
S/2010/406  األمــم املتحـدة 

 

  جملس األمن
Distr.: General 
29 July 2010 
Arabic 
Original: English 

 

 

020810    020810    10-46400 (A) 
*1046400* 

  )٢٠٠٩ (١٨٨٣ من القرار ٦تقرير األمني العام عمال بالفقرة     
    

  مقدمة  -أوال   
، أن )٢٠٠٩ (١٨٨٣ مــن القــرار ٦طلــب جملــس األمــن إىل األمــني العــام، يف الفقــرة   - ١

الوفاء مبسؤوليات بعثـة األمـم املتحـدة لتقـدمي     مدى يقدم إىل اجمللس كل ثالثة أشهر تقريرا عن        
  .وهذا التقرير هو رابع تقرير يقدم عمال بذلك القرار. املساعدة إىل العراق

هبا األمـم املتحـدة   اضطلعت ويتناول التقرير ما استجّد من معلومات عن األنشطة اليت       - ٢
، املقــدم ٢٠١٠مــايو / أيــار١٤املــؤرخ ) S/2010/240(يف العــراق منــذ صــدور التقريــر الــسابق 

قـدم مـوجزا للتطـورات الـسياسية الرئيـسية          وهو ي ). ٢٠٠٩ (١٨٨٣ من القرار    ٦وفقا للفقرة   
. اليت شهدهتا الفترة قيد االستعراض، باإلضافة إىل األحداث اإلقليمية والدولية املتعلقة بـالعراق            

 قــام هبــا ممثلــي اخلــاص للعــراق، ويعــرض التقريــر مــا اســتجّد مــن معلومــات عــن األنــشطة الــيت 
  .نيةميلكريت، باإلضافة إىل املسائل التنفيذية واألم آد
  

  موجز لتطورات السياسية واألمنية الرئيسية يف العراق  -ثانيا   
  االنتخابات الوطنية  -ألف   

، إعـادة فـرز   ٢٠١٠مـايو  / أيار١٤استكملت املفوضية العليا املستقلة لالنتخابات، يف        - ٣
 واستعرضـت هـذه  . حمافظة بغداد بناء على طلب اهليئة القضائية االنتخابيـة        الناخبني يف   أصوات  

 مركـز   ١١ ٠٠٠يف أكثـر مـن      أُديل هبـا    مـن األصـوات الـيت        مليـون    ٢,٥العملية، ما يزيد على     
 يف جـو مـن الـصراحة    ،ملفوضـية ، الـذي حققتـه ا    هـذا اإلجنـاز التنفيـذي الكـبري        يوأُجـر . اقتراع

ودوليني ووسائل اإلعـالم وممثلـي      عراقيني  ممثلي األحزاب السياسية ومراقبني     حبضور  والشفافية  
  .ملتحدةاألمم ا
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تزويــر حــدوث وكــشفت عمليــة إعــادة فــرز األصــوات عــن عــدم وجــود دليــل علــى     - ٤
مـايو، أنـه لـن    / أيار ١٦وأعلنت املفوضية، يف     .يف بطاقات االقتراع  بشكل جوهري   تالعب   أو

 مقعـدا مـن أصـل    ٩١قائمـة العراقيـة   الفستـشغل  : املقاعـد ختصيص يكون هناك أي تغيريات يف     
سـتبدل  اُومـع ذلـك،      . مقعدا ٨٩ وسيظل ائتالف دولة القانون يشغل       ، مقعدا يف الربملان   ٣٢٥

ن مـن كياناهتمـا    مبرشـحني آخـري  ، كانا سيفوزان مبقعدين على أساس النتائج األوليـة    ،مرشحان
  .السياسية بسبب تغيري عدد األصوات الفردية املدىل هبا

 لــدى اهليئــات  عــدد مــن الطعــون األخــرى، خــالل الفتــرة املــشمولة بــالتقرير،  عوأوِد  - ٥
القضائية ذات الصلة، مبا يف ذلك الشكاوى اليت سجلها ائـتالف دولـة القـانون بـأن املرشـحني                   

وطلــب ائــتالف دولــة  . معــايري األهليــةاالفــائزين مــن الكيانــات الــسياسية األخــرى مل يــستوفو 
ن وحملرشــالــيت يتبعهــا الكيانــات الــسياسية لــصاحل االقــانون أيــضا إلغــاء األصــوات املــدىل هبــا   

  .املؤهلني، األمر الذي رفضته اهليئة القضائية االنتخابية غري
يف مبوجـب اختـصاص كـل منـهما،      وقضت اهليئة القضائية االنتخابية وحمكمة النقض،         - ٦

واليتـها  مبوجـب  يونيه، اعتمدت احملكمة االحتادية العليـا،  / حزيران٢ويف . مجيع الطعون املعلقة  
، البـــالغ عـــددهم جملـــس النـــوابيف انتخابـــات  الفـــائزين الدســـتورية، أمســـاء مجيـــع املرشـــحني

  .تمت بذلك العملية االنتخابيةمجيع الطعون املعلقة، واخُتتسوية بعد مرشحا،  ٣٢٥
  

  عملية تشكيل احلكومة  -باء   
ويتفـق  . يونيـه / حزيـران  ١٤يف  جلسته الربملانيـة االفتتاحيـة      جملس النواب املنتخب     قدع  - ٧

ــدورة األوىل للربملــان يف غــضون   العراقــي ر لدســتوهــذا اإلجــراء مــع ا   الــذي يتطلــب انعقــاد ال
ــات     ١٥ ــائج االنتخاب ــى نت ــصادقة عل ــاريخ امل ــن ت ــا م ــاع، أدى األعــضاء   . يوم وخــالل االجتم

 مزيــد مــن إلتاحــةرئــيس الربملــان بالنيابــة اجللــسة ق ، مث علّــالدســتوريةاملنتخبــون حــديثا الــيمني 
 مبـا يف ذلـك رئـيس اجمللـس ورئـيس اجلمهوريـة              ،يةالوقت للمفاوضـات حـول املناصـب الرئيـس        

  .ومل ُيحدد موعد لالجتماع القادم. ورئيس الوزراء
يونيـــه، أعلـــن ائـــتالف دولـــة القـــانون والتحـــالف الـــوطين العراقـــي / حزيـــران١١ويف   - ٨

طـرح  ومـع ذلـك، مل ي  . طلـق عليهـا اسـم التحـالف الـوطين      أُا جديـد اائتالفـ وشـكال   اندماجهما  
ــوطين  ــد التحــالف ال ــوزراء رغــم ادعا    ســما بع ــيس ال ــمرشــحه ملنــصب رئ ــشكيل  ئ ه احلــق يف ت

عراقيـة، الـيت رفـضت      كتلـة   صر  الوقت ذاته، تُ  ويف  . احلكومة اجلديدة بوصفه أكرب كتلة برملانية     
 يف تــشكيل احلكومــة املقبلــة علــى أســاس “حقهــا الدســتوري”ادعــاء التحــالف الــوطين، علــى 

  .نتائج االنتخابات
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 عـالوي يف مناسـبات      إيـاد العراقيـة   كتلـة   زعـيم   مع  لوزراء نوري املالكي    التقى رئيس ا    - ٩
وتــردد أن . يونيــه/ حزيــران١٢يف اجتماعهمــا ألول مــرة  ملناقــشة املــأزق بعــد   أخــرى عــدة 

الزعيمني ناقشا عددا من القـضايا املتـصلة بعمليـة تـشكيل احلكومـة، مبـا يف ذلـك أمهيـة وجـود                       
ــة شــاملة   ــق آراء سييف إطــار حكوم ــانون   كــان و. اســي واســع النطــاق  تواف ــة الق ــتالف دول ائ

وضـع مــشروع برنــامج  بتقــوم يف وقــت سـابق علــى تـشكيل جلــان   قـد وافقــا  قائمـة العراقيــة  الو
ويف غضون ذلك، أجرى زعمـاء الكتـل الـسياسية          . احلكومة املقبلة ومناقشة ختصيص املناصب    

سيــستاين الــذي حيــافظ الرئيــسية مــشاورات أيــضا بــشكل منفــصل مــع آيــة اهللا العظمــى علــي ال
  . فوراباستمرار على حياده السياسي، ويؤيد تشكيل حكومة شراكة وطنية

  
  التطورات اإلقليمية  -جيم  

مـايو، لالجتمـاع مـع األمـني العـام       / أيار ٩ القاهرة، يف    إىلطالباين  جالل  سافر الرئيس     - ١٠
ــصري حــسين م        ــرئيس امل ــع ال ــرو موســى، وكــذلك م ــة، عم ــدول العربي ــة ال ــجلامع ويف . اركب

اجلماهرييــة العربيــة  يف “قمــة عربيــة مخاســية”يونيــه، شــارك الــرئيس طالبــاين يف  /حزيــران ٢٨
تعزيـز العمـل    بغرض مواصلة   معاجلة إعادة هيكلة جامعة الدول العربية وإنعاشها        الليبية تناولت   
  .٢٠١١وستعقد القمة املقبلة يف بغداد عام . العريب املشترك

وفـاة   زار رئـيس الـوزراء املـالكي بـريوت لتقـدمي واجـب العـزاء يف                  يوليـه، / متوز ٨ويف    - ١١
. يوليـه / متـوز  ٤تـويف يف    الـذي كـان قـد       الـشيعي سـيد حممـد حـسني فـضل اهللا            العظمى  اهللا   آية

رئيس الوزراء اللبنـاين سـعد احلريـري لتعزيـز العالقـات الثنائيـة بـني العـراق ولبنـان             واجتمع مع   
  .ق الدبلوماسية مع الدول العربية وتعزيز عالقات العراإحياءوسبل 
اسـتغرقت   أنقـرة  إىلبارزاين رئيس حكومة إقليم كردستان بزيـارة        مسعود  وقام السيد     - ١٢

 ،الــرئيس عبــد اهللا غــولاجتمــع مــع يونيــه حيــث / حزيــران٦ إىل ٢يف الفتــرة مــن مخــسة أيــام 
ث القـضايا   وغلـو لبحـ   أمحـد داوود    أ ووزيـر اخلارجيـة      ،ردوغـان أورئيس الوزراء رجـب طيـب       

  .ويف مقدمتها األمن واالقتصاد والطاقةاليت هتم اجلانبني، 
وقد تصاعد التوتر على طول احلدود التركية العراقية خالل الفتـرة املـشمولة بـالتقرير،                 - ١٣

 هتـ الـذي كـان قـد أعلن       النـار    إطالق وقف   إهناء حزب العمال الكردستاين     عناصر تأعلنعندما  
وردا علـى   . ت إرهابيـة يف تركيـا انطالقـا مـن مشـال العـراق             نفـذت هجمـا   و من جانب واحـد،   

قصف جـوي ملواقـع حـزب العمـال الكردسـتاين           أعمال   التركية ب  القوات املسلحة ذلك، قامت   
  .داخل األراضي العراقية
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مواقـع يـسيطر عليهـا حـزب احليـاة          بقـصف    اإليرانيـة املدفعيـة   قيـام   وأفادت تقارير عن      - ١٤
وأثـارت اهلجمـات مظـاهرات أمـام     . قالديزا غومان مبحافظـة أربيـل    منطقة  احلرة لكردستان يف    

وتـردد أن هـذه   .  يف البصرة وأربيل  اإليرانيةمقر بعثة األمم املتحدة يف أربيل ومكاتب القنصلية         
  .احلوادث قد أسفرت عن تشريد عدة مئات من األسر يف املناطق املتضررة

ركة اخلطــوط اجلويــة العراقيــة ردا أعلنــت حكومــة العــراق حــل شــمــايو / أيــار٢٦يف و  - ١٥
على الدعوى اليت رفعتها اخلطوط اجلوية الكويتية بشأن الطائرات اليت صودرت خـالل حـرب             

وذكر احملـامون الكويتيـون أن احلكومـة الكويتيـة سـوف تتخـذ التـدابري الالزمـة                  . اخلليج األوىل 
  .للحفاظ على مصاحلها

رئـيس الـوزراء    واجتمـع مـع      الكويـت    إىلاص  يونيه، سافر ممثلـي اخلـ     / حزيران ٢٠ويف    - ١٦
 .اهللا  ووكيــل وزارة اخلارجيــة خالــد ســليمان اجلــار،محــد الــصباحألمســو الــشيخ ناصــر احملمــد ا

وأبرز املسؤولون الكويتيون ضرورة إحراز تقدم يف حل املسائل املعلقـة بـني العـراق والكويـت                 
ية مبوجب واليات جملس األمـن الـيت        على وجه السرعة، ال سيما الوفاء بالتزامات العراق الدول        

احلكومـة اجلديـدة يف العـراق التـشجيع علـى          تواصل  كما أعربوا عن أملهم يف أن       . ُتنفذ بعد مل  
  .تطبيع العالقات بني العراق وجريانه، مبا يف ذلك الكويت

بــأن ويؤســفين أن أفيــد بــأن حكومــة العــراق مل تتجــاوب بعــد مــع الطلبــات املتكــررة     - ١٧
 الكويتيــة، الــذي صــدر بــه -تعدادها ملواصــلة مــشروع صــيانة احلــدود العراقيــة عــن اســتعــرب 

نـصيبها مـن التمويـل اإلضـايف        وأن تـدفع    ،  )١٩٩٣ (٨٣٣تكليف مبوجب قـرار جملـس األمـن         
التزامهــا وأن تــدفع حكومــة العــراق أن تعلــن  الــضروري نومــ . دوالر٦٠٠ ٠٠٠لــغ الــذي يب

شروع بعــد تأجيــل املرحلــة األخــرية مــن أعمــال حــصتها مــن التمويــل الــالزم للحفــاظ علــى املــ
  .الصيانة اليت تنفذها إدارة عمليات حفظ السالم وإدارة الدعم امليداين

  
  التطورات الدولية  -دال   

 جمللس األمن قـدمها الـسيد غينـادي         إحاطةيف أعقاب   و،  ٢٠١٠يونيه  / حزيران ١٥يف    - ١٨
الكـويتيني ورعايـا    الرعايـا   سألة  لعـام واملعـين مبـ     التابع لألمني ا  نسق الرفيع املستوى    املتاراسوف،  

 مــــن القــــرار ١٤، وفقــــا للفقــــرة البلــــدان الثالثــــة املفقــــودين وإعــــادة املمتلكــــات الكويتيــــة 
ديـسمرب  /، مدد جملس األمن والية املنسق الرفيع املستوى حـىت كـانون األول            )١٩٩٩( ١٢٨٤
مـا بـني العـراق والكويـت، الـيت          فيفترة بناء الثقـة والتعـاون       ”والحظ جملس األمن أن     . ٢٠١٠
ــدأت ــسانب ــل / يف ني ــت ، ٢٠٠٩أبري ــضا      .“جــدواهاأثبت ــس أي ــضاء اجملل ــر أع ــك، أق ــع ذل وم
ثالثـة بـصورة مؤكـدة،     البلـدان ال  الكـويتيني أو رعايـا      الرعايـا   مزيـد مـن رفـات       ُيعثر على    مل بأنه

ورحـب  . ويتيـة حتديـد مـصري احملفوظـات الوطنيـة الك        مسألة  حيرز سوى تقدم حمدود يف       وأنه مل 
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 دوالر، برعايـة بعثـة      ٩٧٤ ٠٠٠جملس األمن بقرار احلكومة الكويتية متويـل مـشروع، بتكلفـة            
بنـاء قـدرات وزارة     علـى   األمم املتحدة ومكتب األمـم املتحـدة خلـدمات املـشاريع، للمـساعدة              

  .القبور اجلماعية وحتديد هوية املفقودينكي تقوم بفتح حقوق اإلنسان العراقية 
، قدم املراقـب املـايل لألمـم املتحـدة، جـون يامـازاكي، إىل               ٢٠١٠يوليه  / متوز ١٢ ويف  - ١٩

بـشأن  ) ٢٠٠٩ (١٩٠٥ مـن القـرار      ٣جملس األمن التقريـر الثـاين لألمـني العـام عمـال بـالفقرة               
 كمـا قـدم    .صندوق تنمية العـراق   ترتيبات إيداع العائدات من مبيعات تصدير النفط والغاز يف          

التقريــر الفــصلي الثــاين مــن رئــيس جلنــة اخلــرباء املــاليني العــراقيني، عبــد الباســط تركــي ســعيد، 
 مـن القـرار نفـسه، وحـدد خطـط العـراق خبـصوص الترتيبـات            ٥حكومة العراق، وفقـا للفقـرة       

  .الصندوقاجلديدة املتعلقة ب
  

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

ات قيـاد  مـع     علـى نطـاق واسـع       ممثلي اخلاص  عملعملية تشكيل احلكومة،    على مدار     - ٢٠
 كــان بــنيو.  حــل للمــأزقإجيــادتــسهيل يني، علــى وكبــار املــسؤولني احلكــوم الــسياسية الكتــل
ــة  الــربزاين،   كردســتان إقلــيمرئــيسواملــالكي،  رئــيس الــوزراء حماوريــه وزعــيم القائمــة العراقي

 وزيـر الـنفط  واهلـامشي،  طـارق   نائب الـرئيس  وعبد املهدي،   عادل   عالوي، ونائب الرئيس   يادإ
رافــع نائــب رئــيس الــوزراء   و، شــاويسنائــب رئــيس الــوزراء روش   والــشهرستاين،  نيحــس

علـى  وشـدَّد ممثلـي اخلـاص يف اجتماعاتـه          .  فـؤاد معـصوم    ملـان  املؤقـت للرب   رئيسالـ  و ،العيساوي
. العراقـي سيادة القـانون والدسـتور   وتلتـزم بـ  ،  للجميع شاملةتكون   تشكيل حكومة    احلاجة إىل 

مـن خـالل   ملفاوضـات الثنائيـة اجلاريـة       اتوسيع نطـاق      املضي قدماً يف   األطراف على شجع   كما
ــ. هنائيــةتــسوية سياســية يــق خمــصص لتحقمنتــدى للمحادثــات اجلماعيــة  إنــشاء    تقــدميرضوَع

  .يف هذه العملية بشرط أن تطلبها مجيع األطراف الرئيسيةبعثة المساعدة 
قلـيم كردسـتان ملناقـشة      إىل  إ ةزيـار ب  اخلـاص للعـراق    ممثلـي قام  ،  هيوني/ حزيران ٢٩يف  و  - ٢١

 املتنــازع ةعمليــة احلــدود الداخليــب تتعلــق  أعــم ومــسائل، يف نينــوىالــة واحل،تــشكيل احلكومــة
رئـيس  قليم برهم صاحل، و   اإل ورئيس وزراء ،  الربزاينليم كردستان   إقواجتمع مع رئيس    . عليها

ــال   ــان كم ــة كركــوكالربمل ــر داخلي ــيم كردســتان  إ ي، ووزي كــرمي ســنجاري، وشخــصيات   قل
د الـرئيس الـربزاين أن      وأكَّـ . حافظ نينوى أثيل النجيفي    مب ا هاتفي الوأجرى كذلك اتصا  . أخرى

 دور إجيـايب يف     تأديـة  ملتـزم ب   أنـه ، و رئيـسية  عن تأييده ألي كتلة       بعد علنيالكردي مل   التحالف  
  .إذا كان مثل هذا التدخل موضع ترحيب ها مبا يف ذلك تيسري،املفاوضات

  

http://en.wikipedia.org/wiki/Development_Fund_for_Iraq�
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  أنشطة املساعدة االنتخابية   - باء  
 عمليـة   يفات   العليا املستقلة لالنتخاب   ملفوضيةإىل ا واصلت البعثة تقدمي املساعدة التقنية        - ٢٢

وضـع  لالالزمـة    تقـدمي املـشورة      ت املـساعدة  ومشلـ . علـى النتـائج   واملصادقة  إعادة فرز األصوات    
ــراععــادة فــرز إإجــراءات  ــة مركــز إعــادة فــرز  االحتياجــات التــشغيلية، و بطاقــات االقت كتهيئ
 مركـز إعـادة    يفوظفني دولـيني     م بعثةالكما نشرت   . بطاقات االقتراع  ونقل ومناولة    األصوات

مـن   متكَّنـت البعثـة   ،  ستمر املـ  وجودهـا  وبفـضل . عـادة الفـرز   إ إجراء عمليـة   لدىفرز األصوات   
اجلهـات   مجيـع    لـدى  الثقـة    بث جو مـن    بذلك يف حيث أسهمت   ،  عن كثب إلجراءات  متابعة ا 
  .هاالعملية ونتائجب ةاملعني
يف معاجلـة    ات العليا املـستقلة لالنتخابـ     ملفوضيةإىل ا املساعدة    تقدمي بعثةالما واصلت   ك  - ٢٣

ويف  اهليئـات القـضائية ذات الـصلة،          تواجه والتحديات اليت  ،املتبقيةاملسائل الناشئة عن الطعون     
وعــالوة علــى .  عليهــااحملكمــة االحتاديــة العليــامــصادقة قبــل  النتــائج النهائيــة لالنتخابــات مجــع

 يف  التأمـل ي خالهلـا    جيـر  التخطيط ملـؤمترات عـدة       يف املفوضية    املساعدة إىل  بعثةال قدَّمتذلك،  
  الكفيلـة  سبلالـ حتديـد   علـى    ومـساعدة املفوضـية    ات،الدروس املستفادة خالل عمليـة االنتخابـ      

ــدر ب ــةاتحــسني ق ــات واالســتفتاءات ا اســتعدادهتا التنفيذي ــيت ســتجرى    لالنتخاب ــستقبلال . يف امل
 هـا ، مبـا في قبلـة املألحـداث االنتخابيـة   لتخطـيط  الملفوضـية يف  إىل ا املـساعدة  البعثة   مد تق ،اوأخري

 كانـت سـلطات حكومـة إقلـيم كردسـتان         اليت  نتخابات جمالس احملافظات يف إقليم كردستان،       ا
  .٢٠١١ إىل عام قد أرجأت موعدها

  
   الكردية-  العربيةسائلاملبشأن  جهود الوساطة السياسية  –جيم  

 الــشمال،  يفالكرديــة - العربيــة لتطبيــع العالقــات حماولــة متجــددةيف دعمــت البعثــة،   - ٢٤
رت اجتمـاعني بـني      ويـسَّ  ،لس حمافظـة نينـوى    جمهناء مقاطعة   إل بدأهتا احلكومة    عملية احلوار اليت  

ت املناقـشات   زركـ تو. مـايو / أيار ١٥و   أبريل/ نيسان ٣ وقائمة احلدباء يف      املتآخية  نينوى قائمة
، )قلـيم كردسـتان   يف إاحاليـ احملتجـزين  (من نينـوى  تجزين  باألمن ونقل احمل   علقة املت ملسائلعلى ا 
ة يـ معنجلنـة   وأجـرت   .  الوظـائف العليـا يف جملـس نينـوى         ص عـن تقاسـم الـسلطة فيمـا خيـ          الفض

ــاحملتجزين، ــشاؤها  ب ــة  ،ادثــات نينــوى حم كجــزء مــن  جــرى إن ــارات ميداني  كــزراإىل م عــدة زي
  . أسايش يف إقليم كردستان قواتاحتجاز

 ة بـالطوائف العرقيـة والدينيـة   يملعن ا لجنةعقدهتما ال بعثة اجتماعني آخرين    ال ترما يس ك  - ٢٥
ــديث  ــشأة ح ــان.  يف إطــار عمليــة حــوار نينــوى   ااملن   طوائــف بــني املــشاركني ممثلــون عــن   وك

 ،نينـــوىحمافظـــة دارة عـــن إ عـــن ممـــثلني ال، فـــضني والـــشبك والتركمـــان واليزيـــدينياملـــسيحي
ت األمنيـة   زت املناقـشات علـى االحتياجـا      كـ رتو. يةكومة العراق احل و ،وحكومة إقليم كردستان  
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 ثــالث جلــان وأنــشئت.  القانونيــة والــسياسية والبــشريةاخمتلــف الطوائــف ومحايــة حقوقهــلــدى 
كمـا واصـلت   . اإلداريةالثقافية والسياسية واحلقوق  و، واخلدمات والتعليم،األمنب ةيمعنفرعية  

 طتـرتب جـراءات بنـاء الثقـة يف كركـوك،          إعـدد مـن     على النـهوض بتنفيـذ      تقدمي املساعدة   بعثة  ال
بعـد  و. مسائل احملتجزين وحقوق التعليم و  املتعلقة باملمتلكات وإعادهتا إىل مالكيها،       املطالباتب

 كركــوك نزاعــات امللكيــة يفنــة جلتوقــف دام أربعــة أشــهر يف أعقــاب االنتخابــات، اســتأنفت  
 . من البعثةتقنية مبساعدة هيوني/اجتماعاهتا يف حزيران

 
   والتنميةالتعمرياملساعدة اإلنسانية و  - دال 

طـة التنميـة الوطنيـة العراقيـة        خ صـياغة االنتـهاء مـن      أن أهنئ حكومة العـراق علـى         دأو  - ٢٦
 يفتتمثــل أرى بــوادر مــشجعة  و. هيوليــ/ متــوز٤ أطلقهــا رئــيس الــوزراء يف   ٢٠١٤-٢٠١٠
ــزخم ــايبال ــ  اإلجي ــال ــن  ذي حي ــه كــل م ــدويل    افظ علي ــع ال ــراق واجملتم ــة الع ــا خيــص   حكوم فيم
 إطـار عمـل األمـم املتحـدة للمـساعدة اإلمنائيـة        التوقيع علـى ومنهاالوطين، تخطيط لا مبادرات

 ملبــادئ إعــالن ا وفقــ الوطنيــةامللكيــةب التــزام مجيــع الــشركاء  وضــحالــذي ي )٢٠١٤-٢٠١١(
 ، وزيـــر التخطـــيط والتعـــاون اإلمنـــائيبالـــشكر، بوجـــه خـــاص، إىل توجـــه أن أدوأو. بـــاريس

ريـق األمـم املتحـدة      فاملقـدم إىل     دعمهـم املتواصـل   ى  علـ  اجلهـات املاحنـة،       إىل ومكتبه، وكـذلك  
  . العملياتلتزام طوال هذهوما أبدوه من ا القطري

الـيت  تنفيـذ   الأنـشطة   حتقيـق التكامـل بـني       يف   الذي يتم إحـرازه    التقدم   رؤيةين  ريسما  ك  - ٢٧
ولــة  فيمــا خيــص األولويــات الرئيــسية لبنــاء الد القطــرياألمــم املتحــدة ريــق وفبعثــة التقــوم هبــا 
اجملتمعـات  إىل  ملـساعدة   للـربامج بغـرض تقـدمي ا      هنج متكامل   إعداد  واهلدف من ذلك    . والسالم

مبعاجلـة  أفرقـة العمـل املتكاملـة الرئيـسية     وتقوم . ااحمللية اليت حتتاج إىل حلول سياسية وإمنائية مع  
ــة    ــادة نائــب  (جمــاالت هامــة كــإدارة املــوارد املائي ــيبقي ــةالب املعــين  اخلــاصممثل ، والتعــداد )تنمي

، وإصـالح شـبكة األمـان       ) األمـم املتحـدة للـسكان      بقيـادة صـندوق   ( املدين   تسجيلالسكاين وال 
 يثلـ مملجهـود الـيت يبـذهلا       ل أعـرب عـن تقـديري     و). بقيادة برنامج األغذيـة العـاملي     (االجتماعي  
  .ا عملية متكاملة متامإقامة أسس  يف اخلاص،واب املمثل نعن طريق،  جنحاخلاص الذي

، بالـشراكة مـع حكومـة       إدارة املـوارد املائيـة    بـ  ة املعني قد وضعت فرقة العمل املتكاملة    و  - ٢٨
فرقـة العمـل، بـدعم مـن إدارة         وأصـدرت   .  املائيـة  هواردمـ  خطة لـدعم العـراق يف إدارة         العراق،

ــسياسية،   ــشؤون ال ــاهيم حتــ ال ــة مف ــايريدورق ــدخالت امل د املع ــررة واألســاس املنطقــي وراء الت  ق
طــار عمـل األمـم املتحــدة   إ ضـمن  ذفتنالــيت سـ وخــالل الـسنة املقبلـة،   القائمـة  ات لألولويـ  اوفقـ 

 دعـم حتقيـق األهـداف       املتوخـاة  التـدخالت    ترمـي و.  ومفهوم عمليات البعثة   للمساعدة اإلمنائية 
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مـن  القدرات الالزمة حلكومـة العـراق       بناء  ومعرفية متخصصة    إنشاء قاعدة    عرباإلمنائية لأللفية   
  . يف املستقبلاملائيةوارد املارة النجاح يف إدأجل 
األمـم املتحـدة    بعثة وفريق   لاليت تقوم هبا ا     األخرى  املبادرات املشتركة الرئيسية   تشملو  - ٢٩

القطـاع  تطـوير   وكالـة رائـدة، دعـم       ك ي برنامج األمـم املتحـدة اإلمنـائ       ، يف إطار أنشطة   القطري
 ةيـ اجلهـات املعن  مـع    شاوراتاملـ والعام وتنويع القطاع اخلـاص مـن خـالل الدراسـات املتعمقـة،              

إجيـاد فـرص   التركيـز علـى   بـرامج    لشكتـ و.  املتاحـة   والفرص  الرئيسية حتديد التحديات بغرض  ا
 ا أساسـ   والـشباب والفئـات الـضعيفة،      نـساء  إشـراك ال   كفالة  عن الفضلنمو،  لتخطيط  الوالعمل  

الـربامج  وهي مـن  عراق لتنمية على األمد الطويل يف اللصاحل امه األمم املتحدة  دللدعم الذي تق  
 مــن دوالرات الواليــات مليــون دوالر ٨٧,٨٥ه قــدر تلطبتمويــل خمــوجيــري متويلــها  القائمــة
  . عدد من املشاريع القطاعيةمهاميتو، املتحدة
رصـد وتقيـيم، مـساعدة إىل        الوكاالت، مؤلف من خرباء   فريق مشترك بني    م  دكما يق   - ٣٠

.  خلطــة التنميــة الوطنيــة وطــينتــصميم إطــار رصــد يف جمــالوزارة التخطــيط والتعــاون اإلمنــائي 
ــا قـــدت حلقـــة عمـــل هلـــذ وُع ــ/ حزيـــران١٨ إىل ١٤  يف الفتـــرة مـــن يف أربيـــلرضالغـ . هيونيـ
 مـع وكالـة التنميـة الدوليـة التابعـة للواليـات             بالـشراكة ظمـت   ُنقدت حلقة عمـل ثانيـة،       ُع كما

، يف الفتــرة مــن امج اإلمنــائيالتــابع للربنــ  الــدميقراطيمبــساعدة مركــز أوســلو للحكــم، املتحــدة
 وضــع و، خطــة التنميــة الوطنيــةاحلوكمــة يف أهــداف يوليــه، وذلــك الســتعراض/ متــوز٨إىل  ٦

رصـد  نـسق يهـدف إىل      وضـع إطـار م    حرز تقدم يف    أ ،ويف الوقت نفسه  . املؤشرات ذات الصلة  
 خلطـة   صممإطـار الرصـد املـ     وسـوف يـتمم     ،  إطار عمل األمم املتحدة للمساعدة اإلمنائيـة       نتائج

  .التنمية الوطنية
ــن صــندوق   و  - ٣١ ــدعم م ــسكان  ب ــم املتحــدة لل ــشباب والرياضــة أصــدرت ، األم  وزارة ال

ويــوفر املــسح . املــسح الــوطين للــشباب يف العــراق ة لإلحــصاءاتنظمــة املركزيــبالتعــاون مــع امل
 والــصحة والــصحة اإلجنابيــة،   ، والعمالــةهم باملدرســة، والتحــاق  الــشباببيانــات عــن تعلــيم  

يف عمليـة املـسح       وقـد أسـهمت    . اإلعـالم والـشراكة االجتماعيـة، واملواطنـة        طتخدام وسائ واس
ومنظمــة الــصحة منظمــة األمــم املتحــدة للطفولــة  منــها، أخــرى تابعــة لألمــم املتحــدةوكــاالت 

  .اإلمنائياألمم املتحدة العاملية وبرنامج 
لتعـداد  إلجـراء ا   اتريالقطـري يف التحـض    األمـم املتحـدة      البعثة وفريـق     ويسهم كل من    - ٣٢

 وقـد أجنـزت     .٢٠١٠أكتـوبر   /تـشرين األول  يف   ا مبدئي  إجراؤه  املقرر ،يف العراق السكاين العام   
ــة، و   ــة العراقيـ ــداد احلكوميـ ــسة التعـ ــمؤسـ ــا   ”دعى تـ ــصاء وتكنولوجيـ ــزي لإلحـ ــاز املركـ اجلهـ
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دوق ، صـن   يف التنفيـذ   ها شـريك   بالتعاون مع   يف هذا الصدد   ا رائد امشروع، بنجاح،   “املعلومات
  .األمم املتحدة للسكان

 ضــمان  ومــا زال.اجــة إىل الــدعم اإلنــساين  حبال تــزال وهنــاك مجاعــات يف العــراق     - ٣٣
ــة  ــية   إمكاني ــى اخلــدمات األساس ــضروريةاحلــصول عل ــ،  ال ــة   ك ــصحة والتغذي ــد وال التعليم اجلي

ني،  والعائـدين والالجـئ  اواملأوى واملياه وخدمات الصرف الصحي، وال سيما للمشردين داخلي      
، ُســجل عــودة مــايو/ هنايــة أيــاروحبلــول. القطــرياألمــم املتحــدة ثــل أولويــة بالنــسبة لفريــق  مي

 مــايو، وحــده، عــودة/يف حــني شــهد شــهر أيــار ا الجئــ١٢ ١٧٠  وا داخليــا مــشرد٤٦ ٤٣٠
 مـن الالجـئني     ائـة  يف امل  ٣٠ عـاد    وحىت يومنا هـذا،   .  الجئني ٢ ٦١٠  مشرد داخلي و   ٩ ١٠٠
ىل إ عـادوا    ائة من املشردين داخلي   ا يف امل  ٥٤القادسية، يف حني أن     ائة إىل    يف امل  ٢٠  و  بغداد إىل

ــاىل ــة ا يف امل٤٣  ودي ــدادإئ ــاد . ىل بغ ــن الالجــئني   وع ــدد م ــداد إأكــرب ع ــة ٣٠(ىل بغ  )يف املائ
 يف ٥٤( ديـاىل   إىل اه أكـرب عـدد مـن املـشردين داخليـ          جـ  تو ، يف حـني   )ملائـة  يف ا  ٢٠(والقادسية  

، مفوضــية األمــم املتحــدة لــشؤون الالجــئنيويواصــل كــل مــن . )يف املائــة ٤٣( وبغــداد )املائــة
ــة الدوليــة للــهجرة   ــة  ، واملنظم لعائــدين إىل ا تقــدمي خــدمات التوعيــة   ،ومنظمــة الــصحة العاملي

ويف الوقـت   .  عـودة كرميـة وآمنـة      الـيت تتـيح    حصوهلم على اخلدمات     من أجل كفالة  والالجئني  
 قـدرات البنـاء  تعزيـز   هبـدف  رينّجاهلجرة واملهوزارة إىل ية املساعدة التقنيتواصل تقدمي  نفسه،  

وافـق يـوم   الـذي  يف اليـوم العـاملي لالجـئني     و. عملية العودة اجلارية  ل ةدعمالنظم  الللحفاظ على   
من األحداث لزيـادة     اعدد  مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني      نظمت ،هيوني/ حزيران ٢٠

 أن دوأو.  والالجئني والعائـدين يف العـراق واملنطقـة       ان داخلي  اليت تواجه املشردي   باملسائلالوعي  
 يف  فئـات الـسكانية الـضعيفة يف العـراق         ال عايـة  ر علـى كفالـة أن تبقـى      أحث احلكومـة اجلديـدة      

  .ة االجتماعياتالستثمارا برامج طليعة
واسـعا   ا، دعمـ  مع مكتب تنـسيق الـشؤون اإلنـسانية       بالشراكة   ،نامج اإلمنائي الربم  دوق  - ٣٤
 سـد يهـدف إىل     علـى نطـاق البلـد      اد جهـ  ميثـل الذي  عة،  َسصندوق االستجابة اإلنسانية املو   إىل  
ــرات الكــربى  ا ــضعيفة،  يف احتياجــات اللثغ ــرض فئــات ال ــشة،   بغ ــباب املعي والوفــاء محايــة أس
لالحتياجـــات حلكومـــة الثغـــرات يف اســـتجابة ا ةالحتياجـــات املُلحـــة أو الـــيت مل تلـــبَّ نتيجـــ با

، ٢٠١٠ يونيــه/ويف حزيــران. ياجلغــرايف والقطـاعي والتمــويل كــل مـن الــصعيد  علــى اإلنـسانية  
 الـيت    دعـم التنفيـذ    عن طريق جهود   ا قطاع ٧٤ يففذت   نُ  مشروعاً ٥٤كان الصندوق قد موَّل     

  . غري حكومية حملية منظمة٣٢  ومنظمات دولية غري حكوميةتسع بذلتها 
األهــداف اإلمنائيــة بــشأن توعيــة للمحلــة ويعمــل فريقــي يف العــراق حاليــا علــى إعــداد     - ٣٥

الـذي سـيعقد    بالتوازي مع اجتماع اجلمعيـة العامـة بـشأن هـذا املوضـوع              اليت ستنطلق    ،لأللفية
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واجملتمــع املــدين، واألوســاط  بكــل مــستوياهتا، وستــشارك حكومــة العــراق  . ســبتمرب/يف أيلــول
 حتقيـق األهـداف حبلـول عـام          يف تعزيـز جهـود العـراق الراميـة إىل          ،األكادميية، والقطاع اخلاص  

 وتعزيز املساواة بني اجلنسني واحلـد مـن   عحرز العراق تقدما يف احلد من اجلو   أوبينما  . ٢٠١٥
املزيد من العمل يف عـدد مـن امليـادين األخـرى مبـا يف ذلـك                 فإنه يتعني القيام ب   وفيات األطفال،   

ة إمكانية احلـصول علـى اخلـدمات         وكفال ، واحلد من البطالة   ،زيادة االلتحاق بالتعليم االبتدائي   
لــدعوة اأنــشطة سُتــسهم يف تلــك احلملــة أيــضا و. األساســية يف منــاطق البلــد احلــضرية والريفيــة

من خالل الفريـق العامـل املـشترك بـني الوكـاالت املعـين بفـريوس نقـص            اجلارية حاليا   والتوعية  
  .ةفرقة العمل املعنية بالقضايا اجلنساني و،اإليدز/املناعة البشرية

ــيم           - ٣٦ ــن إقل ــشرقي م ــشمايل ال ــأن القــصف عــرب احلــدود يف اجلــزء ال ــارير ب ــادت التق وأف
ويساورين قلق بـالغ    . مايو/كردستان قد أسفر عن املزيد من حاالت التشريد منذ منتصف أيار          

ــول     إزاء  ــى ط ــت عل ــيت وقع ــت خــسائر يف أرواح    األحــداث األخــرية ال ــث خلف  احلــدود، حي
جلـأ العديـد منـها إىل       وت مـن األسـر مـن قراهـا يف املنـاطق املتـضررة،               عدة مئا  قد فرّ  و .املدنيني

تحــــدة وغريهــــا مــــن اجلهــــات حمافظــــة الــــسليمانية حيــــث تتلقــــى املــــساعدة مــــن األمــــم امل
  .الفاعلة اإلنسانية

وتواصل منسقيت للشؤون اإلنسانية للعـراق قيـادة الفريـق القطـري للعمـل اإلنـساين يف                   - ٣٧
والعمل عن كثب مـع الـشركاء والـسلطات احملليـة مـن أجـل كفالـة        ، املدنينيحتديد احتياجات   

منظمـة الـصحة    تضطلع به   ، أود اإلشادة بالعمل الذي      الصددويف هذا   . تلبية تلك االحتياجات  
يف حـاالت   يف مساعدة حكومة العراق علـى تعزيـز مـا تقدمـه مـن خـدمات طبيـة                   حاليا  العاملية  

وال يزال يـساورين قلـق      . املسببة إلصابات مجاعية  حلوادث  امواجهة  حتسني  الطوارئ، من أجل    
وكثريا ما تكون الفئـات األضـعف،        ،بالغ إزاء استمرار استهداف األقليات والعناصر السياسية      

فــرض القيــود علــى وجــود  وال ســيما النــساء واألطفــال واألقليــات أكثــر املتــضررين مــن آثــار   
  .جهات العمل اإلنساين

يـؤثر   وهو ما  إمدادات الكهرباء وتوزيعها،     ما خيص ديات في حتيواجه  العراق  وال يزال     - ٣٨
فـــي ف. األحـــوال املعيـــشية األساســـية واألنـــشطة االقتـــصادية يف خمتلـــف أحنـــاء البلـــدبـــشدة يف 
مـزيج مـن    وقـوع   البـصرة   الـيت شـهدهتا     القالقـل املدنيـة العنيفـة       كان من أسباب    يونيه،  /حزيران

، وحـاالت االنقطـاع الطويلـة يف الكهربـاء، ونقـص      درجات احلرارة املرتفعة على حنو استثنائي   
ويف ظل قيادة برنامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي، يعمـل فريـق األمـم املتحـدة          . يف إمدادات الوقود  

ــاء مــن أجــل معاجلــة     ــسائل بعــض القطــري مــع وزارة الكهرب ــق  . تلــك امل ــساورين القل إزاء وي
سـتقرار  االعـدم   حالة من   الكهرباء يف   حاالت االنقطاع املذكورة يف إمداد      احتمال أن تتسبب    
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كــبرية  حيــث ال تــزال التوقعــات  ،تقــدم يف ذلــك القطــاع إذا مل حيــرز سياسي الــجتمــاعي واال
  .كل اخلدمات األساسيةإىل جانب احلاجة إىل توفري الكهرباء خيتص ب فيما
حلـديث  التمويـل ا  فـإن    يف املائـة،     ٣٢خطة العمل اإلنساين للعراق ممولة بنسبة       ومع أن     - ٣٩

مــن تلــك الثغــرة مــصدرا متثــل و. ٢٠٠٩مــن عــام مرّحــل  يف املائــة فقــط والبــاقي ١٢يــشكل 
االحتياجـات اإلنـسانية يف منـاطق معينـة مـن العـراق أكـرب               حجـم   زال  يلقلق، حيث ال    مصادر ا 

كمـا أن عـدم كفايـة األمـوال يعـوق قـدرة األمـم املتحـدة                . على تلبيته حاليا  حلكومة  امن قدرة   
مت منـسقيت للـشؤون اإلنـسانية إحاطـة إىل          مـايو، قـدّ   / أيـار  ٢٥ويف  .  املساعدة وشركائها على 

عناصـر فاعلـة    بتأييد   وحظي السيناريو الذي قدمته      ،الدول األعضاء يف جنيف عن تلك املسألة      
أن تنظر يف زيـادة دعمهـا        ولذلك أطلب إىل الدول األعضاء    .  يف العمل اإلنساين الدويل    أخرى

جلهــود اإلنــسانية الــيت يبــذهلا فريــق األمــم املتحــدة  ااإلنــساين للعــراق وخطــة العمــل املقــدم إىل 
وســيكون لــذلك الــدعم أمهيــة بالغــة يف تلبيــة االحتياجــات اإلنــسانية   . ذلــك البلــدالقطــري يف 

  .املاسة يف الوقت املناسب، ومن بينها مواجهة تفشي األمراض املُعدية
هيــة لــصندوق جمموعــة األمــم املتحــدة  يونيــه، وافقــت اللجنــة التوجي/ حزيــران٢٧ويف   - ٤٠

املـوارد املتبقيـة قبـل املوعـد النـهائي          باسـتخدام   اإلمنائية االستئماين للعراق على املشاريع النهائية       
، وجـاري العمـل علـى حتويـل األمـوال إىل املنظمـات              ٢٠١٠يونيه  / حزيران ٣٠للتخصيص يف   

مـم املتحـدة القطـري وحكومـة العـراق          فريـق األ  وأهنـئ   . املشاركة املعنية التابعة لألمـم املتحـدة      
أول وأقدم صندوق استئماين متعـدد املـاحنني يتبـع    بوصفه صندوق االستئماين، وهو  أداء ال على  

علــى بالكامــل يوافــق عــد أيــضا أول صــندوق اســتئماين تــابع لألمــم املتحــدة   األمــم املتحــدة، ُي
ــا ،مجيــع املــوارد املتاحــة ختــصيص   الــصناديق االســتئمانية ويفيــد مكتــب.  وجيــري إغالقــه حالي

 مـن دوالرات الواليـات       بليـون دوالر   ١,٣٥املتعددة املاحنني بأن جمموع إيداعات املاحنني بلـغ         
وُحــول منــه مــن دوالرات الواليــات املتحــدة،  بليــون دوالر ١,٣٤فــق منــه علــى وُو، املتحــدة
وبناء علـى   .  مشروعا ١٩٠ هإىل ما جمموع  من دوالرات الواليات املتحدة      بليون دوالر    ١,٣٣

يونيـه، جيـري فريـق األمـم        / حزيـران  ١٠اتفاق اللجنة التنفيذية خالل اجتماعهـا الـذي عقـد يف            
املتحدة القطري حاليا مناقشات بشأن إنشاء صـندوق اسـتئماين جديـد متعـدد املـاحنني لإلطـار                  

  .للعراقاملخصص اجلديد لعمل األمم املتحدة للمساعدة اإلمنائية 
  

  حقوق اإلنسان  - هاء  
حالـة حقـوق اإلنـسان عمومـا يف البلـد، وال سـيما ارتفـاع معـدل               القلق إزاء   يساورين    - ٤١

ــدنيني     ــسكان امل ــشوائية واحملــددة اهلــدف ضــد ال ــضا اإل . اهلجمــات الع ــالويتواصــل أي غ عــن ب
ــسؤولني احلكــوميني، وأعــضاء جملــس        ــة ضــد امل ــاالت املوجه اســتمرار أعمــال العنــف واالغتي
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 والعـــاملني يف وســائط اإلعـــالم، واألقليــات، واجلماعـــات العرقيـــة   النــواب املنتخـــبني حــديثا،  
إىل ذهاهبم باحلـافالت    طالب مسيحي أثناء     ١٠٠مايو، أصيب حوايل    /شهر أيار ففي  . والدينية

عنــدما انفجــرت قنبلتــان علــى جانــب الطريــق عنــد مــرور   أحــد املــارة تــل  وقُ،جامعــة املوصــل
الـشيعة  يـسكنها   مدنيا نتيجة تفجـريات يف أحيـاء   ٥٠تل حوايل  أبريل، قُ /ويف نيسان . احلافالت
ــار . يف بغــداد ــرة أي ــران /ويف فت ــايو وحزي ــه، /م ــضا هــدفا   كانــت يوني ــسياسية أي الشخــصيات ال

تل يف بغداد مخسة مـن أفـراد عائلـة أحـد أعـضاء جمـالس الـصحوة،        فقد قُ : للهجمات العشوائية 
كيـدي، وهـو عـضو منتخـب حـديثا          غتيل يف املوصل بشار حامـد الع      من بينهم ثالثة أطفال؛ واُ    

يف مرتلـه   ،  لربملـان لمرشـح   ، وهـو    تل غريب املوصل فارس جاسـم اجلبـوري       يف جملس النواب؛ وقُ   
وتواصـــل اســـتهداف الـــصحفيني والعـــاملني يف وســـائط اإلعـــالم يف  . يونيـــه/ حزيـــران٥يـــوم 

اخُتطف سردشـت عثمـان، وهـو صـحفي         فقد  . هجمات هتدف إىل تقييد حرية التعبري والرأي      
مقتـوال  الحقـا   ثـر عليـه      عاما، خارج جامعة صالح الدين يف أربيل، وعُ        ٢٣حر يبلغ من العمر     

. مــايو بــالقرب مــن مكتــب االحتــاد الــوطين الكردســتاين شــرقي املوصــل  / أيــار٦بالرصــاص يف 
وجتــري حكومــة إقلــيم كردســتان . وعــرف الــسيد عثمــان بكتاباتــه املنتقــدة ألعــضاء احلكومــة 

  .رحتقيقا يف األمحاليا 
بعثـــة رصـــد مراكـــز االحتجـــاز احلكوميـــة يف الوواصـــل مكتـــب حقـــوق اإلنـــسان يف   - ٤٢

ــل   ــصرة وأربي ــن ســوء     ،كركــوك والب ــارير ع ــادت التق ــث أف ــااألحــوال  حي ــز  . فيه ــي مرك فف
مبــاين الــسجن ال تــستويف أقــل االحتجــاز يف البــصرة، أفــاد مكتــب حقــوق اإلنــسان بــأن حالــة 

أثنــاء مـايو  / أيــار١٢تنـق ســبعة حمتجـزين يف   خقلــق، ا للمـثري ويف حـادث آخــر  . املعـايري الدوليــة 
ــداد         ــاطي يف بغ ــسفريات لالحتجــاز االحتي ــق الت ــاجي إىل مرف ــز احتجــاز الت ــن مرك ــهم م . نقل

حمتجـز يف مـركبتني    ١٠٠بنقل أفراد من اجليش العراقي    قيام  وأفادت التقارير أن ذلك جنم عن       
  . فردا فقط١٥دون نوافذ سعتهما 

ــامو  - ٤٣ ــة   مكتـــب حقـ ــسان يف البعثـ ــوق اإلنـ ــيم قـ ــضافبتنظـ ــسيقي يف ةواستـ ــاع تنـ  اجتمـ
الــسجون يف إدارة ن وزارات الــدفاع والعـدل والداخليــة، ورئــيس  مــمــايو مــع ممـثلني  /أيـار  ٢٦

. وزارة حقــوق اإلنــسان، ومستــشار حقــوق اإلنــسان يف ســفارة الواليــات املتحــدة يف العــراق  
وتبـــادل  ومراكـــز االحتجـــاز، وكـــان اهلـــدف مـــن االجتمـــاع وضـــع إطـــار لرصـــد الـــسجون 

حقـــوق مـــسائل ملـــسؤولني احلكـــوميني يف لـــدى ا وتلبيـــة االحتياجـــات التدريبيـــة ،املعلومـــات
 على إنشاء جلنة توجيهية وطنيـة لرصـد حقـوق اإلنـسان بوجـه               نيواتفق كل املشارك  . اإلنسان

إىل بنـاء   ويف أربيـل، تواصـلت اجلهـود الراميـة          . عام واحلالة يف الـسجون العراقيـة بوجـه خـاص          
منظمــة غــري حكوميــة دوليــة،  إىل جانــب لبعثــة، يف امكتــب حقــوق اإلنــسان  بقيــام القــدرات 
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مثانيـة مـن   شارك فيهـا  حلقة دراسية عن القانون اجلنائي الدويل ومبادئ احملاكمة العادلة         بتنظيم  
  .العراقيني احملامني اجلنائيني

يقــضي مــايو قانونــا / أيــار٢٤ يفويــسرين اإلفــادة بــأن برملــان إقلــيم كردســتان قــد أقــر   - ٤٤
اجمللس املستقل حلقـوق اإلنـسان، املقـرر أن حيـل           وهي  نشاء مؤسسة إقليمية حلقوق اإلنسان،      بإ

وسـتعمل البعثـة مـع      . حمل وزارة حقوق اإلنسان اليت جرى حلـها يف حكومـة إقلـيم كردسـتان              
  . اهلامةقليم من أجل بناء قدرات تلك املؤسسة اجلديدةاإلحكومة 

ــة    و  - ٤٥ ــة يف تطــور إجيــايب آخــر، أصــدرت احملكمــة االحتادي ــران١٤يف العراقي ــه / حزي يوني
بالتناسـب مـع    ، وذلـك    يف جملـس النـواب    ليزيديـة   لألقليـة ا  املخصصة  حكما بزيادة عدد املقاعد     

  .تعداد وطينأحدث عددهم يف السكان وفقا لألرقام الواردة من 
صــحفيا مبناســبة اليــوم الــدويل ملــساندة يونيــه، أصــدرت البعثــة بيانــا / حزيــران٢٦ويف   - ٤٦

ضــحايا التعــذيب، حثــت فيــه حكومــة العــراق علــى التــصديق علــى اتفاقيــة مناهــضة التعــذيب   
النــداء ذلــك وجــه وأُ. وغــريه مــن ضــروب املعاملــة أو العقوبــة القاســية أو الالإنــسانية أو املهينــة

مـن  الـصك الـدويل اهلـام       جمددا إىل حكومة العراق وأحثها على النظـر يف التـصديق علـى ذلـك                
  .حقوق اإلنسانصكوك 

ــسكر أشــرف دون حــل      - ٤٧ ــة يف مع ــزال احلال ــي . وال ت ــوز٢فف ــوات   / مت ــه، أهنــت ق يولي
 وسـلمت القاعـدة   ،الواليات املتحدة يف العراق وجودهـا يف قاعـدة غريـزيل األماميـة للعمليـات      

. ملعــسكر أشــرفوترصــد البعثــة احلالــة عــن كثــب وتقــوم بزيــارات دوريــة   . للجــيش العراقــي
ىل موقـع بـديل     إعـسكر   املاعتزامهـا نقـل مجيـع نـزالء         قـد أعربـت عـن       حكومـة العـراق     وكانت  

ــراق، ويف موعــد    مل ــد يف الع ــستقبلغــري حمــدد  حيــدد بع ــضا اإلعــراب عــن   . يف امل وكــررت أي
ن مغـادرة قـوات الواليـات املتحـدة يف العـراق         وقالت إ التزامها باحترام حقوق نزالء املعسكر،      

  .املقدمة إليهماإلمدادات من السلع واخلدمات ذات الطابع اإلنساين يف ثر يؤلن 
  

  األمن والقضايا التشغيلية واللوجستية  - واو  
وتـأثريه املتوقـع    لقوات الواليات املتحـدة يف العـراق        املزمع  التدرجيي  إىل اخلفض   ونظرا    - ٤٨
طــيط مــشترك بــني إدارات مـستوى األمــن والــدعم اللوجــسيت املقــدم للبعثـة، يعمــل فريــق خت  يف 

مـع ممـثلني   منتظمة وجيري أيضا عقد اجتماعات . األمم املتحدة على حتديد ترتيبات دعم بديلة    
  .عن حكومة الواليات املتحدة من أجل كفالة االنتقال السلس خالل هذه الفترة

 وخالل الفترة املشمولة بالتقرير، وصـل مـدير مـشروع جممـع األمـم املتحـدة املتكامـل                   - ٤٩
وقـد أعـدت تقـارير أسـبوعية عـن      . الذي سينشأ يف بغداد إىل منطقة البعثة ومارس مهـام عملـه   
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ــداين، وإدارة      ــدعم املي التقــدم احملــرز يف اجملمــع، وجــرى تقاســم املعلومــات بــشأهنا مــع إدارة ال
ويف . وجيري حاليـا عمـل التـصميم الـالزم للمجمـع          . السالمة واألمن، وإدارة الشؤون اإلدارية    

 وكركــوك حــدثت زيــادة يف عــدد املهــام الــيت تؤديهــا األمــم املتحــدة نظــرا إىل حتــسن    البــصرة
. خدمات النقل اجلوي، وتقدمي الدعم اللوجسيت، والقـدرة علـى أداء مهـام املنـاطق غـري اآلمنـة            

  .وتستطلع البعثة حاليا إمكانية إنشاء مرافق جديدة يف هذين املوقعني
 زيـادة تفـاقم  ة العراق اإلسالمية جهودمهـا الراميـة إىل      وتواصل القاعدة يف العراق ودول      - ٥٠

ــة         ــن العراقي ــوات األم ــراق وق ــة الع ــسؤويل حكوم ــق اســتهداف م ــائفي عــن طري ــسام الط االنق
 آخـرين  ٤٠٠ مدنيا وأصـيب أكثـر مـن    ٧٠يوليه، قتل حوايل /في أوائل شهر متوز ف. واحلجاج

. شيعيةالـ دينيـة   إلحـدى املناسـبات ال     سنويةالـ ذكرى  البفيها  احتفل  يام  ستة أ يف بغداد، يف فترة     
وات األمـن العراقيـة واملـدنيني يف        عندما تعرضـت قـ    مايو  /اثل يف أيار  مموجاء ذلك عقب هجوم     

األحيــاء الــشيعية مشــال شــرقي بغــداد لــنريان األســلحة الــصغرية وهجمــات األجهــزة املتفجــرة     
هاتان اجلماعتان تعتـرب     وال تزال .  جريح يف يوم واحد    ٤٠٠  قتيل و  ١٠٠ اليت خلفت    ،املرجتلة

  .حمتملة هلجماهتاأنشطة األمم املتحدة يف العراق أهدافا 
اصـل  توألساليب هجـوم خمتلفـة، حيـث    مستمرا  تعاقبا   أبريل/شهد بغداد منذ نيسان   تو  - ٥١

مجاعات املعارضة املسلحة تعديل وإعادة استعمال تكتيكات خضعت للتجربة واالختبـار ضـد             
. ر ضــباط قــوات األمــن العراقيــة شيعة واملــوظفني احلكــوميني وكبــا أهــداف تــشمل املــدنيني الــ 

ويف جممـع مطـار   ببغـداد،  تزال اهلجمات بالنريان غري املباشرة تقع دوريا يف املنطقة الدوليـة         وال
بغداد الدويل حيث توجد مرافق تابعة لألمم املتحدة؛ ومل تقـع حـىت تارخيـه أي خـسائر بـشرية              

  .أو أضرار يف املرافق
وعلى الرغم من العمليـات العـسكرية املنتظمـة يف مجيـع أحنـاء مدينـة املوصـل، تواصـل                     - ٥٢

ويف الشمال األوسط مـن     . مجاعات املعارضة املسلحة استهداف قوات األمن العراقية واملدنيني       
 ، األجهزة املتفجرة املرجتلة احملمولـة علـى مركبـات قائمـا           الذي تشكله العراق، ال يزال التهديد     

ستهدف قـوات األمـن     تـ ويبـدو أن معظـم اهلجمـات        . تكرر وقـوع تلـك احلـوادث      ىل  مما أدى إ  
حماوالت اغتيـال الشخـصيات   وما زالت   .وممتلكاهتااحمللية  العراقية واملوظفني التابعني للحكومة     

واتـسمت كركـوك    . فقد جنا حمافظ األنبار مـؤخرا مـن ثالـث حماولـة الغتيالـه             .  مستمرة البارزة
يونيـه، أُطلـق الرصـاص      / حزيران ٨ويف  . السابقذ الفترة املشمولة بالتقرير     باالستقرار عموما من  

 ممـا أسـفر عـن    ،األمـم املتحـدة يف كركـوك   /لقوات الواليات املتحدة يف العراق  تابعة  على قافلة   
ومل يصب أي من مـوظفي البعثـة، وعـادت القافلـة      . إصابة جندي واحد من القوات األمريكية     

  .ور األمامية للعملياتعلى الفور إىل قاعدة ووري
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اجلنـوب األوسـط عـددا منخفـضا مـن احلـوادث خـالل              وحمافظـات اجلنـوب     وشهدت    - ٥٣
ومتثلــت معظــم احلــوادث الــيت شــهدهتا تلــك املنــاطق يف هجمــات        . األشــهر الثالثــة املاضــية  

يونيــه، / حزيــران٥ففــي . قــوات الواليــات املتحــدة يف العــراقضــد بــاألجهزة املتفجــرة املرجتلــة 
األمـم املتحـدة يف البـصرة    /لقـوات الواليـات املتحـدة يف العـراق    تابعـة   مقذوف على قافلة   أُطلق

  .صاب إحدى مركبات القافلة بأضراردون أن يتسبب يف خسائر بشرية، ولكنه أ
  

  مالحظات  - رابعا  
انعقـاد جملـس    ويونيـه،   / حزيـران  ٢يف  بنجـاح   لعمليـة االنتخابيـة الوطنيـة       إجـراء ا  شكل    - ٥٤

يونيـــه، عالمـــتني بـــارزتني هـــامتني يف التحـــول الـــدميقراطي  / حزيـــران١٤ديـــد يف النـــواب اجل
تزايـد   يف عملية تشكيل احلكومة يسهم يف        رياستمرار التأخ ألن  ولكن القلق يساورين    . عراقبال
الثقـة يف العمليــة  يـؤدي لـيس فحــسب إىل تقـويض    فــذلك اخلطـر  . شعور بـالغموض يف البلـد  الـ 

. املوقـف حتـاول اسـتغالل     قـد   ضة للتحول الـدميقراطي يف العـراق        عناصر معار إن   بل   ،السياسية
ت مــؤخرا يف أحنــاء العــراق،  عــ وقوممــا يــثري القلــق بــشكل خــاص عــدد احلــوادث األمنيــة الــيت   

ســيما يف مشــال البلــد ويف بغــداد، مبــا يف ذلــك هجمــات ضــد أعــضاء منتخــبني حــديثا يف      وال
  .جاجضد احلالربملان و

 مجيع قادة الكتل السياسية على العمـل معـا مـن خـالل عمليـة                السياق، أحث هذا  ويف    - ٥٥
وبعد ممارسة الـشعب العراقـي      . جامعة وتشاركية على نطاق واسع من أجل إهناء املأزق احلايل         

أن مــارس، فــإن لديــه آمــاال كبــارا بــأن يتقيــد قادتــه بالدســتور و/ آذار٧حقــه يف االنتخــاب يف 
 اعتقاد راسخ بأن ذلك سيسهم يف اسـتقرار البلـد   لدّيو.  انتقاال منظما وسلميا للسلطة  ايكفلو

ووفقا لوالية ممثلـي اخلـاص وفريقـه يف البعثـة، فـإهنم علـى اسـتعداد                 . ويف آفاق املصاحلة الوطنية   
  .لتقدمي املساعدة

يتحتم علـى احلكومـة اجلديـدة، إىل جانـب          سـ وفور اكتمال عمليـة تـشكيل احلكومـة،           - ٥٦
ــصلحة ا    ــواب وأصــحاب امل ــس الن ــدء يف     جمل ــة والب ــصاحلة الوطني ــة للم ــالء األولوي آلخــرين، إي

ويشمل ذلـك   .  ومل حتل بعد   التصدي للتحديات السياسية والدستورية العديدة اليت تواجه البلد       
ــا      ــازع عليه ــاطق املتن ــق باملن ــة فيمــا يتعل ــة الكردي ــات العربي ــرادات ،العالق وســن  ، وتقاســم اإلي

األقـاليم  حكومـات    و يـة بني احلكومة االحتاد  فيما  قات  اهليدروكربونات، والعال التشريع املتعلق ب  
  .واحملافظات، وعملية االستعراض الدستوري، وتعزيز مؤسسات احلكم وسيادة القانون

 يـة توفيقالتوصـل إىل حلـول      ، فإن تعزيز احلـوار والتـشجيع علـى          اخلصوصوعلى وجه     - ٥٧
ويف هذا الـسياق،    . ستقرار يف البلد  سيسهم إسهاما كبريا يف حتقيق اال     املناطق املتنازع عليها    يف  
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مثة بوادر مشجعة يف التقدم احملرز يف احملادثات اليت جترى مبساعدة البعثة من أجـل إهنـاء املـأزق                   
اتفـاق مـسامهة    التوصـل إىل    وسيـشكل   . املتعلق مبقاطعة األحزاب الكردية جمللس حمافظة نينـوى       

الثقــة مــن أجــل تــسوية ، وســيعيد ليهــا يف املنــاطق املتنــازع عاتكــبرية يف ختفيــف حــدة التــوتر
أشـجع بقـوة علـى       ولـذلك فـإنين      .املسائل املطروحة بني العرب واألكراد على الـصعيد الـوطين         

الـيت   ،كلت يف إطار اآلليـة األمنيـة املختلطـة        الرفيعة املستوى اليت شُ   األمنية  عمل اللجنة   مواصلة  
ــضم  يــة وشــؤون البيــشمركة يف   وزيــري الــدفاع والداخليــة، ووزيــري الداخل   يف عــضويتها ت

علـى  والبعثـة ملتزمـة وفقـا لواليتـها مبـساعدة مجيـع األطـراف املعنيـة                 . حكومة إقلـيم كردسـتان    
  . موضع نزاع يف مشايل العراقال تزال معاجلة كامل نطاق املسائل األمنية اليت 

دة أن تبـذل حكومـة العـراق اجلديـ       ومثة مسألة تستلزم اهتماما عـاجال هـي احلاجـة إىل              - ٥٨
 مـن ميثـاق األمـم       أقصى ما يف وسعها من أجل الوفاء بالتزاماهتا املتبقية مبوجب الفـصل الـسابع             

ويف هـذا الـصدد، أطلـب       . يف أسرع وقت ممكـن    ،  ، وال سيما املسائل املتعلقة بالكويت     املتحدة
 الربيــة هوحبــدود) ١٩٩٣ (٨٣٣جملــس األمــن التزامــه بقــرار أن يؤكــد مــرة أخــرى إىل العــراق 

ومن الضروري أيضا إحـراز تقـدم فيمـا يتعلـق مبـشروع صـيانة احلـدود                 . الكويتمع  ية  والبحر
وأعتقـد أن   . املواطنني الكويتيني املفقودين واملمتلكات الكويتية املفقودة     بو،  الكويتية - العراقية

يوليـــه /قريـــري املقـــدم يف متـــوزتلـــك اإلجـــراءات ستـــشجع جملـــس األمـــن علـــى اســـتعراض ت  
أن والنظر يف اخلطوات الالزم اختاذهـا مـن أجـل           ) ٢٠٠٨ (١٨٥٩لس  اجملعمال بقرار    ٢٠٠٩

، أشـجع بقـوة البلـدان    الـشأن ويف هـذا  . علـى الـصعيد الـدويل   يصبح وضع العراق طبيعيـا متامـا       
ــاورة  ــراق اجمل ــة   للع ــنح األولوي ــى م ــشاركة عل ــسائل     مل ــدة يف معاجلــة امل ــراق اجلدي ــة الع حكوم

حتقيـق قـدر أكـرب مـن        سـبيل   الكـثري يف    تنجـز   هـود أن    وميكـن لتلـك اجل    . االهتمام املشترك  ذات
  .االستقرار يف املنطقة ككل

التعجيـل بالتنميـة واإلعمـار يف       وهـو    ،آخر سيواجه احلكومة اجلديـدة    رئيسي  ومثة حتد     - ٥٩
 ،وتـربز القالقـل الـيت شـهدهتا البـصرة مـؤخرا           . البلد، على النحو املبني يف خطة التنميـة الوطنيـة         

إيـصال  لنـهوض ب  إىل ا  احلاجـة العاجلـة      ،لكهرباء وعدم توفر مياه الشرب    بسبب حاالت نقص ا   
ومن خالل التزام متـضافر مـن احلكومـة واألمـم املتحـدة             . اخلدمات األساسية وإنشاء الوظائف   

إمكانية ظهور جهد متـوائم ومنـسق لتلبيـة احتياجـات الـشعب       واثق من   واجملتمع الدويل، فإنين    
وأود أيـضا التأكيـد علـى أن    .  اإلمنائية لأللفية وإعـالن بـاريس     العراقي، يف إطار روح األهداف    

األولويات اإلمنائية احملددة يف إطار عمل األمـم املتحـدة للمـساعدة اإلمنائيـة وبـرامج االسـتجابة                  
اإلنسانية املستمرة، مبا يف ذلك املـساعدة احليويـة لالجـئني واملـشردين داخليـا، سـتحتاج حتمـا                   

من اجلهـات املاحنـة الدوليـة باإلضـافة إىل املـسامهات الكـبرية الـيت تقـدمها                  إىل املزيد من املوارد     
  .بالفعل حكومة العراق
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ال يـزال يـشكل بيئـة تـشغيلية بالغـة التعقيـد للمنظمـة، تظـل سـالمة                   إن العراق   وحيث    - ٦٠
ولـذلك أعـرب عـن امتنـاين لعـدد مـن الـدول              . حمـل قلـق شـديد     موظفي األمم املتحدة وأمنـهم      

وسـيؤثر  . لوجـود األمـم املتحـدة يف العـراق        الالزم  الدعم األمين واللوجسيت    تقدم  يت  األعضاء ال 
وتعمـل البعثـة علـى    . األمـم املتحـدة   يف  العراق  بـ املزمع لقـوات الواليـات املتحـدة        حتما اخلفض   

. حتديــد ترتيبــات جديــدة وبديلــة مــن أجــل كفالــة وحتــسني قــدراهتا التــشغيلية يف املــستقبل          
لألمـم املتحـدة أن تنفـذ علـى         كي يتـسىن    . اليا قويا من الدول األعضاء    دعما م وسيتطلب ذلك   

  .يف العراقحنو كامل واليتها 
يف ظـل   ، وبالعمـل    )٢٠٠٩ (١٨٨٣واألمم املتحدة ملتزمة بتنفيذ واليتها وفقا للقرار          - ٦١

وأود أن أتوجه بالشكر ملمثلي اخلاص، وموظفي البعثة، الـوطنيني          . التشاور مع حكومة العراق   
منهم والدوليني، وكذلك موظفي وكاالت األمم املتحدة وصناديقها وبراجمهـا، علـى التـزامهم              

فـاجلهود الـيت يبـذلوهنا دون كلـل         . مبساعدة شعب العراق وحكومته يف ظروف بالغة الـصعوبة        
  .يف إعادة بناء البلد هي موضع تقدير عميق

  


