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  احلالة فيما يتعلق بالعراق -٢٩
  

  عرض عام  

، عقــد جملــس األمــن   ٢٠٠٩-٢٠٠٨خــالل الفتــرة    
ــة     ١٤ ــالعراق، واختــذ أربع ــق ب ــة فيمــا يتعل  جلســة بشــأن احلال

قرارات، واعتمد بيـانني رئاسـيني. وخـالل اجللسـات، اسـتمع      
ــة يف      ــة فصــلية بشــأن تطــور احلال ــس إىل إحاطــات إعالمي ال
العراق، ونظر يف مجلة مسائل منها أعمال بعثـة األمـم املتحـدة    
ــددة    ــاعدة إىل العــــراق وواليتــــها، والقــــوة املتعــ لتقــــدمي املســ

ألمنيـــة الـــيت اجلنســـيات يف العـــراق، والتحـــديات السياســـية وا
يواجهها البلد، والرد على اهلجمـات اإلرهابيـة الـيت وقعـت يف     

  بغداد، والترتيبات اخلاصة بصندوق تنمية العراق.
وخــالل هــذه الفتــرة أيضــا جــدد الــس واليــة البعثــة    

. أمــا واليــة القــوة )٥٨٢(مــرتني، ملــدة ســنة واحــدة يف كــل مــرة 
املتعــددة اجلنســيات، الــيت كانــت قــد جــددت ســابقا مبوجــب   

كـانون   ٣١)، فلم جتـدد وانقضـت يف   ٢٠٠٧( ١٧٩٠القرار 
.٢٠٠٨األول/ديسمرب 

)٥٨٣(.  
 تشــــرين الثــــاين/ ١٤إىل  كــــانون الثاين/ينــــاير ٢١  

: إحاطات إعالمية بشأن بعثة األمـم  ٢٠٠٨نوفمرب 
ــوة    ــراق، والقــ ــاعدة إىل العــ ــدمي املســ ــدة لتقــ املتحــ
املتعـــددة اجلنســـيات يف العـــراق، وغـــري ذلـــك مـــن  

  جوانب احلالة يف العراق 

ــانون الثاين/ينــــاير   ٢١يف    ، قــــدم املمثــــل  ٢٠٠٨كــ
ــة األمــم املتحــدة     اخلــاص لألمــني العــام يف العــراق ورئــيس بعث

ــة إعال    ــدمي املســاعدة إىل العــراق إحاط ميــة أشــار فيهــا إىل   لتق
__________ 

للمزيــــــد مــــــن  .)٢٠٠٩( ١٨٨٣و ) ٢٠٠٨( ١٨٢٠القــــــراران   )٥٨٢(
يتعلق ببعثـة األمـم    ، القسم الثاين، فيما املعلومات انظر اجلزء العاشر

  املتحدة لتقدمي املساعدة إىل العراق.
للمزيد من املعلومات انظر اجلـزء السـابع، القسـم الرابـع، فيمـا يتعلـق         )٥٨٣(

  من امليثاق. ٤٢باملادة 

) الـذي  ٢٠٠٧( ١٧٧٠مضي مخسة أشهر علـى اختـاذ القـرار    
وفر أساسا جديدا لعمليات األمـم املتحـدة يف العـراق. وشـدد     
ــات       ــد االجتاهـ ــل يف رصـ ــة متثـ ــل البعثـ ــلوب عمـ ــى أن أسـ علـ
املستجدة واقتراح مبـادرات خمتـارة بعنايـة لتحقيـق أكـرب تـأثري       

) مطــوال. وأشــار ٢٠٠٧( ١٧٧٠ممكــن، نظــرا لكــون القــرار 
ــة      ــة أي ــها مــن خماطب ــد ميكن إىل أن األمــم املتحــدة يف موقــع فري
ــيم        ــتثناء تنظ ــة، باس ــري رمسي ــة أو غ ــة، ســواء بصــورة رمسي جه
القاعــدة. وأضــاف أن جمــاالت االهتمــام الرئيســية مشلــت حــل  
ــدين      ــاعدة العائــ ــة ومســ ــدود الداخليــ ــول احلــ ــات حــ منازعــ

ب والشـروط املسـبقة   واالخنراط يف النقاش بشأن الوقت املناس
الالزمة النتخابات احملافظات. ورحب أيضا بـبعض اخلطـوات   
احملددة اليت اختذت حديثا يف اجتاه املصاحلة الوطنية، وال سـيما  

ــة واملســاءلة يف    ــانون العدال ــاير،   ١٢اعتمــاد ق كــانون الثاين/ين
والــدالئل املشــجعة علــى ازديــاد احلــوار بــني احلكومــة والكتلــة 

ة. وأخريا أشـار إىل أن بعثـة األمـم املتحـدة تعمـل      العربية السني
  .  )٥٨٤(على توسيع نطاق حضورها يف العراق

ات املتحــدة باســم القــوة املتعــددة  وتكلــم ممثــل الواليــ   
اجلنسيات يف العراق، فأوضح أن مواصـلة تنفيـذ االسـتراتيجية    
االستشرافية اجلديدة، باقتران برفـع املسـتويات العامـة للقـوات     
يف العــراق، قــد عمــال علــى حتســني مســتويات األمــن بشــكل    
كــبري خــالل ربــع الســنة املنصــرمة. وقــال إن اجلهــود املبذولــة   

السكان، من قبيل إقامة حمطـات أمنيـة مشـتركة يف     لتعزيز أمن
ــالف     ــوات التحـ ــدرة قـ ــن قـ ــززت مـ ــد عـ ــية، قـ املواقـــع الرئيسـ
والقوات العراقية على التفاعل مـع السـكان احمللـيني واحلصـول     
ــروعة      ــري املشـ ــطة غـ ــردين واألنشـ ــن املتمـ ــات عـ ــى معلومـ علـ
للميليشــيات. وأوضــح أن االخنفــاض العــام يف عــدد احلــوادث  

__________ 

)٥٨٤(  S/PV.5823 ٨- ٢، الصفحات.  
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كن أن يعزى إىل عدة عوامل تشمل تضـاؤل قـدرات   األمنية مي
اجلماعات املتمـردة، وزيـادة املبـادرات القبليـة ضـد املتطـرفني،       
ــدى الصــدر،       ــذي أصــدره مقت ــار ال ــف إطــالق الن ــر بوق واألم
وزيــادة قــدرات اجلــيش العراقــي والشــرطة العراقيــة، والوجــود  
 املستمر لقـوات التحـالف والقـوات العراقيـة بـني السـكان. إال      
أنــه حــذر مــن أنــه، علــى الــرغم مــن هــذه اإلجنــازات األمنيــة،   
اليزال اإلرهابيون األجانب واملفجرون االنتحـاريون يـدخلون   
إىل العـراق عــرب اجلمهوريــة العربيـة الســورية، وال تــزال قــوات   
فيلـــق احلـــرس الثـــوري اإلســـالمي اإليـــراين تـــدرب املتطـــرفني 

يـدات الـواردة   الشيعة وجتهـزهم ومتـوهلم علـى الـرغم مـن التأك     
بــأن مجهوريـــة إيـــران اإلســالمية ســـتوقف معونتـــها الفتاكـــة.   
ــتم حديثــه مؤكــدا علــى أن العمــل جــار مــن أجــل نقــل      واخت

  .  )٥٨٥(السلطة تدرجييا إىل القوات العراقية
وأمجــع املتكلمــون علــى اإلعــراب عــن دعمهــم للبعثــة    

ولتعزيز دور األمم املتحدة يف العـراق. وشـدد عـدة أعضـاء يف     
ــذ         ــن أجــل التنفي ــن م ــز األم ــى ضــرورة تعزي ــن عل ــس األم جمل

). وأعربـت مجيـع الوفـود عـن     ٢٠٠٧( ١٧٧٠الكامل للقرار 
ألمنيــة يف العــراق علــى النحــو الــذي ارتياحهــا لتحســن احلالــة ا

يتــبني مــن االخنفــاض يف عــدد حــوادث العنــف خــالل األشــهر 
القليلة السابقة، غري أـا اتفقـت علـى أن عـدد تلـك احلـوادث       
عمومــا مل يــزل مرتفعــا للغايــة. وشــدد معظــم املــتكلمني علــى   
أمهيـــة إقامـــة حـــوار سياســـي يشـــمل مجيـــع القـــوى السياســـية 

حتقيــق املصــاحلة الوطنيــة. وباإلضــافة إىل  العراقيــة واحلاجــة إىل
ذلك أبرزت عدة وفود أمهية اإلصالح السياسي، مبـا يف ذلـك   
قانون االنتخابات، والقوانني املتعلقة بـاملوارد اهليدروكربونيـة،   

  وتنقيح الدستور.  
وأشــار ممثــل االحتــاد الروســي إىل أن التقريــر ال يــذكر   

ــابع مصــري     ــة تت ــت البعث ــا إذا كان ــيئا عم ــذين   ش األشــخاص ال
__________ 

  .١٢- ٨رجع نفسه، الصفحات امل  )٥٨٥(

حتتجزهم القـوة املتعـددة اجلنسـيات وهيئـات عراقيـة، وأعـرب       
عــن األمــل يف أن يتضــمن التقريــر التــايل املزيــد مــن املعلومــات 

جمــالس ”بــذلك الصــدد. وأعــرب أيضــا عــن قلقــه إزاء إنشــاء   
ــحوة ــات   “الصـ ــاج إىل جمموعـ ــراق ال حيتـ ــريا إىل أن العـ ، مشـ

ج إىل جـيش وشـرطة   مسلحة غري حكوميـة جديـدة وإمنـا حيتـا    
  .  )٥٨٦(وطنيني قويني ومستقلني

ليبيـة أن مـا يعيشــه   والحـظ ممثـل اجلماهرييـة العربيــة ال     
العــراق اليــوم حمصــلة للغــزو الــذي عملــت خاللــه ســلطات        
االحتالل على تدمري مؤسسـاته السياسـية واإلداريـة والثقافيـة.     
وشدد علـى أن املصـاحلة الوطنيـة تتطلـب أفقـا واضـحا لوضـع        
حـــد لالحـــتالل، وهـــو أمـــر ميثـــل إحـــدى نقـــاط االخـــتالف   

  .  )٥٨٧(الرئيسية بني األطراف العراقية
وأشــار ممثــل العــراق إىل أن القــوة املتعــددة اجلنســيات    

ليسـت قـوة احـتالل، وإمنـا نشـرت ملسـاعدة العـراق والشـعب         
العراقي يف احلفاظ على األمن ومحاية احلدود، وفقـا للقـرارات   
ذات الصـــلة. وقـــال إن حكومتـــه عاقـــدة العـــزم علـــى حتقيـــق  

صــاحلة الوطنيــة، وأشــار إىل عــدد مــن اإلجنــازات يف العمليــة  امل
السياسية، تشمل سن قـانون العدالـة واملسـاءلة، وقـانون املـواد      
اهليدروكربونيــة الــذي ينتظــر التصــديق عليــه، وغــري ذلــك مــن  
املبـــادرات. وذكـــر أن حكومتـــه تتطلـــع إىل اســـتعادة الوضـــع  

علــى العــبء  العــادي للعــراق يف اتمــع الــدويل، وإىل التغلــب
الثقيــل الــذي ورثــه مــن النظــام الســابق، مبــا يف ذلــك اســتمرار  
إخضاع البلد لتدابري الفصل السابع من ميثـاق األمـم املتحـدة.    
ودعا إىل إلغـاء مـدفوعات التعـويض أو إيقافهـا، وحـل مسـألة       

  .  )٥٨٨(الديون العراقية
__________ 

  .١٣املرجع نفسه، الصفحة   )٥٨٦(
  .٢٧و  ٢٦املرجع نفسه، الصفحتان   )٥٨٧(
  .٣٠- ٢٨املرجع نفسه، الصفحات   )٥٨٨(
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، اســتمع الــس إىل إحاطــات   ٢٠٠٨وخــالل عــام    
املتحـدة باسـم القـوة املتعـددة اجلنسـيات       قدمها ممثل الواليـات 

ــأن      ــة بشــ ــة العامــ ــؤولني يف األمانــ ــار املســ ــراق؛ وكبــ يف العــ
موضوعي بعثة األمم املتحدة واحلالة يف العراق؛ واألمني العـام  
املساعد لتخطيط الربامج وامليزانية واحلسـابات، بصـفته املمثـل    

راقبـة، الـذي   املعين لألمني العام يف الس الدويل للمشورة وامل
يقوم بدور هيئة الرقابة على مراجعة حسابات صـندوق تنميـة   

  العراق.  
يف اإلحاطـــات الـــيت  وشـــدد ممثـــل الواليـــات املتحـــدة  

قدمها على حدوث اخنفـاض مطـرد يف عـدد احلـوادث األمنيـة      
ويف عــدد اإلصــابات يف صــفوف املــدنيني والعســكريني، حــىت  
بعد قيام القـوة املتعـددة اجلنسـيات خبفـض حجـم القـوات مـن        
مســتوياا املرتفعــة. وأوضــح أن عمليــات األمــن املســتمرة يف   

مارة ودياال حققت نتـائج  البصرة ومدينة الصدر واملوصل والع
مشجعة، مما يزيد من تدهور قدرات تنظيم القاعدة يف العـراق  
ويقلل من تأثري املليشيات غري الشـرعية يف املـدن االسـتراتيجية    
ــاتلني    العراقيـــة. وأعـــرب عـــن قلقـــه املتواصـــل إزاء تـــدفق املقـ
األجانـــب ومـــواد املعونـــة الفتاكـــة إىل العـــراق، وشـــدد علـــى  

ميت اجلمهوريـة العربيـة السـورية ومجهوريـة     ضرورة قيام حكـو 
إيران اإلسالمية على وجـه اخلصـوص باملزيـد مـن أجـل وقـف       
تلــك األنشــطة. وأكــد أيضــا علــى التقــدم املتواصــل احملــرز يف    
حتسني قدرات قوات األمن العراقية. وشدد يف اخلتـام علـى أن   
املفاوضات مستمرة بني الواليـات املتحـدة واحلكومـة العراقيـة     

ــأ ــة      بشـ ــة قويـ ــة عالقـ ــعيا إلقامـ ــهما، سـ ــة بينـ ــل العالقـ ن حتويـ
  .  )٥٨٩(واستراتيجية بني البلدين

لشــؤون السياســية خــالل وأبــرز وكيــل األمــني العــام ل  
اإلحاطات اليت قدمها مجلـة أمـور منـها حتسـن الوضـع األمـين،       

__________ 

)٥٨٩(  S/PV.5878 ؛ و ٩- ٦، الصـــــــــفحاتS/PV.5910 ؛ ٦- ٢، الصـــــــــفحات
  .١٢- ٨، الصفحات S/PV.6016، و ١١- ٧، الصفحات  S/PV.5949 و

مما أتاح جماال للحوار السياسي. وأشـار إىل التقـدم احملـرز علـى     
الصعيد اإلقليمي، حيث أعلنت عدة دول يف املنطقة اسـتئناف  
التمثيــل الدبلوماســي الكامــل يف بغــداد. وشــدد أيضــا علــى أن 

دد تكثيـــف معونتـــها اإلنســـانية ودعمهـــا األمـــم املتحـــدة بصـــ
  .  )٥٩٠(لالجئني واملشردين داخليا

ــه  ١٣ويف    ــتمع الـــس إىل  ٢٠٠٨حزيران/يونيـ ، اسـ
إحاطة قدمها املستشار اخلاص بشأن العهد الدويل مـع العـراق   
ومسائل سياسية أخرى، وتضـمنت حملـة عامـة عـن التطـورات      

. وقــدم األمــني العــام املســاعد واملراقــب املــايل    )٥٩١(يف العــراق
إىل الـس   ملكتب ختطيط الربامج وامليزانية واحلسابات إحاطة

بشأن أنشـطة الـس الـدويل للمشـورة واملراقبـة، وشـدد علـى        
تشـري إىل   ٢٠٠٧أن نتائج عمليات مراجعة احلسابات يف عام 

ــايل        ــإن النظــام امل ــود كــبرية، ف ــذل جه ــن ب ــرغم م ــى ال ــه عل أن
للضوابط املطبقة يف وزارات اإلنفاق بصفة عامـة، ويف معاجلـة   

دة لاللتزامــات املعلقــة الــيت  الوكــاالت التابعــة للواليــات املتحــ 
ــوارد     ــة ملــ ــندوق، ويف اإلدارة العراقيــ ــوارد الصــ ــتخدم مــ تســ
الصــندوق، ال يــزال قاصــرا بشــكل عــام، ويلــزم االســتمرار يف 

  .  )٥٩٢(متابعة إصالحات اإلدارة املالية
الـيت   ٢٠٠٨وخالل اإلحاطة اإلعالمية األخـرية لعـام     

تشـــرين الثـــاين/نوفمرب، أكـــد املمثـــل اخلـــاص   ١٤قُـــدمت يف 
لألمني العام يف العـراق أن العـراق يـدخل فتـرة انتخابيـة دقيقـة       
للغاية، ينبغي فيها االستفادة من أي مكسب أمـين مهمـا كـان    

ال، إذا كان مـن احملتمـل أن يفسـح اـال حلـوار سياسـي،       ضئي
__________ 

)٥٩٠(  S/PV.5878و ٦- ٢ ، الصفحات ،S/PV.5949 ٧- ٢، الصفحات.  
)٥٩١(  S/PV.5910 ١٠- ٦، الصفحات.  
ــه، الصــفحات     )٥٩٢( ــة    ١٣- ١٠املرجــع نفس ــد أنشــئ صــندوق تنمي . وق

) وتـودع فيـه العائـدات املتأتيـة     ٢٠٠٣( ١٤٩٣العراق عمال بالقرار 
من مبيعات صادرات العراق من النفط، فضال عن األرصـدة املنقولـة   

التـابع لألمـم املتحـدة واألرصـدة      “ل الغـذاء الـنفط مقابـ  ”من برنامج 
  العراقية امدة األخرى.
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بغية تفادي أية أعمال للعنف مرتبطة بانتخابات احملافظـات يف  
. وأشـــار إىل أن بعثـــة األمـــم ٢٠٠٩كـــانون الثاين/ينـــاير  ١٣

املتحــدة ركــزت علــى املســاعدة االنتخابيــة، وستواصــل تقــدمي 
انيـة يف الفتـرة   تلك املساعدة إىل حـني انعقـاد االنتخابـات الربمل   

علــى أقــل تقــدير.  ٢٠١٠وبدايــة عــام  ٢٠٠٩بــني ايــة عــام 
ــات يف   ــانون االنتخابـ ــاد قـ ــبتمرب  ٢٤ورحـــب باعتمـ أيلول/سـ

، وهو قانون يرتب إلجراء انتخابات على نطاق البلـد  ٢٠٠٨
حمافظـة، وقـد تطلـب ذلـك دفعـة كـبرية        ١٨من أصـل   ١٤يف 

الربملــان فيمــا  مــن بعثــة األمــم املتحــدة لكســر حالــة اجلمــود يف
يتعلق بإدراج تعـديل بشـأن كركـوك. وفيمـا يتعلـق بكركـوك       
ــا،      ــازع عليه ــة أو األراضــي املتن ــا يســمى باحلــدود الداخلي وم
اعترف بأن أعمال القتل املستهدفة وتشريد املسيحيني يف بـؤر  
التــوتر الشــمالية تــبني الصــالت املعقــدة بــني حقــوق األقليــات   

املتنــازع عليهــا. وأعلــن أن بعثــة والعمليــة االنتخابيــة واحلــدود 
األمم املتحدة متضي خبطوات حثيثـة يف حتليلـها ملسـألة احلـدود     
ــازع عليهــا وإعــداد توصــيات بشــأا متشــيا مــع     ــة املتن الداخلي
الواليـــة املســـندة إليهـــا مـــن الـــس. وقـــدم أيضـــا معلومـــات  
مستكملة عن أنشطة البعثة يف دعم عملية تنقيح الدسـتور ويف  

  .  )٥٩٣(اإلنسان جمال حقوق
ورحب املتكلمون عموما يف سـياق ردهـم علـى هـذه       

اإلحاطــات بتحســن الوضــع األمــين، ممــا يــوفر نقطــة انطــالق    
 - ملواصـــــلة التقـــــدم يف اـــــالني السياســـــي واالجتمـــــاعي    

االقتصــادي. ويف الوقــت نفســه، أكــد عــدد مــن املــتكلمني أن  
ات يف التقدم احملرز يف العـراق ال يـزال هشـا وأن عـدد اإلصـاب     

صفوف املـدنيني وانتـهاكات حقـوق اإلنسـان مل يـزل مرتفعـا       
  بشكل غري مقبول.  

__________ 

)٥٩٣(  S/PV.6016 ٨- ٢، الصفحات.  

: النظـــــر يف ٢٠٠٨كـــــانون األول/ديســـــمرب  ٢٢  
ــة القـــوة املتعـــددة       ــندوق تنميـــة العـــراق وواليـ صـ

  اجلنسيات يف العراق 

، اختــذ الــس  ٢٠٠٨كــانون األول/ديســمرب   ٢٢يف   
)، مبوجب الفصل السـابع مـن امليثـاق،    ٢٠٠٨( ١٨٥٩القرار 

ومشلــت أحكامــه متديــد ترتيبــات إيــداع العائــدات املتأتيــة مــن  
مبيعات صادرات النفط واملنتجات النفطية والغـاز الطبيعـي يف   

كـــانون األول/ديســـمرب    ٣١صـــندوق تنميـــة العـــراق حـــىت    
ــورة و   ٢٠٠٩ ــدويل للمشـ ــس الـ ــام الـ ــد  ، وقيـ ــة برصـ املراقبـ

ــرر الــس أيضــا اســتعراض القــرارات املتصــلة      الصــندوق. وق
)، ١٩٩٠( ٦٦١بــالعراق علــى وجــه التحديــد، بــدءا بــالقرار   

وطلــب إىل األمــني العــام أن يقــدم، بعــد التشــاور مــع العــراق،  
تقريــرا عــن حقــائق ذات صــلة بنظــر الــس يف اإلجــراءات       

ليـة الـيت كـان يتبوؤهـا     الالزمة لكي يستعيد العراق املكانة الدو
  قبل اختاذ تلك القرارات.  

ــت القــرار       ــة العــراق إىل أن توقي ــر خارجي وأشــار وزي
ــرار     ــاص ألن القـ ــكل خـ ــم بشـ ــذي ٢٠٠٧( ١٧٩٠مهـ )، الـ

، ميثـل  ٢٠٠٨كـانون األول/ ديسـمرب    ٣١ينتهي العمل به يف 
ملتعــددة اجلنســيات يف العــراق، ويســتدعي انتــهاء واليــة القــوة ا

إجــراء اســتعراض ترتيبــات إدارة مــوارد العــراق املاليــة وفقــا       
اللتزاماته الدولية. وأبلغ الس بأن العراق والواليات املتحـدة  
ــروف        ــن الظ ــبريا ع ــدة، تع ــة جدي ــات أمني ــى ترتيب تفاوضــا عل

اب األمنية يف امليدان، تركز على جانبني: أوهلما يتعلق بانسـح 
قوات الواليات املتحـدة األمريكيـة مـن العـراق، علمـا أن عـام       

يشكل موعدا واقعيا لذلك، فضال عـن تنظـيم أنشـطة     ٢٠١١
تلــك القـــوات خـــالل وجودهـــا املؤقـــت يف العـــراق؛ ويتعلـــق  
اجلانب الثاين باالتفاق اإلطاري االسـتراتيجي الرفيـع املسـتوى    

اجلنســيات يف  للتعــاون بــني البلــدين. وأكــد أن القــوة املتعــددة 
العراق أسهمت بالدعم احليوي لعملية بنـاء األمـن واالسـتقرار    
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ــة وذات     ــة موحــدة واحتادي ــال حنــو دميقراطي ــراق واالنتق يف الع
سيادة، وشكر مجيع البلدان الـيت سـامهت فيهـا. كمـا أكـد أن      
وقت استعراض مركز العراق يف اتمع الدويل قد حـان نظـرا   

ــة ســل    ــرز كدميقراطي ــد ب ــه ق مية ومســؤولة. وأضــاف أن  لكون
حكومته تطلب أن يضطلع األمني العام باالشتراك مـع العـراق   
ــالعراق    باســتعراض مجيــع قــرارات جملــس األمــن ذات الصــلة ب
ــيم     ــهائي لتقي ــاره احلَكــم الن ــرا إىل الــس باعتب وأن يقــدم تقري
االلتزامــات املتبقيـــة، وأن يقــيم أمهيـــة القــرارات وصـــالحيتها    

ــة بالوضــع احلــ  ــراق   مقارن ــع إىل اســتعادة الع ــراق. وتطل ايل للع
مكانته القانونية والدولية اليت كان يتمتع ـا قبـل اختـاذ القـرار     

) واألعباء اليت تقع على كاهله مبوجب الفصـل  ١٩٩٠( ٦٦١
  .)٥٩٤(السابع من ميثاق األمم املتحدة

ــى        ــدابري املفروضــة عل ــى مســألة الت ــا عل ــل إيطالي ــق ممث وعل
العراق مبوجب الفصـل السـابع، مؤكـدا ضـرورة اسـتعراض خمتلـف       
قــرارات جملــس األمــن املتعلقــة بــالعراق بعنايــة فائقــة يف ضــوء تعــدد 

 املترتب الـذي يتسـم بالتعقيـد. وأضـاف     النصوص والوضع القانوين
أا مسـألة تتعلـق بضـمان تأكيـد القـانون، ومحايـة املؤسسـات الـيت         
وقعت عقودا مع العراق قبل إنشاء نظام اجلزاءات والـيت مل تـتمكن   
مــن الوفــاء بالتزاماــا التعاقديــة امتثــاال للتــدابري الــيت حــددها جملــس  

والحــظ ممثــل فرنســا أن اختــاذ هــذا القــرار ميثــل مرحلــة  .)٥٩٥(األمــن
جديدة من عودة السـيادة الكاملـة للعـراق، وعلـى وجـه اخلصـوص       

ر انتهاء والية القوة املتعـددة اجلنسـيات. وأعـرب عـن دعمـه املسـتم      
للجهود اليت تبـذهلا احلكومـة العراقيـة باالشـتراك مـع مجيـع اجلهـات        
ــات أن       ــة إلثب ــدابري الالزم ــع الت ــن أجــل اختــاذ مجي ــة م ــة املعني الفاعل

وقال ممثل الواليـات  العراق أصبح دولة شأنه شأن الدول األخرى. 
أمــا ممثــل  .)٥٩٦(املتحـدة إنــه مـن املنطقــي متامــا إجـراء هــذه املراجعـة    

__________ 

)٥٩٤(  S/PV.6059 ٧- ٢، الصفحات.  
  .٧املرجع نفسه، الصفحة   )٥٩٥(
  املرجع نفسه.  )٥٩٦(

اململكة املتحدة فقـال إن اسـتعراض القـرارات املتصـلة بـالعراق الـيت       
، ٢٠٠٩اختذت إبان عهد صدام ستشكل أولوية للمجلـس يف عـام   

ومن الصواب إعادة النظر يف أحكامها بغية إلغائها يف أقـرب وقـت   
  .  )٥٩٧(ممكن

وأشــار ممثــل إندونيســيا إىل أن اســتمرار دعــم اتمــع     
الدويل سيظل وثيق الصلة باجلهود اجلارية اليت تبـذهلا حكومـة   

ه من أجل التغلـب علـى مـا يواجـه مـن حتـديات.       العراق وشعب
وأكد من جديد دعم بلده الكامل لسيادة العـراق وملبـدأ عـدم    

  .  )٥٩٨(التدخل يف الشؤون الداخلية للبلد
ــباط/فرباير إىل  ٢٦   ــاين/نوفمرب  ١٦شــ تشــــرين الثــ

  : اإلحاطات والبيانات الرئاسية  ٢٠٠٩

، أعلــــن املمثــــل اخلــــاص ٢٠٠٩شــــباط/فرباير  ٢٦يف   
ــار     ــاز بنجــاح االختب لألمــني العــام يف العــراق أن العــراق قــد اجت
األول لتلــك الســنة مـــن خــالل تنظـــيم أول انتخابــات يقودهـــا     

كانون الثاين/يناير،  ٣١زمامها بالكامل. ففي العراقيون ويتولون 
حمافظة، يف غياب للعنف يثري الدهشة،  ١٤أجريت انتخابات يف 

ويرجع الفضل يف ذلك إىل تزايد فعالية قوات األمن العراقية، ممـا  
يــدل علــى تزايــد االســتقرار يف البلــد. وشــدد علــى أن كــال مــن   

ية االنتخابـات. ونـوه   املراقبني احمللـيني والـدوليني اعترفـوا مبصـداق    
، مبـا يف ذلـك   ٢٠٠٩إىل أن األنشطة االنتخابية ستستمر يف عام 

انتخابــات اجلمعيــة الوطنيــة الكرديــة املقــرر إجراؤهــا يف الصــيف  
ــة املقــررة يف أواخــر عــام     ــة الوطني ــات الربملاني . ٢٠٠٩واالنتخاب

وأوضـــح أن بعثـــة األمـــم املتحـــدة لتقـــدمي املســـاعدة إىل العـــراق 
ـــ  ــل تق ــتقلة   ستواصـ ــا املسـ ــية العليـ ــة للمفوضـ ــاعدة التقنيـ دمي املسـ

لالنتخابات بدرجة كبرية، وستدعم التزام احلكومة بإجراء تعداد 
للســكان. غــري أن البعثــة ســتحول تركيزهــا إىل اــاالت ذات      

__________ 

  .٨املرجع نفسه، الصفحة   )٥٩٧(
  .٨و  ٧املرجع نفسه، الصفحتان   )٥٩٨(
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األولوية األخرى، وال سيما املصـاحلة الوطنيـة واالحتمـال القـائم     
  .)٥٩٩(دي يف العراقحلصول توترات بني اجلانبني العريب والكر

ــات جمــالس احملافظــات       ــل العــراق أن انتخاب وذكــر ممث
اليت جرت يف كانون الثاين/ينـاير كانـت مبثابـة نقطـة حتـول يف      
ــة      ــاء دميقراطي ــراق يف مســريته حنــو بن ــذي أحــرزه الع التقــدم ال

مــن العــراقيني الــذين  جديـدة بســبب املشــاركة النشــطة للكــثري 
ــام     ــات جمــالس احملافظــات يف ع ــاطعوا انتخاب ــدم ٢٠٠٥ق . وق

عرضا عاما للتطورات السياسية واالقتصادية األخرية، وشـجع  
مجيع البلدان العربية على مسـاعدة العـراق مـن خـالل إسـقاط      
ــزو        ــد غ ــيت فرضــت بع ــه التعويضــية ال ــض التزامات ــه وخف ديون

ــام  ــة  ١٩٩٠الكويـــت عـ ــام  الـــذي كـــان جرميـ ــها النظـ ارتكبـ
الدكتاتوري السابق. ورحـب مبوافقـة احلكومـة الكويتيـة علـى      
معاجلــة مســألة التعــويض مــن خــالل مفاوضــات ثنائيــة برعايــة 

  .  )٦٠٠(جلنة األمم املتحدة للتعويضات
ــراء       ــاح يف إجـ ــام بالنجـ ــه عـ ــون بوجـ ــاد املتكلمـ وأشـ

االنتخابـات جمـالس احملافظــات دون أن تسـجل حـوادث أمنيــة     
كبرية. واعترفت وفود كثرية أيضا بأن تلـك االنتخابـات متثـل    

مـر  أول عملية انتخابية يقودها العراقيون ويتولـون زمامهـا، األ  
الذي يعـين حتقيـق تقـدم راسـخ حنـو إقامـة دميقراطيـة مسـتقرة.         
ودعــوا أيضــا بعثــة األمــم املتحــدة إىل مواصــلة مســاعدة البلــد   
على حتقيق التنميـة واملصـاحلة الوطنيـة. غـري أن عـدة مـتكلمني       
حــذروا مــن أن األوضــاع مل تــزل هشــة، وأن احلاجــة مل تــزل  

ايا املصــاحلة تــدعو إىل حتقيــق مزيــد مــن التقــدم خبصــوص قضــ  
  الوطنية واحلدود الداخلية والالجئني وقضايا أخرى.  

وفيما يتعلق مبسألة القوات األجنبية املتبقية يف العـراق    
بعــد انتــهاء واليــة القــوة املتعــددة اجلنســيات، أكــدت ممثلــة        

__________ 

)٥٩٩(  S/PV.6087 ٨- ٢، الصفحات.  
  .١٣- ٨املرجع نفسه، الصفحات   )٦٠٠(

الواليات املتحدة جمددا أن اإلدارة اجلديدة يف بلـدها سـتتحرك   
يض وجـوده العسـكري   بأسلوب مسؤول وآمن مـن أجـل ختفـ   

يف العراق. وطمأنـت الـس بـأن االلتـزام الـذي جيـري اختـاذه        
بكل عنايـة إلـاء احلـرب ال يقلـل مـن الـدعم الطويـل األجـل         
الذي تقدمه الواليات املتحدة إلقامـة عـراق دميقراطـي يشـكل     

غـري أن ممثـل اجلماهرييـة    .)٦٠١(قوة للسـالم يف منطقـة مضـطربة   
العربية الليبية أعرب عن تطلعه إىل انسـحاب قـوات االحـتالل    

سـتمرار  بالكامل من العراق يف أقرب وقت ممكـن، وأكـد أن ا  
وجودها حتت أي شكل من األشكال لن يسـاعد علـى حتقيـق    
املصاحلة الوطنية. وأعرب أيضا عن قلقـه إزاء اسـتمرار وجـود    

حمتجـز لــدى قــوات االحــتالل، دون   ١٥ ٠٠٠مـا يزيــد علــى  
وحــذر .)٦٠٢(صــدور أمــر بــالقبض علــيهم مــن القضــاء العراقــي 

ممثــل االحتــاد الروســي أيضــا مــن أن شــرحية مهمــة مــن اتمــع  
العراقــي تــرفض وجــود القــوات األجنبيــة يف البلــد، حــىت يف       
الوقت الذي ختضع فيه هذه القوات لقواعد حمـددة وتعمـل يف   

 حمـدد مبوجـب اتفـاق مركـز القـوات. وأضـاف أن       إطار زمـين 
وفده ينتظر يف ذلك السياق االسـتفتاء الشـعيب الـذي سـيجرى     

متوز/يوليـــه  ٣١حـــول االتفاقـــات األمنيـــة يف موعـــد غايتـــه     
، والـذي سـيحدد بشـكل رمسـي موقـف العــراقيني إزاء      ٢٠٠٩

  .)٦٠٣(تلك االتفاقات بصورة ائية
ــه  ١٨ويف    ــل اخلــاص  ٢٠٠٩حزيران/يوني ــدم املمث ، ق

لألمني العام آخر املسـتجدات عـن عمـل بعثـة األمـم املتحـدة،       
منوها بالتقدم املشجع الذي أُحرز خبصوص احلدود الداخليـة،  

لتحديات السياسية املتمثلة يف التعامـل مـع املشـردين داخليـا     وا
والالجــئني، واحلاجــة إىل مزيــد مــن التيســري لزيــادة الثقــة بــني   
العراق وجريانه. وخص بالذكر عالقات العراق مع الكويـت،  

__________ 

  .٣٣ -  ٣١املرجع نفسه، الصفحات   )٦٠١(
  .١٨و  ١٧املرجع نفسه، الصفحتان   )٦٠٢(
  .٣٠املرجع نفسه، الصفحة   )٦٠٣(
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مؤكــدا ضــرورة أن تبــذل البعثــة مــع جملــس األمــن كــل جهــد   
 معاجلــة ممكــن إلجيــاد الــزخم، مــع مراعــاة شــواغل البلــدين يف  

الواليات املتبقية يف إطـار الفصـل السـابع مـن امليثـاق. واقتـرح       
ــى بنــاء القــدرات يف       ــتقبل التركيــز عل ــد البعثــة يف املس أن تزي
خمتلـــف القطاعـــات، مبـــا يف ذلـــك يف جمـــال حقـــوق اإلنســـان  

  .  )٦٠٤(وسيادة القانون، وكذلك يف خمتلف جماالت االقتصاد
وأفاد ممثل العراق بأن حكومته تواصل، بالتعـاون مـع     

ــود لتســلم املســؤوليات      ــذل أقصــى اجله ــات املتحــدة، ب الوالي
األمنية مـن قـوات الواليـات املتحـدة األمريكيـة، كمـا تواصـل        
عملية بناء قدراا الدفاعية مللء الفراغ األمـين الـذي نشـأ عـن     

ضــافة إىل اســتعراض غــري   انســحاب القــوات الصــديقة. وباإل  
ــيت أُدخلــت يف     ذلــك مــن التطــورات األخــرية والتحســينات ال
ــدأت      ــراق بــ ــة العــ ــار إىل أن حكومــ ــاالت، أشــ ــف اــ خمتلــ
مشاورات مع األمـني العـام السـتعراض قـرارات جملـس األمـن       

ــالقرار   ــال بـ ــراق، عمـ ــأن العـ ــال إن ٢٠٠٨( ١٨٥٩بشـ ). وقـ
ن العـراق وىف  حكومة بلده قررت بناء على هذا االسـتعراض أ 

جبميع التزاماته مبوجب تلك القرارات، سواء فيمـا يتعلـق بـأثر    
 ٢٥احــتالل الكويـــت أو مبســائل األســـلحة. وقــال إن مبلـــغ    

بليون دوالر من التعويضـات الـيت ال تـزال مسـتحقة هـو مبلـغ       
يشكل عبئا ثقيال على العراق، الـذي حيتـاج إىل تلـك األمـوال     

  .  )٦٠٥(ميةلتوفري اخلدمات والتعمري والتن
وشــدد أعضــاء الــس علــى ضــرورة بــذل مزيــد مــن     

اجلهود من أجل تيسري املصـاحلة الوطنيـة الـيت ينبغـي أن تكـون      
على رأس أولويات حكومة العراق. وشددوا على الدور اهلـام  
الذي تؤديه بعثة األمم املتحدة يف تعزيـز املصـاحلة الوطنيـة، مبـا     

الداخلية، والتحضـري  يف ذلك تنقيح الدستور، وترسيم احلدود 
لالنتخابات احمللية والوطنية. وفيما يتعلق باستعراض القـرارات  

__________ 

)٦٠٤(  S/PV.6145 ٨- ٣، الصفحات.  
  .١٣- ٨املرجع نفسه، الصفحات   )٦٠٥(

ــرار     ــوب يف القـ ــو املطلـ ــى النحـ ــالعراق، علـ ــة بـ  ١٨٥٩املتعلقـ
)، أعــرب معظــم املــتكلمني عــن دعمهــم الســـتعادة      ٢٠٠٨(

  العراق املكانة الدولية اليت كان حيتلها قبل حرب اخلليج.  
وأكـــدت ممثلـــة الواليـــات املتحـــدة أن حكومتـــها ختطـــط    

لسحب قواا املقاتلة من املدن والبلدات والقرى العراقيـة يف موعـد   
لشهر، عمال باالتفاق األمين املـربم بـني الواليـات    أقصاه اية ذلك ا

املتحدة والعراق. ومن شأن ذلك أن ميهد الطريق النسـحاب مجيـع   
  .  )٦٠٦(٢٠١١قوات الواليات املتحدة حبلول اية عام 

 )٦٠٧( اية اجللسة أدىل الرئيس ببيان باسـم الـس  ويف  

أعرب فيه الس يف مجلة أمور عن إشادته باجلهود اهلامة الـيت  
ــة وســيادة      ــز الدميقراطي ــة العــراق مــن أجــل تعزي ــذهلا حكوم تب
القــانون وحتســني األمــن والنظــام العــام ومكافحــة اإلرهــاب       

لـس التـام   والعنف الطائفي يف سائر أحناء البلد، وكرر دعـم ا 
  لبعثة األمم املتحدة لتقدمي املساعدة إىل العراق.  

تشــــرين الثــــاين/نوفمرب  ١٤آب/أغســــطس و  ٤ويف   
اص إحاطتني أُخـريني للمجلـس بشـأن    ، قدم املمثل اخل٢٠٠٩

ــة      ــات الربملاني ــم املتحــدة للتحضــري لالنتخاب ــة األم مســاعي بعث
، ومواصـلة  ٢٠١٠املقبلة املقرر عقـدها يف كـانون الثاين/ينـاير    

معاجلة مسألة احلدود الداخلية املتنـازع عليهـا، وتعزيـز التنميـة     
وق االقتصادية واالجتماعيـة والتعـاون البنـاء مـع اجلـريان وحقـ      

  .  )٦٠٨(اإلنسان وسيادة القانون
وقدم ممثل العراق يف بيانيه أمام الس استعراضـا عامـا     

، وألنشـطة احلكومـة يف جمـاالت     للتطورات األخرية يف العـراق 
ــق       ــا يتعل ــن. ففيم ــي واألم ــاون اإلقليم ــة االقتصــادية والتع التنمي

ات، أشار إىل أن الربملان متكن مـن التوصـل إىل توافـق    باالنتخاب
__________ 

  .١٦املرجع نفسه، الصفحة   )٦٠٦(
)٦٠٧(  S/PRST/2009/17.  
)٦٠٨(  S/PV.6177 و ٧- ٢، الصفحات ،S/PV.6218 ٩- ٢، الصفحات.  
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، ٢٠٠٥يف اآلراء بشأن الصيغة النهائية للقانون االنتخايب لعـام  
مما سيعزز الصلة بني الناخب وممثله أو ممثلته يف الربملان اجلديد. 
أما خبصوص األمن، فشـدد علـى رأي حكومتـه بـأن اهلجمـات      

وزاريت اخلارجيـة   آب/أغسطس واسـتهدفت  ١٩اليت وقعت يف 
واملاليــة، واهلجمــات الــيت وقعــت علــى وزاريت العــدل وشــؤون   
ــداف يف       ــن األهـ ــك مـ ــري ذلـ ــة وغـ ــغال العامـ ــديات واألشـ البلـ

تشرين األول/أكتوبر هي هجمات مترابطة، وأشـار إىل أن   ٢٥
العــراق طلــب إىل األمــني العــام تعــيني مســؤول رفيــع املســتوى    

  . )٦٠٩(اهلجمات اإلرهابية لتقييم نطاق التدخل األجنيب يف تلك
ــاين/نوفمرب   ١٦ويف    ــرئيس ٢٠٠٩تشــرين الث ، أدىل ال

رحـب فيـه باالتفـاق الـذي مت التوصـل       )٦١٠(ببيان باسم الس
جملس النواب العراقي بشـأن   تشرين الثاين/نوفمرب يف ٨إليه يف 

التعــديالت الــيت أدخلــت علــى قــانون االنتخابــات العراقــي،       
وأكد إدانته الشديدة لسلسلة اهلجمـات اإلرهابيـة الـيت وقعـت     

يف  ٢٠٠٩تشرين األول/أكتـوبر   ٢٥آب/أغسطس و  ١٩يف 
__________ 

)٦٠٩(  S/PV.6177،  و١٠- ٧الصفحات ، S/PV.6218 ١٤- ٩، الصفحات.  
)٦١٠(  S/PRST/2009/30.  

ــام ــا مســؤولون مــن األمــم       ــيت ق ــارة ال بغــداد، ورحــب بالزي
نة األخرية إلجـراء مشـاورات أوليـة    املتحدة إىل العراق يف اآلو

تتصـل بـأمن العــراق وسـيادته. وشـجع الــس أيضـا مـا يبذلــه       
األمني العام يف ذلك الصـدد مـن جهـود، مبـا يف ذلـك إمكانيـة       
تيسري تقدمي املساعدة التقنية من خالل املديرية التنفيذية للجنة 

  األمم املتحدة ملكافحة اإلرهاب.  
: القـرار املتعلـق   ٢٠٠٩كانون األول/ديسمرب  ٢١  

  بصندوق تنمية العراق 

، اختـذ جملـس األمـن    ٢٠٠٩كانون األول/ديسمرب  ٢١يف   
ــرار  ــد      ٢٠٠٩( ١٩٠٥الق ــها متدي ــور من ــة أم ــه مجل ــرر في ــذي ق ) ال

الترتيبات اخلاصة بصندوق تنمية العـراق والـس الـدويل للمشـورة     
. وأهــاب القــرار ٢٠١٠كــانون األول/ديســمرب  ٣١واملراقبــة حــىت 

ــة العمـــل واجلـــدول الـــزمين    ــة العـــراق أن تضـــع خطـ أيضـــا حبكومـ
، وأن تكفـل االنتقـال يف   ٢٠١٠نيسـان/أبريل   ١الضروريني حبلول 

كـــانون األول/ديســـمرب   ٣١الوقـــت املناســـب وبفعاليـــة، حبلـــول    
  ، إىل آلية الحقة لصندوق التنمية.٢٠١٠

    
    اجللسات: احلالة فيما يتعلق بالعراق

 املتكلمون الدعوات وثائق أخرى البند الفرعي اجللسة وتارخيها  

  القرار والتصويت
 املمتنعون -املعارضون -املؤيدون

            ٥٨٢٣  
ــانون الثــــاين/  ٢١  كــ

    ٢٠٠٨يناير 

تقرير األمني العام املقـدم  
ــالفقرة  مــــن  ٦عمــــال بــ

) ٢٠٠٧( ١٧٧٠القرار 
)S/2008/19 (  

  ٣٧املادة   
  العراق  
  ٣٩املادة 

مني العام املمثل اخلاص لأل
ــة    ــيس بعثـ ــراق ورئـ يف العـ
األمـــــم املتحـــــدة لتقـــــدمي 

  املساعدة إىل العراق 

مجيــــــع أعضــــــاء 
، ومجيــع (أ)الــس

  املدعوين

  

٥٨٧٨    
نيســـــــــان/أبريل  ٢٨

٢٠٠٨    

تقريــر األمــني العــام املقــدم 
ــالفقرة  ــن  ٦عمـــــال بـــ مـــ

) ٢٠٠٧( ١٧٧٠القــــرار 
)S/2008/266  (  

  ٣٧دة املا  
  العراق  
  ٣٩املادة 

وكيـــــل األمـــــني العـــــام 

مجيـــــع أعضـــــاء  
، ومجيـع  (أ)الس

  املدعوين

  



 ٢٠٠٩-٢٠٠٨، ارسات جملس األمنمرجع مم
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 املتكلمون الدعوات وثائق أخرى البند الفرعي اجللسة وتارخيها  

  القرار والتصويت
 املمتنعون -املعارضون -املؤيدون

  للشؤون السياسية            
٥٩١٠  

حزيران/يونيــــــــه   ١٣
٢٠٠٨    

ــأن      ــراق بشــ ــر العــ تقريــ
 التقــدم احملــرز يف التقيــد  
ــلة  باملتطلبـــات ذات الصـ
مبعاهدات نـزع السـالح   
ــار   ــدم االنتشــــــــ وعــــــــ

)S/2008/350  املرفق)؛ ،  
رسالة من ممثـل العـراق   
ــتعراض   ــوص اســ خبصــ
ــددة   ــوة املتعـ ــة القـ واليـ
ــيات يف العـــراق   اجلنسـ

)S/2008/380(املرفق ،   

  ٣٧املادة 
  العراق (وزير اخلارجية)  

  ٣٩املادة 
األمـــني العـــام املســـاعد    
واملراقــب املــايل ملكتــب   
ختطيط الربامج وامليزانيـة  
واحلســابات، واملستشــار 
ــد   ــأن العهــ اخلــــاص بشــ
ــراق    ــع العـــ ــدويل مـــ الـــ
  ومسائل سياسية أخرى  

مجيــــــع أعضــــــاء 
، ومجيــع (أ)الــس

  عويناملد

  

٥٩٤٩    
آب/أغســـــــــــطس   ٦

٢٠٠٨    

تقريــر األمــني العــام املقــدم 
ــالفقرة  ــن  ٦عمـــــال بـــ مـــ

) ٢٠٠٧( ١٧٧٠القــــرار 
)S/2008/495  (  

رســـــالة مـــــن وزيـــــر   
خارجية العراق يطلـب  
فيهــا متديــد واليــة بعثــة 
األمــم املتحــدة لتقــدمي   
املســــاعدة إىل العــــراق 

)S/2008/523(املرفق ،   

  ٣٧املادة 
  العراق  
  ٣٩املادة 

عـــــام وكيـــــل األمـــــني ال
  للشؤون السياسية

مجيــــــع أعضــــــاء 
، ومجيــع (أ)الــس

  املدعوين

  

٥٩٥٠    
آب/أغســـــــــــطس   ٧

٢٠٠٨    

تقريــر األمــني العــام املقــدم 
ــالفقرة  ــن  ٦عمـــــال بـــ مـــ

) ٢٠٠٧( ١٧٧٠قــــرار ال
)S/2008/495(    

ــدم   ــرار مقـ مشـــروع قـ
مـــن إيطاليـــا واململكـــة 
ــات  املتحـــــدة والواليـــ
املتحــــــدة األمريكيــــــة 

)S/2008/529  (  

 ٣٧املادة 

  العراق  
  

) ٢٠٠٨( ١٨٣٠القــــــرار   
  ال أحد  -  ال أحد - ١٥

رســـــالة مـــــن وزيـــــر       
خارجية العراق يطلـب  
فيهــا متديــد واليــة بعثــة 
األمــم املتحــدة لتقــدمي   
املســــاعدة إىل العــــراق 

)S/2008/523 (املرفق ،  

      

٦٠١٦    
ــاين/  ١٤ ــرين الثــ  تشــ

    ٢٠٠٨نوفمرب 

ــر األمــني العــام املقــدم   تقري
من القـرار   ٦عمال بالفقرة 

٢٠٠٨( ١٨٣٠( 
)S/2008/688  (  

  ٣٧املادة   
  العراق  
  ٣٩املادة 

ــني   ــاص لألمـ ــل اخلـ املمثـ
  العام يف العراق

مجيــــــع أعضــــــاء 
، ومجيــع (أ)الــس

  املدعوين

  

٦٠٥٩    
ــانون األول/ ٢٢  كـــــ

    ٢٠٠٨ديسمرب 

ــدم     ــرار مقـ مشـــروع قـ
ــدة   ــة املتحـ مـــن اململكـ
ــدة  والواليـــــات املتحـــ

)S/2008/805  (  

  ٣٩املادة 
  العراق (وزير اخلارجية)  

مـن   ٥ العـراق، و 
أعضــــاء الــــس  
ــيا  (إندونيســــــــــــ
ــا وفرنســا   وإيطالي
واململكــة املتحــدة 

) ٢٠٠٨( ١٨٥٩القــــــرار 
  ال أحد  -  ال أحد - ١٥
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 املتكلمون الدعوات وثائق أخرى البند الفرعي اجللسة وتارخيها  

  القرار والتصويت
 املمتنعون -املعارضون -املؤيدون

رسالة من األمني العـام              
ــوص الترتيبــــات   خبصــ
األمنيــــة لبعثــــة األمــــم 
ــدمي   ــدة لتقـــــــ املتحـــــــ
املســـاعدة إىل العـــراق  
ــا بعــــد    ــة مــ يف مرحلــ
القــــــــــوة املتعــــــــــددة 
ــيات  اجلنســــــــــــــــــــــــ

)S/2008/783  (  

ــات  والواليـــــــــــــ
  املتحدة)  

٦٠٨٧    
ــباط/فرباير  ٢٦ شـــــــــ

٢٠٠٩    

ني العــام املقــدم  تقريــر األمــ 
مـن القـرار    ٦عمال بـالفقرة  

٢٠٠٨( ١٨٣٠( 
)S/2009/102  (  

  ٣٧املادة   
  العراق  
  ٣٩املادة 

ــني   ــاص لألمـ ــل اخلـ املمثـ
  العام يف العراق

مجيــــــع أعضــــــاء 
الــــس، ومجيــــع 

  (ب)املدعوين

  

٦١٤٥  
حزيران/يونيــــــــه   ١٨

٢٠٠٩    

تقريــر األمــني العــام املقــدم    
مـن القـرار    ٦عمال بـالفقرة  

٢٠٠٨( ١٨٣٠( 
)S/2009/284  (  

  ٣٧املادة   
  العراق  
  ٣٩املادة 

ــني   ــاص لألمـ ــل اخلـ املمثـ
  العام يف العراق

مجيــــــع أعضــــــاء 
الــــس، ومجيــــع 

    (ب)املدعوين

S/PRST/2009/17 

٦١٧٧    
آب/أغســـــــــــطس   ٤

٢٠٠٩    

تقريــر األمــني العــام املقــدم    
مـن القـرار    ٦عمال بـالفقرة  

٢٠٠٨( ١٨٣٠( 
)S/2009/393  (  

  ٣٧املادة   
  العراق  
  ٣٩املادة 

ــني   ــاص لألمـ ــل اخلـ املمثـ
  العام يف العراق

    مجيع املدعوين

٦١٧٩  
آب/أغســـــــــــطس   ٧

٢٠٠٩    

تقريــر األمــني العــام املقــدم    
مـن القـرار    ٦عمال بـالفقرة  

٢٠٠٨( ١٨٣٠( 
)S/2009/393  (  

ــرار  مقـــدم مشـــروع قـ
ــدة   ــة املتحـ مـــن اململكـ
ــدة  والواليـــــات املتحـــ

)S/2009/406  (  

  ٣٧املادة 
  العراق  

) ٢٠٠٩( ١٨٨٣القــــــــرار   
  ال أحد  - ال أحد -١٥

٦٢١٨    
ــاين/  ١٦ ــرين الثــ  تشــ

    ٢٠٠٩نوفمرب 

ام املقــدم  تقريــر األمــني العــ  
مـن القـرار    ٦عمال بـالفقرة  

٢٠٠٩( ١٨٨٣ (
)S/2009/585(    

  ٣٧املادة   
  العراق  
  ٣٩املادة 

ــني   ــاص لألمـ ــل اخلـ املمثـ
  العام يف العراق

    مجيع املدعوين



 ٢٠٠٩-٢٠٠٨، ارسات جملس األمنمرجع مم
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 املتكلمون الدعوات وثائق أخرى البند الفرعي اجللسة وتارخيها  

  القرار والتصويت
 املمتنعون -املعارضون -املؤيدون

            ٦٢١٩    
ــاين/  ١٦ ــرين الثــ  تشــ

    ٢٠٠٩نوفمرب 

تقريــر األمــني العــام املقــدم    
مـن القـرار    ٦عمال بـالفقرة  

٢٠٠٩( ١٨٨٣ (
)S/2009/585(    

  ٣٧املادة   
  العراق  

  S/PRST/2009/30 

٦٢٤٩    
ــانون األول/ ٢١  كـــــ

    ٢٠٠٩ديسمرب 

ــرار مقـــدم مشـــرو   ع قـ
مــن أوغنــدا واململكــة   
ــات  املتحـــــدة والواليـــ
املتحـــــــدة واليابــــــــان  

)S/2009/660  (  

  ٣٧املادة 
  اق  العر

) ٢٠٠٩( ١٩٠٥القــــــــرار   
  ال أحد  - ال أحد -١٥

  
  أدىل ممثل الواليات املتحدة ببيان باسم القوة املتعددة اجلنسيات يف العراق.    (أ)  

  مثَّل تركيا وزير خارجيتها.    (ب)  
    




