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 )٢٠١٠ (١٩٣٦ من القرار ٦التقرير الثالث لألمني العام املقدم عمال بالفقرة     
    

  ةمقدم  -أوال   
إىل األمـني العـام أن يقـدم    ) ٢٠١٠ (١٩٣٦ من قراره ٦طلب جملس األمن يف الفقرة       - ١

ــة      إىل اجمللــس تقريــرا كــل أربعــة أشــهر عــن التقــدم احملــرز يف الوفــاء باملــسؤوليات املوكلــة لبعث
 .وهذا هو التقرير الثالث املقدم عمال بذلك القرار. املتحدة لتقدمي املساعدة إىل العراق مماأل

ــم املتحــدة            - ٢ ــا األم ــيت اضــطلعت هب ــشطة ال ــن األن ــات ع ــر آخــر املعلوم ــرض التقري ويع
وهــو يغطــي . ٢٠١١مــارس / آذار٣١املــؤرخ ) S/2011/213(العــراق منــذ تقريــري األخــري  يف

 .يمية والدولية املتعلقة بالعراقرئيسية واألحداث اإلقلالتطورات السياسية ال
  

 موجز التطورات السياسية الرئيسية املتعلقة بالعراق  -ثانيا   
  التطورات السياسية  –ألف   

علــى تعــيني ثالثــة نــواب للــرئيس،   ق جملــس النــواب ، صــّد٢٠١١ مــايو/ أيــار١٢يف   - ٣
مـايو، أعلـن نائـب      / أيـار  ٢٧ويف  . يعادل عبد املهـدي، وطـارق اهلـامشي، وخـضري اخلزاعـ            هم

الــرئيس عــادل عبــد املهــدي، وهــو شخــصية بــارزة يف اجمللــس األعلــى اإلســالمي يف العــراق،     
، حيـث قبـل الـرئيس جـالل الطالبـاين           التحالف الوطين، استقالته من منصبه     العنصر الرئيسي يف  

 .يوليه/متوز ١١استقالته يف 

تمرت املظـــاهرات يف العـــراق حيـــث طالـــب وخـــالل الفتـــرة املـــشمولة بـــالتقرير، اســـ  - ٤
احملتجــون بــصفة رئيــسية بإجيــاد فــرص العمــل وحتــسني أداء اخلــدمات األساســية ووضــع حــد      

مــايو، نظــم أتبــاع التيــار الــصدري مظــاهرة   / أيــار٢٥أبريــل و / نيــسان٨ويف يــومي . للفــساد
عـام  لعراق بنهاية    يف بغداد طالبوا فيها برحيل القوات العسكرية للواليات املتحدة من ا           ضخمة
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أبريل الذي صـادف الـذكرى الـسنوية الثامنـة لـسقوط النظـام الـسابق،              / نيسان ٩ويف  . ٢٠١١
 .حدثت مظاهرات مماثلة يف أجزاء أخرى من البلد

 اســتجابة لالحتجاجــات اجلماهرييــة، تواصــل حكومــة     ٢٠١١فربايــر /ومنــذ شــباط   - ٥
ــة االجتم   ــاء بتعهــدها بتحــسني احلال ــة العــراق العمــل للوف ، إىل جانــب تنفيــذ  االقتــصادية-اعي

  يـوم لتقيـيم بـرامج الـوزارات وحتديـد      ١٠٠مهلـة   احلكومـة   ووضعت  . برنامج احلكومة اجلديد  
 هنايـــة تلـــك املهلـــة، يف الفتـــرة ويف. شـــعب العــراق حتياجـــات ال االســـتجابة طريقــة لتحـــسني 

. ت وزاراهتــمزراء بإجنــازايونيــه، أحــاط عــدد مــن الــوزراء جملــس الــو  / حزيــران١٢إىل  ٧ مــن
يونيه، خاطب رئيس الـوزراء     / حزيران ١٤ويف   .ُبثت بيانات الوزراء مباشرة يف التلفزيون      وقد
ومت االتفاق على بذل مزيد مـن اجلهـد خـالل فتـرة              .ة بشأن التقدم الذي أحرزته حكومته     ماأل

 .هاتنفيذة أشهر املقبلة للتعجيل باختاذ قرارات بشأن السياسات والثالث

الفات مستمرة بني الكتل السياسية بشأن من ينبغي له شـغل منـصب الـوزير       وهناك خ   - ٦
. يف الــوزارات األمنيــة الرئيــسية الــثالث، وهــي وزارات الــدفاع والداخليــة واألمــن الــوطين         

إنـشاء اجمللـس الـوطين للـسياسات االسـتراتيجية          بـشأن   توافق يف اآلراء    يتم التوصل بعد إىل      ومل
ــشائه يف إطــار   ــاين   املتفــق علــى إن ــه يف تــشرين الث ــوفمرب / اتفــاق إربيــل الــذي مت التفــاوض علي ن

ومثة خالف بني الكتـل الـسياسية علـى القـانون الـالزم      .  لتيسري عملية تشكيل احلكومة    ٢٠١٠
 .اء اجمللس، وعلى تشكيله وواليتهإلنش

 كردستان، جرت بعض املظاهرات يف مدينة السليمانية واملقاطعات اجملـاورة           إقليمويف    - ٧
وعلـى  . زاء ادعاءات الفساد، وعدم كفاية اخلدمات، وعدم حتقيق إصالح سياسي يف املنطقـة            إ

واالحتـاد اإلسـالمي    ) التغـيري (وجه اخلصوص، اشتكت أحزاب املعارضة، وهـي حـزب غـوران            
الكردستاين واجلماعة اإلسالمية الكردستانية، من السيطرة اليت طال أمدها للحـزبني احلـاكمني             

ا احلـزب الـدميقراطي الكردسـتاين واالحتـاد الـوطين الكردسـتاين، علـى احلكومـة                 الرئيسيني، ومه 
واســتجابة لــذلك، اقتــرح الــرئيس مــسعود بــارزاين، رئــيس احلكومــة   . اإلقليميــة يف كردســتان

 وُنظمت سلسلة من املناقشات الطارئـة       ،ستان، خطة إلجراء إصالحات سياسية    اإلقليمية لكرد 
يونيـه، اجتمـع    / حزيـران  ٨ و ٤ ويف يـومي  . اإلقليمي لكردسـتان  بشأن اإلصالحات يف الربملان     

لثالثــة قائــدا احلــزب الــدميقراطي الكردســتاين واالحتــاد الــوطين الكردســتاين بــأحزاب املعارضــة ا
 .ملناقشة احلالة السياسية

ويف كركـــوك، وافـــق احلزبـــان الكرديـــان اللـــذان يـــشغالن أعلـــى منـــصبني سياســـيني،     - ٨
نصب رئيس جملس املقاطعة، على التخلي عن املنصب الثاين، بادرة علـى            منصب احملافظ وم   ومها

حــسن النيــة للمــضي قــدما بالعمليــة الــسياسية وتلبيــة ملطلــب طــال أمــده مــن عنــصري التركمــان 
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ئــيس اجمللــس، وجنــم الــدين كــرمي  ملنــصب ر) مــن التركمــان(وانتخــب حــسن تــوران  . والعــرب
 .احملافظ اء راكان سعيد اجلبوري يف منصب نائبملنصب احملافظ اجلديد، مع بق) األكراد من(

مارس، انسحبت قوات البيشمركة الكرديـة الـيت كانـت منتـشرة حـول              / آذار ٣١ويف    - ٩
وذكــر احلــادث .  كردســتانإقلــيم وعــادت إىل ٢٠١١فربايــر / شــباط٢٥مدينــة كركــوك منــذ 

ء وجـود اآلليـة     بالتحديات اليت تظـل ماثلـة مـع تقلـيص حجـم قـوات الواليـات املتحـدة وانتـها                   
وقـد أُنـشئت اآلليـة األمنيـة املـشتركة لتـشجيع قـوات األمـن العراقيـة وقـوات                . األمنية املشتركة 

ــشتركة،        ــيش امل ــدوريات ونقــاط التفت ــسيق عملياهتــا، وتكــوين ال ــى تن ــة عل ــشمركة الكردي البي
راق حكومـة العـ    مـن  ومل يتفق بعد كل   . حتت رعاية قوات الواليات املتحدة    وتبادل املعلومات   

واحلكومة اإلقليمية لكردستان على مستقبل اآللية األمنية املشتركة والترتيبات الالحقة هلـا الـيت           
 .ميكن وضعها بعد مغادرة قوات الواليات املتحدة

وواصلت قوات الواليات املتحدة يف العراق انسحاهبا املقـرر مـن البلـد هبـدف إكمـال                   - ١٠
 على النحو املتوخى يف إطـار اتفـاق مركـز           ،٢٠١١ ديسمرب/ كانون األول  ٣١مغادرهتا حبلول   

 وتـستمر املناقـشات بـشأن       .اق والواليـات املتحـدة األمريكيـة      القوات املوقع بني حكـوميت العـر      
.  لتـوفري التـدريب والـدعم      ٢٠١١إمكانية بقاء بعض قوات الواليات املتحدة إىل مـا بعـد عـام              

ــق     ــا بتواف ــسألة ســُيبت فيه ــوزراء أن امل ــيس ال ــن رئ ــل    وأعل ــني الكت ــق احلــوار ب  اآلراء عــن طري
 .السياسية، نظرا ألن إبرام اتفاق رمسي يتطلب موافقة جملس النواب

  
  التطورات اإلقليمية املتعلقة بالعراق  -بـاء   

ــدان          - ١١ ــع البل ــه م ــز تعاون ــراق خطــوات لتعزي ــدة، اختــذ الع ــة اجلدي ــشكيل احلكوم ــذ ت من
العـراق   شتركة مؤلفـة مـن مـسؤولني كبـار مـن       واجتمعت يف الكويت جلنـة وزاريـة مـ        . اجملاورة

 مبــا يــشمل  ملناقــشة مجيــع املــسائل املعلقــة،٢٠١١مــارس / آذار٢٩ و ٢٨والكويــت يف يــومي 
جمللــس األمــن الــيت مل تنفــذ بعــد واملــسائل األخــرى ذات االهتمــام     التزامــات العــراقكــال مــن
 . بعد على حمضر االجتماعومل يتم االتفاق. املشترك

ــة برئاســة“ ا تــشاوريااجتماعــ”مــايو يف بغــداد، استــضاف العــراق  / أيــار١٨ويف   - ١٢  جلن
ويف يــــومي . الــــصليب األمحــــر الدوليــــة للجنــــة الثالثيــــة املعنيــــة باألشــــخاص املفقــــودين       

  ملناقــشة مــسؤولني عــراقينيمــعبغــداد يف  ممثلــي رفيــع املــستوى  اجتمــعمــايو،/أيــار ٢٣ و ٢٢
ــويتيني     ــاملفقودين الك ــة ب ــة املتعلق ــدول األخــرى     احلال ــواطين ال ــن م واملمتلكــات واملفقــودين م

ــات   ــا احملفوظـ ــا فيهـ ــودة، مبـ ــة املفقـ ــوم   وعقـــب. الكويتيـ ــاع يف الكويـــت يـ ــد اجتمـ  ذلـــك عقـ
 .يونيه للجنة الفرعية الفنية التابعة للجنة الثالثية/حزيران ٨
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ــومي   - ١٣ ــارس، / آذار٢٧ و ٢٦ويف ي ــن    زم ــف م ــي مؤل ــد عراق ــريار وف ــة وزي  اخلارجي
) مينـاء مبـارك الكـبري     (لكويت للتأكد مـن الوقـائع املتـصلة خبطـط تـشييد مينـاء بوبيـان                 والنقل ا 

وقــد ُبعــث الوفــد بعــد قيــام عــدد مــن أعــضاء جملــس النــواب    . علــى جزيــرة بوبيــان بالكويــت 
بــاإلدالء ببيانــات تــدعي بــأن املينــاء الكــوييت مــن شــأنه املــساس باملــصاحل االقتــصادية واملالحيــة  

ويواصــل العــراق والكويــت . تقريــر الوفــد علــى جملــس الــوزراء العراقــي وقــد ُعــرض . للعــراق
  .توضيح املوضوع ثنائيا من خالل القنوات الدبلوماسية

مل تتم بعد تسوية املسألة اليت طال أمدها واملتصلة بتعويض املواطنني العـراقيني الـذين               و  - ١٤
ــدود     ــيم احلـ ــب ترسـ ــت عقـ ــيم الكويـ ــل إقلـ ــاهتم داخـ ـــ بقيـــت ممتلكـ ــني الع ــت بـ . راق والكويـ

املتحـدة البعثـة     وزودت األمـم  ) ١٩٩٤ (٨٩٩تناول هذه املسألة يف قرار جملـس األمـن           مت وقد
 . باملقترحات والوثائق ملعاجلة املسألة،٢٠٠٩ سبتمرب/أيلول يف، الدائمة للعراق

 رجب طيب إردوغان، رئـيس وزراء تركيـا،          اجتمع مارس،/ آذار ٢٩ و   ٢٨ويف يومي     - ١٥
بغـداد    يفني رفيعي املـستوى للحكومـة ودوائـر األعمـال، بـرئيس الـوزراء املـالكي          مصحوبا مبمثل 

واجتمـع رئـيس الـوزراء    .  سبل تعزيز التعاون الثنائي يف ميادين االقتـصاد واألمـن والطاقـة      وناقش
إردوغان أيضا بآية اهللا العظمى علي السيستاين، وزار إربيـل لالجتمـاع مبـسؤويل حكومـة إقلـيم                  

 .صاحل  فيهم الرئيس مسعود بارزاين ورئيس الوزراء برهمكردستان، مبن

ــار٥ويف   - ١٦ ــان         / أي ــذي ك ــة ال ــؤمتر القم ــل م ــة تأجي ــدول العربي ــة ال ــت جامع ــايو، أعلن م
ــار   مــن وقــد مت التوصــل  . ٢٠١٢مــارس /، إىل آذار٢٠١١مــايو /املقــرر عقــده يف بغــداد يف أي
نـة   ومـع مراعـاة احلالـة الراه       ،امعـة القرار عقب مشاورات فيمـا بـني الـدول األعـضاء يف اجل             إىل
 .عدد من البلدان العربية يف

ــالتقرير       - ١٧ ــشمولة بــ ــرة املــ ــالل الفتــ ــرى خــ ــستوى أخــ ــة املــ ــارات رفيعــ ــرت زيــ . وجــ
،  إيـران اإلسـالمية  مجهوريـة  مايو، زار بغـداد علـي أكـرب صـاحلي، وزيـر خارجيـة            /أيار ١١ ويف

مـايو، زار بغـداد     / أيـار  ٣١ويف  . ن اإلقليميـة  ملناقشة املسائل الثنائية وتبادل اآلراء بـشأن الـشؤو        
وخـالل زيـارة الـسيد املعلـم، مت التوقيـع           . اجلمهورية العربية الـسورية   وليد املعلم وزير خارجية     

مـايو، زار العـراق   /يـار أ ٣١ويف . على مذكرة تفاهم بشأن التعاون بني البلدين يف جمال الطاقـة          
وتــرأس رئيــسا .  بــرئيس الــوزراء املــالكيمعــروف البخيــت، رئــيس وزراء األردن، لالجتمــاع 

.  العراقيــة املــشتركة الرفيعــة املــستوى -الــوزراء اجتماعــات الــدورة الــسادسة للجنــة األردنيــة  
  .يت تعيق تدفق السلع بني البلدينواتفق اجلانبان على زيادة التجارة بإزالة العقبات ال
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 التطورات الدولية  -جيم   

 ١٤ والثالثني عمال بـالفقرة      دياقش جملس األمن تقريري احل    يونيه، نا / حزيران ٢٢يف    - ١٨
املتعلقـة بإعـادة أو عـودة مجيـع الكـويتيني ورعايـا البلـدان الثالثـة،         ) ١٩٩٩ (١٢٨٤من القـرار   

اسـتوىل  رفاهتم، إىل أوطاهنم، وإعادة مجيع املمتلكات الكويتية، مبا يف ذلك احملفوظات، اليت              أو
 .عليها نظام صدام

 -ؤكد حكومة العراق بعد اسـتعدادها ملواصـلة مـشروع صـيانة احلـدود العراقيـة            ومل ت   - ١٩
 أتلـق حـىت اآلن      ملو. الكويتية واملسامهة حبصتها من التمويل اإلضايف الـالزم إلكمـال املـشروع           

 الـيت تطلـب     ٢٠١١أبريـل   /نيـسان  ٢٩ردا من حكومة العراق على مذكريت الـشفوية املؤرخـة           
 .دد الصتأكيد احلكومة يف ذلك

، )٢٠١٠ (١٩٥٦ مــن قـرار جملــس األمــن  ٤أبريــل، وعمـال بــالفقرة  / نيـسان ٢٨ويف   - ٢٠
تؤكد فيه أهنا أكملـت الترتيبـات       ) S/2011/290( تقريرا إىل جملس األمن      قراعقدمت حكومة ال  

 .الـــيت ســـتكفل االنتقـــال الكامـــل والفعلـــي آلليـــة جديـــدة حتـــل حمـــل صـــندوق تنميـــة العـــراق
، انتـهى سـريان مفعـول    )٢٠١٠ (١٩٥٦ مـن القـرار      ١ووفقا للفقـرة    يونيه،  /حزيران ٣٠ ويف

ترتيبات إيداع العائدات املتأتية من مبيعات صادرات النفط واملنتجات النفطية والغـاز الطبيعـي              
يف صندوق تنمية العراق، فضال عن الترتيبات املتعلقـة بقيـام اجمللـس الـدويل للمـشورة واملراقبـة                   

ــبرصــد  ــه /متــوز ١ ويف .صندوقال ــدات    ٢٠١١يولي ، ُنقلــت مهــام اإلشــراف علــى كامــل عائ
الصندوق من اجمللس الدويل للمشورة واملراقبة إىل جلنـة اخلـرباء املـاليني التابعـة حلكومـة العـراق                

 .اليت ستمارس سلطاهتا وفقا لصالحياهتا املعتمدة من قبل جملس الوزراء
  

دة لتقــدمي املــساعدة معلومــات مــستكملة عــن أنــشطة بعثــة األمــم املتحــ     -ثالثا   
 العراق إىل

  األنشطة السياسية  -ألف   
وجتمـع هـذه    .  عدة مرات   آلية التشاور الدائمة   ، اجتمعت خالل الفترة املشمولة بالتقرير     - ٢١

 حتت رعاية البعثة، ممـثلني للكتـل الـسياسية الرئيـسية            ٢٠١١مارس  /املبادرة، اليت أُطلقت يف آذار    
ويـشمل  . لة باألقاليم الداخليـة املتنـازع عليهـا، مبـا يف ذلـك كركـوك              ملناقشة املسائل املعلقة املتص   

نائــب رئــيس الــوزراء روز نــوري شــاويس  : املــشاركون ممــثلني للكتــل الــسياسية الــثالث، وهــم 
ووزيــر املاليــة رافــع ) التحــالف الــوطين(، وعــضو الربملــان حــسن الــسنيد )التحــالف الكردســتاين(

ــساوي  ــة(العي ــشار ). العراقي ــق امل ــة    وواف ــى املــسائل التالي ــز عل ــى التركي ــوك) أ: (كون عل  ،كرك
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 حالـة اجلمـود     ،نينـوى  )ب(ذلك مسائل تقاسم السلطة وإجراء انتخابات جملس احملافظـة؛           يف مبا
مـــستقبل اآلليـــة األمنيـــة  )ج(الـــسياسي الراهنـــة، ومـــسائل تقاســـم الـــسلطة واملـــسائل األمنيـــة؛  

ريــل، وافـق املـشاركون علــى ضـرورة توســيع    أب/ نيـسان ٢٥ويف . تعـداد الــسكان ) د(املـشتركة؛  
ــوك     ــافظيت كركــ ــن حمــ ــة مــ ــة حمليــ ــات معنيــ ــشمل جهــ ــة لتــ ــات الالحقــ ــوى االجتماعــ  .ونينــ

، ُعقد اجتماع ضم ألول مـرة مجيـع أعـضاء جملـس النـواب مـن كركـوك                   يونيه/حزيران ١٦ ويف
 . يف كركوكملناقشة املسائل املتصلة بتقاسم السلطة واحتماالت تنظيم انتخابات جملس احملافظة

مـايو  / أيـار  ١٨ اخلـاص إىل إربيـل يف        يوسعيا إىل املضي قدما بآليـة احلـوار، سـافر ممثلـ             - ٢٢
حيث التقى مبسؤويل احلكومة اإلقليمية لكردستان، مبن فيهم الـرئيس مـسعود بـارزاين ورئـيس                

زت مايو، اجتمعت اآللية التشاورية الدائمة من جديد وركـ        / أيار ٢٦ويف  . الوزراء برهم صاحل  
على مستقبل اآلليـة األمنيـة املـشتركة، مبـا يف ذلـك إمكانيـة إيـالء دور تنـسيقي للبعثـة يف إطـار                

 تسوية اجلمود السياسي يف نينـوى النـاجم عـن املقاطعـة              سبل وناقش املشاركون أيضا  . واليتها
ت الكردية جمللس حمافظة نينوى بعد حصول قائمة احلدباء على األغلبية فيـه يف أعقـاب انتخابـا                

وعقــد ممثلــي اخلــاص سلــسلة مــن اجتماعــات املتابعــة مــع احملــاورين    . ٢٠٠٩احملافظــة يف عــام 
الرئيسيني علـى املـستويني الـوطين واحمللـي، مبـا يف ذلـك قـادة احملافظـة يف نينـوى، لتعزيـز فـرص                         

 .التوصل إىل توافق يف اآلراء

 ونينـوى لالطـالع     ار ممثلي اخلاص ديـاىل وكركـوك      زمايو،  / أيار ٢٩  و ٢٨ويف يومي     - ٢٣
والتقـى ممثلـي اخلـاص      . على اآللية األمنية القائمة يف كل حمافظة يف إطار اآللية األمنية املشتركة           

وتلقـى أيـضا   . بالقادة احملليني من اجليش والشرطة العراقيني، وكذلك بقادة البيشمركة الكردية     
 .إحاطات من القادة احملليني لقوات الواليات املتحدة يف العراق

وواصل ممثلي اخلاص التشجيع على إحراز تقدم يف التزامات العراق إزاء جملـس األمـن            - ٢٤
يونيه، قام بزيارة الكويت ملناقشة نتيجة اجتمـاع اللجنـة          / حزيران ٦ويف  . فيما يتصل بالكويت  

. الوزارية املشتركة واخلطوات األخرى الالزمة ملعاجلة املـسائل املعلقـة املتـصلة بالفـصل الـسابع               
جتمــع ممثلــي، أثنــاء وجــوده يف الكويــت، مــع الــشيخ ناصــر احملمــد األمحــد الــصباح، رئــيس   وا

الوزراء، والشيخ حممد صباح الـسامل الـصباح، نائـب رئـيس جملـس الـوزراء ووزيـر اخلارجيـة،                     
 .األمرييسن، املستشار بالديوان حممد أبو احل و

ليمـي، وبالتـشاور مـع وكـاالت        وعمال بواليـة البعثـة الـيت تـنص علـى تعزيـز احلـوار اإلق                 - ٢٥
األمم املتحدة وصناديقها وبراجمها الرئيسية، حبث مكتب االتـصال التـابع للبعثـة يف طهـران سـبل            
دعم التعاون الثنائي بني العراق ومجهورية إيران اإلسالمية يف ميادين محاية البيئـة، وإدارة املـوارد                

ويتـوخى  . رات، وإزالـة األلغـام عـن احلـدود        املائية العابرة للحـدود، والتعـاون يف مكافحـة املخـد          
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ــة        ــة واحلــد مــن آثارهــا وحتــسني إدارة منطق ــة العواصــف الترابي ــة حمارب ــة البيئ التعــاون علــى محاي
 والحظت البعثة أيـضا اهتمـام البلـدين بتعزيـز تعاوهنمـا فيمـا يتـصل بإزالـة األلغـام علـى                     . راألهوا

 .اإلمنائي املتحدة ة، ال سيما برنامج األممطول احلدود، برعاية وكاالت األمم املتحدة املعني

لـني باسـكوا، وكيـل األمـني العـام          . يونيه، قام ب  / حزيران ١٤ إىل   ١٠ويف الفترة من      - ٢٦
للــشؤون الــسياسية، بزيــارة إىل العــراق التقــى خالهلــا بــرئيس الــوزراء املــالكي، ورئــيس جملــس  

 من كبـار املـسؤولني العـراقيني    النواب، ورئيس وزراء حكومة إقليم كردستان، فضال عن عدد        
وخالل تلك االجتماعات، أكد وكيل األمني العام مـن جديـد التـزام األمـم املتحـدة                 . اآلخرين

ــاقش الــ   مبو ــراق ون ــساعدة الع ــا     سبلاصــلة م ــم املتحــدة أن تركــز جهوده ــا لألم ــيت ميكــن هب  ال
 العـام علـى     وشـدد وكيـل األمـني     . لالستجابة على النحو األمثـل الحتياجـات الـشعب العراقـي          

اســتعداد البعثــة لتــوفري املزيــد مــن املــساعدة يف حتديــد حلــول مقبولــة لكــل األطــراف للمــسائل  
وشـدد أيـضا علـى التـزام فريـق األمـم املتحـدة              . املعلقة املتصلة باألقاليم الداخلية املتنازع عليهـا      

لتحـديات اإلمنائيـة    القطري مبساعدة العـراق بتـوفري املـشورة التقنيـة والدرايـة الفنيـة يف معاجلـة ا                 
وخالل الزيارة، أكد رئيس الوزراء املالكي قـرار        . واملتعلقة حبقوق اإلنسان والشؤون اإلنسانية    

  .لبعثة يف بغدادلحكومة العراق ختصيص جممع موسع 
  

  أنشطة املساعدة االنتخابية  -باء   
ــدعم إىل املفو        - ٢٧ ــدمي ال ــة تق ــالتقرير، واصــلت البعث ــشمولة ب ــرة امل ــا  خــالل الفت ضــية العلي

فيهـا   املستقلة لالنتخابات يف استعراضها للتحضريات التقنية للمناسبات االنتخابيـة القادمـة، مبـا    
ســبتمرب / أيلــول١٠انتخابــات جملــس احملافظــة يف إقلــيم كردســتان الــيت أعلــن عــن إجرائهــا يف    

يعات وقد أعربت املفوضية عن القلق من أن التأخريات األخرية يف عمليـة سـن التـشر               . ٢٠١١
  .االنتخابية واإلفراج عن األموال قد تؤدي إىل اإلخالل باجلدول الزمين املقرر

ــل /ويف نيــــسان  - ٢٨ ــة   ٢٠١١أبريــ ــا قائمــ ــية العليــ ــي املفوضــ ، وردت إىل جملــــس مفوضــ
ويف الفتـرة   . سؤاال من جملس النواب عن خمالفات ماليـة وإداريـة مزعومـة يف املفوضـية               ٣٢ من

مـايو، صـوت   / أيـار ١٢ويف . د املفوضـني اسـتقالته مـن املفوضـية      السابقة لالستجواب، قدم أح   
جملس النواب بسحب الثقـة مـن مفـوض آخـر قـام الحقـا بـالطعن يف قـرار عزلـه أمـام احملكمـة                          

وســيكون . ٢٠١٢مــايو /وتنتــهي فتــرة عمــل جملــس املفوضــني احلــايل يف أيــار . االحتاديــة العليــا
ــوظيف   ــة أيــضا ملــصداقية االنتخابــات  مركــز مــوظفي املفوضــية وضــمان اســتقرارهم ال ي ذا أمهي

ــة ــار. املقبل ــايو /ويف أي ــوظفني     ٢٠١١م ــد امل ــة لتحدي ــشاء جلن ــوزراء بإن ــيس ال ــر مكتــب رئ ، أم
املستحقني للحصول على مركز موظف يف اخلدمة املدنية يف إطار املفوضـية، وهـو مـا ُيفتـرض                  

  .فوضية الفنيني يف عملهمأن حيل مسألة معلقة منذ فترة طويلة وأن يتيح استمرار موظفي امل
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املتحـدة لتقـدمي    وواصل فريـق انتخـايب متكامـل لألمـم املتحـدة مؤلـف مـن بعثـة األمـم              - ٢٩
املتحـدة خلـدمات املـشاريع       املتحدة اإلمنـائي ومكتـب األمـم       املساعدة يف العراق وبرنامج األمم    

لرئيسية، مبـا يف ذلـك      وجرى تنفيذ العديد من األنشطة ا     . تقدمي املساعدة يف جمال بناء القدرات     
تدريب موظفي املفوضية على تطوير الرباجميات، والتصميم الشكلي لبطاقات االقتـراع واملـواد             
ــة، وكــذلك علــى وضــع       ــراع، وشــراء املــواد االنتخابي ــة االقت املطبوعــة األخــرى املتعلقــة بعملي

يــا تقيــيم وجيــري حال. احملتــوى وأدوات الوســائط اإلعالميــة ألغــراض أنــشطة توعيــة اجلمــاهري  
  .تكنولوجيا املعلومات واهلياكل األساسية لالتصاالت لدى املفوضية

  
  األعمال التحضريية التقنية للتعداد  -جيم   

املتحدة للـسكان جهـوده يف جمـال بنـاء القـدرات لتحـضري البلـد                 واصل صندوق األمم    - ٣٠
 وقـد أجنـزت بعـض       .إلجراء تعداد للسكان يف مجيع أحنـاء البلـد يف حالـة صـدور قـرار بإجرائـه                 

املراحل التحضريية الالزمة للتعداد، مبا فيهـا العمـل امليـداين للتـرقيم وتـسجيل املبـاين واملـساكن                   
، أعلنـت حكومـة العـراق نتـائج         يوليـه /متـوز  ١٠ويف  . واألسر املعيشية يف كـثري مـن أحنـاء البلـد          

. ة إجــراء التعــدادعمليــة تــسجيل األســر املعيــشية وترقيمهــا، بوصــفها املرحلــة األوىل يف عمليــ  
 مليون مـسكن يف إطـار       ٤,٨ مليون شخص يف العراق يعيشون يف        ٣١,٦وأظهرت النتائج أن    

 يف املتوسـط، وتبلـغ نـسبة األسـر الـيت تعوهلـا النـساء        ٦,٧ أسرة معيشية يبلغ عدد أفرادها      ٤,٧
  . يف املائة٧,٧منها 

  
  التنمية واملساعدة اإلنسانية  -دال   

ولة بـالتقرير، أعربـت حكومـة العـراق عـن التزامهـا بتحـسني احليـاة          خالل الفترة املشم    - ٣١
وتــسلط املؤشــرات االقتــصادية واالجتماعيــة الرئيــسية الــضوء علــى   . اليوميــة للــشعب العراقــي 
 يف املائة، حيـث     ٢٢,٩ويظل مؤشر الفقر يف البلد مرتفعا عند نسبة         . التحديات العديدة املاثلة  

.  وتتفــاوت مــستويات الفقــر بقــدر كــبري حــسب احملافظــات . يف املائــة٤,٥تبلــغ فجــوة الفقــر 
 مليون عراقي هم إما مشردون داخليا أو الجئون يف البلـدان اجملـاورة، حيـث       ١,٧٥ويقدر أن   

ــامل       ــازحني يف الع ــسكان الن ــن ال ــدد م ــك أكــرب ع ــشكل ذل ــدالت االلتحــاق   . ي واخنفــضت مع
فاوتــات كــبرية حــسب املنطقــة ونــوع باملــدارس يف املــرحلتني االبتدائيــة والثانويــة، مبــا يــشمل ت

 يف املائة ملن هم يف سن العاشرة أو مـا يزيـد   ٢٩وتصل معدالت األمية بني الفقراء إىل    . اجلنس
ــها  ويف النظــام الــصحي، اخنفــضت   ).  يف املائــة يف الريــف ٣٣ يف املائــة يف احلــضر و  ٢٤(عن

 واخنفــضت وفيــات  مــن املواليــد األحيــاء،١٠٠٠ وفــاة لكــل ٣٥معــدالت وفيــات الرضــع إىل 
ويـصل املؤشـر املتوسـط الـوطين لـسوء          . ١٠٠٠ وفاة لكـل     ٤١األطفال دون سن اخلامسة إىل      

  . يف املائة بني األطفال دون سن اخلامسة٤,٧التغذية احلاد العام إىل نسبة 
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ــوات لتحــسني أداء اخلــدمات        - ٣٢ ــي أيــضا اختــاذ املزيــد مــن اخلط وتعــاين املراكــز  . وينبغ
حـاالت الـنقص يف امليـاه واملرافـق الـصحية، وهـي املنـاطق الـيت يعـيش فيهـا                     احلضرية بشدة من    

ــاه     . معظــم العــراقيني اآلن  ــة خبــدمات اإلمــداد مبي ــغ متوســط معــدل التغطي وخــارج بغــداد، يبل
ــن    ــل م ــشرب أق ــة ٧٠ال ــة  ٤٨( يف املائ ــاطق الريفي ــة يف املن ــة ٢٥حنــو ويظــل ).  يف املائ  يف املائ

ــاهســكان بغــداد غــري موصــلني بــشب   مــن ــ. كة اإلمــداد باملي ــا ٥٠تم تــصريف وي ــة تقريب  يف املائ
ــدون أي معاجلــة   مــن ــاه اجملــاري يف األهنــار ب ــ. مي ــسبة   وازداد الطل ــاء ســنويا بن ب علــى الكهرب
ــا منــذ عــام   يف ٦ ــه / حزيــران١٧ويف . ٢٠٠٧املائــة تقريب ، أعلــن متحــدث باســم  ٢٠١١يوني

ة للبلـد لـن تكفـي لنـصف احتياجـات ذروة            وزارة الكهرباء أن الطاقة املولدة يف الشبكة الوطني       
وقـــال املتحـــدث .  ميغـــاواط١٥ ٠٠٠الطلـــب علـــى الكهربـــاء يف فـــصل الـــصيف، أي حنـــو  

 مليـون دوالر لزيـادة طاقـة     ٩٢٧وزراء احلكومة قرروا مؤخرا ختـصيص مبلـغ إضـايف قـدره              نإ
  .توليد الكهرباء يف البلد

طـري بـشكل منـتظم يف االجتماعـات         املتحـدة الق   ويف هذا السياق، أسهم فريق األمـم        - ٣٣
األسبوعية للجنة رئيس الوزراء للرصد املسؤولة عن تنسيق جهود احلكومة لالستجابة ملطالـب             

وحـىت هـذا التـاريخ،      . اجلمهور الداعية لتوفري فرص العمل، وحتـسني اخلـدمات، وإهنـاء الفـساد            
اء، واحلـــوار استعرضـــت اللجنـــة جمـــاالت ذات أولويـــة مثـــل الـــشباب والعمالـــة، والكهربـــ       

ــق باألشــخاص        ــسائل تتعل ــصحي، وم ــصرف ال ــاه، وال ــيم، واملي ــصحة، والتعل ــاعي، وال االجتم
وجرى االتفاق علـى أن تواصـل اللجنـة عملـها خـالل األشـهر املقبلـة بـدعم                   . املشردين داخليا 

  .املتحدة من األمم
والتحــديات مـايو، عقـد رئـيس الــوزراء املـالكي مـؤمترا ملناقـشة القـضايا        /أيـار  ١٤ويف   - ٣٤

علـى  أعـده   ، وهو تقرير    “ملخص أوضاع العراق  ”الرئيسية اليت جرى تسليط الضوء عليها يف        
املتحـدة والبنـك الـدويل واملـاحنني الثنـائيني،       شركاء العراق، مبا فـيهم األمـم    حنو مشترك منتدى    

وركـز املـؤمتر علـى التحـول االقتـصادي للبلـد،            . ٢٠١١وقدم إىل حكومـة العـراق مطلـع عـام           
دور القطاع اخلاص، وإصالح القطاع العام، وإصالح الـشركات اململوكـة للدولـة، واإلدارة              و

وعقــب املــؤمتر، عقــد عــدد مــن االجتماعــات مــع الــوزارات املختــصة، وكــذلك . املاليــة العامــة
كـذلك أعلنـت حكومـة العـراق     . “صخـ املل”مكتب رئيس الوزراء لدعم تنفيـذ توصـيات       مع

 ستوى ومـشتركة بـني الـوزارات، وحتـت        ستكون اللجنة رفيعـة املـ     و. عن تشكيل جلنة للشراكة   
واجملتمــع  املتحــدة األمــمرئاســة نائــب رئــيس الــوزراء للــشؤون االقتــصادية الــذي ســيعمل مــع   

الـــدويل ملعاجلـــة التوصـــيات بـــشأن الـــسياسات والتخطـــيط الـــيت وردت يف امللخـــص، فـــضال   
  .مسائل التنسيق العامة عن
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 مليـون دوالر    ٥٣٨املتحـدة للمـساعدة اإلمنائيـة متـويال قـدره            وتلقى إطار عمل األمـم      - ٣٥
. بليــون دوالر ١ ٩٠٢املائـة مــن إمجـايل االحتياجـات البــالغ قـدرها      يف ٣٠ويعـادل مـا نــسبته   

يونيه، عقد يف بغداد االجتماع األول للجنة التوجيهيـة لـصندوق إطـار عمـل               / حزيران ١٤ويف  
تئماين للعراق، بالرئاسة املشتركة حلكومة العراق واألمـم        املتحدة للمساعدة اإلمنائية االس    األمم

واستعرضت اللجنة التوجيهيـة األمـوال املتاحـة اسـتنادا إىل رصـيد املـوارد الـذي أُعيـد              . املتحدة
ــة االســتئماين للعــراق   ســياق إغــالق صــندوق جمموعــة األمــم   يف ــشئ  . املتحــدة اإلمنائي ــد أن وق

 بنـاء   ٢٠١١ينـاير   / االسـتئماين للعـراق يف كـانون الثـاين         املتحدة اإلمنائية  صندوق جمموعة األمم  
املتحـدة لتيـسري وتبـسيط عمليـة       من مؤسـسات األمـم   ١٦على طلب حكومة العراق مبشاركة      

وُيتوقع هلذا الصندوق أن يكمـل دورة       . توفري موارد املاحنني لتنفيذ صندوق إطار العمل للعراق       
  ).٢٠١٢ديسمرب / األولكانون - ٢٠١١يناير / الثاينكانون(عمل إطار العمل للعراق 

وقد وصلت املفاوضات بني حكومة العراق وبرنامج األغذية العاملية مراحلـها النهائيـة               - ٣٦
بشأن التوصل إىل اتفاق لتعزيز نظام التوزيـع العـام عـن طريـق شـراء األغذيـة وتوزيعهـا لـصاحل             

وتفيـد تقـديرات برنـامج      .  يف املائـة مـن سـكان العـراق         ٢٥، وهـو مـا ميثـل        مليون عراقـي   ٧,٥
وسـتتألف الـشراكة    . بليـون دوالر   ١,٢األغذية العاملي أن هذه اجلهود ستكلف ما يقرب مـن           

ــا قــدره   ) أ: (مــن عنــصرين  ــع املباشــرين مل ــشراء والتوزي ــسلع    ١,٥ال مليــون طــن متــري مــن ال
لتــدريب علــى بنــاء القــدرات لــوزارة التجــارة لتحــسني ا) ب(األساســية املكونــة لــسلة الغــذاء؛ 

العمليات الـيت تـدعم نظـام التوزيـع العـام، مثـل إدارة سلـسلة اإلمـداد وشـراء وتوزيـع األغذيـة                        
  .على الفئات الضعيفة من السكان

وتواصــل البعثــة التمــاس ســبل حتــسني دعــم اجملتمــع املــدين عــن طريــق مــشاريع األثــر       - ٣٧
دوق مشاريع األثر السريع، الذي يديره ويترأسه نائـب ممثلـي اخلـاص             ووردت إىل صن  . السريع

مـن املـشاريع املقترحـة مـن اجملتمـع املـدين        ١٠٠ما يزيد عن  ) لشؤون التنمية والدعم اإلنساين   (
وتتصل املشاريع بتعزيز الوعي البيئي والتخطيط إلدارة موارد املياه، وتنفيـذ املبـادرات      . العراقي

ــة للميـــاه و ــرأة والـــشباب  اجملتمعيـ ــة . املرافـــق الـــصحية، وهـــي تـــشمل منتـــديات املـ ومـــن مجلـ
 مـشروعا آخـر   ٢٥ مـشاريع بالفعـل، وُيتوقـع اعتمـاد     ٥مشروعا ميكن متويلـها، مت اعتمـاد        ٤٠
وتتصل بعض هذه املـشاريع بتعزيـز الـوعي         .  مشاريع ُتحدد الحقا   ١٠الشهر املقبل، ليتبقى     يف

الـــصحي يف اجملتمعـــات احملليـــة، وإنـــشاء منتـــديات البيئـــي، ودعـــم مبـــادرات امليـــاه والـــصرف 
وسـيجري حبلـول منتـصف العـام اختـاذ قـرارات بـشأن أي املـشاريع سـيتلقى                   . والشباب للنساء

  .متويال من صندوق مشاريع األثر السريع
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وقدمت فرقة العمل املتكاملة املعنيـة بـإدارة مـصادر امليـاه التابعـة لألمـم املتحـدة دعمـا                      - ٣٨
، وركـز  ٢٠١١يونيـه  /حزيـران  ٧ و ٦لبصرة يف تنظيم مؤمتر وطين، عقد يف يومي  إىل جامعة ا  

وقد مجع املـؤمتر الـشركاء الـوطنيني الرئيـسيني، مبـن فـيهم        . على حوكمة وإدارة منطقة األهوار    
ممثلني عن احلكومة املركزية وعلى مـستوى اإلدارة احملليـة، واجملتمـع املـدين، والقطـاع اخلـاص،                  

ويف مبادرة أخرى اختـذت لـدعم بنـاء القـدارت، نظمـت فرقـة العمـل برناجمـا                   . واجملتمع الدويل 
  .تدريبيا رفيع املستوى ملسؤولني حكوميني بشأن املفاوضات املتعلقة باملياه العابرة للحدود

املتحـدة   مايو، قام ممثلـي اخلـاص، إىل جانـب ممـثلني عـن مفوضـية األمـم                / أيار ٢١ويف    - ٣٩
. إىل مستوطنة لألشخاص املشردين داخليا يف منطقـة العواسـة ببغـداد           لشؤون الالجئني، بزيارة    

وســلطت الزيــارة الــضوء علــى اجلهــود املتواصــلة ملفوضــية الالجــئني لكفالــة التــسجيل الــسليم    
ومما يتـصل بـذلك، وخـالل زيـارة     . جلميع املشردين داخليا وحصوهلم على اخلدمات األساسية      

، خــوان ) املتحــدةاألمــمموئــل (دة للمــستوطنات البــشرية املتحــ املــدير التنفيــذي لربنــامج األمــم
يونيـه، عقـدت مناقـشات بـشأن     /حزيران ١مايو إىل  / أيار ٣٠كلوس، إىل العراق يف الفترة من       

جتديــد التخطــيط احلــضري، مــع التركيــز بوجــه خــاص علــى ســبل حتــسني األحــوال املعيــشية      
  .لألشخاص املشردين داخليا يف املناطق احلضرية

ــومي ويف   - ٤٠ ــسان٢٢  و٢١ي ــوى،    / ني ــة يف حمافظــة نين ــضانات مفاجئ ــل، حــدثت في أبري
. مـرتل  ٦٠٠ وكان قضاء سينجار أكثر املناطق تضررا، حيث اهنار كليا أو جزئيا ما يصل إىل             

وقــدمت العديــد مــن املنظمــات . ويف إربيــل، تــضررت حنــو ألــف أســرة مــن جــراء الفيــضانات 
وليـة، وجلنـة اإلنقـاذ الدوليـة، وجلنـة الـصليب األمحـر              فيهـا اليونيـسيف، ومنظمـة اهلجـرة الد         مبا

  .الدولية مواد غري غذائية إىل األسر املتضررة
  

  األنشطة املتصلة حبقوق اإلنسان  -هاء   
شهدت الفتـرة املـشمولة بـالتقرير زيـادة كـبرية يف عمليـات اغتيـال القـادة الـسياسيني،               - ٤١

مـايو، اغتيـل يف شـرق بغـداد رئـيس جلنـة             /أيـار  ٢٦ويف  . واملسؤولني احلكوميني، وأفراد األمن   
وقـد أصـدرت    . ، علي الالمي  )املعروفة أيضا بلجنة اجتثاث البعث    (املساءلة والعدالة يف العراق     

 الهتم حلـزب البعـث مـن املـشاركة يف         اللجنة يف وقت سابق قرارات متنـع عـددا ممـن يـشتبه مبـوا              
ونفـذت حماولتـان    . لوظـائف العامـة    ومـن تـويل ا     ٢٠١٠مـارس   /االنتخابات اليت جرت يف آذار    

مـايو، علـى    / أيـار  ٣٠  و ١٢الغتيال عضو تركماين يف الربملان من كركوك وحمافظة نينوى يف           
ــوايل ــار ١٢ويف . الت ــة        /أي ــسيدة روع ــة، ال ــة العراقي ــضو الكتل ــا بالرصــاص ع ــت رمي ــايو، قتل م

ــة      ــسلحة جمهولــ ــة مــ ــل مجاعــ ــن قبــ ــل مــ ــصي يف املوصــ ــها الشخــ ــدي، وحارســ ويف . العكيــ
يونيه، جنا نائب وزير حقوق اإلنسان يف العراق، عبـد الكـرمي عبـد اهللا، مـن حماولـة                   /حزيران ١
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مـايو، قُتـل زعيمـان قبليـان رميـا بالرصـاص            /أيـار  ٢٠ويف  . اغتيال اسـتهدفت موكبـه يف بغـداد       
  .هجومني منفصلني يف املوصل يف
ت البعثـة وفيـات     وسـجل . تزال جرائم الشرف اليت ترتكب ضد النساء تـثري القلـق           وال  - ٤٢

وأبلغـت الـشرطة البعثـة      . مايو يف ظـروف مـشبوهة     /أبريل وأيار /تسع نساء يف الفترة بني نيسان     
بــأن ثــالث وفيــات قــد ســجلت كحــاالت انتحــار، وأربــع كجــرائم قتــل ارتكبــها جمهولــون،     

. حــني مل يــتم حتديــد أســباب الوفــاة يف احلــالتني األخــريني، بــل جــرى اعتبارمهــا مــشبوهتني  يف
لت البعثة أيـضا التحقيـق يف حالـة مـن املوصـل تتعلـق بقتـل سـت نـساء ألسـباب متعلقـة                         وواص

  .مارس/آذار ٢٨بالشرف يف 
وال تزال هناك تقارير متفرقة عن تعرض األطفال ألعمال العنف العـشوائي وعمليـات                - ٤٣

ــار٢٠ويف . االختطــاف ــة يف املوصــل    / أي ــالن يف انفجــار قنبل ــل طف ــايو، قت ــوك، . م ويف كرك
أبريل طفلـة يف الـسادسة مـن عمرهـا وأفـرج عنـها              / نيسان ٢طفت العصابات اإلجرامية يف     اخت

ــة للخــاطفني    ــع فدي ــد دف ــا بع ــسان٢١ويف . الحق ــر     / ني ــن العم ــغ م ــل يبل ــل، اختطــف طف أبري
  .يزال مصريه جمهوال عاما يف كركوك وال ١٢
امــة، كــان وخــالل الفتــرة املــشمولة بــالتقرير، جــرى تنظــيم عــدد مــن التظــاهرات الع     - ٤٤

ــلميا  ــا سـ ــة    . معظمهـ ــوادث العنـــف املعزولـ ــاك بعـــض حـ ــد كانـــت هنـ ــك، فقـ ــع ذلـ ويف . ومـ
ــران ١٠ ــداد      /حزي ــر يف بغ ــدان التحري ــذين كــانوا يتظــاهرون يف مي ــه، تعــرض احملتجــون ال يوني

وجـــرى ضـــرب . لالعتـــداء مـــن قبـــل رجـــال مـــسلحني جمهولـــون حيملـــون عـــصي وهـــراوات
ويـزعم  . لعظام وجـروح مـن جـراء الطعـن بالـسكني          املتظاهرين بقسوة، وعانوا من كسور يف ا      

املتظـاهرون أن اجملموعــة املـسلحة تــصرفت بـدون خــوف مــن العقـاب علــى الـرغم مــن وجــود      
ويزعم املتظاهرون أيضا أن قوات األمن العراقيـة حاولـت الـسيطرة علـى              . قوات األمن العراقية  

  .ض املشاركني واملنظمنيبعض املتظاهرين وقمعهم بتقييد التحركات وإلقاء القبض على بع
وال تـزال البعثـة تتلقـى    . وال تزال احلالة يف السجون ومرافق االحتجاز تثري قلقا عميقـا       - ٤٥

ووفقـا  . تقارير عن حمتجزين يتعرضون لالنتهاكات وسوء املعاملة، ويعيـشون يف ظـروف سـيئة            
حتجـاز، فـإن   لإلحصاءات الرمسية الـواردة مـن أربـع وزارات حكوميـة مـسؤولة عـن مرافـق اال                

 ٢٨ ٩٥٦عدد احملتجزين واحملبوسني ألسباب أمنية، والذين يقضون فتـرات سـجن، ازداد مـن               
ــة   ــصا، يف هنايـــ ــانونشخـــ ــسمرب / األولكـــ ــصا ٣٥ ٦٥٣، إىل ٢٠٠٩ديـــ  ٣٤ ٢٢٠( شخـــ

ويف . ٢٠١٠ديـــــسمرب / األولكـــــانونبنهايـــــة )  مـــــن األحـــــداث١ ٤٣٣البـــــالغني و  مـــــن
سان وفاة أحـد احملتجـزين أثنـاء وجـوده حتـت حراسـة        مايو، أكدت وزارة حقوق اإلن    /أيار ١٠
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مـايو، أعلـن حمـافظ نينـوى عـن تـشكيل            /أيـار  ١٢ويف  . الشرطة يف البصرة مـن جـراء التعـذيب        
  .جلنة خاصة للتحقيق يف حاالت انتهاكات حقوق احملتجزين املزعومة

ــيت          - ٤٦ ــار اخلــرباء ال ــة باختي ــة املعني ــتقين للجن ــدعم ال ــدمي ال ــة تق ــدت وواصــلت البعث  اعتم
 ســيعملون يف املفوضــية  أعــضاء دعــم٣ و  مفوضــا١١ الختيــار ٢٠١١يونيــه /حزيــران ١٦ يف

ــسان   ــستقلة األوىل حلقــوق اإلن ــا امل ــة وتلقــت . العلي ــا جمموعــه  أمان ــا٣ ٠٨٥املفوضــية م  . طلب
واتفقــت جلنــة اخلــرباء علــى معــايري لالختيــار تقــوم علــى أفــضل املمارســات حــول العــامل تقــيم   

ردية واالحتياجات اجلماعية للمفوضية للوفاء بواليتها، املنـصوص عليهـا يف قـانون             املهارات الف 
 أيـام يف بـريوت   ٥وتولـت البعثـة تنظـيم وتيـسري حلقـة عمـل دامـت             . مفوضية حقوق اإلنـسان   

  . للجنة اخلرباء للتداول بشأن تلك املعايري وإجراءات تقييمها٢٠١١يوليه /متوز ٦ إىل ١ من
ــرة مــ    - ٤٧ ــران٧ إىل ٥ن وخــالل الفت ــوق     / حزي ــة دعمــا إىل وزارة حق ــدمت البعث ــه، ق يوني

اإلنــسان العراقيــة يف تنظــيم مــؤمتر وطــين تــشاوري بــشأن مــشروع خطــة العمــل الوطنيــة املتعلقــة 
ــة إىل تنفيـــذ  . حبقـــوق اإلنـــسان الـــذي أعدتـــه احلكومـــة  ــية ١٣٥ويـــسعى مـــشروع اخلطـ  توصـ

ر االســتعراض الــدوري الــشامل للعــراق التوصــيات الــيت قبلتــها حكومــة العــراق خــالل مــؤمت  مــن
ــباط يف ــر/ش ــوق        . ٢٠١٠ فرباي ــر حق ــته وزي ــوىل رئاس ــوزراء وت ــيس ال ــة رئ ــؤمتر برعاي ــد امل وعق

حاب املصلحة، مبن فيهم ممثلـون عـن        ومجع املؤمتر طائفة من أص    . اإلنسان، حممد شياع السوداين   
  .اإلنسان اء يف جمال حقوقاحلكومة، وجملس النواب، والسلطة القضائية، واجملتمع املدين، وخرب

ــرة مــن    - ٤٨ ــار٢٩وخــالل الفت ــايو إىل / أي ــران٧م ــه / حزي ــام  ٢٠١١يوني ــام األمــني الع ، ق
ــيس         ــب رئ ــع بنائ ــراق واجتم ــارة إىل الع ــيمونوفيتش، بزي ــان س ــسان، إيف ــوق اإلن ــساعد حلق امل

لعــدل، فــضال عــن صــحفيني وناشــطني الــوزراء، روز شــاويس، وممــثلني عــن وزاريت الــدفاع وا
ويف إربيـل، اجتمـع األمـني العـام املـساعد مبـسؤويل حكومـة إقلـيم               . اجملتمع املدين يف بغـداد     نم

 املـساعد  العـام    األمـني  ورحـب . كردستان مبن فيهم الـرئيس، ورئـيس الـوزراء ورئـيس الربملـان            
ودعـا  . املتحـدة  باعتزام احلكومة وضع خطة عمل وطنيـة لتنفيـذ التوصـيات الـيت قدمتـها األمـم               

وإخــضاع أي شــخص أو مجاعــة يــشتبه عــراق إىل كفالــة محايــة املــدنيني مــن العنــف حكومــة ال
القــسري، واالحتجــاز  وأدان احلــاالت العديــدة لالختفــاء. ارتكاهبــا أعمــال عنــف للمــساءلة يف

  .أحناء العراق التعسفي، والتعذيب املدعى بوقوعه، اليت أبلغ عنها يف مجيع
 خمـيم العـراق اجلديـد،    ية وحالـة حقـوق اإلنـسان يف      وتواصل البعثة رصد احلالة اإلنسان      - ٤٩

من أعـضاء منظمـة جماهـدي خلـق          ٣ ٤٠٠ خميم أشرف، حيث يقيم حنو       املعروف سابقا باسم  
أبريــل، دخلــت قــوات األمــن العراقيــة إىل املخــيم وتولــت  / نيــسان٨ و ٧ويف يــومي . اإليرانيــة

 لــــذلك وتــــويف عت أعمــــال عنــــف نتيجــــةوانــــدل. الــــسيطرة علــــى اجلانــــب الــــشمايل منــــه
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أبريـل، أكـدت   / نيـسان ٩ويف .  منهم جبـروح ٧٠املقيمني يف املخيم وأصيب أكثر من        من ٣٤
ودعـا  . ٢٠١١حكومة العراق جمددا على عزمها الوطيد على إغـالق املخـيم حبلـول هنايـة عـام              

املتحدة السامي لشؤون الالجني إىل ضبط النفس وحثـا حكومـة            كل من البعثة ومفوض األمم    
ودعيـا أيـضا إىل إجـراء       . على االمتنـاع عـن اسـتخدام القـوة مبـا خيـالف القـانون الـدويل                العراق  

  .، وهو ما مل يتم حىت اآلنحتقيق دقيق يف احلادث
  

  املسائل األمنية والتشغيلية واللوجستية  -واو   
خــالل الفتــرة املــشمولة بــالتقرير، واصــلت األمــم املتحــدة العمــل يف بيئــة أمنيــة تكتنفهــا    - ٥٠
أسـفر   مايو، استهدفت سيارة مفخخة مقر الشرطة العراقية يف احللة، ممـا         / أيار ٥ففي  . حدياتالت

 معقّـد مايو، خلّـف هجـوم   / أيار١٩ويف حادث آخر وقع يف    .  من عناصر الشرطة   ٣٠عن مقتل   
ــي٢٠علــى مركــز التنــسيق املــشترك يف حمافظــة كركــوك    ــهم عناصــر  ٨٠ال و  قت  جرحيــا مــن بين

جـاء رداً علـى جنـاح اجلهـود         حتديـداً   عتقد أن هذا اهلجـوم      وُي. والدفاع املدين الشرطة العراقية    من
 لألســلحة وأفــراد بئلعثــور علــى خمــا والــيت أدت إىل االــيت بذلتــها قــوات األمــن العراقيــة مــؤخراً   
 قنبلـة   ١٤ ويف بغداد، أسفر انفجار ما ال يقل عـن        . رئيسيني مطلوبني لتورطهم هبجمات إرهابية    

ظـة  فوشهدت تكريـت يف حما   .  شخصا من بينهم تسعة مدنيني     ١٦ عن قتل حنو     مايو/ أيار ٢٢يف  
ويف . ٢٠١١يونيـه  / حزيـران ٦ و ٣ صالح الدين هجومني خلّفا عدداً كبرياً من الضحايا يـومي        

 شخـصا   ١٧احلادث األول، أسفر هجوم انتحاري داخل مسجد أثناء صـالة اجلمعـة عـن مقتـل                 
يرتديـه  اً كـان    ناسـف اً  اليوم نفسه، فجر انتحاري حزام    وقت متأخر من    يف  و.  جبروح ٦٠وإصابة  

ــا     كــانداخــل املستــشفى احمللــي حيــث    ــالج الطــيب، مم ــون الع ــضحايا يتلق  عــن مقتــل  أســفر  ال
يونيـه، اسـتهدف هجـوم آخـر موكـب      /حزيران ٦ ويف.  شخصا جبروح  ١٦وإصابة  أشخاص   ٦

وأعلنـت دولـة    .  القائـد   شخـصا، مبـن فـيهم      ١٣قائد لواء يف اجليش العراقي ممـا أسـفر عـن مقتـل              
  .العراق اإلسالمية مسؤوليتها عن هذا اهلجوم

وشــهدت هــذه الفتــرة أيــضاً زيــادة يف مــستوى اهلجمــات غــري مباشــرة الــيت اســتهدفت     - ٥١
ــراق    ــات املتحــدة يف الع ــوات الوالي ــد ق ــدويل  كــذلك  و،قواع ــداد ال ــار بغ ــة  مط ــة الدولي  واملنطق

 املنطقـة الدوليـة،     علـى )  ملـم  ١٠٧مـن عيـار     (اروخا   ص ١١طلق  مايو، أُ / أيار ١٥ ويف. بغداد يف
الق أربعـة صـواريخ أخـرى       يليه إط  العامني املاضيني،    خاللسجل يف يوم واحد     وهو أعلى رقم يُ   

ــران ٩ يف ــه/حزي ــش      . يوني ــستمرة الــيت ت ــات امل ــذه احلــوادث، باإلضــافة إىل اهلجم ــد ه ها نوتؤك
  .جه عمليات األمم املتحدة يف العراقوايمجاعات املعارضة املسلحة، التهديد املستمر الذي 
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ــة األمــم املتحــدة لتقــدمي املــساعدة إىل        - ٥٢ ــالتقرير، عملــت بعث ــرة املــشمولة ب وخــالل الفت
 مـن قـوات الواليـات املتحـدة يف العـراق إىل قـوات               األمـن دعـم   العراق على انتقال مسؤوليات     

العراقـي مـن مكتـب القائـد        أبريل، طلـب جملـس األمـن الـوطين          / نيسان ٢٤ويف  . األمن العراقية 
تــوفري الــدعم ب، بالتنــسيق مــع وزارة الــدفاع ووزارة الداخليــة،  القيــاماألعلــى للقــوات املــسلحة

  .جمال تلبية متطلبات محاية البعثة يف
وخالل الفترة املشمولة بالتقرير، اختذت البعثة أيضاً خطوات لوضع الترتيبات اللوجستية             - ٥٣

تواصـل البعثـة     كمـا . م الذي توفره قوات الواليات املتحدة يف العـراق        الضرورية إلجياد بديل للدع   
  .احلفاظ على وجود مستدام يف كركوك والبصرةلتضمن أهنا قادرة على  احتضرياهت

وبدعم من القدرات الشرطية الدائمـة التابعـة لألمـم املتحـدة، أوفـد إىل بغـداد وإربيـل                     - ٥٤
لمـشاركة   ل  الـشرطة تـابعني للبعثـة       اتـصال  لـشؤون  املؤلف من أربعة      العمل وكركوك فريق بدء  

  .يف عمليات البعثة وتنسيقها مع وزارة الداخلية والشرطة العراقية
لـدعم امليـداين    ا، أجرى فريق مـن إدارة       ٢٠١١أبريل  / نيسان ٣٠ إىل   ٦ويف الفترة من      - ٥٥

قــدمي استعراضــا ملكتــب البعثــة يف الكويــت حيــث تتخــذ بعــض مكاتــب بعثــة األمــم املتحــدة لت  
حتديـد اجلوانـب    االسـتعراض يف هـذا  ومتثـل الغـرض مـن     . املساعدة إىل أفغانستان مقراً هلا أيضاً     

عمل بـني بعثـة    الآلياتبعض اليت ميكن من خالهلا حتقيق أوجه التآزر والكفاءة من خالل دمج  
ة إىل ساعدتــب بعثــة األمــم املتحــدة لتقــدمي املــااألمــم املتحــدة لتقــدمي املــساعدة إىل العــراق ومك

  .أفغانستان يف الكويت
  

  مالحظات  -رابعا   
 يف توطيد دميقراطيته احلديثة العهد، وتعزيز سيادة القـانون،          اًتقدمحيرز   العراقال يزال     - ٥٦

غـري أنـين   . وتطوير مؤسساته والتصدي للتحديات االقتصادية واالجتماعية الـيت يواجههـا البلـد          
ــرة  ــود ســ   أخــرىأوّد م ــذه اجله ــازيتعزتم يأن أؤكــد أن ه ــع    ه ــت مجي ــشكل كــبري إذا تعاون  ب

 السياسية الرئيـسية بـروح مـن املـصاحلة الوطنيـة لكـي تتحقـق، دون تـأخري، تطلعـات                    طرافاأل
  .املشروعة إىل حياة أفضلالشعب العراقي 

ي ميكنـه   قـ عب العرا فالـش . ٢٠٠٣والعراق اليـوم خمتلـف جـدا عمـا كـان عليـه يف عـام                   - ٥٧
 البلــد ال يــزال غــري أن. الــسنوات الثمــاين املاضــيةه علــى مــدى يفخــر بالتقــدم الــذي أحــزر أن

 تـستلزم مواجهتـها دعمـاً قويـاً      يواجه حتديات كـبرية علـى الـصعد الـسياسية واألمنيـة واإلمنائيـة             
ويساورين القلق مـن أن ُتنـسى احتياجـات الـشعب العراقـي             . األمم املتحدة واجملتمع الدويل    من

، خاصــة وأن مؤشــر الفقــر  العديــدة الــيت تــشهدها املنطقــة اهلامــة يف خــضم التحــديات امللحــة  
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ية البعثـة يف جملـس   وبينما نقترب من جتديد وال.  يف املائة٢٢,٩البلد يظل مرتفعا عند نسبة   يف
أؤكد للعراق، حكومة وشعباً، التزامي الشخصي القوي والتزام األمم املتحـدة،            األمن، أود أن  

  .ألمد هلذا البلدلطويل اباالستمرار يف تقدمي دعمنا ا
أشـهر علـى موافقـة جملـس النـواب علـى احلكومـة العراقيـة احلاليـة،                  ٧وبعد مرور حنـو       - ٥٨
، ال تـزال هنـاك      ٢٠١٠مـارس   /شهرا على إجراء االنتخابـات الربملانيـة التارخييـة يف آذار           ١٦ و

. رئيـسية ، خاصـة التعيينـات يف املناصـب األمنيـة ال          مسائل معلّقة تتصل بعملية تشكيل احلكومـة      
اق وإنين أدعو الزعماء السياسيني يف العراق إىل وضـع خالفـاهتم جانبـا والتحـرك بـسرعة لالتفـ                  

  .على طريقة من أجل املضي قدما
وعلى غرار التطورات اليت جتري يف بلدان أخرى يف املنطقة، شهد العديد مـن املنـاطق           - ٥٩

ــراق ــدعو إىل حتــسني اخلــدمات اال   يف الع ــاهرات ت ــة و تظ ــل ووضــع    جتماعي ــرص العم ــق ف خل
وهلذه الغاية، سيواصل فريق األمم املتحدة القطري توسيع نطاق وجـوده تـدرجييا             . للفساد حد

األمــم املتحــدة   يف العــراق وتقــدمي الــدعم مــن خــالل األولويــات الــيت مت حتديــدها يف إطــار        
  .٢٠١٤-٢٠١٠للفترة طة التنمية الوطنية للمساعدة اإلمنائية وخ

ــمو  - ٦٠ ــا ال       أن وضــع رغ ــازع عليه ــة املتن ــن األراضــي الداخلي ــا م ــكركــوك وغريه زال ي
املعنيــة مــؤخراً للتوصــل إىل  الفيــة، فــإن اجلهــود الــيت بذلتــها األطــراف العراقيــة اخليا القــضا مــن

مـن خـالل اآلليـة التـشاورية الدائمـة برعايـة بعثـة األمـم                 ف .أرضية مشتركة قد أثلجت صـدري     
 يف حــوار بــشأن  احملليــونكركــوكوممثلــو أعــضاء الربملــان املتحــدة، اخنــرط القــادة الــسياسيون و

ق األخـــرى املتنـــازع عليهـــا، القـــضايا احلرجـــة الـــيت ســـتؤثر علـــى مـــستقبل كركـــوك واملنـــاط 
وإنــين أشــجع حكومــة العــراق وحكومــة كردســتان  . ذلــك الترتيبــات األمنيــة املــستقبلية يف مبــا

 حلــول مقبولــة للطــرفني لتوصــل إىل لاإلقليميــة علــى االســتمرار يف اســتخدام هــذا احملفــل اهلــام 
واألمم املتحـدة تقـف     .  إىل املصاحلة الوطنية واالستقرار الطويل األجل       املطاف ستؤدي يف هناية  

  .على أهبة االستعداد للمساعدة يف هذه العملية بناء على طلب من احلكومة
 البعثـة   ويف هـذا الـصدد، ستواصـل      . أيضا على قوة مؤسـساته     مستقبل العراق ويتوقف    - ٦١

ستقلة لالنتخابـــات، وهـــي هيئـــة تقـــدمي املـــساعدة يف جمـــال بنـــاء قـــدرات املفوضـــية العليـــا املـــ 
. نميـــة الدميقراطيـــة يف العـــراقأمهيـــة حموريـــة بالنـــسبة ملـــستقبل العمليـــات االنتخابيـــة والت ذات
بـات   العمليـات املتعلقـة باالنتخا     لية املفوضية ودورها احليادي يف تنظيم      كفالة استقال  أجل ومن

اختيـار   ضـمان أقـصى قـدر مـن الـشفافية يف          جملس النواب    سيكون من املهم أن يتوخى    املقبلة،  
  .٢٠١٢مايو / استعدادا لالنتقال إىل اهليئة اجلديدة يف أيارمفوضي االنتخابات
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أعتقد اعتقادا راسخا بأن التعاون اإلقليمـي ضـروري السـتقرار العـراق وازدهـاره               إنين  و  - ٦٢
  أتفهـــموأنـــا. ل، يف عـــامل اليـــوم الـــذي حتكمـــه روابـــط االعتمـــاد املتبـــادل علـــى املـــدى الطويـــ

 العالقــات بــني العــراق  تفــرض حتــديات علــى تطــور األحــداث األخــرية الــيت شــهدهتا املنطقــة  أن
يف املنطقـة علـى تكثيـف تعاوهنـا          فـإنين أحـث مجيـع البلـدان          ،ولذلك.  يف املستقبل  وبعض جريانه 

 سريع للخالفات اليت ال تزال قائمة وحتديـد جمـاالت ملموسـة             العراق هبدف التوصل إىل حل     مع
للتعــاون يف امليــادين الــسياسية واألمنيــة واإلمنائيــة الــيت ميكــن أن تكــون مفيــدة جلميــع األطــراف    

  .والبعثة مستعدة، بدعم من جملس األمن، لبذل كل ما يف وسعها لدعم هذه اجلهود. املعنية
على حكوميت العراق والكويت على ما اختـذتاه حـىت          وعلى وجه اخلصوص، إنين أثين        - ٦٣

مــا تبذالنــه مــن جهــود متواصــلة ملعاجلــة   علــى اآلن مــن خطــوات لتطبيــع العالقــات بينــهما، و 
وأود أن أعرب عن خالص أملـي يف أن تكـون هنـاك متابعـة لالجتمـاع                . القضايا الثنائية املعلقة  

يظـل الطرفــان   مـارس ويف أن / يف آذارد يف الكويــتقـ األول للجنـة الوزاريـة املــشتركة الـذي عُ   
ــةالتوصــل إىلملتــزمني ب وإنــين علــى ثقــة بــأن إجــراء مناقــشة مفتوحــة وصــادقة    .  حلــول عملي

  . يف بناء الثقة بني البلدينسهم بقدر كبريسي
لقــد مــر حنــو ســبعة أشــهر علــى إهنــاء جملــس األمــن لعــدد مــن الواليــات الــيت كانــت        - ٦٤

 هبا باإلمجاع باعتبارهـا خطـوة     دشي السابع، وهي خطوة أُ    مفروضة على العراق مبوجب الفصل    
وأغتنم هذه الفرصـة ألكـرر التزامـي الشخـصي          .  على الساحة الدولية   هرئيسية حنو تطبيع وضع   

). ٢٠٠٨ (١٨٥٩بأن حيقـق العـراق تطبيعـاً كـامالً لوضـعه الـدويل عمـالً بقـرار جملـس األمـن               
إحـراز تقـدم     الـدليل علـى       جمللـس األمـن    قـدم ر حكومـة العـراق بأمهيـة أن ت        لذلك أود أن أذكّـ    و

قة املتصلة الكويت، وعلـى وجـه اخلـصوص         ملموس وسريع على صعيد الوفاء بااللتزامات املعلّ      
 مبـا يف ذلـك احملفوظـات، ومـشروع صـيانة       املفقـودة،  املفقودين الكويتيني واملمتلكات الكويتيـة    

ــة   ــدود العراقيـ ــة-احلـ ـــ .  الكويتيـ ــضا أن أذكّ ــسلطوأود أيـ ــع   ر الـ ــسألة دفـ ــأن مـ ــة بـ ات العراقيـ
وتنتظـر  . قـة ال تـزال معلّ   ) ١٩٩٤ (٨٩٩التعويضات للمواطنني العراقيني عمال بأحكام القـرار        

. هـذا الـصدد   الـيت قدمتـها إىل حكومـة العـراق يف    إدارة الشؤون السياسية ردا على املقترحـات       
ن جملـس  ميكّـ أن جيابيـاً و   إن إحراز تقدم على هـذه اجلبـهات ميكـن أن يولّـد زمخـاً إ                ولطاملا قلتُ 

ويف هـذا الـسياق، ال يـزال ممثلـي     . )٢٠٠٨ (١٨٥٩األمن من مناقـشة تقريـري عمـال بـالقرار          
واليـات الـيت    اخلاص واملنسق الرفيع املستوى ملتزمني مبساعدة العراق والكويت يف إهناء هذه ال           

  .منذ مدةاألمن فرضها جملس 
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تــزال كــبرية وجيــب  ال التحــديات  فــإند، حالــة حقــوق اإلنــسان يف البلــورغــم حتــسن  - ٦٥
ــة احلقــوق واحلريــات األساســية     يف هــذا الــسياقأشــيُد و. التــصدي هلــا مــن أجــل ضــمان محاي

أرحــب بالعمليــة  كمــا. التحــضريات اجلاريــة إلنــشاء مفوضــية عليــا مــستقلة حلقــوق اإلنــسان ب
  حـال تنفيـذها    يفسـوف متثّـل      قـوق اإلنـسان   حلالتشاورية اليت أُنشئت لوضع خطة عمل وطنية        

 أحـث حكومـة العـراق علـى    وإنين . يف تعزيز آليات محاية حقوق اإلنسان يف البلدعالمة فارقة  
بـذل قـصارى جهـدها لـضمان تطبيـق          ، ب وضـع هـذه اآلليـات      يف الوقت الذي جيري فيه       القيام،

اإلجراءات القانونية الواجبة، وبذل مزيـد مـن اجلهـود لتحـسني الظـروف يف مراكـز االحتجـاز         
  .قا لالتفاقيات الدوليةوف
ــق إزاء اخلــسائر يف األرواح يف خمــ     - ٦٦ ــساورين القل ــراق اجلديــد وي  خــالل احلــادث  يم الع

 السلطات العراقية على االمتناع عـن اسـتخدام القـوة،           وأحثّ. أبريل/ نيسان ٨ و   ٧العنيف يف   
مـة  وأرحـب أيـضا بتأكيـد حكو   .  الكافيةوضمان حصول سكان املخيم على السلع واخلدمات 

ولـذلك، فـإنين أشـجع      . لجميـع لالعراق بعد احلـادث علـى التزامهـا بإجيـاد حـل سـلمي مقبـول                 
مجيــع األطــراف املعنيــة علــى تكثيــف اجلهــود الستكــشاف اخليــارات املتاحــة والــسعي إىل حــل 

القــانون الــدويل حلقــوق اإلنــسان واملبــادئ     ويراعــي تــوافقي يــضمن احتــرام ســيادة العــراق     
ذه الغاية، فإنين أدعو الدول األعضاء إىل املـساعدة يف دعـم وتيـسري تنفيـذ                وحتقيقا هل . اإلنسانية

  .أي ترتيب يكون مقبوال من احلكومة العراقية وسكان املخيم
، فإن موجة مـن االغتيـاالت   عراقورغم إحراز تقدم كبري يف حتسني احلالة األمنية يف ال      - ٦٧

يـد الـذي ال تـزال مجاعـات املعارضـة            تسلط الضوء علـى التهد      حدثت مؤخرا  والتفجريات اليت 
ود أن أغتـنم هـذه الفرصـة ألكـرر الـدعوة األخـرية              أو. بلـد له بالنسبة السـتقرار ال    املسلحة تشكّ 

اليت أطلقها األمني العام املساعد لـشؤون حقـوق اإلنـسان، إىل حكومـة العـراق لـضمان محايـة                    
  .اب أعمال العنفشخص أو جمموعة متورطة يف ارتك املدنيني من العنف وحماسبة أي

ــى         - ٦٨ ــة عل ــة كردســتان اإلقليمي ــراق وحكوم ــة الع ــنم هــذه الفرصــة ألشــكر حكوم وأغت
 فرصـة مهمـة ملناقـشة       شـكّل هـذا اللقـاء     فقـد   . استقبال وكيـل األمـني العـام للـشؤون الـسياسية          

وأود . تقـدمي املـساعدة   مـن خالهلـا   أولويات احلكومة اجلديدة والسبل اليت ميكن لألمم املتحـدة  
ضا أن أعرب عن خالص شـكري حلكومـة العـراق، وعلـى وجـه اخلـصوص، رئـيس الـوزراء                     أي

  . للبعثة يف بغداد موسعاملالكي، للموافقة على توفري جمّمع
قد أبرز هذا التقرير التطورات يف العـراق واألنـشطة احلاليـة الـيت اضـطلعت هبـا البعثـة              ل  - ٦٩

كومـة العـراق، وبالتـشاور معهـا، سـوف          وبنـاء علـى طلـب ح      . عمالً بواليتها الواسـعة النطـاق     
تواصل األمم املتحدة تيسري احلوار الـسياسي واملـصاحلة الوطنيـة، ودعـم الفعاليـات االنتخابيـة،                 
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وتـسهيل تنـسيق وتقـدمي املـساعدة اإلمنائيـة واإلنـسانية، وتعزيـز محايـة حقـوق اإلنـسان وتعزيــز           
هــا ن البيئــة التــشغيلية الــيت تكتنف عــبغــض النظــر، وستواصــل البعثــة. ســيادة القــانون يف العــراق

  .لتعمل بشكل آمن وفعال يف العراقالتحديات، وضع الترتيبات الالزمة 
ملكـريت، ومجيـع    ديري ملمثلي اخلاص يف العراق، آدويف اخلتام، أود أن أعرب عن تق   - ٧٠

وظفي ني علـى حـد سـواء، باإلضـافة إىل مـ           ي والـدول   منـهم  املوظفني العاملني يف البعثة، الـوطنيني     
بذولـة لـدعم شـعب      صناديق األمم املتحدة ووكاالهتا وبراجمها، لتفانيهم وجهـودهم الدؤوبـة امل          

  .العراق وحكومته
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	جيم - التطورات الدولية
	18 - في 22 حزيران/يونيه، ناقش مجلس الأمن تقريري الحادي والثلاثين عملا بالفقرة 14 من القرار 1284 (1999) المتعلقة بإعادة أو عودة جميع الكويتيين ورعايا البلدان الثالثة، أو رفاتهم، إلى أوطانهم، وإعادة جميع الممتلكات الكويتية، بما في ذلك المحفوظات، التي استولى عليها نظام صدام.
	19 - ولم تؤكد حكومة العراق بعد استعدادها لمواصلة مشروع صيانة الحدود العراقية - الكويتية والمساهمة بحصتها من التمويل الإضافي اللازم لإكمال المشروع. ولم أتلق حتى الآن ردا من حكومة العراق على مذكرتي الشفوية المؤرخة 29 نيسان/أبريل 2011 التي تطلب تأكيد الحكومة في ذلك الصدد.
	20 - وفي 28 نيسان/أبريل، وعملا بالفقرة 4 من قرار مجلس الأمن 1956 (2010)، قدمت حكومة العراق تقريرا إلى مجلس الأمن (S/2011/290) تؤكد فيه أنها أكملت الترتيبات التي ستكفل الانتقال الكامل والفعلي لآلية جديدة تحل محل صندوق تنمية العراق. وفي 30 حزيران/يونيه، ووفقا للفقرة 1 من القرار 1956 (2010)، انتهى سريان مفعول ترتيبات إيداع العائدات المتأتية من مبيعات صادرات النفط والمنتجات النفطية والغاز الطبيعي في صندوق تنمية العراق، فضلا عن الترتيبات المتعلقة بقيام المجلس الدولي للمشورة والمراقبة برصد الصندوق. وفي 1 تموز/يوليه 2011، نُقلت مهام الإشراف على كامل عائدات الصندوق من المجلس الدولي للمشورة والمراقبة إلى لجنة الخبراء الماليين التابعة لحكومة العراق التي ستمارس سلطاتها وفقا لصلاحياتها المعتمدة من قبل مجلس الوزراء.
	ثالثا - معلومات مستكملة عن أنشطة بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى العراق
	ألف - الأنشطة السياسية
	21 - خلال الفترة المشمولة بالتقرير، اجتمعت آلية التشاور الدائمة عدة مرات. وتجمع هذه المبادرة، التي أُطلقت في آذار/مارس 2011 تحت رعاية البعثة، ممثلين للكتل السياسية الرئيسية لمناقشة المسائل المعلقة المتصلة بالأقاليم الداخلية المتنازع عليها، بما في ذلك كركوك. ويشمل المشاركون ممثلين للكتل السياسية الثلاث، وهم: نائب رئيس الوزراء روز نوري شاويس (التحالف الكردستاني)، وعضو البرلمان حسن السنيد (التحالف الوطني) ووزير المالية رافع العيساوي (العراقية). ووافق المشاركون على التركيز على المسائل التالية: (أ) كركوك، بما في ذلك مسائل تقاسم السلطة وإجراء انتخابات مجلس المحافظة؛ (ب) نينوى، حالة الجمود السياسي الراهنة، ومسائل تقاسم السلطة والمسائل الأمنية؛ (ج) مستقبل الآلية الأمنية المشتركة؛ (د) تعداد السكان. وفي 25 نيسان/أبريل، وافق المشاركون على ضرورة توسيع الاجتماعات اللاحقة لتشمل جهات معنية محلية من محافظتي كركوك ونينوى. وفي 16 حزيران/يونيه، عُقد اجتماع ضم لأول مرة جميع أعضاء مجلس النواب من كركوك لمناقشة المسائل المتصلة بتقاسم السلطة واحتمالات تنظيم انتخابات مجلس المحافظة في كركوك.
	22 - وسعيا إلى المضي قدما بآلية الحوار، سافر ممثلي الخاص إلى إربيل في 18 أيار/مايو حيث التقى بمسؤولي الحكومة الإقليمية لكردستان، بمن فيهم الرئيس مسعود بارزاني ورئيس الوزراء برهم صالح. وفي 26 أيار/مايو، اجتمعت الآلية التشاورية الدائمة من جديد وركزت على مستقبل الآلية الأمنية المشتركة، بما في ذلك إمكانية إيلاء دور تنسيقي للبعثة في إطار ولايتها. وناقش المشاركون أيضا سبل تسوية الجمود السياسي في نينوى الناجم عن المقاطعة الكردية لمجلس محافظة نينوى بعد حصول قائمة الحدباء على الأغلبية فيه في أعقاب انتخابات المحافظة في عام 2009. وعقد ممثلي الخاص سلسلة من اجتماعات المتابعة مع المحاورين الرئيسيين على المستويين الوطني والمحلي، بما في ذلك قادة المحافظة في نينوى، لتعزيز فرص التوصل إلى توافق في الآراء.
	23 - وفي يومي 28 و 29 أيار/مايو، زار ممثلي الخاص ديالى وكركوك ونينوى للاطلاع على الآلية الأمنية القائمة في كل محافظة في إطار الآلية الأمنية المشتركة. والتقى ممثلي الخاص بالقادة المحليين من الجيش والشرطة العراقيين، وكذلك بقادة البيشمركة الكردية. وتلقى أيضا إحاطات من القادة المحليين لقوات الولايات المتحدة في العراق.
	24 - وواصل ممثلي الخاص التشجيع على إحراز تقدم في التزامات العراق إزاء مجلس الأمن فيما يتصل بالكويت. وفي 6 حزيران/يونيه، قام بزيارة الكويت لمناقشة نتيجة اجتماع اللجنة الوزارية المشتركة والخطوات الأخرى اللازمة لمعالجة المسائل المعلقة المتصلة بالفصل السابع. واجتمع ممثلي، أثناء وجوده في الكويت، مع الشيخ ناصر المحمد الأحمد الصباح، رئيس الوزراء، والشيخ محمد صباح السالم الصباح، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية، و محمد أبو الحسن، المستشار بالديوان الأميري.
	25 - وعملا بولاية البعثة التي تنص على تعزيز الحوار الإقليمي، وبالتشاور مع وكالات الأمم المتحدة وصناديقها وبرامجها الرئيسية، بحث مكتب الاتصال التابع للبعثة في طهران سبل دعم التعاون الثنائي بين العراق وجمهورية إيران الإسلامية في ميادين حماية البيئة، وإدارة الموارد المائية العابرة للحدود، والتعاون في مكافحة المخدرات، وإزالة الألغام عن الحدود. ويتوخى التعاون على حماية البيئة محاربة العواصف الترابية والحد من آثارها وتحسين إدارة منطقة الأهوار. ولاحظت البعثة أيضا اهتمام البلدين بتعزيز تعاونهما فيما يتصل بإزالة الألغام على طول الحدود، برعاية وكالات الأمم المتحدة المعنية، لا سيما برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
	26 - وفي الفترة من 10 إلى 14 حزيران/يونيه، قام ب. لين باسكوا، وكيل الأمين العام للشؤون السياسية، بزيارة إلى العراق التقى خلالها برئيس الوزراء المالكي، ورئيس مجلس النواب، ورئيس وزراء حكومة إقليم كردستان، فضلا عن عدد من كبار المسؤولين العراقيين الآخرين. وخلال تلك الاجتماعات، أكد وكيل الأمين العام من جديد التزام الأمم المتحدة بمواصلة مساعدة العراق وناقش السبل التي يمكن بها للأمم المتحدة أن تركز جهودها للاستجابة على النحو الأمثل لاحتياجات الشعب العراقي. وشدد وكيل الأمين العام على استعداد البعثة لتوفير المزيد من المساعدة في تحديد حلول مقبولة لكل الأطراف للمسائل المعلقة المتصلة بالأقاليم الداخلية المتنازع عليها. وشدد أيضا على التزام فريق الأمم المتحدة القطري بمساعدة العراق بتوفير المشورة التقنية والدراية الفنية في معالجة التحديات الإنمائية والمتعلقة بحقوق الإنسان والشؤون الإنسانية. وخلال الزيارة، أكد رئيس الوزراء المالكي قرار حكومة العراق تخصيص مجمع موسع للبعثة في بغداد.
	باء - أنشطة المساعدة الانتخابية
	27 - خلال الفترة المشمولة بالتقرير، واصلت البعثة تقديم الدعم إلى المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في استعراضها للتحضيرات التقنية للمناسبات الانتخابية القادمة، بما فيها انتخابات مجلس المحافظة في إقليم كردستان التي أعلن عن إجرائها في 10 أيلول/سبتمبر 2011. وقد أعربت المفوضية عن القلق من أن التأخيرات الأخيرة في عملية سن التشريعات الانتخابية والإفراج عن الأموال قد تؤدي إلى الإخلال بالجدول الزمني المقرر.
	28 - وفي نيسان/أبريل 2011، وردت إلى مجلس مفوضي المفوضية العليا قائمة من 32 سؤالا من مجلس النواب عن مخالفات مالية وإدارية مزعومة في المفوضية. وفي الفترة السابقة للاستجواب، قدم أحد المفوضين استقالته من المفوضية. وفي 12 أيار/مايو، صوت مجلس النواب بسحب الثقة من مفوض آخر قام لاحقا بالطعن في قرار عزله أمام المحكمة الاتحادية العليا. وتنتهي فترة عمل مجلس المفوضين الحالي في أيار/مايو 2012. وسيكون مركز موظفي المفوضية وضمان استقرارهم الوظيفي ذا أهمية أيضا لمصداقية الانتخابات المقبلة. وفي أيار/مايو 2011، أمر مكتب رئيس الوزراء بإنشاء لجنة لتحديد الموظفين المستحقين للحصول على مركز موظف في الخدمة المدنية في إطار المفوضية، وهو ما يُفترض أن يحل مسألة معلقة منذ فترة طويلة وأن يتيح استمرار موظفي المفوضية الفنيين في عملهم.
	29 - وواصل فريق انتخابي متكامل للأمم المتحدة مؤلف من بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة في العراق وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع تقديم المساعدة في مجال بناء القدرات. وجرى تنفيذ العديد من الأنشطة الرئيسية، بما في ذلك تدريب موظفي المفوضية على تطوير البرامجيات، والتصميم الشكلي لبطاقات الاقتراع والمواد المطبوعة الأخرى المتعلقة بعملية الاقتراع، وشراء المواد الانتخابية، وكذلك على وضع المحتوى وأدوات الوسائط الإعلامية لأغراض أنشطة توعية الجماهير. ويجري حاليا تقييم تكنولوجيا المعلومات والهياكل الأساسية للاتصالات لدى المفوضية.
	جيم - الأعمال التحضيرية التقنية للتعداد
	30 - واصل صندوق الأمم المتحدة للسكان جهوده في مجال بناء القدرات لتحضير البلد لإجراء تعداد للسكان في جميع أنحاء البلد في حالة صدور قرار بإجرائه. وقد أنجزت بعض المراحل التحضيرية اللازمة للتعداد، بما فيها العمل الميداني للترقيم وتسجيل المباني والمساكن والأسر المعيشية في كثير من أنحاء البلد. وفي 10 تموز/يوليه، أعلنت حكومة العراق نتائج عملية تسجيل الأسر المعيشية وترقيمها، بوصفها المرحلة الأولى في عملية إجراء التعداد. وأظهرت النتائج أن 31.6 مليون شخص في العراق يعيشون في 4.8 مليون مسكن في إطار 4.7 أسرة معيشية يبلغ عدد أفرادها 6.7 في المتوسط، وتبلغ نسبة الأسر التي تعولها النساء منها 7.7 في المائة.
	دال - التنمية والمساعدة الإنسانية
	31 - خلال الفترة المشمولة بالتقرير، أعربت حكومة العراق عن التزامها بتحسين الحياة اليومية للشعب العراقي. وتسلط المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية الرئيسية الضوء على التحديات العديدة الماثلة. ويظل مؤشر الفقر في البلد مرتفعا عند نسبة 22.9 في المائة، حيث تبلغ فجوة الفقر 4.5 في المائة. وتتفاوت مستويات الفقر بقدر كبير حسب المحافظات. ويقدر أن 1.75 مليون عراقي هم إما مشردون داخليا أو لاجئون في البلدان المجاورة، حيث يشكل ذلك أكبر عدد من السكان النازحين في العالم. وانخفضت معدلات الالتحاق بالمدارس في المرحلتين الابتدائية والثانوية، بما يشمل تفاوتات كبيرة حسب المنطقة ونوع الجنس. وتصل معدلات الأمية بين الفقراء إلى 29 في المائة لمن هم في سن العاشرة أو ما يزيد عنها (24 في المائة في الحضر و 33 في المائة في الريف). وفي النظام الصحي، انخفضت معدلات وفيات الرضع إلى 35 وفاة لكل 1000 من المواليد الأحياء، وانخفضت وفيات الأطفال دون سن الخامسة إلى 41 وفاة لكل 1000. ويصل المؤشر المتوسط الوطني لسوء التغذية الحاد العام إلى نسبة 4.7 في المائة بين الأطفال دون سن الخامسة.
	32 - وينبغي أيضا اتخاذ المزيد من الخطوات لتحسين أداء الخدمات. وتعاني المراكز الحضرية بشدة من حالات النقص في المياه والمرافق الصحية، وهي المناطق التي يعيش فيها معظم العراقيين الآن. وخارج بغداد، يبلغ متوسط معدل التغطية بخدمات الإمداد بمياه الشرب أقل من 70 في المائة (48 في المائة في المناطق الريفية). ويظل نحو 25 في المائة من سكان بغداد غير موصلين بشبكة الإمداد بالمياه. ويتم تصريف 50 في المائة تقريبا من مياه المجاري في الأنهار بدون أي معالجة. وازداد الطلب على الكهرباء سنويا بنسبة 6 في المائة تقريبا منذ عام 2007. وفي 17 حزيران/يونيه 2011، أعلن متحدث باسم وزارة الكهرباء أن الطاقة المولدة في الشبكة الوطنية للبلد لن تكفي لنصف احتياجات ذروة الطلب على الكهرباء في فصل الصيف، أي نحو 000 15 ميغاواط. وقال المتحدث إن وزراء الحكومة قرروا مؤخرا تخصيص مبلغ إضافي قدره 927 مليون دولار لزيادة طاقة توليد الكهرباء في البلد.
	33 - وفي هذا السياق، أسهم فريق الأمم المتحدة القطري بشكل منتظم في الاجتماعات الأسبوعية للجنة رئيس الوزراء للرصد المسؤولة عن تنسيق جهود الحكومة للاستجابة لمطالب الجمهور الداعية لتوفير فرص العمل، وتحسين الخدمات، وإنهاء الفساد. وحتى هذا التاريخ، استعرضت اللجنة مجالات ذات أولوية مثل الشباب والعمالة، والكهرباء، والحوار الاجتماعي، والصحة، والتعليم، والمياه، والصرف الصحي، ومسائل تتعلق بالأشخاص المشردين داخليا. وجرى الاتفاق على أن تواصل اللجنة عملها خلال الأشهر المقبلة بدعم من الأمم المتحدة.
	34 - وفي 14 أيار/مايو، عقد رئيس الوزراء المالكي مؤتمرا لمناقشة القضايا والتحديات الرئيسية التي جرى تسليط الضوء عليها في ”ملخص أوضاع العراق“، وهو تقرير أعده على نحو مشترك منتدى شركاء العراق، بما فيهم الأمم المتحدة والبنك الدولي والمانحين الثنائيين، وقدم إلى حكومة العراق مطلع عام 2011. وركز المؤتمر على التحول الاقتصادي للبلد، ودور القطاع الخاص، وإصلاح القطاع العام، وإصلاح الشركات المملوكة للدولة، والإدارة المالية العامة. وعقب المؤتمر، عقد عدد من الاجتماعات مع الوزارات المختصة، وكذلك مع مكتب رئيس الوزراء لدعم تنفيذ توصيات ”الملخص“. كذلك أعلنت حكومة العراق عن تشكيل لجنة للشراكة. وستكون اللجنة رفيعة المستوى ومشتركة بين الوزارات، وتحت رئاسة نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية الذي سيعمل مع الأمم المتحدة والمجتمع الدولي لمعالجة التوصيات بشأن السياسات والتخطيط التي وردت في الملخص، فضلا عن مسائل التنسيق العامة.
	35 - وتلقى إطار عمل الأمم المتحدة للمساعدة الإنمائية تمويلا قدره 538 مليون دولار ويعادل ما نسبته 30 في المائة من إجمالي الاحتياجات البالغ قدرها 902 1 بليون دولار. وفي 14 حزيران/يونيه، عقد في بغداد الاجتماع الأول للجنة التوجيهية لصندوق إطار عمل الأمم المتحدة للمساعدة الإنمائية الاستئماني للعراق، بالرئاسة المشتركة لحكومة العراق والأمم المتحدة. واستعرضت اللجنة التوجيهية الأموال المتاحة استنادا إلى رصيد الموارد الذي أُعيد في سياق إغلاق صندوق مجموعة الأمم المتحدة الإنمائية الاستئماني للعراق. وقد أنشئ صندوق مجموعة الأمم المتحدة الإنمائية الاستئماني للعراق في كانون الثاني/يناير 2011 بناء على طلب حكومة العراق بمشاركة 16 من مؤسسات الأمم المتحدة لتيسير وتبسيط عملية توفير موارد المانحين لتنفيذ صندوق إطار العمل للعراق. ويُتوقع لهذا الصندوق أن يكمل دورة عمل إطار العمل للعراق (كانون الثاني/يناير 2011 - كانون الأول/ديسمبر 2012).
	36 - وقد وصلت المفاوضات بين حكومة العراق وبرنامج الأغذية العالمية مراحلها النهائية بشأن التوصل إلى اتفاق لتعزيز نظام التوزيع العام عن طريق شراء الأغذية وتوزيعها لصالح 7.5 مليون عراقي، وهو ما يمثل 25 في المائة من سكان العراق. وتفيد تقديرات برنامج الأغذية العالمي أن هذه الجهود ستكلف ما يقرب من 1.2 بليون دولار. وستتألف الشراكة من عنصرين: (أ) الشراء والتوزيع المباشرين لما قدره 1.5 مليون طن متري من السلع الأساسية المكونة لسلة الغذاء؛ (ب) التدريب على بناء القدرات لوزارة التجارة لتحسين العمليات التي تدعم نظام التوزيع العام، مثل إدارة سلسلة الإمداد وشراء وتوزيع الأغذية على الفئات الضعيفة من السكان.
	37 - وتواصل البعثة التماس سبل تحسين دعم المجتمع المدني عن طريق مشاريع الأثر السريع. ووردت إلى صندوق مشاريع الأثر السريع، الذي يديره ويترأسه نائب ممثلي الخاص (لشؤون التنمية والدعم الإنساني) ما يزيد عن 100 من المشاريع المقترحة من المجتمع المدني العراقي. وتتصل المشاريع بتعزيز الوعي البيئي والتخطيط لإدارة موارد المياه، وتنفيذ المبادرات المجتمعية للمياه والمرافق الصحية، وهي تشمل منتديات المرأة والشباب. ومن جملة 40 مشروعا يمكن تمويلها، تم اعتماد 5 مشاريع بالفعل، ويُتوقع اعتماد 25 مشروعا آخر في الشهر المقبل، ليتبقى 10 مشاريع تُحدد لاحقا. وتتصل بعض هذه المشاريع بتعزيز الوعي البيئي، ودعم مبادرات المياه والصرف الصحي في المجتمعات المحلية، وإنشاء منتديات للنساء والشباب. وسيجري بحلول منتصف العام اتخاذ قرارات بشأن أي المشاريع سيتلقى تمويلا من صندوق مشاريع الأثر السريع.
	38 - وقدمت فرقة العمل المتكاملة المعنية بإدارة مصادر المياه التابعة للأمم المتحدة دعما إلى جامعة البصرة في تنظيم مؤتمر وطني، عقد في يومي 6 و 7 حزيران/يونيه 2011، وركز على حوكمة وإدارة منطقة الأهوار. وقد جمع المؤتمر الشركاء الوطنيين الرئيسيين، بمن فيهم ممثلين عن الحكومة المركزية وعلى مستوى الإدارة المحلية، والمجتمع المدني، والقطاع الخاص، والمجتمع الدولي. وفي مبادرة أخرى اتخذت لدعم بناء القدارت، نظمت فرقة العمل برنامجا تدريبيا رفيع المستوى لمسؤولين حكوميين بشأن المفاوضات المتعلقة بالمياه العابرة للحدود.
	39 - وفي 21 أيار/مايو، قام ممثلي الخاص، إلى جانب ممثلين عن مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، بزيارة إلى مستوطنة للأشخاص المشردين داخليا في منطقة العواسة ببغداد. وسلطت الزيارة الضوء على الجهود المتواصلة لمفوضية اللاجئين لكفالة التسجيل السليم لجميع المشردين داخليا وحصولهم على الخدمات الأساسية. ومما يتصل بذلك، وخلال زيارة المدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (موئل الأمم المتحدة)، خوان كلوس، إلى العراق في الفترة من 30 أيار/مايو إلى 1 حزيران/يونيه، عقدت مناقشات بشأن تجديد التخطيط الحضري، مع التركيز بوجه خاص على سبل تحسين الأحوال المعيشية للأشخاص المشردين داخليا في المناطق الحضرية.
	40 - وفي يومي 21 و 22 نيسان/أبريل، حدثت فيضانات مفاجئة في محافظة نينوى، وكان قضاء سينجار أكثر المناطق تضررا، حيث انهار كليا أو جزئيا ما يصل إلى 600 منزل. وفي إربيل، تضررت نحو ألف أسرة من جراء الفيضانات. وقدمت العديد من المنظمات بما فيها اليونيسيف، ومنظمة الهجرة الدولية، ولجنة الإنقاذ الدولية، ولجنة الصليب الأحمر الدولية مواد غير غذائية إلى الأسر المتضررة.
	هاء - الأنشطة المتصلة بحقوق الإنسان
	41 - شهدت الفترة المشمولة بالتقرير زيادة كبيرة في عمليات اغتيال القادة السياسيين، والمسؤولين الحكوميين، وأفراد الأمن. وفي 26 أيار/مايو، اغتيل في شرق بغداد رئيس لجنة المساءلة والعدالة في العراق (المعروفة أيضا بلجنة اجتثاث البعث)، علي اللامي. وقد أصدرت اللجنة في وقت سابق قرارات تمنع عددا ممن يشتبه بموالاتهم لحزب البعث من المشاركة في الانتخابات التي جرت في آذار/مارس 2010 ومن تولي الوظائف العامة. ونفذت محاولتان لاغتيال عضو تركماني في البرلمان من كركوك ومحافظة نينوى في 12 و 30 أيار/مايو، على التوالي. وفي 12 أيار/مايو، قتلت رميا بالرصاص عضو الكتلة العراقية، السيدة روعة العكيدي، وحارسها الشخصي في الموصل من قبل جماعة مسلحة مجهولة. وفي 1 حزيران/يونيه، نجا نائب وزير حقوق الإنسان في العراق، عبد الكريم عبد الله، من محاولة اغتيال استهدفت موكبه في بغداد. وفي 20 أيار/مايو، قُتل زعيمان قبليان رميا بالرصاص في هجومين منفصلين في الموصل.
	42 - ولا تزال جرائم الشرف التي ترتكب ضد النساء تثير القلق. وسجلت البعثة وفيات تسع نساء في الفترة بين نيسان/أبريل وأيار/مايو في ظروف مشبوهة. وأبلغت الشرطة البعثة بأن ثلاث وفيات قد سجلت كحالات انتحار، وأربع كجرائم قتل ارتكبها مجهولون، في حين لم يتم تحديد أسباب الوفاة في الحالتين الأخريين، بل جرى اعتبارهما مشبوهتين. وواصلت البعثة أيضا التحقيق في حالة من الموصل تتعلق بقتل ست نساء لأسباب متعلقة بالشرف في 28 آذار/مارس.
	43 - ولا تزال هناك تقارير متفرقة عن تعرض الأطفال لأعمال العنف العشوائي وعمليات الاختطاف. وفي 20 أيار/مايو، قتل طفلان في انفجار قنبلة في الموصل. وفي كركوك، اختطفت العصابات الإجرامية في 2 نيسان/أبريل طفلة في السادسة من عمرها وأفرج عنها لاحقا بعد دفع فدية للخاطفين. وفي 21 نيسان/أبريل، اختطف طفل يبلغ من العمر 12 عاما في كركوك ولا يزال مصيره مجهولا.
	44 - وخلال الفترة المشمولة بالتقرير، جرى تنظيم عدد من التظاهرات العامة، كان معظمها سلميا. ومع ذلك، فقد كانت هناك بعض حوادث العنف المعزولة. وفي 10 حزيران/يونيه، تعرض المحتجون الذين كانوا يتظاهرون في ميدان التحرير في بغداد للاعتداء من قبل رجال مسلحين مجهولون يحملون عصي وهراوات. وجرى ضرب المتظاهرين بقسوة، وعانوا من كسور في العظام وجروح من جراء الطعن بالسكين. ويزعم المتظاهرون أن المجموعة المسلحة تصرفت بدون خوف من العقاب على الرغم من وجود قوات الأمن العراقية. ويزعم المتظاهرون أيضا أن قوات الأمن العراقية حاولت السيطرة على بعض المتظاهرين وقمعهم بتقييد التحركات وإلقاء القبض على بعض المشاركين والمنظمين.
	45 - ولا تزال الحالة في السجون ومرافق الاحتجاز تثير قلقا عميقا. ولا تزال البعثة تتلقى تقارير عن محتجزين يتعرضون للانتهاكات وسوء المعاملة، ويعيشون في ظروف سيئة. ووفقا للإحصاءات الرسمية الواردة من أربع وزارات حكومية مسؤولة عن مرافق الاحتجاز، فإن عدد المحتجزين والمحبوسين لأسباب أمنية، والذين يقضون فترات سجن، ازداد من 956 28 شخصا، في نهاية كانون الأول/ديسمبر 2009، إلى 653 35 شخصا (220 34 من البالغين و 433 1 من الأحداث) بنهاية كانون الأول/ديسمبر 2010. وفي 10 أيار/مايو، أكدت وزارة حقوق الإنسان وفاة أحد المحتجزين أثناء وجوده تحت حراسة الشرطة في البصرة من جراء التعذيب. وفي 12 أيار/مايو، أعلن محافظ نينوى عن تشكيل لجنة خاصة للتحقيق في حالات انتهاكات حقوق المحتجزين المزعومة.
	46 - وواصلت البعثة تقديم الدعم التقني للجنة المعنية باختيار الخبراء التي اعتمدت في 16 حزيران/يونيه 2011 لاختيار 11 مفوضا و 3 أعضاء دعم سيعملون في المفوضية العليا المستقلة الأولى لحقوق الإنسان. وتلقت أمانة المفوضية ما مجموعه 085 3 طلبا. واتفقت لجنة الخبراء على معايير للاختيار تقوم على أفضل الممارسات حول العالم تقيم المهارات الفردية والاحتياجات الجماعية للمفوضية للوفاء بولايتها، المنصوص عليها في قانون مفوضية حقوق الإنسان. وتولت البعثة تنظيم وتيسير حلقة عمل دامت 5 أيام في بيروت من 1 إلى 6 تموز/يوليه 2011 للجنة الخبراء للتداول بشأن تلك المعايير وإجراءات تقييمها.
	47 - وخلال الفترة من 5 إلى 7 حزيران/يونيه، قدمت البعثة دعما إلى وزارة حقوق الإنسان العراقية في تنظيم مؤتمر وطني تشاوري بشأن مشروع خطة العمل الوطنية المتعلقة بحقوق الإنسان الذي أعدته الحكومة. ويسعى مشروع الخطة إلى تنفيذ 135 توصية من التوصيات التي قبلتها حكومة العراق خلال مؤتمر الاستعراض الدوري الشامل للعراق في شباط/فبراير 2010. وعقد المؤتمر برعاية رئيس الوزراء وتولى رئاسته وزير حقوق الإنسان، محمد شياع السوداني. وجمع المؤتمر طائفة من أصحاب المصلحة، بمن فيهم ممثلون عن الحكومة، ومجلس النواب، والسلطة القضائية، والمجتمع المدني، وخبراء في مجال حقوق الإنسان.
	48 - وخلال الفترة من 29 أيار/مايو إلى 7 حزيران/يونيه 2011، قام الأمين العام المساعد لحقوق الإنسان، إيفان سيمونوفيتش، بزيارة إلى العراق واجتمع بنائب رئيس الوزراء، روز شاويس، وممثلين عن وزارتي الدفاع والعدل، فضلا عن صحفيين وناشطين من المجتمع المدني في بغداد. وفي إربيل، اجتمع الأمين العام المساعد بمسؤولي حكومة إقليم كردستان بمن فيهم الرئيس، ورئيس الوزراء ورئيس البرلمان. ورحب الأمين العام المساعد باعتزام الحكومة وضع خطة عمل وطنية لتنفيذ التوصيات التي قدمتها الأمم المتحدة. ودعا حكومة العراق إلى كفالة حماية المدنيين من العنف وإخضاع أي شخص أو جماعة يشتبه في ارتكابها أعمال عنف للمساءلة. وأدان الحالات العديدة للاختفاء القسري، والاحتجاز التعسفي، والتعذيب المدعى بوقوعه، التي أبلغ عنها في جميع أنحاء العراق.
	49 - وتواصل البعثة رصد الحالة الإنسانية وحالة حقوق الإنسان في مخيم العراق الجديد، المعروف سابقا باسم مخيم أشرف، حيث يقيم نحو 400 3 من أعضاء منظمة مجاهدي خلق الإيرانية. وفي يومي 7 و 8 نيسان/أبريل، دخلت قوات الأمن العراقية إلى المخيم وتولت السيطرة على الجانب الشمالي منه. واندلعت أعمال عنف نتيجة لذلك وتوفي 34 من المقيمين في المخيم وأصيب أكثر من 70 منهم بجروح. وفي 9 نيسان/أبريل، أكدت حكومة العراق مجددا على عزمها الوطيد على إغلاق المخيم بحلول نهاية عام 2011. ودعا كل من البعثة ومفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجين إلى ضبط النفس وحثا حكومة العراق على الامتناع عن استخدام القوة بما يخالف القانون الدولي. ودعيا أيضا إلى إجراء تحقيق دقيق في الحادث، وهو ما لم يتم حتى الآن.
	واو - المسائل الأمنية والتشغيلية واللوجستية
	50 - خلال الفترة المشمولة بالتقرير، واصلت الأمم المتحدة العمل في بيئة أمنية تكتنفها التحديات. ففي 5 أيار/مايو، استهدفت سيارة مفخخة مقر الشرطة العراقية في الحلة، مما أسفر عن مقتل 30 من عناصر الشرطة. وفي حادث آخر وقع في 19 أيار/مايو، خلّف هجوم معقّد على مركز التنسيق المشترك في محافظة كركوك 20 قتيلا و 80 جريحا من بينهم عناصر من الشرطة العراقية والدفاع المدني. ويُعتقد أن هذا الهجوم تحديداً جاء رداً على نجاح الجهود التي بذلتها قوات الأمن العراقية مؤخراً والتي أدت إلى العثور على مخابئ للأسلحة وأفراد رئيسيين مطلوبين لتورطهم بهجمات إرهابية. وفي بغداد، أسفر انفجار ما لا يقل عن 14 قنبلة في 22 أيار/مايو عن قتل نحو 16 شخصا من بينهم تسعة مدنيين. وشهدت تكريت في محافظة صلاح الدين هجومين خلّفا عدداً كبيراً من الضحايا يومي 3 و 6 حزيران/يونيه 2011. وفي الحادث الأول، أسفر هجوم انتحاري داخل مسجد أثناء صلاة الجمعة عن مقتل 17 شخصا وإصابة 60 بجروح. وفي وقت متأخر من اليوم نفسه، فجر انتحاري حزاماً ناسفاً كان يرتديه داخل المستشفى المحلي حيث كان الضحايا يتلقون العلاج الطبي، مما أسفر عن مقتل 6 أشخاص وإصابة 16 شخصا بجروح. وفي 6 حزيران/يونيه، استهدف هجوم آخر موكب قائد لواء في الجيش العراقي مما أسفر عن مقتل 13 شخصا، بمن فيهم القائد. وأعلنت دولة العراق الإسلامية مسؤوليتها عن هذا الهجوم.
	51 - وشهدت هذه الفترة أيضاً زيادة في مستوى الهجمات غير مباشرة التي استهدفت قواعد قوات الولايات المتحدة في العراق، وكذلك مطار بغداد الدولي والمنطقة الدولية في بغداد. وفي 15 أيار/مايو، أُطلق 11 صاروخا (من عيار 107 ملم) على المنطقة الدولية، وهو أعلى رقم يُسجل في يوم واحد خلال العامين الماضيين، يليه إطلاق أربعة صواريخ أخرى في 9 حزيران/يونيه. وتؤكد هذه الحوادث، بالإضافة إلى الهجمات المستمرة التي تشنها جماعات المعارضة المسلحة، التهديد المستمر الذي يواجه عمليات الأمم المتحدة في العراق.
	52 - وخلال الفترة المشمولة بالتقرير، عملت بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى العراق على انتقال مسؤوليات دعم الأمن من قوات الولايات المتحدة في العراق إلى قوات الأمن العراقية. وفي 24 نيسان/أبريل، طلب مجلس الأمن الوطني العراقي من مكتب القائد الأعلى للقوات المسلحة القيام، بالتنسيق مع وزارة الدفاع ووزارة الداخلية، بتوفير الدعم في مجال تلبية متطلبات حماية البعثة.
	53 - وخلال الفترة المشمولة بالتقرير، اتخذت البعثة أيضاً خطوات لوضع الترتيبات اللوجستية الضرورية لإيجاد بديل للدعم الذي توفره قوات الولايات المتحدة في العراق. كما تواصل البعثة تحضيراتها لتضمن أنها قادرة على الحفاظ على وجود مستدام في كركوك والبصرة.
	54 - وبدعم من القدرات الشرطية الدائمة التابعة للأمم المتحدة، أوفد إلى بغداد وإربيل وكركوك فريق بدء العمل المؤلف من أربعة لشؤون اتصال الشرطة تابعين للبعثة للمشاركة في عمليات البعثة وتنسيقها مع وزارة الداخلية والشرطة العراقية.
	55 - وفي الفترة من 6 إلى 30 نيسان/أبريل 2011، أجرى فريق من إدارة الدعم الميداني استعراضا لمكتب البعثة في الكويت حيث تتخذ بعض مكاتب بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى أفغانستان مقراً لها أيضاً. وتمثل الغرض من هذا الاستعراض في تحديد الجوانب التي يمكن من خلالها تحقيق أوجه التآزر والكفاءة من خلال دمج بعض آليات العمل بين بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى العراق ومكاتب بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى أفغانستان في الكويت.
	رابعا - ملاحظات
	56 - لا يزال العراق يحرز تقدماً في توطيد ديمقراطيته الحديثة العهد، وتعزيز سيادة القانون، وتطوير مؤسساته والتصدي للتحديات الاقتصادية والاجتماعية التي يواجهها البلد. غير أنني أودّ مرة أخرى أن أؤكد أن هذه الجهود سيتم تعزيزها بشكل كبير إذا تعاونت جميع الأطراف السياسية الرئيسية بروح من المصالحة الوطنية لكي تتحقق، دون تأخير، تطلعات الشعب العراقي المشروعة إلى حياة أفضل.
	57 - والعراق اليوم مختلف جدا عما كان عليه في عام 2003. فالشعب العراقي يمكنه أن يفخر بالتقدم الذي أحزره على مدى السنوات الثماني الماضية. غير أن البلد لا يزال يواجه تحديات كبيرة على الصعد السياسية والأمنية والإنمائية تستلزم مواجهتها دعماً قوياً من الأمم المتحدة والمجتمع الدولي. ويساورني القلق من أن تُنسى احتياجات الشعب العراقي الهامة في خضم التحديات الملحة العديدة التي تشهدها المنطقة، خاصة وأن مؤشر الفقر في البلد يظل مرتفعا عند نسبة 22.9 في المائة. وبينما نقترب من تجديد ولاية البعثة في مجلس الأمن، أود أن أؤكد للعراق، حكومة وشعباً، التزامي الشخصي القوي والتزام الأمم المتحدة، بالاستمرار في تقديم دعمنا الطويل الأمد لهذا البلد.
	58 - وبعد مرور نحو 7 أشهر على موافقة مجلس النواب على الحكومة العراقية الحالية، و 16 شهرا على إجراء الانتخابات البرلمانية التاريخية في آذار/مارس 2010، لا تزال هناك مسائل معلّقة تتصل بعملية تشكيل الحكومة، خاصة التعيينات في المناصب الأمنية الرئيسية. وإنني أدعو الزعماء السياسيين في العراق إلى وضع خلافاتهم جانبا والتحرك بسرعة للاتفاق على طريقة من أجل المضي قدما.
	59 - وعلى غرار التطورات التي تجري في بلدان أخرى في المنطقة، شهد العديد من المناطق في العراق تظاهرات تدعو إلى تحسين الخدمات الاجتماعية وخلق فرص العمل ووضع حد للفساد. ولهذه الغاية، سيواصل فريق الأمم المتحدة القطري توسيع نطاق وجوده تدريجيا في العراق وتقديم الدعم من خلال الأولويات التي تم تحديدها في إطار الأمم المتحدة للمساعدة الإنمائية وخطة التنمية الوطنية للفترة 2010-2014.
	60 - ورغم أن وضع كركوك وغيرها من الأراضي الداخلية المتنازع عليها لا يزال من القضايا الخلافية، فإن الجهود التي بذلتها الأطراف العراقية المعنية مؤخراً للتوصل إلى أرضية مشتركة قد أثلجت صدري. فمن خلال الآلية التشاورية الدائمة برعاية بعثة الأمم المتحدة، انخرط القادة السياسيون وأعضاء البرلمان وممثلو كركوك المحليون في حوار بشأن القضايا الحرجة التي ستؤثر على مستقبل كركوك والمناطق الأخرى المتنازع عليها، بما في ذلك الترتيبات الأمنية المستقبلية. وإنني أشجع حكومة العراق وحكومة كردستان الإقليمية على الاستمرار في استخدام هذا المحفل الهام للتوصل إلى حلول مقبولة للطرفين ستؤدي في نهاية المطاف إلى المصالحة الوطنية والاستقرار الطويل الأجل. والأمم المتحدة تقف على أهبة الاستعداد للمساعدة في هذه العملية بناء على طلب من الحكومة.
	61 - ويتوقف مستقبل العراق أيضا على قوة مؤسساته. وفي هذا الصدد، ستواصل البعثة تقديم المساعدة في مجال بناء قدرات المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، وهي هيئة ذات أهمية محورية بالنسبة لمستقبل العمليات الانتخابية والتنمية الديمقراطية في العراق. ومن أجل كفالة استقلالية المفوضية ودورها الحيادي في تنظيم العمليات المتعلقة بالانتخابات المقبلة، سيكون من المهم أن يتوخى مجلس النواب ضمان أقصى قدر من الشفافية في اختيار مفوضي الانتخابات استعدادا للانتقال إلى الهيئة الجديدة في أيار/مايو 2012.
	62 - وإنني أعتقد اعتقادا راسخا بأن التعاون الإقليمي ضروري لاستقرار العراق وازدهاره على المدى الطويل، في عالم اليوم الذي تحكمه روابط الاعتماد المتبادل. وأنا أتفهم أن الأحداث الأخيرة التي شهدتها المنطقة تفرض تحديات على تطور العلاقات بين العراق وبعض جيرانه في المستقبل. ولذلك، فإنني أحث جميع البلدان في المنطقة على تكثيف تعاونها مع العراق بهدف التوصل إلى حل سريع للخلافات التي لا تزال قائمة وتحديد مجالات ملموسة للتعاون في الميادين السياسية والأمنية والإنمائية التي يمكن أن تكون مفيدة لجميع الأطراف المعنية. والبعثة مستعدة، بدعم من مجلس الأمن، لبذل كل ما في وسعها لدعم هذه الجهود.
	63 - وعلى وجه الخصوص، إنني أثني على حكومتي العراق والكويت على ما اتخذتاه حتى الآن من خطوات لتطبيع العلاقات بينهما، وعلى ما تبذلانه من جهود متواصلة لمعالجة القضايا الثنائية المعلقة. وأود أن أعرب عن خالص أملي في أن تكون هناك متابعة للاجتماع الأول للجنة الوزارية المشتركة الذي عُقد في الكويت في آذار/مارس وفي أن يظل الطرفان ملتزمين بالتوصل إلى حلول عملية. وإنني على ثقة بأن إجراء مناقشة مفتوحة وصادقة سيسهم بقدر كبير في بناء الثقة بين البلدين.
	64 - لقد مر نحو سبعة أشهر على إنهاء مجلس الأمن لعدد من الولايات التي كانت مفروضة على العراق بموجب الفصل السابع، وهي خطوة أُشيد بها بالإجماع باعتبارها خطوة رئيسية نحو تطبيع وضعه على الساحة الدولية. وأغتنم هذه الفرصة لأكرر التزامي الشخصي بأن يحقق العراق تطبيعاً كاملاً لوضعه الدولي عملاً بقرار مجلس الأمن 1859 (2008). ولذلك أود أن أذكّر حكومة العراق بأهمية أن تقدم لمجلس الأمن الدليل على إحراز تقدم ملموس وسريع على صعيد الوفاء بالالتزامات المعلّقة المتصلة الكويت، وعلى وجه الخصوص المفقودين الكويتيين والممتلكات الكويتية المفقودة، بما في ذلك المحفوظات، ومشروع صيانة الحدود العراقية - الكويتية. وأود أيضا أن أذكّر السلطات العراقية بأن مسألة دفع التعويضات للمواطنين العراقيين عملا بأحكام القرار 899 (1994) لا تزال معلّقة. وتنتظر إدارة الشؤون السياسية ردا على المقترحات التي قدمتها إلى حكومة العراق في هذا الصدد. ولطالما قلتُ إن إحراز تقدم على هذه الجبهات يمكن أن يولّد زخماً إيجابياً وأن يمكّن مجلس الأمن من مناقشة تقريري عملا بالقرار 1859 (2008). وفي هذا السياق، لا يزال ممثلي الخاص والمنسق الرفيع المستوى ملتزمين بمساعدة العراق والكويت في إنهاء هذه الولايات التي فرضها مجلس الأمن منذ مدة.
	65 - ورغم تحسن حالة حقوق الإنسان في البلد، فإن التحديات لا تزال كبيرة ويجب التصدي لها من أجل ضمان حماية الحقوق والحريات الأساسية. وأشيدُ في هذا السياق بالتحضيرات الجارية لإنشاء مفوضية عليا مستقلة لحقوق الإنسان. كما أرحب بالعملية التشاورية التي أُنشئت لوضع خطة عمل وطنية لحقوق الإنسان سوف تمثّل في حال تنفيذها علامة فارقة في تعزيز آليات حماية حقوق الإنسان في البلد. وإنني أحث حكومة العراق على القيام، في الوقت الذي يجري فيه وضع هذه الآليات، ببذل قصارى جهدها لضمان تطبيق الإجراءات القانونية الواجبة، وبذل مزيد من الجهود لتحسين الظروف في مراكز الاحتجاز وفقا للاتفاقيات الدولية.
	66 - ويساورني القلق إزاء الخسائر في الأرواح في مخيم العراق الجديد خلال الحادث العنيف في 7 و 8 نيسان/أبريل. وأحثّ السلطات العراقية على الامتناع عن استخدام القوة، وضمان حصول سكان المخيم على السلع والخدمات الكافية. وأرحب أيضا بتأكيد حكومة العراق بعد الحادث على التزامها بإيجاد حل سلمي مقبول للجميع. ولذلك، فإنني أشجع جميع الأطراف المعنية على تكثيف الجهود لاستكشاف الخيارات المتاحة والسعي إلى حل توافقي يضمن احترام سيادة العراق ويراعي القانون الدولي لحقوق الإنسان والمبادئ الإنسانية. وتحقيقا لهذه الغاية، فإنني أدعو الدول الأعضاء إلى المساعدة في دعم وتيسير تنفيذ أي ترتيب يكون مقبولا من الحكومة العراقية وسكان المخيم.
	67 - ورغم إحراز تقدم كبير في تحسين الحالة الأمنية في العراق، فإن موجة من الاغتيالات والتفجيرات التي حدثت مؤخرا تسلط الضوء على التهديد الذي لا تزال جماعات المعارضة المسلحة تشكّله بالنسبة لاستقرار البلد. وأود أن أغتنم هذه الفرصة لأكرر الدعوة الأخيرة التي أطلقها الأمين العام المساعد لشؤون حقوق الإنسان، إلى حكومة العراق لضمان حماية المدنيين من العنف ومحاسبة أي شخص أو مجموعة متورطة في ارتكاب أعمال العنف.
	68 - وأغتنم هذه الفرصة لأشكر حكومة العراق وحكومة كردستان الإقليمية على استقبال وكيل الأمين العام للشؤون السياسية. فقد شكّل هذا اللقاء فرصة مهمة لمناقشة أولويات الحكومة الجديدة والسبل التي يمكن للأمم المتحدة من خلالها تقديم المساعدة. وأود أيضا أن أعرب عن خالص شكري لحكومة العراق، وعلى وجه الخصوص، رئيس الوزراء المالكي، للموافقة على توفير مجمّع موسع للبعثة في بغداد.
	69 - لقد أبرز هذا التقرير التطورات في العراق والأنشطة الحالية التي اضطلعت بها البعثة عملاً بولايتها الواسعة النطاق. وبناء على طلب حكومة العراق، وبالتشاور معها، سوف تواصل الأمم المتحدة تيسير الحوار السياسي والمصالحة الوطنية، ودعم الفعاليات الانتخابية، وتسهيل تنسيق وتقديم المساعدة الإنمائية والإنسانية، وتعزيز حماية حقوق الإنسان وتعزيز سيادة القانون في العراق. وستواصل البعثة، بغض النظر عن البيئة التشغيلية التي تكتنفها التحديات، وضع الترتيبات اللازمة لتعمل بشكل آمن وفعال في العراق.
	70 - وفي الختام، أود أن أعرب عن تقديري لممثلي الخاص في العراق، آد ملكيرت، وجميع الموظفين العاملين في البعثة، الوطنيين منهم والدوليين على حد سواء، بالإضافة إلى موظفي صناديق الأمم المتحدة ووكالاتها وبرامجها، لتفانيهم وجهودهم الدؤوبة المبذولة لدعم شعب العراق وحكومته.

