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  )٢٠١١ (٢٠٠١القرار     
  ٢٠١١يوليه / متوز٢٨، املعقودة يف ٦٥٩٤الذي اختذه جملس األمن يف جلسته     

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

ــران٨املــؤرخ ) ٢٠٠٤ (١٥٤٦، و ٢٠٠٣أغــسطس / آب١٤املــؤرخ ) ٢٠٠٣(   ــه / حزي يوني
) ٢٠٠٥ (١٦١٩، و ٢٠٠٤أغـــــــــسطس / آب١٢ؤرخ املــــــــ ) ٢٠٠٤ (١٥٥٧، و ٢٠٠٤  
، ٢٠٠٦أغــسطس / آب١٠املــؤرخ ) ٢٠٠٦ (١٧٠٠، و ٢٠٠٥أغــسطس / آب١١املــؤرخ  
ــؤرخ ) ٢٠٠٧ (١٧٧٠ و  ــسطس / آب١٠املـــــ ــؤرخ ) ٢٠٠٨ (١٨٣٠، و ٢٠٠٧أغـــــ املـــــ
 ١٩٣٦، و ٢٠٠٩أغــسطس  / آب٧املــؤرخ  ) ٢٠٠٩ (١٨٨٣، و ٢٠٠٨أغــسطس  /آب  ٧
  ،٢٠١٠أغسطس / آب٥املؤرخ ) ٢٠١٠(

   استقالل العراق وسيادته ووحدته وسالمته اإلقليمية،وإذ يعيد تأكيد  
 علـــى مـــا الســـتقرار العـــراق وأمنـــه مـــن أمهيـــة لـــشعب العـــراق واملنطقـــة وإذ يـــشدد  
  لدويل،ا واجملتمع
 حكومة العراق على مواصـلة تعزيـز الدميقراطيـة وسـيادة القـانون وحتـسني           وإذ يشجع   
ــام ومكافحــة اإلرهــاب والعنــف الطــائف    الوضــع ا ــد،  ألمــين والنظــام الع ــع أرجــاء البل ي يف مجي
 دعمه للعراق شعبا وحكومة يف جهوده من أجل بناء بلـد آمـن ومـستقر                ؤكد من جديد  ي وإذ

  واحتادي ومتحد ودميقراطي، على أساس سيادة القانون واحترام حقوق اإلنسان،
احلالة األمنية يف العراق مـن خـالل اجلهـود     بأوجه التحسن اليت طرأت على   وإذ يرحب   

يف العـراق ال تـزال ماثلـة وأنـه           علـى أن حتـديات األمـن         وإذ يـشدد  السياسية واألمنية املتـضافرة،     
  الوطنية، الضروري احلفاظ على هذا التحسن عن طريق احلوار السياسي اهلادف والوحدة من

ــع الطوائــف يف العــراق يف  وإذ يؤكــد   ــشارك مجي ــسياسية ويف   ضــرورة أن ت ــة ال  العملي
بيانــات والقيــام باألعمــال الــيت حــوار سياســي ال يــستبعد أي طــرف، وأن متتنــع عــن إصــدار ال 
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تزيــد مــن حــدة التــوترات، وأن تتوصــل إىل حــل شــامل بــشأن توزيــع املــوارد، وأن تكفــل   قــد
أن االســتقرار وأن تــضع حــال عــادال ومنــصفا ملــشكلة حــدود البلــد الداخليــة املتنــازع عليهــا و  

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

املساعدة إىل العـراق، يف تقـدمي املـشورة والـدعم واملـساعدة للعـراق شـعبا وحكومـة مـن أجـل                       
طـــرف تعزيـــز املؤســـسات الدميقراطيـــة، والنـــهوض بـــاحلوار الـــسياسي الـــذي ال يـــستبعد أي   

واملصاحلة الوطنية، وتيسري احلوار اإلقليمي، ووضع عمليات مقبولة لدى حكومـة العـراق حلـل          
مـــشكلة احلـــدود الداخليـــة املتنـــازع عليهـــا، ومـــساعدة الفئـــات الـــضعيفة، ومنـــها الالجئـــون   
واملشردون داخليا، والنهوض باملساواة بني اجلنسني، وتعزيز محاية حقـوق اإلنـسان، وتـشجيع              

لقضائي والقانوين، وإذ يؤكد أمهية قيام األمم املتحدة، وال سيما بعثة األمم املتحـدة            اإلصالح ا 
لتقدمي املساعدة إىل العراق، بإعطاء األولويـة لتقـدمي املـشورة والـدعم واملـساعدة للعـراق شـعبا                   

  وحكومة لتحقيق هذه األهداف،
 وعلى أن تنظـر      حكومة العراق على مواصلة تعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها        وإذ حيث   

  أيضا يف اختاذ خطوات إضافية لدعم املفوضية العليا املستقلة حلقوق اإلنسان،
 ، جبهود حكومة العـراق يف تعزيـز ومحايـة مـا للمـرأة مـن حقـوق اإلنـسان                 وإذ يعترف   

ــه   ) ٢٠٠٩ (١٨٨٨و ) ٢٠٠٨ (١٨٢٠و ) ٢٠٠٠ (١٣٢٥وإذ يعيــــــــد تأكيــــــــد قراراتــــــ
 ضـرورة   وإذ يكـرر   ،قة باملرأة والـسالم واألمـن     املتعل) ٢٠١٠ (١٩٦٠و  ) ٢٠٠٩ (١٨٨٩ و

 الـدور الرئيـسي     وإذ يعيـد تأكيـد     ،تامـة وعلـى قـدم املـساواة وبفعاليـة         مشاركة املرأة مـشاركة     
 علــى ضــرورة وإذ يــشددالــذي ميكــن أن تــضطلع بــه املــرأة يف إعــادة تــشكيل نــسيج اجملتمــع   

  هتا،إشراكها يف وضع االستراتيجيات الوطنية هبدف مراعاة منظورا
 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   

املمكنة واستحداث طرائق لكفالة محاية املدنيني املتـضررين، مبـن          األطراف اختاذ كلّ اخلطوات     
ــة،     ــة والعرقي ــات الديني ــراد األقلي ــساء وأف ــال والن ــيهم األطف ــيت مــن شــأهنا    ف ــة الظــروف ال  وهتيئ

تفضي إىل عـودة طوعيـة وآمنـة وكرميـة ومـستدامة لالجـئني واملـشردين داخليـا أو اإلدمـاج              أن
 مبـا أخذتــه حكومـة العـراق علــى عاتقهـا مـن التزامــات      وإذ يرحــباحمللـي للمـشردين داخليـا،    

 علــى مواصــلة جهودهــا يف هــذا  وإذ يــشجعهابإغاثــة املــشردين داخليــا والالجــئني والعائــدين  
الــصدد، وإذ ينــوِّه بأمهيــة الــدور الــذي تــضطلع بــه مفوضــية األمــم املتحــدة لــشؤون الالجــئني،  

عم حلكومــة العــراق علــى حنــو متواصــل،   اســتنادا إىل واليتــها، يف إســداء املــشورة وتقــدمي الــد  
  بالتنسيق مع بعثة األمم املتحدة لتقدمي املساعدة إىل العراق فيما يتعلق هبذه املسائل،
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 مجيع من يعنيهم األمـر، علـى حنـو مـا يـنص عليـه القـانون اإلنـساين الـدويل،             وإذ حيث   
ساعدة اإلنـسانية   يف ذلك اتفاقيات جنيف وقواعد الهاي، على السماح بوصول موظفي امل           مبا

بصورة كاملة ودون عوائق إىل كل َمن هم يف حاجة إىل املساعدة، والقيام، ما أمكـن، بتـوفري                   
مجيــع التــسهيالت الــضرورية لعمليــاهتم، وتعزيــز ســالمة وأمــن وحريــة تنقّــل مــوظفي املــساعدة 

  اإلنسانية واألمم املتحدة واألفراد املرتبطني هبا وما لديهم من أصول،
 بالتقدم الكبري الذي أحرزه العراق حنو استعادته للمكانة الدوليـة الـيت كـان               بوإذ يرح   

ــرار    ــل اختــاذ الق ــا قب ــدعو، )١٩٩٠ (٦٦١يتبوؤه ــاون   وإذ ي ــراق إىل مواصــلة التع ــة الع  حكوم
 املتبقيـة مبوجـب الفــصل   اجلـاري مـع حكومـة الكويـت ملعاجلـة املـسائل املعلقـة والوفـاء بالتزاماتـه         

ملوضـوع مـن قـرارات جملـس األمـن املتعلقـة باحلالـة بـني العـراق والكويـت،                    الـصلة با   السابع ذي 
  به،  على أمهية التصديق على الربوتوكول اإلضايف التفاق الضمانات الشاملة اخلاصيشدد وإذ

 عــن بــالغ امتنانــه جلميــع مــوظفي األمــم املتحــدة العــاملني يف العــراق علــى  وإذ يعــرب  
  جهودهم الشجاعة والدؤوبة،

 متديد واليـة بعثـة األمـم املتحـدة لتقـدمي املـساعدة إىل العـراق لفتـرة اثـين              رريق  - ١  
  عشر شهرا؛

  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/2011/464 يف االعتبار، مبواصلة االضـطالع بواليتـهما علـى النحـو املنـصوص عليـه             )، املرفق 
  ؛)٢٠١٠( ١٩٣٦يف القرار 
ــة    يــسلّم  - ٣    بــأن أمــن مــوظفي األمــم املتحــدة عنــصر أساســي يف اضــطالع البعث

بأعماهلــا لــصاحل شــعب العــراق، ويــدعو حكومــة العــراق وســائر الــدول األعــضاء إىل مواصــلة   
  سيت لوجود األمم املتحدة يف العراق؛تقدمي الدعم األمين واللوج

 مبـسامهات الـدول األعـضاء يف مـّد البعثـة مبـا يلزمهـا مـن مـوارد ومـن                      يرحب  - ٤  
ــدو        ــب بال ــها، ويهي ــن أجــل إجنــاز مهمت ــة م ــة ولوجــستية وأمني ــم مالي ــضاء أشــكال دع ل األع

  تواصل تزويد البعثة مبا يكفي من دعم ومن موارد؛ أن
ض والية البعثة يف غضون اثـين عـشر شـهرا أو قبـل               عن اعتزامه استعرا   يعرب  - ٥  

  ذلك، بناء على طلب حكومة العراق؛
 إىل األمني العام أن يقدم إىل اجمللس كل أربعة أشهر تقريرا عن التقـدم               يطلب  - ٦  

  احملرز يف الوفاء جبميع مسؤوليات البعثة؛
  . إبقاء املسألة قيد نظرهيقرر  - ٧  

  


