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  بيان من رئيس جملس األمن    
    

، أدىل ٢٠٠٩يونيــه / حزيــران١٨، املعقــودة فــــي ٦١٤٥فــــي جلــســة جملــس األمــــن   
احلالـة  ”رئيــس جملــس األمـــن بالبيـــان التالــي فيما يتعلـق بنظـــر اجمللـس فـــي البنــــد املعنــــون          

  :“فيما يتعلق بالعراق
مـه باسـتقالل العـراق وسـيادته ووحدتـه          يؤكد جملس األمـن مـن جديـد التزا        ”    

وسالمته اإلقليمية، ويشدد على أمهية استقرار وأمـن العـراق بالنـسبة لـشعبه وللمنطقـة        
  .الدويل وللمجتمع

ويثين جملس األمن علـى اجلهـود اهلامـة الـيت تبـذهلا حكومـة العـراق مـن أجـل                     ”    
ام ومكافحــة اإلرهــاب تعزيــز الدميقراطيــة وســيادة القــانون وحتــسني األمــن والنظــام العــ  

والعنف الطـائفي يف سـائر أحنـاء البلـد، ويكـرر تأكيـد دعمـه لـشعب العـراق وحكومتـه              
فيما يبذالنه من جهود لبنـاء بلـد آمـن ومـستقر ومتحـد ودميقراطـي، اسـتنادا إىل سـيادة                     

  . القانون واحترام حقوق اإلنسان
حـدة لتقـدمي    ويؤكد جملس األمـن مـن جديـد دعمـه الكامـل لبعثـة األمـم املت                ”    

املـساعدة إىل العـراق فيمـا تقــوم بـه مـن إسـداء املــشورة وتقـدمي الـدعم واملــساعدة إىل         
مـن أجـل تعزيـز املؤسـسات الدميقراطيـة، والنـهوض بـاحلوار              وحكومتـه   شعب العـراق    

ــة إىل       ــة، وتيــسري احلــوار اإلقليمــي، وتقــدمي املعون ــشامل واملــصاحلة الوطني ــسياسي ال ال
ز املـساواة بـني اجلنـسني، والنـهوض حبمايـة حقـوق اإلنــسان،       الفئـات الـضعيفة، وتعزيـ   

يف ذلك من خالل األعمال اليت تقوم هبا املفوضية العليا املـستقلة حلقـوق اإلنـسان،                 مبا
  . القضائي والقانوينيف اجملالني وتعزيز اإلصالح 

ويــشجع جملــس األمــن البعثــة علــى مواصــلة العمــل، بالتنــسيق مــع حكومــة   ”    
جل املساعدة علـى هتيئـة الظـروف املفـضية إىل عـودة الالجـئني العـراقيني                 العراق، من أ  
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واملشردين داخليا عودة طوعية وآمنة ويف ظـروف كرميـة وبـشكل مـستدام، ويرحـب                
  .هبذه القضيةمجيع املعنيني بزيادة اهتمام 

ويؤكــد جملــس األمــن أمهيــة دور البعثــة يف تقــدمي الــدعم لــشعب العــراق         ”    
من أجل تعزيز احلوار والتخفيف من حـدة التـوتر والتوصـل إىل حـل عـادل                 وحكومته  

ــراف         ــع األط ــدعو مجي ــا، وي ــة املتنــازع عليه ــوطن الداخلي ــه حلــدود ال إىل املعنيــة ونزي
  .حتقيقا هلذه الغايةللجميع املشاركة يف حوار شامل 

ة ويشدد جملس األمن على اجلهود اليت تبذهلا البعثة من أجـل تقـدمي املـساعد              ”    
إىل احلكومـــة العراقيـــة وإىل املفوضـــية العليـــا املـــستقلة لالنتخابـــات مـــن أجـــل إعـــداد  

 ويؤيــد جملــس األمــن بقــوة اســتمرار البعثــة يف تقــدمي       .االنتخابــاتإجــراء عمليــات 
  .املساعدة لشعب العراق وحكومته من أجل التحضري لالنتخابات القادمة

ادر ملنـصبه، سـتافان     ـــ  العـام املغ   ن املمثـل اخلـاص لألمـني      ــئ جملس األم  ــويهن”    
رب عـن امتنانـه العميـق جلميـع مـوظفي           ـــ ة، ويع ــستورا، على قيادته القوية للبعث    يدي م 

  .“يبذلونه من جهود جسورة ودؤوبة األمم املتحدة يف العراق ملا
  


