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  .١٠/١٥افُتتحت اجللسة الساعة   
  إقرار جدول األعمال

  .ُأقر جدول األعمال  
  احلالة املتعلقة بالعراق

أود أن أبلغ اجمللس بأنين     ): تكلم باإلنكليزية  (الرئيس  
ــه إىل     ــا دعوتـ ــراق، يطلـــب فيهـ ــالة مـــن ممثـــل العـ تلقيـــت رسـ

. ظر يف البند املـدرج يف جـدول أعمـال اجمللـس           االشتراك يف الن  
وجريــا علــى املمارســة املتبعــة، أعتــزم، مبوافقــة اجمللــس، دعــوة   
ذلـــك املمثـــل إىل النظـــر يف البنـــد دون أن يكـــون لـــه حـــق       

 ٣٧التصويت، وفقا لألحكـام ذات الـصلة مـن امليثـاق واملـادة            
  .من النظام الداخلي املؤقت للمجلس

  .ذلكلعدم وجود اعتراض، تقرر   
باســم اجمللــس، أود أن أرحــب ترحيبــا حــارا مبعــايل        

إىل الــسيد هوشــيار زيبــاري، وزيــر خارجيــة العــراق، وأدعــوه  
  .على طاولة اجمللسشغل مقعد 

ــاري       ــرئيس، شــغل الــسيد زيب ــاء علــى دعــوة مــن ال بن
  .، مقعدا على طاولة اجمللس)العراق(
يبـدأ جملـس األمـن اآلن       ): تكلـم باإلنكليزيـة    (الرئيس  

وجيتمـع اجمللـس وفقـا      . ظره يف البند املدرج يف جدول أعمالـه       ن
  .للتفاهم الذي مت التوصل إليه يف مشاوراته السابقة

ــة       ــى أعــضاء اجمللــس الوثيق ، S/2008/805معــروض عل
ملكة املتحدة لربيطانيا   اليت تتضمن نص مشروع قرار قدمته امل      

  .ةيرلندا الشمالية والواليات املتحدة األمريكيالعظمى وأ
، الـيت   S/2008/783أود أن أسترعي االنتباه إىل الوثيقة         

ديـسمرب موجهـة إىل   / كـانون األول ١٢تتضمن رسالة مؤرخة    
  .رئيس جملس األمن من األمني العام

أفهــم أن اجمللــس مــستعد للــشروع يف التــصويت علــى   
وما مل أمسع اعتراضـا، سـأطرح   . مشروع القرار املعروض عليه   

  .ت عليه اآلنمشروع القرار للتصوي
  .لعدم وجود اعتراض، تقرر ذلك  
  .أجري التصويت برفع األيدي  
  :املؤيدون
االحتاد الروسـي، إندونيـسيا، إيطاليـا، بلجيكـا، بنمـا،             

ــة، جنــوب       ــة العربيــة الليبي ــا فاســو، اجلماهريي بوركين
ــا،    ــام، كرواتيــ ــا، الــــصني، فرنــــسا، فييــــت نــ أفريقيــ

العظمــــى ملكــــة املتحــــدة لربيطانيــــا كوســـتاريكا، امل 
  ةيرلندا الشمالية، الواليات املتحدة األمريكيوأ

ــرئيس   ــة (الــ ــم باإلنكليزيــ ــة التــــصويت ): تكلــ نتيجــ
ــدا  ١٥ اعتمــد مــشروع القــرار باإلمجــاع بوصــفه   . صــوتا مؤي

  ).٢٠٠٨ (١٨٥٩القرار 
ــاري،       ــسيد هوشــيار زيب أعطــي الكلمــة اآلن ملعــايل ال

  .وزير خارجية العراق
ــةلــم باإلتك) (العــراق (الــسيد زيبــاري   منــذ ): نكليزي

ــام    ــي عـ ــشعب العراقـ ــر الـ ــق  ٢٠٠٣حتريـ ــراق طريـ ــق العـ ، شـ
االســتقرار والدميقراطيــة بــدعم مــن اجملتمــع الــدويل مبوجــب       

ــرارات جملـــــــــس  ــن قـــــــ  ١٥١١و ) ٢٠٠٣ (١٤٨٣األمـــــــ
 ١٧٢٣ و) ٢٠٠٥ (١٦٣٧و   ) ٢٠٠٤ (١٥٤٦و    )٢٠٠٣(
ــدول   ). ٢٠٠٧ (١٧٩٠و ) ٢٠٠٦( ــوميت الــ ــشكر حكــ وتــ

ــس األ  ــضاء يف جمل ــم املتواصــل وترحــب     األع ــى دعمه ــن عل م
بفرصة تقـدمي آخـر املـستجدات عـن الوضـع احلـايل يف العـراق                

  . وسبل املضي قدما
 ١٧٩٠والتوقيـــت مهـــم بـــشكل خـــاص ألن القـــرار    

ــه يف   )٢٠٠٧( ــل بـ ــهي العمـ ــذي ينتـ ــانون األول٣١، الـ  / كـ
، ميثل انتهاء والية القوات املتعـددة اجلنـسيات         ٢٠٠٨ديسمرب  
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ــدابري إدارة مــوارد  يف العــراق، ويــست دعي إجــراء اســتعراض لت
بينمـا  وزيادة علـى ذلـك،      . لدوليةالعراق املالية وفقا لتعهداتنا ا    

كدميقراطيـة سـلمية ومـسؤولة، تعتقـد حكـوميت          يزداد ظهورنا   
  . العراق يف اجملتمع الدويل قد حانمركزأن وقت استعراض 

ــذه         ــدما كــبريا ه ــا تق ــا حققن ــسرين أن أبلغكــم بأنن وي
. وقطعنــا مرحلــة مهمــة حنــو اســتقرار وإنعــاش بلــدي      الــسنة 

ومـــضت حكومـــة الوحـــدة الوطنيـــة املنتخبـــة وفقـــا للدســـتور 
بربناجمها للمصاحلة الوطنية قـدما، وأقـر جملـس النـواب بنجـاح             

تتعلق بالعدالـة واملـساءلة وانتخابـات احملافظـات         قوانني رئيسية   
افـــق للتووامليزانيـــة القوميـــة مـــن خـــالل عمليـــة العـــام والعفـــو 

ــسياسي  ــات    . واالســتيعاب ال ــا لعقــد انتخاب وحنــن حنــضر حالي
يف احملافظــات خــالل الــسنة املقبلــة،    مفتوحــة ونزيهــة  وطنيــة 

مسجلني بذلك خطـوة مهمـة حنـو االسـتقرار الـسياسي وإمتـام              
  .دورة انتخابية كاملة دستورية ودميقراطية

ــك         ــا يف ذل ــدة حتــديات، مب ــزال نواجــه ع ــا ال ن إال أنن
السـتعراض الدسـتوري؛ وإجيـاد حلـول مـستدامة          االضطالع با 

ــق        ــشريع يتعل ــاد ت ــشمل اعتم ــا ي ــوارد، مب ــسلطة وامل لتقاســم ال
باحملروقات؛ والتوصل إىل حل ملسألة األراضي املتنازع عليهـا؛         
وبنــاء قــدرات احلكومــة مــن حيــث تقــدمي اخلــدمات وتــسهيل  
ــة وكرميــة ومــستدامة ملــا يزيــد علــى مليــوين الجــئ      عــودة آمن

  .اخليومشرد دا
ــدميقراطي هــو، إىل حــد مــا،      إن تقــدمنا الــسياسي وال

االثــىن نتيجــة للتوجهــات يف حتــسني األمــن الــيت بــرزت خــالل 
ــساهم يف     ــل م ــق اجتــاه عــشر شــهرا املاضــية، وعام ــك حتقي ذل

وضمان األمن واالسـتقرار جلميـع العـراقيني مـسؤولية          . اهلدف
. ة هلـا  تقع على عاتق احلكومة العراقيـة وتـشكل أولويـة بالنـسب           

ويف الوقــــت احلاضــــر، حنــــافظ بفعاليــــة علــــى مــــستوى مــــن 
وقـد اخنفـض   . أربـع سـنوات  خـالل  االستقرار هو األكثر ثباتـا     

 يف  ٨٠عدد القتلى من املدنيني والعسكريني بنـسبة تزيـد علـى            
  .املائة منذ السنة املاضية

بفضل جناح اسـتراتيجية    وقد مت حتقيق هذه اإلجنازات        
ــذي   ــوات ال ــادة الق ــدعوما بــ  شــك  ال زي ــه، م األداء اجلــدير في

بالثناء لقوات األمـن العراقيـة، والتـدابري االقتـصادية والـسياسية        
ــذة  ــم احمللــــي ويف احملافظــــات  املتخــ . علــــى مــــستويات احلكــ

حيـث انقلـب    تشمل العوامل املساعدة حركـة الـصحوة،         كما
 العناصـر اإلرهابيـة، والـدعم الـشعيب        ضـد املتمردون الـسابقون    

ــسري  ــشيات   الواســع للت ــه احلكومــة للميلي غــري ح الــذي تقــوم ب
، وفرضـــنا لـــسيادة القـــانون علـــى الـــذين يتحـــدون  شروعةاملـــ

وقــد تراجعــت . لدولــةا  املتمثلــة يفالــسلطة الــشرعية الوحيــدة 
ولـيس لإلرهـابيني وجمموعـات      . العراق عن حافة حرب مدنية    

اختـذ  وقـد   . اخلارجني على القانون مكان خيتبئون به يف العراق       
مبـــادرات حلمايـــة جمتمعـــاهتم وأســـباب    ن العراقيـــون املـــدنيو

ــشهم؛ واقتلعــوا مــن اجلــذور شــبكات القاعــدة وحمــاوالت     عي
املتطرفني املرفوضة إلشعال الصراعات الطائفية واخلروج علـى        

  .الكراهيةإثارة القانون و
واالســتراتيجية املركزيــة حلكــوميت وللتحــالف تقــضي    

ــة هبــدف      ــن العراقي ــوات األم ــدرات ق ــدعم ق ــسؤولية  ب ــل امل نق
الكاملـــة عـــن أمـــن العـــراق والـــدفاع عنـــه إىل قـــوات األمـــن   

واليوم، أدى التدريب املتزايـد لقـوات األمـن العراقيـة           . العراقية
. وقـدراهتا وحجمهــا وثقتــها إىل حتـسن كــبري يف احلالــة األمنيــة  

 ختــضع لــسيطرة حكومــة   ١٨ حمافظــة مــن أصــل   ١٣هنــاك ف
ن ومعاقـــل اإلرهـــابيني العـــراق، مبـــا يف ذلـــك منـــاطق املتمـــردي

 للعمليـات   علـى حنـو متزايـد     وختطط القـوات العراقيـة      . السابقة
ــسالم وتنفيــذها وقيادهتــا بــشكل        ــة وعمليــات حفــظ ال األمني

وكفــاءة . تعــددة اجلنــسيات يف العــراقاملمــستقل عــن القــوات 
جيشنا وشرطتنا الوطنيني منحتـهما ثقـة شـعب العـراق، الـذي             

ــالســاعد يف التوصــل إىل   ــاعتق ــسيني  ن  شــبكات يفشطاء رئي
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 ســلحةمــن األكــبرية كميــات رهابيــة ومــصادرة اإل تيليــشياامل
  .املخبأة

أوال وقبـل  لكن ال يزال هناك الكثري مما ينبغي عمله، ف       
كل شيء، يف جمال تـدريب القـوات اجلويـة والبحريـة وحـرس         

جمالـه  ولى حدوده وطرقـه املائيـة       ع سلطة العراق    لبسطاحلدود  
 التعزيـز املتواصـل للمؤسـسات الدميقراطيـة،         ، إضافة إىل  اجلوي

ســيادة القــانون أوَّليِّــة مبــا يف ذلــك االلتــزام حبقــوق اإلنــسان، و 
  .والرفض الكامل للطائفية

ويف سبيل حتقيـق الرؤيـة االسـتراتيجية للعـراق املتمثلـة              
يف مــستقبل يــنعم فيــه بلــدنا بــاألمن واالســتقرار، وتعــبريا عــن   

ــدان   ــة يف املي ــات    الظــروف األمني ــع الوالي ــراق م ــاوض الع ، تف
املتحدة على ترتيبـات أمنيـة جديـدة لتوجيـه مـستقبل الـشراكة           
ــسيادة، اللــــتني    ــساويتني وذوايت الــ ــا املتــ ــة بــــني دولتينــ الثنائيــ
تتــشاطران أهــدافا ومقاصــد مــشتركة حلمايــة وخدمــة مــصاحل   

  .  واستقاللهدولتينا ولتعزيز سيادة العراق
تفـاق األمـين الثنـائي      ويوجد جانبان أساسـيان هلـذا اال        

األول يتعلــق بانــسحاب القــوات األمريكيــة مــن العــراق . اهلــام
ــو      ــراق، وه ــا املؤقــت يف الع ــشطتها خــالل وجوده وتنظــيم أن
حيدد بالتفصيل اإلجراءات وأوجه احلماية القانونيـة الـيت تـنظم           

واجلانـــب الثـــاين هـــو . وجـــود القـــوات األمريكيـــة يف العـــراق
ــترا  ــاري االسـ ــاق اإلطـ ــع املـــستوى لعالقـــات  االتفـ تيجي الرفيـ

ــة العــراق والواليــات املتحــدة     الــصداقة والتعــاون بــني مجهوري
األمريكيــة، الــذي يــشمل املبــادئ الطويلــة األجــل الــيت توجــه   

وهــو . بــصفة عامــة العالقــات الــسياسية واالقتــصادية واألمنيــة 
يعمــل أيــضا علــى تطبيــع العالقــات بــني العــراق والواليــات        

. وابط قوية، اقتصادية ودبلوماسية وثقافية    املتحدة من خالل ر   
وقد جرت املوافقة على االتفاقـات مـن جانـب جملـس الـوزراء        

ــ/ تــــشرين الثــــاين٢٧العراقــــي وجملــــس النــــواب يف  وفمرب، نــ
. ديــسمرب/ كــانون األول٤عليــه اجمللــس الرئاســي يف    ووافــق

وحنن اآلن جنري مفاوضات بشأن اتفاقات أخرى مع شـركاء          
   .التحالف الدويل

ــن      ــرار جملــس األم ــرارات ) ٢٠٠٤ (١٥٤٦إن ق والق
الالحقة اليت جددت والية القوة املتعددة اجلنسيات، باإلضـافة       
إىل طلب احلكومة العراقية اإلبقـاء علـى وجـود القـوة املتعـددة            
اجلنــسيات، كانــت قائمــة علــى أســاس أن أي وجــود مــستمر  

تـويل  للقوة املتعددة اجلنسيات سيبقى حىت يتمكن العـراق مـن           
املسؤولية الكاملة ويتمتع باالكتفاء الذايت يف صـون أمـن البلـد            

ويف هذه املرحلة، وفقا لالتفاقـات املربمـة مـع          . وشعب العراق 
ــة، ســيكون عــام    ــات املتحــدة األمريكي ، املوعــد ٢٠١١الوالي

ــدنا     ــن بلـ ــدة مـ ــات املتحـ ــوات الواليـ ــسحاب قـ ــواقعي النـ . الـ
ىل إبــرام االتفــاق األمــين وباإلشــارة إىل التقــدم الكــبري احملــرز وإ

مع الواليات املتحدة، فقد مثلت رسالة رئـيس الـوزراء نـوري            
، الطلــب ٢٠٠٧ديــسمرب / كــانون األول٧املــالكي املؤرخــة  

األخـــري بتمديـــد واليـــة القـــوة املتعـــددة اجلنـــسيات، وبالتـــايل   
  . ستنتهي واليتها يف هناية هذا العام

 ةة للعراق وهنايـ   إن هناية الوالية متثل نقطة حتول بالنسب        
حلقبــة هامــة بالنــسبة لألمــم املتحــدة ولكــل تلــك البلــدان الــيت   

ــسيات   ــددة اجلن ــوة املتع ــوة   . ســامهت يف الق ــد أســهمت الق وق
املتعددة اجلنسيات يف العراق بالدعم احليوي لعملية بناء األمـن   
واالســـتقرار يف العـــراق واالنتقـــال حنـــو دميقراطيـــة موحـــدة      

د العـراق أن يتقـدم جبزيـل الـشكر          ويـو . واحتادية وذات سـيادة   
والتقدير العميق جلميع البلدان اليت سامهت يف التحـالف والـيت           
كانــت هلــا الرؤيــة والعزميــة والقيــادة الــشجاعة للوقــوف إىل       
جانب الـشعب العراقـي يف كفاحنـا مـن أجـل قيمنـا املـشتركة                

  . املتمثلة يف الدميقراطية واحلرية
ق، أود أن أنقــل وبالنيابــة عــن حكومــة وشــعب العــرا   

ــوات       ــساء يف الق ــة إىل الرجــال والن ــة األمهي ــالة شــكر بالغ رس
ــشجاعة يف    ــا بـ ــاربوا إىل جانبنـ ــذين حـ ــسيات الـ ــددة اجلنـ املتعـ
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ــة  ــان، وحنــن    . اخلطــوط األمامي ــم باالمتن ــدين هل ــراق م وإن الع
نشاطرهم التعازي على التضحيات اليت اقتـضاها هـذا الكفـاح          

 مل تكـــن بـــدون جـــدوى،  املـــشتركةإن تـــضحياتنا. التـــارخيي
وبلـداهنم جـديرة بـاالعتزاز    . ميكن أن يطويها النسيان أبـدا    وال

  . بإجنازاهتم
إننا ندخل بثقة حمترسة مرحلـة جديـدة مـن الترتيبـات              

. األمنية اليت تتجاوز الـدعم يف إطـار واليـة مـن األمـم املتحـدة               
ر اجملتمـع الـدويل بـأن الكفـاح مـن أجـل             وحكومة العراق تذكِّ  

وحنــن نــسلم بــأن مــستوى عاليــا مــن   .  مــا زال طــويالالــسالم
الــدعم العــسكري واألمــين مــا زال ضــروريا وأن قواتنــا ألمنيــة 

وقــد جنحنــا . حتتــاج إىل وقــت لكــي تــصل إىل كامــل قــدراهتا  
مؤخرا يف حتقيـق مكاسـب علـى صـعيد األمـن، مـع أن قـوات                 

ــسحبت إىل  ــد ان ــوات    التحــالف ق ــادة الق ــل زي ــا قب  مــستوى م
ــا ــا تــسمح الظــروف األمنيــة     زالــت تغــا  وم در الــساحة حينم

  . بذلك امليدانية
ولكن اإلجنازات اليت حتققت مبـشقة كـبرية حتتـاج إىل             

ــتدامة ــه  . الترســـيخ واالسـ ــا زالـــت التهديـــدات الـــيت تواجـ ومـ
ومع أن اهلجمـات اإلرهابيـة املقيتـة        . دميقراطيتنا الفتية مستمرة  

اه يف تفــشل يف تــأجيج تــصاعد الــصراع الطــائفي الــذي شــهدن
ــل األوان      ــسكري قب ــسحاب ع ــإن أي ان ــسنوات املاضــية، ف ال
سيترك فراغا وحالـة مـن الـضعف سـيجري اسـتغالهلا لزعزعـة              

إن العـراق حيـث     . استقرار العراق، مما سـيهدد املنطقـة بأسـرها        
  . على كفالة عملية انتقال أمنية تدرجيية وحمسوبة ومسؤولة

 دعــم وإذ منــضي قــدما فــإن العــراق مــا زال حباجــة إىل  
نــشط ومــستمر مــن جانــب اجملتمــع الــدويل، واألمــم املتحــدة    
والــدول واملنظمــات املــشاركة يف املنتــديات األساســية، مبــا يف  
 .ذلـــك آليـــات العهـــد الـــدويل مـــع العـــراق والبلـــدان اجملـــاورة

حتــسنت عالقــات العــراق مــع جريانــه، وأبرمــت اتفاقــات  وقــد
وشــهد . اورةثنائيــة لتحــسني العالقــات مــع مجيــع البلــدان اجملــ  

العامل املاضي افتتاح عـدد مـن البعثـات الدبلوماسـية العربيـة يف             
ــة أخــرى علــى      ــة الكويــت، وهــي دالل بغــداد مبــا يف ذلــك بعث

  . اندماج العراق يف بيئته اإلقليمية
ــة عــن حكومــة بلــدي أن أتقــدم بالتقــدير       وأود بالنياب

للممثــل اخلــاص لألمــني العــام، الــسيد ســتيفان دي ميــستورا،   
زمالئــه يف بعثــة ألمــم املتحــدة لتقــدمي املــساعدة إىل العــراق،  ول

على ما يضطلعون به من عمل حيوي دعمـا حلكومـة وشـعب            
وأود أن أسلط الضوء وأثـين علـى بعثـة ألمـم املتحـدة              . العراق

فيما يتعلق ببعض اجلوانب، مثل دورها يف تقـدمي املـساعدة يف            
د قــــانون التحـــضري لالنتخابـــات واملـــسامهة يف جنـــاح اعتمـــا     

االنتخابات، وعملها القيم يف إعادة إدماج الالجـئني العـراقيني          
واملـــشردين داخليـــا ومـــشاركتها يف الـــسعي إىل حـــل مـــسائل 

وقـد تعهـدت حكومـة بلـدي        . احلدود الداخلية املتنازع عليهـا    
 مليون دوالر من أجل التخطيط ملرفق ألمـم املتحـدة           ٢٥مببلغ  

إننـا مـا زلنـا      . دما يبـدأ العمـل    املقترح يف بغداد ومببلغ مماثل عنـ      
نلتــزم التزامــا فعــاال مبــساعدة ألمــم املتحــدة بــأي طريقــة ممكنــة 
لكي تستمر يف توسـيع بعثتـها يف العـراق وفقـا لقـراري جملـس                

  ). ٢٠٠٨ (١٨٣٠و ) ٢٠٠٧ (١٧٧٠األمن 
وإذ ميـــضي العـــراق قـــدما يف عمليـــة واســـعة النطـــاق    

 حنتاج إىل تأكيـدات بـأن       إلعادة البناء والتنمية االقتصادية فإننا    
. مــوارد وأصــول العــراق املاليــة متاحــة لــربامج إنعــاش البلــد       

وبــــدون تلــــك التأكيــــدات، فــــإن أداء احلكومــــة العراقيــــة      
ولــذا يطلــب العــراق  . واالســتقرار احلــايل قــد يتعرضــا للخطــر 

ــا يف    ــام القـــادم للترتيبـــات املنـــصوص عليهـ التمديـــد حـــىت العـ
ــرة ــرار   ٢٠ الفقـ ــوق القـ ــن منطـ ــداع ) ٢٠٠٣ (١٤٨٣ مـ إليـ

إيرادات صادات النفط واملنتجـات النفطيـة والغـاز الطبيعـي يف            
الصندوق اإلمنائي للعراق وكذلك الترتيبـات املنـصوص عليهـا          

والقــرار ) ٢٠٠٣ (١٤٨٣ مــن منطــوق القــرار  ١٢يف الفقــرة 
بــــشأن مراقبــــة الــــصندوق مــــن جانــــب     ) ٢٠٠٤ (١٥٤٦
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 يــدعم عمليــة والعــراق. الــصندوق الــدويل للمــشورة واملراقبــة 
  . االستعراض املنفتحة والشفافة لتلك الترتيبات

ــة مــن       ــا هــائال ودعــاوى قانوني لقــد ورث العــراق دين
. احلروب وعمليات العدوان الـيت قـام هبـا نظـام صـدام حـسني              

إدارة مواردنــا بطريــق مــسؤولة،   ، قمنــا بــ ٢٠٠٣ومنــذ عــام  
ــا ــة      كم ــة الدولي ــدويل ومؤســساته املالي ــع ال ــذلك اجملتم ــر ب  .أق

وبالفعــل، مــنح العــراق التخفــيض األخــري مــن ديــون نــادي        
 يف املائــة مــن ديونــه، بعــد أن أكمــل ٢٠بــاريس الــذي يعــادل 

  .بنجاح برناجمه مع صندوق النقد الدويل
ــزم    ــتلتـ ــدي الحكومـ ــسوية   تزة بلـ ــا بتـ ــا تامـ ــع امـ مجيـ
مبوجـب   املترتبـة عليهـا     اللتزاماتالوفاء با  املشروعة و  اتاملطالب

املتعلقــة لقــد عملنــا جبــد للوفــاء بالتزاماتنــا     . القــانون الــدويل 
وبـــصفة . تعويـــضاتاللبلـــدان ودفـــع لتـــسوية هـــذه الـــديون  ب

ــزم العــراق   ــع   خاصــة، يلت ــذ مجي ــا كــامال بتنفي ــرارات الالتزام ق
احلــدود والــسيادة بيمــا يتعلــق فلكويــت ذات الــصلة بالزمــة امل
  . النظام السابق الذي شنه لعدواناملتعلقة با التسوياتو

اتنـــا لتزامبا  خطـــوة لإلعـــراب عـــن تعزيـــز الوفـــاء يفو  
جملــس الــوزراء العراقــي   قــرر   الــدويل،املترتبــة علــى الــصعيد  

 .ا وآسيأفريقيا يف ا بلدا نامي١٢ديون أكثر من شطب كامل 

. كان هناك حتسن ملحـوظ يف الوضـع يف العـراق          لقد    
ــتقا  حنـــورحلـــة انتقاليـــة حامســـة مبمنـــر حنـــن و وجيـــب . رارالسـ
 .الـــذي حنـــرزه طـــرداملتقـــدم الالتزامنـــا املـــستمر وُيقـــّوض  أال

ــستغرق  ــة وست ــشروعة  النظــر يف عملي ــات امل ــسويتها املطالب وت
أصــوله لالســتمرار يف العــراق إىل محايـة  حيتـاج   ولــذلك،. اوقتـ 

ــدويل مــن   و. اهلــامذا التقــدم إحــراز هــ  نطلــب دعــم اجملتمــع ال
احلاليـــة ملـــوارد العـــراق احلمايـــة وخـــالل اســـتمرار الترتيبـــات 

ــداهت ــود  حــىتا وعائ ــه و  يع ــراق إىل طبيعت ــصبح الوضــع يف الع ت
ــدابري الــ   احل ــذ الت ــادرة علــى تنفي ضرورية الــيت التزمــت  كومــة ق

  .لتسوية الديون املستحقة واملطالباتها باختاذ

 عـن   جوهريـا الوضـع يف العـراق اليـوم اختالفـا          خيتلف    
). ١٩٩٠ (٦٦١ار  القـر عنـدما اختـذ      الوضع الذي كان سائدا   

ــ ــة مارقــة  ف رق القــانون الــدويل وتــشكل  ختــالعراق مل يعــد دول
الدولـة   كمـا أن  . خطرا على الـسالم الـدويل واألمـن اإلقليمـي         

اآلن لـــدينا و.  أداة مـــن أدوات القمـــع ضـــد شـــعبها   تليـــس
 خاضــعة للمــساءلةحكومــة دســتورية و الدميقراطيــة نامؤســسات

التعـــايش إىل  العـــراقويـــسعى  .ثـــل شـــعب العـــراقميبرملـــان و
شــريكا ثابتـــا يف  بوصــفه   أيــضا قــف  ويالــسلمي مــع جريانــه    

إعـادة االنـدماج      ىلإواصل السعي    وي مكافحة اإلرهاب العاملي  
ــصاد اإلقليمـــي و  ــاملي واالقتـــصاد الكامـــل يف االقتـ ــالعـ سعى يـ

يف عضوا متساويا ومـساملا ومـسؤوال        الستعادة مكانته بوصفه  
يـة حلقـوق اإلنـسان وسـيادة        اجملتمع الدويل يـدعم املبـادئ العامل      

  .هاالقانون وحيترم

ــاوخ   ــب حكومــ تام ــضطلع  ، تطل ــدي أن ي ــني ة بل األم
مجيــع قــرارات جملــس  مــع العــراق باســتعراض ك باالشــتراالعــام

إىل جملـس األمـن    وأن يقـدم تقريـرا     العراقبـ األمن ذات الـصلة     
 أمهيـة م   املتبقيـة وأن يقـيّ     ناباعتباره احلكم النهائي لتقييم التزامات    

الوضـــع احلـــايل مقارنـــة ب وصـــالحيتهامجيـــع هـــذه القـــرارات  
ــا كـــامال نو. لعـــراقل ــا مبوجـــب بالوفـــاء  لتـــزم التزامـ بالتزاماتنـ

قـــرارات جملـــس األمـــن ونتطلـــع إىل اعتـــراف األمـــم املتحـــدة  
حـىت يتـسىن للعـراق اسـتعادة مكانتـه           جيايب يف بلدنا  اإلتطور  بال

 ٦٦١القـرار   ختـاذ   بـل ا  اليت كـان يتمتـع هبـا ق       الدولية  والقانونية  
الفـــصل  الـــيت تقــع علـــى كاهلــه مبوجـــب   عبــاء األو) ١٩٩٠(

 . السابع من ميثاق األمم املتحدة

ــه  إن    ــتقرار فيـ ــسن االسـ ــراق، إذ يتحـ ــدخل، العـ يف  يـ
مرحلة جديدة من التنمية االقتصادية والتعاون وتنـشيط إعـادة          

 ســبل العـــيش والرخـــاء  حيـــّسنالبنــاء وتنميـــة قطــاع الطاقـــة و  
ــتطلــب ذلــك قــد ل. اقــيللــشعب العر ــاوقت  ا وتــضحيات، لكّن
ــا   ــدما مفعمــني باأل  نعمــل حالي ــى املــضي ق يف  مــل احلقيقــي عل

  وموّحـد  ومزدهـر  يحتقيق عراق مسامل ودميقراطـ     ملستقبل حنو ا
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إن .  حتقيــق االســتقرار اإلقليمــيا يفإجيابيــ احموريــا دوريــؤدي 
 سـيكون   ويف املقابل، . دعم اجملتمع الدويل لنجاحنا أمر حيوي     

 بالنسبة لتعزيز السالم واالستقرار يف املنطقة       ا حامس اجناحنا أمر 
 . والعامل

اآلن  أعطـــي الكلمـــة): اإلنكليزيـــةتكلـــم ب( الـــرئيس  
 . اتاإلدالء ببيان يفألعضاء اجمللس الذين يرغبون 

ــاين    ــسيد مانتوف ــا (ال ــة ( )إيطالي ــم باإلنكليزي يف ): تكل
ــب   ــة، أود أن أرحـ ــود البدايـ ــة مج بوجـ ــر خارجيـ ــة وزيـ هوريـ

 . ، بني ظهرانينا اليومالعراق، معايل السيد هوشيار زيباري

تمديــد واليــة ب  القاضــي القــرارمؤيــدةيطاليــا إصــوتت   
اجمللــس الــدويل للمــشورة  ولعــراق لتنميــة الكــل مــن صــندوق  

تقـف   منـذ البدايـة   يطاليا  ما برحت إ  و.  شهرا ١٢ملدة   واملراقبة
لــشجاعة ا هم يف جهــودهلعــراق ومؤســساتشــعب ا إىل جانــب
بناء دولة دميقراطية تعيش ىف سالم مع نفـسها ومـع       الرامية إىل   

  . ذا االلتزامهمن جديد بقوة وأود أن أؤكد . جرياهنا
ه يـتعني  أيضا أن أغتنم هـذه الفرصـة ألشـري إىل أنـ           أود    

املتعلقـة  ملية استعراض خمتلف قرارات جملس األمن      أن جترى ع  
 صوص والوضـع القـانوين    النتعدد   يف ضوء بعناية فائقة   العراق  ب

استعادة املكانـة   يتسىن للبلد   ، حىت   املترتب الذي يتسم بالتعقيد   
هنـا مـسألة   إ. ١٩٩٠يف عـام   هبـا    يتمتع  كان الدولية العالية اليت  

قــانون، وتفــادي أي تــأثري ال تأكيــدضمان بــتتعلــق، يف الواقــع، 
) ١٩٩١ (٦٨٧القـرار   ختـاذ   بعـد ا  جنمـت   على األوضـاع الـيت      

 قبـل   املؤسسات اليت وقعت عقودا مـع العـراق       اية  ومح متابعتهو
 امل تــتمكن مــن الوفــاء بالتزاماهتــ  إنــشاء نظــام اجلــزاءات والــيت 

 .  للتدابري اليت حددها جملس األمنالتعاقدية امتثاال

أوال وقبـل   : )تكلـم بالفرنـسية   ) (فرنـسا ( رينيـه  السيد  
ــسيد      ــة، ال ــر اخلارجي كــل شــيء، أود أن أرحــب بوجــود وزي

 .  جملس األمنجلسة معنا هنا يف ،باريهوشيار زي

ناه عتمـد القـرار الـذي ا  رتيـاح الختـاذ     فرنـسا باال  تشعر    
ــو، ــدة  فهــو مي للت ــة جدي ــل مرحل ــة  مــن ث ــسيادة الكامل عــودة ال
واليــة القــوة انتــهاء  ، علــى وجــه اخلــصوص، متثــلالــيت للعــراق

وحـدة العـراق    لتزمـة ب  فرنـسا، امل  وستـستمر    .الدولية يف العـراق   
دعـــم اجلهــود الـــيت تبـــذهلا احلكومـــة  وســـيادته يف  الــدميقراطي 

 مـن أجـل   مجيـع اجلهـات الفاعلـة املعنيـة     مـع   كباالشتراالعراقية  
شـأنه  اختاذ مجيع التدابري الالزمة إلثبات أن العراق أصبح دولة          

ولن ندخر جهـدا ملـساعدة العـراقيني يف         . شأن الدول األخرى  
لكـي يتمكنـوا     ية املشترك وتعزيز املصاحلة الوطن    همبناء مستقبل 

 فيهمـا يف إطـار   احلـق  ملديهلذين استعادة السالم واألمن المن  
 . غنية يف تنوعهاموحدة ودولة 

ــاوا    ــسيد ناتاليغ ــسيا (ال ــة ( )إندوني ــم باإلنكليزي ): تكل
معــايل الــسيد هوشــيار  يرحــب باشــتراك أن يــسر وفــد بلــدي  

  .  يف هذه اجللسة،زيباري، وزير خارجية العراق
 ١٨٥٩ القـــــرار مؤيـــــدةونيـــــسيا ندصـــــوتت إلقـــــد   

، يف مجلـة أمـور،      ذيوالـ ،  يف وقت سابق  ختذ  الذي ا ) ٢٠٠٨(
اجمللس الـدويل  وصندوق التنمية للعراق بالترتيبات املتعلقة  ميدد  

رئـيس الـوزراء نـوري املـالكي        أكـد   كمـا   و. للمشورة واملراقبة 
ــالته يف ــن  رســ ــيس جملــــس األمــ ــة إىل رئــ ــانون ٧ املؤرخــ  كــ

ــسمرب/األول ــ، لعــــب اديــ ــا يف واجمللــــس  صندوقلــ دورا هامــ
 ضــمان اســتخدام عائــدات العــراق مــن  علــىمــساعدة العــراق 

  .صاحل الشعب العراقيلاملوارد الطبيعية 
يف خمتلــف القطاعــات، امللموســة تطورات بــالنرحــب   

يف ذلــك إدخــال حتــسينات يف جمــال األمــن يف مجيــع أحنــاء    مبــا
  . العراق يف األشهر القليلة املاضية

ــ التطــورات، تلــك مــن الــرغمعلــى    درك أن العــراق ن
ــزال يواجــه حتــديات متعــددة األوجــه   ال ــذلك. ي ــرىول  أن ، ن

ــدويل ســ    ــصلة  ياســتمرار دعــم اجملتمــع ال ــق ال ــظل وثي اجلهود ب
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التغلــب مــن أجــل  هوشــعبالعــراق حكومــة   الــيت تبــذهلااجلاريــة
   .على تلك التحديات

واملــصاحلة الــشامل سياسي الــوار  إجــراء احلــ ميتــسو  
ــ ــتقرار  ة بأمهيـــ ــدم وقـــــصوى لتحقيـــــق الـــــسالم واالســـ التقـــ

 إن إجراء حـوار     .يف العراق املستدام   االقتصادي - االجتماعي
  بــنياملــصاحلة الــسياسية حتقيــق  مغــزى وي ذ شــاملسياســي

خمتلــف األعــراق والطوائــف والكيانــات الــسياسية، فــضال عــن 
أمـران هامـان     ،من مجيع فئات الشعب العراقي     الدعم امللموس 

 . يف البلدجلطويل األقيق استقرار جدا لتح

تقدمي املساعدة إىل العراق     األمم املتحدة ل   شيد ببعثة نو  
دعمهــا حلكومــة العـراق ومــساعدهتا يف حتقيــق التقــدم يف  علـى  

يـود  . خمتلف القطاعات، مبـا يف ذلـك تعزيـز احلـوار واملـصاحلة            
دعمنـا السـتقالل    علـى    ؤكد مـرة أخـرى    يوفد بلدي أيضا أن     

ومبـــدأ عـــدم ته اإلقليميـــة وســـالمتـــه  ووحدتهدالعـــراق وســـيا
  .بلدالتدخل يف الشؤون الداخلية لل

بعد التلطف مبنحنـا إذنكـم، سـيدي،        قبل أن أختتم، و     
حيــث قــد تكــون هــذه آخــر مناســبة يــشارك فيهــا وفــدي يف    
ــة، أود أن    ــهاء عـــضويته احلاليـ جلـــسة جمللـــس األمـــن قبـــل انتـ

  .أتشاطر مع احلضور بضعة أفكار
ــم تلـــك ا    ــدول   وأهـ ــق للـ ــديرنا العميـ ــو تقـ ــار هـ ألفكـ

 علـى املـسؤوليات     ااألعضاء يف املنظمـة علـى ائتمـان إندونيـسي         
وقــد شــعرنا بالتواضــع لثقتــها . املرتبطــة بعــضوية جملــس األمــن

وظللنا نعمل بدأب يف كل األوقات، وكلنا وعي حبجـم تلـك            
وبصفة خاصة، عمل وفدي جبد متواصل لكفالـة إدراج          . الثقة

ــضوي  ــواغل العـ ــداوالت    شـ ــسليم يف مـ ــشكل الـ ــع بالـ ة األوسـ
  .اجمللس

ــاون وروح      ــدير التعـ ــالغ التقـ ــضا بـ ــدر وفـــدي أيـ ويقـ
وأهم مـن ذلـك     . اجلماعة اليت تسود مناخ العمل داخل اجمللس      

 تعتقـد أن اجمللـس الفعـال هـو اجمللـس       اكله، ما فتئت إندونيـسي    

املوحد، اجمللس القادر على أن يتكلم بصوت واحد ويتـصرف     
وقد كان بناء اجلـسور شـاغلنا الـدائم وسـيظل           . بشكل موحد 

  .يوجه جهودنا فيما بعد اجمللس
وبــصفة خاصــة، حنــن نــدين باالمتنــان العميــق لألمانــة   

وال أسـتطيع أن أجـد الكلمـات        . العامة على مهنيتـها وتفانيهـا     
ــاه      ــذي لقين ــدعم ال ــراب عــن شــكري لل ــك . املناســبة لإلع بتل

توفيـق يف مـساعيهم يف      الكلمات، أمتىن ألعـضاء اجمللـس كـل ال        
  .املستقبل
ــاور    ــدة (سالـــسري جـــون سـ ــة املتحـ تكلـــم ) (اململكـ

أنضم إىل اآلخرين يف الترحيـب بـوزير اخلارجيـة         ): نكليزيةإلبا
وأود فقـط   . زيباري وفريقه هنا اليوم العتماد هذا القرار اهلـام        

  .إبراز ثالث نقاط يف هذا الصدد
اك حاجــة أوال، أود أن أرحـب حبقيقــة أنــه مل تعــد هنــ   

لوالية مبوجب الفصل السابع من ميثاق األمم املتحدة للقوات         
 رئــــيس وزراء بلــــدي يف أعلــــنوكمــــا . الدوليــــة يف العــــراق

األســـبوع املاضـــي، رهنـــا باســـتكمال اإلجـــراءات يف الربملـــان 
ــا خــالل      ــوات اململكــة املتحــدة مهامه ــستكمل ق ــي، ست العراق

ب ذلــك  وسـتبدأ عقــ ٢٠٠٩األشـهر اخلمــسة األوىل مـن عــام   
وقــدرة حكــوميت علــى اســتكمال مهامهــا يف   . يف االنــسحاب

العراق عالمة هامة على التقـدم الـذي حتقـق يف العـراق خـالل               
  .السنوات اخلمس املاضية

ثانيــا، نرحــب باســتمرار الترتيبــات املتعلقــة بــصندوق    
ــط      ــرادات نفــ ــع إيــ ــيلة توزيــ ــاره وســ ــراق باعتبــ ــة للعــ التنميــ

ة املتعلقــة بــذلك الــصندوق،  ومتديــد الترتيبــات اخلاصــ  العــراق
ــا ذكـــــر    ــة، كمـــ ــة إىل تـــــوفري محايـــــة خاصـــ ــرا للحاجـــ نظـــ

  .زيباري السيد
ثالثا، إن القرار اهلام الذي يتضمنه القرار هـو مراجعـة             

. القــرارات املتــصلة بــالعراق الــيت اختــذت إبــان عهــد صــدام       
. ٢٠٠٩وســـتكون هـــذه أولويـــة بالنـــسبة للمجلـــس يف عـــام  
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ــذه ــرارات اختــذت يف ظــل    ه ــا نتيجــة    الق ــة متام ظــروف خمتلف
. لتــصرفات صــدام حــسني واحلاجــة إىل محايــة جــريان العــراق  

ومن الصواب أن نعيد النظر اآلن يف أحكامها بغيـة إلغائهـا يف             
 .ممكن أقرب وقت

ــررة      أخـــريا، وحيـــث أن هـــذه هـــي أخـــر جلـــسة مقـ
، حنن ال حنتفـل اليـوم بتحريـر العـراق       ٢٠٠٨للمجلس يف عام    

ذه الفرصــة لتوجيـه الــشكر إىل زمالئنــا  أود أن أغتــنم هـ . فقـط 
ممثلي إندونيسيا وإيطاليا وبلجيكا وبنما وجنوب أفريقيـا علـى          

أمــل أن يــستمتعوا . إســهاماهتم الرائعــة يف عمــل جملــس األمــن 
بتحررهم من مسؤولية عضوية جملـس األمـن وأن جيـدوا حيـاة             

ونتطلــع . زاخــرة جديــدة يف وكــاالت األمــم املتحــدة األخــرى
ــصفتهم غــري أعــضاء    إىل مــشارك ــداوالتنا ب ــستمرة يف م اهتم امل

  .اجمللس يف
ــسيد خليـــل زاد   ــة  (الـ ــدة األمريكيـ ــات املتحـ ) الواليـ

بادئ ذي بدء، أود أن أرحب بـصديقي،       ): تكلم باإلنكليزية (
  .وزير اخلارجية زيباري، يف اجمللس وأشكره على بيانه

ونعتقـد  . ترحب الواليات املتحـدة باختـاذ هـذا القـرار           
  .قرار ضروري، وحنن نرحب به لعدد من األسبابأنه 

ــرزه         ــذي أح ــدم ال ــسلم بالتق ــه ي ــه ألن أوال، نرحــب ب
وكمـا ذكـر وزيـر      . فقد أحرز تقدم شـامل يف العـراق       . العراق

ــة، علـــى الـــصعيد األمـــين، اخنفـــض عـــدد اهلجمـــات    اخلارجيـ
وخالل عشرة أيام ستنتهي واليـة      . وارتفعت القدرات العراقية  

وسيحكم اتفاق أمين ثنـائي وجـود       .  العراق القوات الدولية يف  
قوات الواليات املتحدة األمريكيـة وسـيوجه إطـار اسـتراتيجي           
أوسع العالقات بشكل عـام علـى الـصعد االقتـصادية واألمنيـة             

. نرحــب هبــذا التغــيري اإلجيــايب . والــصعد األخــرى بــني بلــدينا 
 حمافظــة عراقيــة حتــت الــسيطرة  ١٨ مــن ١٣وأيــضا، ستــصبح 

ــة  ــةاألمني ــة    . العراقي ــسيطرة األمني واحلــق، أهنــا بالفعــل حتــت ال
العراقية، وسيتحقق تقدم يف احملافظات املتبقية خـالل األسـابيع          

وعلـى الـصعيد    . وقد سن الربملـان كـثريا مـن القـوانني         . القادمة
االقتـــصادي، اخنفـــض التـــضخم والنمـــو االقتـــصادي آخـــذ يف 

نت ومــرة أخــرى، كمــا أشــار وزيــر اخلارجيــة، حتــس  . صــعود
 عــشر شــهرا ينالعالقــات اإلقليميــة بدرجــة كــبرية خــالل اإلثــ  

  .املاضية
ــه        ــا باختــاذ هــذا القــرار هــو أن ــاين لترحيبن والــسبب الث

يــساعد علــى تيــسري إحــراز املزيــد مــن التقــدم يف العــراق مــن    
خــالل مــنح حــصانات لألمــوال العراقيــة حــىت تكــون هــذه        

ــا   ــذ براجمهـ ــة لتنفيـ ــة العراقيـ ــة للحكومـ ــوال متاحـ ــة األمـ  للتنميـ
  .االقتصادية وبراجمها للقطاعات األخرى يف العراق

والسبب الثالـث هـو التـزام جملـس األمـن الـذي أشـار                 
وآخــــرون مبراجعــــة القــــرارات إليـــه ممثــــل اململكــــة املتحـــدة   

فالظروف يف العراق باتـت خمتلفـة كليـة عمـا           . بالعراق املتصلة
ن إ. كان عليه الوضع وقـت فـرض الكـثري مـن هـذه القـرارات              

العراق مكان خمتلف بدرجة كبرية عما كان عليه عنـدما اختـذ            
ــرار  ومـــن املنطقـــي متامـــا إجـــراء هـــذه     ). ١٩٩٠ (٦٦١القـ

املراجعــة، وحنــن نتطلــع إىل تقريــر األمــني العــام يف املــستقبل       
  .القريب

. وكمــا ذكــر الكــثريون، حقــق العــراق تقــدما كــبريا     
ــة و    ــر اخلارجيـ ــة، ووزيـ ــة العراقيـ ــة احلكومـ ــشعب وأود هتنئـ الـ

ــا  . العراقــي علــى التقــدم الــذي حققــوه   إهنــم يــستحقون دعمن
ــراق   ــوفر هــذا   . للتقــدم املــستمر املطلــوب يف الع ــرار ي هــذا الق

الــدعم، ولــذلك حنــن ســعداء جــدا باملــشاركة يف اإلمجــاع يف    
  .هذا الشأن
 اململكـــة املتحـــدة،  وأود أيـــضا، مثـــل زميلـــي ممثـــل     

ــسيا    أن ــي إندونيـ ــشكر ممثلـ ــة لـ ــذه الفرصـ ــنم هـ ــا أغتـ  وإيطاليـ
وبلجيكا وبنما وجنوب أفريقيا علـى صـداقتهم والـدور الـذي            
اضطلعوا به يف هذا اجمللـس خـالل الفتـرة الـيت كنـت موجـودا                
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وأمتـىن عامـا جديـدا موفقـا        . فيها هنا، وأمتىن هلم مجيعا التوفيـق      
  .هلم ولبلداهنم

ال يوجـد أي مـتكلمني      ): تكلـم باإلنكليزيـة    (الرئيس  
ــدرجني يف   ــرين مـ ــائآخـ ــن   . ميتقـ ــون جملـــس األمـ ــذلك يكـ بـ

اختتم املرحلة احلالية من نظـره يف البنـد املـدرج يف جـدول               قد
  .وسيبقي اجمللس املسألة قيد نظره. أعماله

  .٥٠/١٥رفعت اجللسة الساعة   

  


