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 )٢٠٠٤ (١٥٤٦القرار   
 

ـــه     ـــي جلستـ ـــن فـ ـــذه جملـــــس األمـــ /  حزيــران٨املعقــودة يف  ٤٩٨٧ الــذي اختـ
 ٢٠٠٤يونيه 

 
 ،إن جملس األمن 
انتخابـا  انتقـال العـراق إىل حكومـة منتخبـة     على طريـق  بدء مرحلة جديدة بإذ يرحب   

مسـتقلة  ل وتويل حكومة عراقية مؤقتـة       يتطلع حتقيقا هلذه الغاية إىل إهناء االحتال       دميقراطيا، وإذ 
 ،٢٠٠٤يونيه / حزيران٣٠حبلول وتامة السيادة لكامل املسؤولية والسلطة 

 العراق،بشأن قراراته السابقة ذات الصلة مجيع  إىل إذ يشريو 
 سالمته اإلقليمية،سيادته ووحدته والعراق واستقالل  تأكيد وإذ يعيد 
راقـي يف أن يقـرر حبريـة مسـتقبله السياسـي ويف       حق الشـعب الع   أيضا تأكيد  وإذ يعيد  

 السيطرة على موارده الطبيعية،
بلــدان املنطقــة والبلــدان املقــدم مــن عم الــد بأمهيــة الــدعم الــدويل، ال ســيما وإذ يســلم 

اجملــاورة للعــراق واملنظمــات اإلقليميــة، لشــعب العــراق يف اجلهــود الــيت يبــذهلا لتحقيــق األمــن     
 ، أن التنفيذ الناجح هلذا القرار سيسهم يف حتقيق االستقرار اإلقليميوإذ يشري إىل، واالزدهار
مسـاعدة شـعب العـراق      الراميـة إىل     جبهود املستشار اخلـاص لألمـني العـام          وإذ يرحب  

 علــى النحــو املــبني يف رســالة األمــني العــام ؤقتــة للعــراق،املكومــة احلتشــكيل التوصــل إىل علــى 
 ،(S/2004/461) ٢٠٠٤يونيه / حزيران٧املؤرخة 
 بالتقدم احملـرز يف تنفيـذ ترتيبـات    وإذ يرحب حبل جملس احلكم العراقي،     وإذ حييط علما   

ــرار      ــا يف القـ ــار إليهـ ــراق، املشـ ــي للعـ ــال السياسـ ــؤرخ )٢٠٠٣ (١٥١١االنتقـ ــرين ١٦ املـ  تشـ
 ،٢٠٠٣أكتوبر /األول
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ميقراطـي   بالتزام احلكومة املؤقتة للعراق بالعمل على إقامة عـراق احتـادي د            وإذ يرحب  
 تعددي موّحد، يتوافر فيه كامل االحترام للحقوق السياسية وحقوق اإلنسان،

ضــرورة أن حتتــرم مجيــع األطــراف تــراث العــراق األثــري والتــارخيي  وإذ يشــدد علــى  
 والثقايف والديين وأن حتمي هذا التراث،

 مبـا فيهـا     أمهية سيادة القانون، واملصاحلة الوطنية، واحتـرام حقـوق اإلنسـان           وإذ يؤكد  
 حقوق املرأة، واحلريات األساسية، والدميقراطية، مبا يف ذلك االنتخابات احلرة والنـزيهة،

ــة  وإذ يشــري  ــراق يف    ا إىل إنشــاء بعث ــدمي املســاعدة إىل الع ــم املتحــدة لتق /  آب١٤ألم
ــم املتحــدة  إذ يؤكــد أن ، و٢٠٠٣أغســطس  ــؤدي  األم ــي أن ت ــيا يف دورا رينبغ مســاعدة ئيس
 ،الالزمة للحكم التمثيلييف تكوين املؤسسات واحلكومة العراقية قي الشعب العرا

شـعب  أمـر ضـروري لرفـاه        بأن الدعم الدويل السـتعادة االسـتقرار واألمـن           وإذ يسلم  
متكــني مجيــع املعنــيني مــن االضــطالع بعملــهم لصــاحل شــعب العــراق،         ، فضــال عــن  العــراق
ــذا الصــدد يف   يرحــب وإذ ــدول األعضــاء يف ه ــرار   بإســهامات ال ) ٢٠٠٣ (١٤٨٣ إطــار الق

 ،)٢٠٠٣ (١٥١١ والقرار ٢٠٠٣مايو /أيار ٢٢املؤرخ 
 / نيســان١٦إىل جملــس األمــن يف مــن الواليــات املتحــدة  إىل التقريــر املقــدم وإذ يشــري 

 وما أحرزته من تقدم،جهود القوة املتعددة اجلنسيات بشأن  ٢٠٠٤أبريل 
 املوجهـة إىل  ٢٠٠٤يونيه / حزيران٥رخة  بتلقي الطلب الوارد يف الرسالة املؤ     وإذ يقر  

رئــيس اجمللــس مــن رئــيس وزراء احلكومــة املؤقتــة للعــراق، واملرفقــة هبــذا القــرار، باإلبقــاء علــى 
 وجود القوة املتعددة اجلنسيات،

 بأمهيـة موافقـة حكومـة العـراق ذات السـيادة فيمـا يتعلـق بوجـود القـوة                وإذ يقر أيضا   
 سيق الوثيق بني القوة املتعددة اجلنسيات وتلك احلكومة،املتعددة اجلنسيات وأمهية التن

 باستعداد القوة املتعددة اجلنسيات ملواصلة اجلهـود الراميـة إىل املسـامهة يف              وإذ يرحب  
صون األمن واالستقرار يف العراق دعما لالنتقال السياسي، ال سـيما فيمـا يتعلـق باالنتخابـات                  

ملتحـدة يف العـراق، علـى النحـو املـبني يف الرسـالة املؤرخـة        املقبلة، ولتوفري األمن لوجود األمـم ا  
ــه /حزيــران ٥ مــن وزيــر خارجيــة الواليــات املتحــدة،     املوجهــة إىل رئــيس اجمللــس ٢٠٠٤يوني

 واملرفقة هبذا القرار،
 بالتزام مجيع القوات العاملة علـى صـون األمـن واالسـتقرار يف العـراق                وإذ حييط علما   

يل، مبــا يف ذلــك االلتزامــات املقــررة مبوجــب القــانون اإلنســاين   بالتصــرف وفقــا للقــانون الــدو 
 الدويل، وبالتعاون مع املنظمات الدولية ذات الصلة،
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  أمهية املساعدة الدولية يف إعادة بناء االقتصاد العراقي وتنميته،وإذ يؤكد 
ا احلصـانات واالمتيـازات الـيت تتمتـع هبـ         مـن   لعراق  عود على ا   بالفوائد اليت ت   وإذ يسلم  

ــراق،     ــة للع ــة وصــندوق التنمي ــة العراقي ــرادات النفطي ــة شــري إىل وإذ ياإلي ــة اســتمرار  أمهي كفال
بعـد  الـيت ختلفهـا،     احلكومـات   اإلنفاق من هذا الصندوق من جانـب احلكومـة املؤقتـة للعـراق و             

 حل سلطة االئتالف املؤقتة،
 الدوليني،م واألمن ال أن احلالة يف العراق ال تزال تشكل هتديدا للسوإذ يقرر 
  مبوجب الفصل السابع من ميثاق األمم املتحدة،وإذ يتصرف 
ذات ســيادة للعــراق، علــى النحــو الــذي ُعــرض بــه يف   تشــكيل حكومــة قــري - ١ 

 ٢٠٠٤يونيـه   /حزيـران  ٣٠كامـل املسـؤولية والسـلطة حبلـول          تتـوىل    ،٢٠٠٤يونيه  /حزيران ١
لى مصـري العـراق فيمـا يتجـاوز الفتـرة           حلكم العراق مع االمتناع عن اختاذ أي إجراءات تؤثر ع         

املؤقتة احملـدودة، إىل أن تتـوىل حكومـة انتقاليـة منتخبـة مقاليـد احلكـم علـى النحـو املتـوخى يف                       
 الفقرة الرابعة أدناه؛

 ،االحـتالل  أيضا، انتـهاء     ٢٠٠٤يونيه  / حزيران ٣٠بأنه سيتم، حبلول     يرحب - ٢ 
 ؛لعراق سيؤكد من جديد سيادته الكاملةوانتهاء وجود سلطة االئتالف املؤقتة، وبأن ا

ــد   - ٣  ــد تأكي ــة ويف     يعي ــر مســتقبله السياســي حبري ــي يف تقري حــق الشــعب العراق
 ممارسة كامل السلطة والسيطرة على موارده املالية والطبيعية؛

 ،دميقراطيالـ كـم   احلاجلدول الزمين املقترح لالنتقال السياسي للعـراق إىل          يقر - ٤ 
 :ما يليويشمل 
والسـلطة  احلكـم  مسـؤولية  تتـوىل   للعـراق   ذات سـيادة    مؤقتـة   تشكيل حكومـة     )أ( 
 ؛٢٠٠٤يونيه /حزيران ٣٠حبلول 

 ؛ يعكس تنوع اجملتمع العراقيعقد مؤمتر وطينو )ب( 
ــراء  )ج(  ــول   وإجـ ــرة حبلـ ــة مباشـ ــات دميقراطيـ ــانون األول٣١انتخابـ ــمرب / كـ ديسـ
ــال  ، إذا أمكـــن ذلـــك، ٢٠٠٤ ــاوز بـــأي حـ ــوال أو يف موعـــد ال يتجـ ــانون ٣١مـــن األحـ  كـ
ــاير /الثــاين ــة  ٢٠٠٥ين ــة انتقالي ــة وطني ــها تشــكيل    تتــوىل ،، لتشــكيل مجعي ــة مســؤوليات من مجل

متهيــدا لقيــام حكومــة منتخبــة انتخابــا  دســتور دائــم للعــراق حكومــة انتقاليــة للعــراق وصــياغة  
 ؛٢٠٠٥ديسمرب / كانون األول٣١دستوريا حبلول 
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 يف مسألة كيف ميكن لعقد اجتماع دويل أن  حكومة العراق إىل أن تنظر   يدعو - ٥ 
 أنــه ســريحب بعقــد اجتمــاع مــن هــذا القبيــل لــدعم ويشــري إىليــدعم العمليــة املــذكورة أعــاله، 

 االنتقال السياسي العراقي واالنتعاش العراقي لفائدة شعب العراق، ولصاحل االستقرار يف املنطقة؛
، لترتيبـات تنفيـذا سـلميا وكـامال       أن ينفذوا مجيع هذه ا     بالعراقيني كافة    يهيب - ٦ 

 تنفيذ؛أن تدعم هذا الويهيب جبميع الدول واملنظمات ذات الصلة 
املمثل اخلاص لألمني العام وبعثة األمم املتحدة لتقدمي املسـاعدة          أن يقوم    يقرر - ٧ 

يف سياق تنفيذ واليتهما، وفقا ملـا تسـمح بـه الظـروف، ملسـاعدة الشـعب العراقـي                    ،إىل العراق 
 :كومة العراقية، مبا يلي، وفقا ملا تطلبه حكومة العراقواحل

 :أداء دور رئيسي فيما يلي )أ( 
ــه /املســاعدة يف عقــد مــؤمتر وطــين، خــالل شــهر متــوز    ‘١’  ــار ٢٠٠٤يولي ، الختي

 ؛جملس استشاري
ــدعم إىل  ‘٢’  ــراق، فضــال عــن    تقــدمي املشــورة وال ــة املســتقلة للع ــة االنتخابي  اللجن

ــة  احل ــة املؤقت ــكوم ــة   راق، وللع ــة االنتقالي ــة الوطني ــة إجــراء   اجلمعي بشــأن عملي
 االنتخابات؛

ــاء التوافــق يف اآلراء علــى الصــعيد الــوطين بشــأن صــياغة    ت ‘٣’  شــجيع احلــوار وبن
 وطين؛شعب العراق لدستور 

 :وأيضا )ب( 
ــراق يف   ‘١’  ــة العــ ــورة إىل حكومــ ـــ تقــــدمي املشــ ــوفري اخلـ ــال تــ ــة املدمات جمــ دنيــ

 فعالة؛الجتماعية الوا
مســـاعدات الـــتعمري والتنميـــة واملســـاعدات  وإيصـــال ة يف تنســـيق ــــــاملسامهو ‘٢’ 

 اإلنسانية؛
ــز تو ‘٣’  ــائي    عزيـ ــالح القضـ ــة واإلصـ ــاحلة الوطنيـ ــان واملصـ ــوق اإلنسـ ــة حقـ محايـ

 والقانوين من أجل تعزيز سيادة القانون يف العراق؛
تخطيط األويل  تقدمي املشورة واملسـاعدة إىل حكومـة العـراق فيمـا يتعلـق بـال              و ‘٤’ 

 إلجراء تعداد سكاين شامل يف هناية املطاف؛
 بــاجلهود اجلاريــة الــيت تبــذهلا احلكومــة املؤقتــة املقبلــة للعــراق لتكــوين  يرحــب - ٨ 

القـوات  ”املشار إليها فيما يلـي باسـم   (القوات األمنية العراقية مبا فيها القوات املسلحة العراقية         
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ســلطة احلكومـة املؤقتــة للعــراق واحلكومــات الــيت ختلفهــا،  الــيت تعمــل حتــت ) “األمنيـة العراقيــة 
واليت ستؤدي دورا متزايـدا بصـورة تدرجييـة وسـتتوىل يف هنايـة املطـاف املسـؤولية الكاملـة عـن                      

 صون األمن واالستقرار يف العراق؛
 إىل أن وجود القوة املتعـددة اجلنسـيات يف العـراق هـو بنـاء علـى طلـب                    يشري - ٩ 

ــة ا  ــة املؤقت ــوة املتعــددة         احلكوم ــوح للق ــويض املمن ــد التف ــد تأكي ــذا فإنــه يعي ــراق، ول ــة للع ملقبل
ــادة موحــدة مبوجــب القــرار     مــع إيــالء االعتبــار  ) ٢٠٠٣ (١٥١١اجلنســيات املنشــأة حتــت قي

 للرسالتني املرفقتني هبذا القرار؛
الزمـة  ختـاذ مجيـع التـدابري ال      اكـون للقـوة املتعـددة اجلنسـيات سـلطة           ت أن   يقرر - ١٠ 
وفقــا للرســالتني املــرفقتني هبــذا القــرار اللــتني واالســتقرار يف العــراق األمــن امهة يف صــون للمســ

تتضمنان، يف مجلة أمور، اإلعراب عن طلب العراق استمرار وجـود القـوة املتعـددة اجلنسـيات                 
ق منـع اإلرهـاب وردعـه، حبيـث تـتمكن األمـم املتحـدة،        يـ طروتبينان مهامها، مبا يف ذلـك عـن     

يف الفقـرة   مـل   جملدورها يف مساعدة الشعب العراقي على النحـو ا        إجناز  رى، من   ضمن أمور أخ  
جـدول  تعـرض للتخويـف    وحبيث يستطيع الشعب العراقي أن ينفذ حبرية ودون   ، أعاله السابعة

 ؛اإلصالحيستفيد من أنشطة التعمري وأن العملية السياسية الزمين وبرناجمها و
املرفقتني هبذا القرار واللتني تقـرران، يف مجلـة          يف هذا الصدد بالرسالتني      رحبي - ١١ 

أمور، أنه جيـري إنشـاء ترتيبـات إلقامـة شـراكة أمنيـة بـني حكومـة العـراق ذات السـيادة والقـوة                         
يف هـذا الصـدد إىل أن القـوات    ويشـري أيضـا   املتعددة اجلنسيات ولكفالة حتقيـق التنسـيق بينـهما،       

راقيني املختصــني، وأن حكومــة العــراق لــديها الســلطة األمنيــة العراقيــة مســؤولة أمــام الــوزراء العــ
إلحلاق قوات أمنيـة عراقيـة بـالقوة املتعـددة اجلنسـيات لالضـطالع بعمليـات معهـا، وأن اهلياكـل              
األمنية املـذكورة يف الرسـالتني سـتكون مبثابـة حمافـل حلكومـة العـراق والقـوة املتعـددة اجلنسـيات                      

ائل األمنية واملسـائل املتعلقـة بالسياسـات، مبـا يف ذلـك             للتوصل إىل اتفاق بشأن كامل نطاق املس      
السياسة املتصلة بالعمليات اهلجومية احلساسة، وستكفل حتقيق شراكة كاملة بني القوات األمنية            

 العراقية والقوة املتعددة اجلنسيات، من خالل التنسيق والتشاور على حنو وثيق؛
ــرر كــذلك  - ١٢  ــوة املتعــد  يق ــة الق ــى طلــب    اســتعراض والي ــاء عل دة اجلنســيات بن

حكومة العراق أو بعد مضي إثىن عشر شهرا من تاريخ اختاذ هذا القرار، علـى أن تنتـهي هـذه                   
 أنه سينهي هـذه الواليـة    ويعلن أعاله،   ٤الوالية لدى اكتمال العملية السياسية املبينة يف الفقرة         

 قبل ذلك إذا طلبت حكومة العراق إهناءها؛
نية املبينة يف الرسالة املرفقة الواردة من وزير خارجيـة الواليـات            بال حييط علما  - ١٣ 

املتحــدة إلنشــاء كيــان قــائم بذاتــه يف إطــار القيــادة املوحــدة للقــوة املتعــددة اجلنســيات تقتصــر   



 

6 04-38114 
 

S/RES/1546 (2004)

 بأن تنفيذ التدابري الـيت هتـدف        ويسلِّممهمته على توفري األمن لوجود األمم املتحدة يف العراق،          
وظفي منظومـة األمـم املتحـدة العـاملني يف العـراق سـيتطلب قـدرا كـبريا مـن                    إىل توفري األمن ملـ    

 إىل الدول األعضـاء واملنظمـات ذات الصـلة تقـدمي هـذه املـوارد، مبـا يف ذلـك                     ويطلباملوارد،  
 املسامهة يف ذلك الكيان؛

قـوات  ال بأن القوة املتعددة اجلنسيات سوف تساعد أيضا يف بناء قـدرة             يسلم - ١٤ 
 العراقيــة، مــن خـــالل برنــامج للتجنيــد والتــدريب والتجهيــز باملعـــدات       يــة  األمنؤسســات املو

 والتوجيه والرصد؛
ــة   يطلــب - ١٥  ــة واإلقليمي ــدول األعضــاء واملنظمــات الدولي تقــدمي املســاعدة   إىل ال

حسـبما يتفـق عليـه مـع حكومـة العـراق،       للقوة املتعددة اجلنسيات، مبا فيها القوات العسكرية،       
ــى تلب  ــل عل ــتقرار، و    للعم ــن واالس ــي إىل األم ــة احتياجــات الشــعب العراق ــدمي ي املســاعدات تق

 اإلنسانية ومساعدات التعمري، ودعم جهود بعثة األمم املتحدة لتقدمي املساعدة إىل العراق؛
 أمهية إنشاء شـرطة عراقيـة فعالـة، وإنفـاذ مراقبـة احلـدود، وإنشـاء هيئـة                   يؤكد - ١٦ 

رة الداخليــة العراقيــة، وختضــع أيضــا، يف حالــة هيئــة محايــة   حلمايــة املرافــق ختضــع لســيطرة وزا 
املرافق، لوزارات عراقية أخرى، من أجل صون القانون والنظام واألمن، مبـا يف ذلـك مكافحـة          

 إىل الدول األعضاء واملنظمات الدولية مسـاعدة حكومـة العـراق علـى بنـاء                ويطلباإلرهاب،  
 قدرة هذه املؤسسات العراقية؛

 التزامـات الـدول     ويؤكـد مـن جديـد     افة أعمـال اإلرهـاب يف العـراق          ك يدين - ١٧ 
 ١٢٦٧، و ٢٠٠١ســبتمرب / أيلــول٢٨املــؤرخ ) ٢٠٠١ (١٣٧٣األعضــاء مبوجــب القــرارات 

 كـانون   ١٩املـؤرخ   ) ٢٠٠٠ (١٣٣٣، و   ١٩٩٩أكتوبر  / تشرين األول  ١٥املؤرخ  ) ١٩٩٩(
ــؤرخ ) ٢٠٠٢ (١٣٩٠ و ٢٠٠٠ديســـــمرب /األول ــاين١٦املـــ ــانون الثـــ ــاير ي/ كـــ ، ٢٠٠٢نـــ

ــاير / كـــانون الثـــاين١٧املـــؤرخ ) ٢٠٠٣ (١٤٥٥ و املـــؤرخ ) ٢٠٠٤ (١٥٢٦، و ٢٠٠٣ينـ
، وغريها من االلتزامات الدوليـة ذات الصـلة، املتعلقـة، يف مجلـة       ٢٠٠٤يناير  /كانون الثاين  ٣٠

، ويؤكـد جمـددا   أمور، باألنشطة اإلرهابية يف العـراق أو الناشـئة مـن العـراق أو ضـد مواطنيـه،                   
جــه التحديــد، دعوتــه إىل الــدول األعضــاء أن متنــع عبــور اإلرهــابيني إىل العــراق ومنــه،  علــى و

ويؤكـد مـن   وتزويد اإلرهابيني باألسلحة، وتوفري التمويل هلـم ممـا مـن شـأنه دعـم اإلرهـابيني،              
  أمهية تعزيز تعاون بلدان املنطقة، وال سيما البلدان اجملاورة للعراق، يف هذا الصدد؛جديد

ــدور الرئيســي يف تنســيق       ميســلِّ - ١٨  ــراق ستضــطلع بال ــة للع ــة املؤقت ــأن احلكوم  ب
 املساعدات الدولية املقدمة إىل العراق؛
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 جبهــود الــدول األعضــاء واملنظمــات الدوليــة الراميــة إىل دعــم طلبــات يرحــب - ١٩ 
تـه  احلكومة املؤقتة للعـراق لتـوفري مسـاعدات تقنيـة وخـرباء أثنـاء قيـام العـراق بإعـادة بنـاء قدرا                      

 اإلدارية؛
 طلبــه إىل الــدول األعضــاء واملؤسســات املاليــة الدوليــة وغريهــا مــن        يكــرر - ٢٠ 

املنظمــات تعزيــز جهودهــا الراميــة إىل مســاعدة شــعب العــراق يف الــتعمري ويف تنميــة االقتصــاد   
العراقــي، مبــا يف ذلــك تــوفري اخلــرباء الــدوليني واملــوارد الضــرورية عــن طريــق برنــامج لتنســيق     

 اجلهات املاحنة؛مساعدات 
 أال يسري احلظر املتعلق ببيع أو توريد األسلحة واألعتدة املتصلة هبـا إىل             يقرر - ٢١ 

العراق مبوجب القرارات السابقة على األسلحة أو األعتدة املتصلة هبا الالزمـة حلكومـة العـراق                
مجيـع الـدول     علـى أمهيـة تقيـد        ويشـدد أو للقوة املتعددة اجلنسيات خلدمة أغراض هذا القـرار،          

 إىل حكومـة    ويطلـب  إىل أمهية الدول اجملاورة للعراق يف هذا الصـدد،           ويشريهبا تقيدا صارما،    
 العراق والقوة املتعددة اجلنسيات ضمان وضع إجراءات تنفيذ مالئمة؛

 أنه ال يوجد يف الفقرة السابقة ما ميس احلظر املفـروض علـى الـدول      يشري إىل  - ٢٢ 
املـؤرخ  ) ١٩٩١ (٦٨٧ من القـرار     ١٢ و   ٨علق بالبنود احملددة يف الفقرتني      أو التزاماهتا فيما يت   

ــان٣ ــل / نيسـ ــرة   ١٩٩١أبريـ ــفها يف الفقـ ــوارد وصـ ــطة الـ ــرار  ) و (٣ أو األنشـ ــن القـ  ٧٠٧مـ
ــؤرخ ) ١٩٩١( ــد  ، ١٩٩١أغســطس / آب١٥امل ــن جدي ــر يف   ويؤكــد م ــادة النظ ــه إع  اعتزام

 ش والوكالة الدولية للطاقة الذرية؛والييت جلنة األمم املتحدة للرصد والتحقق والتفتي
 إىل الدول األعضـاء واملنظمـات الدوليـة أن تسـتجيب لطلبـات العـراق            يطلب - ٢٣ 

للمساعدة يف اجلهود اليت يبذهلا العراق إلدماج قدامى احملاربني وأفـراد امليليشـيات السـابقني يف                
 اجملتمع العراقي؛

ملؤقتة، أن يكون التصرف يف أمـوال        بأنه يلزم، بعد حل سلطة التحالف ا       ينوه - ٢٤ 
ــا علــى وجــه احلصــر بتوجيهــات حكومــة العــراق،      ــة للعــراق مرهون  أن ويقــررصــندوق التنمي

يستخدم صـندوق التنميـة للعـراق بطريقـة شـفافة ومنصـفة ومـن خـالل امليزانيـة العراقيـة مبـا يف                  
ن يســتمر نفــاذ ذلــك ألغــراض الوفــاء بااللتزامــات املســتحقة علــى صــندوق التنميــة للعــراق، وأ

ترتيبات إيداع عائدات صادرات الـنفط واملنتجـات النفطيـة والغـاز الطبيعـي، املنصـوص عليهـا                 
، وأن يواصــل اجمللــس الــدويل للمشــورة والرصــد  )٢٠٠٣ (١٤٨٣ مــن القــرار ٢٠ يف الفقــرة

ــردا مــؤهال حســب األصــول تســميه         ــراق وأن يضــم ف ــة للع أنشــطته يف رصــد صــندوق التنمي
ليكـون عضـوا إضـافيا بـه يتمتـع بكامـل حـق التصـويت، وأن تتخـذ الترتيبـات           حكومة العـراق    

 ؛)٢٠٠٣ (١٤٨٣ من القرار ٢١املالئمة ملواصلة إيداع العائدات املشار إليها يف الفقرة 
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 أن يتم استعراض أحكـام الفقـرة السـالفة الـذكر املتعلقـة بإيـداع           يقرر كذلك  - ٢٥ 
تعلقة بدور اجمللس الدويل للمشورة والرصـد بنـاء علـى           العائدات يف صندوق التنمية للعراق وامل     

طلب احلكومة االنتقالية للعراق أو بعـد مضـي إثـىن عشـر شـهرا مـن تـاريخ اختـاذ هـذا القـرار،                        
 وأن ينتهي العمل بتلك األحكام لدى إجناز العملية السياسية املبينة يف الفقرة الرابعة أعاله؛

لف املؤقتـة، أن تضـطلع احلكومـة املؤقتـة        فيمـا يتصـل حبـل سـلطة التحـا          يقرر، - ٢٦ 
خيلفها من احلكومـات بـاحلقوق واملسـؤوليات وااللتزامـات املتعلقـة بربنـامج الـنفط         للعراق وما 

مقابل الغذاء اليت نقلت إىل السلطة، مبا فيها كامل املسؤولية التشغيلية للربنـامج وأي التزامـات                
ية ضـمان التأكيـد املوثـق مـن جهـة مسـتقلة             تضطلع هبا السلطة بصدد تلك املسؤولية، ومسؤول      

 أن تضطلع احلكومة املؤقتـة للعـراق ومـا خيلفهـا مـن حكومـات،                ويقرر كذلك لتسليم السلع،   
 يوما من تاريخ اختاذ هذا القرار، مبسـؤولية التصـديق علـى تسـليم               ١٢٠بعد فترة انتقالية مدهتا     

تصــديق مبثابــة التوثيــق املســتقل السـلع مبوجــب عقــود ســبق حتديــد أولويتــها، وأن يعتــرب ذلــك ال 
الــالزم لإلفــراج عــن األمــوال املرتبطــة هبــذه العقــود، مــع التشــاور، حســب االقتضــاء، لضــمان  

 سالسة تنفيذ هذه الترتيبات؛
) ٢٠٠٣ (١٤٨٣ مـــن القـــرار ٢٢ أن تظـــل أحكـــام الفقـــرة  يقـــرر كـــذلك - ٢٧ 
ال تســري ك الفقــرة االمتيــازات واحلصــانات املنصــوص عليهــا يف تلــ    فيمــا عــدا أن  ســارية، 

 / حزيـران ٣٠العـراق بعـد   يتعلق بأي حكم هنـائي ناشـيء عـن التـزام تعاقـدي يـدخل فيـه               فيما
 ؛٢٠٠٤يونيه 

الــدائنني، مبــن فــيهم املنتمــون إىل نــادي بــاريس،  عديــد مــن  بالتزامــات يرحــب - ٢٨ 
األعضـاء   إىل الدول    ويطلبلعراق ختفيضا جوهريا،    على ا بتحديد سبل ختفيض الديون السيادية      

 املؤسســات املاليــة الدوليــة  وحيــثواملنظمــات الدوليــة واإلقليميــة دعــم جهــود العــراق للــتعمري،   
واملاحنني الثنـائيني علـى اختـاذ إجـراءات فوريـة لتـوفري جمموعـة كاملـة مـن القـروض واملسـاعدات                       

يلـزم مـن     قـد سلطة إبـرام وتنفيـذ مـا        املؤقتة للعراق   لحكومة  ل بأن   ويسلماملالية األخرى للعراق،    
 إىل الدائنني واملؤسسـات واملـاحنني أن يتنـاولوا          ويطلباتفاقات وترتيبات أخرى يف هذا الصدد،       

 ؛املؤقتة للعراق وما خيلفها من حكوماتكومة احلهذه املسائل على سبيل األولوية مع 
باســتمرار التزامــات الــدول األعضــاء بتجميــد وحتويــل أمــوال وأصــول   يــذكّر - ٢٩ 

ــوارد اقتصــا  ــر    وم ــا للفق ــراق وفق ــة للع ــة إىل صــندوق التنمي ــرار  ٢٣  و١٩تني دية معين ــن الق  م
 ؛٢٠٠٣نوفمرب / تشرين الثاين٢٤املؤرخ ) ٢٠٠٣ (١٥١٨ والقرار )٢٠٠٣ (١٤٨٣

لس يف غضون ثالثـة أشـهر مـن تـاريخ     اجمل إىل األمني العام أن يقدم إىل        يطلب - ٣٠ 
ملتحـدة لتقـدمي املسـاعدة إىل العـراق، وتقريـرا      هذا القرار تقريرا عن عمليـات بعثـة األمـم ا   اختاذ  
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كل ثالثة أشهر بعد ذلـك عـن التقـدم احملـرز حنـو إجـراء انتخابـات وطنيـة واالضـطالع بكافـة                         
 مسؤوليات البعثة؛

 إىل الواليـــات املتحـــدة أن تقـــدم إىل اجمللـــس، باســـم القـــوة املتعـــددة  يطلـــب - ٣١ 
 اختاذ هـذا القـرار عـن اجلهـود الـيت تضـطلع              اجلنسيات، تقريرا يف غضون ثالثة أشهر من تاريخ       

 هبا هذه القوة وما حترزه من تقدم، وتقريرا كل ثالثة أشهر بعد ذلك؛
 . أن يبقي املسألة قيد نظره الفعلييقرر - ٣٢ 
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 املرفق 
نــص الرســالتني املــوجهتني إىل رئــيس جملــس األمــن مــن رئــيس وزراء احلكومــة       

ـــاملؤقت ـــة للعـ ـــ  عــالوي، ووزيــر خارجيــة الواليــات املتحــدة،  ادـراق، الــدكتور إي
 باول. كولن ل

 ٢٠٠٤يونيه / حزيران٥
 مجهورية العراق

 مكتب رئيس الوزراء
 صاحب السعادة،

بعد تعيـيين رئيسـا لـوزراء احلكومـة املؤقتـة للعـراق، أكتـب إلـيكم ألعـرب عـن التـزام                        
راطـي يكـون شـريكا يف    شعب العراق بإكمال عملية االنتقال السياسي وإقامة عراق حـر ودميق     

وإننا، وحنن ندخل مرحلة جديدة حرجة ونسترجع سـيادتنا الكاملـة           . منع اإلرهاب ومكافحته  
 .ونقترب من تنظيم انتخابات، سنكون حباجة إىل مساعدة اجملتمع الدويل

وستبذل احلكومة املؤقتـة للعـراق قصـاراها لتكـون تلـك االنتخابـات دميقراطيـة وحـرة                   
ــا  ــا السياســي   وســي. ونزيهــة متام ــه  . ظل األمــن واالســتقرار عنصــرين أساســيني يف انتقالن ــد أن بي

ــلم      ال ــا إىل السـ ــة، ُتعـــارض انتقالنـ ــر أجنبيـ ــها عناصـ ــوات، مـــن بينـ ــراق قـ ــزال هنـــاك يف العـ تـ
واحلكومة مقرة العزم على التغلب على تلك القوات وإنشـاء قـوات أمـن              . والدميقراطية واألمن 

وإىل أن نــتمكن مــن تــوفري األمــن بأنفســنا، . شــعب العراقــيقــادرة علــى تــوفري األمــن الكــايف لل
يف ذلك الدفاع عن أرض العراق، وحبره وفضائه اجلوي، نطلب دعم جملس األمن واجملتمـع                مبا

إننا نطلـب قـرارا جديـدا بشـأن واليـة القـوة املتعـددة اجلنسـيات يسـهم يف                    . الدويل لسعينا هذا  
 املهام والترتيبات الواردة يف الرسالة اليت وجههـا         حفظ األمن يف العراق، مبا يف ذلك عن طريق        

ــيس جملــس األمــن لألمــم املتحــدة      ــاول إىل رئ ــة كــولن ب ــر اخلارجي وتطلــب احلكومــة أن  . وزي
يستعرض جملس األمن والية القوة املتعددة اجلنسيات، بطلـب مـن احلكومـة االنتقاليـة للعـراق،                 

 .أو بعد إثين عشر شهرا من تاريخ اختاذ ذلك القرار
 
 

 باخا، اإلبن. صاحب السعادة السيد الورو ل
 رئيس جملس األمن

 األمم املتحدة،
 نيويورك
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وللوفــاء مبســؤولية احلكومــة العراقيــة فيمــا يتصــل بــاألمن، أعتــزم إنشــاء هياكــل أمنيــة     
ومـن بـني تلـك      . مناسبة تسمح حلكوميت ولقوات األمن العراقية بتويل تلـك املسـؤولية تـدرجييا            

 الوزارية لألمن الوطين املؤلفة مين، رئيسـا، ومـن نائـب رئـيس الـوزراء، ووزراء                 اهلياكل اللجنة 
وتضم اللجنة مستشار األمن الوطين ومدير دائـرة        . الدفاع والداخلية واخلارجية والعدل واملالية    

وسيضـع هـذا احملفـل اإلطـار العـام          . االستعالمات الوطنية العراقية كعضوين استشاريني دائمـني      
ــةللسياســـة األ وإين أعتـــزم أن أدعـــو، حســـب االقتضـــاء، قائـــد القـــوة املتعـــددة   . منيـــة العراقيـ

اجلنسيات، ونائبه، أو من يعينه قائـد تلـك القـوة، وغريهـم مـن األفـراد املناسـبني، إىل احلضـور                      
وسـتكون القـوات    . واالشتراك، وسنكون مستعدين ملناقشة آليات التنسيق والتعـاون مـع القـوة           

ــة املســلحة مســؤ  ــدفاع   العراقي ــر ال ــيس األركــان ووزي ــام رئ ــة  . ولة أم ــوات األمني وســتكون الق
مسـؤولة أمـام وزيـر الداخليـة     ) الشرطة العراقية وحرس احلـدود ودائـرة محايـة املرافـق     (األخرى  

 .ووزراء آخرين يف احلكومة
. وسيضع الوزراء ذوو الصلة أيضا آليات أخرى للتنسيق مع القوة املتعـددة اجلنسـيات              

ــزم أ ــوطين         وإين أعت ــعد ال ــى الُص ــات عل ــددة اجلنســيات هيئ ــوة املتع ــع الق ــاون م ن أنشــئ بالتع
واإلقليمي واحمللي تضم قادة القوات األمنية وزعماء مدنيني لكفالة التنسيق بني القوات األمنيـة              
العراقية والقوة املتعددة اجلنسيات بشأن مجيـع السياسـات والعمليـات األمنيـة، سـعيا إىل حتقيـق        

ــادة  ــددة        وحــدة القي ــوة املتع ــع الق ــة م ــوات العراقي ــا الق ــيت تشــترك فيه ــات العســكرية ال  للعملي
وسيقوم كل من قادة القوة املتعددة اجلنسيات واحلكومـة العراقيـة بـإطالع اجلانـب               . اجلنسيات

اآلخر على أنشطتهم وبالتشاور بانتظـام لكفالـة ختصـيص واسـتخدام األفـراد واملـوارد واملرافـق                  
. املعلومـات، وإحالـة املسـائل املدروسـة إىل قـادة اجلـانبني عنـد االقتضـاء           بشكل فعال، وبتبادل    

 .ومع حتسن القدرات العراقية، ستتوىل القوات األمنية العراقية املزيد من املسؤوليات تدرجييا
 املتعـددة   ةوستكون اهلياكل اليت وصفتها يف رساليت هذه اجملال الذي تتوصـل فيـه القـو               

اقية إىل اتفاق بشأن مجيع املسائل األساسية املتعلقـة بـاألمن والسياسـة             اجلنسيات واحلكومة العر  
العامة، مبا يف ذلك السياسات املتصلة بالعمليات اهلجومية احلساسـة، وسـتكفل شـراكة كاملـة                

ومبـا أنـه    . بني القوات العراقية والقوة املتعددة اجلنسيات، عن طريق التنسيق والتشاور الـوثيقني           
 بالنسبة لعدد من احلكومـات ذات السـيادة، مبـا فيهـا العـراق والواليـات         توجد مسائل حساسة  

وسـنتعاون عـن   . املتحدة، فإنه ينبغـي حلـها يف إطـار مـن التفـاهم بشـأن شـراكتنا االسـتراتيجية                
كثب مع قيـادة القـوة املتعـددة اجلنسـيات خـالل األسـابيع القادمـة لكفالـة أن يكـون لنـا ذلـك                         

 .عليهاإلطار االستراتيجي املتفق 
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وإننـا  . يونيـه / حزيـران ٣٠إننا مستعدون لتويل املسؤولية السيادية حلكم العراق حبلـول     
إن املسـؤولية كـبرية     . مدركون متاما للصعوبات اليت تواجهنا وملسؤولياتنا إزاء الشعب العراقـي         

 وإننا نطلب مـن جملـس األمـن مسـاعدتنا فـورا      . وإننا حباجة إىل دعم اجملتمع الدويل لكي ننجح       
 .باختاذ قرار جمللس األمن يعطينا الدعم الالزم

إين أفهم أن املشـتركني يف تقـدمي مشـروع القـرار يعتزمـون إرفـاق هـذه الرسـالة بـنص                      
وأرجـوكم، يف انتظـار ذلـك، أن تقـدموا     . القرار املتعلق بالعراق، والذي جيري النظر فيه حاليـا     

 .ممكننسخا من هذه الرسالة إىل أعضاء اجمللس يف أقرب وقت 
 عالويالدكتور أياد ) توقيع(
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 وزارة اخلارجية  
 واشنطن  

 ٢٠٠٤يونيه / حزيران٥
 صاحب السعادة،

استجابة لطلب حكومة العراق اسـتمرار وجـود القـوة املتعـددة اجلنسـيات يف العـراق،                  
ويف أعقاب املشاورات مع رئيس وزراء احلكومـة املؤقتـة العراقيـة أيـاد عـالوي، أكتـب إلـيكم                     

 أن القوة املتعددة اجلنسيات مستعدة، حتت قيادة موحدة، أن تواصل اإلسهام يف حفـظ              ؤكدأل
وهـدف  . األمن يف العراق، مبا يف ذلك عن طريق منع اإلرهـاب وردعـه، ومحايـة إقلـيم العـراق                  

القوة املتعددة اجلنسيات هو مساعدة الشعب العراقـي علـى إمتـام االنتقـال السياسـي والسـماح                  
 .للمجتمع الدويل بالعمل لتيسري تعمري العراقلألمم املتحدة و

. وستتأثر قدرة الشعب العراقي على حتقيق أهدافه تأثرا كبريا باحلالة األمنية يف العـراق              
ومثلما أثبتت األحداث اليت جدت مؤخرا، فإن استمرار اهلجمات اليت يشـنها املتمـردون، مبـن             

ميليشيات غري قانونيـة ُيمثـل حتـديا جلميـع       فيهم عناصر من النظام السابق، وحماربون أجانب، و       
 .من يعملون من أجل حتسني احلالة يف العراق

إن إقامة شراكة أمنية تتسم بالفعالية والتعاون بني القـوة املتعـددة اجلنسـيات وحكومـة               
وسـيعمل قائـد القـوة املتعـددة اجلنسـيات          . العراق ذات السيادة أمر أساسي يف استقرار العـراق        

 حكومة العراق ذات السيادة للمساعدة على توفري األمن مع االعتراف بسـيادهتا             يف شراكة مع  
وحتقيقا لذلك، فإن القوة املتعددة اجلنسيات مسـتعدة للمشـاركة يف مناقشـات مـع               . واحترامها

اللجنة الوزارية لألمن الوطين بشـأن إطـار واسـع للسياسـات األمنيـة، مثلمـا أشـري إىل ذلـك يف                      
يونيــه  / حزيــران ٥املؤرخــة  للعــراق،  ، رئــيس وزراء احلكومــة املؤقتــة   رســالة الســيد عــالوي  

وفيما يتعلق بتنفيذ هذه السياسة، ستقوم القوة املتعددة اجلنسـيات، تسـليما منـها بـأن              . ٢٠٠٤
القوات األمنية العراقية مسؤولة أمام الوزراء العـراقيني املناسـبني، بالتنسـيق مـع القـوات األمنيـة                  

  سعيا إىل حتقيق وحدة القيـــــادة فــــي        - الوطين واإلقليمي واحمللي     -لُصعد  العراقية على مجيع ا   
 
 

 باخا، اإلبن. صاحب السعادة السيد الورو ل
 رئيس جملس األمن

 األمم املتحدة،
 نيويورك
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وإضـافة إىل  . العمليات العسكرية اليت تشترك فيها القوات العراقية مع القوة املتعددة اجلنسـيات   
ـل من قادة القوة املتعددة اجلنسيات واحلكومة العراقية بإطالع اجلانـب اآلخـر            ذلك، سيقـوم ك  

على أنشطتهم وبالتشاور بانتظام لكفالة ختصيص واسـتخدام األفـراد واملـوارد واملرافـق بشـكل                
وسـنعمل  . فعال، وبتبادل املعلومات، وإحالة املسائل املدروسة إىل قـادة اجلـانبني عـن االقتضـاء       

يونيـه للتوصـل إىل     / حزيـران  ٥ وصفها رئيس الوزراء عالوي يف رسـالته املؤرخـة           يف األطر اليت  
اتفاق بشأن مجيع املسائل األساسـية املتعلقـة بـاألمن والسياسـة العامـة، مبـا يف ذلـك السياسـات                  
املتصلة بالعمليات اهلجومية احلساسـة، وسـنكفل شـراكة كاملـة بـني القـوة املتعـددة اجلنسـيات                

 .عن طريق التنسيق والتشاور الوثيقنيوالقوات العراقية 
والقوة املتعددة اجلنسيات مستعدة، يف إطار الترتيبـات املتفـق عليهـا، ملواصـلة جمموعـة                 

ويشـمل ذلـك األنشـطة الالزمـة     . كاملة من املهام لإلسهام يف صون األمن وكفالة محاية القـوة        
التــأثري علــى مســتقبل العــراق للتصــدي للمخــاطر األمنيــة القائمــة الــيت متثلــها قــوات تســعى إىل  

وستتضــمن تلــك األنشــطة عمليــات قتاليــة ضــد أفــراد تلــك        . السياســي عــن طريــق العنــف   
اجلماعات، واحتجاز أشخاص عندما تتطلـب مقتضـيات األمـن ذلـك، واسـتمرار البحـث عـن                  

ومن األهداف األخرى تـدريب وجتهيـز قـوات األمـن           . األسلحة اليت هتدد أمن العراق وتأمينها     
والقوة املتعددة اجلنسيات مسـتعدة     . قية اليت ستتوىل مسؤولية متزايدة يف صون أمن العراق        العرا

أيضا، عند االقتضاء، لالشتراك يف تقدمي املسـاعدة اإلنسـانية، وتقـدمي الـدعم يف جمـال الشـؤون                   
ات املدنية واملساعدة على اإلنعاش والـتعمري الـيت طلبتـها احلكومـة املؤقتـة العراقيـة ووفقـا لقـرار                   

 .جملس األمن السابقة
والقــوة املتعــددة اجلنســيات مســتعدة أيضــا إلنشــاء أو دعــم قــوة داخــل القــوة املتعــددة   

وقـد تشـاورنا عـن كثـب مـع مـوظفي            . اجلنسيات توفر األمـن ألفـراد األمـم املتحـدة ومرافقهـا           
منيـة الـيت   األمم املتحدة بشأن احتياجات األمم املتحدة األمنيـة وإننـا نعتقـد أن دعـم اجلهـود األ      

وسـتكون هـذه القـوة حتـت قيـادة ومراقبـة قائـد        . تبذهلا األمم املتحـدة يتطلـب قـوة حبجـم لـواء         
القوة املتعددة اجلنسيات وستشـمل مهامهـا األمـن املـوقعي واحمليطـي يف مرافـق األمـم املتحـدة،                    

 .ومهام مرافقة القوافل اليت يتطلبها سفر أفراد بعثات األمم املتحدة
لقــوة املتعــددة اجلنســيات اإلســهام يف تــوفري األمــن ينبغــي هلــا أن تظــل ولكــي تواصــل ا 

تعمل يف إطـار يعطيهـا وأفرادهـا املركـز الـذي ميكِّنـها مـن الوفـاء مبهمتـها، وتكـون فيـه الـدول               
ــوفري          ــات لت ــل الترتيب ــا، ويكف ــابعني هل ــراد الت ــى األف ــة عل املســامهة مســؤولة عــن ممارســة الوالي

واإلطـار القـائم حاليـا الـذي حيكـم هـذه          .  املتعـددة اجلنسـيات هلـا      اإلمكانيات واستخدام القـوة   
كمــا أن القــوات الــيت تتــألف منــها القــوة املتعــددة اجلنســيات   . املســائل يكفــي هلــذه األغــراض 



 

04-38114 15 
 

S/RES/1546 (2004)  

ملتزمة وستبقى كذلك يف مجيع األوقات بالتصرف وفقـا اللتزاماهتـا مبوجـب قـانون املنازعـات                 
 .املسلحة، مبا فيها اتفاقيات جنيف

والقوة املتعددة اجلنسيات مستعدة ملواصـلة جهودهـا احلاليـة للمسـاعدة علـى تـوفري بيئـة                   
وإننـا إذ نفـي هبـذه       . تسمح للمجتمع الدويل بأكمله بالقيام بـدوره اهلـام يف تيسـري تعمـري العـراق               

. كامل بسيادة العراق واحترامهـا    العتراف  الاملسؤوليات يف الفترة القادمة، فإننا نتصرف يف ظل ا        
وإننا نتطلع إىل رؤية بقية الدول واملنظمات الدولية واإلقليميـة تسـاعد شـعب العـراق واحلكومـة                  
العراقيــة ذات الســيادة للتغلــب علــى التحــديات الــيت ســتواجههما يف بنــاء بلــد دميقراطــي وآمــن    

 .ومزدهر
ويعتزم املشتركون يف تقـدمي مشـروع القـرار إرفـاق هـذه الرسـالة بـنص القـرار املتعلـق                 

وأرجوكم، يف انتظار ذلك، أن تقدموا نسـخا مـن هـذه            . لعراق والذي جيري النظر فيه حاليا     با
 .الرسالة إىل أعضاء اجمللس يف أقرب وقت ممكن
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