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    )٢٠١٠ (١٩٥٦القرار     
   ٢٠١٠ديسمرب / كانون األول١٥ املعقودة يف ٦٤٥٠الذي اختذه جملس األمن يف جلسته     

    
  ،إن جملس األمن  
املوجهــة إىل رئــيس جملــس األمــن مــن رئــيس وزراء العــراق،   بالرســالةحيــيط علمــا إذ   
  واملرفقة هبذا القرار، ٢٠١٠ديسمرب /كانون األول ٨املؤرخة 
 بالتطورات اإلجيابية يف العراق وبأن احلالة اليت يعيشها العراق حاليا ختتلـف             موإذ يسل   

يسلم بأن املؤسسات العراقيـة     إذ  ، و )١٩٩٠ (٦٦١كثريا عن احلالة السائدة وقت اختاذ القرار        
تتعزز، وإذ يسلم كذلك بأمهية استعادة العـراق للمكانـة الدوليـة الـيت كـان يتبوؤهـا قبـل اختـاذ                      

  ،)١٩٩٠( ٦٦١القرار 
تؤكــد مــن جديــد التــزام الــيت مــن رئــيس وزراء العــراق الــواردة الرســالة ب وإذ يرحــب  
العــراق بــأال تطلــب أي متديــد آخــر لترتيبــات صــندوق تنميــة العــراق؛ وإذ يــسلم بــأن حكومــة 

ــة االســتمرار يف         ــة بكفال ــزام احلكوم ــضا الت ــد أي ــن جدي ــراق تؤكــد م ــيس وزراء الع رســالة رئ
 علــى حنــو عــادل ومبــا خيــدم مــصاحل الــشعب العراقــي، وأن ترتيبــات   اســتخدام عائــدات الــنفط

االنتقال سـتكون متـسقة مـع أحكـام الدسـتور ووفقـا ألفـضل املمارسـات الدوليـة مـن نـواحي                       
  الشفافية واملساءلة والرتاهة،

ــة العــراق واجمللــس الــدويل للمــشورة واملراقبــة وأحكــام    وإذ يــسلم    مبــا لــصندوق تنمي
مـن دور مهـم يف مـساعدة حكومـة العــراق     ) ٢٠٠٣ (١٤٨٣ القـرار   مـن ٢٢ و ٢٠ تنيالفقـر 

على كفالة توخي الشفافية واملساءلة يف استخدام موارد العراق ملا فيه منفعة الـشعب العراقـي،                
االنتقال إىل ترتيبات اخللف لكـل مـن صـندوق          من  العراق  على ضرورة انتهاء    أيضا  يشدد  وإذ  

  ة واملراقبة،تنمية العراق واجمللس الدويل للمشور
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   وفقا للفصل السابع من ميثاق األمم املتحدة،وإذ يتصرف  
ــرر  - ١   ــهي، يف  أن يقـــ ــران٣٠ينـــ ــه / حزيـــ ــددة  ، ٢٠١١يونيـــ ــات احملـــ الترتيبـــ

بـــشأن إيـــداع العائـــدات املتأتيـــة مـــن مبيعـــات  ) ٢٠٠٣ (١٤٨٣ مـــن القـــرار ٢٠ الفقـــرة يف
ق تنمية العراق، والترتيبات املـشار      صادرات النفط واملنتجات النفطية والغاز الطبيعي يف صندو       

) ٢٠٠٤ (١٥٤٦ مــن القــرار ٢٤والفقــرة ) ٢٠٠٣( ١٤٨٣ مــن القــرار ١٢الفقــرة  إليهــا يف
بشأن قيام اجمللس الدويل للمـشورة واملراقبـة برصـد صـندوق تنميـة العـراق، ويقـرر كـذلك أن                     

نـــا ســـارية حـــىت ذلـــك التـــاريخ، ره) ٢٠٠٣ (١٤٨٣ مـــن القـــرار ٢٢تظـــل أحكـــام الفقـــرة 
مـا يتعلـق    ، مبـا يف ذلـك       )٢٠٠٤ (١٥٤٦لقـرار    مـن ا   ٢٧باالستثناء املنصوص عليـه يف الفقـرة        

   من ذلك القرار؛ ٢٣باألموال واألصول املالية واملوارد االقتصادية الوارد بياهنا يف الفقرة 
 بقــرار حكومــة العــراق أال تطلــب أي متديــد آخــر لترتيبــات صــندوق يرحــب  - ٢  

 ذلك؛ ويقرر كذلك أن هذا التمديد هو التمديـد األخـري لترتيبـات               على ويؤكدتنمية العراق،   
  صندوق تنمية العراق؛

ــرر  - ٣   ــاريخ  يق ــد ت ــران٣٠ أن يتوقــف بع ــه / حزي ــضيات  ٢٠١١يوني ــق مقت  تطبي
الـيت تـنص علـى أن تـودع مجيـع العائـدات             ) ٢٠٠٣ (١٤٨٣ من قرار جملس األمن      ٢٠الفقرة  

نفطيـة والغـاز الطبيعـي يف صـندوق          الـنفط واملنتجـات ال     اآلتية من مبيعات صادرات العراق مـن      
 من القرار املذكور الـيت تـنص علـى    ٢١لعراق، ويؤكد استمرار تطبيق مقتضيات الفقرة       تنمية ا 

 يف املائة من العائدات اآلتية من مبيعات صـادرات الـنفط واملنتجـات النفطيـة                ٥أن تودع نسبة    
والقـرارات الالحقـة   ) ١٩٩١ (٦٨٧أ وفقا للقرار والغاز الطبيعي يف صندوق التعويضات املنش   

 يف املائـة مـن قيمـة مجيـع         ٥ذات الصلة، ويقرر كذلك أن تودع يف صندوق التعويضات نـسبة            
املـــدفوعات غـــري النقديـــة للـــنفط واملنتجـــات النفطيـــة والغـــاز الطبيعـــي املـــسددة إىل مقـــدمي    

 العـراق مـا مل تقـرر حكومـة          اخلدمات، وأن تكـون املتطلبـات املـذكورة أعـاله ملزمـة حلكومـة             
 سـلطته   تعويضات خالف ذلك، يف إطار ممارسـة      العراق وجملس إدارة صندوق األمم املتحدة لل      

  على طرق كفالة تسديد املدفوعات يف صندوق التعويضات؛
العراق التعاون الوثيق مع األمني العام من أجل كفالة االنتقـال            حبكومةيهيب    - ٤  

 إىل آليـة الحقـة لـصندوق التنميـة          ٢٠١١يونيـه   / حزيـران  ٣٠قـصاه   الكامل والفعال يف موعد أ    
ــة      تراعــي شــروط الترتيــب البــديل لــصندوق النقــد الــدويل، وتــشمل ترتيبــات مراجعــة خارجي
للحسابات ومتكِّن العراق من مواصلة الوفـاء بالتزاماتـه علـى النحـو املنـصوص عليـه يف أحكـام                    

طلب كذلك أن تقـدم حكومـة العـراق إىل اجمللـس     ؛ وي)٢٠٠٣ (١٤٨٣ من القرار    ٢١الفقرة  
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 تقريـرا خطيـا عـن التقـدم احملـرز صـوب االنتقـال إىل                ٢٠١١مـايو   / أيـار  ١يف موعد ال يتجاوز     
  آلية ما بعد صندوق التنمية؛

 بنقــــل مجيــــع العائــــدات مـــن صــــندوق تنميــــة العــــراق إىل حــــساب  يـــشري   - ٥  
راق وإقفـال صـندوق تنميـة العـراق يف     حكومـة العـ  الـيت تنـشئها   لـف  اخلترتيبـات   الحسابات   أو

، ويطلــب موافــاة اجمللــس بإثبــات خطــي مبجــرد   ٢٠١١يونيــه / حزيــران٣٠موعــد ال يتجــاوز 
  االنتهاء من نقل العائدات وإقفال الصندوق؛ 

 األمني العام أن يقدم إىل اجمللس تقارير خطية على أساس متواصـل             إىل يطلب  - ٦  
ة للتعويضات، يتـضمن تقييمـا ملـدى تواصـل االمتثـال            كل ستة أشهر عن صندوق األمم املتحد      

، علــى أن يقــدم التقريــر األول يف موعــد    )٢٠٠٣ (١٤٨٣ مــن القــرار  ٢١ألحكــام الفقــرة  
  ؛٢٠١٢يناير / كانون الثاين١يتجاوز  ال

  . أن يبقي هذه املسألة قيد نظره الفعلييقرر  - ٧  
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ــق الرســالة املؤرخــة       ــسمرب/األول كــانون ٨مرف ــس  ا٢٠١٠ دي ــة إىل رئي  ةملوجه
  جملس األمن من املمثل الدائم للعراق لدى األمم املتحدة

    
 ٢٠٠٩ديـسمرب   / كانون األول  ١٣أود أن أشري إىل رساليت إىل رئيس جملس األمن يف             

 علـى وضـع ترتيبـات مناسـبة         ٢٠١٠اليت أوضحت فيها أن حكومة العراق ستعمل خالل عام          
للمــشورة واملراقبــة مبــا يــتالءم مــع الدســتور، لــضمان  لــصندوق تنميــة العــراق واجمللــس الــدويل 

استمرار اسـتخدام العائـدات النفطيـة بـشكل عـادل وملـا فيـه مـصلحة الـشعب العراقـي، ووفـق                       
  .أفضل املمارسات الدولية يف الشفافية واملساءلة والعدالة

، قـدمت حكومـة العـراق خطـة         ٢٠٠٩ لـسنة    ١٩٠٥واستنادا إىل قـرار جملـس األمـن           
جلـدول الـزمين الـضروريني لالنتقـال إىل الترتيبـات الـيت ختلـف صـندوق تنميـة العـراق                     للعمل وا 

واجمللــس الــدويل للمــشورة واملراقبــة يف تقريرهــا الفــصلي األول، وقــدمت بعــد ذلــك تقريريهــا   
ويف تقريرها الثالث مت التطرق إىل ما حتقق من خطـة للعمـل         . الثاين والثالث بشأن التقدم احملرز    

ق، كما متت اإلشارة إىل الظروف الـيت مـر هبـا العـراق وإىل أن التـأخر يف تـشكيل                وما مل يتحق  
 قـد أثـر بـشكل    ٢٠١٠مـارس  / آذار٧احلكومة منذ االنتخابات التـشريعية الـيت جـرت بتـاريخ           

بآخر على إمكانيات املؤسـسات احلكوميـة يف االسـتجابة الـسريعة والفعالـة للتنفيـذ الكامـل          أو
  .والشامل خلطة العمل

واستنادا إىل ما تقدم، ومن أجل إتاحة الفرصة لضمان التنفيذ الكامل والـشامل خلطـة                  
العمل وحتقيق االنتقال السلس إىل ترتيبات اخللف، فإن حكومة العراق حباجـة مـرة أخـرى إىل           
مــساعدة اجملتمــع الــدويل، وتتطلــع إىل أن يقــوم جملــس األمــن بتمديــد احلمايــة لــصندوق تنميــة   

، ٢٠٠٣ لـسنة    ١٤٨٣من قرار جملس األمـن      ) ٢٠(لترتيبات احملددة يف الفقرة     العراق، عمال با  
ــهي يف    ــهر تنتــ ــتة أشــ ــدة ســ ــران٣٠ملــ ــه / حزيــ ــيكون  ٢٠١١يونيــ ــد ســ ــذا التمديــ ، وأن هــ

  .األخري التمديد
سأكون ممتنا إذا ما قام سعادتكم بتعميم هـذه الرسـالة علـى أعـضاء اجمللـس يف أسـرع                      

  .ذي جيري اإلعداد له حاليا بشأن العراقوقت ممكن وضمها كملحق للقرار ال
  

  املالكينوري كامل ) توقيع(
  رئيس وزراء مجهورية العراق

  ٢٠١٠ديسمرب /بغداد يف كانون األول
  


