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القرار ١٤٨٣ (٢٠٠٣) 
  الذي اختذه جملس األمن يف جلسته ٤٧٦١ املعقودة يف ٢٢ أيار/مايو ٢٠٠٣ 

إن جملس األمن، 
إذ يذكـِّـر جبميع قراراته ذات الصلة السابقة، 

وإذ يؤكد من جديد سيادة العراق وسالمته اإلقليمية، 
وإذ يؤكد من جديد أيضـا أمهيـة نـزع أسـلحة الدمـار الشـامل العراقيـة وتـأكيد نـزع 

سالح العراق يف اية املطاف، 
وإذ يشـدد علـى حـق الشـعب العراقـي يف حتديـد مسـتقبله السياسـي حبريـة والســيطرة 
على موارده الطبيعيـة، وإذ يرحـب بـالتزام كافــة األطـراف املعنيـة بدعـم يئـة بيئـة متكِّنـه مـن 
القيام بذلك يف أقرب وقت ممكن، وإذ يعرب عن تصميمه علــى ضـرورة أن حيـل اليـوم الـذي 

حيكم فيه العراقيون أنفسهم على وجه السرعة، 
وإذ يشجع اجلهود اليت يبذهلا شعب العـراق مـن أجـل تشـكيل حكومـة متثلـه اسـتنادا 
ـــانون الــذي يكفــل املســاواة يف احلقــوق وأمــام العدالــة جلميــع املواطنــني  إىل مبـدأ سـيادة الق
العراقيني دومنا اعتبـار لألصـل العرقـي أو الديـن أو نـوع اجلنـس، وإذ يذكـر، يف هـذا الصـدد، 

بالقرار ١٣٢٥ (٢٠٠٠) املؤرخ ٣١ تشرين األول/أكتوبر ٢٠٠٠، 
وإذ يرحب باخلطوات األوىل الـيت اختذهـا الشـعب العراقـي يف هـذا الشـأن، ويالحـظ 
فـي هذا الصدد بيـان الناصريـة الصـادر يف ١٥ نيسـان/أبريـل ٢٠٠٣ وبيـان بغـداد الصـادر يف 

٢٨ نيسان/أبريل ٢٠٠٣، 
وقد عقد العزم على أن تقوم األمم املتحدة بدور حيوي يف توفـري اإلغاثـة اإلنسـانية، 

وإعادة بناء العراق، وإعادة إنشاء مؤسسات وطنية وحملية للحكم املمثل للشعب، 
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وإذ يالحـظ البيـان الصـادر يف ١٢ نيسـان/أبريـل ٢٠٠٣ عـن وزراء املاليــة وحمــافظي 
املصارف املركزية يف جمموعة الدول الصناعية السبع الذي يسـلِّم فيـه أعضاؤهـا بضـرورة بـذل 
جهود متعددة األطراف للمساعدة يف إعادة بناء العراق وتنميته، وبضـرورة أن يقـدم صنـدوق 

النقد الدويل والبنك الدويل املساعدة يف هذه اجلهود، 
وإذ يرحـب أيضـا باســـتئناف املســاعدات اإلنســانية ومواصلــة جــهود األمــني العــام 

والوكاالت املتخصصة الرامية لتوفري الغذاء والدواء لشعب العراق، 
وإذ يرحب بتعيني األمني العام ملستشاره اخلاص بشأن العراق، 

وإذ يؤكد ضرورة احملاسبة على اجلرائم والفظائع اليت ارتكبها النظام العراقي السابق، 
وإذ يشدد على ضـرورة احـترام التـراث األثـري والتـارخيي والثقـايف والديـين للعـراق، 
ومواصلة محاية مواقع اآلثار واملواقع التارخيية والثقافية والدينية، واملتاحف واملكتبات واآلثار، 
وإذ يالحظ الرسالة املؤرخة ٨ أيار/مايو ٢٠٠٣ املوجهة إىل رئيس جملـس األمـن مـن 
املمثلـني الدائمـني للواليـات املتحـدة األمريكيـة واململكـة املتحـــدة لربيطانيــا العظمــى وأيرلنــدا 
الشـمالية (S/2003/538)، وإذ يسـلِّم بالصالحيـات واملسـؤوليات وااللتزامـات احملـددة مبوجــب 
القانون الدويل املنطبق على هاتني الدولتني، بوصفـهما دولتـني قـائمتني بـاالحتالل حتـت قيـادة 

موحدة (�السلطة�)، 
وإذ يالحظ كذلك أن دوال أخـرى ليسـت دوال قائمـة بـاالحتالل تعمـل اآلن أو قـد 

تعمل يف املستقبل حتت السلطة، 
وإذ يرحب كذلك برغبة الدول األعضاء يف املسامهة يف االستقرار واألمـن يف العـراق 

عن طريق املسامهة بأفراد ومعدات وموارد أخرى حتت السلطة، 
ـــني والرعايــا التــابعني لــدول ثالثــة  وإذ يسـاوره القلـق ألن كثـريا مـن الرعايـا الكويتي

ال يزال مصريهم غري معروف منذ ٢ آب/أغسطس ١٩٩٠، 
وإذ يقـرر أن الوضـع يف العـراق ال يـزال، رغـم حتسـنه، يشـكِّل ديـدا للسـلم واألمــن 

الدوليني، 
وإذ يتصرف مبوجب الفصل السابع من ميثاق األمم املتحدة، 

يناشد الدول األعضاء واملنظمات املعنية أن تقدم املساعدة لشـعب العـراق يف  - ١
جهوده الرامية إىل إصالح مؤسساته وإعادة بناء بلده، وأن تساهم يف يئة ظـروف االسـتقرار 

واألمن يف العراق وفقا هلذا القرار؛ 
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يطلب إىل مجيع الدول األعضاء اليت هي يف وضع يسمح هلـا بتلبيـة النـداءات  - ٢
اإلنسانية اليت توجهها األمم املتحدة وغريها من املنظمات الدولية من أجـل العـراق واملسـاعدة 
يف تلبية االحتياجات اإلنسانية وغريها للشعب العراقي، أن تقوم بذلك على الفـور مـن خـالل 
توفري الغذاء واللوازم الطبية واملوارد الالزمة إلعادة بناء وإصالح اهلياكل األساسية االقتصاديـة 

يف العراق؛ 
يناشد الدول األعضاء عـدم منـح مـالذ آمـن ألعضـاء النظـام العراقـي السـابق  - ٣
الذين يزعم أم يتحملون املسؤولية عن ارتكاب جرائم وفظائع ودعم اإلجـراءات الراميـة إىل 

تقدميهم للعدالة؛ 
يطلـب مـن السـلطة أن تعمـل، مبـا يتسـق مـع ميثـاق األمـم املتحـدة والقوانــني  - ٤
الدوليـة األخـرى ذات الصلـة، علـى حتقيـق رفـاه الشـــعب العراقــي عــن طريــق اإلدارة الفعالــة 
لإلقليـم، مبـا يف ذلـك بصفـة خاصـة العمـــل علــى اســتعادة األحــوال الــيت يتوافــر فيــها األمــن 
واالســتقرار، ويئــة الظــروف الــيت ميكـــن فيــها للشــعب العراقــي أن يقــرر حبريــة مســــتقبله 

السياسي؛ 
يطلـب مـن مجيـع املعنيـني أن يتقيـدوا تقيـدا تامـا بالتزاماـا مبوجـــب القــانون  - ٥

الدويل مبا يف ذلك بصفة خاصة اتفاقيات جنيف لعام ١٩٤٩ وقواعد الهاي لعام ١٩٠٧؛ 
يطلب إىل السلطة واملنظمات واألفراد ذوي الصلة مواصلة بـذل اجلـهود مـن  - ٦
أجل القيام مبا مل يقـم بـه النظـام العراقـي السـابق، مـن حتديـد ألمـاكن مجيـع الرعايـا الكويتيـني 
والرعايا التابعني لدول ثالثة الذين كـانوا موجوديـن يف العـراق يف ٢ آب/أغسـطس ١٩٩٠ أو 
بعده، والتعرف عليهم وإعادم إىل أوطام، أو حتديد أماكن رفام والتعرف عليها وإعادـا 
إىل أوطان أصحاا، وكذلك احملفوظات الكويتية، ويوعز، يف هذا الصـدد، إىل املنسـق الرفيـع 
املستوى أن يتخذ، بالتشاور مع جلنة الصليب األمحر الدولية واللجنـة الثالثيـة وبدعـم مناسـب 
من شعب العراق وبالتنسيق مـع السـلطة، اخلطـوات الالزمـة للوفـاء بواليتـه فيمـا يتعلـق مبصـري 

املفقودين من الرعايا الكويتيني والرعايا التابعني لدول ثالثة وممتلكام؛ 
يقرر أن تتخذ مجيع الدول األعضاء اخلطوات املناسبة لتيسري أن تعود بسـالم  - ٧
إىل املؤسسات العراقية تلك املمتلكات الثقافية العراقية واألشـياء األخـرى ذات األمهيـة األثريـة 
والتارخييـة والثقافيـة وذات األمهيـة العلميـة النـادرة وذات األمهيـة الدينيـة، الـيت أخـذت بصــورة 
غـري قانونيـة مـن املتحـف الوطـين العراقـي واملكتبـة الوطنيـة ومـن مواقـع أخـرى يف العـراق منـذ 
اختاذ القرار ٦٦١ (١٩٩٠) املـؤرخ ٦ آب/أغسـطس ١٩٩٠، مبـا يف ذلـك عـن طريـق فـرض 
حظـر علـى االجتـار ـذه األشـياء أو نقلـها وكذلـك األشـياء الـيت مـن املعقـول االشـتباه يف أــا 
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ُأخــذت بصــورة غــري قانونيــة، ويطلــب إىل منظمــة األمــم املتحــدة للتربيــة والعلــم والثقافـــة 
(اليونسـكو) واملنظمـة الدوليـة للشـــرطة اجلنائيــة (اإلنــتربول)، واملنظمــات الدوليــة األخــرى، 

حسب االقتضاء، املساعدة يف تنفيذ هذه الفقرة؛ 
يطلب إىل األمني العام تعيني ممثــل خـاص للعـراق تشـمل مسـؤولياته املسـتقلة  - ٨
تقدمي تقارير منتظمة إىل الس عن أنشطته مبوجب هذا القرار وتنسـيق أنشـطة األمـم املتحـدة 
يف عمليـات مـا بعـد انتـهاء الصـراع يف العـراق، والتنسـيق فيمـا بـني وكـــاالت األمــم املتحــدة 
والوكـاالت الدوليـة املشـاركة يف أنشـطة املسـاعدة اإلنسـانية وأنشـطة إعـادة البنـــاء يف العــراق 

وتقدمي املساعدة لشعب العراق، بالتنسيق مع السلطة، عن طريق ما يلي: 
تنسـيق املسـاعدات املقدمـة لألغـراض اإلنســـانية وأغــراض إعــادة البنــاء مــن  (أ)

جانب وكاالت األمم املتحدة وبني وكاالت األمم املتحدة واملنظمات غري احلكومية؛ 
وتشجيع العودة اآلمنة واملنظمة والطوعية لالجئني واملشردين؛  (ب)

والعمـل بصـورة مكثفـة مـع السـلطة ومـــع شــعب العــراق، واجلــهات املعنيــة  (ج)
األخرى لتعزيز اجلهود املبذولــة السـتعادة وإنشـاء املؤسسـات الوطنيـة واحملليـة الالزمـة للحكـم 
املمثـل للشـعب، مبـا يف ذلـك العمـل اجلمـاعي مـن أجـل تيســـري العمليــة الــيت تفضــي إىل قيــام 

حكومة عراقية ممثلة للشعب معترف ا دوليا؛ 
وتيســري إعــادة بنــاء العنــاصر الرئيســية للــهياكل األساســــية، بالتعـــاون مـــع  (د)

املنظمات الدولية األخرى؛ 
وتشــجيع عمليــة إعــادة بنــاء االقتصــــاد ويئـــة الظـــروف الالزمـــة للتنميـــة  (هـ)
املستدامة، مبا يف ذلك عن طريق التنسيق مع املنظمـات الوطنيـة واإلقليميـة، حسـب االقتضـاء، 

ومع اتمع املدين، واجلهات املاحنة، واملؤسسات املالية الدولية؛ 
وتشـجيع اجلـــهود الدوليــة الراميــة إىل املســامهة يف املــهام األساســية لــإلدارة  (و)

املدنية؛ 
وتعزيز محاية حقوق اإلنسان؛  (ز)

ــة  وتشـجيع اجلـهود الدوليـة الراميـة إىل إعـادة بنـاء قـدرات قـوة الشـرطة املدني (ح)
العراقية؛ 

وتشجيع اجلهود الدولية الرامية إىل تعزيز اإلصالح القانوين والقضائي؛  (ط)
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يؤيـد قيـام شـعب العـراق، مبســـاعدة الســلطة وبــالعمل مــع املمثــل اخلــاص،  - ٩
ـــة يســريها العراقيــون، إىل أن ينشــئ شــعب  بتكويـن إدارة عراقيـة مؤقتـة بوصفـها إدارة انتقالي

العراق حكومة ممثلة له معترف ا دوليا وتتوىل مسؤوليات السلطة؛ 
يقـرر أال تسـري بعـد اآلن مجيـع تدابـري احلظـر املتصلـة بالتجـارة مـــع العــراق  - ١٠
وبتقــدمي املــوارد املاليــة أو االقتصاديــة للعــراق، واملفروضــة مبوجــب القــــرار ٦٦١ (١٩٩٠) 
ـــها القــرار ٧٧٨ (١٩٩٢) املــؤرخ ٢ تشــرين األول/  والقـرارات الالحقـة ذات الصلـة، مبـا في
أكتوبر ١٩٩٢، وذلك باستثناء تدابري احلظر املتصلة ببيع األسلحة أو األعتـدة ذات الصلـة إىل 
العراق أو تزويده ـا، فيمـا عـدا األسـلحة واألعتـدة ذات الصلـة الـيت حتتاجـها السـلطة خلدمـة 

أغراض هذا القرار والقرارات األخرى ذات الصلة؛ 
ـــيب العــراق التزاماتــه بشــأن نــزع الســالح،  يؤكـد مـن جديـد ضـرورة أن يل - ١١
ويشجــع اململكـة املتحـدة لربيطانيـا العظمـى وايرلنـدا الشـمالية والواليـات املتحـدة األمريكيـــة 
على إبقاء الس على علم بأنشطتهما يف هذا الشأن، ويشدد علـى اعـتزام الـس العـودة إىل 
النظر يف واليات جلنة األمم املتحدة للرصد والتحقق والتفتيش والوكالة الدولية للطاقـة الذريـة 
كما ترد يف القـرارات ٦٨٧ (١٩٩١) املـؤرخ ٣ نيسـان/أبريـل ١٩٩١، و ١٢٨٤ (١٩٩٩) 
املـــــؤرخ ١٧ كـــــانون األول/ديســـــمرب ١٩٩٩، و ١٤٤١ (٢٠٠٢) املـــــؤرخ ٨ تشـــــــرين 

الثاين/نوفمرب ٢٠٠٢؛ 
يشري إلـى إنشاء صندوق تنمية للعـراق، يوضـع يف عهــدة املصـرف املركـزي  - ١٢
للعراق، ويقوم مبراجعة حساباته حماسبون عموميون مستقلون يقرهم الس الـدويل للمشـورة 
واملراقبة لصندوق التنمية للعـراق ويتطلـع إىل عقـد اجتمـاع مبكـر للمجلـس الـدويل للمشـورة 
واملراقبة، الذي سيكون من بـني أعضائـه ممثلـون مؤهلـون علـى النحـو الواجـب لألمـني العـام، 
وللمدير اإلداري لصندوق النقد الـدويل، وللمديـر العـام للصنـدوق العـريب لإلمنـاء االقتصـادي 

واالجتماعي، ولرئيس البنك الدويل؛ 
يشيـر كذلك إىل أن أمـوال صنـدوق التنميـة للعـراق سـوف تصـرف بتوجيـه  - ١٣

من السلطة، بالتشاور مع اإلدارة العراقية املؤقتة، لألغراض املبينة يف الفقرة ١٤ أدناه؛ 
يشدد على وجوب استخدام صندوق التنمية للعراق على حنـو شـفاف لتلبيـة  - ١٤
االحتياجـات اإلنسـانية للشـعب العراقـي، ومـن أجـل إعـادة بنــاء االقتصــاد وإصــالح اهليــاكل 
ـــة تكــاليف اإلدارة العراقيــة املدنيــة،  األساسـية للعـراق، ومواصلـة نـزع سـالح العـراق، وتغطي

ولألغراض األخرى اليت تعود بالفائدة على شعب العراق؛ 



603-36851

S/RES/1483 (2003)

يطلـب إىل املؤسسـات املاليـة الدوليـة مسـاعدة شـعب العـراق يف إعـــادة بنــاء  - ١٥
اقتصاده وتنميته وتيسري تقــدمي املسـاعدة مـن جـانب جمتمـع املـاحنني بنطاقـه األوسـع، ويرحـب 
باسـتعداد الدائنـني، مبـــا يف ذلــك نــادي بــاريس، التمــاس التوصــل إىل حــل ملشــاكل الديــون 

السيادية للعراق؛ 
يطلـب أيضـا إىل األمـني العـــام أن يواصــل، بالتنســيق مــع الســلطة، مباشــرة  - ١٦
املسؤوليات املنوطة به مبوجب قراري جملس األمـن ١٤٧٢ (٢٠٠٣) املـؤرخ ٢٨ آذار/مـارس 
٢٠٠٣ و ١٤٧٦ (٢٠٠٣) املؤرخ ٢٤ نيسان/أبريل ٢٠٠٣، لفـترة سـتة أشـهر عقـب اختـاذ 
ـــترة الزمنيــة، علــى أكــثر حنــو فعــال مــن حيــث  هـذا القـرار، وأن ينـهي، يف غضـون هـذه الف
التكـاليف، العمليـات اجلاريـة �لربنـامج النفـط مقـابل الغـذاء� (�الربنـامج�)، علـى كـل مـــن 
ـــامج إىل  صعيـد املقـر ويف امليـدان، مـع نقـل املسـؤولية عـن إدارة أي نشـاط متبـق يف إطـار الربن

السلطة، مبا يف ذلك اختاذ التدابري الالزمة التالية: 
تيسـري القيـام يف أقـرب وقـت ممكـن بالشـحن والتسـليم املوثَّـق للســـلع املدنيــة  (أ)
ذات األولويـة، كمـا حيددهـا األمـــني العــام واملمثلــون الذيــن يعينــهم، بالتنســيق مــع الســلطة 
ــة  واإلدارة العراقيـة املؤقتـة، مبوجـب عقـود متـت املوافقـة عليـها وممولـة سـبق أن أبرمتـها حكوم
العراق السابقة، لإلغاثـة اإلنسـانية لشـعب العـراق، مبـا يف ذلـك، حسـب الضـرورة، التفـاوض 
على إجراء تعديالت من حيث شروط هذه العقود وخطابـات ائتمـان كـل منـها كمـا يـرد يف 

الفقرة ٤ (د) من القرار ١٤٧٢ (٢٠٠٣)؛ 
القيـام، يف ضـوء الظـروف املتغـــرية، بالتنســيق مــع الســلطة واإلدارة العراقيــة  (ب)
املؤقتـة، باسـتعراض الفـائدة النسـبية لكـل عقـد متـت املوافقـة عليـه ومتويلـه بغيـــة حتديــد مــا إذا 
كـانت هـذه العقـود تتضمـن أصنافـا تلـزم لتلبيـة احتياجـات شـعب العـــراق اآلن وأثنــاء إعــادة 
البناء، وإرجاء اختاذ أي إجراء بشأن العقـود الـيت يتقـرر أن فائدـا موضـع تسـاؤل وخطابـات 
االئتمان املعنية حىت تصبـح هنـاك حكومـة للعـراق ممثلـة للشـعب ومعـترف ـا دوليـا يف وضـع 

يتيح هلا أن تقرر بنفسها ما إذا كان ينبغي الوفاء ذه العقود؛ 
تقدمي ميزانية تشغيل تقديرية إىل جملس األمن يف غضـون ٢١ يومـا مـن اختــاذ  (ج)
هذا القرار، كي يستعرضها جملس األمن وينظر فيها، وذلك على أساس األموال انبة بـالفعل 
يف احلساب املنشأ عمال بـالفقرة ٨ (د) مـن القـرار ٩٨٦ (١٩٩٥) املـؤرخ ١٤ نيسـان/أبريـل 

١٩٩٥، حتدد: 
مجيـع التكـاليف املعروفـة واملتوقعـــة لألمــم املتحــدة الالزمــة لكفالــة مواصلــة  �١�
االضطـالع باألنشـطة املرتبطـــة بتنفيــذ هــذا القــرار، مبــا يف ذلــك مصــاريف 
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التشغيل واملصاريف اإلدارية املرتبطـة بوكـاالت وبرامـج األمـم املتحـدة ذات 
الصلة املسؤولة عن تنفيذ الربنامج يف املقر ويف امليدان على السواء؛ 

ومجيع التكاليف املعروفة واملتوقعة املرتبطة بإاء الربنامج؛  �٢�
ومجيع التكاليف املعروفـة واملتوقعـة املرتبطـة باسـتعادة أمـوال حكومـة العـراق  �٣�
اليت قدمتها دول أعضاء إىل األمني العـام كمـا طُلـب يف الفقـرة ١ مـن القـرار 

٧٧٨ (١٩٩٢)؛ 
ومجيـع التكـاليف املعروفـة واملتوقعـة املرتبطـة بـاملمثل اخلـاص واملمثـــل املؤهــل  �٤�
لألمني العام املختار للعمل يف الس الدويل للمشورة واملراقبـة، ملـدة األشـهر 
الستة احملددة أعاله، على أن تتحمل األمم املتحدة هذه التكاليف بعد ذلك؛ 
ـــن القــرار ٩٨٦  دمـج احلسـابات املنشـأة عمـال بـالفقرتني ٨ (أ) و ٨ (ب) م (د)

(١٩٩٥) يف حساب واحد؛ 
الوفاء جبميع االلتزامات املتبقية املتصلة بإاء الربنامج، مبا يف ذلـك التفـاوض،  (هـ)
بأكثر الطرق فعالية من حيث التكاليف، على أي مدفوعات تسوية يلزم دفعـها مـن حسـابات 
الضمـان املنشـأة عمـال بـالفقرتني ٨ (أ) و ٨ (ب) مـن القـرار ٩٨٦ (١٩٩٥)، مـع األطــراف 
اليت دخلت من قبل يف التـزامات تعاقدية مع األمني العام يف إطار الربنـامج، والقيـام، بالتنسـيق 
مـع السـلطة واإلدارة العراقيـة املؤقتـة، بتحديـد الوضـع املســـتقبلي للعقــود الــيت أبرمتــها األمــم 
املتحدة ووكاالت األمم املتحدة ذات الصلة يف إطار احلسـابات الـيت ُأنشـئت عمـال بـالفقرتني 

٨ (ب) و ٨ (د) من القرار ٩٨٦ (١٩٩٥)؛ 
تقدمي استراتيجية شاملة لس األمن، يف غضون ٣٠ يوما من إاء الربنــامج،  (و)
توضـع بالتنسـيق الوثيـق مـع السـلطة واإلدارة العراقيـة املؤقتـة تـؤدي إىل تســـليم مجيــع الوثــائق 

ذات الصلة ونقل كل مسؤولية تشغيلية عن الربنامج للسلطة؛ 
يطلب كذلك إىل األمـني العـام أن حيـول يف أقـرب وقـت ممكـن إىل صنـدوق  - ١٧
التنميـة للعـراق بليـون دوالر مـن دوالرات الواليـات املتحـدة مـن األمـوال غـري املرتبـط ـــا يف 
احلسـابات املنشـأة عمـال بـــالفقرتني ٨ (أ) و ٨ (ب) مــن القــرار ٩٨٦ (١٩٩٥)، وأن يعيــد 
أموال حكومة العراق اليت قدمتها دول أعضاء إىل األمني العام علـى حنـو مـا تقتضيـه الفقـرة ١ 
ـــدوق التنميــة للعــراق يف أقــرب وقــت  مـن القـرار ٧٧٨ (١٩٩٢)، ويقـــرر أن حتـول إىل صن
ممكــن مجيــع األمــوال الفائضـــة فـــي حسابـــات الضمـان املنشـأة عمـال بـالفقرتني ٨ (أ) و ٨ 
(ب) و ٨ (د) و ٨ (و) مــن القــرار ٩٨٦ (١٩٩٥)، بعــد خصـــم مجيـــع مصـــاريف األمـــم 
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املتحـدة ذات الصلـة املرتبطـة بشـحن العقـود املـأذون ـا، والتكـــاليف الــيت حتمـَّـــلها الربنــامج 
املة يف الفقرة ١٦ (ج) أعاله، مبا يف ذلك االلتزامات املتبقية؛ 

يقرر أن ينهي اعتبـارا مـن اعتمـاد هـذا القـرار املـهام املرتبطـة بأنشـطة املراقبـة  - ١٨
والرصـد الـيت يضطلـع ـا األمـني العـام يف إطـار الربنـامج، مبـــا يف ذلــك رصــد تصديــر النفــط 

واملنتجات النفطية من العراق؛ 
يقرر إاء اللجنة املنشأة عمال بالفقرة ٦ من القرار ٦٦١ (١٩٩٠) يف ختـام  - ١٩
ـــة يف الفقــرة ١٦ أعــاله ويقــرر كذلــك أن حتــدد اللجنــة األفــراد  فـترة األشـهر السـتة املطلوب

والكيانات املشار إليهم يف الفقرة ٢٣ أدناه؛ 
يقرر أن تكون مجيع صادرات العراق من مبيعـات النفـط واملنتجـات النفطيـة  - ٢٠
والغـاز الطبيعـي عقـب تـاريخ اختـاذ هـذا القـرار متفقـة مـــع أفضــل ممارســات الســوق الدوليــة 
السـائدة، وأن يتـوىل مراجعـة حسـاباا حماسـبون عموميـون مسـتقلون مسـؤولون أمـام الــس 
الدويل للمشورة واملراقبـة املشـار إليـه يف الفقـرة ١٢ أعـاله مـن أجـل كفالـة الشـفافية، ويقـرر 
كذلك أن تودع مجيع العائدات اآلتية مـن تلـك املبيعـات، باسـتثناء مـا هـو منصـوص عليـه يف 
الفقـرة ٢١ أدنـاه، يف صنـدوق التنميـة للعـراق إىل أن يتـم حســب األصــول تشــكيل حكومــة 

عراقية ممثلة للشعب معترف ا؛ 
يقرر كذلك أن تودع نسبة ٥ يف املائة مـن العـائدات املشـار إليـها يف الفقـرة  - ٢١
ـــرار ٦٨٧ (١٩٩١) والقــرارات الالحقــة  ٢٠ أعـاله يف صنـدوق التعويضـات املنشـأ وفقـا للق
ذات الصلة، وأن يكون هذا املطلب ملزما حلكومة العـراق املمثلـة للشـعب املعـترف ـا دوليـا 
املشـكَّلة حسـب األصـول وأي خلــف هلـا، مـا مل تقـرر خـالف ذلـك حكومـة العـــراق املمثلــة 
للشـعب املعـترف ـا دوليـا، وجملـس إدارة صنـدوق األمـم املتحـدة للتعويضـات، ممارســـة منــه 

لسلطته على طرق كفالة تسديد املدفوعات يف صندوق التعويضات؛ 
يالحــظ أمهيــة إنشــاء حكومــة عراقيــة ممثلــــة للشـــعب معـــترف ـــا دوليـــا  - ٢٢
واسـتصواب اإلجنـاز العـاجل إلعـادة هيكلـة ديـون العـراق املشـار إليـها يف الفقــرة ١٥ أعــاله، 
ويقرر كذلك أنه حىت ٣١ كانون األول/ديسـمرب ٢٠٠٧، مـا مل يقـرر الـس خـالف ذلـك، 
ــل  تتمتـع كميـات النفـط واملنتجـات النفطيـة والغـاز الطبيعـي الـيت منشـؤها العـراق، إىل أن تنتق
ملكيتها إىل املشتري األصلي، باحلصانة مـن الدعـاوى القانونيـة ضدهـا وال ختضـع ألي شـكل 
من أشكال احلجز أو التحفظ أو التنفيذ وأن تتخذ مجيع الدول ما يلزم مـن خطـوات يف إطـار 
النظام القانوين احمللي لكل منها لضمان هذه احلماية وأن تتمتع العـائدات وااللتزامـات الناشـئة 
من بيعها، فضال عن صندوق التنمية للعراق، بامتيازات وحصانات تعادل مـا تتمتـع بـه األمـم 
املتحـدة عـدا أن االمتيـازات واحلصانـات املذكـورة أعـاله لـن تنطبـق فيمـا يتعلـــق بــأي إجــراء 
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قانوين يلزم فيه اللجوء إىل هذه العـائدات أو االلتزامـات للوفـاء مبسـؤوليته عـن أضـرار تفـرض 
فيما يتصل حبادث بيئي حيدث بعد تاريخ اختاذ هذا القرار، مبا يف ذلك االنسكاب النفطي؛ 

يقرر أن تقوم مجيع الدول األعضاء اليت يوجد ا:  - ٢٣
أمـوال أو أصـــول ماليــة أخــرى أو مــوارد اقتصاديــة ملــك حلكومــة العــراق  (أ)
السابقة أو اهليئات احلكومية أو املؤسسات أو الوكاالت التابعـة هلـا، املوجـودة خـارج العـراق 

يف تاريخ اختاذ هذا القرار، أو 
أمـوال أو أصـول ماليـة أخـرى أو مـوارد اقتصاديـــة ُأخرجــت مــن العــراق أو  (ب)
حصل عليها صدام حسني أو مسؤولون كبار غـريه يف النظـام العراقـي السـابق وأفـراد أسـرهم 
األقربـون، مبا يف ذلك الكيانات اليت ميتلكها أو يسيطر عليها، بصورة مباشرة أو غري مباشـرة، 

هؤالء األشخاص أو أشخاص يتصرفون بالنيابة عنهم أو بتوجيه منهم، 
بتجميد تلك األموال أو األصول املالية األخرى أو املوارد االقتصادية، دون إبطـاء، وأن تعمـل 
على الفور على نقلها إىل صندوق التنمية للعراق، ما مل تكن تلـك األمـوال أو األصـول املاليـة 
األخرى أو املوارد االقتصادية هي ذاا موضوع حجـز أو قرار قضائي أو إداري أو حتكيمـي، 
علـى أن يكـون مفـهوما أنــه جيـوز توجيــه املطالبــات الــيت يقدمــها األفــراد أو الكيانــات غــري 
احلكومية بشأن تلك األمـوال أو األصـول املاليـة األخـرى إىل حكومـة العـراق املمثلـة للشـعب 
املعترف ا دوليا، ما مل تعالـَـج بطريقة أخرى؛ ويقرر كذلك أن تتمتع مجيع تلــك األمـوال أو 
األصول املالية األخرى أو املوارد االقتصادية بنفـس االمتيـازات واحلصانـات وأشـكال احلمايـة 

املنصوص عليها يف الفقرة ٢٢؛ 
يطلب إىل األمني العام أن يقـدم تقريـرا إىل الـس علـى فـترات منتظمـة عـن  - ٢٤
عمل املمثل اخلاص فيما يتعلق بتنفيذ هذا القرار وعن عمـل الـس الـدويل للمشـورة واملراقبـة 
ويشجــع اململكـة املتحـدة لربيطانيـا العظمـى وأيرلنـدا الشـمالية والواليـات املتحـدة األمريكيـــة 

على إبالغ الس علـى فتـرات منتظمـة جبهودمها املبذولة مبوجب هذا القرار؛ 
يقــرر أن يستعرض تنفيذ هذا القـرار يف غضون اثنـي عشـر شـهرا مـن اختـاذه  - ٢٥

وأن ينظـر يف اخلطوات األخرى اليت قد يلزم اختاذها؛ 
يطلب إىل الدول األعضاء واملنظمات الدولية واإلقليميـة أن تسـاهم يف تنفيـذ  - ٢٦

هذا القرار؛ 
يقرر أن يبقي هذه املسألة قيد نظره.  - ٢٧

 


