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  )٢٠٠٩ (١٨٨٣القرار     
  ٢٠٠٩أغسطس /آب ٧، املعقودة يف ٦١٧٩الذي 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   ٢٠٠٤يه  يون/حزيران ٨
أغـسطس  / آب ١٠املـؤرخ   ) ٢٠٠٦ (١٧٠٠، و   ٢٠٠٥أغسطس  / آب ١١املؤرخ  ) ٢٠٠٥(

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

   اإلقليمية، استقالل العراق وسيادته ووحدته وسالمتهوإذ يعيد تأكيد  
 علـــى مـــا الســـتقرار العـــراق وأمنـــه مـــن أمهيـــة لـــشعب العـــراق واملنطقـــة وإذ يـــشدد  
  الدويل، واجملتمع  
 لتعزيز الدميقراطية وسيادة القانون حكومة العراق تبذهلا اهلامة اليت اجلهود علىوإذ يثين    
يـع أحنـاء البلـد،       والعنـف الطـائفي يف مج      اإلرهـاب  والنظام العام ومكافحـة      الوضع األمين وحتسني  

بنـاء بلـد آمـن ومـستقر     جهـوده مـن أجـل     يف  وشـعبا حكومةللعراق   دعمه   ؤكد من جديد  إذ ي و
  وموحد ودميقراطي، على أساس سيادة القانون واحترام حقوق اإلنسان،واحتادي 
اجلهـود الـسياسية     من خـالل   احلالة األمنية يف العراق      مبا طرأ من حتسن يف     وإذ يرحب   

ــة  ــضاواألمنيـ ــد وإذ  ،فرةاملتـ 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
 إصـدار البيانـات والقيـام باألعمـال الـيت قـد              ال يستبعد أي طرف، وأن متتنع عن       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   وإذ يؤكــد مــن جدي ــة األمــم املتحــدة، وال ســيما بعث لتقــدمي ملتحــدة  ااألمــم أمهي
شـعبا مـن أجـل      حكومـة و  املساعدة إىل العـراق، يف تقـدمي املـشورة والـدعم واملـساعدة للعـراق                

 واملـصاحلة   الذي ال يـستبعد أي طـرف      تعزيز املؤسسات الدميقراطية، وتشجيع احلوار السياسي       
ــي،  ــوار اإلقليمـ ــة، وتيـــسري احلـ ــساعدة و الوطنيـ ــات الـــضعيفة، مـ ــااجملموعـ ــا فيهـ ــون  مبـ الالجئـ

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

ق للعـرا إعطاء األولوية لتقدمي املشورة والدعم واملـساعدة        ب،  لتقدمي املساعدة إىل العراق   املتحدة  
  ،لتحقيق هذه األهدافشعبا حكومة و
 بعثــة األمــم املتحــدة لتقــدمي املــساعدة إىل العــراق   اجلهــود الــيت تبــذهلا  علــىوإذ يؤكــد   
ــساعدة  ــات   مل ــستقلة لالنتخاب ــا امل ــة  املفوضــية العلي ــة العراقي ــات  واحلكوم ــداد عملي إجــراء يف إع
حكومـة  انتخابات  ، و ٢٠٠٩اير  ين/ يف كانون الثاين   يف العراق بنجاح  احملافظات  جمالس  انتخابات  

ــيم كردســتان يف   ــوزإقل ــه/مت ــدا لال، ٢٠٠٩ يولي ــشريعية ومتهي ــات الت ــيت  نتخاب ــة ال ــة العراقي  الوطني
ــاير / يف كـــانون الثـــاينســـتجري ــا املـــستقلة  وإذ يؤكـــد ،٢٠١٠ينـ  أمهيـــة حتلـــي املفوضـــية العليـ

  لالنتخابات بالشفافية واحلياد واالستقاللية،
 وإذ يؤكـد   التحـديات املتعلقـة حبقـوق اإلنـسان يف العـراق،             عن القلق إزاء   وإذ يعرب   

، يف هذا الصدد، حكومة العراق على النظـر يف اختـاذ            وإذ حيث أمهية التصدي هلذه التحديات،     
  خطوات إضافية لدعم املفوضية العليا املستقلة حلقوق اإلنسان، 

ــضا    ــرب أي ــش     وإذ يع ــيت تواجــه ال ــسانية ال ــضايا اإلن ــق إزاء الق ــي،  عــن القل عب العراق
 مــوارد إتاحــة هنــج منــسق للتــصدي هلــذه املــسائل وإىل  مواصــلة اتبــاع احلاجــة إىل يؤكــد وإذ
  ملعاجلتها، كافية

تواصــل مجيــع أن  ضــرورة وإذ يعيــد تأكيــد ،ســيادة حكومــة العـراق  علــى وإذ يـشدد   
 لكفالـة محايـة املـدنيني املتـضررين       واسـتحداث طرائـق     كافـة اخلطـوات املمكنـة        األطراف اختـاذ  

، وأن هتيــئ الظــروف الــيت مــن ومــن بينــهم األطفــال والنــساء وأفــراد األقليــات الدينيــة والعرقيــة
 حنـو مـأمون     بصورة طوعية كرميـة وعلـى     شأهنا أن تفضي إىل عودة الالجئني واملشردين داخليا         

زامـات بإغاثـة املـشردين     مبا أخذتـه حكومـة العـراق علـى عاتقهـا مـن الت       وإذ يرحب  ومستدام،
 بأمهيـة   وإذ ينـّوه    على مواصلة اجلهود لصاحل املشردين داخليـا والالجـئني،         وإذ يشجع داخليا،  

الــدور الــذي تــضطلع بــه مفوضــية األمــم املتحــدة لــشؤون الالجــئني، اســتنادا إىل واليتــها، يف    
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تحدة لتقـدمي املـساعدة     إسداء املشورة وتقدمي الدعم حلكومة العراق، بالتنسيق مع بعثة األمم امل          
  إىل العراق،

من خالل سبل منها تعـيني      ) ٢٠٠٩ (١٨٨٢ أمهية تنفيذ قرار جملس األمن       وإذ يؤكد   
  مستشارين معنيني حبماية الطفل يف البعثة، حسب االقتضاء،

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

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

  أعتدة،فراد املرتبطني هبا وما لديهم من األو املتحدة األممموظفي اإلنسانية و
 ، علــى لألمــني العــام الــسابق املمثــل اخلــاص،فان دي ميــستورااستلــ وإذ يتقــدم بالــشكر  

  ، عمله وقيادته القوية للبعثة
يف   ممــــثال خاصــــا جديــــدا للعــــراقآد ملكـــرت بتعــــيني األمــــني العــــام  وإذ يرحـــب   

  ،٢٠٠٩يوليه /متوز ٧
 جهــودهمعلــى   املتحــدة يف العــراقاألمــمه جلميــع مــوظفي  عــن بــالغ امتنانــعــربيوإذ   

  ،ةالدؤوبالشجاعة و
 اثـين   لفتـرة  متديد واليـة بعثـة األمـم املتحـدة لتقـدمي املـساعدة إىل العـراق           يقرر  - ١  

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

 املوجهـة إىل األمـني      ٢٠٠٩يوليـه   / متـوز  ٢٩ومع أخذ الرسـالة املؤرخـة       طلب حكومة العراق،    
مبواصــلة االضــطالع يف االعتبــار، ) ، املرفــقS/2009/395(العــام مــن وزيــر اخلارجيــة يف العــراق 

ــه يف     ــصوص عليــــ ــو املنــــ ــى النحــــ ــعة علــــ ــهما املوســــ ــرارينبواليتــــ  )٢٠٠٧ (١٧٧٠ القــــ
  ؛)٢٠٠٨( ١٨٣٠ و

ــة   أمــن مــوظفي األمــم املتحــدة بــأن يــسلّم  - ٣    عنــصر أساســي يف اضــطالع البعث
صــلة  مواحكومــة العــراق وســائر الــدول األعــضاء إىل  ويــدعوبأعماهلــا لــصاحل شــعب العــراق، 
   لوجود األمم املتحدة يف العراق؛تقدمي الدعم األمين واللوجسيت

املاليـة   املـوارد ا يلـزم هلـا مـن        البعثة مبـ  يف مّد    الدول األعضاء    مبسامهات يرحب  - ٤  
هـذه  تقـدمي   أن تواصـل    الـدول األعـضاء     ب ويهيـب الدعم إلجناز مهمتها،    واألمنية و واللوجستية  

  الدعم للبعثة؛هذا املوارد و
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 عن اعتزامه استعراض والية البعثة يف غضون اثـين عـشر شـهرا أو قبـل                 يعرب  - ٥  
  ذلك، بناء على طلب حكومة العراق؛

التقـدم  كل ثالثة أشهر تقريرا عـن       ن يقدم إىل اجمللس     األمني العام أ  إىل   يطلب  - ٦  
   الوفاء جبميع مسؤوليات البعثة؛يفاحملرز 

  .املسألة قيد نظره أن يبقي يقرر  - ٧  
  


