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 )٢٠٠٥ (١٦٣٧القرار   
ــته       ــن يف جلســ ــس األمــ ــذه جملــ ــذي اختــ ــودة يف ٥٣٠٠الــ ــاين ٨، املعقــ ــرين الثــ /  تشــ

 ٢٠٠٥ نوفمرب
 

 ،إن جملس األمن 
العـراق ويتطلـع إىل إمتـام عمليـة         يف  بدء مرحلة جديدة يف املرحلة االنتقالية       بإذ يرحب    

 اليوم الذي تضطلع فيه القـوات العراقيـة باملسـؤولية التامـة عـن               االنتقال السياسي، وكذلك إىل   
  وبالتايل انتهاء والية القوة املتعددة اجلنسيات،صون السالم واالستقرار يف بلدها،

 العراق،بشأن قراراته السابقة ذات الصلة مجيع  إىل إذ يشريو 
 قليمية،سالمته اإلسيادته ووحدته والعراق واستقالل  وإذ يؤكد من جديد 
حق الشعب العراقي يف أن يقـرر حبريـة مسـتقبله السياسـي        يؤكد من جديد أيضا     وإذ   

 ويف السيطرة على موارده الطبيعية،
دميقراطـي  ولعراق املؤقتة بالعمل على إقامة عراق احتـادي         ا بالتزام حكومة    وإذ يرحب  

 اإلنسان،كامل للحقوق السياسية وحقوق االحترام الموّحد، يتوافر فيه وتعددي و
 دعــم اجملــاورة للعــراق، ، ال ســيما بلــدان املنطقــة والبلــدانبــاجملتمع الــدويليهيــب وإذ  

ــي   ــق   الشــعب العراق ــذهلا لتحقي ــيت يب ــود ال ــة    يف اجله ــن والدميقراطي ــتقرار واألم  الســالم واالس
 يف حتقيـق  بنجـاح   هـذا القـرار     اإلسـهام الـذي ميكـن أن يـوفره تنفيـذ             إىل   إذ يشـري  واالزدهار، و 

 تقرار اإلقليمي،السا
 / حزيـران  ٢٨يف    احلكـم بصـورة تامـة      سـلطة بتويل حكومة العراق املؤقتة      وإذ يرحب  

، وإجراء االنتخابات الدميقراطية املباشـرة النتخـاب اجلمعيـة الوطنيـة االنتقاليـة يف      ٢٠٠٤يونيه  
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، وصــياغة دســتور جديــد للعــراق وموافقــة الشــعب يف اآلونــة  ٢٠٠٥ينــاير / كــانون الثــاين٣٠
 ،٢٠٠٥أكتوبر / تشرين األول١٥ألخرية على مشروع الدستور يف ا

ــرر       وإذ يالحــظ  ــة املق ــة االنتخابي ــر العملي ــى إث ــيت ستشــكل عل ــراق ال ــة الع  أن حكوم
 سـتقوم بـدور حاسـم يف مواصـلة تشـجيع            ٢٠٠٥ديسـمرب   / كـانون األول   ١٥إجراؤها حبلـول    

وإذ يؤكـد مـن     قراطي يف العـراق،     احلوار واملصـاحلة الـوطنيني ويف حتديـد معـامل املسـتقبل الـدمي             
اســتعداد اجملتمــع الــدويل للعمــل عــن كثــب مــع حكومــة العــراق يف مــا خيــتص بــاجلهود  جديــد 

 الرامية إىل مساعدة الشعب العراقي،
ــوا       وإذ يهيــب  ــة السياســية أن يلق ــة لتقــويض العملي مبــن يلجــأون إىل العنــف يف حماول

ــا    ــية، مبـ ــة السياسـ ــاركوا يف العمليـ ــلحتهم ويشـ ــا يف  يف ذلـــك أسـ ــرر إجراؤهـ االنتخابـــات املقـ
 حكومة العراق على أن تتشارك مع مجيع مـن ينبـذون            وإذ يشجع ،  ديسمرب/ األول كانون ١٥

العنف وأن هتيئ مناخا سياسيا يفضي إىل املصـاحلة الوطنيـة وإمتـام العمليـة السـلمية مـن خـالل                     
 الوسائل الدميقراطية السلمية،

عمليـة  عني عدم السماح بأن تعطل أعمـال اإلرهـاب         أنه يت وإذ يؤكد من جديد أيضا       
التـزام الـدول األعضـاء مبوجـب        وإذ يؤكد من جديـد كـذلك        ،  التحول السياسي واالقتصادي  

 وغــريه مــن القــرارات ذات الصــلة  ٢٠٠٥أغســطس / آب٤املــؤرخ ) ٢٠٠٥ (١٦١٨القــرار 
 أو اآلتية منه أو املوجهـة       وااللتزامات الدولية حيال أمور من بينها األنشطة اإلرهابية يف العراق         

 ضد مواطنيه،
 ٢٠٠٥أكتـوبر   /تشـرين األول   ٢٧ بتلقي الطلـب الـوارد يف الرسـالة املؤرخـة            وإذ يقر  

لعراق، واملرفقـة هبـذا القـرار، باإلبقـاء علـى وجـود            ااملوجهة إىل رئيس اجمللس من رئيس وزراء        
فقة حكومـة العـراق ذات السـيادة    بأمهية موا أيضا وإذ يقر ، يف العراق  القوة املتعددة اجلنسيات  

 وجود القوة املتعددة اجلنسيات وأمهية التنسيق الوثيق بني القوة املتعددة اجلنسـيات وتلـك               ىعل
 احلكومة،
اجلهود الراميـة إىل املسـامهة   بأن تواصل  باستعداد القوة املتعددة اجلنسيات      وإذ يرحب  

ــراق،   ــا يف ذلــك امل يف صــون األمــن واالســتقرار يف الع ــوفري املســاعدة يف اجملــال    مب شــاركة يف ت
 ٢٠٠٥أكتـوبر   / تشـرين األول   ٢٩ علـى النحـو املـبني يف الرسـالة املؤرخـة             اإلنساين واإلعمـار،  

  خارجية الواليات املتحدة، واملرفقة هبذا القرار،ةمن وزير املوجهة إىل رئيس اجمللس
) ٢٠٠٤ (١٥٤٦القرار  الرســالتني املــرفقتني بــاملهــام والترتيبــات الــواردة يفب وإذ يقــر 
 علـى تنفيـذ     القوة املتعددة اجلنسـيات    وتعاون حكومة العراق و    ٢٠٠٤يونيه  / حزيران ٨املؤرخ  

 تلك الترتيبات،
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مجيع القوات العاملة على صون األمن واالستقرار يف العـراق       أمهية أن تقوم    يؤكد  وإذ   
وجــب القــانون اإلنســاين  بالتصــرف وفقــا للقــانون الــدويل، مبــا يف ذلــك االلتزامــات املقــررة مب   

 مبـا قدمتـه مـن التزامـات يف     يرحب وإذ مع املنظمات الدولية ذات الصلة،    أن تتعاون   الدويل، و 
 هذا الصدد،

ــة  وإذ يشــري  ــراق يف    ا إىل إنشــاء بعث ــدمي املســاعدة إىل الع ــم املتحــدة لتق /  آب١٤ألم
عثــة مــن أجــل  علــى األمهيــة اخلاصــة للمســاعدة الــيت تقــدمها الب وإذ يشــدد، ٢٠٠٣أغســطس 

 النتخــاب  ٢٠٠٥ديســمرب / كــانون األول ١٥االنتخابــات املقبلــة واملقــرر أن جتــرى حبلــول     
تسـتمر يف أداء  ينبغـي أن  األمـم املتحـدة    أن إذ يؤكـد وحكومة عمال بالدستور املعتمد حديثا،      

 على حتقيق مزيد من التنمية السياسـية      واحلكومة العراقية   مساعدة الشعب العراقي     يف   دور رائد 
واالقتصادية، مبـا يف ذلـك تقـدمي املشـورة والـدعم إىل حكومـة العـراق، وكـذلك إىل املفوضـية                      
العليـا املسـتقلة لالنتخابــات يف العـراق، واإلســهام يف تنسـيق تقـدمي املســاعدة يف جمـال اإلعمــار       
والتنمية والشؤون اإلنسانية، وتشجيع محايـة حقـوق اإلنسـان، واملصـاحلة الوطنيـة، فضـال عـن                  

 الح القضائي والقانوين بغرض تعزيز سيادة القانون يف العراق،اإلص
شـعب   ريأمـر ضـروري خلـ      بأن الـدعم الـدويل السـتعادة االسـتقرار واألمـن             وإذ يسلم  

 مبـا فيهـا األمـم املتحـدة، علـى االضـطالع بعملـها        ،العراق وكذلك قدرة مجيع األطراف املعنية     
األعضـاء علـى إسـهاماهتا يف هـذا الصـدد            عـن تقـديره للـدول        يعـرب  وإذباسم شعب العراق،    

ــرار   ــؤرخ ) ٢٠٠٣ (١٤٨٣مبوجــب الق ــار ٢٢امل ــايو /أي ــرار ٢٠٠٣م ) ٢٠٠٣ (١٥١١ والق
 ،)٢٠٠٤ (١٥٤٦ والقرار ٢٠٠٣أكتوبر / تشرين األول١٦املؤرخ 

ــة  يســلِّموإذ   بالــدور الرئيســي يف تنســيق   واصــل االضــطالع  لعــراق ستا بــأن حكوم
الدوليــة وتنميــة  املســاعدةأمهيــة وإذ يؤكــد مــن جديــد ،  العــراق الدوليــة املقدمــة إىلةاملســاعد

 ،وأمهية تنسيق املساعدة املقدمة من املاحننياالقتصاد العراقي 
اجمللــس الــدويل  بالــدور اجلــوهري الــذي يؤديــه صــندوق التنميــة للعــراق و  وإذ يســلم 

 العـراق بطريقـة      يف مساعدة حكومة العـراق علـى كفالـة أن ُتسـتعمل مـوارد              للمشورة واملراقبة 
 شفافة وعادلة لصاحل شعب العراق،

  أن احلالة يف العراق ال تزال تشكل هتديدا للسالم واألمن الدوليني،وإذ يقرر 
  مبوجب الفصل السابع من ميثاق األمم املتحدة،وإذ يتصرف 
 أن وجود القـوة املتعـددة اجلنسـيات يف العـراق جـاء بنـاء علـى طلـب                    يالحظ - ١ 

لرســالتني املــرفقتني هبــذا القــرار، مــع إيــالء االعتبــار ل، ؤكــد مــن جديــدويراق مــن حكومــة العــ
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، )٢٠٠٤ (١٥٤٦التفــويض املمنــوح للقــوة املتعــددة اجلنســيات علــى النحــو املــبني يف القــرار   
ذلــك القــرار، حــىت مــبني يف مــا هــو متديــد واليــة القــوة املتعــددة اجلنســيات، حســب  ، ويقــرر
 ؛٢٠٠٦ديسمرب /كانون األول ٣١

 أن يعاد النظر يف والية القوة املتعـددة اجلنسـيات عنـدما تطلـب حكومـة            يقرر - ٢ 
 أنــه ســينهي هــذه  ويعلــن، ٢٠٠٦يونيــه /حزيــران ١٥العــراق ذلــك، أو يف موعــد ال يتجــاوز  

 الوالية يف وقت أقرب إذا طلبت حكومة العراق ذلك؛
احملـددة  بـات    الترتي ٢٠٠٦ديسمرب  / األول كانون ٣١ أن متدد حىت     يقرر أيضا  - ٣ 

بشأن إيداع العائدات من مبيعـات الصـادرات مـن          ) ٢٠٠٣ (١٤٨٣ من القرار    ٢٠يف الفقرة   
النفط واملنتجات النفطية والغاز الطبيعي يف صندوق التنمية للعراق، والترتيبات املشار إليهـا يف              

ــرة  بشــأن ) ٢٠٠٤ (١٥٤٦ مــن القــرار  ٢٤والفقــرة ) ٢٠٠٣ (١٤٨٣ مــن القــرار  ١٢الفق
 ؛اجمللس الدويل للمشورة واملراقبة لصندوق التنمية للعراقرصد 

 أن يعاد النظر يف أحكام الفقرة أعاله بشأن إيـداع العائـدات يف              كذلك يقرر - ٤ 
 عنـدما تطلـب حكومـة العـراق     اجمللس الـدويل للمشـورة واملراقبـة   صندوق التنمية للعراق ودور
 ؛٢٠٠٦يونيه /حزيران ١٥ذلك أو يف موعد ال يتجاوز 
     

 أن يواصل األمني العـام تقـدمي تقريـر فصـلي إىل اجمللـس عـن العمليـات              يطلب - ٥ 
 ؛بعثة األمم املتحدة لتقدمي املساعدة إىل العراقاليت تضطلع هبا يف العراق 

 أن تواصــل الواليــات املتحــدة، نيابــة عــن القــوة املتعــددة اجلنســيات،    يطلــب - ٦ 
  هذه القوة من جهود وما حترزه من تقدم؛تقدمي تقرير فصلي إىل اجمللس عن ما تبذله

 .املسألة قيد نظره الفعلي أن يبقي يقرر - ٧ 
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 املرفق األول
 

رئــيس  املوجهــة مــن ٢٠٠٥أكتــوبر / األولتشــرين ٢٧مرفــق الرســالة املؤرخــة   
 إىل رئيس جملس األمنوزراء العراق 

 
 ]بالعربيــــــــــــــــة: األصـــــــــــــــــل[

 يف اسـتفتاء عـام جـرى علـى          ٢٠٠٥أكتـوبر   / األول تشـرين  ١٥ صّوت العراق يف     لقد 
املستوى الوطين لغرض املصادقة على دستور جديد للعراق متخـذا بـذلك خطـوة هامـة أخـرى           
على طريق بناء مستقبل دميقراطي حيوي سعيا وراء حتقيق حكومـة منتخبـة وفـق دسـتور دائـم                   

ل عمليـة التحـول السياسـي هـذه بـإجراء انتخابـات       ويف الوقت الـذي نقتـرب فيـه مـن اسـتكما       
 ويبقـى   ٢٠٠٥ديسـمرب   / األول كـانون السلطة التشريعية القادمة وتشـكيل حكومـة جديـدة يف           

هنــاك جــدول أعمــال زاخــر إلعــادة اإلعمــار والتطــور السياســي يتطلــب حتقيقــه تــوفر األمــن     
 .واالستقرار

قتصـادي ونتخـذ خطـوات أساسـية        حنن نسري حنو حتقيق االستقرار السياسي والرفاه اال        
ومع ذلـك فـإن العـراق ال يـزال يواجـه قـوى اإلرهـاب الـيت تضـم              . الستعادة األمن واالستقرار  

عناصر أجنبية تنفذ هجمات وأعمال إرهابيـة مروعـة يف حماولـة منـها لعرقلـة التطـور السياسـي                     
ا وقـدرهتا وخرباهتـا     إن قوات األمن العراقيـة الـيت يتصـاعد حجـم بنائهـ            . واالقتصادي يف العراق  

يوما بعد يوم ال زالت حباجـة إىل وقـت إضـايف السـتكمال كـل تعـدادها وجتهيزاهتـا وتـدريباهتا              
من أجل تويل مسؤولية مجيـع الشـؤون األمنيـة وتـوفري األمـن املناسـب للشـعب العراقـي وحـىت                      

لعـراق فإننـا حنتـاج      حيني الوقت الذي تتوىل فيه القوات األمنية العراقية املسؤولية الكاملة ألمن ا           
إىل الدعم املستمر من قبل اجملتمع الدويل مبا يف ذلك مسامهة القوات متعددة اجلنسية من أجـل                 

ــراق   ــن واالســتقرار يف الع ــة األم ــددة اجلنســية مســتعدة يف     . إدام ــوات متع ــأن الق ــدرك ب حنــن ن
ــأن يقــوم بتمديــد فتــ       ــه حنــن نطلــب مــن جملــس األمــن ب رة االســتمرار يف جهودهــا هــذه، وعلي

ومبـا فيهـا    ) ١٥٤٦(التفويض املمنوحة للقوات متعددة اجلنسية كما هو منصوص عليه بالقرار           
 كـانون  ٣١املهام والترتيبات احملددة يف الرسائل امللحقة به، لفترة اثين عشـر شـهرا اعتبـارا مـن        

طلــب  ، علــى أن يعيــد جملــس األمــن النظــر يف هــذا التفــويض بنــاء علــى٢٠٠٥ديســمرب /األول
 أشــهر مــن تــاريخ القــرار  وأن يعلــن اجمللــس يف ذلــك  ٨العــراق أو بعــد انقضــاء فتــرة حكومــة 

 .التمديد أنه سينهي التفويض قبل هناية هذا التاريخ يف حال طلبت حكومة العراق ذلك
اخلاصــة بإيــداع العائــدات يف   ) ١٥٤٦(وتعتقــد حكومــة العــراق أن أحكــام القــرار      

ايب واالستشــاري الــدويل يســاعدان علــى ضــمان     صــندوق تنميــة العــراق ودور اجمللــس الرقــ    
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اسـتخدام املـوارد الطبيعيـة للعــراق مـن أجـل فائــدة الشـعب العراقـي وحنــن نـدرك بـأن األمــوال          
املودعـــة يف صـــندوق تنميـــة العـــراق تعـــود للعـــراق وستســـتمر يف االســـتفادة مـــن االمتيـــازات  

بة للشعب العراقـي خـالل   وحصانات الصندوق آخذين بنظر االعتبار أمهية هذه األحكام بالنس       
فإننا نطلب مـن جملـس األمـن بـأن ميـدد صـالحية هـذه األحكـام ملـدة اثـين             . هذه الفترة احلرجة  

عشر شهرا أخرى، كما نطلب من جملـس األمـن أن يعيـد النظـر هبـا بنـاء علـى طلـب حكومـة                         
 . أشهر من تاريخ صدور القرار٨العراق أو بعض انقضاء فترة 

 على أن يقيم لنفسـه دميقراطيـة مسـتقرة ومسـاملة وهـذا هـو       إن الشعب العراقي مصمم  
إن هذه الرؤيـة ملسـتقبل العـراق ميكـن أن تصـبح واقعـا مبسـاعدة                 . األساس لقيام اقتصاد حيوي   

 .اجملتمع الدويل
أنا أدرك بأن األطراف الراعية تنوي جعل هذه الرسالة ملحقا بالقرار اخلـاص بـالعراق             

ون ذلــك، أطلــب بــأن تقــدموا نســخا مــن هــذه الرســالة إىل  ويف غضــ. الــذي هــو قيــد اإلعــداد
 .أعضاء جملس األمن وبأسرع ما ميكن
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 املرفق الثاين
 

 موجهــة مــن وزيــرة خارجيــة ٢٠٠٥أكتــوبر / تشــرين األول٢٩رســالة مؤرخــة   
 س جملس األمن متحدة األمريكية إىل رئيـالواليات ال

بعد استعراض طلب حكومة العراق بتمديد والية القوة املتعددة اجلنسـيات يف العـراق               
)S/2005/687(  كم ألؤكـد، بنـاء علـى     إلي، وعقب إجراء مشاورات مع حكومة العراق، أكتب

هذا الطلب، أن القوة، حتت القيادة املوحدة، على اسـتعداد ملواصـلة االضـطالع بواليتـها كمـا       
 ).٢٠٠٤ (١٥٤٦بني يف قرار جملس األمن هو م

ــتالل يف        ــة االحــ ــذ هنايــ ــيات منــ ــددة اجلنســ ــوة املتعــ ــراق والقــ ــة العــ ــيم حكومــ وتقــ
التعــاون للتعامــل مــع الطبيعــة املــتغرية  أســاس ، شــراكة فعالــة علــى  ٢٠٠٤يونيــه /حزيــران ٢٨

. ابيـة وردعهـا   للمناخ األمين يف العراق، مبا يف ذلك احلاجة املستمرة إىل منع وقوع أعمـال إره              
ذه الشــراكة دور حاســم يف اجلهــود املبذولــة يوميــا لتحســني الوضــع األمــين يف مجيــع أحنــاء  هلــو

ويف سياق هذه الشراكة، تقف القوة على أهبة االستعداد ملواصـلة االضـطالع بطائفـة                . العراق
ذلـك  واسعة من املهام لإلسهام يف صـون األمـن واالسـتقرار وكفالـة محايـة القـوة، متصـرفة يف                     

، مبــا فيهــا املهــام والترتيبــات الــواردة يف  )٢٠٠٤ (١٥٤٦مبوجــب الســلطات املبينــة يف القــرار  
تكـون  وسـتظل القـوات الـيت ت      . الرسائل املرفقة بذلك القرار، وبتعاون وثيق مع حكومة العراق        

فيـه  ملتزمة بالعمـل وفقـا اللتزاماهتـا مبوجـب القـانون الـدويل، مبـا        املتعددة اجلنسيات القوة  منها  
 .القانون املتعلق بالصراعات املسلحة

حــرز تقــدم كــبري بالفعــل يف املســاعدة علــى بنــاء قــوات أمنيــة عراقيــة وتدريبــها، وقــد أُ 
 حكومـة العـراق والقـوة       م حاليـا  وقـ وت.  من املسؤوليات األمنيـة    االضطالع باملزيد بتمكينها من   

 لنقل املسؤولية األمنية من القـوة       إعداد خطة أمنية لتحديد الشروط الالزمة     باملتعددة اجلنسيات   
ــة   ــة العراقي ــوات األمني ــادم إذا مسحــت     . إىل الق ــام الق ــدم ملحــوظ يف الع ــع إىل إحــراز تق ونتطل

تتـوىل فيـه القـوات العراقيـة كامـل          عمل معا من أجل أن يأيت اليـوم الـذي           وسن.  بذلك الظروف
 .املسؤولية عن صون األمن واالستقرار يف العراق

ويف انتظـار  . لقرار قيد النظر بشـأن العـراق أن يرفقـوا بـه هـذه الرسـالة      ويعتزم مقدمو ا   
 .لى أعضاء اجمللس بأسرع وقت ممكنعنسخا من هذه الرسالة وزعوا ذلك، أرجو أن ت
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