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  )٢٠١٢ (٢٠٦١التقرير األول لألمني العام عمال بالقرار     
    

  مقدمة  -أوال   
تقريـرا كـل    لـه   ، طلب جملس األمن أن أقـدم        )٢٠١٢ (٢٠٦١ من القرار    ٦يف الفقرة     - ١

أربعة أشهر عن التقـدم احملـرز حنـو الوفـاء مبـسؤوليات بعثـة األمـم املتحـدة لتقـدمي املـساعدة إىل                    
وهـو يعـرض آخـر مـستجدات        . هو أول تقرير ُيقدم عمـال بـذلك القـرار         وهذا التقرير   . العراق

املــــؤرخ ) S/2012/535(أنـــشطة األمــــم املتحــــدة يف العـــراق منــــذ صــــدور تقريـــري األخــــري    
ــه /متــوز ١١ ــة،     ٢٠١٢يولي ــة والدولي ــسياسية واألحــداث اإلقليمي ، ويغطــي أهــم التطــورات ال

  .قوكذلك املسائل التشغيلية واألمنية املتعلقة بالعرا
  

  موجز ألهم التطورات السياسية املتعلقة بالعراق  -ثانيا   
  التطورات الداخلية   -ألف   

 تـسوية خالل الفترة املشمولة بالتقرير، واصلت الكتل السياسية مـشاوراهتا الراميـة إىل               - ٢
ــ.  يف العــراقاملــأزق الــسياسي املــستمر  ــادرات يف هــذا  العديــد  هنــاك تويف حــني كان مــن املب

واجتمـع التحـالف الـوطين وزعيمـه، إبـراهيم          . حيـرز أي تقـدم ملمـوس يف أي منـها           الصدد، مل 
القـضايا العالقـة مـن      تـسوية   اجلعفري، مع كافة الكتل السياسية يف حماولة جلمع األطراف معا و          

جير اإلعالن عن مضموهنا، وُيقال إنـه مل جيـر إطـالع             خالل مبادرة حزمة اإلصالحات، اليت مل     
وبـالرغم مـن املـشاورات املكثفـة، فـإن هـذه املبـادرة مل حتـظ حـىت                  .  خطيـا  الكتل األخرى عليه  

  .اآلن بتأييد واسع لدى الكتل الربملانية
املطلــك، مــشاركته يف صــاحل أغــسطس، اســتأنف نائــب رئــيس الــوزراء،   / آب٧ويف   - ٣

 /األول  حـــد خلـــالف سياســـي بـــدأ يف كـــانون عاجتماعـــات جملـــس الـــوزراء، وبـــذلك ُوضـــ 
أغــسطس، اســتقال وزيــر االتــصاالت، حممــد عــالوي،  / آب٢٧غــري أنــه يف . ٢٠١١ ديــسمرب
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يزال وزيـر الدولـة لـشؤون احملافظـات، طورهـان            وال. مربرا ذلك بالتدخل السياسي يف وزارته     
كمـا أنـه بـالرغم مـن املناقـشات اجلاريـة بـشأن هـذه املـسألة الـيت تعـود إىل            . يقوم مقامهاملفيت،  

  . مل يتم تعيني وزيرْي الدفاع والداخلية،٢٠١٠ديسمرب /شهر كانون األول
أغسطس، ذكر رئيس جملس النواب، أسامة النجيفي، أن حمـاوالت إجـراء   / آب٨ويف    - ٤

 مبــادرة  اســتمرار يف ضــوء“ُجمــدت ” املــالكي قــد نــوريحتقيــق برملــاين ضــد رئــيس الــوزراء 
 جملــــس النــــواب املعقــــودة حــــضر رئــــيس الــــوزراء جلــــسةويف وقــــت الحــــق، . اإلصــــالح

مـشروع قـانون الـبىن التحتيـة،         حـث اجمللـس علـى التـصويت لـصاحل         ، و سـبتمرب /أيلـول  ١٥ ومي
  .دوالر ملشاريع البنية التحتية بليون ٣٧ للحكومة العراقية بتخصيص مبوجبه يؤذنالذي 

 /آب ٢٦ويف . ويف هنايـــة شـــهر رمـــضان، اســـتؤنفت مـــشاورات سياســـية مكثفـــة        - ٥
تعجيـل عـدد     :على النقاط اخلمـس التاليـة     س النواب   جملأغسطس، اتفق رئيس الوزراء ورئيس      

التوصـل إىل رؤيـة مـشتركة بـشأن        و  مبا يف ذلك قـانون الـنفط والغـاز؛         ؛من العمليات التشريعية  
تــسمية واســتخدام الدســتور كنقطــة مرجعيــة لتــسوية اخلالفــات؛ و ؛عالقــات العــراق اخلارجيــة

  . اإلصالح املقترحةدعم مبادرةومرشحي الوزارات األمنية بأسرع وقت ممكن؛ 
  جــاللوتكثفــت املــشاورات بــني القــادة الــسياسيني بــشكل أكــرب منــذ عــودة الــرئيس    - ٦

عــدة عقــد   باخلــارج؛ فقــدســبتمرب إىل العــراق بعــد تلقيــه عالجــا طبيــا  /أيلــول ١٧طالبــاين يف 
جملـس   ورئيس الـوزراء ورئـيس        مسعود بارزاين،   مع رئيس إقليم كردستان العراق،     اجتماعات

  .غري أن هذه اجلهود مل حتقق أي نتائج حىت اآلن. بالنوا
ــة جملــس          - ٧ ــرات والي ــالث م ــواب ث ــدد جملــس الن ــالتقرير، م ــشمولة ب ــرة امل وخــالل الفت

ــهائها يف    ــات، بعـــد انتـ ــا املـــستقلة لالنتخابـ ــية العليـ ويف . أبريـــل/نيـــسان ٢٨مفوضـــي املفوضـ
وأقـر  . ني يف حـدود تـسعة  لـس لـصاحل اإلبقـاء علـى عـدد املفوضـ       اجملسبتمرب، صوت   /أيلول ١٣

سـبتمرب تعـيني املرشـحة    / أيلـول ٢٧سـبتمرب، وأقـر يف   / أيلـول ١٧تعيني أول مثانيـة مرشـحني يف     
  .األخرية، وهي املرأة الوحيدة يف اجمللس

لـس جلنـة مـشتركة معنيـة بـإجراء االنتخابـات يف حمافظـة         اجمليوليه، أنـشأ    / متوز ١٧ويف    - ٨
مــن أعــضاء اللجنــة القانونيــة، وثالثــة مــن أعــضاء جلنــة   ، ثالثــة  برملــانينيســتةكركــوك، تــضم 
لـس يف   اجملدت اللجنـة املـشتركة أربـع جلـسات خاصـة مـع رئـيس                ـــوعق. اتــاألقاليم واحملافظ 

ــول٢٥  و١٥ ــشرين األول ١٠ و ١ســبتمرب وكــذلك يف  / أيل ــوبر/ت ــيس اجمللــس  . أكت وزار رئ
 انتخابـات احملافظـة الـيت    راءـــ إجة ـــ دد علـى أمهي ـــ ث ش ـــ سبتمرب، حي /ولــأيل ٢٤ي  ــوك ف ــكرك
  .أواهناتأخر 
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وجـود  العـراق، وم   رئـيس    ، أحد نـائيب   اهلامشيطارق  كم على   سبتمرب، حُ / أيلول ٩ويف    - ٩
ويف اليـوم نفـسه،   .  غيابيا بتهم تتصل باإلرهابإدانته باإلعدام بعد ،أبريل/يف تركيا منذ نيسان 
ويف . تسليم اهلامشي إىل الـسلطات العراقيـة       ، أردوغان  تركيا، رجب طيب   استبعد رئيس وزراء  

ــول ١٠ ــية    /أيلـ ــع سياسـ ــربه ذا دوافـ ــم واعتـ ــامشي احلكـ ــجب اهلـ ــبتمرب، شـ ــشرين  ١ويف . سـ تـ
 بتهمة التورط يف مؤامرة الغتيـال مـسؤول   ه قضت حمكمة عراقية مرة ثانية بإعدام      نوفمرب/الثاين

  .يف وزارة الداخلية
مـة الـنقض لـصاحل اسـتئناف قدمـه مفوضـو        حمكقضت  أكتوبر،  / تشرين األول  ١٦ويف    - ١٠

وبناء عليه، مت إبطـال     . اللجنة العليا املستقلة لالنتخابات الثالثة املنتهية واليتهم، ومنهم رئيسها        
أغسطس يقضي بالسجن ملدة سنة مـع وقـف التنفيـذ ومـنعهم             / آب ٢٨حكم صدر ضدهم يف     

ــة يف املـــستقبل   ــائف العامـ ــد الوظـ ــهم مـــن تقلـ ــد إدانتـ ــ بعـ ــشرين  ١٦ ويف .ساد يف قـــضية فـ تـ
أكتوبر، أعلنـت هيئـة الرتاهـة أنـه مت فـتح حتقيـق يف دعـوى مـضاربة غـري مـشروعة علـى                         /األول

العملــة العراقيــة، مبــا يف ذلــك قيــام جهــات داخليــة بالتالعــب بقيمتــها مقابــل دوالر الواليــات   
ه مت أكتــوبر أعلــن املتحــدث باســم جملــس القــضاء األعلــى أنــ  / تــشرين األول١٨ويف . املتحــدة

مسؤوال آخـر يف     ١٥ إصدار أوامر اعتقال حبق حمافظ البنك املركزي العراقي سنان الشبييب، و          
  .ومل جير حتديد أي هتم حىت اآلن. البنك
وظلت العالقـات بـني حكومـة العـراق وحكومـة إقلـيم كردسـتان متـأثرة بالعديـد مـن              - ١١

ة إقلـيم كردسـتان يف   أغسطس، مت إغـالق مكتـب ممثـل حكومـ     / آب ١٥مصادر اخلالف؛ ففي    
وكـان  . بغداد بناء على طلب مـن مكتـب رئـيس الـوزراء نظـرا لعـدم وجـود تـرخيص صـحيح               

ــوز   ــشئ يف متـ ــد أُنـ ــه /املكتـــب قـ ــي، يف   . ٢٠٠٦يوليـ ــيش العراقـ ــشر اجلـ ــابق، نـ ويف وقـــت سـ
ش خـابور لتعزيـز     ي والثالثني يف نقطـة معـرب فـ        ة والثالثني والثامن  ةالسابعكتيبتيه  يوليه،  /متوز ٢٧
وأدى هـذا التحـرك إىل مواجهـة مـع لـواء            . اجلمهورية العربيـة الـسورية    قابة على احلدود مع     الر

العراقية مل ُتبلغ عـن     الوطنية  اعتربت حكومة إقليم كردستان أن احلكومة        البيشمركة الثامن، إذ  
يف  إليهمـا    لـــ ن مت التوص  ــــ اق اللذي ــــ واالتفم  ـــ رة التفاه ــــ د انتهاكا ملذك  ــر، مما ُيع  ــط النش ــخط

ــان علــى اتفــاق مــن ســبع نقــاط يــنص علــى      / آب٤ويف . ٢٠٠٨عــام  أغــسطس، وقــع الطرف
ولكـن حـىت اآلن     . يوليـه /متوز ٢٧ش خابور بعد    يانسحاب القوات اإلضافية اليت أُوفدت إىل ف      

  .يزال كل طرف متمسكا مبوقفه ال
اسية ســـبتمرب أيـــضا، رفـــضت كـــل األحـــزاب الـــسي/ أيلـــول٨يف إضـــافة إىل ذلـــك، و  - ١٢

 تـشكيل قيـادة عمليـات        الوطنيـة  الكردية، برئاسة رئيس إقليم كردستان، قرار حكومـة العـراق         
وقبـل ذلـك،    .  يف حمافظيت كركوك وديـاىل     القائمةاألمن  قوات   ، وهي قيادة جديدة تضم    دجلة
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سـبتمرب، مـن حكومـة العـراق التراجـع عـن            / أيلول ٦كان جملس حمافظة كركوك قد طلب، يف        
القـوات  عـى احلـزب الـدميقراطي الكردسـتاين واالحتـاد الـوطين الكردسـتاين أن        كمـا اد . قرارهـا 
. أكتـوبر /وأسـلحة ثقيلـة إىل كركـوك يف منتـصف تـشرين األول            جنودا   ت نقل ة العراقي املسلحة

  .ونفت احلكومة العراقية هذه املزاعم
ــه يف    - ١٣ ــيم كردســتان اســتئناف صــادرات    / آب٢بيــد أن ــة إقل أغــسطس، أعلنــت حكوم
 مهلـة شـهر واحـد       الوطنيـة كومـة   احلأبريـل، وأعطـت     /ط، اليت كانت قد علقت منذ نيسان      النف

ــتم تعليــق           ــتان، قبــل أن ي ــة يف إقلــيم كردس ــنفط العامليــة العامل ــستحقات شــركات ال ــدفع م ل
سـبتمرب، مـددت مهلـة الـدفع مـرة          / أيلـول  ١يف  و. أغسطس/ آب ٣١الصادرات مرة أخرى يف     

سـبتمرب،  /أيلول ١٢يف  و. سبتمرب/ أيلول ١٥ حىت    أخرى  مرة أخرى قبل تعليق صادرات النفط    
وتـضم  . الغاز الـذي تـأخر صـدوره   وشكل جملس النواب جلنة لإلسراع يف اعتماد قانون النفط     

اللجنــة ممــثلني عــن الكتــل الربملانيــة الرئيــسية، وأعــضاء اللجنــة القانونيــة وكــذلك جلــنيت الــنفط   
سـبتمرب، توصـلت   /أيلـول  ١٣ويف .  رئاسـة اجمللـس  عـن وممثلني  والطاقة التابعتني جمللس النواب،     

 صــادرات هــذه األخــريةحكومــة العــراق وحكومــة إقلــيم كردســتان إىل اتفــاق ســتزيد مبوجبــه  
برميل يوميـا؛ ويف املقابـل تلتـزم حكومـة العـراق بـدفع مـا يقـرب                  ٢٠٠ ٠٠٠النفط لتصل إىل    

ــة   ٨٥٠مــن  ــنفط العاملي ــون دوالر إىل شــركات ال ــشرين ا٨ويف . ملي ــع  /ألول ت ــوبر، مت دف أكت
  .مليون دوالر  ٥٣٠القسط األول البالغ حوايل 

سبتمرب، قررت رئاسة جملس النواب خفض عدد أعضاء اللجنـة الربملانيـة    / أيلول ١ويف    - ١٤
ورفـض إعـادة اهليكلـة    .  عضوا لتحسني أدائها١٧ إىل ٣٤ من الدستور من     ١٤٠املعنية باملادة   

ويف تطـور متـصل بـذلك، وافقـت اللجنـة      . ركوك ونينـوى هذه األعضاء العرب عن حمافظيت ك  
أكتـوبر، علـى مـشروع قـانون بـشأن إعـادة            / تـشرين األول   ١٤مجلس، يـوم    التابعة لل القانونية  

وكـان رئـيس    . ٢٠٠٣إىل عـام    ١٩٦٨ من عام يف الفترة   ترسيم احلدود اإلدارية اليت مت تغيريها       
وقــد رحــب التحـــالف   . ٢٠١١تــوبر  أك/ قــدم املــشروع يف البدايــة يف تـــشرين األول   العــراق 

الكردستاين هبذا التطور، أما زعماء العشائر العراقية والسنية يف حمافظة األنبار فقـد أعربـوا عـن                 
  . إزاء مشروع القانون معتربين أنه ميكن أن يؤدي إىل مزيد من التعقيداتالقلق
ة إقلـيم  ويف تطور مـشجع، قـام وفـد حكـومي يرأسـه نائـب رئـيس الـوزراء يف حكومـ                   - ١٥

كردستان، عماد أمحد، ووفد سياسي يرأسـه نائـب األمـني العـام لالحتـاد الـوطين الكردسـتاين،                   
ــن      ــداد م ــارة إىل بغ ــرهم صــاحل، بزي ــشرين األول٢٣ إىل ٢٠ب ــوبر / ت ــشاورأكت ــار  للت ــع كب  م

 واجلهــات الــسياسية املعنيــة بــشأن القــضايا العالقــة بــني حكومــة العــراق يف احلكومــةاملـسؤولني  
  .واتفقت األطراف على مواصلة املشاورات يف املستقبل القريب.  إقليم كردستانوحكومة
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  التطورات اإلقليمية والدولية  -باء   
تسبب يف آثار إنـسانية وأمنيـة       ي ةسورياجلمهورية العربية ال   يف   الرتاع املستفحل زال  ي ال  - ١٦

ان تابعــة حلكومــة يوليــه، وعلــى إثــر تفجــري مبــ/ متــوز١٨ففــي . وسياســية خطــرية علــى العــراق
السورية يف دمـشق، حثـت حكومـة العـراق املـواطنني العـراقيني علـى العـودة           اجلمهورية العربية   
يوليه، مت إنشاء جلنة رفيعة املستوى مشتركة بني الـوزارات ملـساعدة            / متوز ١٩إىل العراق، ويف    

ربـت حكومـة    وأع. بـرا وجـوا   عشرات اآلالف من العراقيني الذين عادوا بعد ذلك إىل العـراق            
زاع ـالعراق، من خالل العديد من القنوات الدبلوماسية، عن معارضتها ألي زيادة عسكرة للنـ             

املمثــل وأعربـت عــن دعمهـا الكامـل جلهـود     . وظلـت حريـصة علـى التوصــل إىل حـل سياسـي     
ويف .  املـشترك جلامعـة الـدول العربيـة واألمـم املتحـدة إىل سـوريا، األخـضر اإلبراهيمـي             اخلاص
ورئـيس  الدولـة  أكتـوبر، زار الـسيد اإلبراهيمـي العـراق حيـث التقـى رئـيس          /ن األول تشري ١٥
ه إلجيــاد حــل ـد دعمــــــن أعــادوا تأكيــــ الذي،اريـــــ زيبارـــــ، هوشيةــــر اخلارجيــــوزراء ووزيــــال

  .زاعـسلمي للن
إقلــيم كردســتان بأعــضاء اجمللــس الــوطين  حكومــة  رئــيس اجتمــعيوليــه، / متــوز١١يف   - ١٧

اجلمهوريــة  حزبــا سياســيا كرديــا يف ١٤وهــو كتلــة سياســية كرديــة مؤلفــة مــن  (ســتاين الكرد
الـذي يقـوده حـزب االحتـاد الـدميقراطي        ( وجملس الشعب يف غرب كردسـتان        )العربية السورية 

 إضـافة إىل فـصيل سياسـي أصـغر يـضم عناصـر سـورية عربيـة،                  )اجلمهورية العربية الـسورية   يف  
اجمللـس  اجملموعـات    هـذه لت   شـكَّ  و. اجلمهوريـة العربيـة الـسورية     ل  وذلك ملناقشة احلالة يف مشا    

اجتمـاع مماثـل     قـد سـبتمرب، عُ  / أيلـول  ٣ويف  . األعلى الكردي هبدف توحيد موقفهما السياسي     
ــد    إيف  ــيم كردســتان، إلعــادة تأكي ــاطق االتفــاق فيمــا خيــص  ربيــل حبــضور رئــيس إقل إدارة املن

سيطرة لــ لكــم الواقــع، الــيت أصــبحت خاضــعة حبريةاجلمهوريــة العربيــة الــسوالكرديــة يف مشــال 
  . يوليه/الكردية منذ متوز

ن العراق والكويت تتسم بانعـدام الثقـة املتبـادل، رغـم           ــبيالثنائية  ات  ـــزال العالق ــت وال  - ١٨
وُيعـزى هـذا الـشعور الـذي سـاد خـالل       . ٢٠١٢عـام  ما شهدته من حتسن ملحـوظ يف مطلـع         

إىل عــدم إحــراز العــراق تقــدما يف تنفيــذ مــا تبقــى مــن التزاماتــه جتــاه  الفتــرة املــشمولة بــالتقرير 
د مـن  يـ عدلالكويت مبوجب الفصل السابع من ميثـاق األمـم املتحـدة، وكـذلك يف إجيـاد حـل ل              

ــة  ــول ٢٧ويف . القــضايا الثنائي ــة   /أيل ــشة العام ــى هــامش املناق ــة يف  لســبتمرب، وعل ــة العام لجمعي
رئيس، ، أحــد نــائيب الــ اخلزاعــيخــضريفــد العراقــي بقيــادة دورهتــا الــسابعة والــستني، التقــى الو

 الــصباح، ملناقــشة احلمــدوزراء، الــشيخ جــابر املبــارك  الــرأســه رئــيس يبالوفــد الكــوييت الــذي  
سـبتمرب، ُعقـد    / أيلـول  ٢٩ويف  . القضايا الثنائيـة ومـا تبقـى مـن التزامـات العـراق جتـاه الكويـت                
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ــة العــراق ونائــ    ــر خارجي ــة  اجتمــاع متابعــة بــني وزي ــر اخلارجي ب رئــيس وزراء الكويــت ووزي
أكتـوبر، مرسـوما ُيِقـر    / تـشرين األول   ٢٣ويف تطور إجيايب، أصدر أمـري الكويـت، يف          . الكوييت

يوليه بشأن قـضية اخلطـوط اجلويـة       / متوز ١٨االتفاق الذي أبرمته حكومتا العراق والكويت يف        
 الكويتيـة املرفوعـة ضـد اخلطـوط         العراقية، ممهدا بذلك الطريق للتوصل إىل حل هنائي للدعاوى        

  .اجلوية العراقية
 األمـم املتحـدة     اسـتهلت وبناء على طلب مـشترك قدمتـه حكومتـا العـراق والكويـت،                - ١٩

 -أكتـوبر عمليـة شـراء يف إطـار مـشروع صـيانة احلـدود العراقيـة                  /تشرين األول  ١يف  وأجنزت  
ــة عمــال بقــرار جملــس األمــن    ــتقين إىل  وأُوفــد فريــق ). ١٩٩٣ (٨٣٣الكويتي األمــم املتحــدة ال

 لبــدء أعمــال الــصيانة امليدانيــة يف مــستعداأكتــوبر ليكــون / شــهر تــشرين األولخــاللالكويــت 
وحـىت اآلن، مل ُتـزِل احلكومـة العراقيـة          . أكتوبر علـى حنـو مـا طلبـه الطرفـان          /األول تشرين ٣١

لـرغم مـن إبـرام اتفـاق      اليت أقامتها على احلدود املـشتركة بـني البلـدين، علـى ا      الفاصلة احلواجز
مل تــُرد علــى اقتــراح األمــم  وإضــافة إىل ذلــك، . ســابق مــع حكومــة الكويــت يف هــذا الــصدد  

املتحدة حتويل األموال الالزمة لدفع تعويضات للمـواطنني العـراقيني عمـال بقـرار جملـس األمـن                  
١٩٩٤ (٨٩٩ .(  
ي الرفيـع املـستوى     وخالل الفترة املشمولة بالتقرير، واصـل غينـادي تاراسـوف، منـسق             - ٢٠

رفاهتم إىل أوطاهنم، وكذلك إعـادة مجيـع         املعىن بإعادة مجيع الكويتيني ورعايا البلدان الثالثة أو       
 جملـس األمـن    مـن قـرار  ١٤املمتلكات الكويتية، جهوده الرامية إىل تنفيذ واليته عمـال بـالفقرة       

ــن  ). ١٩٩٩ (١٢٨٤ ــت م ــول ٢١ إىل ١٨وزار الكوي ــشاور مــ  /أيل ــبتمرب، للت ــسلطات س ع ال
تزامنت زيارتـه مـع انعقـاد الـدورة الـسادسة       وقد.  من اجلهات املعنية  االكويتية والعراقية وغريه  

  .الثالثية والسبعني للجنة الفرعية التقنية املنبثقة عن اللجنة
، دخــل )٢٠١٠ (١٩٥٧أكتــوبر، ووفقــا لقــرار جملــس األمــن / تــشرين األول١٠ويف   - ٢١

ايف التفـاق الـضمانات الـشاملة الـذي أبرمـه العـراق مـع الوكالـة             حيز النفـاذ الربوتوكـول اإلضـ      
  .الدولية للطاقة الذرية

أغسطس، التقى وزير خارجيـة تركيـا، أمحـد داوود أوغلـو، بـرئيس إقلـيم             / آب ٢ويف    - ٢٢
ــدائر يف    إيف  كردســتان ــرتاع ال ــيم يف ضــوء ال ــشة الوضــع األمــين يف اإلقل ــل ملناق ــة ربي  اجلمهوري

أدانـت   وقـد . لني حملـيني  وويف اليـوم التـايل، زار كركـوك، حيـث التقـى مبـسؤ             . ةسوريال العربية
  .املختصة حكومة العراق زيارة كركوك مشددة على أنه مل ُيرَتب هلا مع السلطات العراقية

وخالل الفترة املشمولة بالتقرير، كثّفت القوات املسلحة التركيـة عملياهتـا العـسكرية،            - ٢٣
ملــدفعي، املنفــذة يف إقلــيم كردســتان العــراق ضــد حــزب العمــال    مبــا فيهــا القــصف اجلــوي وا 
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ــة عــرب احلــدود    /  تــشرين األول١١ويف . الكردســتاين ردا علــى مــا يــشنه مــن هجمــات إرهابي
أكتــوبر، وافــق الربملــان التركــي علــى طلــب قدمتــه احلكومــة يــنص علــى متديــد اإلذن املمنــوح   

ة وأرضية يف مشال العـراق ملالحقـة عناصـر    للقوات املسلحة التركية بالقيام بعمليات توغل جوي   
وانتقدت احلكومـة العراقيـة ذلـك الطلـب حبجـة           . حزب العمال الكردستاين، لفترة سنة واحدة     

وحذرت حكومة العراق احلكومة التركية من أهنا قـد تعمـد         . أنه يشكل انتهاكا لسيادة العراق    
  .إىل إغالق قواعد العمليات املتقدمة التركية يف العراق

  
ــة األمــم املتحــدة لتقــدمي املــساعدة إىل العــراق وفريــق األمــم       -ثالثا    أنــشطة بعث

  املتحدة القطري
  األنشطة السياسية  -ألف   

ــة األمــم املتحــدة لتقــدمي املــساعدة إىل        - ٢٤ ــالتقرير، واصــلت بعث ــرة املــشمولة ب خــالل الفت
مــن اختيــار أعــضاء جملــس العــراق مــشاوراهتا املكثفــة مــع الكتــل الربملانيــة حلثهــا علــى االنتــهاء  

وقـد متحـورت تلـك املـشاورات حـول          . لمفوضية العليا املستقلة لالنتخابات   لاملفوضني اجلديد   
يوليـه، اجتماعـات    / متوز ٢٩  و ٢٦  و ١٧وعقدت البعثة، يف    . تكوينهحجم جملس املفوضني و   

تماعـات  عقـد ممثلـي اخلـاص، مـارتن كـوبلر، اج          و. متعددة األطراف مع ممثلـي الكتـل الربملانيـة        
ــه و/ متــوز٣٠ جملــس النــّواب يف مــعمتعــددة األطــراف  أغــسطس هبــدف تــشجيع  / آب١ يولي

ومشلت جهود التيسري املكثفة اليت بذهلا أيضا، عقـد اجتماعـات           . قادة على التوصل إىل اتفاق    ال
أغــسطس، ومــع النائــب األول لــرئيس / آب٥ يوليــه و/متــوز ٢٨مــع رئــيس جملــس النــواب يف 

ــواب،   ــس النـ ــصيجملـ ــسهيل، يف  قـ ــع  / آب١الـ ــسطس، ومـ ــوطين   أغـ ــالف الـ ــيم التحـ يف زعـ
وطـوال هـذه العمليـة، وجـه        . يوليه/ متوز ٢٨أغسطس، ومع تكتالت األقليات يف      /آب ٧ و ١

  .ممثلي اخلاص نداءات متكررة إىل األحزاب داعيا إياها إىل كفالة متثيل املرأة يف اجمللس اجلديد
جملــس حمافظــة كركــوك، فقــد كثفــت البعثــة  أمــا فيمــا خيــص تــأخر إجــراء انتخابــات    - ٢٥

.  مع اجلهات املعنية يف جملـس النـواب ويف حكومـة احملافظـة بـشأن سـبل املـضي قـدما                     اتصاالهتا
مــشاركة البعثــة كجهــة  أكــد فيهــا رســالة  يوليــه، أصــدر رئــيس جملــس النــواب / متــوز٢٠ويف 

يتعلـق بتنظـيم    يوليـه فيمـا   /وز مت ١٧لس واملنشأة يف    اجملاستشارية يف اللجنة املشتركة املنبثقة عن       
أكتـوبر، طلبـت اللجنـة املـشتركة إىل البعثـة أن ُتعـد اقتراحـا                / تشرين األول  ١ ويف   .االنتخابات

  .بشأن آلية لتأمني كركوك قبل االنتخابات ويف أثنائها
أكتوبر، على التوايل، زار كركـوك نائـب        / تشرين األول  ١٦ سبتمرب و / أيلول ٢٧ويف    - ٢٦

 ، جيـورجي بوسـتني،    لشؤون السياسية واملساعدة االنتخابية والـدعم الدسـتوري       ممثلي اخلاص ل  



S/2012/848
 

8 12-58248 
 

ا بكبار املسؤولني يف احملافظـة، مبـن فـيهم رئـيس جملـس احملافظـة                ـــث التقي ــاص، حي ــي اخل ــوممثل
دف التــشاور مــع اجلهــات ـــــن كــرمي، وذلــك هبــــوك جنــم الديــــظ كركــــوران وحمافــــن تــحــس
ومــع أن املعنــيني . أن طريقــة تنظــيم االنتخابــات ودور البعثــةــد احمللــي بــشــعية علــى الــصــــاملعني

يزالــون خيتلفــون علــى  وا علــى ضــرورة إجــراء االنتخابــات، فــإهنم الــــبــاألمر يف كركــوك اتفق
  .طرائق إجرائها

ففـي  . حتـادي االلـس   اجملوما برحت البعثة أيضا تعمـل مـع اجلهـات املعنيـة علـى إنـشاء                   - ٢٧
أكتــوبر، اســتهل جملــس النــواب رمسيــا عمليــة تــشريعية ترمــي إىل ســن قــانون  /األول تــشرين ٩

ــة      ــة اإلنــشاء الرمســي هلــذه اهليئ ــدا بــذلك تفعيــل عملي ــشرين ١٧ويف . اجمللــس االحتــادي، معي  ت
أكتــوبر، التقــى نائــب ممثلــي اخلــاص للــشؤون الــسياسية واملــساعدة االنتخابيــة والــدعم     /األول

ــتوري بنائـــب رئـــيس جملـــس  ــشاء    الدسـ ــة جملـــس الـــشورى هبـــدف تيـــسري إنـ ــواب ورئاسـ  النـ
  .االحتادي اجمللس
سبتمرب، ووفقا للوالية اإلقليميـة املـسندة إىل البعثـة،          / أيلول ٢٦ إىل   ٢١ويف الفترة من      - ٢٨

أجـرى ممثلــي اخلـاص مــشاورات مـع وزيــر خارجيـة العــراق ومـع رئــيس وزراء الكويـت علــى       
 والـستني للجمعيـة العامـة، هبـدف تيـسري احلـوار بــشأن       لـدورة الـسابعة  لهـامش املناقـشة العامـة    

  .مجيع املسائل املعلقة
سبتمرب، زار النجف نائب ممثلي اخلاص للـشؤون الـسياسية واملـساعدة            / أيلول ١٢ويف    - ٢٩

ــة الــشيعية، مبــن فــيهم     ــدعم الدســتوري والتقــى بأعــضاء املؤســسة الديني ــة وال ــةاالنتخابي اهللا   آي
إســحاق الفيــاض، وآيــة اهللا العظمــى حممــد اهللا  آيــةائي احلكــيم والعظمــى حممــد ســعيد الطبطبــ

 النجفـي، وذلـك لتبـادل وجهـات النظـر حـول املـسائل موضـع االهتمـام                    حـسني  العظمى بشري 
  .على الصعيد احمللي واإلقليمي والدويل

منظمــات  ممثلــي اخلــاص مــع طائفــة واســعة مــن ممــثالت اجتمــع يوليــه، / متــوز١٢ويف   - ٣٠
) ٢٠٠٠ (١٣٢٥ العاملــة علــى املــسائل ذات الــصلة بتنفيــذ قــرار جملــس األمــن   اجملتمــع املــدين

والقت هذه املبادرة ترحيبـا مـن هـؤالء املمـثالت اللـوايت شـجعن          . بشأن املرأة والسالم واألمن   
البعثــة علــى تكثيــف اتــصاالهتا مــع القــادة الــسياسيني العــراقيني هبــدف دعــم مــشاركة املــرأة يف  

أكتــوبر، دعمــت البعثــة وفريــق األمــم / تــشرين األول٩ويف . سياسيةالعمليــات واملؤســسات الــ
 تقيمه احملافظة علـى اإلطـالق        حملي املتحدة القطري أيضا حمافظة ذي قار يف تنظيم أول احتفال         

الـسالم، مبـشاركة ممـثلني مـن احلكومـة واجملتمـع املـدين ووسـائط               املفتوح للمـرأة و   يوم  المبناسبة  
لى أن الفقر واألمية والبطالـة تظـل مـن أكـرب احلـواجز الـيت حتـول        وشدد املشاركون ع  . اإلعالم
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تعزيز تنفيذ خطة العمـل الوطنيـة يف        ضرورة  النهوض باملرأة، وقدموا توصيات عدة، منها        دون
  .اإلنسان جمال حقوق

  
  أنشطة املساعدة االنتخابية  -باء   

 لالنتخابـات، الـذي أّدى   جملس املفوضـني اجلديـد املنبثـق عـن املفوضـية العليـا املـستقلة               - ٣١
وهــو . ٢٠٠٤ســبتمرب، هــو الثالــث منــذ عــام  / أيلــول٢٨مجيــع أعــضائه الــيمني الدســتورية يف 

يتألف من أربعة مفوضني شيعة عرب، ومفوضني اثنني من الُسنة العرب، ومفوضني اثـنني مـن                
وسـبعة مـن املفوضـني هـم مـديرون سـابقون يف       . األكراد، ومفوض تركماين، ومفوضة واحدة    

وعـالوة علـى ذلـك، يعمـل أحـد املفوضـني قاضـيا وهـو أيـضا                  . املفوضية برتب عليا ومتوسـطة    
ــراق      ــابيني يف الع ــراقبني انتخ ــبكة م ــضو يف أكــرب ش ــسياسي    . ع ــسري ال ــود التي وإضــافة إىل جه

املــذكورة آنفــا، اضــطلعت البعثــة بــدور هــام يف إســداء املــشورة إىل الــسلطات العراقيــة بــشأن    
الختيــار هــذه الــيت اتــسمت باملــصداقية والــشفافية والــيت بــدأت يف        تــصميم وتنفيــذ عمليــة ا  

  .٢٠١١ عام
 خطوات يف سبيل تنظيم انتخابـات جمـالس         تويف أثناء الفترة املشمولة بالتقرير، اُتخذ       - ٣٢

فقــد أقــّر جملــس النــواب تعــديالت علــى قــانون االنتخابــات تتعلــق بعــدد  .  يف وقتــهااحملافظــات
رة انتخابيـة، وقاعـدة البيانـات الواجـب اسـتخدامها إلعـداد سـجل               املرشحني يف قائمة كل دائـ     

ــراد اجلــيش          ــصويت أف ــضاء، وشــروط ت ــة يف كــل ق ــد االنتخابي ــدد املقاع ــد ع ــاخبني وحتدي الن
ويف . والشرطة، وختصيص عدد أكرب من املقاعـد لألقليـات علـى مـستوى احملافظـات واألقـضية            

تمـد جملـس النـواب تعـديال الحقـا يتعلـق            سبتمرب، وبناء علـى طلـب مـن املفوضـية، اع          /أيلول ٣
ــاخبني   ــتحداث ســجل الن ــغ   . باس ــن    ٨,٧وتلقــت املفوضــية مبل ــة أوىل م ــني دوالر كدفع مالي

  .ميلون دوالر ١٦٠امليزانية املطلوبة إلجراء االنتخابات وقدرها 
كومـــة أن انتخابـــات جمـــالس احملافظـــات احلأكتـــوبر، أعلنـــت / تـــشرين األول٣٠ويف   - ٣٣

وجيري استكمال عملية تسجيل الناخبني، املقرر أن يبـدأ         . ٢٠١٣أبريل  /نيسان ٢٠ستعقد يف   
ــسمرب /يف كــانون األول ــة، و    ٢٠١٢دي ــاخبني األولي ــوائم الن ــداد ق ــشمل إع ــذي سي ــواد ، وال م

وجيــري أيــضا . ، وتعــيني مــوظفي تــسجيل النــاخبنيااالنتخابــات وإجراءاهتــأنظمــة تــسجيل، وال
واختبـار براجميـات    استحداث  اسية ملركز إدخال البيانات و    شراء املعدات لتحسني اهلياكل األس    
  . إدخال بيانات استمارات التسجيل

وواصل فريق األمم املتحدة االنتخايب املتكامل، الذي يتكون من البعثة وبرنامج األمـم           - ٣٤
املتحدة اإلمنـائي ومكتـب األمـم املتحـدة خلـدمات املـشاريع، تقـدمي املـشورة التقنيـة للمفوضـية                     

ربنامج اإلمنائي ومكتب خـدمات املـشاريع، عـن         الواضطلع  . ساعدهتا يف جمال بناء القدرات    وم
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طريق مشروع الدعم املؤسسي املمول من الـصندوق االسـتئماين للعـراق الـذي تـديره جمموعـة             
بنــاء قــدرات املفوضــية يف عــدة جمــاالت تــشمل إدارة مكاتبــها يف       باألمــم املتحــدة اإلمنائيــة،   

نظــام /مي التــدريب، ورســم اخلــرائط بواســطة النظــام العــاملي لتحديــد املواقــع   احملافظــات، وتقــد
  .املعلومات اجلغرافية بالنسبة ملواقع االقتراع وغريها من املواقع االنتخابية

  
  األنشطة والتطورات املتعلقة حبقوق اإلنسان  - جيم  

لعـشوائية واملـسفرة    خالل الفترة املشمولة بالتقرير، تواصل وقوع اهلجمات اإلرهابيـة ا           - ٣٥
عن عدد كبري من اإلصابات، وذلك يف مجيع أحناء العـراق باسـتثناء إقلـيم كردسـتان، ممـا أدى                    

زال أفــراد قــوات األمــن يقعــون ضــحايا لعمليــات    ومــا. إىل قتــل وجــرح العديــد مــن املــدنيني 
ياكـل  االغتيال أو االختطاف املوجهـة واملتكـررة، أو ُيقتلـون وُيجرحـون يف اهلجمـات علـى اهل                 

ــة  ــراد زالــت اهلجمــات تــستهدف   ومــا. األساســية األمني ــة   أف ــة والعرقي خمتلــف الطوائــف الديني
ــالتوترات الناشــئة عــن      واألقليــات، وال ســيما األقليــات الــيت تعــيش يف منــاطق البلــد املتــسمة ب

  .املنازعات الطويلة األمد بشأن األراضي أو غريها من املنازعات
 ١٠٠ سلـسلة مـن اهلجمـات اإلرهابيـة املنـسقة مـا يفـوق                يوليه، خلفت / متوز ٢٣ويف    - ٣٦

أغـسطس، أدت سلـسلة أخـرى مـن         / آب ١٦ويف  .  جـريح علـى األقـل      ٣٠٠قتيل عالوة على    
ــل    ــة إىل قتـ ــات اإلرهابيـ ــن    ٩٠اهلجمـ ــل عـ ــا ال يقـ ــرح مـ ــصا وجـ ــخص ٢٠٠ شخـ ويف . شـ

.  شخــصا٣٤٠ شخــصا وجرحــت ٧٧ تفجــريا ١٣ن ـــــة مـــت سلــسلــــســبتمرب، قتل/أيلــول ٩
سبتمرب، خلفت سلسلة أخرى من اهلجمات اإلرهابيـة املنـسقة يف مجيـع أرجـاء        / أيلول ٣٠يف  و

ــن       تــشرين ٢٧ويف .  شخــصا آخــرين ٩٠ شخــصا وجــرح  ٣٣العــراق مقتــل مــا ال يقــل ع
شخـصا علـى األقـل وجـرح         ٣٠أكتوبر، أدت سلسلة من التفجريات يف بغداد إىل قتـل           /األول

من اهلجمات املميتة األخرى ضـد املـدنيني وأفـراد          ووقعت املئات   .  شخص ١٠٠ لىما يزيد ع  
  .بالتقرير األمن خالل الفترة املشمولة

ويف هــذا . وكـان األطفـال أيــضا مـن بــني ضـحايا هــذه اهلجمـات اإلرهابيــة العـشوائية        - ٣٧
الصدد، حتققت فرقة العمل القطرية للرصد واإلبالغ عن االنتهاكات اجلـسيمة ضـد األطفـال،               

ــة األ  ــادة منظم ــة   بقي ــم املتحــدة للطفول ــسيف(م ــل   ) اليوني ــن قت ــة، م ــشويه  ٣٤والبعث ــال وت  طف
وقد أُبلـغ أيـضا عـن وقـوع         . أغسطس/يوليه وآب /طفال آخرين يف العراق، وذلك يف متوز       ٨٢

 ادعـاءات بتجنيـد اجلماعـات اإلرهابيـة         كان مثة هجمات مباشرة ضد املدارس واملرافق الطبية و      
 وزارة حقوق اإلنـسان لزيـادة اإلبـالغ عـن احلـوادث             وقد أرسيت أسس التعاون مع    . لألطفال

 يتعني علـى احلكومـة أن تنـشئ آليـة           يزال الومع ذلك،   . اليت تؤثر على األطفال والتحقق منها     
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رمسيــة للتــصدي للمــسائل املتعلقــة باألطفــال املتــضررين مــن الــرتاع املــسلح عمــال بقــرار جملــس 
  ). ٢٠٠٥ (١٦١٢األمن 
ررة بــالوقف االختيــاري لتنفيــذ عقوبــة اإلعــدام وفقــا لقــرارات   ورغــم النــداءات املتكــ  - ٣٨

يزال النظام القضائي يف العـراق يـصدر وينفـذ أحكامـا باإلعـدام               اجلمعية العامة ذات الصلة، ال    
 شخــصا ليــصل اجملمــوع إىل ٤٣، مت إعــدام لــسابقومنــذ تقريــري ا. يف قــضايا اجلــرائم اخلطــرية

 إعــــداما يف ١٨ و ٢٠١١ إعــــداما يف عــــام ٦٧ مقارنــــة بـــــ، ٢٠١٢ إعــــداما يف عــــام ١١٣
ــام ــدام     / آب٢٧ويف . ٢٠١٠ ع ــن إع ــدل ع ــت وزارة الع ــسطس، أعلن ــهم  ٢١أغ  شخــصا من
أغــسطس، أعلنــت عــن إعــدام مخــسة أشــخاص مــن بينــهم مــواطن / آب٢٩ويف . نــساء ثــالث

تـــشرين  ٤وأعلنـــت وزارة العـــدل عـــن إعـــدام ســـتة أشـــخاص يف  . ســـوري وآخـــر ســـعودي
وكـان  . أكتـوبر، مـن بينـهم مـواطن جزائـري         / تشرين األول  ٧شخصا يف    ١١أكتوبر و   /األول

ويف .  مـن قـانون مكافحـة اإلرهـاب        ٤ملادة  ن املدانني مبوجب ا   ــذ إعدامهم م  ـــن نف ــمعظم الذي 
ســبتمرب، أُبلــغ عــن اإلعــدام العلــين شــنقا ألحــد مغتــصيب األطفــال يف مدينــة الــزبري يف  / أيلــول٩

  .حمافظة البصرة، دون متكينه من سبل الطعن يف احلكم الصادر عليه
 يف جرائم الشرف وغريها مـن أشـكال العنـف اجلنـساين مـن األمـور الـشائعة            تزال   وال  - ٣٩

وهذه األشكال موثقة بشكل جيد وال سيما يف إقليم كردسـتان الـذي حتـرز حكومتـه             . العراق
. وجمتمعه املدين تقدما مطـردا يف جهـود التوعيـة هبـذه اجلـرائم ويف تقـدمي مرتكبيهـا إىل العدالـة                     

ــوز ف  و انتحــارأقتــل عمليــة  ١٢ يف إقلــيم كردســتان  تأغــسطس، ُســجل /يوليــه وآب/فــي مت
ــة ــه، و     ٦٦ ، ومعروف ــنفس أو الــشروع في ــار يف ال  مــن حــاالت  ١٩٢مــن حــاالت إضــرام الن

ــدين، و  تتعلــق باإلســاءة  شــكوى ٥١٨ مــن أعمــال العنــف اجلنــسي، وقُــدمت   ٢٨العنــف الب
وقـد تـشري هـذه الزيـادة يف عـدد احلـوادث املبلـغ        . وغري ذلك من أنـواع إسـاءة املعاملـة    اللفظية  

ساء املنطقــة يف قــدرهتن علــى اجلهــر بالــشكوى مــن عنــها يف إقلــيم كردســتان إىل ازديــاد ثقــة نــ
  . أشكال العنف تلك والتماس احلماية منها

والحظت البعثـة، خـالل زياراهتـا املنتظمـة ألمـاكن االحتجـاز يف مجيـع أحنـاء العـراق،                      - ٤٠
يف ذلك إقليم كردستان، مواصلة اإلبقاء على العديد من احملتجزين رهن االحتجـاز لفتـرات             مبا

البعثـة  ظلت  و. ل احملاكمة وعدم مراعاة العديد من املرافق للمعايري اإلنسانية األساسية         مطولة قب 
ــاءات بـــشأن التعـــرض للتعـــذيب   ــدل، يف  . تتلقـــى ادعـ ــايب، مسحـــت وزارة العـ ــور إجيـ ويف تطـ

يوليـــه، للبعثـــة بـــأن تـــصل، دون عوائـــق، إىل مجيـــع احملتجـــزين يف املرافـــق اخلاضـــعة /متــوز  ١٥
كما وعدت بـأن تنظـر يف التوصـيات الناجتـة عـن زيـارات          على انفراد،    وأن تقابلهم لسيطرهتا،  

وتـسعى البعثـة    . الرصد اليت تقوم هبا البعثة ملرافـق االحتجـاز الـيت تـديرها الـوزارة، وأن تنفـذها                 
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 العمـل   اتحاليا إىل إبرام اتفاقات مماثلـة للوصـول إىل مراكـز االحتجـاز اخلاضـعة لـسلطة وزار                 
  .الداخليةو ،لدفاعوا ،والشؤون االجتماعية

يف الواجبـة هلـم   العمال املهاجرون األجانب يتعرضون النتهاك حقوق العمـل  يزال   الو  - ٤١
ــراق  ــع أحنــاء الع ــة      . مجي ــد مــن هــؤالء العمــال بالقواعــد القانوني ــؤدي جهــل العدي ــا ي ــا م وغالب

 اجرينوضـعهم كمهـ  ألن إىل الوقوع يف خمالفة القـانون     أرباب العمل   وافتقارهم إىل الدعم من     
  . بالسجن طويلة املدة، مما يعرضهم أحيانا لالحتجاز ولعقوبات غري قانوين

ــة        /ويف آب  - ٤٢ ــانون احملكم ــى مــشروع ق ــواب التــصويت عل ــأ جملــس الن ــسطس، أرج أغ
واعترضت عدة أطراف على احلكم الوارد يف هـذا القـانون، الـذي يـنص علـى           . االحتادية العليا 

سـلطة نقـض أي   )  عضوا يف احملكمـة ١٧نهم أربعة من أصل وم(منح فقهاء الشريعة اإلسالمية    
وقــد أثــار مــشروع هــذا احلكــم قلقــا خاصــا يف أوســاط   . مــشروع قــانون يتنــاىف مــع الــشريعة 

إىل العفـو عـن   يهـدف  ي ذجل اعتماد قانون العفـو العـام الـ       وأُ. األقليات غري املسلمة يف العراق    
 بـسبب اخلـالف بـني       ٢٠٠٣ة منـذ عـام      رتكبـ املرائم  مبجموعة متنوعة مـن اجلـ     أشخاص مدانني   

ــق باألشــخاص املــدانني        ــانون، وال ســيما فيمــا يتعل ــشأن نطــاق هــذا الق ــسياسية ب األحــزاب ال
  .مبوجب قانون مكافحة اإلرهاب

قـوق  حلاألمم املتحـدة    سبتمرب، قامت البعثة ومفوضية     / أيلول ١٥ إىل   ٨ويف الفترة من      - ٤٣
ي بتنظيم حلقة عمل يف املغـرب ملفوضـي املفوضـية العليـا             اإلنسان وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائ    

وأتاحـت حلقـة    . أبريـل املاضـي   /حلقوق اإلنسان الذين عينهم جملس النـواب يف نيـسان         املستقلة  
العمل للمفوضني فرصة الـتعلم مـن جتـارب بـاقي املؤسـسات الوطنيـة حلقـوق اإلنـسان ووضـع                     

ونتيجـة حللقـة العمـل      . يف املـستقبل   العليـا    للمفوضـية مشروع نظام إدارة العمليات املـأذون هبـا         
  .وعلى رؤيتها وبيان مهمتهاالعليا هذه، اتفق املفوضون على اهليكل التنظيمي للمفوضية 

ســبتمرب، قــضت احملكمــة العليــا االحتاديــة لــصاحل قــضية رفعتــها ثــالث   / أيلــول١٩ويف   - ٤٤
. ع مفوضــات إىل مخــسجمموعــات نــسائية لزيــادة حــصة النــساء يف عــضوية املفوضــية مــن أربــ  

 علـى أنـه يـتعني أن        ٢٠٠٨حلقـوق اإلنـسان لعـام       املـستقلة   وينص قانون إنشاء املفوضـية العليـا        
أكتـوبر، عقـد ممثلـي اخلـاص اجتماعـا          / تـشرين األول   ٤ويف  . ُيشكَّل ثلث املفوضني من النـساء     

فوضـني  للـدعوة إىل اإلسـراع بتنفيـذ قـرار احملكمـة وتـشجيع جملـس امل                مع رئيس جملس النـواب    
  . على اختيار رئيس املفوضية ونائبه على النحو املنصوص عليه يف القانون

ربيل، أطلقـت منظمـة األمـم املتحـدة للتربيـة والعلـم والثقافـة               إيوليه، يف   / متوز ١٤ويف    - ٤٥
 بالتعـاون مـع ممثلـي منظمـات         ، وذلـك  احتاد املدافعني عن حقوق اإلنـسان      والبعثة،) اليونسكو(

 حكومـة    عـن  وأكادمييني ومسؤولني من وزارة حقوق اإلنسان وممثلني      إعالميني   و اجملتمع املدين 
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واهلدف الرئيسي لالحتاد هو رصد حقـوق اإلنـسان        . ممثلني عن جملس النواب   إقليم كردستان و  
  .وقد واصلت اليونسكو تقدمي الدعم له. العراقيف 
  

  )خميم أشرف سابقا(خميم العراق اجلديد     
شمولة بالتقرير، يسرت البعثـة إجـراء مفاوضـات مكثفـة إلكمـال نقـل               خالل الفترة امل    - ٤٦

وجـرت عمليـات النقـل يف       . سكان خميم العراق اجلديد إىل مرفق عبور مؤقت هو خمـيم احلريـة            
جممـوع  أكتـوبر، فـارتفع بـذلك       / تـشرين األول   ١١سـبتمرب و    / أيلـول  ١٦أغسطس و   / آب ٢٩

افة إىل ذلـــك، جـــرى نقـــل محولـــة وباإلضـــ.  شخـــصا٣ ١١٢عـــدد ســـكان خمـــيم احلريـــة إىل 
 مـن   ١٠٠زال يـتعني نقـل      ال يـ  و. شاحنة حمملة باملمتلكات خالل الفترة املشمولة بـالتقرير        ٩٤

   .كومةاحلسكان خميم العراق اجلديد قبل إغالق املرفق وتسليمه إىل 
 مـن ممثلـي     ٢٠كومة زيارة إىل خمـيم احلريـة لفائـدة          احلسبتمرب، نظمت   / أيلول ١١ويف    - ٤٧
ويف . ى أن الظـروف فيـه تفـوق املعـايري اإلنـسانية األساسـية             ــــ ة عل ـــي للربهن ــلك الدبلوماس الس
 تصنيف منظمـة جماهـدي       األمريكية سبتمرب، ألغت وزارة خارجية الواليات املتحدة     / أيلول ٢٨

  . خلق وأمسائها البديلة كتنظيم إرهايب أجنيب
مم املتحدة لـشؤون الالجـئني تـسجيل    وبالتوازي مع عملية النقل، أكملت مفوضية األ   - ٤٨

 / تـشرين األول   ١٨حـىت   و.  شخـصا  ١ ٠٤٦ أشخاص وأجرت مقابالت معمقـة مـع         ٢ ٧٠٤
 شخــصا علــى أهنــم مــن ذوي احتياجــات احلمايــة الدوليــة، بينمــا جيــري    ٦٣٧أكتــوبر، ُحــدد 

ــابالت      ــذين أجريــت معهــم مق ــسعى . اســتكمال النظــر يف حــاالت األشــخاص اآلخــرين ال وت
الـذين ثبـت أهنـم      ون الالجئني، يف الوقت ذاته، إىل إجياد حلول دائمـة لألشـخاص             مفوضية شؤ 

ذوي احتياجات احلماية الدولية، وذلك من خالل إعادة التـوطني وعـرب القنـوات القنـصلية                من  
.  اإلســالميةإيــرانمجهوريــة أو قنــوات اإلفــراج املــشروط، عــالوة علــى العــودة الطوعيــة إىل  /و

 قاطنـا،  ١٦ليا وبلجيكا والـدامنرك والـسويد واململكـة املتحـدة وهولنـدا          وحىت اآلن، قبلت إيطا   
لربيطانيا العظمـى وأيرلنـدا الـشمالية،       وقبلت فنلندا واململكة املتحدة     . يف إطار احللول القنصلية   
ــا ألســباب  ســاكنَرحــل   آخــرين، فيمــاســاكنا ١٥والنــرويج إعــادة تــوطني    واحــد إىل إيطالي

لكي تنظـر الواليـات املتحـدة يف قبـول دخوهلـا           حالة   ٧١ عرضت وعالوة على ذلك،  . إنسانية
  . اإلفراج املشروط من الواليات املتحدةالبلد يف إطار عملية

أكتوبر، نظمت مفوضية شؤون الالجئني يف جنيف املؤمتر الثـاين          / تشرين األول  ٢ويف    - ٤٩
املـؤمتر  ملـشاركون يف  أهـاب ا و. املعين بإعادة التوطني مبـشاركة حكومـة العـراق وممثلـي اخلـاص          

ا إىل و احلمايــة الدوليــة، كمــا دعــبــأهنم حيتــاجون إىلالــدول األعــضاء قبــول الــسكان املعتــرف ب
  . إجيابية حمدودةمل يسفر املؤمتر سوى عن ردودومع ذلك، . إجياد حلول بديلة
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  املساعدة اإلمنائية واإلنسانية  -دال   
للنـــزاع  ةإلنــسانيااآلثــار امتــداد  ل كــبريخــالل الفتــرة املــشمولة بــالتقرير، ازداد بــشك   - ٥٠

يوليــه، طلــب رئــيس الــوزراء / متــوز٢١ويف .  إىل العــراقالــدائر يف اجلمهوريــة العربيــة الــسورية
وحـىت  .  اجلمهوريـة العربيـة الـسورية   ن يغـادرون ـــ ني الذيـدة العراقيـــدة ملساعــم األمم املتح ــدع
منـهم حنـو    ،  ني عـراقي  ٥٠ ٤٠٩ لعربية الـسورية  اجلمهورية ا أكتوبر، عاد من    / تشرين األول  ٣٠
بـدفع حـوايل   وتـساعد حكومـة العـراق حاليـاً العـراقيني      .  نقلتهم حكومة العـراق جـواً      ٦ ٠٠٠
حتــصل علــى املــساعدة النقديــة  ملوأفيــد أنــه حــىت اآلن .  دوالر نقــداً لألســرة الواحــدة٤ ٠٠٠

  .  أسرة مسجلة٤ ٠٨٧ أسرة عائدة من أصل ٨٦١سوى 
ويف . كومـة حـدودها أيـضاً لطـاليب اللجـوء الـسوريني           احليوليـه، فتحـت     / متوز ٢٣ويف    - ٥١
 ســورياً جلــأوا ٣٦ ٧٧٦ ســورياً إىل العــراق، منــهم ٤٥ ٢٦٩أكتــوبر، جلــأ / تـشرين األول ٣٠

وبينما بقي معربا الوليد وربيعة احلدوديان مفتوحني دون قيـود، مت إغـالق          . إىل إقليم كردستان  
وعنـد إعـادة فتحـه، جـرى حتديـد          . سـبتمرب / أيلـول  ١٨غسطس حىت   أ/ آب ١٣معرب القائم من    

 شــخص، ومنــع الرجــال غــري املتــزوجني ١٠٠العــدد اليــومي مــن طــاليب اللجــوء الــسوريني إىل 
 دوميــز يف حمافظــة دهــوك اخيَمــوُم. مــن العبــورســنة  ٥٠  و١٥الــذين تتــراوح أعمــارهم بــني 

وللتعامـل مـع األعـداد      . آخـذان يف التوسـع     و يواء الالجـئني  جاهزان إل والقائم يف حمافظة األنبار     
ك يف حمافظـة نينـوى، ومـن املقـرر     َساملتزايدة لالجئني، جيرى إنشاء خمـيم جديـد يف منطقـة الكَـ       

تــزال بعثــة األمــم املتحــدة لتقــدمي    وال. بيــدي مبحافظــة األنبــار إنــشاء خمــيم آخــر يف منطقــة العُ 
 الالجـئني تراقبـان احلالـة علـى احلـدود،           املساعدة إىل العـراق ومفوضـية األمـم املتحـدة لـشؤون           

زال الفريـق القطـري للعمـل اإلنـساين، بقيـادة            الو. سيما يف منطقة معـرب القـائم احلـدودي         وال
يعمـل علـى حتـديث    جـاكلني بـادكوك،    بالـدعم اإلمنـائي واإلنـساين،       ة ممثلـي اخلـاص املعنيـ      ةنائب

  .يتماشى مع خطة االستجابة اإلقليمية خطط الطوارئ مبا
وتتوىل مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني، بالتعـاون الوثيـق مـع الفريـق القطـري                  - ٥٢

 وال ســــيما وزارة اهلجــــرة واملهجَّــــرين وخاليــــا الطــــوارئ يف ،كومــــةاحلللعمــــل اإلنــــساين و
وهــذا يــشمل . احملافظــات، قيــادة االســتجابة اإلنــسانية لتــدفق الالجــئني الــسوريني إىل العــراق   

 وتوفري خيام عائلية للطوارئ خفيفة الوزن وجمهـزة لفـصل الـشتاء، وتـسجيل               إنشاء املخيمات، 
املـواد غـري الغذائيـة،      العديـد مـن     إصـدار الوثـائق الـصحيحة، وشـراء وتوزيـع           ضمان  الالجئني و 

وعــالوة علــى ذلــك، وبــالنظر إىل الظــروف  . وتنــسيق تقــدمي اخلــدمات األخــرى يف املخيمــات 
 املفوضـية بتجهيـز خميمـات الالجـئني لفـصل الـشتاء عـن طريـق                 املناخية القاسـية املتوقعـة، تقـوم      

توزيع املالبس الشتوية والكريوسني، وكذلك اسـتبدال اخليـام املدرسـية بغـرف دراسـة جـاهزة                 
  .حتتوي على نظام تدفئة
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كومــة والـشركاء يف جمــال  احلوواصـلت منظمـة الــصحة العامليـة العمــل عـن كثــب مـع        - ٥٣
وأجـرت منظمـة الـصحة العامليـة        .  الـصحية لالجـئني الـسوريني      الصحة من أجـل تقـدمي الرعايـة       

 لـوازم   جمموعـة ١٠ ٠٠٠تقييماً سريعا للحالة الصحية والتغذويـة لالجـئني الـسوريني وقـدمت      
ــة وكــذلك    ــن   ٦ ٠٠٠صــحية عالجي ــة م ــة أشــهر   جمموع ــدة ثالث ــوازم الكــولريا مل وقامــت . ل

يمــي دوميــز والقــائم، وتــدريب  اليونيــسيف بتحــصني مجيــع األطفــال دون ســن اخلامــسة يف خم 
 من مقدمي اخلدمات الصحية يف جمال تقـدمي الرعايـة مـا قبـل الـوالدة وبعـدها، فـضالً                 ١ ٥٧٦

خـدمات امليـاه    تقـدمي   اليونيـسيف   واصـلت   وباإلضـافة إىل ذلـك،      . عن تقدمي املـساعدة الغذائيـة     
ت بـدعم    الجـئ سـوري يف املخـيمني، وقامـ         ٤ ٠٠٠والصرف الصحي والنظافة إىل أكثر مـن        

  .محالت تشجيع النظافة
 - األمــاكن املالئمــة لألطفــال الــيت تــدعمها اليونيــسيف تقــدم الــدعم النفــسي ظلــت و  - ٥٤

. االجتماعي واألنشطة الترفيهية ملئات األطفال السوريني الالجئني يف حمـافظيت األنبـار ودهـوك             
 غرفـة   ١٧لالجـئني   وباإلضافة إىل ذلك، أنشأت اليونيسيف ومفوضية األمـم املتحـدة لـشؤون ا            

دراسة مؤقتة جاهزة يف خميمي دوميز والقائم لضمان حصول مجيع أطفال الالجـئني الـسوريني               
  . وكذلك ُوزِّعت اللوازم واملعدات املدرسية يف بداية العام الدراسي. على التعليم

بــة ســبتمرب، بــدأ برنــامج األغذيــة العــاملي توزيــع املــواد الغذائيــة علــى قرا / أيلــول٦ويف   - ٥٥
ويتوقـع أن   . املـضيفة يف إقلـيم كردسـتان      احملليـة    الجئ يف خميم دوميز ويف اجملتمعات        ١٠ ٠٠٠

وواصـلت املنظمـة الدوليـة للـهجرة        . نـوفمرب /يبدأ توزيع الغذاء يف خميم القـائم يف تـشرين الثـاين           
ـــتقدي ضــافة إىل ، باإلالــسورينيالالجــئني إىل ني العائــدين وــــى العراقيـم املــواد غــري الغذائيــة إلــ ـ

  .إجرائها للتقييمات
 املـساعدة اإلنـسانية واحلمايـة      ميمفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني تقـد      وواصلت    - ٥٦

، عـاد  ٢٠١٢عـام  وخالل األشهر الثمانية األوىل من   . للعراقيني من املشردين داخلياً والعائدين    
  .طنهم األصلية عراقياً الجئاً إىل موا٥٢ ٧٨٠  من املشردين داخلياً و١٧٣ ١٢٠
 مــن وكــاالت األمــم املتحــدة املقيمــة  ١٥وانتقــل حــىت هــذا التــاريخ ســبعة مــن أصــل    - ٥٧

وواصــل فريــق األمــم  . وصــناديقها وبراجمهــا إىل العــراق ومخــسة أخــرى منــها بــصدد االنتقــال  
كومـة لتغطيـة الـنقص يف التمويـل         احلاملتحدة القطري حشد األمـوال مـن اجلهـات املاحنـة ومـن              

تـشرين   ١ويف  . ت األولوية اخلمسة إلطار عمل األمـم املتحـدة للمـساعدة اإلمنائيـة            ضمن جماال 
أكتوبر، بلغ جمموع االلتزامات املتعهد هبا لصندوق إطار عمل املساعدة اإلمنائية للعـراق             /األول
  . مليون دوالر تقريبا١٦ً
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 أوليـة مبـشاريع     قائمـة مـايو بتقـدمي     /وبعد أن قـام فريـق األمـم املتحـدة القطـري يف أيـار                - ٥٨
كومة، وبعد عملية تشاورية الستعراض املـشاريع وحتديـد         احل إىل   ٢٠١٢التمويل املشترك لعام    

 قائمـة خمتـصرة     ،سـبتمرب / أيلـول  ٢يف  مـن جديـد،     فريـق األمـم املتحـدة القطـري         قـدم   أولوياهتا،  
 مليــون دوالر ٣٠ مــشروعاً اســتراتيجياً لكــي متــول بــشكل مــشترك مــن مبلــغ   ٢٨مؤلفــة مــن 

يف و.  اعتمــاد لتقاســم تكــاليف التــدخالت اإلمنائيــة مــع الــشركاء الــدوليني  خــصص يف إطــارملا
كومـة، اشـترك   احلسبتمرب، بني فريق األمم املتحدة القطري و      / أيلول ٣يف  ُعقد  اجتماع مشترك   

ومنــسق املقــيم، األمــم املتحــدة يف رئاســته رئــيس اللجنــة االستــشارية لــرئيس الــوزراء ومنــسق  
اخلاصــة باملــشاريع وثــائق العلــى املــضي قــدماً يف إعــداد  نية، اتفــق املــشاركون الــشؤون اإلنــسا

  . املقدَّمة٢٨ الـ
أغـــسطس، قـــدم فريـــق األمـــم املتحـــدة القطـــري قائمـــة موحـــدة مـــن         / آب٢ويف   - ٥٩
 مليــون دوالر إىل حكومــة إقلــيم كردســتان مــن أجــل   ٣٨,٤ميزانيتــها جممــوع مــشروعاً  ٣٠

ة إقلــيم كردســتان حاليــاً باختيــار بــرامج أو مــشاريع حمــددة   وتقــوم حكومــ. التمويــل املــشترك
  .٢٠١٢ستمول بشكل مشترك يف عام 

وخالل الفتـرة املـشمولة بـالتقرير، دعمـت اليونيـسيف وضـع خطـط رئيـسية متكاملـة                     - ٦٠
 خطــة رئيــسية للميــاه إضــافة إىلربيــل، إللنفايــات الــصلبة يف حمافظــات ذي قــار والــسليمانية و 

وباإلضافة إىل ذلك، مت إصالح منشأة سرجنار ملعاجلة امليـاه          . افظة ميسان والصرف الصحي حمل  
 شـخص مـن سـكان املنطقـة بامليـاه الـصاحلة             ٤٤٥ ٠٠٠ السليمانية وهي تـزود اآلن        حمافظة يف

 املـثىن، وأنـشأت      حمافظـة  وقامت اليونيسيف أيـضاً بتركيـب وحـدات ملعاجلـة امليـاه يف            . للشرب
ــاه يف   ــداد باملي ــدريب   افظــة حمشــبكتني لإلم ــسان، ودعمــت ت ــة   ٣١٥ مي ــوظفي احلكوم ــن م  م

وعالوة علـى ذلـك،     . غري احلكومية يف جمال املياه والصرف الصحي والنظافة       احمللية  واملنظمات  
حتويـل املـستنقعات إىل مـساحات خـضراء يف حمـافظيت ميـسان وذي قـار،                  بـشأن أُِجنز مـشروع    

  .من السكان ٣٠ ٠٠٠وهو يوفر اآلن بيئة معيشية أكثر نظافة لـ 
البطالــة يف بعــض املنــاطق األكثــر تعرضــاً  اســتهداف برنــامج األغذيــة العــاملي واصــل و  - ٦١

، الـذي يـوفر فـرص العمـل         “النقد مقابـل العمـل    ”للعنف وانعدام األمن عن طريق أحد برامج        
ــة احلــصول علــى الغــذاء   ــالتقرير أجنــز مــا جمموعــه    . لتحــسني إمكاني وخــالل الفتــرة املــشمولة ب

 ماليـــني دوالر علـــى ٣، ُوزِّع مـــن خالهلـــا النقـــد مقابـــل العمـــلعاً مـــن مـــشاريع مـــشرو ٧١
وباإلضـافة إىل  .  شخص من الفئات الضعيفة نصفهم من املشردين داخلياً والعائـدين          ٤٦ ٠٠٠

ــان         ــة إىل إصــالح شــبكات األم ــاملي دعمــه للجهــود الرامي ــة الع ــامج األغذي ــك، واصــل برن ذل
 قــدرات مــوظفي وزارة العمــل والــشؤون االجتماعيــة يف  االجتمــاعي للفئــات الــضعيفة وتنميــة
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جمــاالت اســتهداف الفقــر، وتــصميم وتوجيــه شــبكات األمــان االجتمــاعي، ونظــم الرصــد          
  .نظام إلدارة املعلوماتاستحداث والتقييم، و

التعليم العايل يف بنـاء قـدرات       وة  ـــ الصح يــتة وزار ــة العاملي ــة الصح ــدت منظم ــوساع  - ٦٢
ــادة اجملتمــع   مــن ٤٧٠ ــة الرئيــسية  احمللــي األخــصائيني الــصحيني وق ــدعائم يف اجملــاالت التقني لل

والقيادة، والتقنيات الـصحية واألدويـة، واملـوارد        احلوكمة  :  مجيعها وهي  لنظام الصحي لالست  
البــشرية مــن أجــل الــصحة، ومتويــل الرعايــة الــصحية، ونظــم املعلومــات الــصحية، وتقــدمي           

 نظــام قــوي ملكافحــة إدامــةالعــراق علــى وضــع وة القــدرات هــذه وســاعدت زيــاد. اخلــدمات
األمــراض غــري املعديــة ومراقبتــها، وعلــى حتــسني فــرص وصــول الــشعب العراقــي إىل اخلــدمات 

  .الصحية ومعاجلة الفوارق يف هذا الصدد
 نـساء،   ٦ طالبـاً، منـهم      ٢١يوليه، نظمت اليونسكو حلقة عمل ضمت       / متوز ١٩ويف    - ٦٣
ن القطاع اخلاص، وذلك ملناقشة التعاون بني القطاع اخلاص ومعاهـد التعلـيم          مشاركاً م  ٢٤ و

ــيم كردســتان    ــتقين واملهــين يف إقل ــدريب يف اجملــالني ال ــول١١ويف . والت ســبتمرب، احتفلــت  / أيل
كومة واملنظمات الوطنيـة غـري احلكوميـة، بـاليوم الـوطين حملـو              احلمع  يف إطار شراكة    اليونسكو  

وتزامن هذا احلدث مـع بـدء       . شخص ٢ ٥٠٠فعاليات جمتمعية حضرها    األمية، وذلك بتنظيم    
احلملة الوطنية حملو األميـة الـيت تـدعمها اليونـسكو عـن طريـق بنـاء قـدرات أصـحاب املـصلحة                       
ــشباب        ــيم وال ــة وكــذلك وزارات التعل ــة غــري احلكومي ــا يف ذلــك املنظمــات الوطني ــيني، مب املعن

تطوير مناهج جديدة حملـو األميـة وتـدريب مدرسـي     والرياضة والعمل والشؤون االجتماعية، وب   
وخالل الفترة املشمولة بالتقرير، قدم صندوق األمم املتحدة للسكان الـدعم الـتقين            . حمو األمية 

واملايل لوزارة الشباب والرياضة وللجنة مشتركة بني الوزارات، مـن أجـل وضـع االسـتراتيجية                
  .٢٠١٧-٢٠١٣الوطنية للشباب للفترة 

 مـع وزارة البنـاء       للمـستوطنات   األمـم املتحـدة    اسـتهل برنـامج   سبتمرب،  / أيلول ١١ويف    - ٦٤
تقــدم يف إطارهــا واإلســكان يف إقلــيم كردســتان اســتراتيجية إقلــيم كردســتان لإلســكان، الــيت   

جموعة مـن احللـول املبتكـرة لتلبيـة االحتياجـات الـسكنية للمعـوزين، مبـا يف ذلـك                   مقترحات مب 
، وحتسني فرص احلصول على األراضي ومتويـل اإلسـكان          “ للشراء االستئجار متهيداً ”مساكن  

  .بأسعار معقولة
  

  املسائل األمنية والتشغيلية  -رابعا   
يوليـــه /، بالغـــة ذروهتـــا يف متـــوزالـــسابقتواصـــلت حـــوادث اإلرهـــاب منـــذ تقريـــري    - ٦٥

هديـدات  والت. ملاضيتنيشهرين يف العراق خالل السنتني ا     أدمى   فجعلت منهما سبتمرب،  /وأيلول
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يوليه أعقبتها بسرعة هجمات كبرية علـى نطـاق         /اليت أصدرهتا دولة العراق اإلسالمية منذ متوز      
ــع مناســبات   ــه يف أرب ــد بأكمل ــة األخــرية وكــذلك تقلــص    . البل وُتظهــر طبيعــة احلــوادث األمني

 اجلماعـات اإلرهابيـة علـى تنفيـذ         ةالفترات الزمنية الفاصلة بـني احلـوادث الكـبرية، ازديـاد قـدر            
ويعتقــد أيــضاً أن األعمــال اإلجراميــة، مثــل عمليــات . هجمــات معقــدة ومنــسقة بــشكل جيــد

السلب واخلطف واالبتزاز، تنشأ جزئياً عن محالت مجـع األمـوال للجماعـات اإلرهابيـة ومتثـل                 
  .شواغل أمنية إضافية

تخفيـف  ويتطلب الوضع احلايل للبيئة األمنيـة العراقيـة أن تـضع األمـم املتحـدة تـدابري ال                   - ٦٦
ــذ الــربامج وســالمة وأمــن املــوظفني       ــوازن مناســب ومقبــول بــني تنفي املالئمــة، حمافظــة علــى ت

ويف أعقـاب اسـتعراض احلالـة األمنيـة والزيـارة اللـذين قامـت هبمـا          . والعمليات يف منطقة البعثة   
بعثة تقييم أمين مشتركة بني الوكاالت، جيري تنفيذ عـدة مبـادرات للحـد مـن الوجـود األمـين                    

  .اص بالبعثةاخل
  

  الحظاتامل  - خامسا 
 تقـدم   مما حيول دون إحـراز    السياسيني يف العراق،    قادة  العالقات متوترة بني ال     ال تزال   - ٦٧

 الـيت حققهـا   مللحوظـة لحفـاظ علـى اإلجنـازات ا   ول. بشأن القضايا احلامسة بالنسبة ملستقبل البلـد   
إىل توافـق يف      قادتـه   يتوصـل  ري أن  حتوله إىل دولـة دميقراطيـة، مـن الـضرو          عندما أكمل العراق  

اء لـدخول يف حـوار هـادف وبنّـ    ا مـرة أخـرى      أهيُب هبم لذلك   كيفية املضي قدما؛  اآلراء بشأن   
أن  مواطين العـراق الـذين انتخبـوهم         جتاهالسياسيني  فمن واجب قادة العراق     . لتسوية خالفاهتم 

الــيت ال يــزال يــتعني اهلامــة قــوانني ال بــروح مــن الــشراكة والوحـدة الوطنيــة ويــسنوا معــا يعملـوا  
  العـراق  شـعب أن تـساعد  جملس األمن،  اليت أناطها هباواليةللوفقا  والبعثة مستعدة،   . إصدارها
يــسوده الــسالم والدميقراطيــة ، والتركيــز علــى بنــاء بلــد ا يف التغلــب علــى خالفاهتمــتــهوحكوم

 .واالزدهار

زيادة التوتر بني حكومـة      على   تدلعالمات  إزاء ما ظهر مؤخرا من      القلق  ويساورين     - ٦٨
، الـيت طـال أمـدها     تعرقل التقدم بـشأن القـضايا       األمور  هذه  ف. العراق وحكومة إقليم كردستان   

. سـتقرار العـراق  ا واليت ال بد من تسويتها من أجلمبا يف ذلك احلدود الداخلية املتنازع عليها،        
االتفـاق الـذي    ب هـذا الـصدد      رحـب يف  أاء و وإنين أحث كال اجلانبني على العمل معا بشكل بنّـ         

مت التوصل إليه بني حكومة العراق وحكومـة إقلـيم كردسـتان السـتئناف صـادرات الـنفط مـن                    
جملــس   الطريــق العتمــادســيمهدوحيــدوين األمــل يف أن حــل هــذا اخلــالف   . إقلــيم كردســتان

البعثــة و. اتالقــانون الــذي متــس احلاجــة إليــه واملتعلــق باهليــدروكربون واقتــسام العائــد النــواب 
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 ة حلفـز  يويـ ه املـسألة احل   يف هـذ  إىل اجلهـات املعنيـة      حمايـد   للتيسري وتقدمي الـدعم بـشكل       مستعدة  
  .االستثمار والنمو االقتصادي يف العراق

الـذي   باالتفـاق أرحـب   فـإنين   ،  صـعبة  عمليـة التفـاوض يف جملـس النـواب           ولئن كانـت    - ٦٩
وأود أن أغتــنم هــذه . تقلة لالنتخابــاتيئــة العليــا املــسلله  اجلديــدفوضــنياملاختيــار جملــس ســاد 

املهمــة الــيت قــدمها  لإلســهاماتالفرصــة ألعــرب عــن امتنــاين جمللــس املفوضــني املنتهيــة واليتــه   
ويؤسـفين مـع ذلـك أن       . ظروف صـعبة  ظل  ، يف   ٢٠٠٧عملية الدميقراطية يف العراق منذ عام       لل

الــسلطات العراقيــة  بأهيــبواحــدة، ود ال توجــد ســوى امــرأة املفوضــني التــسعة اجلــدبــني مــن 
مـــستويات املؤســـسات يف مجيـــع كـــاف املـــرأة بـــشكل مـــشاركة  مواصـــلة جهودهـــا لـــضمان

القطـري العمـل بـشكل      األمـم املتحـدة     البعثـة وفريـق     وسيواصل كل مـن     . السياسية والعمليات
ــد يف    جمــالس احملافظــات ولالنتخابــات   النتخابــات حتــضرياتهوثيــق مــع جملــس املفوضــني اجلدي

  .املقبلةالربملانية 
الـيت  افظـة   احمل أيضا عالمات التقـدم يف تنظـيم انتخابـات جملـس             من بواعث التشجيع   و  - ٧٠

خطوة هامة إىل األمام مـن شـأهنا أن         سيكون  هذه االنتخابات   فإجراء  . يف كركوك تأخر أواهنا   
كانـت قـد     آخر انتخابـات     ، ذلك أن  متكن السكان من ممارسة حقهم يف اختيار ممثليهم احملليني        

فإنين أحث مجيع األطراف املعنية علـى مواصـلة         بالتايل،  و. ٢٠٠٥ يناير/يف كانون الثاين  رت  ج
  . االنتخابات يف كركوك دون مزيد من التأخرييتيح إجراءالعمل معا للتوصل إىل اتفاق 

ــة لتطبيــع عالقاهت اآلن  وأمــام العــراق والكويــت   - ٧١ لعــراق كــي يفــي اولمــا، فرصــة تارخيي
 كـال الطـرفني  وإنـين أحـث   .  مبوجب الفصل السابع مـن ميثـاق األمـم املتحـدة           مةالقائالتزاماته  ب

 حـىت اآلن،    اهالتزام ثابـت للبنـاء علـى التقـدم الـذي أحـرز            بسن نية و  حبا،  على مواصلة جهودمه  
بعثــة يف كمـا ستواصـل ال  أنــا شخـصيا،  وسأواصـل  . توصـال إليهـا  تنفيـذ مجيـع االتفاقـات الــيت    و

 مع كـال اجلـانبني لـدعم    العملجملس األمن لتيسري احلوار اإلقليمي، هبا  الوالية اليت أناطها    إطار  
  . واحملافظة على نسقهالتقدم الالزم

جـراء  مـن   متزايـدة اخلطـورة     يواجـه تـداعيات      ، لكونـه مـن جـريان سـوريا،         العراق إن   - ٧٢
 د حـدو أن ُتبقـي وإنين أحـث حكومـة العـراق علـى     . مصدر قلق بالغ   هناك، تظل    الدائرزاع  ـالن

لتقــدمي واجبــات الــضيافة واحلمايــة أن تظــل مــستعدة مفتوحــة أمــام الالجــئني الــسوريني والبلــد 
 حكومـة العـراق،   نـداء ردا علـى  و.  يف العراقالسالمة ينشدونلضحايا العنف يف سوريا الذين   

ــة واملنظمـــات ذات الـــصلة،   سفـــإن األمـــم املتحـــدة   ــا بالتنـــسيق مـــع احلكومـ تواصـــل جهودهـ
يف هذا الصدد، أحث الدول األعضاء علـى بـذل          و. ات الالجئني السوريني  لالستجابة الحتياج 

  .قصارى جهدها لضمان التمويل الكامل لالستجابة ألزمة الالجئني السوريني
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 ويف إجنــاز  فريــق األمــم املتحــدة القطــري يف العــراق وجــودالتوســع يفب أرحــب وإنــين  - ٧٣
ــ. برناجمــه ــة الالرغم مــن فب ــة األبيئ ــمني وكــاالت األمــم املتحــدة وصــناديقها  حــت مــا برصعبة ال

 البلــد وحتــسني مــستوى إعمــار إعــادةدعم بــالتــزام األمــم املتحــدة تقــيم الــدليل علــى وبراجمهــا 
  .معيشة مواطنيه

وأود أن أكـرر  .  عقوبـة اإلعـدام  يف تنفيـذ العـراق  ويظل من بواعث انشغايل اسـتمرار        - ٧٤
تنفيـذ مجيـع أحكـام اإلعـدام،     اختيـاري ل   وقفأن تنظر بشكل إجيايب يفدعويت حكومة العراق    

ــة  عمـــال ب ــة العامـ ــرارات اجلمعيـ التـــصديق علـــى يف ، و٦٥/٢٠٥ و ٦٣/١٦٨  و٦٢/١٤٩قـ
الربوتوكول االختياري الثاين للعهـد الـدويل اخلـاص بـاحلقوق املدنيـة والـسياسية، هبـدف إلغـاء                   

  .عقوبة اإلعدام
 خمــيم نقــل معظــم ســكان يفدة أشــكر حكومــة العــراق علــى تعاوهنــا مــع األمــم املتحــو  - ٧٥

 مـن   ال وأحـث كـ    .املؤقـت كان العبور   مخميم احلرية،    سابقا يف كنف السالم إىل    اجلديد   العراق
خمـيم العـراق اجلديـد وتـسليمه        إغـالق   مـن أجـل     اء  البّنالتعاون  على مواصلة   لسكان  احلكومة وا 

 ،قـوانني العـراق   االلتـزام الكامـل ب    خيمني   كال امل  وأهيب بسكان . سريع وسلمي ومنظم  بشكل  
كومة العراق مواصـلة الوفـاء بالتزاماهتـا اإلنـسانية الدوليـة وممارسـة ضـبط الـنفس                  كما أهيب حب  

ــنتيجــة ال  التوصــل إىللــضمان الــالزم ــاا ننــشده الــيتسلميةال ــدول  .  مجيع ــدائي إىل ال وأكــرر ن
تـاجني  سكان املخـيم احمل   فرص إعادة التوطني لـ    وفري  تلعمل يف أقرب وقت ممكن على       األعضاء ل 

إىل خمــيم العــراق اجلديــد يم نقــل مــن خمــاألمــر أصــبح ملحــا ذلــك أن الهــذا ف .ةمحايــة دوليــإىل 
التـزام قـوي مـن الـدول         مـا مل يتـوفر       ال ميكن حتقيق أي حل مستدام     ، و  تقريبا قد اكتمل احلرية  

 الـدول األعـضاء علـى        أيـضا  أحـث إنـين   و. نيلسابقاديد  العراق اجل  خميم   سكانقبول  باألعضاء  
 من خالل تـوفري املـساعدة       ومفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني    بعثة  الاصلة دعم جهود    مو

  . أنشطة األمم املتحدةإلجنازاملالية الالزمة 
 البعثة وفريق األمم املتحدة القطـري       ويف ضوء استمرار األثر السليب الذي يطال قدرة          - ٧٦

ــشطةاألعلــى االضــطالع ب   أن تتخــذ مناشــديت حلكومــة العــراق  ، أود أن أكــرر املنوطــة هبمــا ن
  .تأخريالاخلطوات الالزمة إلنفاذ اتفاق مركز البعثة دون مزيد من 

أود أن أشكر ممثلـي اخلـاص، مـارتن كـوبلر، وكـذلك مجيـع مـوظفي األمـم                   ختاما،   و  - ٧٧
دعـم شـعب   ل ـــ ن أجـــ زامهم الراسـخ م ـلتى عملهم الشاق وا ـراق عل ــي الع ــدة العاملني ف  ــاملتح

  .تهوحكوملعراق ا
  


