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  خرىاأل وثائقال  الفرعي البند  والتاريخ اجللسة
 عمال دعواتال
   ٣٧ ملادةبا

 عمال دعواتال
 ٣٩ ملادةبا

  املتكلمون  وغريها

 املعارضون -  (املؤيدون
ــن املمتنعــــــــون -   عــــــ

  التصويت)

              ٦٦٢٧  
  األول/ تشرين ٤

  ٢٠١١ أكتوبر

ــروع   ــرار مشـ ــدم قـ  مقـ
ــا، مــن  الربتغــال،و أملاني

ــا،و ــةو فرنســــ  اململكــــ
  )S/2011/612( املتحدة

 اجلمهوريـــــــــة
 العربيــــــــــــــة

  السورية

ــن عضــوا ١٢    أعضــاء م
    (أ)الس

 يعتمد مل قرار مشروع
)S/2011/612(  
  (ب)٤-٢-٩

  اليمن

٦٦٣٤  
 األول/ تشرين ٢١

  ٢٠١١ أكتوبر

ــروع    ــرار مشـ ــدم قـ  مقـ
 والربتغـــال  أملانيـــا مـــن

ــا ــة وفرنســـــ  واململكـــــ
ــدة ــات املتحـــ  والواليـــ

  )S/2011/651( املتحدة

 ٢٠١٤ القـــــــــــــــــرار      
)٢٠١١(  

٠-٠-١٥  

  
 املتحـدة،  واململكـة  وكولومبيـا،  وفرنسـا،  والصـني،  أفريقيـا،  وجنـوب  واهلرسـك،  والبوسـنة  والربتغال، والربازيل، وأملانيا، الروسي، االحتاد  (أ)  

  املتحدة. والواليات واهلند،
ــدون  (ب)   ــا، :املؤي ــال، أملاني ــا، وفرنســا، وغــابون، واهلرســك، والبوســنة والربتغ ــا، املتحــدة، واململكــة وكولومبي ــات ونيجريي  املتحــدة؛ والوالي

  واهلند. ولبنان، أفريقيا، وجنوب الربازيل، :التصويت عن املمتنعون والصني. الروسي، االحتاد :املعارضون
    

  بالعراق يتعلق فيما احلالة - ٢٨
  

  عام عرض  

 ١٦ األمـن  جملـس  عقد االستعراض، قيد الفترة خالل  
ــة يتصــل فيمــا مغلقــتني، جلســتني مشلــت ،جلســة  فيمــا باحلال
 الفصـل  مبوجـب  (ثالثـة  قـرارات  مخسـة  ختـذ وا بـالعراق،  يتعلق

    رئاسية. بيانات ثالثة اعتمدو يثاق)امل من السابع
 اسـتمع  البنـد،  هذا إطار يف املعقودة اجللسات وخالل  

 للعـراق  العـام  لألمـني  اخلـاص  املمثـل  قـدمها  إحاطـة  إىل الس
 عــن العــراق إىل املســاعدة لتقــدمي املتحــدة األمــم بعثــة ورئــيس
 يف مبـا  العـراق،  يف واألمنيـة  السياسية احلالة بشأن البعثة أنشطة
 ومــا الوطنيــة الربملانيــة لالنتخابــات التحضــريية األعمــال ذلــك

 واســتمع وطنيــة. حكومــة لتشــكيل جهــود مــن ذلــك أعقــب
ــالقرار عمــال إحاطــات إىل أيضــا الــس  ،)٢٠٠٩( ١٩٠٥ ب
 األمـني  مـن  كـال  يقـدم  أن أمـور،  مجلـة  يف الـس،  فيهـا  طلب

 تعزيــز يف احملــرز التقــدم عــن تفاصــيل العراقيــة واحلكومــة العــام
ــة ــة الرقاب ــة املالي ــة لصــندوق واإلداري ــراق، تنمي ــدم وأن الع  يق
ــة املســائل عــن تفاصــيل العــام األمــني ــارات القانوني  الــيت واخلي
  الصندوق. ختلف اليت الترتيبات لتنفيذ فيها النظر يتعني

ــرة ويف    جــدد ،٢٠١١ عــام إىل ٢٠١٠ عــام مــن الفت
  .)٦٣٦(مرة كل يف واحدة سنة لفترة مرتني البعثة والية الس

__________ 

 لالطــــــالع .)٢٠١١( ٢٠٠١ و )٢٠١٠( ١٩٣٦ القــــــراران  )٦٣٦(
 لتقـدمي  املتحـدة  األمـم  بعثـة  واليـة  عـن  املعلومـات  من مزيد على

ــاعدة ــراق، إىل املسـ ــر العـ ــزء انظـ ــر، اجلـ ــم العاشـ ــاين، القسـ  الثـ
  ‘‘.السالم بناء وبعثات السياسية البعثات’’
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 :٢٠١٠ الثـاين/نوفمرب  تشـرين  ١٢ و شباط/فرباير ٢٦  
 العـراق  اختـذها  الـيت  اخلطـوات  بشأن رئاسي بيان اعتماد

  السالح ونزع االنتشار عدم لنظم لالمتثال

ــباط/فرباير ٢٦ يف    ابيانـــ الـــس اعتمـــد ،٢٠١٠ شـ
 كـانون  ١٨ املؤرخـة  بالرسـالة  أمـور،  مجلـة  يف رحـب،  ارئاسي

ــاير  الــيت العــراق خارجيــة وزيــر مــن املوجهــة ٢٠١٠ الثاين/ين
 االنتشـار  لعـدم  الـدويل  النظـام  تؤيـد  العـراق  حكومـة  أن تؤكد
 الدوليـة  الصـكوك  مـن  وغريهـا  السـالح  نـزع  ملعاهدات ومتتثل
ــلة، ذات ــى وشــــدد الصــ ــة علــ ــديق أمهيــ ــى العــــراق تصــ  علــ

 أبرمـه  الـذي  الشـاملة  لضـمانات ا التفـاق  اإلضـايف  الربوتوكول
ــع ــة م ــة الوكال ــة الدولي ــة للطاق ــهو الذري ــام يف وقع  .٢٠٠٨ ع

 الضـرورية،  اخلطـوات  اختـاذ  بعد استعداده، أيضا الس وأكد
ــود الســتعراض ــرارين يف املفروضــة القي  و )١٩٩١( ٦٨٧ الق

ــلحة املتصــلة )١٩٩١( ٧٠٧ ــدمار بأس  واألنشــطة الشــامل ال
  .)٦٣٧(رفعها بغرض وذلك املدنية، النووية

 الـس  اعتمـد  ،٢٠١٠ الثاين/نوفمرب تشرين ١٢ ويف  
 حكومـة  بتشـكيل  أمـور،  مجلة يف رحب، الذي الرئاسي البيان

 مـن  مهمهـم  شحذ على العراقيني القادة وشجع وطنية، شراكة
  .)٦٣٨(الوطنية املصاحلة لتحقيق جديد

  
 :٢٠١٠ آب/أغســــطس ٤ إىل شــــباط/فرباير ١٦  

ــم بشــأن إحاطــات ــة دع ــم بعث ــدمي املتحــدة األم  لتق
 الوطنيــة الربملانيــة لالنتخابــات العــراق إىل املســاعدة

  ٢٠١٠ آذار/مارس يف عقدت اليت

 إىل الـــــس اســـــتمع ،٢٠١٠ شـــــباط/فرباير ١٦ يف  
 تقريـرا  قـدم  الـذي  العـام،  لألمـني  اخلـاص  املمثـل  قدمها إحاطة

__________ 

)٦٣٧(  S/PRST/2010/5.  
)٦٣٨(  S/PRST/2010/23.  

 وذكـر  الربملانيـة.  لالنتخابـات  اجلاريـة  التحضـريية  األعمال عن
 العليـا  للمفوضـية  الـتقين  والـدعم  املشـورة  قـدمت  قـد  البعثـة  أن

 جــرى هائــل، مجــاعي جهــد ونتيجــة لالنتخابــات. املســتقلة
 زيـارة  مـن  النـاخبني  لـتمكني  الالزمـة  األساسـية  اهلياكـل  إعداد

 يف إجراؤهــــا املقــــرر االنتخابــــات يــــوم يف االقتــــراع مراكــــز
 الــــدروس تطبــــق أن املهــــم مــــن أن وذكــــر آذار/مــــارس. ٧

 فإنـه  ولـذلك،  املسـتقبل.  يف سـليما  تطبيقا العملية يف املستفادة
 احلكومـة  إىل املشـورة  إسـداء ب لبعثةا تقوم أن مبكان األمهية من

 العامــــة االنتخابيــــة التشــــريعات أساســــيات بشــــأن اجلديــــدة
 ومسـؤوليات  أدوار توضـيح  عـن  فضـال  الربملانيـة،  واإلجراءات
 ســـلطة لتعزيـــز ضــروري  أمـــر ذلــك  ألن الـــثالث، الســلطات 

 تقـدمي  أيضـا  البعثـة  ستتوىل أخرى، مهام بني ومن املؤسسات.
 مـع  بالتعـاون  ميزانيتـها،  اعتماد يف اجلديدة احلكومة إىل الدعم
  .)٦٣٩(الدويل النقد وصندوق الدويل البنك

ــرزو   ــل أبـ ــراق ممثـ ــورات العـ ــية التطـ ــرية السياسـ  األخـ
 يف النجــاح ذلــك يف مبــا البلــد، يف بــاألمن املتصــلة والتطــورات

 احلكومـة  تبـذهلا  الـيت  واجلهود االنتخابات قانون تعديل اعتماد
 املقبلــة. باالنتخابــات احمليطــة األمنيــة احلالــة حتســني أجــل مــن

ــرق ــدم إىل وتطــ ــرز التقــ ــى احملــ ــتويات علــ ــة املســ  االجتماعيــ
 يف ينظـر  أن للمجلـس  بلده حكومة طلب وكرر واالقتصادية،

 املتعلقـة  بقراراتـه  عمال العراق على املفروضة القيود مجيع إزالة
 ٦٨٧ القـراران  فيها مبا الشامل، الدمار وأسلحة السالح برتع

  .)٦٤٠()١٩٩١( ٧٠٧ و )١٩٩١(
 إحاطـة  إىل الـس  استمع ،٢٠١٠ أيار/مايو ٢٥ ويف  

 جنـاح  أن ذكر الذي لعراق،ل العام لألمني اخلاص املمثل قدمها
ــات ــة االنتخاب ــيت الوطني ــت ال  أتاحــت آذار/مــارس ٧ يف أجري

__________ 

)٦٣٩(  S/PV.6271، ٦-٢ الصفحات.  
  .١١-٦ اتالصفح نفسه، املرجع  )٦٤٠(
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 حنــو  حبــزم  قــدما واملضــي  البلــد  ســيادة تعزيــز  لزيــادة  فرصــة
ــه املصــاحلة، ــه مــن القلــق عــن أعــرب ولكن  كــان اآلن حــىت أن

ــاك ــدد هنـ ــبري عـ ــن كـ ــوادث مـ ــة احلـ ــام يف العنيفـ  .٢٠١٠ عـ
 بشـأن  اتفـاق  إىل التوصل على الفائزة األطراف البعثة وتشجع
ــة ــع، شــاملة تكــون حكوم ــتنادا للجمي ــادئ إىل اس  تقاســم مب
 وفيمـا  عليـه.  متفـق  زمـين  إطـار  ضـمن  مشكَّلة وتكون السلطة
 ضـرورة  علـى  شـدد  الكويـت،  مـع  العراق حدود مبسألة يتعلق

 يعيـد  أن جيـب  العـراق  أن مفادهـا  رسالة نقل البعثة تواصل أن
 القـرار  يف تأكـد  الـذي  النحـو  على احلدود ترسيم على التأكيد
 لقـــــوات الوشـــــيك التخفـــــيض ضـــــوء ويف ).١٩٩٣( ٨٣٣

ــات ــد املتحــدة، الوالي ــى شــدد فق ــة عل ــدرات حتســني أمهي  الق
 الـذات  على اعتمادا أكثر تصبح أن سيتعني اليت للبعثة، األمنية

  .)٦٤١(العراق يف وأثرها متثيلها على احلفاظ أجل من
 هــو االنتخابيــة العمليــة جنــاح أن العــراق ممثــل وأشــار  

ــة إجنـــاز ــية األمـــن وقـــوات للحكومـ ــا واملفوضـ ــتقلة العليـ  املسـ
ــات. ــيت الدقيقــة اجلهــود خــالل ومــن لالنتخاب ــها ال  هــذه بذلت

 التصــويت إجــراءات ومتــت آمنــة بيئــة تــوفري جــرى اجلهــات،
 بشــأن أثــريت الــيت الشــكاوى معاجلــة متــتو وشــفافية. برتاهــة

 حمافظـة  يف األصـوات  فـرز  إعـادة  قبيـل  مـن  العمليـة،  مشروعية
 احلكومـة،  تشـكيل  يف بالتـأخري  املتعلقـة  بالشواغل وأقر بغداد.
 خمتلـف  بـني  فعالـة  مـداوالت  جتـرى  أنـه  الـس  ألعضـاء  وأكد

 اآلراء. يف توافــق إىل التوصــل أجــل مــن السياســية اموعــات
 إىل تعـزى  الـيت  األخـرية  النجاحات من العديد إىل أيضا وأشار

 باجلماعـات  مـرتبطني  أفـراد  عـدة  اعتقال ذلك يف مبا احلكومة،
 للمسـاعدة  املتحـدة  لألمـم  إطـار  أول علـى  والتوقيـع  اإلرهابية،
 االقتصـادي  التخطـيط  ييسـر  أن شـأنه  من الذي األمر اإلمنائية،
 طلــب وكــرر الطويــل. األجــل يف البشــرية التنميــة وختطــيط

__________ 

)٦٤١(  S/PV.6320، ٦-٢ الصفحات.  

 مبوجــب املفروضــة القيــود الــس يســتعرض أن بلــده حكومــة
  .)٦٤٢(رفعها بغية )١٩٩١( ٧٠٧ و )١٩٩١( ٦٨٧ القرارين
ــتمع ،٢٠١٠ آب/أغســـــطس ٤ يف   ــس اســـ  إىل الـــ

 أشـار  الـذي  لعـراق، ل العـام  لألمني اخلاص املمثل قدمها إحاطة
 علــى والتصــديق بنجــاح الربملانيــة االنتخابــات إجنــاز رغــم أنــه

 اختبـارا  يطـرح  املقبلة احلكومة تشكيل يف التأخري فإن النتائج،
 أن مــن الــرغم وعلــى الدميقراطيــة. إىل العــراق النتقــال حقيقيـا 

 فقـد  والـدعم،  املسـاعدة  لتقـدمي  االستعداد أهبة على هي البعثة
 مسـؤوليتها  يتـوىل  سـيادية  عمليـة  هو احلكومة تشكيل أن أكد

 قــدر إبــداء إىل البلــد قــادة ودعــا أنفســهم، العراقيــون بالكامــل
ــن أكــرب ــاق إىل التوصــل يف اإلحلــاح م ــن اتف ــة خــالل م  عملي

 علـى  يـؤثر  احلكومة تشكيل يف التأخري أن على وشدد شاملة.
 يتـبني  الـذي  النحـو  علـى  البلد، يف األساسية واخلدمات املرافق

 الكهربـاء  انقطـاع  بسـبب  وقعـت  الـيت  االحتجاجـات  من مثال
  .)٦٤٣(طويلة لفترات

 األحـزاب  مجيـع  أن الوقـت  ذلك يف العراق ممثل وأفاد  
ــة مكثفــة باتصــاالت تقــوم الرئيســية السياســية  دورة عقــد بغي

 رئيسـا  ينتخبسـ  الـذي  حـديثا  املنتخـب  النـواب  لـس  مثمرة
 يف األمنيـة  احلالـة  يف الكـبري  التحسـن  علـى  أيضا وأكد جديدا.
 شــجع ممــا العنــف، يف الكــبري االخنفــاض ذلــك يف مبــا العــراق،
 بعثاــــا فــــتح إعــــادة علــــى األجنبيــــة البلــــدان مــــن العديــــد

ــه غــري الدبلوماســية. ــر املســألة أن أكــد أن ــة األكث  بالنســبة أمهي
 ميثــاق مــن الســابع الفصــل عــبء مــن نفســه حتريــر هــو لبلــده
 وأعبــاء ماليــة أعبــاء العــراق علــى فــرض الــذي املتحــدة، األمــم
 بالتزاماتـه  أوىف قـد  العـراق  أن وأكـد  سيادته. على تؤثر أخرى
 االنتشـار،  وعـدم  السـالح  نـزع  جمـال  يف هامـة  خطوات واختذ

__________ 

  .١١-٦ الصفحات نفسه، املرجع  )٦٤٢(
)٦٤٣(  S/PV.6368 ،٥-٢ الصفحات.  
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ــا ــك يف مبـ ــمام ذلـ ــوعي االنضـ ــول إىل الطـ ــايف الربوتوكـ  اإلضـ
 إىل طلبـــه وكـــرر .أبرمـــه الـــذي الشـــاملة لضـــماناتا التفـــاق
  .)٦٤٤(العراق على املفروضة املتبقية القيود برفع الس

ــان/أبريل ٦   ــرين ١٠ إىل نيســـ ــاين/نوفمرب تشـــ  الثـــ
 صـــندوق مـــن االنتقـــال بشـــأن إحاطـــات :٢٠١٠

  احلايل الترتيب خيلف ترتيب إىل العراق تنمية

ــان/أبريل ٦ يف   ــدم ،٢٠١٠ نيســـ ــل قـــ ــراق ممثـــ  العـــ
 الــزمين واجلــدول العمــل خطــة بشــأن الــس إىل )٦٤٥(إحاطــة

 صــندوق ختلــف آليــة إىل لالنتقــال احلكومــة ماوضــعته نذيلــال
 ٥ الفقـرة  يف الـواردة  باملتطلبـات  الوفـاء  إطار يف العراق، تنمية
 الرئيســـية العناصـــر أن وذكـــر .)٢٠٠٩( ١٩٠٥ القـــرار مـــن

 صــندوق  آليــات  نفــس  علــى  احلفــاظ  تتضــمن  العمــل  خلطــة
 صـرف امل لـدى  املفتوحة املصرفية احلسابات باستخدام التنمية،

 مـن  املركزي اإليداع لضمان نيويورك يف االحتادي االحتياطي
ــدات ــة العائ ــن املتأتي ــع م ــنفط بي ــة واملنتجــات ال ــاز النفطي  والغ
 النحـو  علـى  للتعـويض،  التلقـائي  اإليداع مواصلة مع الطبيعي،

ــه املنصــوص ــرة يف علي ــرار مــن ٢١ الفق  )٢٠٠٣( ١٤٨٣ الق
 وذكـر أن مـن املقـرر إمتـام     الصلة. ذات الالحقة القرارات ويف

 األول/ديســـــمرب كـــــانون ٣١ حبلـــــول االنتقاليـــــة املرحلـــــة
٦٤٦(٢٠١٠(.  

 الـيت  اإلحاطـة  يف املتحـدة،  لألمـم  املـايل  املراقب وأكد  
ــال الــزمين واجلــدول العمــل خطــة أن الــس، إىل قــدمها  نذيل
 واقعــي، طــابع هلمــا اخللــف الترتيــب بشــأن احلكومــة ماقدمتــه

 أن مـن  للتأكد مستقل دويل حسابات مراجع باختيار ورحب
__________ 

  .٨-٥ الصفحات نفسه، املرجع  )٦٤٤(
 رئــيس العــراق مثَّــل ،٦٤١٨ و ٦٣٥٦ و ٦٢٩٣ اجللســات يف  )٦٤٥(

  العراق. يف املاليني اخلرباء جلنة
)٦٤٦(  S/PV.6293، ٤ و ٣ انفحتالص.  

 واملنتجـات  الـنفط  صادرات مبيعات من املتأتية العائدات مجيع
 تأكيـد  وكرر احتساا. يتم العراق من الطبيعي والغاز النفطية
ــزام ــة، التـ ــار يف احلكومـ ــةاآل إطـ ــف، ليـ ــلة اخللـ ــدمي مبواصـ  تقـ

 مبيعـــات مجيـــع عائـــدات مـــن املائـــة يف ٥ بنســـبة مـــدفوعات
 النحـو  علـى  التعويضـات،  صـندوق  إىل وغـريه  النفط صادرات

 وأشـــار .)٢٠٠٣( ١٤٨٣ القـــرار مـــن ٢١ الفقـــرة يف املـــبني
ــازات أن إىل أيضـــا ــانات االمتيـ ــا املعتمـــدة واحلصـ  خيـــص فيمـ

 مل ليـة اخللـف مـا   اآل إطـار  يف تسـتمر  لن العراق تنمية صندوق
  .)٦٤٧(ذلك خالف الس يقرر

 إىل الـــــس اســـــتمع ،٢٠١٠ متوز/يوليـــــه ١٢ ويف  
 عـن  أعـرب  الـذي  املتحـدة،  لألمـم  املايل املراقب قدمها إحاطة

 املعـد  العـراق  يف الـنفط  قيـاس  نظـام  تنفيـذ  يف التـأخري  إزاء قلقه
 النفطيـــة املنتجـــات مبيعـــات مـــن الصـــادرات حجـــم لتحديـــد

 أن املقـرر  مـن  كـان  النظـام  هذا أن إىل وأشار الطبيعي. والغاز
 يتعلــق وفيمــا .٢٠١١ عــام ايــة حبلــول طاقتــه بكامــل يعمــل

 العـراق،  تنميـة  صـندوق  خلـف  لترتيبـات  التحضريية باألعمال
 يـتعني  يـزال  ال نفـذت،  قـد  التـدابري  بعـض  أن حني يف أنه ذكر
 لتنفيــذ الكامــل خلطــة ا أجــل مــن اإلجــراءات مــن مزيــد اختــاذ
  .)٦٤٨(العمل

 مـن  عـددا  اختـذت  قـد  احلكومـة  أن العراق ممثل وذكر  
 املعلقـة  الضـمان  خطابـات  اسـتعراض  ذلـك  يف مبـا  اإلجراءات،

 مـع  التسـوية  مفاوضـات  وبـدء  الغـذاء  مقابل النفط برنامج من
 لــديونا خيــص فيمــا التجــارينيو احلكــوميني الــدائنني مــن كــل

  .)٦٤٩(السابق النظام عن املوروثة
__________ 

  .٦ و ٥ انالصفحت نفسه، املرجع  )٦٤٧(
)٦٤٨(  S/PV.6356، ٤-٢ الصفحات.  
  .٦-٤ الصفحات نفسه، املرجع  )٦٤٩(
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 الـس  استمع ،٢٠١٠ الثاين/نوفمرب تشرين ١٠ ويف  
ــذي املتحــدة، لألمــم املــايل املراقــب قــدمها إحاطــة إىل  قــدم ال

ــة املراجعــــة عــــن تقريــــرا  جيــــري الــــيت للحســــابات اخلارجيــ
 .)٦٥٠(واملراقبــة للمشــورة الــدويل الــس باســم ــا االضــطالع

 تنفيـذ  أجـل  مـن  ممكـن  جهـد  كـل  بـذل  علـى  احلكومة وشجع
ــة ــاس خطـ ــات قيـ ــنفط كميـ ــد يف الـ ــدد، املوعـ ــذ وأن احملـ  تنفـ

 يف مبـا  احلسـابات،  مراجعـو  ـا  أوصـى  اليت اإلضافية اخلطوات
 أفضـل  أسـاس  علـى  التنفيـذ  يف ليـدقق  ثالـث  طرف تعيني ذلك

 الضـمان  حسـاب  وخبصـوص  النفطيـة.  الصـناعة  يف املمارسات
 مجيــع  إجنــاز  يــتم  حاملــا  أنــه  ذكــر  فقــد  )٦٥١(بــالعراق  املتعلــق

 أن ينبغـي  الغذاء، مقابل النفط برنامج إطار يف املعلقة األنشطة
 تنميـة  صـندوق  إىل ـا  امللتـزم  غري املتبقية األموال مجيع تحول
  .)٦٥٢(العراق

 باالحتياجـات  يتعلـق  فيمـا  أنه على العراق ممثل وشدد  
 مـن  الرغم على العراق، تنمية صندوق خلف لترتيبات الالزمة
ــود ــة اجله ــع املبذول ــة املصــارف م  املاليــة واملؤسســات األجنبي
 الضــمانات تــأمني علــى قــادرة غــري احلكومــة كانــت الدوليــة،
ــة  يف عليهــا املنصــوص احلصــانة مســتوى علــى أصــوهلا حلماي
 الصــــعبة الظــــروف وبســــبب .)٦٥٣()٢٠٠٣( ١٤٨٣ القـــرار 

__________ 

 ١٤٨٣ بــالقرار عمــال واملراقبــة للمشــورة الــدويل الــس أنشــئ  )٦٥٠(
ــفه )٢٠٠٣( ــة بوصـ ــراف هيئـ ــى لإلشـ ــة علـ ــابات مراجعـ  حسـ

  للعراق. التنمية صندوق
ــق الضــمان حســاب أنشــئ  )٦٥١( ــالعراق املتعل ــال ب ــالقرار عم  ٩٨٦ ب

 العراقيــة النفطيــة واملنتجــات لــنفطا مــدفوعات لتلقــي )١٩٩٥(
  القرار. ألحكام وفقا املشتراة

)٦٥٢(  S/PV.6418، ٤-٢ الصفحات.  
 رهنـا  أنـه  علـى  أمـور،  مجلـة  يف ،)٢٠٠٣( ١٤٨٣ القـرار  يـنص   )٦٥٣(

ــددة بشـــروط ــع ،حمـ ــدات تتمتـ ــات العائـ ــة وااللتزامـ ــن النامجـ  مـ
 منشـؤها  الـيت  الطبيعـي  والغـاز  النفطيـة  واملنتجات النفط مبيعات

 

 يف العـراق  يأمـل  جديـدة،  حكومة تشكيل يف املستمر والتأخر
 طلبـه  يف النظـر  عند االعتبار بعني اجلهود هذه الس يأخذ أن

 أخـــرى. ســـنة ملـــدة العـــراق تنميـــة لصـــندوق احلصـــانة متديـــد
 أجــل مــن احلكومــة ــا تضــطلع حمــددة تــدابري املمثــل وعــرض

  .)٦٥٤(التنمية لصندوق واإلدارية املالية الضوابط تعزيز
  

 االجتمــــاع :٢٠١٠ األول/ديســــمرب كــــانون ١٥  
 بإــاء املتعلقــة املقــررات واعتمــاد املســتوى الرفيــع
  اجلزاءات وتدابري الغذاء مقابل النفط برنامج

 الــس عقــد ،٢٠١٠ األول/ديســمرب كــانون ١٥ يف  
 وخـالل  بـالعراق.  املتعلقـة  احلالـة  بشأن املستوى رفيع اجتماعا

  رئاسي. وبيان قرارات ثالثة اعتمدت االجتماع،
 أنــه الــس قــرر ،)٢٠١٠( ١٩٥٦ القــرار ومبوجــب  

ــد ــه ٣٠ بع ــاء ســيتم ،٢٠١١ حزيران/يوني ــع إ ــات مجي  ترتيب
 واملنتجـــات الـــنفط صـــادرات مبيعـــات مـــن العائـــدات إيـــداع

 وأكـــد العـــراق، تنميـــة صـــندوق يف الطبيعـــي والغـــاز النفطيـــة
 ٥ بإيـداع  القاضـي  )٢٠٠٣( ١٤٨٣ القـرار  يف احملـدد  الشرط

 للتعويضـات.  املتحـدة  األمـم  صندوق يف العائدات من املائة يف
 )٢٠١٠( ١٩٥٦ القـرار  يف الـس  دعـا  ذلك، إىل وباإلضافة

 أجـل  مـن  العـام  األمـني  مـع  الوثيـق  التعاون إىل العراق حكومة
 صـندوق  آليـة  بعـد  مـا  إىل والفعـال  الكامـل  االنتقال استكمال

 ومبوجـــب .٢٠١١ حزيران/يونيـــه ٣٠ حبلـــول العـــراق تنميـــة
ــرار ــزاءات تــــدابري الــــس أــــى ،)٢٠١٠( ١٩٥٧ القــ  اجلــ

ــى املفروضــة ــراق عل ــرارين مبوجــب الع  و )١٩٩١( ٦٨٧ الق
ــلة )١٩٩١( ٧٠٧ ــلحة املتصـ ــدمار بأسـ ــامل، الـ ــث الشـ  وحـ

__________ 

 املتحـدة  األمـم  بـه  تتمتـع  ما تعادل وحصانات بامتيازات العراق
  ).٢٢ الفقرة (انظر

)٦٥٤(  S/PV.6418، ٦-٤ الصفحات.  



 
٢٠١١- ٢٠١٠ملحق  ،مرجع ممارسات جملس األمن

 

198 14-65169 
 

 الربوتوكـــول علـــى التصـــديق علـــى أمـــور، مجلـــة يف العـــراق،
 الشـامل  احلظـر  ومعاهـدة  الشـاملة  الضـمانات  التفـاق  اإلضايف

ــرب يف النوويــة للتجــارب  القــرار ومبوجــب ممكــن. وقــت أق
 مقابـــــل الـــــنفط برنـــــامج الـــــس أـــــى ،)٢٠١٠( ١٩٥٨
ــام لألمــني وأذن ،)٦٥٥(الغــذاء ــأن الع  ضــمان حســاب ينشــئ ب
 لألنشـطة  املـنظم  باإلـاء  املتصـلة  املتحـدة  األمم نفقات لتغطية
ــة ــامج، إطــار يف املتبقي ــرضو الربن ــوفري لغ ــم تعويضــات ت  لألم
 ذات األنشــطة جبميــع يتعلــق فيمــا ســنوات ســت ملــدة املتحــدة

 )٢٠١٠( ١٩٥٦ القـرار  ختـذ وا إنشـائه.  منـذ  بالربنـامج  الصلة
 ١٩٥٨ القـــرار ختـــذوا باإلمجـــاع. )٢٠١٠( ١٩٥٧ اروالقـــر

 عــــن واحـــد  عضـــو  وامتنــــاع صـــوتا  ١٤ بأغلبيـــة  )٢٠١٠(
  .)٦٥٦(التصويت
 بــــالتطورات الــــس رحــــب الرئاســــي، البيــــان ويف  
 يف ختـذت ا الـيت  القـرارات  أحكـام  وأوجـز  العـراق،  يف اإلجيابية
ــة ــها. اجللسـ ــا نفسـ ــس ودعـ ــراق الـ ــاء إىل العـ ــرعة الوفـ  بسـ

ــه ــة بالتزاماتـ ــب املتبقيـ ــرارات مبوجـ ــلة ذات القـ ــذة الصـ  املتخـ
ــب ــل مبوجـــ ــابع الفصـــ ــأن الســـ ــة بشـــ ــني احلالـــ ــراق بـــ  العـــ
  .)٦٥٧(والكويت
 الواليــات أن املتحــدة الواليــات رئــيس نائــب أشــارو  
ــد املتحــدة ــها أــت ق ــة مهمت ــراق يف القتالي ــت الع ــن وانتقل  م
 مهمتـها  مدنيـة  بقيـادة  مشـاركة  إىل عسـكرية  بقيـادة  املشاركة
 الواليــات أن وأكــد واملســاعدة. املشــورة تقــدمي هــي الرئيســية

__________ 

 ٩٨٦ القـرار  مبوجـب  الغـذاء  مقابـل  الـنفط  برنـامج  الـس  أنشأ  )٦٥٥(
)١٩٩٥.(  

  التصويت. عن فرنسا امتنعت  )٦٥٦(
)٦٥٧(  S/PRST/2010/27.  

 جمموعـة  عـرب  العراق مع شراكة على احلفاظ ستواصل املتحدة
  .)٦٥٨(االستراتيجي اإلطاري لالتفاق ووفقا القطاعات من

ــر   ــام األمــني وأق ــدم الع ــرز ،العــراق يف احملــرز بالتق  وأب
 مبوجــب أنشــئت رئيســية واليــات عــدة بإــاء الــس قــرار

 الــدمار بأســلحة املتعلقــة الواليــة ذلــك يف مبــا الســابع، الفصــل
 السياسـية  الكتـل  وحث الغذاء. مقابل النفط ربنامجبو الشامل

ــراق يف ــى العـ ــاء علـ ــا، الوفـ ــار باتفاقاـ ــة أن إىل وأشـ  احلكومـ
 الصـعيد  علـى  تقـدم  إحـراز  مواصلة إىل أيضا ستحتاج اجلديدة

 وشــجع واملنطقــة. جرياــا مــع العالقــات وحتســني الــداخلي
 السـابع  الفصل مبوجب بالتزاماا الوفاء على اجلديدة احلكومة

 ة والبحرية مع الكويت وكـذلك فيمـا  الربي باحلدود يتعلق فيما
 املفقـــــودة،  واملمتلكـــــات املفقـــــودين باألشـــــخاص يتعلـــــق

 البعثـــة أن وذكـــر احلدوديـــة. العالمـــات وصـــيانة والتعــويض، 
 يف مبــا ــا، املنوطــة للواليــة وفقــا باملهــام االضــطالع ستواصــل

 الدســـتوري، الـــدعم وتقـــدمي السياســـي، احلـــوار تعزيـــز ذلـــك
ــد ــوق ورصـ ــان، حقـ ــدمي اإلنسـ ــاعدة وتقـ ــانية املسـ  إىل اإلنسـ
  .)٦٥٩(داخليا واملشردين الالجئني
 السياسـي  اجلمود بعد بأنه العراق خارجية وزير أفادو  

 السياسـيني  القـادة  مجيـع  وافـق  فقـد  أشـهر،  لعـدة  اسـتمر  الذي
 إىل اســتنادا حكومــة تشــكيل علــى اآلن السياســية والتكــتالت

 الضـوء  وسـلط  الوطنيـة.  واملصـاحلة  واإلدماج املشاركة مبادئ
 الوفــاء أجــل مــن احلكومــة أحرزتــه الــذي الكــبري التقــدم علــى

 يف الــواردة  االنتشــار  وعــدم  الســالح  نــزع  بشــأن  بالتزاماــا 
 حتـل  ترتيبـات  وضـع  يف وكـذلك  الصـلة،  ذات الـس  قرارات

 العـراق  بـني  العالقـة  خيـص  وفيمـا  العـراق.  تنميـة  صـندوق  حمل
 املتبقيـة  بالتزاماـا  بالوفـاء  احلكومـة  التزام أكد فقد والكويت،

__________ 

)٦٥٨(  S/PV.6450، ٨-٦ الصفحات.  
  .١٠-٨ الصفحات نفسه، املرجع  )٦٥٩(
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ــرارات مبوجـــب ــس قـ ــلة. ذات الـ ــتم الصـ ــالقول واختـ  إن بـ
ــراق ــزال ال الع ــاون إىل حباجــة ت ــدعم التع ــدوليني وال  للســري ال

  .)٦٦٠(والرخاء والسالم االستقرار يسوده مستقبل حنو قدما
ــر   ــا، ممثـــل وذكـ ــه ســـبب موضـــحا فرنسـ  عـــن امتناعـ

ــى التصــويت ــق أن ،)٢٠١٠( ١٩٥٨ القــرار عل ــذ طرائ  التنفي
ــق فيمــا ــامج بإــاء يتعل ــنفط برن ــل ال ــزال ال الغــذاء مقاب ــد ت  قي
 اإلطــار ضــمن يقــع نــص عــن تســفر مل املناقشــات وأن ،النظــر

 فرنســـا تعتربهـــا الـــيت الضـــمانات كـــل يشـــمل الـــذي الـــزمين
 عـن  وأعـرب  الربنـامج.  هـذا  مبوجـب  األنشـطة  إلاء ضرورية
ــل ــات أن يف األم ــة الطلب ــن املقدم ــا م  يف تؤخــذ ســوف فرنس

  .)٦٦١(القرار مبوجب املقدمة االتفاقات تنفذ عندما االعتبار
 أحـــرزه الـــذي بالتقـــدم الـــس أعضـــاء معظـــم وأقـــر  
 عــن املســؤولية وتوليهــا دميقراطيــة حكومــة إنشــاء حنــو العــراق
 باالتفـاق  الس يف أعضاء عدة ورحب واألمن. الذايت احلكم
 الفصـائل  مجيع وحثوا السياسية، اجلماعات إليه توصلت الذي

 ممكـن،  وقـت  أقرب يف شراكة حكومة تشكيل على السياسية
 أجـــل مـــن والعمـــل األمنيـــة املســـائل مـــع التعامـــل أجـــل مـــن

 تقـوم  الذي للدور تأييدهم عن آخرون وأعرب .)٦٦٢(املصاحلة
 تقــدمي مواصــلة علــى وحثوهــا السياســية، العمليــة يف البعثــة بــه

ــة إىل مســاعدا ــتكلمني معظــم وحــث .)٦٦٣(احلكوم  أيضــا امل
__________ 

  .١٣-١٠ الصفحات نفسه، املرجع  )٦٦٠(
  .٣١ و ٣٠ انالصفحت نفسه، املرجع  )٦٦١(
ــع  )٦٦٢( ــه، املرجـ ــفح نفسـ ــدا)؛١٤ و ١٣ تانالصـ ــفحة (أوغنـ  ١٤ الصـ

ــا)؛  تانالصــفح واهلرســك)؛ (البوســنة ١٨- ١٦ اتالصــفح (تركي
 تانالصـفح  (الربازيـل)؛  ٢١- ١٩ اتالصفح (غابون)؛ ١٩ و ١٨
 (لبنـــان)؛  ٣٠ و ٢٩ تانالصـــفح الروســـي)؛  (االحتـــاد٢٧ و ٢٦

  (نيجرييا). ٣٣ و ٣٢ تانالصفح
 ٢٦ تانالصـفح  (النمسا)؛ ٢٢ و ٢١ تانالصفح نفسه، املرجع  )٦٦٣(

  (الصني). ٢٧ والصفحة الروسي)؛ (االحتاد ٢٧ و

 املسـائل  تسـوية  يف الكويـت  مـع  التعـاون  مواصـلة  علـى  العراق
 فضـال  املفقـودين،  األشـخاص  مصـري  قبيـل  مـن  املتبقيـة،  الثنائية

 األخـرى.  اـاورة  البلـدان  مع العالقات حتسني إىل السعي عن
 علــــى التصــــديق إىل العــــراق الــــس أعضــــاء بعــــض ودعــــا

 بــه اخلــاص الشــاملة الضــمانات التفــاق اإلضــايف الربوتوكــول
  .)٦٦٤(النووية للتجارب الشامل احلظر ومعاهدة

  
ــان/أبريل إىل  ٨   ــمرب   ٦نيســــ ــانون األول/ديســــ كــــ

بـالعراق   فيمـا يتعلـق  : إحاطات بشأن احلالـة  ٢٠١١
  وبعثة األمم املتحدة لتقدمي املساعدة إىل العراق

 إحاطـة  إىل الس استمع ،٢٠١١ نيسان/أبريل ٨ يف  
 يف بأنـه  أفـاد  الـذي  للعـراق،  العـام  لألمني اخلاص املمثل قدمها
 تشـكيل  منـذ  األربعـة  األشـهر  يف ملحـوظ  تقدم إحراز مت حني

 كـثرية.  حتـديات  هناك تزال ال جديدة، وطنية شراكة حكومة
 أفضـل  عمـل  فـرص  إىل تـدعو  احتجاجات العراقيون نظم وقد

 األمــم بعثــة أن وذكــر .واملســاءلة األساســية اخلــدمات وتقــدمي
 مــع مناقشــات بــدأت قــد العــراق إىل املســاعدة لتقــدمي املتحـدة 

ــة ــراق حكومـ ــأن العـ ــبل بشـ ــام سـ ــم قيـ ــدة األمـ ــدعم املتحـ  بـ
 نطاقهــا، توســيع بســرعة ميكــن مشــاريع واقترحــت جهودهــا،

 وتوزيـــع والتغذيـــة، والصـــحة، الشـــباب، لتشـــغيل ســـيما وال
 توصـلت  كمـا  اجلمهـور.  على النظيفة واملياه الغذائية احلصص

 الرئيســية السياســية واألحــزاب احلكومــة مــع اتفــاق إىل البعثــة
ــأن ــاء بشـ ــة إنشـ ــة آليـ ــاور دائمـ ــأن للتشـ ــائل بشـ ــة املسـ  املعلقـ

 عليهـا  املتنـازع  الداخليـة  احلـدود  تسـوية  ذلـك  يف مبا الرئيسية،
 االجتـاه  أن مـن  الرغم على بأنه كذلك وأفاد كركوك. ووضع
 اهلجمــات فــإن ،هــاتراجع إىل يشــري األمنيــة احلــوادث يف العــام

 واملؤسســــات احملليــــة اتمعــــات تســــتهدف الــــيت اإلرهابيــــة
__________ 

 ٢٦ الصــفحة (أوغنــدا)؛ ١٤ و ١٣ تانالصــفح نفســه، املرجــع  )٦٦٤(
  الروسي). (االحتاد ٢٧ و ٢٦ تانوالصفح (النمسا)؛ ٢٧ و
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 ملـدنيني، ا صـفوف  يف وإصـابات  وفيات إىل أدت قد احلكومية
  .)٦٦٥(البلد استقرار دد اليت املستمرة األخطار يؤكد مما

ــل أعلــنو   ــدى العــراق، ممث ــامج تقدميــه ل  احلكومــة برن
 دميقراطـي  عـراق  بنـاء  سيكون هدفه أن الوزراء، مستوى على

ــددي احتــادي ــال وموحــد. تع ــامج إن وق ــل برن ــة عم  احلكوم
 احلفـاظ  ذلـك  يف مبـا  املبـادئ،  مـن  واضـحة  جمموعـة  إىل يستند
 حقــوق واحتــرام القــانون ســيادة وبنــاء ودعمــه الدســتور علــى

ــدمو اإلنســان. ــادة ق ــة حتســني يف احملــرز التقــدم بشــأن إف  احلال
 يتعلـق  وفيمـا  واالقتصادية. االجتماعية املسائل ومعاجلة األمنية
 تعمـل  احلكومـة  أن ذكـر  اـاورة،  البلدان مع العالقات مبسألة
 قبــول خــالل مــن املثــال، ســبيل علــى العالقــات، تعزيــز علــى
 يف املقبـل  العريب القمة مؤمتر استضافة يف املتمثلة الصعبة املهمة
  .)٦٦٦(٢٠١١ أيار/مايو يف بغداد

 إىل الـــــس اســـــتمع ،٢٠١١ متوز/يوليـــــه ١٩ ويف  
 أفـاد  الـذي  لعـراق، ل العـام  لألمـني  اخلـاص  املمثل قدمها إحاطة

 القيـادة  تسـود  أن شـريطة  احلـذر،  للتفـاؤل  يـدعو  ما هناك بأنه
 املنطقـــة. يف أقـــوى بشـــكل التعـــاون وروح البلـــد يف احلازمـــة

 يف اجلوهريـة  التغـيريات  صـميم  يف يقـع  العـراق  أن علـى  وشدد
 يـنص  دسـتورا  يتضـمن  للحكم نظام خالل من وذلك املنطقة،

 وإجـراء  ،واألقليـات  املرأة مشاركة يضمن السلطة تقاسم على
 يف االقتصـاد  ينمـو و الدوليـة.  للمعـايري  وفقـا  منتظمـة  انتخابات

 مـا ع الـنفط  إيـرادات  ارتفـاع  مـع  املائـة،  يف ١٠ مبعـدل  العراق
 يشـكل  ممـا  مرتفعـا،  يـزال  ال الفقـر  مؤشـر  ولكن متوقعا، كان

 املتحـدة  األمـم  بعثة أن إىل وأشار االستقرار. بعدم دد خماطر
 الــيت اجلهــود لــدعم وســعها يف مــا بكــل للقيــام اســتعداد علــى
 املصـلحة  أصـحاب  مبساعدة ملتزمة البعثة وأن احلكومة، تبذهلا

__________ 

)٦٦٥(  S/PV.6511، ٦-٢ الصفحات.  
  .١٠-٦ الصفحات نفسه، املرجع  )٦٦٦(

 حلـل  للطـرفني  مقبولـة  حلـول  وإجيـاد  مشـتركة  أرضـية  إجياد يف
  .)٦٦٧(عليها املتنازع املناطق من وغريها كركوك وضع

 قـدرة  حتسـني  تواصـل  احلكومـة  أن العراق ممثل وذكر  
 الصـدد،  هـذا  ويف للتهديدات. التصدي أجل من األمنية قواا

ــل ســــوف ــة تعمــ ــذ علــــى احلكومــ ــاق تنفيــ ــاري االتفــ  اإلطــ
 االحتـاد  مع الشراكة واتفاق املتحدة الواليات مع االستراتيجي

 التقدم احملرز يف جمـاالت مـن قبيـل    بشأن أيضا وأفاد األورويب.
ــاحلة ــادية والتنميــــة الوطنيــــة املصــ  حقــــوق ومحايــــة االقتصــ

  .)٦٦٨(اإلنسان
 الـس  اسـتمع  ،٢٠١١ األول/ديسمرب كانون ٦ ويف  

 أن ذكـر  الـذي  العـام،  لألمـني  اخلـاص  املمثل قدمها إحاطة إىل
 حبلـول ايـة عـام    املتحـدة  الواليـات  لقـوات  املقـرر  االنسحاب

ــا يشــكل ٢٠١١ ــاريخ يف هامــا معلم ــد العــراق. ت  تولــت وق
 ولكنـها  البلـد  أمـن  علـى  الكاملة السيطرة العراقية األمن قوات

 اسـتعداد  على البعثة أن وأكد مسلحة. معارضة تواجه تزال ال
 يف الدميقراطيـة  املكاسـب  توطيـد  أجـل  من احلكومة مع للعمل
 االنتخـايب  والـدعم  اإلنسان حبقوق يتعلق فيما سيما وال البلد،

 للمسـاعدة  املتحـدة  األمم إطار بتنفيذ يتعلق وفيما والتشريعي.
 اآلثـار  ذات املسـائل  على تركز سوف البعثة أن ذكر اإلمنائية،

ــة السياســية ــة واألمني ــة، واملتعلق ــا باحلوكم ــك يف مب  مســألة ذل
  .)٦٦٩(املرأة وضع حتسني

 يف واألمــين السياســي الوضــع أن العــراق ممثــل وذكــر  
 القليلـــة األشـــهر خـــالل ملحـــوظ بشـــكل حتســـن قـــد العـــراق

 قــــوات النســــحاب بالتحضــــريات القيــــام وجيــــري املاضــــية.
 حتــديات جيلــب أن شــأنه مــن الــذي األمــر املتحــدة، الواليــات

__________ 

)٦٦٧(  S/PV.6586، ٦-٢ الصفحات.  
  .١٠-٦ الصفحات نفسه، املرجع  )٦٦٨(
)٦٦٩(  S/PV.6675، ٨-٢ الصفحات.  
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 الضـوء  وسـلط  املقبلـة.  السنة يف للحكومة كربى ومسؤوليات
 الت عـدة، مبـا يف ذلـك اجلهـود الـيت     جمـا  يف احملـرز  التقـدم  على

 وفيمــا الكويــت. مــع املعلقــة املســائل اجلــةملع احلكومــة تبــذهلا
 ملتزمــة احلكومــة أن ذكــر أشــرف، معســكر يف باحلالــة يتعلــق

 لشــــؤون املتحــــدة األمــــم مفوضــــية مــــن مبســــاعدة بنقلــــه
  .)٦٧٠(الالجئني

__________ 

  .١٢-٨ الصفحات نفسه، املرجع  )٦٧٠(
    

  بالعراق يتعلق فيما احلالة اجللسات:

  خرىاأل وثائقال  الفرعي البند  والتاريخ اجللسة
 عمال دعواتال
   ٣٧ ملادةبا

   عمال دعواتال
  املتكلمون  وغريها ٣٩ ملادةبا

 والتصــــويت القــــرار
ــدون  -  (املؤيـــــــــــــــــ

 املمتنعون -  املعارضون
  التصويت) عن

              ٦٢٧١   
  شباط/ ١٦

  ٢٠١٠ فرباير

 عمـــال املقـــدم العـــام األمـــني تقريـــر
 ١٨٨٣ القـــــرار  مـــــن  ٦ بـــــالفقرة

)٢٠٠٩( )S/2010/76(  

ــل  العراق   ــاص املمثـ ــني اخلـ  لألمـ
 بعثة ورئيس للعراق العام

 لتقـــدمي  املتحـــدة األمـــم
  العراق إىل املساعدة

     املدعوين مجيع

٦٢٧٩  
  شباط/ ٢٦

  ٢٠١٠ فرباير

 عمـــال املقـــدم العـــام األمـــني تقريـــر
 ١٨٥٩ القـــــرار  مـــــن  ٥ بـــــالفقرة

)٢٠٠٨( )S/2009/385(  

         S/PRST/2010/5 

٦٢٩٣   
  نيسان/ ٦

  ٢٠١٠ أبريل

ــر  املقــدم العــام لألمــني األول التقري
 ١٩٠٥ القـرار  مـن  ٣ بالفقرة عمال

)٢٠٠٩( )S/2010/166(  

ــايل املراقـــب  العراق   ــم املـ  لألمـ
  املتحدة

     املدعوين مجيع

 مـــارس  آذار/ ١٨ مؤرخـــة  رســـالة   
ــة ٢٠١٠  جملـــس رئـــيس إىل موجهـ

 لدى للعراق الدائم املمثل من األمن
  )S/2010/153( املتحدة األمم

          

٦٣٢٠  
  أيار/ ٢٥
  ٢٠١٠ مايو

 عمـــال املقـــدم العـــام األمـــني تقريـــر
 ١٨٨٣ القـــــرار  مـــــن  ٦ بـــــالفقرة

)٢٠٠٩( )S/2010/240(  

ــل  العراق    لألمــني اخلــاص املمث
    العام

     املدعوين مجيع

٦٣٥٦  
  متوز/ ١٢

  ٢٠١٠ يوليه

ــر ــاين التقري ــني الث ــام لألم ــدم الع  املق
 ١٩٠٥ القـرار  مـن  ٣ بالفقرة عمال

)٢٠٠٩( )S/2010/359(    

ــايل املراقـــب  العراق   ــم املـ  لألمـ
  املتحدة

     املدعوين مجيع

 ١٨ مؤرخـــــــة شـــــــفوية مـــــــذكرة  
ــه ــة ٢٠١٠ حزيران/يونيـ  إىل موجهـ

 البعثـــة  مـــن  األمـــن  جملـــس  رئـــيس
 املتحـدة  األمـم  لـدى  للعراق الدائمة

)S/2010/365(  

          

  (املغلقة) ٦٣٥٧
  متوز/ ١٢

  ٢٠١٠ يوليه

 ودول العراق    
ــاء  أعضــــــــــــ

    مهتمة أخرى

ــايل املراقـــب ــم املـ  لألمـ
  املتحدة
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  خرىاأل وثائقال  الفرعي البند  والتاريخ اجللسة
 عمال دعواتال
   ٣٧ ملادةبا

   عمال دعواتال
  املتكلمون  وغريها ٣٩ ملادةبا

 والتصــــويت القــــرار
ــدون  -  (املؤيـــــــــــــــــ

 املمتنعون -  املعارضون
  التصويت) عن

              ٦٣٦٨   
  آب/ ٤

  ٢٠١٠ أغسطس

 عمـــال املقـــدم العـــام األمـــني تقريـــر
 ١٨٨٣ القـــــرار  مـــــن  ٦ بـــــالفقرة

)٢٠٠٩( )S/2010/406(  

ــل  العراق    لألمــني اخلــاص املمث
    العام

     املدعوين مجيع

 ٢٨ مؤرخـــــــة شـــــــفوية مـــــــذكرة  
 إىل موجهـــــــة ٢٠١٠ متوز/يوليــــــه 

ــني ــام األمـ ــن العـ ــة مـ ــة البعثـ  الدائمـ
ــراق ــدى للعـــ ــم لـــ ــدة األمـــ  املتحـــ

)S/2010/404(  

          

٦٣٦٩  
 آب/أغسطس ٥

٢٠١٠  

 عمـــال املقـــدم العـــام األمـــني تقريـــر
 ١٨٨٣ القـــــرار  مـــــن  ٦ بـــــالفقرة

)٢٠٠٩( )S/2010/406(  
 ٢٨ مؤرخـــــــة شـــــــفوية مـــــــذكرة

 إىل موجهـــــــة ٢٠١٠ متوز/يوليــــــه 
ــني ــام األمـ ــن العـ ــة مـ ــة البعثـ  الدائمـ

ــراق ــدى للعـــ ــم لـــ ــدة األمـــ  املتحـــ
)S/2010/404(  

 مقــدم قــرار مشــروع
 واململكـة  تركيا، من

ــات املتحــدة،  والوالي
 واليابـــــان املتحـــــدة،

)S/2010/407(  

 ١٩٣٦ القـــــــــرار      العراق
)٢٠١٠(   

٠-٠-١٥  

٦٤١٨   
  الثاين/ تشرين ١٠

  ٢٠١٠ نوفمرب

 العـام  لألمـني  الثالث املرحلي التقرير
 القــرار مــن ٣ بــالفقرة عمــال املقــدم

٢٠٠٩( ١٩٠٥( )S/2010/563(  
 تشـرين  ٢٨ مؤرخـة  شـفوية  مذكرة

ــوبر ــة ٢٠١٠ األول/أكتـ  إىل موجهـ
 البعثـــة  مـــن  األمـــن  جملـــس  رئـــيس
 املتحـدة  األمـم  لـدى  للعراق الدائمة

)S/2010/567(  

ــايل املراقـــب  العراق   ــم املـ  لألمـ
  املتحدة

     املدعوين مجيع

  (املغلقة) ٦٤١٩
  الثاين/ تشرين ١٠

  ٢٠١٠ نوفمرب

ــة ٢٦       دولـــــــ
  (أ)عضوا

ــايل املراقـــب ــم املـ  لألمـ
  املتحدة

      

٦٤٢٣  
  الثاين/ تشرين ١٢

  ٢٠١٠ نوفمرب

          S/PRST/2010/23 
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  خرىاأل وثائقال  الفرعي البند  والتاريخ اجللسة
 عمال دعواتال
   ٣٧ ملادةبا

   عمال دعواتال
  املتكلمون  وغريها ٣٩ ملادةبا

 والتصــــويت القــــرار
ــدون  -  (املؤيـــــــــــــــــ

 املمتنعون -  املعارضون
  التصويت) عن

              ٦٤٥٠  
 كانون ١٥

 األول/ديسمرب
٢٠١٠  

ــالة ــة رســــــ ــانون ٩ مؤرخــــــ  كــــــ
ــة ٢٠١٠ األول/ديســمرب  إىل موجه

ــام األمـــني ــن العـ ــة مـ ــة املمثلـ  الدائمـ
ــات ــة املتحــدة للوالي ــدى األمريكي  ل

  )S/2010/621( املتحدة األمم
 عمـــال قـــدمامل العـــام األمـــني تقريـــر

 ١٩٣٦ القـــــرار  مـــــن  ٦ بـــــالفقرة
)٢٠١٠( )S/2010/606(  

ــروعي  قــــرارين مشــ
ــدمني ــن مقـــ  ١٣ مـــ

 يف عضـــــــوا دولـــــــة
 (ب)الـــــــــــــــــــــــس

)S/2010/632 و 
S/2010/633(  
ــرار مشــــــروع  قــــ

ــدم ــن مقـــ  ١٢ مـــ
ــوا  يف عضـــــــــــــــــ
ــس  (ج)الـــــــــــــــــ

)S/2010/636(  

ــراق    العــــــــــ
 (وزيـــــــــــــر

  اخلارجية)

ــني   ــام األمــــ  العــــ
ــع ــاء ومجيــ  أعضــ

ــس  ،(د)الـــــــــــــ
ــراقو ــر العـ  (وزيـ

  اخلارجية)

ــرار  ١٩٥٦ القـــــــــــ
)٢٠١٠(  

٠-٠-١٥  
ــرار  ١٩٥٧ القـــــــــــ

)٢٠١٠(  
٠-٠-١٥  

ــرار  ١٩٥٨ القـــــــــــ
)٢٠١٠(   

  )هـ(١-٠-١٤
S/PRST/2010/27 

ــالة   ــة رســــــ ــانون ٩ مؤرخــــــ  كــــــ
ــة ٢٠١٠ األول/ديســمرب  إىل موجه

ــيس ــس رئـ ــن جملـ ــن األمـ ــل مـ  املمثـ
 املتحــدة األمــم لــدى للعــراق الــدائم

)S/2010/625(  

          

 املقــدم العــام لألمــني الثالــث التقريــر  
 ١٩٠٥ القـرار  مـن  ٣ بالفقرة عمال

)٢٠٠٩( )S/2010/563(  

          

 تشـرين  ٢٨ مؤرخـة  شـفوية  مذكرة  
ــوبر ــة ٢٠١٠ األول/أكتـ  إىل موجهـ

 البعثـــة  مـــن  األمـــن  جملـــس  رئـــيس
 املتحـدة  األمـم  لـدى  للعراق الدائمة

)S/2010/567(  

          

ــذكرة   ــانون ٨ مؤرخــة شــفوية م  ك
ــة ٢٠١٠ األول/ديســمرب  إىل موجه

 البعثـــة  مـــن  األمـــن  جملـــس  رئـــيس
 املتحـدة  األمـم  لـدى  للعراق الدائمة

)S/2010/620(  

          

ــالة   ــة رســــــ ــانون ٨ مؤرخــــــ  كــــــ
ــة ٢٠١٠ األول/ديســمرب  إىل موجه

 العـام  األمـني  من األمن جملس رئيس
)S/2010/619(  

          

ــذكرة   ــانون ٨ مؤرخــة شــفوية م  ك
ــة ٢٠١٠ األول/ديســمرب  إىل موجه

 البعثـــة  مـــن  األمـــن  جملـــس  رئـــيس
 املتحـدة  األمـم  لـدى  للعراق الدائمة

)S/2010/618(  

          



 
٢٠١١- ٢٠١٠ملحق  ،مرجع ممارسات جملس األمن

 

204 14-65169 
 

  خرىاأل وثائقال  الفرعي البند  والتاريخ اجللسة
 عمال دعواتال
   ٣٧ ملادةبا

   عمال دعواتال
  املتكلمون  وغريها ٣٩ ملادةبا

 والتصــــويت القــــرار
ــدون  -  (املؤيـــــــــــــــــ

 املمتنعون -  املعارضون
  التصويت) عن

              ٦٥١١  
  نيسان/ ٨

  ٢٠١١ أبريل

ــر ــاين التقري ــني الث ــام لألم ــدم الع  املق
 ١٩٣٦ القـرار  مـن  ٦ بالفقرة عمال

)٢٠١٠( )S/2011/213(  

ــل    العراق    لألمــني اخلــاص املمث
    العام

    املدعوين مجيع

٦٥٨٦  
  متوز/ ١٩

  ٢٠١١ يوليه

 املقــدم العــام لألمــني الثالــث التقريــر
 ١٩٣٦ القـرار  مـن  ٦ بالفقرة عمال

)٢٠١٠( )S/2011/435(  

ــل    العراق    لألمــني اخلــاص املمث
    العام

    املدعوين مجيع

٦٥٩٤   
  متوز/ ٢٨

  ٢٠١١ يوليه

 املقــدم العــام لألمــني الثالــث التقريــر
 ١٩٣٦ القـرار  مـن  ٦ بالفقرة عمال

)٢٠١٠( )S/2011/435(  

ــرار مشــــــروع  قــــ
 مــــــــــن مقــــــــــدم
ــات  املتحــدة الوالي

)S/2011/465(  

 ٢٠٠١ القـــــــــرار      العراق
)٢٠١١(  

٠-٠-١٥  

٦٦٧٥  
 األول/ كانون ٦

  ٢٠١١ ديسمرب

ــر  املقــدم العــام لألمــني األول التقري
 ٢٠٠١ القـرار  مـن  ٦ بالفقرة عمال

)٢٠١١( )S/2011/736(  

ــل    العراق    لألمــني اخلــاص املمث
    العام

    املدعوين مجيع

  
 السـورية،  العربيـة  واجلمهوريـة  التشـيكية،  واجلمهوريـة  وبولنـدا،  وبلجيكـا،  والربتغـال،  والبحرين، وإندونيسيا، وأملانيا، وأستراليا، األردن،  (أ)  

 ومصـر،  وماليزيـا،  والكويـت،  وكازاخسـتان،  وقطر، وفنلندا، والفلبني، والعراق، وسويسرا، والسويد، وسلوفينيا، وسلوفاكيا، والدامنرك،
  واليونان. وهولندا، وهنغاريا،

 ونيجرييــا، والنمســا، املتحــدة، واململكــة ولبنــان، ا،وفرنســ وغــابون، والصــني، وتركيــا، واهلرســك، والبوســنة وأوغنــدا، الروســي، االحتــاد  (ب)  
  واليابان. املتحدة، والواليات

 والواليـات  ونيجرييـا،  والنمسـا،  املتحـدة،  واململكـة  ولبنـان،  وغـابون،  والصـني،  وتركيـا،  واهلرسـك،  والبوسـنة  وأوغنـدا،  الروسي، االحتاد  (ج)  
  واليابان. املتحدة،

 اليابـان  ومثَّـل  اخلارجيـة؛  وزراء والنمسـا  وغابون، وتركيا، واهلرسك، البوسنة ومثل منهما؛ كل رئيس نائبا املتحدة والواليات أوغندا مثَّل  (د)  
 الربازيـل  ومثـل  الكومنولث؛ وشؤون اخلارجية بوزارة الربملاين الوزارة وكيل املتحدة اململكة ومثَّل اخلارجية؛ للشؤون الربملاين الوزير نائب
  اخلارجية. العالقات بوزارة السياسية للشؤون الوزير نائب

 املتحـدة،  واململكـة  واملكسـيك،  ولبنـان،  وغـابون،  والصـني،  وتركيـا،  واهلرسك، والبوسنة والربازيل، وأوغندا، الروسي، االحتاد املؤيدون:  (هـ)  
  فرنسا. املمتنعون: واليابان؛ املتحدة، والواليات ونيجرييا، والنمسا،

   




