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 )٢٠٠٧ (١٧٦٢القرار   
  ٢٠٠٧يونيه / حزيران٢٩ملعقودة يف  ا٥٧١٠الذي اختذه جملس األمن يف جلسته  

 ،إن جملس األمن 
املـؤرخ  ) ١٩٩٠ (٦٦١هـا القـرارات    إىل قراراتـه الـسابقة ذات الـصلة، مبـا في         إذ يشري  

 ٦٩٩ ، و١٩٩١أبريـــــل / نيــــسان ٣املـــــؤرخ ) ١٩٩١ (٦٨٧ ، و١٩٩٠أغــــسطس  /آب ٦
ــه / حزيــران١٧ملــؤرخ ا) ١٩٩١( أغــسطس / آب١٥املــؤرخ ) ١٩٩١ (٧٠٧، و ١٩٩١يوني

ــؤر) ١٩٩١ (٧١٥، و ١٩٩١ ــشرين األول١١خ امل ــوبر / ت ) ١٩٩٦ (١٠٥١ ، و١٩٩١أكت
ــؤرخ  ــار/ آذار٢٧املـ ــؤرخ ) ١٩٩٩ (١٢٨٤، و ١٩٩٦س مـ ــانون األول ١٧املـ ــسمرب /كـ ديـ
ــؤرخ ) ٢٠٠٢ (١٤٤١، و ١٩٩٩ ــاين ٨امل ــشرين الث ــوفمرب / ت ) ٢٠٠٣ (١٤٨٣، و ٢٠٠٢ن

، ٢٠٠٤ل أبريـــ/نيـــسان ٢٨ املـــؤرخ) ٢٠٠٤ (١٥٤٠ ، و٢٠٠٣مـــايو / أيـــار٢٢املـــؤرخ 
 ،٢٠٠٤يونيه / حزيران٨املؤرخ ) ٢٠٠٤ (١٥٤٦ و

 للجنــة األمــم املتحــدة للرصــد والتحقــق والتفتــيش وللوكالــة   وإذ يعــرب عــن امتنانــه  
لقـرارات ذات الـصلة،   اه مـن مـسامهات مهمـة وشـاملة مبوجـب ا       تالدولية للطاقة الذرية ملا قـدم     

 وإذ يـشجع قائمة خرباء خالل واليـة اللجنـة،   واالحتفاظ ب تراكم اخلربة والتجربة وإذ يالحظ 
 خربات من ذلك القبيل يف املستقبل،أي الدول األعضاء على احلفاظ على 

 بــأن هنــاك اآلن حكومــة عراقيــة منتخبــة دميقراطيــا ومرتكــزة علــى الدســتور، وإذ يقــر 
 بـاخلطوات  يرحب حكومة العراق تأييدها لنظام عدم االنتشار الدويل، وإذ     إعالن يالحظ وإذ

 مديريـة امللموسة املتخذة يف هذا الصدد، مبا يف ذلك االلتزام الوارد يف الدستور الـدائم وإنـشاء                 
 الصادرات،/الرقابة الوطنية اليت تضطلع مبسؤولية مراقبة الواردات
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نــزع الــسالح مبوجــب القــرارات  يف جمــال العراق املنوطــة بــلتزامــات ال إىل اإذ يــشريو 
  مبوجـب معاهـدة عـدم انتـشار األسـلحة النوويـة، وإىل              املنوطة بـه   لتزاماتالذات الصلة، وإىل ا   

 اسـتحداث  حظـر  اتفاق الضمانات الذي أبرمه مع الوكالة الدولية للطاقـة الذريـة، وإىل اتفاقيـة             
ألسـلحة، وإىل    ا تلـك  وتـدمري  والـسمية ) البيولوجيـة  (البكتريولوجيـة  األسلحة وتكديس وإنتاج

سلطاته القانونيــة وقوانينــه،  يقــوم، وفقــا لــ بــأنالتــزام العــراقوإذ يالحــظ بروتوكــول جنيــف، 
االجتــار والسمــسرة غــري    وردع ومنــع ومكافحــة    بكــشف  يتفــق مــع القــانون الــدويل،     ومبــا 

يائيــة والبيولوجيــة وبوســائل إيــصاهلا واملــواد املتعلقــة هبــا،  املــشروعني باألســلحة النوويــة والكيم
ــها   ذلــك و ــضاء، وإذ حيــث علــى    بعــدة طــرق مــن بين ــد االقت ــدويل عن ــده جبالتعــاون ال ــع تقي مي

، وال ســيما اتفاقيــة حظــر اســتحداث وإنتــاج املطبقــةمعاهــدات نــزع الــسالح وعــدم االنتــشار 
اتفـاق الـضمانات املـربم    ملحـق ب إضـايف  وتكديس واستخدام األسلحة الكيميائية، وبروتوكـول   

 مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية،
ــام       وإذ يالحــظ  ــذ ع ــالعراق من ــق ب ــا يتعل ــة فيم ــسالح املبذول ــزع ال ، ١٩٩١ جهــود ن
ــدة  كــــذلكيالحــــظ  وإذ ــة املتحــ ــالة الواليــــات املتحــــدة واململكــ ــة املــــشتركة  رســ املؤرخــ
 املوجهـة   ٢٠٠٧أبريـل   / نيـسان  ٨ة  ورسالة حكومـة العـراق املؤرخـ       ٢٠٠٧يونيه  /حزيران ٢٨

 إىل جملس األمن واملرفقة هبذا القرار،
 بأن استمرار عمليات جلنة األمم املتحدة للرصد والتحقق والتفتـيش ومكتـب             وإذ يقر  

لاللتزامـات   للتحقـق مـن امتثـال العـراق          االعراق للتحقق النووي التابع للوكالـة مل يعـد ضـروري          
 ذات الصلة،مبوجب القرارات املنوطـة بــه 

  مبوجب الفصل السابع من ميثاق األمم املتحدة،وإذ يتصرف 
 واليــيت جلنــة األمــم املتحــدة للرصــد والتحقــق      أن ينــهي علــى الفــور   يقــرر - ١ 

 والتفتيش والوكالة الدولية للطاقة الذرية مبوجب القرارات ذات الصلة؛
الـسالح مبوجـب    نـزع   يف جمـال     قالعراملنوطـة بـ   لتزامـات ا  الايؤكد من جديد     - ٢ 

 وإنتـاج   واسـتحداث  بالتزام العراق اجملسد يف الدستور مبنع انتـشار          ويقرالقرارات ذات الصلة،    
وتـــصنيعها باســـتحداثها واســـتخدام األســـلحة النوويـــة والكيميائيـــة والبيولوجيـــة ومـــا يتـــصل  

 وحيــثوإنتاجهــا واســتخدامها مــن معــدات ومــواد وتكنولوجيــات وكــذلك أنظمــة اإليــصال،  
ت نزع األسلحة وعـدم االنتـشار        على مواصلة الوفاء هبذا االلتزام والتقيد جبميع معاهدا        العراق

 واالتفاقات الدولية املتعلقة هبا؛طبقة امل
بتقريـر  جملس األمـن يف غـضون سـنة واحـدة           موافاة   حكومة العراق إىل     يدعو - ٣ 

ار املطبقـة واالتفاقـات     يف التقيد جبميع معاهدات نزع األسـلحة وعـدم االنتـش          عن التقدم احملرز    
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 وال سيما اتفاقيـة حظـر اسـتحداث وإنتـاج وتكـديس واسـتخدام األسـلحة                 الدولية املتعلقة هبا،  
 الرقابـة الوطنيـة   مديريـة اتفاق الـضمانات، وعمـا حتـرزه        ب ملحقالكيميائية، وبروتوكول إضايف    

وانني التـصدير  تقدم فيما يتعلق بـضوابط االسـتعمال املـزدوج، ومواءمـة قـ           وحكومة العراق من    
 العراقية مع املعايري الدولية؛

ــة األمــم املتحــدة للرصــد     حيــيط علمــا  - ٤  ــها جلن  باإلحاطــات املــوجزة الــيت قدمت
اللجنة اخلاصة لألمم املتحدة والوكالة الدولية للطاقـة الذريـة بـشأن أنـشطة              /والتحقق والتفتيش 

 ها يف العمل؛، ويعرب عن التقدير لتفاني١٩٩١كل منها يف العراق منذ عام 
الـيت تكفـل التـصرف     الالزمـة     التـدابري   إىل األمني العـام أن يتخـذ مجيـع         يطلب - ٥ 

ــم يف  ــشكل مالئ ــم   ب ــة األم ــيش     حمفوظــات جلن ــق والتفت ــا ويف املتحــدة للرصــد والتحق ممتلكاهت
املعلومـات احلـساسة املتعلقـة      حفـظ   ، علـى وجـه اخلـصوص،        تـضمن ترتيبـات   يف إطار   األخرى  

، يف إطار من الـسرية، حتـت رقابـة مـشددة          قدمها الدول األعضاء    تعلومات اليت   باالنتشار أو امل  
اخلطوات املتخـذة   بـ األمني العام إبالغ جملس األمن يف غضون ثالثة أشـهر           إىل   كذلكويطلب  
 الصدد؛ يف هذا

ــق صــندوق      يطلــب - ٦  ــراق عــن طري ــة الع ــام أن ينقــل إىل حكوم  إىل األمــني الع
 يتعدى ثالثة أشهر من تـاريخ هـذا القـرار، مجيـع االعتمـادات غـري                 التنمية للعراق، يف موعد ال    

، بعـد أن    )١٩٩٥ (٩٨٦مـن القـرار     ) هــ  (٨املتبقية يف احلساب املنشأ عمـال بـالفقرة         املربوطة  
 مـن القـرار     ٤يعيد إىل الدول األعضاء، بناء على طلبها، املسامهات اليت قدمتـها عمـال بـالفقرة                

 ؛)١٩٩١ (٦٩٩
 .اء املسألة قيد نظره الفعلي إبقيقرر - ٧ 
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 املرفق األول
 

رســالة موجهــة إىل رئــيس جملــس األمــن مــن وزيــرة الدولــة للــشـؤون اخلارجيــة      
 املتحــدة لربيطانيــا العظمــى وأيرلنــدا الــشمالية     لمملكــةوشـــؤون الكمنولــث ل 

  املتحدة األمريكيةالوالياتووزيرة خارجية 
 

 املتحدة لربيطانيـا العظمـى وأيرلنـدا الـشمالية          ملكةامل و  األمريكية تود الواليات املتحدة   
أن تعلما جملس األمن باخلطوات الـيت اختـذت فيمـا يتعلـق بـضمان امتثـال العـراق اللتزاماتـه يف                      

 ).٢٠٠٣( ١٤٨٣  جملس األمنقرارطلوب يف جمال نزع السالح، على النحو امل
تعمالن جنبـا إىل جنـب      والواليات املتحدة واململكة املتحدة     ،  ٢٠٠٣مارس  /منذ آذار  

ــا ورد يف الرســالة املؤرخــة      ــا مل ــراق ودول أخــرى، وفق ــة الع ــار٨مــع حكوم ــايو / أي  ٢٠٠٣م
املوجهة من بعثتيهما الدائمتني لدى األمم املتحدة إىل رئـيس جملـس األمـن علـى حتديـد أمـاكن           
وجــود أســلحة الــدمار الــشامل، والقــذائف التــسيارية، ومــا يتــصل هبــا مــن منظومــات إيــصال    
وبرامج يف العراق، طُورت إبان حكم صدام حـسني، وتأمينـها، وإزالتـها، وتعطيلـها، وجعلـها                 

 .عدمية الضرر، والقضاء عليها أو تدمريها
ونــود أن حنــيط جملــس األمــن علمــا بأنــه قــد مت اختــاذ مجيــع اخلطــوات الالزمــة لتــأمني     

ــضرر أو القــضاء علي     ــة ال ــها عدمي ــها أو جعل ــة أو إزالت ــدمريها العناصــر التالي ــا أو ت ــع ) أ: (ه مجي
أســــلحة الــــدمار الــــشامل العراقيــــة املعروفــــة وقذائفــــه التــــسيارية الــــيت يزيــــد مــــداها علــــى  

مجيـع العناصـر املعروفـة يف بـرامج العـراق الـيت أقيمـت مـن أجـل إجــراء          ) ب(كيلـومترا،   ١٥٠
حبوث تتعلق هبذه األسلحة ومنظومات إيـصاهلا، واملنظومـات الفرعيـة، ومكوناهتـا، ومـن أجـل                 

 .تطويرها، وتصميمها، وتصنيعها، وإنتاجها، ودعمها، وجتميعها واستخدامها
 إىل االسـتنتاجات الـيت خلـص إليهـا      األمـن باه جملسوفضال عما سبق، نود استرعاء انت    

  عـن أسـلحة الـدمار    يف تقريـره  املستشار اخلاص ملدير االستخبارات املركزية للواليـات املتحـدة        
الـشامل،   ، إثـر اسـتعراض بـرامج العـراق ألسـلحة الـدمار            )“تقرير دويلفر ”(الشامل يف العراق    

عــراقيني   عــراقيني ســابقني، ومــواطنني الــذي اســتند فيــه إىل معلومــات مــستقاة مــن مــسؤولني  
ــق       ــائق تتعل ــا، ووث ــشتبه يف وجــود أســلحة فيه ــع ي ــة  بآخــرين، ومواق ــب التقني ــن اجلوان  كــل م

وأثناء إجراء احملللني التابعني لفريق الدراسة املـسحية للعـراق لتحقيقـاهتم،         . وجوانب املشتريات 
. كمــا قــاموا بفحــص الوثــائقزار أعــضاء الفريــق مواقــع يــشتبه يف وجــود صــلة هلــا باألســلحة، 

: التقريــــــر واإلضــــــافات امللحقــــــة بــــــه علــــــى املوقــــــع التــــــايل علــــــى االطــــــالع وميكــــــن
http://www.cia.gov/library/reports/general-reports/iraq_wmd_2004/index.html. 

http://www.cia.gov/library/reports/general-reports/iraq_wmd_2004/index.html
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 املوجهـة إىل رئـيس جملـس األمـن          ٢٠٠٧أبريـل   / نيـسان  ٢٤ويرد يف الرسـالة املؤرخـة        
ــة العــراق    ــر خارجي ــاإلجراءات اإلضــافية الــيت اختــذهتا   )، املرفــقS/2007/236(مــن وزي ــان ب ، بي

حكومة العراق، واإلجراءات األخرى اليت تعتزم اختاذهـا يف املـستقبل القريـب، لتثبـت وتؤكـد                 
 إمياهنــا بأهنــا متتثــل اآلن امتثــاال كــامال لاللتزامــات املنوطــة هبــا يف جمــال نــزع    للمجتمــع الــدويل

 .السالح مبوجب قرارات جملس األمن ذات الصلة
  

رايسكوندوليزا )  توقيع( بيكيتمارغريت )  توقيع(
وزيـــرة الـــشؤون اخلارجيـــة وشـــؤون الكومنولـــث

 املتحــــدة لربيطانيــــا العظمــــى وأيرلنــــداباململكــــة
 الشمالية

 املتحدة األمريكيةالوالياتوزيرة خارجية 

 
 ٢٠٠٧يونيه / حزيران٢٧: مت التوقيع عليه يف
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 املرفق الثاين
 موجهة إىل رئيس جملس األمن مـن وزيـر          ٢٠٠٧أبريل  / نيسان ٨رسالة مؤرخة     

 خارجية العراق
 

 ]بالعربية: األصل[
 

ة الـدول األعــضاء يف  يطيـب يل أن أتوجـه إلـيكم برسـاليت هــذه ومـن خاللكـم إىل بقيـ        
جملس األمن ونيابـة عـن حكومـة مجهوريـة العـراق والـيت أطلـب فيهـا قيـام جملـس األمـن املـوقر                         

وفريـق  ) أمنوفيـك (بدراسة موضوع إهناء والية جلنـة األمـم املتحـدة للرقابـة والتحقـق والتفتـيش        
مــن اخلاصــة العمــل اخلــاص بالوكالــة الدوليــة للطاقــة الذريــة املنــشأة مبوجــب قــرارات جملــس األ

بنـزع وإزالة أسلحة الدمار الشامل العراقية السابقة وذلك النتفـاء املـسوغات القانونيـة والفنيـة                
وامسحـوا يل   . الستمرار واليتها، وليقيننا اجلازم خبلو العراق من هـذه الـربامج واألسـلحة حاليـا              

 :أن أثبت احلقائق التالية
ة وبرملان جديد باإلضـافة إىل دسـتور        يف العراق اليوم حكومة دميقراطية منتخب      - ١ 

صاَدق عليه العراقيـون، ويعلـن اليـوم انـضمامه إىل اجملتمـع الـدميقراطي العـاملي يف دعمـه للنظـام           
 .الدويل لعدم االنتشار

من الدستور الدائم حلكومة العراق واليت تنص علـى         ) هـ(املادة التاسعة الفقرة     - ٢ 
 التزامـات العـراق الدوليـة اخلاصـة مبنـع االنتـشار وتطـوير               حتترم احلكومة العراقيـة، وتنفـذ،     ”أن  

يتــصل بتطويرهــا   وإنتــاج واســتخدام األســلحة النوويــة والكيميائيــة والبيولوجيــة، ومبنــع مــا       
 ، وهـذا  “وتصنيعها وإنتاجهـا واسـتخدامها مـن معـدات ومـواد وتكنولوجيـا وأنظمـة لالتـصال                

 .٢٠٠٥اء الوطين الذي أُقيم يف عام الدستور اعتمد من ِقبـَـل شعب العراق يف االستفت
إن حكومة مجهورية العراق تعاونت وبـشكل كامـل مـع فريـق مـسح العـراق                  - ٣ 
 حول برنامج أسلحة النظام السابق كما هو معلوم لـدى الـسادة أعـضاء جملـس                 (ISG)املستقل  

 .األمن احملترمون
ــوم أهنــا ملتزمــة متامــا بقــرارات جملــس     - ٤   األمــن ذات تــؤمن حكومــة العــراق الي

ــيس جملــس األمــن يف آذار      ــه إىل رئ ــذي قدمت ــها ال ــة وتكــرر هبــذا اخلــصوص طلب مــارس /العالق
 والــيت ٢٠٠٦نــوفمرب / تــشرين الثـاين ١١ إضـافة إىل رســالة رئــيس الـوزراء املؤرخــة يف   ٢٠٠٥

 .طالبت فيها بإهناء والية جلنة أمنوفيك وفريق عمل الوكالة الدولية يف العراق
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ــة   - ٥  ــة ضــمانات      جتــدد حكوم ــشار واتفاقي ـــدم االنت ــدة ع ــا مبعاه ــراق التزامه الع
 ١٩٢٥الوكالة الدولية للطاقـة الذريـة واتفاقيـة األسـلحة البيولوجيـة وبروتوكـول جنيـف لعـام                   

اخلاص باستخدام الغازات الـسامة أو الطـرق البكتريولوجيـة يف احلـرب، حيـث سـبق وأعلنـت                   
 التزامهـا جبميـع االتفاقيـات واملعاهـدات اخلاصـة           ٢٠٠٤يوليـه   /احلكومة العراقية املؤقتة يف متـوز     

أجنـزت اجلهـات الفنيـة العراقيـة مـشروع قـانون انـضمام العـراق إىل اتفاقيـة                    وقد. مبنع االنتشار 
حظر األسـلحة الكيميائيـة واملعـروض حاليـا أمـام جملـس النـواب للمـصادقة عليـه لكونـه اجلهـة                       

ــبالد  ـــة اعتمــاده، وتـتــ -التــشريعية يف ال ـــة لالنــضمـام إىل الربوتوكــول النمــوذجي   بغيـ ـم التهيئ
 .اإلضايف لنظام ضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية

ــة ســلوك      - ٦  ــة حــول مدون ــة للطاقــة الذري ــة الدولي خبــصوص التنــسيق مــع الوكال
السالمة وأمن املصادر املشعة يف العراق، فقد أنشأ العـراق هيئـة ُتعـىن بتحديـد وتـأمني املـصادر           

ومنذ سقوط النظام الـسابق  . شعة يف العراق وهي اهليئة العراقية املسيطرة على املصادر املشعة       امل
 وذلــك يف ،قامــت الوكالــة الدوليــة للطاقــة الذريــة بــأربع زيــارات حتقــق ناجحــة ملوقــع التويـثـــة 

ــران ــه /حزيـ ــسطس /، آب٢٠٠٣يونيـ ــول٢٠٠٤أغـ ــبتمرب /، أيلـ ــشرين  ٢٠٠٥سـ ــا تـ  وآخرهـ
 .٢٠٠٦نوفمرب /الثاين

تقوم دائـرة الرقابـة الوطنيـة العراقيـة مبراقبـة انتقـال املـواد مزدوجـة االسـتخدام                  - ٧ 
وقـدم العـراق    . وتعمل حاليا على املصادقة على قـانون التـصدير العراقـي وفـق املعايـيــر الدوليـة                

 ).٢٠٠٤ (١٥٤٠تقريره الوطين وفقا اللتزاماته الواردة يف قرار جملس األمن 
لعراق بتأمني حدودها عن طريق تقوية الرقابـة علـى احلـدود            التزمت حكومة ا   - ٨ 

 .بالتعاون مع القوة املتعددة اجلنسيات
إن حكومة بالدي وشعبها يتطلعـان إىل قيـام جملـس األمـن بتـقيـيــم جــاٍد وموضوعــي                    

خيــص خلـــوَّه مــن أســلحة الــدمار الــشامل والــربامج     وذلــك حتديــدا فيمــا-للحالــة يف العــراق 
 واختـاذ القرار املناسب إلهنـاء واليـة جلنة التحقــق وفريـق عمـل الوكالـة الدوليـة                 - الصلـة ذات

للطاقة الذرية، وحتويل أرصدة العـراق املتبقيـة يف احلـساب الـذي فتحتــه األمـم املتحـدة لـصاحل                     
 .صندوق إعمار العراق، ألغراض االستثمار

لـس األمـن باعتبارهـا وثيقـة     وأرجو مـمـتنـا تعميـم نـص هــذه الرسالــة علـى أعـضاء جم            
 .رمسية من وثائق جملس األمـن

 زيـبـاريهوشيار )  توقيع(
 وزير خارجية مجهورية العراق

 ٢٠٠٧أبريل / نيسان٨


