـع األطـراف املعنيـة أن تفـي بدقـة بالتزاماـــا مبوجــب القــانون  - ١
الدويل، وال سيما اتفاقيات جنيف وقواعد الهاي، مبا فيها تلـك املتصلـة باالحتياجـات املدنيـة 

األساسية لشعب العراق داخل العراق وخارجه على السواء؛ 
يطلب من اتمع الدويل أيضا أن يقدم املساعدة اإلنسانية الفورية إىل شـعب  - ٢
العراق، داخل العراق وخارجه على السواء، بالتشاور مع الدول املعنية، وأن يقوم، على وجـه 
اخلصوص، باالستجابة فورا ألي نـداء إنسـاين توجهـه األمـم املتحـدة يف املسـتقبل، وأن يدعـم 

أنشطة جلنة الصليب األمحر الدولية واملنظمات اإلنسانية الدولية األخرى؛ 
يسلم بأنه ينبغـي، إضافـة إىل ذلـك، ويف ضـوء الظـروف االسـتثنائية السـائدة  - ٣
حاليا يف العراق، وعلى أساس مؤقت واستثنائي، إدخال تعديالت تقنية ومؤقتة علـى الربنـامج 
بغيـة كفالـة تنفيـذ العقـود املوافـق عليـها املمولـــة وغــري املمولــة الــيت أبرمتــها حكومــة العــراق 
ألغراض اإلغاثة اإلنسـانية لشـعب العـراق، مبـا يف ذلـك تلبيـة احتياجـات الالجئـني واملشـردين 

داخليا، وفقا ألحكام هذا القرار؛ 
يأذن لألمــني العـام وملـن يعينـهم مـن املمثلـني باختـاذ التدابـري التاليـة، كخطـوة  - ٤

أوىل عاجلة، ومع القيام مبا يلزم من تنسيق: 
إنشـاء مواقـع بديلـة، داخـــل العــراق وخارجــه علــى الســواء، بالتشــاور مــع  (أ)
احلكومات املعنية، لتسليم اإلمدادات واملعدات اإلنسانية اليت تقدم يف إطار الربنامج ومعاينتـها 

وإقرار صحتها، فضال عن إعادة توجيه شحنات السلع إىل تلك املواقع، حسب االقتضاء؛ 
القيام، على سبيل االستعجال، باستعراض العقود املوافق عليـها املمولـة وغـري  (ب)
املمولـة الـيت أبرمتـها حكومـة العـراق، لتحديـد األولويـات النســـبية لالحتياجــات الكافيــة مــن 
األدويــة واللــوازم الصحيــة واملــواد الغذائيــة وغريهــا مــن املــواد واللــوازم مــــن أجـــل توفـــري 
االحتياجـات املدنيـة األساسـية الـواردة يف هـذه العقـود والـيت ميكـن شـحنها خـالل فـــترة هــذه 

الوالية، واملضي يف تنفيذ تلك العقود وفقا هلذه األولويات؛ 
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االتصـال مبـوردي هـذه العقـود لتحديـد املوقـع الدقيـق للســلع املتعــاقد عليــها  (ج)
ومطالبة املوردين، عند االقتضاء، بتأخري الشحنات أو استعجاهلا أو حتويل وجهتها؛ 

التفاوض بشأن إجراء التعديـالت الالزمـة يف أحكـام أو شـروط هـذه العقـود  (د)
وخطابات االعتماد املتعلقة ا واملوافقة علـى هـذه التعديـالت وتنفيـذ التدابـري املشـار إليـها يف 
الفقرة ٤ (أ) و (ب) و (ج) من منطوق القرار، بغض النظر عن خطط التوزيـع املوافـق عليـها 

يف إطار الربنامج؛ 
التفاوض بشـأن عقود جديدة لتوريد املواد الطبية األساسية يف إطـار الربنـامج  (هـ)
وتنفيذ هذه العقـود واإلذن بـإصدار خطابـات االعتمـاد ذات الصلـة، بغـض النظـر عـن خطـط 
التوزيع املوافق عليها، بشرط أن يتعذر تسليم هذه املواد تنفيذا للعقـود عمـال بـالفقرة ٤ (ب) 

من منطوق القرار ورهنا مبوافقة اللجنة املنشأة مبوجب القرار ٦٦١ (١٩٩٠)؛ 
نقل األموال غري املربوطة فيما بـني احلسـابات املنشـأة عمـال بـالفقرتني ٨ (أ)  (و)
ـــى أســاس التســديد حســب  و ٨ (ب) مـن القـرار ٩٨٦ (١٩٩٥) علـى سـبيل االسـتثناء وعل
ما يقتضيه تسليم اإلمدادات اإلنسانية األساسية إىل شعب العراق، واستخدام األمـوال املودعـة 
يف حسـابات الضمـان املشـار إليـها يف الفقرتـــني ٨ (أ) و ٨ (ب) مــن القــرار ٩٨٦ (١٩٩٥) 
لتنفيذ الربنامج على حنو ما نص عليه هـذا القـرار، بغـض النظـر عـن املرحلـة الـيت دخلـت فيـها 

هذه األموال إىل حسابات الضمان أو املرحلة اليت قد تكون هذه األموال خصصت هلا؛ 
اسـتخدام األمـوال املودعـة يف احلسـابات املنشـأة عمـال بـــالفقرتني ٨ (أ) و ٨  (ز)
(ب) من القرار ٩٨٦ (١٩٩٥) على النحو الالزم واملناسب، ورهنا باإلجراءات الـيت تقررهـا 
اللجنــــة املنشــــأة مبوجــــب القــــرار ٦٦١ (١٩٩٠) وذلــــك قبــــل ايــــة الفــــترة املبينـــــة يف 
الفقرة ١٠ أدناه من منطوق القرار واستنادا إىل التوصيات املقدمة من مكتب برنـامج العـراق، 
لتعويـض املورديـن والشـاحنني عـن تكـاليف الشـحن والنقـل والتخزيـن اإلضافيـة املتفـق عليـــها 
واملتكبـدة مــن جــراء حتويــل وجهــة الشــحنات وتأخريهــا حســب توجيهاتــه وفقــا ألحكــام 
الفقرة ٤ (أ) و (ب) و (ج) من منطوق القـرار وذلـك لالضطـالع مبهامـه املبينـة يف الفقـرة ٤ 

(د) من منطوق القرار؛ 
تغطيـة التكـاليف التشـغيلية واإلداريـــة اإلضافيــة النامجــة عــن تنفيــذ الربنــامج  (ح)
املعدل تعديال مؤقتا وذلك من األموال املودعة يف حساب الضمان املنشأ عمال بـالفقرة ٨ (د) 
ـــة تغطيــة التكــاليف الناشــئة عــن األنشــطة املبينــة يف  مـن القـرار ٩٨٦ (١٩٩٥) بنفـس طريق

الفقرة ٨ (د) من القرار ٩٨٦ (١٩٩٥) وذلك لالضطالع مبهامه املبينة يف الفقرة (د)؛ 
استخدام األموال املودعة يف حسابات الضمان املنشأة عمال بـالفقرتني ٨ (أ)  (ط)
و ٨ (ب) مـن القـرار ٩٨٦ (١٩٩٥) لشـراء السـلع املنتجـــة حمليــا ولتغطيــة التكــاليف احملليــة 
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الحتياجـات املدنيـني األساسـية املمولـة وفقـا ألحكـام القـرار ٩٨٦ (١٩٩٥) والقــرارات ذات 
الصلة، مبا يف ذلك، عند االقتضاء، تكاليف الطحن والنقل والتكاليف األخرى الالزمـة لتيسـري 

تسليم اإلمدادات اإلنسانية األساسية إىل شعب العراق؛ 
ـــاالضطالع  يعـرب عـن اسـتعداده، كخطـوة ثانيـة، ألن يـأذن لألمـني العـام ب - ٥
مبهام إضافية مع القيـام بالتنسـيق الـالزم مبجـرد أن تسـمح احلالـة بذلـك عنـد اسـتئناف أنشـطة 

الربنامج يف العراق؛ 
يعرب كذلك عن استعداده للنظر يف إتاحـة أمـوال إضافيـة، مبـا يف ذلـك مـن  - ٦
احلساب املنشأ عمال بالفقرة ٨ (ج) من القرار ٩٨٦ (١٩٩٥)، علـى سـبيل االسـتثناء وعلـى 

أساس التسديد، وذلك ملواصلة تلبية االحتياجات اإلنسانية لشعب العراق؛ 
يقــرر، بصــرف النظــر عــن أحكــام القــــرار ٦٦١ (١٩٩٠) والقـــرار ٦٨٧  - ٧
(١٩٩١) وملـدة سـريان هـذا القـرار، أن تقـوم اللجنـة املنشـأة مبوجـب القـــرار ٦٦١ (١٩٩٠) 
مبقتضى إجراء عدم االعتراض يف غضون ٢٤ ساعة، باستعراض مجيع الطلبات املقدمــة خـارج 
ـــم املتحــدة وبراجمــها وصناديقــها ومــن  نطـاق برنـامج النفـط مقـابل الغـذاء مـن وكـاالت األم
املنظمـات الدوليـة واملنظمـات غـري احلكوميـة األخـــرى لتوزيــع أو اســتخدام لــوازم ومعــدات 

إنسانية حلاالت الطوارئ يف العراق، خالف األدوية واللوازم الصحية واملواد الغذائية؛ 
حيث مجيع األطراف املعنية، وفقا ألحكام اتفاقيـات جنيـف وقواعـد الهـاي،  - ٨
على أن تسمح بوصول املنظمات اإلنسانية الدولية وصوال تاما ودون عوائق إىل مجيـع سـكان 
العراق الذين حيتـاجون إىل مسـاعدة وأن توفـر مجيـع التسـهيالت الالزمـة لعملياـا وأن تكفـل 
سالمة وأمن وحرية تنقل موظفي األمم املتحدة واألفراد املرتبطني ا وموجودام، فضال عـن 

موظفي املنظمات اإلنسانية العاملة يف العراق من أجل تلبية تلك االحتياجات؛ 
يوعـز إىل اللجنـة املنشـأة مبوجـــب القــرار ٦٦١ (١٩٩٠) بــأن ترصــد بدقــة  - ٩
تنفيذ األحكام الواردة يف الفقرة ٤ أعاله ويطلب، يف هـذا الصـدد، إىل األمـني العـام أن يقـدم 
إىل اللجنة معلومات مستكملة عن التدابري حال اختاذها وأن يتشـاور مـع اللجنـة بشـأن حتديـد 
أولويات عقود شحنات السلع خالف املـواد الغذائيـة واألدويـة واللـوازم ذات الصلـة بالصحـة 

وتنقية املياه؛ 
يقرر أن تظل األحكام الواردة يف الفقرة ٤ مـن هـذا القـرار نـافذة لفـترة ٤٥  - ١٠

يوما من تاريخ اختاذ هذا القرار، وجيوز للمجلس أن جيددها؛ 
يطلب إىل األمني العام أن يتخذ مجيع التدابري الالزمة لتنفيـذ هـذا القـرار وأن  - ١١

يقدم تقريرا إىل جملس األمن قبل انتهاء الفترة احملددة يف الفقرة ١٠؛ 
يقرر أن يبقي املسألة قيد نظره.  - ١٢

 


