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 )٢٠٠٧ (١٧٧٠القرار   
، املعقـــــــــودة يف ٥٧٢٩يف جلـــــــــسته جملـــــــــس األمـــــــــن الـــــــــذي اختـــــــــذه   

 ٢٠٠٧ أغسطس/آب ١٠
 ،إن جملس األمن 
ــه الــسابقة ذات الــصلة بــ  إذ يــشري  العــراق، وال ســيما القــرارات  شأن  إىل مجيــع قرارات
املـــــــــؤرخ ) ٢٠٠٤ (١٥٤٦، و ٢٠٠٣طس أغـــــــــس/ آب١٤املـــــــــؤرخ ) ٢٠٠٣ (١٥٠٠

 ١٦١٩، و   ٢٠٠٤أغـسطس   /آب ١٢املـؤرخ   ) ٢٠٠٤ (١٥٥٧، و   ٢٠٠٤يونيه  /حزيران ٨
 / آب١٠املـــــــؤرخ ) ٢٠٠٦ (١٧٠٠ ، و٢٠٠٥أغـــــــسطس / آب١١املـــــــؤرخ ) ٢٠٠٥(

 ،٢٠٠٦أغسطس 
 ،وسالمته اإلقليمية استقالل العراق وسيادته ووحدته عيد تأكيدوإذ ي 
مـــن أمهيـــة لـــشعب العـــراق واملنطقـــة ســـتقرار العـــراق وأمنـــه مـــا العلـــى وإذ يـــشدد  
 الدويل، واجملتمع
 الدستور،دميقراطيا مستندة إىل للعراق اآلن حكومة منتخبة  بأن م وإذ يسلّ 
 وأن تـشارك  ضرورة أن تنبذ مجيع الطوائـف يف العـراق التعـصب الطـائفي،        يؤكدذ  وإ 

ســتقرار ية ويف حــوار سياســي ومــصاحلة وطنيــة شــاملني مــن أجــل حتقيــق ا   يف العمليــة الــسياس
 ،جملال السياسيالعراق ووحدته يف ا

لتقدمي املـساعدة إىل     املتحدة   األمم، وال سيما بعثة     أمهية األمم املتحدة   يعيد تأكيد وإذ   
كفالـة  تعزيـز املؤسـسات مـن أجـل     ل شـعبا وحكومـة  العـراق  اليت يبذهلا هود اجل يف دعم    العراق،

ــشجيع    ــايب، وت ــة احلــوار احلكــم علــى أســاس ني ــسياسي واملــصاحلة الوطني دان ، وإشــراك البلــ ال
 وتعزيــز ، داخليــاالالجئــون واملــشردونومــن بينــها اجملــاورة، ومــساعدة اجملموعــات الــضعيفة،  

 محاية حقوق اإلنسان واإلصالح القضائي والقانوين،
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 إزاء املسائل اإلنسانية اليت يواجهها الشعب العراقي، وإذ يؤكـد           وإذ يعرب عن القلق    
  وإىل توافر موارد كافية ملعاجلتها،احلاجة إىل اتباع هنج منسق للتصدي هلذه املسائل

 سيادة حكومة العراق ويعيد تأكيد وجوب أن تتخذ مجيع األطـراف كافـة              وإذ يؤكد  
ــة محايــة املــدنيني املتــضررين، وأن هتيــئ الظــروف الــيت مــن شــأهنا أن      اخلطــوات املمكنــة لكفال

 مــأمون تفــضي إىل عــودة الالجــئني واملــشردين داخليــا طوعــا موفــوري الكرامــة علــى حنــو         
 ومستدام،
ــه القــانون     وإذ حيــث  ــيهم األمــر، علــى الــسماح، حــسب مــا يــنص علي  مجيــع مــن يعن

اإلنــساين الــدويل، مبــا يف ذلــك اتفاقيــات جنيــف وقواعــد الهــاي، بوصــول مــوظفي املــساعدة   
اإلنـــسانية بـــصورة كاملـــة دون عوائـــق إىل كـــل َمـــن هـــم يف حاجـــة إىل املـــساعدة، والقيـــام، 

ع التــسهيالت الــضرورية لعمليــاهتم، والعمــل علــى كفالــة ســالمة وأمــن  أمكــن، بتــوفري مجيــ مــا
واألفـراد املـرتبطني هبـا ومـا لـديهم مـن        املتحـدة   األمموحرية تنقل موظفي املساعدة اإلنسانية و     

 أعتدة،
، ٢٠٠٧مـايو   / أيـار  ٣ تنفيذ العهـد الـدويل مـع العـراق يف         بالبدء رمسيا يف    وإذ يرحب    

 واألفرقــة العاملــة الــيت ٢٠٠٧مــايو / أيــار٤املوســع املعقــود يف وكــذلك مبــؤمتر جــريان العــراق 
 تنمية العراق،ل والدويلمتخض عنها، وإذ يؤكد أمهية استمرار الدعم اإلقليمي 

 األمـم  باملسامهات السابقة املقدمـة مـن الـدول األعـضاء إىل بعثـة           مع التقدير  وإذ ينوه  
 ضـرورة تـوفري املـوارد الـضرورية إىل البعثـة            لتقدمي املـساعدة إىل العـراق، وإذ يـشري إىل         املتحدة  

 للوفاء مبهمتها،
إىل األمـني العـام مـن        املوجهـة    ٢٠٠٧أغـسطس   / آب ٦بالرسالة املؤرخـة    وإذ يرحب    

 طالبـا  العـراق    رأي حكومـة  عـن   فيهـا   رب  الـيت يعـ   ) ، املرفق S/2007/481(وزير خارجية العراق    
الراميـة  يف جهـوده   العـراق  عـون إىل عراق بتقـدمي ال قيام بعثة األمم املتحدة لتقدمي املساعدة إىل ال  

 مع جرياهنا،يف سالم ام مع نفسها ووئإىل إقامة دولة منتجة ومزدهرة تعيش يف 
ىل العـراق لفتـرة أخـرى        متديد والية بعثة األمم املتحدة لتقدمي املساعدة إ        يقرر - ١ 

 عشر شهرا من تاريخ هذا القرار؛مدهتا اثنا 
 حـسب   يقـوم كـل مـن املمثـل اخلـاص لألمـني العـام والبعثـة،                أن   كذلكيقرر   - ٢ 

 :مبا يلي تسمح به الظروف وبناء على طلب حكومة العراق ما
 : إىلتقدمي املشورة والدعم واملساعدة )أ( 
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 الـسياسي واملـصاحلة   وار  حكومة وشـعبا لتحقيـق تقـدم يف احلـ         العراق   ‘١’  
 ؛الشاملني الوطنية

ية العليــا املــستقلة لالنتخابــات بــشأن وضــع حكومــة العــراق واملفوضــ ‘٢’  
 االنتخابات واالستفتاءات؛زمة إلجراء اإلجراءات الال

مراجعــة الدســتور وتنفيــذ   بــشأن حكومــة العــراق وجملــس النــواب     ‘٣’  
ــام الدســتورية، وكــذلك    ــشأن األحك  الالزمــة، وضــع اإلجــراءات ب

ة  مــسألة احلــدود الداخليــ  تــسوية ل تقبــل هبــا حكومــة العــراق،    الــيت
 عليها؛ املتنازع

تيــسري احلــوار اإلقليمــي، مبــا يف ذلــك احلــوار  بــشأن حكومــة العــراق  ‘٤’  
 بشأن مسائل أمن احلدود، والطاقة، والالجئني؛

حكومـــة العـــراق، يف وقـــت مناســـب وبـــاالقتران مـــع تقـــدم جهـــود  ‘٥’  
بـشأن ختطـيط ومتويـل وتنفيـذ بـرامج إعـادة إدمـاج األفـراد                املصاحلة،  

 ينتمون سابقا إىل اجلماعات املسلحة غري املشروعة؛الذين كانوا 
  للسكان؛لامخطيط األويل إلجراء تعداد شالتيف حكومة العراق  ‘٦’  
 :القيام، بالتنسيق مع حكومة العراق، بتعزيز ودعم وتيسري ما يلي )ب( 
ــصاهلا و   ‘١’   ــسانية وإي ــساعدة اإلن ــسيق امل ــودة تن ــشردين اع ، لالجــئني وامل

 ؛طوعا بشكل مأمون ومنظم حسب االقتضاء،
تنفيــذ العهــد الــدويل مــع العــراق، مبــا يف ذلــك التنــسيق مــع املــاحنني      ‘٢’  

 واملؤسسات املالية الدولية؛
تنــسيق وتنفيــذ بــرامج لتحــسني قــدرة العــراق علــى تقــدمي اخلــدمات     ‘٣’  

 ومواصـــلة التنـــسيق الفعلـــي بـــني املـــاحنني الـــذين  ،األساســـية لـــشعبه
، وذلـك   الغـة األمهيـة املتـصلة بـالتعمري واملـساعدة         البربامج  الـ يدعمون  

 عن طريق مرفق الصناديق الدولية لتعمري العراق؛
ــروف للتنميـــة       ‘٤’   ــة الظـ ــاء القـــدرات وهتيئـ ــصادي وبنـ ــالح االقتـ اإلصـ

 التنــسيق مــع املنظمــات  مجلــة مــن الــسبل منــهااملــستدامة، عــن طريــق
حنني ملــدين واملــاالوطنيــة واإلقليميــة، وحــسب االقتــضاء، مــع اجملتمــع ا

 واملؤسسات املالية الدولية؛
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  بوسـائل منـها  فعالـة، وأساسـية   استحداث خدمات مدنية واجتماعيـة       ‘٥’  
 املؤمترات يف العراق، مىت أمكن؛ وعقد تنظيم التدريب

ــوغ       ‘٦’   ــا يف بل ــم املتحــدة وصــناديقها وبراجمه إســهامات وكــاالت األم
ة موحـدة مـن جانـب األمـني     األهداف املبينة يف هذا القرار حتت قيـاد    

 ممثله اخلاص للعراق؛عن طريق العام 
القيام أيضا بتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان واإلصـالح القـضائي والقـانوين مـن               )ج( 

 أجل تعزيز سيادة القانون يف العراق؛
 بالدور املهم الذي تؤديه القوة املتعددة اجلنسيات يف العراق مـن حيـث              ميسلّ - ٣ 

أساسـي  عنـصر  ا يف ذلك الـدعم األمـين واللوجـسيت، ويـسلم كـذلك بـأن األمـن         دعم البعثة، مب  
 شعب العراق؛ لصاحلع البعثة بأعماهلا ضطاليف ا

 بالــدول األعــضاء أن تواصــل تزويــد البعثــة مبــا يلــزم مــن املــوارد املاليــة  يهيــب - ٤ 
 واللوجستية واملتصلة باألمن والدعم إلجناز مهمتها؛

تعراض والية البعثة يف غضون اثـين عـشر شـهرا أو قبـل               عن اعتزامه اس   يعرب - ٥ 
 ذلك، بناء على طلب حكومة العراق؛

 إىل األمني العام أن يقدم تقريرا إىل اجمللس يف غضون ثالثـة أشـهر مـن                 يطلب - ٦ 
تاريخ هذا القرار بشأن عمليات البعثة يف العـراق، وكـل ثالثـة أشـهر بعـد ذلـك بـشأن التقـدم                       

 ميع مسؤوليات البعثة؛احملرز صوب الوفاء جب
 .املسألة قيد نظره أن يبقي يقرر - ٧ 

 
 
 


