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  )٢٠١٢ (٢٠٦١القرار     
  

  ٢٠١٢يوليه / متوز٢٥، املعقودة يف ٦٨١٥الذي اختذه جملس األمن يف جلسته     
  

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

 ١٧٠٠ و      ،)٢٠٠٥ (١٦١٩ و      ،)٢٠٠٤ (١٥٥٧ و      ،)٢٠٠٤ (١٥٤٦ و      ،)٢٠٠٣(
 ١٩٣٦ و      ،)٢٠٠٩ (١٨٨٣ و      ،)٢٠٠٨ (١٨٣٠ و      ،)٢٠٠٧ (١٧٧٠  و  ،)٢٠٠٦(
  ، )٢٠١١ (٢٠٠١ و ،)٢٠١٠(

   استقالل العراق وسيادته ووحدته وسالمته اإلقليمية،وإذ يعيد تأكيد  
 على ما الستقرار العراق وأمنه من أمهيـة لـشعب العـراق واملنطقـة واجملتمـع          وإذ يشدد   
  الدويل،

صـلة تعزيـز الدميقراطيـة وسـيادة القـانون وحتـسني        حكومة العراق على موا    وإذ يشجع   
ــد،         ــع أرجــاء البل ــام ومكافحــة اإلرهــاب والعنــف الطــائفي يف مجي الوضــع األمــين والنظــام الع

 دعمـه للعـراق شـعبا وحكومـة يف جهـوده مـن أجـل بنـاء بلـد آمـن ومـستقر                        يكرر تأكيـد   وإذ
  وق اإلنسان،واحتادي ومتحد ودميقراطي، على أساس سيادة القانون واحترام حق

 بأوجــه التحــسن الــيت طــرأت علــى احلالــة األمنيــة يف العــراق مــن خــالل    يرحــبوإذ   
 علــى أن حتــديات األمــن يف العــراق ال تــزال وإذ يــشدداجلهــود الــسياسية واألمنيــة املتــضافرة، 

ماثلــة وأنــه مــن الــضروري احلفــاظ علــى هــذا التحــسن عــن طريــق احلــوار الــسياسي اهلــادف      
  والوحدة الوطنية،

ــسياسية ويف    وإذ يؤكــد   ــة ال ــع الطوائــف يف العــراق يف العملي ــشارك مجي  ضــرورة أن ت
حوار سياسي ال يستبعد أي طرف، وأن متتنع عن إصـدار البيانـات والقيـام باألعمـال الـيت قـد                     
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تزيــد مــن حــدة التــوترات، وأن تتوصــل إىل حــل شــامل بــشأن توزيــع املــوارد، وأن تكفــل          
منــصفا ملــشكلة حــدود البلــد الداخليــة املتنــازع عليهــا وأن  االســتقرار وأن تــضع حــال عــادال و

  تعمل من أجل الوحدة الوطنية،
ــد    ــة األمــم املتحــدة لتقــدمي     وإذ يؤكــد مــن جدي ــة األمــم املتحــدة، وال ســيما بعث  أمهي

املــساعدة إىل العــراق، يف تقــدمي املــشورة والــدعم واملــساعدة للــشعب العراقــي، مبــا فيــه اجملتمــع 
 العراقية من أجل تعزيز املؤسسات الدميقراطية، والنـهوض بـاحلوار الـسياسي        املدين، وللحكومة 

الذي ال يستبعد أي طرف واملصاحلة الوطنية وفقا للدستور، وتيسري احلـوار اإلقليمـي، ووضـع                
عمليات مقبولة لدى حكومة العراق حلل مشكلة احلـدود الداخليـة املتنـازع عليهـا، ومـساعدة                 

 ومنها الالجئون واملشردون داخليا، وتعزيز محاية حقـوق اإلنـسان،      الشباب والفئات الضعيفة،  
والنهوض باملـساواة بـني اجلنـسني وبالـشباب والفئـات الـضعيفة، وتـشجيع اإلصـالح القـضائي                   

 أمهية قيام األمم املتحدة، وال سـيما بعثـة األمـم املتحـدة لتقـدمي املـساعدة         وإذ يؤكد والقانوين،  
ة لتقدمي املشورة والدعم واملساعدة للشعب العراقي، مبـا فيـه اجملتمـع    إىل العراق، بإعطاء األولوي 

  املدين، وللحكومة العراقية بغية حتقيق هذه األهداف،
 حكومة العراق على مواصـلة تعزيـز حقـوق اإلنـسان ومحايتـها وعلـى النظـر          وإذ حيث   

ن للوفـاء بالواليـة     أيضا يف اختاذ خطوات إضافية لدعم املفوضـية العليـا املـستقلة حلقـوق اإلنـسا               
  املوكلة إليها،

 جبهود حكومة العراق يف تعزيز ومحاية حقـوق اإلنـسان املكفولـة للمـرأة،              وإذ يعترف   
ــد  ــد تأكيـــــ ــه وإذ يعيـــــ ) ٢٠٠٩ (١٨٨٨و ) ٢٠٠٨ (١٨٢٠و ) ٢٠٠٠ (١٣٢٥ قراراتـــــ

 وإذ يكــرر تأكيـــد بــشأن املــرأة والــسالم واألمــن،     ) ٢٠١٠ (١٩٦٠و ) ٢٠٠٩ (١٨٨٩ و
 الـدور   وإذ يعيـد تأكيـد     ،املـرأة مـشاركة تامـة وعلـى قـدم املـساواة وبفعاليـة             ضرورة مـشاركة    

 علــى وإذ يــشدد ،الرئيـسي الــذي ميكــن أن تــضطلع بــه املــرأة يف إعــادة تــشكيل نــسيج اجملتمــع 
ضــرورة مــشاركتها بــصورة كاملــة يف اجملــال الــسياسي، مبــا يف ذلــك يف وضــع االســتراتيجيات 

  الوطنية هبدف مراعاة منظوراهتا،
 وإذ يؤكـد   عن أمهية معاجلة املسائل اإلنسانية اليت تواجه الشعب العراقـي،            وإذ يعرب   

  ضرورة مواصلة التصدي على حنو منسق هلذه املسائل وتوفري موارد كافية ملعاجلتها،
 ضــرورة أن يواصــل مجيــع وإذ يعيــد تأكيــد علــى ســيادة حكومــة العـراق،  وإذ يـشدد   

ة واسـتحداث طرائـق لكفالـة محايـة املـدنيني املتـضررين،             األطراف اختـاذ كـلّ اخلطـوات املمكنـ        
فيهم األطفال والنساء وأفراد األقليات الدينية والعرقية، وهتيئة الظـروف الـيت مـن شـأهنا أن                  مبن

تفضي إىل عودة طوعية وآمنة وكرمية ومستدامة لالجئني واملشردين داخليـا أو اإلدمـاج احمللـي              



S/RES/2061 (2012)  
 

12-43913 3 
 

خذتـه حكومـة العـراق علـى عاتقهـا مـن التزامـات بإغاثـة              مبـا أ   وإذ يرحـب  للمشردين داخليـا،    
 علـى مواصـلة جهودهـا يف هـذا الـصدد،            وإذ يـشجعها  املشردين داخليـا والالجـئني والعائـدين        

 بأمهية الدور الذي تضطلع به مفوضـية األمـم املتحـدة لـشؤون الالجـئني، اسـتنادا إىل               وإذ ينوِّه 
واليتــها، يف إســداء املــشورة وتقــدمي الــدعم حلكومــة العــراق علــى حنــو متواصــل، بالتنــسيق مــع 

  بعثة فيما يتعلق هبذه املسائل،ال
دويل، يــه القـانون اإلنــساين الــ  مجيــع مــن يعنـيهم األمــر، حــسب مـا يــنص عل  وإذ حيـث   

يف ذلك اتفاقيات جنيف وقواعد الهاي، على السماح بوصول موظفي املساعدة اإلنـسانية              مبا
بصورة كاملة دون عوائق إىل كل َمن هم يف حاجة إىل املـساعدة، والقيـام، مـا أمكـن، بتـوفري                     
مجيع التسهيالت الضرورية لعملياهتم، والعمل على كفالة سـالمة وأمـن وحريـة تنقّـل مـوظفي                 

  عدة اإلنسانية واألمم املتحدة واألفراد املرتبطني هبا وما لديهم من أصول،املسا
 بالتقدم الكبري الذي أحرزه العراق حنو استعادة املكانـة الدوليـة الـيت كـان                وإذ يرحب   

 حكومــة العــراق إىل مواصــلة التعــاون  وإذ يــدعو، )١٩٩٠ (٦٦١يتبوؤهــا قبــل اختــاذ القــرار  
جلة املسائل املعلقـة والوفـاء بالتزاماتـه املتبقيـة مبوجـب قـرارات              اجلاري مع حكومة الكويت ملعا    

جملــس األمــن ذات الــصلة باحلالــة بــني العــراق والكويــت املتخــذة يف إطــار الفــصل الــسابع مــن  
 علــى أمهيــة إمتــام عمليــة التــصديق علــى الربوتوكــول اإلضــايف التفــاق         وإذ يــشددامليثــاق، 

  الضمانات الشاملة،
 اإلجيابية اليت شهدهتا العالقـات الثنائيـة بـني العـراق والكويـت يف                بالتطورات وإذ ينوه   

ــالكي إىل        ــوري امل ــوزراء ن ــام هبــا رئــيس ال ــارة الــيت ق ــة األخــرية، وال ســيما يف ضــوء الزي اآلون
الكويت، والزيارة اليت قام هبا األمري الشيخ صباح األمحد إىل بغداد يف إطار مؤمتر قمـة جامعـة                  

النتــائج اإلجيابيــة الــيت متخــضت عنــها الــدورة الثانيــة للجنــة الوزاريــة   الــدول العربيــة، وكــذلك 
 كلتـا الـدولتني إىل مواصـلة التحلـي بـروح العمـل       وإذ يـدعو  املشتركة بـني الكويـت والعـراق،        

اهلادف إىل بناء مزيد من الثقة والتعاون، األمر الذي سيـسهم يف متـتني عالقـات حـسن اجلـوار                    
  قليمي،بينهما وتعزيز االستقرار اإل

 جلميـع مـوظفي األمـم املتحـدة العـاملني يف العـراق علـى        وإذ يعرب عن بالغ االمتنان      
 باخلــصال القياديــة الــيت يتحلــى هبــا املمثــل اخلــاص   وإذ يــشيدجهــودهم الــشجاعة والدؤوبــة،  

  لألمني العام يف العراق، مارتن كوبلر،
إىل العـراق لفتـرة اثـين     متديد واليـة بعثـة األمـم املتحـدة لتقـدمي املـساعدة           يقرر  - ١  

  عشر شهرا؛
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 أن يقوم كل من املمثل اخلاص لألمـني العـام والبعثـة، بنـاء علـى                 يقرر كذلك   - ٢  
طلب حكومة العراق، ومع أخذ الرسـالة املوجهـة إىل األمـني العـام مـن وزيـر خارجيـة العـراق               

)S/2012/520 املنـصوص عليـه   يف االعتبار، مبواصلة االضـطالع بواليتـهما علـى النحـو    ) ، املرفق 
  ؛)٢٠١١ (٢٠٠١يف القرار 
ــة    يــسلّم  - ٣    بــأن أمــن مــوظفي األمــم املتحــدة عنــصر أساســي يف اضــطالع البعث

تقــدمي الــدعم األمــين   أن تواصــل  حبكومــة العــراق  ويهيــببأعماهلــا لــصاحل شــعب العــراق،    
  واللوجسيت لوجود األمم املتحدة يف العراق؛

مـّد البعثـة مبـا يلزمهـا مـن مـوارد ومـن               مبـسامهات الـدول األعـضاء يف         يرحب  - ٤  
 بالــدول األعــضاء أن ويهيــبأشــكال دعــم ماليــة ولوجــستية وأمنيــة مــن أجــل إجنــاز مهمتــها،  

  الدعم؛وتواصل تزويد البعثة مبا يكفي من املوارد 
 استعراض والية البعثة يف غضون اثين عشر شـهرا أو قبـل             يعرب عن اعتزامه    - ٥  

  ومة العراق ذلك؛ إذا ما طلبت حك،ذلك املوعد
كل أربعة أشهر تقريرا عن التقـدم       إىل اجمللس    إىل األمني العام أن يقدم       يطلب  - ٦  

  احملرز صوب الوفاء جبميع املسؤوليات املنوطة بالبعثة؛
  . إبقاء املسألة قيد نظرهيقرر  - ٧  

  
  
  


