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  )٢٠٠٨ (١٨٣٠ من القرار ٦تقرير األمني العام املقدم عمال بالفقرة     
    

  مقدمة  -أوال   
ــراره  ٦طلــب جملــس األمــن، يف الفقــرة     - ١ إىل األمــني العــام أن  ) ٢٠٠٨ (١٨٣٠ مــن ق

يقدم تقريرا إىل اجمللس كل ثالثة أشهر عن مدى الوفاء مبسؤوليات بعثـة األمـم املتحـدة لتقـدمي            
  .القرار وهذا التقرير هو ثالث تقرير يقدم عمال بذلك. لعراقاملساعدة إىل ا

خر املستجدات يف أنشطة األمـم املتحـدة بـالعراق منـذ التقريـر الـسابق                آويقدم التقرير     - ٢
)S/2009/102(   ويعرض التقرير موجزا للتطورات الـسياسية      . ٢٠٠٩فرباير  / شباط ٢٠، املؤرخ

سـتعراض، فـضال عـن األحـداث اإلقليميـة والدوليـة            الرئيسية الـيت طـرأت خـالل الفتـرة قيـد اال           
خـر املـستجدات يف أنـشطة ممثلـي اخلـاص للعـراق، فـضال             آكما يقـدم التقريـر      . املتعلقة بالعراق 

  .عن املسائل التنفيذية واألمنية
  

  موجز التطورات السياسية واألمنية الرئيسية اليت طرأت يف العراق  -ثانيا   
عواتـه إىل املـصاحلة الوطنيـة،      س الـوزراء نـوري املـالكي د       مارس، جـدد رئـي    / آذار ٦يف    - ٣
وشـدد النائـب   . يف ذلك ضرورة مد األيدي إىل كـوادر حـزب البعـث ومـسؤوليه الـسابقني          مبا

ــا وتتــضمن       ــة املــصاحلة تتطلــب وقت ــة، طــارق اهلــامشي، علــى أن عملي ــرئيس اجلمهوري الــسين ل
 إجـراء تعـديالت دسـتورية لكـي         حوافز، منها إمكانية مـنح مزيـد مـن الـصالحيات مـن خـالل              

ــة يف العمليــة       ــسنية علــى ســنوات مــن انعــدام الثقــة وتــشارك مــشاركة كامل تتغلــب الطائفــة ال
  . السياسية

وال تزال عملية املصاحلة هشة، وقد اتسمت خالل الفترة الـيت يغطيهـا التقريـر بتفـشي         - ٤
 فيمـا يتعلـق بعـدم دفـع        قأبناء العـرا   وأعضاء مجاعات    جمالس الصحوة السخط فيما بني عناصر     

ويـسهم تراجـع    . املرتبات وإدماج أفرادهم يف قوات األمن العراقية واهلياكل احلكومية األخرى         
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 ٢٠٠٩عائدات النفط يف هـذه املـشكلة، حيـث اضـطرت احلكومـة إىل خفـض ميزانيتـها لعـام                     
رس مــا/ آذار٢٨وازدادت ســخونة التــوترات يف . بــصورة حــادة وجتميــد جتنيــد أفــراد الــشرطة 

عندما اعتقل أحد قادة جمالس الصحوة البارزين يف وسط بغداد ملا تردد عن تورطـه يف أعمـال                  
غري أنه رغم إعراب جمالس الصحوة األخرى عن قلقهـا إزاء اعتقالـه،             . عنف طائفية يف املاضي   

  .تردد أن الشخص املذكور ال يتمتع بكثري من التأييد بني قادة اجملالس
ــسام   - ٥ ــاد ال ــق  وانتخــب إي ــة التواف ــرئيس اهلــامشي يف   (رائي، مرشــح كتل ونائــب نائــب ال

رئيسا جديدا للربملان أثناء جلـسة برملانيـة عقـدت يف جملـس النـواب       ) احلزب اإلسالمي العراقي  
شــهر عقــب ن اجلمــود الــسياسي اســتمرت أربعــة أوأهنــى ذلــك حالــة مــ. أبريــل/ نيــسان١٩يف 

ويـشمل  . ٢٠٠٨ديـسمرب   /ين، يف كـانون األول    استقالة رئيس الربملان الـسابق، حممـود املـشهدا        
الربنامج اجلديد الذي أعلنـه رئـيس الربملـان التعجيـل بـإقرار التـشريعات املعلقـة، وتعزيـز الـدور                     
اإلشرايف للربملان، واملضي قدما يف التحضري لالنتخابات الربملانية املقبلة، وكفالة املتابعة الوثيقـة             

لربنــامج االنتــهاء مــن املهــام املعلقــة املوكلــة إىل جملــس كمــا يــشمل ا. لــشؤون اللجــان املــستقلة
املـشكلة  النواب، مثل تعديالت الدستور وعمل خمتلف اللجان الربملانيـة، حبيـث تـشمل اللجنـة                

 مــن قــانون انتخابــات احملافظــات، الــيت كلفهــا جملــس النــواب بإجيــاد صــيغة  ٢٣ املــادة مبوجــب
  .افظات يف كركوكلتقاسم السلطة قبل إجراء انتخابات جمالس احمل

وكان إعالن املفوضية العليا املستقلة لالنتخابات نتـائج انتخابـات احملافظـات رمسيـا يف                 - ٦
ــة تــشكيل جمــالس احملافظــات يف    / آذار٢٦ ــدء عملي ــذانا بب  حمافظــة أجريــت فيهــا  ١٤مــارس إي

م يف كـل  ، مبـا يف ذلـك اختيـار احملـافظني ونـواهب     ٢٠٠٩ينـاير  / كانون الثـاين   ٣١االنتخابات يف   
ــا َســـَهل تـــشكيل    . حمافظـــة ويف حمافظـــات الوســـط، فـــازت أغلبيـــات أكـــرب باالنتخابـــات، ممـ

أمـا يف بعـض حمافظـات اجلنـوب،     . التحالفات وحسم توزيـع املناصـب الكـربى بـصورة أسـرع      
فقد انقسمت األصوات مما زاد من صعوبة وصول أعـضاء اجملـالس املنتخـبني حـديثا إىل توافـق                   

  .يف اآلراء
ها احمللـــــي بانتخـــــاب حمافظهـــــا يف خـــــر حمافظـــــة تـــــشكل جملـــــسآنـــــت املـــــثىن وكا  - ٧

أبريل، أما يف النجف، فقد طعنت اللجنة القانونية بالربملان العراقي يف الطريقة الـيت              /نيسان ٣٠
. ومثة دالئل على أن املسألة قد حتـسم مـن خـالل احملكمـة العليـا يف العـراق                  . انتخب هبا احملافظ  

نـزاع مـستمر بـني قائمـة نينـوى املتآخيـة ذات القيـادة الكرديـة وقائمـة                ويف نينوى، كان هنـاك      
ويقــاطع األعــضاء . ينــاير/احلــدباء اجلديــدة الــيت فــازت يف انتخابــات احملافظــة يف كــانون الثــاين  

األكراد يف جملس احملافظة اجتماعـات اجمللـس، ويطـالبون مبـنح األكـراد مزيـدا مـن املناصـب يف                     
مـايو، منعـت قـوات البـشمركه الكرديـة احملـافظ املنتخـب حـديثا                /ار أي ٨ويف  . حكومة احملافظة 
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وردا . من حضور مناسبة رياضية يف ناحية بعشيقه، مما أدى إىل تبـادل االهتامـات بـني اجلـانبني                 
على ذلك، طالب احملافظ وأنصاره حكومة إقلـيم كردسـتان بـسحب قواهتـا مـن مجيـع املنـاطق                    

  .الوضع يدعو إىل القلق البالغوال يزال . املتنازع عليها يف نينوى
، فـإن التـصاعد الـذي حـدث يف          ٢٠٠٨ورغم حتـسن احلالـة األمنيـة عمومـا منـذ عـام                - ٨

ــع خــسائر فادحــة يف        ــزال يوق ــة ال ي ــشوائية والعنيف ــة الع ــة األخــرية يف اهلجمــات اجلماعي اآلون
ديـدة مـن    فقد حدثت موجـة ج    . صفوف املدنيني ويبني أنه ال تزال هناك حتديات أمنية خطرية         

الــتفجريات االنتحاريــة، بلغــت ذروهتــا يف سلــسلة منــسقة مشلــت تفجــري أربــع قنابــل يف أحنــاء     
 شخـصا وإصـابة عـشرات    ٣٢، مما أسفر عن مصرع ما ال يقل عـن           مارس/آذار ٢٣العراق يف   

، لقــي فيهــا   أبريــل /نيــسان  تفجــريا انتحاريــا يف شــهر    ٢٠كمــا كــان هنــاك قرابــة     . جبــروح 
 يف عـدد القتلـى، حـسب املـسؤولني          ٢٠٠٩مبا جيعله أعلى شهور عام      عراقيا مصرعهم،    ٣٥٥

ويف .   حاجـا إيرانيـا لقـوا مـصرعهم خـالل نفـس الـشهر               ٨٠كما أفيد أن أكثر مـن       . العراقيني
 شخـصا   ٤٠، انفجرت سيارة ملغومة يف مشال غرب بغداد مما أسفر عن مصرع             مايو/أيار ٢٠

 يف بغـداد    توم التـايل سلـسلة مـن االنفجـارا         آخرين، وأعقب ذلك يف الي     ٧٠وإصابة أكثر من    
  . شخصا وإصابة أعداد أكثر جبروح ٢٣وكركوك أسفرت عن مقتل ما ال يقل عن 

  
  أنشطة بعثة األمم املتحدة لتقدمي املساعدة إىل العراق  -ثالثا   
  األنشطة السياسية  -ألف   

حلـاح  اإليها التقريـر ب   تركّزت أنشطة ممثلي اخلاص وأنشطة البعثة خالل الفترة اليت يغط           - ٩
تجدد على مسألة حدود العراق الداخلية املتنازع عليهـا، بغيـة تـشجيع احلـوار الـسياسي بـني                 امل

ويف إطار تلـك اجلهـود، أجنـزت البعثـة جمموعـة مـن              . حكومة العراق وحكومة إقليم كردستان    
 تقـــدميها يف  مشـــال العـــراق، ومتالتقـــارير التحليليـــة عـــن احلـــدود الداخليـــة املتنـــازع عليهـــا يف 

 إىل جملــس الرئاســة العراقــي، ورئــيس وزراء العــراق، ورئــيس حكومــة إقلــيم أبريــل/نيــسان ٢٢
جنازها أكثر من عام، عقب مشاورات مـع        إوقد أعدت هذه التقارير، اليت استغرق       . كردستان

ــار وأعــضاء يف       ــهم مــسؤولني حكــوميني كب جمموعــة واســعة مــن احملــاورين العــراقيني، مــن بين
وتكثفــت املــشاورات الرفيعــة املــستوى مــع الــشركاء العــراقيني بــشأن حمتــوى وطبيعــة . نالربملــا

وعقـدت جلـسات إحاطـة الحقـة مـع          .  قبل تقدمي التقارير رمسيا    أبريل/نيسانالتقارير يف أوائل    
  . وجلنة مراجعة الدستور١٤٠ وجلنة املادة ٢٣اللجان الربملانية املختصة، ومن بينها جلنة املادة 

ــع حمافظــات يف مشــال     ١٥ إعــداد ومت  - ١٠ ــواحي يف أرب ــضية والن ــرا منفــصال عــن األق  تقري
ــران            ــة إي ــع مجهوري ــسورية إىل احلــدود م ــة ال ــة العربي ــع اجلمهوري ــن احلــدود م ــد م ــراق متت الع
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اإلسالمية، ومن بينها سنجار وتلعفر وتلكيف وشيخان وعقرة واحلمدانيـة وخممـور يف حمافظـة               
وق وكركـوك يف حمافظـة كركـوك، والطـوز يف حمافظـة صـالح               نينوى، واحلوجيـة وديـبس وداقـ      

وجـاءت  . الدين، وكفري وخانقني، وكذلك ناحية منـديل يف قـضاء بلـدروز يف حمافظـة ديـاىل                
التقارير يف جمملها نتيجة لبحث متعمق يف األوضاع الراهنة والروايـات املتـضاربة عـرب خطـوط                 

 الوثيق مع خمتلـف الـسلطات العراقيـة علـى     للتحريات يدعم بعضها بعضا، متت بالتشاور العلين    
ويتـضمن تقيـيم كـل      . الصعيد الوطين وعلى مستوى األقاليم واحملافظات وعلـى الـصعيد احمللـي           

من األقضية والنواحي توصيات بشأن تدابري حملية حمددة لبناء الثقة، ويهدف إىل إرسـاء أسـاس        
ونظـرا ألن انعـدام   . عـم العمليـات احملليـة   ملواصلة احلوار بني األطراف العراقية، مبا يف ذلك يف د 

الوضــوح اإلداري قــد تــسبب يف نقــص شــديد يف تــوفري اخلــدمات هلــذه املنــاطق، فــإن التحليــل 
  .مشفوع أيضا خبريطة لالحتياجات اإلمنائية األساسية

ــة            - ١١ ــضمن أي ــا مل تت ــا، فإهن ــة يف طابعه ــها توجيهي ــر من ــة أكث ــارير حتليلي ــت التق ــا كان ومل
والنتـائج ال متـس العمليـات       . دة بشأن الوالية اإلدارية على هذه املناطق مـستقبال        مقترحات حمد 

كمـا أهنـا تقـر بأنـه        . ر العراقـي  العراقية السيادية اجلاريـة حاليـا، وهـي تتفـق مـع عناصـر الدسـتو               
ميكــن معاجلــة هــذه املــسائل احلــساسة بــصورة منفــصلة، وأهنــا تتطلــب حــسن النيــة وااللتــزام  ال

 احلكومة االحتادية وحكومات األقاليم ببـدء عمليـة حـوار مـستمر ال يقتـصر                الثابت من جانب  
على املسائل اخلاصة باألراضـي فحـسب، بـل ويـشمل أيـضا مـسائل األمـن وتقاسـم العائـدات                     

  .واملسائل الدستورية
وتتضمن التقارير ورقة مناقشة عن وضع كركـوك الـذي عرضـت البعثـة بـشأنه أربعـة                    - ١٢

وتتعامـل اخليـارات مـع      .  من الدستور العراقي يف معاجلة مسألة كركـوك        خيارات، كلها تنطلق  
احملافظة باعتبارها كيانا واحدا، وتتطلب اتفاقا سياسيا بني األطراف علـى مـدى فتـرة انتقاليـة،                 

  . حبيث ميكن عندئذ تأييدها من خالل استفتاء للتصديق عليها
خلـاص والفريـق الـسياسي بالبعثـة اتـصاال      وخالل الفترة املشمولة بالتقرير، أقـام ممثلـي ا          - ١٣

بعدد من كبار الشخصيات السياسية العراقية وأعضاء الربملان واملستقلني وغريهـم مـن املمـثلني               
احملليني من كركوك ملناقـشة تقاسـم الـسلطة يف كركـوك، فـضال عـن التطـورات يف أجـزاء مـن           

دائما دعما قويا ونـشطا ملبـادرة       كما عملت البعثة مع شركاء دوليني ممن أبدوا         . نينوى ودياىل 
  . السياسية بغية التخفيف من التوترات املتحدةاألمم
وبالتوازي مـع ذلـك، وبنـاء علـى طلـب رئـيس الربملـان، واصـلت البعثـة تقـدمي الـدعم                         - ١٤

.  مـن قـانون انتخابـات احملافظـات        ٢٣للجنة الربملانية املعنية بكركوك اليت أنشئت وفقـا للمـادة           
عمـل اللجنـة مـن خـالل تقـدمي خـدمات الـسكرتارية والـدعم اللوجـسيت والفـين،                 وتيسر البعثة   
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ــة          ــات امللكي ــسلطة ومطالب ــشأن تقاســم ال ــة ب ــشورة للجن ــوفري اخلــرباء إلســداء امل ــضال عــن ت ف
 أبريـل /نيـسان  ١ متديـد واليتـها ملـدة شـهرين حـىت      ٢٣وطلبـت جلنـة املـادة    . وتسجيل الناخبني 

ن هنــاك تفهمــا مــن حيــث املبــدأ ويف حــني يبــدو أ.  الربملــانلرفــع النتــائج الــيت ختلــص إليهــا إىل
يتعلق بتوزيـع املناصـب الثالثـة العليـا يف جملـس احملافظـة، مل يـتم بعـد االتفـاق علـى توزيـع                       فيما

املناصب احلكوميـة األدىن مـستوى اسـتنادا إىل نظـام للحـصص العرقيـة ويف إطـار زمـين لتنفيـذ                      
، رافــق نائــب ممثلــي اخلــاص للــشؤون الــسياسية  مــايو/ارأيــويف أوائــل . اتفــاق لتقاســم الــسلطة

أعضاء اللجنة، ومعهم رؤساء األمـن مـن كركـوك وأعـضاء مـن جملـس احملافظـة، يف زيـارة إىل                      
يرلنـدا  أوكان الغرض من الزيارة مساعدة وفد كركوك على التعلم من جتربـة   . يرلندا الشمالية أ

ــا يف كركــوك،     ــيت ميكــن تطبيقه ــدروس ال ــشمالية وال ــسلطة   ال وال ســيما يف جمــاالت تقاســم ال
والـروابط  ‘‘ اجلمعـة العظيمـة   ’’وإصالح الشرطة والوضع الدستوري للمحافظة يف ضوء اتفاق         

  .يرلندا الشمالية بكيانني منفصلنيأاليت تربط 
  

  احلوار اإلقليمي  -باء   
  التطورات اإلقليمية    

لرفيعـة املـستوى للعـراق، وهـي        شهدت الفترة اليت يغطيها التقرير عددا من الزيـارات ا           - ١٥
، فربايـر /شـباط  ٢٧ويف  . الزيارات اليت زادت من تعزيز االتصاالت الثنائية بني العراق وجريانـه          

قاد الرئيس جالل طالباين وفدا إىل طهـران، وأعقـب ذلـك زيارتـان إىل بغـداد قـام هبمـا رئـيس           
ــيس ال      ــسنجاين ورئ ــران اإلســالمية األســبق أكــرب هــامشي راف ــة إي ــراين علــ  مجهوري ــان اإلي  يربمل

، قـام الـرئيس     مـارس /آذار ٢٣، زار الـرئيس طالبـاين أنقـرة، مث يف           مارس/آذار ٧ويف  . الرجياين
كمـا قـام وزيـر خارجيـة الكويـت الـشيخ حممـد الـصباح                . التركي عبد اهللا غـول بزيـارة بغـداد        

ــداد يف شــهري         ــارة بغ ــود عبــاس بزي ــسطيين حمم ــرئيس الفل ــصباح وال ــسامل ال ــباطال  يــرفربا/ش
وزار وزير خارجية اجلمهورية العربية السورية وليـد املعلـم بغـداد            . ، على التوايل  أبريل/نيسانو

ــارس/آذار ٢٥يف  ــارس/آذار ٢١ويف . م ــام م ــاماألمــني، ق ــة، عمــرو    الع ــدول العربي ــة ال  جلامع
موســى، بزيــارة بغــداد، ووعــد باضــطالع اجلامعــة بــدور أنــشط يف جمــاالت املــصاحلة الوطنيــة    

وتؤكد هذه الزيـارات مـا يبـذل مـن جهـود منـسقة         .  لالنتخابات والتعمري يف العراق    والتحضري
  .لتعزيز العالقات الثنائية بني حكومة العراق وجرياهنا

ونتيجة ملا طرأ يف اآلونة األخـرية مـن حتـسن علـى احلالـة األمنيـة وملـا أحـرز مـن تقـدم                           - ١٦
علنـت حكومـة العـراق رمسيـا أهنـا           أ سياسي يف العراق، فـضال عـن حتـسن عالقاتـه مـع جريانـه،              

تنوي االستمرار يف آلية احلـوار اإلقليمـي املتعـدد األطـراف بـشأن العـراق، ولكنـها ستـسعى              ال
وبنـاء عليـه، تواصـل البعثـة االتـصال      . باألحرى إىل تطوير عالقاهتا اإلقليمية علـى أسـاس ثنـائي       
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دماج العـراق يف املنطقـة، مبـا يف         بوزارة اخلارجية ومكتب رئيس الوزراء ملناقشة سـبل تعزيـز انـ           
  .ذلك إدماج املشاركة اإلقليمية ضمن األولويات اجلديدة للعهد الدويل مع العراق

كما تقدم البعثة دعما مستمرا للمبادرات الرامية إىل تعزيز التعاون الثنـائي مـع جـريان                  - ١٧
رك إلزالـة األلغـام     وقد أدى االقتراح الذي تقدمت به إلعطـاء قـوة دفـع ملـشروع مـشت               . العراق

بني العراق وإيـران إىل تـشكيل جلنـة تنـسيق إلزالـة األلغـام واملخـدرات علـى اجلانـب العراقـي،                      
، فضال عن إنشاء جلنـة ثنائيـة إلزالـة          فرباير/شباطوهي اللجنة اليت عقدت عدة اجتماعات منذ        

ستوى املعـين بإعـادة   الرفيـع املـ  لمنـسق  كما تواصل البعثـة تقـدمي املـساعدة ل   . األلغام بني البلدين 
عودة مجيع الكويتيني ورعايا البلدان الثالثة أو رفـاهتم إىل أوطـاهنم وإعـادة مجيـع املمتلكـات                   أو

 يف العـراق لبنـاء القـدرات يف          اإلنـسان  حقـوق ، من خـالل تطـوير مـشروع مـع وزارة            الكويتية
المـات احلدوديـة    كما جيري تقدمي الدعم ملشروع صـيانة الع       . جمال استخراج اجلثث من املقابر    

وجيـري تنفيـذه    ) ١٩٩٣ (٨٣٣  األمـن  جملـس الـذي أنـشئ وفقـا لقـرار         (بني العراق والكويـت     
مــن خــالل متابعــة التحــضريات للحملــة  )  باألمانــة العامــة الــسالمحفــظبقيــادة إدارة عمليــات 

ــدأ يف         ــرر أن تبـ ــن املقـ ــيت مـ ــي، الـ ــب العراقـ ــع اجلانـ ــة مـ ــات احلدوديـ ــصيانة العالمـ ــة لـ القادمـ
 يف مناقـشات مـع احملـاورين العـراقيني وغريهـم مـن               املتحـدة  األمـم كمـا تـشارك     . بتمربس/أيلول

، يف إطــار )٢٠٠٨ (١٨٥٩  األمــنجملــس مــن قــرار ٥أصــحاب املــصلحة بــشأن تنفيــذ الفقــرة 
اجلهد املبذول على نطاق األمانـة العامـة السـتعراض مجيـع القـرارات املتـصلة بـالعراق املعتمـدة                    

  .١٩٩٠منذ عام 
ــة تنــشط يف التعامــل مــع األطــراف       وخــ  - ١٨ ــر، ظلــت البعث ــا التقري ــيت يغطيه ــرة ال الل الفت

اإلقليمية، حيـث قـام ممثلـي اخلـاص بزيـارات إىل اجلمهوريـة العربيـة الـسورية واململكـة العربيـة                      
  املتحـدة  األمـم  نائب ممثلي اخلاص بزيارة تركيا، ملناقـشة أنـشطة           قامالسعودية والكويت، بينما    

  .ل تعزيز زيادة التعاون يف املنطقة وزيادة مشاركة جريان البلديف العراق وسب
  

  أنشطة الدعم الدستوري  - جيم   
ضمن اجلهود املبذولة لتيسري احلوار بشأن املسائل الدستورية غـري احملـسومة الـيت يـتعني          - ١٩

البــت فيهــا، نظــم مكتــب الــدعم الدســتوري التــابع للبعثــة مناقــشة مائــدة مــستديرة مــع صــناع  
 للنظـر يف إدارة قطـاع الـنفط والغـاز يف سـياق              أبريـل /نيسان ٨  و ٧ياسات العراقيني يومي    الس

. ونظمـت مائـدة مـستديرة مـشاهبة يف إربيـل ضـمت عـددا أكـرب مـن املـشاركني               . نظام احتادي 
وتركزت املناقشات على تطور النظام االحتـادي يف العـراق، ودور املركـز مقابـل اختـصاصات                 

نفط، وإقامة نظام وطين فعال لتقاسم العائدات، وحترير التـشريعات املتعلقـة            األقاليم يف عقود ال   
ومـن أجـل تعبئـة    . بالنفط والغاز من أجل تنشيط االستثمارات األجنبية اليت تشتد احلاجة إليهـا   
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 الوطنيــة والتنميــة  ةاملزيــد مــن الــزخم بــشأن هــذه املــسائل املعلقــة ودعــم عمليــات املــصاحل         
 الـوطين علـى حـد سـواء، اتفـق علـى عقـد مـؤمتر موسـع بـشأن النظـام                      االقتصادية على الصعيد  

ــاز يف منتــصف    ــنفط والغ ــراناالحتــادي وإدارة قطــاع ال ــه/حزي ــواب  يوني ــضيفه جملــس الن ، يست
  . خلدمات املشاريع املتحدةاألمممبساعدة من البعثة ومن مكتب 

  
  أنشطة املساعدة االنتخابية  - دال  

 النتائج املوثقـة النهائيـة       العليا املستقلة لالنتخابات   ةفوضيامل، أعلنت   مارس/آذار ٢٦يف    - ٢٠
وكـان اإلعـالن ختامـا      . ينـاير / الثـاين  كـانون  ٣١النتخابات جمالس احملافظـات الـيت أجريـت يف          

لعملية البت النهائي يف الطعون االنتخابيـة أمـام اهليئـة القـضائية االنتخابيـة، وهـي هيئـة قـضائية                     
 العراقية، مما أفسح اجملال أمام تـشكيل جمـالس احملافظـات اجلديـدة              مستقلة عينتها حمكمة النقض   

  .وانتخاب احملافظني اجلدد ونواهبم
ورغم جهود التوعيـة العامـة الواسـعة املبذولـة لكفالـة معرفـة النـاخبني بأمـاكن اإلدالء                     - ٢١

 مـن الـشكاوى الفرديـة لـدى مفوضـية االنتخابـات بـشأن قـوائم                 ١ ٤٢٨باألصوات، مت تقدمي    
 مـن جممـوع الـشكاوى املقدمـة يف يـوم االقتـراع والبـالغ عـددها                   املائـة  يف ٧٧بنـسبة   (الناخبني  
وكان من امللحوظ عدم تقدمي أية شكاوى من جانـب األحـزاب الـسياسية      ).  شكوى ١ ٨٥٦

وعنـد إعـالن النتـائج األوليـة بعـد          . بشأن أية أخطاء واسـعة النطـاق يف قـوائم النـاخبني النهائيـة             
ن االقتراع، مل يكن هناك سوى قليل من االعتراضات اليت يعتد هبا على مـصداقية               مخسة أيام م  

العمليــة، باســتثناء ملحــوظ يتمثــل يف الــشكاوى الــيت أثارهــا جملــس الــصحوة يف األنبــار والــيت    
ــق إىل    ــق حتقي ــاد فري ــات إىل إيف ــشكوى   حــدت مبفوضــية االنتخاب  احملافظــة، حيــث وجــد أن ال

لء  أثريت شـكاوى أخـرى يف ديـاىل ونينـوى بـشأن ادعـاءات مبـ             كما. أساس هلا من الصحة    ال
 مفوضـية االنتخابـات إىل إلغـاء النتـائج الـواردة مـن              صناديق االقتراع ببطاقات مزورة، مما دفـع      

. ومت استبدال ثالثة مرشحني نتيجـة للتحقيـق الـذي أجرتـه املفوضـية             . عدد من مراكز االقتراع   
 قرارهـا لـصاحل مفوضـية االنتخابـات يف          تخابيـة القـضائية   اهليئـة االن  ويف هناية املطاف، أصـدرت      
  .  طعنا، ورفض كل الطعون املقدمة ضد النتائج النهائية٥٩٣كل الطعون البالغ جمموعها 

ويف غضون ذلك، واصلت البعثة تقـدمي دعمهـا إىل مفوضـية االنتخابـات يف التحـضري                   - ٢٢
انتخابــات رؤســاء األقــاليم واالنتخابــات  لسلــسلة مــن األنــشطة االنتخابيــة املقبلــة، الــيت تبــدأ ب  

، وتبلــغ يوليــه/متــوز ٢٥الربملانيــة يف منطقــة حكومــة إقلــيم كردســتان املقــرر حاليــا إجراؤهــا يف 
 ٢٠٠٩ين عـــشرة مجيعهـــا يف أواخـــر ذروهتـــا بانتخابـــات جملـــس النـــواب يف احملافظـــات الثمـــا 

ر القـانوين، جيـري التفـاوض       وعقب إقرار اجلمعية الوطنية الكردستانية لإلطـا      . ٢٠١٠أوائل   أو
وحتتـاج مفوضـية االنتخابـات مـن        . حاليا لوضـع االحتياجـات مـن امليزانيـة يف صـورهتا النهائيـة             
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 يوما من استالم امليزانيـة لكـي يتـسىن هلـا إجـراء انتخابـات                ٩٠الناحية الفنية فترة حتضريية متتد      
تخابــات ال تــزال تواجــه ومــن امللحــوظ يف هــذا الــصدد أن مفوضــية االن. موثــوق هبــا ومقبولــة

صــعوبات يف احلــصول علــى األمــوال مــن الــسلطات العراقيــة يف الوقــت املناســب لالضــطالع    
بــد مــن معاجلــة هــذه املــسألة إذا أريــد إمتــام إجــراء انتخابــات جملــس   وال. باألنــشطة االنتخابيــة

  .النواب وتسجيل الناخبني يف أحناء البلد كما هو خمطط هلما
اعدة التقنية يف األنشطة التنفيذيـة، تـشجع البعثـة عـددا مـن ممارسـات                وإىل جانب املس    - ٢٣

الدروس املستفادة لزيـادة حتـسني عمـل مفوضـية االنتخابـات واسـتعداداهتا العمليـة للمناسـبات                  
وينصب التركيز بصفة خاصة على ضرورة حتسني قوائم النـاخبني الوطنيـة            . االنتخابية مستقبال 

ــضية وا   ــى مــستوى األق ــها عل ــواحيودقت ــسىن  . لن ــة شــاملة لتحــديث   إويؤمــل أن يت جنــاز عملي
  .أغسطس/آب ١تسجيل الناخبني بدءا من 

  
  املساعدة اإلنسانية والتعمري والتنمية  - هاء  

يتــيح انتخــاب ســلطات جمــالس احملافظــات اجلديــدة فرصــة لتعزيــز احلكــم احمللــي جبعــل    - ٢٤
والعديـد  . نطـاق واليـات كـل منـها    جمالس احملافظات مسؤولة عن حتسني مستويات املعيشة يف  

 علــى مــدار  املتحــدةاألمــممــن االســتطالعات واالستقــصاءات الــيت أجرهتــا وســائط اإلعــالم و 
الفترة الـيت يغطيهـا التقريـر تـبني أن الطلـب املتزايـد علـى اخلـدمات االجتماعيـة وفـرص العمـل                        

يت كانـت حـىت وقـت    أصبح يتصدر أولويات العـراقيني قبـل احلاجـة لتحـسني احلالـة األمنيـة، الـ             
 وصـناديقها وبراجمهـا      املتحـدة  األمـم وُيطلـب مـن وكـاالت       . قريب متثل األولويـة الرئيـسية هلـم       

  .استعراض أولوياهتا ملساعدة احلكومة على حنو أفضل يف هذا الصدد
 الـذي  - أمام املسامهات اجلديدة    مرفق الصناديق الدولية لتعمري العراق    كما أن إغالق      - ٢٥

ــه يف  ــق علي ــا، يف      اتف ــابويل، إيطالي ــق يف ن ــاحنني للمرف ــة امل ــامن للجن ــاع الث / شــباط ١٨ االجتم
 إىل  املتحـدة األمـم ميثل أيضا بدء مرحلة انتقالية هامة بالنسبة للمساعدات املقدمة مـن     - فرباير
ــارا مــن   . العــراق ــران ٣٠وســتتوقف املــسامهات يف املرفــق اعتب ــه/حزي ، مــع عــدم  ٢٠٠٩ يوني

، وعـدم الـدخول يف   ٢٠٠٩ ديـسمرب / األولكـانون  ٣١اريع جديـدة بعـد     املوافقة على أية مـش    
  املتحـدة  األمـم وكانـت مـسامهة     . ٢٠١٠ ديـسمرب / األول كـانون  ٣١أية التزامات تعاقدية بعد     

يف انتعاش العراق من خالل املرفق حمل تقدير يف تقرير مـستقل صـدر يف نـابويل، بتكليـف مـن                     
  املتحـدة  األمـم  بليون دوالر مـن خـالل املرفـق إىل           ١,٣ وأكد التقرير مرور  . جلنة ماحني املرفق  

لتوصــيل ســلع ماديــة ملموســة أدت إىل حتــسني حيــاة املــستفيدين منــها، رغــم بيئــة العمــل الــيت  
كما رحب املاحنون وحكومـة العـراق بازديـاد متاسـك بـرامج             . كانت كثريا ما تتسم بالصعوبة    

البلـدان اخلمـسة والعـشرين املاحنـة يف املرفـق         وإنين ألشـكر حبـرارة      .  داخل العراق   املتحدة األمم



S/2009/284  
 

09-35178 9 
 

ــان و     ــة والياب ــصندوق، وال ســيما املفوضــية األوروبي ــذا ال ــدعمها هل ــدا واململكــة   إل ســبانيا وكن
يطاليـا  إوجيب أن أعرب عن تقدير خاص حلكومة        . املتحدة لربيطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية    

، وحلكومة الـدامنرك علـى اضـطالعها هبـذا     لرئاستها القديرة للمرفق على مدى العامني املاضيني     
  .٢٠٠٩الدور يف عام 

، يــدخل مرفـق الــصناديق الدوليـة لــتعمري العـراق   واسـتفادة مـن الــدروس املكتـسبة مــن      - ٢٦
وإنـين ألرحـب بـالقرار الـذي اختـذه          . العراق اآلن مرحلة جديدة مـن املـساعدة الدوليـة الثنائيـة           

  املتحــدةاألمــمة التنــسيق املمتــاز بــني املــاحنني و اجتمــاع نــابويل باستكــشاف خيــارات ملواصــل  
وهو أمر بالغ األمهية لكفالة امللكية الوطنيـة واملـساءلة والـشفافية            . واحلكومة حتت رعاية املرفق   

وكــاالت األمــم املتحــدة   وملــساعدة هــذه العمليــة، قــررت    . الــيت دعــا إليهــا إعــالن بــاريس    
طار عمـل األمـم      من السنة يف برنامج كامل إل       الشروع خالل الربع احلايل    وصناديقها وبراجمها 

، وهـو النـهج الـذي أيدتـه         ٢٠١٤-٢٠١١ من أجـل العـراق للفتـرة         املتحدة للمساعدة اإلمنائية  
. ستراتيجية التنمية الوطنيـة العراقيـة     ا، والذي يتماشى مع     أبريل/نيسانرمسيا حكومة العراق يف     

ــه مــن    ــه أمهيت  إىل  املتحــدةاألمــمساعدة املقدمــة مــن ســتراتيجية املــاوســيكون اإلطــار تطــورا ل
  .العراق، كما أنه يقر عن حق بانتقال العراق املستمر إىل مسار إمنائي أكثر استقرارا

فمـن املتوقـع أن     . اقتصادية ال يستهان هبـا     - وال يزال العراق يواجه حتديات اجتماعية       - ٢٧
  املائــةيف ٢٧ر، أو بنــسبة  بليــون دوال١٥,٩ إىل ٢٠٠٩يــصل العجــز يف ميزانيــة العــراق لعــام 

ــية   ( ــدار الـــسنوات الـــست املاضـ ــز مـــسجل علـــى مـ ويؤكـــد االستقـــصاء ). وهـــو أعلـــى عجـ
 ٢٠٠٩ ينـاير / الثـاين  كـانون االقتصادي لألسر املعيشية العراقيـة، الـذي أعلنـه يف            - االجتماعي

هري  من مجيـع العـراقيني يقـل دخـل الفـرد الـش       املائةيف ١٣البنك الدويل وحكومة العراق، أن  
كمـا شـدد االستقـصاء      .  يف املناطق الريفيـة     املائة يف ٢٦ دوالرا، وتبلغ هذه النسبة      ٥١هلم عن   

فعلى سبيل املثال، ال تتـوفر      . على املشاكل اليت تعاين منها اخلدمات البلدية يف كثري من املناطق          
كـن االعتمـاد علـى     من العراقيني، وُيقدر أنه ال مي       املائة يف ٧١اخلدمات البلدية جلمع القمامة لـ      
وكشف حتليل لقوة العمـل يف البلـد يف         .  فحسب  املائة يف ١٢توصيالت املياه املرتلية إال بنسبة      

 ٢٠٠٩ شـاب إىل قـوة العمـل يف عـام     ٤٥٠ ٠٠٠ أن من املرجح أن ينـضم        يناير/ الثاين كانون
يـادة  وتشري هذه النتـائج إىل أن مثـة حاجـة لز   . دون أن يكون أمامهم سوى فرص عمل حمدودة  

املــساعدة املقدمــة إىل جمــالس احملافظــات لوضــع أهــداف إمنائيــة وختطــيط اســتراتيجيات قطاعيــة  
  .وحتسني تنفيذ امليزانيات

ويف غضون ذلك، ورغم التصاعد األخري يف أعمال العنف، يظل العراق يـشهد عـودة                 - ٢٨
 السابقة أو البحـث هلـم   املشردين بوترية مطردة، ويتطلع إىل إعادة إدماجهم يف جمتمعاهتم احمللية        
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وحبلــول هنايــة الفتـرة الــيت يغطيهــا التقريـر، كــان عــدد   . عـن منــاطق يـشعرون فيهــا بأمــان أكثـر   
وكانــت .  شــخص٥٠ ٠٠٠ قــد وصــل إىل قرابــة ٢٠٠٨األســر الــيت عــادت منــذ أوائــل عــام 

هم  إىل ديـار    املائـة  يف ٧٠الغالبية العظمى من العائدين مـن املـشردين داخليـا، حيـث عـاد  حنـو                  
ويبــدو أن .  املائــةيف ١١داخــل نفــس احملافظــة بينمــا مل تــزد نــسبة العائــدين مــن اخلــارج عــن     

قرارهم بالعودة وإعادة االندماج يف العراق قد تأثر بدرجة كبرية باحلالة األمنيـة، وتـوفر فـرص                 
وتــبني . العمــل واخلــدمات، فــضال عــن التأكيــدات املتعلقــة باحلمايــة القانونيــة وحقــوق امللكيــة 

 مـن املـشردين داخليـا ال يرغبـون حاليـا يف العـودة إىل            املائـة  يف ٣٩لتقارير أن مـا ال يقـل عـن          ا
مناطقهم األصلية، وتبني االستقصاءات اإلنسانية أهنم قـد ال يكونـون يف بعـض احلـاالت أسـوأ                  

  املتحـدة  األمـم وتـبني االستقـصاءات الـيت أجرهتـا مفوضـية           . حاال من غريهم مـن فقـراء العـراق        
 ممــن  املائــةيف ٨٠ الالجــئني يف اجلمهوريــة العربيــة الــسورية واألردن أن مــا يــصل إىل   لــشؤون

وتؤكد هذه النتائج على ضرورة وضـع       . أجريت معهم مقابالت ال يعتزمون العودة إىل العراق       
ــة، باإلضــافة إىل تقــدمي املــساعدة مباشــرة إىل العائــدين       خطــة شــاملة خللــق فــرص العمــل احمللي

 خـالل الفتـرة الـيت يغطيهـا          املتحـدة  األمـم وقـد واصـلت     . ا واملقاتلني السابقني  واملشردين داخلي 
التقرير، من خالل مفوضية شؤون الالجئني والشركاء اآلخرين يف املقـام األول، دعـم اجلهـود                

  .اليت يبذهلا العراق حلماية حاالت العودة ورصدها ومساعدهتا
ئل املعقـدة مـن خـالل هنـج شـامل بـربامج           إىل معاجلة تلـك املـسا       املتحدة األمموهتدف    - ٢٩

 وُتوجه حنـو العهـد الـدويل        مرفق الصناديق الدولية لتعمري العراق    كبرية احلجم ُتمول من خالل      
مع العراق، لتطوير بيئة السياسات الالزمة إلصالحات القطاعني اخلاص واحلكـومي علـى حـد               

وخــالل هــذه .  احمللــيســواء، فــضال عــن تعزيــز تــوفري اخلــدمات وفــرص العمــل علــى الــصعيد   
 مليـون   ٣٠الذي تبلغ قيمتـه      (برنامج تنمية القطاع اخلاص   األشهر الثالثة األخرية، ومن خالل      

، يف شراكة مـع منظمـة التعـاون والتنميـة يف امليـدان االقتـصادي،        املتحدةاألمم، قدمت   )دوالر
 جيـري اآلن علـى      كمـا . الدعم للجهود العراقية املبذولـة إلصـالح املؤسـسات اململوكـة للدولـة            

الـذي تبلـغ    (برنـامج إصـالح القطـاع العـام والمركزيـة اخلـدمات األساسـية               قدم وساق تطوير    
 الـدعم ملكتـب رئـيس الـوزراء ووزارات           املتحـدة  األمـم ، حيـث تقـدم      ) مليون دوالر  ٦٠قيمته  

  .احلكومة لتحديث اخلدمة املدنية واهلياكل اإلدارية يف البلد
أمرا الزما لنجاح هذه املبادرات، وخباصة مع انتهاء السنة الثانيـة           ويعد التنسيق الدويل      - ٣٠

، شـدد رئـيس الـوزراء املـالكي علـى ضـرورة            ٢٠٠٩ويف عـام    . لتنفيذ العهد الدويل مع العراق    
وقـد أبـرز اجتمـاع اللجنـة التنفيذيـة          . حتديث العهد الدويل لكي يعكس الواقع اجلديد يف البلـد         

أمهيـة العهـد كـأداة لتحديـد األولويـات اإلمنائيـة الـيت ينبغـي أن                  أبريـل /نيـسان للعهد الـدويل يف     
ــدعم الدولــ ـحتظــ ــه ال . يـى بال ــد الواضــح هلــذه اجملــاالت وتوفيقهــا مــع      غــري أن ــد مــن التحدي ب
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ويف هذا الصدد، شرع مستشاري اخلـاص للعهـد   . االقتصادية للعراق  - األولويات االجتماعية 
، وزار بغـداد يف     العهـد  إجراء استعراض إلعادة تركيـز       الدويل مع العراق، إبراهيم غمباري، يف     

ع القيادات العراقيـة،    ـاورات مستفيضة م  ــث أجرى مش  ــمايو، حي / أيار ٢٧ إىل   ٢٤ن  ــالفترة م 
وخـالل  . مبا يف ذلك رئيس الوزراء املالكي ونائب الرئيس عبد املهدي ونائب الـرئيس اهلـامشي      

، مـع نائـب رئـيس الـوزراء برهـام صـاحل، يف              مـايو /أيـار  ٢٦وجوده يف بغداد، اشترك أيـضا يف        
جنـازات العهـد الـدويل حـىت اآلن ومناقـشة مـساره       إرئاسة اجتماع فريق بغداد للتنسيق لعـرض        

وإىل جانــب العمــل مــع حكومــة العــراق واجملتمــع الــدويل، كــان هنــاك اتفــاق يف  . يف املــستقبل
فحكومة العراق يـتعني عليهـا   . ددةفريق التنسيق على إعادة تركيز العهد الدويل على أركان حم   

النهوض باإلصـالحات الداخليـة املدرجـة علـى جـدول أعمـال العهـد، بينمـا يـتعني علـى إطـار                    
العهــد القيــام جبهــود بنــاء القــدرات ومتكــني الدبلوماســية االقتــصادية بغيــة تــشجيع االســتثمار     

ع خطــة مفــصلة وأنــشئ فريــق عامــل حتــضريي لوضــ. األجــنيب والتجــارة والتكامــل االقتــصادي
  .٢٠٠٩لعرضها على املؤمتر االستعراضي املقبل املقرر عقده يف وقت الحق من عام 

 يف العراق، املقرر إجراؤه يف وقـت        ٢٠٠٩وميثل التعداد العام للسكان واملساكن لعام         - ٣١
 لتحديـــد خطـــوط األســـاس ١٩٧٧مــا مـــن العـــام احلـــايل، أول فرصـــة أمـــام البلــد منـــذ عـــام   

وقـد بـدأت املناقـشات      . كان فيمـا يتـصل باألهـداف اإلمنائيـة الوطنيـة والعامليـة            لدميغرافيات الس 
 للـسكان مـؤمترا لتخطـيط التعـداد      املتحـدة األمـم األولية، ودعما للحكومة، استضاف صندوق   

ــه يف    باالشـــتراك مـــع إدارة الـــشؤون االقتـــصادية    ينـــاير/ الثـــاينكـــانون ٢٣وضـــمان جودتـ
 شراكة مع اجلهاز املركزي لإلحصاء وتكنولوجيـا املعلومـات          واالجتماعية باألمانة العامة، ويف   

  .يف العراق، واهليئة املناظرة له يف إقليم كردستان العراقي
 وشـركاؤها يف   املتحـدة األمـم كما استمرت عمليات اإلغاثة الطارئة الـيت تـضطلع هبـا              - ٣٢

وشــهد الربــع . منالتـصدي لتفــشي األمــراض، وانعـدام األمــن الغــذائي، وحــاالت احلرمـان املــز   
ممــا أســفر عــن مــوت مــا ال يقــل عــن  اســتمرار تفــشي مــرض احلــصبة، ٢٠٠٩األول مــن عــام 

واستجابة لذلك، تلقـت منظمـة الـصحة العامليـة          . طفال وتعريض أعداد أكرب بكثري للخطر      ٣٥
أكثر من مليون دوالر من الصندوق املركزي لالستجابة للطوارئ حلشد محلة حتـصني طارئـة،               

، الحتـــواء تفـــشي املـــرض يف )اليونيـــسيف( للطفولـــة  املتحـــدةاألمـــم مـــع منظمـــة باالشـــتراك
 مـن   ٦٨كما استمرت اليونيسيف يف توفري املـساعدة الطارئـة إىل           . احملافظات اخلمس املتضررة  

 مليــون نــسمة، حيــث تــصدت ١,٦األشــد ضــعفا يف العــراق، يعــيش فيهــا األقــضية والنــواحي 
جلملة أمور منها حتسني إمكانية احلصول على املياه ومرافق الصرف الصحي والرعاية الـصحية              

ــسي   ــدعم النف ــيم وال ــاعي - والتعل ــاملي     . االجتم ــة الع ــامج األغذي ــدم برن ــك، ق ويف غــضون ذل
  .ين داخليا يف أحناء البلد من املشرد٦٣٠ ٠٠٠مساعدات غذائية حلوايل 
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وإنـين ألتوجـه بالـشكر إىل    . ويظل متويل العمليات اإلنسانية من هذا القبيل ميثل حتـديا           - ٣٣
 مـن أجـل العـراق       ٢٠٠٩أولئك املاحنني الذين قـدموا التربعـات إىل عمليـة النـداء املوحـد لعـام                 

ــاهز      ــا ين ــب م ــيت تطل ــة، ال ــساعدات  ٣٥٥واملنطق ــوفري امل ــون دوالر لت ــسانية لالجــئني   ملي  اإلن
.  مليـون دوالر للفئـات األكثـر ضـعفا داخـل البلـد             ١٩٢ العراقيني الذين يعيشون يف اخلـارج و      

 يف ٤٣ مـن أجـل العـراق إىل حـوايل           ٢٠٠٩وإمجاال، وصلت نـسبة متويـل النـداء املوحـد لعـام             
وقـد جـدد    . ، ولكن سـيلزم تـوفر دعـم إضـايف لـسد الثغـرات املتبقيـة يف اجلهـود اإلنـسانية                    املائة

مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية ميثاق صندوق االسـتجابة اإلنـسانية املوسـعة، الـذي مت جتديـد            
، مـن أجـل     مرفـق الـصناديق الدوليـة لـتعمري العـراق          مليـون دوالر مـن       ١٥موارده مؤخرا مببلـغ     

وقـام مكتـب تنـسيق الـشؤون اإلنـسانية بتـدريب          . زيادة دعـم عمـل منظمـات اإلغاثـة العراقيـة          
ــة لتحــسني فــرص وصــوهلا إىل التمويــل مــن صــندوق االســتجابة     ٤٠مــن أكثــر   منظمــة عراقي

  .اإلنسانية املوسعة
فالعراق يواجـه   . وتشكل املخاطر البيئية املستمرة هي األخرى حتديات إنسانية وإمنائية          - ٣٤

عاما آخر من اجلفاف بعـض اخنفـاض معـدالت أمطـار الـشتاء يف كـثري مـن املنـاطق، ممـا يهـدد                    
وقـد أشـار نائـب      . وتتفاقم املشكلة مـن جـراء تقلـص مـوارد امليـاه الطبيعيـة             . ة والزراعة فيه  البيئ

 فحــسب مــن ميــاه البلــد تنبــع مــن  املائــةيف ٣٢وزيــر املــوارد املائيــة خــالل هــذا الفــصل إىل أن 
ويـتقلص معـدل تـدفق هنـري     . مصادر حملية، مبا جيعـل البلـد يعتمـد بدرجـة كـبرية علـى جريانـه           

كمـا تتـأثر الزراعـة      . ت إىل العراق، ويؤثر اخنفاض كمية املياه أيـضا علـى نوعيتـها            دجلة والفرا 
وتوليد الكهربـاء، حيـث يطـال التهديـد مـشاريع ري مـساحات كـبرية مـن األراضـي الزراعيـة               

وأفـادت وزارة الزراعـة يف      . ومشاريع بناء حمطات إضافية لتوليـد الكهربـاء بـسبب نقـص امليـاه             
 مـن أراضـيه الـصاحلة للزراعـة بـسبب       املائـة يف ٥٠اق ال يـستخدم إال    أن العر  مارس/آذارشهر  

وإنـين أشـجع العـراق وجريانـه علـى الـدخول علـى سـبيل            . عدم توفر الري وسوء نوعيـة التربـة       
  . االستعجال يف حوار دويل إلجياد حلول ملمرات العراق املائية املشتركة

 برنــاجمني مــشتركني  املتحــدةمــملألوخــالل هــذه الفتــرة، بــدأ الفريــق القطــري التــابع     - ٣٥
 للمـستنقعات   املتحـدة األمـم فقـد قامـت حكومـة العـراق ومبـادرة          . كبريين مع حكومة العراق   

 للتربيـة    املتحـدة  األمـم ، واليونيسيف، ومنظمة    )الفاو(جبمع منظمة األغذية والزراعة     ) األهوار(
 اإلمنـائي هبـدف تقـدمي      ملتحـدة  ا األمم، وصندوق السكان، وبرنامج     )اليونسكو(والعلم والثقافة   

برنـامج اسـتراتيجي يتوجــه إىل تنميـة القــدرات إلنعـاش هــذه البيئـة الفريــدة وحتـسني اخلــدمات       
وتتضمن هذه املبادرة التزاما من وزارة شـؤون األهـوار،    . االجتماعية وتوليد التنمية االقتصادية   

. ار التمويـل املـشترك    ــــ ي إط ـــ وزارة ف ـــ ن دوالر مـن مـوارد ال      ـ مالييـ  ٥غ  ــل ختصيص مبل  ــوتشم
هتـدف  مبـادرة  كما أطلق برنامج األغذية العـاملي ومنظمـة الـصحة العامليـة واليونيـسيف والفـاو           
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إىل القضاء على اجلوع وسوء التغذية يف صفوف األطفال يف العراق وإقامة نظام وطـين لرصـد                 
  .تأثري ارتفاع أسعار الغذاء

 واليونيـسيف، إعـداد تقريـر العـراق الثـاين عـن تنفيـذ               ومت، بدعم مـن الربنـامج اإلمنـائي         - ٣٦
ظــر اســتعمال وتكــديس وإنتــاج ونقــل األلغــام املــضادة لألفــراد وتــدمري تلــك معاهـدة أوتــاوا حل 

ومنــذ التقريــر الــسابق، قــام الربنــامج اإلمنــائي واليونيــسيف واملنظمــات غــري احلكوميــة  . ماأللغــا
ترا مربعـا مـن األراضـي وتـوفري التـدريب علـى        كيلـوم ٢٠الدولية مبساعدة العراق علـى تطهـري       

وقد توقفت األعمال املدنيـة إلزالـة األلغـام يف          .  شخص ٢٧٦ ٦٠٠التوعية باأللغام ألكثر من     
. أحناء البلد خالل الفترة الـيت يغطيهـا التقريـر، لكـي يـتم وضـعها حتـت إشـراف وزارة الـدفاع                      

 علــى األلغــام والــذخائر غــري املنفجــرة يف ونظــرا لآلثــار اإلنــسانية واالقتــصادية الكــربى املترتبــة
  . استئناف األعمال املدنية إلزالة األلغام على جناح  السرعة املتحدةاألممالعراق، فقد طلبت 

كما أجنز الربنامج اإلمنائي قاعدة البيانـات القانونيـة العراقيـة، واختـار حمكمـة التحقيـق                   - ٣٧
مكتب األمـم   وباالشتراك مع   . ج لسيادة القانون  يف إربيل لتكون حمكمة منوذجية يف إطار برنام       

املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية، أجرى الربنـامج اإلمنـائي تقييمـا لالحتياجـات بـشأن امتثـال                 
  . ملكافحة الفساد املتحدةاألمماملؤسسات وتنفيذها التفاقية 

 املــساعدة )ةاألمــم املتحــد موئــل(برنــامج األمــم املتحــدة للمــستوطنات البــشرية وقــدم   - ٣٨
للحكومة يف وضع سياسة وطنية شاملة لإلسكان لتحـسني أوضـاع اإلسـكان ومعاجلـة الـنقص            

كما أجنزت منظمة الـصحة العامليـة برناجمـا تـدريبيا للفريـق الطبيـة يف أحنـاء                  . املزمن يف املساكن  
وعقـــدت منظمـــة الـــصحة العامليـــة واليونيـــسيف . العـــراق لتعزيـــز تـــوفري خـــدمات نقـــل الـــدم

ــدء حتــديث     اجتما ــة لب ــصحة العراقي ــع وزارة ال ــات م ــة    اع ــصحية لألموم ــة ال ــتراتيجية الرعاي س
 مدرسة، وقامـت بتوزيـع لـوازم مدرسـية     ١٤وأجنزت اليونيسيف إصالح  . والطفولة يف العراق  

وقام الربنامج اإلمنائي بإصالح مخـس وحـدات        .  من تالميذ املدارس االبتدائية    ٢٠ ٠٠٠لقرابة  
بـاء يف حمطـيت املوصـل والتـاجي للغـاز، ممـا زاد إمـدادات الطاقـة للـشبكة                    توربينات توليد الكهر  

  .  ميغاواط يف املتوسط٨٠الوطنية حبوايل 
 بتعزيـز املـساواة بـني اجلنـسني والتكـافؤ بينـهما، بـدأت         املتحـدة األممومتشيا مع التزام      - ٣٩

ة العراقيـة يف اجملتمـع      ستراتيجية جنسانية مع احلكومـة العراقيـة، تركـز علـى وضـع املـرأ              ااملنظمة  
  املتحـدة  األمـم واستـضاف صـندوق     ). الضمانات الدستورية، واملشاركة يف العمـل، واحلمايـة       (

اإلمنـــائي للمـــرأة مـــؤمترا يف اســـتانبول مبـــشاركة حكومـــة العـــراق واملنظمـــات غـــري احلكوميـــة  
  األمـن  سجملـ  ملـساعدة احلكومـة علـى الوفـاء بالتزاماهتـا مبوجـب قـرار                 املتحدة األممووكاالت  
كمـا قامـت اليونيـسيف، يف إطـار هنـج مـنظم             . بشأن املرأة والسالم واألمـن    ) ٢٠٠٠ (١٣٢٥
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 عراقـي علـى منـع       ٤٠٠لرصد انتهاكات حقوق األطفـال واإلبـالغ عنـها، بتـدريب أكثـر مـن                
 مــشاركة احلكومــة  املتحــدةاألمــموتقــدر . العنــف ضــد األطفــال والــشباب، وخباصــة الفتيــات 

  .هذه القضية البالغة األمهية بالنسبة ملستقبل العراقواجملتمع املدين يف 
  

  أنشطة حقوق اإلنسان  - واو  
  اإلنـسان  حقـوق ، أصدرت البعثة تقريرها الرابـع عـشر عـن حالـة             أبريل/نيسان ٢٩يف    - ٤٠

ويـشري التقريـر،   . ٢٠٠٨ ديـسمرب / األولكانون إىل   يوليه/متوزيف البلد، الذي يغطي الفترة من       
، إىل أنـه رغـم أن الفتـرة الـيت            اإلنـسان  قـوق  حل  املتحـدة  األمـم ن مـع مفوضـية      الذي أعد بالتعاو  

 يف   اإلنـسان  قـوق يغطيها قد شهدت مزيدا من التحسن يف جمال األمن، إال أن احلالـة العامـة حل               
،  اإلنــسانحقــوقويــصف التقريــر طائفــة مــن انتــهاكات  . العــراق ال تــزال تبعــث علــى القلــق 

ن يستتب إال إذا اختذت خطوات لتعزيـز سـيادة القـانون وإهنـاء              ويكرر التأكيد على أن األمن ل     
ــالتطورات املؤســسية والقانونيــة اهلامــة الــيت    .ظــاهرة اإلفــالت مــن العقــاب  كمــا يقــر التقريــر ب

وباإلضـافة إىل ذلـك، يـبني التقريـر أن العنـف القـائم              . حدثت خالل الفترة اليت يغطيها التقريـر      
لــيت ال تلقــى عالجــا يف كافــة   املــشاكل الرئيــسية اعلــى أســاس نــوع اجلــنس ال يــزال مــن بــني  

  . العراق أحناء
ويظل القلق يساور البعثة إزاء استمرار جوانب القصور يف قطاع إقامة العدل وسـيادة                - ٤١

فقد أثار تطبيق تشريع مكافحة اإلرهاب مزيدا من القلـق عقـب إعـالن احلكومـة أهنـا       . القانون
. ٢٠٠٩ الربـــع الثـــاين مـــن عـــام  ســـجينا يف١٢٨شنق تعتـــزم اســـتئناف عمليـــات اإلعـــدام بـــ

تشعر البعثـة بـالقلق بـصفة خاصـة إزاء مـا جيـري حاليـا مـن االعتمـاد بـصورة زائـدة علـى               كما
االعترافــات يف إجــراءات احملاكمــات اجلنائيــة، وإزاء إجــراءات التحقيــق القاســية الــيت تــصل يف  

واصــلت البعثــة الــدخول يف   ويف ضــوء هــذه الــشواغل،   . بعــض احلــاالت إىل حــد التعــذيب   
مناقشات مع السلطات العراقية حول التزامات البلد مبوجب القانون الدويل، وحثت احلكومـة             

  .على أن تفرض على الفور وقفا اختياريا على تنفيذ كل أحكام اإلعدام يف العراق
ــا إحــصاءات موثــوق هبــا بــشأن نــزالء الــسجون يف مرافــق االحتجــاز       - ٤٢ وال تتــوفر حالي
عراقية، وهـو مـا يرجـع أساسـا إىل عـدم دقـة وشـفافية اإلبـالغ عـن تنفيـذ الـسلطات العراقيـة                          ال

وقد تلقت البعثـة معلومـات موثـوق هبـا تفيـد أن الـسلطات العراقيـة قـد أعـادت                     . لقانون العفو 
اعتقال بعـض احملتجـزين املفـرج عنـها مبجـرد إطـالق سـراحهم مـن مرافـق االحتجـاز اخلاضـعة                       

ويف غـضون ذلـك، اخنفـض عـدد احملتجـزين لـدى             . تعددة اجلنسيات يف العراق   لسيطرة القوة امل  
 حمتجـز  ١٢ ٥٠٠ إىل ٢٠٠٨ ديـسمرب / األولكـانون  حمتجـز يف  ١٥ ٠٠٠القوة من أكثـر مـن      

  .٢٠٠٩ أبريل/نيسانيف 
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ــة يف كــثري مــن       - ٤٣ وملعاجلــة مــسألة اكتظــاظ مرافــق االحتجــاز وحتــسني األوضــاع املتردي
العراق عن خطة لتحـديث مرافـق االحتجـاز والـسجون التابعـة هلـا،               السجون، أعلنت حكومة    

ويف حني يرحب مكتـب     . إما ببنائها من جديد، أو بتجديد القائم منها حيثما كان ذلك ممكنا           
 بالبعثة بقرار احلكومة، فإن القلق يظل يساوره من أنه ما مل يقترن ذلك اجلهـد                 اإلنسان حقوق

ح تـدابري مكافحـة اإلرهـاب، وحتـسني املمارسـات املتعلقـة             بإصالحات القـانون اجلنـائي، وتنقـي      
مبعاملــة احملتجــزين وإجــراءات احملاكمــات، فإنــه لــن يــنجح يف كفالــة االمتثــال الــالزم للمعــايري   

  . وضمانات احملاكمة العادلة اإلنسانقوقالدولية حل
 أحنـاء  كافـة   من بني املشاكل الرئيـسية الـيت ال تلقـى عالجـا يف             ضد املرأة العنف  ويظل    - ٤٤

 فقد استمر اإلبالغ عن جرائم القتل بدواعي الـشرف وغـري ذلـك مـن أشـكال العنـف                    .العراق
وتواصــل البعثــة إشــراك أعــضاء . ضــد املــرأة باعتبارهــا حــوادث أو حمــاوالت انتحــار أو انتحــار

 حكومة العراق ومنظمات اجملتمع املدين الوطنية يف عملية التوعية حبقـوق املـرأة، وتقـدم الـدعم                
ملختلف مبادرات السلطات الوطنية واملنظمات غري احلكوميـة الراميـة إىل القـضاء علـى جـرائم                 

  اإلنـسان حقـوق وقـام مكتـب    . القتل بدواعي الشرف وغري ذلك من أشكال العنف ضد املرأة         
 برعايــة مــؤمتر دويل حــضره أعــضاء يف الربملــان وممثلــون   مــارس/آذار ٢٠  و١٩بالبعثــة يــومي 
واختـتم  . ذية، ومن بينهم أعضاء يف حكومة إقلـيم كردسـتان، وخـرباء دوليـون             للوزارات التنفي 

املؤمتر باعتماد توصيات بشأن تـدابري تـشريعية وغريهـا هتـدف إىل إنـشاء آليـات أفـضل حلمايـة                     
  .النساء يف حاالت العنف وأوقات املصاعب االقتصادية

 العراقيـة مـن أجـل       بالبعثـة تقـدمي الـدعم للمؤسـسات         اإلنـسان  حقـوق وواصل مكتـب      - ٤٥
 مـدربا مـن وزاريت الداخليـة        ١٥وتلقـى   .  وتعزيزهـا   اإلنـسان  حقـوق حتسني قدرهتا على محايـة      

ــادئ     ــى مب ــا عل ــدريبا مكثف ــدفاع ت ــسانحقــوقوال ــي  اإلن ــدويل واحملل ــانون ال وأجــري .  يف الق
  .أبريل/نيسان إىل فرباير/شباطالتدريب يف إربيل يف الفترة من 

 ديـسمرب / األول كـانون ناشئ عن استقالة رئيس جملس النـواب يف         وقد تسبب الفراغ ال     - ٤٦
 قـوق  يف تأخري عدد من املـشاريع املقـرر اعتمادهـا، مـن بينـها اللجنـة العليـا املـستقلة حل                    ٢٠٠٨
 مبجلس النواب من رئيس اجمللـس تعـيني جلنـة  تتـوىل              اإلنسان حقوقفقد طلبت جلنة    . اإلنسان

، الـيت  ٢٠١٠-٢٠٠٩وملـا كانـت امليزانيـة العراقيـة للفتـرة      . تعيني أعضاء اللجنة العليا املـستقلة  
، ال ترصـد متـويال للجنـة العليـا املـستقلة، فـإن البعثـة حتـث جملـس النـواب                      مارس/آذارأقرت يف   

ــتعراض          ــة العليــا املــستقلة عنــد اس ــراق علــى إدراج اعتمــادات يف امليزانيــة للجن ــة الع وحكوم
  . ٢٠٠٩ يونيه/حزيرانمنتصف املدة املقبل للميزانية يف 
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 حقـوق  مـشروع مكتـب   مرفـق الـصناديق الدوليـة لـتعمري العـراق     ، أقر مارس/آذارويف    - ٤٧
 علــى قيــادة  اإلنــسانحقــوق بالبعثــة املتعلــق بتــدريب وجتهيــز فريــق خــرباء مــن وزارة  اإلنــسان

ذي ومن املتوقع هلذا املـشروع، الـ      . أعمال استخراج اجلثث من املقابر اجلماعية يف أحناء العراق        
يكمل املـشاريع األخـرى الـيت يـضطلع هبـا مكتـب حقـوق اإلنـسان يف جمـايل العدالـة االنتقاليـة                        
وحتقيـــق املـــصاحلة، أن يـــويل األولويـــة للمقـــابر الـــيت تـــضم رفـــات أســـرى احلـــرب الكـــويتيني 

  .املفقودين
  

  التشغيلية واللوجستية واألمنية املسائل   -زاي   
، يستمر نقـل املـسؤوليات األمنيـة مـن قـوات الواليـات       متشيا مع االتفاق األمين الثنائي      - ٤٨

 انــسحاهبا مــن عــدد مــن قــوات الواليــات املتحــدةوبــدأت . املتحــدة إىل قــوات األمــن العراقيــة
القواعد ومراكز األمن املشتركة يف أحنـاء البلـد، وتتـوىل قـوات األمـن العراقيـة بـصورة متزايـدة                   

 بغداد، ختف القيود األمنية فيما يبـدو، حيـث ُيـزال     ويف. املزيد من املسؤوليات األمنية الداخلية    
العديد من احلواجز اخلرسانية من املناطق احلضرية كجزء مـن عمليـة تطبيـع األوضـاع األوسـع                  

ويوضح مسؤولون من حكومة العراق أن قدرات قوات األمـن العراقيـة كافيـة السـتالم                . نطاقا
 غــري أن مجاعـات املعارضــة املـسلحة وتنظــيم   .املـسؤولية مـن القــوة املتعـددة اجلنــسيات الراحلـة    

القاعدة وغريها من العناصر املتطرفة ال تزال تبـدي عزمـا وقـدرة علـى القيـام هبجمـات واسـعة                     
ورغــم االخنفــاض امللحــوظ يف  . ضــد املــسؤولني احلكــوميني وقــوات األمــن والــسكان احمللــيني  
ضــية، فــال تــزال هنــاك مجاعــات أنــشطة املتمــردين يف أحنــاء البلــد خــالل االثــين عــشر شــهرا املا

ــدرة        ــاس يف ق ــارة أعمــال العنــف الطــائفي وتقــويض ثقــة الن مــسلحة صــغرية مــصممة علــى إث
  .احلكومة على توفري األمن بشكل فعال

أمــا منــاطق حكومــة إقلــيم كردســتان، فــال تــزال مــستقرة بوجــه عــام، ممــا مســح للبعثــة    - ٤٩
غـري أنـه ال يـزال       . ر اتـساعا ألنـشطة الـدعوة       القطري بتنفيـذ برنـامج أكثـ        املتحدة األممولفريق  

ويف مدينة كركـوك املتنـازع      . هناك خطر من العناصر املتشددة اليت تتسلل من املناطق األخرى         
 قـوات الواليـات املتحـدة     عليها واملناطق احمليطة هبا، استمرت اهلجمات املنخفـضة الـشدة ضـد             

وقد أويل اهتمام خاص الحتمال تزايـد       . والقوات العراقية من جانب اجلماعات املسلحة احمللية      
االحتكاكــات بــني الطوائــف، فــضال عــن خطــر تــصاعد التــوترات بــني قــوات األمــن العراقيــة    
وقوات البشمركه الكرديـة الـيت تـرابط يف املنـاطق املتنـازع عليهـا مـن حمافظـة كركـوك ومشـال                       

 سلـسلة جديـدة مـن        والقوات العراقيـة   قوات الواليات املتحدة  ويف غضون ذلك، شنت     . دياىل
اهلجمات املشتركة املوجهة ضد تنظيم القاعـدة وغـريه مـن عناصـر املتـشددين يف أحنـاء حمافظـة              

وحـىت اآلن، مل تكـن العمليـات العـسكرية فعالـة يف احلـد مـن نفـوذ املتمـردين يف هـذه                        . نينوى
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متوسـطه  وسجلت املوصل أسبوعيا ما     . املنطقة بالقدر الذي كانت عليه يف احملافظات األخرى       
ستة إىل سبعة أحداث يسقط فيها العديد من الضحايا كـل شـهر، مبـا فيهـا الـسيارات امللغومـة                 
واهلجمــات االنتحاريــة بالــسترات املتفجــرة، فــضال عــن أعمــال القتــل املوجهــة الــيت تــستهدف  

  .القيادات القبلية والسياسية
الفلوجـة،   -  ممر الرمادي  وال يزال نشاط املتمردين يف حمافظة األنبار يتركز على طول           - ٥٠

وتظـل الرمـادي    . وهيـت ) منطقة حدوديـة  (مع اإلبالغ عن حوادث معزولة بالقرب من القائم         
ل االنتحـاريني   ـة ومفجـري القنابـ    ـر أن املركبات امللغوم   ــة، غي ـــة معقول ـــرة بدرج ــنفسها مستق 

الـصحوة يف الفلوجـة   ال يزالون يستهدفون بصورة متـصلة قـوات األمـن العراقيـة وقـادة جمـالس             
ويف بعقوبه، ال يزال املتمردون يشكلون حتديا ال يستهان بـه لقـوات األمـن يف املدينـة                  . وحوهلا

واملنــاطق الريفيــة احمليطــة هبــا علــى حــد ســواء، حيــث يظــل حــىت جممــع جملــس احملافظــة معرضــا  
ري األمنيـة  للخطر، مثلما اتضح عندما التف أحد مفجـري القنابـل االنتحـاريني علـى كـل التـداب           

  .ليقوم مبهامجة وفد زائر من الواليات املتحدة
ــتثناء هجــومني          - ٥١ ــراق، باس ــوب الع ــاء جن ــضة يف أحن ــستويات احلــوادث منخف وتظــل م

، وهجـومني بـسيارتني ملغـومتني    فربايـر /شباطانتحاريني على احلجاج املسافرين إىل كربالء يف  
وأسـفر عـن    ‘‘ أبنـاء العـراق   ’’ مجاعـات    يف منطقة احللة الشمالية، اسـتهدف أحـدمها أعـضاء يف          

وأسـفرت  . مصرعهم بينما كانوا يصطفون الستالم مرتباهتم من مكتب تبـاع لـوزارة الداخليـة             
العمليات األمنية املتواصلة يف البصرة وغريهـا مـن املراكـز الـسكانية الكـربى عـن اعتقـال عـدد                     

وكانــت . لحة يف املنطقــةكــبري مــن املتــشددين املــشتبه فــيهم وكــشفت عــن خمــابئ كــبرية لألســ
الف مـن   آعمليات اعتراض مهريب األسلحة يف حمافظة ميسان بـصفة خاصـة ناجحـة يف ضـبط                 

ورغم هذه النجاحات، ال تزال قـوات األمـن         . الصواريخ وقذائف اهلاون والقنابل احمللية الصنع     
ــراق تو    ــسيات يف العــ ــددة اجلنــ ــوة املتعــ ــة والقــ ــذه    العراقيــ ــن هــ ــة مــ ــات منتظمــ ــه هجمــ اجــ

  .لألسلحة ابئاملخ
 يف العـراق تواجـه حتـديات هائلـة يف تـأمني موظفيهـا وأصـوهلا                  املتحـدة  األمموال تزال     - ٥٢

ويف هـذا الـصدد، وأخـذا يف        . وإدارة عملياهتا نظرا لتعقد ديناميات البيئة األمنية وسرعة تغريها        
نظــيم قــدراهتا االعتبـار التــوازن املطلــوب بــني األمــن والــربامج، واصــلت البعثــة تطــوير وإعــادة ت 

التشغيلية لدعم األنشطة القائمة واختاذ تـدابري احلمايـة الالزمـة لتيـسري التوسـع املتـوخى للبعثـة،                   
ووصـوال إىل هـذه     .  املتخصـصة وصـناديقها وبراجمهـا       املتحدة األمموال سيما يف دعم وكاالت      

ــسالمة واأل         ــع إدارات ال ــل فحــسب م ــى العم ــة عل ــن بالبعث ــسم األم ــصر ق ــة، مل يقت ــن، الغاي م
  املتحـدة  األمـم والشؤون السياسية، والدعم امليداين باألمانة العامة، بل عمـل بنـشاط مـع فريـق                
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القطري على مستوى املقر وعلـى املـستوى احمللـي علـى حـد سـواء لـضمان أن يعكـس الوضـع            
  .األمين مستقبال االحتياجات الفعلية هلذه الوكاالت ويلبيها

املستشارين العسكريني املقدمني من الـدول األعـضاء        ويظل من الالزم استمرار وجود        - ٥٣
ملساعدة البعثة، سواء يف توسيع أنشطتها يف كافة احملافظات، أو يف االتصال بـالقوات املـسلحة                

ومع تنفيذ االتفـاق األمـين الثنـائي وزيـادة تعـاون            . العراقية والقوة املتعددة اجلنسيات يف العراق     
كــان الــدعم املقــدم مــن املستــشارين العــسكريني يف إجــراء   البعثــة مــع قــوات األمــن العراقيــة،  

التقييمات املشتركة للقدرات مـع األطـراف املنـاظرة لتحديـد الـدعم التـشغيلي املتـاح مـستقبال                   
وتنسيق اآلليات مـع القـوات العراقيـة مـع مـضي االنتقـال قـدما، كـان مفيـدا بدرجـة كـبرية يف                 

وإنـين ألتوجـه باسـم البعثـة        . لعمليـات مـستقبال   مساعدة قسم األمن بالبعثة يف تشكيل مفهـوم ا        
  . بالشكر إىل مجيع الدول األعضاء ملسامهاهتا يف هذا الصدد

  
  مالحظات  - رابعا  

. خالل الفترة اليت يغطيها التقرير، كانت هناك دالئل مشجعة علـى التقـدم يف العـراق                  - ٥٤
ية يف معظمهــا يف وقــت فبعــد النجــاح يف إجــراء انتخابــات جملــس احملافظــات الــيت كانــت ســلم

سـابق مــن العـام ، شــهدنا عمليـات دميقراطيــة جتـري علــى الـصعيد احمللــي بتـشكيل التحالفــات       
السياسية للسماح بانتخاب احملافظني ونواهبم يف كل من احملافظات األربع عـشرة الـيت أجريـت                

احلكــم ويؤمــل أن يــسهم ذلــك يف تعزيــز املزيــد مــن املــساءلة يف مؤســسات  . فيهــا االنتخابــات
وباإلضـافة إىل ذلـك، وبعـد فتـرة طويلـة مـن اجلمـود يف جملـس النـواب، مت التوصـل إىل            . احمللي

اتفاق بشأن انتخاب رئيس جديد للربملـان، وعلـى خطـة عمـل صـارمة هبـدف حتقيـق تقـدم يف                      
ا كما تظهر قوات األمن العراقيـة قـدرهت  . التشريعات املعلقة البالغة األمهية الالزمة النتعاش البلد      

وتؤكد تلك التطورات االجتـاه االجيـايب الـسائد بوجـه           .  تويل املزيد من املسؤوليات األمنية     ىعل
  .عام على اجلبهتني السياسية واألمنية على حد سواء

ومع ذلك، ال يزال هناك الكثري من التحديات اهلامة، وال يزال يلزم إحـراز املزيـد مـن               - ٥٥
وكمــا قلــت يف . دامة املكاســب الــيت حتققــت حــىت اآلن التقــدم يف األشــهر املقبلــة لكفالــة اســت 

وحتديـدا، فـإن حـل      . تقاريري السابقة، تظل املصاحلة الوطنية هي األولويـة الرئيـسية يف العـراق            
مسائل رئيسية، من بينها النظام االحتـادي وتقاسـم املـوارد الطبيعيـة واحلـدود الداخليـة املتنـازع         

ولن يتـسىن إحـراز مزيـد مـن التقـدم يف هـذه         . م دائم عليها، ميكن أن يكون سبيال لتحقيق سال      
ــدابري         ــوا الت ــة وتبن ــروح مــن الوحــدة الوطني ــون ب ــادة العراقي ــدة إال إذا اجتمــع الق ــسائل املعق امل
الدســتورية والتــشريعية الــيت تــشتد احلاجــة إليهــا يف امليــادين الــسياسية واالنتخابيــة واالقتــصادية 

األساسـية سيتـسم بأمهيـة بالغـة لتحـسني حيـاة الـشعب        كمـا أن تـوفري اخلـدمات        . واالجتماعية
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 دعــم وتيــسري اجلهــود العراقيــة   املتحــدةاألمــمووفقــا للواليــة املــسندة إليهــا، تواصــل  . العراقــي
  .املستمرة يف مجيع هذه اجملاالت

ــدرهتا علــى االضــطالع مبــستويات        - ٥٦ ــة إظهــار ق ــوات األمــن العراقي ويف حــني تواصــل ق
ــن املــسؤولية   ــدة م ــو صــارخ        متزاي ــذكرنا علــى حن ــات ضــد املــدنيني ي ــل اســتمرار اهلجم ، يظ

وإنين ألحث مجيـع العـراقيني علـى عـدم االنـسياق وراء             . بالتحديات املستمرة يف امليدان األمين    
سياســة الــشكوك أو الترهيــب أو اخلــوف أو االنتقــام، بــل العمــل معــا لتطــوير االجنــازات الــيت   

  .حتققت حىت اآلن
ــا   - ٥٧ ــستمر العملي ــراق، وتتأهــب    وت ــة يف الع ــة اهلام ــستقلة   ت االنتخابي ــا امل املفوضــية العلي

وبـدعم مـن   . ٢٠١٠ وأوائـل عـام   ٢٠٠٩ للمناسبات االنتخابية اليت ستتم يف عـام   لالنتخابات
، يوليـه /متـوز البعثة، ستقوم املفوضية بتنفيذ االنتخابـات يف منطقـة حكومـة إقلـيم كردسـتان يف                  

، وبتنظـيم انتخابـات جملـس       أغـسطس /آب على نطاق البلـد يف       وبعملية حتديث لقوائم الناخبني   
وقــد رأى الكــثريون أن انتخابــات جمــالس     .٢٠١٠ أو أوائل ٢٠٠٩النواب اجلديد يف أواخر 

 مـن   النتخابـات امفوضـية    كانـت ناجحـة، ويؤمـل أن تـستفيد           ينـاير / الثاين كانوناحملافظات يف   
ــر مــصداقي     ــات أكث ــتني الجنــاز انتخاب ــة مبواصــلة تقــدمي    . ةهــذا األســاس امل ــة ملتزم وتظــل البعث

ويتمثـل هـدفها يف مـساعدة مفوضـية االنتخابـات علـى أن              . املساعدة التقنية املـشمولة بواليتـها     
ــراء أي انتخابـــات أخـــرى، مثـــل     ــراء االنتخابـــات إذا ُدعـــّي إلجـ ــتعداد إلجـ تكـــون علـــى اسـ

  . قضية والنواحيأو انتخابات األ/أو احتمال إجراء استفتاء و/االنتخابات يف كركوك و
وإنين أالحظ مع القلق تصاعد التوترات يف مناطق عديـدة، وخباصـة نينـوى وكركـوك         - ٥٨

ويف حني أرحب باجلهود املبذولة مـؤخرا لتـسيري دوريـات مـشتركة بـني قـوات األمـن               . ودياىل
ضـع  العراقية وقوات البشمركه يف بعض املناطق املتنازع عليها، فإن إضـفاء االسـتقرار علـى الو               

وإنين أحث الزعماء على الـصعيدين الـوطين واحمللـي علـى            . يتطلب ما هو أكثر من ذلك بكثري      
وأؤيـد يف هـذا الـصدد       . بذل جهودهم لتخفيف التوترات من أجـل حـل األسـباب الكامنـة هلـا              

اجلهود اليت يضطلع هبا ممثلي اخلاص والبعثة لتيـسري إجـراء حـوار سياسـي ومـساعدة األطـراف                   
وعلـى وجـه التحديـد، ميكـن للتقريـر الـذي وضـعته              .  حلـول مقبولـة للجميـع      على التوصـل إىل   

وإنـين  . البعثة عن املناطق املتنازع عليها يف العراق أن يـوفر نقطـة انطـالق مفيـدة للحـوار البنـاء                   
أحــث الزعمــاء العــراقيني علــى اغتنــام هــذه الفرصــة للمــشاركة يف عمليــة ترمــي إىل حــل هــذه  

البعثة العمل مع كافة أصـحاب املـصلحة بـشأن مـا ميكـن اختـاذه مـن                وستواصل  . املسائل اهلامة 
  .اخلطوات التالية
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،  اإلنـسان حقـوق ويف الوقت نفسه، وعلى سبيل دعـم تعزيـز سـيادة القـانون واحتـرام                - ٥٩
من خالل إقامة مؤسسات مستقلة تتمتع بالـشفافية، تعتـزم البعثـة تعزيـز اللجنـة العليـا املـستقلة                    

ا أنين أشجع حكومة العـراق علـى مواصـلة مـا تبذلـه مـن جهـود يف جمـال                   كم.  اإلنسان قوقحل
إصالح القضاء، وخباصة فيما يتعلق باالنتقال من نظام للعدالة يعتمـد علـى اعترافـات املتـهمني                 

.  على استعداد للمساعدة يف هذا اجلهـد اهلـام          املتحدة األمموتظل  . إىل نظام يعتمد على األدلة    
لقرار حكومة العراق استئناف استخدام عقوبـة اإلعـدام يف العـراق،            غري أنين أعرب عن أسفي      

  .وأحث احلكومة على النظر من جديد يف تبين وقف اختياري هلا
ويدخل انتعاش العراق مرحلة خمتلفة، حيث تقـود حكومـة العـراق جهـدا وحتـوال مـن                    - ٦٠

ويتطلـب  . نائيـة مـع املـاحنني     الصندوق االستئماين املتعدد املاحنني إىل التأكيـد علـى العالقـات الث           
الواقع اجلديد إحداث تغيري يف موازنـة وطبيعـة الـدعم الـدويل املقـدم إىل العـراق؛ ومـن منظـور                      

فاالقتـصاد  . ، نتصور زيادة التركيز على التنمية االجتماعية واالقتصادية املستدامة         املتحدة األمم
اسـب الـيت تتحقـق مـن وراء     الصحي والوظائف واخلدمات والنظـام احلكـومي الفعـال هـي املك     

 اخلاصـة   املتحـدة األمـم ولتلبيـة هـذا الطلـب، ينبغـي علـى وكـاالت             . احلكم الدميقراطي الرشـيد   
ومـع  . وصناديقها وبراجمها أن توسع من نطاق أنشطتها للوصـول إىل عامـة الـشعب يف العـراق                

لعـراق أكثـر     القطـري وحكومـة ا      املتحدة األممحتسن األمن، يؤمل أن يصبح التفاعل بني فريق         
 األمـم ويـشمل ذلـك، علـى الـصعيد الـوطين، تـوفري مـا لـدى                 . كثافة واعتمادا على الـسياسات    

 مـن خـربات فنيـة تقنيـة إىل جانـب أفـضل املمارسـات الدوليـة؛ وعلـى الـصعيد احمللـي،                        املتحدة
 لتحسني اخلدمات االجتماعيـة وتـشجيع خلـق فـرص            املتحدة األمميشمل ذلك توفري مساعدة     

إطـار شـامل لعمـل األمـم املتحـدة للمـساعدة اإلمنائيـة              طلعا إىل املستقبل، فـإن وضـع        وت. العمل
وسـيكون إعـادة تنظـيم      .  القطـري مـع العـراق       املتحـدة  األمـم سيساعد يف تطبيع عالقات فريـق       

  .٢٠٠٩ خالل عام  املتحدةاألممعملياتنا وتوسيعها أولوية من أولويات 
ملقدمـة إىل العـراق أولويـة تتـسم بـنفس القـدر مـن         كما أن تنسيق املساعدات الدوليـة ا        - ٦١

 واقتراب العهد الدويل مع العـراق مـن   مرفق الصناديق الدولية لتعمري العراق   األمهية، مع إغالق    
وأصـبح مـن الـالزم املناسـب مـن حيـث التوقيـت علـى حـد سـواء القيـام                     . العام الثالث لتنفيـذه   

مـستقبال، لتحـديث االسـتراتيجيات الدوليـة        باستعراض استراتيجي آلليـات التنـسيق يف العـراق          
حـوار بـني احلكومـة واملـاحنني حـول      إجـراء  ومـن األمـور األساسـية     . داخل سـياق سـيادة البلـد      

، فـإنين أشـجع علـى      لعهـد الـدويل   وكـرئيس مـشارك ل    . العهد الدويل مـع العـراق     كيفية تكييف   
وأرحـب يف  . االقتـصادية  - تبين هنج مبسط وموجه بدرجة أكرب إىل أولويات البلد االجتماعية        

، لعهد الـدويل مـع العـراق      هذا الصدد بالتعاون الوثيق بني حكومة العراق ومستشاري اخلاص ل         
  .إبراهيم غمباري
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ــود اإلنعــاش            - ٦٢ ــا يف جه ــرا دائم ــوارد يف اجملــاالت الــيت حتــدث أث ــاق امل ــي إنف ــا ينبغ كم
ن، علـى سـبيل املثـال، ميثلـون         فالالجئون واملشردون داخليا والعائـدو    . االجتماعي واالقتصادي 

ــة، وستواصــل   ــة بالغــة األمهي ــدعم إىل العــراق لــضمان إدمــاجهم    املتحــدةاألمــمأولوي  تقــدمي ال
غـري أن كـل الـدالئل احلاليـة تـشري إىل أن هـذه اجلهـود لـن تكـون                     . وإعادة توطينـهم وعـودهتم    

عيــشية واخلــدمات يف فعالــة إذا متــت مبعــزل عــن املبــادرات األوســع نطاقــا إلعــادة بنــاء احليــاة امل
وإنــين ألحــث العــراق والبلــدان  . اجملتمعــات احملليــة الــشديدة الفقــر واملتــضررة مــن الــصراعات  

  . املضيفة اجملاورة واجملتمع الدويل بقوة على معاجلة هذه املسائل املعقدة
 وإنين ألؤمن إميانا راسخا بان التعاون اإلقليمي والدويل يظل عـامال أساسـيا السـتقرار                - ٦٣

وقـد شـجعتين يف     . العراق وانتعاشه، وأدرك أنه البد من مواصلة توطيد أركان هـذه املبـادرات            
وستواصــل . اآلونــة األخــرية سلــسلة الزيــارات الرمسيــة الرفيعــة املــستوى بــني العــراق وجريانــه    

البعثة، مبوجب الوالية املسندة إليها، تقدمي اخلـربة التقنيـة واملـساعدة إىل حكومـة العـراق وهـي                   
ــ ــام        ت ــسائل ذات االهتم ــة يف امل ــادرات الثنائي ــة واملب ــات اإلقليمي ــن خــالل اآللي ــا م شرك جرياهن

، إىل )٢٠٠٨ (١٨٥٩ دعـا، مبوجـب القـرار     األمـن جملـس وباإلضافة إىل ذلـك، فـإن    . املشترك
، )١٩٩٠ (٦٦١استعراض مجيـع القـرارات الـيت تتـصل حتديـدا بـالعراق، بـدءا باعتمـاد القـرار              

تقريـرا عـن احلقـائق ذات الـصلة     العـام أن يقـدم، بعـد التـشاور مـع العـراق،       وطلـب إىل األمـني   
بنظر اجمللس يف اإلجراءات املطلوبة لكي يستعيد العراق املكانة الدولية اليت كان يتبوؤهـا  قبـل                 

  ).٢٠٠٨ (١٨٥٩ وفقا للقرار  األمنجملسوسأرفع قريبا تقريرا إىل . اختاذ تلك القرارات
 الـسعي لتوسـيع وجودهـا وأنـشطتها          املتحدة األمم األمنية، ستواصل    ومع حتسن احلالة    - ٦٤

غـري أن العـراق     . يف العراق مبا يتفق مع احتياجات العراق، فـضال عـن تعزيـز قـدراهتا التـشغيلية                
يظل ميثل بيئة عمل مليئة بالتحديات، وإحدى أولويايت الرئيسية تتمثل يف كفالـة سـالمة وأمـن                 

 االعتمـاد علـى الـدول األعـضاء يف           املتحـدة  األمما السبب، ستواصل    وهلذ.  املتحدة األممأفراد  
ويـشمل ذلـك توظيـف    . توفري الدعم األمين واللوجسيت والتشغيلي واملـايل يف املـستقبل املنظـور       

وإنـين ألتوجـه   . االستثمارات يف الوقت املناسب من أجل حتـسني القـدرات التـشغيلية للمنظمـة          
 املتعــددة اجلنــسيات يف العــراق لــدعمهم املــستمر لوجــود  بالــشكر إىل حكومــة العــراق والقــوة 

  . يف العراق املتحدةاألمم
 العـاملني يف العـراق    املتحـدة  األمـم وأود أن أعرب عن امتنـاين العميـق جلميـع مـوظفي               - ٦٥

وهـي شـهادة علـى التـزام املنظمـة مبـساعدة شـعب العـراق يف                 . جلهودهم اليت ال تعـرف الكلـل      
وأود أن أعرب عن تقـديري لنائـب املمثـل    . ا املنعطف احلاسم من تارخيهإعادة بناء بلده يف هذ    

فبفـضل جهـوده، أصـبحت      . لعراق، دافيد شرير، الذي ترك البعثة مؤخرا      ل  العام ألمنياخلاص ل 
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 يف ميـادين املـساعدات اإلنـسانية والـتعمري والتنميـة متوائمـة               املتحـدة  األمـم اليت تبـذهلا    األنشطة  
لعـراق، سـتافان   لكما أثين على القيادة النشطة ملمثلي اخلاص .  البلدبصورة أفضل مع أولويات   

فاجلهود اليت بذهلا شخـصيا وسـط ظـروف صـعبة مـن             . دي ميستورا، الذي سيترك البعثة قريبا     
أجل تشجيع احلـوار الـسياسي، وخباصـة فيمـا يتعلـق باحلـدود الداخليـة املتنـازع عليهـا وقـانون                    

 كـانون ه يف كفالـة جنـاح تلـك االنتخابـات الـيت أجريـت يف             انتخابات جمالس احملافظات، ودور   
  . املاضي، هلي جهود جديرة بالتقدير على وجه اخلصوصيناير/الثاين

  


