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  ) ٢٠٠٩ (١٩٠٥القرار     
/  كــــانون األول٢١ املعقــــودة يف ٦٢٤٩الــــذي اختــــذه جملــــس األمــــن يف جلــــسته         

  ٢٠٠٩  ديسمرب
  

  إن جملس األمن،  
 إىل الرسالة املوجهة إىل رئيس جملس األمن من رئيس وزراء العراق، املؤرخـة          إذ يشري   

   واملرفقة هبذا القرار،٢٠٠٩ديسمرب / كانون األول١٣
بالتطورات اإلجيابية يف العراق وبأن احلالة اليت يعيشها العراق حاليا ختتلـف             وإذ يسلم   

، ويـسلم بـأن املؤسـسات العراقيـة         )١٩٩٠ (٦٦١كثريا عن احلالة السائدة وقـت اختـاذ القـرار           
 بأمهية استعادة العراق للمكانة الدوليـة الـيت كـان يتبوؤهـا قبـل اختـاذ                 وإذ يسلم كذلك  تتعزز،  
  ،)١٩٩٠ (٦٦١القرار 

من رئيس وزراء العراق تؤكـد مـن جديـد أيـضا التـزام              الواردة   بأن الرسالة    وإذ يسلم   
احلكومة بتسوية الديون واملطالبـات املوروثـة عـن النظـام الـسابق، واالسـتمرار يف معاجلـة تلـك          

طلـب مـن اجملتمـع الـدويل االسـتمرار يف           يالديون واملطالبات إىل حني تسويتها أو البت فيهـا، و         
  ذه العملية،هلملساعدة يف أثناء استكمال حكومة العراق تقدمي ا

ــة العــراق واجمللــس الــدويل للمــشورة واملراقبــة وأحكــام    وإذ يــسلم    مبــا لــصندوق تنمي
من دور مهم يف مساعدة حكومة العراق علـى كفالـة           ) ٢٠٠٣ (١٤٨٣ من القرار    ٢٢الفقرة  

وإذ يـسلم   ه منفعة الـشعب العراقـي،       توخي الشفافية واملساءلة يف استخدام موارد العراق ملا في        
 إىل االنتقــال إىل ترتيبــات اخللــف لكــل مــن صــندوق ٢٠١٠ حباجــة العــراق خــالل عــام أيــضا

  تنمية العراق واجمللس الدويل للمشورة واملراقبة، حبيث تشمل جلنة اخلرباء املاليني،
   وفقا للفصل السابع من ميثاق األمم املتحدة،وإذ يتصرف  
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 الترتيبــات احملــددة يف ٢٠١٠ديــسمرب / كــانون األول٣١دد حــىت  أن ميــيقــرر  - ١  
بشأن إيـداع العائـدات املتأتيـة مـن مبيعـات صـادرات             ) ٢٠٠٣ (١٤٨٣ من القرار    ٢٠الفقرة  

النفط واملنتجات النفطية والغاز الطبيعي يف صندوق تنمية العـراق، والترتيبـات املـشار إليهـا يف                 
بـشأن قيـام    ) ٢٠٠٤ (١٥٤٦ من القـرار     ٢٤لفقرة  وا) ٢٠٠٣( ١٤٨٣ من القرار    ١٢الفقرة  

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

ا يتعلـق بـاألموال واألصـول       ، مبـا يف ذلـك فيمـ       )٢٠٠٤ (١٥٤٦ من القرار    ٢٧عليه يف الفقرة    
   من ذلك القرار؛ ٢٣املالية واملوارد االقتصادية الوارد بياهنا يف الفقرة 

أحكام الفقرة الـواردة أعـاله بـشأن إيـداع العائـدات يف             مراجعة   يقرر كذلك   - ٢  
 مـن   ٢٢صندوق تنمية العراق وبشأن دور اجمللس الدويل للمـشورة واملراقبـة، وأحكـام الفقـرة                

ــرار ــب    ) ٢٠٠٣ (١٤٨٣ القـ ــى طلـ ــاء علـ ــك بنـ ــد   وذلـ ــراق أو يف موعـ ــة العـ ــصاه حكومـ أقـ
  ؛ ٢٠١٠يونيه /حزيران ١٥

 إىل األمني العام أن يقدم إىل جملس األمن تقارير خطية مـرة كـل ثالثـة      يطلب  - ٣  
ــر األول يف    ــصاه موعــد أشــهر، علــى أن يقــدم التقري ــسان١أق ــل / ني ــشمل ٢٠١٠أبري ، وأن ي

، تنميــة العــراقاحلــايل للــصندوق لز يف تعزيــز الرقابــة املاليــة واإلداريــة تفاصــيل عــن التقــدم احملــر
فضال عن املـسائل القانونيـة واخليـارات الـيت يـتعني النظـر فيهـا لتنفيـذ ترتيبـات اخللـف وتقييمـا                  

  يف اإلعداد لترتيبات اخللف لصندوق التنمية؛ من تقدم أحرزته حكومة العراق  ملا
أن تـضع خطـة العمـل واجلـدول الـزمين الـضروريني        حكومة العراق إىل    يدعو  - ٤  
حبلـــول  ،وأن تكفــل االنتقــال يف الوقـــت املناســب وبفعاليــة     ٢٠١٠أبريـــل / نيــسان ١حبلــول  

 إىل آليـة الحقـة لـصندوق التنميـة تراعـي شـروط الترتيـب                ،٢٠١٠ ديـسمرب /األول كانون ٣١
ن العــراق ات ومتكِّــالبـديل لــصندوق النقــد الــدويل وتــشمل ترتيبــات مراجعــة خارجيــة للحــساب 

  مـــن القـــرار  ٢١يـــه يف أحكـــام الفقـــرة   الوفـــاء بالتزاماتـــه علـــى النحـــو املنـــصوص عل     مـــن
  ؛ )٢٠٠٣( ١٤٨٣

 إىل حكومة العراق أن تقدم تقريرا إىل جملس األمن، عن طريـق رئـيس             يطلب  - ٥  
أقـــصاه موعـــد  اخلـــرباء املـــاليني، كـــل ثالثـــة أشـــهر، علـــى أن يقـــدم التقريـــر األول يف   جلنـــة 

ــسان ١ ــل /ني ــين     ٢٠١٠أبري ــل وجــدول زم ــة عم ــوفري خط ــة    ل لت ــن صــندوق التنمي ــال م النتق
لعـراق،  اتنميـة  حلـايل ل لـصندوق ا لوتفاصيل عن التقـدم احملـرز يف تعزيـز الرقابـة املاليـة واإلداريـة          

خطــة العمــل بنــاء علــى تقــارير الحقــة تقــدم كــل ثالثــة أشــهر لتــوفري تقيــيم للتقــدم احملــرز   مــع
   ؛ينات على الرقابةأدخل من حتس وما

  . أن يبقي املسألة قيد نظره الفعلييقرر  - ٦  
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  املرفق 
 موجهــة مــن رئــيس ٢٠٠٩ديــسمرب / كــانون األول١٣رســالة مؤرخــة     

  وزراء العراق إىل رئيس جملس األمن 
  / كـــــانون األول٧أود أن أشـــــري إىل رســـــاليت إىل رئـــــيس جملـــــس األمـــــن بتـــــاريخ   
تزام العراق بإجياد تسوية مقبولة ملـشكلة الـديون واملطالبـات            فيها ال   واليت بينتُ  ٢٠٠٨ديسمرب  

 فيهـا عـن رغبـة احلكومـة العراقيـة يف اسـتمرار مـساعدة                اليت ورثها عن النظام السابق، وعّبرتُ     
 يف الرســالة نفــسها أن ولقــد أوضــحُت. اجملتمــع الــدويل املؤقتــة مــن أجــل حتقيــق هــذا الغــرض  

نميـة العـراق يف ضـمان اسـتخدام عائـدات املـوارد مـن               احلكومة العراقية تدرك أمهيـة صـندوق ت       
ن اجمللـس الـدويل للمـشورة واملراقبـة يـساعد            ملا فيـه مـصلحة الـشعب العراقـي، وأ          النفط والغاز 

على ضمان إدارة هذه املوارد بشفافية وبطريقة مسؤولة، وستعمل حكومة العراق خـالل عـام               
ق واجمللـس الـدويل للمـشورة واملراقبـة      على وضع ترتيبات مناسبة لصندوق تنميـة العـرا       ٢٠١٠

مبــا يــتالءم مــع الدســتور لــضمان اســتمرار اســتخدام العائــدات النفطيــة بــشكل عــادل وملــا فيــه   
ويف . مصلحة الشعب العراقي، ووفق أفضل املمارسات الدولية يف الشفافية واملـساءلة والعدالـة            

قـــدما كـــبريا خـــالل يـــة قـــد حققـــت تهـــذا الـــصدد أود أن أؤكـــد لكـــم بـــأن احلكومـــة العراق
 علــى طريــق تــسوية هــذه الــديون واملطالبــات، مبــا يف ذلــك التوصــل إىل اتفاقــات   ٢٠٠٩ عــام

  . بشأن خفض الديون السيادية واتفاقات أخرى ثنائية لتسوية بعض املطالبات
 مـن أجـل اسـتعادة       ٢٠١٠ وخـالل عـام      ٢٠٠٩إننا سنعمل خالل مـا تبقـى مـن عـام              

راق، يف نفس الوقـت الـذي تـدار فيـه عائـدات الـنفط والغـاز بالـشكل                   املكانة املالية الدولية للع   
  .الذي يعود بالفائدة على شعب العراق

إن هذه األهداف ال ميكن أن تتحقـق مـن دون اسـتمرار مـساعدة اجملتمـع الـدويل عـن                   
 ١٨٥٩طريــق إصــدار قــرار مــن جملــس األمــن ميــدد فيــه شــروط وترتيبــات قــرار جملــس األمــن   

 بتمديد والية صندوق تنمية العـراق واجمللـس الـدويل للمـشورة واملراقبـة ملـدة           املتعلقة) ٢٠٠٨(
  . بناء على طلب العراق٢٠١٠يونيه / حزيران١٥ شهرا، مع مراجعة التمديد قبل ١٢

سأكون ممتنا فيما إذا قام سعادتكم بتعميم هذه الرسالة على أعضاء اجمللـس يف أسـرع                  
جيري اإلعداد له حاليـا بـشأن متديـد الواليـة املـشار             وقت ممكن، وضمها كملحق للقرار الذي       

  . إليها أعاله
  املالكينوري كامل ) توقيع(

  رئيس وزراء مجهورية العراق
  ٢٠٠٩ديسمرب / كانون األول١٣


