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 القرار ١٥١١ (٢٠٠٣) 
الــــذي اختــــذه جملــــس األمــــن يف جلســــته ٤٨٤٤ املعقــــودة يــــوم ١٦ تشـــــرين األول/ 

  أكتوبر ٢٠٠٣ 
إن جملس األمن، 

إذ يعيد تأكيد قراراته السابقة بشأن العراق، مبا فيها القرار ١٤٨٣ (٢٠٠٣) املـؤرخ 
٢٢ أيار/مايو ٢٠٠٣ والقـرار ١٥٠٠ (٢٠٠٣) املـؤرخ ١٤ آب/أغسـطس ٢٠٠٣، وبشـأن 
األخطار اليت دد السالم واألمن بسبب األعمال اإلرهابية، مبا فيـها القـرار ١٣٧٣ (٢٠٠١) 

املؤرخ ٢٨ أيلول/سبتمرب ٢٠٠١ وغريها من القرارات ذات الصلة، 
ـــن يف دولــة العــراق، وإذ يعيــد تــأكيد حــق  وإذ يشـدد علـى أن سـيادة العـراق تكم
الشــعب العراقــي يف أن يقــرر حبريــة مســتقبله السياســــي وأن يتحكـــم يف ثرواتـــه الطبيعيـــة، 
وإذ يؤكد من جديد عزمه على ضرورة التعجيل حبلول اليوم الذي يتوىل فيه العراقيـون حكـم 
أنفسهم بأنفسهم، وإذ يسلم بأمهية الدعم الدويل، ال سـيما مـن بلـدان املنطقـة جـريان العـراق 

واملنظمات اإلقليمية، من أجل السري قدما ذه العملية بسرعة، 
ـــن أمــرا  وإدراكـا منـه لكـــــون الدعـــــم الدولـــــي السـتعادة أوضـاع االسـتقرار واألم
أساسيا لرفاه شعب العراق وكذلك لقدرة مجيع األطراف املعنية على أداء عملها باسم شـعب 
العـــراق، وإذ يرحـــب مبســـــامهات الــــدول األعضــــاء يف هــــذا املضمــــار مبوجــــب القــــرار 

 ،(٢٠٠٣) ١٤٨٣
وإذ يرحب بقرار جملس احلكم يف العـراق تشـكيل جلنـة دسـتورية حتضرييـة مـن أجـل 
اإلعداد لعقد مؤمتر دستوري يقوم بوضع دستور جيسد طموحات الشـعب العراقـي، وإذ حيثـه 

على إمتام هذه العملية بسرعة، 
وإذ يؤكـد أن التفجـريات اإلرهابيـة الـــيت طــالت ســفارة األردن يف ٧ آب/أغســطس 
٢٠٠٣، ومقـر األمـم املتحـدة يف بغـداد يف ١٩ آب/أغسـطس ٢٠٠٣، ومسـجد اإلمـام علــي 
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فــــي النجـــف يف ٢٩ آب/أغســطس ٢٠٠٣، وســفارة تركيــا يف ١٤ تشــرين األول/أكتوبــر 
ـــا هــي اعتــداءات  ٢٠٠٣، ومقتـل دبلوماسـي إسـباين يف ٩ تشـرين األول/أكتوبـر ٢٠٠٣، إمن
ـــال الدكتــورة عقيلــة  علـى شـعب العـراق واألمـم املتحـدة واتمـع الـدويل، وإذ يشـجب اغتي
ـــربه اعتــداء موجــها ضــد مســتقبل  اهلـامشي، الـيت توفيـت يف ٢٥ أيلـول/سـبتمرب ٢٠٠٣، ويعت

العراق، 
ويف هــذا الســياق، إذ يشــــري ويعيـــد تـــأكيد البيــــــــان الــــــذي أدىل بـــه رئيســـه يف 
٢٠ آب/أغســــــــطس ٢٠٠٣ (S/PRST/2003/13) والقــــــــرار ١٥٠٢ (٢٠٠٣) املــــــــــؤرخ 

٢٦ آب/أغسطس ٢٠٠٣، 
وإذ يقـرر أن احلالـة يف العـراق، رغـم حتسـنها، مـا زالـت تشـكل خطـرا علـى الســـالم 

واألمن الدوليني، 
وإذ يتصرف يف إطار الفصل السابع من ميثاق األمم املتحدة، 

ـــى  يعيـد تـأكيد سـيادة العـراق وسـالمة أراضيـه، ويشـدد يف هـذا الصـدد، عل - ١
الطــابع املؤقــت الضطـــالع ســـلطة التحـــالف املؤقتـــة (الســـلطة) باملســـؤوليات والســـلطات 
وااللتزامات احملددة مبوجب القانون الدويل املنطبـق واملعـترف ـا واملنصـوص عليـها يف القـرار 
١٤٨٣ (٢٠٠٣)، واليت ستنتهي عندما يقيم شعب العراق حكومة ممثلة للشـعب معـترف ـا 
دوليا تقسم اليمني الدستورية وتتوىل املسؤوليات املنوطة بالسلطة، خبطوات منها تلك الـواردة 

يف الفقرات من ٤ إىل ٧ والفقرة  ١٠ أدناه؛ 
يرحب باستجابة اتمـع الـدويل، يف حمـافل مـن قبيـل جامعـة الـدول العربيـة،  - ٢
ومنظمـة املؤمتـر اإلسـالمي، واجلمعيـة العامـة لألمـم املتحـدة، ومنظمـــة األمــم املتحــدة للتربيــة 
والعلـم والثقافـة، إلنشـاء جملـس احلكـم املمثـل للشـعب علـى نطـاق واسـع كخطـوة هامـة حنــو 

إنشاء حكومة ممثلة للشعب معترف ا دوليا؛ 
يؤيد اجلهود اليت يبذهلا جملس احلكم من أجـل تعبئـة الشـعب العراقـي، مبـا يف  - ٣
ذلـك عـن طريـق تعيـني جملـس للـوزراء وجلنـة دسـتورية حتضرييـة تتـوىل قيـادة عمليـــة ســتمكن 

شعب العراق من أن يتوىل تدرجييا إدارة شؤونه بنفسه؛ 
يقرر أن جملس احلكم ووزراءه هم األجهزة الرئيسـية لـإلدارة املؤقتـة العراقيـة  - ٤
اليت، دومنا مساس مبا ستشهده من املزيد من التطور، جتسد سـيادة دولـة العـراق خـالل الفـترة 
ـــل املســؤوليات  االنتقاليـة إىل أن يتـم إنشـاء حكومـة ممثلـة للشـعب ومعـترف ـا دوليـا وتتحم

املنوطة بالسلطة؛ 
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يؤكـد أن إدارة شـؤون العـراق سـتتم تدرجييـا علـى يـد اهليـاكل الناشـــئة الــيت  - ٥
تقيمها اإلدارة العراقية املؤقتة، 

يدعو، يف هذا السياق، السلطة إىل أن تعيد مسـؤوليات احلكـم وسـلطاته إىل  - ٦
شعب العراق، بأسرع مـا ميكـن عمليـا، ويطلـب إىل السـلطة أن تقـدم، بالتعـاون، مبـا يقتضيـه 

احلال، مع جملس احلكم واألمني العام، تقريرا بشأن التقدم الذي جيري إحرازه؛ 
يدعو جملس احلكم إىل أن يقـدم إىل جملـس األمـن، بغـرض االسـتعراض، ويف  - ٧
أجل أقصاه ١٥ كانون األول/ديسمرب ٢٠٠٣، وبالتعـاون مـع السـلطة، وبالتعـاون مـع املمثـل 
اخلاص لألمني العام حسبما تسمح به الظروف، جدوال زمنيا وبرناجمـا لصياغـة دسـتور جديـد 

للعراق وإلجراء انتخابات دميقراطية يف ظل ذلك الدستور؛ 
يقرر أن األمم املتحدة، اليت تتصـرف مـن خـالل األمـني العـام وممثلـه اخلـاص  - ٨
وبعثـة األمـم املتحـدة لتقـدمي املسـاعدة إىل العـراق، ينبغـي أن تعـزز دورهـا احليـوي يف العــراق، 
بأمور منها تقدمي اإلغاثة اإلنسانية، وتعزيز اإلعمار االقتصادي للعراق ويئة الظـروف املؤاتيـة 
لتنميتـه املسـتدامة، ودعـم جـهود إعـادة وإنشـاء املؤسسـات الوطنيـة واحملليـة للحكومـــة املمثلــة 

للشعب؛ 
يطلـب أن يقـوم األمـني العـام، حسـبما تسـمح بـه الظـروف، مبواصلـة مســـار  - ٩
ـــوز/يوليــه ٢٠٠٣  العمـل املبـني يف الفقرتـني ٩٨ و ٩٩ مـن تقريـر األمـني العـام املـؤرخ ١٧ مت

(S/2003/715)؛ 

حييط علما باعتزام جملس احلكم عقد مؤمتر دستوري، وإقـرارا منـه بـأن عقـد  - ١٠
املؤمتر سيشكل معلمة يف االنتقال إىل املمارسة الكاملة للسـيادة، يدعـو إىل إعـداده عـن طريـق 
احلوار الوطين وبناء توافق اآلراء يف أقرب وقت ممكن عمليا ويطلب إىل املمثل اخلاص لألمـني 
العام، بأن يقدم، عند عقد املؤمتر، أو حسبما تسمح به الظروف، اخلربة الفريدة املتوفـرة لـدى 
ـــي يف عمليــة االنتقــال السياســي هــذه، مبــا يف ذلــك إنشــاء  األمـم املتحـدة إىل الشـعب العراق

عمليات انتخابية؛ 
يطلب إىل األمني العام كفالة إتاحة موارد األمم املتحـدة واملنظمـات املرتبطـة  - ١١
ا للمساعدة، إن طلب جملـس احلكـم العراقـي ذلـك، ومسحـت بـه الظـروف، دعمـا للربنـامج 
الذي يقدمه جملس احلكم مبوجب الفقرة ٧ أعاله، ويشجع املنظمـــــات األخـرى ذات اخلـربة 

يف هذا اال على تقدمي الدعم إىل جملس احلكم العراقي، إن طلــب منها ذلك؛ 
يطلـب إىل األمـني العـام أن يقـــدم إىل جملــس األمــن تقريــرا عــن مســؤولياته  - ١٢

مبوجب هذا القرار ووضع جدول زمين وبرنامج وتنفيذمها مبوجب الفقرة ٧ أعاله؛ 
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يقرر أن توفري األمن واالستقرار أمر أساسـي إلمتـام العمليـة السياسـية بنجـاح  - ١٣
وفقـا ملـا نصـت عليـه الفقـرة ٧ أعـاله ولتتمكـن األمـم املتحـدة مـن املســـامهة بفعاليــة يف تلــك 
العملية وتنفيذ القرار ١٤٨٣ (٢٠٠٣)، ويأذن بتشكيل قـوة متعـددة اجلنسـيات تكـون حتـت 
قيـادة موحـدة باختـاذ مجيـع التدابـري الالزمـة مـن أجـل اإلسـهام يف صـون األمـن واالســتقرار يف 
العــراق، مبا يف ذلك لتأمني الظـروف الضروريـة لتنفيـذ اجلـدول الزمـين والربنـامج، فضـال عـن 
اإلسهــــام يف كفالـة أمـن بعثـة األمـم املتحـدة لتقـدمي املسـاعدة إىل العـراق، وجملـس احلكـــم يف 
العراق واملؤسسات األخـرى التابعـة لـإلدارة العراقيـة املؤقتـة، واهليـاكل اإلنسـانية واالقتصاديـة 

الرئيسية؛  
حيث الدول األعضاء على تقدمي مساعدا مبوجب والية األمم املتحدة هـذه،  - ١٤
مبا يف ذلك توفري القوات العسكرية، للقوة املتعددة اجلنسيات املشار إليها يف الفقرة ١٣ آنفا؛ 
يقرر أن يستعرض الس احتياجات ومهمة القوة املتعـددة اجلنسـيات املشـار  - ١٥
إليها يف الفقــرة ١٣ أعـاله يف أجـل أقصـاه سـنة واحـدة مـن تـاريخ هـذا القـرار، وأنـه يف مجيـع 
األحوال تنتهي والية القوة بانتـهاء العمليـة السياسـية املبينـة يف الفقـرات مـن ٤ إىل ٧ والفقـرة 
١٠ أعاله، ويعرب عن استعداده للنظر يف تلك املناسبة يف أي حاجــــة مسـتقبال إىل اسـتمرار 

القوة املتعددة اجلنسيات، مراعيا آراء حكومة للعراق معترف ا دوليا وممثلة للشعب؛  
يؤكد على أمهية إنشــاء قـوات عراقيـة للشـرطة واألمـن تكـون فعالـة للحفـاظ  - ١٦
على القانون والنظام واألمن وحماربـة اإلرهـاب وفقـا للفقـرة ٤ مـن القـرار ١٤٨٣ (٢٠٠٣)، 
ـــوات الشــرطة  ويـهيب بـالدول األعضـاء واملنظمـات الدوليـة واإلقليميـة املسـامهة يف تدريـب ق

واألمن العراقية وتزويدها باملعدات؛ 
يعـرب عـن عميـق تعاطفـه وخـالص تعازيـه للشـعب العراقـي ولألمـم املتحــدة  - ١٧
ملا تكبداه من خسائر يف األرواح وألسر موظفي األمم املتحدة وغـريهم مـن الضحايـا األبريـاء 

الذين قتلوا أو أصيبوا يف هذه اهلجمات املفجعة؛ 
يديــن إدانــة قاطعــة التفجــريات اإلرهابيــــة الـــيت طـــالت ســـفارة األردن يف  - ١٨
٧ آب/أغســطس ٢٠٠٣، ومقــر األمــــم املتحـــدة يف بغـــداد يف ١٩ آب/أغســـطس ٢٠٠٣، 
ومسجد اإلمام علي يف النجف يف ٢٩ آب/أغسطس ٢٠٠٣، وسـفارة تركيـا يف ١٤ تشـرين 
األول/أكتوبر ٢٠٠٣، ومقتل دبلوماسي إسباين يف ٩ تشرين األول/أكتوبر ٢٠٠٣، واغتيـال 
الدكتـورة عقيلـة اهلـامشي الـيت توفيـت يف ٢٥ أيلـول/سـبتمرب ٢٠٠٣، ويشـــدد علــى وجــوب 

تقدمي املسؤولني عن تلك التفجريات إىل العدالة؛ 
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يدعو الدول األعضاء إىل منع عبـور اإلرهـابيني إىل العـراق، وحصوهلـم علـى  - ١٩
األسلحة، ومنع التمويل الذي من شأنه أن يدعم اإلرهابيني، ويؤكد أمهية تعزيز تعـاون بلـدان 

املنطقة وال سيما جريان العراق، يف هذا الصدد. 
يناشد الدول األعضاء واملؤسسات املالية الدولية أن تعزز ما تبذله من جهـود  - ٢٠
ـــاذ  ملسـاعدة الشـعب العراقـي علـى التعمـري وتنميـة اقتصـاده، وحيـث تلـك املؤسسـات علـى اخت
خطوات فورية من أجل تقدمي خمتلـف مـا لديـها مـن أنـواع القـروض وغريهـا مـن املسـاعدات 

املالية إىل العراق، على أن تعمل يف ذلك مع جملس احلكم والوزارات العراقية املعنية؛ 
حيث الدول األعضاء واملنظمات الدوليــة واإلقليميـة علـى دعـم جمـهود إعمـار  - ٢١
العراق الذي بدأ خـالل املشـاورات الفنيـة الـيت أجرـا األمـم املتحـدة يـوم ٢٤ حزيـران/يونيـه 
٢٠٠٣، مبا يف ذلك من خالل التربعات الكبرية اليت ستعلن يف املؤمتـر الـدويل للمـاحنني املقـرر 

عقده يف مدريد يومي ٢٣ و ٢٤ تشرين األول/أكتوبر ٢٠٠٣؛ 
يدعـو الـدول األعضـاء واملنظمـات املعنيـة إىل املســـاعدة يف تلبيــة احتياجــات  - ٢٢
الشعب العراقي عن طريـق توفـري املـوارد الالزمـة إلصـالح اهليـاكل األساسـية القتصـاد العـراق 

وإعمارها؛ 
يؤكد ضرورة القيام، علـى سـبيل األولويـة، بإنشـاء الـس الـدويل للمشـورة  - ٢٣
واملراقبــة املشــار إليــه يف الفقــرة ١٢ مــن القــرار ١٤٨٣ (٢٠٠٣)، ويعيــد تــأكيد وجــــوب 
استخدام صندوق التنمية للعراق بطريقة شفافة على النحو املنصـوص عليـه يف الفقـرة ١٤ مـن 

القرار ١٤٨٣ (٢٠٠٣)؛ 
يذكر مجيع الدول األعضاء بالتزاماا مبوجب الفقرتني ١٩ و ٢٣ من القـرار  - ٢٤
١٤٨٣ (٢٠٠٣)، وال سـيما االلـتزام بـالعمل فـورا علـى نقـل األمـوال وغريهـــا مــن األصــول 

واملوارد االقتصادية إىل صندوق التنمية للعراق من أجل مصلحة الشعب العراقي؛ 
يطلـب إىل الواليـات املتحـدة أن تقـوم، نيابـة عـن القــوة املتعــددة اجلنســيات  - ٢٥
املبينة يف الفقرة ١٣ أعاله، بتقدمي تقرير إىل جملس األمن عن جهود هذه القوة ومـا حتـرزه مـن 

تقدم، حسب االقتضاء، وذلك مرة كل ستة أشهر على األقل؛ 
يقرر أن يبقي هذه املسألة قيد نظره.  - ٢٦

 

 


