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  )٢٠١٠ (١٩٣٦القرار     
  ٢٠٠١أغسطس / آب٥ املعقودة يف ٦٣٦٩الذي اختذه جملس األمن يف جلسته     

  
  إن جملس األمن،  
العراق، وال سـيما القـرارات      ذات الـصلة املتعلقـة بـ       إىل مجيـع قراراتـه الـسابقة         إذ يشري   
املـــــــــؤرخ ) ٢٠٠٤ (١٥٤٦، و ٢٠٠٣أغـــــــــسطس / آب١٤املـــــــــؤرخ ) ٢٠٠٣ (١٥٠٠

 ١٦١٩، و   ٢٠٠٤أغـسطس   /آب ١٢املـؤرخ   ) ٢٠٠٤ (١٥٥٧، و   ٢٠٠٤ه  يوني/حزيران ٨
أغـسطس  / آب ١٠املـؤرخ   ) ٢٠٠٦ (١٧٠٠، و   ٢٠٠٥أغسطس  / آب ١١املؤرخ  ) ٢٠٠٥(

) ٢٠٠٨ (١٨٣٠ و ،٢٠٠٧أغـــــــــسطس / آب١٠املــــــــؤرخ  ) ٢٠٠٧ (١٧٧٠و ، ٢٠٠٦
  ،٢٠٠٩أغسطس / آب٧املؤرخ ) ٢٠٠٩ (١٨٨٣، و ٢٠٠٨أغسطس / آب٧املؤرخ 

  استقالل العراق وسيادته ووحدته وسالمته اإلقليمية، وإذ يعيد تأكيد  
 علـــى مـــا الســـتقرار العـــراق وأمنـــه مـــن أمهيـــة لـــشعب العـــراق واملنطقـــة وإذ يـــشدد  
  الدويل، واجملتمع  
تعزيـز الدميقراطيـة وسـيادة القـانون وحتـسني          علـى مواصـلة      حكومـة العـراق   يشجع  وإذ    

ؤكـد  إذ ي وعنف الطائفي يف مجيع أحناء البلـد،         وال اإلرهاب والنظام العام ومكافحة     الوضع األمين 
واحتـادي  بنـاء بلـد آمـن ومـستقر     جهـوده مـن أجـل    يف  حكومـة و شـعبا للعـراق    دعمـه    من جديد 

  ودميقراطي، على أساس سيادة القانون واحترام حقوق اإلنسان،متحد و
ة اجلهـود الـسياسي    من خـالل   احلالة األمنية يف العراق      مبا طرأ من حتسن يف     وإذ يرحب   

ــة  ــضافرةواألمنيـ ــد وإذ  ،املتـ ــراق ال يؤكـ ــة يف العـ ــديات األمنيـ ــن   أن التحـ ــة وأنّ مـ ــزال ماثلـ تـ
  الوطنية،وار السياسي اهلادف والوحدة احلفاظ على هذا التحسن عن طريق احلالضروري 

ــشارك  وإذ يؤكــد   ــع الطوائــف يف العــراق   ضــرورة أن ت ــسياسية مجي ــة ال ويف  يف العملي
طرف، وأن متتنع عن إصـدار البيانـات والقيـام باألعمـال الـيت قـد                 ال يستبعد أي     حوار سياسي 
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وإىل حــل عــادل تزيــد مــن حــدة التــوترات، وأن تتوصــل إىل حــل شــامل بــشأن توزيــع املــوارد 
   وأن تعمل من أجل الوحدة الوطنية،،ونزيه بشأن حدود البلد الداخلية املتنازع عليها

ــد    ــة األمــم املتحــدة، وال  وإذ يؤكــد مــن جدي ــة   أمهي لتقــدمي  املتحــدة األمــمســيما بعث
مـن أجـل    وحكومـة   املساعدة إىل العـراق، يف تقـدمي املـشورة والـدعم واملـساعدة للعـراق شـعبا                  

 الـــذي ال يـــستبعد أي طـــرفاحلوار الـــسياسي النـــهوض بـــتعزيـــز املؤســـسات الدميقراطيـــة، و
الالجئــون   فيهــامبــاالــضعيفة، الفئــات مــساعدة و واملـصاحلة الوطنيــة، وتيــسري احلــوار اإلقليمــي، 

املساواة بـني اجلنـسني، وتعزيـز محايـة حقـوق اإلنـسان، وتعزيـز               والنهوض ب واملشردون داخليا،   
 األمـم بعثـة   األمـم املتحـدة، ال سـيما        قيـام   علـى أمهيـة      يؤكد وإذاإلصالح القضائي والقانوين،    

للعـراق   واملـساعدة    إعطاء األولوية لتقدمي املشورة والدعم    ب،  لتقدمي املساعدة إىل العراق   املتحدة  
  ،لتحقيق هذه األهدافوحكومة شعبا 

مـارس  / آذار ٧العراق شـعبا وحكومـة علـى إجـراء االنتخابـات الربملانيـة يف               وإذ يهنئ     
ــائج،    ــة علــى النت ــا االحتادي  بقــادة العــراق أن يــسارعوا قــدر  وإذ يهيــبوتــصديق احملكمــة العلي

ومبــا يتفـق مـع الدسـتور العراقــي،    اإلمكـان، مـن خـالل عمليــة سياسـية ال تـستبعد أي طـرف،       
ــا        ــرى العــراق قوي ــه يف أن ي ــل إرادة شــعب العــراق وســيادته وجتــسد أمل ــة متث ــشكيل حكوم بت

  ومستقال وموحدا وينعم بالدميقراطية، 
 ملـساعدة   بعثة األمم املتحدة لتقـدمي املـساعدة إىل العـراق         ها  تاجلهود اليت بذل  بيشيد  وإذ    

نتخابــات الإجــراء ايف إعــداد عمليــات واحلكومــة العراقيــة خابــات املفوضــية العليــا املــستقلة لالنت
 أمهيـة حتلـي املفوضـية العليـا         وإذ يؤكـد  ،  ٢٠١٠مـارس   /آذار يف   الربملانية الوطنية العراقيـة بنجـاح     

  املستقلة لالنتخابات بالشفافية واحلياد واالستقاللية،
ة حبقـــوق حكومـــة العـــراق علـــى التـــصدي للتحـــديات والـــشواغل املتعلقـــ  حيـــثوإذ   

اإلنسان، وكذلك على النظر يف اختاذ خطوات إضـافية لـدعم املفوضـية العليـا املـستقلة حلقـوق             
  اإلنسان، 
 يؤكـد  وإذعن أمهية معاجلة القضايا اإلنسانية اليت تواجه الشعب العراقـي،  وإذ يعرب     

  تها،ملعاجل  موارد كافيةإتاحةمنسق هلذه املسائل ومواصلة التصدي على حنو احلاجة إىل 
واصــل مجيــع يأن  ضــرورة وإذ يعيــد تأكيــد ،ســيادة حكومــة العـراق  علــى وإذ يـشدد   

 ومـن  لكفالة محاية املدنيني املتـضررين    واستحداث طرائق    اخلطوات املمكنة    لّك األطراف اختاذ 
هيئ الظروف الـيت مـن شـأهنا أن         ي، وأن   بينهم األطفال والنساء وأفراد األقليات الدينية والعرقية      

 لالجــئني واملــشردين داخليــا، يف كنــف األمــان والكرامــة ،طوعيــة ومــستدامة عــودة تفــضي إىل
 مبــا أخذتــه حكومــة العــراق علــى عاتقهــا مــن التزامــات بإغاثــة املــشردين داخليــا،  يرحــب وإذ
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 هوإذ ينـوِّ  هـا يف هـذا الـصدد،        علـى مواصـلة جهود    احلكومة   يشجع وإذوالالجئني والعائدين،   
به مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني، استنادا إىل واليتـها، يف           بأمهية الدور الذي تضطلع     

بالتنــسيق مــع بعثــة األمــم  علــى حنــو متواصــل، إســداء املــشورة وتقــدمي الــدعم حلكومــة العــراق
  املتحدة لتقدمي املساعدة إىل العراق،

ــ) ٢٠٠٩ (١٨٨٢ أمهيـــة تنفيـــذ قـــرار جملـــس األمـــن  وإذ يؤكـــد   سبل منـــها تعـــيني بـ
  عنيني حبماية الطفل يف البعثة، حسب االقتضاء،مستشارين م

مـا يـنص عليـه القـانون اإلنـساين الـدويل،       علـى حنـو     مجيع من يعنيهم األمـر،    وإذ حيث   
على السماح بوصول موظفي املساعدة اإلنـسانية        ،يف ذلك اتفاقيات جنيف وقواعد الهاي      مبا

أمكـن، بتـوفري     ة، والقيـام، مـا    بصورة كاملة دون عوائق إىل كل َمن هم يف حاجة إىل املـساعد            
ل مــوظفي املــساعدة ســالمة وأمــن وحريــة تنقّــوتعزيــز مجيــع التــسهيالت الــضرورية لعمليــاهتم، 

  أعتدة،فراد املرتبطني هبا وما لديهم من واأل املتحدة األمماإلنسانية و
يت كـــان يتبوؤهـــا قبـــل اختـــاذ اســـتعادة العـــراق للمكانـــة الدوليـــة الـــ بأمهيـــةوإذ يـــسلم   

 بتطبيق العراق للربوتوكـول اإلضـايف بـصفة مؤقتـة إىل حـني              وإذ يرحب ،  )١٩٩٠ (٦٦١ رالقرا
 أمهيـة تـصديق العـراق علـى الربوتوكـول يف أقـرب وقـت                وإذ يؤكـد مـن جديـد      التصديق عليـه،    

 باعتزام حكومة العراق التوقيع على مدونة الهاي لقواعـد الـسلوك ملنـع      يرحب أيضا  وإذممكن،  
 حكومـة العـراق إىل اختـاذ سـائر اخلطـوات الالزمـة للوفـاء                وإذ يـدعو  ارية،  انتشار القذائف التسي  

بااللتزامات املتبقية عليها، مبا يف ذلك العمل بالسرعة والعناية الواجبتني من أجل إغـالق برنـامج                
  النفط مقابل الغذاء،

ما يبذله مـن جهـود        على ،لكرتيإد م ،  لألمني العام  ممثل اخلاص لل وإذ يتقدم بالشكر    
  املتحـدة يف العـراق     األمـم  عن بالغ امتنانـه جلميـع مـوظفي          يعربوإذ  ،  على قيادته القوية للبعثة   و

  ،ةالدؤوب الشجاعة وجهودهمعلى 
حــىت   متديــد واليــة بعثــة األمــم املتحــدة لتقــدمي املــساعدة إىل العــراق       يقــرر  - ١  

  ؛٢٠١١يوليه /متوز ٣١
بنـاء علـى     العـام والبعثـة،       أن يقوم كل من املمثل اخلاص لألمـني        يقرر كذلك   - ٢  

 املوجهـة إىل األمـني      ٢٠١٠يوليـه   / متـوز  ٢٨ومع أخذ الرسـالة املؤرخـة       طلب حكومة العراق،    
مبواصــلة االضــطالع   يف االعتبــار،  ) ، املرفــق S/2010/404(العــام مــن وزيــر خارجيــة العــراق      

  ؛)٢٠٠٩ (١٨٨٣القرار بواليتهما على النحو املنصوص عليه يف 
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ــة  مــن مــوظفي األمــم املتحــدة  أبــأن يــسلّم  - ٣    عنــصر أساســي يف اضــطالع البعث
صــلة  مواالــدول األعــضاء إىلســائر حكومــة العــراق و ويــدعوبأعماهلــا لــصاحل شــعب العــراق، 
   لوجود األمم املتحدة يف العراق؛تقدمي الدعم األمين واللوجسيت

مـن   و مـوارد ا يلزمهـا مـن      البعثـة مبـ   يف مـّد     الـدول األعـضاء      مبـسامهات  يرحب  - ٤  
أن الــدول األعــضاء ب ويهيــب، إجنــاز مهمتــها مــن أجــل وأمنيــةماليــة ولوجــستية أشــكال دعــم 

  ؛تواصل تزويد البعثة مبا يكفي من دعم ومن موارد
 عن اعتزامه استعراض والية البعثة يف غضون اثـين عـشر شـهرا أو قبـل                 يعرب  - ٥  
  حكومة العراق؛إذا طلبت هذا ذلك، 

التقـدم  كل أربعة أشهر تقريرا عن      أن يقدم إىل اجمللس     األمني العام   إىل   يطلب  - ٦  
   الوفاء جبميع مسؤوليات البعثة؛يفاحملرز 

  .املسألة قيد نظره أن يبقي يقرر  - ٧  
  


