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مجلس األمن یخلص إلى أنھ تم تنفیذ جمیع التدابیر المفروضة بموجب برنامج النفط مقابل الغذاء في العراق بالكامل ویتبنى 
 ) باإلجماع2017( 1958القرار 

  

 2017كانون األول  8نیویورك، 

  

) عمال بالفصل السابع 2016( 2335) و2010( 1958خلص مجلس األمن الیوم إلى أن جمیع التدابیر المفروضة في قراریھ 
 من میثاق األمم المتحدة فیما یتعلق ببرنامج العراق للنفط مقابل الغذاء قد تم تنفیذھا بالكامل.

  

ألموال المتبقیة في حسابات الضمان المنشأة عمال بالقرار ) باإلجماع، رحب المجلس بحقیقة أن ا2017( 2390وبتبني القرار 
 ).2016( 2335) قد أحیلت إلى حكومة العراق عمال بالقرار 2010( 1958

 
) التي تنص، في جملة أمور، على أن األموال S/2017/820وأقر المجلس بتقریر األمین العام النھائي عن ھذه المسألة (الوثیقة 

 دوالراً المتبقیة في حساب الضمان اإلداري قد ُحّولت إلى العراق. 14,283,565البالغة قیمتھا 

 
وعقب تبني القرار، أشادت ایمي نویل تاتشكو (الوالیات المتحدة) بتنفیذ العراق الكامل للتدابیر المتخذة في إطار برنامج النفط 

قالت إنھا تتطلع إلى التعاون الوثیق على الصعید مقابل الغذاء، على الرغم من أن البلد ما زال یواجھ العدید من التحدیات. و
 الدولي والثنائي دعما للعراق كبلد اتحادي ودیمقراطي ومزدھر.

  

 صباحا 9:48صباحا وانتھى الساعة  9:45وبدأ االجتماع عند الساعة 

  

 القرار



  

 ):2017( 2390فیما یلي النص الكامل للقرار 

 

 (ترجمة غیر رسمیة) 

  

 "إن مجلس األمن،

  

 )،2016( 2335) و2010( 1958إذ یشیر إلى قراریھ 

  

 ؛S/2017/820)، 2016( 2335من قرار مجلس األمن  ٤وإذ یعترف بتلقي التقریر النھائي لألمین العام المقدم عمال بالفقرة 

  

من قرار مجلس األمن  ۷ یرحب بتنفیذ الترتیبات التي أبرمھا األمین العام وحكومة العراق على النحو المطلوب في الفقرة   -1
 )؛2010( 1958

  

) قد 2010( 1958من قرار مجلس األمن  ٥-۳یرحب أیضا بأن األموال المتبقیة في حساب الضمان المنشأ عمال بالفقرات    -2
لت إلى حكومة العراق عمال بقرار مجلس األمن   )؛2016( 2335ُحوِّ

  

 2335) و2010( 1958یخلص إلى أن الطرفین قد نفذا تنفیذا تاما جمیع التدابیر المفروضة بموجب قراري مجلس األمن    -3
 ) المتخذین بموجب الفصل السابع من میثاق األمم المتحدة.2016(

  

 لوسائل اإلعالم. لیست وثیقة رسمیة.

https://www.un.org/press/en/2017/sc13109.doc.htm 
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