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 )٢٠٠٨( ١٨٥٩ القرار من ٥ بالفقرة عمالاملقدم  العام األمني تقرير    
  

 مقدمـة - أوال  
 القـرارات  يف النظـر  إعـادة  )٢٠٠٨( ١٨٥٩ القـرار  مـن  ٥ الفقرة يف األمن جملس قرر - ١

 إىل الـصدد  ذلـك  يف وطلب ،)١٩٩٠( ٦٦١ بالقرار اءبد التحديد، وجه على بالعراق املتصلة
 اجمللـس  بنظـر  صلةالـ  ذات عقـائ الو عـن  تقريـرا  العـراق،  مـع  التـشاور  بعـد  قدم،ي أن العام األمني

ــة اإلجــراءات يف ــستعيد لكــي املطلوب ــراق ي ــة الع ــة املكان ــيت الدولي ــل يتبوؤهــا كــان ال  اختــاذ قب
  .القرارات تلك
 استعرضـت  التقريـر،  وإلعـداد  .اجمللـس  طلبـه  مـا  حنـو  علـى  عقـائ وال التقريـر  هـذا  ويقدم - ٢

 ذلـك و عامـا  ١٨ فتـرة  مـدى  على بالعراق صلة ذات قرارات من اجمللس اختذه ما مةالعا األمانة
ــدءا ــالقرار ب  خمتلــف مــن عــشرة وشــارك .١٩٩٠ أغــسطس/آب ٦ املــؤرخ )١٩٩٠( ٦٦١ ب

 عقــائوال اســتعراض يف الدوليــة واملنظمــات املتحــدة لألمــم التابعــة واملكاتــب واإلدارات الــربامج
 مـن  اوغريهـ  العـراق  حكومـة  مع أيضا العامة األمانة شاورتتو .التقرير إعداد ويف الصلة ذات

 املنبثقـة  االحتياجـات و الواليـات  تـزال  وال .التقريـر  هـذا  إعـداد  أثنـاء  املعنيني املصلحة أصحاب
 .ذلك خالف يذكر مل ما سارية، التقرير هذا يف تناوهلا يرجي اليت عنها

  
 الصلة ذات عقائوال عن عامة حملة - ثانيا  
 قــرار مــن هــاء اجلــزء عــن ةوالناشــئ ادفعهــ العــراق علــى يــتعني يتالــ اتعويــضالت - ألف  

 )١٩٩١( ٦٨٧ األمن جملس
 وقـد  األمـن،  جمللـس  تابعـة ال فرعيةال اهليئات إحدى للتعويضات املتحدة األمم جلنة متثل - ٣

 األضــرار أو اخلــسائر عــن التعويــضات ودفــع املطالبــات يف لبــتل ١٩٩١ عــام اجمللــس أهاأنــش
 العـراق  لغـزو  نتيجة وشركاهتا ورعاياها األجنبية احلكوماتب أحلقت اليت املباشرة اباتاإلص أو
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 جملـس  مـن  حاليا اللجنة وتتكون .١٩٩١-١٩٩٠ الفترة يف للكويت املشروعني غري واحتالله
 ويف .التنفيـذي  الـرئيس  يرأسـها  الـيت  األمانة ومن ،ذاهتم األمن جملس أعضاء يضم الذي اإلدارة

 جملـس  اختـذه  ملقـرر  وفقـا  حـد  أدىن إىل اللجنة أمانة موظفي عدد ضفُِّخ ،٢٠٠٧ هيولي/متوز ١
  .٢٠٠٥ ديسمرب/األول كانون يف واخلمسني الثامنة دورته يف اإلدارة

 ،)١٩٩٥( ٩٨٦ القـرار  يف هديتأك مت ما حنو وعلى ،)١٩٩١( ٧٠٥ القرار ومبوجب - ٤
 مجيــع مــن املائــة يف ٣٠ سبةنــب التعويــضات صــندوق إىل العــراق مــدفوعات مــستوى حــدد

 القـرارات  مبوجـب  بـه  املـأذون  النحـو  علـى  النفطيـة،  واملنتجـات  الـنفط  مـن  الصادرات عائدات
 ١٣٣٠ القـرار  مبوجـب  املائـة  يف ٢٥ نسبة إىل الحقا املدفوعات مستوى وخفض .الصلة ذات

 ،)٢٠٠٣( ١٤٨٣ قـرار ال منطـوق  مـن  ٢١ الفقـرة  مـع  متـشيا و الراهن، الوقت ويف ).٢٠٠٠(
 الـنفط  مـن  العـراق  صـادرات  مجيـع  عائدات من املائة يف ٥ نسبة التعويضات صندوق يف تودع

 النــسبة هــذه تبقــى أن القــرار هــذا يف األمــن جملــس قــررو .الطبيعــي والغــاز النفطيــة واملنتجــات
 .ذلك خالف اللجنة إدارة وجملس العراق حكومة تقرر أن إىل عليه هي ما على املئوية

ــه يف اإلدارة جملــس وأجنــز - ٥ ــسادسة دورت ــيت واخلمــسني ال ــد ال ــران يف هاعق ــه/حزي  يوني
 وقامـت  .١٩٩١ عـام  التعويـضات  جلنـة  نـشأة  منـذ  وردت الـيت  املطالبـات  مجيع استعراض ٢٠٠٥
 .دوالر بليـون  ٣٥٢ بــ  قيمتـها  قُـدرت  مطالبـة  مليـون  ٢,٦ جمموعـه  مـا  تسويةو باستعراض اللجنة

 قيمتــها بلغــت تعويــضات دفــع علــى املوافقــة ،سويتهاتــ تجــر الــيت املطالبــات إطــار يف متــت،و
 ومؤسـسات  أفـراد  مـن  مقدمـة  مطالبـة  مليـون  ١,٥ وحنـ  خيـص  فيما دوالر بليون ٥٢,٣ حوايل
 وقـد  ،افـصلي  ُتـدفع  عليهـا  املوافقـة  متـت  اليت التعويضاتو .دولية ومنظمات وحكومات جتارية

 بليــون ٢٧,١ جمموعــه مــا ناآل إىل العــراق فــعود .٢٠٠٩ أبريــل/نيــسان ٢٩ يف آخرهــا فــعُد
  .دوالر بليون ٢٥,٢ حوايل بعد ُتدفع مل اليت املستحقة التعويضات قيمة لغتبو دوالر،

 بليــون ٢٥,٢ حــوايل قيمتــها تبلــغ للكويــت الــدفع مــستحقة تعويــضات ١٠ وباســتثناء - ٦
 خمتلـف  مـن  اتوالشرك األفراد جلميع التعويضات بدفعالتزاماته املتصلة    جبميع العراق أوىف دوالر،

 .١٩٩١ - ١٩٩٠ الفتــرة يف الكويــت احــتالل جــراء مــن تــضررت الــيت واحلكومــات اجلنــسيات
 حـوايل  قيمتـها  تبلـغ  للكويـت،  الـدفع  املـستحقة  ١٠ ـال التعويضات أصل من تعويضات تسعةو

 إطفـاء  تكلفـة  ذلـك  يف مبـا  الكويـت،  يف الـنفط  قطـاع  خبـسائر  عظمهامب تصلي دوالر بليون ٢٤
 الـذي  اآلخـر  والتعـويض  .والـوزارات  احلكوميـة  املبـاين ب حلـق  الـذي  والـضرر  النفط آبار حرائق
 املقـرر  مـن  الكويـت  مـن  مقدمـة  بيئيـة  مطالبة عن عبارة هو دوالر بليون ١,٢ مببلغ قيمته تقدر
  .البيئية التعويضات متابعة لربنامج خاضعة وهي التعويضات صندوق من دفعها
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 علـى  بنـاء  )٢٠٠٥( ٢٥٨ اإلدارة جملـس  مقـرر  مبوجـب  هـذا  املتابعـة  برنـامج  وأنشئ  - ٧
 ةوالتقنيـ  ةاملاليـ  اإلدارة لرصـد  آلية إجياد ٢٠٠٣ ديسمرب/األول كانون يف العراق حكومة طلب

 حبـوايل  قـدرت  أمـواال  التعويـضات  جلنـة  هلـا  دفعـت  الـيت  هبـا  املـضطلع  البيئـي  اإلصـالح  ملشاريع
 وهـي  ،فيـه  املـشاركة  احلكومـات  للربنـامج  ريـة اإلدا التكـاليف  دفـع  توىلوت .دوالر نييالب ٤,٣

 مـدى و لنطـاق  ونظـرا  .الـسعودية  العربية واململكة والكويت اإلسالمية إيران مجهوريةو األردن
 ةاملتوقعــ ةالزمنيــ فتــرةال تــراوحت ،٢٥٨ املقــرر مبوجــب الربنــامج يرصــدها الــيت املــشاريع تعقيــد

 اللجنـة  وظيفـة  تـستغرقها  الـيت  املـدة  وزتتجـا  قد فترة وهي سنة، ١٥ و سنوات ٥ بني إلجنازها
 يف ينظـر  اإلدارة جملـس  بـدأ  ذلـك،  علـى  بناءو .املطالباتب املشمولة التعويضات دفع يف املتمثلة

 إطــار يف هبــا يقــوم الــيت االســتعراض وظيفــة بــشأن املــستقبل يف اختاذهــا ينبغــي الــيت الترتيبــات
 الربنـامج  مـستقبل  بـشأن  قـرار  اختـاذ  رةاإلدا جملـس  ويتوقـع  .املرتقـب  اللجنـة  حـل  قبـل  الربنامج
  .٢٠١٠ عام منتصف حبلول

إىل  دفعالـ  جمـال  يف األولويـة  مـنح  إىل ،)٢٠٠٥( ٢٥٦ مقرره يفإلدارة  ا جملس عمدو - ٨
 مـستحقة  تعويـضات  شملتـ  الـيت  املطالبـات  مـن  وغريهـا  عليها املوافقة تتم اليت البيئية املطالبات

 واملنتجـات  الـنفط  مـن  ةالياحل العراق صادرات حجم ىلإ وبالنظر .دوالر مليون ٥٠٠ عن تقل
 إيـرادات  تبلـغ  ،الدوليـة  األسـواق  يف واملنتجـات  الـسلع  هذه أسعار إىلو الطبيعي والغاز النفطية

ــا التعويــضات صــندوق ــالم ١١٠ حــوايل حالي ــشهر يف دوالر نيي ــا وإذا .ال ــرادات بقيــت م  إي
 الـيت  التعويـضات  ُتـدفع  أن املتوقـع  مـن  منـه،  ةقريبـ  أو املـستوى  هـذا  علـى  التعويـضات  صندوق
 الثـاين  الربـع  حبلـول  )٢٠٠٥( ٢٥٦ املقـرر  مبوجـب  املنـشأة  الدفع آلية إطار يف باألولوية حتظى
 دفعهــا يــتعني الــيت الــذكر الــسالفة التــسعة التعويــضات قيمــة صبحتــ وبــذلك .٢٠١٠ عــام مــن

 احلـايل  املـستوى  ظـل  يف عامـا  ١٨ إىل تصل مدة دفعها يستغرق وقد دوالر، ليونب ٢٤ حوايل
 صـندوق  يف العجـز  بعـد  فيهـا  يبـت  مل الـيت  املـسائل  بـني  ومـن  .التعويـضات  صـندوق  إليرادات

 صـندوق  آليـة  خـارج  النفطية واملنتجات النفط ومبيعات النفط مقايضة عن الناجم التعويضات
 /نيـسان  ٢٩ و ٢٨ يومي اإلدارة جملس عقدها اليت والستني السابعة الدورة ويف .لعراقا تنمية
 مراجعــة تقريــر صــدور انتظــار يف دوالر، مليــون ١٤١,٥ بلــغ العجــز أن قــدر ،٢٠٠٩ أبريــل

ــة صــندوق حــسابات ــة للــسنة لعــراقا تنمي  ويف .٢٠٠٨ ديــسمرب/األول كــانون ٣١ يف املنتهي
 فتـرة  انقـضاء  بعـد  املالئمـة  الترتيبـات  وضـع  إىل احلاجـة  أيضا اإلدارة جملس ناقش ذاهتا، الدورة
  .لعراقا تنمية ندوقص والية

 أكتـوبر /األول تـشرين  يف هاعقـد  الـيت  والـستني  الرابعـة  دورتـه  يف اإلدارة، جملس ونظر - ٩
 صـندوق  يف العـراق  مـسامهة  مـستوى  لتخفـيض  العـراق  حكومـة  بـه  تقدمت طلب يف ،٢٠٠٧

 ،بـشأهنا  نتـائج  من إليه خلص وما للمسألة استعراضه ظل يف اإلدارة، جملس وقرر .التعويضات
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 جملــس وذكــر .املائــة يف ٥ بنــسبة أبقــاهو العــراق، مــسامهة مــستوى يف تغــيري أي إدخــال دمعــ
 متابعـة  برنـامج  بإنـشاء  االعتبـار،  بعـني  أخذ قد يف خلوصه إىل تلك النتيجة،     أنه كذلك اإلدارة

 هـذه  اسـتخدام  كيفيـة  رصد هنم العراق حكومة طلب ،٢٥٨ قررامل مبوجب البيئية التعويضات
 يف تغـــيري إدخـــال أن إىل اإلدارة جملـــس وأشـــار .النفقـــات يف الـــشفافية خيتـــوو التعويـــضات

 ؤخريـ  قد بالتايلو الربنامج، من جزءا تشكل اليت املشاريع من عددا يؤخر قد املسامهة مستوى
  .برمته الربنامج تنفيذ

 والـــسادسة والـــستني اخلامـــسة دورتيـــه يف اإلدارة، جملـــس أشـــار ذلـــك، إىل إضـــافةو - ١٠
 يتحكـوم  اسـتعداد  إىل ،٢٠٠٨ أكتـوبر /األول وتشرين أبريل/نيسان يف عقدمها اللتني والستني
 املدفوعـة  غـري  التعويـضات  مـسألة  ملناقـشة  التعويـضات  جلنة رعايةب الجتماعل والكويت العراق
 البيئيـة  التعويـضات  دفع بعد ةفوعمد غري ستظل واليت دوالر مليون ٢٤ حوايلقيمتها   تبلغ اليت

 علـى  احلكـومتني  اإلدارة جملـس  وشـجع  .دوالر مليون ٥٠٠ عن قيمتها تقل يتال والتعويضات
  .هاوييسر االجتماعات حيضر أن التنفيذي الرئيس إىل وطلب املشاورات، بدء

 العـراق  وزراء رئـيس  مـن  موجهة ٢٠٠٨ ديسمرب/األول كانون ٧ مؤرخة رسالة ويف - ١١
 املتـصلة  قراراتـه  يف النظـر  إعادة األمن جملس إىل العراق حكومة طلبت ،األمن جملس رئيس إىل

 اإلمكـان،  قـدر  املئويـة  النـسبة  ختفـيض  بغـرض  التعويـضات  صـندوق  إىل املائـة  يف ٥ نـسبة  بدفع
 تـشتد  وقـت  يف العـراق  علـى  ماليـا  عبئـا  شكليـ  بالغامل من املستوى هذا دفع استمرار إن حيث
 يف أقـرت  العـراق  حكومـة  أن ريغـ  .األساسـية  هياكلـه  بنـاء  إلعـادة  األموال هذه إىل حاجته فيه

 جملــس رئــيس إىل العــراق وزراء رئــيس مــن موجهــة ،٢٠٠٩ مــارس/آذار ١٠ مؤرخــة رســالة
 اسـتعدادها  إىل وأشـارت  بعد، هبا يف مل اليتالتزاماته   أحد ليشكّ التعويضات دفع بأن ،األمن

 ومــةحك واســتندت .الطلبــات هــذه ملــف غــالقإل الكويــت مــع ثنائيــة مناقــشات يف الخنــراطل
 النظـر  فطلبـت  التعويـضات،  لـصندوق  املدفوعـة  اهلامـة  واملبـالغ  يـة لااحل املاليـة  األزمـة  إىل العراق
 ،“املائـة  يف ١ إىل النفطيـة  العراق عائدات من املقتطع املبلغ نسبة خفض” مسألة يف جّدي بشكل
ظلـت   ،تحـدة امل لألمم العامة األمانة علم حد وعلى .برمتها املدفوعات “إلغاء” يتم مل إن هذا

  .هذا مبوقفها متمسكة التقرير، هذا إعدادحىت  ،العراق حكومة

 رئـيس  إىل موجهـة  ٢٠٠٩ مـارس /آذار ٢٣ مؤرخة رسالة يف ،الكويت حكومة وأكدت - ١٢
 ينبغـي  وأنـه  التعويـضات  دفـع  جمـال  يفالتزاماتـه   ب يفـي  أن للعـراق  ينبغـي  أنـه  يف رأيها ،األمن جملس

 .التعويـضات  صـندوق  يف الـنفط  مـن  العـراق  عائـدات  من املائة يف ٥ نسبة إيداع يف االستمرار
 فوعمـد  غـري  سـيظل  الذي دوالر ليونب ٢٤ الـ مبلغ مسألة مبناقشة لتزامهاأيضا ا  الكويت أكدتو
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 بــذلك القيــام وجــوب علــى أصــرت الكنــه ،اللجنــة حــددهتا الــيت البيئيــة التعويــضات دفــع بعــد
 .التعويضات جلنة رعايةب

 وأشـار  ٢٠٠٩ أبريـل /نيـسان  ٢٩ و ٢٨ يـومي  لـه  دورة أحـدث  اإلدارة جملـس  وعقد - ١٣
ــة إىل ــه خيب  ذلــكحــىت  بعــد أجريــت قــد تكــن مل والكويــت العــراق بــني املــشاورات ألن أمل

 أدىل الـذي  البيـان  ضـوء  يف تقـدم  مـن  أحـرز  مبـا  احلـذر  تفاؤله عن أعرب اجمللس أن إال .الوقت
 .العـراق  مـع  مناقـشات  لبـدء  اسـتعداد  علـى  زالـت  مـا  الكويـت  أن فيـه  كـد أو الكويـت  وفد به

 االفتتاحيـة،  العامـة  اجللـسة  يف العـراق  وفـد  بـه  أدىل الـذي  البيـان  إىل أيـضا  اإلدارة جملس وأشار
 محـود  حممـد  العراقـي،  اخلارجيـة  وزارة نائـب  يترأسه وفدا كلفت العراق حكومة أن فيه كروذ

 .تعويضاتال جلنة برعاية الكويت مع مفاوضات يف لشروعبا ،بيدان

 يف الكويـت  ودولـة  العـراق  مجهورية وفدي بني املشاورات من ألوىلا اجلولة وأجريت - ١٤
 التعويـضات،  جلنـة  ألمانة التنفيذي الرئيس حبضور ،٢٠٠٩ مايو/أيار ٢٠ و ١٩ يومي عّمان،
 جممـل  إلغـاء  وجـوب  يف مداخلتـه  العـراق  بـه  اسـتهل  الذي املوقف متثلو .االجتماع ريسَّ الذي
 نقطـة ك الكويـت  تستحسنه مل موقف وهذا دفعه، يتعني الذي املتبقي دوالر بليون ٢٤ الـ مبلغ

ــ قــد الــيت تبنيهــا املمكــن لخيــاراتل أوليــة مناقــشة الوفــدان وأجــرى .انطــالق  اســتثمار شملت
 يف أخــرى مــشاريعياكــل األساســية وباهل تتعلــق مــشاريع يف املتبقيــة ةفوعــاملد غــري التعويــضات

 مواصـلة  واملفيـد  الـضروري  مـن  أن علـى  الوفدين كال واتفق .البلدين على دبفوائ تعود العراق
 عمــال األمــن جملــس إىل التقريــر رفــع بعــد قــادمال االجتمــاع عقــد ينبغــي أنــه وعلــى املـشاورات 

 مـؤخرا  هبـا  قـام  الـيت  الزيـارة  إىل أشُري الصدد، اذه ويف ).٢٠٠٨( ١٨٥٩ هقرار من ٥ بالفقرة
 حتويـل  إمكانيـة  بـشأن  نظريه مع أجراها اليت املناقشات وإىل يالعراق ربملانال رئيس الكويت إىل

 املكثفـة  املناقـشات  مواصـلة  علـى  بـشدة  أشـجع  وأنـا  .اسـتثمارات  إىلسددة  املـ  غـري  املدفوعات
 بـالنفع  وتعـود  اإلعمـار  جمـال  يف احتياجاتـه  تلبيـة  علـى  العـراق  تساعد اليت البديلة احللولإلجياد  
 .بأسرها املنطقة على

  
  الكويتية – العراقية احلدود صيانة مشروع - اءب  

ــشروع إن  - ١٥ ــة احلــدود صــيانة م ــة - العراقي ــشروٌع الكويتي ــائم م ــه ق ــىن بذات ــصيانة ُيع  ب
 بـه  أوصـت  ملـا  فقـا و ذلـك و والكويـت،  العراق بني الدولية احلدود على ُوضعت اليت العالمات

 القـرار  يف األمـن  جملـس  أكـده  وملـا  والكويـت،  العـراق  بـني  احلـدود  لترسـيم  املتحـدة  األمم جلنة
 بنـاء  وهـو  أكـرب،  غرضـا  لـه  فـإن  تقنيـة،  طبيعـة  ذا مبعظمه املشروع كان نلئو ).١٩٩٣( ٨٣٣
 حـىت  القـدرات  ببناء تعلقي جانبوللمشروع أيضا    .سابقا متحاربتني جارتني دولتني بني الثقة

 املــشتركة احلـدود  صيانةبـ  املـستقبل  يف قيـام ال مـن  الفنيــة الناحيـة  مـن  والكويـت  العـراق  تمكنيـ 



S/2009/385
 

6 09-42000 
 

ــهما ــايري وفقــا بين ــات وإدارة .الدوليــة للمع ــسالم حفــظ عملي ــدة اإلدارة هــي ال  هــذا يف الرائ
 .امليداين الدعم إلدارة التابع اخلرائط رسم قسم مع الوثيق بالتعاون املشروع،

ــني  - ١٦ ــامي وب ــة شــواخص ١٠٦ ُوضــعت ،١٩٩٤ و ١٩٩١ ع  اخــصشا ٢٨ و حدودي
 املتحــدة األمــم جلنــة وأوصــت .الــدولتني بــني الربيــة احلــدود لبيــان دوداحلــ طــول علــى وســطيا
 لـشواخص ا هـذه  صـيانة  لضمان آلية العام األمني ئينش بأن الكويتية - العراقية احلدود لترسيم

 املـستمرة  لـصيانة با اخلاصـة  هـذه  املتحـدة  األمـم  آليـة  تظـل  أن وتقـرر  .دائمـة  بـصفة  والعالمات
 العالمـات صـيانة    لغـرض  والكويـت  العراق بني أخرى تقنية يباتترت وضع حىت املفعول سارية

  .بينهما املشتركة احلدود على املوضوعة

 يتقاســم وأن ،ســنويا وصــيانتها الــشواخص دتفقُّــ جيــري بــأن كــذلك اللجنــة وأوصــت  - ١٧
 املتحــدة األمــم بعثــة كانــت ،٢٠٠٣ عــام ىتوحــ .احلــدود صــيانة تكــاليف والكويــت العــراق
ــ الــيت ،الــشواخص صــيانة تتــوىل الــيت وهــي ،)يونيكــوم( والكويــت عــراقال يف للمراقبــة  شملت
ــشواخص إصــالح ــدو ؛إضــافية يةطوســ شــواخص وضــعو يةطالوســ ال ــسحاب بع ــة ان  يف البعث

 خــالل مــن الــسالم حفــظ عمليــات إدارة سؤوليةتــضطلع هبــذه املــ بــدأت ،٢٠٠٣ مــارس/آذار
  .الكويتية - العراقية احلدود صيانة مشروع

 احلـدود  صـيانة  شروعمبـ  املعـين  املتحـدة  األمـم  فريق اضطلع ،٢٠٠٦ فرباير/شباط يفو  - ١٨
 طريـق  عـن  تلـ وُِّمو وكويتيـة  عراقيـة  فنيـة  أفرقـة  فيهـا  شـاركت  تقيـيم  ببعثة الكويتية - العراقية

ــه الــذي احلــدود، ملــسائل والكويــت العــراق بــني املــشترك االســتئماين الــصندوق  مناصــفة متّول
 األمـن  جملس إىل التقييم بعثة إليها توصلت اليت لنتائجل موجز دمقُو .يتوالكو العراق احكومت
 تقيـيم ال بعثـة  تقريـر  أحيـل و ،٢٠٠٦ أبريـل /نيـسان  ١٧ يف أجريت رمسية غري مشاورات خالل
 الـيت  نتـائج ال التقريـر  عـرض و .٢٠٠٦ مايو/أيار ١١ يف والكويت للعراق تنيالدائم نيالبعثت إىل

 احلـدود،  صـيانة  بـشأن  توصـيات  وقـدم  احلدوديـة،  العالمـات  حالـة  بـشأن  البعثـة  إليها توصلت
 )احلـدود  لـصيانة  يةالتحـضري  األعمـال ( الثانيـة  املرحلـة  يف اهبـ  القيام يتعني يتال لاعماأل ووصف
  ).ميدانيا احلدود صيانة( الثالثة واملرحلة

أهنـت  وقـد    .٢٠٠٦ عـام  أواخـر  يف الـصيانة  أعمـال  جتـري  أن أساسـا  املقرر من وكان  - ١٩
 ،مـرات  عـدة  اميداني احلدود صيانة أعمالاألمانة العامة األعمال التحضريية إال أنه تعني تأجيل    

 عـدد  إزالـة  ضـرورة  إىل األول املقـام  يف ذلـك  ويرجـع  ؛٢٠٠٨ عام يف مث ،٢٠٠٧ عام يف الأو
) أ( ١٠٤ داحلــدو شاخــصيت بــني قــصر، أم مدينــة يف وخاصــة احلــدود، طــول علــى املبــاين مــن
 إىل املبـــاين هـــذه ســـكان نقـــل لـــضرورةو الـــشواخص، بـــني احلـــدود رؤيـــة حلجبـــها ،١٠٦ و

 .أخرى أماكن
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 الكويتيـة  العراقيـة  احلـدود  صيانة مبشروع املعين املتحدة األمم فريق اتاجتماع خاللو  - ٢٠
ــ/حزيــران ٢٣ إىل ٢١ مــن الفتــرة يف والكــوييت العراقــي نينــيفال نيقيالفــر مــع  يف ٢٠٠٧ هيوني

 أعـرب  الكويـت، مدينـة    يف ٢٠٠٨ أكتـوبر /األول تشرين ٢٣ إىل ٢١ من لفترةا يفو نيويورك
 الـصادر  التقيـيم  تقريـر  يف الواردة توصياتال تنفيذ واصلةمب امالتزامه عن تنيالدول من كل ممثلو
 املرحلـة هـي   و ،النهائيـة  املرحلـة  بـدأ ت أن علـى  االجتماعـات  يف املـشاركون  واتفق .٢٠٠٦ عام

 ســبتمرب/أيلــول ١٥ يــوم )اميــداني احلــدود صــيانة أعمــال( احلــدود نةصــيا مــشروع مــن الثالثــة
 األمـر،  هـذا  علـى  امـ هتفاقا العامـة  لألمانـة  والكويـت  العـراق  احكومتـ  كـد تؤ أن على ،٢٠٠٩
 كـــانون١ ةمؤرخـــ ةشـــفوي ةمـــذكر يف العـــراق حكومـــة احلـــني ذلـــك يف بـــه قامـــت مـــا وهـــو
 ينــاير/الثــاين كــانون ٥ رخــةمؤ شــفوية مــذكرة يف الكويــت حكومــةو ٢٠٠٨ ديــسمرب/األول
 ،٢٠٠٩ مـارس /آذار ٩ ؤرخـة م شـفوية  مـذكرة  يف أيـضا،  الكويت حكومة وأعربت .٢٠٠٩

 .عليـه  األمـن  وضـمان  احلـدود  مـن  الكـوييت  اجلانـب  إىل الوصول إمكانية لتوفري استعدادها عن
ــغو ــراق أبل ــارس/آذار ١٠ مؤرخــة رســالة يف ،األمــن جملــس الع ــيس إىل موجهــة ٢٠٠٩ م  رئ
 للـشواخص  املـوازي  الطريق على العمل ءبدبو ،١٠٥ الشاخصة عند صغري مبىن بإزالة ،سلاجمل
 املرحلـة  ُتـستكمل  أن يف هأملـ  عـن  الرسالة يف العراق وأعرب .احلدود من العراقي اجلانب على

ــه املتفــق الــزمين اجلــدول نمضــ الــصيانة مــن األخــرية  يف طلبــت، عــراقال حكومــة أن إال .علي
 حـىت  املـشروع  مـن  الثالثـة  املرحلـة  تنفيـذ  تأجيـل  ،٢٠٠٩ مايو/أيار ١٤ مؤرخة شفوية مذكرة
 دون ،٢٠٠٦ عــام الــصادر التقيــيم تقريــر يف الــواردة توصــياتال تنفيــذ مــن نتــهتا دقــ تكــون
  .جديدة مهلة حتديد

 الـصعب  مـن  أن إال .اميـداني  احلـدود  صـيانة  ألعمـال  التخطـيط  العامـة  األمانة تواصلو  - ٢١
 دون ،)املـشروع  مـن  الثالثـة  املرحلـة ( ايميـدان  احلـدود  لـصيانة  للتطبيـق  قابل زمين جدول حتديد
 الوصـول  إمكانيـة  دونو احلدود على العقبات زالةإل والكويت العراق حكوميت من كل ديتأك
 .هـــذه الـــصيانة أعمـــال يف للـــشروع ااســـتعدادمهوكـــذلك  ،يـــةاحلدود الـــشواخص مجيـــع إىل
 إىل ٢٠٠٩ هيونيــ/حزيــران يف ةمؤرخــ ةشــفوي ةرمــذك الــسالم حفــظ عمليــات إدارة أرســلتو

 .مــايو/أيــار ١٤ املؤرخــة العــراق مــن الــواردة الــشفوية املــذكرة علــى ردا نياحلكــومت مــن كــل
ــذكرت يف لبــتوط ــشفوي نيامل ــول والكويــت العــراق مــن كــل ردَّ تنيال ــران ٣٠ حبل ــ/حزي  هيوني
 تقــدَمي أو أكتــوبر،/األول تــشرين ٣٠ حبلــول املــشروع مــن الثالثــة املرحلــة بــدء علــى ةوافقــبامل

 يف باإلجيــاب الكويــتاســتجابت و .املــشروع لــدعم دوالر ٦٠٠ ٠٠٠ مببلــغ إضــافية مــسامهة
ــ/حزيــران ٢٥ و ١٧ تنيمــؤرخ تنيشــفوي نيمــذكرت  بــدء علــى موافقتــها فيهمــا كــررت ،هيوني
 نبـشأ  لعـراق ا رّدبـ  هـا وإبالغ التـأخري  أسـباب  علـى  اجمللـس  طـالع إ تطلبـ  كمـا  الثالثـة،  املرحلة

 العـراق  رّديـ  ملو .٢٠٠٩ أكتـوبر /األول تـشرين  يف العمـل  بـدء ب تـسمح  الظروف كانت ذاإ ما
 .٢٠٠٩ هيوني/حزيران ٩ املؤرخة الشفوية العامة األمانة مذكرة على اآلن حىت
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 طلـب  قتـضى ي اميـداني  احلـدود  صـيانة  أعمـال  تنفيـذ  يف ريالتـأخ  أن إىل اإلشـارة  وجتـدر   - ٢٢
 هـذه  لتنفيـذ  مناأل توفري أن وإىل ،املشروع إلجناز والكويت لعراقا حكوميت من إضافية أموال
 إىلأيـضا    باملـشروع  املعـين  املتحـدة  ألمـم ا فريـق وسـيحتاج    .تعقيدا أكثر اآلن صبحسي عمالاأل
 تـضع  لكـي  يومـا  ١٢٠ ـالـ  مهلـة  تقتـضي  الـيت  املختـصة  األمـن  قـوات ب تـصال لال كـايف لا وقتال
 .هامنـ  العراقـي  اجلانـب  علـى  احلـدود  صـيانة  فريـق  مـن وأ سـالمة  لـضمان  ترتيبـات  مـن  يلـزم  ما
 األمـم  تعاقـد  عمليـة  السـتئناف  كـايف لا وقـت ال إىل املتحدة األمم ستحتاج ذلك، إىل باإلضافةو

 اميـداني  احلـدود  صـيانة  أعمـال  بـدء  أجـل  مـن  املناسـب  الوقـت  يف هندسـي  مكتـب  مـع  املتحدة
 .مقرر هو ماحسب

ــة  وميكــن  - ٢٣ ــةإمتــام املرحل ــ النهائي  الــشروط بعــض تتحقــق حاملــا احلــدود صــيانة شروعمل
 ذلـك،  أعقـاب  ويف .الـشواخص  بعـض  بـني  الرؤية حتجب اليت املباين بعض إزالة منها بسيطة،ال

 جلنـة  مثـل  ،ةفعالـ  مـشتركة  آليـة  وضـع  على قادرتني والكويت العراق احكومت تكون أن ُيتوقع
 أحـث  أن أود مـرات،  عـدة  األعمـال  تـأخري  وبعـد  .املـستقبل  يف اثنائيـ  حلدودا لصيانة لحدود،ل

 املوجهـة  ٢٠٠٩ هيونيـ /حزيـران  ٩ املؤرخـة  شفويةالـ  لمـذكرة االسـتجابة ل   على العراق حكومة
 يفو نجـاح ب املـشروع  هـذا  إجنـاز  وإن .املـشروع  مـن  النهائيـة  املرحلـة  بـشأن  العامـة  األمانـة  من
 الثنـائي  للتعـاون  الطريـق  هـد ميو الـدولتني،  بني العالقات طبيعة غريعلى ت  بوضوح سيربهن حينه
 .بينهما طبيعيال
  

 أوطـاهنم،  إىل رفـاهتم،  أو الثالثـة  البلـدان  ورعايـا  الكـويتيني  مجيـع  عـودة  أو إعادة  - جيم  
 عليهـا  اسـتوىل  الـيت  احملفوظـات،  ذلـك  يف مبـا  الكويتيـة،  املمتلكـات  مجيـع  وإعادة
 ١٩٩١-١٩٩٠  الفترةيف العراق

 رفيــع منــسق تعــيني )١٩٩٩( ١٢٨٤ القــرار نمــ ١٤ الفقــرة يف األمــن جملــس طلــب  - ٢٤
 إىل رفـاهتم،  أو الثالثـة  البلـدان  ورعايا الكويتيني مجيع عودة أو بإعادة املتعلقة لمسائلل املستوى
 عليهـا  اسـتوىل  الـيت  احملفوظات، ذلك يف مبا الكويتية، املمتلكات مجيع إعادةوكذلك   أوطاهنم،
 حـىت  ٢٠٠٠ عـام  مـن  الفتـرة  يف املنـسق  بـدور  ففورونتـسو  يويل الراحل السفري وقام .العراق
 .٢٠٠٨ أبريــل/نيــسان يف تاراســوف غينــادي الــسفري فــهوخلَ .٢٠٠٧ ديــسمرب/األول كــانون

 سـبعة  إليـه  قُـدم  ،٢٠٠٩ أبريـل /نيـسان  يف األمـن  جملـس  إىل دمقُـ  شـامل  تقريـر  آخـر  إىل باإلضافةو
 الـصلة  ذات الواليـة  إلعمـال  اتيـة ؤامل الظـروف  تددحُـ و .٢٠٠٠ عـام  منـذ  اخطي تقريرا نووعشر

ــوع  ٢٠٠٩ أبريــــل/نيــــسان ٨ املــــؤرخ تقريــــري مــــن ١٨ إىل ١٦ مــــن الفقــــرات يف باملوضــ
)S/2009/190( مــن موجهــة ٢٠٠٨ مــارس/آذار ٢٦ مؤرخــة رســالة يف ورد املــ امتثــاال قــدمامل 

   .العام األمني إىل األمن جملس رئيس
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 احتجـاز  وتكـرارا  مـرارا  آنـذاك  اقالعـر  يف احلكم نظام نفى ،٢٠٠٣ مارس/آذار قبلو  - ٢٥
 النظـام  سـقوط  بعد ولكن .حرب أسرىك لديه ثالثة بلدان رعايا من أي أو كوييت مواطن أي

 صاشـخ أ ٦٠٥ أصل من شخصا ٢٣٦ رفات على التعّرف مت ،٢٠٠٣ عام العراق يف السابق
 لعظميـة ا اهلياكـل  بقايـا  مـن  اآلن حـىت  التعـرف  عمليـات  مجيـع  ومت .مملفـاهت  أغلقتو مفقودين

 الوضــعو ,قريــب وقــت وحــىت ،٢٠٠٤ عــام منــذو .٢٠٠٤ عــام الكويــت إىل أُحــضرت الــيت
 ذلـك،  علـى  وعـالوة  .املقابر من اجلثث واستخراج البحث أعمال دون حيول العراق يف األمين
 بـسبب  تعقيـدا  املفقـودين  الثالثـة  البلـدان  ورعايـا  الكـويتيني  املـواطنني  رفـات  على التعرف ازداد
 وهـي  ،املفقـودين  املـدنيني  العراقيني املواطنني من اآلالف عشرات رفات عن متييزها إىل احلاجة
 مـن  الـرغم  علـى و .اجليين الفحص طريق عن األشخاص على التعرف سبل توافر طلبتت مهمة
 ،والطوابـــع ،القدميـــة العمـــالت مـــن صـــندوقا ٢٤ فيهـــا مبـــا املمتلكـــات، مـــن العديـــد تـــسليم

 يــزال الو الدولــة حمفوظــات علــى ُيعثــر مل ،٢٠٠٩ هيوليــ/متــوز ٥ يف الــسياحية والــشيكات
    .الوقت هذا يف معروف غري امصريه

 /آذار ١٠ مؤرخـة  رسـالة  يف املـستوى  الرفيـع  املنـسق  واليـة  مـن  موقفه العراق عرضو  - ٢٦
 األمـن  جملـس  رئـيس  إىل زيبـاري،  هوشـيار  العـراق،  خارجيـة  وزيـر  مـن  موجهة ٢٠٠٩مارس  

 جهـد  كـل  بـذل  العـراق  أن إىل إليـه،  أشـار  مـا  مجلـة  مـن  ،الـوزير  شـار أو ).S/2009/143 انظر(
 الرفيـع  املنـسق  واليـة  تنتـهي  أن يف يرغـب  العـراق  أن إىلو اإلنسانية املعاناة إهناء سبيل يف ممكن

 العـراق  تعـاون  يف األشـكال  من شكل بأي الوالية هذه إهناء يؤثر لن للرسالة، ووفقا .املستوى
   .الثالثية اللجنة إطار يف الو الثنائي املستوى لىع ال الكويت مع املستمر

 ،الـصباح  الـسامل  الـصباح  حممد ،الكوييت اخلارجية ووزير الوزراء رئيس نائب أعربو  - ٢٧
ــة إيلَّ  رســالته يف ــر/شــباط١٠ املؤرخــةاملوجه ــشار ٢٠٠٩ فرباي ــا وامل ــرة يف إليه ــن ١٩ الفق  م

 بـشأن  عديـدة  سـنوات  منـذ  يـذكر  دمتقـ  أيإحـراز   لعـدم    األسـف  عـن  )S/2009/190( تقريري
 .احلـساسية  بالغـة  واجتماعيـة  إنـسانية  أبعـاد  مـن  القـضايا  هلـذه  مـا  إىل بالنظر خصوصا امللفات،
 قـرارات  مجيـع  تنفيـذ  يف االسـتمرار  علـى  العـراق  املتحـدة  األمـم  شجعتـ  أن يف أمله عن وأعرب
 هتأييـد  الـوزير  دىوأبـ  .الكويـت و العـراق  بـني  باحلالـة  املتعلـق  البنـد  إطـار  يف الصادرة األمن جملس
 . مهمته إلجناح التام الكويت دولةعاون متعهدا بت املستوى الرفيع املنسق جلهود

ــ  - ٢٨ ــرييف  يُتوأوصـ ــؤرخ تقريـ ــسان املـ ــل/نيـ ــد ٢٠٠٩ أبريـ ــرة” بتحديـ ــاء فتـ ــة لبنـ  الثقـ
 تقـدم  حتقيـق  علـى  الطـرفني  تـشجيع  مواصـلة  بغيـة  ٢٠١٠ يونيـه /حزيـران  حـىت  متتد “والتعاون

إشـارة   التقريـر  تـرد يف هـذا    و .بينـهما  العملـي  الصعيد على التعاون أمناط وتعزيز وملموسز  بار
 بنــاء إىل الرامــي العــراق إىل املــساعدة لتقــدمي املتحــدة األمــم بعثــةالــذي وضــعته  شروعاملــ إىل

 املفقــودين، عــن البحــث عمليــة يف تقــدم إحــراز علــى العراقيــة اإلنــسان حقــوق وزارة قــدرات
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 اذهلالـيت تبـ    اجلهـود  يعـزز  الـذي  األمـر  الـسابق،  النظـام  ضـحايا  العـراقيني  مـن  الفاآل فـيهم  مبن
 املفقـودين  الكـويتيني  اسـتعادة  يف أيـضا  مفيـدا  يكون وقد الصدد ذلك يف العراق حكومة حاليا

 أنـشطة  متويـل  متديـد  األمـن  جملـس  قـرر  ،٢٠٠٩ أبريـل /نيـسان  ١٦ ويف  .ثالثـة  بلدان ومواطين
 .أخرى لفترة التمديد إمكانية مع افية،إض أشهر لستة املنسق

  رفــاتاســتعادة عنــها نــتج والــيت ٢٠٠٣ عــام بعــد بــذلت الــيت بــاجلهود وأعتــرف  - ٢٩
 املمكـن  مـن  بـأن  أيـضا  وأعترف .الكويتية املمتلكات بعض وإعادة عليهم والتعرف فردا ٢٣٦
ايـة املطـاف مـن      ال بـد يف هن     هأنـ و املمتلكاتعلى كل   ومجيع املفقودين    رفات على العثورعدم  

 ويف .امليـدان  يف التقـدم  مـن  املزيـد  إحـراز  علـى  العـراق  أشجع أن وأود. البحث عملياتوقف  
 يـة الكويتالوطنيـة    لجنـة ال رئـيس  إىل العـراق  حكومـة  وجهتها اليت بالدعوة أرحب الصدد، هذا
  اعتمادهـا  ناملمكـ  الوسـائل  ملناقشة العراق لزيارة فريقهإىل  و سرىاألو املفقودينبشؤون   املعنية
 رسـالة  يف الـدعوة  ذههبـ  األمن جملس العراق حكومة وأبلغت .لةأاملس هذه نأبش التعاون لتعزيز
يفـضي   أنيف   األمـل  وحيـدوين  .األمـن  جملـس  رئيس إىل موجهة ٢٠٠٩ يوليه/متوز ١٦ مؤرخة

ــك إىل  ــزذل ــاون تعزي ــي التع ــع العمل ــت م ــقحبيــث ت الكوي ــة أهــداف تحق ــسق والي ــع املن  الرفي
 .املستوى

  
  السالح نزع - دال  

 مــن اعـدد  ١٩٩٠ عـام  منــذ األمـن  جملـس  عــن الـصادرة  القـرارات  مــن العديـد يفـرض    - ٣٠
ــى ا  ــات عل ــراقااللتزام ــزع جمــال يف لع ــسالح، ن ــيما وال ال ــا س ــق فيم ــلحة يتعل ــة باألس  النووي

ــة ــة والكيميائيـ ــ والبيولوجيـ ــسيارية صواريخوالـ ــدوا التـ ــداتمب لتقيـ ــة  عاهـ ــددةدوليـ ــة  حمـ متعلقـ
  .السالح عرتب

 املتـصلة يف جمـال نـزع الـسالح         العـراق التزامات  ميكن تصنيف    التقرير، هذا وألغراض  - ٣١
  :التالية الثالث الفئات يف التسيارية صواريخالو والبيولوجية الكيميائية باألسلحة
ــزام   )أ(   ــدعم تقــدميب العــراقالت ــةال إىل ال ــة/املتحــدة ألمــماخلاصــة ل لجن  األمــم جلن
  والتفتيش؛ والتحقق دللرص املتحدة

 األصـناف  تـدمري  املثـال،  سـبيل  على ،منها معينة أهداف تحقيقب العراق التزام  )ب(  
 معينــة دوليــة باتفاقــات والتقيــد ،دويل إشــراف حتــت الــضرر عدميــة وجعلــها وإزالتــها احملظــورة
  السالح؛ رتعمتعلقة ب
 سـبيل  علىمنها،  و ا،لتنفيذه معايري األمن جملس حيدد مل اليت العراقات  التزام  )ج(  

 . أو فرض قيود عليهاالبيولوجي اجملال يف حمددة أنشطة حظر ،املثال
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 حبقـوق  تتـصل  أنـشطة أعـاله    )أ( ٣١ الفقـرة قتـضى   مبلتزامـات العـراق     ا معظـم  غطييو  - ٣٢
وذلـك يف جمـاالت      والتفتيش والتحقق للرصد املتحدة األمم جلنةو املتحدة ألمماخلاصة ل  لجنةال

ــيش دوالرصــ التحقــق ــارير ووبالغــات إلعالنــات العــراق تقــدميوال ســيما  ،والتفت ــةتق  ، خمتلف
 الوصـول  إمكانيـة  وتـوفري  التفتـيش، املوافقـة علـى وجـود أفرقـة         و معينة، بأنشطة لقيامل وطلبات

 تنفيــذ تيــسري بغيــة األنــشطة مــن ذلــك وغــري والــدعم اخلــدماتتقــدمي و ،إىل األمــاكن املطلوبــة
 أهنـى  وقـد  .والتفتيش والتحقق للرصد املتحدة األمم جلنة و املتحدة ممألاخلاصة ل  لجنةال والييت
 جلنـة  ةواليـ  ،٢٠٠٧ يونيـه /حزيـران  ٢٩ املـؤرخ  )٢٠٠٧( ١٧٦٢ قـراره  مبوجب األمن جملس
 .الصلة ذات األمن جملس قرارات مبوجب ةالصادر والتفتيش والتحقق للرصد املتحدة األمم

إن القــرار فــ أعــاله، )ب( ٣١ الفقــرة يف إليهــا راملــشااللتزامــات با يتعلــق فيمــا أمــا  - ٣٣
 الـضرر  عدميـة  وجعلـها وإزالتـها    احملظـورة  األصـناف  تـدمري  العراقيقتضي من    )١٩٩١( ٦٨٧
 الدوليــة الوكالــة والمــن اللجنــتني، لــدى انتــهاء واليتــهما،  أي تقــدم ملو .دويل إشــراف حتــت
 فقــرات يفالــواردة  اإلجــراءات يــعمج فيــذنت أكمــل قــد العــراق بــأن يفيــد تقريــرا الذريــة للطاقــة
 جلنـة  عمليـات  اسـتمرار  بـأن ) ٢٠٠٧ (١٧٦٢يف القرار    قراجمللس أ  أن بيد .الصلة ذات القرار
 يعـد  مل للوكالة التابع النووي للتحقق العراق ومكتب والتفتيش والتحقق للرصد املتحدة األمم

أشـار اجمللـس    و .الصلة ذات تالقرارامبقتضى  بالتزاماته   العراق مدى وفاء  من للتحقق ضروريا
 املوجهــة مــن ٢٠٠٧ يونيــه/حزيــران ٢٨ املؤرخــة املــشتركة الرســالة نفــسه إىل القــراريف أيــضا 

 ،حكوميت الواليات املتحـدة األمريكيـة واململكـة املتحـدة لربيطانيـا العظمـى وأيرلنـدا الـشمالية                 
: بغيـة وضـع اليـد علـى        اختاذها مت قد الالزمة اخلطوات مجيع أن فيها ورد اليت ،بالقرار واملرفقة

 مـداها  ويزيـد  العـراق  حبوزةوالصواريخ التسيارية املعروف أهنا      الشامل الدمار أسلحة مجيع )أ(
ــى ــومترا، ١٥٠ عل ــع )ب( و كيل ــة العناصــر مجي ــرامج يف املعروف ــراق ب  جــراءاملخصــصة إل الع
ــة اومنظوماهتــ إيــصاهلا ومنظومــات األســلحة هبــذه تتعلــق حبــوث  تطويرهــال اهتــا،ومكون الفرعي

، أو بغيـة إزالـة مجيـع األسـلحة          واسـتخدامها  وجتميعهـا  ودعمها وإنتاجها وتصنيعها وتصميمها
أشــار اجمللــس أيــضا يف و .والعناصــر املــذكورة أو جعلــها عدميــة الــضرر أو إتالفهــا أو تــدمريها  

 رئـــيس ىلإ املوجهـــة ٢٠٠٧ بريـــلأ/نيـــسان ٨ املؤرخـــة الرســـالة إىل) ٢٠٠٧ (١٧٦٢ القـــرار
 الـدميقراطي  اجملتمـع  إىل انـضمامه  العـراق  فيهـا  أعلـن  اليت العراق خارجية وزير من األمن لسجم

  .االنتشار لعدم الدويل للنظام دعمه يف العاملي

 العـراق ألـزم    فقد أعاله، )ب( ٣١ الفقرة يف إليها املشار األخرىاللتزامات  وبالنسبة ل   - ٣٤
 اسـتحداث  حظـر  اتفاقية فيها مبا االنتشار، وعدم السالح نزع معاهدات من بعدد التقيدب أيضا
 واتفاقيـة  األسـلحة؛  تلـك  وتـدمري  والـسمية  )البيولوجيـة ( البكتريولوجية األسلحة وتكديس وإنتاج
 األســلحة؛ تلــك وتــدمري الكيميائيــة األســلحة واســتخدام وتكــديس وإنتــاج اســتحداث حظــر



S/2009/385
 

12 09-42000 
 

 القــرارمنــه ألحكــام  واســتجابة .هبــا اخلــاص الــضمانات باتفــاق امللحــق اإلضــايف والربوتوكــول
 نـزع  معاهـدات  جبميـع  التقيـد جمـال    يف احملـرز  التقدم عن تقريرا العراق قدم ،)٢٠٠٧( ١٧٦٢

 املـــؤرخ S/2008/350( هبـــا املتعلقـــة الدوليـــة واالتفاقـــاتالـــسارية  االنتـــشار وعـــدم األســـلحة
 يونيـه /حزيـران  ١٩ يف البيولوجيـة  األسـلحة  اتفاقيـة  إىل العـراق  انضمو ).٢٠٠٨ مايو/أيار ٢٩

وعقــب انــضمام . ١٩٩١ ينــاير/الثــاين كــانون١٣ يف الكيميائيــة األســلحة اتفاقيــة وإىل ١٩٩١
العــراق إىل اتفاقيــة األســلحة الكيميائيــة، جهــزت أمانــة منظمــة حظــر األســلحة الكيميائيــة           

لــى إعالنـات العـراق وحللتـها، وواصـلت العمـل مـع املمـثلني العـراقيني بغيـة تطبيـق املعاهـدة ع           
ــسابعة واخلمــسني الــيت عقــدها اجمللــس التنفيــذي للمنظمــة يف     . النحــو الواجــب  ــدورة ال ويف ال

، أشاد مدير املنظمـة التنفيـذي يف بيانـه بالـسلطات            يوليه/متوز ١٧ إىل   ١٤الهاي يف الفترة من     
قــرارات التزامــات العــراق مبقتــضى و. العراقيــة علــى روح التعــاون الــيت تبــديها يف هــذا الــصدد 

 مثيلـة حيازهتـا    األمن فيما يتعلـق بتطـوير األسـلحة الكيميائيـة والبيولوجيـة أو إنتاجهـا أو               جملس  
 األســــلحة اتفاقيــــة أو الكيميائيــــة األســــلحة اتفاقيــــةي طــــرف يف أل“ العامــــةاللتزامــــات ل”

 يوجـد  ال ،صواريخال جمال يف هأن بيد .احملظورة نشطةاأل نطاقمن حيث    سيما وال البيولوجية،
العــراق اســتخدام الــصواريخ  علــى حيظــر العــاملي الــصعيد علــى ومطبــق األطــراف متعــدد اتفــاق

 .امتالكها أو إنتاجها أوتطويرها  وأ اكيلومتر ١٥٠ على مداها يزيد اليت التسيارية

 األمـن  جملـس حدد   فقد أعاله، )ج( ٣١ الفقرة يف إليها املشارااللتزامات  وفيما خيص     - ٣٥
 لـس اجمل حيـدد  ومل .معينـة  بأنشطةأو متنعه من القيام      العراق على رظحت اليتااللتزامات   من عددا
 لرصـد  احلاليـة  اخلطـة  إطار ويف . املوجودة  لتحققا هبيئات منه التحقق يربط ومل لتنفيذها معايري
وللتحقـق   )١٩٩١( ٦٨٧ القـرار  مـن  )ج( اجلـزء  مـن  الصلة ذات ألجزاءل العراق امتثالمدى  
   :يلي مبا اديدحتالقيام  العراقحيظر على  ،منه

 يقـوم  مـا  عـدا  مـا املواد السمية   و اجملهريةالكائنات   ميدان يف أنشطة بأي  يضطلع أن”  •  
 ؛عالنيـة  األنـشطة  هبـذه  لعطوُيـض  .عـسكرية  هيئة أي لدى يعملون ال مدنيون أفراد به
ــسمح الو ــأي ُيـ ــرامج بـ ــشطة أو بـ ــور أنـ ــالع حمظـ ــا االطـ ــرية أو عليهـ ــة(“ سـ  الوثيقـ

S/22871/Rev.1 ،ب( ٣٨ قرةالف(.( 

 فـورا  تتفـشى  أن املتوقـع  أواحملليـة    األمـراض  غـري  بـأمراض تتعلـق    بأنشطة يضطلع أن”  •  
 .))ج (٣٨، الفقرة S/22871/Rev.1 الوثيقة(“ فيه

 )وحــدة( اخمتــربيــضم  واحــد مرفــق مــن أكثــر األوقــات مــن وقــت أي يف ميتلــك أن”  •  
 مـبني  هـو  كما األقصى احلد   األمراض إىل  الحتواء ات املخصصة املخترب معايري يستويف

الصادر ) Laboratory Biosafety Manual( “املختربات يفاإلحيائية  السالمة دليل” يف
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 الــسالمة مـستوى املعتـربة علـى    املعـايري  مثــل ،١٩٨٣ عـام  العامليـة  الـصحة  منظمـة عـن  
 العـراق  ميتلـك  أن جيـوز  وال. مـستويات  من ايعادهل ما أو ،P4 أو )BL4( ٤ البيولوجية

 يـستويف  )وحـدة ( اخمتـرب  همايـضم كـل منـ       مـرفقني  من أكثر األوقات من وقت أي يف
 P3 أو BL3علــى املــستوى  ةعتــربوامل ، األمــراضالحتــواءاملخصــصة  اتاملختــرب معــايري

 ).)هـ( ٣٨ الفقرة، S/22871/Rev.1 الوثيقة( توياتمس من مايعادهل ما أو

 علـى  لـه  الالحقـة  القـرارات  وال )٢٠٠٧( ١٧٦٢ األمـن  جملـس  قـرار  يعاجل ملكذلك    - ٣٦
 مــن يتطلــب الــذي )١٩٩١( ٧٠٧ القــرار مــن )و( ٣ الفقــرة يف الــوارد احلظــر التحديــد وجــه

 لألغــراض املــشعة النظــائر الســتخدام إال نــوع، أي مــن النوويــة األنــشطة مجيــع وقــف العــراق
 هـذا ألحكـام    تامـا  الامتثـا  ميتثـل  العـراق  أن اجمللـس  يقرر أن إىل الصناعية، أو الزراعية أو الطبية
الدوليـة للطاقـة الذريـة       الوكالـة  وتقـرر  )١٩٩١( ٦٨٧ القـرار  من ١٣ و ١٢ والفقرتني القرار
  .الوكالة مع الضمانات التفاق ماتا امتثاال ميتثل العراق أن

 املـواد دليـل يـشري إىل اسـتخدام         أيعلى  ،  ٢٠٠٨، بالنسبة لعام    الوكالة أمانةتعثر   ملو  - ٣٧
 ،صتخلـ  األساس، هذا وعلى العراق، يف السلمية النووية األنشطةألغراض غري    نةاملعل النووية

 األنـشطة عن إطـار     ٢٠٠٨ عاممل خيرج    املعلنة النووية املواد، إىل أن استخدام     العراق خيص مبا
 الوكالـة حمـافظي    جملس على ٢٠٠٩ لعام بالضمانات املتعلقة االستنتاجات وستعرض .السلمية

 تـشرين  ٩ يف العـراق  حكومـة  ووقعـت  .٢٠١٠ يونيـه /حزيـران  يف عقـده  مـع املز اجتماعـه  قبـل 
 مـع الـذي أبرمتـه      الـشامل  الـضمانات  باتفـاق  املحقـ  اإضـافي  البروتوكـو  ٢٠٠٨ أكتوبر/األول
 العراقـي  الربملـان  علـى  حاليـا  معـروض  الربوتوكول هذا أن املتحدة األمم العراق وأبلغ .الوكالة
 تقـدم  أن للوكالـة  ميكـن  كامـل،  بـشكل  وتنفيـذه  ربوتوكـول ال نفاذ بدء وعقب .عليه للتصديق
 .العراق يف معلنة غري نووية أنشطة أو مواد أي وجود بعدم موثوقا تأكيدا

ــاج واســتخدام        - ٣٨ ــشار وتطــوير وإنت ــع انت ــراق مبن ــزام الع ــي الت ــضمن الدســتور العراق  ويت
ا وتــصنيعها وإنتاجهــا  األســلحة النوويــة والكيميائيــة والبيولوجيــة ومينــع مــا يتــصل بتطويرهــ       

وإنــين أرحــب بــاجلهود الــيت . واســتخدامها مــن معــدات ومــواد وتكنولوجيــا وأنظمــة لالتــصال
يبذهلا العراق لالنـضمام إىل االتفاقيـات الدوليـة وغريهـا مـن الـصكوك املتعلقـة بأسـلحة الـدمار           

هــذه الــشامل واملــواد والتكنولوجيــا ذات الــصلة هبــا، وأشــجع حكومــة العــراق علــى مواصــلة    
االلتزامـات والقيـود   وحيدوين األمل بأن يستعرض جملس األمن، يف ضوء هذه الوقائع،           . العملية

ال تزال مفروضة على العراق يف جمـال نـزع الـسالح مبوجـب قـرارات اجمللـس ذات الـصلة                     اليت  
  . وأن يساعد العراق على إغالق هذا الفصل العسري من تارخيه

 مــن القــرار ٢١لتقليديــة، قــرر جملــس األمــن يف الفقــرة  وفيمــا يتعلــق حبظــر األســلحة ا   - ٣٩
أالّ يسري احلظر املتعلق ببيع األسلحة واألعتـدة املتـصلة هبـا أو توريـدها إىل                ) ٢٠٠٤ (١٥٤٦
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. العراق مبوجب القرارات السابقة على األسلحة أو األعتدة املتصلة هبا الالزمة حلكومة العـراق             
يد مجيع الدول بأحكـام هـذه القـرارات تقيـدا صـارما،             ومضى اجمللس يف التشديد على أمهية تق      

وال توجد آلية تابعة جمللس األمن تغطـي    . وأشار إىل أمهية الدول اجملاورة للعراق يف هذا الصدد        
بقية أشكال احلظر املفروض على توريد األسـلحة إىل العـراق بغيـة اإلشـراف علـى تنفيـذ هـذه                     

كومـة العـراق بالعمـل علـى اعتمـاد اإلجـراءات            ومـع ذلـك، طالـب اجمللـس ح        . التدابري اخلاصـة  
  . العراق ويلزم توفري هذه اإلجراءات من أجل مواصلة توطيد األمن يف. املناسبة لتنفيذها

  
  صندوق تنمية العراق واجمللس الدويل للمشورة واملراقبة يف العراق  -هاء   

صــادرات  لكــي تــودع فيــه مجيــع عائــدات ٢٠٠٣أنــشئ صــندوق تنميــة العــراق عــام   - ٤٠
والغاز الطبيعي مـن العـراق، واألصـول املاليـة العراقيـة كانـت ّجممـدة          . النفط واملنتجات النفطية  

سابقا واحملولة من مجيع الدول األعضاء فضال عن األرصـدة املنقولـة مـن برنـامج الـنفط مقابـل                     
طبيعـي   أن الـنفط واملنتجـات النفطيـة والغـاز ال    ٢٠٠٣وقرر جملس األمـن أيـضا يف عـام      . الغذاء

من العراق، فضال عن عائدات مبيعات هذه املنتجات وسائر األرصـدة الـسالفة الـذكر املنقولـة          
إىل صندوق تنمية العـراق، سـتتمتع باحلـصانة مـن الـدعاوى القانونيـة املرفوعـة بـشأهنا باسـتثناء              

ن ، أشـار جملـس األمـ      ٢٠٠٤ويف عـام    . اخلصوم املتعلقة مبطالبات التعويض عن األضـرار البيئيـة        
كذلك وبالتحديد إىل أن االمتيازات واحلـصانات ال تـسري علـى أي حكـم هنـائي ناشـئ عـن                     

  .٢٠٠٤يونيه / حزيران٣٠التزام تعاقدي دخل فيه العراق بعد 
ــضا يف عــام    - ٤١ ــة يف العــراق وكُلــف    ٢٠٠٣وأُنــشئ أي ــدويل للمــشورة واملراقب  اجمللــس ال

ــة حــسابات،     ــستقل ودويل وإجــراء مراجع ــوفري إشــراف م ــي حــسابات    بت ــق مراجع ــن طري  ع
ــوارد         ــة اســتخدام م ــي ولكيفي ــنفط العراق ــدات صــادرات ال ــة بعائ ــات املتعلق ــستقلني، للعملي م

ويتألف هذا اجمللس من ممـثلني عـن األمـني العـام لألمـم املتحـدة واملـدير                  . صندوق تنمية العراق  
تـصادي واالجتمـاعي    اإلداري لصندوق النقد الدويل واملدير العام للصندوق العـريب لإلمنـاء االق           

  . ورئيس البنك الدويل
ــراق        - ٤٢ ــة يف العـــ ــشورة واملراقبـــ ــدويل للمـــ ــس الـــ ــة اجمللـــ ــد واليـــ ــذلكومت متديـــ  وكـــ

واحلصانات ذات الصلة بالنفط واملنتجـات النفطيـة والعائـدات املودعـة يف صـندوق                االمتيازات
ــراق حــــىت   ــة العــ ــانون األول٣١تنميــ ــسمرب / كــ ــن   ٢٠٠٩ديــ ــرار جملــــس األمــ  مبوجــــب قــ

٢٠٠٨( ١٨٥٩ .(  
 احـتفظ   ٢٠٠٨ديـسمرب   / كـانون األول   ٣١ومنذ إنشاء صندوق تنميـة العـراق وحـىت            - ٤٣

 املنقولـة   واألرصـدة )  بليون دوالر  ١٦٥,١(الصندوق بعائدات صادرات النفط واملنتجات النفطية       
وغريهـا مـن األمـوال العراقيـة اجملمـدة          )  باليـني دوالر   ١٠,٤(من برنـامج الـنفط مقابـل الغـذاء          
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 اجتماعـا ومـن املقـرر أن يعقـد     ٢٤وُعقد اجمللس املـذكور، منـذ إنـشائه،    ).  بليون دوالر ١,٥(
وميكـن االطـالع علـى مـداوالت        . ٢٠٠٩يوليـه   / متوز ٢٣ و   ٢٢اجتماعه املقبل يف فيينا يومي      

  . www.iamb.info: هذا اجمللس وقراراته وتقاريره ذات الصلة على موقع اإلنترنت التايل
، حيتل ممثل عن حكومة العـراق مقعـدا يف اجمللـس املـذكور ويـشارك            ٢٠٠٤م  ومنذ عا   - ٤٤

، كتــب رئــيس اجمللــس الــدويل ٢٠٠٦يونيــه /ويف حزيــران. يف مجيــع اجتماعــات جملــس إدارتــه
رســالة إىل حكومــة العــراق بــشأن تــشكيل هيئــة رقابــة عراقيــة، لالضــطالع مبــسؤوليات هــذا     

ــوبر أ/ويف تــشرين األول. اجمللــس، عنــد االقتــضاء  ، أبلغــت حكومــة العــراق اجمللــس  ٢٠٠٦كت
الدويل بقرار جملـس الـوزراء العراقـي إنـشاء جلنـة اخلـرباء املـاليني الـيت سيترأسـها رئـيس اجمللـس                        

، كتـب اجمللـس الـدويل رسـالة         ٢٠٠٩أبريل  /ويف نيسان . األعلى ملراجعي احلسابات يف العراق    
 اخلــرباء املــاليني مــستعدة لالضــطالع أن جلنــةبــإىل حكومــة العــراق إلعــادة التأكيــد علــى رأيــه  

  . مبسؤوليات الرقابة واإلشراف بكفاءة واستقاللية على صندوق تنمية العراق
، قــام املراقــب املــايل لألمــم    )٢٠٠٨ (١٨٥٩ووفقــا للمتطلبــات الــواردة يف القــرار      - ٤٥

إحاطــة إىل املتحــدة، بوصــفه ممثلــي لــدى اجمللــس الــدويل للمــشورة واملراقبــة يف العــراق، بتقــدمي 
ومـن  .  بشأن أنشطته وأنشطة صـندوق تنميـة العـراق         ٢٠٠٩أبريل  / نيسان ١٦جملس األمن يف    

، أن يـــصدر تقريـــر إىل جملـــس األمـــن بـــشأن ٢٠٠٩أغـــسطس /املقـــرر مبـــدئيا، يف أوائـــل آب
نفسه، وال سيما بشأن التقدم احملـرز يف تعزيـز الرقابـة املاليـة واإلداريـة علـى صـندوق                املوضوع
  . راقتنمية الع

وأشار اجمللس الدويل للمشورة واملراقبة يف العراق، يف آخـر اجتمـاع عقـده يف عمـان،                 - ٤٦
، إىل التقدم احملـرز، لكنـه أعـاد التأكيـد أيـضا علـى               ٢٠٠٩أبريل  / نيسان ٣ و   ٢األردن، يومي   

. ضرورة بذل املزيد من اجلهود لتنفيذ التوصيات الـسابقة بغيـة تعزيـز نظـام الـضوابط الداخليـة                  
ويشمل ذلك، على وجـه اخلـصوص، التنفيـذ الـشامل لنظـام رقابـة يعمـل بكامـل طاقتـه ملراقبـة                
مبيعــات صــادرات الــنفط وإنتاجــه وتوزيعــه وقياســها، ونظــام إدارة ماليــة ســليم وتــدابري فعالــة  

  . ملكافحة الفساد ومنعه
 جلنــة  وأنــا مــدرك لــرأي اجمللــس الــدويل للمــشورة واملراقبــة يف العــراق القائــل بــأن           - ٤٧

ــة واإلشــراف بكفــاءة واســتقاللية      اخلــرباء ــة مــستعدة للتكفــل مبــسؤوليات الرقاب املــاليني العراقي
ــى ــراق   علـ ــة العـ ــندوق تنميـ ــسألة،     . صـ ــذه املـ ــشة هـ ــستعد ملناقـ ــن يـ ــس األمـ ــث أن جملـ   وحيـ

مبا يف ذلك والية صندوق تنمية العراق واجمللس الدويل للمـشورة واملراقبـة يف العـراق، يف هنايـة              
ــام  ــن٢٠٠٩ع ــم املتحــدة          ، م ــصندوق األم ــالغ ل ــدفع مب ــة ل ــر يف وضــع آلي ــة النظ ــم كفال امله

  . استدعت احلاجة ذلك يف ذلك الوقت ما للتعويضات، إذا
  



S/2009/385
 

16 09-42000 
 

  األعمال املتبقية لربنامج النفط مقابل الغذاء   -واو   
للــدول، بغــض النظــر عــن  ) ١٩٩٥ (٩٨٦ مــن قــراره ١أذن اجمللــس مبوجــب الفقــرة   - ٤٨

ذات الصلة، بأن تسمح باسـترياد الـنفط ومنتجاتـه مـن العـراق،              ) ١٩٩٠ (٦٦١ أحكام القرار 
على أن تودع عائدات مشتريات الـنفط العراقـي ومنتجاتـه مباشـرة يف حـساب ضـمان يفتحـه                    

، وذلك مـن أجـل تلبيـة االحتياجـات اإلنـسانية للـشعب العراقـي                )حساب العراق (األمني العام   
وأصـبح هـذا الترتيـب معروفـا فيمـا بعـد            . ألمن ذات الـصلة   إىل أن ينفذ العراق قرارات جملس ا      

  . “برنامج النفط مقابل الغذاء”باسم 
ــة يف حــساب         - ٤٩ ــالغ املودع ــستخدم املب ــامج أن ي ــام يف إطــار الربن ــب إىل األمــني الع وطُل

أن تــتم كــل عمليــة  ) أ: (العــراق مــن أجــل متويــل عقــود شــراء املــستلزمات اإلنــسانية شــريطة   
أن تـضمن حكومـة العـراق توزيـع تلـك           ) ب(اء علـى طلـب حكومـة عـراق،          تصدير للسلع بنـ   

أن يتلقى األمني العام تأكيـدا موثقـا علـى وصـول الـسلع املـصدرة                ) ج(السلع على حنو عادل،     
  . املعنية إىل العراق

 من مذكرة التفـاهم املربمـة بـني األمانـة العامـة لألمـم               ٢٥وبناء على ذلك، نص اجلزء        - ٥٠
والـــيت وقعـــت ) ١٩٩٥ (٩٨٦ة العـــراق بـــشأن تنفيـــذ قـــرار جملـــس األمـــن املتحـــدة وحكومـــ

، علــى أن يــتم التأكــد مــن وصــول الــسلع الــيت يــتم شــراؤها يف إطــار الربنــامج إىل ١٩٩٦ عــام
العراق عن طريق مفتشني مستقلني يعينهم األمني العام، وأال تـسدد أي مـدفوعات إال بعـد أن                  

. م بوثـائق تؤكـد أن الـسلع املـصدرة وصـلت إىل العـراق              يوايف املفتشون املـستقلون األمـني العـا       
 من اإلجراءات اليت تعتمدها جلنة جملـس األمـن املنـشأة عمـال     ٣٧ و ٣٦وينص كذلك اجلزآن    

بشأن احلالة بـني العـراق والكويـت لالضـطالع مبـسؤولياهتا املنـصوص              ) ١٩٩٠ (٦٦١بالقرار  
قــوم املــصرف الــذي يوجــد فيــه   ، علــى أن ي)١٩٩٥ (٩٨٦ مــن القــرار ١٢عليهــا يف الفقــرة 
ــة     (BNP Paribas)حــساب العــراق  ــالغ املالي ، بعــد التأكــد مــن وصــول الــسلع، بعــدم دفــع املب

ــة       ــوفري الوثيق ــة أشــياء أخــرى، ت املنــصوص عليهــا يف خطــاب االعتمــاد، إال إذا مت، ضــمن مجل
  .النموذجية اليت تثبت وصول السلع

إىل األمـني العـام إهنـاء وتـسليم األنـشطة           ) ٢٠٠٣ (١٤٨٣وطلب جملس األمـن يف قـراره          - ٥١
تــشرين  ٢١ التنفيذيــة للربنــامج فــضال عــن الوثــائق ذات الــصلة إىل ســلطة التحــالف املؤقتــة حبلــول

ــاين ــوفمرب /الثـ ــرار     . ٢٠٠٣نـ ــن القـ ــس األمـ ــاذ جملـ ــد اختـ ــك، وبعـ ــع ذلـ   ،)٢٠٠٣ (١٤٨٣مـ
ــرب أن  ــها حنــو  ٣ ٠٠٩اعُت ية إلعــادة إعمــار  باليــني دوالر، عقــود ضــرور ٨ عقــود، تبلــغ قيمت
لـذا،  . “منحـت األولويـة   ”أو لتلبية االحتياجات اإلنسانية للشعب العراقي، وبالتـايل         /العراق و 

مبهمـة إدارة خطابـات     . ٢٠٠٣نـوفمرب   / تـشرين الثـاين    ٢٢احتفظت األمم املتحدة، اعتبارا من      
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ـــ   ــالعقود الـ ــة بـ ــاد املرتبطـ ــالف امل  ٣ ٠٠٩االعتمـ ــلطة التحـ ــا، وتولـــت سـ ــذكورة آنفـ ــة  املـ ؤقتـ
 ٢٠٠٣نـوفمرب   / تشرين الثـاين   ٢٢عملية إصدار وثائق تأكيد وصول السلع يف الفترة من           إدارة
ــران٣٠إىل  ــه / حزيـ ــوز١ويف . ٢٠٠٤يونيـ ــه / متـ ــن  ٢٠٠٤يوليـ ــرار جملـــس األمـ ــال بقـ   ، وعمـ

، انتقلت مسؤولية إدارة عملية إصدار الوثائق املـذكورة إىل حكومـة العـراق              )٢٠٠٤ (١٥٤٦
  .  إىل حكومة العراق٢٠٠٤أكتوبر / تشرين األول٨ت يف املؤقتة، مث انتقل

وكما ورد يف التقارير املتعاقبة عـن حالـة الربنـامج الـيت قـدمها األمـني العـام إىل جملـس                   - ٥٢
األمن، اتسم التقدم احملرز يف تقدمي الوثائق اآلنفة الـذكر بعـد انتقـال مـسؤوليات إصـدارها إىل                   

 من تسديد ما عليـه مـن   BNP Paribas، مل يتمكن مصرف وبناء عليه. حكومة العراق، بالبطء
وقــد حــث األمــني العــام . مــدفوعات جلميــع املــوردين الــذين أعلنــوا أهنــم وردوا ســلعا للعــراق 

وجملس األمن السلطات املسؤولة يف حكومة العراق مـرارا وتكـرارا علـى إصـدار تلـك الوثـائق         
ويف حماولـة  . ملـدفوعات للمـوردين  على جناح السرعة، حسب االقتـضاء، كـي يتـسىن تـسديد ا          

لتخفــيض عــدد خطابــات االعتمــاد الــيت مل ُيبــت فيهــا بعــد، شــرعت األمانــة العامــة يف إجــراء    
ــات   ــة للملفـ ــة وافيـ ــة     . دراسـ ــاليت املؤرخـ ــت يف رسـ ــك، اقترحـ ــى ذلـ ــالوة علـ ــانون ٧وعـ  كـ

ــسمرب /األول ــيس جملــس األمــن   ٢٠٠٧دي ــة إىل رئ ــق عامــل  (S/2007/725) املوجه ــشاء فري ، إن
وقـد ُعقـد آخـر      . تألف من ممثلني عن األمانة العامة وحكومة العراق والبنك املركزي العراقـي           ي

، كما ورد يف املذكرة املرفقـة برسـاليت املوجهـة           ٢٠٠٨يونيه  /اجتماع لفريق العمل يف حزيران    
  . (S/2008/492) ٢٠٠٨يوليه / متوز٢٥إىل رئيس جملس األمن واملؤرخة 

اخنفض عدد خطابات االعتماد اليت مل ُيبت فيهـا بعـد، ليبلـغ يف        ونتيجة لتلك اجلهود،      - ٥٣
ــران٣٠ ــه / حزي ــغ    ٨١، ٢٠٠٩يوني ــة تبل ــة إمجالي ــا بقيم ــون دوالر٣١٢ خطاب وأرحــب .  ملي

بالتقــدم احملــرز يف ختفــيض عــدد خطابــات االعتمــاد الــيت ال تــزال تتوقــف عليهــا وثــائق تأكيــد   
 مل تــتم تــسويتها ماليــا بعــد إىل    أمــا وقــد وصــلت خطابــات االعتمــاد الــيت     . وصــول الــسلع 

خطابا فقـط، فـإنين أحـث الـسلطات املـسؤولة يف حكومـة العـراق علـى مـضاعفة اجلهـود                       ٨١
. وإصدار تلك الوثـائق بـسرعة، حـسب االقتـضاء، لكـي يتـسىن تـسديد املـدفوعات للمـوردين                   

ظم وسـريع ونقـل     وأتطلع يف هذا الصدد إىل إهناء األنشطة املتبقية يف إطار الربنامج على حنو من             
  . األموال املتبقية من حساب العراق إىل صندوق تنمية العراق

 املـستخدمة   ، تقرر حتويل مجيـع األمـوال غـري        )٢٠٠٣ (١٤٨٣وعمال بقرار جملس األمن       - ٥٤
وقد حولت األمم املتحدة حـىت اآلن مـا جمموعـه           . يف حساب العراق إىل صندوق تنمية العراق      

ــني دوالر إىل الـــ ١٠,٤٢ ــذكور باليـ ــران٣٠ويف . صندوق املـ ــه / حزيـ ــان يف ، ٢٠٠٩يونيـ كـ
 مودعـة   ماليـني يـورو    ٥١٠ مليـون دوالر و      ١٩٧( مليون دوالر    ٩١٥حساب العراق مبلغ قدره     
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 دوالر  ١,٤٠٦٤بـسعر صـرف يـساوي       ( مليون دوالر    ٧١٨يف حساب فرعي باليورو قيمتها      
الر، يـودع حاليـا مـا يقـرب          مليـون دو   ٩١٥ومن أصل املبلغ اإلمجايل الذي يـساوي        ). لليورو

 مليون دوالر يف اجلزء املتعلق بالضمان النقـدي مـن احلـساب يف صـورة أمـوال حـرة                    ٣١٢من  
املبلغ املتبقي وقيمتـه     لتغطية املبالغ اليت يطلب املوردون دفعها هلم لقاء السلع اليت أرسلوها، أما           

ان يف صورة أمـوال غـري حـرة       ماليني دوالر فهو مودع حاليا يف اجلزء غري املتعلق بالضم          ٦٠٣
  : تتعلق مبا يلي

 مليون دوالر كاحتياطي لتغطية أي مبالغ غري متوقعة ُيطلـب دفعهـا إىل              ١٨٧  )أ(  
 ١٦أن يتم البت بصورة هنائية يف مجيع املسائل غري احملسومة املتـصلة بالربنـامج، عمـال بـالفقرة               

 إىل رئـيس جملـس األمـن ومؤرخـة        من املذكرة املرفقـة برسـالة سـابقة موجهـة مـن األمـني العـام               
  ؛ (S/2006/510) ٢٠٠٦يوليه /متوز ١٠

ــغ   )ب(   ــراق كــضمان      ٢٢٥مبل ــا أصــال يف حــساب الع ــون دوالر كــان مودع  ملي
لتغطية خطابـات االعتمـاد الـيت انتـهى أجلـها ومل ُتنقـل إىل صـندوق تنميـة العـراق، ريثمـا تـتم                         

 الــسلع الــيت أرســلتها يف احلــاالت الــيت  تــسوية مطالبــات املــوردين بــدفع مبــالغ ماليــة هلــم لقــاء  
ُتــصدر فيهــا حكومــة العــراق عمــال باملــذكرات املرفقــة برســائلي املوجهــة إىل رئــيس جملــس    مل

 ٢٠٠٧ديـــسمرب / كـــانون األول٧ و (S/2007/476) ٢٠٠٧يوليـــه / متـــوز٢٥األمـــن املؤرخـــة 
(S/2007/725) ٢٠٠٨يناير / كانون الثاين٢٣ و (S/2008/41)؛  

 مليون دوالر يتعلق خبطابات االعتماد اليت أُلغيت مؤخرا والفوائـد          ١٤٦مبلغ    )ج(  
احملققة مـن اسـتثمار األمـوال واملكاسـب الـيت مل تتحقـق مـن تقلـب سـعر اليـورو مقابـل دوالر                         

  . الواليات املتحدة واخلسائر النامجة عن تقلب هذا السعر
 رئـيس جملـس األمـن واملؤرخـة        من املذكرة املرفقة برساليت املوجهة إىل      ١٨ويف الفقرة     - ٥٥
، وردت إشــارة إىل بعــض البــدائل املطروحــة بغــرض     (S/2008/492) ٢٠٠٨يوليــه / متــوز٢٥

تــسوية مجيــع املــسائل املعلقــة يف إطــار الربنــامج، والــيت درســها الفريــق العامــل يف اجتماعــات     
نـها إنـشاء   وقد نظر الفريق العامـل يف مجلـة أمـور م   . ٢٠٠٨يونيه /ُعقدت يف عمان يف حزيران  

ــة لفــض املنازعــات   كمــا وردت يف رســاليت املوجهــة إىل رئــيس جملــس األمــن، واملؤرخــة    (آلي
  . ، أو نسخة مبسطة منها)(S/2007/725) ٢٠٠٧ديسمرب /كانون األول ٧
ونظرا للتقدم الذي حتدثت عنه يف تقريري السابق عن حالة الربنامج املقدم إىل رئـيس                 - ٥٦

، مبـا يف ذلـك االخنفـاض امللحـوظ يف           (S/2009/230) ٢٠٠٩مـايو   /ر أيا ١جملس األمن واملؤرخ    
 أعـاله، مل تعـد بعـض    ٥٣عدد خطابات االعتماد اليت مل ُيبت فيها بعد واملشار إليها يف الفقرة    

بيد أن جملس األمـن قـد يـود النظـر يف            . البدائل اليت حبثها الفريق العامل يف ذلك الوقت مناسبة        
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ع األعمـال املتبقيـة يف إطـار الربنـامج علـى حنـو مـنظم وسـريع يف         احتمـاالت أخـرى إلهنـاء مجيـ    
وبغض النظـر عـن التوقيـت والطريقـة اللـذين سـيختارمها جملـس األمـن إلهنـاء                   . الوقت املناسب 

مجيع املسائل العالقة يف إطار الربنامج، من املهم بصفة خاصة أن يتنـاول جملـس األمـن ضـرورة                   
 عـن مجيـع األنـشطة الـيت قامـت هبـا املنظمـة وممثلوهـا                 أن تقدم حكومـة العـراق تعويـضا شـامال         

ووكالؤها، املرتبطون بالربنامج منـذ قيامـه، عـن األمـوال الـيت مت حتويلـها أو سـيتم حتويلـها إىل                      
انظر يف هذا الصدد رسالة األمني العام املوجهة إىل رئيس جملـس األمـن              (صندوق تنمية العراق    

 ورســاليت املوجهــة إىل رئــيس جملــس األمــن     (S/2006/510) ٢٠٠٦يوليــه / متــوز١٠املؤرخــة 
وإهناء األعمال املتبقية يف إطار الربنـامج يعتمـد         . (S/2008/492) ٢٠٠٨يوليه  / متوز ٢٥املؤرخة  

على توفر األموال الكافية لـدى املنظمـة لـدفع التكـاليف والنفقـات الـيت اسـتتبعتها أو ميكـن أن               
 يف ذلك التكاليف والنفقـات املرتبطـة بإهنـاء الربنـامج            تستتبعها يف املستقبل أنشطة الربنامج، مبا     

ــق           ــا يتعل ــضاء فيم ــدول األع ــع ال ــم املتحــدة م ــاون األم ــن تع ــئة ع ــات الناش ــاليف والنفق والتك
  . بالتحقيقات واإلجراءات املتعلقة بالربنامج

  
  )٢٠٠٣ (١٥١٨جلنة جملس األمن املنشأة عمال بالقرار   -زاي   

ــن      - ٥٧ ــس األم ــة جمل ــشئت جلن ــالقرار  أن ــاين ٢٤يف ) ٢٠٠٣ (١٥١٨عمــال ب ــشرين الث  / ت
 مـن   ٢٣ و   ١٩ ملواصـلة حتديـد األفـراد والكيانـات الـيت ينبغـي، وفقـا للفقـرتني                  ٢٠٠٣نوفمرب  
، جتميــد أمــواهلم أو غريهــا مــن األصــول املاليــة أو املــوارد االقتــصادية  )٢٠٠٣ (١٤٨٣القــرار 

، ينطبـق  )٢٠٠٣ (١٤٨٣ مـن القـرار   ٢٣ووفقـا للفقـرة     . وحتويلها إىل صـندوق تنميـة العـراق       
التجميد والتحويل على األموال أو األصول املالية األخرى أو املوارد االقتـصادية احملولـة ألفـراد        
أو كيانات مرتبطة بالنظـام العراقـي الـسابق أي األمـوال أو األصـول املاليـة األخـرى أو املـوارد                   

ام حسني أو مسؤولون كبـار غـريه يف         االقتصادية اليت أخرجت من العراق أو حصل عليها صد        
النظام العراقي الـسابق وأفـراد أسـرهم األقربـون مبـا يف ذلـك الكيانـات الـيت ميتلكهـا أو يـسيطر            
عليها بصورة مباشـرة أو غـري مباشـرة هـؤالء األشـخاص أو أشـخاص يتـصرفون بالنيابـة عنـهم                

املـوارد االقتـصادية اململوكـة    بتوجيه منهم؛ فضال عن األموال أو األصول املالية األخـرى أو        أو
حلكومة العراق السابقة أو اهليئات احلكومية أو املؤسـسات أو الوكـاالت التابعـة هلـا املوجـودة                  

  . خارج العراق
، فهي تواصـل النظـر مـن        ٢٠٠٥ديسمرب  /ورغم أن اللجنة مل جتتمع منذ كانون األول         - ٥٨

ُتعـرض عليهـا، مبـا يف ذلـك، الطلبـات           خالل إجراء عدم االعتراض يف املسائل ذات الصلة اليت          
ــل          ــشمولة بنق ــيت وضــعتها باجلهــات امل ــة ال ــن القائم ــة بإضــافة أمســاء أو حــذف أمســاء م املتعلق

 رسـائل مـن العـراق ودول أخـرى تتـضمن طلبـات              ٢٠٠٧وقد تلقت اللجنة يف عام      . األصول
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ويف . نــةبإضــافة أمســاء مخــسة أشــخاص ورفــع أمســاء ثالثــة أشــخاص مــا زالــت تنظــر فيهــا اللج 
، نظرت اللجنة يف رسائل وردت من جهة التنسيق املعنية برفع األمساء مـن القائمـة            ٢٠٠٨ عام

ــالقرار   ــة بــشأن طلبــات رفــع أمســاء مــن    ) ٢٠٠٦ (١٧٣٠واملنــشأة عمــالً ب ومــن الــدول املعني
وانتهت مداوالت اللجنـة إىل إبقـاء اسـم كـل           . القوائم مقدمة من أحد األفراد وأحد الكيانات      

وتواصـل اللجنـة تلقـي رسـائل مـن دول بـشأن تنفيـذ               . ين الفـرد والكيـان علـى القـوائم        من هـذ  
  . التدابري املذكورة أعاله

 تـضمنت قائمـة اللجنـة بأمسـاء األفـراد، الـذين مت حتديـدهم                ٢٠٠٩مـايو   / أيار ٢٦ويف    - ٥٩
  .  أمساء٢٠٨ امسا وتضمنت قائمة أمساء الكيانات ٨٩عمال بالقرارات ذات الصلة، 

  
  الواليات األخرى ذات الصلة  -ء حا  

مـسألة املـواطنني العـراقيني ومـا هلـم مـن            ) ١٩٩٤ (٨٩٩تناول جملس األمن يف القـرار         - ٦٠
. ممتلكات بقيت على األراضي الكويتية يف أعقاب تعليم احلدود الدولية بني العـراق والكويـت              

 سـُتقّدم عمـال بالترتيبـات    وقرر اجمللـس يف هـذا القـرار أنـه جيـوز حتويـل التعويـضات املاليـة الـيت                   
 إىل املــواطنني (S/1994/240) ١٩٩٤فربايــر / شــباط٢٢املبينــة يف رســالة األمــني العــام املؤرخــة  

 ووفقـا للترتيـب الـذي مت      ). ١٩٩٠ (٦٦١املعنيني يف العراق، بغـض النظـر عـن أحكـام القـرار              
 هـذه  مت األخـرية بـدفع   بني األمم املتحدة والكويت، قا١٩٩٣سبتمرب / أيلول ٢٢التوصل إليه يف    

ومبـا أنـه مل يتيـسر إهنـاء ترتيبـات      . املبالغ بالكامل حلساب صندوق استئماين أنشئ لغرض التعويض    
  . الدفع يف ظل النظام العراقي السابق، ظلت التعويضات املالية يف الصندوق االستئماين

امـة بـأن جملـس      ، أبلغت البعثـة الدائمـة للعـراق األمانـة الع          ٢٠٠٨مارس  / آذار ٢٨ويف    - ٦١
الــوزراء العراقــي قــرر تكــوين فريــق مــن الــوزارات املعنيــة يرأســه ممثــل جمللــس الــوزراء لتوزيــع     

ــيني    ــراقيني املعن ــزارعني الع ــى امل ــضات عل ــذكرتني    . التعوي ــراق يف م ــة الدائمــة للع وطلبــت البعث
 إيــــداع املبلــــغ اإلمجــــايل ٢٠٠٨مــــارس / آذار٢٦فربايــــر و / شــــباط٤شــــفويتني مــــؤرختني 

يضات والفائدة املتأتية منه يف حساب صندوق تنمية العراق بالبنـك االحتيـاطي الفيـدرايل               للتعو
وجتري إدارة الشؤون الـسياسية حاليـا مـشاورات مـع مكتـب املستـشار القـانوين بـشأن                   . بنيويورك

.  بـذلك اإلجراء السليم الذي ينبغي اختاذه يف هذا الصدد، وسوف تبلغ حكوميت العراق والكويت 
وآمل، يف ضوء ذلك، أن تتم تـسوية        . لتماس موافقة جملس األمن على الترتيب املقترح      سيتم ا و

  . هذه املسألة يف القريب العاجل
ــرار      - ٦٢ ــن يف الق ــس األم ــرر جمل ــدمي     ) ٢٠٠٣ (١٥٠٠وق ــم املتحــدة لتق ــة األم ــشاء بعث إن

قــيح واليــة وجــرى تن) . ٢٠٠٣ (١٤٨٣املــساعدة إىل العــراق لتنفيــذ الواليــة املبينــة يف القــرار 
؛ )٢٠٠٧ (١٧٧٠و ) ٢٠٠٤ (١٥٤٦و ) ٢٠٠٣ (١٥١١هــذه البعثــة بعــد ذلــك يف القــرارات  
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وطلب اجمللس يف القرارين األخريين من األمم املتحدة تنفيذ واليتها يف العراق بالتشاور الوثيـق           
 / آب٦الواليـــة احلاليـــة للبعثـــة حـــىت ) ٢٠٠٨ (١٨٣٠ومـــدد القـــرار . مـــع حكومـــة العـــراق

، أعــرب ٢٠٠٩يونيــه / حزيــران١٩ويف جلــسة جملــس األمــن املعقــودة يف  . ٢٠٠٩أغــسطس 
  .أعضاء جملس األمن والعراق عن تقديرهم للدور املستمر الذي تقوم به البعثة

أن تتخـــذ مجيـــع الـــدول األعـــضاء  ) ٢٠٠٣ (١٤٨٣وقـــرر جملـــس األمـــن يف القـــرار    - ٦٣
ــسالم إىل املؤســسات الع    ــسري أن تعــود ب ــة   اخلطــوات املناســبة لتي ــة تلــك املمتلكــات الثقافي راقي

العراقية واألشياء األخرى ذات األمهية األثرية والتارخيية والثقافية وذات األمهية العلميـة النـادرة              
وذات األمهية الدينيـة الـيت أُخـذت بـصورة غـري قانونيـة مـن املتحـف الـوطين العراقـي واملكتـب                        

يف ذلـك عـن طريـق     ، مبـا )١٩٩١ (٦٦١الوطين ومـواطن أخـرى يف العـراق منـذ اختـاذ القـرار              
فرض حظر على االجتار هبذه األشياء أو نقلها، وكذلك األشـياء الـيت مـن املعقـول االشـتباه يف                     

طلب اجمللس أيـضا مـن منظمـة األمـم املتحـدة للتربيـة والعلـم                و. أهنا أُخذت بطريقة غري قانونية    
واملنظمـــات الدوليـــة ) نتربـــولاإل(واملنظمـــة الدوليـــة للـــشرطة اجلنائيـــة  ) اليونـــسكو(والثقافـــة 

  .األخرى، حسب االقتضاء، املساعدة يف تنفيذ الفقرة أعاله
  

  مالحظات  -ثالثا   
يعرض هـذا التقريـر الوقـائع املتـصلة بنظـر اجمللـس والقـرارات املالئمـة حـسب مـا ورد                        - ٦٤

ات إالّ أنـين أود أن أقـدم بعـض املالحظـ          ). ٢٠٠٨ (١٨٥٩ من القـرار     ٥الطلب هبا يف الفقرة     
  .بشأن القضايا املطروحة

 والــشعبان العراقــي والكــوييت ١٩٩٠نظــام صــدام حــسني الكويــت يف عــام غــزو منــذ   - ٦٥
يعانيان من آثار حربني كـبريتني ومـن أوضـاع إنـسانية وسياسـية واقتـصادية واجتماعيـة وبيئيـة                    

. يف املنطقـة فبعد حنو عقدين من الزمن، ال تزال آثار هـذه احلـوادث باقيـة يف العـراق و           . خطرية
فـالعراق اليـوم    . وبالرغم من إحراز تقـدم كـبري، مل تعـد احلالـة إىل طبيعتـها بـشكل كامـل بعـد                    

خيرج تدرجيياً من هذه الفترة وأنا أدرك رغبة الشعب العراقـي يف أن يـستعيد بلـده املكانـة الـيت                     
نطقـة عوامـل    ويشكل السلم واالستقرار واالزدهار االقتصادي يف امل      . يستحقها يف جمتمع األمم   

  .حيوية ليس فقط لبلدان املنطقة ولكن للعامل بأسره
. وحيدد هذا التقرير عددا من القضايا العالقة اليت هتم العالقـات بـني العـراق والكويـت                 - ٦٦

وقد راعيت عند إعداد هذا التقرير وجهـات نظـر كـل مـن احلكـومتني وحاولـت عرضـهما يف               
ويسرين أن أشري إىل أن حكـوميت       . ذ القرارات الالزمة  هذا التقرير لتمكني جملس األمن من اختا      

ــالرغم مــن       ــا حتــرزان تقــدما مطــردا صــوب حــل بعــض هــذه القــضايا ب العــراق والكويــت ظلت
ومــن املؤكــد أن مــن مــسؤولية البلــدين العمــل معــا كجــارين للتعجيــل حبــل   . ماضــيهما األلــيم
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تــضميد اجلــروح العميقــة ف وغلــق امللــاهلــدف ال يقتــصر فقــط علــى ف. القــضايا املتبقيــة بينــهما
وعالجها، بل يشمل إقامة أسس صـلبة لألجيـال القادمـة يف املنطقـة الـيت تـنعم مبـوارد هائلـة مت                       

وال بـد لتحقيـق ذلـك مـن إبـداء اجلـانبني درجـة           . تبديد الكثري منها يف حروب املاضي العقيمـة       
ع ممثلـي العـراق والكويـت،     واستنادا إىل االجتماعات اليت عقدهتا م     . عالية من اإلرادة السياسية   

. فإين على ثقة تامة بأن حكوميت بلديهما ملتزمتان متاما مبسار السالم وحتقيق املصاحلة الدائمـة              
ويتعني أن تواصل الدولتان النظر يف اختاذ خطوات جديـدة حلـل القـضايا العالقـة بينـهما بـروح                  

تكونـان قـد سـامهتا يف فـتح     فـإذا قامتـا بـذلك،    . من الوفاق وتفهُّم كل منـهما ملخـاوف اآلخـر     
  .صفحة جديدة يف عالقتهما

ال تقتــصر القــضايا العالقــة قيــد النظــر يف هــذا التقريــر بــأي حــال مــن األحــوال علــى  و  - ٦٧
ودأبـت األمـم املتحـدة وأنـا شخـصيا علـى دعـم اجلهـود الـيت                  . املتصلة بالعراق والكويـت    تلك

ي على الصعيد الدويل، وذلـك بعـدد مـن          تبذهلا حكومة العراق إلعادة العراق إىل وضعه الطبيع       
 بــدءا مــن املــساعدة يف بنــاء قدراتــه، مــرورا خبفــض مــا عليــه مــن ديــون وفقــا إلطــار  -الطــرق 

االتفــاق الــدويل للعــراق وانتــهاء بتقــدمي األمــم املتحــدة املــساعدة يف فــتح حــوار علــى الــصعيد    
. ات جملـس األمـن ذات الـصلة       ويظل العراق يتحمل املسؤولية الرئيسية يف تنفيذ قرار       . اإلقليمي

إال أنــه يــتعني علــى جملــس األمــن مراعــاة اجلهــود الــيت تبــذهلا حكومــة العــراق والتقــدم الكــبري     
.  يف إنشاء دولة مستقرة تعيش يف سالم مع نفسها ومـع جرياهنـا   ٢٠٠٣أحزرته منذ عام     الذي

وإين آلمـل   . ٢٠٠٣من املهم االعتراف بأن العراق اليوم خيتلـف كـثريا عـن العـراق قبـل عـام                   و
أن ينظــر جملــس األمــن يف هــذا التقريــر بغــرض اختــاذ القــرارات املالئمــة الــيت تــساعد العــراق يف 

  .بالتزاماته املتبقيةالوفاء بسرعة 
لحالـة األمنيـة يف العـراق، بـدأ التركيـز يف العـراق يتحـول إىل           التـدرجيي ل  لتحسن  مع ا و  - ٦٨

 واالحتياجات يف العـراق هائلـة وعلـى حكومـة           .قضايا توفري اخلدمات وفرص العمل واإلعمار     
وأعرب عن امتناين جلميع الدول اليت قـدمت املـساعدة بالفعـل            . العراق حتقيق أولويات متعددة   

ــروض            ــرة ومنحــه الق ــة املباش ــده باملعون ــن وتزوي ــن دي ــه م ــا علي ــق خفــض م ــن طري ــراق ع للع
اجلهـود    نتـائج هـذه  اهلبات، كمـا أشـجع الـدول األخـرى علـى أن تفعـل الـشيء نفـسه ألن                  أو

وعلـى  . إىل استقرار طويـل األجـل      ستحدد ما إذا كانت املكاسب اليت حققها العراق ستترجم        
الـصلة وهـو مـاضٍ يف        العراق واجب املسامهة يف صندوق التعويـضات مبقتـضى القـرارات ذات           

ها، ويف الوقت ذاته، أخذت علماً بطلب العراق خفض النسبة املئويـة للمبـالغ الـيت يـدفع                . ذلك
ــا   ــا كلي ــتم إلغاؤه ــذا إن مل ي ــصلحة     . ه ــراق وأصــحاب امل ــوة الع ــصدد، أشــجع بق ــذه ال ويف ه

اآلخرين على إجراء مناقشة حيوية حللـول بديلـة ملوضـوع التعويـضات والـديون الـيت مل ُتـسدد                 
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بعد، تشمل االستثمارات من أجل مساعدة العـراق يف تلبيـة مـا لديـه مـن احتياجـات يف جمـايل                      
  .ية ومن أجل حتقيق املصلحة املشتركة لشعب العراق واملنطقة ككلاإلعمار والتنم

تقاريري املنتظمة جمللس األمـن، التقـدم الـذي أحـرزه العـراق             من خالل   لقد الحظُت،     - ٦٩
ومتثــل اســتعادة العــراق الوضــع الــذي كــان حيتلــه علــى الــصعيد الــدويل قبــل . ٢٠٠٣منـذ عــام  

لت األمم املتحدة، وأنـا شخـصيا، مـستعدين لتقـدمي           وما زا .  امتدادا للعملية نفسها   ١٩٩٠ عام
  .أية مساعدة إضافية يف هذه العملية بناء على ما تلتمسه حكومة العراق ويطلبه جملس األمن

  


