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 موجهــة إىل رئــيس جملــس األمــن مــن ٢٠٠٧أبريــل /نيــسان ٢٠رســالة مؤرخــة   

 املمثل الدائم للعراق لدى األمم املتحدة
 

بنــاء علــى تعليمــات مــن حكــوميت، أتــشرف بــأن أطلــب تعمــيم البيــان املــوجز الــذي     
 أعدته حكومة العراق بشأن اجتماع بغداد للدول اجملـاورة للعـراق والـدول دائمـة العـضوية يف                  

 ٢٠٠٧مـارس   /آذار ١٠جملس األمن واملنظمات الدوليـة واإلقليميـة والـذي ُعقـد يف بغـداد يف                
 .، بوصفه وثيقة من وثائق جملس األمن)انظر املرفق(

 البيايتحامد ) توقيع(
 السفري فوق العادة واملفوض
 املمثل الدائم
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ــق الرســالة املؤرخــة      ــسان ٢٠مرف ــل /ني ــيس جملــس  ٢٠٠٧أبري ــة إىل رئ   املوجه
 األمن من املمثل الدائم للعراق لدى األمم املتحدة

 
   ]باالنكليزيـة والعربية: األصـل[ 

اجتماع بغداد لدول اجلوار والدول دائمة العضوية يف جملـس األمـن واملنظمـات         
 اإلقليمية والدولية

 
   ٢٠٠٧ارس ـم/آذار ١٠ 

ة للعراق وممثلي األمـم    من حكومة العراق، اجتمع كبار مسؤويل البلدان اجملاور       بدعوة   
املتحدة وجامعة الدول العربية ومنظمة املؤمتر اإلسـالمي وسـفراء الـدول األعـضاء الـدائمني يف                 
جملس األمـن يف بغـداد هـذا اليـوم لبحـث اإلجـراءات الراميـة إىل دعـم عمـل احلكومـة العراقيـة                         

 .رجيةعلى حتسني الوضع الراهن يف العراق واإلعداد الجتماع الحق لوزراء اخلا

وقد افتتح االجتماع، الـذي انعقـد يف وزارة اخلارجيـة العراقيـة، بكلمـة لـرئيس وزراء                   
العراق، السيد نوري املـالكي، اسـتعرض فيهـا األوضـاع وآخـر التطـورات يف جهـود احلكومـة               

 .الرامية إىل حتقيق املصاحلة الوطنية وإقامة حكم القانون يف البالد

 .الجتماع وزير خارجية العراق السيد هوشيار زيباريوقد ترأس الوفد العراقي إىل ا 

ــة       ــه الوطني ــسيادة العــراق واســتقالله ووحدت وأعــرب مجيــع املــشاركني عــن دعمهــم ل
كما أقروا مببدأ عدم التدخل يف الشؤون الداخلية وضرورة جتنيب العـراق أن             . وسالمة أراضيه 

إسـنادهم جلهـود احلكومـة      كمـا أعربـوا عـن دعمهـم و        . يكون ساحة لتـصفية احلـسابات بينـهم       
ــة عــرب عــدد مــن اآلليــات مبــا فيهــا املراجعــة املقــرة        ــة إىل حتقيــق املــصاحلة الوطني ــة الرامي العراقي

 .دستوريا لدستور البالد

وأعرب املشاركون عن بالغ قلقهم إزاء مظاهر العنف الطائفي والعرقي، وأعربـوا عـن       
 تــستهدف ســكان العــراق املــدنيني  قلقهــم وإدانتــهم لإلرهــاب واســتمرار أعمــال العنــف الــيت   

كما أكدوا على دعمهـم العـراق يف جهـوده          . ومؤسساته املدنية والتربوية واالقتصادية والدينية    
 .ملواجهة اإلرهاب والعنف الطائفي

وعرب املشاركون عن دعمهم للجهود اليت تقوم هبا احلكومة مبحاربة اإلرهـاب وتعزيـز              
عـن طريـق تنفيـذ اإلجـراءات الـيت مت تبنيهـا مـن قبـل وزراء                  األمن يف العـراق واملنطقـة وخباصـة         

خارجية وداخلية دول اجلوار العراقي واإلجراءات اليت تتضمن التنـسيق األفـضل والتعـاون بـني               
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أجهزهتم األمنية وحتسني إجراءات ضبط احلدود ومنع اإلرهابيني املشتبه هبم من عبـور احلـدود               
 .املشتركة مع العراق

يف إطـار   ) العهد الـدويل مـع العـراق      (وأكد اجملتمعون على دعم مشروع املؤمتر الدويل         
 .األمم املتحدة وما جنم عنه من مساندة وتعاون دويل ملساعدة العراق

ــازحني          ــاجرين والن ــن امله ــدادا كــبرية م ــضيف أع ــيت تست ــدول ال ــشاركون لل ــدم امل وق
ولياهتا بالتعـاون مـع هـذه الـدول واملنظمـات           وتعهدت احلكومة العراقية بتحمل مسؤ    . العراقيني

الدولية لتقدم التسهيالت هلم وبتوفري الظروف اليت من شأهنا أن تسمح بعودة هؤالء النـازحني               
 .واملهجرين إىل بالدهم

واقترح اجلانب العراقي يف االجتماع تشكيل ثالث جلـان عمـل علـى مـستوى اخلـرباء                  
لية ومبساندة األمم املتحـدة، وأن تكـون مفتوحـة للـدول الـيت             للدول اجملاورة ملعاجلة القضايا التا    

 :ترغب يف االشتراك فيها

 التعاون والتنسيق األمين؛ - 

 الالجئون والنازحون العراقيون؛ - 

 .الوقود وجتهيزات الطاقة - 

على أن جتتمع جلان العمل هذه بأقرب وقت ممكن، ويفضل أن يكون اجتماعهـا قبـل                 
وقـد  . وتوصياهتا إىل اجتمـاع وزراء اخلارجيـة    يتسىن هلا تقدمي استنتاجاهتا    هناية هذا الشهر حىت   

أكد اجملتمعون علـى بيـان وزراء اخلارجيـة يف طهـران يف عقـد االجتمـاع القـادم علـى مـستوى                      
ــاع دول اجلــوار يف         ــد اجتم ــصري لعق ــالعرض امل ــا ب ــداد، وأخــذوا علم ــة يف بغ وزراء اخلارجي

جتمــاع موســع يف اســطنبول وختويــل وزيــر خارجيــة العــراق  القــاهرة والعــرض التركــي لعقــد ا
 .التشاور مع نظرائه لتحديد الزمان واملكان ونطاق املشاركة يف أقرب وقت ممكن

وختامــا أعــرب املــشاركون عــن شــكرهم حلكومــة مجهوريــة العــراق الستــضافتها هــذا  
 عـن هــذا  االجتمـاع، مـشددين علـى أمهيــة حـضورهم ورسـالة الـدعم الــسياسية الـيت تـتمخض        

وتتأكـد هـذه األمهيـة مـن خـالل حقيقـة أن هـذا االجتمـاع هـو األول مـن                      . احلضور يف بغـداد   
 .١٩٩٠نوعه الذي يعقد على هذا املستوى يف بغداد منذ عام 

 


