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 )٢٠٠٨ (١٨٣٠القرار   
   ٢٠٠٨أغسطس / آب٧ املعقودة يف ٥٩٥٠الذي اختذه جملس األمن يف جلسته   

 إن جملس األمن، 
بـشأن العـراق، وال سـيما       الـصادرة يف هـذا الـصدد         إىل مجيع قراراتـه الـسابقة        إذ يشري  

املــؤرخ ) ٢٠٠٤ (١٥٤٦، و ٢٠٠٣أغــسطس / آب١٤املــؤرخ ) ٢٠٠٣ (١٥٠٠القــرارات 
 ١٦١٩، و   ٢٠٠٤أغـسطس   /آب ١٢املـؤرخ   ) ٢٠٠٤ (١٥٥٧، و   ٢٠٠٤يونيه  /انحزير ٨
أغـسطس  / آب ١٠املـؤرخ   ) ٢٠٠٦ (١٧٠٠، و   ٢٠٠٥أغسطس  / آب ١١املؤرخ  ) ٢٠٠٥(

 ،٢٠٠٧أغسطس / آب١٠املؤرخ ) ٢٠٠٧ (١٧٧٠و ، ٢٠٠٦
  استقالل العراق وسيادته ووحدته وسالمته اإلقليمية،وإذ يعيد تأكيد 
تقرار العـــراق وأمنـــه مـــن أمهيـــة لـــشعب العـــراق واملنطقـــة علـــى مـــا الســـوإذ يـــشدد  
 الدويل، واجملتمع
  بأن للعراق اآلن حكومة منتخبة دميقراطيا مستندة إىل الدستور،وإذ يسلّم 
ــة يف العـــراق        وإذ يرحـــب  ــى احلالـــة األمنيـ ــيت طـــرأت علـ ــه التحـــسن الـ مـــن بأوجـ
ــة   خــالل ن حتــديات األمــن يف العــراق  أعلــى  وإذ يــشدد ،املتــضافرةاجلهــود الــسياسية واألمني

 اهلـادف وار الـسياسي  احلفاظ على هذا التحسن عن طريق احل وأنه من الضروري  ماثلة   تزال ال
 الوطنية،واملصاحلة 
 ضرورة أن تنبذ مجيع الطوائـف يف العـراق التعـصب الطـائفي، وأن تـشارك         وإذ يؤكد  

 تتوصــل إىل حــل شــامل  ال يــستبعد أي طــرف، وأنويف حــوار سياســي يف العمليــة الــسياسية،
بشأن توزيع املوارد، وأن تعمل من أجل املصاحلة الوطنية حتقيقا السـتقرار العـراق ووحدتـه يف             

 ،اجملال السياسي
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ــد يؤكــد وإذ   ــة    أمــن جدي ــة األمــم املتحــدة، وال ســيما بعث لتقــدمي  املتحــدة األمــممهي
كومـة لتعزيـز املؤسـسات مـن        املساعدة إىل العراق، يف دعم اجلهود اليت يبذهلا العراق شـعبا وح           

أجل كفالة احلكم على أسـاس نيـايب، وتـشجيع احلـوار الـسياسي واملـصاحلة الوطنيـة، وإشـراك                    
البلــدان اجملــاورة، ومــساعدة اجملموعــات الــضعيفة، ومــن بينــها الالجئــون واملــشردون داخليــا،    

 وتعزيز محاية حقوق اإلنسان واإلصالح القضائي والقانوين،
 وإذ يؤكـد  لق إزاء التحـديات املتعلقـة حبقـوق اإلنـسان يف العـراق،              عن الق وإذ يعرب    

 على أمهية التصدي هلذه التحديات،
عــن القلــق إزاء القــضايا اإلنــسانية الــيت يواجههــا الــشعب العراقــي،  وإذ يعــرب أيــضا  
 احلاجــــة إىل اتبــــاع هنــــج منــــسق للتــــصدي هلــــذه املــــسائل وإىل تــــوافر مــــوارد   يؤكــــد وإذ
 ملعاجلتها، كافية

تواصــل مجيــع أن  ضــرورة وإذ يعيــد تأكيــدســيادة حكومــة العــراق  علــىيــشدد وإذ  
 لكفالـة محايـة املـدنيني املتـضررين       واسـتحداث طرائـق     كافـة اخلطـوات املمكنـة        األطراف اختـاذ  

، وأن هتيـــئ الظـــروف الـــيت مـــن شـــأهنا أن تفـــضي إىل عـــودة الالجـــئني ومـــن بينـــهم األطفـــال
 مبـا أخذتـه     وإذ يرحـب    حنـو مـأمون ومـستدام،      رفة وعلـى  بصورة طوعية مش  واملشردين داخليا   

 علـى   وإذ يـشجع  حكومة العراق على عاتقها مـن التزامـات جديـدة بإغاثـة املـشردين داخليـا،                 
 بأمهيـة الـدور الـذي تـضطلع بـه       وإذ ينـّوه   مواصلة اجلهود لصاحل املـشردين داخليـا والالجـئني،        

ىل واليتها، يف إسداء املشورة وتقـدمي الـدعم         مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني، استنادا إ      
 حلكومة العراق، بالتنسيق مع بعثة األمم املتحدة لتقدمي املساعدة إىل العراق،

 حــسب مـا يــنص عليــه القـانون اإلنــساين الــدويل،    مجيــع مــن يعنـيهم األمــر، وإذ حيـث  
دة اإلنـسانية   على السماح بوصول موظفي املساع     ،يف ذلك اتفاقيات جنيف وقواعد الهاي      مبا

أمكـن، بتـوفري     بصورة كاملة دون عوائق إىل كل َمن هم يف حاجة إىل املـساعدة، والقيـام، مـا                
ل مـوظفي   مجيع التسهيالت الضرورية لعملياهتم، والعمل على كفالة سـالمة وأمـن وحريـة تنقّـ              

 أعتدة،فراد املرتبطني هبا وما لديهم من واأل املتحدة األمماملساعدة اإلنسانية و
 ممــثال خاصــا جديــدا ٢٠٠٧ســبتمرب / أيلــول١١بتعــيني األمــني العــام يف  وإذ يرحــب 

تقـدمي املـساعدة إىل العـراق    ل املتحـدة  األمـم ولبعثـة  إليـه   للعراق، ويـسلّم بالـدور املوّسـع املـسند          
 ،٢٠٠٧أغسطس / آب١٠املؤرخ ) ٢٠٠٧ (١٧٧٠على النحو املنصوص عليه يف القرار 

ــسلّموإذ   ــة  ي ــاألدوار اهلام ــراق يف      ب ــة الع ــم املتحــدة وحكوم ــا األم ــيت اضــطلعت هب  ال
االستعراض الوزاري للعهد الدويل مع العراق يف ذكراه السنوية األوىل املعقـودة يف سـتوكهومل               

ــار٢٩يف  ــايو / أيـ ــؤمتر  ٢٠٠٨مـ ــذلك مـ ــوار ، وكـ ــت يف   دول اجلـ ــود يف الكويـ ــع املعقـ املوسـ
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 وإذ يؤكـد أمهيـة       املخصصة التابعـة لـه،     ، وأفرقته العاملة، وآلية الدعم    ٢٠٠٨أبريل  /نيسان ٢٢
 استمرار الدعم اإلقليمي والدويل لتنمية العراق،

بقرار حكومة العـراق ختـصيص قطعـة أرض يف بغـداد لألمـم املتحـدة مـن                   يرحبوإذ   
حكومة العراق على الوفاء بالتزامها باملـسامهة ماليـا يف           وإذ حيث  أجل مقرها اجلديد املتكامل،   

 هذا املشروع،
 املوجهة إىل األمـني العـام       ٢٠٠٨أغسطس  /آب ٤بالرسالة املؤرخة     أيضا ذ يرحب وإ 

 أن تواصـل   حكومـة العـراق    تطـرح طلـب    اليت)  املرفق ،S/2008/523(من وزير خارجية العراق     
يف جهــوده ، مــا تــسديه مــن مــساعدة للعــراق تقــدمي املــساعدة إىل العــراقلبعثــة األمــم املتحــدة 

 جة ومزدهرة تعيش يف وئام مع نفسها ويف سالم مع جرياهنا،دولة منتبناء الرامية إىل 
 اثـين   لفتـرة  متديد واليـة بعثـة األمـم املتحـدة لتقـدمي املـساعدة إىل العـراق           يقرر - ١ 

 عشر شهرا من تاريخ هذا القرار؛
بنـاء علـى     أن يقوم كل من املمثل اخلاص لألمـني العـام والبعثـة،              يقرر كذلك  - ٢ 

 املوجهـة إىل األمـني      ٢٠٠٨أغسطس  / آب ٤ع أخذ الرسالة املؤرخة     ومطلب حكومة العراق،    
مبواصــلة االضــطالع   يف االعتبــار،  ) ، املرفــق S/2008/523(العــام مــن وزيــر خارجيــة العــراق      

 ؛)٢٠٠٧ (١٧٧٠بواليتهما املوسعة على النحو املنصوص عليه يف القرار 
ــة  عنــصر أساســي يف اضــط  أمــن مــوظفي األمــم املتحــدة بــأن ميــسلّ - ٣  الع البعث

صــلة  مواحكومــة العــراق وســائر الــدول األعــضاء إىل ويــدعوبأعماهلــا لــصاحل شــعب العــراق، 
  لوجود األمم املتحدة يف العراق؛تقدمي الدعم األمين واللوجسيت

ــدول األعــضاء  مبــسامهات يرحــب - ٤  ــد   ال ــاملوارد مــن أجــل تزوي ــة ب ــة  البعث املالي
أن الـدول األعـضاء     ب هيـب ويإلجنـاز مهمتـها،      مـة هلـا   الالزالـدعم   واألمنية وموارد   واللوجستية  

 الدعم للبعثة؛هذا املوارد وهذه تقدمي تواصل 
 عن اعتزامه استعراض والية البعثة يف غضون اثـين عـشر شـهرا أو قبـل                 يعرب - ٥ 

 ذلك، بناء على طلب حكومة العراق؛
ع سـنوي   علـى أسـاس ربـ      إىل األمـني العـام أن يقـدم تقريـرا إىل اجمللـس               يطلب - ٦ 

 بشأن التقدم احملرز صوب الوفاء جبميع مسؤوليات البعثة؛
 .املسألة قيد نظره أن يبقي يقرر - ٧ 

 


