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من أن عمليات التحليق اجلوية اإلسرائيلية انتـهكت باسـتمرار   
ليــات جويـــة ترمــي، وفقـــا   وهـــي عم اــال اجلـــوي اللبنــاين،  

ذكرته إسـرائيل، إىل التصـدي النتـهاكات احلظـر املفـروض       ملا
ــى ــد عل ــاألســلحة. و توري ــوترات السياســية يف  حــدة ت ظل الت

لبنان مرتفعة بشأن االنتخابات الرئاسية. وعلـى الـرغم مـن أن    
فترة والية الـرئيس احلـايل قـد انتـهت دون إجـراء االنتخابـات       

، فقـد بـدا يف ايـة    ةالسياسـي  اتالرتاعـ  يف املوعد احملدد بسبب
كـــانون األول/ديســـمرب أن مثـــة اتفاقـــا بشـــأن ترشـــيح العمـــاد 

ميشيل سليمان. ولكن اخلـالف بـني الفصـائل اللبنانيـة اسـتمر      
ــل     ــتم قبـ ــي أن يـ ــة ينبغـ ــكيل احلكومـ ــان تشـ ــا إذا كـ ــأن مـ بشـ
ــام إىل حــوار     ــل األمــني الع ــات أو بعــدها. ودعــا وكي االنتخاب

  .)٣١٧( األحزابمفتوح وصادق بني
__________ 
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  البنود املتعلقة بالعراق - ٣٥

  
  احلالة بني العراق والكويت  -ألف 

  

يف اجللسـة  جملـس األمـن   الذي أدىل به رئيس بيان ال  

  ٢٠٠٤مارس  آذار/ ٢٤املعقودة يف  ،٤٩٣٠

شــباط/فرباير  ٢٤، املعقــودة يف )١(٤٩١٤يف اجللســة   
اململكـة  ، استمع جملـس األمـن إىل إحـاطتني مـن ممثلـي      ٢٠٠٤

فيمــا يتعلــق باحلالــة يف العــراق،  )٢(املتحــدة والواليــات املتحــدة
  أعقبتهما بيانات من مجيع أعضاء الس.  

ألقــى ممثــل الواليــات املتحــدة األمريكيــة الضــوء علــى    
العمــل اجلــاري الــذي يقــوم بــه جملــس احلكــم العراقــي لوضــع   
ــية     ــادئ األساسـ ــدد املبـ ــذي حيـ ــايل الـ ــانون اإلداري االنتقـ  القـ

ــتقبلية يف العــراق، فضــال عــن ســبل      ل ــة االنتقاليــة املس لحكوم
احلماية األساسية للحريـات املدنيـة والدينيـة والسياسـية جلميـع      
ــة إىل      ــرة االنتقاليــ ــالل الفتــ ــيطبق خــ ــذي ســ ــراقيني، والــ العــ

__________ 

ــة   )١(   ــانون  ١٩، املعقـــودة كجلســـة خاصـــة يف  ٤٨٩٧يف اجللسـ كـ
، أجرى أعضاء الس تبـادال بنـاء لـآلراء مـع     ٢٠٠٤الثاين/يناير 

  رئيس جملس احلكم العراقي.

تحــــــالف املؤقتــــــة عمــــــال بــــــالقرار بالنيابـــــة عــــــن ســــــلطة ال   )٢(  
٢٠٠٣(  ١٤٨٣.(  

الدميقراطيــة الكاملــة والدائمــة وإىل حــني دخــول دســتور دائــم  
سـيما   واهلامـة، وال حيز النفاذ. وأشار إىل التحـديات املختلفـة   

اســتمرار أجــواء انعــدام األمــن يف مجيــع أحنــاء البلــد، وضــرورة 
أعـــاد تقـــدمي املســـاعدة اإلنســـانية واالقتصـــادية إىل العـــراق. و 

رئـيس الواليـات املتحـدة مـن أن األمـم املتحـدة        هقالـ تأكيد ما 
ينبغي أن تضطلع بدور حيـوي يف العـراق، سـواء قبـل أو بعـد      

إنــه يرحــب وقــال عــراقيني يف متوز/يوليـه،  انتقـال الســلطة إىل ال 
باملشاركة النشطة لألمم املتحدة هناك، مشـريا إىل أنـه مـا زال    

حزيران/يونيـه. وأبلـغ    ٣٠هناك الكثري مما يتعني القيام بـه قبـل   
الــس بــأن صــدام حســني حمبــوس، ومــن املقــرر أن جتـــري        
ــي     ــعب العراقــ ــد الشــ ــة ضــ ــرائم املرتكبــ ــى اجلــ ــه علــ حماكمتــ

  ة.  واإلنساني

ــال إن مــوالني للنظــام الســابق       وفيمــا خيــص األمــن، ق
الشــرطة  افرومقــاتلني أجانــب وإرهــابيني واصــلوا مهامجــة خمــ   

والتجمعــات الدينيــة واملــدارس واهلياكــل األساســية والشــركاء  
يف االئـــتالف، واملنظمـــات غـــري احلكوميـــة واألمـــم املتحـــدة.  

د أن وبالرغم من أن املعلومات املسـتقاة مـن صـدام حسـني بعـ     
ــه يف   يف  ٢٠٠٣كــانون األول/ديســمرب   ١٣ألقــي القــبض علي

تكريت مكنت قوات التحـالف مـن عرقلـة أنشـطة املتمـردين،      
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فإن اهلجمات ضد قوات القوة املتعددة اجلنسيات، فضـال عـن   
املـدنيني العـراقيني قـد ازدادت علـى مـدى الشـهرين املاضـيني.        

سـؤولية  ومع ذلك، فإن تصميم الشـعب العراقـي علـى تـويل امل    
الرئيسية عن أمنه مل يتزحزح. وبالتايل، فإن عـدد العـراقيني يف   

وشــرطة احلــدود   ،والقــوات املســلحة  ،الــدفاع املــدين قــوات 
  ودوائر اجلمارك واهلجرة مستمر يف الزيادة بدرجة كبرية.  

وأشــار إىل أنــه يف حــني أن العــراقيني أنفســهم هــم يف    
القـوات املنتشـرة مـن    طليعة حتقيـق االسـتقرار يف العـراق، فـإن     

بلدا مشـاركا يف القـوة املتعـددة اجلنسـيات تواصـل تقـدمي        ٣٥
ــدان      ــدعم لشــعب العــراق بالفعــل، واختــذت غريهــا مــن البل ال

ات علــى أرض الواقــع قــرارات سياســية فيمــا يتعلــق بنشــر قــو  
  العراق.    يف

وأشار املمثل إىل أن سـلطة التحـالف املؤقتـة واصـلت       
ــة ا   ــدعم إىل عملي ــدمي ال ــن أجــل   تق ــات م ملشــاورات واالنتخاب

متكـــني العـــراقيني مـــن انتخـــاب ممـــثلني يعـــربون عـــن تركيبـــة   
  اتمعات احمللية وطبيعتها.  

حب بتقرير فريـق األمـم املتحـدة لتقصـي احلقـائق،      رو  
آليـة حكـم العـراق    البت يف مسألة وأشار إىل أنه ما زال يتعني 

 حزيـران/  ٣٠ يفإجراؤه خالل الفترة بني نقل السيادة، املقرر 

ــه  ــا٢٠٠٤يونيـ ــؤرخ   ، واالنتخابـ ــره املـ ــة. ويف تقريـ ت الوطنيـ
ــباط/فرباير  ٢٣ ــدة    )٣(٢٠٠٤شـ ــم املتحـ ــق األمـ ــص فريـ ، خلـ

ــات احلــرة والرتيهــة ال ميكــن     ــائق إىل أن االنتخاب لتقصــي احلق
، وأن مـا ال يقـل عـن    ٢٠٠٤حزيران/يونيـه   ٣٠إجراؤها قبل 

د وضـع اإلطـار   مثانية أشـهر ضـرورية لإلعـداد لالنتخابـات بعـ     
ــة إجـــراء      ــق إىل إمكانيـ ــص الفريـ ــي. وخلـ ــانوين واملؤسسـ القـ

ــام    ــة ع ــول اي ــات حبل ــت  ٢٠٠٤االنتخاب ــك بوق ــد ذل ، أو بع
__________ 

  )٣(  S/2004/140.  

ــني     ــا يف اآلراء ب ــاك توافق ــر كــذلك أن هن ــرز التقري قصــري. وأب
ــاء   ــرورة اإلبقـ ــراقيني بضـ ــدد يف  العـ ــهائي احملـ ــد النـ ــى املوعـ علـ

حكومــة مؤقتــة.  لنقــل الســيادة إىل ٢٠٠٤حزيران/يونيــه  ٣٠
ومن شأن التوصل إىل قرار بشأن توقيت االنتخابات أن يتـيح  

ــام العــراقيني     ــال أم ــن   -الفرصــة وا ــواء مم ــم س يف جملــس ه
 -احلكـــم أو األطـــراف غـــري املشـــاركة يف العمليـــة السياســـية 

ــزا      ــر تركي ــة للمشــاركة يف حــوار أكث وســلطة التحــالف املؤقت
 حزيــران/ ٣٠ادة يــوم يهــا الســي بشــأن اآلليــة الــيت ســتنقل إل   

  .  ٢٠٠٤  يونيه

، أشــار “الــنفط مقابــل الغــذاء”وفيمـا يتعلــق بربنــامج    
تشـرين   ٢١املمثل إىل أن الربنـامج كـان قـد أـي اعتبـارا مـن       

، وأن برنامج األغذيـة العـاملي يقـوم يف    )٤(٢٠٠٣الثاين/نوفمرب 
الوقت الراهن مبساعدة سلطة التحالف املؤقتة ووزارة التجـارة  

ية على احلفاظ علـى تزويـد نظـام التوزيـع العـام بسـالت       العراق
األغذية. ومن املقرر أن تسـيطر وزارة التجـارة سـيطرة كاملـة     

 متـــوز/ ١لربنـــامج ابتـــداًء مـــن   علـــى مجيـــع جوانـــب هـــذا ا   

  .  ٢٠٠٤  يوليه

وفيمـــا خيـــص مســـائل البحـــث عـــن أســـلحة الـــدمار     
ح املســالشـامل يف العــراق والقضــاء عليهـا، أشــار إىل أن فريــق   

امليــــداين يف العــــراق مل يســــتطع التأكــــد مــــن صــــحة بعــــض  
ــتخبارات ال ــات االسـ ــيت  يةتقييمـ ــعتها الـ ــدة  وضـ ــات املتحـ الواليـ

وبلدان أخرى قبل احلرب حول خمزونات العـراق احملتملـة مـن    
يتسـىن  بـل أن  قعمل إضـايف  بيد أنه يلزم القيام بتلك األسلحة، 

أن . وأشــار كــذلك إىل  بشــكل كامــل  معاجلــة هــذه املســألة  
العـراق كـان قـد أبلـغ     املسـح امليـداين يف   الرئيس السابق لفريق 

عن اكتشاف أدلة واضحة علـى أن النظـام السـابق ظـل خيفـي      
ــة      ــدمار الشــامل عــن جلن ــة بأســلحة ال ــة املتعلق األنشــطة اجلاري

__________ 

  ).٢٠٠٣( ١٤٨٤عمال بقرار جملس األمن   )٤(  
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األمم املتحدة للرصـد والتحقـق والتفتـيش (أمنوفيـك)، ولـذلك      
ـــ    ــرارات جمل ــهك قـ ــراق ينتـ ــص إىل أن العـ ــد خلـ ــن فقـ س األمـ

ــان     ــابق كـ ــام السـ ــح أن النظـ ــن الواضـ ــر أن مـ ــابقة. وذكـ السـ
 علــى خــداع اتمــع الــدويل، وأنــه اســتمر يف خداعــه مصــمما

. وعالوة على ذلـك، فـإن بعـض أعمـال التحليـل للوثـائق       هذا
جرت عرقلتها بفعـل التـدمري املنـهجي للوثـائق واحلواسـيب يف      

أضـاف  باشـرة. و بعض املرافق العراقية يف فترة ما بعد الـرتاع م 
ــداين يف    ــح امليـ ــق املسـ ــام   أن فريـ ــه اهلـ ــل عملـ ــراق سيواصـ العـ

  .  )٥(البلد  يف

وقدم ممثل اململكة املتحـدة مزيـدا مـن املعلومـات عـن        
التقدم الذي أحرزته سلطة التحـالف املؤقتـة يف ميـادين التنميـة     
ــات    ــادة مرتبـ ــية، وزيـ ــة األساسـ ــدمات االجتماعيـ ــدمي اخلـ وتقـ

وإنتــاج الــنفط، وإنشــاء أو إصــالح  مــوظفي الرعايــة الصــحية،
املؤسسات املاليـة، واجلهـود الراميـة إىل إجيـاد مزيـد مـن فـرص        

ــع ســلطة ال    ــراقيني. وبالتنســيق م ، وضــعت تحــالفالعمــل للع
االســــتراتيجيات واألنشــــطة الالزمــــة العراقيــــة وزارة العــــدل 

لضمان إنشاء أو إعـادة بنـاء املرافـق األساسـية للعدالـة اجلنائيـة       
دعــم اجلهــود الراميــة إىل التحــالف . وواصــلت ســلطة العراقيــة

ــوق اإلنســان يف      ــف يف جمــال حق ــدين والتثقي ــع امل ــز اتم تعزي
ــوزارة العراقيــة    اجلديــدة مجيــع أحنــاء العــراق. وســوف تقــوم ال

ــام يف تشــكيل التطــورات يف جمــال       ــدور ه ــوق اإلنســان ب حلق
ــة    ــة املراجعـ ــا أن جلنـ ــر أيضـ ــان يف البلـــد. وذكـ حقـــوق اإلنسـ

ائية انتــهت مــن استعراضــها لكــل قــاض ومــدع عــام يف   القضــ
العراق: مـن حيـث العضـوية يف حـزب البعـث أو التحقـق مـن        
التواطؤ يف انتهاكات حقوق اإلنسان أو الفساد، وترتب علـى  

  .  )٦(يف املائة ٢٥ذلك فصل من اخلدمة بنسبة عامة بلغت 
__________ 

  .٥-٢الصفحات ، S/PV.4914انظر   )٥(  

  .٨-٦ات املرجع نفسه، الصفح  )٦(  

ــتنتاجات      ــس باالســـ ــاء الـــ ــع أعضـــ ــب مجيـــ ورحـــ
األمــني العــام يف التقريــر الــذي صــدر   والتوصــيات الــيت قــدمها

. )٧(عقـــب بعثـــة األمـــم املتحـــدة لتقصـــي احلقـــائق إىل العـــراق 
ــة اضــطالع      وأعــرب املتكلمــون باإلمجــاع عــن ضــرورة كفال
األمـــم املتحـــدة بـــدور مركـــزي، بوصـــفها مؤسســـة مســـتقلة  
وحمايدة، يف العملية السياسية اجلارية، مبا يف ذلـك يف األعمـال   

إجـراء االنتخابـات يف املسـتقبل يف العـراق.     التحضريية وتيسري 
لعمليـة  ل نيالعراقيكسب تأييد وشدد معظم املتكلمني على أن 

السياســية أمــر ضــروري، وشــددوا علــى أمهيــة التقيــد باملوعــد   
ــو      ــراقيني وه ــيادة إىل الع ــل الس ــه.  ٣٠احملــدد لنق حزيران/يوني

ــة       ــة األمني ــق إزاء احلال ــس عــن القل ــع أعضــاء ال وأعــرب مجي
  لصعبة يف البلد.ا

وأشار ممثل الربازيل إىل أن بعثة تقصـي احلقـائق، الـيت      
كان يقصد ا أن تكـون بعثـة للتقيـيم الـتقين املتعلـق بإمكانيـة       
إجراء االنتخابات قبل اية حزيران/يونيه، قد اكتسـبت أمهيـة   

السـيد األخضــر  طاغيـة، كمـا يشــري إىل ذلـك ترشـيح     سياسـية  
يف إطـار جمموعـة   اليت جـرت  ملشاورات اإلبراهيمي لقيادا، وا

  .)٨(أصدقاء العراق، وتقرير األمني العام

ــة االقتصــادية        ــى احلال ــر الضــوء عل ــل اجلزائ ــى ممث وألق
واالجتماعية الصعبة للعراقيني، ووجـه االنتبـاه إىل مسـؤوليات    
السلطة القائمة باالحتالل مبوجـب اتفاقيـة جنيـف الرابعـة عـن      

و أفضـل. وكـرر نـداء إىل إـاء     ضمان محاية السـكان علـى حنـ   
االحــتالل، وأشــار إىل أن تعزيــز حقــوق اإلنســان يعــد عنصــرا 

  .)٩(أساسيا لضمان إجناز عملية التطبيع
__________ 

  )٧(  S/2004/140.  

  )٨(  S/PV.4914 ١٣، الصفحة.  

  .١٠و  ٩املرجع نفسه، الصفحتان   )٩(  
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علــى أنــه بــدون وبعــد أن أكــد ممثــل االحتــاد الروســي    
ــن الصــعب      ــم املتحــدة ســيكون م ــق  مشــاركة األم ــع حتقي توق

سياسـية،  اتفـاق علـى عمليـة    التوصل إىل تسوية دائمة أو حىت 
ذكر أن األمـم املتحـدة ينبغـي أن تكـون علـى اسـتعداد لتقـدمي        
املساعدة؛ ولكن شكل وتوقيت تلك املسـاعدة سـوف خيضـع    
ــة     ــيت حيــددها األمــني العــام، نظــرا للحال ــة ال ــارات األمني لالعتب
املتــدهورة غــري املســتقرة يف البلــد. وذكــر أن موقــف حكومتــه  

ة للرصـــد والتحقـــق يتمثـــل يف أن واليـــيت جلنـــة األمـــم املتحـــد
والوكالة الدولية للطاقـة الذريـة يف العـراق مـا زالتـا       ،والتفتيش

  .  )١٠(على جدول أعمال الس

فيما يتعلق بتهيئة بيئة آمنة، ذكر ممثـل أملانيـا أن ذلـك      
ــة، بالتعــاون مــع    ســيبقى  مــن مســؤولية ســلطة التحــالف املؤقت

  .  )١١(هياكل األمن العراقية

علـــى أن املوعـــد النـــهائي  فرنســـا وبينمـــا شـــدد ممثـــل  
حزيران/يونيــــه ينبغــــي أن يــــؤدي إىل اســــتعادة حقيقيــــة   ٣٠

للســيادة العراقيــة، ونقــل الســلطة واملــوارد إىل العــراقيني، فقــد   
أكد على أن القرارات اهلامة اليت تنطوي على مستقبل العـراق  
ينبغـــي أن تؤجـــل لتبـــت فيهـــا احلكومـــة العراقيـــة املنتخبـــة يف  

ــر أن ــتقبل. وذكـ ــم    املسـ ــار إىل أن األمـ ــد أشـ ــام قـ ــني العـ األمـ
املتحدة ستتطلب والية واضحة وحمـددة مـن شـأا أن تضـمن     

عمـا   استقالهلا، وتأخذ يف االعتبار الظروف اجلديدة، وتساءل
إذا كــان مــن شــأن القــرارات القائمــة أن تــوفر إطــارا مالئمــا،  
واقتــرح أن قــرارا جديــدا للمجلــس ميكــن أن يصــبح ضــروريا   

وحتديــد الترتيبــات   م عــ ة الســيادة العراقيــة، ود  لــدعم اســتعاد  
  .)١٢(اجلديدة

__________ 

  .١٣-١١ات املرجع نفسه، الصفح  )١٠(  

  .١٥ة املرجع نفسه، الصفحت  )١١(  

  .١٨-١٦املرجع نفسه، الصفحتان   )١٢(  

وردا على أحد األسئلة، أشار ممثـل الواليـات املتحـدة      
أن تضطلع األمم املتحدة بـدور   إىل أنه ليس من املتوخى حاليا

علــى  يف عمليــة صــياغة القــانون اإلداري االنتقــايل. وعــالوة    
الزمنيـة،  القيود املسائل املتعلقـة بـ  ذلك، ونظرا لضيق الوقت، و
  .)١٣(فإن ذلك الدور ليس مرجحا

آذار/مــــارس  ٢٤، املعقــــودة يف ٤٩٣٠ ةلســــاجلويف   
س يف جــــدول أعمالــــه رســــالة مؤرخــــة ، أدرج الــــ٢٠٠٤

 )١٤(موجهــة إىل رئــيس جملــس األمــن  ٢٠٠٤آذار/مــارس  ١٨
الـس بـأن جملـس احلكـم العراقـي      فيهـا  بلغ يمن األمني العام، 

حــدة املســاعدة يف تشــكيل احلكومــة  قــد طلــب مــن األمــم املت 
ــيت تنقــل إل  ــة، ال ــة املؤقت ــوم  العراقي ــران/ ٣٠يهــا الســيادة ي  حزي

ــه ــات   ٢٠٠٤ يونيـ ــريية لالنتخابـ ــال التحضـ ــذا يف األعمـ ، وكـ
ــاير   ــانون الثاين/ينــ ــرر إجراؤهــــا يف كــ  .٢٠٠٥املباشــــرة املقــ

وأيدت سلطة التحالف املؤقتة الطلـب تأييـدا كـامال، وسـوف     
مع األمم املتحدة يف العـراق وتكفـل أمـن     تتعاون بشكل وثيق

، )١٥(الـس  سـم تلك البعثة. وأدىل الرئيس عقب ذلك ببيان با
  ويف مجلة ما أورده الس يف البيان أنه:

الس عن ترحيبـه وتأييـده الشـديد لقـرار األمـني العـام       يعرب   
إيفاد مستشاره اخلـاص السـيد األخضـر اإلبراهيمـي وفريقـه، فضـال عـن        

ــق م ــت     فري ــرب وق ــراق يف أق ــة إىل الع ــدمي املســاعدة االنتخابي ــف بتق كل
ممكن، وذلك من أجل تقدمي املساعدة وإسداء املشورة للشـعب العراقـي   

ــة عراقيـــــة مؤقتـــــة تنقـــــل إليهـــــا الســـــ   يادة يـــــوم يف تشـــــكيل حكومـــ
، وكــذلك يف التحضــري لالنتخابــات املباشــرة ٢٠٠٤حزيران/يونيــه  ٣٠

  .  ٢٠٠٥الثاين/يناير  املقرر إجراؤها قبل اية كانون

__________ 

  .٢٦ة ع نفسه، الصفحاملرج  )١٣(  

  )١٤(  S/2004/225.  

  )١٥(  S/PRST/2004/6.  
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الـس مجيـع األطــراف يف العـراق أن تتعـاون بصــورة     يناشـد  و  
ورحـــب بالـــدعم األمـــين وأشـــكال  تامـــة مـــع فريقـــي األمـــم املتحـــدة،  

وســـلطة العراقـــي األخـــرى املقدمـــة إليهمـــا مـــن جملـــس احلكـــم   الـــدعم
  التحالف املؤقتة.

  
املعقـودة   ٤٩٤٤اجللسـة  الـيت دارت يف  داوالت املـ   

  ٢٠٠٤  بريلأ يسان/ن ١٦يف 

ــاجليف    ــودة يف ٤٩٤٤ ةلســـــ ــان/ ١٦، املعقـــــ  نيســـــ

قـدمها ممثـل   إعالميـة  ، استمع الـس إىل إحاطـة   ٢٠٠٤ أبريل
ــدول األعضــاء املســامهة يف       ــن ال ــة ع ــات املتحــدة بالنياب الوالي

اجلهـــود املبذولـــة والتقـــدم  القــوة املتعـــددة اجلنســـيات، بشــأن  
ــرز ــو  احملــ ــص القــ ــا خيــ ــا مبو فيمــ ــأذون ــ ــرار  ة املــ ــب القــ جــ
١٦()٢٠٠٣(  ١٥١١(.  

وأعرب ممثل الواليات املتحدة عن التـزام بلـده بتـوفري      
األمـــن يف العـــراق، بالتعـــاون مـــع القـــوة املتعـــددة اجلنســـيات   
ــال       ــادة يف أعم ــن الزي ــرغم م ــى ال ــة، عل ــن العراقي ــوات األم وق
العنف واهلجمات من جانب املتمردين. وأبلغ الس بـاجلهود  

) عــن طريــق ٢٠٠٣( ١٥١١تنفيــذ القــرار الــيت تبــذهلا القــوة ل
أنشـطة تتـراوح مــا بـني تـوفري املســاعدة اإلنسـانية، واإلعمــار،      
وتـــرميم اهلياكـــل األساســـية، وتقـــدمي املســـاعدة إىل احلكومـــة  
احمللية املدنية، واحتجاز املشتبه فيهم ممن يشكلون خطـرا علـى   
األمن. وأبلغ عن إحراز تقـدم كـبري يف جتنيـد وتـدريب قـوات      

من العراقية. كما ذكر أن الواليات املتحدة شرعت، بـدعم  األ
مـن األمـم املتحـدة، يف التمـاس املسـامهات يف القـوة مـن أجــل        
محايــة بعثــة ذات قاعــدة عريضــة لألمــم املتحــدة يف العــراق.       
وحث الدول األعضاء على املسامهة بقوات لالضطالع مبهمـة  

الـرغم مـن أن   الدعم األمين لألمم املتحدة. وأشار إىل أنه على 
__________ 

مـــن القـــرار    ٢٥عمـــال بـــالفقرة   اإلعالميـــة  قـــدمت اإلحاطـــة     )١٦(  
٢٠٠٣(  ١٥١١.(  

 حزيــران/ ٣٠اقيــة املؤقتــة يف  نقــل الســيادة إىل احلكومــة العر  

من شأنه أن ميثل بداية عهد جديـد، فـإن قـوات     ٢٠٠٤ يونيه
التحـــالف ستواصـــل تـــوفري اإلســـناد الـــالزم للقـــوات األمنيـــة   

أن تتحمل مبفردها املسؤولية عـن األمـن    هاالعراقية إىل أن ميكن
  .)١٧(العراق  يف
  

الذي اختذه جملس األمـن  ) ٢٠٠٤( ١٥٣٨القرار   

 نيســــــان/ ٢١، املعقــــــودة يف ٤٩٤٦يف جلســــــته 

  ٢٠٠٤  بريلأ

ــان/أبريل  ٢١، املعقــــودة يف ٤٩٤٦ ةلســــاجليف    نيســ
، كان معروضـا علـى الـس مشـروع قـرار قدمتـه       )١٨(٢٠٠٤

لربيطانيــا العظمــى واململكــة املتحــدة وأملانيــا وفرنســا وإســبانيا 
ــة املتحــدة  والواليــاتوأيرلنــدا الشــمالية  ــق األمريكي فيمــا يتعل

. وطُــــرح مشـــروع القـــرار )١٩(بربنـــامج الـــنفط مقابـــل الغـــذاء
ــرار   ــاع بوصـــــفه القـــ  ١٥٣٨للتصـــــويت، واعتــــــمد باإلمجـــ

  قرر الس مبوجبه يف مجلة أمور ما يلي:)، الذي ٢٠٠٤(

يرحب بتعيني هيئة التقصي املستقلة الرفيعـة املسـتوى للتحقيـق      
  مج النفط مقابل الغذاء؛يف إدارة وتسيري برنا

العراق ومجيع الدول األعضـاء  يف  سلطة التحالف املؤقتةدعو ي  
أن تتعـاون تعاونـا   إىل األخرى، مبا يف ذلـك سـلطاا التنظيميـة الوطنيـة،     

  التقصي؛    لوسائل املناسبة مع هيئةتاما جبميع ا

  .يتطلع إىل تلقي التقرير النهائي هليئة التقصي  
  

__________ 

  )١٧(  S/PV.4944 ، ٥-٢الصفحات.  

  لسة.كان ممثل العراق حاضرا يف اجل  )١٨(  

  )١٩(  S/2004/311.  
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يف اجللسـة  جملـس األمـن   به رئيس  الذي أدىلبيان ال  

  ٢٠٠٤بريل أنيسان/  ٢٧املعقودة يف  ،٤٩٥٣

ــان/أبريل  ٢٧، املعقــــودة يف ٤٩٥٢يف اجللســــة    نيســ
مـــن املستشـــار إعالميـــة ، اســـتمع الـــس إىل إحاطـــة ٢٠٠٤

ــم املتحــدة إىل        ــة األم ــرأس بعث ــذي ت ــام، ال ــني الع اخلــاص لألم
سـتجابةً لطلـب   نيسـان/أبريل ا  ١٥إىل  ٤العراق يف الفترة مـن  

األمـم  ، إىل من جملس احلكم العراقـي وسـلطة التحـالف املؤقتـة    
تشـكيل حكومـة مؤقتـة     يفواملشـورة  لتقـدمي املسـاعدة   املتحدة 

راء االنتخابـــــات يف وكـــــذلك يف التحضـــــري إلجـــــللعـــــراق، 
املستقبل. وشـدد املستشـار اخلـاص لألمـني العـام علـى احلاجـة        

ت مصــــداقية رغــــم إىل مواصــــلة القيــــام بعمليــــة سياســــية ذا
الشــواغل األمنيــة الشــديدة يف العــراق، مبــا يف ذلــك القتــال يف   

يت توصـلت  الفلوجة، وأورد بإجياز أهم النتـائج والتوصـيات الـ   
  البعثة.إليها 

ــه      ــى أن ــراع   وشــدد عل ــن األفضــل اإلس يف تشــكيل م
حكومــة عراقيــة ذات مصــداقية لتتــوىل زمــام القيــادة، ال ســيما 

سيادة يعـد جـزءا مـن املشـكلة.      ألن عدم وجود حكومة ذات
الذين التقى م قـد حثـوه علـى    تقريبا مجيع العراقيني وقال إن 

ــأ   ــاك أي ت ــول    أال يكــون هن خري يف وضــع حــد لالحــتالل حبل
حزيران/يونيه. وذكـر أن االنتخابـات املقـرر أن جتـري يف      ٣٠

، كانــت مـــعلما هامــا، وأفــاد بــأن  ٢٠٠٥كــانون الثاين/ينــاير 
علـــى يف بغـــداد ألمـــم املتحـــدة يعمـــل تابعـــا ل ا انتخابيـــافريقـــ

مساعدة هذه العملية. وأشار إىل أن احلكومة املؤقتة ينبغـي أن  
ــادة رئــيس   ــوزراء، اتكــون بقي ــة رئــيس وأن يكــون ل اجلمهوري

نائبني للرئيس. ولتجنـب خلـق انطبـاع بـأن     مع رئيسا للدولة، 
مون مناصــــبهم لفائــــدة حــــزب سياســــي املعيــــنني سيســــتخد

ياسية معينة، ينبغي أن ال يترشح رئـيس الـوزراء،   جمموعة س أو
الرئيس يف االنتخابات املقبلـة. وشـدد علـى أن     ابئوالرئيس ونا

توخى احلذر من اسـتخدام مركزهـا   تاحلكومة املؤقتة ينبغي أن 

للتأثري على أي حزب سياسي أو جمموعة سياسية. وملنع هـذا،  
لــدخول يف فــإن احلكومــة املؤقتــة ينبغــي أال تكــون هلــا ســلطة ا 

التزامات طويلة األجل مما ميكـن أن تنتظـر قـرارا مـن احلكومـة      
ستشـار اخلـاص إنشـاء    املاملنتخبة. وحتقيقـا هلـذه الغايـة، اقتـرح     

جملس استشاري، ينبغي أن يعمـل كهيئـة استشـارية للحكومـة     
املؤقتة، ويعينه املؤمتر الوطين. ويعني املندوبون إىل ذلـك املـؤمتر   

احملافظات العراقية ومجيـع الفئـات، مـن قبـل     الذين ميثلون مجيع 
 السـمعة  ذويجلنة حتضريية تتكون من عدد قليل من العراقيني 

، مبن فـيهم قضـاة ممـن ال يسـعون إىل مناصـب سياسـية.       الطيبة
إىل ذلــك معاجلــة مســائل    وينبغــي للمــؤمتر الــوطين باإلضــافة   

ية وعمل املصاحلة الوطنية، وجوانب القانون اإلداري االنتقايل،
جــراءات  تبــاع اإل، والشــواغل املتعلقــة با “اجتثــاث البعــث ”

  .)٢٠(احلاليني  مع املعتقلنيالقانونية الواجبة 

 نيســــــان/ ٢٧، املعقــــــودة يف ٤٩٥٣يف اجللســــــة و  

يف مجلـة  و، )٢١(، أدىل الرئيس ببيان باسـم الـس  ٢٠٠٤ بريلأ
  ما أورده الس يف البيان أنه:

تفانيـه ويرحـب باألفكـار    يؤيد بقوة جهود املستشار اخلـاص و   
ليهـا  املؤقتــــة اليت طرحها كأساس لتشكيل حكومة عراقية مؤقتـة تنقـل إ  

  ؛٢٠٠٤  يونيه حزيران/ ٣٠السيادة يف 

يشجع األمني العام ومستشاره اخلاص علـى مواصـلة اجلهـود    و  
  ؛اليت يبذالاالدؤوبة 

ويهيب باألطراف العراقية كافـة أن تتعـاون تعاونـا كـامال مـع        
يهيــب جبــريان العــراق واتمــع الــدويل بكاملــه   ستشــار اخلــاص، كمــاامل

  تقدمي كل الدعم املمكن هلذه اجلهود.
  

__________ 

  )٢٠(  S/PV.4952 ، ٨-٢الصفحات.  

  )٢١(  S/PRST/2004/11.  
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ــ   ــيت دارت يف  داوالتاملــــ ــات الــــ  ٤٩٧١اجللســــ

ــوايل يف ٤٩٨٤و  ٤٩٨٢ و ــى التــ ــودة علــ  ، املعقــ

  ٢٠٠٤حزيران/يونيه  ٧ و ٣و أيار/مايو  ١٩

ــة    ــودة يف  ٤٩٧١يف اجللســـــ ــايو  ١٩املعقـــــ أيار/مـــــ
قـدمهما ممـثال    تنيإعالميـ  تني، استمع الـس إىل إحـاط  ٢٠٠٤

  .)٢٢(الواليات املتحدة واململكة املتحدة

ــة       ــات املتحــدة مســألة إســاءة معامل ــاول ممثــل الوالي تن
ذكـر أن سـبعة أفـراد    وغريب،  املعتقلني العراقيني يف سجن أبو

عســكريني أمـــريكيني امـــوا بارتكــاب جـــرائم جنائيـــة، وأن   
قـــات ال تـــزال مفتوحـــة. وأكـــد أن قـــوات  عـــددا مـــن التحقي

ــا    ــل وفقـ ــا العمـ ــراق يتوجـــب عليهـ ــدة يف العـ الواليـــات املتحـ
التفاقيات جنيف، وأن خطـوات فوريـة قـد اختـذت مـن أجـل       
ــايري.     ــك املع ــال لتل ــة االمتث ــز السياســات العســكرية لكفال تعزي
ــة    وأضــاف أن حكومتــه ملتزمــة بتــوفري إمكانيــة وصــول اللجن

ــة ل ــليب األمحـــ الدوليـ ــزهم   لصـ ــذين حتتجـ ــخاص الـ ر إىل األشـ
لدوليـة  لجنـة ا الالواليات املتحدة يف العـراق، وقـد عملـت مـع     

  لصليب األمحر منذ بداية احلرب.  ل

وكـــرر ممثـــل الواليـــات املتحـــدة القـــول بـــأن ســـلطة    
التحالف املؤقتة وإطار االحتالل املعترف مـا مبوجـب القـرار    

حـــــني حزيران/يونيـــــه،  ٣٠) ســـــينتهيان يف ٢٠٠٣( ١٤٨٣
عــن جملــس احلكــم العراقــي حبكومــة مؤقتــة للعــراق.  يســتعاض 

من املقرر إجراء انتخابات اجلمعيـة الوطنيـة االنتقاليـة     قال إنو
. ومـع ذلـك،   ٢٠٠٥يف موعد ال يتجـاوز كـانون الثاين/ينـاير    

ــة إىل  ــاك حاجـ ــتظل هنـ ــد   سـ ــراق بعـ ــالف يف العـ ــوات التحـ  قـ
العنيفـة  حزيران/يونيه، وذلـك بسـبب اسـتمرار اهلجمـات      ٣٠

قـوات األمـن   دى لـ  االيت يشنها املتمردون وانعدام اخلـربة نسـبي  
__________ 

هـي األخـرية مـن بـني اإلحاطـات      اإلعالمية كانت هذه اإلحاطة   )٢٢(  
  ).٢٠٠٣( ١٤٨٣الفصلية األربع بشأن تنفيذ القرار 

ــوات       ــني ق ــات للتنســيق والتشــاور ب ــة. وستوضــع ترتيب العراقي
التحالف واحلكومة املؤقتة ذات السـيادة للعـراق. وذكـر أيضـا     
إن االئــتالف يعمــل علــى إنشــاء وحــدة داخــل القــوة املتعــددة  

وفري األمـن ملـوظفي   اجلنسيات حتـت قيـادة موحـدة مكرسـة لتـ     
ـدف متكـني األفـراد الـدوليني     وذلـك   األمم املتحدة ومرافقها

  .التابعني لألمم املتحدة من العودة إىل العراق

وفيمـــا يتعلـــق بعمليـــة االنتقـــال السياســـي، أشـــار إىل   
القــانون اإلداري علــى موافقــة جملــس احلكــم يف شــباط/فرباير  

ــة ا   ــعه للحكومـــ ــار الـــــذي وضـــ ــايل واإلطـــ ــة االنتقـــ النتقاليـــ
واالنتخابات الوطنية. وسـلط الضـوء علـى أمهيـة العمـل الـذي       
تقوم به األمم املتحدة يف هذا الصدد، وال سيما املساعدة الـيت  
قدمها السفري اإلبراهيمـي يف حتديـد احلكومـة املؤقتـة، والعمـل      
ــة يف جمــال وضــع      ــق املســاعدة االنتخابي ــه فري ــذي يضــطلع ب ال

: وهـي  منظومة االنتخابية يف العراقالركائز الرئيسية الثالث لل
اللجنة االنتخابية املستقلة، واتفـاق بشـأن الطرائـق االنتخابيـة،     

  وقانون األحزاب السياسية.  

وأشــــار كـــــذلك إىل أن الـــــس األعلـــــى ملراجعـــــة    
اســتعدادا  “الــنفط مقابــل الغــذاء”احلســابات قــد مجــع وثــائق  

ــامج، و  ــة يف الربنـ ــه اخلاصـ ــذلك لتحقيقاتـ ــديا كـ ــمبـ تعداده اسـ
ــات    ــدة يف التحقيقــ ــم املتحــ ــاعدة األمــ ــا يف  ملســ ــيت جتريهــ الــ

  املزعومة.املخالفات 

يف العــراق يواصــل  ســح امليــداين  وأفــاد بــأن فريــق امل    
البحث عن أسلحة الدمار الشامل ومـا يتصـل ـا مـن هياكـل      
ــرامج البحــث     ــق الدراســة االستقصــائية ب أساســية. وحــدد فري

يف جمموعــة متنوعــة مـــن    “تطبيقــات حمتملـــة ”ــا  أالعراقيــة ب 
الربامج املتعلقة بأسلحة الدمار الشامل، وأبلغ عـن العديـد مـن    

 ءجهـود شـرا  ”االنتهاكات لقرارات جملس األمن، مبا يف ذلك 
ــري   ــة غـ ــة لعراقيـ ــتخدام   قانونيـ ــواد ذات اسـ ــى مـ ــول علـ لحصـ

أيضـا علـى حتديـد نوايـا     سح امليداين . ويعمل فريق امل“مزدوج
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فيما يتعلق بأسلحة الـدمار الشـامل    صدام حسني االستراتيجية
  .)٢٣(ونظام التفتيش التابع لألمم املتحدة

وأكــد ممثــل اململكــة املتحــدة يف معــرض تعليقــه علــى     
مسألة إساءة معاملة احملتجزين يف سـجن أبـو غريـب، علـى أن     
األفراد الربيطانيني العاملني يف العراق يعملون وفقـا التفاقيـات   

أمهية كبرية. وذكر أن حكومته لـن  جنيف، وهو التزام يولونه 
ــردد  ــود     تتـ ــاعس اجلنـ ــد تقـ ــة عنـ ــراءات الالزمـ ــاذ اإلجـ يف اختـ

االلتزامـات مبوجــب القـانون اإلنســاين   الربيطـانيني عـن احتــرام   
الدويل، وقد أجرت حتقيقـات يف مجيـع احلـاالت الـيت وجهـت      
ــة الدوليــة للصــليب األمحــر، فضــال عــن        ــا إليهــا اللجن انتباهه

  يف فيها مدنيون أثناء االحتجاز.  احلوادث اليت تو

عــن التقــدم احملــرز إعالميــة مث قــدم إىل الــس إحاطــة   
يف تطــوير اخلــدمات االجتماعيــة األساســية، مبــا يف ذلــك امليــاه 

جهــود مــن قــال إنــه مت بــذل والصــرف الصــحي والكهربــاء. و
أجل حتسـني املطـارات، ونظـم الرعايـة الصـحية، واملؤسسـات       

عمـل جديـدة، وتنميـة مؤسسـات العدالـة       املالية، وإجياد فرص
وحقــوق اإلنســان. وفيمــا يتعلــق بانتــهاكات حقــوق اإلنســان  
اليت ارتكبها النظام السابق، قال إنه جتري إقامة مركز للوثـائق  

  .  )٢٤(واألدلة وقاعدة للبيانات

حزيران/يونيـــه   ٣، املعقـــودة يف ٤٩٨٢ ةلســـاجلويف   
ن وزيـر خارجيـة   إعالمية مـ ، استمع الس إىل إحاطة ٢٠٠٤

االحتــاد الروســي، وأملانيــا، وباكســتان،    العــراق. وأدىل ممثلــو  
ــر، وو شــيلي، والصــني، وفرنســا، والفلــبني،    رومانيــا، واجلزائ

__________ 

  )٢٣(  S/PV.4971 ، ٥-٢الصفحات.  

  .٩-٦الصفحات  املرجع نفسه،  )٢٤(  

ــات   و ــة ببيانـ ــة املتحـــدة، والواليـــات املتحـــدة األمريكيـ اململكـ
  .)٢٥(خالل اجللسة

وشـجع وزيـر خارجيـة العـراق علـى اعتمـاد مشــروع         
  ــى ا ــروض عل ــرار املع ــض    الق ــرح إدخــال بع ــه اقت ــس، ولكن ل

ــات        ــة لرغب ــر مواءم ــه أكث ــأا أن جتعل ــن ش ــيت م ــديالت ال التع
الشعب العراقي، واليت تؤكد بشكل ال لبس فيـه نقـل السـيادة    
ــي أن      ــرار ينبغ ــى أن الق ــه. وشــدد عل ــراق وممثلي إىل شــعب الع
يؤيــد إنشــاء حكومــة مؤقتــة ذات ســيادة، ويؤكــد مــن جديــد  

ــليم   ضـــرورة ســـيطرة العـــراق علـــى  مـــوارده الطبيعيـــة، والتسـ
ــيات يف    ــددة اجلنسـ ــوة املتعـ ــود القـ ــتمرار وجـ ــة إىل اسـ باحلاجـ
ــة املؤقتــة        ــيح للحكوم ــا يت ــع الســلطات العراقيــة، مم ــراكة م ش
السيطرة على املسائل األمنيـة. وأفـاد كـذلك خبطـط راميـة إىل      

ــه     ــول متوز/يولي ــؤمتر وطــين حبل ــد م لتوســيع نطــاق   ٢٠٠٤عق
ــة ا  ــن واليــة     املشــاركة يف العملي ــزءا م ــر أن ج ــية، وذك لسياس

ــم املتحــدة.       ــع األم ــب م ــو العمــل عــن كث ــة ه ــة املؤقت احلكوم
ملـا قدمـه مـن مسـاعدة يف جمـال      وأعرب عـن شـكره للتحـالف    

من اضـطهاد صـدام حسـني. وأشـار      “حترير الشعب العراقي”
ــار    ــرا إىل ايـ ــه نظـ ــراق    إىل أنـ ــإن العـ ــاا، فـ ــة ومؤسسـ الدولـ

علـى أمنـه اخلـاص، وشـدد علـى       يدخل بعد مرحلة احلفـاظ  مل
أن أي خــروج ســابق ألوانــه للقــوات الدوليــة مــن شــأنه أن       

  .)٢٦(يؤدي إىل الفوضى ورمبا إىل حرب أهلية

ويف معـــرض مناقشـــة مشـــروع القـــرار املقـــدم مـــن        
الواليـات املتحـدة واململكـة املتحـدة، أعـرب معظـم املـتكلمني        

رســالة مشــروع القــرار ينبغــي أن يوجــه عــن الــرأي القائــل إن 
تتـوىل  حقيقيـا عـن االحـتالل، ويكفـل أن     واضحة متثـل حتـوال   
__________ 

، ولكنـه مل يـدل ببيـان. ومل يـدل ممثلـو      لسةحضر األمني العام اجل  )٢٥(  
  ببيانات. بننوأنغوال والربازيل إسبانيا و

  )٢٦(  S/PV.4982 ٤، الصفحة.  
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الســيادية يف مجيــع اــاالت،  احلكومــة العراقيــة املؤقتــة الســلطة
ــة. و  مبــا العديــد مــن املــتكلمني   أكــديف ذلــك الترتيبــات األمني

فيمــا للعــراق آراء احلكومــة العراقيــة املؤقتــة   ضــرورة مراعــاة  
ن وزير خارجيـة العـراق   ما يتعلق بنص مشروع القرار، وطلبو

ــداء رأيـــه ومقترحاتـــه    ــأن اجلوانـــب املختلفـــة للـــنص،    إبـ بشـ
السـيادة املمنوحـة    ىدالصـلة مبـ   سيما بشأن األحكام ذات وال

  .)٢٧(للحكومة العراقية املؤقتة

وأكد العديد من املمثلني جمددا أن دور األمم املتحـدة    
لعراقيــة يف العــراق يعــد أمــرا حيويــا يف تعزيــز قبــول احلكومــة ا 

  .)٢٨(املؤقتة ويف ممارستها للسيادة الكاملة

وقــال ممثــل الواليــات املتحــدة األمريكيــة إن مشــروع    
احـتالل  أن القرار حييي حلظة جديدة يف تـاريخ العـراق: وهـي    

كامـل املسـؤولية   سـيتوىل  الشعب العراقـي  سينتهي وأن العراق 
ــة    . ويشــهد اعتمــاد مشــروع  فخــورةوالســلطة عــن حكــم أم

ر يف الوقــت املناسـب علــى تغــيري أساسـي يف العالقــة بــني   القـرا 
ــام   ١٤حــوايل مــرور جملــس األمــن والعــراق بعــد   ســنة مــن قي

صدام حسني بغزو الكويت. وذكر أن حكومته والشـركاء يف  
القـوة املتعـددة اجلنسـيات سيشـتركون مـع احلكومـة املقبلـة يف        
ــة، مــن بــني مســائل     العــراق يف مناقشــة طبيعــة الشــراكة األمني
أخـــرى. ومـــن شـــأن هـــذه الشـــراكة أن تقـــوم علـــى أهـــداف 

  .)٢٩(مشتركة وتعاون ملموس على مجيع األصعدة
__________ 

ــفحة   )٢٧(   ــه، الصـ ــع نفسـ ــفحة   ٥ املرجـ ــر)؛ الصـ ــني)  ٧(اجلزائـ (الصـ
ــا)؛ الصــــفح ٨و  ٧تان الصــــفح ــا)؛  ١٠و  ٩ تان(أملانيــ (فرنســ
 ١٠ فحتانصـ ال(باكسـتان)؛   ٩(شـيلي)؛ الصـفحة    ١٠الصفحة 

  (الفلبني). ١١(االحتاد الروسي)؛ والصفحة  ١١و 

ــ  )٢٨(   ــفحة  ١١ه، الصـــــفحة املرجـــــع نفســـ ــتان)؛ الصـــ  ١٢(باكســـ
ــاد ــفحة  (االحتــ ــي)؛ الصــ ــفحة  ١٤الروســ ــبني)؛ الصــ  ١٥(الفلــ

  .(اململكة املتحدة)

  .٦و  ٥املرجع نفسه، الصفحتان   )٢٩(  

وأعـــرب ممـــثال الصـــني وفرنســـا عـــن رأي مفـــاده أن    
مـع   مشروع القرار ينبغـي أن يكفـل إجـراء مشـاورات مسـبقة     

 احلكومــة العراقيــة املؤقتــة بشــأن العمليــات العســكرية الرئيســية
أملانيـا  وشدد ممثلو كل مـن  . )٣٠(ا عليهاوينبغي التماس موافقته

ــرب     و ــي أن يعـ ــرار ينبغـ ــروع القـ ــى أن مشـ ــا علـ ــيلي وفرنسـ شـ
العراقيـة  كومـة  احلبوضوح عن املبادئ اليت حتكـم التعـاون بـني    
لحكومـة  تكـون ل املؤقتة والقوة املتعددة اجلنسيات، ويكفل أن 

ــة يف متديــــ   ــة احلريــ ــة املؤقتــ ــوة   العراقيــ ــة القــ ــاء واليــ د أو إــ
  .)٣١(اجلنسيات  دةاملتعد

ــني        ــى أن الشــراكة ب ــل اململكــة املتحــدة عل وأكــد ممث
القوة املتعددة اجلنسيات وحكومة العراق ينبغي أن تقـوم علـى   
ــائل       ــاجل املسـ ــي أن يعـ ــوطين ينبغـ ــن الـ ــس األمـ ــاس أن جملـ أسـ
الكــربى. وقــال إن جملــس األمــن ســيعمل علــى التوصــل إىل       

ــتراتيجية     ــات االسـ ــأن التوجهـ ــاق بشـ ــة اتفـ ــد والعامـ بالتحديـ
الكيفيــة الــيت ميكــن ــا القيــام بالعمليــات املختلفــة. ولــيس يف   
هــذه العمليــة مــا لــيس متســقا مــع العــراق ذي الســيادة التامــة. 

ــه وشــدد علــى أن ســحب املوافقــة تــرى أنــه يف حــال   حكومت
القوة املتعددة اجلنسيات، فإن الركيزة الـيت تسـتند   وجود على 

  .)٣٢(اأيض إليها القوة من شأا أن تسقط

وردا علـــى خمتلـــف األســـئلة املتعلقـــة بـــنص مشـــروع    
القرار، ذكـر ممثـل العـراق أن الصـياغة احلاليـة ملشـروع القـرار        

. “كافيـة ”املتعلق بطبيعة السيادة واإلطار املرجعـي للحكومـة   
تفـوض للشـعب   وقال إن مفهومه للسـيادة يعـين أنـه ينبغـي أن     

بغـي أن تكـون   يتمتـع ـا، وأن حكومـة العـراق ين    العراقي وأن 
__________ 

  (فرنسا). ٩(الصني)؛ والصفحة  ٧ة املرجع نفسه، الصفح  )٣٠(  

 ١٠و  ٩تان (أملانيـا)؛ والصـفح   ٩-٧ات املرجع نفسـه، الصـفح    )٣١(  

  شيلي).( ١٢و  ١١؛ والصفحتان )(فرنسا

  .١٥املرجع نفسه، الصفحة   )٣٢(  
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حرة يف اختاذ قراراا، وأن تـتحكم يف شـؤون األمـن العراقـي،     
مبا يف ذلك السيطرة على املوارد الوطنية والشؤون املاليـة. وإذ  
كــرر التأكيــد علــى أن هنــاك حاجــة ماســة إىل القــوة املتعــددة  
اجلنســيات يف العــراق، شــدد علــى أمهيــة أن تكــون القــوات       

ــه ينبغــي أن يتوقــف   العراقيــة حتــت الســيطرة العرا  ــة. علــى أن قي
استمرار وجود القوة املتعددة اجلنسيات علـى موافقـة العـراق،    

) ٢٠٠٣( ١٤٨٣كان عليه احلـال يف ظـل القـرارين    خالفا ملا 
) اللذان ينصان على وجـود القـوة املتعـددة    ٢٠٠٣( ١٥١١و 

اجلنســيات بوصــفها ســلطة قائمــة بــاالحتالل. وشــدد علــى أن 
إلرهــاب يف شــن احلــرب علــى ا يســية العــراق أصــبح جبهــة رئ 

الدويل، وأن ايار الدولة العراقية سيكون لـه تـأثري هائـل علـى     
األمن يف املنطقة. وأضاف أن حكومة العراق ترغـب يف إيـراد   

ــددة اجلنســيات، وإىل     اتإشــار ــوة املتع واضــحة إىل وضــع الق
عملياــا وتعاوــا مــع احلكومــة العراقيــة املؤقتــة بــروح مــن        

وشـــدد علـــى أن الــدعوة إىل االنســـحاب الفـــوري  الشــراكة.  
أمـر  موعـد ـائي لسـحبها    حتديـد  للقوة املتعددة اجلنسـيات أو  

، وميكــن أن يفيــد األعــداء الــذين يريــدون “بــاملرةغــري مفيــد ”
تقــويض العمليــة السياســية يف العــراق. ورحــب أيضــا بالــدور   

السياسـية   اتالرائد الذي تضـطلع بـه األمـم املتحـدة يف العمليـ     
. وشـدد علـى أن حكومـة    واملتعلقة بإعادة اإلعماراالنتخابية و

العراق ينبغي أن يكـون هلـا رأي يف مـدة واليـة القـوة املتعـددة       
  .)٣٣(اجلنسيات

 يـــــــران/حز ٧، املعقـــــــودة يف ٤٩٨٤ويف اجللســـــــة   

، اســتمع الــس إىل بيــان أدىل بــه األمــني العــام، ٢٠٠٤ يونيــه
. ومل يــدل أي مـن   إحاطة إعالمية مـن مستشـاره اخلـاص   إىل و

  .  لسةأعضاء الس ببيانات أثناء اجل
__________ 

  .٢١-١٦الصفحات املرجع نفسه،   )٣٣(  

وذكــر األمــني العــام إنــه لــيس ســرا أن األحــداث الــيت   
أدت إىل احلــرب يف العــراق، والتطـــورات الــيت حــدثت منـــذ     
ذلك احلني، كانت من بـني أكثـر األمـور اخلالفيـة الـيت تعامـل       

ين يف معها الس منـذ ايـة احلـرب البـاردة. وبالنسـبة للكـثري      
هـو الطريقـة   األمر الـذي يشـكل خطـرا    شىت أحناء العامل، كان 

النظام الدويل ونظـام األمـن اجلمـاعي يف بدايـة     سيرسم ا اليت 
  اجلديدة.    األلفية

توحيــد  وقــال إن احلكومــة املؤقتــة ستضــطلع مبهمــة       
ــات      ــى حنــو فعــال إىل حــني إجــراء االنتخاب ــه عل ــد، وقيادت البل

ــان  ــا يف كـ ــرر إجراؤهـ ــاير املقـ ــيحكم ٢٠٠٥ون الثاين/ينـ . وسـ
ــا و   ــن خـــالل أعماهلـ ــا الشـــعب العراقـــي مـ ــائجالعليهـ ــيت  نتـ الـ

ها، خاصة فيما يتعلق باألمن. وناشـد الـس واتمـع    ستحقق
ــوص،       ــه اخلصـ ــى وجـ ــراق علـ ــريان العـ ــا، وجـ ــدويل عمومـ الـ
االسـتجابة علــى حنـو مــوات وبســخاء لطلـب احلكومــة املؤقتــة    

  تقدمي املساعدة والدعم.

يما يتصل مبشروع القرار قيد املناقشة، أكد األمـني  وف  
العــام مــن جديــد اســتعداد األمــم املتحــدة ألن تبــذل قصــارى    
جهودهـا، حسـبما تســمح بـه الظــروف، لإلسـهام يف اســتعادة     
السالم واالستقرار يف عـراق موحـد وذي سـيادة ودميقراطيـة.     

 واضـح للـدور  حتديـد   وحتقيقا هلـذه الغايـة، قـال إنـه يتطلـع إىل     
ــم املتحــ    ــه األم ــذي تضــطلع ب ــروف،   ال ــع الظ ــة مجي دة، ولتهيئ

ذلك توفري األمن ملوظفي األمـم املتحـدة وإتاحـة املـوارد      يف مبا
  .  )٣٤(واليتها الكافية الالزمة، مما يسمح للمنظمة بتنفيذ

ــة       ــدم املستشــار اخلــاص إحاط ــة وق ــس إعالمي إىل ال
يف العـراق،  بشأن مشاركة األمم املتحدة يف العمليـة السياسـية   

وال ســيما تيســري اجلهــود احلديثــة الراميــة إىل اختيــار احلكومــة  
__________ 

  )٣٤(  S/PV.4984 ، ٥-٢الصفحات.  
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العراقيــة املؤقتــة، عقــب التوصــل إىل أن االنتخابــات غــري قابلــة 
ــيادة يف     ــل السـ ــل نقـ ــق قبـ ــه. وأثنـــاء   ٣٠للتطبيـ حزيران/يونيـ

املشاورات مـع عـراقيني ميثلـون خمتلـف اجلماعـات والفصـائل،       
ض إشــراك أي أجانــب يف   تعــار  أقــوال جــرى االســتماع إىل   

عـارض مشـاركة   تاختيار احلكومة املؤقتة، فضـال عـن أصـوات    
يف هـــذه العراقـــي ســـلطة التحـــالف املؤقتـــة أو جملـــس احلكـــم  

العملية. وبعد أن قدم املستشار اخلاص معلومـات مفصـلة عـن    
 تتمتـع كومـة  عملية تشكيل احلكومة املؤقتة، ذكـر أن هـذه احل  

ســمح هلــا متامــا بلــم مشــل   ، وأــا يف وضــع ي“مجــة مبواهــب”
البلــد. ويف حــني أــا تســتحق أن تعطــى فرصــة عادلــة ودعمــا  
كامال، الحـظ أن الشـعب العراقـي يف ايـة املطـاف سـيحكم       

  عليها على أساس أفعاهلا.  

أن رئـيس  تفاؤلـه ملعرفـة   وأعرب املستشار اخلاص عن   
الوزراء قد توصـل إىل اتفـاق مـع األطـراف املعنيـة بشـأن حـل        

يات، وقال إن هناك مسألة على نفس القدر من األمهيـة  امليليش
مراكـز  تتمثل يف السجناء احملتجزين يف سـجن أبـو غريـب ويف    

أخرى. غري أنه شدد على أنـه، وفقـا ملـا ذكرتـه أغلبيـة       اعتقال
العراقيني الـذين تشـاورت األمـم املتحـدة معهـم، فـإن مشـكلة        

حدها. ومـن  ال ميكن حلها بالوسائل العسكرية وانعدام األمن 
شأن املـؤمتر الـوطين أن يتـيح الفرصـة للبـدء يف اجلهـود الراميـة        
ــي     ــدي لتفشـ ــة التصـ ــأن كيفيـ ــق يف اآلراء بشـ ــق توافـ إىل حتقيـ

  األمن.  انعدام

ــاص     ــار اخلـ ــال املستشـ ــدة   إوقـ ــة املعقـ ــد العمليـ ــه بعـ نـ
واحلساســة الــيت جــرت يف ظــروف أقــل مــن املســتوى األمثــل، 

ــيتان   ــدتان أساسـ ــتان جديـ ــئت مؤسسـ ــا:   أنشـ ــراق، مهـ يف العـ
النتخابيـة. ومـع ذلـك،    لمسـتقلة  وطنيـة  حكومة مؤقتة، وجلنة 

وقـــع أن تكـــون احلكومـــة املؤقتـــة أشـــار إىل أنـــه لـــيس مـــن املت
ن خيتارمهـــا املـــؤمتر الـــوطين هيئـــات  االـــس الـــوطين اللـــذ وال

واهليئة التشـريعية املنتخبـة مهـا    املنتخبة منتخبة، بل إن احلكومة 

دعيا بصورة مشروعة أما متثالن العـراق.  تن ميكن أن مفقط 
ويف ختام بيانه شدد علـى أن كـل العمـل الـذي تـدعو احلاجـة       

يئـة الظـروف   إىل االضطالع به جيب أن يتركـز علـى هـدف    
الالزمــة إلجــراء انتخابــات ذات مصــداقية، ســتعقد يف كــانون 

، وهي مهمـة حيتـاج العراقيـون فيهـا الـدعم      ٢٠٠٥الثاين/يناير 
املوحــد مــن اتمــع الــدويل ومــن جرياــم ودائنــيهم الواضــح و

  .  )٣٥(ومن األمم املتحدة
  

الذي اختذه جملس األمـن  ) ٢٠٠٤( ١٥٤٦القرار   

ــته   حزيــــــران/ ٨، املعقــــــودة يف ٤٩٨٧يف جلســــ

  ٢٠٠٤  يونيه

حزيران/يونيــــه  ٨املعقــــودة يف  ،٤٩٨٧يف اجللســــة   
 ، وجـــه الـــرئيس (الفلـــبني) انتبـــاه الـــس إىل الرســـالة ٢٠٠٤

املوجهــــة مـــــن األمـــــني   ٢٠٠٤حزيران/يونيـــــه  ٧املؤرخــــة  
، ومشروع القرار املقدم من رومانيا واململكة املتحـدة  )٣٦(العام

  .)٣٧(والواليات املتحدة

رح مشروع القرار للتصـويت، واعتــمد باإلمجـاع    وطُ  
ــهالــس  قــرر) الــذي ٢٠٠٤( ١٥٤٦بوصــفه القــرار  ، مبوجب

اق األمـم املتحـدة، يف   متصرفا مبوجب الفصـل السـابع مـن ميثـ    
  :أنهمجلة أمور، 

يقر تشـكيل حكومـة مؤقتـة ذات سـيادة للعـراق، علـى النحـو          
، تتـوىل كامـل املسـؤولية والسـلطة     ٢٠٠٤حزيران/يونيه  ١املعروض يف 

حلكـم العـراق مـع االمتنـاع عـن اختـاذ        ٢٠٠٤حزيران/يونيه  ٣٠حبلول 
__________ 

  .٩-٤الصفحات املرجع نفسه،   )٣٥(  

، املوجهة إىل رئيس جملس S/2004/461الرسالة الواردة يف الوثيقة   )٣٦(  
عـــام، ونـــص األمـــن، والـــيت حتتـــوي علـــى مالحظـــات األمـــني ال 

الــيت قــدمها مستشــاره اخلــاص إىل الــس يف اإلعالميــة اإلحاطــة 
  .٢٠٠٤حزيران/يونيه  ٧، املعقودة يف ٤٩٨٤اجللسة 

  )٣٧(  S/2004/460.  
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رة املؤقتـة احملـدودة،   أي إجراءات تؤثر يف مصري العراق فيما يتجاوز الفتـ 
  إىل أن تتوىل حكومة انتقالية منتخبة للعراق مقاليد احلكم؛

املمثل اخلاص لألمني العام، وبعثة األمـم املتحـدة   يقوم  قرر أني  
، وفقـا ملـا تسـمح    اهمـ يتنفيـذ واليت سياق لتقدمي املساعدة إىل العراق، يف 

ــة    ــه الظــروف، ملســاعدة الشــعب العراقــي واحلكوم ــة ب ــا   ،العراقي ــا مل وفق
تطلبـه حكومـة العــراق، يف مجلـة أمــور، بـدور ريــادي يف تـوفري املشــورة      
ودعـم اللجنــة االنتخابيــة املسـتقلة للعــراق، فضــال عـن احلكومــة العراقيــة    

ــة    ــة االنتقالي ــة الوطني ــة واجلمعي ــات؛    بشــأن املؤقت ــراء االنتخاب ــة إج عملي
ــوطين      ــى الصــعيد ال ــق يف اآلراء عل ــاء التواف  بشــأن وتشــجيع احلــوار وبن

ـــة يف صــياغة شــعب العــر  تنســيق وإيصــال  اق لدســتور وطــين؛ واملسامهــ
  مساعدات التعمري والتنمية واملساعدات اإلنسانية؛

لقــوة املتعــددة اجلنســيات ســلطة اختــاذ مجيــع  تكــون ليقــرر أن   
ــامهة يف   ــة للمسـ ــدابري الالزمـ ــونالتـ ــراق،   صـ ــتقرار يف العـ ــن واالسـ األمـ

  ؛  )٣٨(القرارب تنياملرفق تنيويرحب بالرسال

يقرر استعراض والية القوة املتعددة اجلنسيات بناء علـى طلـب     
حكومــة العــراق أو بعــد مضــي اثــين عشــر شــهرا مــن تــاريخ اختــاذ هــذا   

املبينـة   القرار، على أن تنتهي هذه الوالية لدى اكتمال العمليـة السياسـية  
ة قبــل ذلــك إذا طلبــت   ســينهي هــذه الواليــ   ، ويعلــن أنــه ٤يف الفقــرة 

  إاءها؛    مة العراقحكو

ــرر أ   ــرييقـ ــع أو    ال يسـ ــق ببيـ ــر املتعلـ ــد احلظـ ــلحة توريـ األسـ
مبوجـب قـرارات سـابقة علـى األسـلحة أو      للعـراق  واألعتـدة املتصـلة ـا    

لقـوة املتعـددة اجلنسـيات    ل كومـة العـراق أو  الالزمة حلاألعتدة املتصلة ا 
  خلدمة أغراض هذا القرار؛  

ــرر أن ت   ــطلعيقـ ـــ  ضـ ــة املؤقت ــة احلكومـ ــؤوليات بـ احلقوق واملسـ
  الغذاء.  ات املتعلقة بربنامج النفط مقابلوااللتزام

__________ 

الرســالتان الواردتــان مــن رئــيس وزراء احلكومــة العراقيــة املؤقتــة     )٣٨(  
ووزير خارجية الواليات املتحـدة، واملوجهتـان إىل رئـيس جملـس     

وتوضحان ترتيبات التنسيق بني القوة املتعـددة اجلنسـيات   األمن، 
  وقوات األمن العراقية.

ــرار     ــاد القــ ــد اعتمــ ــع ٢٠٠٤( ١٥٤٦بعــ ) أدىل مجيــ
. وأكــد العديــد مــن املــتكلمني أن  )٣٩(أعضــاء الــس ببيانــات 

القرار ميثل إاء االحتالل واسـتعادة السـيادة الكاملـة للعـراق،     
ر حمـدد بوضـوح وقيـادي    فضال عن تكليف األمم املتحدة بدو

يف العمليــة السياســية يف البلــد. وأعــرب معظــم املــتكلمني عــن  
تقديرهم للمرونة اليت أبداها مقدمو مشروع القرار يف املوافقـة  

ــن شــواغله    ــاة الكــثري م ــى مراع ــة الصــياغة،   عل م خــالل عملي
ســيما فيمــا يتعلــق بطبيعــة ســيادة العــراق والعالقــة بــني         وال

  ة املتعددة اجلنسيات.  احلكومة املؤقتة والقو

وقال ممثـل الواليـات املتحـدة األمريكيـة إن الرسـالتني        
املرفقتني بـالقرار تصـفان الشـراكة األمنيـة الـيت جيـري تطبيقهـا        
ــددة      ــوة املتعـــ ــيادة والقـــ ــراق ذات الســـ ــة العـــ ــني حكومـــ بـــ

  .)٤٠(اجلنسيات

ــني       ــة ب ــل اململكــة املتحــدة أن مســألة العالق وذكــر ممث
ؤقتة والقوة املتعـددة اجلنسـيات، وال سـيما    املالعراقية احلكومة 

فيما يتعلق بالترتيبات األمنيـة كانـت دون شـك أكثـر املسـائل      
تعقيدا يف املفاوضات. ومع ذلـك، فـإن الترتيبـات الـيت نتجـت      

ة، ديـد اجل عن ذلك، والناشئة عن املناقشة مع احلكومـة املؤقتـة  
أوضـــحت أن قـــوات األمـــن العراقيـــة، مبـــا يف ذلـــك القـــوات   

مام الوزراء العراقيني، وأن منتـدى  أملسلحة، ستكون مسؤولة ا
ــة    ــة األمنيـ يقـــوده العراقيـــون سيضـــع اإلطـــار الواســـع للسياسـ
العراقيــة. ومـــن شــأن اآلليـــات التنســيقية الوطنيـــة واإلقليميـــة    
واحملليـــة أن تكفـــل القيـــادة املوحـــدة للعمليـــات الـــيت التزمـــت 

وف يكــون  احلكومــة العراقيــة بــأن تضــطلع ــا قواــا. وســ      
__________ 

  األمني العام، ولكنه مل يدل ببيان. لسةحضر اجل  )٣٩(  

  )٤٠(  S/PV.4987 ٢، الصفحة.  
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اهلدف هو التوصل إىل اتفاق بشـأن النطـاق الكامـل للمسـائل     
  .)٤١(املتعلقة بالسياسات األمنية األساسية والعمليات احلساسة

وذكر ممثـل فرنسـا إنـه كـان يفضـل أن يوضـح الـنص          
ــة  ــة أن للحكومــ ــام   العراقيــ ــة يف القيــ ــة النهائيــ ــة الكلمــ املؤقتــ

ــات العســكرية احلساســة، عوضــا عــن اإلشــ    ارة إىل أن بالعملي
احلكومـــة املؤقتـــة والقـــوة املتعـــددة اجلنســـيات جيـــب عليهمـــا  
التوصــل إىل اتفــاق، دون حتديــد مــا قــد حيــدث يف حالــة عــدم  

ــة االتفــاق. ومــع ذلــك، فنظــرا إىل أن احلكومــة العراقيــ   ة املؤقت
تطلب صراحة حكما ذا الشأن، قـال إن حكومتـه راضـية     مل

تصـور أن   هالـك ال ميكنـ  عن التعديل النهائي، وباإلضافة إىل ذ
القــوة املتعــددة اجلنســيات ســتعارض رأي احلكومــة العراقيــة       

. وذكر ممثل االحتاد الروسي أن مـن املهـم أن   )٤٢(ذات السيادة
ال متس آلية التنسيق اليت ستوضع بني القيـادة العراقيـة اجلديـدة    

العراقيــة وقيــادة القــوة املتعــددة اجلنســيات بســيادة احلكومــة      
العمل الذي تقوم به القوة ينبغي أن يـتم باالتفـاق    املؤقتة، وأن

مــع الســلطات العراقيــة ذات الســيادة. وذكــر أيضــا أن القــرار   
أكـــد احلاجـــة إىل توضـــيح ـــائي للمســـائل املتعلقـــة بـــالربامج 
العســكرية العراقيــة احملظــورة، الــيت كانــت الســبب يف بدايــة       
ــا دون حـــل.    ــراق وبالتـــايل ال ميكـــن تركهـ احلـــرب علـــى العـ

العمـل  الـس  باإلضافة إىل ذلك، أعرب عـن توقعـه أن يبـدأ    و
والوكالـة  الرصـد والتحقـق (امنوفيـك)    على تعديل والييت جلنة 

الدوليــة للطاقــة الذريــة لــتالئم الظــروف اجلديــدة الــيت نشــأت   
والحظ ممثل إسبانيا إنـه   .)٤٣()٢٠٠٤( ١٥٤٦مبوجب القرار 

يـة السياسـية   كان يفضل اضطالع األمم املتحـدة بتوجيـه العمل  
__________ 

  .٣املرجع نفسه، الصفحة   )٤١(  

  .٨املرجع نفسه، الصفحة   )٤٢(  

  .٩املرجع نفسه، الصفحة   )٤٣(  

ــرية هــذا التحــول     ــتم تســريع وت والعســكرية يف العــراق، وأن ي
  .)٤٤(السياسي للوصول إىل حالة طبيعية

وأبرز عدة ممثلني أمهيـة اإلشـارة يف ديباجـة القـرار إىل       
التــزام مجيــع األطــراف املســلحة يف العــراق باالمتثــال للقــانون   

ذكـر ممثـل   . و)٤٥(الدويل، مبا يف ذلك القـانون اإلنسـاين الـدويل   
إسبانيا أيضـا إىل أن ذلـك احلكـم ينبغـي أن يـدرج يف منطـوق       

  .  )٤٦(القرار
  

الذي اختذه جملس األمـن  ) ٢٠٠٧( ١٥٥٧القرار   

آب/  ١٢، املعقــــــــــودة يف  ٥٠٢٠يف جلســــــــــته 

  ٢٠٠٤  أغسطس

ــة    ــودة يف ٥٠٢٠يف اجللسـ ــطس  ١٢، املعقـ آب/أغسـ
، أدرج جملــس األمــن يف جــدول أعمالــه تقريــر األمــني  ٢٠٠٤

. ومل يـــدل أي مــن )٤٧(٢٠٠٤آب/أغســطس  ٥ام املــؤرخ العــ
  أعضاء الس ببيانات يف هذه اجللسة.  

أنــه بســبب احلالــة    والحــظ األمــني العــام يف تقريــره     
األمنيــة، مــا زال املوظفــون الــدوليون التــابعون لألمــم املتحــدة   
غري مقيمني بصورة دائمة داخل العراق، بل يعملون بـدال مـن   

ــام   ان واذلــك مــن عمــ  لكويــت، ومــع ذلــك فقــد واصــلوا القي
مبجموعة واسعة من األنشطة داخل العراق من خـالل اجلهـود   
الــيت بــذهلا املوظفــون الوطنيــون العراقيــون. وتقــوم بعثــة األمــم  

__________ 

  .١١حة املرجع نفسه، الصف  )٤٤(  

(فرنســا)؛  ٧(باكســتان). الصــفحة   ٥املرجــع نفســه، الصــفحة    )٤٥(  
ــفحة ــفحة   ٩ الصـــ ــي)؛ الصـــ ــاد الروســـ ــيلي)؛  ١٠(االحتـــ (شـــ

  (الربازيل). ١٣(إسبانيا)؛ والصفحة  ١٢  الصفحة

  .١٢املرجع نفسه، الصفحة   )٤٦(  

 ٢٤املقدم عمال بـالفقرة  ، وS/625/2004التقرير الوارد يف الوثيقة   )٤٧(  
مــــــن القــــــرار  ١٢) والفقــــــرة ٢٠٠٣( ١٤٨٣ر مــــــن القــــــرا

٢٠٠٣(  ١٥١١.(  
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ــة     ــد أعضــاء اللجن املتحــدة لتقــدمي املســاعدة إىل العــراق بتحدي
  االنتخابية.  

ــس إىل       ــاه ال ــاد الروســي) انتب ــرئيس (االحت  ووجــه ال
املوجهــة إىل الــرئيس  ٢٠٠٤متوز/يوليــه  ٢٣الرســالة املؤرخــة 

ــن مصــر  ــرئيس االنتبــاه   )٤٨(م ــذلك . ووجــه ال إىل مشــروع ك
؛ وقــد طُـــرح للتصــويت، واعتـــمد باإلمجــاع بوصــفه   )٤٩(قــرار

يف مجلـة   مبوجبـه، الـس   قـرر )، الذي ٢٠٠٤( ١٥٥٧القرار 
ــة األمــم املتحــدة لتقــدمي املســا  متديــد أمــور،  ــة بعث عدة إىل والي

اســـتعراض واليـــة البعثـــة واعتزامـــه شـــهرا،  ١٢العـــراق ملـــدة 
ــد ــك   ١٢ بعـ ــل ذلـ ــهرا أو قبـ ــد شـ ــة  املوعـ ــت حكومـ إذا طلبـ

  ذلك.    العراق
  

، املعقـودة  ٥٠٣٣اليت دارت يف اجللسة داوالت امل  

  ٢٠٠٤  سبتمرب أيلول/ ١٤يف 

ــة    ــودة يف ٥٠٣٣يف اجللسـ ــبتمرب  ١٤، املعقـ أيلول/سـ
نيا) انتباه الس إىل تقريـر األمـني   ، وجه الرئيس (إسبا٢٠٠٤

. واستمع الـس إىل  )٥٠(٢٠٠٤أيلول/سبتمرب  ٣العام املؤرخ 
إحاطتني قدمهما املمثل اخلاص لألمني العام يف العـراق، وممثـل   

__________ 

البيـــان الـــيت تتضـــمن ، S/2004/590الرســـالة الـــواردة يف الوثيقـــة   )٤٨(  
اخلتامي الصادر عن املؤمتر السادس لوزراء الشـؤون اخلارجيـة يف   

 متـــوز/ ٢١عقـــد يف القـــاهرة يف الـــدول اـــاورة للعـــراق الـــذي 

ــه ــه ٢٠٠٤ يولي ــوزراء في بقــرار جملــس األمــن   ، والــذي رحــب ال
)، وأكدوا مـن جديـد حـق الشـعب العراقـي يف      ٢٠٠٤( ١٥٤٦

أن يقرر حبرية مسـتقبله وسـيطرته الكاملـة علـى مـوارده الطبيعيـة       
  واملالية.

  )٤٩(  S/2004/637.  

التقرير الفصلي األول املقدم عمال املتضمنة ، S/2004/710الوثيقة   )٥٠(  
  ).٢٠٠٤( ١٥٤٦من القرار  ٣٠بالفقرة 

ــددة      ــوة املتعــ ــم القــ ــم باســ ــذي تكلــ ــدة، الــ ــات املتحــ الواليــ
  ببيان عقب اإلحاطتني.   . وأدىل ممثل العراق)٥١(اجلنسيات

األمني العام يف تقريـره إىل أنـه يف أعقـاب إعـادة     أشار   
حزيران/يونيـــه  ٢٨الســـيادة إىل احلكومـــة العراقيـــة املؤقتـــة يف 

، شكل عقد املؤمتر الوطين خطـوة أخـرى علـى طريـق     ٢٠٠٤
االنتقال السياسي للعراق صوب حكومة منتخبـة علـى أسـاس    

 ــد ع ــؤمتر يف ظــل ظــروف صــعبة وشــابته    دســتوري. وق قــد امل
رية. وعلى وجـه اخلصـوص، مل يكـن املـؤمتر نفسـه،      نواقص كث

نـه، علـى حنـو مـا أراد     مالس الوطين املؤقت الـذي انبثـق    وال
هلما معظم العراقيني من اتساع القاعدة والشـمول. ومل تشـهد   
البيئة األمنية العامة أي حتسن كـبري. فقـد جتـدد نشـاط خمتلـف      

ن ذلــــك يــــع أحنــــاء البلــــد، واقتــــرمجاعــــات املتمــــردين يف مج
مفجـــع يقـــوم علـــى أخـــذ الرهـــائن والقتـــل العشـــوائي   بـــنمط

  للمدنيني األبرياء.  

بغــداد  إىلوذكـر املمثــل اخلـاص أنــه وصـل مــع فريقـه       
آب/أغسطس، ومن بني املهـام األوىل الـيت اضـطلع ـا      ١٣يف 

 ١٨إىل  ١٥خماطبــة املــؤمتر الــوطين الــذي عقــد يف الفتــرة مــن   
ؤمتر حضـره أكثـر مــن   آب/أغسـطس. وعلـى الـرغم مـن أن املـ     

إىل أنـه ينبغـي أن   املمثـل اخلـاص   مندوب، فقـد أشـار    ١ ٠٠٠
تكــون إحــدى املســائل ذات األولويــة العاليــة بالنســبة حلكومــة 

 عـن العراق أن تشـمل اجلماعـات الـيت شـعرت بأـا مسـتبعدة       
العملية االنتخابية. وشـدد علـى أن نقـل السـيادة إىل احلكومـة      

ن يف احلالــة األمنيــة. وأكــد مــن  املؤقتــة مل يتبعــه حــدوث حتســ 
ــن خــالل       ــها إال م ــة ال ميكــن حل ــد أن التحــديات األمني جدي
احللــول السياســية، ولــيس فقــط باســتعمال القــوة. وقــال إن       

األمــم املتحـدة لتقـدمي املسـاعدة إىل العــراق    نطـاق نشـاط بعثـة    
ــة.      ــة األمنيـ ــك البيئـ ــا يف ذلـ ــائدة، مبـ ــروف السـ ــتحدده الظـ سـ

__________ 

  ).٢٠٠٤( ١٥٤٦قدمت اإلحاطة عمال بالقرار   )٥١(  
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، مـن داخـل العـراق    طـردة جهود مذل بوواصلت البعثة تيسري 
وخارجه، من أجل دعم تنسـيق اجلهـود الـيت تبـذهلا السـلطات      
العراقية يف جمال بنـاء القـدرات، واملسـاعدة اإلنسـانية، وإعـادة      
ــع       ــال مـ ــا االتصـ ــة أيضـ ــلت البعثـ ــة. وواصـ ــار، والتنميـ اإلعمـ

ــز  يالســلطات العراقيــة واتمــع املــدين وآخــر  ن مــن أجــل تعزي
وسيادة القانون. وكانـت البيئـة األمنيـة بعيـدة     حقوق اإلنسان 

ــدوليني إىل       ــوظفني ال ــى نشــر امل ــة عل ــا تســاعد البعث عــن كو
، وكانـت حركـة مـوظفي األمـم     إال بأقـل عـدد ممكـن   العراق، 

املتحــدة مقصــورة علــى داخــل املنطقــة اخلضــراء. وتعمــل بعثــة 
القـدرات األمنيـة الداخليـة اخلاصـة      تكـوين األمم املتحدة على 

بشـأن  توجيه رسـالة إىل جملـس األمـن    ، ويعتزم األمني العام ا
احلاجة إىل حتديـد كيـان قـائم بذاتـه للقـوة املتعـددة اجلنسـيات        
لتوفري األمن لوجـود األمـم املتحـدة يف العـراق. وحـث املمثـل       
اخلــاص الــس علــى النظــر يف تلــك الرســالة يف أقــرب وقــت    

بالغــة أمهيــة يتســم بممكــن. وقــال أيضــا إن دعــم جملــس األمــن  
انتقــال العــراق عمليــة للحفــاظ علــى التقــدم احملــرز يف بالنســبة 

  .  )٥٢(املستقبل  يف

وتكلم ممثل الواليـات املتحـدة األمريكيـة باسـم القـوة        
إىل الــس بشــأن إعالميــة املتعــددة اجلنســيات، فقــدم إحاطــة  

اجلهــود الراميــة إىل تعزيــز قــوات األمــن يف     واحلالــة األمنيــة،  
ادة بناء اهلياكل األساسية، وعن التوقعات املتعلقـة  العراق، وإع

باشــتراك األمــم املتحــدة يف العــراق مســتقبال. وذكــر أن احلالــة 
ــرة أخــرى      ــزال هشــة، كمــا ازدادت م ــراق ال ت ــة يف الع األمني
ــات املتمــردين علــى املســؤولني احلكــوميني واملتعهــدين       هجم

ــا األجانــب والشــعب العراقــي. كمــا ازد   ادت املــدنيني والرعاي
اهلجمات الـيت تعرضـت هلـا القـوة املتعـددة اجلنسـيات، ويعـود        
ذلـك إىل حـد كــبري إىل اسـتئناف اهلجمـات الــيت شـنها جــيش      

__________ 

  )٥٢(  S/PV.5033 ، ٦-٢الصفحات.  

املهدي املرتبطة مبقتدى الصـدر. ورغـم هـذه التحـديات، فـإن      
القــوة املتعــددة اجلنســيات، بالتعــاون الوثيــق مــع قــوات األمــن  

األمـن يف مجيـع    العراقية، واصلت جهودهـا الراميـة إىل حتسـني   
أحناء البلد. وهي تواصل تدريب ونشر القوات العراقية بـوترية  
ــأن املــوظفني       ــردين. وأفــاد ب متســارعة للتصــدي لنشــاط املتم
املنتـــدبني للقـــوة املتعـــددة اجلنســـيات يعملـــون، باإلضـــافة إىل  

اســتعادة البنيــة التحتيــة األساســية وإجيــاد   علــىحتســني األمــن، 
العراقي. وفيمـا يتعلـق بـدور األمـم      الفرص االقتصادية للشعب

ــامال حامســا يف التصــدي       ــت ع ــة كان ــال إن املنظم املتحــدة، ق
ــيت مــا زالــت قائمــة أمــام إنشــاء عــراق مســتقر،      للتحــديات ال
ــزمين     ــة باجلــدول ال حيــث إن القــوة املتعــددة اجلنســيات ملتزم

ــد ال   ــة يف موعـ ــات الوطنيـ ــراء االنتخابـ ــانون   إلجـ ــاوز كـ يتجـ
  .)٥٣(٢٠٠٥الثاين/يناير 

نــه علــى الــرغم مــن الزيــادة الــيت  وذكــر ممثــل العــراق أ  
ــل يف   مل ــا مثي ــال يســبق هل ــف اإلرهابيــ أعم ــت  ةالعن ــد تول ، فق

احلكومــة العراقيــة املؤقتــة مهامهــا قبــل املوعــد املقــرر. وتتمثــل   
ــى     ــات، عل ــة اآلن يف تنظــيم االنتخاب املهمــة الرئيســية للحكوم

يل والذي مت تأكيـده  النحو املطلوب يف القانون اإلداري االنتقا
). وقال إن اإلرهابيني عقدوا العـزم  ٢٠٠٤( ١٥٤٦يف القرار 

على إحبـاط هـذه العمليـة، وبالتـايل فهـم يعملـون علـى تـأخري         
االنتخابات. ويتمثـل أحـد األهـداف التكتيكيـة لإلرهـابيني يف      
إبقاء األمم املتحـدة والعـامل خـارج العـراق، وهـو هـدف لقـي        

على أن هناك حاجـة إىل زيـادة    بعض النجاح لألسف. وشدد
عدد موظفي األمم املتحـدة عـن العـدد احلـايل مـن أجـل تنفيـذ        
املهمة الـيت أوكلـت إليهـا. ودعـا اتمـع الـدويل لتـوفري األمـن         

  الالزم ملوظفي األمم املتحدة.
__________ 

  .٩-٦الصفحات املرجع نفسه،   )٥٣(  



النظر يف املسائل املندرجة ضمن نطاق مسؤولية جملس  -ن الفصل الثام

األمن عن صون السالم واألمن الدوليني
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مــن أجــل مواجهــة احلالــة األمنيــة ذكــر أن حكومتــه و  
نـف اجلاريـة.   جتـاه أعمـال الع   الصعبة، أعلنت جا ذا مسـارين 

فمن ناحية، هي مصـممة علـى أال يسـيطر أحـد علـى السـلطة       
قـوة السـالح.   السياسية أو احلصـول علـى الشـرعية السياسـية ب    

املسـتبعدة  ومن الناحية األخـرى، شـجعت األفـراد واحلركـات     
ــيت    ــانون وبالشـــروط الـ ــيادة القـ ــد بسـ ــاء ســـالحها والتقيـ إللقـ

ــوزراء للــ   ــيس ال ــة الحــددها رئ ــد  دخول يف العملي سياســية. وق
أجــرى رئــيس الــوزراء حــوارا مــع اجلماعــات الــيت مل تشــارك   
حــىت اآلن يف العمليــة السياســية. وأضــاف أن الــذين توقعـــوا      

بعد احلرب قد ثبـت  طائفية يف عراق ما  وقوع حرب أهلية أو
خطؤهم، ومهما كانـت املشـاكل الـيت يواجههـا العـراق، فـإن       

ى أن العــراق احلــرب األهليــة ليســت واحــدة منــها. وشــدد علــ
حباجـة إىل مسـاعدة كــل دولـة مـن الــدول األعضـاء مـن أجــل       

دميقراطي وموحد، وأن عـدم القيـام   احتادي التوصل إىل عراق 
  .)٥٤(بذلك سيكون أكرب مما حتتمله املنطقة والعامل

  
إىل األمـني  جملس األمـن  من رئيس املوجهة رسالة ال  

ــام يف  ــودة يف  ،٥٠٤٧اجللســة الع تشــرين   ١املعق

  ٢٠٠٤ل/أكتوبر األو

ــة اجليف    ــودة يف ٥٠٤٧لســـــــ ــرين  ١، املعقـــــــ تشـــــــ
، أدرج جملــــس األمــــن يف جــــدول )٥٥(٢٠٠٤األول/أكتــــوبر 

موجهـة مـن    ٢٠٠٤أيلول/سـبتمرب   ٢١أعماله رسالة مؤرخـة  
. وأوضـح األمـني العـام    )٥٦(األمني العام إىل رئيس جملس األمن

مــم يف رســالته مالمــح اهليكــل األمــين املتكامــل املقــرر لبعثــة األ
ــة    املتحـــدة لتقـــدمي املســـاعدة إىل العـــراق، واملكـــون مـــن أربعـ

__________ 

  .١١-٩املرجع نفسه، الصفحات   )٥٤(  

  حضر األمني العام هذه اجللسة.  )٥٥(  

  )٥٦(  S/2004/764.  

ــيق      ــو تنسـ ــدوليون، وموظفـ ــن الـ ــو األمـ ــي: موظفـ ــر هـ عناصـ
ــة، ومفــرزات األمــن الشخصــي، ووحــدات احلراســة.       احلماي
ــافة إىل    ــم املتحـــدة إضـ ــابع لألمـ ــيكون اهليكـــل األمـــين التـ وسـ
احلماية الـيت توفرهـا القـوة املتعـددة اجلنسـيات. وسـوف تقـدم        

مـن أفـراد    ١٦٠ثالث وحدات للحرس، تتألف كل منها مـن  
الشرطة املدنية املسلحني واألفراد شبه العسكريني، كوحـدات  
مـن الــدول األعضــاء، وتشــكل جــزءا مــن بعثــة األمــم املتحــدة  

  لتقدمي املساعدة إىل العراق.  

ــس إىل        ــاه ال ــة املتحــدة) انتب ــرئيس (اململك ووجــه ال
تــرح الــرئيس فيهــا إبــالغ األمــني  مســودة رد علــى الرســالة، اق

العــام بــأن الــس يرحــب بالترتيبــات املقترحــة. وقــرر الــس  
  .)٥٧(إرسال الرسالة املقترحة

  
إىل األمـني  جملس األمـن  وجهة من رئيس املرسالة ال  

تشـرين    ٣٠املعقـودة يف   ،٥٠٩٢ ةلساجليف  العام

    ٢٠٠٤الثاين/نوفمرب 

رين تشــــــــ ٣٠، املعقــــــــودة يف ٥٠٩٢لســــــــة اجليف   
ــه  األمــن ، أدرج جملــس٢٠٠٤الثــاين/نوفمرب  يف جــدول أعمال

املوجهة مـن   ٢٠٠٤تشرين الثاين/نوفمرب  ٢٦الرسالة املؤرخة 
ممثل هولندا، حييـل ـا رسـالة مـن وزيـر الشـؤون اخلارجيـة يف        

. ووجـه الـرئيس (الواليـات    )٥٨(هولندا إىل رئيس جملس األمـن 
ــاه الــس إىل مســودة رد   ــ املتحــدة) انتب ــرح ى الرســالةعل ، اقت

الــرئيس فيهــا إبــالغ األمــني العــام بــأن الــس يؤيــد إنشــاء         
تشـرين   ٢٦الصندوق االستئماين املتوخى يف رسـالته املؤرخـة   

ــاين/نوفمرب  ــة ٢٠٠٤الثـ ــدا،   املوجهـ ــة هولنـ ــر خارجيـ إىل وزيـ
املرفقــة بالرســالة الســالفة الــذكر، والطلــب إليــه إنشــاء هــذا        

__________ 

  )٥٧(  S/2004/765.  

  )٥٨(  S/2004/927.  
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ــد   ــأخري ويف موعــ ــندوق دون تــ ــاوز الصــ ــانون  ٣ال يتجــ كــ
. وقـــــرر الـــــس إرســـــال الرســـــالة ٢٠٠٤األول/ديســـــمرب 

  .  )٥٩(املقترحة
  

لسـة  اجليف  رئيس جملس األمنالذي أدىل به بيان ال  

  ٢٠٠٥شباط/فرباير  ١٦املعقودة يف  ،٥١٢٣

كــــــــانون  ١٣، املعقــــــــودة يف ٥٠٩٩لســــــــة اجليف   
، أدرج جملس األمـن يف جـدول أعمالـه    ٢٠٠٤األول/ديسمرب 

ــر ــؤرخ    تقريــــــ ــام املــــــ ــني العــــــ ــانون األول/ ٨األمــــــ  كــــــ

 إعالميــتني . واســتمع الــس إىل إحــاطتني)٦٠(٢٠٠٤ ديســمرب
قدمهما املمثل اخلاص لألمني العام يف العراق، وممثل الواليـات  

. وأشــار )٦١(املتحــدة، متكلمــا باســم القــوة املتعــددة اجلنســيات
ــره إىل أن العنـــف الوحشـــي منتشـــر يف    األمـــني العـــام يف تقريـ

ناطق الوسـطى مـن العـراق، كمـا جيـري اإلبـالغ يوميـا عـن         امل
ــى      ــائن. وردا عل ــاف واحتجــاز الره ــل واالختط ــات القت عملي
ذلك، أعلنت احلكومة العراقية املؤقتة حالـة الطـوارئ يف البلـد    

يوما، ما عدا احملافظـات الشـمالية الـثالث، مـع اختـاذ       ٦٠ملدة 
ح أفـــراد تـــدابري مـــن بينـــها إلغـــاء تـــراخيص األســـلحة وتســـري

الشرطة احمللية يف الفلوجة والرمادي، وفرض حظر التجـول يف  
هاتني املدينتني واملدن الرئيسية األخرى، وإغـالق احلـدود مـع    
ــداد      ــة الســورية واألردن، وإغــالق مطــار بغ ــة العربي اجلمهوري

أن تسـتمر حالـة الطـوارئ    وتقـرر  الدويل أمام املالحـة املدنيـة.   
ــة   ــاء العملي ــة أثن ــرة طويل ــة اعتمــاد    فت ــا فيهــا عملي ــة مب االنتخابي

الكيانات السياسية، وعملية تسجيل الناخبني، فضال عن فتـرة  
__________ 

  )٥٩(  S/2004/929.  

  )٦٠(  S/2004/959مـن القـرار    ٣٠قـدم عمـال بـالفقرة    ، التقرير الثاين م
٢٠٠٤( ١٥٤٦.(  

ــة   )٦١(   ــذه اإلحاطـــــ ــة هـــــ ــالقرار    اإلعالميـــــ ــالً بـــــ ــة عمـــــ مقدمـــــ
٢٠٠٤(  ١٥٤٦.(  

ــة     ــت احلكومـ ــك، أذنـ ــافة إىل ذلـ ــة. وباإلضـ ــة االنتخابيـ احلملـ
العراقية املؤقتة بعمليـة عسـكرية مشـتركة مـع القـوات العراقيـة       
والقـــوة املتعـــددة اجلنســـيات مـــن أجـــل اســـتعادة الســـيطرة       

  .  الفلوجة  على

وأفاد األمـني العـام بـأن األمـم املتحـدة واصـلت دعـم          
عمــــل اللجنــــة االنتخابيــــة املســــتقلة للعــــراق، وأن األعمــــال 

زالــت يف حــدود اجلــدول الــزمين احملــدد،  التحضــريية الفنيــة مــا
ــات يف   ــراء االنتخابــ ــن إجــ ــاين/ ٣٠حيــــث أُعلــ ــانون الثــ  كــ

ن . ووفقـــا للقـــانون اإلداري االنتقـــايل، يـــتعني أ٢٠٠٥ ينـــاير
ــالس     ــة، وجمـ ــة االنتقاليـ ــة الوطنيـ ــات للجمعيـ ــرى االنتخابـ تجـ

  احملافظات، واجلمعية الوطنية الكردستانية.

وفيما يتعلق باحلالـة األمنيـة، فـإن االسـتعراض األخـري        
الذي أجراه منسق شؤون األمـن يف األمـم املتحـدة توصـل إىل     
تقييم مفاده أن اخلطر الـذي يتهـدد مـوظفي األمـم املتحـدة يف      

زال يف الفئـة احلرجـة، ممـا يقتضـي مواصـلة التـدابري        عراق مـا ال
زال العمـل جاريـا    الواسعة النطاق للغاية حلماية املوظفني. وما

إلنشــاء كيــان قــائم بذاتــه يف إطــار القــوة املتعــددة اجلنســيات،  
  بغرض محاية موظفي األمم املتحدة يف العراق.  

رغم مـن  وشدد املمثل اخلاص لألمني العام على أنه بال  
أن هناك رغبة واسعة النطاق فيما بني العـراقيني للمشـاركة يف   

زالـوا   االنتخابات، فإن بعـض الشـرائح اهلامـة مـن السـكان مـا      
ــة االنتقاليـــة.       ــن العمليـ ــهميش أو االســـتبعاد مـ ــعرون بالتـ يشـ
وخالل األشهر الثالثة املاضية، واصـلت األمـم املتحـدة إجـراء     

لعـام العراقـي، مبـا يف ذلـك     حوار مع طائفة واسعة مـن الـرأي ا  
أشــخاص مــن خــارج التيــار الرئيســي، ــدف التشــجيع علــى   
ــة    املشــاركة يف العمليــة السياســية. وقــد بــذلت احلكومــة املؤقت

. وأثىن أيضـا  بالتهميشجهودا للوصول إىل العناصر اليت تشعر 
ــني      ــيت مجعــت ب ــة األخــرية ال ــة والدولي ــى املشــاركة اإلقليمي عل

يسية، مبا يف ذلك مؤمتر شرم الشـيخ الـذي   اجلهات الفاعلة الرئ
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عقــد يف تشــرين الثــاين/نوفمرب، واالجتمــاع الالحــق لــوزراء      
  .  )٦٢(الداخلية يف طهران

، وهـو يـتكلم   ممثل الواليـات املتحـدة األمريكيـة   وأفاد   
أن زيــادة وجــود األمــم    بــ باســم القــوة املتعــددة اجلنســيات،     

نتخابـات ناجحـة   جـراء ا تكتسي أمهية بالغة بالنسـبة إل املتحدة 
بالنسـبة  وما بعد ذلك، وكذلك  ٢٠٠٥يف كانون الثاين/يناير 

. وقــال إن القــوة املتعــددة اإلعمــارلتنميــة االقتصــادية وإعــادة ل
ــة، واصــلت     ــة املؤقت اجلنســيات، بالتعــاون مــع احلكومــة العراقي
مكافحـة اإلرهـاب، وتــدمري األسـلحة الــيت ـدد االســتقرار يف     

االســتخباراتية. وقــد أُحــرز تقــدم يف  البلــد، ومجــع املعلومــات  
يئة الظروف اليت من شأا أن تسمح بإجراء انتخابات حـرة  
ونزيهة. ويف األشهر اليت انقضت منذ صـدور التقريـر األخـري،    
زادت اهلجمـــات ضـــد القـــوة املتعـــددة اجلنســـيات باســـتخدام 
األســـلحة الصـــغرية والقنابـــل الصـــاروخية وقـــذائف اهلـــاون      

الــذين رة. وقـد قــام املتمـردون أيضـا مبهامجـة     واألجهـزة املتفجـ  
  .  )٦٣(حكومتهم، فضال عن العمال األجانبيتعاونون مع 

وأشار ممثل العـراق إىل أنـه علـى الـرغم مـن أن تقريـر         
األمـــني العــــام أشــــار إىل أولئـــك الــــذين دعــــوا إىل مقاطعــــة   
ــراض أن       ــدعو إىل افت ــبب ي ــن س ــاك م ــيس هن ــات، فل االنتخاب

مـن العـراقيني.   شرحية كـبرية  ون باسم هؤالء األشخاص يتكلم
، حسبما حث عليـه  “تعزيز التوافق يف اآلراء”وشدد على أن 

مهمـة   ذلـك  ، فسيكون“إمجاع”املقصود به التقرير، إذا كان 
ضــرورة  ان احلكومــة تــدرك متامــ  ومــع ذلــك، فــإ  مســتحيلة، 

ــات      ــل االنتخابــ ــرجح أن فشــ ــن املــ ــة. ومــ ــاحلة الوطنيــ املصــ
ــنجم عــن    ــن ي ــف    ومصــداقيتها ل ــة العن ــن محل ــل م ــة، ب املقاطع

والترهيــب املوجهــة ضــد الســكان. ويف حــني انتقــد التقريــر       
__________ 

  )٦٢(  S/PV.5099 ، ٤-٢الصفحات.  

  .٦-٤ الصفحاتاملرجع نفسه،   )٦٣(  

اإلرهــابيني مــن القــتالع بصــورة غــري مباشــرة اســتخدام القــوة 
الفلوجــة، فإنــه مل يقــدم أي بــديل مل يـــجرب ملــدة أشــهر دون  
جــدوى. وبــالرغم مــن اجلهــود الراميــة إىل إشــراك اجلماعــات   

ناك بدال من ذلك زيادة يف أعمـال القتـل   ، فهاحلوارالراغبة يف 
الوحشــية للمــدنيني. ولــذلك فقــد خلصــت احلكومــة العراقيــة   
املؤقتـــة إىل أن األشـــخاص املســـؤولني عـــن الفظـــائع ليســـوا      
مهــتمني بالتفــاوض، وأن املشــاركني يف احلــوار عــاجزون عــن  
وضع حد للعنف. وبالتايل، فليس لـدى أي حكومـة مسـؤولة    

ــان   ــوى حرمـ ــر سـ ــار آخـ ــن.  خيـ ــالذ اآلمـ ــن املـ ــابيني مـ اإلرهـ
املختصـني  رحب بقرار األمني العام زيادة عدد العـاملني   وفيما

االنتخابــات يف العــراق التــابعني لألمــم املتحــدة، أشــار إىل أن  ب
زال مـثريا للقلـق، وميكـن أن يـؤثر      النقص يف عدد املوظفني ما

سلبا على استعداد العراق لالنتخابـات. وانتقـد أيضـا الطريقـة     
ألمـم املتحـدة للتفاعـل مـع املسـؤولني العـراقيني،       اليت فضـلتها  ا

عقد االجتماعات عـن طريـق الفيـديو،     تتمثل يف اليت يبدو أا
حـدود أمـاكن   داخـل  بينما جتري معظم األنشطة املضطلع ـا  

عملــها أو مــن خــارج العــراق. وعلــى الــرغم مــن عــدم نســيان 
ــدة يف    ــم املتحـــــــ ــوظفي األمـــــــ ــحيات مـــــــ  آب/ ١٩تضـــــــ

، فإن من األمهيـة مبكـان تعزيـز وجـود األمـم      ٢٠٠٣ أغسطس
  .  )٦٤(املتحدة وتكثيف أنشطتها يف العراق

 شـــــــباط/ ١٦، املعقـــــــودة يف ٥١٢٣لســـــــة اجليف و  

مـن   إعالمية ، استمع جملس األمن إىل إحاطة)٦٥(٢٠٠٥ فرباير
ــراق       ــل الع ــام للشــؤون السياســية. وأدىل ممث ــني الع ــل األم وكي

  ببيان عقب اإلحاطة.

يــل األمــني العــام بــأن إجــراء ثالثــة انتخابــات أفــاد وك  
كانون الثاين/ينـاير للجمعيـة الوطنيـة     ٣٠متزامنة يف العراق يف 
__________ 

  .٨-٦الصفحات املرجع نفسه،   )٦٤(  

   العام هذه اجللسة.حضر األمني  )٦٥(  
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ــة      ــة الوطنيـ ــرة، واجلمعيـ ــاين عشـ ــات الثمـ ــة، واحملافظـ االنتقاليـ
الكرديــة، يعــد حــدثا بــالغ األمهيــة بالنســبة للعــراقيني وبالنســبة  

ـــر االنتخابـــات املاســـتوفت . وقـــد )٦٦(للمجتمـــع الـــدويل عايـيـ
ــيم، واألنظمــة، واإلجــراءات.       ــن حيــث التنظ ـــرف ــا م املعت
وأشــارت تقييمــات املــراقبني الــدوليني إىل ارتيــاح بوجــه عــام    

ــراع  إزاء  ــة االقت ــدد صــغري    ى، وجــرســري عملي ــق يف ع التحقي
نســبيا مـــن الشـــكاوى املتعلقـــة باملخالفـــات الـــيت أحيلـــت إىل  

اركني يف انتخابـات  اللجنة االنتخابية املستقلة. وبلغ عدد املشـ 
  ماليني ناخب.   ٨اجلمعية الوطنية االنتقالية أكثر من 

وأفاد وكيل األمني العـام أنـه اتضـح مـن املشـاركة يف        
ــة االنتقــال     ــزم بعملي ــة أن شــعب العــراق ملت ــات العام االنتخاب
السياســي، ولكــن التباينــات اإلقليميــة كــبرية ويــتعني التصــدي  

املشــاركة يف عمليــة وضــع    هلــا، إذا أردنــا حتقيــق املزيــد مــن    
الدسـتور. وعلــى الـرغم مــن اسـتئناف اهلجمــات اليوميـة علــى     
العراقيني واألجانب، أعرب وكيل األمني العـام عـن األمـل يف    

ول، وأن يكــون للنجــاح يف  أن تكــون االنتخابــات نقطــة حتُّــ   
ــة       ــى احلال ــر إجيــايب عل ــر مشــوال أث ــة السياســية أكث جعــل العملي

حكومــة انتقاليــة ذات قاعــدة عريضــة   تشــكيلويعــد األمنيــة. 
التحـديات إحلاحـا يف العـراق.    أكثـر   متثل الفئات العراقية كافة

 ويشــكل احتمــال إجــراء اســتفتاء يف مثانيــة أشــهر حــافزا هامــا 
، بـالنظر إىل  وتشـاركية عملية دسـتورية شـاملة وشـفافة    ب للقيام

ثلثي األصـوات يف ثـالث حمافظـات مـن     من جانب أن الرفض 
  اعتماد الدستور اجلديد.  يوقف شأنه أن 

ن الزعمـــاء البـــارزين يف إوقــال وكيـــل األمـــني العـــام    
العراق أشاروا إىل إمكانية دعوة ممثلي اموعـات الـيت كانـت    

__________ 

ــة    )٦٦(   ــق املســاعدة االنتخابي ــم   ضــم فري ــوظفي األم ، باإلضــافة إىل م
دة، خـــرباء مـــن االحتـــاد األورويب، وشـــيلي، واململكـــة      تحـــامل

  املتحدة، واملؤسسة الدولية للنظم االنتخابية.

ستصبح، لـوال ذلـك، ممثلـة متثـيال ناقصـا يف اجلمعيـة االنتقاليـة        
ــاطق، وال ســيما يف  اخنفــاض املشــاركة  نظــرا إىل  يف بعــض املن

لسـنة. وعلـى العكـس مـن ذلـك، فـإن بعـض        صفوف العـرب ا 
العناصر السياسـية الـيت حثـت علـى مقاطعـة االنتخابـات تبـدو        
ــوار ويف     ــا يف أي حـ ــوب إدراج آرائهـ ــى وجـ ــرة علـ اآلن مصـ
صياغة الدستور. وأكد من جديد أن عملية التحول السياسـي  
جيــب أن تكــون مملوكــة للعــراقيني، وأن األمــم املتحــدة ميكنــها 

مهة باملسـاعدة علـى يئـة الظـروف جلميـع      أن تقدم أفضل مسا
العـــراقيني للمشـــاركة والنجـــاح يف إعـــادة اإلعمـــار السياســـي 
ــيت      ــائل الـ ــض املسـ ــار إىل أن بعـ ــد. وأشـ ــادي يف البلـ واالقتصـ

عليها العراقيون يف عملية وضع الدستور مـن شـأا   سيتفاوض 
أن متس املصاحل األمنية للبلدان ااورة، ولذا ينبغـي بـذل كـل    

ــد ــم       جهـ ــن املهـ ــة. ومـ ــع املنطقـ ــراق مـ ــات العـ ــع عالقـ لتطبيـ
ــه ــي     بوجـ ــتقالله السياسـ ــراق واسـ ــيادة العـ ــاة سـ ــاص مراعـ خـ

  .  )٦٧(وسالمة أراضيه

ــة        ــة االنتخابي ــديره للجن ــراق عــن تق ــل الع وأعــرب ممث
املستقلة على الطريقة اليت نظمت ا االنتخابـات، وأثـىن علـى    

ملنظمــة الدوليــة األمــم املتحــدة ملســامهتها احليويــة، إىل جانــب ا
ــات للعــراقيني املقــيمني باخلــارج.     للــهجرة، يف تيســري االنتخاب
وأعـــرب عـــن األســـف ألن بعـــض األطـــراف اختـــارت عـــدم  
املشاركة يف االنتخابات، على الرغم مـن اجلهـود الكـبرية الـيت     
بذلتها احلكومة املؤقتة من أجل إقناعهم خبـالف ذلـك، ولكنـه    

ــة  ذكــر أن  الســالم ســوف جتــنح إىل الــيت كافــة القــوى الوطني
ــة وضـــع       ــات االنتخابيـــة وعمليـ ــل مـــن العمليـ ـــدرج يف كـ تـ

عهدا جديدا قائمـا  الدستور. وأكد للمجلس أن العراق يعيش 
مبــادئ الدميقراطيــة، وحريــة التعــبري، واحتــرام حقــوق      علــى 

اإلنسان، والتقيد بالقانون الـدويل، وبنـاء عالقـات سـليمة مـع      
__________ 

  .٥-٢الصفحات ، S/PV.5123انظر   )٦٧(  
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مـــل يف أن جيـــري توحيـــد البلـــدان اـــاورة. وأعـــرب عـــن األ
اجلهود اليت يبذهلا الس عـن طريـق اإلزالـة املربجمـة والسـريعة      

اجلــزاءات والقيــود الــيت فُـــرضت علــى العــراق بســبب   لتــدابري 
  .  )٦٨(السياسات الطائشة للنظام السابق

ــن   و   ــس األمـــ ــة جملـــ ــودة يف ٥١٢٣يف جلســـ ، املعقـــ
، أدىل الــــــرئيس ببيــــــان باســــــم   ٢٠٠٥شــــــباط/فرباير  ١٦
لس، يف مجلة أمور، قام ، )٦٩(لساا يلي:مبفيه ا  

يؤكد الس دعمه املستمر لشـعب العـراق يف عمليـة التحـول       
السياسي اليت خيوضها، ويعيد تأكيد استقالل العـراق وسـيادته ووحدتـه    

  ؛وسالمة أراضيه

ويشدد على احلاجـة إىل مواصـلة اجلهـود السياسـية الراميـة إىل        
االنتقال، وعلى وجه اخلصـوص العمليـة   عملية ة يف تنفيذ اخلطوات التالي

أفضــل وجــه مــن حيــث الشــمول واملشــاركة  الدســتورية القادمــة، علــى 
  ؛  والشفافية

ويشجع بقوة احلكومـة االنتقاليـة يف العـراق واجلمعيـة الوطنيـة        
االنتقالية على التوسـع يف مـد اجلسـور إىل مجيـع فئـات اتمـع العراقـي،        

ر سياســي صــادق ومصــاحلة وطنيــة حقيقيــة،     بغيــة تشــجيع قيــام حــوا   
وكفالة أن يكون مجيع العراقيني ممثلني علـى النحـو الواجـب وأن يكـون     

  ؛هلم صوت يف العملية السياسية ويف صياغة الدستور العراقي

ويعيــد التأكيــد علــى الــدور القيــادي الــذي يضــطلع بــه املمثــل    
ســاعدة إىل العــراق اخلــاص لألمــني العــام وبعثــة األمــم املتحــدة لتقــدمي امل 

ــرار   ــيت    ٢٠٠٤( ١٥٤٦حســب الق ــة ال ــود الذاتي ــا للجه ــك دعم )، وذل
يبــذهلا العــراق ووفقــا ملــا طلبتــه حكومــة العــراق، لتعزيــز احلــوار الــوطين   

  ؛وبناء توافق يف اآلراء حول صياغة دستور وطين

__________ 

  .٦و  ٥ الصفحتاناملرجع نفسه،   )٦٨(  

  )٦٩(  S/PRST/2005/5.  

ــة         ــى أهب ــى وضــع نفســها بســرعة عل ــم املتحــدة عل حيــث األم
ــتعداد، ويشــجع أعضــاء ات   مــع الــدويل علــى تقــدمي املستشــارين     االس

  ؛والدعم التقين إىل األمم املتحدة ملساعدا على القيام ذا الدور

عمـــال اإلرهابيــة يف العـــراق،  ويــدين بأشــد هلجـــة ممكنــة، األ     
ــيت ــا بتعط   ال ـــسمح هل ــي أن ي ــل التحــول السياســي واالقتصــادي   ال ينبغ ي

  ؛العراق  يف

الـــيت متثلـــها البلـــدان ويشـــدد الـــس علـــى األمهيـــة املســـتمرة   
ــة السياســية، ويف      ــم العملي ــة يف دع ــات اإلقليمي ــراق واملنظم اــاورة للع
التعاون مـع السـلطات العراقيـة علـى ضـبط عمليـة عبـور حـدود العـراق          
وكذلك تقدمي الدعم إىل الشعب العراقي فيما يبذله مـن جهـود لتحقيـق    

  األمن واالزدهار.
  

، ٥١٦١اجللســــــة  الــــــيت دارت يف  داوالت املــــــ   

  ٢٠٠٥بريل أنيسان/ ١١املعقودة يف 

ــة اجليف    ــودة يف ٥١٦١لســـــ ــان/ ١١، املعقـــــ  نيســـــ
ــلأ ــر   ٢٠٠٥ بري ــه تقري ، أدرج جملــس األمــن يف جــدول أعمال

ــؤرخ    ــام املـ ــني العـ ــارس  ٧األمـ . واســـتمع )٧٠(٢٠٠٥آذار/مـ
قـدمهما املمثـل اخلـاص لألمـني     إعالميـتني  الس إىل إحـاطتني  

يات املتحدة، متكلمـا باسـم القـوة    العام يف العراق، وممثل الوال
. وأدىل ممثـــــــل العـــــــراق ببيـــــــان )٧١(املتعـــــــددة اجلنســـــــيات

  اجللسة.    خالل

ماليــني   ٨,٨وأشــار األمــني العــام يف تقريــره إىل أن      
مليـون   ١٤عراقي من جمموع الناخبني البالغ عددهم أكثر من 

نســــمة شــــاركوا يف االنتخابــــات الوطنيــــة الــــيت أجريــــت يف 
زال األمن أحد الشـواغل   . وما٢٠٠٥/يناير كانون الثاين ٣٠

__________ 

  )٧٠(  S/2005/141  وCorr.1    ٣٠، التقرير الثالث مقـدم عمـال بـالفقرة 
  ).٢٠٠٤( ١٥٤٦من القرار 

مــن القــرار  ٢٥مقدمــة عمــال بــالفقرة  اإلعالميــة ةهــذه اإلحاطــ  )٧١(  
٢٠٠٣( ١٥١١.(  
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الرئيســية يف العــراق، حيــث يقــع عــدد كــبري مــن اخلســائر يف     
 صفوف قوات األمن العراقيـة. وقـد مـددت احلكومـة العراقيـة     

التــدابري اخلاصـة، مبــا يف ذلــك حظـر التجــول يف بعــض    سـريان 
ــية       ــب السياسـ ــق إزاء العواقـ ــن القلـ ــرب عـ ــد. وأعـ ــاء البلـ أحنـ

احملتملة من تصعيد احلالة يف األنبار، بعد قيام القـوة  واإلنسانية 
املتعــددة اجلنســـيات وقــوات األمـــن العراقيــة بـــإطالق عمليـــة    

  واسعة النطاق ملكافحة التمرد.  

ــة يف       ــة االنتقالي ــل اخلــاص أن عقــد اجلمعي وذكــر املمث
آذار/مارس، وانتخاب الرئيس اجلديد ونائيب الـرئيس يعـد    ١٦

ــهادة أخـــرى علـــى تقـــدم     العـــراق حنـــو حتقيـــق مســـتقبل    شـ
دميقراطي. وعلـى الـرغم مـن قلـة مشـاركة النـاخبني يف بعـض        

الـيت  فيهـا األحـزاب   املناطق، فإن مجيع األحزاب الرئيسـية، مبـا   
مل تشارك يف االنتخابات، قد شاركت يف املفاوضـات املكثفـة   
لتشكيل احلكومة ويف عملية وضع الدستور. وقـال إن صـياغة   

، للـم الشـمل  احت فرصـة تارخييـة للعـراقيني    الدستور الوطين أت
مزيد مـن احلـوار   مثن تقاعس األطراف املعنية عن مواصلة ن إو

لتوصـل إىل  سيكون أكرب من التنـازالت الضـرورية ل  واملصاحلة 
توافــق وطــين يف اآلراء مــن خــالل الوســائل الســلمية. ورحــب 

أو فــرض ــج مــذهيب اتبــاع عــدم بتأكيــدات القــادة البــارزين 
مصـلحة فيهــا،   هلـم كلـهم   لعــراقينيعلـى قضـايا ل  األغلبيـة  آراء 

  املتعلقة بطبيعة وطابع الدولة العراقية.   القضايافيها   مبا

ــا أكـــد   ــة   املمثـــل اخلـــاص كمـ علـــى أن وجـــود عمليـ
سياســـية ذات مصـــداقية يتـــيح أفضـــل االحتمـــاالت لتحســـني 
احلالة األمنية. وشدد على أن حالة حقوق اإلنسـان يف العـراق   

ت تستدعي اهتماما وثيقا يف بعض املناطق، مبا يف ذلـك  ما زال
حمرومني مـن احلمايـة   املدنيون الفلوجة، حيث ما زال السكان 

ــا  ــيت يوفره ــم ال ــي معاجلــة     هل ــدويل. وينبغ ــانون اإلنســاين ال الق
ــارير مســألة ال ــرد باســتمرار  تق ــيت ت ــات  ال حتجــاز االعــن عملي

ــألة و ــبة مسـ ــات مناسـ ــدم وجـــود ترتيبـ ــاذ عـ ــراا الختـ ءات إلجـ

القانونية الواجبة. وشدد على أن جملس األمن تقع علـى عاتقـه   
مسؤولية خاصة تتمثـل يف ضـمان تطبيـع عالقـات العـراق مـع       

  .  )٧٢(املنطقة واتمع الدويل على وجه السرعة

وأفــــادت ممثلــــة الواليــــات املتحــــدة بــــأن حــــوايل         
ــوم      ١٣٠ ٠٠٠ ــوا يف يـ ــراقيني عملـ ــن العـ ــوظفي األمـ ــن مـ مـ

ــأم  ــات لتـ ــراع.    ٥ ٢٠٠ني االنتخابـ ــز االقتـ ــن مراكـ ــز مـ مركـ
وواصــلت ســفارة الواليــات املتحــدة وقيــادة القــوة املتعــددة       
اجلنسيات املشاركة، بناء على دعـوة مـن حكومـة العـراق، يف     
اللجنــة الوزاريــة العراقيــة املعنيــة بــاألمن الــوطين، الــيت حــددت  
ــة، متشــيا مــع      ــة العراقي إطــارا واســع النطــاق للسياســات األمني

). وحثت األمم املتحدة على أن تقـوم  ٢٠٠٤( ١٥٤٦ القرار
ــال التحضــــريية ــــدف االضــــطالع بــــدور رئيســــي    باألعمــ

تشــــجيع احلــــوار الــــوطين وبنــــاء توافــــق يف اآلراء بشــــأن   يف
  الدستور.    صياغة

ــرار      ــيا مـــــــع القـــــ ــا بأنـــــــه، متشـــــ وأفـــــــادت أيضـــــ
)، فقــد تــوىل كيــان قــائم بذاتــه حتــت القيــادة  ٢٠٠٤( ١٥٤٦

تعـددة اجلنسـيات مهمـة تـوفري األمـن لوجـود       املوحدة للقـوة امل 
العــراق. وســلطت الضــوء أيضــا علــى أمهيــة   األمــم املتحــدة يف

  .  )٧٣(العراقي  املشاركة الواسعة النطاق يف صياغة الدستور

ــة       ــذكرى الســنوية الثاني ــل العــراق إىل أن ال وأشــار ممث
لسقوط النظام السـابق قـد حلـت منـذ قليـل، مشـرية إىل ايـة        

املعانـاة النامجـة عـن النظـام الـذي متسـك بالسـلطة        سنوات من 
ســنة ضــد إرادة الشــعب العراقــي. وستشــرع   ٣٥علــى مــدى 

ــراق يف القريــب العاجــل يف       ــة االنتقاليــة املقبلــة يف الع احلكوم
ــاء     ــتكمال بنـ ــدائم، واسـ ــتور الـ ــروع الدسـ ــداد مشـ ــة إعـ عمليـ

__________ 

  )٧٢(  S/PV.5161 ، ٦-٢الصفحات.  

  .٨-٦الصفحات املرجع نفسه،   )٧٣(  
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املؤسســـات الشـــرعية يف الدولـــة. وأشـــار إىل أن العديـــد مـــن  
ــدان ا ــة النظــام     البل ــرار إزال ــيت أعربــت عــن حتفظــات بشــأن ق ل

ــد ارتفعــت إىل مســتوى التحــدي     ــالقوة العســكرية ق الســابق ب
  املتمثل يف مساعدة العراق يف جهوده إلعادة البناء.  

ــويني بالنســبة لتقــدم       وســلط الضــوء علــى عــاملني حي
ــدويل،     ــدعم القــوي مــن اتمــع ال ــام. أوال، ال العــراق إىل األم

يــــد الــــس النظــــر يف قراراتــــه املتخــــذة قبــــل  وثانيــــا، أن يع
بشأن العراق، بتفكيك اهلياكل القانونيـة   ٢٠٠٣نيسان/أبريل 

بنيت على تلك القرارات  والبريوقراطية واهلياكل األخرى اليت
  .  )٧٤(واليت مل تعد مناسبة للظرف اجلديد

  
  احلالة فيما يتعلق بالعراق  -باء 

  األوليةاإلجراءات   

، ٥١٨٩دارت يف اجللســــــة   الــــــيت  داوالتاملــــــ   

ويف اجللســــة  ٢٠٠٥أيار/مـــايو   ٣١املعقـــودة يف  

  ٢٠٠٥حزيران/يونيه  ١٦، املعقودة يف ٥٢٠٤

ــة اجليف    ــودة يف ٥١٨٩لســـــــ ــار/ ٣١، املعقـــــــ  أيـــــــ

جـــدول أعمالـــه، دون  جملـــس األمـــن يفأدرج ، ٢٠٠٥ مـــايو
ووجـه  “. بـالعراق فيمـا يتعلـق   احلالـة  ”البند املعنـون  اعتراض، 

ــني ــرئيس (الصـــ ــة  الـــ ــالة املؤرخـــ ــاه الـــــس إىل الرســـ ) انتبـــ
ــايو  ٢٤ ــل ــا       ٢٠٠٥أيار/م ــراق، حيي ــن ممثــل الع ــة م املوجه

ــة العــراق موجهــة إىل رئــيس جملــس     رســالة مــن وزيــر خارجي
األمـن، يطلـب فيهـا متديـد واليـة القـوة املتعـددة اجلنسـيات يف         

. ويف هذه اجللسة، قدمت ممثلـة الواليـات املتحـدة،    )٧٥(العراق
__________ 

  .١١-٩الصفحات املرجع نفسه،   )٧٤(  

  )٧٥(  S/2005/337.  

إعالميـــــة إىل ة املتعـــــددة اجلنســـــيات، إحاطـــــة باســـــم القـــــو
  ، وأدىل وزير خارجية العراق ببيان.)٧٦(الس

وأشــارت ممثلــة الواليــات املتحــدة األمريكيــة إىل أن       
ــرار     ــق يف القـ ــد وافـ ــان قـ ــس كـ ــى ٢٠٠٤( ١٥٤٦الـ ) علـ

استعراض والية القوة املتعددة اجلنسيات، إما بنـاء علـى طلـب    
ــول    ــراق، أو حبلـ ــة العـ ــه  ٨حكومـ أن و، ٢٠٠٥حزيران/يونيـ

أيار/مــايو،   ٢٤وزيــر خارجيــة العــراق، يف رســالته املؤرخــة     
تلـــك الواليـــة. وتواجـــه أن يـــأذن بتمديـــد طلـــب إىل الـــس 

ــة    ــة أمنيـ ــدة حالـ ــة اجلديـ ــة العراقيـ ــعبة احلكومـ ــراق. صـ يف العـ
وبالرغم من اهلجمـات الكـبرية علـى املـواطنني العـراقيني، فقـد       

 مساعدة القـوة املتعـددة اجلنسـيات،    تزايدت رغبة العراقيني يف
وواصـلوا أيضــا التطـوع يف القــوات العراقيـة. وأشــارت إىل أن    
العراقيني يرغبون يف الـدفاع عـن أنفسـهم، وأن القـوة املتعـددة      
اجلنســيات حتــرز تقــدما يف هــدفها املتمثــل يف مســاعدة قــوات   
ــذات.        ــى ال ــاد عل ــدما حنــو االعتم ــة يف املضــي ق ــن العراقي األم

أيضــا إن األمــم املتحــدة ينبغــي أن تقــوم بــدور قيــادي  وقالــت 
وحيوي يف تقدمي مسـاعدة قيمـة مـن أجـل االنتقـال السياسـي       
يف العراق، وحثت األمـم املتحـدة علـى نشـر اخلـرباء الالزمـني       
يف أقــرب وقــت ممكــن لتحقيــق هــذه الغايــة. وذكــرت كــذلك 
بأنــه ال ميكـــن وضــع جـــدول زمـــين حمــدد النســـحاب القـــوة    

جلنســيات، متشــيا مــع الطلــب العراقــي. وأي قــرار      املتعــددة ا
بشــأن حجــم القــوة، ســوف يـــتخذ بنــاء علــى األحــداث علــى 
أرض الواقــع. وقالــت أيضــا إن درجــة رضــاء الشــعب العراقــي 
عن الطريقة اليت تناولت اجلمعية الوطنيـة االنتقاليـة ـا العمليـة     

__________ 

مــن القــرار  ٢٥مقدمــة عمــال بــالفقرة  اإلعالميــة هــذه اإلحاطــة  )٧٦(  
٢٠٠٣( ١٥١١.(  



٢٠٠٧-٢٠٠٤مرجع ممارسات جملس األمن،  
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الدســتورية وعملــت علــى إشــراك مجيــع العــراقيني ســتكون هلــا 
  .  )٧٧(املستقبل  ية واضحة بالنسبة إىل آفاقأمه

وزير خارجية العراق إنه أثناء تشـكيل احلكومـة    قالو  
االنتقالية للعـراق، جـرى التواصـل مـع مجيـع اتمعـات احملليـة        
من أجل تشكيل حكومة وحدة وطنية شاملة وممثلة للجميـع.  
ــاطعوا      ــذين قـ ــك الـ ــع أولئـ ــا مـ ــلطة أيضـ ــم السـ ــرى تقاسـ وجـ

الثاين/ينـاير أو مل حيـرزوا نتـائج جيـدة فيهـا.       انتخابات كـانون 
ومع ذلك، فقد حتققت إجنازات سياسية بتكلفة كبرية حتملـها  
ــددة      ــوة املتعـ ــة والقـ ــن العراقيـ ــوات األمـ ــي وقـ ــعب العراقـ الشـ
اجلنســـيات. وأقـــر الـــوزير بـــأن العـــراق مـــا زال يواجـــه محلـــة 
تدمرييــة مــن اإلرهــاب والعنــف، ــدف إىل تعطيــل العمليــة       

ــه      السياســ ــاء قوات ــة إىل بن ــود الرامي ــن اجله ــرغم م ــى ال ية. وعل
سؤولية احلفاظ علـى  ال يستطيع النهوض مباألمنية، فإن العراق 

زال البلــد يف حاجــة إىل القــوة املتعــددة  القــانون والنظــام، ومــا
اجلنسيات من أجل مواصلة تقدمي اخلدمات األساسـية. وكـرر   

  القوة. يةتأكيد الطلب الرمسي من حكومته باستمرار وال

وذكر الوزير أن حكومـة العـراق قـد حثـت مـرة بعـد         
أخرى كال من البلـدان اـاورة هلـا علـى االمتثـال اللتزامامـا       

ــرار   ــور اإلرهــابيني إىل   ٢٠٠٤( ١٥٤٦مبوجــب الق ــع عب ) مبن
العراق ومنـه ومنـع وصـول األسـلحة إىل اإلرهـابيني. وأعـرب       

إىل عمــل عـن أســفه ألن الــبعض رفـض أن تتــرجم التأكيــدات   
ملموس. وذكر كذلك أن اجلمهورية العربيـة السـورية أفـادت    

شـخص مـن املقـاتلني     ١ ٠٠٠يف اآلونـة األخـرية بأـا منعـت     
األجانــب مــن دخــول العــراق. ورحــب ــذا اإلجــراء، ولكنــه  

العبـور   نقـاط أشار إىل أن اجلمهورية العربية السورية هي أحد 
قايا النظـام السـابق.   الرئيسية لإلرهابيني األجانب، فضال عن ب

وحث اجلمهورية العربية السورية على القيام باملزيد مـن أجـل   
__________ 

  )٧٧(  S/PV.5189 ، ٤-٢الصفحات.  

إىل العـراق. وشـدد علـى     ودخوهلم منع حترك العناصر املتطرفة
أن والية احلكومة االنتقالية اجلديدة املنصوص عليها يف القـرار  

ــد     ٢٠٠٤( ١٥٤٦ ــم جديـ ــتور دائـ ــياغة دسـ ــل يف صـ )، تتمثـ
يخضع ذلك الدسـتور السـتفتاء   آب/أغسطس. وس ١٥حبلول 

املثـل العليـا   . وسيكرس ٢٠٠٥وطين يف تشرين األول/أكتوبر 
: أي التعدديــة واالحتاديــة واحلقــوق ألي شــعب حــر يف ميثاقــه

ــة، وسيشــمل      ــات املدني ــوق اإلنســان واحلري ــة وحق الدميقراطي
، ويؤكــد مــن جديــد الســالمة  الوطنيــة التنــوع داخــل الوحــدة
  ته واستقالله.  اإلقليمية للعراق وسياد

ــال الــوزير إن         ــدور األمــم املتحــدة، ق ــق ب ــا يتعل وفيم
املنظمة هلا سجل من اخلربة اليت ميكن أن تستخدمها يف تقـدمي  
املشــورة إىل جلنــة الصـــياغة، الــيت كانــت قـــد بــدأت عملـــها      
بالفعــل. وحــث األمــم املتحــدة علــى تعــيني مستشــار لشــؤون   

ــال التحضــري    ــم األعم ــات ملواصــلة دع ــات االنتخاب ية لالنتخاب
العامــة املقــرر إجراؤهــا يف كــانون األول/ديســمرب. ويف ســياق  
منفصل، اقترح متديد والية الس الـدويل للمشـورة واملراقبـة،    
الــيت اقتــرب موعــد استعراضــها، وذلــك حــىت ايــة العمليــة        

  .  )٧٨(السياسية يف العراق

 حزيـــــران/ ١٦، املعقـــــودة يف ٥٢٠٤لســـــة اجلويف   

ــه ــس، أدر٢٠٠٥ يوني ــن ج جمل ــر    األم ــه تقري يف جــدول أعمال
، بشــأن بعثــة   ٢٠٠٥حزيران/يونيــه  ٧األمــني العــام املــؤرخ   

. واسـتمع الـس   )٧٩(األمم املتحدة لتقدمي املساعدة إىل العراق
مـــن األمـــني العـــام املســـاعد للشـــؤون       إعالميـــة  إىل إحاطـــة

  السياسية. وأدىل ممثل العراق ببيان عقب اإلحاطة.  
__________ 

  .٨-٤ الصفحاتاملرجع نفسه،   )٧٨(  

  )٧٩(  S/2005/373مـن القـرار    ٣٠قرير الرابع مقدم عمـال بـالفقرة   ، الت
٢٠٠٤( ١٥٤٦.(  



النظر يف املسائل املندرجة ضمن نطاق مسؤولية جملس  -ن الفصل الثام
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لعام يف تقريـره إىل أن اجلمعيـة الوطنيـة    وأشار األمني ا  
االنتقالية انتخبت احلكومـة االنتقاليـة للعـراق بعـد فتـرة طويلـة       
من املفاوضات بني خمتلـف الفصـائل السياسـية واإلثنيـة. ومـن      
املتوقــع أن تعمــل احلكومــة االنتقاليــة يف إطــار دســتور دائــم       

كـانون   ٣١جديد يؤدي إىل حكومة منتخبة دسـتوريا حبلـول   
. وقال إن اجلمعية الوطنية االنتقالية قـد  ٢٠٠٥ألول/ديسمرب ا

ــروع      ــا أن مشـ ــتور، كمـ ــياغة الدسـ ــة لصـ ــا جلنـ ــأت أيضـ أنشـ
ــول      ــة حبلــــ ــيغته النهائيــــ ــع يف صــــ ــذي وضــــ ــتور الــــ الدســــ

ــول      ١٥ ــتفتاء حبلـــ ــى االســـ ــيعرض علـــ ــطس، ســـ آب/أغســـ
  .  ٢٠٠٥تشرين األول/أكتوبر   ١٥

وقــد حــدثت هــذه التطــورات يف بيئــة أمنيــة مل تشــهد   
المات على التحسن، مع حدوث زيادة كبرية يف اهلجمـات  ع

ضد املدنيني العراقيني، فضال عن قوات األمن والقـوة املتعـددة   
ــوة املتعــددة اجلنســيات وقــوات        اجلنســيات. وقــد كثفــت الق
األمــن العراقيــة محالــا ملكافحــة التمــرد، ووردت تقــارير عــن  

لحريـات  ارتفاع عدد اإلصابات وادعاءات بوقوع انتهاكات ل
  املدنية وحقوق اإلنسان من جانب مجيع األطراف.  

وقال األمني العام املساعد يف إحاطته إن الكثريين مـن    
داخل العراق وخارجه يرون أن عمليـة االنتقـال السياسـي قـد     
دخلت مرحلة حامسة يف عمليـة املصـاحلة الوطنيـة. وقـد بينـت      

صـاحلة الوطنيـة   خربة األمم املتحـدة يف مجيـع أحنـاء العـامل أن امل    
أكثـــر جناحـــا عنـــدما تســـمح  تكـــون والعمليـــات الدميقراطيـــة 

األغلبية لألقليات باملمارسة التامة حلقوقها السياسية وتتـيح هلـا   
فرصة املشاركة يف احلكـم وإعـادة البنـاء. وشـدد األمـني العـام       
املساعد أيضا على أن أوجه التقدم احملـرز يف العمليـة السياسـية    

ستكمل بــإجراء حتســينات ملموســة يف إعــادة  حتتــاج إىل أن تـــ
البنــاء والتنميــة واــاالت اإلنســانية. وقــال إن األمــم املتحــدة، 
من خالل ترتيبـات ابتكاريـة مـع الشـركاء املنفـذين العـراقيني،       

وبناء على األولويات العراقية، تواصل تقدمي املساعدة يف تلـك  
  ااالت داخل العراق.

منيـة يف العـراق، ألقـى مسـاعد     وفيما يتعلق باحلالـة األ   
األمني العام الضوء على القلق بوجـه خـاص مـن تزايـد املنطـق      
الطائفي الذي يبدو أنه حيفز كثريا مـن العنـف، ممـا يـنجم عنـه      
تعـــرض املـــدنيني العـــراقيني األبريـــاء لوطـــأة اســـتخدام القـــوة.  
وشدد على أنـه يـتعني علـى مجيـع األطـراف االحتـرام الكامـل        

ــا  ــل     اللتزاما ــة تقلي ــدويل وكفال ــانون اإلنســاين ال مبوجــب الق
استخدام القوة إىل أدىن حد، مـن أجـل تفـادي وقـوع ضـحايا      

  من املدنيني.  

وقــال أيضــا إن بعثــة األمــم املتحــدة قــد برهنــت فعــال    
على أنه ميكن حتقيق الفعالية بقدرة حمدودة على أرض الواقـع،  

يـتعني ختفيفـه   ولكن استعداد األمـم املتحـدة للوفـاء بالتوقعـات     
عــن طريــق إجــراء تقيــيم واقعــي للظــروف األمنيــة والتشــغيلية   

  .  )٨٠(السائدة

وقال ممثل العراق إن حكومته تدرك متامـا احلاجـة إىل     
أن تصبح عملية صياغة الدستور مفتوحة جلميع فئـات اتمـع   
العراقــي. وأكــد للمجلــس أن احلكومــة العراقيــة تشــعر بــالقلق  

إلنســـان يف العـــراق، وأـــا ملتزمـــة أيضـــا إزاء حالـــة حقـــوق ا
ــد    ــينها. فبعـ ــلة حتسـ ــة،     ٣٥مبواصـ ــية مطلقـ ــن وحشـ ــا مـ عامـ

ستحتاج مؤسسات الدولـة إىل بعـض اجلهـد مـن أجـل التعـود       
علـــى احتـــرام حقـــوق اإلنســـان األساســـية، ولكـــن احلكومـــة  

زالت مصممة علـى حتقيـق هـذا اهلـدف، وهـو هـدف بـالغ         ما
  احليوية بالنسبة إىل االنتقال.  

ــ   ــة    وذكَّ ــيت جلن ــاعتزام الــس إعــادة النظــر يف والي ـر ب
األمــــم املتحــــدة للرصــــد والتحقــــق والتفتــــيش (األمنوفيــــك)  

__________ 

  )٨٠(  S/PV.5204 ، ٥-٢الصفحات.  
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والوكالة الدولية للطاقة الذرية، على النحو املنصـوص عليـه يف   
). وذكر أن مناقشة كل مـن الـواليتني   ٢٠٠٤( ١٥٤٦القرار 

ت ينبغي أن تسترشد باالعتبار اجلـوهري وهـو أن العـراق ليسـ    
لديـــه رغبـــة يف امـــتالك أو تصـــنيع أو ختـــزين أســـلحة الـــدمار  
الشامل. وبينما يواصـل العـراق إعـادة إدمـاج نفسـه يف النظـام       
ــيت      ــة ال العــاملي، مبــا يف ذلــك مــن خــالل قبــول القواعــد الدولي

معاملتــه تم تــاألســلحة، فإنــه يتوقــع أن تلــك منظومــات حتكــم 
  .  )٨١(األخرى الدول األعضاءاليت تعامل ا طريقة بنفس ال

  
إىل األمـني  جملس األمـن   وجهة من رئيساملرسالة ال  

ــام يف  ــة العــــــــ ــودة يف  ،٥٢١٤اجللســــــــ املعقــــــــ

    ٢٠٠٥حزيران/يونيه   ٢٤

ــة جملــــــس األمــــــن     ، املعقــــــودة يف ٥٢١٤يف جلســــ
، وجـــه الـــرئيس (فرنســـا) انتبـــاه    ٢٠٠٥حزيران/يونيـــه  ٢٤

ــة   ــالة املؤرخـــ ــه  ٢٠الـــــس إىل الرســـ  ٢٠٠٥حزيران/يونيـــ
، املتعلقـة  )٨٢(هة من األمني العـام إىل رئـيس جملـس األمـن    املوج

ــرار    ــب القـ ــأ مبوجـ ــمان املنشـ ــاب الضـ ) ١٩٩٩( ١٢٨٤حبسـ
مبلـغ وقـدره   والقرارات ذات الصلة، واليت اقتـرح فيهـا حتويـل    

إىل صــندوق ا مــن حســاب الضــمان  دوالر ٢٢٠ ٢٥٦ ٦٩٧
وأن ختصـم منـه املبـالغ املسـتحقة علـى حكومـة       تنمية العـراق،  

لتغطية اشـتراكاا يف امليزانيـة العاديـة واألنصـبة املقـررة       العراق
عليهــا يف إطــار أنشــطة املنظمــة يف حفــظ الســالم، وأنشــطة       
احملـاكم. مث عــرض الـرئيس مشــروع رد علـى الرســالة، ووافــق    
الس فيه على االقتـراح. ووافـق أعضـاء الـس علـى إرسـال       

  .  )٨٣(الرسالة
  

__________ 

  .٧-٥الصفحات املرجع نفسه،   )٨١(  

  )٨٢(  S/2005/406.  

  )٨٣(  S/2005/407.  

جملــــس  ) الــــذي اختــــذه٢٠٠٥( ١٦١٩القــــرار   

املعقــــــــــودة يف  ،٥٢٤٧األمــــــــــن يف جلســــــــــته 

  ٢٠٠٥آب/أغسطس   ١١

ــة جملــــــس األمــــــن     ، املعقــــــودة يف ٥٢٤٧يف جلســــ
ــطس  ١١ ــاه   ٢٠٠٥آب/أغسـ ــان) انتبـ ــرئيس (اليابـ ــه الـ ، وجـ

الـيت  ، )٨٤(٢٠٠٥آب/أغسـطس   ٣الس إىل الرسالة املؤرخة 
 أوصــى األمــني العــام فيهــا بتمديــد واليــة بعثــة األمــم املتحــدة   

) ٢٠٠٤، (١٥٤٦العــراق، وفقــا للقــرار إىل ســاعدة ملا لتقــدمي
شهرا. وكان األمني العام حاضرا أثنـاء   ١٢لفترة أخرى مدا 

؛ )٨٥(اجللســة. ووجــه الــرئيس االنتبــاه أيضــا إىل مشــروع قــرار  
)، وقــرر ٢٠٠٥( ١٦١٩اعتمــاده باإلمجــاع بوصــفه القــرار  مت

الـــس مبوجبـــه متديـــد واليـــة البعثـــة لفتـــرة أخـــرى مـــدا        
ــة    ١٢ ــة البعثـ ــتعراض واليـ ــه اسـ ــن اعتزامـ ــرب عـ شـــهرا، وأعـ
حكومــة إذا مــا طلبــت ، املوعــد شــهرا أو قبــل ذلــك ١٢ بعــد

  ذلك. العراق
  

املعقـودة   ٥٢٥٦اجللسة اليت دارت يف  داوالتامل  

  ٢٠٠٥أيلول/سبتمرب  ٧يف 

ــة اجليف    ــودة يف ٥٢٥٦لســـــــ ــول/ ٧، املعقـــــــ  أيلـــــــ

 ميـــةإعال إىل إحاطـــةجملـــس األمـــن ، اســـتمع ٢٠٠٥ ســـبتمرب
قدمها رئيس جلنة التحقيـق املسـتقلة يف برنـامج األمـم املتحـدة      

. وأدىل األمــني العــام، ومجيــع أعضــاء  )٨٦(للــنفط مقابــل الغــذاء
  .  اجللسةالس، وممثل العراق ببيانات أثناء 

__________ 

  )٨٤(  S/2005/509.  

  )٨٥(  S/2005/515.  

)، الـذي رحـب   ٢٠٠٤( ١٥٣٨أجري التحقيق عمـال بـالقرار     )٨٦(  
  مببادرة من األمني العام.الس فيه بتعيني فريق التحقيق 
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ــائج      ــة بعـــض النتـ ــيس اللجنـ ــه، عـــرض رئـ ويف إحاطتـ
الرئيســـية الـــيت توصـــل إليهـــا التحقيـــق. وأشـــار إىل أن مهمـــة  

ــة ال ــت لجن ــاء يف اإلدارة أو ســوء يف   متثل يف البحــث عــن أخط
اإلدارة يف برنامج النفط مقابل الغذاء، وعن أدلة علـى الفسـاد   
يف إطار األمم املتحدة أو مـن جانـب املقـاولني. وقـد وجـدت      

بكثري من التفصـيل   ما، لألسف، ووثقتهاالثنني كليهمااللجنة 
يـــتعني تقاســـم . وأصـــدرتهيف التقريـــر الواســـع النطـــاق الـــذي 

املسؤولية عن اإلخفاقات على نطـاق واسـع، بـدءا مـن الـدول      
األعضاء وجملس األمن ذاته. وذكـر أن هـذا الربنـامج قـد تـرك      
ــه        ــت لدي ــذي كان ــراق، ال ــد الع ــادرة يف ي ــن املب ــدرا كــبريا م ق
وســـائل للتالعـــب يف الربنـــامج لتحقيـــق أغراضـــه اخلاصـــة.      

القــدرة علــى وتفاقمــت هــذه الصــعوبة األساســية بفعــل عــدم   
التحديد الواضح للمسـؤوليات اإلداريـة املعقـدة املشـتركة بـني      

) ١٩٩٠( ٦٦١جلنـــة جملـــس األمـــن املنشـــأة مبوجـــب القـــرار 
ــية.    ــتمرار اخلالفــــات السياســ ــة، وبفعــــل اســ ــة العامــ واألمانــ

الضـعف هـذه بفعـل السـلوك غـري األخالقـي       وتفاقمت مواطن 
كتـب برنـامج   رئيسية يف أعلى مستوى يف ممواقع والفاسد يف 

وجـــود مراجعـــة فعالـــة  املشـــتريات، وعـــدمالعـــراق ويف إدارة 
  ضوابط إدارية فعالة.   وأللحسابات 

ــل  التمويــلووشــدد علــى أن ضــعف التخطــيط،     القلي
ــدا ــانوين ، وعـــدم وجـــود وضـــع جـ ــتقل  قـ ــا مسـ ــة حقـ ملراجعـ

احلســابات، والعــدد القليــل جــدا مــن املــوظفني الفنــيني كانــت 
هــذه العمليــة. ويبــدو أن التعــاون مجيعهــا خصــائص تتســم ــا 

جــوهر الوثيـق بــني خمتلـف أجهــزة األمـم املتحــدة تعـارض مــع     
ــل واإلدارة  الوكــاالت عمــل  ــة التموي ــي  الذاتي واإلشــراف. فف

برنـــامج معقـــد حيتـــاج إىل متويـــل مشـــترك ويســـعى إىل قصـــد 
  التعاون الكامل.  ال جيوز السماح إال بمشترك، 

بتكليـف  ها خـرباء  وأكد الرئيس أيضا أن دراسة أجرا  
تفادي اخلطـر الواضـح    جنح يف أكدت أن الربنامج ،اللجنةمن 

واملاثــل وهــو ســوء التغذيــة وزيــادة ايــار اخلــدمات الطبيــة يف  
العــراق، باإلضــافة إىل الــدعم الــذي قدمــه الربنــامج مــن أجــل   
اإلبقاء علـى اجلـزاءات األساسـية املفروضـة علـى العـراق. ويف       

 ن مــدير عمليــات جديــدعــيلجنــة أن ياســتنتاجاا، اقترحــت ال
ــع ــة وســلطة   يتمت ــويل ا بوالي ــد شــددت  حمــددتني لت إلدارة. وق

التحقيـــق علـــى احلاجـــة إىل الـــيت توصـــل إليهـــا ســـتنتاجات اال
لتحقيقـات. وقـال إن   قوية ومستقلة ومهام ل حسابات مراجعة

املشــاكل املــذكورة يف التقريــر تعــد عقضــايا مــن أعــراض  ضــاًر
، وليسـت أمـرا ميكــن إصـالحه بتغــيريات    اجلــذورعامـة عميقـة   

. فهــذه املشــاكل نشــأت يف منظمــة وضــع معزولــة هنــا وهنــاك
، أقـل تعقيـدا  تصميمها قبل أكثر من ستني عاما من أجل زمن 

ــيت تصــاحب       ــدة ال ــغيلية الكــبرية واملعق ودون التحــديات التش
 أي مســــؤولياا السياســــية والدبلوماســــية. وشــــدد علــــى أن

 -وينبغـــي أن حيمـــل  - معـــه املتحـــدة حيمـــل ألمـــملبرنـــامج 
إحساسا قويا بالشرعية الدولية، الـيت ال تناظرهـا دولـة واحـدة     

يتطلب مـا هـو   أو جمموعة من الدول. ومع ذلك، فإن النجاح 
الشرعية. وأشار إىل أن الدعم يعتمد يف النهايـة علـى   أكثر من 

ج للطعن بسـبب مشـاكل برنـام    اتعرضتاللتني املصداقية والثقة 
األمـــم أُضـــعفت الـــنفط مقابـــل الغـــذاء. وإىل حـــد مـــا، فقـــد  

فــإن هنــاك حاجــة ماســة إىل اإلصــالح. ويف    ،املتحــدة. وهلــذا
  .  )٨٧(اخلتام، حث الس واجلمعية العامة على اختاذ إجراءات

وأشــار األمــني العــام إىل أن التحقيــق قــد أجــري بنــاء     
ال مـن  على مبادرته، وبدعم من الس. وأضاف أن عـددا قلـي  

املنظمات األخرى كانت ستتيح نفسها للتدقيق املسـتقل علـى   
أكمــل وجــه مثلمــا فعلــت األمــم املتحــدة، وأن احلقيقــة كمــا    
جرى الكشف عنها، يف الواقع، يف التقارير املتعاقبة للتحقيـق،  

__________ 

  )٨٧(  S/PV.5256 ، ٤-٢الصفحات.  
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مؤملة. وقال إنه لـيس لديـه أي شـك يف أن األمـم املتحـدة مـع       
  ذلك ستستفيد من االستنتاجات.  

األمــني العــام إنــه يقبــل املســؤولية الكاملــة عــن    وقــال  
إخفاقاته، وأعرب عن أسفه إزاء عدم بـذل العنايـة الواجبـة يف    
ــوء التصـــرف. ويف الوقـــت    ــزاعم سـ متابعـــة التحقيقـــات يف مـ
نفســـه، أعـــرب عـــن ارتياحـــه ألن التقريـــر قـــد خلـــص إىل أن 
برنامج النفط مقابل الغـذاء قـد جنـح يف اسـتعادة وصـون احلـد       

مــن معــايري التغذيــة والصــحة يف العــراق، مــع القيــام يف    األدىن
ــع      ــة ملن ــى مواصــلة اجلهــود الدولي الوقــت نفســه باملســاعدة عل
صدام حسني من احلصول على أسلحة الدمار الشـامل. وأهـم   
استنتاج خلـص إليـه التقريـر هـو توصـل اللجنـة إىل أن اإلدارة       

م العامــة للربنــامج اتســمت بضــعف املمارســات اإلداريــة وعــد 
كفاية الرقابة ومراجعة احلسـابات. وهنـا أيضـا، قـال، بوصـفه      
املسؤول اإلداري األول، جيب عليه أن يتحمـل املسـؤولية عـن    
جوانــب الفشــل الــيت كُـــشف عنــها، ســواء يف تنفيــذ الربنــامج  

يف أداء األمانة العامة بشكل أعم. وذكر األمني العـام أيضـا    أو
ــد  إىل أن العديــد مــن املشــاكل متأصــلة يف   عــدم وضــوح حتدي

األدوار واملسؤوليات فيما بني الس واللجنة املنشـأة مبوجـب   
) واألمانـــة العامـــة، وال ســـيما يف قـــرار ١٩٩٠( ٦٦١القـــرار 

الس اإلبقاء على عناصر جوهرية للرقابـة التشـغيلية يف إطـار    
مبوجـــب يعملـــون ؤلفـــة مـــن دبلوماســـيني وطنـــيني املاللجنـــة، 

  ري صادرة من حكومام.  تعليمات مسيسة إىل حد كب

وقال إن النتائج أكـدت األمهيـة احليويـة لإلصـالحات       
اإلدارية املقترحة، وأنه قد شرع بالفعل يف إصالحات جديـدة  
ــام     يف اــاالت الــيت يتمتــع فيهــا بســلطة تقديريــة تتــيح لــه القي
ــاءلة والشــفافية،      ــة واملس ــز اإلدارة والرقاب ــدف تعزي  ،ــذلك ب

األخالقيات. ولكنـه أكـد علـى أن هنـاك     وضمان أعلى معايري 
العديد من القرارات الرئيسية الـيت ال ميكـن أن تتخـذها سـوى     
اجلمعية العامة. وشدد أيضا على أن القواعد اليت حتكم مـوارد  

امليزانيـة واملـوارد البشـرية جيـب أن تسـمح لألمـم املتحـدة بــأن        
ــيني ذوي املهــارات     جتتــذب وتطــور وحتــتفظ بكــادر مــن املهن

ناسبة إلدارة عمليـات واسـعة النطـاق. وعـالوة علـى ذلـك،       امل
فإنه ينبغي السماح هلا بـأداء مهامهـا بفعاليـة، باختـاذ القـرارات      
ــدون االضــطرار إىل       ــوارد ب ــوظفني وامل ــة بشــأن نشــر امل اليومي
انتظـــار احلصـــول علـــى موافقـــة مســـبقة مـــن اجلمعيـــة العامـــة  

وصـــل إليهـــا الـــس. ويف اخلتـــام، ذكـــر أن النتـــائج الـــيت ت أو
التقريــر ينبغــي أن تكــون حمرجــة للجميــع، وأن اإلصــالح أمــر  

الـذي  االحتـرام   حتمي إذا أريد لألمم املتحدة أن تسـتعيد قـدر  
    .)٨٨(وأن حتافظ عليهاتمع الدويل يقتضيه عملها بني 

وأثىن مجيع أعضاء الس يف بيانام على اجلهود الـيت    
ــتكلمني إن تبـــذهلا جلنـــة التحقيـــق املســـتقلة. وقـــا  ل معظـــم املـ

برنامج النفط مقابـل الغـذاء، علـى الـرغم مـن إخفاقاتـه، فإنـه،        
مسترشــدا بالضــرورة اإلنســانية، قــد اضــطلع بــدور حاســم يف  
التخفيـــف مـــن وطـــأة املعانـــاة، ويف تـــوفري األغذيـــة واألدويـــة 

. وشدد العديـد مـن املـتكلمني علـى أن املسـؤولية      )٨٩(للعراقيني
هــا الــس ذاتــه والــدول األعضــاء  عــن الفشــل جيــب أن يتقامس

ن نظـام صـدام حسـني،    إواألمانة العامة. وقـال بعـض املمـثلني    
ــلحته        ــدة ملصـ ــم املتحـ ــدى األمـ ــة لـ ــن النيـ ــتغل حسـ ــد اسـ وقـ

ــر إن  )٩٠(الشخصــية، هــو املــذنب الرئيســي  . وقــال ممثــل اجلزائ
__________ 

  .٦-٤الصفحات املرجع نفسه،   )٨٨(  

ــه،    )٨٩(   ــع نفســـ ــفحتاناملرجـــ ــدة)؛   ٧و  ٦ الصـــ ــة املتحـــ (اململكـــ
(الواليـــات املتحـــدة، االحتـــاد الروســـي)؛      ٨و  ٧ الصـــفحتان 

ــفحتان  ــر)؛ (اجلز ٩و  ٨الصــــ ــفحة ائــــ ــان)؛  ١٠الصــــ (اليابــــ
 ١٣و  ١٢ الصـــــــفحتان(فرنســـــــا)؛  ١٢و  ١١الصـــــــفحتان 

(الــــدامنرك والربازيــــل)؛  ١٤و  ١٣الصــــفحتان (األرجنــــتني)؛ 
  ورومانيا).  (اليونان ١٦-١٤الصفحات 

ــه،   )٩٠(   ــع نفسـ ــفحة املرجـ ــدة)؛  ٦الصـ ــة املتحـ ــفحة (اململكـ  ٧الصـ
(فرنســــــــــا)؛   ١٢الصــــــــــفحة املتحــــــــــدة)؛  (الواليــــــــــات

  (األرجنتني).  ١٢  الصفحة
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الس، الذي أنشـأ الربنـامج، جيـب أن يقبـل نصـيبا أكـرب مـن        
ــل   )٩١(املســؤولية عــن الفشــل  ، ويف نفــس املوضــوع، أشــار ممث

مجهورية ترتانيـا املتحـدة إىل أن مجيـع األخطـاء قـد حـدثت يف       
ن النتـائج  إ. وقال معظم أعضاء الـس  )٩٢(ظل إشراف الس

اليت خلصت إليها التقارير وجوانـب الفشـل يف برنـامج الـنفط     
مقابــل الغــذاء جتســد احلاجــة امللحــة إىل إجــراء إصــالحات يف   

ــني اإلدارة    إدارة األ ــمان حتســ ــل ضــ ــن أجــ ــدة، مــ ــم املتحــ مــ
علــى وجــه األعضــاء  ، وأعــرب بعــض)٩٣(والشــفافية واملســاءلة

ــة إىل       ــام الراميـ ــني العـ ــود األمـ ــدهم جلهـ ــن تأييـ ــوص عـ اخلصـ
. وأعرب ممثل الواليات املتحدة عـن اسـتيائه مـن    )٩٤(اإلصالح

أن اجلهــود الراميـــة إىل حتقيـــق اإلصــالح تلقـــى يف كـــثري مـــن   
  .  )٩٥(ة من الدول األعضاء األخرىاألحيان مقاوم

ــن       ــدا مــ ــح جــ ــن الواضــ ــراق إن مــ ــل العــ ــال ممثــ وقــ
ــي      ــر أن الشــعب العراق ــا التقري ــص إليه ــيت خل االســتنتاجات ال

يتلق القيمـة الكاملـة ألموالـه، ولكنـه حــرم ألسـباب خمتلفـة         مل
من قدر كبري مما هو من حقه؛ وبالتايل فإنه هو الذي دفع مثـن  

لـس إىل النظـر يف تشـكيل فريـق متولـه      فشل الربنامج. ودعا ا
__________ 

  .٩الصفحة املرجع نفسه،   )٩١(  

  .١١الصفحة املرجع نفسه،   )٩٢(  

(الواليــات املتحــدة، االحتــاد   ٨و  ٧الصــفحتان املرجــع نفســه،   )٩٣(  
(اليابـــان)؛   ١٠ الصـــفحة(اجلزائـــر)؛  ٩الصـــفحة الروســـي)؛ 

ــا املتحــدة)   ١١الصــفحة  ــة ترتاني  ١٣-١١الصــفحات (مجهوري
ــل و  ــتني والربازيــــ ــا)؛ (األرجنــــ ــفحات فرنســــ  ١٦-١٣الصــــ

(الفلـــــبني)؛  ١٧و  ١٦الصـــــفحتان ورومانيـــــا)؛  (الـــــدامنرك
  (العراق). ١٨ و  ١٧الصفحتان 

ــه،   )٩٤(   ــع نفسـ ــفحة املرجـ ــدة)؛  ٧الصـ ــة املتحـ ــفحة (اململكـ  ٨الصـ
  (اجلزائر). ٩الصفحة (االحتاد الروسي)؛ 

  .٨و  ٧الصفحتان املرجع نفسه،   )٩٥(  

األمــم املتحــدة، مــن أجــل مســاعدة العــراق علــى تتبــع أصــوله   
  .  )٩٦(اليت جرى تبديدها على يد الربنامج

  
) الــــذي اختــــذه جملــــس ٢٠٠٥( ١٦٣٧القــــرار   

تشــرين   ٨املعقــودة يف  ،٥٣٠٠اجللســة األمــن يف 

    ٢٠٠٥الثاين/نوفمرب 

 أيلــــــــول/ ٢١، املعقــــــــودة يف ٥٢٦٦لســــــــة اجليف   

يف جـدول أعمالـه تقريـر    جملـس األمـن   ، أدرج ٢٠٠٥ سـبتمرب 
عـن بعثـة األمـم     ٢٠٠٥أيلول/سـبتمرب   ٧األمني العـام املـؤرخ   

. واســتمع الــس إىل )٩٧(العــراقإىل ملســاعدة لتقــدمي ااملتحــدة 
إحاطتني قدمهما املمثل اخلاص لألمني العام يف العـراق، وممثـل   

. )٩٨(القوة املتعـددة اجلنسـيات  الواليات املتحدة، متكلما باسم 
  وأدىل وزير خارجية العراق ببيان خالل اجللسة.  

وأشار األمـني العـام يف تقريـره إىل أن التـأخر يف عقـد        
اجلمعية الوطنية االنتقالية وتشكيل احلكومة االنتقاليـة أدى إىل  
تقلــيص الوقـــت املتـــاح إلجنـــاز مشـــروع الدســـتور يف املوعـــد  

ــه   ــوص عليـ ــهائي املنصـ ــايل،  النـ ــة االنتقـ ــانون إدارة الدولـ يف قـ
  آب/أغسطس.   ١٥واحملدد له 

وأشار املمثل اخلاص إىل أن اجلمعية الوطنية االنتقاليـة    
وضــعت مشــروعا للدســتور الــوطين، وأن االســتفتاء الــوطين      

تشرين األول/أكتوبر، كما أن مـن املقـرر إجـراء     ١٥مقرر يف 
. ومــن بــني كــانون األول/ديســمرب ١٥االنتخابــات العامــة يف 

ــة      ــة الصــياغة املســائل املتعلق ــاط اخلــالف الرئيســية يف عملي نق
__________ 

  .١٨الصفحة املرجع نفسه،   )٩٦(  

  )٩٧(  S/2005/585 مـــن  ٣٠مقـــدم عمـــال بـــالفقرة اخلـــامس ، التقريـــر
  ).٢٠٠٤( ١٥٤٦القرار 

 ١٥٤٦مقدمــــة عمــــال بــــالقرار    اإلعالميــــة هــــذه اإلحاطــــة   )٩٨(  

)٢٠٠٤.(  
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بالنظام االحتادي، وطرائق تكوين األقاليم، باإلضـافة إىل إقلـيم   
كردستان، وهويـة الدولـة، ودور اإلسـالم كمصـدر للقـانون،      
وتوزيــع الســلطات فيمــا يتعلــق بــاملوارد الوطنيــة، مبــا يف ذلــك  

القلـق إزاء ارتفــاع عـدد الضــحايا   الـنفط وامليـاه. وأعــرب عـن    
من املـدنيني النـاجم عـن العنـف املتواصـل، فضـال عـن تـدهور         
ــه، بنــاء علــى خــربة     حالــة حقــوق اإلنســان يف البلــد. وقــال إن
ــابقة    األمـــم املتحـــدة، فالتصـــدي لكـــل مـــن االنتـــهاكات السـ
واحلالية على أساس سيادة القانون واملعـايري الدوليـة مـن شـأنه     

  .  )٩٩(كبريا يف تعزيز جهود املصاحلة الوطنيةأن يسهم إسهاما 

ــة      ــدة، يف اإلحاطــ ــات املتحــ ــة الواليــ ــرت ممثلــ  وذكــ
الــيت قدمتــها، أنــه علــى الــرغم مــن التقــدم احملــرز يف   اإلعالميــة

زال املتمردون قـادرين علـى    االنتقال السياسي يف العراق، فما
ــارت إىل أن     ــراقيني. وأشـ ــدنيني العـ ــد املـ ــات ضـ ــام جمـ القيـ

ــ ــاعدة   اهلـــدف مـ ــل يف مسـ ــيات يتمثـ ــددة اجلنسـ ــوة املتعـ ن القـ
العــراقيني علــى ضــمان أمنــهم، وقالــت إن قــدرة قــوات األمــن  
العراقية تزداد، مما يؤدى إىل احلد من تـأثري وفعاليـة املتمـردين،    
وإىل تعزيز قدرات العراق يف جمال سـيادة القـانون. وقالـت إن    

حلكومة العراقية القوة املتعددة اجلنسيات، بالتنسيق الوثيق مع ا
والتحالف، تقدم املساعدة لتعزيز نظم إنفـاذ القـوانني والعدالـة    
ــى إجنــاز مشــاريع      ــا تعمــل عل ــراق. كمــا أ والســجون يف الع
ــة. ولكــن النجــاح ســيتحقق حينمــا      اهلياكــل األساســية احليوي
ــهم      ــهم وأمنــ ــمنوا حريتــ ــهم أن يضــ ــراقيني أنفســ ــن للعــ ميكــ

  وازدهارهم.  

ول/ســـبتمرب، كـــان قـــد مت   أيل ١٩وأفـــادت بأنـــه يف    
ــز   ــدريب وجتهيـ ــن العـــراقيني،     ١٩٣ ٠٠٠تـ ــراد األمـ ــن أفـ مـ

ــل بعــض املســؤوليات       ــددة اجلنســيات بنق ــت القــوة املتع وقام
األمنية يف عدد حمدود من ااالت والقواعـد إىل قـوات األمـن    

__________ 

  )٩٩(  S/PV.5266 ، ٥-٢الصفحات.  

العراقية. وشددت أيضا على أن اتمـع الـدويل، وال سـيما يف    
وال سيما اجلمهورية العربية السـورية،  البلدان ااورة للعراق، 

ــود     ــن اجلهـ ــد مـ ــذل مزيـ ــه بـ ــي لـ ــول  ينبغـ ــة دون دخـ للحيلولـ
اجلهــود الراميــة ودون إعاقــة العــراق، إىل اإلرهــابيني األجانــب 

  .  )١٠٠(إىل حتقيق االستقرار واألمن يف البلد

وقال وزير خارجيـة العـراق إنـه جـرى توسـيع نطـاق         
ا للمجتمـع العراقـي، عـن    جلنة صياغة الدسـتور لتحسـني متثيلـه   

طريق إدراج اتمعات احملليـة الـيت مل تشـارك أو يف انتخابـات     
كـــانون الثاين/ينـــاير أو مل حتـــرز نتـــائج جيـــدة فيهـــا. وشـــجع 
الــــوزير البلــــدان اــــاورة للعــــراق علــــى استئصــــال عناصــــر 

تعـاون اســتراتيجي   إطـار  يف اإلرهـاب، واالشـتراك مـع العــراق   
وأعــرب عــن أســفه  ). ٢٠٠٤( ١٥٤٦إقليمــي، وفقــا للقــرار  

 - معظم املقاتلني األجانب يدخلون عـرب احلـدود العراقيـة   ألن 

السورية، وأن حكومة اجلمهورية العربية السورية مل تـبد حـىت  
ــك       ــف ذلـ ــى وقـ ــراق علـ ــاعدة العـ ــادا يف مسـ ــا جـ اآلن تعاونـ

  .  )١٠١(العبور

ــن      ــس األمـــ ــة جملـــ ــودة يف ٥٣٠٠ويف جلســـ ، املعقـــ
ــاين/نوفمرب  ٨ ــرئيس (االحتــاد  )١٠٢(٢٠٠٥ تشــرين الث ، وجــه ال

ــة      ــس إىل الرســـالة املؤرخـ ــي) انتبـــاه الـ تشـــرين  ٣١الروسـ
املوجهــة مــن ممثــل العــراق إىل رئــيس      ٢٠٠٥األول/أكتــوبر 

، والــيت حييــل ــا طلبــا مــن حكومــة العــراق  )١٠٣(جملــس األمــن
ــراق، وإىل     ب ــيات يف العـ ــددة اجلنسـ ــوة املتعـ ــة القـ ــد واليـ تمديـ

__________ 

  .٨-٥الصفحات املرجع نفسه،   )١٠٠(

  .١١-٨الصفحات املرجع نفسه،   )١٠١(

ــس األمــن    )١٠٢( ، املعقــودة كجلســة خاصــة يف  ٥٢٦٧يف جلســة جمل
 كــل مــن ، وجــه الــس الــدعوة إىل٢٠٠٥أيلول/ســبتمرب  ٢١

وزير خارجية العـراق واملمثـل اخلـاص لألمـني العـام يف العـراق،       
  معهما.  اءللذين تبادل أعضاء الس اآلرا

)١٠٣(  S/2005/687.  
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امنرك ورومانيـــا واململكـــة املتحـــدة مشـــروع قـــرار قدمتـــه الـــد
  .  )١٠٤(واليابان والواليات املتحدة

ومت اعتمــاد مشــروع القــرار باإلمجــاع بوصــفه القــرار     
ــذي ٢٠٠٥( ١٦٣٧ ــه  )، ال ــام في ــس، متصــرفا مبوجــب   ق ال

الفصــل الســابع مــن ميثــاق األمــم املتحــدة، يف مجلــة أمــور،        
  يلي:  امب

ــوة املتعــددة اجل     ــة الق ــى النحــو  يقــرر أن ميــدد والي نســيات، عل
ــرار   ــه يف القـــ ــىت ٢٠٠٤( ١٥٤٦املنصـــــوص عليـــ ــانون  ٣١)، حـــ كـــ

  ؛  ٢٠٠٦األول/ديسمرب 

يقرر أن يعاد النظـر يف واليـة القـوة املتعـددة اجلنسـيات عنـدما         
ــك، أو يف موعــد ال يتجــا     ــراق ذل ــة الع ــب حكوم ــران/ ١٥وز تطل  حزي

طلبـت  ، ويعلن أنه سينهي هذه الوالية يف وقـت أقـرب إذا   ٢٠٠٦ يونيه
  حكومة العراق ذلك؛  

 ٢٠٠٦كــانون األول/ديســمرب  ٣١يقــرر أيضــا أن متــدد حــىت   
) بشــأن  ٢٠٠٣( ١٤٨٣مــن القــرار    ٢٠الترتيبــات احملــددة يف الفقــرة   
الـنفط واملنتجـات النفطيــة    مـن  صـادرات الإيـداع العائـدات مـن مبيعـات     

يف  والغاز الطبيعـي يف صـندوق التنميـة للعـراق، والترتيبـات املشـار إليهـا       
مــــن القــــرار  ٢٤) والفقــــرة ٢٠٠٣( ١٤٨٣مــــن القــــرار  ١٢الفقــــرة 
) بشـــأن رصــــد الــــس الـــدويل للمشــــورة واملراقبــــة   ٢٠٠٤( ١٥٤٦

  لصندوق التنمية للعراق؛  

يقــرر كــذلك أن األحكــام الــواردة أعــاله، ســوف يعــاد النظــر   
ــة العـــ   ــدما تطلـــب حكومـ ــا عنـ ــاوز  فيهـ ــد ال يتجـ راق ذلـــك أو يف موعـ

  ؛  ٢٠٠٦حزيران/يونيه   ١٥

يطلب أن يواصل األمني العـام تقـدمي تقريـر فصـلي إىل الـس        
ــة األمــم املتحــدة لتقــدمي      ــات الــيت تضــطلع ــا يف العــراق بعث عــن العملي

  املساعدة إىل العراق؛  

__________ 

)١٠٤(  S/2005/704.  

يطلب أن تواصل الواليـات املتحـدة، نيابـة عـن القـوة املتعـددة         
ذه القـوة مـن   اجلنسيات، تقدمي تقرير فصلي إىل الـس عـن مـا تبذلـه هـ     

  جهود وما حترزه من تقدم؛  

  ويقرر إبقاء املسألة قيد نظره الفعلي.  

وأدىل عــدة أعضــاء يف الــس وممثــل العــراق ببيانــات    
بعــد اعتمــاد القــرار. وأكــد مجيــع املتحــدثني أن القــرار اتـــخذ   

. وأكـــد ممثـــل )١٠٥(وفقـــا لطلـــب احلكومـــة العراقيـــة ورغباـــا 
القـرار باإلمجـاع يـدل علـى الـدعم      الواليات املتحـدة أن اختـاذ   

. )١٠٦(الدويل الواسع النطـاق لعـراق احتـادي وتعـددي وموحـد     
ووجـه ممثــل اململكــة املتحــدة نـداء إىل مجيــع الــدول األعضــاء،   
ــع اإلرهــابيني       ــيما جــريان العــراق، للمســاعدة علــى من وال س

ــراق    ــن دخــول الع ــهم م ــل  )١٠٧(وأســلحتهم ومتويل . وحــث ممث
لـى أن تبـذل أقصــى مـا يف وســعها    الـدامنرك حكومـة العــراق ع  

لضــمان االحتــرام الكامــل حلقــوق اإلنســان مــن جانــب مجيــع   
. )١٠٨(الســلطات العراقيــة، مبــا يف ذلــك قــوات األمــن والشــرطة

وقال ممثل فرنسـا إن احلكومـة املقبلـة، سـتكون قـادرة، يف أي      
وقت من األوقات، على طلب جتديد هـذه الواليـة أو إائهـا.    

قرارا خبالف ذلك، سـتنتهي تلـك الواليـة     وما مل يتخذ الس
. وعــالوة علــى ذلــك،  ٢٠٠٦كــانون األول/ديســمرب  ٣١يف 

يتوقع الس أن جيرى استعراض الواليـة يف موعـد ال يتجـاوز    
. ويف تلك الفترة، جيب علـى القـوة   ٢٠٠٦حزيران/يونيه  ١٥

املتعـــددة اجلنســـيات والقـــوات العراقيـــة التقيـــد بالعمـــل وفقـــا  
__________ 

)١٠٥(  S/PV.5300 ، الصــفحتان (اململكــة املتحــدة)؛  ٣و  ٢الصــفحتان
ــا)؛   ( ٤و  ٣ ــدة، رومانيــــــ ــات املتحــــــ ــفحتان الواليــــــ الصــــــ
(فرنســـــا،  ٧و  ٦الصـــــفحتان (اليابـــــان، الـــــدامنرك)؛  ٥ و ٤

  الروسي).  االحتاد

  .٣الصفحة املرجع نفسه،   )١٠٦(

  .٣ الصفحةاملرجع نفسه،   )١٠٧(

  .٥الصفحة املرجع نفسه،   )١٠٨(
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البعثـة  أمـام   إن. وقال ممثل االحتاد الروسي )١٠٩(ويلللقانون الد
لتحــديات  أن جتــد حــال ل ، وينبغــي هلــا   عمــل ال يســتهان بــه  

الكبرية املتمثلة يف تنظـيم االنتخابـات وتعزيـز التفـاهم املتبـادل      
. وتعهـد ممثـل   )١١٠(الفصائل يف اتمع العراقـي  خمتلف فيما بني

لعمليـة السياسـية الـيت    العراق مبواصلة التزام احلكومة العراقية با
وضــعها الــس، وقــال إنــه يتطلــع إىل إجــراء انتخابــات علــى    

كــانون األول/ديســمرب يف إطــار الدســتور   ١٥نطــاق البلــد يف 
  .  )١١١(الذي وافق عليه شعب العراق

  
إىل األمـني  جملس األمـن  وجهة من رئيس املرسالة ال  

ــام يف  ــودة يف ، ٥٣٠١ ةلســاجلالع تشــرين   ٩املعق

    ٢٠٠٥مرب الثاين/نوف

ــة جملــــــس األمــــــن     ، املعقــــــودة يف ٥٣٠١يف جلســــ
ــاين/نوفمرب  ٩ ــرين الثـــــــ ــ٢٠٠٥تشـــــــ ــرئيس ، وجـــــــ ه الـــــــ

تشـرين   ٢الروسي) انتباه الس إىل الرسـالة املؤرخـة    (االحتاد
املوجهـــة مـــن األمـــني العـــام إىل رئـــيس  ٢٠٠٥الثـــاين/نوفمرب 

ــس ــاب    )١١٢(الـ ــة يف حسـ ــوال املودعـ ــع األمـ ــة بوضـ واملتعلقـ
). وقــــدم ١٩٩٩( ١٢٨٤ملنشــــأ مبوجــــب القــــرار الضــــمان ا

رسـالة، يتضـمن املوافقـة    رد علـى ال  الرئيس إىل الس مشروع
ــام     ــوارد يف رســالة األمــني الع ــراح ال ــى االقت ــل عل ــغ بتحوي مبل

يـورو مـن حسـاب     ٢٢٦ ٤٩٣زائدا مبلغ مليون دوالر  ٢,٢
حكومــة العــراق ليخصــم مــن املبــالغ املســتحقة علــى  الضــمان 

__________ 

  .٦الصفحة املرجع نفسه،   )١٠٩(

  .٧ الصفحةاملرجع نفسه،   )١١٠(

  .٧الصفحة نفسه، املرجع   )١١١(

)١١٢(  S/2005/702.  

ــة.   كها لتغطيــة اشــترا ــة للطاقــة الذري ــة الوكالــة الدولي يف ميزاني
  .  )١١٣(وقرر الس إرسال الرسالة املقترحة

  
، ٥٣٢٥اجللســــــة  الــــــيت دارت يف   داوالتاملــــــ   

  ٢٠٠٥  كانون األول/ديسمرب ١٤املعقودة يف 

كــــــــانون  ١٤، املعقــــــــودة يف ٥٧٩٣لســــــــة اجليف   
يف جـدول أعمالـه    األمـن  ، أدرج جملس٢٠٠٥األول/ديسمرب 

 ٢٠٠٥كــانون األول/ديســمرب  ٧األمــني العــام املــؤرخ  تقريــر
. وقـدم  )١١٤(العـراق إىل ملساعدة لتقدمي اعن بعثة األمم املتحدة 

وكيل األمني العام للشؤون السياسية وممثل الواليات املتحـدة،  
 ، إحــــاطتني)١١٥(متكلمــــا باســــم القــــوة املتعــــددة اجلنســــيات

  خالل اجللسة.   إىل الس. وأدىل ممثل العراق ببيان إعالميتني

وأشار األمني العام يف تقريـره إىل أن املالحظـات الـيت      
ــراء      ــأن إجـ ــات بشـ ــة االنتخابـ ــات مراقبـ ــف مجاعـ ــدا خمتلـ أبـ
االستفتاء إجيابية نسبيا، وأن من املقرر إجراء االنتخابات علـى  

  .  ٢٠٠٥كانون األول/ديسمرب  ١٥نطاق البلد يف 

ت مــن شــأا وأفــاد وكيــل األمــني العــام أن االنتخابــا   
ختتــــتم عمليــــة االنتقــــال السياســــي الــــواردة يف القــــرار       أن

ــرغم مــن أن      ٢٠٠٤( ١٥٤٦ ــى ال ــه عل ــه الحــظ أن ــري أن ). غ
اإلطار املنصوص عليه يف القرار كان يقصـد منـه تعزيـز احلـوار     
الوطين واملصاحلة، وأن يكون له بالتايل أثر إجيايب على الوضـع  

دث. وقـال إن أحـد أهـم    األمين، فـإن هـذا األثـر األخـري مل حيـ     
املهام الـيت تواجـه جملـس النـواب اجلديـد الـذي سيتشـكل بعـد         

__________ 

)١١٣(  S/2005/703.  

)١١٤(  S/2005/766 مـــن  ٣٠، التقريـــر الســـادس مقـــدم عمـــال بـــالفقرة
  ).٢٠٠٤( ١٥٤٦رار الق

 ١٥٤٦مقدمــــة عمــــال بــــالقرار    اإلعالميــــة هــــذه اإلحاطــــة   )١١٥(

)٢٠٠٤.(  
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االنتخابات، يتمثل يف إنشـاء جلنـة ملراجعـة الدسـتور ومتكينـها      
ــة.     ــة تتســم باملصــداقية والفعالي ــها بطريق مــن االضــطالع بعمل
ــن        ــرت أن نســبة كــبرية م ــد أظه ــتفتاء ق ــائج االس ــال إن نت وق

  الدستور. العراقيني مل تؤيد مشروع

ــار إىل أن األمــني العــام وجــه االنتبــاه مــرارا إىل         وأش
اهلجمــات اإلرهابيــة  ديناًحالــة حقــوق اإلنســان يف العــراق، مــ 

وهجمــات املتمــردين والقــوات شــبه العســكرية علــى املــدنيني   
أن تراعــي بدقــة التزاماــا  إىل مجيــع األطــراف داعيــا األبريــاء، 

ــدويل. و    ــانون اإلنســاين ال ــب   مبوجــب الق ــة تتطل ــال إن احلال ق
إجــراءات عاجلــة، ال ســيما مــن جانــب الســلطات العراقيــة       
والقوة املتعددة اجلنسـيات. وأعـرب عـن ترحيبـه بـالتزام القـوة       
املتعددة اجلنسيات باختاذ خطوات تصحيحية أولية، وال سـيما  
فيمــا يتعلــق بــاحملتجزين. وقــال إن بعثــة األمــم املتحــدة ســوف  

ــرام  تواصــل تشــجيع مجيــع األطــرا  ــة علــى ضــمان احت ف املعني
حقوق اإلنسان األساسية جلميع العراقيني. وعلى نفـس القـدر   
من األمهية أن تكون احلكومـة اجلديـدة يف العـراق قـادرة علـى      
تلبية االحتياجات والتوقعات الفعلية للشعب العراقـي بسـرعة،   
مبا يف ذلك إحداث حتسن ملموس يف حيام اليوميـة، وتطبيـع   

بوصفه عضوا كامال وحمترمـا يف اتمـع الـدويل.    وضع العراق 
وشــدد علــى أن قــدرة األمــم املتحــدة يف العــراق تعتمــد علــى    
ــني       ــود ب ــاق املعق ــدول األعضــاء. وأشــار إىل أن االتف ــزام ال الت
األمــم املتحــدة والواليــات املتحــدة فيمــا يتعلــق بتحقيــق األمــن 

ع الرمســي للبعثــة قــد مت التوقيــع عليــه، وبالتــايل مت إضــفاء الطــاب 
  .  )١١٦(العراق  على الترتيبات األمنية احلالية لألمم املتحدة يف

وذكر ممثـل الواليـات املتحـدة أن هجمـات املتمـردين        
ــري يف    ــذي أجـ ــتفتاء الـ ــابقة لالسـ ــرة السـ ــد ازدادت يف الفتـ قـ

 حمافظـات  تشرين األول/أكتوبر. وتركـزت اهلجمـات يف أربـع   
__________ 

)١١٦(  S/PV.5325 ، ٥-٢الصفحات.  

ـــ     ــراق ال ــني حمافظــات الع ــن ب ــد١٨م ــوى، ، أي يف بغ اد، ونين
يف املائــة مــن  ٨٠واألنبـار، وصــالح الــدين. وذكـر أن حــوايل   

اهلجمــات كانــت موجهــة ضــد القــوة املتعــددة اجلنســيات، يف  
يف املائة مـن جممـوع    ٨٠حني أن السكان العراقيني تعرضوا لـ 

اإلصــابات. وقــال إن زيــادة كــبرية يف بالغــات االســتخبارات  
ثت يف األشــهر القليلــة الــيت قــدمها الســكان العراقيــون قــد حــد

ــردين.     ــعيب للمتمـ ــرفض الشـ ــادة الـ ــري إىل زيـ ــا يشـ ــية، ممـ املاضـ
وبـالرغم مـن اســتمرار التحـديات األمنيـة، فــإن القـوة املتعــددة      
اجلنسيات وقوات األمن العراقية اسـتعادت السـيطرة يف بعـض    

  .  )١١٧(املناطق اليت كان العدو يسيطر عليها سابقا

الرئيسـي الـذي يواجـه    وذكر ممثل العراق أن التحدي   
، يتمثـل  إعادة اإلعمارالعراق وهو يبين الدميقراطية ويشرع يف 

يف التصـدي لإلرهـاب. وال ميكـن إحلــاق اهلزميـة بـه دون دعــم      
مــن اتمــع الــدويل، وال ســيما مــن البلــدان اــاورة للعــراق.    
ــتوري     ــتفتاء الدســ ــرز يف االســ ــدم احملــ ــى أن التقــ ــدد علــ وشــ

ن ليتحقق بدون تضحيات كبرية مـن  وااالت األخرى ما كا
الشعب العراقي، أو بدون القوة املتعددة اجلنسـيات الـيت تقـدم    
ــال إن     ــدون األمــم املتحــدة، وق ــدعم للتغــيري السياســي، أو ب ال
هذه املكاسب ال ينبغـي أن ختفـي أن وجـود األمـم املتحـدة يف      
العـــراق مل يكـــن كافيـــا. وذكـــر أيضـــا أن الوقـــت قـــد حـــان   

ارات منع التسلح اليت أصدرها الـس ضـد   طي صفحة قر” لـ
لرصــد ل األمــم املتحــدة ، وإغــالق ملــف جلنــة“النظــام الســابق

  ائياً. والتحقق والتفتيش

ــوق اإلنســان يف        ــهاكات حق ــق مبســألة انت ــا يتعل وفيم
العراق، ذكر أن احلـوادث املشـار إليهـا يف تقريـر األمـني العـام       

، وال متثـل سـلوك   مل يشارك فيها سوى عدد قليـل مـن األفـراد   
 ىمنــهجيا للقــوات العراقيــة. وقــال إن حكومــة العــراق تتصــد 

__________ 

  .٧-٥الصفحات املرجع نفسه،   )١١٧(
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هلذه املسألة، وقد أعربـت عـن رغبتـها يف تلقـي الـدعم الـدويل       
بغية تطوير مؤسساا وفقا لألنظمة والقواعد املقبولة دوليـا يف  

  .)١١٨(جمال حقوق اإلنسان
  

لسـة  اجلرئيس جملـس األمـن يف   الذي أدىل به بيان ال  

  ٢٠٠٦فرباير  شباط/ ١٤املعقودة يف  ،٥٣٧١

ــة    ــودة يف  ،٥٣٧١يف اجللســ ــباط/فرباير  ١٤املعقــ شــ
ــان باســــم     ٢٠٠٦ ــدة) ببيــ ــات املتحــ ــرئيس (الواليــ ، أدىل الــ
  ، قام فيه الس، يف مجلة أمور، مبا يلي:)١١٩(الس

  ب بقيام اللجنة االنتخابية املستقلة للعـراق يف  يشـباط/   ١٠رح
  االنتخاب املعتمدة للمجلس النيايب العراقي؛   فرباير بإعالن نتائج

شــدد علــى أمهيــة إشــراك اجلميــع واحلــوار الــوطين والوحــدة  يو  
الوطنيــة يف الوقــت الــذي يتقــدم فيــه التطــور السياســي يف العــراق إىل        

  ن ما يقع يف العراق من أعمال إرهابية؛يدياألمام؛ و

ــة  يو   ــا باللجنـ ــا خاصـ ــوه تنويهـ ــتقلة   نـ ــة املسـ ــراق االنتخابيـ للعـ
عــرب عــن ثنائــه يقامــت بــه مــن دور يف تنظـيم وإدارة االنتخابــات؛ و  ملـا 

أيضا لألمني العام واألمم املتحدة لنجاحهما يف املسـاعدة علـى التحضـري    
 بوجــه خــاص إىل الــدور الــذي اضــطلعت بــه بعثــة  ريشــيلالنتخابــات، و

عــرب أيضــا عــن تقــديره ياألمــم املتحــدة لتقــدمي املســاعدة إىل العــراق؛ و 
  لمساعدة املقدمة من سائر اجلهات الدولية الفاعلة؛  ل

شدد على احلاجة إىل مواصـلة وتعزيـز الـدعم الـدويل املقـدم      يو  
من مجيع الدول واملنظمات الدولية ذات الصلة من أجـل املسـاعدة علـى    

ادي واالجتمـــاعي الواســـع النطـــاق حتقيـــق التطـــور السياســـي واالقتصـــ 
  العراق؛  يف

إىل مواصــلة اجلهــود مــن جانــب جامعــة تطلــع الــس أيضــا يو  
الــدول العربيــة دعمــا للعمليــة السياســية الــيت أيــدها قــرارا جملــس األمــن    

  )؛  ٢٠٠٥( ١٦٣٧) و٢٠٠٤( ١٥٤٦

__________ 

  .١٠-٨الصفحات املرجع نفسه،   )١١٨(

)١١٩(  S/PRST/2006/8.  

كــد مــن جديــد دعمــه لوجــود عــراق احتــادي ودميقراطــي   يؤو  
  وتعددي وموحد، تحترم فيه حقوق اإلنسان احتراما كامال.  

  
لسـة  اجلس األمـن يف  رئيس جملـ الذي أدىل به بيان ال  

  ٢٠٠٦  مايو أيار/  ٢٤ املعقودة يف ،٥٤٤٤

آذار/مـــــارس  ١٥املعقـــــودة يف  ،٥٣٨٦يف اجللســـــة   
، أدرج الــس يف جــدول أعمالــه تقريــر األمــني العــام   ٢٠٠٦
عـن بعثـة األمـم املتحـدة لتقـدمي       ٢٠٠٦آذار/مارس  ٣املؤرخ 

. واســــتمع الــــس إىل إحــــاطتني )١٢٠(املســــاعدة إىل العــــراق
مقــدمتني مــن املمثــل اخلــاص لألمــني العــام للعــراق، ميــتني إعال

ومن ممثل الواليات املتحدة، الذي تكلـم باسـم القـوة املتعـددة     
  . وأدىل ممثل العراق ببيان يف اجللسة.  )١٢١(اجلنسيات

ــظ األمـــني العـــام يف تقريـــره، أن االنتخابـــات        والحـ
كانـت احلـدث    ٢٠٠٥كانون األول/ديسمرب  ١٥املعقودة يف 

تخــايب الــوطين الرئيســي الثالــث يف العــراق خــالل الســنة       االن
ــى    ــد شــارك يف املنافســة عل ــألف   ٢٧٥املاضــية. وق مقعــدا، يت

مـن اهليئـات السياسـية     ٣٠٧موعـه  منها جملـس النـواب، مـا جم   
مرشــح  ٧ ٥٠٠حتالفــا تقــدم يف إطارهــا مــا يزيــد علــى  ١٩ و

يـة.  ميثلون تقريبـا مجيـع الطوائـف واالنتمـاءات السياسـية العراق     
بأصـوام   ورغم االنشغاالت األمنية، كانت نسبة الذين أدلـوا 

لــــبالد. وقــــد أُديل مبــــا جمموعــــه    عاليــــة يف مجيــــع أرجــــاء ا  
  .)١٢٢(صوتا صحيحا ١٢ ١٩١  ١٣٣

__________ 

)١٢٠(  S/2006/137م عمال بـالفقرة  ، التمـن القـرار    ٣٠قرير السابع املقد
٢٠٠٤( ١٥٤٦.(  

  ).٢٠٠٤( ١٥٤٦قُدمت اإلحاطة اإلعالمية عمال بالقرار   )١٢١(

 ٢٩٥ ٣٧٧من بني هذه األصوات الصحيحة، أُديلّ مبـا جمموعـه     )١٢٢(
ــراع   ٢٠٣ ٨٥٦صــوتا يف اخلــارج، وبعــدد   صــوتا يف مراكــز اقت

انــب احملتجــزين ونــزالء مركــزا مــن ج ٢٥٥خاصــة يبلــغ عــددها 
املستشفيات من املرضى، وأفراد قوات األمن العراقية. وعكسـت  
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ص لألمـــني العـــام إىل أن العـــراق وأشـــار املمثـــل اخلـــا  
يزال يواجه حتديات هائلـة تتعلـق بـاألمن والسياسـة وإعـادة       ال

، أظهــر قصــف الضــريح الشــيعي يف اإلعمــار. وبشــكل خــاص
أن  )١٢٣(وتداعياتـه العنيفـة   ٢٠٠٦شباط/فرباير  ٢٢سامراء يف 

ــد       ــددة بشــكل متزاي ــراق مه ــال السياســي يف الع ــة االنتق عملي
العنــف الطــائفي. وأصــبحت املشــاكل الطائفيــة تســيطر   خبطــر

على السياسة العراقية وتكاد تكون تعريفا هلـا والحتماالـا يف   
د املمثــل اخلـاص لألمـني العــام أن التغلـب علــى    املسـتقبل. وأفـا  

االنقســام الطــائفي هــو، فــوق كــل شــيء، مســؤولية حكومــة    
العراق، وحذر من أن عدم االضطالع ـذه املسـؤولية سـوف    
يضــر بــاجلهود املبذولــة لتعزيــز األمــن إضــرارا شــديدا. وحــث   
مجيــع املعنــيني علــى أن يتحركــوا بســرعة لتشــكيل حكومــة       

ــاملة للجميــــع رغــــم  ــورات األخــــرية الــــيت جعلــــت   شــ التطــ
علـى ضـرورة   تأكيـد  الاملفاوضات صعبة. وأعاد املمثل اخلاص 

أن تتخذ حكومـة العـراق تـدابري أكثـر تصـميما ملعاجلـة تـردي        
بأعمـال االحتجـاز   حالة حقوق اإلنسان، وخاصة فيمـا يتعلـق   

ــذيب،    ــالقوة، والتع ــل خــارج نطــاق    التعســفي ب ــات قت وعملي
ق القــوة املتعــددة اجلنســيات وقــوات القــانون. وتقــع علــى عــات

ــاب     ــة مســؤولية خاصــة يف ذاك الصــدد. ويف غي ــن العراقي األم
__________ 

يف  ٧٥هــذه األرقــام نســبة مشــاركة يف االنتخابــات زادت علــى  
املائة، وهو ما ميثل زيادة كـبرية مقارنـة بعـدد النـاخبني املصـوتني      

ــاير   حيــث بلغــت نســبتهم   ٢٠٠٥يف انتخابــات كــانون الثاين/ين
  ).٥-٣، الفقرات S/2006/137ملائة (انظر يف ا ٥٨زهاء 

بادر القـادة العراقيـون مـن خمتلـف االنتمـاءات السياسـية والدينيـة          )١٢٣(
اسـتهدف الضـريح    وكذلك األمم املتحدة إىل إدانة اهلجوم الذي

الشــيعي املقــدس الــذي يرقــد فيــه جثمانــا اإلمــامني علــي اهلــادي   
رة أعمال عنف واحلسن العسكري، وقد أدى هذا اهلجوم إىل إثا

، الفقرتـان  S/2006/137طائفية وهجمات انتقامية يف بغداد (انظر 
٢٠-١٩.(  

هذه التدابري، ميكن أن تكون اجلهـود املبذولـة لتعزيـز املصـاحلة     
  .)١٢٤(الوطنية والثقة املتبادلة بال طائل

ــان         ــا زال بإمك ــه م ــات املتحــدة أن ــل الوالي وذكــر ممث
 جمــات بغيــة زعزعــة اســتقرار  املتمــردين واإلرهــابيني القيــام

يف املائـة مـن    ٨٠احلكومة املنتخبة شرعيا يف العـراق. ومـع أن   
هذه اهلجمات كانت تسـتهدف قـوات التحـالف، فـإن غالبيـة      
الضحايا كانـت يف صـفوف املـدنيني. ورغـم أن شـهر كـانون       

ــمرب  شــــهد زيــــادة يف عــــدد اهلجمــــات     ٢٠٠٥األول/ديســ
ــإن عــدد    ــات، ف ــل االنتخاب ــة قب اهلجمــات اخنفــض مــن  املرتكب

كانون األول/ديسمرب إىل كانون الثاين/ينـاير ليعـاود االرتفـاع    
مـــرة أخـــرى يف شـــباط/فرباير، ويعـــزى ذلـــك إىل تـــدمري دور 
ــدد     ــاقص عـ ــن تنـ ــرغم مـ ــى الـ ــة. وعلـ ــع الدينيـ ــادة واملواقـ العبـ

يف املائــة مــن  ٦٥اهلجمــات، فقــد ازدادت شــدا. وأفــاد بــأن 
ات األمـــن العراقيـــة، بغــداد أصـــبحت اآلن حتـــت ســـيطرة قـــو 

ــيس     ــاطق أخــرى. ويف الوقــت نفســه، أذن رئ باإلضــافة إىل من
الواليات املتحدة خبفض عدد الوحـدات املقاتلـة األمريكيـة يف    

وهــــو ختفــــيض حبــــوايل  -وحــــدة  ١٥ إىل ١٧العــــراق مــــن 
ــدة      ٧ ٠٠٠ ــدة أن عـ ــات املتحـ ــل الواليـ ــد ممثـ ــدي. وأكـ جنـ

ــرا   ــاذ إجـ ــدد اختـ ــانوا بصـ ــالف كـ ــركاء يف التحـ ــة ءاشـ ت مماثلـ
  .)١٢٥(خيططون لذلك  أو

وقال ممثل العراق إنه مثة شـعور بـني القيـادة السياسـية       
يف العراق بـأن تشـكيل حكومـة وحـدة وطنيـة سيسـاعد علـى        
ــث أــا ستســمح لكــل اجلماعــات      ــاخ األمــين، حي حتســني املن

احلــــق يف االنتخــــاب. أمــــا    املختلفــــة يف العــــراق مبمارســــة  
فقال إن حكومتـه ملتزمـة    يتعلق بوضع حقوق اإلنسان، ما يف

دة القــانون، مــع أــا تقــر بأنــه  بــاحترام حقــوق اإلنســان وســيا
__________ 

)١٢٤(  S/PV.5386 ٤-٢، الصفحات.  

  .٨-٦املرجع نفسه، الصفحات   )١٢٥(
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زال هنـاك جمـال للتحسـني يف هـذا املضـمار. غـري أن تقريـر         ما
ــه     األمــني العــام مل يأخــذ يف احلســبان املــدى الــذي أســهمت ب
احلالـــة األمنيـــة احلاليـــة يف عـــدم قـــدرة احلكومـــة علـــى تنفيـــذ  

ان. وأفاد بأنه كان مـن احلـري أن يشـري    برناجمها حلقوق اإلنس
التقريــر إىل تلـــك اخلطـــوات الـــيت اختـــذا احلكومـــة لتحســـني  

نســــان، مثــــل وجــــود، ألول مــــرة يف  ممارســــات حقــــوق اإل
ــى      ٤٦ ــدين حيظـ ــع املـ ــوي للمجتمـ ــوي وقـ ــاع حيـ ــا، قطـ عامـ

بإمكانية غري مقيدة للوصول إىل خمتلف الوكـاالت احلكوميـة،   
  اعها واحملاكم.  مبا يف ذلك السجون على أنو

ورحب ممثل العراق ترحيبـا حـارا بقـول األمـني العـام        
يف ذلك اجلزاءات، الـيت تقـف    إنه آن األوان لرفع احلواجز، مبا

  .)١٢٦(أمام إعادة اإلدماج الكامل للعراق يف اتمع الدويل

ــة    ــودة يف  ،٥٤٤٤ويف اجللســـ ــايو  ٢٤املعقـــ أيار/مـــ
، )١٢٧(ســـم الـــس، أدىل الـــرئيس (الكونغـــو) ببيـــان با٢٠٠٦

  فيه الس، يف مجلة أمور، مبا يلي:    قام

  رحب بتنصيب احلكومـة العراقيـة املنتخبـة وفقـا للدسـتور، يف      ي
شـعب العـراق علـى هـذا اإلجنـاز اهلـام يف        ئهني، و٢٠٠٦أيار/مايو  ٢٠

  عملية التحول السياسي يف البلد؛  

شــجع احلكومــة اجلديــدة علــى العمــل بــال كلــل مــن أجــل    يو  
يز املصاحلة الوطنية من خالل احلـوار الـوطين وإشـراك اجلميـع ويئـة      تعز

  جو خال من النــزعة الطائفية؛  

ن أعمال اإلرهاب يف العراق، مبا فيهـا اهلجمـات املروعـة    يديو  
األخرية على املدنيني واملواقـع الدينيـة، والـيت اسـتهدفت بـال رمحـة إثـارة        

  التوترات الطائفية؛  

ل العـــــراق وســـــيادته ووحدتـــــه   كـــــد جمـــــددا اســـــتقال  يؤو  
  اإلقليمية.    وسالمته

__________ 

  .١١-٨املرجع نفسه، الصفحات   )١٢٦(

)١٢٧(  S/PRST/2006/24.  

املعقـودة   ،٥٤٦٣املداوالت اليت دارت يف اجللسة   

  ٢٠٠٦حزيران/يونيه  ١٥يف 

ــة    ــودة يف  ،٥٤٦٣يف اجللسـ ــه  ١٥املعقـ حزيران/يونيـ
، أدرج الــس يف جــدول أعمالــه تقريــر األمــني العــام   ٢٠٠٦
تحدة لتقـدمي  عن بعثة األمم امل ٢٠٠٦حزيران/يونيه  ٢املؤرخ 

. ووجــه الــرئيس (الــدامنرك) انتبــاه    )١٢٨(املســاعدة إىل العــراق 
موجهـة   ٢٠٠٦حزيران/يونيـه   ١٢الس إىل رسـالة مؤرخـة   

، )١٢٩(من األمني العام بشأن الـس الـدويل للمشـورة واملراقبـة    
موجهة مـن ممثـل    ٢٠٠٦حزيران/يونيه  ٩وإىل رسالة مؤرخة 

وزيـر خارجيـة العـراق إىل    العراق حييل ا رسـالة موجهـة مـن    
رئيس الس، طلب فيهـا مواصـلة قيـام اتمـع الـدويل بتقـدمي       

. واسـتمع  )١٣٠(املساعدة يف توفري األمن واالسـتقرار يف العـراق  
ــس إىل إحــاطتني   ــتني ال ــن األمينــ  إعالمي ــدمتني م ــ ةمق  ةالعام

ــذي تكلــم باســم    ةاملســاعد ــل الواليــات املتحــدة، ال ، ومــن ممث
ــة العــراق  )١٣١(اجلنســيات القــوة املتعــددة ــر خارجي . وأدىل وزي

  ببيان أثناء اجللسة.  

والحـــظ األمـــني العـــام يف تقريـــره أن تشـــكيل أول       
خبـــــة مبـــــا يتـــــواءم مـــــع الدســـــتور يف حكومـــــة عراقيـــــة منت

ميثل تتوجيا لعملية االنتقـال السياسـي يف    ٢٠٠٦أيار/مايو  ٢٠
ــة    ــدهور اخلطــري للحال  العــراق. غــري أن طــول املفاوضــات والت
األمنيــة يف أعقــاب الــتفجري بالقنابــل الــذي وقــع يف ســامراء يف  

دالّ علـــى أن شـــعب العـــراق وصـــل إىل  ٢٠٠٦شـــباط/فرباير 
منعطــف هــام. وأشــار إىل أنــه إذا مل يتولَّــد قريبــا زخــم إجيــايب   

__________ 

)١٢٨(  S/2006/360   م عمـال بـالفقرةار مـن القـر   ٣٠، التقرير الثامن املقد
٢٠٠٤( ١٥٤٦.(  

)١٢٩(  S/2006/394.  

)١٣٠(  S/2006/377.  

  ).٢٠٠٤( ١٥٤٦قُدمت اإلحاطة اإلعالمية عمال بالقرار   )١٣١(
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قوي حنو املصاحلة الوطنية فإن مثة خطرا دامها يتمثل يف تنـامي  
نشـــــوب   لصـــــراع الطـــــائفي، واحتمـــــال   االســـــتقطاب، وا

  أهلية.    حرب

وقالت األمينة العامـة املسـاعدة إنـه مـن دواعـي القلـق         
بشــكل خــاص زيــادة نســبة اخلســائر يف األرواح بــني املــدنيني   
نتيجة ارتفاع مستويات العنـف، وايـار القـانون والنظـام، إىل     

وائـــف واألنشـــطة اإلجراميـــة جانــب أعمـــال العنـــف بـــني الط 
ــف ا  ممــا ــاقم أعمــال العن ــوم ــا املتمــردون.   أدى إىل تف ــيت يق ل

وشددت على ضرورة متكني احلكومة اجلديـدة لكـي تسـتطيع    
أن تــداوي جــراح االنقســامات االجتماعيــة والسياســية عــن      
طريــق احلــوار وبنــاء الثقــة، وأن تعــزز املؤسســات الدميقراطيــة   
وســــيادة القــــانون، وأن حتســــن الظــــروف املعيشــــية جلميــــع  

ــتعراض امل   ــت إن االس ــراقيني. وقال ــود للتشــريع اخلــاص   الع وع
مبكافحة اإلرهاب واجتثاث حزب البعث سيساعد علـى يئـة   
بيئة أكثـر مؤاتـاة لتحقيـق املصـاحلة الوطنيـة. وسـتتحدد فعاليـة        
احلكومة بشكل كبري من خالل قدرا على أن تكـون مصـدر   
إهلام لكسب ثقة الشعب العراقي عن طريق اختاذ تدابري فوريـة  

ذلـــك مـــن احلكومـــة اجلديـــدة، لب لتحســـني األمـــن. وســـيتط
وقبل كـل شـيء، أن متلـك تـدرجييا زمـام األمـور بالنسـبة         أوال

لشؤوا الوطنية، مبا يف ذلك اـال احليـوي لألمـن، يسـاعدها     
  يف ذلك اتمع الدويل، عند الضرورة.  

وأعربــت األمينــة العامــة املســاعدة عــن أملــها يف أن        
لوضـع جـدول أعمـال    تعطي احلكومة العراقية اجلديدة أولويـة  

قوي متعلق حبقوق اإلنسان، يعاجل انتهاكات حقـوق اإلنسـان   
الــيت وقعــت يف املاضــي والــيت تقــع حاليــا، وأكــدت جمــددا أن   
األمم املتحدة ما زالت تشعر بقلق بـالغ إزاء العـدد الكـبري مـن     
احملتجزين يف مراكـز االحتجـاز بـدون إجـراء حتقيـق أو توجيـه       

ـــة. وأشــار   ــات جنائيـ ــدويل،    اام ــى املســتوى ال ــه عل ت إىل أن

توجــد اآلن فرصــة لبنــاء توافــق يف الــرأي أعمــق يعــزز املرحلــة  
  .)١٣٢(االنتقالية يف العراق، مبا يف ذلك يف جملس األمن

ــر ممثــل الواليــات املتحــدة بأنــه يف         حزيــران/ ٧وذك

يونيه، قتلت القـوة املتعـددة اجلنسـيات والقـوات العراقيـة قائـد       
رهــايب أبــو مصــعب الزرقــاوي وأحــد كبــار  القاعــدة اإلتنظــيم 

أتباعـــه، الشـــيخ عبـــد الـــرمحن. وعلـــى الـــرغم مـــن أن القائـــد  
أن مكانـه قـد    لقاعدة يف العراق قـد مـات، إال  تنظيم ااألصلي ل

إذ أن  ،شــــغل وال تــــزال املنظمــــة اإلرهابيــــة تشــــكل خطــــرا
حماولة ترهيب الشـعب العراقـي وديـد     أعضاءها يستمرون يف

يت متضــي قــدما حنــو املزيــد مــن االســتقرار      حكومــة البلــد الــ  
  .)١٣٣(والرخاء

وأكد وزير خارجيـة العـراق أن التعـاون املسـتمر بـني        
القــوات العراقيــة والقــوة املتعــددة اجلنســيات ال يــزال ضــروريا  
لتحقيــق األمــن يف العــراق وهــو حاســم األمهيــة لبلــوغ اهلــدف  

دعـائم   املتمثل يف االكتفاء الذايت يف الدفاع عـن بلـده وتوطيـد   
الســالم. وبتشــكيل حكومــة جديــدة لفتــرة كاملــة، وبالقضــاء  
مؤخرا على أبشع إرهايب وهو أبو مصعب الزرقاوي املسـؤول  
عــن تفجــري مقــر األمــم املتحــدة يف بغــداد يف آب/أغســطس       

ــني      ٢٠٠٣ ــاك شــعور بوجــود زخــم كــبري فيمــا ب ، أصــبح هن
ــة إىل االجتــاه الســليم.     ــل مســار احلال ــراقيني وفرصــة لتحوي  الع

__________ 

)١٣٢(  S/PV.5463 ٢٠٠٦حزيران/يونيـه   ١٦. ويف ٦-٢، الصفحات ،
قبــل األمــني العــام طلــب حكومــة العــراق بتقــدمي الــدعم لالتفــاق  

. ٢٠٠٦وز/يوليــه مت ٢٧الــدويل مــع العــراق الــذي أُعلــن عنــه يف 
وميثــل االتفــاق مبــادرة أطلقتــها حكومــة العــراق إلنشــاء شــراكة   
جديدة مع اتمع الدويل، وكان هدف االتفاق يتمثل يف حتقيـق  
تصور وطـين للعـراق ـدف توطيـد السـالم والعمـل علـى حتقيـق         
تطور سياسي واجتماعي واقتصادي. واشترك يف رئاسة االتفـاق  

ــراق  ــر  نائــــب رئــــيس وزراء العــ ــام (انظــ ، ونائــــب األمــــني العــ
S/2006/706 ١٣، الفقرة.(  

)١٣٣(  S/PV.5463 ٧-٦، الصفحتان.  
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وقــال إنــه خالفــا للصــور الــيت تنقلــها وســائط اإلعــالم، فلــيس  
ــد حلــوادث     ــاك تزاي ــة يف العــراق، ولكــن هن هنــاك حــرب أهلي

  العنف الطائفي.

ــة       ــه قــد حــان موعــد اســتعراض والي وقــال كــذلك إن
صــندوق التنميــة للعــراق والــس الــدويل للمشــورة واملراقبــة،   

وفقـا للقـرار    اقترحت مواصـلة الترتيبـات احلاليـة    إن حكومتهو
ــن     ٢٠٠٥( ١٦٧٣ ــدويل لألم ــدعم ال ــاء ال ــق ببن ــا يتعل ). وفيم

اإلقليمي ومن أجل تعزيز خطط إعادة البناء يف العـراق، أشـار   
وزير خارجية العراق إىل أن تشكيل جمموعة االتصـال الدوليـة   
مبشاركة األعضاء الدائمني اخلمسة يف جملـس األمـن، وجـريان    

ــم املتحــدة، وجام   ــراق، واألم ــة، ســيكون   الع ــدول العربي ــة ال ع
  .)١٣٤(وسيلة مفيدة

  
) الذي اختذه جملس األمـن  ٢٠٠٦( ١٧٠٠القرار   

 آب/ ١٠املعقــــــــــودة يف  ،٥٥١٠يف اجللســــــــــة 

    ٢٠٠٦  أغسطس

ــة    ــودة يف  ،٥٥١٠يف اجللسـ ــطس  ١٠املعقـ آب/أغسـ
، أدرج الــس يف جــدول أعمالــه رســالة مؤرخــة  )١٣٥(٢٠٠٦

إىل رئـيس   موجهـة مـن األمـني العـام     ٢٠٠٦آب/أغسطس  ١
ــن  ــس األم ــاه الــس إىل     )١٣٦(جمل ــرئيس (غانــا) انتب . ووجــه ال

ــني   ٢٠٠٦آب/أغســطس  ٣رســالة مؤرخــة   موجهــة إىل األم
__________ 

  .١٢-٩املرجع نفسه، الصفحات   )١٣٤(

املعقـــــــــودة كجلســـــــــة خاصـــــــــة يف  ،٥٤٦٤ويف اجللســـــــــة   )١٣٥(
، وجه الس دعوة إىل وزير خارجيـة  ٢٠٠٦حزيران/يونيه  ١٥

اســية، وتبــادل  للشــؤون السي ةاملســاعد ةالعامــ ةالعــراق واألمينــ 
  أعضاء الس اآلراء معهما.

، اليت أُوصـي فيهـا بتمديـد واليـة بعثـة األمـم       S/2006/601الوثيقة   )١٣٦(
  املتحدة لتقدمي املساعدة إىل العراق.

، وإىل مشـروع قـرار قدمتـه اململكـة     )١٣٧(العام من ممثل العـراق 
. واعتمـــد مشـــروع القـــرار )١٣٨(املتحـــدة والواليـــات املتحـــدة

فيـــه  قــام  الــذي )، ٢٠٠٦( ١٧٠٠باإلمجــاع بوصــفه القــرار    
  الس جبملة أمور منها:  

  مدد والية بعثة األمم املتحدة لتقـدمي املسـاعدة إىل العـراق    أن ي
  شهرا من تاريخ القرار؛    ١٢لفترة أخرى مدا 

طلب إىل األمـني العـام أن يطلـع الـس بصـورة منتظمـة       أن يو  
  لعراق.ا  مع على آخر التطورات املتعلقة باالتفاق الدويل

  
املعقـودة   ،٥٥٢٣ليت دارت يف اجللسة املداوالت ا  

    ٢٠٠٦أيلول/سبتمرب  ١٤يف 

ــة    ــودة يف  ،٥٥٢٣يف اجللسـ ــبتمرب  ١٤املعقـ أيلول/سـ
، أدرج الــس يف جــدول أعمالــه تقريــر األمــني العــام   ٢٠٠٦
عن بعثة األمم املتحدة لتقـدمي   ٢٠٠٦أيلول/سبتمرب  ١املؤرخ 

ــ)١٣٩(املســــاعدة إىل العــــراق اطتني . واســــتمع الــــس إىل إحــ
إعالميــتني مقــدمتني مــن املمثــل اخلــاص لألمــني العــام للعــراق، 
ومن ممثل الواليات املتحدة، الذي تكلـم باسـم القـوة املتعـددة     

. وأدىل مجيـــع أعضـــاء الـــس وممثـــل العـــراق  )١٤٠(اجلنســـيات
  ببيانات يف اجللسة.  

ويف إطار عرض التقريـر، أكـد املمثـل اخلـاص لألمـني        
ــا يف   العــام أن العــراق أصــبح   ــاطق الصــراع عنف ــر من أحــد أكث

 ٣ ١٤٩العامل. ويف حزيران/يونيه، بلغ عـدد العـراقيني القتلـى    
__________ 

ــة األمــم    S/2006/609الوثيقــة   )١٣٧( ــة بعث ــد والي ــيت طُلــب فيهــا متدي ، ال
  املتحدة لتقدمي املساعدة إىل العراق.

)١٣٨(  S/2006/692.  

)١٣٩(  S/2006/706  م عمال بـالفقرةمـن القـرار    ٣٠، التقرير التاسع املقد
٢٠٠٤( ١٥٤٦.(  

مـــن القـــرار    ٢٥عمـــال بـــالفقرة    قُـــدمت اإلحاطـــة اإلعالميـــة     )١٤٠(
٢٠٠٣(  ١٥١١.(  
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ــا ــى  شخصــ ــدد القتلــ ــغ عــ ــهر   ٣ ٤٣٨؛ وبلــ ــا يف شــ شخصــ
متوز/يوليه. وكشفت اهلجمات املتعـددة وحـاالت االختطـاف    
العشــوائي للمــدنيني منطــا مــن االســتهداف يســتند إىل االنتمــاء 

  .  )١٤١(اضحة للتخويف واالنتقامالطائفي، مع وجود رغبة و

أما يف مـا يتعلـق بـالتطورات السياسـية، فشـدد املمثـل         
اخلاص على أن االتفاق الدويل مع العراق أداة هامة للمجتمـع  
ــلم       ــا بالسـ ــدا متمتعـ ــبح بلـ ــراق ليصـ ــاعدة العـ ــدويل يف مسـ الـ
واالستقرار. ويتمثـل التحـدي الرئيسـي الـذي يواجـه حكومـة       

ـــ  ــامج وطـ ــع  العــــراق يف وضــــع برنــ ــاوب مــ ين حقيقــــي يتجــ
احتياجات مجيع العـراقيني وطموحـام. وأشـار إىل أن رئـيس     
الـــوزراء أطلـــق خطـــة املصـــاحلة الوطنيـــة مـــن أجـــل التصـــدي 
للتحديات اليت يواجهها بلده، كمـا أن احلكومـة حتـاول إقامـة     
ــال إن        ــة السياســية. وق ــوا خــارج العملي ــذين ظل ــع ال حــوار م

ــراق ميكــن أ    ــع الع ــدويل م ــى أن  االتفــاق ال ــد عل ن يســاعد البل
يصبح شريكا متمتعا بالسـلم واالسـتقرار والرخـاء مـع جريانـه      

  .  )١٤٢(واتمع الدويل عامة

ــتكمال         ــم اس ــه رغ ــات املتحــدة بأن ــل الوالي ــاد ممث وأف
تشــكيل حكومــة الوحــدة الوطنيــة يف العــراق، فقــد تصــاعد       
العنــف. وقــال إن القــوة املتعــددة اجلنســيات واصــلت تــدريب  

ت األمـــن العراقيـــة وجهـــاز الشـــرطة يف العـــراق. وجتهيـــز قـــوا
وبينمـــا أشـــار إىل أن إســـهامات األمـــم املتحـــدة يف العـــراق      

ــة’’إســـهامات  ــلة االضـــطالع  ‘‘حيويـ ــد املنظمـــة مواصـ ، ناشـ
ــرار    ــها يف إطــار الق ــى أن  ٢٠٠٤( ١٥٤٦بواليت ). وشــدد عل

القوة املتعددة اجلنسيات وجهودها املشتركة مـع قـوات األمـن    
ــة اســت  ــن شــأا متكــني احلكومــة      العراقي ــم بيئــة م مرت يف دع

العراقيـة املنتخبـة دميقراطيـا مــن النجـاح والشـعب العراقـي مــن       
__________ 

)١٤١(  S/2006/706 ٣٥، الفقرة.  

)١٤٢(  S/PV.5523 ٥-٢، الصفحات.  

حتقيق مستقبل أكثر إشـراقا وأمنـا وازدهـارا. وقـال إن اللجنـة      
املشتركة لتحقيق االعتماد الـذايت العراقـي يف جمـال األمـن الـيت      

املتحـدة يف  ورئيس الواليات العراقي أعلن عنها رئيس الوزراء 
تضـــــع خريطـــــة للطريـــــق علـــــى أســـــاس  متوز/يوليـــــه س ٢٥

ــة ــل إىل     يئ ــة بالكام الظــروف املالئمــة لنقــل املســؤولية األمني
  .)١٤٣(القوات العراقية

وأعـــرب املتكلمـــون باإلمجـــاع عـــن بـــالغ القلـــق إزاء    
احلالة األمنية الصعبة، وانتهاكات حقوق اإلنسـان السـائدة يف   

ــة    ــى احلاج ــراق، وشــددوا عل ــة.     الع ــذه احلال امللحــة ملعاجلــة ه
وأشاد معظم املتكلمني بـاجلهود الـيت بذلتـها احلكومـة العراقيـة      
ــوا بــإجراءات مثــل     ــة، ورحب مــن أجــل حتقيــق املصــاحلة الوطني
خطة املصاحلة الوطنيـة، الـيت وضـعت لضـمان وحـدة العـراق.       
ــز      ــى تعزيـ ــراق علـ ــة العـ ــجعوا حكومـ ــه، شـ ــت نفسـ ويف الوقـ

الة مشولية العمليـة السياسـية ومشـاركة    الرامية إىل كف أنشطتها
مــن خــالل عمليــة االســتعراض الدســتوري علــى   اجلميــع فيهــا

سبيل املثال. ورحب املتكلمون أيضا بـإطالق االتفـاق الـدويل    
مع العراق، وأعربوا عـن أملـهم يف أن ميكّـن االجتمـاع الرفيـع      

أيلول/ســبتمرب حكومــة العــراق   ١٨املســتوى املقــرر عقــده يف  
  .  )١٤٤(خطتها إلعادة البناء الوطينمن عرض 

وســلّط ممثــل العــراق الضـــوء علــى جهــود املصـــاحلة        
ــيت       ــة، ال ــة املضــطلع ــا يف إطــار خطــة املصــاحلة الوطني الوطني

__________ 

  .١٠-٥املرجع نفسه، الصفحات   )١٤٣(

 ١١(قطــر)؛ والصــفحتان  ١١و  ١٠الصــفحتان  املرجــع نفســه،  )١٤٤(
(الكونغــــو، الصــــني)؛  ١٣و  ١٢(غانــــا)؛ والصــــفحتان  ١٢ و

 ١٦(الـــدامنرك، فرنســـا)؛ والصـــفحتان    ١٦-١٣والصـــفحات 
(األرجنـتني)؛   ١٨و  ١٧(اململكة املتحـدة)؛ والصـفحتان    ١٧ و

ــة ترتانيــا املتحــدة)؛     ٢١-١٩والصــفحات  (ســلوفاكيا، مجهوري
ــفحة  ــفحتان   (اال ٢٢والصــ ــي)؛ والصــ ــاد الروســ  ٢٣و  ٢٢حتــ

  (اليونان). ٢٥(اليابان)؛ والصفحة  ٢٣(بريو)؛ والصفحة 
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دف إىل معاجلـة أهـم القضـايا الـيت حتـول دون حتقيـق السـلم        
الداخلي يف العراق. وأبلغ بأنه يف اال األمـين، ويف تـواتر مـع    

حلة الوطنية، اعتمدت احلكومة خطـة أمنيـة ـدف    عملية املصا
إىل حتقيــق األمــن يف العاصــمة بغــداد. وتقــوم القــوات العراقيــة  
بدعم من القوة املتعـددة اجلنسـيات بتنفيـذ هـذه اخلطـة. وأفـاد       
ــف        ــد شــهدت اخنفاضــا يف العن ــا األخــرية ق ــثالثني يوم ــأن ال ب
واجلرميـــة مقارنـــة مبـــا كـــان عليـــه الوضـــع خـــالل شـــهري         

ــه  حزيرا ــه ومتوز/يولي ــن   ٢٠٠٦ن/يوني ــرب ع ــام، أع . ويف اخلت
ــوي يف    ــدور حيــ ــطالع بــ ــة االضــ ــل البعثــ ــه يف أن تواصــ أملــ
ــاحلة     ــة املصــ ــراق ويف عمليــ ــتوري يف العــ ــتعراض الدســ االســ

  .  )١٤٥(الوطنية
  

) الذي اختذه جملس األمـن  ٢٠٠٦( ١٧٢٣القرار   

 تشرين الثـاين/  ٢٨املعقودة يف  ،٥٥٧٤يف جلسته 

    ٢٠٠٦نوفمرب 

 تشــرين الثــاين/  ٢٨املعقــودة يف  ،٥٥٧٤اجللســة  يف  

، وجه الرئيس (بريو) انتباه الس إىل مشـروع  ٢٠٠٦نوفمرب 
قـــرار مقـــدم مـــن الـــدامنرك، وســـلوفاكيا، واململكـــة املتحـــدة،  

. ووجــه انتبــاه الــس أيضــا )١٤٦(والواليـات املتحــدة، واليابــان 
ممثـل  تشرين الثـاين/نوفمرب موجهـة مـن     ١٤إىل رسالة مؤرخة 

ــراق ــا)١٤٧(العـــ ــة ، وإىل رســـ ــاين/  ١٧لة مؤرخـــ ــرين الثـــ  تشـــ

ــدة   ٢٠٠٦ نـــوفمرب ــات املتحـ ــن ممثـــل الواليـ ــة مـ . )١٤٨(موجهـ
__________ 

  .٢٦املرجع نفسه، الصفحة   )١٤٥(

)١٤٦(  S/2006/919.  

)١٤٧(  S/2006/888 حتيل رسالة موجهة من رئيس وزراء العراق يطلب ،
ــد   ــا متدي ــة فيه ــرارين    والي ــددة اجلنســيات مبوجــب الق ــوة متع الق

)، ومتديد واليـيت صـندوق   ٢٠٠٥( ١٦٣٧و ) ٢٠٠٤( ١٥٤٦
  التنمية للعراق والس الدويل للمشورة واملراقبة.

)١٤٨(  S/2006/899     حتيل رسالة موجهة مـن وزيـرة خارجيـة الواليـات ،
املتحدة األمريكية، تؤكد التزام القوة املتعددة اجلنسيات مواصـلة  

 

ــرار     ــفه القـ ــرار بوصـ ــروع القـ ــاع مشـ ــد الـــس باإلمجـ واعتمـ
ــس، متصــرفاً مبوجــب     ٢٠٠٦( ١٧٢٣ ــه ال ــام في ــذي ق )، ال

  :  أنه الفصل السابع من امليثاق، جبملة أمور منها

وة املتعـــددة اجلنســـيات علـــى حنـــو    يـــة القـــ قـــرر متديـــد وال ي  
ــرار  مــــا ــانون األول/ ٣١) حــــىت ٢٠٠٤( ١٥٤٦حــــددت يف القــ  كــ

  ؛  ٢٠٠٧  ديسمرب

 ٢٠٠٧كـانون األول/ديسـمرب    ٣١قرر أيضا أن ميدد حـىت  يو  
) بشــأن  ٢٠٠٣( ١٤٨٣مــن القــرار    ٢٠ددة يف الفقــرة  الترتيبــات احملــ 

النفطيـة والغـاز    إيداع العائدات من مبيعات صـادرات الـنفط واملنتجـات   
الطبيعي يف صـندوق التنميـة للعـراق، والترتيبـات املشـار إليهـا يف الفقـرة        

ــرار  ١٢ ــرة ٢٠٠٣( ١٤٨٣مـــــــن القـــــ ــرار  ٢٤) والفقـــــ مـــــــن القـــــ
) بشــأن قيــام الــس الــدويل للمشــورة واملراقبــة برصــد  ٢٠٠٤( ١٥٤٦

  صندوق التنمية للعراق؛  

ن إيـداع  قرر كذلك استعراض األحكام الـواردة أعـاله بشـأ   يو  
ــدويل       ــس الـ ــأن دور الـ ــراق وبشـ ــة للعـ ــندوق التنميـ ــدات يف صـ العائـ

ــب    ــدما تطل ــة عن ــد     للمشــورة واملراقب ــك أو يف موع ــراق ذل ــة الع حكوم
  ؛  ٢٠٠٧حزيران/يونيه  ١٥يتجاوز   ال

طلب أن يواصل األمني العام تقدمي تقريـر فصـلي إىل الـس    يو  
ــة األ    ــات الــيت تضــطلع ــا يف العــراق بعث مــم املتحــدة لتقــدمي  عــن العملي

  املساعدة إىل العراق؛  

طلب أن تواصل الواليات املتحدة، نيابة عـن القـوة املتعـددة    يو  
اجلنسيات، تقدمي تقريـر فصـلي إىل الـس عمـا تبذلـه القـوة مـن جهـود         

  وما حترزه من تقدم.  

وأدىل ممثلـــو الواليـــات املتحـــدة، واململكـــة املتحـــدة،    
يانــات بعــد اختــاذ القــرار. وأكــد واالحتــاد الروســي، وفرنســا بب

ممثل الواليات املتحدة بـأن القـوة املتعـددة اجلنسـيات واصـلت      
__________ 

ــرارين    ــددة يف القــ ــها احملــ ــطالع بواليتــ ) ٢٠٠٤( ١٥٤٦االضــ
  )، مبا يتواءم مع طلب حكومة العراق.٢٠٠٥( ١٦٣٧ و



النظر يف املسائل املندرجة ضمن نطاق مسؤولية جملس  -ن الفصل الثام

األمن عن صون السالم واألمن الدوليني

 

1001/1582 11-02856 
 

. وقـال ممثـل   )١٤٩(القيام بدور حيوي يف أمن العراق واستقراره
ن هذا القرار أتى بشـيء مطمـئن هـام هـو أن     إاململكة املتحدة 

احلكومــة العراقيــة ميكنــها، مــىت شــاءت، أن تطلــب اســتعراض  
ــات  ــاء والترتيبـــ ــددة اجلنســـــيات    أو إـــ ــوة املتعـــ اليـــــة القـــ

  .  )١٥٠(العراق  يف

اد الروســي عــن أســفه ألن القــرار  وأعــرب ممثــل االحتــ  
يعبر عن اقتراح بلده حول أمهية مواصـلة العمليـة السياسـية     ال

يف العــراق، الــيت وضــعت أسســها يف املــؤمترين املعقــودين يف      
  .  )١٥١(القاهرة وشرم الشيخ

ن وفــده ســعيد بــأن يالحــظ أن  وأفــاد ممثــل فرنســا بــأ   
القرار ينص صراحة على أن إمكانيـة انسـحاب القـوة املتعـددة     
اجلنسيات ختضع للقرار السيادي للعراق. وأعرب عن أملـه يف  
ــف،       ــني الطوائ ــوطين ب ــرز يف احلــوار ال ــدم احمل أن يتواصــل التق
الــذي جتلــى يف اجتمــاع شــرم الشــيخ يف تشــرين الثــاين/نوفمرب 

  .)١٥٢(٢٠٠٥يف تشرين الثاين/نوفمرب  ويف القاهرة ٢٠٠٤
  

املعقـودة   ،٥٥٨٣املداوالت اليت دارت يف اجللسة   

ويف اجللسـة   ٢٠٠٦كانون األول/ديسـمرب   ١١يف 

    ٢٠٠٧آذار/مارس  ١٥املعقودة يف  ٥٦٣٩

كــــــــانون  ١١املعقــــــــودة يف  ،٥٥٨٣يف اجللســــــــة   
، أدرج الس يف جدول أعمالـه تقريـر   ٢٠٠٦األول/ديسمرب 

عن بعثـة   ٢٠٠٦كانون األول/ديسمرب  ٣عام املؤرخ األمني ال
__________ 

)١٤٩(  S/PV.5574 ٣و  ٢، الصفحتان.  

  .٣املرجع نفسه، الصفحة   )١٥٠(

  .٤و  ٣املرجع نفسه، الصفحتان   )١٥١(

  .٤املرجع نفسه، الصفحة   )١٥٢(

ــراق   ــاعدة إىل العـ ــدمي املسـ ــدة لتقـ ــم املتحـ ــتمع )١٥٣(األمـ . واسـ
ــل اخلــاص      ــدمتني مــن املمث ــتني مق الــس إىل إحــاطتني إعالمي

 يتالواليـــات املتحـــدة، الـــ ةلألمـــني العـــام للعـــراق، ومـــن ممثلـــ
باســم الــدول األعضــاء املســامهة يف القــوة املتعــددة       تتكلمــ

. وأدىل مجيـــع أعضـــاء الـــس وممثـــل العـــراق  )١٥٤(اجلنســـيات
  ببيانات أثناء اجللسة.  

والحظ األمني العام يف تقريـره حـدوث زيـادة كـبرية       
يف ذلـك أنشـطة امليليشـيات،     يف أعمال العنـف يف العـراق، مبـا   

شـخص يف الشـهر، وحـذر     ٥ ٠٠٠مما تسبب يف وفاة حوايل 
اجلميـع يف العـراق   من أن احتمال نشوب حرب أهليـة تشـمل   

  أصبح مرجحا.

ومــن بــني املالحظــات الــيت أبــداها األمــني العــام يف         
تقريره والـيت سـلّط املمثـل اخلـاص عليهـا الضـوء تلـك املتعلقـة         
باحلاجة إىل األخـذ بنـهج سياسـي أوسـع وأكثـر مشـوال يشـرك        
ــدول دائمــة العضــوية يف     ــع جــريان العــراق الرئيســيني، وال مجي

ــاه أيضــا إىل كيــف ميكــن   جملــس األمــن. ولفــت الت  ــر االنتب قري
ــاحلة     ــارا للمصـ ــوفر إطـ ــتوري أن تـ ــتعراض الدسـ ــة االسـ لعمليـ

يتم حىت اآلن اغتنـام الفرصـة الـيت تتيحهـا      الوطنية، وإىل أنه مل
هــذه العمليــة بالفعاليــة الــيت كانــت ترجوهــا األمــم املتحــدة        
وتنصــح ــا. وأكــد أن العــراق يواجــه ثالثــة حتــديات رئيســية   

ــة سياســية شــاملة    اآلن. أوال ــى العــراق وضــع عملي ، جيــب عل
للجميع وضمان إمكانية تقاسـم السـلطة السياسـية واالشـتراك     
يف املؤسسات احلكوميـة وتقاسـم املـوارد بشـكل منصـف بـني       
اجلميع، من خالل عملية تسترشد باملصلحة الوطنية بـدال مـن   
مصاحل فئات معينة مـن مجهـور النـاخبني. ومثـة ضـرورة بوجـه       

__________ 

)١٥٣(  S/2006/945  م عمال بـالفقرةمـن القـرار    ٣٠، التقرير العاشر املقد
٢٠٠٤( ١٥٤٦.(  

)١٥٤(  ١٥٤٦مت اإلحاطة اإلعالمية عمال بالقرار قُد )٢٠٠٤.(  
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زيز تدابري بنـاء الثقـة بـني الطوائـف يف منـاطق التـوتر       خاص لتع
احملتملــة، مثــل كركــوك. ومثــة حاجــة أيضــا ملزيــد مــن اجلهــود  
الستعراض عملية الـتخلص مـن العناصـر البعثيـة وإقـرار قـانون       
ــوق الضـــحايا يف معرفـــة احلقيقـــة        ــو، دومنـــا مســـاس حبقـ عفـ
واحلصول على التعويض. وثانيـا، يـتعني علـى حكومـة العـراق      

ــى      أ ــا، جيــب عل ــا. وثالث ــوة حكــرا عليه ــل اســتخدام الق ن جتع
حكومة العراق تطوير بيئة إقليميـة تـدعم العمليـة االنتقاليـة يف     
العــراق. ودعــا األمــني العــام أيضــا إىل تســوية تفاوضــية لكســر 

  حلقة العنف الذي يهدد حاليا بإفشال أي عملية سياسية.  

را يف وأفــاد املمثــل اخلــاص بأنــه وجــه االهتمــام مــرا        
إحاطاته اإلعالميـة السـابقة املقدمـة للمجلـس إىل أن مـا حتقـق       

ــرة االنتقــال السياســي يف  خــالل مــن إجنــازات  الوفــاء جمــال فت
ــرار      ــن يف القــ ــس األمــ ــدها جملــ ــيت اعتمــ ــايري الــ  ١٥٤٦باملعــ

ــة حقــوق   ٢٠٠٤( ــرجم إىل حتســن يف األمــن أو يف حال ) مل يت
اق والقــوة  اإلنســان، وأن اجلهــود الــيت بذلتــها حكومــة العــر     

حتل دون اسـتمرار تـدهور احلالـة األمنيـة      املتعددة اجلنسيات مل
ــل    ــة مــــن أجــ ــة أو الدوليــ ــة أو اإلقليميــ ــاعي الوطنيــ وال املســ
التحاور. وأفاد بأنه يبـدو أن العنـف قـد خـرج عـن السـيطرة،       

  وقد أثار ذلك قلقا واسع النطاق إزاء مستقبل العراق.  

بذل جهود قويـة   وذكر املمثل اخلاص أنه جيري حاليا  
ــه حــىت يف ظــل أشــد      ــز قــوات األمــن يف العــراق، غــري أن لتعزي
الظـروف مالءمــة، مـن املتوقــع أن تســتغرق هـذه العمليــة عــدة    
سنوات لتكتمل. وعالوة علـى ذلـك، ميكـن لالعتمـاد املفـرط      
على استخدام القوة يف الواقع أن مينـع التوافـق الـوطين. وشـدد     

ة لتجنـب كارثـة وطنيـة،    على أنه لكي تتـاح للعـراق أي فرصـ   
فمـــن الضـــروري وجـــود إحســـاس مجـــاعي خبطـــورة املوقـــف  

  .  )١٥٥(وروح من اإلصرار والتوفيق
__________ 

)١٥٥(  S/PV.5583 ٥-٢، الصفحات.  

وذكــرت ممثلــة الواليــات املتحــدة بعــض األمثلــة علــى   
التقدم الذي أحـرز، مثـل إنشـاء جلنـة مراجعـة الدسـتور للنظـر        
يف خيارات تعديل الدسـتور العراقـي، واملبـادرة املتعلقـة بـإبرام      

اق دويل. وذكـرت كـذلك أن األمـن ال يـزال ميثـل مصـدر       اتف
ــبة    ــرا إىل أن عـــــدد اهلجمـــــات ازداد بنســـ ــالغ، نظـــ قلـــــق بـــ

ــايل.       يف ٢٢ ــر احلـ ــملها التقريـ ــيت يشـ ــرة الـ ــالل الفتـ ــة خـ املائـ
ظهور العنف الطائفي أصـبح أكـرب خطـر يهـدد     وأوضحت أن 

أعمــال العنــف  يف املائــة مــن ٨٠حيــث أن حــوايل االســتقرار، 
ميال من بغـداد. وأكـدت    ٣٥عت يف دائرة قطرها وقالطائفي 

أن مسـألة اســتقرار وأمـن العــراق تشــكل قضـية إقليميــة فضــال    
ــا      ــؤدي جــريان العــراق دورا هام ــة، وي عــن كوــا قضــية دولي

  .  )١٥٦(فيها

ــع األعضــاء عــن جــزعهم مــن االرتفــاع       وأعــرب مجي
ــى ضــرورة     الكــبري يف عــدد الضــحايا يف العــراق، وشــددوا عل

الصـــعيد الـــوطين واإلقليمـــي كـــل مـــن ل علـــى مواصـــلة العمـــ
والــدويل مــن أجــل التصــدي للعنــف املســتمر. وقــال بعــض        

تكــن  املمــثلني بــأن النــهج املتبعــة لتســوية الوضــع يف العــراق مل 
، وأيــدوا املالحظــات والتوصــيات الــواردة يف تقريــر )١٥٧(فعالــة

  .  )١٥٨(األمني العام

مـع   وشدد املتكلمون أيضا على أمهية االتفـاق الـدويل    
     ــد ــام عق ــاقتراح األمــني الع ــوا عــن اهتمــامهم ب العــراق، وأعرب
مؤمتر دويل يشمل مجيع األطراف العراقيـة املتنـاحرة والعناصـر    
الفاعلــة اخلارجيــة املعنيــة. وأكــد املتكلمــون أيضــا أمهيــة تعزيــز 

__________ 

  .٨-٥املرجع نفسه، الصفحات   )١٥٦(

(االحتـاد   ١٤(األرجنتني)؛ والصفحة  ١٠املرجع نفسه، الصفحة   )١٥٧(
  (الدامنرك). ٢٠الروسي)؛ والصفحة 

ني)؛ (األرجنـت  ١٠(فرنسا)؛ والصفحة  ٨املرجع نفسه، الصفحة   )١٥٨(
  (االحتاد الروسي). ١٤والصفحة 
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ــي  ــرح    )١٥٩(احلــوار اإلقليم ــل االحتــاد الروســي مبقت . وأشــاد ممث
موعــة إقليميــة معنيــة بــالعراق  األمــني العــام املتعلــق بتأســيس جم 

  .  )١٦٠(تشمل األعضاء الدائمني اخلمسة مبجلس األمن

وأفاد ممثل العراق بأن حكومته تعرف جيدا من يقـوم    
ــون      ــداميون والتكفرييـ ــم الصـ ــدة، وهـ ــف املتزايـ ــال العنـ بأعمـ
املتطرفون واجلماعات اإلجرامية. وهذا أمر ستواجهه حكومـة  

تأكيد أن احلكومة تعتـزم   العراق بقوة وحسم شديدين. وأعاد
توسيع نطاق العمليـة السياسـية، وأشـار إىل أن رئـيس الـوزراء      
قد أعلن مؤخرا عن عقد مؤمتر وطين من أجل تعزيز املصـاحلة  
الوطنية. غري أنه حـذّر مـن أن هـذه الفكـرة سـتكون مرفوضـة       
إذا كان الغرض منها هو االلتفاف على املكاسـب الدميقراطيـة   

ــع   الــيت حققهــا العرا ــة السياســية إىل املرب قيــون والعــودة بالعملي
  رقم واحد.  

وفيما يتعلـق حبالـة حقـوق اإلنسـان، أكـد مـن جديـد          
أن احلكومة العراقيـة جـادة يف معاجلـة املسـائل املتعلقـة حبقـوق       

ضع انتهاكات حقوق اإلنسـان  تواإلنسان، ولكن ال ميكن أن 
النامجـــة بشـــكل عرضـــي عـــن املواجهـــات مـــع اإلرهـــابيني       

ــذي    واجل ــة يف املســتوى نفســه ال ــات اإلجرامي ــه  توماع ضــع في
  االنتهاكات املتعمدة اليت يقوم ا اإلرهابيون.  

األمــم ويف ســياق اإلشــارة إىل الــدعوة املوجهــة لبعثــة    
للقيـام بـدور أكثـر فعاليـة،     املتحدة لتقدمي املساعدة إىل العـراق  

ــردي       ــى ضــرورة األخــذ يف احلســبان ت ــراق عل ــل الع شــدد ممث
__________ 

ــا)؛ والصــفحة   ٨املرجــع نفســه، الصــفحة     )١٥٩( (اليونــان)؛  ٩(فرنس
ــفحة  ــفحة  ١٢والصـ ــدة)؛ والصـ ــة املتحـ ــني)؛  ١٦ (اململكـ (الصـ
ــفحة  ــفحتان  ١٩والصـ ــا)؛ و الصـ ــدامنرك)؛  ٢١و  ٢٠ (غانـ (الـ

ــفحة  ــفحتان   ٢٢والصـــــــ ــلوفاكيا)؛ والصـــــــ  ٢٤و  ٢٣(ســـــــ
  قطر).  (الكونغو،

  .١٤رجع نفسه، الصفحة امل  )١٦٠(

ة األمنيــة. وذكــر أن البعثــة وضــعت أمــن موظفيهــا فــوق  احلالــ
كــل االعتبــارات األخــرى. ومــع أن البعثــة ســتكون موجــودة   
ــداد املنشــودة       ــد نشــر األع ــم يتســن بع ــة، فل ملســاعدة احلكوم

  .  )١٦١(بسبب احلالة األمنية الراهنة

آذار/مــــارس  ١٥املعقــــودة يف  ،٥٦٣٩ويف اجللســــة   
تقريــر األمــني العــام   ، أدرج الــس يف جــدول أعمالــه ٢٠٠٧
عـن بعثـة األمـم املتحـدة لتقـدمي       ٢٠٠٧آذار/مارس  ٧املؤرخ 

. وقدم املمثل اخلاص لألمـني العـام يف   )١٦٢(املساعدة إىل العراق
ــوة        ــم الق ــم باس ــذي تكل ــات املتحــدة، ال ــل الوالي ــراق وممث الع

. وأدىل )١٦٣(إىل الـس إعالميتني املتعددة اجلنسيات، إحاطتني 
ــل العــراق وأدىل مجيــع أعضــاء ا ــاء   )١٦٤(لــس وممث ــات أثن ببيان

  اجللسة.  

وأشـــار األمـــني العـــام يف تقريـــره إىل أن مســـتويات       
ــود    ــى اجلهـ ــا علـ ــراق ألقـــت بظالهلـ ــتفحلة يف العـ العنـــف املسـ
السياسية وجهود إعـادة اإلعمـار، وكـان هلـا تـأثري سـليب علـى        
احلالة اإلنسانية وحالة حقـوق اإلنسـان يف البلـد، وأدت أيضـا     

اع أعداد األشخاص املشردين داخليا والالجئني لتبلـغ  إىل ارتف
ــل. ونتيجــة النعــدام األمــن وحظــر      أرقامــا مل تشــهدها مــن قب
التجول، أصبح الوصول إىل مرافـق اخلـدمات الصـحية حمفوفـا     

وأشـــارت تقـــارير إىل أن نســـبة االلتحــــاق     ،بصـــعوبة بالغـــة  
يف املائــة. وحــذّر  ٥٠باملــدارس شــهدت تراجعــا كــبريا بنســبة 

ــة     األ ــام مــن أن العــراق كــان ميــر بأزمــة يف جمــال محاي مــني الع
ــة      ــة التحــول إىل حال ــا إمكاني حقــوق اإلنســان حتمــل يف طيا

__________ 

  .٢٧-٢٤املرجع نفسه، الصفحات   )١٦١(

)١٦٢(  S/2007/126   م عمـال بـالفقرةمـن   ٣٠، التقرير احلادي عشر املقد
  ).٢٠٠٤( ١٥٤٦القرار 

  ).٢٠٠٤( ١٥٤٦قُدمت اإلحاطة اإلعالمية عمال بالقرار   )١٦٣(

  مثّل العراق نائب رئيس العراق.  )١٦٤(
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ــاخ     ــد من ــتم تبدي طــوارئ إنســانية يف أقصــى درجاــا، مــا مل ي
ــذل     ــب ب اخلــوف واإلفــالت مــن العقــاب والفوضــى، إىل جان

  جهود لتلبية االحتياجات املادية األساسية.  

املتمثــل يف ‘‘ اخلطــر الــدائم’’ثــل اخلــاص أن وأفــاد املم  
العنف السياسـي واملـذهيب واإلجرامـي، الـذي أدى إىل ازديـاد      
عمق األزمة اإلنسانية وأزمة حقوق اإلنسان، مثّـل مسـة بـارزة    
ــه يلـــزم أن يتفـــق جـــريان العـــراق علـــى    يف التقريـــر. وقـــال إنـ
استراتيجية مشتركة لدعم برنامج اإلصـالح وجهـود املصـاحلة    

ــ ــة     ال ــزم النظــر يف إجيــاد آلي ــه يل ــة العــراق، وإن ــذهلا حكوم يت تب
  .  )١٦٥(لتحقيق هذا التنسيق اإلقليمي

وذكر ممثل الواليات املتحدة أنه يف إطار اإلعالن عـن    
ــام، أ   ــد إىل األم ــات املتحــدة يف   ســبيل جدي ــيس الوالي ــن رئ عل

كانون الثاين/يناير عن ختصيص عـدد إضـايف مـن القـوات      ١٠
ي للجهــد الــذي يقــوده العــراق. وقــال  جنــد ٢١ ٥٠٠قــدره 

مليـــون  ١٥٠أيضـــا إن احلكومـــة العراقيـــة خصصـــت حـــوايل 
ــام    ــها لع ــن ميزانيت ــة تســريح املليشــيات    ٢٠٠٧دوالر م لعملي

ــة لــك متثيــل تونــزع ســالحها وإعــادة إدماجهــا، وميثــل    العملي
باإلضــافة إىل اســتمرار التقــدم السياســي فيمــا يتعلــق باملصــاحلة 

انون اجتثـــاث البعـــث، عنصـــرين هـــامني الوطنيـــة واعتمـــاد قـــ
  .)١٦٦(يف البلد لكفالة االستقرار الطويل األجل

وأعــرب مجيــع أعضــاء الــس عــن قلقهــم البــالغ إزاء     
ــداد    ــابني، وتزايـــد أعـ ــاع عـــدد املصـ ــتمرار العنـــف، وارتفـ اسـ
املشردين، وتدهور احلالة اإلنسانية، وحثوا على تعزيـز جهـود   

قليمــي والــدويل ــدف خفــض املصـاحلة الوطنيــة، والتعــاون اإل 
  مستويات العنف يف العراق.  

__________ 

)١٦٥(  S/PV.5639 ٥-٢، الصفحات.  

  .٨-٥املرجع نفسه، الصفحات   )١٦٦(

وكــرر ممثــل إندونيســيا االقتــراح الــذي عرضــه رئــيس   
إندونيسيا بنشر قوات حلفظ السالم تابعـة لألمـم املتحـدة بعـد     

. وحـث ذلـك املمثـل،    )١٦٧(انسحاب القوة املتعددة اجلنسـيات 
إىل جانــب ممثلــي الصــني، واالحتــاد الروســي، وفرنســا، القــوة   

ملتعددة اجلنسيات على وضع جـدول زمـين حمـدد لالنسـحاب     ا
. وشـدد ممثـل جنـوب أفريقيـا علـى أنـه بغـض        )١٦٨(مـن العـراق  

ــة الراهنــة يف العــراق،    النظــر عــن احلــوادث الــيت أدت إىل احلال
ــارس       ــن يتحمــل املســؤولية عــن ضــمان أن متُ ــس األم ــإن جمل ف
ــيت منحــت للقــوة املتعــددة اجلنســيات يف العــراق     الســلطات ال
بطريقة متسقة مع قرارات الـس وأن يـتم التمسـك بالقـانون     
ــع      ــب مجيـ ــن جانـ ــا مـ ــان واحترامهمـ ــوق اإلنسـ ــدويل وحقـ الـ

  .)١٦٩(األطراف

وأشار نائب رئيس العراق إىل أن إعادة إحالل األمـن    
ن ي اللـذ نيمثالن اهلدفتوإعادة بناء اهليكل السياسي واالقتصاد 

الغايــة، اعتمــدت . وحتقيقــا هلــذه ٢٠٠٧وضــعهما بلــده لعــام  
عمليـة فـرض   ”السلطات العراقية خطة أمن لبغداد حتـت اسـم   

ــانون ــة، واعتمـــدت   “القـ ــاحلة الوطنيـ ــة املصـ ، وأطلقـــت عمليـ
ــغ   ــة سترصــد مبل ــني دوالر لالســتثمار. وأشــار   ١٠ميزاني بالي

ــن      ــداء الكــثري م ــد التســرع بإب ــه ال تري كــذلك إىل أن حكومت
قـد أمثـرت   “ نعمليـة فـرض القـانو   ”فـإن  ومـع ذلـك   التفاؤل، 

بعــض النتــائج اإلجيابيــة علــى مســتوى االخنفــاض امللحــوظ يف   
  .  )١٧٠(عدد األعمال اإلرهابية واإلصابات

  
__________ 

  .١٩-١٧املرجع نفسه، الصفحات   )١٦٧(

 ٢٠(االحتــاد الروســي)؛ والصــفحة  ١٦املرجــع نفســه، الصــفحة   )١٦٨(
  (الصني). ٢٣(فرنسا)؛ والصفحة 

  .٢٥املرجع نفسه، الصفحة   )١٦٩(

  .٨املرجع نفسه، الصفحة   )١٧٠(
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إىل جملــــس األمــــن الرســــالة املوجهــــة مــــن رئــــيس   

املعقـــــودة يف  ،٥٦٨١لســـــة اجلالعـــــام يف  األمـــــني

  ٢٠٠٧أيار/مايو   ٢٣

ــة    ــودة يف  ،٥٦٨١يف اجللســــ ــايو  ٢٣املعقــــ أيار/مــــ
ــ٢٠٠٧ رئيس (الواليــات املتحــدة) انتبــاه الــس إىل  ، وجــه ال

موجهـة مـن األمـني العـام      ٢٠٠٧أيار/مـايو   ٧رسالة مؤرخـة  
إىل رئــيس جملــس األمــن بشــأن حســاب الضــمان املنشــأ عمــال 

. )١٧١() والقــــــرارات ذات الصــــــلة١٩٩٩( ١٢٨٤بــــــالقرار 
وعرض الرئيس مشروع الرسالة اليت سـتوجه إىل األمـني العـام    

ته، واليت وافق فيها علـى اقتراحـه بتحويـل مبلـغ     ردا على رسال
مــن حســاب  ادوالر ٦٩٤ ٧٧١يــورو ومبلــغ  ١ ٨٥٦ ٧٥٤

ــى     ــأخرات املســتحقة عل الضــمان املــذكور أعــاله، لتســوية املت
ــناعية      ــة الصـ ــدة للتنميـ ــم املتحـ ــة األمـ ــراق ملنظمـ ــة العـ حكومـ
ــطة     ــامهات يف األنشـ ــق باملسـ ــايل املتعلـ ــا احلـ ــديد التزامهـ ولتسـ

تضطلع ـا األمـم املتحـدة. وقـرر الـس إرسـال        األخرى اليت
  .)١٧٢(الرسالة املقترحة

  
املعقـودة   ،٥٦٩٣املداوالت اليت دارت يف اجللسة   

  ٢٠٠٧حزيران/يونيه  ١٣يف 

ــة    ــودة يف  ،٥٦٩٣يف اجللسـ ــه  ١٣املعقـ حزيران/يونيـ
، أدرج الــس يف جــدول أعمالــه تقريــر األمــني العــام   ٢٠٠٧
عن بعثة األمم املتحدة لتقـدمي   ٢٠٠٧حزيران/يونيه  ٥املؤرخ 

. واســــتمع الــــس إىل إحــــاطتني )١٧٣(املســــاعدة إىل العــــراق
إعالميــتني مقــدمتني مــن املمثــل اخلــاص لألمــني العــام للعــراق، 

__________ 

)١٧١(  S/2007/300.  

)١٧٢(  S/2007/301.  

)١٧٣(  S/2007/330 م عمــال بــالفقرةمــن  ٣٠، التقريــر الثــاين عشــر املقــد
  ).٢٠٠٤( ١٥٤٦القرار 

ومن ممثل الواليات املتحدة، الذي تكلـم باسـم القـوة املتعـددة     
. وأدىل مجيــع األعضــاء وممثــل العــراق ببيانــات  )١٧٤(اجلنســيات

  لسة.  أثناء اجل

والحــظ األمــني العــام يف تقريــره أنــه رغــم النجــاح         
األويل الذي حققه تعزيـز التـدابري األمنيـة يف األشـهر األخـرية،      
فإن احلالة يف العراق ما زالت حمفوفـة باملخـاطر. وأفـاد األمـني     
العام بـأن هجمـات املتمـردين مسـتمرة وال يـزال عـدد القتلـى        

ت امليليشـــيات اســـتأنفت املـــدنيني يف ازديـــاد إذ يبـــدو أن قـــوا
أنشــــطتها، مبــــا يف ذلــــك أعمــــال القتــــل واالختطــــاف الــــيت 
تستهدف أشخاصـا بعينـهم. وأكـد أن الـتفجري الـذي وقـع يف       

نيســـان/أبريل وأدى إىل مقتـــل أحـــد  ١٢الربملـــان العراقـــي يف 
النــواب وجــرح كــثريين آخــرين أبــرز مــا يشــكله العنــف مــن   

ــة السياســية. وازدادت التــ   ــى العملي وترات السياســية خطــر عل
مـن الدسـتور، الـيت تتضـمن تفاصـيل       ١٤٠بشأن تنفيـذ املـادة   

العملية اليت تفضي إىل حتديد الوضع النهائي لكركوك وغريهـا  
مــن املنــاطق املتنــازع عليهــا، وكــذلك بشــأن مشــروع قــانون   
الــنفط والغــاز، وعمليــة اســتعراض الدســتور والقــانون اجلديــد   

اد األمـني العـام أيضـا بأنـه     املتعلق باجتثاث حزب البعـث. وأفـ  
أيار/مـــايو، أُطلـــق العهـــد الـــدويل مـــع العـــراق يف شـــرم   ٣يف 

الشــيخ، مبصــر. وأوضــح األمــني العــام أنــه اشــترك مــع رئــيس    
  وفدا.   ٧٥وزراء العراق يف رئاسة هذا املؤمتر الذي حضره 

وذكر املمثل اخلاص أن العـراق أصـبح يواجـه سلسـلة       
راعات الطائفيــة والسياســية معقــدة بصــورة اســتثنائية مــن الصــ 

ــيت تتجــاوز تســويتها قــدرات أي طــرف     ــة ال ــة املتداخل والعرقي
فاعل واحد أو سياسـة واحـدة. ورغـم مناقشـة املسـائل املـثرية       
للخـــالف يف عـــدة منتـــديات، فـــإن تـــأثري الـــذكريات املريـــرة  
واملظامل اجلديدة وانطباعات التمييز وسياسـات اهلويـة اآلخـذة    

__________ 

  ).٢٠٠٤( ١٥٤٦قُدمت اإلحاطة اإلعالمية عمال بالقرار   )١٧٤(



٢٠٠٧-٢٠٠٤مرجع ممارسات جملس األمن،  
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شيء، أعمال القتل املروعـة واملتواصـلة    يف الرسوخ، وقبل كل
جعلت من إمكانية إجراء مناقشات بنـاءة تفضـي إىل املصـاحلة    

  .)١٧٥(الدائمة أمرا صعبا

وأشار ممثل الواليـات املتحـدة إىل أنـه مثـة بـوادر علـى         
أن حتوال كبريا قد طرأ على توزيع العنـف. فمـع أن اهلجمـات    

ستوى واهلجمـات  اإلرهابية اليت تستهدف شخصيات رفيعة امل
اليت تشن على قوات التحالف ما زالت كـثرية احلـدوث، فقـد    
تراجعــت جــرائم القتــل الطــائفي واهلجمــات علــى املــدنيني يف  
بغداد عن املستويات املسجلة يف وقـت سـابق. وأشـار إىل أنـه     
جيــري جتنيــد أعــداد متزايــدة لقــوات األمــن العراقيــة يف حمافظــة 

ــى تصــمي   ــار، ممــا يــربهن عل ــى املشــاركة يف  األنب م الشــعب عل
القاعـدة. وقـال إنـه يتطلـع إىل     تنظـيم  املعركة ضـد املتمـردين و  

األمـم املتحـدة   املناقشات املقبلة بشأن كيفية تنقيح واليـة بعثـة   
بغيـة التشـجيع علـى أن يكـون هلـا      لتقدمي املسـاعدة إىل العـراق   
  .)١٧٦(وجود قوي ملساعدة العراق

ــراق أن     ــة الع ــر خارجي ــاد وزي ــ وأف راقيني ســيظلون الع
ال يرغـب  ولكن ، ‘‘طاغية مستبد’’ممتنني دائما لتحريرهم من 

ــي   ــي   -أي مســؤول حكــومي عراق ــواطن عراق يف  -أو أي م
وجود قوات أجنبية علـى أرض عراقيـة ولـو ليـوم واحـد أكثـر       
مما هو ضروري بصورة حيوية. غـري أن وجـود القـوة املتعـددة     

ــة     ــوم، وخــالل األشــهر القليل ــة، ضــروري  اجلنســيات الي املقبل
بصورة حيوية لصـون العـراق والسـلم واالسـتقرار اإلقليمـيني.      
وأشار وزير خارجية العراق إىل أن زعمـاء القبائـل واملـواطنني    

ــار وديــاىل     ــافظيت األنب ــاديني يف حم ــان ظلتــا    -الع ــا حمافظت ومه
قـــد أبـــدوا  -القاعـــدة تنظــيم  لفتــرة طويلـــة مـــالذا إلرهـــابيي  

ــالح و  ــل السـ ــتعدادا حلمـ ــابيي  اسـ ــد إرهـ ــوف ضـ ــيم الوقـ تنظـ
__________ 

)١٧٥(  S/PV.5693 ٣، الصفحة.  

  .٨-٥املرجع نفسه، الصفحات   )١٧٦(

ــري العمــل      ــه جي ــال كــذلك إن ــدة. وق كحجــر الزاويــة  ، القاع
لعملية املصاحلة الوطنية، على إلغـاء ممارسـات اجتثـاث البعـث     

ومل متيـــز بـــني  ٢٠٠٣الســـابقة الــيت بـــدأت عــام   ‘‘ املفرطــة ’’
اــرمني وغــري اــرمني، ومل متيــز بــني املنتســبني إىل احلــزب       

ــة   بـــدوافع عقائديـــة  ــبوا ـــرد إعالـ وبـــني أولئـــك الـــذين انتسـ
  .)١٧٧(أسرهم

وأعــرب مجيــع أعضــاء الــس عــن قلقهــم البــالغ إزاء     
أعمال العنف اجلارية يف العراق، وأدانوا بشكل خـاص عمليـة   
الـــتفجري الـــيت اســـتهدفت الضـــريح املقـــدس يف ســـامراء، الـــيت 

الـدويل مـع    تفـاق حدثت يف اليـوم نفسـه. ورحـب العديـد باال    
باعتباره إطارا دوليا إلحالل االسـتقرار وتعزيـز التنميـة    العراق 

وإعادة اإلعمار يف العراق. وعالوة علـى ذلـك، شـجعوا علـى     
مواصلة العمل على بلورة عملية املصـاحلة الوطنيـة يف العـراق،    
مبــا يف ذلــك االســتعراض الدســتوري، وتنقــيح القــانون املتعلــق  

ج امليليشـيات  باجتثاث البعث، وتعزيز حقـوق اإلنسـان وإدمـا   
ــة. ورحــب أعضــاء الــس أيضــا     يف القــوات املســلحة النظامي

ــيع الـــدور  ــم املتحـــدة   بإمكانيـــة توسـ ــه األمـ الـــذي تضـــطلع بـ
  العراق.    يف
  

) الذي اختذه جملس األمـن  ٢٠٠٧( ١٧٦٢القرار   

 حزيــــران/  ٢٩املعقــــودة يف   ،٥٧١٠يف جلســــته  

  ٢٠٠٧  يونيه

ــة    ــودة يف  ،٥٧١٠يف اجللسـ ــه حزيران/ ٢٩املعقـ يونيـ
ــس إىل مشــروع    ٢٠٠٧ ــاه ال ــرئيس (بلجيكــا) انتب ــه ال وج ،

ــات املتحــدة      ــن اململكــة املتحــدة، والوالي ــدم م ــرار مق . )١٧٨(ق
ــاطتني    ــس إىل إحـ ــتمع الـ ــتني واسـ ــرئيس  إعالميـ ــدمهما الـ قـ

__________ 

  .١٠-٨املرجع نفسه، الصفحات   )١٧٧(

)١٧٨(  S/2007/390.  
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ــق      ــد والتحقـ ــدة للرصـ ــم املتحـ ــة األمـ ــة للجنـ ــذي بالنيابـ التنفيـ
 للطاقــة الذريــة والتفتــيش، وممثــل املــدير العــام للوكالــة الدوليــة 

ــم املتحــدة   ــدى األم ــر األمــم      ل ــب الوكالــة يف مق ــدير مكت وم
املتحــدة يف نيويــورك. وأدىل ببيانــات أثنــاء هــذه اجللســة ممثلــو  
ــا،      ــوب أفريقيـ ــر، وجنـ ــيا، وقطـ ــا، وإندونيسـ ــني، وفرنسـ الصـ

 ،واململكـــة املتحـــدة، والواليـــات املتحـــدة، واالحتـــاد الروســـي
  وكذلك ممثل العراق.  

التنفيذي بالنيابـة للجنـة األمـم املتحـدة      وحذر الرئيس  
للرصد والتحقق والتفتـيش مـن أنـه نظـرا للبيئـة األمنيـة احلاليـة        
يف العراق، ال ينبغي جتاهل إمكانية سعي اجلهات الفاعلـة غـري   

ى العوامــل التكســينية (الســمية) التابعـة لــدول إىل احلصــول علــ 
ومــن الســالئف الكيميائيــة بكميــات صــغرية واســتخدامها،  أو

أن إمكانيــة حصــول اجلهــات الفاعلــة غــري التابعــة لــدول علــى  
عوامل أخرى أكثر مسية إمكانيـة حقيقيـة. وأشـار إىل أنـه بعـد      
عمليـــات التفتـــيش املكثفـــة الـــيت مت القيـــام ـــا يف أوائـــل عـــام 

، مل تعثر اللجنة على دليـل علـى اسـتمرار أو اسـتئناف     ٢٠٠٣
د كميـات مهمـة   برامج أسلحة الدمار الشـامل، أو علـى وجـو   

من األصناف احملظورة الـيت ترجـع إىل الفتـرة السـابقة العتمـاد      
)، ولكنها كشفت عـن قـدرات ال تـزال    ١٩٩١( ٦٨٧القرار 

ــيني     متبقيــة يف العــراق، وتشــمل هــذه القــدرات العلمــاء والتقن
واملعدات الثنائية االستخدام. وشدد على أنه يف ظل الظـروف  

ســـائل املعلقـــة املتبقيـــة   ســـم املالراهنـــة، لـــيس باملســـتطاع ح  
. وأكــد أنــه “حالــة عــدم الــيقني املتبقيــة ”يســهم يف إثــارة  ممــا
ــو ــة     ل ــة األســلحة الكيميائي ــل إىل اتفاقي أن العــراق انضــم بالفع

ــة.     ــلحة الكيميائيـ ــه لألسـ ــة بربناجمـ ــكوك احمليطـ ــت الشـ لتقلصـ
وبطبيعة احلال، الس هو صاحب القرار، مـن خـالل ممارسـة    

حالــة عــدم ”شــأن مــا إذا كــان ســيقبل  قدرتــه علــى احلكــم، ب

عندما يقرر إغالق ملـف العـراق املتصـل بـرتع      “اليقني املتبقية
  .)١٧٩(األسلحة

وأشار ممثل الوكالة الدوليـة للطاقـة الذريـة إىل تقريـره       
ــؤرخ  ــارس  ٧امل ــأن    ٢٠٠٣آذار/م ــس ب ــه ال ــغ في ــذي أبل ، ال

 الوكالــة مل جتــد أي دليــل أو مؤشــر حمتمــل علــى إعــادة إحيــاء 
آذار/مـارس   ١٧برنامج أسلحة نووية يف العراق. غري أنه منـذ  

، مل تــتمكن الوكالــة مــن االضــطالع مبعظــم أنشــطتها   ٢٠٠٣
  .  )١٨٠(يف البلد

ســح املوأشــار ممثــل الواليــات املتحــدة إىل أن فريــق       
العراق اختذ كل اخلطوات املالئمة للتحقيـق يف كـل   امليداين يف 

ــه عــن وجــود أســلحة دمــار     ــق ب شــامل يف العــراق،  بــالغ يوث
وبرهن على أن احلكومة احلالية يف العراق ال متلك أي أسـلحة  
من هذا القبيل أو نظم إيصاهلا. وأشار أيضا إىل أنـه، منـذ عـام    

إىل جانـب القـوة املتعـددة    امليـداين  ، برهن فريق املسـح  ٢٠٠٣
توجـد أي خمزونـات تـذكر مـن أسـلحة       اجلنسيات على أنـه ال 

اق. غــري أن القــوة املتعــددة اجلنســيات  الــدمار الشــامل يف العــر
واصـــلت العثـــور علـــى مـــواد متبقيـــة قامـــت بالتصـــرف فيهـــا  
بالتعاون مع احلكومة. وعثر الفريق أيضا على أدلة علـى قـدرة   
نظام صدام حسني علـى إنتـاج قـذائف بعيـدة املـدى وأسـلحة       

ــاز    ــول بإجيـ ــه ميكـــن القـ ــد أنـ ــة. وأكـ ــى  إبيولوجيـ ــاء علـ ــه بنـ نـ
ــق   ـــاجات فريــ ــح املاستـنـتــ ــداين يف ســ ــل  امليــ ــراق وبفضــ العــ

ــال التصــحيحية الصــارمة  ” ــة   “ األعم ــا احلكوم  ــت ــيت قام ال
العراقيــة احلاليــة، ال يوجــد مــا يدعـــو لالعتقــاد بأنــه مــا زالــت   

الشــامل منــذ عهــد   هنــاك كميــات كــبرية مــن أســلحة الــدمار  
يـتـم كشف النـقـاب عنهــا يف العـراق، ورمبـا األهـم     صدام، مل

__________ 

)١٧٩(  S/PV.5710٦-٢ ، الصفحات.  

  .٨املرجع نفسه، الصفحة   )١٨٠(



٢٠٠٧-٢٠٠٤مرجع ممارسات جملس األمن،  

 

11-02856 1008/1582 
 

عـــد بلـــدا ميلـــك الرغبـــة السياســـية لعـــراق مل يمـــن ذلـــك، أن ا
  .)١٨١(التخطيط العسكري الستعمال مثل هذه األسلحة  أو

ورحب ممثل اململكـة املتحـدة بـالتزام حكومـة العـراق        
بــاحترام وتطبيــق االلتزامــات والتعهـــدات الدوليــة ملنــع انتشــار  
األســـلحة النوويـــة والكيميائيـــة والبيولوجيـــة. ورحـــب أيضـــا  

ــااللتزام الد ــدما يف    ب ــراق للمضــي ق ــة الع ــام حلكوم ســتوري الت
نـزع السالح، وبإنشاء هيئة وطنية للرقابة من أجل اإلشــراف  

  .)١٨٢(والرقابة على حركة املواد ذات االستخدام املزدوج

وأوضح ممثل فرنسا أنه مل يكن باإلمكـان حسـم كـل      
القليـل مـن مـواطن الغمـوض.      مل يتبـق إال ومـع ذلـك   املسائل، 

ــر  ــى ضـ ــة  وشـــدد علـ ــة العراقيـ ــمان أن تكـــون احلكومـ ورة ضـ
اجلديدة مستعدة لتويل مهـام هيـئيت التفتـيش والرصـد التـابعتني      
لألمم املتحدة من أجل ضمان مواصـلة جهـود منـع االنتشـار.     
ــدويل       ــن اإلقليمــي وال ــز األم ــل فرنســا ضــرورة تعزي وأكــد ممث
وضـــــمان احتـــــرام االلتزامـــــات الدوليـــــة يف جمـــــال عـــــدم      

  .)١٨٣(االنتشار

ممثل العراق إن إاء واليـيت جلنـة األمـم املتحـدة      وقال  
ــة     ــة الذري ــة للطاق ــة الدولي ــيش والوكال للرصــد والتحقــق والتفت

يف تاريخ العراق. وأكـد  ‘‘ فصل مفزع’’سيسدل الستار على 
أن الشعب العراقي قد دفع مثنا باهظا جدا خـالل تلـك الفتـرة    

ل مــن الــزمن بســبب امــتالك النظــام ألســلحة الــدمار الشــام       
ورفضه التعاون مع اهليئـات الدوليـة ذات الصـلة املسـؤولة عـن      
ــه      ــد حكومتـ ــادة تأكيـ ــافة إىل إعـ ــه، باإلضـ ــال إنـ ــها. وقـ إزالتـ
التزاماا املتصلة بعـدم االنتشـار املـذكورة يف الرسـالة املؤرخـة      

__________ 

  .١١-٩املرجع نفسه، الصفحات   )١٨١(

  .١٢املرجع نفسه، الصفحة   )١٨٢(

  .١٤-١٣املرجع نفسه، الصفحتان   )١٨٣(

نيســان/أبريل املوجهــة مــن وزيــر خارجيــة العــراق، املرفقــة    ٨
ــى الــس   ــرار املعــروض عل ــى  مبشــروع الق ــا عل ، يعــرض حالي

الربملـــان مشـــروع قـــانون بشـــأن انضـــمام العـــراق إىل اتفاقيـــة  
األســلحة الكيميائيــة. وأفــاد بــأن العــراق يعتــرب اعتمــاد الــس  

ــد   ــادة تأكي ــرار إع ـــر احلظــر    مشــروع الق ــع تدابـي ــى أن مجي عل
املتصلة بالتجارة مع العراق وتقدمي املوارد املالية أو االقتصـادية  

ــ إىل ــراق الـ ــلة  العـ ــرارات ذات الصـ ــعتها القـ ــة  -يت وضـ خاصـ
مل تعــــــــد   -) ١٩٩١( ٦٨٧) و ١٩٩٠( ٦٦١القــــــــرارين  

  .)١٨٤(مطبقة

ــا   شــاروأ   ــل جنــوب أفريقي ــل  ممث وشــاطره يف ذلــك ممث
أن جهود جملـس األمـن لـرتع سـالح العـراق ذات      الصني، إىل 

بعد إقليمي، وأن الـس ملـزم مبوجـب قراراتـه بإنشـاء منطقـة       
  .)١٨٥(خالية من أسلحة الدمار الشامليف الشرق األوسط 

مث طــرح مشــروع القــرار للتصــويت، واعتمــد بأغلبيــة   
ــاع عضــو واحــد عــن التصــويت (االحتــاد      ١٤ صــوتا مــع امتن

)، الــذي قــام فيــه   ٢٠٠٧( ١٧٦٢الروســي) بوصــفه القــرار   
الــس، متصــرفاً مبوجــب الفصــل الســابع مــن امليثــاق، جبملــة   

  منها أنه:أمور 

لـى الفـور واليـيت جلنـة األمـم املتحـدة للرصـد        قرر أن ينـهي ع ي  
والتحقــق والتفتــيش والوكالــة الدوليــة للطاقــة الذريــة مبوجــب القــرارات  

  ذات الصلة؛  

ــزع الســالح     يؤو   ــد التزامــات العــراق يف جمــال ن كــد مــن جدي
قـر بـالتزام العـراق اسـد يف الدسـتور      يالصـلة، و  مبوجب القرارات ذات

ج واستخدام األسـلحة النوويـة والكيميائيـة    مبنع انتشار واستحداث وإنتا
__________ 

  .١٥-١٤املرجع نفسه، الصفحتان   )١٨٤(

 ١٨(جنـوب أفريقيـا)؛ والصـفحتان     ١٦املرجع نفسه، الصـفحة    )١٨٥(
  (الصني). ١٩و 
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والبيولوجيــة ومــا يتصــل باســتحداثها وتصــنيعها وإنتاجهــا واســتخدامها   
  من معدات ومواد وتكنولوجيات؛

ــو   ــس األمــن يف غضــون     ودعي ــاة جمل ــراق إىل مواف ــة الع حكوم
ســنة واحــدة بتقريــر عــن التقــدم احملــرز يف التقيــد جبميــع معاهــدات نــزع  

  نتشار املطبقة واالتفاقات الدولية املتعلقة ا؛ األسلحة وعدم اال

ــم      يحيــو   ــة األم ــها جلن ــيت قدمت ــوجزة ال ــا باإلحاطــات امل ط علم
ــدة      ــم املتحـ ــة لألمـ ــة اخلاصـ ــق والتفتيش/اللجنـ ــد والتحقـ ــدة للرصـ املتحـ
والوكالة الدولية للطاقـة الذريـة بشـأن أنشـطة كـل منـها يف العـراق منـذ         

  ؛  ١٩٩١عام 

ام أن يتخـذ مجيـع التـدابري الالزمـة الـيت      طلب إىل األمـني العـ  يو  
تكفل التصرف بشكل مالئـم يف حمفوظـات جلنـة األمـم املتحـدة للرصـد       

  والتحقق والتفتيش ويف ممتلكاا األخرى؛  

طلــب أيضــا إىل األمــني العــام أن ينقــل إىل حكومــة العــراق    يو  
ــة        ــري املربوط ــادات غ ــع االعتم ــراق مجي ــة للع ــق صــندوق التنمي ــن طري ع

ــ (هـــــ) مــــن القــــرار    ٨ال بــــالفقرة ة يف احلســــاب املنشــــأ عمــــ  املتبقيــ
)، بعــد أن يعيــد إىل الــدول األعضــاء، بنــاء علــى طلبــها،  ١٩٩٥( ٩٨٦

  ).  ١٩٩١( ٦٩٩من القرار  ٤املسامهات اليت قدمتها عمال بالفقرة 

وأوضح ممثل االحتاد الروسي أنه امتنع عـن التصـويت     
ألمــم املتحــدة شــهادة مــن جلنــة ا ألن ســري العمليــة ال يتضــمن  

للرصــد والتحقــق والتفتــيش يف مــا يتعلــق بــإغالق ملــف نــزع   
سالح العراق وألنه ال تـزال هنـاك أسـئلة بـدون أجوبـة تتعلـق       
مبصري األسلحة املوجودة يف العراق، مبا يف ذلك القـذائف الـيت   

أجوبـــة واضـــحة تتعلـــق القـــرار ال يـــوفر  مل تـــدمر. وأكـــد أن
ــار شــامل. ومل يع   ــرار هــذه   بوجــود أســلحة دم ــص الق كــس ن

  .  )١٨٦(الشواغل بشكل تام
  

__________ 

  .١٩و  ١٨حتان املرجع نفسه، الصف  )١٨٦(

) الذي اختذه جملس األمـن  ٢٠٠٧( ١٧٧٠القرار   

 آب/ ١٠املعقــــــــــودة يف   ٥٧٢٩،يف جلســــــــــته 

    ٢٠٠٧  أغسطس

ــة    ــودة يف  ،٥٧٢٩يف اجللسـ ــطس  ١٠املعقـ آب/أغسـ
، وجــه الــرئيس (الكونغــو) انتبــاه الــس إىل مشــروع   ٢٠٠٧

اكيا، واململكـة املتحـدة،   قرار مقدم من إيطاليا، وبنما، وسـلوف 
. وحضــر األمــني العــام هــذه اجللســة.  )١٨٧(والواليــات املتحــدة

وطُرح مشـروع القـرار للتصـويت، واعتمـد باإلمجـاع بوصـفه       
)، الــذي قــام فيــه الــس جبملــة أمــور  ٢٠٠٧( ١٧٧٠القــرار 

  أنه: منها

ــدمي املســاعدة إىل      ي   ــم املتحــدة لتق ــة األم ــة بعث ــد والي ــرر متدي ق
  شهرا من تاريخ القرار؛   ١٢أخرى مدا  العراق لفترة

قـرر كــذلك أن يقـوم كــل مـن املمثــل اخلـاص لألمــني العــام     يو  
والبعثــة، بنــاء علــى طلــب حكومــة العــراق، بتقــدمي املشــورة والــدعم         
واملساعدة إىل العراق حكومة وشعبا لتحقيـق تقـدم يف احلـوار السياسـي     

ملســاعدة اإلنســانية، واملصــاحلة الوطنيــة؛ وتعزيــز ودعــم وتيســري تنســيق ا 
والتنسيق مع املـاحنني، وبنـاء القـدرات؛ وتعزيـز ومحايـة حقـوق اإلنسـان        
  واإلصالح القضائي والقانوين من أجل تعزيز سيادة القانون يف العراق؛  

طلب إىل األمني العام أن يقدم تقريرا إىل الـس يف غضـون   يو  
رز صــوب ثالثــة أشــهر، وكــل ثالثــة أشــهر بعــد ذلــك بشــأن التقــدم احملــ 

  الوفاء جبميع مسؤوليات البعثة.  

ــن        ــان كــل م ــرار، أدىل ببي ــاد مشــروع الق ــد اعتم وبع
األمني العـام، وممثلـو الصـني، وفرنسـا، وإندونيسـيا، وإيطاليـا،       
ــات      ــدة، والواليـ ــة املتحـ ــي، واململكـ ــاد الروسـ ــر، واالحتـ وقطـ

  املتحدة، وكذلك ممثل العراق.  

ذه الـــس ورحـــب األمـــني العـــام بـــالقرار الـــذي اختـــ  
لتقـدمي املسـاعدة إىل العـراق     بتجديد والية بعثة األمـم املتحـدة  

__________ 

)١٨٧(  S/2007/487.  
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سـوف تعمـل علـى زيـادة     وتعزيزهـا، وأكـد أن األمـم املتحـدة     
مــع حكومــة ‘‘ شــراكة وثيقــة’’ تتطلــع إىل العمــل يفدورهــا و

العــراق وشــعبه مــن أجــل تعزيــز املســاعدة الــيت تقــدمها لــه          
الوطنية واحلوار اإلقليمـي  جماالت شديدة األمهية كاملصاحلة  يف

  .  )١٨٨(وتقدمي املساعدات اإلنسانية وحقوق اإلنسان

وأعرب معظم املتكلمني عن قلقهم من احلالـة األمنيـة     
يف العراق، ورحبوا بتوسيع نطاق والية البعثة كما ينص علـى  

  ).  ٢٠٠٧( ١٧٧٠ذلك القرار 

وأشار ممثل الواليات املتحـدة إىل أن هـذا القـرار ميثـل       
الدور الذي تقوم بـه البعثـة يف    ة جديدة هامة من مراحلمرحل

مـن   العراق، ويوسع نطاق مشـاركة األمـم املتحـدة يف العـراق    
خالل تقدمي املساعدة واخلـربة إىل الشـعب العراقـي واحلكومـة     
العراقية يف ما يتعلق باملصـاحلة الوطنيـة، وبتعزيـز التفـاهم علـى      

، وحبشــد املـــوارد  املســتوى اإلقليمــي دعمــا لعمليـــة املصــاحلة    
ملساعدة العراقيني املتأثرين باألزمـة اإلنسـانية. وقـال إن القـرار     
أكد االعتقاد السائد على نطاق واسع بـأن مـا يقـع يف العـراق     
ليس له تداعيات اسـتراتيجية علـى املنطقـة فحسـب، بـل علـى       

  .)١٨٩(العامل بأسره

وشدد ممثل اململكة املتحـدة علـى أن الـس، بوصـفه       
ملسؤولية احملـددة عـن صـون السـلم واألمـن الـدوليني،       يتحمل ا

ــك املهــام     ــت تل ــهرب مــن مســؤولياته وإن كان ال ميكــن أن يت
صعبة. وعالوة على ذلك، أكـد أنـه ال يكفـي اختـاذ القـرارات      
ــدان       ــذ يف املي ــة التنفي ــل جيــب العمــل بغي ــات، ب وإصــدار البيان
وإحداث أثر حقيقي يف حيـاة النـاس مـن خـالل حتقيـق األمـن       

__________ 

)١٨٨(  S/PV.5729 ٣، الصفحة.  

  .٤و  ٣املرجع نفسه، الصفحتان   )١٨٩(

السالم. وشدد أيضا على أن ذلك يتطلب إحراز تقـدم مـواز   و
  .  )١٩٠(على املسارين السياسي واالقتصادي

ــة        ــى مســؤولية حكوم ــل فرنســا الضــوء عل وســلط ممث
العراق عن محاية السكان املتضـررين، وكـذلك األمـم املتحـدة     

ــا   ــرتبطني ــوظفني امل ــة    )١٩١(وامل ــى أمهي ــل قطــر عل . وشــدد ممث
) بتعـاون وثيـق مـع    ٢٠٠٧( ١٧٧٠ر العمل علـى تنفيـذ القـرا   

العراق ودون إخالل باملسؤولية اليت ال تزال على عـاتق قـوات   
التحالف املوجودة يف العراق، واليت ال تزال عليها مسـؤوليات  
لضمان األمن واالستقرار حبكـم القـانون الـدويل، مبـا يف ذلـك      

  .)١٩٢(١٩اتفاقية جنيف الرابعة(

ــاذ      ــراق باختـ ــل العـ ــا رحـــب ممثـ ــرار وبينمـ  ١٧٧٠القـ

)، أكد أن بلده يسعى إىل اجتياز العديد من العقبـات  ٢٠٠٧(
اليت يواجهها. ويف ما يتعلق باالستقرار اإلقليمـي، أعـرب عـن    

مات مـن  االبلدان ااورة واتمع الدويل التز علىاعتقاده بأن 
حيث مساعدة العراق على مكافحة اإلرهاب، وحتقيـق األمـن   

ــا   ــذ مشـ ــتقرار، وتنفيـ ــدي   واالسـ ــار، والتصـ ــادة اإلعمـ ريع إعـ
ــر  للتحــديات اإلنســانية. و  ــدرج   بينمــا أق ــأن هــذه املســائل تن ب

ضمن املسؤوليات الوطنية، فقد شدد على أن حكومته حباجـة  
ــذلك شــجع       ــة. ول ــثَّالً يف البعث ــدويل مم ــع ال إىل مســاعدة اتم
العراق البعثـةَ علـى االضـطالع بـدور نشـط يف املسـاعدة علـى        

رة ومسـتقرة تعـيش يف سـالم مـع نفسـها ومـع       بناء دولة مزدهـ 
  .)١٩٣(العامل

  
__________ 

  .٥و  ٤املرجع نفسه، الصفحتان   )١٩٠(

  .٨املرجع نفسه، الصفحة   )١٩١(

  .٨املرجع نفسه، الصفحة   )١٩٢(

  .١١و  ١٠املرجع نفسه، الصفحتان   )١٩٣(
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املعقـودة   ،٥٧٦٣املداوالت اليت دارت يف اجللسة   

  ٢٠٠٧تشرين األول/أكتوبر  ١٩يف 

تشــــــــرين  ١٩املعقــــــــودة يف  ،٥٧٦٣يف اجللســــــــة   
، أدرج الـس يف جـدول أعمالـه تقريـر     ٢٠٠٧األول/أكتوبر 

ــوبر  ١٥األمــني العــام املــؤرخ   عــن  ٢٠٠٧ تشــرين األول/أكت
. واسـتمع  )١٩٤(بعثة األمم املتحـدة لتقـدمي املسـاعدة إىل العـراق    

الس إىل إحاطتني إعالميتني مقدمتني من وكيل األمني العـام  
للشؤون السياسية، ومن ممثـل الواليـات املتحـدة، الـذي تكلـم      

ــيات  ــددة اجلنسـ ــوة املتعـ ــم القـ ــاء )١٩٥(باسـ ــع أعضـ . وأدىل مجيـ
  انات أثناء اجللسة.  الس وكذلك ممثل العراق ببي

والحــظ األمــني العــام يف تقريــره أنــه رغــم اهلجمــات     
اليومية واستمرار ارتفاع معدالت التشرد واجلمـود السياسـي،   
فقد الحت بعض املؤشرات اإلجيابيـة يف شـهر أيلول/سـبتمرب،    

ــى مســتوى اإلصــابات يف صــفوف      إذ طــرأ اخنفــاض كــبري عل
رباعيــا مــع األحــزاب  العــراقيني. ووطّــد رئــيس الــوزراء حتالفــا

ــان، كمــــا تواصــــلت    ــة الرئيســــية يف الربملــ الشــــيعية والكرديــ
لعمليــة بالنســبة املناقشــات بشــأن تشــريع لــه أمهيــة مركزيــة      

املصــاحلة الوطنيــة. وأشــار األمــني العــام كــذلك إىل أنــه قــد مت   
توقيع اتفاق مركز البعثة بـني األمـم املتحـدة وحكومـة العـراق      

املــادة الثانيــة عشــرة مــن  ذكــر أن . و٢٠٠٥يف حزيران/يونيــه 
ــاق  ــنص االتفـ ــادل   تـ ــاريخ تبـ ــاذ يف تـ ــز النفـ ــه حيـ ــى دخولـ علـ

املــذكرتني بــني الطــرفني مبــا يؤكــد إقــرار االتفــاق مــن قبــل         
ــدمي      ــرغم مــن تق ــى ال ــهما. وعل الســلطتني املختصــتني لكــل من

__________ 

)١٩٤(  S/2007/608 مــالفقرة ، التقريــر األول املقــد مــن القــرار  ٦عمــال ب
٢٠٠٧( ١٧٧٠.(  

ــرا   )١٩٥( ــب القــــــ ) ٢٠٠٥( ١٦٣٧) و ٢٠٠٤( ١٥٤٦رات مبوجــــــ
  ).٢٠٠٦( ١٧٢٣ و

حكومـة العـراق    فـإن ، ٢٠٠٥األمم املتحـدة مـذكرا يف عـام    
  تسلِّم املذكرة.    ق بعد، وملعملية التصديتستكمل  مل

ــأن شــهر أيلول/ســبتمرب        ــام ب ــل األمــني الع ــاد وكي وأف
شهد وقـوع أقـل عـدد مـن اخلسـائر البشـرية العراقيـة يف ذلـك         
العــام. ويبـــدو أن وقـــف إطـــالق النـــار الـــذي أعلنتـــه إحـــدى  
امليليشـــيات واالتفـــاق الـــذي مت التوصـــل إليـــه مـــع جممـــوعتني 

لقوة املتعددة اجلنسـيات وقـوات   أخريني، واجلهود اليت بذلتها ا
األمن العراقية، قـد أسـهمت مجيعـا يف هـذه النتيجـة. وقـال إن       
هـــذه األحـــداث مثلـــت فرصـــة سياســـية لتحويـــل التطـــورات  

ــة     -العســكرية  ــق املصــاحلة الوطني السياســية إىل أســاس لتحقي
  الواسعة.  

ــرار       ــام إىل أن القـ ــني العـ ــل األمـ ــار وكيـ  ١٧٧٠وأشـ

ــز  ٢٠٠٧( ــوخى تعزي ــد ت ــم املتحــدة يف مســاعدة    ) ق دور األم
حكومة العراق يف تشجيع املشاركة البنـاءة للبلـدان اإلقليميـة.    
وأكــد أن االجتمــاع الرفيــع املســتوى الــذي استضــافه األمــني    

ســبتمرب، واحلــوار  أيلــول/ ٢٢العــام ورئــيس وزراء العــراق يف 
اإلقليمي الذي بدأ يف شرم الشيخ، يندرجان ضمن التطـورات  

  املشجعة.  

وشــدد علــى أنــه مــن األمهيــة مبكــان، أوال، أن يفســح   
لألمم املتحدة اال السياسي واإلنسـاين الـالزم لتنفيـذ الواليـة     
اجلديـدة، وثانيـا، محايـة واحتـرام قـدرة املنظمـة علـى االتصـال         
مع مجيـع اجلوانـب. ونظـرا للواليـة اجلديـدة يف العـراق، ناشـد        

يـة وسـوقية إضـافية.    الدول األعضاء أن تقدم للبعثـة مـوارد مال  
وأكد وكيل األمني العام أن ما يـثري القلـق بصـورة مباشـرة يف     
هــذا الشــأن هــو مركــز الصــندوق االســتئماين املنشــأ لــدعم        
الكيان املتميز الـذي يـوفر احلمايـة لألمـم املتحـدة وفقـا للقـرار        

)، وهو سيكون مطلوبا على األقل حـىت عـام   ٢٠٠٤( ١٥٤٦
د الشهر املقبـل،  ستنفَئماين سي. غري أن الصندوق االست٢٠٠٨
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وبدون تقدمي مساعدة مالية عاجلـة، فـإن قـدرة األمـم املتحـدة      
  .)١٩٦(على العمل يف العراق ميكن أن تتعرقل بشكل كبري

وأبلغ ممثل الواليات املتحدة أن املكاسب األمنيـة الـيت     
، مكنـت جملسـي احملـافظتني    حتققت يف حمـافظيت األنبـار وديـايل   

ات منتظمة، ممـا أدى بـدوره إىل إحـراز تقـدم     من عقد اجتماع
يف إعادة اخلدمات وتطوير االقتصاد وتنفيذ ميزانية احملـافظتني.  
وشدد على أنه بعد أن بدأ العراقيون حيشدون صـفوفهم لطـرد   

القاعدة واملتطرفني من جمتمعام احملليـة، شـهدت   تنظيم قوات 
ــايل   ــن دي ــار وأجــزاء م ــادي   األنب ــري ع ــدما غ ــوى تق ــى  ونين عل

املســـتوى األمـــين خـــالل األشـــهر الســـبعة املاضـــية. وقـــال إن  
أنباري علـى قـوائم    ٢١ ٠٠٠حكومة العراق قد أدرجت حنو 

ــى الصــعيدين       ــراق عل ــى أن مشــاركة الع الشــرطة. وشــدد عل
ــرار     ــدويل واإلقليمــي آخــذة يف التحســن، وبفضــل اختــاذ الق ال

 التفــاق)، أُحــرز تقــدم أيضــا علــى مســتوى ا ٢٠٠٧( ١٧٧٠
أن مجهوريـة إيـران   أعـرب عـن أسـفه مـن     يل مع العراق. والدو

تزعم أا تدعم العراق، فهـي تقـدم معونـة    رغم أا اإلسالمية 
فتاكة لكل من مقاتلي الشيعة والسنة املتطرفني داخل العـراق.  
وواصـــلت اجلمهوريـــة العربيـــة الســـورية تـــوفري املـــالذ اآلمـــن  

ــولني     ــون كمم ــذين يعمل ــام الســابق، ال رئيســيني  لعناصــر النظ
  وقادة للتمرد.  

وأفاد ممثل الواليات املتحدة بأنـه يف مـا يتعلـق باحلالـة       
الزيادة يف قـوام القـوة املتعـددة اجلنسـيات الـيت      األمنية، منحت 
تمعـات احملليـة   ا )٢٠٠٧طفرة عـام  ( ٢٠٠٧حدثت يف عام 

ــة      ــى هزمي ــوة عل ــة للعمــل مــع الق ــة الالزم تنظــيم احملاصــرة الثق
رفني الذين ميارسون العنف. وقد اخنفـض العـدد   القاعدة واملتط

، ٢٠٠٧اإلمجايل للحوادث األمنيـة ولوفيـات املـدنيني يف عـام     
ــداد    ــم أن هــذه األع ــري مقبولــة.     ظلــترغ ــد مســتويات غ عن

__________ 

)١٩٦(  S/PV.5763 ٥-٢، الصفحات.  

ــتم        ــك ي ــم أن ذل ــا، رغ ــة منوه ــن العراقي ــوات األم وواصــلت ق
وسط خماوف مسـتمرة بشـأن امليـول الطائفيـة لـبعض العناصـر       

وقد طبقت القـوة املتعـددة اجلنسـيات ممارسـات     بني صفوفها. 
ملكافحة التمرد شـددت فيهـا علـى أمهيـة أن تعـيش الوحـدات       
يف وســـط مـــن تقـــوم بتأمينـــهم، وبنـــاء علـــى ذلـــك، أنشـــئت  
ــددة     ــوة املتعـ ــديرها القـ ــيت تـ ــة الـ ــز األمنيـ ــن املراكـ عشـــرات مـ
اجلنسيات والقوات العراقية، يف بغـداد وغريهـا مـن املنـاطق يف     

  .)١٩٧(اء العراقخمتلف أرج

وأعرب معظم املتكلمني عن قلقهـم البـالغ إزاء احلالـة      
اإلنسانية وحالة حقـوق اإلنسـان وحـاالت التشـريد يف البلـد.      
وأعرب العديد من املتكلمني عن تأييدهم القـوي لتوسـيع دور   
األمــم املتحــدة يف العــراق ورحبــوا باملبــادرات األخــرية الراميــة  

للبلـدان اـاورة والـدول األخـرى      إىل تشجيع املشاركة البناءة
يف املنطقـــة. وشـــدد بعـــض املمـــثلني علـــى احلاجـــة امللحـــة إىل 
ــرا إىل     ــة، نظـ ــة اخلاصـ ــركات األمنيـ ــاملني يف الشـ ــاءلة العـ مسـ
األحداث اليت وقعـت مـؤخرا والـيت أسـفرت عـن إصـابات يف       
صفوف املدنيني خالل عمليـات مسـلحة شـاركت فيهـا تلـك      

حتـاد الروسـي علـى ضـرورة حـل      . وشدد ممثل اال)١٩٨(اجلهات
ــوك     ــتقبل كركــ ــة مبســ ــة املتعلقــ ــية احلساســ ــائل السياســ املســ

ــة    ــى احلــدود العراقي ــوترات عل ــد    - والت ــاد تأكي ــة، وأع التركي
ضـــرورة وضـــع جـــدول زمـــين النســـحاب القـــوة املتعـــددة       
اجلنسيات من العـراق؛ وشـدد أيضـا علـى حـق األمـم املتحـدة        

علـــة املعنيـــة يف  يف التواصـــل حبريـــة مـــع مجيـــع اجلهـــات الفا    
. وشدد ممثل إيطاليا على أن األمـم املتحـدة مؤهلـة    )١٩٩(العراق

__________ 

  .٧-٥املرجع نفسه، الصفحات   )١٩٧(

ــفحة     )١٩٨( ــه، الصـ ــع نفسـ ــفحة   ٨املرجـ ــر)؛ والصـ ــريو)؛  ١٠(قطـ (بـ
  (جنوب أفريقيا). ١٩والصفحة 

  .٩الصفحة  املرجع نفسه،  )١٩٩(
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بصورة فريدة ألن حتدد ااالت التوفيقيـة الـيت ميكنـها معاجلـة     
الشـــواغل املشـــروعة للمشـــاركني يف العمليـــة السياســـية، وأن  

  .)٢٠٠(‘‘متكني املنظمة من القيام بذلك أمر يعود إلينا مجيعا’’

اق إىل بعض التطورات اإلجيابيـة فيمـا   وأشار ممثل العر  
ــراق؛      ــة الع ــيت تواجههــا حكوم ــق بالتحــديات الرئيســية ال يتعل
حيـــث اخنفضـــت مســـتويات األنشـــطة اإلرهابيـــة، ومت تعزيـــز  
خطـط إعـادة البنـاء واالســتثمار. وقـد اكتمـل إعـداد مشــروع       
قانون جديد بشـأن املسـاءلة والعدالـة ومتـت إحالتـه إىل جملـس       

قــانون اجتثــاث البعــث. وأعيــد عشــرات   النــواب كبــديل عــن
اآلالف مــن مــوظفي احلكومــة الســابقة إىل وظــائفهم الســابقة   
بصرف النظر عن انتمائهم السياسي. وسعت حكومة العـراق  
جاهدة لتهيئة الظروف املالئمة لعودة الالجئني والنـازحني إىل  
ديارهم. وفيما يتعلق حبقوق اإلنسان، أعرب ممثل العراق عـن  

ؤية بوادر إجيابية يف تقرير األمـني العـام عـن التعـاون     سروره لر
مــع الســلطات العراقيــة، وأكــد أنــه يرجــو أن حتقــق الزيــارة        
الوشــيكة للمقــرر اخلــاص املعــين مبســألة التعــذيب وغــريه مــن     
ــة    ــة القاســية أو الالإنســانية أو املهين ضــروب املعاملــة أو العقوب

ــة يف      ــائج إجيابي ــوق اإلنســان نت ــس حق ــابع ل ــز  الت جمــال تعزي
العــراق. وأكــد جمــددا أن العــراق  ومحايــة حقــوق اإلنســان يف  

زال يــرزح حتــت األعبــاء الثقيلــة لتعويضــات الكويــت عــن   مــا
ــا مــن قبــل نظــام صــدام، ووجــه االنتبــاه إىل الطلبــات        غزوه

العــراق لتعليــق هــذه املــدفوعات  الســابقة الــيت قدمتــها حكومــة
ــه ا   أو ــه  تقليصــها إىل مســتوى ميكــن أن يتحمل ــراق يف حالت لع

  .)٢٠١(الراهنة

  
__________ 

  .١٥املرجع نفسه، الصفحة   )٢٠٠(

  .٢٨-٢٥املرجع نفسه، الصفحات   )٢٠١(

) الذي اختذه جملس األمـن  ٢٠٠٧( ١٧٩٠القرار   

 كـانون األول/  ١٨املعقـودة يف   ٥٨٠٨يف جلسـته  

  ٢٠٠٧ديسمرب 

كــــــــانون  ١٨املعقــــــــودة يف  ،٥٨٠٨يف اجللســــــــة   
، وجــه الــرئيس (إيطاليــا) انتبــاه الــس ٢٠٠٧األول/ديســمرب 

ــن ســلوفاكيا، واملم    ــدم م ــرار مق لكــة املتحــدة،  إىل مشــروع ق
ــات املتحــــدة  ــو العــــراق، واالحتــــاد   )٢٠٢(والواليــ . وأدىل ممثلــ

الروسي، واململكة املتحـدة، والواليـات املتحـدة ببيانـات أثنـاء      
ــس إىل إحاطــة    ــة اجللســة. واســتمع ال ــني  إعالمي ــدمها األم ق

العــام املســاعد واملراقــب املــايل، بوصــفه ممثــل األمــني العــام يف   
  املراقبة.  الس الدويل للمشورة و

ــام      ــني الع ــدويل  املســاعد وأشــار األم ــس ال إىل أن ال
لإلشـــراف علـــى مراجعـــة  للمشـــورة واملراقبـــة، بوصـــفه هيئـــة

حسابات صندوق التنمية للعراق، أُنشئ لينفـذ الواليـة احملـددة    
)، وجــرى متديــد تلــك ٢٠٠٣( ١٤٨٣يف قــرار جملــس األمــن 

ـــ  ــة الحقـــ ــرارات  الواليــــ ــب القــــ )، ٢٠٠٤( ١٥٤٦ا مبوجــــ
ــد أُنشــــــــئ  ٢٠٠٦( ١٧٢٣) و ٢٠٠٥( ١٦٣٧ و ). ولقــــــ

)، ٢٠٠٣( ١٤٨٣مبوجــب القــرار  للعــراق صــندوق التنميــة  
ــنفط مــن العــراق،      ــدات مبيعــات صــادرات ال ــه عائ ــودع في وت
فضال عـن األرصـدة املنقولـة مـن برنـامج الـنفط مقابـل الغـذاء         
التابع لألمم املتحدة، ومن األرصدة العراقية امـدة األخـرى.   

الــس يف ضــمان اســتخدام الصــندوق بصــورة      وقــد أســهم 
شفافة، ملا فيه مصلحة شعب العـراق، ويف أن تتوافـق مبيعـات    
صـــادرات الـــنفط، واملنتجـــات النفطيـــة والغـــاز الطبيعـــي مـــن  

  العراق مع أفضل ممارسات األسواق الدولية.  
__________ 

)٢٠٢(  S/2007/738.  
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الضوء على االستنتاجات املساعد وسلّط األمني العام   
إليها واملتعلقة مبواطن ضـعف ضـوابط    الرئيسية اليت مت التوصل

عائدات النفط. وقد مشلت مواطن الضـعف هـذه عـدم وجـود     
ــنفط ويف    نظــام لقيــاس كميــات الــنفط املوجــودة يف حقــول ال
مرافق التخزين واملصايف، واستخدام عمليات املقايضة، وعـدم  
كفايــة الرقابــة الــيت ختضــع هلــا النفقــات، وعــدم إدخــال بعــض  

ــة،   ــها، إىل حســابات الصــندوق،   املــوارد النفطي ــتم ريب ــيت ي ال
فضال عن بعـض املمارسـات التعاقديـة، مبـا ذلـك االسـتثناءات       

ــا أن جملـــس   مـــن ا ــر أيضـ ــادة. وذكـ ــرائية املعتـ ــراءات الشـ إلجـ
الوزراء العراقي أنشأ جلنة من اخلرباء املـاليني للتحضـري للوقـت    
الــذي ســيتعني فيــه علــى حكومــة العــراق القيــام مبهــام الــس   

دويل للمشورة واملراقبة. وقد عملت اللجنـة جنبـا إىل جنـب    ال
لــــى املراجعــــة املؤقتــــة حلســــابات  مــــع الــــس لإلشــــراف ع

  .  )٢٠٣(٢٠٠٧  عام

وذكّر ممثل االحتاد الروسي بأن جملس األمن مل ينشـئ    
الس الـدويل للمشـورة واملراقبـة،     والالتنمية للعراق صندوق 

ــى تي   ــة أمــور، عل ــهما عمــال، يف مجل ــرارات  ولكن ــذ ق ســري تنفي
الــس، وأعــرب عــن أســفه ألن جملــس األمــن مل يتلــق تقــارير  

ــه     ــذ حزيران/يوني ــذه املســألة من ــن  ٢٠٠٦عــن ه ــرب ع . وأع
تأييــد وفـــده القـــوي لالســـتماع إىل إحاطـــة إعالميـــة يقـــدمها  
الصندوق يف واشنطن، وحث األمني العام املساعد علـى اختـاذ   

  .  )٢٠٤(حاطةاخلطوات الالزمة لتنظيم تقدمي هذه اإل

مث انتقل الس للتصويت على مشروع القرار؛ الـذي    
)، والـذي قـام   ٢٠٠٧( ١٧٩٠اعتمد باإلمجاع بوصفه القرار 

فيه الس، متصرفاً مبوجب الفصل السابع مـن امليثـاق، جبملـة    
  أنه: أمور منها

__________ 

)٢٠٣(  S/PV.5808 ٤-٢، الصفحات.  

  .٥-٤املرجع نفسه، الصفحتان   )٢٠٤(

الحــظ أن وجــود القــوة املتعــددة اجلنســيات يف العــراق جــاء    ي  
ــن حكومــ    ــب م ــى طل ــاء عل ــراق، وبن ــويض   يؤة الع ــد التف ــن جدي كــد م

  واليتها؛  قرر متديدياملمنوح للقوة املتعددة اجلنسيات، و

قرر استعراض والية القوة املتعددة اجلنسـيات عنـدما تطلـب    يو  
ــك أو يف  ــراق ذلـــ ــة العـــ ــاوز   حكومـــ ــد ال يتجـــ ــران/ ١٥موعـــ  حزيـــ

علن أنه سينهي هذه الوالية يف وقـت أقـرب إذا طلبـت    ي، و٢٠٠٨ يونيه
  حكومة العراق ذلك؛  منه 

ــام القــرار بشــأن إيــداع العائــدات يف      يو   ــرر اســتعراض أحك ق
صــندوق التنميــة للعــراق وبشــأن دور الــس الــدويل للمشــورة واملراقبــة 

حكومـة   ) عندما تطلـب ٢٠٠٣( ١٤٨٣من القرار  ٢٢وأحكام الفقرة 
  ؛  ٢٠٠٨حزيران/يونيه  ١٥يتجاوز   العراق ذلك أو يف موعد ال

اصل الواليات املتحدة، نيابة عـن القـوة املتعـددة    طلب أن تويو  
اجلنسيات، تقدمي تقريـر فصـلي إىل الـس عمـا تبذلـه القـوة مـن جهـود         

  وما حترزه من تقدم.  

ــة      ــالة مؤرخـ ــرار رسـ ــذلك القـ ــانون  ٧وأُرفقـــت بـ كـ
مـــن رئـــيس وزراء العـــراق ورســـالة     ٢٠٠٧األول/ديســـمرب 

ــة  ــمرب   ١٠مؤرخــ ــانون األول/ديســ ــرة  ٢٠٠٧كــ ــن وزيــ  مــ
خارجيـة الواليـات املتحـدة، وكانـت الرسـالتان موجهتــان إىل      

  رئيس جملس األمن.  

ورحب ممثل الواليات املتحدة بقرار الس باإلمجـاع    
أن يدعم الطلب الذي تقدمت بـه حكومـة العـراق للمحافظـة     
على الزخم احلايل ولتجديـد واليـة القـوة املتعـددة اجلنسـيات.      

اعتــراف اتمــع الــدويل وقــال إنــه يــرى أن التصــويت عكــس  
بأمهيـــة دعـــم اجلهـــود الـــيت يبـــذهلا العـــراق مـــن أجـــل إرســـاء   
دميقراطيــة مســتقرة وســلمية. وبينمــا دعــا القــادة العــراقيني إىل  
إحراز تقدم يف ما يتعلق باملصاحلة الوطنية، أعـاد تأكيـد التـزام    
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ــق      ــى حتقيـ ــراق علـ ــة العـ ــاعدة حكومـ ــدة مبسـ ــات املتحـ الواليـ
  .)٢٠٥(لنفسها األهداف اليت وضعتها

 ١٧٩٠وشــدد ممثــل اململكــة املتحــدة علــى أن القــرار    

ــت    ٢٠٠٧( ــتمس، يف أي وق ــراق أن تل ــة الع ) يضــمن حلكوم
من األوقات، إعادة النظـر يف واليـة القـوة املتعـددة اجلنسـيات      
أو إاء هذه الوالية. وأبلـغ الـس بـأن املسـؤولية األمنيـة عـن       

انت سابقا حتـت سـيطرة   البصرة، وهي احملافظة األخرية اليت ك
اململكــة املتحــدة، نقلــت إىل الســيطرة العراقيــة. وأشــار إىل أن  
قــوات حكومتــه ستواصــل العمــل مضــطلعة بــدور املراقــب،       
وبتقــــدمي التــــدريب والتوجيــــه واملشــــورة يف املســــتقبل، مــــع 
االحتفاظ بالقدرة على التدخل من جديد لـدعم قـوات األمـن    

  .)٢٠٦(االقتضاء  العراقية، عند

دد ممثــل العــراق علــى التطــورات اإلجيابيــة الــيت      وشــ  
شــهدها بلــده يف األشــهر القليلــة املاضــية، مبــا يف ذلــك اعتمــاد  
دستور دائم ودميقراطي، وإنشاء مؤسسات قانونيـة، وتشـكيل   
حكومة وحدة وطنية تضـم مجيـع األحـزاب السياسـية. وذكـر      
أن حكومتـــه واصـــلت جهودهـــا لتحقيـــق املصـــاحلة الوطنيـــة، 

طاق املشاركة السياسية، واحتـرام حقـوق اإلنسـان،    وتوسيع ن
وحتقيــق النمــو االقتصــادي املســتدام، مبــا يف ذلــك عــن طريــق    

الدويل مـع العـراق. ويف الوقـت الـذي أكـد فيـه        تفاقتنفيذ اال
ــوات     ــب القـ ــيات، إىل جانـ ــددة اجلنسـ ــوة املتعـ ــة دور القـ أمهيـ

ل األمـن  الوطنية العراقية، يف اإلسهام يف اجلهود املبذولة إلحال
وسيادة القانون، طلب ممثل العراق إىل جملـس األمـن النظـر يف    

ــد واليــة القــوة امل   تعــددة اجلنســيات، وذلــك علــى ضــوء     متدي
حققــه العــراق مــن منجــزات علــى مــدى الســنوات القليلــة   مــا

أجنـزه   املاضية، وهي تعزيـز قـدرات جيشـه وقواتـه األمنيـة ومـا      
__________ 

  .٦و  ٥املرجع نفسه، الصفحتان   )٢٠٥(

  .٦املرجع نفسه، الصفحة   )٢٠٦(

ــة وا    ــاالت األمنيـــ ــبرية يف اـــ ــات كـــ ــن جناحـــ ــية مـــ لسياســـ
ــدم إعــادة النظــر يف دور      ــد اقتضــى هــذا التق واالقتصــادية. وق
القوة املتعددة اجلنسيات وصالحيتها مـن أجـل حتقيـق التـوازن     
بني احلاجة إىل متديد والية هذه القوة ملرة واحدة أخـرية وبـني   

  األمين.    التقدم الذي أجنزه العراق يف اال

حكومـة   وقال أيضـا إنـه مـن الضـروري أيضـا معاملـة        
العراق بوصفها حكومة دولة مستقلة وكاملة السـيادة. وذكـر   

) علـى أن يكـون   ٢٠٠٧( ١٧٩٠أن حكومته رحبت بالقرار 
مفهوما أن مهام جتنيد اجلـيش العراقـي وقـوات األمـن العراقيـة      

  وتدريبها وجتهيزها هي مسؤولية حكومة العراق.  

ــالقرار        ــت ب ــراق رحب ــة الع ــأن حكوم ــاد كــذلك ب وأف
) على أن يكون مفهومـا أنـه التمديـد األخـري     ٢٠٠٧( ١٧٩٠

ــة القــوة املتعــددة اجل   نســيات، وهــي تتوقــع يف املســتقبل    لوالي
يـــتمكن الـــس مـــن التعامـــل مـــع احلالـــة يف العـــراق دون   أن

احلاجة إىل اختاذ إجـراءات مبوجـب الفصـل السـابع مـن ميثـاق       
  األمم املتحدة.  

وبـرامج إعـادة    وبينما شدد على أمهية الربامج اإلمنائية  
اإلعمــار، أكــد ممثــل العــراق أنــه ينبغــي إعفــاء بلــده مــن تركــة  
ــذه        ــة املرتبطــة ــاء املالي ــن األعب النظــام الســابق وأن يتحــرر م
التركــة. ويف هــذا الصــدد، حــث الــس علــى إعــادة النظــر يف 

املتعلقــة بصــندوق تعويضــات الكويــت مــن أجــل   )٢٠٧(قراراتــه
 املائـة مــن عائـدات العــراق   يف ٥خفـض النســبة احلاليـة البالغــة   

ــيت   ــنفط الــ ــن الــ ــى   مــ ــندوق إىل أقصــ ــك الصــ ــودع يف ذلــ تــ
  .)٢٠٨(ممكن  حد

__________ 

ــالة املؤرخــة     )٢٠٧( ــانون األو ٧انظــر أيضــا الرس  ٢٠٠٧ل/ديســمرب ك
)، ٢٠٠٧( ١٧٩٠املوجهـــة مـــن رئـــيس وزراء العـــراق (القـــرار 

  املرفق األول).

)٢٠٨(  S/PV.5808 ١٠-٦، الصفحات.  
      




