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 )٢٠٠٦ (١٧٢٣القرار   
 / تــشرين الثــاين٢٨، املعقــودة يف ٥٥٧٤الــذي اختــذه جملــس األمــن يف جلــسته 

  ٢٠٠٦نوفمرب 
 إن جملس األمن، 
 بتشكيل حكومة وحدة وطنية يف العـراق ذات برنـامج سياسـي واقتـصادي               إذ يرحب  

 ىل فيـه القـوات    إىل اليـوم الـذي تتـو       وإذ يتطلـع  لمـصاحلة الوطنيـة،     وخطة مكينة ل  ل  وأمين مفص
القـوة  مما سيسمح بإجناز واليـة      ،  بلدها حفظ األمن واالستقرار يف      عنالعراقية كامل املسؤولية    

 ،  وبإاء وجودها يف العراقتعددة اجلنسياتامل
 بالتقدم احملرز حىت اآلن يف تدريب وجتهيز قوات األمن العراقية، وكـذلك             وإذ يرحب  

 وإذ يتطلـع   يف حمافظيت املثىن وذي قـار،        املوجودة ،القوات تلكيف نقل املسؤوليات األمنية إىل      
 ، ٢٠٠٧إىل مواصلة هذه العملية خالل عام 

 العراق، بشأن مجيع قراراته السابقة ذات الصلة إىل يشري وإذ  
  استقالل العراق وسيادته ووحدته وسالمته اإلقليمية،وإذ يؤكد من جديد 
اقي يف أن يقـرر حبريـة مـستقبله الـسياسي        حق الشعب العر   وإذ يؤكد من جديد أيضا     

 يف موارده الوطنية، أن يتحكم ويف 
عــراق احتــادي ودميقراطــي   يف ســبيل  بعمــل حكومــة العــراق املتواصــل    وإذ يرحــب 

  ،االحترام الكاملحتظى فيه حقوق اإلنسان بوتعددي وموحد، 
 احلــوار تعزيــزمواصــلة  بالــدور احليــوي الــذي تؤديــه حكومــة العــراق يف   وإذ يرحــب 

، بـشكل تـام   الطائفيـة   الرتعـة    يف ظلـه     نبـذ ت  جـو  يئـة  سـعيا إىل     علـى الـصعيد الـوطين     واملصاحلة  
 وإذ يؤكـد  ،  العـراق  وزراء    جملـس  رئيس،  يف ذلك خطة املصاحلة الوطنية اليت أعلنها املالكي        مبا
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مـل  لعل اتمـع الـدويل      اسـتعداد  وإذ يؤكـد مـن جديـد      أمهية تنفيذ اخلطـة علـى وجـه الـسرعة،           
 ، تلكبشكل وثيق مع حكومة العراق من أجل املساعدة يف جهود املصاحلة 

، وهي مبادرة اختذا حكومة العـراق مـن   “االتفاق الدويل مع العراق ”ـ   ب وإذ يعترف  
 ه العــراق حتولــيواصــل فيــه جديــدة مــع اتمــع الــدويل وإنــشاء إطــار مــتني  ةأجــل إقامــة شــراك

بالـدور  وإذ يرحـب     يف االقتـصاد اإلقليمـي والعـاملي،         هماجـ واندالسياسي واألمين واالقتصادي    
  الذي تضطلع به األمم املتحدة باشتراكها يف رئاسة االتفاق مع حكومة العراق، املهم

لعـراق، دعـم الـشعب    جـريان ا ال سـيما بلـدان املنطقـة و   و بـاتمع الـدويل،   وإذ يهيـب  
 يالحـظ وإذ  والدميقراطيـة واالزدهـار،     الـسالم واالسـتقرار واألمـن       لتحقيق   مساعيهالعراقي يف   

 أن تنفيذ هذا القرار بنجاح سيسهم يف حتقيق االستقرار اإلقليمي، 
 العمليــة الــسياسية يف حماولــة لتخريــب العنــفأولئــك الــذين يــستخدمون  وإذ يطالــب 

 حكومــة العــراق علــى وإذ يــشجع يف العمليــة الــسياسية، املــشاركةو مســالحه بــضرورة إلقــاء
  العنف، ينبذكل من امل مع التعمواصلة 
أنــه يــتعني عــدم الــسماح بــأن تعطــل أعمــال اإلرهــاب عمليــة   وإذ يؤكــد مــن جديــد  
التزامـات   كـذلك إذ يؤكـد مـن جديـد        ، و  اليت يشهدها العـراق     السياسي واالقتصادي  االنتقال

 والقـرارات   ٢٠٠٥أغـسطس   /آب ٤املـؤرخ   ) ٢٠٠٥ (١٦١٨الدول األعضاء مبوجب القرار     
األنــشطة اإلرهابيــة يف العــراق ها الــصلة واالتفاقيــات الدوليــة املتعلقــة بقــضايا منــاألخــرى ذات 

 اآلتية منه أو املوجهة ضد مواطنيه،  أو
 ٢٠٠٦نـوفمرب   / تـشرين الثـاين    ١١ بتلقـي الطلـب الـوارد يف الرسـالة املؤرخـة             وإذ يقر  

رار، باإلبقـاء علـى    وزراء العـراق، واملرفقـة ـذا القـ          جملـس  املوجهة إىل رئيس الس من رئيس     
تـويل  :  األهـداف املـشتركة الـواردة فيهـا        وإذ يؤكد  وجود القوة املتعددة اجلنسيات يف العراق،     

العــراق مــسؤولية التجنيــد يف صــفوف قــوات األمــن العراقيــة وتدريبــها وجتهيزهــا وتــسليحها؛    
 إىل حكومـة  وتويل العراق قيادة القوات العراقية واإلشراف عليها؛ ونقـل املـسؤولية عـن األمـن            

 ،العراق
ــر   ــددة       وإذ يق ــوة املتع ــى وجــود الق ــسيادة عل ــراق ذات ال ــة الع ــة حكوم ــة موافق بأمهي

 اجلنسيات وأمهية التنسيق الوثيق والشراكة بني القوة املتعددة اجلنسيات وتلك احلكومة، 
 باستعداد القوة املتعددة اجلنسيات مواصلة اجلهـود الراميـة إىل املـسامهة يف            وإذ يرحب  

يف  وةون األمــن واالســتقرار يف العــراق، مبــا يف ذلــك املــشاركة يف تــوفري املــساعدة اإلنــساني صــ
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 املوجهـة   ٢٠٠٦نـوفمرب   /تشرين الثـاين   ١٧إلعمار، على النحو املبني يف الرسالة املؤرخة        جمال ا 
 إىل رئيس الس من وزيرة خارجية الواليات املتحدة، واملرفقة ذا القرار، 

) ٢٠٠٤ (١٥٤٦ يف الرســالتني املــرفقتني بــالقرار ددةام والترتيبــات احملــ باملهــوإذ يقــر 
تعاون حكومة العراق والقوة املتعددة اجلنسيات علـى تنفيـذ    ب و ٢٠٠٤يونيه  / حزيران ٨املؤرخ  

 تلك الترتيبات، 
مجيـع القـوات العاملـة علـى صـون األمـن واالسـتقرار يف العـراق                 تقيد  أمهية  وإذ يؤكد    

 مـع   االقانون اإلنـساين الـدويل، وتعاوـ      اليت يستوجبها    مبا يف ذلك االلتزامات      لقانون الدويل، با
 ،يف هذا الصددتلك القوات التزامات  بوإذ يرحباملنظمات الدولية ذات الصلة، 

ــشري وإذ   ــراق يف      إىلي ــساعدة إىل الع ــدمي امل ــم املتحــدة لتق ــة األم ــشاء بعث  / آب١٤ إن
ــه ينبغــي وإذ يؤكــد، ٢٠٠٣أغــسطس   يف رائــد املتحــدة مواصــلة االضــطالع بــدور  مــملأل أن

مزيـد مـن التنميـة الـسياسية واالقتـصادية، مبـا يف             علـى حتقيـق      العراق وحكومته مساعدة شعب   
ذلك إسداء املشورة إىل حكومة العراق ودعمها، وتقدمي دعم قوي لتطوير االتفاق الدويل مـع            

، ة اإلنـساني  والـشؤون اإلعمار والتنمية   جماالت    يف يف تنسيق وتقدمي املساعدة      واإلسهامالعراق،  
وتعزيز محاية حقوق اإلنسان، واملصاحلة الوطنية، فضال عن اإلصـالح القـضائي والقـانوين مـن                

 أجل توطيد سيادة القانون يف العراق، 
 بأن تقدمي الدعم الدويل مـن أجـل إرسـاء األمـن واالسـتقرار أمـر ضـروري                   وإذ يسلم  

مــن  املعنيــة، مبــا فيهــا األمــم املتحــدة،  األطــرافمجيــع  لــتمكني شــعب العــراق، وكــذلك خلــري
لـدول األعـضاء يف     سامهات ا  مل إذ يعرب عن تقديره   شعب العراق، و  لصاحل  االضطالع بعملها   

) ٢٠٠٤ (١٥٤٦و ) ٢٠٠٣ (١٥١١و ) ٢٠٠٣ (١٤٨٣ اتهـــذا الـــصدد مبوجـــب القـــرار
 ، )٢٠٠٥ (١٦٣٧ و

ــة العــراق ستواصــل االضــطالع     وإذ يــسلِّم  بالــدور الرئيــسي يف تنــسيق    بــأن حكوم
 أمهيــة املــساعدة الدوليــة وتنميــة  وإذ يؤكــد مــن جديــداملــساعدة الدوليــة املقدمــة إىل العــراق، 

 االقتصاد العراقي وأمهية تنسيق املساعدة املقدمة من املاحنني، 
لعراق والـس الـدويل للمـشورة       لتنمية  ال الذي يؤديه صندوق     املهم بالدور   وإذ يسلم  
 موارد العراق بطريقـة شـفافة وعادلـة         استعمال يف مساعدة حكومة العراق على كفالة        واملراقبة

  من أجل فائدة الشعب العراقي،
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 على أن السلطات العراقية هي املسؤولة عن اختاذ مجيع اخلطـوات الالزمـة     شدد  يوإذ   
قـا التفاقيـة   للحيلولة دون وقوع اعتداءات على املوظفني الدبلوماسيني املعتمـدين يف العـراق وف            

 ،١٩٦١فيينا للعالقات الدبلوماسية لعام 
  واألمن الدوليني، للسالم أن احلالة يف العراق ال تزال تشكل ديدا وإذ يقرر 
  مبوجب الفصل السابع من ميثاق األمم املتحدة، وإذ يتصرف 
أن وجود القـوة املتعـددة اجلنـسيات يف العـراق جـاء بنـاء علـى طلـب                   الحظ  ي - ١ 
، التفــويض املمنــوح للقــوة املتعــددة اجلنــسيات علــى ويؤكــد مــن جديــد ،مــة العــراقمــن حكو

على حنـو    متديد والية القوة املتعددة اجلنسيات       يقرر، و )٢٠٠٤ (١٥٤٦النحو املبني يف القرار     
، آخـذا يف االعتبـار رسـالة        ٢٠٠٧ديـسمرب   / كـانون األول   ٣١يف ذلك القرار حـىت      حددت   ما

 ورسـالة وزيـرة خارجيـة       ٢٠٠٦نـوفمرب   / الثـاين  تشرين ١١ املؤرخة   رئيس جملس وزراء العراق   
 ؛ ٢٠٠٦نوفمرب / الثاينتشرين ١٧الواليات املتحدة املؤرخة 

استعراض والية القوة املتعددة اجلنسيات عنـدما تطلـب حكومـة    كذلك ر  يقر - ٢ 
  أنــه ســينهي هــذه ويعلــن، ٢٠٠٧يونيــه / حزيــران١٥العــراق ذلــك، أو يف موعــد ال يتجــاوز  

 حكومة العراق ذلك؛ منه الوالية يف وقت أقرب إذا طلبت 
 الترتيبــات احملــددة يف ٢٠٠٧ديــسمرب / كــانون األول٣١أن ميــدد حــىت ر يقــر  - ٣ 
عائـدات مـن مبيعـات صـادرات الـنفط          البـشأن إيـداع     ) ٢٠٠٣ (١٤٨٣ من القرار    ٢٠الفقرة  

ــة والغــاز الطبيعــي يف صــندوق    ــة الواملنتجــات النفطي  والترتيبــات املــشار إليهــا يف  لعــراق،لتنمي
قيـام  بـشأن   ) ٢٠٠٤ (١٥٤٦ من القـرار     ٢٤والفقرة  ) ٢٠٠٣ (١٤٨٣ من القرار    ١٢الفقرة  

 لعراق؛ لنمية التصندوق برصد الس الدويل للمشورة واملراقبة 
ــرر  - ٤  ــداع العائــدات يف        كــذلكيق ــشأن إي ــاله ب ــرة أع ــام الفق ــتعراض أحك اس
دور الـس الـدويل للمـشورة واملراقبـة عنـدما تطلـب حكومـة        بـشأن   لعـراق و  لتنمية  الصندوق  

 ؛ ٢٠٠٧يونيه / حزيران١٥العراق ذلك أو يف موعد ال يتجاوز 
 أن يواصل األمني العـام تقـدمي تقريـر فـصلي إىل الـس عـن العمليـات              يطلب  - ٥ 

 اليت تضطلع ا يف العراق بعثة األمم املتحدة لتقدمي املساعدة إىل العراق؛ 
أن تواصــل الواليــات املتحــدة، نيابــة عــن القــوة املتعــددة اجلنــسيات،     يطلــب  - ٦ 

 تقدمي تقرير فصلي إىل الس عما تبذله هذه القوة من جهود وما حترزه من تقدم؛ 
 . أن يبقي املسألة قيد نظره الفعلييقرر  - ٧ 
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 املرفق األول
رئيس جملـس األمـن      موجهة إىل    ٢٠٠٦نوفمرب  / الثاين تشرين ١١رسالة مؤرخة     

 من رئيس جملس وزراء العراق
 

 ]لعربيةاو النكليزيةبا:األصل[
لقــد أجنــز العــراق ويف الوقــت احملــدد اخلطــوات الالزمــة الســتكمال العمليــة الــسياسية،  

ويف شـهر   . السيما كتابة الدستور الـدائم ووضـع األسـس لبنـاء مؤسـساته الـسياسية والقانونيـة                
وقــد . ، شــكل جملــس النــواب املنتخــب دســتوريا حكومــة الوحــدة الوطنيــة  ٢٠٠٦مــايو /أيــار

 الدميقراطي االحتادي املوحد بالتزام احلكومة بتبين مشروع احلـوار          تعززت خطوات بناء العراق   
واملصاحلة الوطنية، وتأمني املشاركة السياسية الواسعة ومراقبة حقـوق اإلنـسان وتثبيـت سـلطة               

 .القانون والنمو االقتصادي وتوفري اخلدمات للمواطنني
نـامج احلكومـة العراقيـة      إن حتقيق األمن وتأمني االستقرار الـدائم مـن أهـم أولويـات بر              

 إال أن اإلرهــابيني والقــوى املعاديــة .للوصــول إىل الــسالم والرفاهيــة املطلوبــة للــشعب العراقــي 
 .للدميقراطية تواصل استهداف املواطنني األبرياء ومؤسسات الدولة املختلفة

وكــان جملــس .  مــسؤولية احلكومــة العراقيــة ا مــنإن األمــن واالســتقرار يف العــراق مهــ  
بــأن القـوات األمنيــة العراقيـة ســتلعب تــدرجييا دورا   ) ٢٠٠٤ (١٥٤٦ن قــد أقـر يف قــراره  األمـ 

 بـذلك دور القـوات    ومنهيـةً  مقلـصةً ،أكرب يف متكـني احلكومـة العراقيـة لتحمـل هـذه املـسؤولية             
. املتعددة اجلنسيات يف الوقت الذي تزداد وتتوسع فيه املسؤولية األمنية  لقوات األمـن العراقيـة        

ل جتربة السنتني والنصف املاضية، ثبت بأن القوات األمنية العراقية اليت عملت بـإمرة              ومن خال 
احلكومة العراقية اكتسبت خربات ومسؤوليات جديدة كما إا منت باحلجم واخلربة والقـدرة             

 .مظهرة بذلك قدراا املتزايدة لتويل املسؤولية الكاملة يف جمايل األمن والدفاع
مثرة النجـاح عنـدما تولـت قواتنـا املـسؤولية األمنيـة يف حمـافظيت املـثىن                  وقد بدأنا حنصد     
، تولـت وزارة الـدفاع مـسؤولية القيـادة والـسيطرة            ٢٠٠٦سـبتمرب   /ويف شهر أيلول  . وذي قار 

العملياتية لقيادة القوات الربية والبحرية واجلويـة، وكـذلك تولـت القيـادة والـسيطرة العملياتيـة                 
ا يشري إىل زيادة قدرة اجليش العراقي الستالم زمام القيـادة يف تـوفري   على فرقتني عسكريتني، مم 

كمـا تعمـل احلكومـة العراقيـة وبـشكل دؤوب لبنـاء املنظومـة اإلداريـة                 . األمن للشعب العراقـي   
 .واللوجستية الضرورية جلعل قواتنا العراقية معتمدة على نفسها

دد احملافظات اخلاضـعة كليـا لـسيطرة        إن يف نية احلكومة العراقية االستمرار يف زيادة ع         
ــام    ــالل عـ ــة خـ ــسلطات العراقيـ ــات    ٢٠٠٦الـ ــع احملافظـ ــع مجيـ ــول إىل وضـ ــل الوصـ ــن أجـ   مـ
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وعند نقل املسؤوليات األمنية يف حمافظة مـا إىل الـسلطات   .  حتت سيطرة هذه السلطات١٨الـ  
سـناد للقـوات   العراقية ستتواجد القوات املتعددة اجلنـسيات يف معـسكراا، وميكـن أن تـوفر اإل             

األمنيــة العراقيــة عنــد طلــب الــسلطات العراقيــة وفــق اتفاقيــة تــنظم الــصالحيات واملــسؤوليات    
 .الطرفني بني

أوال، تـويل احلكومـة العراقيـة جتنيـد وتـدريب           : لقد اتفقنا على ثالثة أهـداف مـشتركة        
ــة      ــادة والــسيطرة العراقي ــا، تــويل القي علــى القــوات وجتهيــز وتــسليح قــوى األمــن العراقيــة؛ ثاني

وقـد قمنـا بتـشكيل جمموعـة عمـل      . العراقية؛ ثالثا، نقل املـسؤولية األمنيـة إىل احلكومـة العراقيـة      
. رفيعة املستوى من أجل تقدمي توصيات بشأن كيفيـة إجنـاز هـذه األهـداف علـى أفـضل وجـه                    

ــة مهمــات احلجــز واالعتقــال       كمــا مت االتفــاق علــى العمــل علــى حنــو تــويل الــسلطات العراقي
 .سجن بناء على اتفاقية ستعقد بني احلكومة العراقية والقوات متعددة اجلنسياتوال

 فإن احلكومة العراقية تطلب متديد تفويض القـوات متعـددة اجلنـسيات حـسب               ،وعليه 
ــراري جملـــس األمـــن   ــدة  ) ٢٠٠٥ (١٦٣٧و ) ٢٠٠٤ (١٥٤٦قـ ــا ملـ ــة مـ ــائل امللحقـ والرسـ

 علـى أن خيـضع هـذا التمديـد          ٢٠٠٦سمرب  ديـ / كـانون األول   ٣١شهرا أخرى ابتـداء مـن        ١٢
اللتزام من جملس األمن بإاء هـذا التفـويض يف وقـت أبكـر يف حـال طلبـت احلكومـة العراقيـة                       

ــل       ــة قب ــة دوري ــويض إىل مراجع ــك، وأن خيــضع التف ــران١٥ذل ــه / حزي ــب . ٢٠٠٧يوني وتطل
ــيش         ــق والتفت ــم املتحــدة للرصــد والتحق ــة األم ــاء عمــل جلن ــة إ ــة العراقي ــك(احلكوم ) األمنوفي

وتعتقد احلكومة العراقية أن الوقـت قـد حـان إلـاء تعويـضات احلـرب الـيت                  . الكتمال مهماا 
 .فرضت على العراق

اخلاصـة بإيـداع العائـدات    ) ٢٠٠٤ (١٥٤٦وترى حكومـة العـراق أن أحكـام القـرار         
ن يف صــندوق التنميـــة للعــراق ودور الـــس الــدويل للمـــشورة واملراقبــة يـــساعد علــى ضـــما     

وحنـن نـدرك بـأن الـصندوق        . استخدام املوارد الطبيعية للعراق من أجل فائدة الـشعب العراقـي          
يلعب دورا مهما يف إقناع املاحنني والدائنني بـأن العـراق يقـوم بـإدارة مـصادره وديونـه بطريقـة           

وإن هـذا الـدور حيـوي، سـيما وأن العـراق يـسعى لتـشكيل                . مسؤولة خلدمة الـشعب العراقـي     
ــصادي يف     شــراكة جديــ  ــدماج االقت ــة للتحــول واالن ــاء شــبكة حيوي ــة لبن دة مــع األســرة الدولي

وحنـن نطلـب مـن جملـس األمـن      . اقتصاديات املنطقة والعامل من خالل العهد الدويل مع العـراق        
 شــهرا أخــرى ١٢متديــد تفــويض صــندوق التنميــة للعــراق والــس الــدويل للمــشورة واملراقبــة 

 .٢٠٠٧يونيه / حزيران١٥ومة قبل وملراجعته بناء على طلب احلك
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إن الشعب العراقي مصمم على أن يقيم لنفسه دميقراطيـة مـستقرة ومـساملة وأن يـضع                  
األســس الــصحيحة لبنــاء اقتــصاد حيــوي وإن هــذا الرؤيــة ملــستقبل العــراق ال ميكــن أن تــصبح   

 .واقعا إال مبساعدة اتمع الدويل
رسـالة ملحقـا بـالقرار اخلـاص بـالعراق          إننا ندرك أن جملـس األمـن ينـوي جعـل هـذه ال              

ويف غضون ذلك، نطلـب أن تقـدم نـسخ مـن هـذه الرسـالة إىل أعـضاء                   . الذي هو قيد اإلعداد   
 .جملس األمن وبأسرع وقت ممكن

 املالكي نوري كامل )توقيع(
 رئيس جملس الوزراء يف مجهورية العراق
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 املرفق الثاين
 موجهة إىل رئيس جملـس األمـن        ٢٠٠٦نوفمرب  / الثاين تشرين ١٧رسالة مؤرخة     

 من وزيرة خارجية الواليات املتحدة األمريكية
 

 يف القـوة املتعـددة اجلنـسيات   بعد استعراض طلب حكومة العراق املتعلق بتمديد والية      
العراق وبعد إجراء مشاورات مـع حكومـة العـراق، أكتـب إلـيكم ألؤكـد، انـسجاما مـع هـذا                      

 بقيادة موحدة على اسـتعداد ملواصـلة االضـطالع بواليتـها     ياتالقوة املتعددة اجلنسالطلب، أن   
 ١٦٣٧قــرار جملــس األمــن مبوجــب واملمــددة ) ٢٠٠٤ (١٥٤٦احملــددة يف قــرار جملــس األمــن 

)٢٠٠٥.( 
 يف العــراق حتــسني تعاومــا مــن القــوة املتعــددة اجلنــسياتوتواصــل حكومــة العــراق و 

وقـد تطـورت هـذه    . أمـن العـراق واسـتقراره   خالل شراكة أمنية ملواجهة التحـديات الـيت ـدد       
الشراكة على مر الزمن يف اجتاه تعزيز قيـادة قـوات األمـن العراقيـة لعمليـات التـصدي ألعمـال                     

القـوة  و. ١٨اإلرهاب وغريها من أعمـال العنـف وردعهـا يف مجيـع أحنـاء حمافظـات العـراق الــ           
اصـلة االضـطالع بطائفـة واسـعة      على استعداد، يف سياق هـذه الـشراكة، ملو  املتعددة اجلنسيات 

مــن املهــام إســهاما منــها يف حفــظ األمــن واالســتقرار وكفالــة محايــة القــوات، متــصرفة ضــمن   
ــرار    ــصالحيات احملــددة يف الق ــات احملــددة يف    )٢٠٠٤ (١٥٤٦ال ــام والترتيب ــك امله ــا يف ذل ، مب

لقـوات الـيت تتـألف      وسـتظل ا  . الرسالتني املرفقتني بالقرار، وبالتعاون الوثيق مع حكومة العراق       
 ملتزمة بالعمل وفقا اللتزاماا وحقوقها مبوجب القانون الـدويل،          القوة املتعددة اجلنسيات  منها  

 .اعات املسلحةصرمبا يف ذلك قانون ال
هــي وقــد أحــرزت قــوات األمــن العراقيــة تقــدما كــبريا هــذا العــام يف تنميــة قــدراا، و  
وهـذا التقـدم يتجلـى      . لية عـن األمـن يف العـراق       ذلك، نـصيبا أكـرب مـن املـسؤو        ل نتيجةتتحمل،  

أكثر يف توليها املسؤولية األمنية يف ذي قار واملثىن وتويل وزارة الدفاع قيـادة عمليـات قيـادات                
 .القوات الربية والبحرية واجلوية وفرقتني عسكريتني عراقيتني، وإشرافها عليها

: لـى ثالثـة أهـداف مـشتركة        ع القـوة املتعـددة اجلنـسيات     وقد اتفقت حكومة العراق و     
تويل العراق مسؤولية التجنيد يف صفوف قوات األمن العراقية وتدريبها وجتهيزهـا وتـسليحها؛              
وتويل العراق قيادة القوات العراقية واإلشراف عليها؛ ونقـل املـسؤولية عـن األمـن إىل حكومـة              

ستوى املـشكل حـديثا     ونتطلع إىل التوصيات الـيت سيـصدرها الفريـق العامـل الرفيـع املـ              . العراق
وتعتـرب الـشراكة القويـة بـني حكومـة          . بشأن خـري الـسبل الـيت ميكـن ـا حتقيـق هـذه األهـداف                

وسـنعمل معـا مـن أجـل        .  عامال حيويا لبلـوغ هـذه األهـداف        القوة املتعددة اجلنسيات  العراق و 
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واالسـتقرار يف   أن يأيت اليوم الذي تتوىل فيه القوات العراقية املسؤولية الكاملة عن حفظ األمن              
 .العراق

ويعتزم مقدمو مشروع القرار املتعلق بالعراق الذي هو قيد النظر إرفـاق هـذه الرسـالة                 
 أسـرع ويف انتظـار ذلـك، أرجـو تقـدمي نـسخ مـن هـذه الرسـالة إىل أعـضاء الـس يف                        . بالقرار

 .وقت ممكن
 رايسكوندوليزا  )توقيع(

 
 


