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 )٢٠٠٧ (١٧٩٠القرار   
 كـــانون ١٨، املعقـــودة يف ٥٨٠٨الـــذي اعتمـــده جملـــس األمـــن يف جلـــسته       

 ٢٠٠٧ديسمرب /األول
 إن جملس األمن، 
وفقـا  يـة املنتخبـة دميقراطيـا واملـشكلة         وطنيـة العراق  الوحـدة   الحكومة  هود   جب إذ يرحب  

ــبرناجم لتنفيــذ ألحكــام الدســتور وخطتــها لتحقيــق ل فــصَّاملمــين األقتــصادي واالسياسي وهــا ال
ــة،  ا ــعملــصاحلة الوطني ــة كامــل املــسؤولية     وإذ يتطل ــه القــوات العراقي ــوىل في ــذي تت ــوم ال  إىل الي

 وإهنـاء   تعددة اجلنـسيات  املالقوة  مما سيسمح بإمتام والية     ،  بلدهاحفظ األمن واالستقرار يف      عن
 ، وجودها يف العراق

، قــوات األمــن العراقيــةء قــدرات وبنــايف تــدريب وجتهيــز املطــرد  بالتقــدم وإذ يرحــب 
 قيـادة  قيـادة القـوات الربيـة العراقيـة    يف ذلك اجلـيش العراقـي وقـوى األمـن الـداخلي، وتـويل         مبا

 واإلشراف عليهـا، ونقـل املـسؤولية عـن األمـن يف حمافظـات النجـف              مجيع فرق اجليش العراقي   
رحـب أيـضا    وإذ ي ،  صرة والبـ   والـسليمانية وكـربالء    وداهـوك وأربيـل   وميسان واملثىن وذي قار     

 ، ٢٠٠٨العملية خالل عام باجلهود املبذولة إلمتام تلك 
 العراق، بشأن مجيع قراراته السابقة إىل يشري وإذ  
ــد   ــة،  وإذ يؤكـــد مـــن جديـ ــه وســـالمته اإلقليميـ ــيادته ووحدتـ ــراق وسـ ــتقالل العـ   اسـ
 ، أمهية مبدأ عدم التدخل يف الشؤون الداخلية للعراقيؤكد من جديد كذلك وإذ

 حق الشعب العراقي يف أن يقـرر حبريـة مـستقبله الـسياسي          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 وموّحد، 
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ــوه وإذ ي  ــن ــةب ــسعي  التزام احلكوم ــةإىل  القــوي بال ــذ جــوهتيئ ــه  ُتنب ــا الرتعــة   يف ظل متام
 علـى  وإذ يـشدد ، ٢٠٠٧أغسطس / آب ٢٦طرق منها البالغ املتفق عليه املعلن يف        الطائفية، ب 

ــسياسية،       ــة ال ــة، ومــشاركتها يف العملي ــع الطوائــف يف العــراق للرتعــة الطائفي ــذ مجي ضــرورة نب
مــن أجــل اســتقرار الوضــع  ملــصاحلة الوطنيــة واخنراطهــا يف احلــوار الــسياسي الــشامل وجهــود ا 

مـع  تعاون الوثيق   لل اجملتمع الدويل    استعداد وإذ يؤكد من جديد   السياسي والوحدة يف العراق،     
  ،املصاحلة الرامية إىل حتقيق هودهذه اجليف إسهاما حكومة العراق 

ــقــر وإذ ي   مــن  وهــي مبــادرة،االتفــاق الــدويل مــع العــراق ـالتقدم املتواصــل يف إطــار ب
 العـراق  يواصل فيـه  ا متيناإطارتوجد  جديدة مع اجملتمع الدويل و  ةشراكأقامت  حكومة العراق   

وإذ يرحــب  يف االقتــصاد اإلقليمــي والعــاملي، هواندماجــالــسياسي واألمــين واالقتــصادي  هحتولــ
  الذي تضطلع به األمم املتحدة باشتراكها يف رئاسة االتفاق مع حكومة العراق، املهمبالدور 

لعـراق، دعـم الـشعب    جـريان ا ال سـيما بلـدان املنطقـة و   و بـاجملتمع الـدويل،   وإذ يهيـب  
يرحـب  وإذ الـسالم واالسـتقرار واألمـن والدميقراطيـة واالزدهـار،          لتحقيـق    مساعيهالعراقي يف   

 تـشرين   ٣ و   ٢ ويـومي    ٢٠٠٧مـايو   / أيـار  ٤ اللذين عقدا يف     باملؤمترين املوسعني جلريان العراق   
“ آليــة دعــم’’، واألفرقــة العاملــة املنبثقــة عنــهما، واالتفــاق علــى إنــشاء   ٢٠٠٧نــوفمرب /الثــاين

أن تنفيــذ هــذا القــرار بنجــاح   وإذ يالحــظموســعة جلــريان العــراق بــدعم مــن األمــم املتحــدة،  
 ، على الصعيد اإلقليميسيسهم يف حتقيق االستقرار 

 يــة الــسياسيةالعمل يف حماولــة لتخريــب العنــفأولئــك الــذين يــستخدمون  وإذ يطالــب 
 حكومــة العــراق علــى وإذ يــشجع يف العمليــة الــسياسية، واملــشاركة مســالحهبــضرورة إلقــاء 

  العنف، ينبذكل من التعامل مع مواصلة 
أنــه يــتعني عــدم الــسماح بــأن تعطــل أعمــال اإلرهــاب عمليــة   وإذ يؤكــد مــن جديــد  
التزامـات   كـذلك يـد   إذ يؤكـد مـن جد     ، و  اليت يشهدها العـراق     السياسي واالقتصادي  االنتقال

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

 اآلتية منه أو املوجهة ضد مواطنيه، أو
واليـيت جلنـة األمـم املتحـدة        إهناء  ينص على   ) ٢٠٠٧ (١٧٦٢ إىل أن القرار     وإذ يشري  

ــة الذريــة        مبوجــب القــرارات  يف العــراق للرصــد والتحقــق والتفتــيش والوكالــة الدوليــة للطاق
رســالته إىل جملــس األمــن املؤرخــة      بالتزامــات العــراق الــواردة يف    وإذ يرحــب ، الــصلة  ذات
يف جمـال   العـراق   لتزامات   ا وإذ يؤكد من جديد    واملرفقة بذلك القرار،     ٢٠٠٧أبريل  /نيسان ٨

 ،نزع السالح مبوجب القرارات ذات الصلة
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 ٢٠٠٧ديــسمرب / كــانون األول٧ بتلقــي الطلــب الــوارد يف الرســالة املؤرخــة وإذ يقــر 
وزراء العراق، واملرفقـة هبـذا القـرار، باإلبقـاء علـى وجـود               املوجهة إىل رئيس اجمللس من رئيس     

 بعـزم حكومـة العـراق علـى حتمـل كامـل             ضاوإذ يقـر أيـ     القوة املتعـددة اجلنـسيات يف العـراق،       
 بكــل مــا ورد يف تلــك ذ حيــيط علمــاوإاملــسؤولية عــن تــوفري األمــن للبلــد وللــشعب العراقــي،  

 األخـري   هاالرسالة من أهداف، مبا يف ذلك اإلفـادة بـأن حكومـة العـراق تعتـرب أن هـذا هـو طلبـ                      
 جمللس األمن بتمديد والية القوة املتعددة اجلنسيات،

ــر   ــددة       وإذ يق ــوة املتع ــى وجــود الق ــسيادة عل ــراق ذات ال ــة الع ــة حكوم ــة موافق بأمهي
بـني القـوة املتعـددة اجلنـسيات     وثيقـة  التنـسيق وشـراكة   وجود أقصى قدر من    اجلنسيات وأمهية   
 وتلك احلكومة، 

 التقدم الذي حترزه قوات األمن العراقية يف حتسني القـدرة علـى             وإذ يأخذ يف االعتبار    
اق وللــشعب العراقــي، وكــذلك التقــدم املتواصــل حلكومــة العــراق يف إجنــاز   تــوفري األمــن للعــر

 برناجمها السياسي واالقتصادي واألمين،
 باستعداد القوة املتعددة اجلنسيات مواصلة اجلهـود الراميـة إىل املـسامهة يف            وإذ يرحب  

يف  وةسانيصــون األمــن واالســتقرار يف العــراق، مبــا يف ذلــك املــشاركة يف تــوفري املــساعدة اإلنــ  
 ٢٠٠٧ديــسمرب / كــانون األول١٠إلعمــار، علــى النحــو املــبني يف الرســالة املؤرخــة      جمــال ا

 املوجهة إىل رئيس اجمللس من وزيرة خارجية الواليات املتحدة، واملرفقة هبذا القرار، 
) ٢٠٠٤ (١٥٤٦ يف الرســالتني املــرفقتني بــالقرار ددة باملهــام والترتيبــات احملــوإذ يقــر 
، مبـا يف ذلـك تـوفري الـدعم األمـين واللوجـسيت لوجـود األمـم                  ٢٠٠٤يونيـه   /حزيـران  ٨املؤرخ  

ــراق،   ــذ تلــك       بواملتحــدة يف الع ــى تنفي ــسيات عل ــددة اجلن ــوة املتع ــراق والق ــة الع ــاون حكوم تع
 ،٢٠٠٧أغسطس / آب١٠املؤرخ ) ٢٠٠٧ (١٧٧٠وإذ يشري إىل القرار الترتيبات، 

، ملة على صون األمن واالسـتقرار يف العـراق        العااألطراف  مجيع  تقيد  أمهية  وإذ يؤكد    
مبا يف ذلـك االلتزامـات ذات الـصلة مبوجـب القـانون          لقانون الدويل،   ومنها القوات األجنبية، با   

مـع املنظمـات الدوليـة       ااإلنساين الدويل، وقانون حقـوق اإلنـسان، وقـانون الالجـئني، وتعاوهنـ            
رورة اختــــاذ وإذ يــــشدد علــــى ضــــ، الــــصددالتزاماهتــــا يف هــــذا  بوإذ يرحــــبذات الــــصلة، 

ــع ــوات امل    مجيـ ــة اخلطـ ــة، كافـ ــوات األجنبيـ ــها القـ ــن بينـ ــراف، ومـ ــة  األطـ ــة محايـ ــة لكفالـ مكنـ
 املتضررين، املدنيني

ــشري وإذ   ــراق يف      إىلي ــساعدة إىل الع ــدمي امل ــم املتحــدة لتق ــة األم ــشاء بعث  / آب١٤ إن
دعـم   يف   رائـد  بـدور     املتحدة مواصلة االضطالع   لألمم أنه ينبغي    وإذ يؤكد ،  ٢٠٠٣أغسطس  

جهــود العــراق شــعبا وحكومــة مــن أجــل تعزيــز مؤســسات احلكــم التمثيلــي، وتعزيــز احلــوار     
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السياسي واملصاحلة الوطنية، وإشراك البلدان اجملاورة، ومساعدة الفئات الـضعيفة، مبـا يف ذلـك               
ين اإلصــالح القــضائي والقــانوالالجئــون واملــشردون داخليــا، وتعزيــز محايــة حقــوق اإلنــسان و 

 ،)٢٠٠٧ (١٧٧٠وفقا للقرار 
 بأن تقدمي الدعم الدويل مـن أجـل إرسـاء األمـن واالسـتقرار أمـر ضـروري                   وإذ يسلم  

 املعنيـــة، مبـــا فيهـــا األمـــم املتحـــدة، األطـــرافمجيـــع لـــتمكني  شـــعب العـــراق، وكـــذلك خلـــري
ــها   مــن ــه وإذ يعــرب عــن تقــدير شــعب العــراق،  لــصاحل االضــطالع بعمل ــدول سامهات ا مل ل

ــرار األعــــــضاء ــذا الــــــصدد مبوجــــــب القــــ ) ٢٠٠٣ (١٥١١و ) ٢٠٠٣ (١٤٨٣ ات يف هــــ
 ،)٢٠٠٦ (١٧٢٣ و )٢٠٠٥ (١٦٣٧ و) ٢٠٠٤( ١٥٤٦ و

يف تنـسيق املـساعدة     ائد   بأن حكومة العراق ستواصل االضطالع بالدور الر       وإذ يسلِّم  
اد  أمهيــة املــساعدة الدوليــة وتنميــة االقتــص وإذ يؤكــد مــن جديــدالدوليــة املقدمــة إىل العــراق، 

 العراقي وأمهية تنسيق املساعدة املقدمة من املاحنني، 
وأحكــام لعــراق واجمللــس الــدويل للمــشورة واملراقبــة لتنميــة الصندوق ا لــ مبــوإذ يــسلم 
يف مساعدة حكومة العراق علـى كفالـة        من دور مهم    ) ٢٠٠٣ (١٤٨٣ من القرار    ٢٢الفقرة  

  فيه منفعة الشعب العراقي،ملا موارد العراق توخي الشفافية والعدل يف استخدام 
 على أن السلطات العراقية هي املسؤولة عن اختاذ مجيع اخلطـوات الالزمـة     وإذ يشدد    

للحيلولة دون وقوع اعتداءات على املوظفني الدبلوماسيني املعتمـدين يف العـراق وفقـا التفاقيـة               
 ،١٩٦١فيينا للعالقات الدبلوماسية لعام 

  واألمن الدوليني، للسالمق ال تزال تشكل هتديدا  أن احلالة يف العراوإذ يقرر 
  مبوجب الفصل السابع من ميثاق األمم املتحدة، وإذ يتصرف 
أن وجود القـوة املتعـددة اجلنـسيات يف العـراق جـاء بنـاء علـى طلـب                   الحظ  ي - ١ 

 التفويض املمنوح للقوة املتعددة اجلنسيات علـى النحـو          ويؤكد من جديد   ،من حكومة العراق  
ــ علــى حنــو  متديــد واليــة القــوة املتعــددة اجلنــسيات   يقــرر، و)٢٠٠٤ (١٥٤٦بني يف القــرار امل
، آخـذا يف االعتبـار رسـالة        ٢٠٠٨ديـسمرب   / كـانون األول   ٣١يف ذلك القرار حـىت      ُحددت   ما

، مبـا يف ذلـك كـل مـا أكـد فيهـا       ٢٠٠٧ديسمرب / كانون األول ٧رئيس وزراء العراق املؤرخة     
 / كـــانون األول١٠ خارجيـــة الواليـــات املتحـــدة املؤرخـــة    مـــن أهـــداف، ورســـالة وزيـــرة   

 ؛٢٠٠٧ ديسمرب
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استعراض والية القوة املتعددة اجلنسيات عنـدما تطلـب حكومـة    ر كذلك  يقر - ٢ 
ــران١٥العــراق ذلــك أو يف موعــد ال يتجــاوز    ــه / حزي ــه ســينهي هــذه  ويعلــن، ٢٠٠٧يوني  أن

  حكومة العراق ذلك؛منه الوالية يف وقت أقرب إذا طلبت 
 الترتيبــات احملــددة   ٢٠٠٨ديــسمرب  / كــانون األول٣١أن ميــدد حــىت   ر يقــر - ٣ 

عائدات من مبيعات صادرات الـنفط      البشأن إيداع   ) ٢٠٠٣ (١٤٨٣ من القرار    ٢٠الفقرة   يف
راق، والترتيبـــات املـــشار إليهـــا لعـــلتنميـــة الواملنتجـــات النفطيـــة والغـــاز الطبيعـــي يف صـــندوق 

بـشأن  ) ٢٠٠٤ (١٥٤٦ مـن القـرار      ٢٤والفقـرة   ) ٢٠٠٣ (١٤٨٣ مـن القـرار      ١٢الفقرة   يف
 ويقـرر كـذلك أن تظـل    لعـراق لنميـة  التصـندوق  برصـد  اجمللس الـدويل للمـشورة واملراقبـة      قيام  

ســارية حــىت ذلــك التــاريخ، رهنــا باالســتثناء ) ٢٠٠٣ (١٤٨٣ مــن القــرار ٢٢أحكــام الفقــرة 
 يف ذلـك فيمـا يتعلـق بـاألموال          ، مبـا  )٢٠٠٤ (١٥٤٦ من القـرار     ٢٧املنصوص عليه يف الفقرة     

  من ذلك القرار؛٢٣واألصول املالية واملوارد االقتصادية الوارد بياهنا يف الفقرة 
ــرر - ٤  ــذلكيقـ ــام الفقـــ   كـ ــتعراض أحكـ ــدات   اسـ ــداع العائـ ــشأن إيـ ــاله بـ رة أعـ

وأحكــــام دور اجمللــــس الــــدويل للمــــشورة واملراقبــــة  بــــشأن لعــــراق ولتنميــــة الصــــندوق  يف
ــرة ــرار مــن ال ٢٢ الفق ــة العــ  ) ٢٠٠٣ (١٤٨٣ق ــدما تطلــب حكوم راق ذلــك أو يف موعــد  عن

 ؛ ٢٠٠٨يونيه /حزيران ١٥يتجاوز  ال
أن تواصــل الواليــات املتحــدة، نيابــة عــن القــوة املتعــددة اجلنــسيات،     يطلــب - ٥ 

 تقدمي تقرير فصلي إىل اجمللس عما تبذله هذه القوة من جهود وما حترزه من تقدم؛ 
 .سألة قيد نظره الفعلي أن يبقي امليقرر - ٦ 
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 املرفق األول
 موجهة إىل رئيس جملس     ٢٠٠٧ديسمرب  / كانون األول  ٧رسالة مؤرخة     

 األمن من رئيس وزراء العراق
 ]باالنكليزية والعربية: األصل[

 
اليوم وقد استكمل العراق بنـاء مؤسـساته الدسـتورية والقانونيـة فبـات ميتلـك دسـتورا                   

عراقـي وبرملانـا تتمثـل فيـه مكوناتـه االجتماعيـة املختلفـة وحكومـة                دائما صوت عليه الشعب ال    
وحدة وطنية تضم خمتلف أطيافـه الـسياسية، فإننـا عـازمون علـى بنـاء عـراق دميقراطـي احتـادي                
موحد رغم حماوالت اإلرهابيني والقوى املعادية اليت تعمـل علـى عرقلـة بنـاء دميقراطيتنـا الفتيـة                   

 .والنابضة باحلياة
وتواصــل حكومــة العــراق العمــل خبطــوات حثيثــة مــن أجــل حتقيــق األمــن للمــواطنني     

واالســتقرار يف الــبالد واملــصاحلة الوطنيــة مبــا يــضمن املــشاركة الــسياسية الواســعة لكــل القــوى  
الوطنية ومبا يصون حقوق اإلنسان وسيادة القانون وحتقيق النمو االقتصادي وتـوفري اخلـدمات               

 .األساسية للمواطنني
إن حتقيق األمن واالستقرار يف البالد حيتل الصدارة يف سـلم أولويـات حكومـة العـراق               

ولذا أعطت مهمة بناء وتعزيز قـدرات اجلـيش العراقـي وقـوى األمـن الـداخلي اهتمامـا خاصـا                     
باعتبارها املنطلق لضمان األمن وحفظ النظـام ومواجهـة اجملموعـات اإلرهابيـة واخلارجـة علـى                 

ــانون ــد جن. الق ــة يف اســتالم امللــف األمــين كــامال مــن القــوات املتعــددة      وق ــا الوطني حــت قواتن
اجلنسيات يف مثانيـة حمافظـات ويف النيـة االسـتمرار وصـوال إىل وضـع مجيـع احملافظـات الثمانيـة                      

كمــا باشــرت قيــادة قواتنــا . ٢٠٠٨عــشرة حتــت الــسيطرة األمنيــة الكاملــة لقواتنــا خــالل عــام 
ق اجليش العراقي والتنسيق الفعال مـع القـوات املتعـددة اجلنـسيات         الربية السيطرة على مجيع فر    

 .األمر الذي انعكس إجيابيا يف حتسن الوضع األمين
وإذ تؤكد حكومة العراق علـى أمهيـة مـسامهة القـوات املتعـددة اجلنـسيات إىل جانـب                    

ديـد عمـل   قواتنا الوطنية يف إحالل األمن وفرض سلطة القانون، فإهنا تطلب من جملس األمن مت         
هذه القوات آخذا بنظر االعتبار ما حققه العـراق طـوال الـسنوات املاضـية مـن منـو يف قـدرات                      
جيشه وأجهزته األمنية وما أجنزه من جناحات كبرية يف امليادين األمنية والـسياسية واالقتـصادية            

 حيقــق األمــر الــذي يــستدعي إعــادة النظــر يف دور القــوات املتعــددة اجلنــسيات وصــالحياهتا مبــا 
) مــن جهــة(التــوازن واالنــسجام بــني احلاجــة لتمديــد عمــل هــذه القــوات ملــرة واحــدة وأخــرية 
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وأمهية معاملة العراق على أسـاس      ) من جهة أخرى  (والتطور احلاصل يف قدرات العراق األمنية       
 :أنه بلد مستقل وكامل السيادة ومن خالل التأكيد على األهداف التالية

ية متديد تفويض القوة املتعـددة اجلنـسيات طبقـا لقـرارات جملـس              تطلب احلكومة العراق   - ١
والرســائل امللحقــة ) ٢٠٠٦ (١٧٢٣و ) ٢٠٠٥ (١٦٣٧و ) ٢٠٠٤ (١٥٤٦األمــن 
 علـى أن خيـضع متديـد        ٢٠٠٧ديسمرب  / كانون األول  ٣١ شهرا ابتداء من     ١٢هلا ملدة   

 طلبـت احلكومـة     التفويض اللتزام جملس األمن بإهناء هذا التفويض قبل انتهائه يف حال          
العراقيــة موعــدا مبكــرا لــذلك، وأن هــذا التفــويض خيــضع للمراجعــة الدوريــة قبــل          

 .٢٠٠٨يونيه /حزيران ١٥
تكــون مهمــة جتنيــد وتــدريب وتــسليح وجتهيــز اجلــيش العراقــي والقــوات األمنيــة مــن     - ٢

 .مسؤوليات احلكومة العراقية
لـى مجيـع القـوات العراقيـة، وتتـوىل          تتوىل احلكومة العراقيـة مهمـة القيـادة والـسيطرة ع           - ٣

 .القوات املتعددة اجلنسيات بالتنسيق مع احلكومة العراقية مهمة الدعم واإلسناد
ــسجن وأن هــذه املهمــات       - ٤ ــة مبهمــات احلجــز واالعتقــال وال ــة العراقي ــضطلع احلكوم ت

عندما تـتم مـن قبـل القـوات املتعـددة اجلنـسيات تكـون مـن خـالل احلـد األقـصى مـن                         
 .ق والتعاون والتفاهم مع احلكومة العراقيةالتنسي

تعترب احلكومـة العراقيـة هـذا الطلـب مـن جملـس األمـن لتمديـد تفـويض القـوة املتعـددة                 - ٥
ــادرا علــى التعامــل        ــع أن يكــون جملــس األمــن ق ــسيات هــو الطلــب األخــري وتتوق اجلن

ميثـاق  احلالة يف العـراق بـدون اختـاذ إجـراء مـستقبلي مبوجـب الفـصل الـسابع مـن                      مع
 .األمم املتحدة

تطلــب احلكومــة العراقيــة أن يتــضمن القــرار الــذي ســوف يتبنــاه جملــس األمــن إعــادة     - ٦
التأكيد على احترام استقالل وسيادة ووحدة العراق وسـالمة أراضـيه، وإعـادة تأكيـد               

 .التزام الدول األعضاء مببدأ عدم التدخل بشؤونه الداخلية
س األمن علما بأهنـا قـد وقّعـت علـى إعـالن مبـادئ               وتود حكومة العراق أن حتيط جمل      

 .مع الواليات املتحدة األمريكية إلقامة عالقة تعاون وصداقة طويلة األمد
وتؤكــد حكومــة العــراق جمــددا أمهيــة عمــل اللجنــة الــيت أنــشئت طبقــا لقــرار اجمللــس      
لنظـام  من أجل اسـتعادة األمـوال واألصـول العراقيـة الـيت أودعـت مـن قبـل ا                  ) ٢٠٠٣ (١٥١٨

وحتث حكومة العراق أعضاء اجمللس على دعـم مواصـلة اللجنـة لعملـها              . السابق خارج العراق  
ــة األفــراد والكيانــات   ) ٢٠٠٣ (١٤٨٣ مــن قــرار اجمللــس  ١٩وفــق الفقــرة  بــشأن حتديــد هوي
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 من ذلك القرار، مبا يف ذلك حتديث قائمة الكيانات واألفراد الـذين             ٢٣املشار إليهم يف الفقرة     
هويتهم، وتتطلـع احلكومـة العراقيـة       ) ١٩٩٠ (٦٦١ من القرار    ٦لجنة عمال بالفقرة    حددت ال 

 .إىل أن توايف اللجنة اجمللس بتقارير عن أعماهلا
) ٢٠٠٣ (١٤٨٣ مـــن القـــرار ٢٢وتـــدرك احلكومـــة العراقيـــة أمهيـــة أحكـــام الفقـــرة  

ــه مــن املبيعــات واألمــوال األ     ــة وعائدات خــرى الــيت مت لــضمان اســتخدام مــوارد العــراق الطبيعي
إيداعها يف صندوق تنمية العراق يف نشاطات إعادة اإلعمار واجلهود األخرى مـن أجـل فائـدة                 

ولذلك، فإن العراق يطلب من اجمللس، استنادا إىل االسـتثناء املنـصوص عليـه يف    . شعب العراق 
 مـن القـرار     ٢٢بـأن يـستمر يف تطبيـق أحكـام الفقـرة            ) ٢٠٠٤ (١٥٤٦ من القـرار     ٢٧الفقرة  
، مبــا يف ذلــك مــا يتعلــق بــاألموال  ٢٠٠٨ديــسمرب / كــانون األول٣١حــىت ) ٢٠٠٣ (١٤٨٣

 ).٢٠٠٣ (١٤٨٣ من القرار ٢٣واألصول املالية واملصادر االقتصادية املذكورة يف الفقرة 
اخلاصـة بإيـداع العائـدات    ) ٢٠٠٤ (١٥٤٦وترى حكومـة العـراق أن أحكـام القـرار         

ضمان استخدام العائدات من موارد العراق الطبيعية مـن         يف صندوق تنمية العراق يساعد على       
أجل مصلحة الشعب العراقي، وأن الـدور الـذي لعَبـه اجمللـس الـدويل للمـشورة واملراقبـة خيـدم                     

ــه  ــرض ذات ــا يف       . الغ ــراق يلعــب دورا مهم ــة الع ــدرك أن صــندوق تنمي ــي ت ــة العراق إن احلكوم
 يقوم بـإدارة مـوارده وديونـه بطريقـة مـسؤولة      مساعدة العراق على إقناع املاحنني والدائنني بأنه      

ومن اجلدير بالذكر، أن العراق يسعى إىل تشكيل شـراكة جديـدة مـع          . خدمة للشعب العراقي  
األسرة الدولية لبناء شـبكة حيويـة الـيت مـن شـأهنا أن حتـول اقتـصاده وتـساعد يف اندماجـه مـع                         

ننـا نطلـب متديـد تفـويض صـندوق          لـذا، فإ  . اقتصاديات العامل من خالل العهـد الـدويل للعـراق         
كمـا نطلـب أيـضا    .  شـهرا أخـرى    ١٢التنمية للعـراق واجمللـس الـدويل للمـشورة واملراقبـة مـدة              

 .، بناء على طلب حكومة العراق٢٠٠٨يونيه / حزيران١٥مراجعة هذا التمديد قبل 
إن حكومــة العــــراق تطلــب مــن جملــس األمــن مراجعــة قراراتــه اخلاصــة بإيــداع نــسبة    
ــرار       مخــسة  ــا للق ــضات وفق ــة يف صــندوق التعوي ــراق النفطي ــدات الع ــن عائ ــة م  ١٦٨٧يف املائ

والقــرارات الالحقــة ذات الــصلة باجتــاه ختفــيض النــسبة إىل أقــل حــد ممكــن بــسبب    ) ١٩٩١(
تشكله هــذه النسبة العالية من أعباء مالية على العـراق الـذي هـو بـأمس احلاجـة السـتخدام                     ما

ه التحتيــة الــيت تعرضــت للــدمار بــسبب احلــروب الــيت خاضــها النظــام  أموالــه يف إعــادة بنــاء بنــا
السابق، إضافة إىل ارتفاع أسعار النفط مما جيعل نـسبة مخـسة يف املائـة تتـضاعف مخـس مـرات                     

 .على األقل
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إن الــشعب العراقــي مــصمم علــى إقامــة نظــام دميقراطــي مــستقر ومــسامل وعلــى بنــاء     
ة خالقة، وهو حباجة إىل مساندة اجملتمـع الـدويل          اقتصاد حيوي مبين على أسس صحيحة ورؤي      

 .كي يصبح ذلك واقعا
إننا ندرك أن جملس األمن يعتزم إرفاق هذه الرسالة بالقرار املتعلـق بـالعراق الـذي هـو                   

وريثما يتم ذلك، أرجـوكم تعمـيم هـذه الرسـالة علـى أعـضاء جملـسكم املـوقر يف         . قيد اإلعداد 
 .أقرب وقت ممكن

 املالكيمل نوري كا) توقيع(
 رئيس وزراء العراق
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 املرفق الثاين
 موجهــة مــن وزيــرة ٢٠٠٧ديــسمرب / كــانون األول١٠رســالة مؤرخــة   

 خارجية الواليات املتحدة األمريكية إىل رئيس جملس األمن
 

بعد استعراض طلب حكومة العراق املتعلق بتمديد والية القـوة املتعـددة اجلنـسيات يف         
هـذا الطلـب،    و متـشيا كـد،   ات مع حكومة العراق، أكتب لكم ألؤ      شاور وبعد إجراء م   ،العراق

واصـــلة االضـــطالع بواليتـــها أن القـــوة املتعـــددة اجلنـــسيات بقيـــادة موحـــدة علـــى اســـتعداد مل 
 ١٦٣٧واملمـددة مبوجـب قـراري جملـس األمـن           ) ٢٠٠٤ (١٥٤٦يف قرار جملس األمن      احملددة

 ).٢٠٠٦ (١٧٢٣ و) ٢٠٠٥(
علــى مواجهــة  معــا القــوة املتعــددة اجلنــسيات يف العــراق  ووســتعمل حكومــة العــراق   

ــة مــا برحــت تتحــسن   التحــديات الــيت هتــدد أمــن العــراق واســتقراره مــن خــال     ل شــراكة أمني
ة والتعاونيــة وال تــزال هــذه الــشراكة الفعالــ. اضــياز تقــدم خــالل العــام املحــررت عــن إوأســف

كافحـة اإلرهـاب وغـريه مـن أعمـال           األمـن العراقيـة زمـام القيـادة يف م          تتطور، إذ تتـوىل قـوات     
والقــوة املتعــددة اجلنــسيات مــستعدة، يف ســياق هــذه . العنــف وردعهــا يف كافــة أرجــاء العــراق

الشراكة، ملواصلة االضطالع بطائفة واسعة من املهام إسهاما منها يف حفظ األمـن واالسـتقرار               
ــة القــوات، متــصرفة   ــة محاي ، )٢٠٠٤ (١٥٤٦ددة يف القــرار  الــصالحيات احملــ  مبوجــبوكفال

ــالقرار، وبالتعــاون الوثيــق مــع      مبــا يف ذلــك املهــام والترتيبــات احملــددة يف الرســالتني املــرفقتني ب
وستظل القوات اليت تتألف منها القوة املتعددة اجلنسيات ملتزمة بالعمـل وفقـا   . حكومة العراق 

 .املسلحةاللتزاماهتا وحقوقها مبوجب القانون الدويل، مبا يف ذلك قانون الصراعات 
 تــستعد لتحمــل  وهــي، األمــن العراقيــة إحــراز تقــدم يف تنميــة قــدراهتا وتواصــل قــوات 

 صــارت قيــادة القــوات الربيــة العراقيــة  ففــي هــذا العــام،.  أمــن العــراقاملــسؤولية الرئيــسية عــن
 األمــن احملليــة تولــت الــسلطات العراقيــة وقــواتكمــا . مجيــع فــرق اجلــيش العراقــيتــتحكم يف 
 مواصـلة التقـدم يف    من أجلنعمل معاإننا منية الرئيسية يف مثان حمافظات عراقية، و   املسؤولية األ 

 نـشهد نعمـل معـا ل  إننـا  و. عملية نقل املسؤولية األمنية يف مجيع احملافظات العراقية الثماين عشرة    
ولية عــن حفــظ األمــن واالســتقرار    اليــوم الــذي ســتتوىل فيــه القــوات العراقيــة كامــل املــسؤ       

 .العراق يف
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إن القوة املتعددة اجلنسيات على استعداد ملواصلة مشاركتها، خـالل العـام القـادم، يف                
 األمــن العراقيــة   قــدرات قــوات منــوتقرار يف العــراق، وذلــك يف ســياق   حفــظ األمــن واالســ  

ــصاد     ــسياسة واالقت والقــوة املتعــددة  . والنجاحــات الــيت أحرزهــا العــراق يف جمــاالت األمــن وال
 هامـل مـع حكومـة العـراق ملـساعدهتا علـى حتقيـق األهـداف الـيت وضـعت                   اجلنسيات مستعدة للع  

 .نصب أعينها بوصفها دولة مستقلة وذات سيادة
ويعتزم مقدمو مشروع القرار املتعلق بالعراق الذي هو قيد النظر إرفـاق هـذه الرسـالة                 
سـرع   ذلـك، أرجـو تقـدمي نـسخ مـن هـذه الرسـالة إىل أعـضاء اجمللـس يف أ                     ثما يـتم  يرو. بالقرار

 .وقت ممكن
 

 رايسكوندوليزا  )توقيع(
 


