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   )    ٢٠١٠   (    ١٩٥٨       القرار     
      ٢٠١٠      ديسمرب  /            كانون األول  ١٥            املعقودة يف     ٦٤٥٠                           الذي اختذه جملس األمن يف جلسته     

    
   ،           إن جملس األمن  
ــشري   ــة           إذ ي ــشأن احلال ــسابقة ب ــه ال ــرارات                                             إىل قرارات ــيما الق ــراق، وال س   ،    ٩٨٦                                     يف الع

   ٥                 مـال بـالفقرة                  م املقـدم ع                            ، وإىل تقرير األمني العا        ١٥٤٦      ، و       ١٤٨٣      ، و     ١٤٧٦      ، و     ١٤٧٢  و
   ، )    ٢٠٠٨ (     ١٨٥٩          من القرار 
ــذاء  ”             ضــــــرورة   إىل               وإذ يــــــشري    ــه   ( “                                                  برنــــــامج الــــــنفط مقابــــــل الغــــ                         املــــــشار إليــــ
ـــ ــامج   الرب ”            بعــده ب ــة    )     ١٩٩٥   (   ٩٨٦                                 املنــشأ مبوجــب أحكــام القــرار    )  “      ن                           كــإجراء مؤقــت لتلبي

          العراقي،                      تياجات اإلنسانية للشعب   االح
   ان                    للمكانــة الــيت كــ        مماثلــة           دوليــة               تبــوأ مكانــة    أن ي                              بأمهيــة متكــن العــراق مــن           وإذ يــسلم  

   ،   ٦٦١                        يتبوؤها قبل اختاذ القرار 
                                                                           األنشطة اليت يضطلع هبا مكتب منسق األمـني العـام الرفيـع املـستوى                               وإذ يسلم بأمهية    

   ، )    ١٩٩٩   (    ١٢٨٤                 ملنشأ عمال بالقرار  ا
ــشري    ــالة    إىل           وإذ يـ ــام، املؤرخـــ          رسـ ــني العـ ــانون األول ٨   ة                              األمـ ــسمرب  /               كـ   ،     ٢٠١٠         ديـ

        مـن    ٣                                                                 التقريـر الثالـث لألمـني العـام املقـدم عمـال بـالفقرة                   ، و S/2010/619   ،       ة هبـا                واملذكرة املرفق 
                                                             ، والتقريــر الفــصلي الثالــث املقــدم مــن حكومــة العــراق S/2010/563  ،  )    ٢٠٠٩   (    ١٩٠٥         القــرار 

   ،S/2010/567  ،  )    ٢٠٠٩   (    ١٩٠٥            من القرار  ٥            عمال بالفقرة 
          كــانون  ٦         بتــاريخ                                                    برســالة حكومــة العــراق إىل رئــيس جملــس األمــن          علمــا            وإذ حيــيط  
   ،    ٢٠١٠      ديسمرب  /    األول

                                السابع من ميثاق األمم املتحدة،            مبوجب الفصل         وإذ يتصرف  
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                                                                       األمــني العــام أن يتخــذ مجيــع اإلجــراءات الــضرورية إلهنــاء مجيــع      إىل        يطلــب  -   ١  
ــامج، مــع اإلشــارة إىل أن مجيــع خطابــات االعتمــاد     ــة يف إطــار الربن           املــصحوبة                                                                                        األنــشطة املتبقي

                   األمـني العـام            مـذكرة          مـن     ١                                                     تتعلق بالتسليم، والـواردة قائمتـها يف املرفـق                سددة       غري م         طالبات   مب
                  ملـا تـنص عليـه                                   ، قد انتـهى أجلـها وفقـا       S/2010/619   ،      ٢٠١٠       ديسمرب   /              كانون األول   ٨    خة    املؤر

                               وصــول البــضائع وأن تلــك                                                            ، وأن حكومــة العــراق لــن تقــدم أي تأكيــد بــشأن                 مــن شــروط 
                                                       اض املندرجــة يف إطــار الربنــامج، مبــا يف ذلــك أغــراض                                  منتهيــة بالنــسبة جلميــع األغــر          اخلطابــات 

                                                 مـن اجلـزء املتعلـق بالـضمان مـن حـساب            ،                                                   حتويل األموال املرتبطة خبطابات االعتمـاد املـذكورة       
                    مساس بـأي حقـوق                                ن ذلك احلساب، وذلك دون         ـــ             ق بالضمان م   ـ ـ             زء غري املتعل   ـ ـ           راق إىل اجل   ـ ـ   الع

ٌ                  دين الـذين هلـم إزاء حكومـة العـراق مطالبـاٌت                                       الفه، قـد تكـون للمـور       خب       أو                      أو مطالبات بالدفع                                        
                              بني تلك احلكومة من عقود جتارية؛                              تتعلق بالتسليم مبوجب ما بينهم و

                 ، احملفوظـة لـدى                   وصـول البـضائع                                    قيام حكومة العراق بتقدمي شهادات      يالحظ  -   ٢  
        ة هبـا                     املبـالغ املتعلقـ         تسدد              ، واليت مل        ٢٠١٠       ديسمرب   /              كانون األول    ١٥                           األمم املتحدة اعتبارا من     

                              وإمــا بــسبب عــدم تقــدمي                                 مــن حتديــد مكــان املــستفيدين   ُ َ ِّ    املَُبلِّــغ                             ظــرا لعــدم متكــن املــصرف   ن      إمــا
ــة  ــه يف                                       املــستفيد املعــين الوثــائق املطلوب   ة                           األمــني العــام، املؤرخــ        مــذكرة                                  ، علــى النحــو املــشار إلي

                                            واملرفقـــان الثـــاين والثالـــث، ويـــدعو   ١٢    و   ١١            الفقرتـــان   ،     ٢٠١٠         ديـــسمرب  /             كـــانون األول  ٨
        ميثلهم؛                      صل هبا املستفيدون أو من      إذا ات                                            العراق إىل القيام دون تأخري بالتسديد مباشرة      حكومة

     مـن     ٥      و    ٤                                                                       لألمني العام أن ينشئ حـساب ضـمان حتقيقـا ألغـراض الفقـرتني                    يأذن  -   ٣  
        حكومــة        يبقــي                                                         حماســبني عــامني قــانونيني مــستقلني ملراجعــة حــساباته و            وأن يعــني                 هــذا القــرار، 
   ؛        املستجدات         علم تام ب           العراق على 

ــأذن  -   ٤   ــام أن يكفـــل االحتفـــاظ مببلـــغ         يـ ــا مـــن دوالرات   ٢٠                                                  لألمـــني العـ                          مليونـ
        ديـسمرب   /              كـانون األول   ٣١                                                         الواليات املتحدة من حساب العراق ضمن حـساب الـضمان حـىت    

                                          َّ                            تغطيــة نفقــات األمــم املتحــدة املتــصلة باإلهنــاء املــنظَّم لألنــشطة                         ، ليــستعمل حــصرا يف     ٢٠١٦
                                                                                                    املتبقيــة يف إطــار الربنــامج، مبــا يف ذلــك دعــم املنظمــة لتحقيقــات الــدول األعــضاء وإجــراءات    
                                                                                                 الدول األعضاء ذات الصلة بالربنامج، فضال عن نفقات مكتب املنـسق الرفيـع املـستوى املنـشأ                 

                                                   ن جيــري حتويــل مجيــع األمــوال املتبقيــة إىل حكومــة                   ، ويطلــب كــذلك أ    ١٢٨٤                مبوجــب القــرار 
   ؛    ٢٠١٦      ديسمرب  /            كانون األول  ٣١    لول         العراق حب
ــأذن  -   ٥   ــصل إىل           ي ــغ ي ــاظ مببل ــل االحتف ــام أن يكف ــني الع ــن     ١٣١                                                         لألم ــا م                  مليون

                                                  عــــراق ضــــمن حــــساب الــــضمان لغــــرض                                                        دوالرات الواليــــات املتحــــدة مــــن حــــساب ال   
                                                   ئهــا والــشركات املــستقلة املتعاقــدة معهــا ملــدة                                         تعويــضات لألمــم املتحــدة وممثليهــا ووكال       تــوفري
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                      إنـــشائه، ويطلـــب                                                                                    ســـت ســـنوات فيمـــا يتعلـــق جبميـــع األنـــشطة ذات الـــصلة بالربنـــامج منـــذ  
ـــ      أن           كــــــذلك ــة العـــ ــة إىل حكومــــ ــوال املتبقيــــ ــع األمــــ ــول                                                                                      جيــــــري حتويــــــل مجيــــ                راق حبلــــ

   ؛    ٢٠١٦      ديسمرب /    األول      كانون   ٣١
                             تيـسري حتويـل مجيـع األمـوال                                                 لألمني العام أن يقوم يف أقرب وقت ممكن ب           يأذن  -   ٦  
                                          ، مـن حـساب العـراق املنـشأ عمـال            ٥      و  ٤                                              األموال احملـتفظ هبـا ألغـراض الفقـرتني              َ   غريَ  ،       املتبقية

                       إىل حساب تنمية العراق؛  )     ٢٠٠٣   ( ٣   ١٤٨          من القرار   )  د   (  ١٦              بأحكام الفقرة 
                                                                      األمــني العــام أن يتخــذ مجيــع اإلجــراءات الــضرورية لكفالــة تنفيــذ    إىل        يطلــب   -   ٧  
                                        مـع حكومـة العـراق مجيـع الترتيبـات                           يف أقـرب وقـت ممكـن           يعقـد                         ار تنفيـذا فعـاال وأن            هذا القر 

   :      ملا يلي                          االتفاقات التنفيذية الالزمة    أو
                  لألمـم املتحـدة    ، ٥                                         ، على النحو املـشار إليـه يف الفقـرة             مناسبة               توفري تعويضات      ) أ (  

ــشط        ــع األن ــشأن مجي ــا ب ــدة معه ــستقلة املتعاق ــشركات امل ــا وال ــا ووكالئه ــصلة                                                                                       وممثليه               ة ذات ال
   ؛                   بالربنامج منذ إنشائه

             إزاء األمـم                 يف املـستقبل                                                                   التنازل عـن أي مطالبـات قـد تكـون حلكومـة العـراق                  ) ب (  
                                                                                             املتحدة وممثليها ووكالئها والشركات املستقلة املتعاقدة معها بشأن مجيع األنشطة ذات الـصلة             

ــشائه،   ــذ إن ــامج من ــرات                                  بالربن ــه يف الفق ــشار إلي ــى النحــو امل ــة    ٢١   و    ٢٠     و  ١٩                                            عل ــن الوثيق                   م
S/2008/492 أن يقدم إىل اجمللس تقريرا عند قيامه بذلك؛    إليه        ، ويطلب                                          

ــاول بالتحليــل       إىل         يطلــب  -   ٨   ــرا يتن                                                                           األمــني العــام أن يقــدم للمجلــس ســنويا تقري
                              ونفقاتــه، علــى أن يقــدم   ٥     و ٤                                                               أغــراض اســتخدام حــساب الــضمان املــشار إليــه يف الفقــرتني   

                                              ، وأن يقــدم التقريــر النــهائي بعــد ثالثــة     ٢٠١٢       مــارس  /      آذار  ٣١                               التقريــر األول يف أجــل أقــصاه 
                      إىل حكومــة العــراق  ٥     و ٤                                                                     أشــهر مــن حتويــل أي أمــوال متبقيــة حمــتفظ هبــا ألغــراض الفقــرتني 

                             ما مل يأذن جملس األمن بغري ذلك؛  ،     ٢٠١٦      ديسمرب  /            كانون األول  ٣١     حبلول 
   .                                أن يبقي املسألة قيد نظره الفعلي    يقرر  -   ٩  

  


