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  )٢٠١٠ (١٩٥٧القرار     
  

  ٢٠١٠ديسمرب / كانون األول١٥ املعقودة يف ٦٤٥٠الذي اختذه جملس األمن يف جلسته     
    

  ،إن جملس األمن 
   إىل قراراته السابقة عن احلالة يف العراق، إذ يشري  
 الذي رحب بالتقدم الـذي      ٢٠١٠فرباير  / شباط ٢٦ إىل بيان رئيسه املؤرخ      وإذ يشري   

  بشأن االمتثال لاللتزامات املتعلقة بعدم االنتشار ونزع السالح،أحرزه العراق 
 بأمهيـــة اســـتعادة العـــراق للمكانـــة الدوليـــة الـــيت كـــان يتبوؤهـــا قبـــل اختـــاذ   وإذ يقـــر  
  ، ٦٦١ القرار

/  كـــانون الثـــاين١٨بالرســـالة املوجهـــة مـــن وزيـــر خارجيـــة العـــراق يف وإذ يرحـــب   
ــاير ــراق ت   ٢٠١٠ ين ــة الع ــيت تؤكــد أن حكوم ــد      وال ــشار وتتقي ــدم االنت ــدويل لع ــام ال ــد النظ ؤي

مبعاهــدات نــزع الــسالح وغريهــا مــن الــصكوك الدوليــة ذات الــصلة، وتلتــزم باختــاذ خطــوات   
إضافية يف هذا الصدد لالمتثال ملعايري عدم االنتشار ونزع السالح، وتلتزم أيضاً بـإبالغ جملـس                

رى املعنيـة بالتقـدم احملـرز حنـو تنفيـذ           األمن، والوكالة الدولية للطاقـة الذريـة، والوكـاالت األخـ          
ــايري      ــاً للمعـ ــراق وطبقـ ــة العـ ــشريعية حلكومـ ــتورية والتـ ــراءات الدسـ ــاً لإلجـ ــدابري وفقـ تلـــك التـ

  وااللتزامات الدولية، 
ــالة املؤرخــة  وإذ يرحــب   ــارس / آذار١١ بالرس ــام    ٢٠١٠م ــدير الع ــن امل ــة م  واملوجه

الوكالة تلقى تعاوناً ممتازاً مـن العـراق يف تنفيـذ    للوكالة الدولية للطاقة الذرية، اليت تشري إىل أن     
اتفاقهـــا للــــضمانات الــــشاملة، وأهنـــا تواصــــل العمــــل، بنــــاء علـــى قــــرار حكومــــة العــــراق    

الربوتوكـــول اإلضـــايف التفاقهـــا للـــضمانات الـــشاملة بـــصفة مؤقتـــة، اعتبـــاراً مـــن          تطبيـــق
  ، ريثما يبدأ نفاذ هذا الربوتوكول، ٢٠١٠فرباير/شباط ١٧
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نتـاج وتكـديس واسـتعمال      إ حظر استحداث و    بانضمام العراق إىل اتفاقية    بوإذ يرح   
ــك األســلحة    ــدمري تل ــة وت ــست     األســلحة الكيميائي ــة وال ــة الطــرف املائ ــذلك الدول ــصبح ب ، لي

  ،٢٠٠٩فرباير / شباط١٢والثمانني يف 
 بتوقيع العراق علـى مدونـة الهـاي لقواعـد الـسلوك ملنـع انتـشار القـذائف              وإذ يرحب   
ة، ليــــصبح بــــذلك الدولــــة املائــــة واإلحــــدى والــــثالثني الــــيت توقــــع عليهــــا يف         التــــسياري

  ،٢٠١٠أغسطس /آب ١١
ــب   ــام  وإذ يرحـ ــراق يف عـ ــع العـ ــاق   ٢٠٠٨ بتوقيـ ــايف التفـ ــول اإلضـ ــى الربوتوكـ  علـ

الضمانات الشاملة مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وبأن هذا الربوتوكول اإلضـايف معـروض              
حاليــاً علــى الربملــان لكــي يوافــق عليــه، وكــذلك معاهــدة احلظــر الــشامل للتجــارب النوويــة،     

لربوتوكــول اإلضــايف بــصورة مؤقتــة، ريثمــا يــتم      يرحــب مبوافقــة العــراق علــى تطبيــق ا     وإذ
  عليه،  التصديق
يف أقــــرب وقــــت ممكــــن علــــى علــــى أمهيــــة تــــصديق العــــراق وإذ يعيــــد التأكيــــد   

  اإلضايف،  الربوتوكول
  وإذ يتصرف مبوجب الفصل السابع من ميثاق األمم املتحدة،   
 واألنـشطة ائف  أن ينـهي التـدابري املتعلقـة بأسـلحة الـدمار الـشامل والقـذ          يقرر  - ١  

ــة مبوجـــب الفقـــرات   ــة املفروضـ ــة املدنيـ ــرار ١٣ و ١٢ و ١٠ و ٩ و ٨النوويـ  ٦٨٧ مـــن القـ
؛ وعلى حنو ما أعيد تأكيـده يف القـرارات          )١٩٩١ (٧٠٧من القرار   ) و (٣والفقرة  ) ١٩٩١(

  الالحقة ذات الصلة؛
 العــراق علــى التــصديق علــى الربوتوكــول اإلضــايف التفــاق الــضمانات   حيــث  - ٢  

  ملة ومعاهدة احلظر الشامل للتجارب النووية يف أقرب وقت ممكن؛الشا
ــرزه العـــراق   أيـــضاً يقـــرر  - ٣   ــنة التقـــدم الـــذي أحـ  أن يـــستعرض يف غـــضون سـ

يتعلـق بالتزامـه بالتـصديق علـى الربوتوكـول اإلضـايف التفـاق الـضمانات الـشاملة والوفـاء                     فيما
لـب مـن األمـني العـام أن يقـدم إىل اجمللـس            بالتزاماته يف إطـار اتفاقيـة األسـلحة الكيميائيـة، ويط          

  الشأن؛ تقريراً هبذا
  . أن يبقي املسألة قيد نظره الفعلييقرر  - ٤  

  


