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 )٢٠٠٦ (١٧٠٠القرار   
 ٢٠٠٦أغسطس /آب ١٠، املعقودة يف ٥٥١٠الذي اختذه جملس األمن يف جلسته   

 
 ،إن جملس األمن 
 ١٥٠٠ إىل مجيع قراراتـه الـسابقة ذات الـصلة بـالعراق، وال سـيما القـرارات                  إذ يشري  

ــه /حزيــران ٨املــؤرخ ) ٢٠٠٤ (١٥٤٦ و ،٢٠٠٣أغــسطس / آب١٤املــؤرخ ) ٢٠٠٣( يوني
) ٢٠٠٥ (١٦١٩، و ٢٠٠٤أغـــــــــسطس /آب ١٢املــــــــؤرخ  ) ٢٠٠٤ (١٥٥٧ و ،٢٠٠٤
 ،٢٠٠٥أغسطس / آب١١املؤرخ 

 ،هة أراضي استقالل العراق وسيادته ووحدته وسالموإذ يؤكد جمددا 
 إىل إنـــــشاء بعثـــــة األمـــــم املتحـــــدة لتقـــــدمي املـــــساعدة إىل العـــــراق يف   وإذ يـــــشري 

أغـسطس  / آب ١١يف   واليتـها    واليت كانت آخر مرة مـددت فيهـا        ،٢٠٠٣أغسطس  /آب ١٤
ينبغي أن تؤدي دورا رئيـسيا يف مـساعدة الـشعب          األمم املتحدة     أن يؤكد جمددا وإذ  ،  ٢٠٠٥

ــايب،        ــز مؤســسات احلكــم الني ــه مــن جهــود لتعزي ــة فيمــا يبذالن ــة العراقي ويف العراقــي واحلكوم
 تشجيع احلوار الوطين والوحدة الوطنية،

أن  املتحـدة    األمـم العراقـي، الـذي ينبغـي لبعثـة         أن هذا احلوار الـوطين      على  د  وإذ يشد  
 وحدته،ل واسياسيالعراق ا الستقرار امسيه، يعترب أمرا حفمتد يد املساعدة 

 املوجهـة إىل  ٢٠٠٦أغـسطس  / آب٣بالطلب الوارد يف الرسـالة املؤرخـة    يرحبوإذ   
كومــة عــن رأي احلفيـه  عــرب يالـذي  و) S/2006/609(األمـني العــام مـن وزيــر خارجيـة العــراق    

العـراق يف   ساعدة  ملـ بـه   تقـوم   بعثـة دور حيـوي      الأنـه ال يـزال أمـام        باملنتخبة دستوريا يف العـراق      
 مع نفسها وجرياا، الرامية إىل بناء أمة منتجة تنعم بالرخاء وتعيش يف سالم هجهود
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 املوجهــة إىل ٢٠٠٦ أغــسطس/آب ١ برســالة األمــني العــام املؤرخــة وإذ حيــيط علمــا 
به األمـم املتحـدة     تقوم   عن تقديره للدور الذي      وإذ يعرب ،  )S/2006/601(من  رئيس جملس األ  

  بدعم من اتمع الدويل،يف العراق
مبوافقة األمني العام، بناء على طلب حكومة العراق، على أن تقـوم األمـم     وإذ يرحب    

علـن يف   لعـراق، الـذي أُ    لاملتحدة، بوصفها رئيسا مـشاركا، بتـوفري دعـم قـوي لالتفـاق الـدويل                
 ، يف بيان مشترك صادر عن حكومة العراق واألمم املتحدة٢٠٠٦يوليه / متوز٢٧

عدة إىل العـراق لفتـرة أخـرى         متديد والية بعثة األمم املتحدة لتقدمي املسا       يقرر - ١ 
  عشر شهرا من تاريخ هذا القرار؛مدا اثنا
 ،قبـل ذلـك     أو  عن اعتزامه استعراض والية البعثة بعد اثين عـشر شـهرا           يعرب - ٢ 

 إذا ما طلبت حكومة العراق ذلك؛
أن يطلع الس بصورة منتظمـة علـى آخـر التطـورات      العام األمني إىل  يطلب - ٣ 

 املتعلقة باالتفاق الدويل للعراق؛
 . أن يبقي هذه املسألة قيد نظرهيقرر - ٤ 

 


