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  بيان من رئيس جملس األمن    

، ٢٠٠٩نــوفمرب / تــشرين الثــاين١٦ الــيت عقــدها جملــس األمــن يف  ٦٢١٩يف اجللــسة   
، أدىل رئيس جملس األمـن      “احلالة فيما يتعلق بالعراق   ”يتصل بنظر اجمللس يف البند املعنون        فيما

  :بالبيان التايل باسم اجمللس
ل العـراق وسـيادته ووحدتـه       يؤكد جملس األمـن مـن جديـد التزامـه باسـتقال           ”    

به واملنطقـة   عوسالمته اإلقليمية، ويشدد على أمهيـة اسـتقرار العـراق وأمنـه بالنـسبة لـش               
  .واجملتمع الدويل

ويؤكد جملس األمن من جديد دعمه الكامل للممثل اخلـاص لألمـني العـام،              ”    
 بـه مـن إسـداء    ملكريت، وبعثة األمم املتحدة لتقدمي املساعدة إىل العراق ملا يقومـان      أد

املــشورة وتقــدمي الــدعم واملــساعدة إىل شــعب العــراق وحكومتــه مــن أجــل تعزيــز          
املؤســسات الدميقراطيــة، والنــهوض بــاحلوار الــسياسي الــشامل واملــصاحلة الوطنيــة،        
وتيــسري احلــوار اإلقليمــي، وتقــدمي املعونــة إىل الفئــات الــضعيفة، وتعزيــز املــساواة بــني   

قوق اإلنسان، مبا يف ذلك من خالل األعمال الـيت تقـوم            اجلنسني، والنهوض حبماية ح   
هبا املفوضية العليا املستقلة حلقوق اإلنسان، وتعزيز محايـة األطفـال، وتعزيـز اإلصـالح               

  .يف اجملالني القضائي والقانوين
ويــشجع جملــس األمــن البعثــة علــى مواصــلة العمــل، بالتنــسيق مــع حكومــة   ”    

ئـة الظـروف املفـضية إىل عـودة الالجـئني العـراقيني             أجل املساعدة علـى هتي     العراق، من 
واملشردين داخليا عودة طوعية وآمنة وكرمية ومستدامة، ويرحب بزيادة اهتمام مجيـع            

  .املعنيني هبذه القضية
ويؤكــد جملــس األمــن أمهيــة دور البعثــة يف تقــدمي الــدعم إىل شــعب العــراق   ”    

 والتوصـل إىل حـل عـادل ونزيـه          وحكومته من أجل تعزيز احلوار وختفيف حدة التـوتر        
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للحدود الداخلية املتنازع عليها يف البلد، ويـدعو مجيـع األطـراف املعنيـة إىل املـشاركة                 
  .يف حوار يشمل اجلميع حتقيقاً هلذه الغاية

ــه يف      ”     ــل إليـ ــذي مت التوصـ ــاق الـ ــن باالتفـ ــس األمـ ــب جملـ ــشرين ٨ويرحـ  تـ
يالت الــيت أدخلــت علــى قــانون  بــشأن التعــدينــوفمرب يف جملــس النــواب العراقــ/الثــاين

، ٢٠١٠ينـاير   / الثـاين  كـانون االنتخابات العراقي، مما يتيح إجراء انتخابات برملانيـة يف          
ويـشدد جملـس األمـن علـى        . على النحـو الـذي قـضت بـه احملكمـة الدسـتورية العراقيـة              

 اجلهود الـيت تبـذهلا بعثـة األمـم املتحـدة لتقـدمي املـساعدة إىل العـراق ملـساعدة حكومـة                     
. العراق واملفوضـية العليـا املـستقلة لالنتخابـات يف إعـداد عمليـات إجـراء االنتخابـات                 

ويؤيـــد جملـــس األمـــن بقـــوة اســـتمرار البعثـــة يف تقـــدمي املـــساعدة إىل شـــعب العـــراق  
وحكومته من أجل اإلعـداد لالنتخابـات الربملانيـة الوطنيـة العراقيـة املقـرر إجراؤهـا يف                  

ويؤيد جملس األمن النداء الذي دعا فيه األمني العـام مجيـع        . ٢٠١٠يناير  / الثاين كانون
الكتــل الــسياسية وقادهتــا يف العــراق إىل أن يظهــروا بالفعــل حنكتــهم الــسياسية خــالل  

  .احلملة االنتخابية ويشاركوا فيها بروح الوحدة الوطنية
عـت  ويؤكد جملس األمن إدانته الشديدة لسلسلة اهلجمات اإلرهابية الـيت وق          ”    

 يف بغــداد، والــيت تــسببت ٢٠٠٩أكتــوبر / األولتــشرين ٢٥أغــسطس و /آب ١٩يف 
يف سقوط العديـد مـن القتلـى واجلرحـى وخلفـت أضـرارا مشلـت مؤسـسات حكوميـة                

ويكرر جملس األمن اإلعراب عن خالص تعازيـه ألسـر الـضحايا، ويؤكـد مـن                . عراقية
ويؤكـد جملـس األمـن      . جديد دعمه لشعب العـراق وحكومتـه، والتزامـه بـأمن العـراق            

جمــددا ضــرورة التــصدي جبميــع الــسبل، وفقــا مليثــاق األمــم املتحــدة، للتهديــدات الــيت  
تستهدف السالم واألمن الدوليني جراء األعمـال اإلرهابيـة، مبـا يكفـي امتثـال التـدابري        
املتخــذة ملكافحــة اإلرهــاب امتثــاال تامــا جلميــع االلتزامــات املنــصوص عليهــا مبوجــب   

دويل، وال سيما القانون الدويل حلقوق اإلنـسان وقـانون الالجـئني والقـانون              القانون ال 
  .اإلنساين الدويل

ويرحــب جملــس األمــن بالزيــارة الــيت قــام هبــا مــسؤولون مــن األمــم املتحــدة  ”    
. ن العـراق وسـيادته  ـــ إلجـراء مـشاورات أوليـة تتـصل بأم       ونة األخرية   اآل العراق يف  إىل

مني العام يف هذا الـصدد مـن جهـود، مبـا يف ذلـك إمكانيـة                 يبذله األ  ويشجع اجمللس ما  
ة األمــم املتحــدة  تيــسري تقــدمي املــساعدة التقنيــة مــن خــالل املديريــة التنفيذيــة للجنــ        

  .“اإلرهاب ملكافحة
  


