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  686قرار جملس األمن الدويل رقم 
  الذي يحدد للعراق شروط وقف إطالق النار

  *.2/3/1991نيويورك، 
  

  ان جملس األمن،  
 666و) 1990( 665و) 1990( 664و) 1990( 663و) 1990( 661و) 1990( 660إذ يشير إىل قراراته   

ويعيد ) 1990( 678و) 1990( 677و) 1990( 674و) 1990( 670و) 1990( 669و) 1990( 667و) 1990(
  تأكيدها،

  من امليثاق، 25وإذ يشير إىل التزامات الدول األعضاء بمقتضى املادة   
ت يتقديم املساعدة إىل حكومة الكوبيف ما يتعلق ) 1990( 661وإذ يشير إىل الفقرة التاسعة من القرار   

يد لألغراض الطبية واملواد الغذائية من ذلك القرار يف ما يتعلق بالصادرات اخملصصة بالتحد) ج(واىل الفقرة 
  املقدمة يف ظروف إنسانية،

وإذ يحيط علما برسالتي وزير خارجية العراق اللتين تؤكد إحداهما موافقة العراق على االمتثال على   
اسرى احلرب فورا، وإذ يحيط النحو األوفى جلميع القرارات املشار اليها أعاله وتنص األخرى على نيته إلِطالق 

لما بوقف عمليات القتال الهجومية التي تقوم بها قوات الكويت والدول األعضاء املتعاونة مع الكويت امتثاال ع
  ،)1990( 678للقرار 

وإذ يأخذ يف اعتباره ضرورة التأكد من النيات السلمية للعراق وضرورة التأكد من حتقيق الهدف الوارد   
  ة،قم واألمن الدوليين يف املنط، يف شأن استعادة السل)1990( 678يف القرار 
وإذ يبرز اهمية اتخاذ العراق التدابير الضرورية التي من شأنها ان تسمح بوضع نهاية حاسمة لألعمال   
  العدوانية،
  وإذ يؤكد التزام جميع الدول األعضاء استقالل العراق والكويت وسيادتهما وسالمة أرضيهما،  
من قرار جملس األمن  2ول األعضاء املتعاونة بمقتضى الفقرة وإذ يالحظ النية التي اعربت عنها الد  

  إلِنهاء وجودها العسكري يف العراق يف أسرع وقت ممكن بما يتفق وحتقيق أهداف القرار،) 1990( 678
  وإذ يعمل بمقتضى الفصل السابع من امليثاق،  
  .أعاله وأثرهايؤكد استمرار النفاذ التام لقوة كل القرارات االثني عشر املشار اليها  - 1
يطالب بتنفيذ العراق قبوله كل القرارات االثني عشر املشار اليها أعاله وأن يضطلع العراق بصفة  - 2

 :خاصة بما يلي
 .يلغي فورا إجراءاته التي تزعم ضم الكويتان   -  أ 
وأن يقبل من حيث املبدأ مسؤوليته عن أي خسارة او ضرر او أضرار ناجمة يف ما يتعلق   - ب 

 .ة ورعاياها وشركاتها نتيجة لغزو العراق الكويت واحتالله غير الشرعي لهابالكويت ودول ثالث
وأن يطلق فورا يف رعاية اللجنة الدولية للصليب األحمر او جمعيات الصليب األحمر او  - ج 

للموتى هم العراق، وأن يعيد أي جثث ين ورعايا بلدان ثالثة احتجزجمعيات الهالل األحمر جميع الكويتي
 .من الكويتيين واملوتى من رعايا بلدان ثالثة احتجزها على ذلك النحو

وأن يبدأ فورا إعادة كل املمتلكات الكويتية التي استوىل عليها العراق وأن يستكمل إعادتها يف   - د 
 .اقصر فترة ممكنة

 :يطلب كذلك ان يقوم العراق بما يلي - 3
وم بها قواته ضد جميع الدول األعضاء وأطراف وقف األعمال العدوانية او االستفزازية التي تق  -  أ 

 .آخرين بما يف ذلك هجمات الصواريخ وحتليقات الطائرات املقاتلة

                                                 
 4/3/1991، )بيروت" (النهار" *
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مع نظرائهم من قوات الكويت والدول األعضاء املتعاونة ان يسمي قادة عسكريين ليجتمعوا   - ب 
ة لوقف األعمال التخاذ ترتيبات من أجل اجلوانب العسكري) 1990( 678مع الكويت امتثاال للقرار 

 .العدوانية يف أبكر وقت ممكن
ان يتخذ ترتيبات من أجل الوصول الفوري إىل جميع اسرى احلرب وإطالقهم يف رعاية   - ج 

اللجنة الدولية للصليب األحمر وإعادة أي جثث للموتى من أفراد قوات الكويت والدول األعضاء املتعاونة 
 ).1990( 678مع الكويت امتثاال للقرار 

م جميع املعلومات واملساعدة يف ما يتعلق بتحديد مواقع األلغام العراقية وأشراك دقوأن ي  - د 
لوجية يف الكويت ويف والقنابل اخملبأة وغيرها من املتفجرات، فضال عن أي أسلحة ومواد كيميائية وبي

 678للقرار  العراق يف املناطق التي فيها بصفة موقتة قوات الدول األعضاء املتعاونة مع الكويت امتثاال
 .ويف اخلليج) 1990(
ستظل سارية املفعول خالل الفترة املطلوبة ) 1990( 678من القرار  2يسلم بأن أحكام الفقرة  - 4

 .املشار اليهما أعاله 3و 2المتثال العراق للفقرتين 
ل توفير الوصو) 1990( 678يرحب بقرار الكويت والدول األعضاء املتعاونة مع الكويت امتثاال للقرار  - 5

يف  1949إىل اسرى احلرب العراقيين وبدء إطالقهم بحسب ما تقتضي شروط اتفاق جنيف الثالث لعام 
 .رعاية اللجنة الدولية للصليب األحمر

يطلب من جميع الدول األعضاء فضال عن األمم املتحدة والوكاالت املتخصصة ومؤسسات دولية  - 6
ت املالئمة للتعاون مع حكومة الكويت وشعبها يف ان تتخذ كل االجراءااخرى يف منظومة األمم املتحدة 

 .إعادة تشييد بلدهما
 .يقرر ان يبلغ العراق إىل األمين العام وجملس األمن عندما يتخذ االجراءات الواردة أعاله - 7
يقرر انه بغية ضمان وضع نهاية سريعة وحاسمة لألعمال العدوانية ان يبقي هذه املسألة قيد نظره  - 8

  .على نحو نشط
   

  



 

 
 

  

وال  الفلسطينية، الدراسات لةجمل حمفوظة التوزيع وإعادة النشر حقوق جميع الفلسطينية، الدراسات جملة
 البــــريدي العنوان إىل الكتابة عبر وذلك رئيس حترير اجمللة من بإذن إال إلكترونياً  توزيعها أو نشرها يمكن

  majallat@palestine‐studies.org :التالــــــي
  :املصدر ذكر يرجى االستخدام وعند الفردي لالستخدام طبعها أو املقالة هذه حتميل يمكن
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