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 املعقـودة   ٧٠٠٨الذي اختذه جملس األمن يف جلـسته        ) ٢٠١٣ (٢١١٠القرار      
   ٢٠١٣يوليه / متوز٢٤يف 
  

  ،إن جملس األمن  

 ١٥٠٠ إىل مجيــع قراراتــه الــسابقة ذات الــصلة بــالعراق، وال ســيما القــرارات إذ يــشري  
) ٢٠٠٦ (١٧٠٠و  ) ٢٠٠٥ (١٦١٩و  ) ٢٠٠٤ (١٥٥٧و  ) ٢٠٠٤ (١٥٤٦و  ) ٢٠٠٣(

 ٢٠٠١و  ) ٢٠١٠ (١٩٣٦و  ) ٢٠٠٩ (١٨٨٣و  ) ٢٠٠٨ (١٨٣٠و  ) ٢٠٠٧ (١٧٧٠و  
  بشأن احلالة بني العراق والكويت، ) ٢٠١٣ (٢١٠٧، والقرار )٢٠١٢ (٢٠٦١و ) ٢٠١١(

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

ــد،         ــع أرجــاء البل ــام ومكافحــة اإلرهــاب والعنــف الطــائفي يف مجي الوضــع األمــين والنظــام الع
 تأكيـد دعمـه للعـراق شـعبا وحكومـة يف جهـوده مـن أجـل بنـاء بلـد آمـن ومـستقر                          يكرر وإذ
  احتادي ومتحد ودميقراطي، على أساس سيادة القانون واحترام حقوق اإلنسان، و

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

هــذا التحــسن عــن طريــق احلــوار الــسياسي اهلــادف   وأنــه مــن الــضروري احلفــاظ علــى    ماثلــة
  واملصاحلة 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 إصدار بيانات والقيام بأعمال قـد تزيـد مـن             

زيـع املـوارد، وأن تكفـل االسـتقرار وأن          حدة التوترات، وأن تتوصـل إىل حـل شـامل بـشأن تو            
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تعمـل مـن أجـل       تضع حـال عـادال ومنـصفا ملـشكلة حـدود البلـد الداخليـة املتنـازع عليهـا وأن                   
  الوحدة الوطنية، 

ــد    ــة األمــم املتحــدة لتقــدمي     وإذ يؤكــد مــن جدي ــة األمــم املتحــدة، وال ســيما بعث  أمهي
اعدة للــشعب العراقــي، مبــا فيــه اجملتمــع املــساعدة إىل العــراق، يف تقــدمي املــشورة والــدعم واملــس

املدين، وللحكومة العراقية من أجل تعزيز املؤسسات الدميقراطية، والنـهوض بـاحلوار الـسياسي         
الذي ال يستبعد أي طرف واملصاحلة الوطنية وفقا للدستور، وتيسري احلـوار اإلقليمـي، ووضـع                

خليـة املتنـازع عليهـا، ومـساعدة        عمليات مقبولة لدى حكومة العراق حلل مشكلة احلـدود الدا         
الشباب والفئات الضعيفة، ومنها الالجئون واملشردون داخليا، وتعزيز محاية حقـوق اإلنـسان،        
والنهوض باملـساواة بـني اجلنـسني وبالـشباب والفئـات الـضعيفة، وتـشجيع اإلصـالح القـضائي                   

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

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

وات إضافية لدعم املفوضـية العليـا املـستقلة حلقـوق اإلنـسان للوفـاء بالواليـة                 أيضا يف اختاذ خط   
  املوكلة إليها، 

 للمـرأة،   الواجبـة  جبهود حكومة العـراق يف تعزيـز ومحايـة حقـوق اإلنـسان               وإذ يعترف   
 ١٨٨٩ و) ٢٠٠٩ (١٨٨٨و  ) ٢٠٠٨ (١٨٢٠و  ) ٢٠٠٠ (١٣٢٥ قراراتـه    وإذ يعيد تأكيد  

وإذ يكــرر بــشأن املــرأة والــسالم واألمــن،  ) ٢٠١٣ (٢١٠٦و ) ٢٠١٠ (١٩٦٠و ) ٢٠٠٩(
 وإذ يعيــد تأكيــد ضــرورة مــشاركة املــرأة مــشاركة تامــة وعلــى قــدم املــساواة وبفعاليــة، تأكيــد

 يـشدد  وإذالدور الرئيـسي الـذي ميكـن أن تـضطلع بـه املـرأة يف إعـادة تـشكيل نـسيج اجملتمـع،                        
سي، مبا يف ذلك يف وضـع االسـتراتيجيات   على ضرورة مشاركتها بصورة كاملة يف اجملال السيا 

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

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

األطراف اختـاذ كـلّ اخلطـوات املمكنـة واسـتحداث طرائـق لكفالـة محايـة املـدنيني املتـضررين،                     
فيهم األطفـال والنـساء وأفـراد األقليـات الدينيـة والعرقيـة، وهتيئـة الظـروف الـيت مـن شـأهنا                        مبن
ئني واملـشردين داخليـا أو اإلدمـاج    تفضي إىل عـودة طوعيـة وآمنـة وكرميـة ومـستدامة لالجـ          أن

 مبـا أخذتــه حكومـة العـراق علــى عاتقهـا مـن التزامــات      وإذ يرحــباحمللـي للمـشردين داخليـا،    
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ــدين وإذ يــشجعها علــى مواصــلة جهودهــا يف هــذا      ــا والالجــئني والعائ ــة املــشردين داخلي بإغاث
لـشؤون الالجـئني،     بأمهيـة الـدور الـذي تـضطلع بـه مفوضـية األمـم املتحـدة                  وإذ ينـوِّه  الصدد،  

اســتنادا إىل واليتــها، يف إســداء املــشورة وتقــدمي الــدعم حلكومــة العــراق علــى حنــو متواصــل،     
  بالتنسيق مع البعثة فيما يتعلق هبذه املسائل،

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

  بطني هبا وما لديهم من أصول،األمم املتحدة واألفراد املرتموظفي املساعدة اإلنسانية و
 بأن احلالة الـيت يعيـشها العـراق حاليـا ختتلـف كـثريا عـن احلالـة وقـت اختـاذ              وإذ يسلم   
، وإذ يـسلم كـذلك بأمهيـة اسـتعادة العـراق للمكانـة الدوليـة الـيت كــان         )١٩٩٠ (٦٦١القـرار  

  ،)١٩٩٠ (٦٦١يتبوأها قبل اختاذ القرار 
ــب   ــصديوإذ يرحـ ــول  بالتـ ــى الربوتوكـ ــاق ق علـ ــايف التفـ ــشاملة ا  اإلضـ ــضمانات الـ  لـ
   بالعراق، اخلاص

 عن بـالغ االمتنـان جلميـع مـوظفي األمـم املتحـدة العـاملني يف العـراق علـى                 وإذ يعرب   
جهودهم الشجاعة والدؤوبة، وإذ يشيد باخلصال القيادية اليت يتحلى هبا املمثل اخلاص لألمـني              

  العام يف العراق، مارتن كوبلر، 
د واليــة بعثــة األمــم املتحــدة لتقــدمي املــساعدة إىل العــراق حــىت         متديــيقــرر  - ١  

  ؛ ٢٠١٤ يوليه/متوز ٣١
 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               
، مبواصلة االضـطالع بواليتـهما علـى النحـو املنـصوص عليـه       )، املرفقS/2013/430(االعتبار   يف

  ؛ )٢٠١٣ (٢١٠٧؛ ويشري إىل أحكام القرار )٢٠١٢ (٢٠٦١يف القرار 
ــة    يــسلّم  - ٣    بــأن أمــن مــوظفي األمــم املتحــدة عنــصر أساســي يف اضــطالع البعث

األمــين  بأعماهلــا لــصاحل شــعب العــراق، ويهيــب حبكومــة العــراق أن تواصــل تقــدمي الــدعم          
  واللوجسيت لوجود األمم املتحدة يف العراق؛ 
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 البعثة مبا يلزمهـا مـن مـوارد ومـن           تزويد مبسامهات الدول األعضاء يف      يرحب  - ٤  
ــضاء          ــدول األع ــب بال ــها، ويهي ــن أجــل إجنــاز مهمت ــة م ــة ولوجــستية وأمني ــم مالي أشــكال دع

  تواصل تزويد البعثة مبا يكفي من املوارد والدعم؛  أن
 عن اعتزامه استعراض والية البعثة يف غضون اثـين عـشر شـهرا أو قبـل                 يعرب  - ٥  

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

  احملرز صوب الوفاء جبميع املسؤوليات املنوطة بالبعثة؛ 
  .ملسألة قيد نظره إبقاء هذه ايقرر  - ٧  
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	وإذ يحث حكومة العراق على مواصلة تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها وعلى النظر أيضا في اتخاذ خطوات إضافية لدعم المفوضية العليا المستقلة لحقوق الإنسان للوفاء بالولاية الموكلة إليها، 
	وإذ يعترف بجهود حكومة العراق في تعزيز وحماية حقوق الإنسان الواجبة للمرأة، وإذ يعيد تأكيد قراراته 1325 (2000) و 1820 (2008) و 1888 (2009) و 1889 (2009) و 1960 (2010) و 2106 (2013) بشأن المرأة والسلام والأمن، وإذ يكرر تأكيد ضرورة مشاركة المرأة مشاركة تامة وعلى قدم المساواة وبفعالية، وإذ يعيد تأكيد الدور الرئيسي الذي يمكن أن تضطلع به المرأة في إعادة تشكيل نسيج المجتمع، وإذ يشدد على ضرورة مشاركتها بصورة كاملة في المجال السياسي، بما في ذلك في وضع الاستراتيجيات الوطنية بهدف مراعاة منظوراتها، 
	وإذ يعرب عن أهمية معالجة المسائل الإنسانية التي تواجه الشعب العراقي، وإذ يؤكد ضرورة مواصلة التصدي على نحو منسق لهذه المسائل وتوفير موارد كافية لمعالجتها، 
	وإذ يشدد على سيادة حكومة العراق، وإذ يعيد تأكيد ضرورة أن يواصل جميع الأطراف اتخاذ كلّ الخطوات الممكنة واستحداث طرائق لكفالة حماية المدنيين المتضررين، بمن فيهم الأطفال والنساء وأفراد الأقليات الدينية والعرقية، وتهيئة الظروف التي من شأنها أن تفضي إلى عودة طوعية وآمنة وكريمة ومستدامة للاجئين والمشردين داخليا أو الإدماج المحلي للمشردين داخليا، وإذ يرحب بما أخذته حكومة العراق على عاتقها من التزامات بإغاثة المشردين داخليا واللاجئين والعائدين وإذ يشجعها على مواصلة جهودها في هذا الصدد، وإذ ينوِّه بأهمية الدور الذي تضطلع به مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، استنادا إلى ولايتها، في إسداء المشورة وتقديم الدعم لحكومة العراق على نحو متواصل، بالتنسيق مع البعثة فيما يتعلق بهذه المسائل،
	وإذ يحث جميع من يعنيهم الأمر، حسب ما ينص عليه القانون الإنساني الدولي، بما في ذلك اتفاقيات جنيف وقواعد لاهاي، على السماح بوصول موظفي المساعدة الإنسانية بصورة كاملة دون عوائق إلى كل مَن هم في حاجة إلى المساعدة، والقيام، ما أمكن، بتوفير جميع التسهيلات الضرورية لعملياتهم، والعمل على كفالة سلامة وأمن وحرية تنقّل موظفي المساعدة الإنسانية وموظفي الأمم المتحدة والأفراد المرتبطين بها وما لديهم من أصول،
	وإذ يسلم بأن الحالة التي يعيشها العراق حاليا تختلف كثيرا عن الحالة وقت اتخاذ القرار 661 (1990)، وإذ يسلم كذلك بأهمية استعادة العراق للمكانة الدولية التي كان يتبوأها قبل اتخاذ القرار 661 (1990)،
	وإذ يرحب بالتصديق على البروتوكول الإضافي لاتفاق الضمانات الشاملة الخاص بالعراق، 
	وإذ يعرب عن بالغ الامتنان لجميع موظفي الأمم المتحدة العاملين في العراق على جهودهم الشجاعة والدؤوبة، وإذ يشيد بالخصال القيادية التي يتحلى بها الممثل الخاص للأمين العام في العراق، مارتن كوبلر، 
	1 - يقرر تمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى العراق حتى 31 تموز/يوليه 2014؛ 
	2 - يقرر كذلك أن يقوم كل من الممثل الخاص للأمين العام والبعثة، بناء على طلب حكومة العراق، ومع أخذ الرسالة الموجهة إلى الأمين العام من وزير خارجية العراق في الاعتبار (S/2013/430، المرفق)، بمواصلة الاضطلاع بولايتهما على النحو المنصوص عليه في القرار 2061 (2012)؛ ويشير إلى أحكام القرار 2107 (2013)؛ 
	3 - يسلّم بأن أمن موظفي الأمم المتحدة عنصر أساسي في اضطلاع البعثة بأعمالها لصالح شعب العراق، ويهيب بحكومة العراق أن تواصل تقديم الدعم الأمني واللوجستي لوجود الأمم المتحدة في العراق؛ 
	4 - يرحب بمساهمات الدول الأعضاء في تزويد البعثة بما يلزمها من موارد ومن أشكال دعم مالية ولوجستية وأمنية من أجل إنجاز مهمتها، ويهيب بالدول الأعضاء أن تواصل تزويد البعثة بما يكفي من الموارد والدعم؛ 
	5 - يعرب عن اعتزامه استعراض ولاية البعثة في غضون اثني عشر شهرا أو قبل ذلك الموعد، إذا ما طلبت حكومة العراق ذلك؛ 
	6 - يطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى المجلس تقريرا كل أربعة أشهر عن التقدم المحرز صوب الوفاء بجميع المسؤوليات المنوطة بالبعثة؛ 
	7 - يقرر إبقاء هذه المسألة قيد نظره.

