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

  مقدمة  -أوال   
الـذي  ) ٢٠٠٨ (١٨٣٠ مـن قـراره      ٦طلب جملس األمن إىل األمـني العـام، يف الفقـرة              - ١

، أن يقــدم إىل اجمللــس كــل ثالثــة أشــهر تقريــرا عــن الوفــاء   ٢٠٠٨أغــسطس / آب٧اُتخــذ يف 
وهـذا هـو أول تقريـر يقـدم عمـال           . تحدة لتقـدمي املـساعدة إىل العـراق       مبسؤوليات بعثة األمم امل   

  .بذلك القرار
صــدور يعــرض التقريــر آخــر مــا اســتجد مــن أنــشطة األمــم املتحــدة يف العــراق منــذ   و  - ٢

، مــع التركيــز علــى اخلطــوات ٢٠٠٨يوليــه / متــوز٢٨ املــؤرخ ،)S/2008/495(الــسابق التقريــر 
 مـوجزا للتطـورات الـسياسية        التقريـر  ويتـضمن ). ٢٠٠٨ (١٨٣٠األولية املتخذة لتنفيذ القرار     

 األحـداث اإلقليميـة والدوليـة       فـضال عـن   الرئيسية اليت طرأت يف الفترة املشمولة باالسـتعراض،         
آخـر مـا اسـتجد      كما يقدم التقرير استكماال ألنـشطة ممثلـي اخلـاص للعـراق و            . املتصلة بالعراق 

    .نبشأن املسائل املتصلة بالعمليات واألم
  لتطورات السياسية واألمنية الرئيسية يف العراقاموجز   -ثانيا   

،  احلـــوادث األمنيـــة  عـــدد خـــالل الفتـــرة املـــشمولة بـــالتقرير االخنفـــاض يف    اســـتمر  - ٣
الـيت انتـشرت يف     الواليـات املتحـدة     وانـسحبت قـوات     . حالـة االسـتقرار النـسيب     استمرت   كما

األمـن العراقيـة تعـزز       ويبـدو أن قـوات    . بيئة األمنية إطار الطفرة العسكرية دون أثر كبري على ال       
 أبنــاء العــراق،  جتمــعمــن قــدراهتا، حيــث تولــت حكومــة العــراق مــؤخرا الــسيطرة علــى قــوات

ــار ســارية  ميليــشيا تــزال تعليمــات مقتــدى الــصدر إىل   وال . جــيش املهــدي بوقــف إطــالق الن
املــسؤوليات األمنيــة إىل يــا رمسعــراق الوفــضال عــن ذلــك، نقلــت القــوة املتعــددة اجلنــسيات يف  

ــول     ــار يف أيلـ ــة األنبـ ــي يف حمافظـ ــيش العراقـ ــل يف   /اجلـ ــة بابـ ــبتمرب، ويف حمافظـ ــشرين ٢٣سـ  تـ
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 أكتــوبر، ليــصل عــدد احملافظــات   / تــشرين األول٢٧واســط يف الأكتــوبر، ويف حمافظــة  /األول
  .حمافظة ١٣ األمن العراقي اخلاضعة لسيطرة

ــة املـــسلحة ال   - ٤ ــإال أن مجاعـــات املعارضـ ــزال لـ ــات،   تـ ــدرة علـــى شـــن اهلجمـ ديها القـ
وال تــزال البيئــة . قيــة والشخــصيات البــارزة اســيما، مواصــلة اســتهداف قــوات األمــن العر  وال

 تـصاعد  اسـتمر و). ديـاىل (ويف خـانقني  ) نينـوى (األمنية تشكل حتديا بوجـه خـاص يف املوصـل           
اء املزيـد مـن التعزيـزات       وترية اهلجمات يف املوصل يف األسابيع األخـرية، وأرسـل رئـيس الـوزر             

 ضـد عناصـر     “عملية بـشائر اخلـري    ”  يف  حكومة العراق  شرعتيوليه،  / متوز ٢٩ويف  . إىل هناك 
ــاىل   ــة دي ــرد يف حمافظ ــة . التم ــت العملي ــة      وحتول ــن العراقي ــوات األم ــني ق ــة ب ــة متعادل إىل مواجه

 أغـسطس، شـكل رئـيس     / آب ٢٠ويف  .  بالـشمال الـشرقي    والقوات الكردية يف قـضاء خـانقني      
لتحقيـق يف أحـداث     ل املـالكي جلنـة برئاسـة وزيـر الداخليـة جـواد البـوالين                 نوري كامل  الوزراء
ــرم الحقــا. ديــاىل ــة خــانقني   ،ســبتمرب/ أيلــول٥ يف ،وأُب  اتفــاق جديــد لفــصل القــوات يف مدين

  .إن ساده االستقرارحوهلا، وال يزال الوضع متوترا و ماو
افظــات يف قــانون انتخــاب جمــالس احملوعقــب مفاوضــات مكثفــة، أقــر جملــس النــواب    - ٥
وُعـدل  . أكتـوبر / تـشرين األول ٧سبتمرب، وصـدق جملـس الرئاسـة علـى القـانون يف            /أيلول ٢٤

. نوفمرب ليشمل بنودا تتعلق بتمثيل األقليات يف بغـداد والبـصرة ونينـوى            / تشرين الثاين  ٣قانون  
حمافظة مـن    ١٤، وذلك يف    ٢٠٠٩عام   لس احملافظات يف أوائل   اومن املقرر إجراء انتخابات جم    
 . حمافظات العراق الثماين عشرة

ــارا مــن آب   - ٦ ــف املــسيحيني يف      /واعتب ــن حمــاوالت لتخوي ــسطس، وردت تقــارير ع أغ
. أكتـوبر /املوصل مع زيـادة كـبرية يف أعمـال العنـف يف أول أسـبوعني مـن شـهر تـشرين األول            

ص، قـد فـروا مـن ديـارهم       شـخ  ١٠ ٠٠٠من   أكثرأو  ،  أسرة ٢ ٢٠٠وأُفيد بأن ما يربو على      
 ممثلـي اخلـاص إىل اإلعـراب علنـا عـن            عسـهول نينـوى، ممـا دفـ       إىل  وجلأ معظمهم بـصفة مؤقتـة       

وتـأيت هـذه التطـورات يف       . أكتـوبر / تـشرين األول   ١٢تل املـدنيني يف     قالقلق واإلدانة الشديدة ل   
بـشأن متثيـل   وقت بالغ احلساسية، وعلى خلفية توترات سياسـية حمتدمـة ختـص املـسائل العالقـة              

  .األقليات يف انتخابات احملافظات واحلدود الداخلية املتنازع عليها
 مـن عناصـر قـوات       ١٠٠ ٠٠٠حنـو    جأكتوبر عملية إدمـا   / تشرين األول  ١وبدأت يف     - ٧

 مقاتــل يف منطقــة بغــداد حتــت  ٥٤ ٠٠٠أبنــاء العــراق يف اهلياكــل احلكوميــة، عنــدما انــضوى   
تـشرين   ١عـن دفـع رواتـب أعـضاء اجلماعـة يف          املـسؤولية   وتولت احلكومة   . اإلشراف العراقي 

ألعــضاء يف اجلــيش ؤالء اوختطــط احلكومــة، مبــرور الوقــت، لتــوفري وظــائف هلــ . نــوفمرب/الثــاين
يف وسـيكون إدمـاجهم علـى حنـو مناسـب           . الشرطة أو يف أماكن أخـرى مـن القطـاع العـام            أو
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توطيـد مكاسـب   ب  مـا يتعلـق   يفةرئيـسي  الأحـد العوامـل احملـددة   اهليئات احلكومية واحلياة املدنيـة    
سن األمن واالستقرار يف العراق مع تويل قوات األمن التابعة للدولة املزيد من املـسؤوليات وحتـ               

  .قدراهتا يف أحناء البلد كافة
  

  ة بالعراقصلالتطورات اإلقليمية املت    
ة خـالل الفتـرة     الدبلوماسية بـني العـراق وبلـدان املنطقـة زيـادة كـبري            العالقات  شهدت    - ٨

تـسيري أعمـال   واصـلة   مـن سـفراء الـدول العربيـة مل      دفقد وصل إىل بغداد عـد     . املشمولة بالتقرير 
 واجلمهوريــة العربيــة    والكويــت األردن والبحــرين مبــا يف ذلــك ممثلــو   ســفارات حكومــاهتم،  

قبل وأشـارت مـصر إىل أهنـا سـتعيد فـتح سـفارهتا يف املـست               . السورية واإلمارات العربية املتحدة   
ــب ــداد،    . القري ــدا يف بغ ــة ممــثال جدي ــدول العربي ــة ال ــت جامع ــصري   هــووعين  الدبلوماســي امل
كمـا أعـادت منظمـة املـؤمتر     . أكتوبر/تشرين األول ٦خالف، الذي توىل مهام منصبه يف    هاين

 عاهــلأغــسطس، كــان امللــك عبــد اهللا،    / آب١١ويف . اإلســالمي فــتح مكاتبــها يف العــراق   
ــريب  ــيم عـ ــام   األردن، أول زعـ ــذ عـ ــداد منـ ــسافر إىل بغـ ــيس وزراء  . ٢٠٠٣ يـ ــام رئـ ــان وقـ لبنـ

وقام ويل عهد أبـو ظـيب،       . أغسطس/ آب ٢٠، يف    بوقت قصري   بزيارة بعد ذلك   ،السنيورة فؤاد
ن زار رئـيس    أأكتوبر بعد   / تشرين األول  ٧بزيارة إىل بغداد يف      الشيخ حممد بن زايد آل هنيان،     

تركيـــا كمـــا زار رئـــيس وزراء . يوليـــه/حـــدة يف متـــوزملـــالكي اإلمـــارات العربيـــة املتاالـــوزراء 
يوليـه مـن أجـل تعزيـز التعـاون بـني العـراق وتركيـا،         / متـوز ٨ بغـداد يف  ،طيب إردوغـان   رجب

  . وأنشأ جملسا أعلى للتعاون االستراتيجي بني البلدين
أكتــوبر، قامــت قــوات تابعــة للواليــات املتحــدة، انطالقــا مــن   / تــشرين األول٢٦ويف   - ٩

. ، بشن هجوم على أحد املنازل الكائنة يف قرية السكرية يف اجلمهورية العربيـة الـسورية       العراق
وقد أعربت عن بالغ أسفي ملا أسفر عنه اهلجوم من خسائر يف األرواح، ودعـوت إىل التعـاون                  
اإلقليمــي مــن أجــل حــل املــسائل ذات االهتمــام املــشترك، مبــا يف ذلــك مــا يتعلــق منــها بــأمن     

ر إىل الطابع اهلـش للحالـة يف املنطقـة، ال بـد بالتـايل أن يظـل حمـط تركيزنـا هـو                  وبالنظ. احلدود
  .ات إجيابية صوب احلوار اإلقليميحتقيق خطو

  
  بعثةالأنشطة   -ثالثا   
  األنشطة السياسية  -ألف   

 خالل الفترة املشمولة بالتقرير، بتيـسري       ،قام ممثلي اخلاص وفريقيه السياسي واالنتخايب       - ١٠
،  لألحـزاب الـسياسية     الرئيـسية  كتـل بـني ال  فيما   احملافظات   اتت املتعلقة بقانون انتخاب   املفاوضا

وبعـد إقـرار قـانون    . وجملس الرئاسة، وأعضاء جملس النواب، ورئيس حكومـة إقلـيم كردسـتان         
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ثيـل األقليـات يف     النظـر يف مـسألة مت     لكـي تعيـد     االتصاالت مع األحزاب    استمرت  ،  اتاالنتخاب
والتقـى ممثلـي   . نوفمرب/ تشرين الثاين٣يف وقد أُقّر تعديل يتناول هذه املسألة      .جمالس احملافظات 

 والـشبك والـصابئة املنـدائيني، مـن أجـل      اليزيـديني املـسيحيني و طوائف اخلاص مع كبار زعماء    
  .  مبواصلة األمم املتحدة اتصاالهتا املتعلقة مبسألة متثيل األقلياتطمأنتهم

 حيـث مـن     ،حملافظات علـى ترتيبـات خاصـة حملافظـة كركـوك           ا اتوينص قانون انتخاب    - ١١
عـضوان برملانيـان عـن كـل مـن عناصـر كركـوك              (املقرر أن تقدم جلنة مؤلفة مـن سـبعة نـواب            

تقريــرا ُيعــد بتوافــق اآلراء إىل جملــس  ) العربيــة والتركمانيــة والكرديــة، ونائــب مــسيحي واحــد 
ــول  ال ــواب حبل ــات تقاســ ) أ ( عــن٢٠٠٩مــارس / آذار٣١ن ــة  آلي ــة واألمني ــسلطات اإلداري م ال

 اتعرضــت هلــاالنتــهاكات العامــة الــيت اســتعراض ) ب(ومناصــب اخلدمــة املدنيــة يف كركــوك؛ 
 وبعــد ذلــك ٢٠٠٣أبريــل / نيــسان٩كــات العامــة واخلاصــة داخــل حمافظــة كركــوك قبــل تلاملم

 التاريخ، مع ضمان حكومة العـراق إصـالح مـا أسـفرت عنـه هـذه االنتـهاكات وفقـا للقـوانني                     
فحص مجيـع البيانـات والـسجالت املتعلقـة باحلالـة الدميغرافيـة، مبـا يف                ) ج(السارية يف العراق؛    
املـستقلة  املفوضـية العليـا     ُملزِمـة تنفـذها     وستشكل نتائج اللجنة توصيات     . ذلك سجل الناخبني  

ت املطالبــاوُتعــىن واليــة اللجنــة باملــسائل األساســية الــيت تــشكل لُــب    . لالنتخابــات يف العــراق
الـيت مل جيـر     والكردية والعربية والتركمانية واملسيحية بشأن مستقبل الوضع اإلداري لكركـوك           

والبعثة على استعداد لتقدمي املـشورة واملـساعدة للجنـة إذا           . اآلنحىت  بشأهنا  توافق  التوصل إىل   
  .طُلب منها ذلك

جـرت البعثـة العديـد      ويف إطار عملها اجلاري بشأن احلدود الداخلية املتنـازع عليهـا، أ             - ١٢
إربيـل  حملافظات دياىل، وكركوك، وصالح الدين، ونينوى، باإلضافة إىل          من الزيارات امليدانية  

كردستان، من أجل لقاء مسؤويل احملافظات واألقضية والنـواحي، وممثلـي           إقليم  والسليمانية يف   
ت، وأعـضاء اجملتمـع     األحزاب السياسية، والزعماء الدينيني، وشيوخ القبائل، ومجاعات األقليـا        

  كــي يتــسىن هلــا مواصــلة حبــث األوضــاع يف يف كركــوك لنفــسها كيانــاالبعثــةقامــت وأ. املــدين
البعثـة تـستند إىل التـاريخ اإلداري احلـديث،          البحث اليت تـضطلع هبـا       وال تزال أنشطة    . احملافظة

ة، والبيانـات   األمنيـ واألوضـاع واألحوال االجتماعية االقتصادية، وتقـدمي اخلـدمات احلكوميـة،        
 الـيت    البحـوث  تكـشف و.  يف املنـاطق الـشمالية مـن العـراق          قـضاءً  ١٥الدميغرافية يف ما جمموعه     

  احملليـة  تخلـف يف اجملتمعـات    ال مـن التـهميش و     جرى االضطالع هبـا حـىت اآلن عـن وجـود منـط            
ع  يف املناطق املتنـاز     السائد الوضوح اإلداري  عدم    كبري إىل   إىل حد   ذلك يعزىموضع النظر، و  

علـى   مقترحات ملساعدة حكومة العراق وحكومة إقلـيم كردسـتان            بإعداد  البعثة تقومو. عليها
بـشأن  سياسـي  الوفاء باالحتياجات اإلمنائية جلميع املناطق املتنازع عليها بعد التوصل إىل اتفاق     

  .ملناطقا  هلذهالوضع النهائي
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زيـادة يف وضـع الـربامج مـن         وواصل ممثلي اخلـاص اتـصاالته عـرب احملافظـات، وسـاند ال              - ١٣
وقـام خـالل الفتـرة املـشمولة بـالتقرير بزيـارة            . قبل وكاالت األمم املتحدة وصناديقها وبراجمها     

النجف، حيث التقى عددا من الزعماء السياسيني والـدينيني، مـن بينـهم آيـة اهللا العظمـى علـي                  
ستاين عــن يــ السي علــوأعــرب آيــة اهللا العظمــى. فيــاضال  الــشيخستاين وآيــة اهللا العظمــىيــالس

تقديره لعمل األمم املتحدة يف العراق، وال سـيما جهـود املنظمـة يف تيـسري املفاوضـات املتعلقـة         
كمــا قــام ممثلــي اخلــاص بزيــارة إىل الرمــادي، حيــث أبــرز . بقــانون انتخــاب جمــالس احملافظــات

مجيـع  امليدانيـة يف    ج  لـربام اإجنـاز   ب يف حمافظـة األنبـار و      هـا بالتوسـع يف وجود   التزام األمم املتحـدة     
ربيل وشارك يف حوار رفيـع املـستوى مـع الـسلطات يف حكومـة إقلـيم         أكما زار   . أحناء العراق 

 تعزيـز التوسـع يف ارتباطـات املنظمـة وأنـشطتها            لغـرض كردستان، وزار مكتب األمـم املتحـدة        
  .املنطقة يف
ان اجملـاورة وبلـدان     وواصل ممثلي اخلـاص اجتماعاتـه مـع الـسفراء واملبعـوثني مـن البلـد                 - ١٤

علـى العالقـات الثنائيـة لتلـك البلـدان مـع العـراق               اليت من شأهنا أن تؤثر       قشة املسائل ااملنطقة ملن 
ومــن بـني مـن اجتمــع هبـم ســفري    .  يف حتقيـق االسـتقرار والتنميــة يف العـراق    قــدماًودعـم املـضي  

ــران اإلســالمية    ــة إي ــراق،  مجهوري ــدى الع ــا  املبعــوث ول ــراقإىل الاخلــاص لتركي ــد  . ع ــا عق كم
 .اجتماعات مع وزير خارجية األردن، الذي أعرب عن دعمه لعمل األمـم املتحـدة يف العـراق                

، وشـدد علـى أمهيـة    مجهورية إيران اإلسـالمية قام مبعوثي اخلاص بأول زيارة رمسية له إىل    كما  
رية يف  املكاسب والتطورات األخـ   أيضا  ناقش  و. احلوار اإلقليمي وضرورة احترام سيادة العراق     

العراق، مبا يف ذلك دور األمم املتحدة وواليتها يف تعزيز املصاحلة الوطنيـة، واحلـوار اإلقليمـي،          
وخالل تلك االجتماعـات، شـدد املـسؤولون اإليرانيـون علـى أمهيـة حفـظ                . ، والتنمية التعمريو

ــذي        ــدور ال ــى تقــديرهم لل ــة، وأكــدوا عل ــه الوطني أمــن العــراق واســتقراره واســتقالله ووحدت
ــه األمــم املتحــدة يف العــراق   ــزم ممثلــي   . تــضطلع ب ــة، يعت ــة اجلاري ويف إطــار املــشاورات اإلقليمي

  .اخلاص زيارة بلدان جماورة أخرى يف األشهر املقبلة
  

  احلوار اإلقليمي  -باء   
واصلت البعثة تقدمي الدعم لوزارة اخلارجية وتيسري احلوار اإلقليمي عن طريـق وحـدة                - ١٥

والتخطيط جار حاليا من أجـل املـؤمتر الـوزاري املقـرر عقـده يف أواخـر                 . ةآلية الدعم املخصص  
وقــدمت البعثــة أيــضا املــشورة والــدعم لألفرقــة العاملــة املعنيــة بــأمن احلــدود          . ٢٠٠٨عــام 

ــة ــطنبول، يف    . والالجـــئني والطاقـ ــة يف اسـ ــد اجتمـــاع الفريـــق العامـــل املعـــين بالطاقـ وقـــد عقـ
قد اجتمـاع الفريـق العامـل املعـين بـأمن احلـدود يـومي        أكتوبر، يف حني سـيع  /تشرين األول  ١١
وال تـزال البعثـة تعمـل علـى وضـع جمموعـة حتليليـة          . نوفمرب يف دمشق  / تشرين الثاين  ٢٣ و   ٢٢
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للمساعدة يف معاجلة املسائل املتعلقـة مبراقبـة احلـدود العراقيـة وأمنـها وتعزيـز التعـاون فيمـا بـني                      
فريـــق العامـــل املعـــين بـــالالجئني يف األردن، يف  وســـيعقد اجتمـــاع ال. خمتلـــف أجهـــزة الدولـــة

وشــاركت البعثــة أيــضا بــصفة مراقــب يف اجتمــاع إقليمــي لــوزراء . نــوفمرب/تــشرين الثــاين ١٥
  .أكتوبر يف عمان/ تشرين األول٢٣الداخلية عقد يف 

وقـدموا  . وقدم املسؤولون بالبعثة الدعم حلكومة العراق بشأن طائفة من املسائل الثنائيـة             - ١٦
املعين مبشروع صـيانة العالمـات احلدوديـة بـني العـراق والكويـت،               املتحدة   األممملساعدة لفريق   ا

 تـشرين   ٢٣ إىل   ٢١وحضروا اجتماعا للفريقني التقنيني من العراق والكويت خـالل الفتـرة مـن              
تاراسـوف، املنـسق    . وقـدمت البعثـة الـدعم للـسيد غينـادي ب          . أكتوبر عقـد يف الكويـت     /األول

 املعــين بعــودة أســرى احلــرب الكــويتيني واملمتلكــات الكويتيــة لــدى زيارتــه إىل ستوىالرفيــع املــ
أكتــوبر لالجتمــاع مبحــاورين عــراقيني رفيعــي / تــشرين األول١٥ إىل ١٢بغــداد يف الفتــرة مــن 

وتعكـف البعثـة علـى صـياغة مـشروع مـساعدة تقنيـة        . املستوى من أجـل تـسوية هـذه املـسائل     
ــوق اإل   ــدرات وزارة حق ــاء ق ــة      وبن ــة املعني ــة التقني ــسري عمــل األفرق ــراق هبــدف تي ــسان يف الع ن

  .باستخراج جثث أسرى احلرب الكويتيني املفقودين وتسريعه
  

  أنشطة الدعم الدستوري  -جيم   
يوليـه، تقريرهـا    /قدمت جلنة مراجعة الدستور التابعة للربملان العراقي، يف منتصف متـوز            - ١٧

دد التقرير عددا من املسائل الرئيسية يف إطار عمليـة مراجعـة            وقد ح . الثاين إىل الرئاسة العراقية   
وتتـضمن  . الدستور مل تتمكن اللجنة حـىت اآلن مـن التوصـل إىل توافـق سياسـي لـآلراء بـشأهنا                  

هذه املسائل سلطات كل من رئيس اجلمهورية ورئـيس الـوزراء والـوزراء؛ واألحكـام املتـصلة                 
واحملافظـات؛ وسـلطات اجمللـس االحتـادي؛ واملـادتني          بالئحة النفط والغاز؛ وصالحيات املناطق      

وأبلغـت البعثـة آنـذاك عـن طريـق رئـيس            ). األحوال املدنيـة  ( من الدستور العراقي     ٤١ و   ١٤٠
اللجنة بأن مكتبه سيجري مزيدا مـن املناقـشات ملتابعـة األمـر خـالل الـشهور املقبلـة مـع كبـار                      

لـوزراء بقيـادة مكتـب رئـيس اللجنـة هبـدف            املستشارين الـسياسيني التـابعني للرئاسـة ولـرئيس ا         
  .حتديد اخلطوات التالية بشأن املسائل الدستورية موضع اخلالف

وملا كانت هذه املسائل تـشكل األسـاس اجلـوهري الـذي تقـوم عليـه الدولـة العراقيـة،                      - ١٨
فــإن أمهيــة مراجعــة الدســتور ودور البعثــة يف تيــسري التوصــل إىل توافــق سياســي لــآلراء ظلــت    

وسيواصل مكتب البعثة املعين بالدعم الدستوري تقـدمي املـشورة التقنيـة والقانونيـة              . نقصان بال
إىل الربملان العراقي وجلانه يف سعيهم إىل حتديد السبل اليت من شـأهنا أن تفـضي إىل اتفـاق بـني                     

  .الزعماء العراقيني بشأن حلول دائمة
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  االنتخابية املساعدة أنشطة  -دال   
 الـسياسيني  القـادة  ومـع  لالنتخابـات  املـستقلة  العليـا  املفوضـية  مـع  عملـها  عثةالب تواصل  - ١٩

 حلـدثني  كـبرياً  دعمـاً  البعثـة  وقـدمت  .مصداقيةتعد ذات    النتخابات اإلعداد أجل من العراقيني
ــرة خــــالل فاصــــلني ــالتقرير، املــــشمولة الفتــ ــا بــ ــاخبني ســــجالت حتــــديث ومهــ ــرار النــ  وإقــ
 .االنتخابات قانون

 حـول  النـواب  جملـس  داخل لآلراء توافق بناء أجل من البعثة بذلتها اليت هوداجل وأدت  - ٢٠
 دور البعثـة  لفريـق  وكـان  .سـبتمرب /أيلـول  ٢٤ يف باإلمجـاع  القانون إقرار إىل االنتخابات قانون
 .كركـوك  تتنـاول  الـيت  املـادة  بـشأن  وخـصوصاً  بالقـانون،  املتعلـق  املأزق من اخلروج يف حاسم

 . علـى القـانون    تعـديل  شـكل يف   األقليـات  بتمثيل املتعلقة الرئيسية املسألةوجرى الحقا معاجلة    
 الـيت  املفتوحة القائمةواعتمد نظام    االنتخابات نظام اجلديد العراقي االنتخابات قانون غريقد  و

 أن أيــضاً القــانون وُيلــزم .لتمثيلــهم املرشــحني فــرادى اختيــار يف أكــرب خيــارات العــراقيني متــنح
 .من النساء املنتخبني املمثلني من املائة يف ٢٥ قلاأل على يكون

 االنتخابــات جلنــة جنحــت أغــسطس،/آب ٢٨ إىل يوليــه/متــوز ١٥ مــن الفتــرة وخــالل  - ٢١
 مجيـع  يف الدولـة  مـستوى  علـى  النـاخبني  لـسجالت  حتديث إجراء يف البعثة، من بدعم العراقية،

 دقــة مــن للتحقــق للتــصويت ؤهلنياملــ للعــراقيني فرصــة التحــديث وأعطــى .العراقيــة احملافظــات
ــات قائمــة علــى الشخــصية تفاصــيلهم ــد تغــيريات إجــراء وطلــب ،االنتخاب ــزوم عن ــ .الل  نحوُم
 يف غيابيـاً  االقتـراع  طريـق  عـن  لالنتخـاب  التـسجيل  خيـار  للتصويت املؤهلون داخلياً املشردون
 نــاخبني،ال ســجالت حتــديث عمليــة يف عراقــي مليــون ٢,٩ قرابــة وشــارك .األصــلية منــاطقهم

 عـدد  وهـو  ناخـب،  مليـون  ١٧,٢ وعـددهم  العـراقيني  النـاخبني  مـن  املائـة  يف ١٧ميثل نسبة    مبا
 عــدد وكــان .أخــرى بلــدان يف أجريــت الــيت الــسجالت حتــديث بعمليــات قــورن مــا إذا جيــد

 سـجل  علـى  كـبري  حتـسن  طـرأ  كمـا  هـادئ،  األمـين  والوضـع  قويـة،  واملـشاركة  قليل الشكاوى
 وخـالل  .املائـة  يف ٩٥ مـن  أعلى بنسبة الناخبني سجل دقة مدى قُدِّر لك،لذ ونتيجة .الناخبني

 لالنتخابـات  املـستقلة  العليـا  املفوضـية  لـدى  الـسياسية  الكيانـات  من ٥٠٢ سجلت الفترة، هذه
ــسة ــات يف للمناف ــستقبل   احملافظــات جمــالس انتخاب ــيت ســُتجرى يف امل ــسبة  و ،ال ــشكلت ن ــد ت  ق

 الـسياسية  بالعمليـة  كـبرياً  اهتمامـاً  يظهـر  ممـا  ،٢٠٠٥ عـام  ذمنـ  الكيانات هذه من املائة يف ٨٠
 .املشاركة يف جديدة ورغبة

 املـــساعدةاســـتهل كـــل مـــن مكتـــب اإلعـــالم ومكتـــب  االنتخابيـــة، للعمليـــة ودعمـــاً  - ٢٢
 إطـالع  هبـدف  ،نطاق البلد  على “االنتخابات تغطية شبكة” مشروعالتابعني للبعثة    االنتخابية
 ويتــضمن .احملافظــات انتخابــات عــن وموثــوق هبــا متوازنــة معلومــات علــى العــراقيني املــواطنني
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 أحنـاء  خمتلـف  يف “النـاخبني  لتوعيـة  إذاعيـة  برامج” ونشر إنتاج أشهر لستة ميتد الذي املشروع
 العمليـة  عـن  شاملة معلوماتحتليالت معمقة عن قضايا احلملة االنتخابية و       ذلك يف مبا العراق،

 وأدوارهــم احملافظــات وجمــالس احملــافظني وســلطات الــسياسية؛ باألحــزا ومواقــف االنتخابيــة
 رصـد  نتـائج  وكـذلك  االنتخابـات،  ونتـائج  املركزيـة؛  باحلكومة تربطهم اليت والعالقة السياسية

 إذاعيــة مقــابالت بإعــداد جــرى تدريبــهم يف نطــاق املــشروع صــحفيون وســيقوم .االنتخابــات
 موجــة علــى العاملــة اإلذاعــة حمطــات مــن كةشــب يف للنــشر ســيتم توفريهــا وحتلــيالت وتقــارير

 العمليــة يف والــشمول الــشفافية زيــادة إىل املــشروع ويهــدف .البلــد أحنــاء كافــة يف FM الـــ
ــة ــشجيع االنتخابي ــدخول علــى املــواطنني وت ــاء مــستنرية مناقــشات يف ال ــة أثن ــة العملي  االنتخابي
 .وبعدها

  
  والتنمية والتعمري اإلنسانية املساعدة  -هاء   

 األمـم  اسـتراتيجية  علـى  أغـسطس /آب ١٣ يف املتحـدة  واألمـم  العـراق  حكومة وقعت  - ٢٣
 إطـاراً  اعتمـد  أن للعراق يسبق ومل .٢٠١٠-٢٠٠٨ للفترة العراق إىل املساعدة لتقدمي املتحدة
 منتــصف منــذ اإلنــسانية واملــسائل التنميــة مــسائل بــشأن املتحــدة األمــم مــع الــشامل للتعــاون

 يف قدرتـه  وبنـاء  العـراق  مـوارد  حـشد  علـى  تركز اليت املساعدة، راتيجيةاست وتوفر .التسعينات
 هـذه  وتتماشـى  .وفعاليتـها  التنميـة  واسـتدامة  املعونـة  لتنـسيق  قويـة  قاعـدة  الرشـيد،  احلكم جمال

 مــع الــدويل والعهــد للحكومــة، الوطنيــة اإلمنائيــة االســتراتيجية مــع كــبري حــد إىل االســتراتيجية
 مــن العــراق أصــبح الــذي املعونــة، فعاليــة بــشأن بــاريس بــإعالن زامااللتــ تــدعم كمــا العــراق،
 برناجمـاً  املـساعدة  اسـتراتيجية  تـوفر  املـشاريع،  فـرادى  علـى  التركيـز  عـن  وعوضاً .عليه املوقعني
 امليزانيـة  تنفيـذ  حتـسني  علـى  القدرة وزيادة احلكومية املؤسسات تنمية فعالية زيادة لدعم شامالً

 تقــدمي وحتـسني  اخلــاص القطـاع  داخــل الوظـائف  وخلــق املدنيـة،  مــةاخلد وإصـالح  وشـفافيتها، 
 .احمللي املستوى على االجتماعية اخلدمات

 املتحــدة األمــم فريــق عســرَّ للمــساعدة، املتحــدة األمــم اســتراتيجية أهــداف ولتحقيــق  - ٢٤
 ةاملتحـد  األمـم  جمموعـة  صـندوق  يف املتبقيـة  األموال تستخدم اليت الربامج وضع عملية القطري
ــة ــراق، االســتئماين اإلمنائي ــق صــندوقي أحــد وهــو للع ــصناديق مرف ــة ال ــتعمري الدولي ــراق ل  .الع

 لعــدة وشــاملة النطــاق واســعة هامــة مبــادرات ثــالث حــول املتحــدة األمــم مــشاركة وتتمحــور
 وإصـالح  اخلـاص  القطـاع  تنميـة  حنو موجهة دوالر، مليون ٣٠ منها كل ميزانية تبلغ قطاعات
 يف تغـيريات  حتـدث  أن الـربامج  هلـذه  ويتوقـع  .األساسـية  اخلـدمات  مركزية اءوإلغ العام القطاع
 اخلــاص القطــاع تنميــة فربنــامج .وامليــداين والتنفيــذي التــشريعي املــستوى علــى العراقيــة الــنظم

 ســيحفز، مــا وهــذا ،)والتــأمني املــصارف( االســتثمار قطــاع قــوانني علــى إصــالحات ســيدخل
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 .احملليـة  والتجـارة  العمـل  فـرص  خلـق  الـصغرية،  التجاريـة  عمـال األ تنميـة  مببادرات اقترن ما إذا
 يف الـشفافية  حتقيـق  مبـادرات  ويـدعم  الفـساد  مكافحـة  العـام  القطـاع  إصـالح  برنامج وسيقوي
 بــدوره مــرتبط الربنــامج وهــذا .املدنيــة اخلدمــة إصــالح أمــام الطريــق وســيمهد امليزانيــة تنفيــذ
 ختطـيط  بوسـائل  وجيهزهـا  احملليـة  احلكومات سيدرب الذي املركزية إلغاء بربنامج وثيقاً ارتباطاً
 .وإدارهتا ومتويلها احمللية للمجتمعات االجتماعية اخلدمات تقدمي

 الوســيلة ميثــل للعــراق االســتئماين اإلمنائيــة املتحــدة األمــم جمموعــة صــندوق يــزال وال  - ٢٥
 جتـاه  االلتزامـات  جممـوع  وبلـغ  .العراق إىل املتحدة األمم تقدمها اليت املساعدة لتمويل الرئيسية

 حـني  يف دوالر، بليـون  ١,٣٦ يعـادل  مـا  ٢٠٠٨ سبتمرب/أيلول ٣٠ حىت االستئماين صندوقال
 متــت ،٢٠٠٨ ســبتمرب/أيلــول ٣٠ تــاريخ وحــىت .دوالر بليــون ١,٣٢ اإليــداعات جممــوع بلــغ

 وعـالوة  .دوالر بليـون  ١,١١ بقيمة مشتركاً ومشروعاً مشروعاً ١٤١متويل حنو    على املوافقة
الـشبكي   وقـع امل علـى شـهريا    مـستكملة  ماليـة  معلومـات  تتـاح  الـشفافية،  ولـضمان  ذلـك،  على

 التابعـة  املاحنـة  اجلهـات  جلنـة  وافقـت  بـالتقرير،  املـشمولة  الفتـرة  وخـالل . التعمري صندوقملرفق  
 ولتقـدمي  اإلنـسانية  للمساعدة االستئماين صندوقال من دوالر مليون ٢٠ ختصيص على للمرفق
ــاً للمــشردين عمالــد ــة وســتوافق .داخلي ــه جلن  املتحــدة األمــم جمموعــة لــصندوق التابعــة التوجي

 املوسـع  الطوارئ مواجهة صندوق طريق عن األموال استخدام على للعراق االستئماين اإلمنائية
ــدف ــساعدات وصــول ضــمان هب ــت يف اإلنــسانية امل ــات إىل املناســب الوق ــضعيفة الفئ  مــن ال
 تـشرين  ويف .اإلمنائيـة  واملـساعدة  اإلنـسانية  املـساعدة  بني العالقة اتساق حتسني وتعزيز السكان
 رئاســتها يف يـشارك  املاحنــة للجهـات  تنـسيق  آليــة بتطبيـق  املتحـدة  األمــم بـدأت  أكتـوبر، /األول
 املقدمــة الدوليــة املــساعدة بكامــل املتعلقــة املعلومــات تقاســم حتــسني أجــل مــن الــدويل البنــك
 الــيت املــسامهات علــى املاحنــة احلكومــات أشــكر أن وأود . الثنائيــةونــةاملع، مبــا يف ذلــك للعــراق
 مليــون ٨,٨ : وهــي كالتــايلالثالــث الفــصل خــالل للعــراق االســتئماينالــصندوق  إىل قدمتــها
 خاصــة بــصورة ممــنت إنــينو .األوروبيــة املفوضــية مــن دوالر مليــون ٣,٢ و تركيــا، مــن دوالر

 االســتئماين لــصندوقل بالنــسبة منفــردة ماحنــة جهــة أكــرب أصــبحت ألهنــا األوروبيــة للمفوضــية
ملرفـق صـندوق     اخلتـامي  التقريـر  وسـيقدم  .البالغـة األمهيـة    القطاعـات  مـن  لطائفـة  الدعمقدمت  

 جلنــة اجتمــاع، ســيقدم إىل املتعــددة املاحنــة اجلهــات رصــدةالــتعمري الــذي يتــضمن استعراضــا أل
 جلنـة  لرئاسـة  ترشـيحها  منركاالـد  ومـة حك أكـدت  وقـد  .إيطاليـا  حكومـة  برئاسة املاحنة اجلهات
 .٢٠٠٩ لعام للمرفق املاحنة اجلهات

 مــع الـدويل  للعهـد  األول الـسنوي  االستعراضـي  للمـؤمتر  النـاجح  الختتـام ويف أعقـاب ا   - ٢٦
 ممثلـي  مـع  صـاحل  بـرهم  الـوزراء  جملـس  رئـيس  نائـب  اشـترك  سـتوكهومل،  يف عقـد  الذي العراق
 .أغـسطس /آب ٢١ يف عقد العراق مع الدويل للعهد ذيةالتنفي للجنة اجتماع رئاسة يف اخلاص
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 اسـتعراض حيـث قامـت ب   ماحنـة  وجهـات  دبلوماسية بعثاتودعيت إىل املشاركة يف االجتماع     
 العـراق  حكومـة  اختـذت  ،الصدد هذا ويف .العراق مع الدويل العهد تنفيذ جمال يف احملرز التقدم

 إداري اسـتعراض  وأجنـز  .بـشأنه  القـرارات  اختـاذ  وآليـة  العهد هذا تنفيذ سياسة لتعزيز خطوات
 اسـتعراض  حاليـاً  وجيـري  الـدويل،  العهـد  تنفيـذ  عمليـة ل واملؤسـسية  اهليكلية اإلصالحات يتناول

  .إدارته تبسيط زيادة بشأن توصيات
الــدويل، العهــد ، واصــل مستــشاري اخلــاص بــشأن  املــشمولة بــالتقريروخــالل الفتــرة   - ٢٧

ــاري، مــشاوراته مــع   ــراهيم غمب القــادة العــراقيني، وكــذلك مــع ممــثلني عــن اجلهــات املاحنــة    إب
. لـه  وتعزيـز الـدعم       يف االتفـاق   مشاركة أعمـق  على  لتشجيع  لالرئيسية ودائين العراق الرئيسيني     

إىل مـستوى جديـد جيـب       النـهوض بالعهـد الـدويل       بذل هذه اجلهـود هبـدف دفـع         اضطلع ب وقد  
اعدة التقنيــة، والتجــارة، والتبـــادل   احلفــاظ عليــه مــن خـــالل شــراكة قويــة تقــوم علـــى املــس       

بعثـة التفاعـل مـع حكومـة العـراق معترفـة بـذلك بامللكيـة                الوتواصـل   . االسـتثمار واالقتصادي،  
وأود أن  . تعزيز التنسيق فيما بني اجلهات املاحنة والبنك الـدويل        تواصل أيضا   الوطنية للعملية، و  

للتـرويج  غمبـاري   والـسيد   برهم صاحل   كل من نائب رئيس الوزراء      اليت بذهلا   هود  اجلأثين على   
. املتعلقـة مبـشاركة العـراق مـع اجملتمـع الـدويل           األطـر   أهـم   ُيعـد   الـذي   للعهد الدويل مع العـراق      

بعثة من أجل تـوفري التوجيـه   لوأود أيضا أن أشكر حكومة السويد إلعارة أحد كبار املوظفني ل          
 . مع العراقالدويلللعهد م الفين يف جمال السياسة العامة وتقدمي الدع

ــه احلامســة أن يتــوافر يف العــراق     - ٢٨ ــه أمهيت وجــود دويل واســع النطــاق لــدعم هــذه   وممــا ل
وقـد انـضم برنـامج األغذيـة        . املبادرات وتعجيلها، يف كل من بغداد وعلى مـستوى احملافظـات          

مـة  العاملي إىل مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجـئني، وبرنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي ومنظ                
وكـاالت أخـرى علـى أسـاس        توجـد   وجودا دوليا دائما يف بغداد، بينمـا        وأقام  الصحة العاملية،   

مكتــب  للبعثــة واملــوظفني الــدوليني وجــرى أيــضا تعزيــز التنــسيق امليــداين مــن جانــب. التنــاوب
وكجـزء مـن خطـة األمـم املتحـدة لزيـادة دعمهـا        . ربيـل إتنسيق الشؤون اإلنسانية يف البـصرة و    

حنـاء العـراق، قامـت بعثـات فريـق األمـم املتحـدة القطـري الـيت يقودهـا نائـب املمثـل                        يف مجيع أ  
ــارة النجــف يف آب    ــام بزي ــتان يف    /اخلــاص لألمــني الع ــة لكردس ــة اإلقليمي أغــسطس، واحلكوم

أكتوبر لتقدمي استراتيجية األمم املتحدة للمـساعدة ووضـع األسـاس لوجـود             /تشرين األول  ١٢
 . املواقعمعزز لألمم املتحدة يف هذه

 واءمة بنيلتحقيق امللمعلومات لوحتليل على حجج قوية  هذه التطورات أيضاوترتكز   - ٢٩

مكتـب  قـام  وبغيـة توجيـه االسـتراتيجيات الربناجميـة،     . األولويات اإلمنائية واألولويات اإلنسانية 
لوحـدة   األساسـيني املـوظفني  بتـوفري  اإلنـسانية وبعثـة األمـم املتحـدة يف العـراق       تنـسيق الـشؤون  
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وتتــوىل الوحــدة مهمــة جتميــع . ي آليــة تنــسيق مــشتركة بــني الوكــاالت وهــحتليــل املعلومــات، 
 وحتليل البيانات املتعلقة بالتنمية القطاعية والبيانات اإلنسانية فـضال عـن حتديـد مـشاريع األمـم     

 لوحـدة  وميكـن . االحتياج احملـددة  وإنفاقها يف العراق مقابل جماالتواملشاريع األخرى املتحدة 
حتليـل اجتمـاعي    مـن خـالل تـوفري       املبـادرات الـسياسية داخـل البعثـة         تثـري   حتليل املعلومات أن    

 . حىت اآلنواقتصادي أكثر موضوعية مما كان متاحا

أغــسطس، جــرى اإلبــالغ عــن عــدد مــن اإلصــابات بــالكولريا        /وخــالل شــهر آب   - ٣٠
 ورغـم أن  . يف أشـهر الـصيف     ائعةشـ يزال الوباء متوطنا يف العراق مقترنا مع حاالت تفـش            وال

 منطقـــة يف ٢٧ تـــضررت قـــدف ،أقـــل مـــن املتوســـط الـــسنوي ٢٠٠٨يف عـــام عـــدد احلـــاالت 
وهـي احملافظـة األكثـر      منـهم يف بابـل،  ٣ أشـخاص، تـويف   ٧حمافظات ممـا أسـفر عـن وفـاة      ١٠

منظمـة الـصحة العامليـة      وقامت  .  حالة ٢٢٢تضررا حيث بلغ جمموع حاالت اإلصابة املؤكدة        
ــة    ليونيــسيفوا ــشركاء مــن املنظمــات غــري احلكومي ساعدة احلكومــة علــى  مبــ، بالتعــاون مــع ال

طريق املراقبـة، وتقـدمي املـساعدة التقنيـة      املستويني املركزي واحمللي يف احتواء انتشار املرض عن
ــوفري   لفحــص  ــاه، وت ــالكولريا، وصــهاريج املي ــاه املتاحــة لألســرة     اإلصــابة ب ــة املي معــدات لتنقي
 وقــد أثبتــت مواقــع املراقبــة البــالغ عــددها .، والتوعيــة اإلعالميــة وتقــدمي اللــوازم الطبيــةاملعيــشية
 موقعـا يف كافــة أرجــاء البلـد، والــيت أنــشأهتا احلكومـة بــدعم مــن منظمـة الــصحة العامليــة     ٩٥٠

التـصدي  وفعاليتها يف اكتـشاف حـاالت اإلصـابة    أثبتت ، ٢٠٠٧ عامعقب تفشي الكولريا يف     
.  وزارة الـصحة قـد نقحتـها واعتمـدهتا    تللكـولريا الـيت كانـ    ل خطـة التأهـب  وجـرى تفعيـ  . هلا

للجهــود ورفــع فريــق األمــم املتحــدة لنتــائج قطــاع امليــاه واملرافــق الــصحية مــن مــستوى الــدعم 
صـلب  البنية التحتية للميـاه والـصرف الـصحي، وهـذا مـا يكمـن يف       إصالح  الرامية إىل  العراقية
  ).البصرة وكربالء واملثىن والسليمانية (يف وسط وجنوب العراق املسألة
ــامج األمــم املتحــدة اإلمنــائي يف     - ٣١ ــدأ برن ــول٢٩وب ــا باالشــتراك مــع   / أيل ســبتمرب يف فيين

مكتــب األمــم املتحــدة املعــين باملخــدرات واجلرميــة برناجمــا مدتــه مخــس ســنوات للمــساعدة يف   
عليهـا احلكومـة    صـدقت   ساد، الـيت    مكافحة الفساد، يف إطار اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفـ         

وبوجـود منحـة أوليـة مـن حكومـة الواليـات املتحـدة، سـوف تركـز                  . ٢٠٠٨أبريل  /يف نيسان 
بغيـة معاجلـة الفـساد      يف العـراق     على تطوير اإلطار القانوين      ٢٠٠٩-٢٠٠٨األنشطة يف الفترة    
الس احملافظـات مـن     تفاقية، فضال عـن تقـدمي الـدعم جملـ         االمبوجب  املتعهد هبا   امتثاال لاللتزامات   

العــراق إىل الفريــق العامــل العــاملي الــذي وانــضم . أجــل معاجلــة الفــساد علــى مــستوى احملافظــة
 وأرسـل وفـدا للمـشاركة يف االجتمـاع     ،يرصد االمتثال التفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفـساد  

 .سبتمرب/أيلول ٢٦ إىل ٢٤السنوي للرصد املعقود يف فيينا يف الفترة من 
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ــن          - ٣٢ ــسرب م ــدالت الت ــاع مع ــدارس وارتف ــتحقني بامل ــال املل ــدد األطف ــاض ع ــع اخنف وم
مليــون  ١٣التعلــيم برناجمــا بقيمــة املــدارس، وضــع فريــق األمــم املتحــدة القطــري لنتــائج قطــاع 

 سـت وكـاالت هـي    الـيت تـضطلع هبـا   املبـادرة  هذه و. دوالر لتطوير قدرة قطاع التعليم العراقي    
 يف   املبـادرة   أن تبدأ  من املتوقع واسع على هذا النحو، و    يت تتميز بنطاق    الاألوىل يف هذا القطاع     

ومنظمــة ،  والتعلــيم، بالتعــاون مــع وزارة التربيــة ووضــعت اليونيــسيف. نــوفمرب/ الثــاينتــشرين
ــة    ــم والثقافـ ــة والعلـ ــدة للتربيـ ــدة للـــسكان )اليونـــسكو(األمـــم املتحـ ــندوق األمـــم املتحـ  ، وصـ

 يف العراق يف صيغتها النهائية، وهي اسـتراتيجية تتنـاول احلاجـة             استراتيجية للتعليم غري النظامي   
وقامـت اليونيـسيف أيـضا بنجـاح     . إلجياد فرص تعليم بديلـة لألطفـال غـري امللـتحقني باملـدارس          

الفعالـة املوجهـة   طـرق التـدريس    علـى واملـشرفني  واملعلمني األوائـل   من املعلمني    ٦٦٤بتدريب  
 معلمـني يف  ٢١٠ جمال الدعم النفسي واالجتمـاعي، و    معلم يف  ١٨ ٠٠٠دّربت  إىل الطفل، و  

  .املعوقني  العراق ملعاجلة احتياجات األطفالالمش
ل تابعــة لألمــم املتحــدة مبــساعدة حكومــة العــراق علــى حتديــد توجــه  مــوتقــوم فرقــة ع  - ٣٣

 هـو أكـرب الـربامج العامـة يف العـراق،          النظـام   وهـذا   . استراتيجي حنو إصالح نظام التوزيع العـام      
. ٢٠٠٨يـة الوطنيـة لعـام        باليـني دوالر مـن امليزان      ٥,٨ دواسـتنف استفاد منه مجيـع العـراقيني        إذ

إال أن إلغاء هذا النظـام      . ل الناخبني أيضا بقائمة التوزيع التابعة لنظام التوزيع العام        ويرتبط سج 
األسر الفقرية يف العراق ويسبب مشاكل اجتماعية واقتصادية كـبرية إذا           إضعاف  قد يؤدي إىل    

امج اإلصـالح الـذي جيـري وضـعه اآلن إىل ضـمان وجـود               نـ ويهـدف بر  . بعنايـة تتم معاجلته   مل  
 .لصاحل الفئات الضعيفة من العراقينيفعالية أكثر وهادفة وشبكة أمان ممولة نقديا 

تــسبب فقــد .  ســنوات١٠ت اجلفــاف منــذ العــراق واحــدة مــن أخطــر موجــا ويــشهد  - ٣٤
نقـص شـديد يف امليـاه عـرب     يف  ٢٠٠٧/٢٠٠٨األمطار يف فـصل الـشتاء للفتـرة       اخنفاض هطول   

ــة  أحنــاء مشــال العــراق   ــدائلدون إتاحــة أي ــة والزراعــة   . ب ــسيف، ومنظمــة األغذي وتعمــل اليوني
صــل ودهــوك وغريمهــا مــن الــشركاء مــع الــسلطات يف احملافظــات املتــضررة وهــي ديــاىل واملو   

ــد منـــ     ــاف واحلـ ــأثري اجلفـ ــيم تـ ــى تقيـ ــل علـ ــع . هوإربيـ ــن املتوقـ ــرة   ومـ ــاج فتـ ــنخفض إنتـ  أن يـ
. العـام املاضـي    يف املائـة باملقارنـة مـع         ٥١ من القمح والـشعري بنـسبة تـصل إىل           ٢٠٠٨/٢٠٠٩

 للـري خـالل الـسنوات الـسابقة مـن االسـتجابات البديلـة لتـأثري                ةكل األساسي اوحيد تدهور اهلي  
اللجنة الرفيعة املستوى املعنيـة باجلفـاف التابعـة حلكومـة           وتتوىل  .  اإلنتاج الزراعي  اجلفاف على 

لطـوارئ ملكافحـة    لمـن خـالل خطـة       هلـذه احلالـة     سـتجابة يف املنطقـة      عمليـة اال  إقليم كردسـتان    
ــار لباليــني ٥مبلــغ هلــا  خصــصت ،اجلفــاف ــاه،  تــوفري  دين ــار،  وصــهاريج ختــزين املي حفــر اآلب
 .ساسية للري وتوفري البذور األاهلياكلوحتسني 
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ــول إىل اخلـــدمات       وأدى   - ٣٥ ــار إىل إمكانيـــة الوصـ ــة األمنيـــة، واالفتقـ ــسن يف احلالـ التحـ
 خـالل   املـشردين داخليـا   تزايـد أعـداد العائـدين مـن         واملساعدة يف مناطق الرتوح، إىل       األساسية

ــران  ــه /شــهر حزي ــه /، ومتــوز)١٢ ٠٠٠(يوني  .)٣٦ ٠٠٠(أغــسطس /، وآب)١٠ ٠٠٠(يولي
 الجــئ ٢ ٠٠٠ إىل ١ ٠٠٠عــدد الالجــئني العائــدين فيعتقــد أنــه أقــل بكــثري إذ يبلــغ حنــو   أمــا

.  يف املائـة مـن جممـوع الالجـئني العائـدين           ٥٠ حـوايل   إىل بغداد  األسر اليت عادت  ثل  متو. شهريا
 اإلسكان مشكلة يف العديد من احلاالت إذ أن الكثري من املنازل اململوكة للعائـدين               ُيعد توفري و
 أصــدرتوبغيــة تــشجيع عــودة املــشردين، .  أو حلقــت هبــا أضــرار شــغلهما مــن قبــل آخــرينمت

أغــسطس تعليمــات بــإخالء املنــازل اخلاصــة واملبــاين احلكوميــة عــرب أحنــاء    / آب٢احلكومــة يف 
سـبتمرب  /أيلـول  ٢دأت عملية اإلخـالء يف بغـداد يف         وب. البالد ممن يشغلها بصورة غري مشروعة     

وأنـشأت احلكومـة جملـس      . واحد، وتطبق العملية يف كافـة أحنـاء البلـد         عقب إشعار مدته شهر     
 وتقـدم مبلغـا ملـرة واحـدة قيمتـه مليـون دينـار               ،مصاحلة للتحكيم يف الرتاعـات املتعلقـة بامللكيـة        

وإضـافة إىل ذلـك، تلتـزم احلكومـة     . لكل أسرة من األسر العائدة)  دوالرا٨٣٠حوايل  (عراقي  
مت لمـشردين داخليـا الـذين       ل)  ملـدة سـتة أشـهر      إجيـارا مـا يعـادل     أي  ( مليـون دينـار      ١,٨بسداد  

 فــإن ،ولألســف. عون العــودة إىل بيــوهتم األصــلية يعــن املنــازل يف بغــداد وال يــستط إجالؤهــم 
وتواصـل األمـم املتحـدة    . ربنـامج املـساعدة  ل  الفعلـي  تنفيـذ الاحلكومة ال تزال تواجه حتديات يف       

عراقية بـشأن محايـة املـشردين داخليـا وأولئـك الـذين             الدعوة مع السلطات ال   جهود  وشركاؤها  
تـسجيل املـشردين     يواجهون نزوحا ثانويا جراء تنفيذ أوامر اإلخالء، وأيضا لتسهيل إجـراءات          

  .داخليا وتعويضهم
 ٢٠٠٨الربـع الثالـث مـن عـام         وزادت املساعدة اإلنسانية للعراقيني بشكل عام خالل          - ٣٦

 ووصلت اآلن نـسبة متويـل      .٢٠٠٨النداء املوحد لعام    إطار  يف  حيث مت التعهد بأموال جديدة      
ــداء البالغـــ  ــهالنـ ــون دوالر٢٦٧ ة قيمتـ ــة٥٥  إىل مليـ ــكري  .  يف املائـ ــن شـ ــرب عـ وأود أن أعـ

ــدا، والواليــات املتحــدة، و    ــات هولن ــراق، و   أحلكوم ــسويد، والع ــدا، وأملانيــا، وال ســتراليا ايرلن
 ٢٠٠٩قبـل لعـام     التخطـيط للنـداء املوحـد امل      وقد بلغ   . قدمته من تربعات خالل هذه الفترة      ملا

االســتفادة مــن الزيــادة يف إمكانيــة ، وســيقوم علــى اســتراتيجية هتــدف إىل مرحلــة متقدمــة جــدا
وسـوف يـدمج   . االحتياجات اإلنسانية العاجلة والقائمة منـذ فتـرة طويلـة   بغرض تلبية الوصول  

ــة وامل    ــسانية الداخلي ــضا، وللمــرة األوىل، االحتياجــات اإلن ــداء واحــد   أي ــالالجئني يف ن رتبطــة ب
لتقــدمي نظــرة متــسقة لألولويــات اإلنــسانية، ووضــع منــهاج عمــل دون إقليمــي أشــد قــوة بغيــة  

هتـدف  : ىل دعـامتني متكـاملتني    إوسـوف يـستند النـداء       . تقدمي املساعدة للحكومـات املتـضررة     
ا منـسق الـشؤون     تلبية احتياجات الفئـات الـسكانية الـضعيفة داخـل العـراق ويقودهـ             إىل  األوىل  

معاجلـة األمـور املتعلقـة    إىل الثانية هتدف اإلنسانية بدعم من مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية، و     
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حبمايـة الالجـئني العــراقيني يف املنطقـة وتقـدمي املــساعدة هلـم، وتقودهـا مفوضــية األمـم املتحــدة        
  .لشؤون الالجئني بدعم من مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية

ــول وصــادق الرب  - ٣٧ ــان يف أيل ــراق     /مل ــام يف الع ــداد الع ــانون التع ــشروع ق ــى م . ســبتمرب عل
ويقوم صندوق األمم املتحـدة      . مليون دوالر من أجل التعداد     ١٢٠وسوف يلتزم العراق بدفع     

برنامج دعم لعملية التعداد، يف شـراكة مـع         للسكان، داخل فريق نتائج قطاع احلوكمة، بتنفيذ      
اإلحــصاءات يف األمــم شــعبة  مــع  أيــضاوشــرع الــصندوق. ئيوزارة التخطــيط والتعــاون اإلمنــا

هيئــة دوليــة للرقابــة مكونــة مــن خــرباء تقنــيني عــامليني لتقــدمي خــدمات ضــمان  بإنــشاء املتحــدة 
 يف اجتماعهــا األول اهليئــة تعقــدومــن املتوقــع أن . اجلــودة لعمليــة التعــداد علــى الــصعيد الكلــي

 .٢٠٠٨ديسمرب /كانون األول

يف شـراكة مـع املفوضـية        سـبتمرب / أيلول ١٣يف   ة العراق واألمم املتحدة   وبدأت حكوم   - ٣٨
 مـع اجمللــس التــشريعي  “دعــم سـيادة القــانون والعدالـة يف العــراق  ”األوروبيـة مــشروعا بعنـوان   

األعلــــى يف العــــراق، ووزارة العــــدل، ووزارة حقــــوق اإلنــــسان، ووزارة العمــــل والــــشؤون 
 برنـامج   اويعتمد املـشروع علـى األعمـال الـذي يقـوم هبـ            . االجتماعية، ونقابة احملامني العراقيني   

مكتب حقوق اإلنسان التابع لبعثة تقدمي املساعدة إىل العـراق، ومكتـب            /األمم املتحدة اإلمنائي  
ــز ســيادة القــانون، وحقــوق اإلنــسان، واإلصــالح      األمــم املتحــدة خلــدمات املــشاريع، يف تعزي

 ويتبعـــه ٢٠١١ إىل ٢٠٠٨ الفتـــرة مـــن وســـوف يـــستمر املـــشروع يف. القـــضائي يف العـــراق
ــان مهــا  ــامج الفرعــي لــدعم : برناجمــان فرعي ــادة املؤســسات القــضائية وغــري القــضائية،   الربن بقي

برنـامج محايـة   : الربنامج اإلمنائي، والربنامج الفرعي لدعم النظام الوطين حلماية حقوق اإلنسان         
خلــدمات املــشاريع بالتعــاون مــع  يقــوده مكتــب األمــم املتحــدة  واملعــتقلني وضــحايا التعــذيب، 

ويقـدم املـشروع دعمـا شـامال     . مكتب حقوق اإلنسان التابع لبعثة تقـدمي املـساعدة إىل العـراق        
ــة     ــيم املـــستمر للمحـــامني واخلـــدمات القانونيـ ــا، والتعلـ لتحـــسني العمليـــات القـــضائية وإدارهتـ

دم أيــضا احلمايــة للمــواطنني ذوي الــدخل املــنخفض مــن خــالل نقابــة احملــامني العــراقيني، ويقــ  
 .حلقوق اإلنسان للمعتقلني، واملساعدة لضحايا التعذيب

وتشري بيانات الدراسة االستقصائية الوطنية اجلديدة اليت يقوم برنـامج األغذيـة العـاملي                - ٣٩
اخلــدمات االجتماعيــة يف االســتفادة مـن  صــيغتها النهائيـة، إىل حتــسن إمكانيـة   يف اآلن بوضـعها  

ستوياهتا املنخفضة اليت ظهـرت هبـا عـامي         مب مقارنةالكهربائية،  الطاقة  مدادات  العراق، مبا فيها إ   
نسبة انعـدام األمـن الغـذائي قـد اخنفـضت           أن   األولية إىل    توتشري التحليال . ٢٠٠٦  و ٢٠٠٥

ــا عــام      ــيت كانــت عليه ــستويات ال ــع امل ــضا إىل رب ــيت   .٢٠٠٥أي ــسانية ال إال أن التقييمــات اإلن
ن اخلــدمات الــيت تقــدمها الدولــة ســبتمرب تؤكــد أ/أغــسطس وأيلــول/أجرهتــا اليونيــسيف يف آب
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واخنفـضت نـسبة االسـتفادة      . األكثر ضعفا يف العـراق    بصعوبة يف األحناء    زالت تشق طريقها     ما
األشد فقـرا، واخنفـضت نـسبة االسـتفادة         الضواحي   يف املائة يف     ٣١اآلمنة إىل   الشرب  من مياه   

الفقــرية مــن بغــداد، وجــد أن   األحيــاءويف . ائــة يف امل٣٥مــن خــدمات الــصرف الــصحي إىل  
يف املائــة فقــط مــن األطفــال الــذين تتــراوح أعمــارهم بــني عــام واحــدة ومخــسة أعــوام قــد   ١٨

 نـسبة األطفـال     بلغـت وعرب أجزاء من حمافظـات األنبـار وبابـل والبـصرة،            . حصنوا ضد احلصبة  
 علـى الدراسـة    ن واظبـوا  الـذي  الذين تتراوح أعمارهم بني ست سنوات إىل إحـدى عـشرة سـنة            

 ويف الكــثري مــن هــذه احملافظــات،. الــشهرين الدراســيني املاضــيني يف املائــة خــالل ٦٠ أقــل مــن
 . يف املائة من املدارس االبتدائية لدوامني أو أكثر يف اليوم الواحد٣٠يعمل أكثر من 

  
 األنشطة املتعلقة حبقوق اإلنسان  -واو   

يت شهدهتا البيئة األمنية خالل األشهر املاضية إجيابيتـها         أثبتت التحسينات ال   ،بوجه عام   - ٤٠
 االنتــهاكات يــثري قلقــا عظيمــا لــدى  لكــن اســتمرارعلــى صــعيد حقــوق اإلنــسان يف العــراق،  

ــم املتحــدة        ــسبة لألم ــة بالن ــسألة ذات أولوي ــزال م ــا ي ــراقيني وم ــدنيني الع ــرة   .امل وشــهدت الفت
ــ املــشمولة هلجمــات العنيفــة ذات الــصدى الواســع والــيت   اخنفاضــا ملموســا يف ا احلــايلالتقريرب

لكــن  .خـسائر كـبرية يف األرواح والـيت تــشنها امليليـشيات أو العـصابات اإلجراميـة      تتـسبب يف  
ــسان     ــهاكات اخلطــرية واملنتظمــة حلقــوق اإلن ــروزا،    ثاظــلمــستوى االنت ــا، وإن كــان أقــل ب بت

والتزاما طويل األجـل كـي      تطلب إرادة سياسية وموارد     وهي ت . يبلغ عنه على نطاق واسع     وال
ــة العامــة حلقــوق املــرأة   مل يطــرأ أيــضا أي حتــسن ملحــوظ   و .ايتــسىن القــضاء عليهــ  علــى احلال

بالغــات عــن حــاالت بانتظــام يبعــث علــى القلــق  تــرد وال تــزال ، الــيت تعــيش فيهــاواألوضــاع
 .“جرائم شرف”انتحار مزعومة وشبهات بارتكاب 

 املتنـازع عليهـا، تلجـأ بعـض         بـث يف شـأن املنـاطق      والومع اقتـراب موعـد االنتخابـات          - ٤١
اجملموعــات إىل املنــاورة للتــأثري علــى تــشكيلة الــسكان والتالعــب هبــا يف املنــاطق ذات األمهيــة    

حـق علـى    وجـه   مزعومـة للتـأثري مـن دون        حمـاوالت   وتتصاعد حدة القلـق حيـال        .إليهابالنسبة  
وقــد تلقــى مكتــب   .ى بــشكل خــاصميم ونينــوأالوضــع الــدميوغرايف يف حمافظــات ديــاال والتــ  

حقــوق اإلنــسان بالغــات عــدة عــن عــائالت أجــربت علــى بيــع ممتلكاهتــا بــسعر خبــس وعــن      
ل عـــدد مـــن وعـــالوة علـــى ذلـــك ســـجِّ . االقتـــصاديةا الزراعيـــة وأصـــوهلامـــصادرة أراضـــيهم

 وأمـن جمموعـات األقليـات يف        ا، مما أثار املزيد من القلق بشأن حقوقه       االتهديدات ضد زعمائه  
 مـسيحيا يف    ١٢عائلة مسيحية املوصل إثر مقتل ما ال يقل عن           ٢ ٢٠٠ قرابة غادرقد  و .بلدال

وتبــع عمليــات القتــل رســائل هتديــد أذيعــت يف    .أكتــوبر/ تــشرين األول١٠ إىل ٧الفتــرة مــن 
 للمـسيحيني األحياء املسيحية باستخدام مكربات صوت حممولة على سيارات، وتفجري منـازل            
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 يف  ، املـال عبـاس كـاظم      هـو  ، اغتيل زعـيم بـارز مـن زعمـاء جتمـع الـشبك             منذ أن و .يف املوصل 
مل يقــدم أي مــشتبه بــه إىل العدالــة حــىت اآلن، يوليــه /يف شــهر متــوزحافظــة نينــوى، مببعــشيقة، 

ووردت أيـضا    .يثري املخاوف حيال سهولة إفالت املسؤولني عن هذه اجلـرائم مـن العقـاب              مما
أنفـسهم كعـرب أو أكـراد، وعـن حظـر       بت على التعريف    بالغات عن إرغام جمموعات األقليا    

 .استخدام لغاهتم اخلاصة، مما يعد خمالفة للدستور العراقي الذي حيمي حقوق األقليات

ــستهدف     - ٤٢ ــيت تـ ــال الـ ــات االغتيـ ــزال عمليـ ــا تـ ــسياسيني ومـ ــطني الـ ــصحفيني والناشـ   الـ
ــق       ــى القل ــاج مســة تبعــث عل ــسؤولني احلكــوميني واحلّج ــس وامل ــشديد بالن ــة ال ــة األمني . بة للحال

ألقي الـضوء علـى حالـة الـصحفيني والتبعـات املترتبـة عنـها فيمـا يتعلـق باسـتقالل وسـائل                        وقد
اإلعالم وحريتها عندما نشرت مـؤخرا قائمـة بأمسـاء الـصحفيني الـذين تلقـوا هتديـدات بـسبب                    

ــة إقلــيم كردســتان      ــم املعارضــة لــسياسة حكوم ــوز٢١ويف  .آرائه يوليــه اغتيــل الــصحفي   / مت
محه، ويزعم أن اغتياله جاء نتيجة لتقاريره اليت ربطـت الـشرطة احملليـة باجلرميـة املنظمـة        سوران

 اختطــف املتمــردون يف املوصــل ثالثــة صــحفيني وأحــد  ،ســبتمرب/ أيلــول١٣ويف  .يف كركــوك
 . وقتلوهمباإلعالمالعاملني 

يف حماولـة منـها    إطـالق سـراح املزيـد مـن احملتجـزين      الواليـات املتحـدة   تواصل قوات   و  - ٤٣
وترحـب البعثـة هبـذه اخلطـوة،         .يف مرافـق االحتجـاز اخلاصـة هبـا        خلفض إمجايل عدد احملتجـزين      

 لكنها تكرر اإلشارة إىل أن القانون الدويل حلقوق اإلنسان ينطبق على احملتجزين الباقني الـذين              
ــةاهتامــات ومل تطبــق علــيهم اإلجــراءات القانو  مل توجــه إىل غالبيتــهم العظمــى أي  ــة الواجب  .ني

مرافـق االحتجـاز التابعـة للواليـات        أكتوبر، اخنفـض عـدد احملتجـزين يف         / تشرين األول  ٣وحىت  
وتـشري التقـارير    .  حمتجـزا  ١٧ ٩٦٥ إىل) ٢٠٠٧يف هنايـة عـام       (٢٤ ٥١٤  من املتحدة بالعراق 

يف وهنـاك زيـادة مطـردة    .  حمتجـزا ٢٧ ٣٦٦إىل أن عدد احملتجزين يف املعـتقالت العراقيـة يبلـغ         
عدد األشخاص الذين حتتجـزهم الـسلطات العراقيـة نامجـة عـن األعـداد الكـبرية مـن احملتجـزين               

 لتعيـد الـسلطات العراقيـة تـوقيفهم علـى أسـاس             قـوات الواليـات املتحـدة      الذين تطلق سراحهم  
 .أدلة غري كافية يف بعض األحيان

لـق، مبـا يف ذلـك منطقـة         زال ظروف احملتجزين يف مجيع أحناء البلد تبعث علـى الق          ت الو  - ٤٤
وقد واصل مكتب حقوق اإلنسان زياراته إىل املعتقالت والـسجون للوقـوف علـى               .كردستان

حالــة الــسجناء احملتجــزين حتــت ســلطة وزارات الداخليــة والعــدل والــدفاع والعمــل والــشؤون  
ــدة، وهــم       .االجتماعيــة فقــد حــرم العديــد منــهم مــن حريتــهم لــشهور أو حــىت لــسنوات عدي

ــة قاســية، وحيرمــون مــن ا  يعيــشون  ــا يف ظــروف مادي حلــصول علــى حمــام للــدفاع أو دون  غالب
وممــا يبعــث علــى القلــق  .يوجــه إلــيهم االهتــام بارتكــاب جرميــة، ودون أن ميثلــوا أمــام قــاض أن
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الـسجناء علـى يـد    يتعـرض هلـا     بوجه خاص وجود مـزاعم عـن حـاالت تعـذيب وسـوء معاملـة                
وخيـص بالـذكر احملتجـزون قبـل بـدء احملاكمـة الـذين              .قـانون السلطات العراقية املكلفة بإنفـاذ ال     

وبصورة عامة، يؤدي بـطء اإلجـراءات البريوقراطيـة،          .يتعرضون للعنف خالل مرحلة التحقيق    
وعدم كفايـة املـوارد، وانعـدام تـدابري املـساءلة الفعالـة إىل تـأخري معاملـة قـضايا احملتجـزين وإىل                     

مكتب حقـوق اإلنـسان     سبتمرب، قام   /ويف شهر أيلول   .جبةعدم تطبيق اإلجراءات القانونية الوا    
 إىل الـسجن    تقوم هبا األمم املتحدة   زيارة  ما يقوم به من أعمال، بأول       كجزء من توسيع نطاق     

 سـجني حمتجـز     ٤٠٠وجـود مـا يزيـد علـى         وكشفت نتـائج الزيـارة عـن        ،  ةاملركزي يف الفلوج  
العديـد منـهم قـد احتجـزوا منـذ أكثـر       متهيدا للمحاكمة، وأهنم يعيشون يف ظروف سـيئة، وأن       

 .من سنة

حالة أعـضاء جماهـدي خلـق اإليـرانيني الـذين يعيـشون             عن كثب رصد     البعثة   واصلتو  - ٤٥
 الواليـات املتحـدة   جيش  قوات  حتت محاية    وهم ال يزالون     .يف معسكر أشرف يف حمافظة دياال     

ها اإلمساك بزمـام أمـور      ، لكن حكومة العراق أعربت عن نيت      ٢٠٠٤وفقا التفاق مربم يف عام      
أكتـوبر موجهـة إىل وزيـر       / تـشرين األول   ١٥ويف رسالة مؤرخة     .املعسكر يف املستقبل القريب   

العـراق، حثـت املفوضـة الـسامية حلقـوق اإلنـسان حكومـة العـراق علـى محايـة قـاطين                   خارجية  
كا ملبـدأ  معسكر أشرف مـن اإلبعـاد القـسري أو الطـرد أو اإلعـادة إىل أوطـاهنم، ممـا يعـد انتـها              

ومـن   .عدم اإلعادة القسرية، وإىل االمتناع عن أي عمل قـد يعـرض حيـاهتم أو أمنـهم للخطـر                   
املهم أيضا أن يليب القائمون على محاية املعسكر احلاجات اإلنسانية للمقيمني فيه، مبـا يف ذلـك                 

 .حصوهلم على الغذاء والرعاية الطبية
  

 يةاملسائل التشغيلية واللوجستية واألمن  -زاي   
ــ املــشمولةواصــلت البعثــة ســعيها خــالل الفتــرة    - ٤٦ التقرير لتوســيع نطــاق حــضورها يف  ب

سـواء يف املواقـع القائمـة كبغـداد والبـصرة وإربيـل، أو يف املواقـع اجلديـدة الـيت تـشمل            ،  العراق
وال بــد يف بغــداد مــن البــدء بتــشييد اجملمــع املتكامــل   .كركــوك والنجــف والرمــادي واملوصــل 

 قـرر جملـس الـوزراء    ،نـوفمرب / تـشرين الثـاين  ٣ويف  .م املتحدة يف أقرب وقت ممكناجلديد لألم
وتعكـف اهليئـات    . ٢٠٠٩ مليـون دوالر لعـام       ٢٥العراق املسامهة يف ميزانية املشروع مببلغ       يف  

قـد بلـغ مـشروع التـشييد يف إربيـل            و .التشريعية للجمعيـة العامـة علـى النظـر يف املـشروع اآلن            
رت البعثـــة طـــائرة خمصـــصة لتـــسهيل حركـــة املـــوظفني بـــني مكاتـــب  مرحلـــة متقدمـــة، ونـــش

 .املتحدة مماأل

يف ، وقعـت    )أكتـوبر / تـشرين األول   ٣ -سـبتمرب   / أيلـول  ٢٨(وخالل فترة عيد الفطـر        - ٤٧
مخسة تفجريات بالـسيارات املفخخـة أو تفجـريات انتحاريـة اسـتخدمت فيهـا الـسترات                 بغداد  
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وتواصـلت اهلجمـات االنتحاريـة يف املوصـل          .سـواق املتفجرة واستهدفت مـساجد الـشيعة واأل      
وتؤكـد   .منط تـستخدم فيـه انتحاريـات مـن النـساء يف حمافظـة ديـاال               ولوحظ وجود   وتل عفر،   

 املعارضـة املـسلحة مـا زالـت قـادرة علـى إحلـاق قـدر                 مجاعاتأعاله أن   االجتاهات املشار إليها    
أربــع هجمــات غــري مباشــرة  عــت وق إىل ذلــك باإلضــافةو .كــبري مــن األذى والــضرر بــالعراق 

التقرير، لكنـها كانـت هجمـات صـغرية         بـ  املـشمولة بالنريان على املنطقـة الدوليـة خـالل الفتـرة           
  .توقع أي إصابات هامة ومل

ــار إىل   و  - ٤٨ ــة األنبــ ــن يف حمافظــ ــسؤولية األمــ ــت مــ ــستقلة يف   نقلــ ــة املــ ــسلطة العراقيــ  الــ
ني يف السابق خـالل العـام نفـسه، فقـد مت            وعلى الرغم من تأجيل العملية مرت      .سبتمرب/أيلول ١

وتواجـه   .نقل السلطة بصورة سلسلة، ودون تـسجيل أي زيـادة ملموسـة يف األعمـال العدائيـة                
زالــت احلالــة  ومــا .ســيما يف مــنطقيت الفلوجــة وكرمــة  القــوات املــسلحة العراقيــة حتــديات، ال 

ــة  ــةاألمنيـ ــل، باإل    مزعزعـ ــة املوصـ ــا مدينـ ــا فيهـ ــوى، مبـ ــة نينـ ــافة إىل أجـــ  يف حمافظـ ــن ضـ زاء مـ
 .دياال حمافظة

أكتــوبر، سـلّمت القــوة املتعـددة اجلنــسيات الـسلطة يف حمافظــة    / تـشرين األول ٢٣ويف   - ٤٩
ــشرين األول٢٩بابــل إىل احلكومــة، ويف   ــسلطة يف حمافظــة الو  / ت ــوبر، ُســلمت ال ســط إىل اأكت

ــة  ــسلطات العراقي ــذل .ال ــة عــشرة ســط احملــافظتني  ا تــصبح بابــل والو كوب ــة عــشرة و الثاني   الثالث
وتتــوىل حكومــة العــراق مــسؤولية   .إىل احلكومــةمت تــسليمهما ين ذاللــ)  حمافظــة١٨بــني  مــن(

ومـا يـزال الوضـع علـى حالـه تقريبـا يف              .األمن يف جنوب البلد الذي تقطنه غالبيـة مـن الـشيعة           
صرة  مطـار البـ   علىوقد اخنفضت اهلجمات بالنريان غري املباشرة        .األجزاء األخرى من اجلنوب   

وأسفرت العمليات العسكرية املشتركة يف حمافظة ميسان عـن ضـبط            .من حيث التواتر والعدد   
ــداد         ــيت كانــت خمصــصة لالســتخدام يف بغ ــة ال ــذخائر املهرب ــن األســلحة وال ــات كــبرية م كمي

جـرت االحتفــاالت بعيـد الفطــر يف كـربالء والنجــف دون أي حـوادث عدوانيــة      و.البـصرة  أو
 لوقــوع ، وال تــزال هنــاك إمكانيــةبــات احملافظــات تنافــسا شــديداوســوف تــشهد انتخا .تــذكر

 .أحداث عنف ضخمة

 إىل خمـاطر  تفضي يف جمموعهـا  األمم املتحدة تواجه هتديدات جانبية ومباشرة  وال تزال   - ٥٠
لكـن الـدعم الـذي تقدمـه القـوة          .أمنية كبرية تواجه موظفي األمم املتحـدة وأصـوهلا وعملياهتـا          

 وحكومة العراق وحكومة إقليم كردسـتان، وتنميـة وتوسـيع قـدرة الوحـدة               املتعددة اجلنسيات 
ستوى املـ املعنية بالسالمة واألمن يف البعثة، قـد أتـاحوا ختفيـف العديـد مـن املخـاطر األمنيـة إىل                     

توســيع وإعــادة  تعمــل علــىفهــي وبغــرض دعــم التوســع املتواصــل ألنــشطة البعثــة،   .توســطامل
احلالـة األمنيـة    وتـشكل    .وظفي األمـم املتحـدة يف أحنـاء العـراق         مواءمة مواردها لدعم انتشار مـ     
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بيئــة ديناميكيــة ومليئــة بالتحــديات ال بــد فيهــا مــن املوازنــة بعنايــة بــني خمــاطر     الدائبــة التطــور 
وحتقيقـا هلـذا اهلـدف، تواصـل البعثـة           .االخنراط يف العمـل وختـصيص مـوارد البعثـة وفقـا لـذلك             

في أمن مؤهلني وأصـول تقنيـة تـضمن احلفـاظ علـى حالـة               توسيع قدرهتا من خالل إضافة موظ     
 .أمنية مستقرة وموثوقة ومرنة

 مـن جملـس األمـن وبنـاء علـى      بـإذن توجد القوة املتعـددة اجلنـسيات يف العـراق حاليـا       و  - ٥١
) ٢٠٠٥ (١٦٣٧ و) ٢٠٠٤ (١٥٤٦ووفقا ملـا ورد يف القـرارات        . طلب من حكومة العراق   

وجتـري  . لس واليتـها بنـاء علـى طلـب مـن احلكومـة      ، سوف يستعرض اجمل )٢٠٠٦ (١٧٢٣ و
إبـرام اتفـاق    بغـرض   كل من حكومة العراق وحكومة الواليـات املتحـدة حمادثـات ثنائيـة              حاليا  

وجتدر اإلشارة إىل أن األمـن عنـصر جـوهري لكـي تـتمكن األمـم املتحـدة مـن                  . ملركز القوات 
) ٢٠٠٥ (١٦٣٧ و) ٢٠٠٤ (١٥٤٦القيام بعملها يف العراق، وهو ما تـنص عليـه القـرارات             

وبالتــايل فــإن مــن الــضروري     ).٢٠٠٨ (١٨٣٠ و) ٢٠٠٧ (١٧٧٠ و) ٢٠٠٦ (١٧٢٣ و
تــضمن إدراج خمصــصات ألمــن   أن٢٠٠٨ديــسمرب / كــانون األول٣١ألي ترتيبــات ملــا بعــد 
  .األمم املتحدة يف العراق

  
  مالحظات  -رابعا   

. األمنيـــة ذات طـــابع هـــشظلـــت أمـــارات التحـــسن اهلـــام الـــذي طـــرأ علـــى احلالـــة    - ٥٢
ذكـرت يف تقـاريري الـسابقة، ال تـزال املـصاحلة الوطنيـة هـي األولويـة الرئيـسية للعـراق                       وكما

وعلـى وجـه اخلـصوص، فـإن إجـراء          . وللجهود اجلارية اليت تبذهلا األمم املتحدة يف ذلـك البلـد          
الداخليـة،  انتخابات شاملة علـى مـستوى احملافظـات واملـستوى الـوطين، وحـل مـسألة احلـدود                   

واعتماد تدابري دستورية وتشريعية يف امليادين السياسية واالقتصادية واالجتماعية هي أمـور مـن     
شأهنا أن هتيئ فرصا هامة جلميع طوائف العراق كي تتواصل مع بعضها بعضا وحتقق املـصاحلة                

ة قــوة دفــع وميكــن أن تــوفر تعبئــة مــوارد العــراق االقتــصادية والبــشرية الــوفري . الوطنيــة الدائمــة
ولــذا فــإنين أهيــب بطوائــف العــراق املتنوعــة وبزعمائهــا       . إضــافية جلهــود املــصاحلة الوطنيــة   

السياسيني أن يواصلوا العمل مع بعـضهم بعـضا بـروح مـن احلـوار والتوافـق الكامـل علـى حنـو                       
وستظل األمم املتحدة ملتزمة، وفقا لواليتـها، بـدعم وتيـسري           . يعزز املصلحة الوطنية بوجه عام    

  .اجلهود العراقية اجلارية الرامية إىل بلوغ هذه الغاية
سـبتمرب يف حـد ذاتـه حمطـة         / أيلـول  ٢٤وشكل صـدور قـانون انتخابـات احملافظـات يف             - ٥٣

فالقــانون ال يــؤدي فقــط إىل إحــداث تغــيري كــبري يف النظــام . هامــة يف عمليــة املــصاحلة الوطنيــة
 املفتوحـة، لكنـه يكفـل أيـضا متثيـل النــساء يف      االنتخـايب وحتويلـه إىل نظـام يعتمـد علـى القائمـة      

وكانــت قــضية كركــوك الــشائكة قــد عوجلــت مبقتــضى هــذا القــانون أثنــاء . جمــالس احملافظــات
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يوليه، مما أسـفر عـن نقـض القـانون، وإجـراء مفاوضـات              /التصويت األويل الذي جرى يف متوز     
وينبغـي  . بـدعم مـن البعثـة     مكثفة على امتداد عدة أشهر، مث التوصـل أخـريا إىل اتفـاق سياسـي                

التنويـه بــالقرار الالحــق الـذي اختــذه جملــس النـواب بــإدراج أحكــام تتعلـق بتمثيــل األقليــات يف     
جمــالس احملافظــات يف كــل مــن بغــداد والبــصرة ونينــوى، علــى الــرغم مــن أن الُنــُصب النهائيــة   

  .كانت دون املستوى الذي أوصت به األمم املتحدة
 التزامه وعزمه إجراء انتخابات جملـالس احملافظـات للمـرة األوىل            وقد برهن العراق على     - ٥٤

وأظهــرت املفوضــية العليــا . ، وتــسىن إحــراز تقــدم كــبري صــوب هــذا اهلــدف ٢٠٠٥منــذ عــام 
املستقلة لالنتخابات قدرة على تعبئة اجلهود مـن أجـل حتـديث سـجالت النـاخبني علـى نطـاق                    

وجتـدر اإلشـادة    .  أمنية أو لوجستية خطـرية     البلد بأسره خالل فترة ستة أسابيع دون مشكالت       
  .باملفوضية ملا حققته من جناح يف إجناز عملية التحديث

 أهـم حـدث سياسـي يف       ٢٠٠٩ومتثل انتخابات احملافظات اليت ستجرى يف مطلع عام           - ٥٥
األشهر املقبلة يف العراق، ألن هذه االنتخابات مبقدورها أن تعزز احلوار السياسي، وأن تنـشئ                

لس حمافظــات متثيليــة، وأن متكــن زعمــاء الطوائــف مــن تلبيــة احتياجــات املــواطنني احمللــيني   جمــا
ويف الوقـت نفـسه، هنـاك تلـوح احتمـاالت وقـوع أعمـال عنـف                 . بالتعاون مع حكومة العراق   

ولـذا فـإن مـن اجلـوهري أن         . واضطرابات ترتبط باالنتخابات، كما شوهد مـؤخرا يف املوصـل         
وتواصــل األمــم املتحــدة تقــدمي املــساعدة إىل . ة آمنــة وبطريقــة شــفافةتــنظم االنتخابــات يف بيئــ

  .املفوضية وإىل املؤسسات العراقية األخرى حتقيقا هلذا الغرض
وواصلت البعثة االهتمام بقضية احلدود الداخليـة املتنـازع عليهـا باعتبارهـا مـسألة هامـة                 - ٥٦

قوق االنتخابيـة والدسـتورية وحقـوق       ترتبط مبجموعة أوسع نطاقا مـن القـضايا ذات الـصلة بـاحل            
وعمــال علــى دعــم احلــوار الــسياسي بــشأن هــذه القــضية بــني مجيــع  . اإلنــسان والــتعمري والتنميــة

األطــراف، انــصبت البحــوث الــيت أجرهتــا البعثــة علــى تكــوين صــورة متعــددة اجلوانــب للبيئــات   
ي يـدعم القـرارات املقبلـة       االجتماعية االقتصادية والسياسية واألمنية من أجل إرساء أساس وقائع        

وستظل هذه القضايا حتتل مكانة بارزة يف األسابيع واألشهر القادمة . ويثريها باملعلومات الالزمة
وتـربز التطـورات يف     . ٢٠٠٩مع تقدم العراق صوب إجراء انتخابـات احملافظـات يف مطلـع عـام               

ــازعي امل ــة  وصــل وخــانقني الطــابع التن  احلــوار كوســيلة لتجنــب   هلــذه القــضايا، وتــبني أيــضا أمهي
  .ع األطراف لتسوية احلالة بطريقة سلميةيوإنين أرحب باخلطوات اليت اختذهتا مج. التصعيد

وساعدت العمليات األمنيـة الـيت تقـوم هبـا حكومـة بدرجـة كـبرية علـى تـدعيم سـلطة               - ٥٧
 وإنــين أشــجع بقــوة الــسلطات العراقيــة علــى أن تقــرن هــذه املكاســب خبطــوات قويــة  . الدولــة

وحتقيقــا هلــذه . منــاظرة تعــزز نظــام محايــة حقــوق اإلنــسان ضــمانا حلقــوق املــواطنني العــراقيني  
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أغــسطس علــى اتفاقيــة مناهــضة التعــذيب   / آب١٧الغايــة، فــإنين أرحــب بتــصديق العــراق يف   
ــة       ــة، وبإصــدار اجلمعي ــسانية أو املهين ــة القاســية أو الالإن ــة أو العقوب وغــريه مــن ضــروب املعامل

ويف . سبتمرب قانونا خاصا باإلعالم يتسم مبزيد من التـساهل        / أيلول ٢٢ستانية يف   الوطنية الكرد 
املقابل، مل يعتمد جملس النواب بعد مـشروع قـانون ينـشئ مفوضـية مـستقلة حلقـوق اإلنـسان،              

  .وإنين أشجع حكومة العراق على مواصلة اجلهود اليت تبذهلا بشأن هذه املسألة
ــذي عقــد يف    ويف أعقــاب مــؤمتر االســتعراض   - ٥٨ ــدويل مــع العــراق، ال ــسنوي للعهــد ال  ال

ســتوكهومل، عــاودت الــدول اجملــاورة ودول املنطقــة التعامــل علــى نطــاق واســع مــع حكومــة     
ــراق ــا       . الع ــة، مــن خــالل إعــادة بعثاهت ــة واملؤســسات اإلقليمي ــدول العربي ــل ال ــد متثي ويعــد تزاي

ريا حاسـم األمهيـة لتوطيـد التعـاون         الدبلوماسية يف بغداد وقيامها بزيارات رفيعـة املـستوى، تـدب          
وإنين أرحب هبذه التطورات وأشجع مجيـع الـدول         . والتنسيق املتزايدين على املستوى اإلقليمي    

وتواصــل وزارة خارجيــة العــراق  . األعــضاء علــى تكثيــف اجلهــود الــيت تبــذهلا يف هــذا الــصدد  
دعم هذه العمليـات، وخاصـة      إظهار كثري من املبادأة وااللتزام يف توسيع قدرهتا املؤسسية على           

وستواصـل البعثـة    . آلية الدعم املخصص واألفرقة العاملة املعنية بأمن احلدود والالجئني والطاقة         
دعم عالقات العراق مع جريانه ومع بلدان املنطقة من أجل الترويج جلـدول أعمـال قـائم علـى                 

  .التعاون والدعم املتبادل
ويــل برنــامج الــتعمري اخلــاص هبــا وذلــك بفــضل وتتزايــد قــدرة حكومــة العــراق علــى مت  - ٥٩

كمــا تزايــد التناســق بــني األمــم  . ٢٠٠٨رســوخ االســتقرار وارتفــاع عائــدات الــنفط يف عــام  
املتحدة واجملتمع الدويل وحكومة العراق يف أعقاب تأييد احلكومـة السـتراتيجية األمـم املتحـدة           

.  بالعهـــد الـــدويل مـــع العـــراقاجلديــدة ملـــساعدة العـــراق، واإلصـــالحات اجلاريـــة اآلن عمـــال 
وسيــساعد ذلــك علــى تركيــز مــساعدة األمــم املتحــدة علــى العقبــات التــشريعية واهليكليــة الــيت 

وإنــين أحـث اجملتمــع الــدويل علــى أن ينــسق  . تعـوق تنفيــذ امليزانيــة وقيــام اقتـصاد ســوقي ســليم  
سـتثمار، مـن أجـل      تنسيقا وثيقا، خالل األشـهر املقبلـة، مـع األمـم املتحـدة بـشأن أولويـات اال                 

  .حتقيق االستخدام األمثل للموارد مبا حيقق اعتماد العراق على الذات
وعلــى الــرغم مــن التحــسن العــام الــذي طــرأ علــى الــسياق االجتمــاعي االقتــصادي يف   - ٦٠

العراق، يظل من بني الشواغل املطروحـة نقـص فـرص العمـل واخلـدمات األساسـية، وال تـزال                    
ويعد إصالح القطـاع اخلـاص مـن        . عدات إنسانية يف جماالت بعينها    هناك حاجة إىل تقدمي مسا    

ويـرتبط اقتـصاد العـراق وقطاعـه اخلـاص      . أهم املبادرات اجلديـدة الـيت تقـوم هبـا األمـم املتحـدة        
ولـذا فـإن النتـائج القطاعيـة التابعـة لألمـم املتحـدة        . ارتباطا أساسيا بعملية املصاحلة الوطنيـة فيـه       

يــة إىل إجيـاد فــرص العمـل املدجمـة يف اســتراتيجيات املـصاحلة والتــسريح     سـتدعم املبـادرات الرام  
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ويعرب ارتفاع معدل عودة املشردين داخليا عن إميان جديد باستقرار العـراق،            . وإعادة اإلدماج 
ولكنه يتطلب أيضا اختاذ إجراءات من جانب احلكومة لضمان إعادة إدمـاج العائـدين وكفالـة                

. م املتحـدة مـساعدة إنـسانية واضـحة األهـداف يف هـذه اجملـاالت               وستقدم األم . حقوق امللكية 
وفــضال عــن ذلــك، فقــد كــشفت البيانــات املــستمدة مــن دراســات استقــصائية أجرهتــا األمــم    

ويف ضـوء هـذه العوامـل، قـد يرغـب           . املتحدة مؤخرا عن وجود جيوب للفقر احلاد والتخلـف        
ت املرصــودة لإلغاثــة اإلنــسانية يف العــراق يف أن يزيــد، بدرجــة تتناســب مــع ذلــك، االعتمــادا  

ــام   ــة لع ــة الوطني ــوفري املــساعدات املقدمــة مــن     . ٢٠٠٩امليزاني غــري أن األمــر ســيظل يقتــضي ت
اجلهــات املاحنــة، مبــا يف ذلــك املــساعدات املقدمــة لــصاحل الالجــئني العــراقيني يف املنطقــة، وإنــين 

  .أحث على مواصلة الدعم املقدم يف هذا الصدد
أغـسطس ذكـرى مـرور مخـس سـنوات علـى            / التاسـع عـشر مـن شـهر آب         ووافق يـوم    - ٦١

 الـذي أودى    ٢٠٠٣اهلجوم اإلرهـايب الوحـشي علـى مكتـب األمـم املتحـدة يف بغـداد يف عـام                    
وقـد حــضرُت مناسـبة نظمــت يف   .  شخــصا جبـراح ١٥٠ موظفـا وأصــاب أكثـر مـن    ٢٢حبيـاة  

وشـهدها أيـضا ممثلـون    جنيف إلحياء هذه الذكرى شارك فيها موظفـون نـاجون مـن اهلجـوم،       
وأود أن أشــكر بوجــه خــاص روال الفــرا، ممثلــة أســر الــضحايا، الــيت . للمجتمــع الــدويل ككــل

وحثـت  . ألقت كلمة يف احلضور وحثت األمم املتحدة علـى أال تتخلـى عـن عملـها يف العـراق           
املنظمة، باألحرى، على مواصلة العمل الـذي مل يتممـه الـضحايا، ومـساندة العـراق علـى قهـر                   

  .التحديات الرهيبة اليت يواجهها اآلن
ــأن األمــم املتحــدة    /وكانــت ذكــرى التاســع عــشر مــن آب    - ٦٢ ــذكِّرة ب ــة ت أغــسطس مبثاب
فتئت تواصل عملها يف بيئة أمنية معقدة بالرغم من التحسن الـذي طـرأ مـؤخرا علـى احلالـة                    ما

ا مـا زالـت تعتمـد، يف ظـل          غـري أهنـ   . وتواصل البعثة زيادة قـدراهتا التـشغيلية يف العـراق         . األمنية
الظــروف الــصعبة القائمــة علــى أرض الواقــع، علــى الــدول األعــضاء فيمــا خيــص الــدعم األمــين 

ويف هـذه الظـروف، فـإنين أدعـو إىل مواصـلة العمـل بالترتيبـات                . واللوجسيت والتشغيلي واملايل  
تعديلـها إذا    اق، أو القانونية املتعلقة بأمن البعثة وحـضور األمـم املتحـدة األوسـع نطاقـا يف العـر                

لزم األمر، يف ضـوء نتيجـة املفاوضـات اجلاريـة بـني العـراق والواليـات املتحـدة بـشأن االتفـاق                       
وأود . وإنـين ممـنت للـدول األعـضاء الـيت تقـدم الـدعم األمـين والتـشغيلي                 . املتعلق مبركز القوات  

ــها أســ          ــن بين ــسكريني، وم ــشارين ع ــدمت مست ــيت ق ــضاء ال ــدول األع ــضا أن أشــكر ال تراليا أي
كمــا أعــرب عــن امتنــاين . والــدامنرك واململكــة املتحــدة ونيبــال ونيوزيلنــدا والواليــات املتحــدة 

حلكومة اليابان لتقدميها دعما جويا خمصصا للبعثة، وهي خدمة ينتظر أن تتوقـف يف هنايـة هـذا                  
 دوالر   مليـون  ٢٥وأعرب عن امتناين أخريا حلكومة العراق ملوافقتها على اإلسهام مببلـغ            . العام

وستكون هذه املـسامهة، مث بنـاء اجملمـع يف    . لبناء جممع األمم املتحدة املتكامل اجلديد يف العراق     
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هنايــة املطــاف، مبثابــة عنــصرين جــوهريني يــساعدان األمــم املتحــدة علــى مواصــلة وجودهــا يف   
  .شطتها بالتشاور مع حكومة العراقالعراق والتوسع يف أن

مــم املتحــدة قــد شــاركت بنــشاط، بقيــادة ممثلــي اخلــاص، يف   وأود أن أشــري إىل أن األ  - ٦٣
ومــن دواعــي . توســيع نطــاق حــضورها وأنــشطتها يف كركــوك واملوصــل والنجــف والرمــادي 

سروري أن تواصل البعثة، بدعم كامل من املقر، توسـيع نطـاق أنـشطتها وفقـا لوالياهتـا املبينـة                    
براعـة ودأبـا يف جهودهـا الراميـة         وقـد أظهـرت البعثـة       ). ٢٠٠٨ (١٨٣٠يف قرار جملس األمـن      

وأود أن أغتنم هذه الفرصة ألشكر ممثلي اخلـاص يف العـراق        . إىل دعم شعب العراق وحكومته    
ســتافان دي ميــستورا، علــى قيادتــه املتفانيــة والتزامــه القــوي بالوفــاء بواليــة األمــم املتحــدة يف    

كــذلك مــوظفي وكــاالت كمــا أود أن أشــكر مــوظفي البعثــة الــوطنيني والــدوليني، و . العــراق
 وبراجمها على ما يبذلونه من جهود ال تعـرف الكلـل يف ظـل ظـروف     ااألمم املتحدة وصناديقه 

  .بالغة الصعوبة
  


