
S/RES/1859 (2008)  األمــم املتحـدة 

 

  جملس األمن
Distr.: General 
22 December 2008 
 
 

 

 
08-66603 (A) 

*0866603* 

  )٢٠٠٨ (١٨٥٩القرار     
 / كـــانون األول٢٢، املعقـــودة يف ٦٠٥٩ن يف جلـــسته ــــــس األمـــــذه جملـــــذي اختـــــال    

  ٢٠٠٨ديسمرب 
  

  ،إن جملس األمن  
 املنتخبـة دميقراطيـا     ،العـراق يف  حكومـة الوحـدة الوطنيـة       اليت تبذهلا   هود  باجل إذ يرحب   

ا السياسي واالقتـصادي واألمـين املفـصَّل        تنفيذ برناجمه من أجل    ،أحكام الدستور ستندة إىل   وامل
 يف ذلـك الـصدد علـى إجـراء انتخابـات شـاملة       وإذ يـشجع   وخطتها لتحقيق املصاحلة الوطنية،   
  وسليمة على مستوى احملافظات،

  بشأن العراق، ذات الصلة  إىل مجيع قراراته السابقة وإذ يشري  
 يعيـد وإذ  مته اإلقليمية،   استقالل العراق وسيادته ووحدته وسال     وإذ يؤكد من جديد     
  أمهية مبدأ عدم التدخل يف الشؤون الداخلية للعراق، تأكيدكذلك 
حتقيــق األمــن جمــال التقــدم الــذي يــشهده العــراق حاليــا، وخــصوصا يف   وإذ يالحــظ   

وإذ يالحـظ كـذلك    القوات املسلحة وقوات األمـن العراقيـة األخـرى،      تعزيزواالستقرار، ويف   
  راق يف امليدانني السياسي واالقتصادي،التقدم الذي أحرزه الع

عراق احتـادي دميقراطـي     وجود  كومة العراق يف سبيل     حلعمل املتواصل   ال ب وإذ يرحب   
  تعددي موّحد، حتظى فيه حقوق اإلنسان باالحترام الكامل،

 التقدم الذي حترزه حكومة العراق يف السعي إىل هتيئـة أجـواء ُتقاَبـل فيهـا                 وإذ يالحظ   
   أمهية احلوار السياسي الشامل واملصاحلة الوطنية،وإذ يؤكدفية بالرفض الكامل، الرتعة الطائ

 بأن تقدمي الدعم الدويل مـن أجـل إرسـاء األمـن واالسـتقرار أمـر ضـروري                   وإذ يسلم   
ــن          ــدة، مـ ــم املتحـ ــا األمـ ــا فيهـ ــة، مبـ ــراف املعنيـ ــع األطـ ــتمكني مجيـ ــراق، ولـ ــعب العـ ــري شـ خلـ
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 ملـسامهات الـدول األعـضاء       وإذ يعـرب عـن تقـديره      بعملها لصاحل شـعب العـراق،        االضطالع
) ٢٠٠٤ (١٥٤٦و  ) ٢٠٠٣ (١٥١١و  ) ٢٠٠٣ (١٤٨٣مبوجـب القـرارات      هذا الصدد  يف
  ،)٢٠٠٧ (١٧٩٠ ، و)٢٠٠٦ (١٧٢٣و ) ٢٠٠٥( ١٦٣٧ و

بأن العراق ال يزال حباجة إىل الدعم اإلقليمـي والـدويل لكـي يـتمكن                أيضا وإذ يسلم   
  ، يف سالم واالزدهاربالنمو ينعم شعبه ىتح إحراز التقدم، مواصلةمن 

 مبــادرة مــن و الــدويل مــع العــراق، وهــ العهــد يف إطــار ستمر بـــالتقدم املــيرحــبوإذ   
 شراكة جديدة مع اجملتمع الدويل وتوجـد إطـارا متينـا يواصـل فيـه العـراق                  تقيمحكومة العراق   

ــصاد اإلقليمــ     ــصادي واألمــين واندماجــه يف االقت ــسياسي واالقت ــه ال ــى حنــو  حتول ــاملي، عل ي والع
بالـدور املهـم الـذي    أيـضا  وإذ يرحـب  ، ٢٠٠٨مـايو  / أيـار ٢٩ يفأكـده إعـالن اسـتكهومل        ما

  ،العهدهذا تضطلع به األمم املتحدة باشتراكها مع حكومة العراق يف رئاسة 
يؤكـد أنــه    إىل إنـشاء بعثــة األمـم املتحــدة لتقـدمي املـساعدة إىل العــراق، وإذ    وإذ يـشري   

 مـن أجـل     يـة العراقاحلكومـة   م املتحدة مواصلة االضطالع بدور رائد يف دعم جهود          ينبغي لألم 
 احلــوار الــسياسي واملــصاحلة الوطنيــة، وإشــراك وتــشجيع، احلكومــة التمثيليــةتعزيــز مؤســسات 

 يف ذلك الالجئون واملشردون داخليـا، وتعزيـز   نالبلدان اجملاورة، ومساعدة الفئات الضعيفة، مب    
) ٢٠٠٧ (١٧٧٠اإلصــالح القــضائي والقــانوين وفقــا للقــرار  عمليــة ن ومحايــة حقــوق اإلنــسا

  ، )٢٠٠٨ (١٨٣٠والقرار 
 بـاجملتمع الـدويل، وال سـيما بلـدان املنطقـة وجـريان العـراق، دعـم الـشعب          وإذ يهيـب   

يرحـب   وإذالعراقي يف مساعيه لتحقيـق الـسالم واالسـتقرار واألمـن والدميقراطيـة واالزدهـار،              
ة جلريان العراق اليت عقدت يف شرم الـشيخ واسـطنبول والكويـت، وبـدورها               باملؤمترات املوسع 

يف دعــم اجلهــود الــيت تبــذهلا حكومــة العــراق مــن أجــل حتقيــق األمــن واالســتقرار يف العــراق،     
 وإذ يرحـب أيـضا     اإلقليمـي والعـاملي،      صعيدينالسالم واألمن علـى الـ     على  نتائجها اإلجيابية   بو

، علـى   ٢٠٠٨أبريـل   /نيـسان  ٢٢يف  يف الكويـت    ان العـراق، املعقـود      مبوافقة املؤمتر املوسع جلـري    
 أن تنفيذ هذا القرار بنجاح سيسهم يف حتقيـق االسـتقرار          وإذ يالحظ  آلية الدعم،    اختصاصات

  على الصعيد اإلقليمي،
 الرسالة املوجهة من رئيس وزراء العراق إىل رئيس جملس األمن، املؤرخـة             وإذ يالحظ   

 بتأكيــد رئــيس الــوزراء وإذ يرحــبواملرفقــة هبــذا القــرار، ، ٢٠٠٨ ديــسمرب/ كــانون األول٧
 يـدرك  وإذالتزام العراق بالعيش يف سالم مع جريانه بشكل يساهم يف أمـن واسـتقرار املنطقـة،            

  ،٢٠٠٨ديسمرب / كانون األول٣١انتهاء مدة والية القوات املتعددة اجلنسيات يف 
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ــة الــيت اســتمر وإذ يــسلم   ــالتطورات اإلجيابي ــة الــيت يعيــشها    ب ت يف العــراق وبــأن احلال
 وإذ يـسلم كـذلك   ،  )١٩٩٠ (٦٦١العراق حاليا ختتلف كثريا عـن احلالـة وقـت اختـاذ القـرار               

  ،)١٩٩٠ (٦٦١بأمهية استعادة العراق للمكانة الدولية اليت كان يتبوؤها قبل اختاذ القرار 
 جديـد أيـضا التـزام        بأن الرسالة املوجهة من رئيس وزراء العراق تؤكد مـن          وإذ يسلم   

ن النظـام الـسابق، واالسـتمرار يف معاجلـة تلـك      عـ املطالبـات املوروثـة   واحلكومة بتسوية الديون  
، وتطلـب مـن اجملتمـع الـدويل االسـتمرار يف            البت فيهـا  الديون واملطالبات إىل حني تسويتها أو       

   حكومة العراق هذه العملية،يف أثناء استكمالتقدمي املساعدة 
لعــراق واجمللــس الــدويل للمــشورة واملراقبــة وأحكــام   امبــا لــصندوق تنميــة   وإذ يــسلم  
من دور مهم يف مساعدة حكومة العراق علـى كفالـة           ) ٢٠٠٣ (١٤٨٣ من القرار    ٢٢الفقرة  

وإذ يـسلم   توخي الشفافية واملساءلة يف استخدام موارد العراق ملا فيه منفعة الـشعب العراقـي،               
 لكــل مــن صــندوق اخللــفالنتقــال إىل ترتيبــات إىل ا ٢٠٠٩ حباجــة العــراق خــالل عــام أيــضا
   جلنة اخلرباء املاليني،حبيث تشمللعراق واجمللس الدويل للمشورة واملراقبة، اتنمية 

 عمليـة االنتقـال      بأن تعطل  عمال اإلرهاب ُيسمح أل  ال من جديد أنه يتعني أ     وإذ يؤكد   
 التزامـات الـدول     كـذلك  يـد وإذ يؤكـد مـن جد     السياسي واالقتصادي الـيت يـشهدها العـراق،         

ــرار   ــب القـ ــضاء مبوجـ ــؤرخ ) ٢٠٠٥ (١٦١٨األعـ ــسطس / آب٤املـ ــن   و٢٠٠٥أغـ ــريه مـ غـ
  املرتكبـة  بقـضايا منـها األنـشطة اإلرهابيـة        واالتفاقيات الدولية ذات الصلة فيما يتعلق        القرارات

  ضد مواطنيه،  منه أو انطالقايف العراق أو
ضطالع بالدور الرائد يف تنـسيق املـساعدة         بأن حكومة العراق ستواصل اال     وإذ يسلِّم   

 أمهيــة املــساعدة الدوليــة وتنميــة االقتــصاد  وإذ يؤكــد مــن جديــدالدوليــة املقدمــة إىل العــراق، 
  العراقي وأمهية تنسيق املساعدة املقدمة من املاحنني، 

   السابع من ميثاق األمم املتحدة، مبوجب الفصلوإذ يتصرف  
 الترتيبــات احملــددة يف ٢٠٠٩ديــسمرب /ون األول كــان٣١أن ميــدد حــىت يقــرر   - ١  
مـن مبيعـات صـادرات      املتأتيـة   بشأن إيـداع العائـدات      ) ٢٠٠٣ (١٤٨٣ من القرار    ٢٠الفقرة  

لعـراق، والترتيبـات املـشار إليهـا يف         اة  تنمينفطية والغاز الطبيعي يف صندوق      النفط واملنتجات ال  
بـشأن قيـام    ) ٢٠٠٤ (١٥٤٦لقـرار    من ا  ٢٤ والفقرة) ٢٠٠٣ (١٤٨٣ من القرار    ١٢ الفقرة

 ويقـرر كـذلك أن تظـل أحكـام          ،لعراقا للمشورة واملراقبة برصد صندوق تنمية       اجمللس الدويل 
سارية حىت ذلـك التـاريخ، رهنـا باالسـتثناء املنـصوص            ) ٢٠٠٣ (١٤٨٣ من القرار    ٢٢الفقرة  

وال واألصـول   يتعلـق بـاألم    ، مبـا يف ذلـك فيمـا       )٢٠٠٤ (١٥٤٦ من القرار    ٢٧عليه يف الفقرة    
   من ذلك القرار؛٢٣املالية واملوارد االقتصادية الوارد بياهنا يف الفقرة 
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ــرر كــذلك   - ٢   ــادة النظــر يف  يق ــرة  إع ــواردة  أحكــام الفق ــداع   ال ــشأن إي أعــاله ب
 وأحكـام   ،العائدات يف صندوق التنمية للعـراق وبـشأن دور اجمللـس الـدويل للمـشورة واملراقبـة                

ــرة  ــرار  ٢٢الفق ــراق ذلــك أو يف موعــد    ) ٢٠٠٣ (١٤٨٣ مــن الق ــة الع ــدما تطلــب حكوم عن
  ؛٢٠٠٩يونيه /حزيران ١٥يتجاوز  ال

 إىل األمــني العــام أن يطلــع اجمللــس مــرة كــل ثالثــة أشــهر علــى أنــشطة يطلــب  - ٣  
رز يف تعزيـز  صندوق تنمية العراق واجمللـس الـدويل للمـشورة واملراقبـة، مبـا يف ذلـك التقـدم احملـ                  

الرقابة املالية واإلدارية لصندوق تنمية العراق، علـى أن يقـدم اإلحاطـة األوىل يف موعـد أقـصاه                   
  ، وأن يقدم تقريرا خطيا عن ذلك مرة كل ستة أشهر؛٢٠٠٩مارس / آذار٣١

 صندوق النقد الـدويل والبنـك الـدويل، بوصـفهما عـضوين يف اجمللـس                يشجع  - ٤  
  ؛٢٠٠٩يناير /، على تقدمي إحاطة إىل اجمللس يف كانون الثاينالدويل للمشورة واملراقبة

 إعــادة النظــر يف القــرارات املتــصلة بــالعراق علــى وجــه التحديــد، بادئــا   يقــرر  - ٥  
 يف هذا الـصدد إىل األمـني العـام أن يقـدم، بعـد التـشاور مـع        ويطلب،  )١٩٩٠ (٦٦١بالقرار  

 اإلجراءات املطلوبـة لكـي يـستعيد العـراق     العراق، تقريرا عن حقائق ذات صلة بنظر اجمللس يف    
  املكانة الدولية اليت كان يتبوؤها  قبل اختاذ تلك القرارات؛

  . قيد نظره الفعلياملسألة أن يبقي يقرر  - ٦  
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  مرفق
 موجهة إىل رئـيس جملـس األمـن    ٢٠٠٨ديسمرب  / كانون األول  ٧رسالة مؤرخة       

  من رئيس وزراء العراق
    

، والـيت أشـرنا     ٢٠٠٧ديسمرب  / كانون األول  ٣١املوجهة إليكم يف    استنادا إىل رسالتنا      
فيها بأن متديد والية القوات متعددة اجلنسية سيكون للمرة األخرية، ومـع تثميننـا للـدور املهـم        
وللجهود اليت بذلتها تلك القـوات يف مـساعدة العـراق علـى حتقيـق األمـن واالسـتقرار، ولقيـام               

املتحـدة األمريكيـة علـى اتفـاق بـشأن انـسحاب قـوات الواليـات                العراق بالتوقيع مع الواليات     
املتحدة من العراق وتنظيم أنـشطتها خـالل فتـرة وجودهـا املؤقـت يف العـراق، فإننـا نتطلـع إىل                      

ويف هــذا . ٢٠٠٨ينــاير / كــانون الثــاين٣١إهنــاء واليــة القــوات متعــددة اجلنــسية يف هنايــة يــوم  
دم بالشكر حلكومات الدول اليت سـامهت يف تلـك   الصدد، وباسم حكومة وشعب العراق، أتق  

القوات وإىل القوات نفسها للخـدمات الـيت قدمتـها خـالل فتـرة وجودهـا علـى أراضـي وميـاه                      
  .وأجواء العراق

لقــد ورث العــراق ديــون ومطالبــات مــن النظــام الــسابق وقــد حقــق تقــدما كــبريا يف       
لكثري مما يتطلب عمله، وأن اجلهـود الـيت         تسوية هذه الديون واملطالبات، إال أنه ال يزال هناك ا         

نبذهلا لتسوية هذه الديون واملطالبات حتتـاج إىل بعـض الوقـت، وعليـه فـإن اسـتمرار املـساعدة                    
بنـاء عليـه، فإننـا نتطلـع إىل أن          . املؤقتة من اجملتمع الدويل ال يزال ضروريا خالل املرحلة املقبلـة          

ــة والترت    ــوفري احلماي ــدويل ت ــاز    يواصــل اجملتمــع ال ــة والغ ــشتقات النفطي ــنفط وامل ــة لل ــات احلالي يب
الطبيعــي املــصدر مــن العــراق والعوائــد النامجــة عنــه ريثمــا تــتمكن حكومــة العــراق مــن اختــاذ     

ــسابق         ــام ال ــن النظ ــها ع ــيت ورثت ــات ال ــديون واملطالب ــك ال ــسوية تل ــة بت إن . اإلجــراءات الكفيل
 وأن هـذه املطالبـات ميكـن أن تـؤثر            يف املائة من موارد احلكومـة،      ٩٥العائدات النفطية تشكل    

على إعادة اإلعمار والتحوالت االقتصادية اجلارية حاليا يف العراق، وبالتـايل فإهنـا تعـرض أمـن               
  .واستقرار العراق إىل خطر جسيم، وبالتبعية األمن والسالم الدوليني

ــد     ــة تـ ــة العراقيـ ــرة   رإن احلكومـ ــام الفقـ ــة أحكـ ــن    ٢٢ك أمهيـ ــس األمـ ــرار جملـ ــن قـ  مـ
لضمان موارد العراق من النفط والغـاز الطبيعـي وعوائـده والتزاماتـه النامجـة               ) ٢٠٠٣( ١٤٨٣

من املبيعات وكذلك األموال األخرى الـيت مت إيـداعها يف صـندوق تنميـة العـراق السـتخدامها                   
بنـاء عليـه فـإن     . يف مشاريع إعادة اإلعمار ويف اجلهود األخرى ملا فيه مصلحة الشعب العراقـي            

 مــن قــرار جملــس األمــن ٢٧ بنظــر االعتبــار االســتثناء املنــصوص عليــه يف الفقــرة العــراق، آخــذا
 مــن قــرار ٢٢، يطلــب مــن جملــس األمــن أن يواصــل تطبيــق أحكــام الفقــرة   )٢٠٠٤ (١٥٤٦

، مبا يف ذلـك مـا يتعلـق         ٢٠٠٩ديسمرب  / كانون األول  ٣١حىت  ) ٢٠٠٣ (١٤٨٣جملس األمن   
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 مـن قـرار جملـس األمـن     ٢٣ادية املـذكورة يف الفقـرة   باألموال واألصول املاليـة واملـوارد االقتـص       
٢٠٠٣ (١٤٨٣.(  

اخلــاص ) ٢٠٠٤ (١٥٤٦إن حكومــة العــراق تــرى أن أحكــام قــرار جملــس األمــن         
بإيداع العائدات يف صندوق تنمية يساعد على ضـمان اسـتخدام العائـدات مـن مـوارد العـراق                   

بـه اجمللـس الـدويل للمـشورة     الطبيعيـة مـن أجـل مـصلحة الـشعب العراقـي، وأن الـدور الـذي لع        
إن احلكومـة العراقيـة تـدرك أن صـندوق تنميـة العـراق يلعـب دورا                 . واملراقبة خيدم الغرض ذاته   

مهما يف مساعدة العراق على إقناع املاحنني والدائنني بأنه يقوم بـإدارة مـوارده وديونـه بطريقـة                  
، بعـد سـنوات مـن العزلـة         من اجلدير بالذكر أن العراق يسعى     . مسؤولة خدمة للشعب العراقي   

اليت عاشها أثناء النظام السابق، إىل تشكيل شراكة جديدة مع اجملتمع الدويل مـن أجـل إدمـاج                  
اقتصاده يف املنطقة والعامل من خالل العهد الدويل مع العـراق والـذي صـادقت عليـه أكثـر مـن                     

ــة يف وثيقــة اســتوكهومل يف   ٩٠ ــة ومنظمــة دولي ــار٢٩ دول ــذا . ٢٠٠٨مــايو / أي فــإن العــراق  ل
يطلب من جملس األمن متديد والية صـندوق تنميـة العـراق واجمللـس الـدويل للمـشورة واملراقبـة                    

 بنــاء علــى طلــب  ٢٠٠٩يونيــه / مــن حزيــران١٥ شــهرا، مــع مراجعــة التمديــد قبــل  ١٢ملــدة 
  .حكومة العراق

وإذ تؤكد حكومة العراق على احترامهـا اللتزاماهتـا مبوجـب قـرارات جملـس األمـن يف               
األمم املتحدة وانتهاجها للسياسات السلمية والعيش بسالم مع جرياهنا بـشكل يـساهم يف أمـن        
واســتقرار املنطقــة، فــإن حكومــة العــراق تتطلــع إىل اعتــراف جملــس األمــن بــالتطورات الكــبرية  
واإلجيابية اليت حتققت يف العراق، وبأن الوضـع يف العـراق خيتلـف اختالفـا أساسـيا عـن الوضـع                     

وأنـه قـد حـان الوقـت ألن       ) ١٩٩٠ (٦٦١ قائمـا عنـدما تـبىن جملـس األمـن القـرار              الذي كـان  
يسترد العراق وضعه القانوين والدويل الذي كان سائدا قبل تبين جملـس األمـن للقـرار املـذكور                  

  .وللعقوبات الالحقة املفروضة عليه مبوجب الفصل السابع يف ميثاق األمم املتحدة
قـوم جملـس األمـن بـضم هـذه الرسـالة كملحـق للقـرار                إن حكومة العراق تطالب أن ي       

الذي جيري اإلعداد له حاليا بشأن العراق، وستكون ممتنـة إذا مـا قـام رئـيس اجمللـس بتعميمهـا                    
  .على أعضاء جملس األمن يف أسرع وقت ممكن
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