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  )٢٠١١ (٢٠٠١ من القرار ٦تقرير األول لألمني العام املقدم عمال بالفقرة ال    
    

  مقدمة  -أوال   
إىل األمـني العـام أن يقـدم    ) ٢٠١١ (٢٠٠١ من قراره ٦طلب جملس األمن يف الفقرة       - ١

مـم  املسؤوليات املوكلة لبعثـة األ    الوفاء ب تقريرا إىل اجمللس كل أربعة أشهر عن التقدم احملرز حنو           
  .وهذا هو أول تقرير يقدم عمال بذلك القرار. املتحدة لتقدمي املساعدة إىل العراق

ويقدم التقرير معلومات مستكملة عـن األنـشطة الـيت اضـطلعت هبـا األمـم املتحـدة يف                     - ٢
 ١٩٣٦ مــن قــرار جملــس األمــن  ٦الثالــث املقــدم عمــال بــالفقرة  العــراق منــذ صــدور تقريــري  

)٢٠١٠ ()S/2011/435(وهـــو يغطـــي التطـــورات الـــسياسية . ٢٠١١يوليـــه / متـــوز٧ؤرخ  املـــ
  .املتعلقة بالعراقواألحداث اإلقليمية والدولية الرئيسية، وكذلك  املسائل التشغيلية واألمنية 

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

ــه /متــوزمنــذ   - ٣ الكتــل الــسياسية املفاوضــات، وإن مل تتوصــل إىل  ، واصــلت ٢٠١١يولي
نتائج قاطعة، بشأن عـدد مـن القـضايا الـسياسية العالقـة، مبـا يف ذلـك تعـيني رؤسـاء الـوزارات                        

علـى الـرغم مـن أن    (باألمن، وهم وزراء الدفاع والداخلية واألمـن الـوطين        ذات الصلة   الثالث  
واســتمرت املناقــشات ). أغــسطس/ب آ١٦ســعدون الــدليمي عــني وزيــرا للــدفاع بالنيابــة يف   

أيضا فيما يتعلق بإنشاء اجمللس الوطين للسياسات االستراتيجية املقترح، وهو مـا كـان متـوخى                 
 والـذي  ٢٠١٠نـوفمرب  /يف إطار االتفـاق الـذي جـرى التوصـل إليـه يف أربيـل يف تـشرين الثـاين              

كومــة إقلــيم وشــرع مــسؤولون مــن حكومــة العــراق وح. أفــضى إىل تــشكيل احلكومــة احلاليــة
كردســتان العراقــي يف إجــراء مفاوضــات بــشأن القــضايا العالقــة بينــهما، مبــا يف ذلــك مــشروع  

  .عليها خالل عملية تشكيل احلكومةالتدابري املتفق قانون النفط والغاز وتنفيذ 
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يوليه، وافـق جملـس النـواب علـى مقتـرح رئـيس الـوزراء نـوري املـالكي                   / متوز ٣٠ويف    - ٤
واقتـرح رئـيس الـوزراء هـذا     . وزيـر دولـة  وظيفـة   ١٢االسـتغناء عـن   به بتقليص حجـم حكومتـ    

اإلجــراء اســتجابة للمطالــب الــيت قــدمت يف وقــت ســابق خــالل مظــاهرات عامــة دعــت إىل      
ومن املتوقع أن يقترح رئيس الـوزراء يف املرحلـة          . اإلصالح والتحسني يف جمال تقدمي اخلدمات     

ويف غضون ذلك، حـدثت، خـالل الفتـرة         . متماثلةوظائف  اليت تضطلع ب  املقبلة دمج الوزارات    
توفري الوظـائف، وتقـدمي اخلـدمات       مطالبة ب املشمولة بالتقرير، مظاهرات أصغر يف خمتلف املدن        

  .ع حد للفساد الظاهرعلى حنو أفضل، ووض
أغسطس، استضاف الرئيس العراقي جالل طالبـاين اجتماعـا لقـادة الكتـل             / آب ٢ويف    - ٥

ويف إطار االتفاق، طلـب القـادة أن تقـدم          . لقضايا املتصلة بتنفيذ اتفاق أربيل    ناقشة ا ملالسياسية  
 ومت .الوطين للـسياسات االسـتراتيجية  الرئاسة مشروع قانون جمللس النواب بشأن إنشاء اجمللس     

ــه  تقــدمي  ــانون وقراءت ــواب يف  ألول مــرة مــشروع الق ــأغــسطس/ آب١١يف جملــس الن  ه، ولكن
عدم وجود توافق آراء بني الكتل السياسية بـشأن تكـوين اجمللـس             مل يصدر بعد بسبب     يزال   ال

  . للسياسات االستراتيجية وواليتهالوطين
أغــسطس، اســتقال وزيــر الكهربــاء، رعــد شــالل، علــى خلفيــة خمالفــات    / آب٧ويف   - ٦

أكتوبر، أقـر جملـس النـواب       / تشرين األول  ١٠ويف  . مزعومة يف الوزارة تشمل مقاولني أجانب     
  . الوزراء لكرمي عفتان اجلميلي وزيرا جديدا للكهرباءتعيني رئيس

التدرجيي املقرر من البلد هبـدف      انسحاهبا  وواصلت قوات الواليات املتحدة يف العراق         - ٧
ــتكمال ــا  هاسـ ــاقالوفقـ ــول  تفـ ــوات حبلـ ــز القـ ــانون األول٣١ مركـ ــسمرب / كـ ويف . ٢٠١١ديـ

وافق قادة الكتل السياسية علـى      أغسطس،  / آب ٢استضافه الرئيس طالباين يف     الذي  جتماع  اال
بـشأن  األمريكيـة  أن يطلبوا إىل احلكومـة الـشروع يف إجـراء مفاوضـات مـع الواليـات املتحـدة             
ــة هــذا العــام      وأعقــب ذلــك  . احتمــال وجــود مــدربني عــسكريني للواليــات املتحــدة بعــد هناي

أن عــدد مفاوضــات مل تتوصــل إىل نتــائج قاطعــة بــني حكــوميت الواليــات املتحــدة والعــراق بــش
بـاراك أوبامـا، أن     الرئيس  أكتوبر، أعلن   / تشرين األول  ٢١ويف  . تهموحصانتهم  ووالياملدربني  

مجيــع قــوات الواليــات املتحــدة املتمركــزة يف العــراق مبوجــب اتفــاق مركــز القــوات ســتغادر     
  .هو مقرركما العراق حبلول هناية العام 

يف العـراق مـن حمافظـة ديـاىل،         ويف أعقاب انسحاب وحدات قوات الواليات املتحـدة           - ٨
وقــد أدى  .أغــسطس لــواء إضــايف مــن قــوات البــشمركة الكرديــة يف املنطقــة / آب١٥ُنــشر يف 

الــيت عــادة مــا كانــت قــوات األمــن العراقيــة والقــوات الكرديــة وقــوات وصــول هــذه القــوات، 
يف و. الواليات املتحدة يف العراق تشرف عليها بصورة مشتركة، إىل حـدوث بعـض التـوترات              
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غضون أيام، ناقش فريق عامل رفيع املستوى تـابع لآلليـة األمنيـة املـشتركة، يتـألف مـن ممـثلني                     
عــن حكومــة العــراق وحكومــة إقلــيم كردســتان وقــوات الواليــات املتحــدة يف العــراق، هــذه     

ــة    . الوضــعإىل اســتقرار املــسألة ســعيا  ــة األمني ــدة لآللي ــتعني حتديــد الترتيبــات اجلدي ــزال ي وال ي
ة يف األقاليم الداخلية املتنـازع عليهـا يف العـراق بعـد انتـهاء انـسحاب قـوات الواليـات                     املشترك

  .املتحدة من العراق
أكتوبر، طلب رئـيس الـوزراء املـالكي مـن الـسلطات احملليـة يف       / تشرين األول ١١ويف    - ٩

 ورفـض القـائم مقـام     . قضاء خانقني إزالـة علـم حكومـة إقلـيم كردسـتان مـن مبـانيهم اإلداريـة                 
احمللي إزالـة العلـم مـشريا إىل أن علـم حكومـة إقلـيم كردسـتان رفـع هنـاك منـذ سـقوط النظـام                       

ودعمت حكومة إقلـيم كردسـتان موقـف القـائم مقـام وجـرى تنظـيم                . ٢٠٠٣السابق يف عام    
رفـع الكـثري مـن سـكان خـانقني علـم إقلـيم        و. علـى طلـب رئـيس الـوزراء       احتجاجا  مظاهرات  

  .املسألة دون حلزال ت وال .كردستان على سطوح منازهلم
أكتــوبر، زار وفــد ميثــل حكومــة إقلــيم كردســتان بغــداد  / تــشرين األول٧ إىل ٤ومــن   - ١٠

وناقش الوفد مجلة أمور من بينـها، مـشروع قـانون           . ملناقشة القضايا العالقة مع حكومة العراق     
 تــزال وال. أغــسطس/ آب٢٨لــس النــواب يف جملقدمتــه الــنفط والغــاز الــذي كانــت احلكومــة  

اخلالفـات قائمـة فيمـا يتعلـق باألحكـام الــواردة يف مـشروع القـانون الـيت تتعلـق هبيكـل اجمللــس           
ويف أعقـاب زيـارة الوفـد،    . قطـاع الـنفط والغـاز     وصالحياته يف   االحتادي للنفط والغاز املقترح     

سـيقدم إىل   من الطرفني   أعلن مسؤولون يف حكومة إقليم كردستان أن مشروعا جديدا مقبوال           
وكانـت القـضايا األخـرى الـيت نوقـشت          . ٢٠١١ديـسمرب   /لس النواب حبلـول كـانون األول      جم

.  من الدستور وميزانية قوات البـشمركة الكرديـة وتنفيـذ اتفـاق أربيـل     ١٤٠تتعلق بتنفيذ املادة    
  .واختتمت املناقشات باتفاق على تشكيل جلان مشتركة للنظر يف القضايا العالقة بني اجلانبني

ــزاب    ويف إ  - ١١ ــت األحــ ــتان، علقــ ــيم كردســ ــذ    قلــ ــة، منــ ــزاب املعارضــ ــة وأحــ احلاكمــ
ــوز ١١ ــه، مفاوضــاهتما  /مت ــشأن يولي ــب أحــزاب     ب ــسبب مطال ــا ب ــك أساس اإلصــالحات، وذل

بتهيئة بيئـة   ) كوران واالحتاد اإلسالمي الكردستاين واجلماعة اإلسالمية يف كردستان       (املعارضة  
الفتــرة املــشمولة بــالتقرير الــسابق، حــدث يف ا ومثلمــ. مؤاتيــة للحــوار قبــل املفاوضــات الفعليــة

وملعاجلــة هــذه . اإلدارةصــالح جــرت مظــاهرات عامــة أخــرى يف املنطقــة الكرديــة تــدعو إىل إ  
ــيم كردســتان،       ــة إقل ــيس حكوم ــشواغل واســتئناف احلــوار، أصــدر رئ ــسعود ال ــارزاينم ، يف ب

ختطـط للمـشاركة    ألحـزاب الـسياسية الـيت       امتويل  تنص على   أغسطس، أربعة مراسيم    /آب ٢٧
بإنشاء جلنة وزارية للتحقيق يف القـضايا املرفوعـة         اإلذن  يف انتخابات جمالس احملافظات املقبلة، و     

  .عنف خالل االحتجاجات األخريةالأعمال مرتكيب ضد 
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يف أكتوبر، صوت جملـس حمافظـة صـالح الـدين علـى الـشروع           / تشرين األول  ٢٧ويف    - ١٢
ردا علـى   اإلجـراء الـذي جـاء       هـذا   كـان   و. متـع بـاحلكم الـذايت     عالن احملافظة إقليمـا يت    عملية إل 

عمليات اعتقال أعضاء مزعومني يف حزب البعث السابق يف احملافظـة وأمـاكن أخـرى يف البلـد                  
املبـادرة علنـا، يف حـني أيـدها آخـرون،           هـذه   بعض قادة الكتل الـسياسية      ورفض  . مثريا للجدل 

ووفقـا للدسـتور   . رية املتعلقـة بتكـوين األقـاليم   قائلني إن املطلب يتماشـى مـع األحكـام الدسـتو      
ــي، ميكــن   ــدة أو       ألي العراق ــة جدي ــشكيل مقاطع ــى ت ــتفتاء عل ــب إجــراء اس حمافظــات أن تطل

إجـراء  ويـتعني أن يوافـق جملـس الـوزراء علـى هـذه الطلبـات قبـل                  . االنضمام إىل مقاطعة قائمـة    
شكيل أقـاليم يف حمافظـات      وأثار قرار حمافظـة صـالح الـدين دعـوات متجـددة إىل تـ              . التصويت

  .أخرى، مبا فيها نينوى واألنبار ودياىل
ويف كركوك، واصلت األحـزاب التعـاون بعـد التوصـل إىل اتفـاق لتقاسـم الـسلطة يف                     - ١٣
تــشمل مناصــب والــيت يف احملافظـة،  املناصـب األعلــى الثالثــة   بــشأن توزيــع ٢٠١١مـارس  /آذار

ــيس جملــس احملافظــة واحملــافظ ونائــب احملــاف     ــة للتركمــان واألكــراد    رئ ــات احمللي ــني اجملتمع ظ، ب
غري أن التوترات السياسية بـني اجملتمعـات احملليـة الرئيـسية الثالثـة يف احملافظـة ال تـزال                  . والعرب
أغــسطس، أعلــن حمــافظ كركــوك عــن إنــشاء مركــز ملكافحــة اإلرهــاب يف / آب٩ويف . قائمــة

  .للمركزكركوك، وعني مرشحا تركمانيا يف منصب املدير العام 
يـــة العراقيـــة عـــن إنـــشاء قـــوة مـــن  ســـبتمرب، أعلنـــت اجلبهـــة التركمان/ أيلـــول١٥ويف   - ١٤

وذهـب  وقعـت مـؤخرا     الـيت   قتـل   الجنديا حلماية اجملتمـع احمللـي التركمـاين بعـد عمليـات              ١٥٠
 وأعرب قادة اجملتمعني احملليني الكـردي والعـريب عـن معارضـتهم إلنـشاء      .ضحيتها بعض أفراده 

  . وال تزال املناقشات الرامية حلل هذه املسألة جارية.هذه القوة
  

  التطورات اإلقليمية املتعلقة بالعراق  - باء  
متوقفـة  احملادثات الثنائية بني العـراق والكويـت،        ظلت  خالل الفترة املشمولة بالتقرير،       - ١٥

ــا     ــاء مبــارك يف جزيــرة بوبي ــاء مين . نوخــصوصا بــسبب اخلالفــات املتعلقــة مبقتــرح الكويــت بن
ــة       وال ــة الوزاري ــتعني علــى اجلــانبني االتفــاق علــى موعــد انعقــاد االجتمــاع الثــاين للجن ــزال ي ي

يف الكويـت   خالل اجتماعهما األول الذي عقد      ناقشاها  املشتركة من أجل متابعة القضايا اليت       
  .مارس/ آذار٢٩ و ٢٨يف 
ــن     / آب١٥ و ١٤ويف   - ١٦ ــت م ــة الكوي ــة العراقي ــن احلكوم ــد م  أجــل أغــسطس، زار وف

ويف أعقـاب الزيـارة، قـدم الوفـد تقريـره إىل جملـس الـوزراء العراقـي                  . مناقشة بناء مينـاء مبـارك     
، أصـدر عـدد مـن       ويف غـضون ذلـك    .  املـسألة حـىت اآلن     الذي مل يتخذ موقفا هنائيا بشأن هـذه       



S/2011/736  
 

11-60743 5 
 

ــة الكويــت بوقــف       ــدعون فيهــا احلكومــة إىل مطالب أعــضاء الربملــان العراقــي بيانــات منفــصلة ي
  .، قائلني إنه سيضر مبصاحل العراق االقتصادية واملالحيةاملشروع

مـن ميثـاق األمـم      وال يزال عدد من التزامات العراق املفروضة مبوجب الفصل الـسابع              - ١٧
قـرارات جملـس األمـن املتعلقـة مبـشروع          تنفيـذ   وهـي تـشمل     . معلقـة املتعلقة بالكويت   املتحدة و 

يت، ودفع التعويـضات للمـواطنني العـراقيني عمـال          صيانة العالمات احلدودية بني العراق والكو     
املعـين بـالعراق،   وخالل الفترة املشمولة بالتقرير، أجرى ممثلي اخلاص      ). ١٩٩٤ (٨٩٩بالقرار  

إحـراز املزيـد مـن التقـدم        هبـدف   مشاورات مع مسؤولني من العـراق والكويـت         مارتن كوبلر،   
ينــادي تاراســوف، املنــسق الرفيــع وباإلضــافة إىل ذلــك، يواصــل، غ. علــى مجيــع هــذه اجلبــهات

املعين بإعادة أو عـودة مجيـع الكـويتيني ورعايـا البلـدان الثالثـة أو رفـاهتم إىل أوطـاهنم،                  املستوى  
جهـوده   الـيت اسـتوىل عليهـا العـراق،          ،وإعادة مجيع املمتلكات الكويتية، مبا يف ذلك احملفوظات       

  .الرامية إىل تنفيذ واليته
، زار رئــــيس الــــوزراء األردين، معــــروف البخيــــت، إقلــــيم ســــبتمرب/ أيلــــول١٢ويف   - ١٨

  .كردستان وافتتح رمسيا القنصلية األردنية يف أربيل
أكتـــوبر، زار رئـــيس الربملـــان أســـامة / تـــشرين األول٢ســـبتمرب إىل / أيلـــول٣٠ومـــن   - ١٩

النجيفي طهران، حيث اجتمع مع مـسؤولني إيـرانيني، مبـن فـيهم الـرئيس حممـود أمحـدي جنـاد                     
ت ه اإليـــراين علـــي الرجيـــاين، لبحـــث التعـــاون الثنـــائي، وتبـــادل اآلراء بـــشأن التطـــوراونظـــري

  .املنطقة يف
أكتوبر، قـام مقـاتلون مـن حـزب العمـال الكردسـتاين يعملـون               / تشرين األول  ١٩ويف    - ٢٠

انطالقا من األراضي العراقية، بشن هجوم يف إقليم هكاري يف جنـوب شـرق تركيـا ممـا أسـفر                    
أهـداف  وردا على ذلك، شنت تركيا هجمات برية وجويـة علـى          . ديا تركيا  جن ٢٤مقتل  عن  

رئـيس حكومـة إقلـيم      حتادث  ويف أعقاب احلادث،    . حزب العمال الكردستاين يف مشال العراق     
وأعـرب  . أردوغـان رجـب طيـب     كردستان بارزاين مع الرئيس التركـي غـول ورئـيس الـوزراء             

ونــاقش أيــضا وزيــر . عمــال الكردســتاينعــن تعازيــه ألســر الــضحايا وأدان هجمــات حــزب ال 
  .اخلارجية العراقي هوشيار زيباري املوقف مع وزير اخلارجية التركي أمحد داوود أوغلو

مجهوريــة إيــران اإلســالمية أكتــوبر، زار وزيــر خارجيــة / تــشرين األول٣١ و ٣٠يف و  - ٢١
ز العالقـات الثنائيـة يف     أكرب صاحلي بغداد للقاء املسؤولني العراقيني وحبث زيادة سبل تعزي         علي  

وأكد اجلانبان أيـضا علـى أمهيـة اسـتقرار          . جماالت التجارة واالقتصاد وأمن احلدود بني البلدين      
  .وأمن العراق للمنطقة
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وزيــر اخلارجيــة زيبــاري يف ســياق مــداوالت حتــدث نــوفمرب، / تــشرين الثــاين١٤و يف   - ٢٢
ري للقتـل والعنـف واالشـتباكات       جامعة الدول العربية بشأن سوريا عن ضرورة وضع حد فـو          

اجلمهورية العربيـة الـسورية     سورية وإجراء حوار وطين حقيقي بني حكومة        الاملسلحة يف املدن    
مث امتنع العراق عن التصويت علـى تعليـق عـضوية           . واملعارضة حتت مظلة جامعة الدول العربية     

  .سوريا يف اجلامعة العربية
  

  التطورات الدولية  -جيم   
سبتمرب، قاد الرئيس طالباين الوفد العراقي إىل اجلمعية العامة اليت خاطبـها يف             /لوليف أي   - ٢٣
فذكر أن العـراق يـسعى جاهـدا لبنـاء دولـة دميقراطيـة ترتكـز علـى الـسالم                    . سبتمرب/ أيلول ٢٤

وســيادة القــانون، وتعــيش فيهــا اجملتمعــات احملليــة يف وئــام، بغــض النظــر عــن انتماءاهتــا املذهبيــة 
وأضــاف قــائال إن قــوات األمــن العراقيــة أثبتــت أهنــا قــادرة علــى تــوفري  . ة أو الطائفيــةاإلثنيــ أو

.  هنايـة العـام    يف العـراق     مـن  األمن ومكافحة اإلرهاب بعـد انـسحاب قـوات الواليـات املتحـدة            
 فـرص لالســتثمار يف  للحـصول علــى كمـا شــجع الـرئيس طالبــاين اجملتمـع الــدويل علـى الــسعي     

  . والغاز الطبيعي واهلياكل األساسيةالعراق يف جماالت النفط
  

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

ــوبر، تــوىل ممثلــي اخلــاص للعــراق،  / تــشرين األول٨يف   - ٢٤ ــسيدأكت  كــوبلر، مهامــه يف   ال
دة العـراقيني بـشأن تنفيـذ       ولدى وصوله، أخذ يف إجراء مشاورات مـع املـسؤولني والقـا           . بغداد

والتقــى بــالرئيس العراقــي جــالل طالبــاين، ورئــيس الــوزراء نــوري  . واليــة بعثــة األمــم املتحــدة
املــالكي، ورئــيس جملــس النــواب النجيفــي، ونائــب رئــيس الــوزراء ووزيــر اخلارجيــة زيبــاري،   

لعراقيــون وكــرر الزعمــاء واملــسؤولون ا. ووزراء آخــرين يف احلكومــة، وقــادة الكتــل الــسياسية 
  .ممثلي اخلاصلعمل جمددا تأكيد دعمهم لبعثة األمم املتحدة و

أكتوبر، زار ممثلي اخلـاص أربيـل لالجتمـاع باملـسؤولني           / تشرين األول  ٢٣ و ٢٢ يفو  - ٢٥
وخالل زيارتـه، اجتمـع مبـسعود بـارزاين رئـيس إقلـيم كردسـتان، ورئـيس الـوزراء                   . يف املنطقة 

 سنجاري ومسؤولني آخرين أطلعوه على آخـر املـستجدات          برهم صاحل، ووزير الداخلية كرمي    
بشأن املناقشات اليت جرت مؤخرا بني مسؤويل حكومة إقليم كردسـتان واحلكومـة االحتاديـة،               

  .مبا يف ذلك املسائل العالقة املتصلة باتفاق أربيل
يـة   إمكانحبـث وخالل املشاورات اليت أجراهـا ممثلـي اخلـاص مـع احملـاورين الرئيـسيني،           - ٢٦

 جيمـع اجلهـات الفاعلـة الرئيـسية، مبـن يف            حمفـل استئناف عمل اآللية االستشارية الدائمة، وهي       
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ذلك ممثلني عن حكومة العراق وحكومة إقليم كردستان وكتلة العراقية، ملناقشة القـضايا ذات              
وقد ركزت املناقشات يف الـسابق علـى إجـراء انتخابـات جملـس احملافظـة يف                 . االهتمام املشترك 

  .ركوك، وتقاسم السلطة يف نينوى والتعداد السكاين ومستقبل اآللية األمنية املشتركةك
أكتـــوبر، زار ممثلـــي اخلـــاص أربيـــل لالجتمـــاع بكبـــار   / تـــشرين األول٣٠ و٢٩ويف   - ٢٧

اجتمع باحملافظ الدكتور جنم الـدين كـرمي؛ ونائـب احملـافظ، الـسيد راكـان                و. املسؤولني احملليني 
ــيس جم  ــوري، ورئ ــسيد حــسن طــوران   اجلب ــآخر   . لــس احملافظــة ال ــا ب ــسؤولون علم ــه امل وأحاط

ــتعني        ــيت ي ــسية والتحــديات ال ــة الرئي ــضايا العالق ــة يف كركــوك والق ــة باحلال ــستجدات املتعلق امل
ويف كركـوك، اجتمـع   . التصدي هلـا، مبـا يف ذلـك احتمـاالت إجـراء انتخابـات جملـس احملافظـة          

. ملسيحية ملناقشة التحديات اليت يواجهوهنـا يف احملافظـة         مبمثلني عن الطائفة ا     املمثل اخلاص  أيضا
أكتــوبر، زار أيــضا حمافظــة البــصرة لالجتمــاع باملــسؤولني احمللــيني مبــن  / تــشرين األول٣١ويف 

  .فيهم احملافظ ورئيس جملس احملافظة
وخالل الفترة املـشمولة بـالتقرير، واصـل مكتـب االتـصال التـابع لبعثـة األمـم املتحـدة                      - ٢٨
. جود يف طهران استكشاف جماالت التعاون احملتملة بني العراق ومجهورية إيـران اإلسـالمية             املو

 القطريـة يف كـال        املتحدة     األمم  وجيري التركيز بوجه خاص على القيام بدور تيسريي مع أفرقة           
امليــاه ب املــسائل املتعلقــة قــضايا مــن قبيــل العواصــف الرمليــة، وإدارة األهــوار، و ملعاجلــةالبلــدين 

  .العابرة للحدود، والتعاون يف جمال إزالة األلغام على احلدود ومكافحة املخدرات
سبتمرب، استضافت بعثة األمم املتحدة إىل جانب اللجنة املعنيـة حبقـوق          / أيلول ٢٦ويف    - ٢٩

اإلنسان املنبثقة عن جملس النواب، وبدعم من برنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي، اجتمـاع مائـدة                   
اإلطــار التــشريعي حلمايــة حقــوق الطوائــف واملكونــات اإلثنيــة والدينيــة يف   ”يرة بــشأن مــستد
وتستند املائدة املستديرة إىل اجلهود السابقة اليت بذلتـها بعثـة األمـم املتحـدة لـتمكني                 . “العراق

جمموعة متنوعة من املشاركني مـن مناقـشة وضـع إطـار تـشريعي طـال انتظـاره حلمايـة حقـوق                       
  . من الدستور١٢٥ املادة ا تنص على ذلككماألقليات، 

ويف كركوك وغريها من األقاليم الداخلية العراقية املتنازع عليها، واصـلت بعثـة األمـم         - ٣٠
وخــالل الفتــرة املــشمولة بــالتقرير، اســتأنفت جلنــة املعــتقلني  . املتحــدة تيــسري تــدابري بنــاء الثقــة 

هي جلنة تضم أعـضاء مـن اجملتمعـات احملليـة           واملفقودين التابعة جمللس حمافظة كركوك عملها، و      
أغــسطس، اجتمعــت اللجنــة بقــوات األمــن الكرديــة   /ويف آب. العربيــة والتركمانيــة والكرديــة 

ووافقت اللجنة على التركيز على مراجعـة قائمـة املعـتقلني واملفقـودين             . لبحث مسألة املعتقلني  
 األمم املتحـدة إجـراء االتـصاالت        ، يسرت بعثة  هذا السياق ويف  . وتقدميها إىل اجلانب الكردي   

  .بني األطراف
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  أنشطة املساعدة االنتخابية  - باء  
يوليـه، رفـض جملـس النـواب اقتراحـا بـسحب الثقـة مـن جملـس املفوضـني                / متوز ٢٨يف    - ٣١

ــة        ــق بارتكــاب خمالفــات مالي ــزاعم تتعل ــشأن م ــات ب ــا املــستقلة لالنتخاب ــابع للمفوضــية العلي الت
ويف .  عــــــضوا حــــــضروا اجللــــــسة٢٤٥ا مــــــن أصــــــل  عــــــضو٩٤ بتــــــصويت. وإداريــــــة

أغسطس، أعلنت احملكمة االحتادية العليا أن قيـام جملـس النـواب بفـصل املفـوض قبـل                  /آب ١٤
  .انتهاء خدمته أمر غري قانوين وأمرت بإعادته إىل منصبه

ــسابق   / آب٧ويف   - ٣٢ ــي اخلــاص ال ــراقأغــسطس، شــجع ممثل ــيس   للع ــيلكريت، رئ ، آد م
ء عمليـــة تعـــيني جملـــس املفوضـــني اجلديـــد التـــابع للمفوضـــية العليـــا  جملـــس النـــواب علـــى بـــد

 / تـشرين األول   ٦يف  و .٢٠١٢أبريـل   /لالنتخابات، قبل انقضاء والية اجمللس احلـايل يف نيـسان         
أكتــوبر، شــكل جملــس النــواب جلنــة تعــيني برملانيــة وُدعيــت بعثــة األمــم املتحــدة إىل احلــضور     

  .مراقب بصفة
رؤسـاء مجيـع الكتـل الـسياسية الربملانيـة وأعـضاء جلنـة التعـيني،          وخالل مشاورات مـع       - ٣٣

أعربت البعثة عن استعدادها لدعم العمليـة، مـع التأكيـد علـى ضـرورة أن تكـون العمليـة ذات                     
ــصداقية وشــفافة  ــا        . م ــابع للمفوضــية العلي ــس املفوضــني احلــايل الت ــضا جمل ــة أي وشــجعت البعث

 تقريــره النــهائي إىل جملــس  صــياغةسة، تــشمل لالنتخابــات علــى التحــضري لعمليــة انتقــال سلــ  
  .هالنواب، وحفظ الوثائق بصورة سليمة وإجراء جرد شامل ألصول

ــة األمــم املتحــدة دعــم املفوضــية يف      - ٣٤ ــذ الفعاليــات  أن تظــل مــستعدة وتواصــل بعث  لتنفي
ظـات  انتخابـات جمـالس احملافظـات يف احملاف       أُجلت   ٢٠١١سبتمرب  / أيلول يفو. االنتخابية املقبلة 

 وذلك بـسبب التـأخري يف إدخـال تعـديالت علـى       إىل أجل غري حمددالثالث يف إقليم كردستان   
نـوفمرب،  / تشرين الثـاين   ١ويف  .  ميزانية االنتخابات  اإلفراج عن القوانني االنتخابية ذات الصلة و    

الـذي   ،اعتمدت حكومـة إقلـيم كردسـتان تعـديالت علـى قـانون انتخابـات جمـالس احملافظـات                  
ويف .  اإلعالن عن موعد االنتخابات بعد التشاور مع املفوضـية العليـا لالنتخابـات    وجبهسيتم مب 

 بعـد  يومـا    ١٨٠ فترة مـدهتا     يلزم أن تنقضي   ه املفوضية العليا لالنتخابات أن    قررتهذا الصدد،   
 يف ١٠وحـىت اآلن، مل يـتح للمفوضـية سـوى         . اعتماد اإلطار القانوين ونقـل امليزانيـة التـشغيلية        

  . مليون دوالر٣٠ فقط من امليزانية التشغيلية املقدرة مببلغ ئةاامل
وخالل الفترة املشمولة بالتقرير، واصل فريق األمم املتحدة االنتخايب املتكامـل، الـذي              - ٣٥

يضم بعثـة األمـم املتحـدة، وبرنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي، ومكتـب األمـم املتحـدة خلـدمات                
، تقـدمي املـساعدة يف جمـال    )اليونـسكو (ة للتربية والعلم والثقافـة    املشاريع، ومنظمة األمم املتحد   

بناء القدرات إىل املفوضية العليـا لالنتخابـات، مبـا يف ذلـك تـدريب مـوظفي االنتخابـات علـى                     
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اإلدارة املتطــــورة للمــــشاريع، واللوجــــستيات واملــــشتريات يف جمــــال االنتخابــــات، ووضــــع   
  .ر، ووضع سياسات الوصول إىل املعلوماتالرباجميات، وإعداد مواد لتوعية اجلمهو

  
   الفنية للتعداداتالتحضري  -جيم   

 إىل احلاجـة  يف املقـام األول  إجراء تعداد يف مجيع أحناء العراق، ويرجع ذلك        لقد تأجل   - ٣٦
 حماوالت احلكومة العراقيـة لتـسوية       مل تسفر و.  القضايا السياسية ذات الصلة    ضرورة تسوية إىل  

القة من خالل ثالث جلان على مستوى احملافظات يف األقاليم املتنـازع عليهـا              هذه اخلالفات الع  
 إدراج اإلثنيـة    مـسألة  القـضائية، و   الواليـة  توافق يف اآلراء بسبب اخلالفات حـول          عن حىت اآلن 

  .يف االستبيان ومعايري مجع البيانات
الـيت  تحـضريات  للوواصل صندوق األمم املتحدة للسكان برناجمه لبناء القدرات دعمـا             - ٣٧
 جملس استشاري فـين دويل،       أقر  وقد .وى البلد ــى مست ــداد عل ــراق إلجراء التع  ـــ الع اـــوم هب ــيق
ـــش ـــارك فـ ـــي رئاستـ ـــه وزيـ ـــر التخطــيط ومديـ ـــر شعبــ ـــة اإلحــصاءات فـ ــم املتحــدة،  ــ ي األم

خصـصت احلكومـة العراقيـة    و. هـــ داد وخطط التعداد وأدوات   ــراء التع ـــة بإج ــالتحضريات املتعلق 
دة للـسكان مبلـغ     ــــ م املتح ـــ دوق األم ـــى صن ـــوتلق.  التعداد ةــلعملي مليون دوالر    ١٥٠غ  ــــمبل
الــدعم للمبــادرة مــن خــالل الــصندوق    لتــوفريماليــني دوالر ٥,٥ أنفــق منــه  ماليــني دوالر٧

  .االستئماين للعراق
  

  املساعدة اإلمنائية واإلنسانية   –دال   
واصل فريق األمم املتحـدة القطـري يف شـراكة مـع حكومـة العـراق تنفيـذ إطـار عمـل              - ٣٨

وجتري حاليا مناقـشات مـع حكومـة    . ٢٠١٤-٢٠١١األمم املتحدة للمساعدة اإلمنائية للفترة   
العراق وحكومة إقليم كردستان بشأن مـشاركتهما يف متويـل بـرامج األمـم املتحـدة وأنـشطتها             

لمرة األوىل، بدأت احلكومة ختصص أموال من امليزانية االحتاديـة          ول. ٢٠١٢ ميزانية عام    ضمن
لتقاســم تكــاليف املــشاريع إلنفاقهــا يف شــراكة مــع اجملتمــع الــدويل، مبــا يف ذلــك املــشاريع الــيت 

  .ستنفذ مع وكاالت األمم املتحدة وصناديقها وبراجمها العاملة يف العراق
 لتقيـيم    العـراق  جلهـود الـيت تبـذهلا حكومـة       ويواصل فريق األمم املتحدة القطري دعـم ا         - ٣٩

 دعـم تنميـة    ذلـك ويـشمل . التقدم الذي حققه البلد من أجل حتقيـق األهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة     
وهـو مـا سيـسفر عـن أول     جراء دراسة استقصائية لشبكة املعارف العراقية،    إلقدرات احلكومة   
 األهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة     يق التقدم يف حتق    بشأن العديد من مؤشرات    ٢٠٠٧حتديث منذ عام    

وغري ذلك من البيانات اهلامة جدا املتعلقة باحلصول على اخلدمات األساسـية، والقـوة العاملـة،      
  .واألمن الغذائي، واحلوكمة
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 برنـامج حتـديث القطـاع العـام يف العـراق املـشترك بـني الوكـاالت، بقيـادة                 من خالل و  - ٤٠
ضــع الــصيغة النهائيــة لنمــاذج تقــدمي اخلــدمات ودراســات ومت برنــامج األمــم املتحــدة اإلمنــائي، 

. التكاليف لعدد من اجملاالت يف القطاع العام، مبا يف ذلك الـصحة والتعلـيم وامليـاه والتـصحاح                 
 هذه األنشطة حتديث اإلجراءات اإلدارية ونظم اإلدارة وهي تـصب يف رؤيـة احلكومـة                تدعمو

ــق الــيت وضــعتها إلصــالح القطــاع ا    لعــام يف العــراق الــيت ستوضــع يف صــيغتها   وخريطــة الطري
 برنــامج األمــم املتحــدة بقيــادةويواصــل برنــامج إدارة املاليــة العامــة . النهائيــة يف األشــهر املقبلــة

  . مساعدة حكومة إقليم كردستان يف تعزيز قدراهتا على تنفيذ ميزانيتها،اإلمنائي
ــشرين األول٢٤ويف   - ٤١ ــوبر، وخــالل خطــاب  / ت ــامأكت ــيس هأم ــة   رئ ــة الرتاهــة العراقي يئ

بالنيابة، القاضي عالء السعدي، أكد رئيس الوزراء نـوري املـالكي جمـددا عـزم حكومتـه علـى                   
  .مكافحة الفساد ودعم عمل اهليئة يف هذا الصدد

لعـراق،  يف ا  الـدعم إلصـالح القطـاع الزراعـي          تقدميوتواصل منظمة األغذية والزراعة       - ٤٢
يف التخطـــيط للميزانيـــة وتنفيـــذها، فـــضال عـــن تقـــدمي ه لـــثالث حمافظـــات دعمـــمبـــا يف ذلـــك 

التقنيــة للمــزارعني مــن خــالل إنــشاء مركــز للمعلومــات الزراعيــة ميكــن تكــراره يف     املــساعدة
  .حمافظات أخرى

أكتوبر، توصل برنامج األغذية العاملي إىل اتفاق مـع وزارة التجـارة    /ويف تشرين األول    - ٤٣
،  ماليني عراقي وتعزيز قدرات نظام التوزيـع العـام         ١٠ لـ   لتقدمي ميزانية لتوفري حصص اإلعاشة    

 التغذيـة املدرسـية    جمـال ويقـدم الربنـامج أيـضا املـساعدة يف       . فيما يتعلق بـإدارة سلـسلة لإلمـداد       
ضعيفة من البلـد وبنـاء قـدرات        ال املناطقمن طالب املدارس االبتدائية يف      طالب   ٥٥٠ ٠٠٠ لـ

 للتغذيـة املدرسـية لتعزيـز االلتحـاق باملـدارس االبتدائيـة             وزارة التربية على تنفيذ مشروع وطـين      
  .واملواظبة على احلضور والتعلم

يف قطاع الصحة، قدمت األمم املتحدة دعما بالغ األمهية إىل وزارة الـصحة مـن أجـل                   - ٤٤
وسـتمد  . شراء لقاحات ولوازم طبية عالية اجلـودة، تبلـغ قيمتـها مـا ينـاهز بليـون دوالر سـنويا                    

ــوازم الــصحية،     هــذه امل ــة والل ــسيف، املنظومــة الــصحية يف العــراق باألدوي ــادة اليوني ــادرة، بقي ب
ــالغ      ممــا ــة اخلــدمات الــصحية املقدمــة إىل أطفــال العــراق الب ســيؤدي إىل حتــسني كــبري يف نوعي

ومن خالل الدعم الذي تقدمـه األمـم املتحـدة، أمتـت وزارة الـصحة         .  مليون طفل  ١٥عددهم  
الستراتيجية الوطنيـة األوىل للتغذيـة يف العـراق الـيت هتـدف إىل كفالـة                ووزارات أخرى صياغة ا   

  .التغذية املالئمة جلميع أطفال العراق
وتدعم منظمة الصحة العاملية وزارة الصحة، ووزارة التعليم العايل، وذلـك عـن طريـق            - ٤٥

ــوفري املــوارد البــشرية مــن أجــل الــصحة  ”مبــادرة  ص وملواجهــة التحــدي الناشــئ عــن نقــ  . “ت



S/2011/736  
 

11-60743 11 
 

املمرضـــات والقـــابالت، ونظمـــت منظمـــة الـــصحة العامليـــة اجتماعـــا وطنيـــا للتـــشاور يـــومي  
ــول ٢٦ و ٢٥ ــبتمرب /أيلــ ــن ســ ــشرين األول ٥ إىل ٣ومــ ــوبر /تــ ــشروع  أكتــ ــتعراض مــ الســ
  .“االستراتيجية الوطنية للتمريض والقبالة”
ــدوى        - ٤٦ ــابة بالعـ ــن اإلصـ ــل مـ ــل التقليـ ــن أجـ ــالمة املرضـــى مـ ــادرة سـ ــن مبـ ــزء مـ وكجـ
 /تـــشرين األول ١٢ملستـــشفيات قـــدمت منظمـــة الـــصحة العامليـــة إىل وزارة الـــصحة، يف  ا يف

تـشرين  ويف . ، مالبس معقمة حلماية املرضى واألطباء يف املستشفيات الرئيـسية يف البلـد     أكتوبر
كذلك، متكنـت منظمـة الـصحة العامليـة مـن تـوفري حنـو مليـون دوالر مـن وزارة                     أكتوبر  /األول

  .أدوية اخليار الثاين ملرضى السل القادرين على مقاومة عقاقري متعددةالصحة من أجل شراء 
ــول ٢٢ويف   - ٤٧ ــبتمرب/أيل ــصائية    س ــة استق ــسيف يف أول دراس ــة واليوني ، شــرعت احلكوم

وتركـز الدراسـة االستقـصائية علـى أن الفـرص املتاحـة       . ٢٠٠٥حلالة البيئة يف العراق منذ عـام   
خـدمات امليـاه والـصرف الـصحي أقـل بكـثري مـن الفـرص          لسكان املناطق الريفية للوصـول إىل       

وُنـشرت الدراسـة االستقـصائية باعتبارهـا جـزءا مـن شـراكة              . املتاحة لسكان املنـاطق احلـضرية     
أوســع نطاقــا بــني اليونيــسيف، واحلكومــة واالحتــاد األورويب مــن أجــل تعزيــز قــدرات العــراق    

  .قطاعي املياه والصرف الصحي يف
، ســتقوم البعثــة ووكــاالت األمــم )٢٠٠٠ (١٣٢٥رار جملــس األمــن ولتعزيــز تنفيــذ قــ  - ٤٨

 /الثـاين  تـشرين  ٢٧ إىل ٢٤املتحدة وصناديقها وبراجمها املكلفة، بعقد اجتماعات حتضريية من        
مبشاركة وزارة الدولة لشؤون املـرأة، وبالربملـان، وجملـس املقاطعـات، واللجنـة العراقيـة                نوفمرب  

وســيتوج هــذا االجتمــاع بيــوم . مــع املــدين، ومجاعــات الــشبابالعليــا للمــرأة، ومنظمــات اجملت
ــه نــوفمرب/تــشرين الثــاين ٢٧عــاملي مفتــوح تــنظم فيــه مناقــشة مائــدة مــستديرة يف    ، تعــرض في
  .اإلجنازات والتحديات ويتفق فيه على سبل املضي قدما

ــة وفريــق األمــم املتحــدة القطــري حكومــة العــراق يف وضــع اســتراتيجية       - ٤٩ وتــدعم البعث
ــة األمــم    . شــاملة ملكافحــة العنــف اجلنــساين  ويــشترك صــندوق األمــم املتحــدة للــسكان، وهيئ

املتحــدة املعنيــة بــاملرأة، ومنظمــة الــصحة العامليــة ومفوضــية حقــوق اإلنــسان يف تنفيــذ مــشروع 
لدعم حقوق املرأة يف العراق عموما عن طريق وضـع إطـار وطـين للـسياسات ملكافحـة العنـف           

  .ق، يشمل آليات رصد حمددةضد املرأة يف العرا
، ويف أعقاب املؤمتر الوطين بشأن إحياء األهـوار العراقيـة الـذي    أغسطس/آب ٢٦ويف    - ٥٠

يف البــصرة، أصــدر فريــق املهــام املتكامــل التــابع لألمــم املتحــدة يونيــه /حزيــران ٧ و ٦عقــد يف 
وركـز التقريـر    . “م حتـد كـبري    العراق أما ”: إدارة التغيري يف األهوار   ”املعين باملياه تقريرا بعنوان     
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على ضرورة إصالح األهوار كأولوية بيئية وإمنائية ودعا إىل وضع رؤية وطنيـة إلدارة األهـوار                
  .وتسيريها ضمن اإلدارة املتكاملة العامة للموارد املائية

ــة       - ٥١ ــة والوكــاالت اإلنــسانية دعــم اســتجابة العــراق إىل الكــوارث الطبيعي وتواصــل البعث
ــشري والنامجــة عــ  ــشاط الب ــذ . ن الن ــوزومن ــه/مت ــة املتكــررة    يولي ــة التركي ــارات اجلوي ، أدت الغ

ردي حـزب العمـال الكردسـتاين       ــــ ن متم ـــ ه فـيهم م   ـــي ضـد املـشتب    ـي اإليرانـ  ـــف املدفع ــوالقص
رة الكردســـتاين علـــى امتـــداد املنـــاطق احلدوديـــة الـــشمالية يف منطقـــة ــــــاة احلــــــزب احليــــــوح

ة، ممـا أدى    ــــ ات احمللي ــــ ى اجملتمع ــــ ر عل ـــ ر، إىل التأثي  ـــــ د التقاري ــــ راق، كما تفي  ـــان الع ـــكردست
 أســرة منــها يف ١٧٥ أســرة، ووضــعت حنــو ٨٠٠تــشرد حنــو  وقــد. إىل تــشرد ســكان مــدنيني

ر احلكوميــة ـــــدة واملنظمــات غيــــدت وكــاالت األمــم املتحـــــوساع. ةـــــات مؤقتـــــة خميمــــثالث
ات احملليـة يف احملافظـات      ـــؤون اإلنـسانية، والـسلط    ـــة، وكـذلك املنظمـات الوطنيـة للـش        ـــالدولي

ة واملــأوى إىل ــــر الغذائيــــواد غيـــــذاء، واملـــــر الغـــــتوفي يـــــان فـــــي منطقــة كردستـــــالــثالث ف
  .السكان املتضررين

 احلكوميـة، تقـدم     وبالتنسيق الوثيـق مـع حكومـة العـراق وبالتعـاون مـع املنظمـات غـري                  - ٥٢
ــا      ــشردين داخليـ ــا إىل املـ ــئني دعمـ ــشؤون الالجـ ــدة لـ ــم املتحـ ــية األمـ ــرة  . مفوضـ ــالل الفتـ وخـ

 شخصا مـن املـشردين داخليـا        ٢٦ ٥٩٠، عاد   أغسطس/آب ٣١إىل  يناير  /كانون الثاين  ١ من
ومـع ذلـك،   . وأسر الالجئني إىل أماكنهم األصلية، أو استقروا جمددا يف مكان آخـر يف العـراق      

وتواصـل املفوضـية    .  مليون عراقي مـشردين    ١,٢ عمليات اإلعادة املستمرة، ال يزال حنو        فرغم
وبرنامج املستوطنات البشرية التابع لألمم املتحدة دعم احلكومة للتوصل إىل حل دائـم ملـشكلة        

وميثل تعيني منسق للجنة الوطنية العليـا       . التشرد عن طريق التخطيط احلضري وتوزيع األراضي      
شردين، الذي مت مؤخرا خطوة هامة لتمكني حكومة العراق من تعزيز اسـتراتيجيتها             لشؤون امل 

 ٥ ٨٤٠، جــرى تــسجيل حنــو أغــسطس/آبويف . الراميــة إىل معاجلــة التــشرد وإهنائــه يف البلــد
 أسرة الجئة لدى احلكومة باعتبارهم عائدين دائمـني يف موقـع            ٢ ٣٣٠أسرة مشردة داخليا و     

ددة دون تــسجيل آالف املــشردين، وهــو مــا حيــد مــن إمكانيــة  وحالــت عقبــات متعــ. عــودهتم
  .حصوهلم على اخلدمات، والتعويضات والتمتع حبقوقهم

وال تــزال اجلمهوريــة العربيــة الــسورية تستــضيف عــددا أكــرب مــن الالجــئني العــراقيني،   - ٥٣
وتقـوم نائبـة ممثلـي      .  الجئا قامـت بتـسجيلهم مفوضـية شـؤون الالجـئني           ١١٢ ٣٣١بينهم   من

اخلاص كريستني ماكناب املنسقة املقيمة أو منسقة الشؤون اإلنسانية، برصد احلالة، مـن أجـل               
  .كفالة تأهب األمم املتحدة لالستجابة للتحركات السكانية عرب احلدود السورية
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  أنشطة حقوق اإلنسان  -هاء   
 حالـة  ، أصدرت البعثة ومفوضية حقوق اإلنسان تقريرا عن       ٢٠١١أغسطس  /آب ٨يف    - ٥٤

ا مــن قــضايا حقــوق اإلنــسان،  ويتنــاول التقريــر عــدد. ٢٠١٠حقــوق اإلنــسان يف العــراق لعــام  
ــر أعمــال العنــف املــستمر الــيت تــستهدف املــدنيني، ومــسائل االحتجــاز وســيادة      يف مبــا ذلــك أث

البلــد،  وتنــاول التقريــر أيــضا حالــة احلقــوق الــسياسية يف. القــانون، ومحايــة حقــوق فئــات معينــة
ية التجمع والتعبري ولـوحظ أنـه بينمـا كـان هنـاك حتـسن يف بعـض املنـاطق، تظـل                      ذلك حر  يف مبا

  .الكثري من التحديات قائمة وأن حالة حقوق اإلنسان ال تزال عموما هشة يف البلد
وأثنـــاء الفتـــرة املـــشمولة بـــالتقرير، تواصـــلت اهلجمـــات ضـــد املـــدنيني، واملـــسؤولني     - ٥٥

 عـــراقيني ١٠لتقـــديرات إىل أن مـــا يزيـــد عـــن وتـــشري بعـــض ا. احلكـــوميني ومـــوظفي األمـــن
، أفـادت األنبـاء أن انفجـار        يوليـه /متـوز  ١٥ويف  . املتوسط يتعرضون للقتل أو اإلصابة يوميـا       يف

 آخـرين علـى األقـل     ٣٥سيارتني مفخختني أدى إىل مقتل مثانية أشـخاص علـى األقـل وإصـابة               
 حكوميـــة يف حمافظـــة ، أدت هجمـــات اســـتهدفت مبـــانســـبتمرب/أيلـــول ٢٥ويف . يف كـــربالء

  .كربالء إىل مقتل عشرات املدنيني وإصابة كثريين آخرين
. واستمرت اهلجمات ضد املدنيني بسبب انتماءاهتم الدينيـة والعرقيـة، وضـد األقليـات               - ٥٦
، أفادت التقارير أن قنبلة انفجرت يف اهلندية ممـا أدى سـتة حجـاج شـيعيني               يوليه/متوز ١٦ويف  

، انفجــرت ســيارة مفخخــة أمــا كنيــسة كاثوليكيــة أغــسطس/آب ٢ ويف.  آخــرين٣١وإصـابة  
ومت العثــور علــى ســيارتني مفخخــتني .  آخــرين١٩يف كركــوك، ممــا أدى إىل إصــابة كــاهن و 

ــروية      ــسة آش ــشيخية وكني ــة م ــسة إجنليزي ــام كني ــول ١٢ويف . أخــريني أم ــبتمرب/أيل ــف س ، أوق
ار وقتلـــوا مجيـــع الرجـــال مـــسلحون غـــري معـــروفني حافلـــة حلجـــاج شـــيعيني يف حمافظـــة األنبـــ

وجـرى اإلبـالغ عـن عـدة جـرائم قتـل ألفـراد              . ٢٢املوجودين على منت احلافلة البالغ عـددهم        
  .ينتمون ألقليات دينية وعرقية خمتلفة يف نينوى، وكركوك، وبغداد

، ويف حمافظـة كركـوك،      يوليـه /متـوز  ٢٥ففـي   . وكان األطفال من بـني ضـحايا العنـف          - ٥٧
فخخـة إىل مقتـل سـبعة أشـخاص، مبـا يف ذلـك طفـالن يبلغـان مـن العمـر           أدى انفجار سيارة م 

ــال آخــرين   ١١ و ١٠ ــبعة أطف ــا، وإصــابة س ــوز ٣٠ويف .  عام ــه/مت ــة صــالح  يولي ، ويف حمافظ
. الـــدين، قُتـــل ثالثـــة أطفـــال يف تبـــادل إلطـــالق الـــنريان بـــني قـــوات أمـــن عراقيـــة ومتمـــردين

ق يف الكـوت إىل مقتـل مـا يزيـد           ، أدى انفجـار سـيارة مفخخـة يف سـو          أغسطس/آب ١٥ ويف
وكانــت هنــاك تقــارير تــشري إىل اختطــاف مجاعــة  .  طفــال١٦ شخــصا، مبــا يف ذلــك ٦٠عــن 

  .مسلحة جمهولة أطفاال بدوافع سياسية وإجرامية وطائفية خمتلفة
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. وحــدثت زيــادة ملحوظــة يف اغتيــال املــسؤولني احلكــوميني، واملهنــيني، وأفــراد األمــن  - ٥٨
، جـرى اسـتهداف مـديرين عمـوميني مـن وزارات            سـبتمرب /أيلـول  ٣٠ ففـي    فعلى سبيل املثال،  

  .وجنا مدير وزارة املالية، بينما قُتل اآلخران. الصحة واملالية والداخلية
لتقـدمي املــساعدة إىل العـراق رصــد األوضـاع يف مرافــق    األمـم املتحــدة  وواصـلت بعثــة    - ٥٩

ــر إىل الن    ــيت تفتق ــراق، وال ــل    االحتجــاز املكتظــة يف الع ــادة تأهي ــرامج إع ــصحية، وإىل ب ــة ال ظاف
، أفادت وزارة العدل أنه اندلع حريـق        سبتمرب/أيلول ١٩ويف  . احملتجزين ويعوزها األمن الكايف   

وأثنـاء  .  آخـرين ١٤يف سجن يف البلديات شرقي بغداد، أدى إىل مقتل تسعة حمتجزين وإصابة           
ــل يــ      ــة املركــزي يف حمافظــة باب ــبني أن ســجن احلل ــارة رصــد، ت  حمتجــز، وهــو  ١ ٣٠٠أوي زي

، مل ُيـسمح لوفـد      أغـسطس /آب ٢ويف  .  حمتجـز  ٣٠٠يزيد بكثري عـن سـعته الرمسيـة البالغـة            ما
مــن جلنــة حقــوق اإلنــسان التابعــة للمفوضــية بالــدخول إىل هــذا الــسجن للتحقيــق يف تقــارير     

 انتهاكات حلقوق اإلنسان بذريعة أن تلك اللجنة مل حتصل على تـصريح مـسبق مـن وزارة          عن
، انــدلعت أعمــال شــغب يف الــسجن، وهــرب أثنــاء ذلــك مثــاين   أغــسطس/آب ٦ويف . العــدل

سجناء على األقل، وقُتل مـا ال يقـل عـن ثالثـة ضـباط شـرطة وثالثـة حمتجـزين وأُصـيب مثانيـة                         
وتفيد تقارير بوجود أطفال حمتجزين مع البـالغني يف بعـض مرافـق االحتجـاز، وتـشري                 . آخرون

ــا  ــارير إىل أن األطف ــى أســاس ادعــاء مــشاركتهم يف مجاعــات مــسلحة      التق ــد احُتجــزوا عل ل ق
  .متمردة، ال سيما حوايل املوصل

 حكمـا باإلعـدام، معظمهـا       ٤٠، أشارت التقارير إىل أنه تأكد       أغسطس/آب ٢٢ويف    - ٦٠
، أصــدر العــراق أحكامــا باإلعــدام ٢٠٠٤ومنــذ عــام . ضــد ســجناء مــدانني يف جــرائم إرهابيــة

ويوجـد اآلن مـا يزيـد    .  شخـصا ٢٦٠شخصا، ومت إعدام ما يزيد عن  ١ ١٨٠ما يزيد عن   يف
ــا باإلعــدام صــادرة ضــدهم،      ٨٠٠عــن  ــنقض أحكام  شــخص يف انتظــار أن تؤكــد حمكمــة ال
  .أكدها يف حقهم جملس الرئاسة وهم يف انتظار اإلعدام أو
، أعلن وزير العدل، حسن الشماري، عـن تـسليم معـسكر كروبـر            يوليه/متوز ١٥ويف    - ٦١
 حمتجــزا، إىل وزارة العــدل، وأُعيــدت ١٩٦القــوات األمريكيــة يف العــراق، والــذي يــأوي  مــن 

  .تسميته سجن الكرخ
لقلـق  مـسألة تـثري ا   األخـرى  العنـف  أشكالة النساء من العنف العائلي ووما زالت محاي   - ٦٢

 ومـن . عـدد مـن جـرائم الـشرف يف منـاطق خمتلفـة مـن البلـد               ارتكاب   تقارير عن    يف ظل ورود  
قـانون محايـة   بـسنِّ   حكومة إقلـيم كردسـتان   رأة قيام يف مكافحة العنف ضد املت اهلامة ازاجناإل

 ومحايـة الـضحايا   للمـساءلة،   جرائم الـشرف  مرتكيب إخضاع ، هبدف سبتمرب/أيلول يف   ،األسرة
  . املنطقةيف
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بعثــة األمــم املتحــدة لتقــدمي  شراكة مــع برنــامج األمــم املتحــدة اإلمنــائي، واصــلت وبالــ  - ٦٣
املفوضـية العليـا املـستقلة حلقـوق اإلنـسان الـيت             توفري الـدعم الـتقين إلنـشاء         ملساعدة إىل العراق  ا

وبــدعم مــن األمــم املتحــدة، بــدأت جلنــة اخلــرباء الــذين عيَّنــهم جملــس النــواب   . طــال انتظارهــا
قـة  ونظمت البعثة والربنـامج اإلمنـائي حل  . الختيار املفوَّضني يف إعداد قائمة خمتصرة للمرشحني      

ســبتمرب، / أيلــول٩ إىل ٧، يف الفتــرة مــن يف اســطنبولعمــل للجنــة اخلــرباء املــذكورة ُعقــدت  
ــا أمــن جنــوب نــاقش فيهــا ممثلــون عــن جلــان عــدة حلقــوق اإلنــسان، مــن بينــهم ممثلــون      فريقي

  . للمعايري واملمارسات املقبولة دولياًعملية اختيار املفوضني وفقاً وماليزيا،
ــشا وُعقــد  - ٦٤ ــوطين الــ  مــؤمتر الت ــسَّره كــل مــن ا  ذيور ال ــة ومكتــب األمــم املتحــدة   ي لبعث

وتقـوم احلكومـة بوضـع اللمـسات األخـرية علـى            . ٢٠١١يونيـه   /ع يف حزيـران   خلدمات املشاري 
وترمي احلكومة من خالل خطة العمـل املقترحـة إىل تنفيـذ            . خطة عمل وطنية حلقوق اإلنسان    

لعــراق  ل االســتعراض الــدوري الــشاملرالتوصــيات الــيت قــدمها جملــس حقــوق اإلنــسان يف إطــا
 بعثـة املـساعدة والـدعم   اليف إقلـيم كردسـتان، قـدمت    و. ٢٠١٠فربايـر   /شـباط  يف   ذي أُجـري  ال

وضــم ممــثلني عــن  يوليــه/ متــوز٢٥ و ٢٤ُعقــد يف الــذي  التــشاور الــوطين  لعقــد مــؤمترالتقنــيني
   .احلكومة واجملتمع املدين من أجل وضع خطة عمل وطنية حلقوق اإلنسان

 أحنــاء يف مجيــعمــن املظــاهرات الــسلمية ُنظــم عــدد خــالل الفتــرة املــشمولة بــالتقرير، و  - ٦٥
ــة وردت إىلو. البلــد ــام قــوات األمــن باســتخدام العنــف والتخويــف ضــد     مــزاعم البعث عــن قي

ناشــطني وصــحافيني، مبــا يف ذلــك قيــام عناصــر مــن قــوات األمــن يرتــدون لباســاً مــدنياً بإلقــاء   
عــن فيــد علــى ســبيل املثــال، أُ و. ونقلــهم بواســطة ســيارات اإلســعاف القــبض علــى أشــخاص  

يوليـه يف  / متـوز ٢٢اختطاف أفراد أمن بلباس مدين لـصحايف مـصور خـالل مظـاهرة جـرت يف            
وقــع جبانــب هنــر وتعــرض لعمليــة إيهــام   أنــه اقتيــد إىل موزعــم املعــين . ســاحة التحريــر ببغــداد 

  علـى  يف بغـداد ثـر سـبتمرب، عُ /أيلـول  ٨يف  و. خـر باإلعدام ولسوء املعاملة مرة أخرى يف موقع آ       
 كـان قـد سـاعد     الـيت  املظـاهرات  بـدء مـن واحـد   الصحايف البارز، هادي املهدي، قبل يوم  جثة
  .هاتنظيم يف
 أشـرف   يمإغالق خم بخالل الفترة املشمولة بالتقرير، كررت حكومة العراق التزامها         و  - ٦٦

ــول ــسمرب /كــانون األول ٣١ حبل ــة إىل  ودعــت ال. ٢٠١١دي ــة احلكوم ــدبعث ــا أن تتقي  بالتزاماهت
سـكان املخـيم مـن اسـتخدام القـوة           وال سـيما محايـة       مبوجب القانون الدويل حلقـوق اإلنـسان،      

.  عـدم اإلعـادة القـسرية       ملبـدأ  ة إىل الـوطن انتـهاكا      القـسري  عـادة اإلوالطـرد    و والترحيل القسري 
تلبيــة االحتياجــات اإلنــسانية ىل إ الــدعوة  أنــشطةباإلضــافة إىل ذلــك، تواصــل األمــم املتحــدة و

مفوضـية األمـم   مشـل ممـثلني عـن    أجـرى فريـق بقيـادة البعثـة و    يف هذا السياق، و.  املخيم لسكان
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،  املاضـي  لعـام علـى مـدى ا    ن،  مفوضية األمم املتحدة حلقـوق اإلنـسا       و املتحدة لشؤون الالجئني  
  . يف املخيمةني اإلنساالةرصد حقوق اإلنسان واحلهبدف ىل املخيم إسبوعية أزيارات 

ــة وتعمــل ال  - ٦٧ ــشؤون الالجــئني   وبعث ــم املتحــدة ل ــى إجيــاد حــل ســلمي    مفوضــية األم عل
إىل طلبــــت األمــــم املتحــــدة و.  الــــسيادة العراقيــــة والقــــانون الــــدويليكفــــل احتــــرام ودائــــم
 مــا يلــزم مــن وقــت وحيــز حيــادي إلجــراء مقــابالت مــع  لمفوضــيةل  أن تــوفرالعــراق حكومــة

 وما فتـئ  . عادة توطينهم إل هم كل على حدة وذلك خطوة أوىل أساسية       سكان املخيم وتسجيل  
.  العراقـي، الـسيد فـاحل الفيـاض، يف هـذا الـصدد             وطينستشار األمن الـ   مع م   يعمل  اخلاص ممثلي
 مـن ممـثلني عـن األمـم املتحـدة      مؤلـف  فريـق عامـل      عقـد نـوفمرب،   /تشرين الثاين  ١٧ و   ١٥يف  و

إلجــراء مقــابالت مــع املقــيمني يف  ع خطــة تنفيذيــة وضــل يف بغــداد  اجتماعــاًوحكومــة العــراق
.  يف دفع هذه العملية قـدماً      أساسياً عنصراً حكومة العراق    وستكون موافقة . وتسجيلهم املخيم

  . ضرورية أشرف جلهود األمم املتحدة يف هذا الصدديمدعم قيادة خمكذلك فإن 
  اسـتعدادها السـتقبال    عـرب عـن   أن ت ثالثـة   البلـدان   لل ال بـد  إجياد حـل دائـم،        إىل وسعياً  - ٦٨

وعــدد مــن كبــار مــسؤويل األمــم  اخلــاص ممثلــي  ويقــوم.تــوطنيالإعــادة بغــرض  ســكان املخــيم
باإلضــافة إىل ذلــك،  و. الــدول األعــضاء يف هــذا الــصدد   املتحــدة، وأنــا شخــصياً، بتــشجيع    

  جــانلــني باســكو بالــسيد. ب وكيــل األمــني العــام للــشؤون الــسياسية و اخلــاص ممثلــي التقــى
ممثلـة االحتـاد األورويب الـسامية املعنيـة         رويت، املستشار املعين بشؤون املخيم أشرف لـدى          يد

ــة،    ــسياسة األمني ــة وال ــشؤون اخلارجي ــاثرين بال ــك،   . شــتونآك ــى ذل ــالوة عل ــدموع ــة تق  البعث
عــدد مــزاعم تحقــق مــن العــدة ســفارات لزيــارة املخــيم ويف  ني القنــصليوظفنياملــ املــساعدة إىل

  .بلدان ثالثة معينةإىل أن لديهم وثائق تثبت انتماءهم املخيم ب صغري من سكان
  

  لوجستية التشغيلية والسائلاملواألمن   -واو   
احلوادث األمنيـة يف البلـد،   عدد  عام يف اخنفاض ُسجلخالل الفترة املشمولة بالتقرير،     - ٦٩
ــد و ــذا عائ ــاًه ــشآت  اهلجمــات علــ تراجــعىل إ  جزئي ــات املتحــدة  ى من ــوات الوالي ــها  ق وقوافل
. التابعـة للحكومـة املـضيفة     قدرات اإلبالغ لـدى قـوات األمـن         إىل ضعف   كذلك  العراق، و  يف
، جيـري نـشر قـوات األمـن العراقيـة           قوات الواليـات املتحـدة     اخلفض املقرر لقوام     مع استمرار و

 قـوات الواليـات   كانـت تتمركـز فيهـا        يف حماولة للسيطرة على املنـاطق الـيت          يف مجيع أحناء البلد   
 لفـرض األمـن   حتـديات  وتواجه هذه القـوات، بعتادهـا اجلـوي والـربي احملـدود،       . سابقاًاملتحدة  

ــد   ــاطق البلـ ــع منـ ــراوح . يف مجيـ ــة   ويتـ ــوادث األمنيـ ــدد احلـ ــنيعـ ــادث يف  ٧٠٠ و ٥٠٠ بـ حـ
  قـوات األمـن العراقيـة      مجاعـات املعارضـة املـسلحة تـستهدف بـشكل متزايـد           قد بدأت   و الشهر

  .واملوظفني احلكوميني
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ــدى     - ٧٠ ــت ل ــا زال ــسقة       وم ــات من ــى شــن هجم ــدرة عل ــسلحة الق ــات املعارضــة امل مجاع
سلـــسلة مـــن أســـفرت خـــالل شـــهر رمـــضان املبـــارك، و ،أغـــسطس/آب ١٥فـــي ف. ومعقـــدة

خــرين يف مجيــع أحنــاء آ أشــخاص كــثريينشــخاص وجــرح  عــشرات األ عــن مقتــلالــتفجريات
 ة عـشر  يتنـسقة يف أكثـر مـن اثـن         م ة ُزعم أهنـا كانـت     سبع وثالثني هجم  وأُفيد عن وقوع    . البلد
ــةمد ــة   ســيارات مفخخــة و اســتخدمت فيهــا ، ين ــرين انتحــاريني وأجهــزة متفجــرة مرجتل . مفجِّ

، مبــا يف ذلــك ون املــدنييتجّمــع فيهــان اســتهداف قــوات األمــن واملواقــع الــيت  واملهــامجوتعمَّــد 
  .العبادة أماكن
ــدرجيي وقــفبعــد الو  - ٧١ ــدعم ل الت ــوات الواليــات الــذي تقدمــه  ل إىل األجهــزة  املتحــدة ق

يوليـه، باتـت األمـم املتحـدة يف العـراق تعمـل يف بيئـة أمنيـة                /األمنية الثابتة واملتحركـة منـذ متـوز       
ــر اعتمــادا علــى نفــسها، وتعتمــد تــدرجييا علــى البلــد       خمتلفــة إىل حــد كــبري، إذ أصــبحت أكث

 اللوجـسيت لكفالـة   وواصلت البعثة تنمية قـدراهتا يف جمـال الـدعم         . املضيف لغرض الدعم األمين   
  .االعتماد على الذات

ــذ ال   - ٧٢ ــاً، تنفِّ ــسانية      وحالي ــساعدة اإلن ــل اجلــوي للم ــم املتحــدة للنق ــة وخــدمات األم  بعث
ــة يف العــراق   ــة متكامل ــة خلــدمات  . رحــالت جوي ــرحالت اجلوي ــل ال  األمــم املتحــدة  لكــن متوي

قف علـى تــوافر  مـايو فقــط، وهـذا يعــين أن اسـتمرار هــذه الـرحالت ســيتو    /سيـستمر حـىت أيــار  
  .متويل إضايف

بعثـة األمـم املتحـدة      وحتقيقاً للتآزر والكفاءة، اُتخذت أيـضاً خطـوات لوضـع مكاتـب               - ٧٣
 يف موقـع واحـد   بعثة األمم املتحدة لتقدمي املـساعدة إىل أفغانـستان  و لتقدمي املساعدة إىل العراق

 فقـد مت الـشروع يف  ة، مـم املتحـد   مقـر األ مـن رباء اخلـ   مـن فقـا لتوصـيات فريـق   وو. يف الكويـت 
ــدعم   ــة دمــج ترتيبــات ال ــتني، مبــا  ل  القائمــةعملي ــشرية  يف ذلــك جمــاالت لبعث ــة واملــوارد الب  املالي

حتتمل إمكانيـات الـدمج والترشـيد        وهي ترتيبات املعلومات والتدريب،   تكنولوجيا  واالتصال و 
  . وإعادة حتديد املوقع

ــالتقرير، أنــشأت بعثــة  و  - ٧٤  األمــم املتحــدة لتقــدمي املــساعدة إىل  خــالل الفتــرة املــشمولة ب
لـشؤون الـشرطة ليقـوم بتنـسيق        مستـشار أقـدم     ومت اسـتقدام    .  وحدة استشارية للـشرطة    العراق

 ومت نــشر .معــارين مــن دول أعــضاءالوحــدة املكونــة مــن أربعــة مستــشارين لــشؤون الــشرطة   
ويف تـشرين  . يـل املستشارين لشؤون الشرطة يف مراكز داخـل العـراق، مبـا يف ذلـك بغـداد وأرب           

ــة ووزارة      /األول ــوات اتــصال مــع قــوات الــشرطة العراقي ــشارون قن ــام هــؤالء املست ــوبر، أق أكت
ــشؤون          ــق بـ ــا يتعلـ ــززة فيمـ ــشارية معـ ــدرات استـ ــات وقـ ــة معلومـ ــاح للبعثـ ــا أتـ ــة، ممـ الداخليـ

  . والشرطة األمن
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  مالحظات  - رابعا  
 من العـراق حبلـول هنايـة        ةللواليات املتحد االنسحاب املقرر للقوات العسكرية     يشكل    - ٧٥

وللـشعب  .  العـراق   الـذي حيـرزه    تقـدم ال يف    إضـافياً   هامـاً  ثل معلمـاً  ومي. العام نقطة حتول تارخيية   
املاضية يف بناء دميقراطيتـه     ثماين   على مدى السنوات ال    حققها باإلجنازات اليت    يفخرالعراقي أن   

. احملافظـات  وانتخابـات    يـتني طن و نيتي انتخـاب  تنظيم دورتـني   صياغة دستور     ذلك ويشمل. الفتية
 العــراق أنــا واثــق أنف ماثلــة، مــا زالــت التحــديات الكــربى الــيت  أمهيــةيف حــني ال نقلــل مــنو

وستواصـل  . األوسـع نطاقـا   األمـم املتحـدة واجملتمـع الـدويل          مـن  دعمسيحقق كامل إمكاناتـه بـ     
حدة لتقدمي املـساعدة إىل     العراق على أساس والية بعثة األمم املت      إىل  دعم  تقدمي ال األمم املتحدة   

  .والتنمية يف جماالت التيسري السياسي واملساعدة االنتخابية وحقوق اإلنسان والتعمري العراق
ــذ و  - ٧٦ ــسياسي  صــدور من ــادة ال ــري األخــري، يواصــل الق ــوتقري ــذ  ون العراقي ــشة تنفي ن مناق

ــسلطة الــ  ــر مــن عــام وا  ا مت التوصــل إليهــيتاتفاقــات تقاســم ال لــيت أدت إىل  يف أربيــل منــذ أكث
 لتشكيل حكومة شـراكة     نيذلت جهود كبرية يف ذلك احل     يف حني بُ  و. تشكيل احلكومة احلالية  

 مـن  وزارات األترأس سـي فيما يتعلـق مبـن  ، وال سيما ما زال معلقاً سائل من امل  عدداًفإن  وطنية،  
 إىل  ث القـادة الـسياسيني يف العـراق علـى مـضاعفة جهـودهم والتوصـل               وأحُـ .  يف البلد  الرئيسية
 واجهـة  اهتمامه علـى م    تركيز و  كي يتمكن البلد من املضي قدماً      السابقة متنفيذ اتفاقاهت لتفاهم  

  .التحديات امللحة األخرى
إعـالن   صـالح الـدين للـشروع يف عمليـة       افظـات  القـرار الـذي اختـذه جملـس حم         ويؤكد  - ٧٧
 ،أخـرى عديـدة    دعـوات مماثلـة يف حمافظـات         وما أعقب ذلـك مـن     ذايت،  الحكم  لل منطقة   نفسه

 احلاجــة إىل مزيــد مــن التفــاهم والتعــاون بــني  يؤكــدلــم يف خــانقني،َع رفــع فــضالً عــن حــادث
مجيـع األطـراف   ومـن مـصلحة   . حكومة العراق وحكومـة إقلـيم كردسـتان وجمـالس احملافظـات          

. علـى النحـو املنـصوص عليـه يف الدسـتور            العراقـي   االحتـادي   النمـوذج  نفـاذ  إل املعنية العمل معاً  
 علــى إيــالءث حكومــة العــراق وحكومــة إقلــيم كردســتان  وجــه اخلــصوص، أود أن أُحــعلــىو

 الــذي  الــنفط والغــازقــانون بصل فيمــا يتــال ســيما بينــهما، وعلقــةل املــسائل املحلــاهتمــام أكــرب 
  .ألراضي املتنازع عليهال إجياد تسوية وُيبت فيه بعد، مل

 آليــة  عــن طريــقاحلــوار الــسياسيعثــة جهودهــا لتعزيــز البيف هــذا الــسياق، ستواصــل و  - ٧٨
جيــاد ســبل إتكثيــف جهودهــا ملــساعدة القــادة العــراقيني علــى   بعثــةال  وتعتــزم. الدائمــةلتــشاورا
 يف األراضي الداخلية املتنازع عليهـا، مبـا يف          منذ أمد طويل   سائل العالقة ملية للتعاون وحل امل   ع

جملتمعات احملليـة يف كركـوك       مجيع ا  إذ أن  مل األ حيدوينيف هذا الصدد،    و. ذلك وضع كركوك  
 يف أقـرب وقـت ممكـن، علمـاً           انتخابات جمـالس احملافظـات     إجراءقد أشارت إىل أهنا ترغب يف       
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 مـن   املناقـشات يسريوستواصل البعثة جهودها لت   . ٢٠٠٩عقد منذ عام    ُتمل  أن هذه االنتخابات    
  . يف هذا الصددتوصل إىل اتفاق بشأن املضي قدماًال أجل
 مـن العـراق، أود أن       للواليـات املتحـدة    للقوات العسكرية    قررنسحاب امل اليف ضوء ا  و  - ٧٩
حتديد مستقبل اآلليـة األمنيـة املـشتركة يف    على ث حكومة العراق وحكومة إقليم كردستان      أُح
، وسـاعدت يف   لبنـاء الثقـة  هاماً اًتدبري  هذه اآلليةكانتفلقد  .  الداخلية املتنازع عليها   راضياأل

علـى أهبـة االسـتعداد      بعثـة األمـم املتحـدة       وتبقـى   . سـتقرار يف مشـال العـراق      حتقيق مزيد مـن اال    
ــتم االتفــاق عليهــا إذا طلبــت إليهــا األطــراف       ــة مــستقبلية ي لتقــدمي املــساعدة يف ســياق أي آلي

  . ذلك املعنية
ــدء أرحـــب و  - ٨٠ ــيني جملـــس ببـ ــة تعـ ــستقلة   عمليـ ــا املـ ــية العليـ ــد للمفوضـ  مفوضـــني جديـ

 عقــب انتــهاء مــدة واليــة سلسالــنتقــال الا الوقــت املناســب لكفالــة لالنتخابــات يف العــراق يف
وأشـجع بقـوة تطبيـق الـشفافية يف عمليـة اختيـار املفوضـني          . ٢٠١٢مايو  /اجمللس احلايل يف أيار   

 استعداد األمم املتحدة لتمديد فترة تقدمي املشورة والـدعم التقنـيني يف هـذا      تأكيد اجلدد وأكرر 
 التـزام األمـم املتحـدة مبواصـلة تقـدمي دعمهـا          تأكيـد وأكـرر أيـضاً     . الصدد إذا طُلب إليها ذلـك     

ومــساعدهتا يف جمــال بنــاء القــدرات إىل املفوضــية العليــا املــستقلة لالنتخابــات كــي تــتمكن مــن 
  . مواصلة األنشطة االنتخابية يف العراق

يغيـب   ال، ينبغـي أ دلتحـديات الـسياسية يف البلـ   ا  ملواجهـة  اهتمـام كـبري   يـولَى يف حني   و  - ٨١
ــه قادأن يلــيبأيــضاً  أن شــعب العــراق يتوقــع  عــن األذهــان ــت ــة هن احتياجاتــو املنتخب  االجتماعي
تطلعـون  املـواطنني العـراقيني ي    فـإن    ،العـامل العـريب   من   ردد يف بلدان أخرى   ما ت وك .واالقتصادية

ــق  إىل ــية    حتقي ــدمي اخلــدمات األساس ــوفريحتــسينات يف تق ــشفافية   وت ــادة ال ــل وزي ــرص العم .  ف
 مــساعدة حكومــة ، مــع بقيــة أســرة األمــم املتحــدة يف العــراق ،بعثــة األمــم املتحــدةستواصــل و

  . تلبية هذه االحتياجاتعلىالعراق 
ــشروعأرحــب و  - ٨٢ ــةب ــة ل    يف احلكوم ــها االحتادي ــوال مــن ميزانيت مــشاريع ل ختــصيص األم

 الــشراكة، مــن خــالل هــذهو. مــع اجملتمــع الــدويلاإلمنائيــة يف إطــار شــراكة لتقاســم التكــاليف  
 أولويــات احلكومــة وفقــا  املــشاريع الــيت تعكــس فريــق األمــم املتحــدة القطــري تنفيــذسيواصــل

ــة  إل ــة  . طــار عمــل األمــم املتحــدة للمــساعدة اإلمنائي ــة الوطني ). ٢٠١٤-٢٠١٠(وخطــة التنمي
  تأكيـد وأرحب كذلك بالبيان األخري الصادر عن رئيس الوزراء السيد املالكي الذي كـرر فيـه              

 وســوف ال يــؤدي. جلنــة الرتاهــة العراقيــةمتــه علــى مكافحــة الفــساد ودعمــه لعمــل  عــزم حكو
ــدم ــصدد إ  التق ــذا ال ــه املنتخــبني     احملــرز يف ه ــي يف ممثلي ــشعب العراق ــة ال ــز ثق ،  وحــسبىل تعزي
  . يساعد أيضاً على كفالة أال تعوق هذه املشكلة جهود البلد يف جمايل التعمري والتنميةس وإمنا
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 عــن اســتمرار انتــهاكات حقــوق اإلنــسان يف  مــا ُيقــالرين القلــق إزاء زال يــساومــا و  - ٨٣
 مثـة   ولـذا، . الذي يسفر عـن خـسائر يف أرواح املـدنيني العـراقيني           ال سيما منط العنف     والعراق،  
 ،يف هـذا الـسياق  و.  لكفالة محايـة احلقـوق واحلريـات األساسـية      كبرية ينبغي مواجهتها  حتديات  

أشـجع حكومـة    كمـا   . املفوضـية العليـا املـستقلة حلقـوق اإلنـسان         إنـشاء   فإنه من األمهية مبكـان      
 خلطــة عملــهمالــصيغة النهائيــة  اأن تــضع كــل منــهما، علــى حكومــة إقلــيم كردســتانوالعــراق 

 قدمتـها  التوصـيات الـيت   تـضمينها مع ،  يف أقرب فرصة ممكنةقوق اإلنسانحلالوطنية واإلقليمية   
  .ةمنظمات اجملتمع املدين العراقي

دعو احلكومة إىل إجراء حتقيق كامل يف مجيع االدعاءات املتعلقة بانتهاكات حقـوق             وأ  - ٨٤
نــه ارتكــب  أي شــخص يثبــت أومــساءلة، الــصحافيني وختــويفهماإلنــسان، مبــا يف ذلــك قتــل  
ني الكــاملواالحتــرام  احلمايــة كفالــة، وبــذل قــصارى جهــدها ل  انتــهاكات حلقــوق اإلنــسان  

ميـــع جل إلعـــالم وحريـــة الـــرأي وحريـــة ا  جتمـــاع حريـــة االللحـــق يف الـــسلمية ةلممارســـل
  .العراق مواطين
وأدعـــو .  اســـتمرار تنفيـــذ عقوبـــة اإلعـــدام يف العـــراقإزاء القلـــق كـــذلك ويـــساورين  - ٨٥

  .٦٢/١٤٩ قرار اجلمعية العامةعقوبة اإلعدام وفقا لب وقف العملالسلطات إىل 
جيـاد حـل سـلمي ودائـم        إل حاجـة ملحـة      مثـة ثري القلـق، و   ت خميم أشرف    حالة وما زالت   - ٨٦

 إغالق املخـيم    متسعا من الوقت قبل أن تعلن      كومة العراق ح أمام هلذه املسألة نظرا ألنه مل يبق     
ــول  حكومــة الــيت قدمتــها يل  تأكيــداتأرحــب بالو. ٢٠١١ديــسمرب /كــانون األول ٣١ حبل
مبوجـب  نـسانية   اإل بالتزاماهتـا    وأهنـا سـتتقيد    املخـيم    هـا إغالق بأهنا لن تستخدم القوة عنـد        العراق

 جهـد للمـساعدة يف معاجلـة هـذه          ما يف وسعها مـن    بذل  بوتلتزم األمم املتحدة    . القانون الدويل 
ــ ــدويل     سألةاملـ ــانون الـ ــة والقـ ــسيادة العراقيـ ــا الـ ــرم متامـ ــة حتتـ ــسانية بطريقـ ــها اإلنـ ــع وتقبلـ  مجيـ

  .املعنية األطراف
 فيهـا،   امليـسر بـدور   األمـم املتحـدة   ويف حني ستـضطلع    .هذه مسألة معقدة وحساسة   و  - ٨٧

 املــسؤول  هــيحكومــة العــراقو. طــراف التعــاون والــدعم الكــاملني مــن مجيــع األفإهنــا تطلــب
مـن  شـريك رئيـسي يف اجلهـود املبذولـة          هـي    سكان خمـيم أشـرف و      سالمة و راحة عن   رئيسيال

والتعـاون   املرونـة     أيـضاً   أن تبـدي   جيب على قيادة خمـيم أشـرف      و.  حل سلمي  أجل التوصل إىل  
  .توصل إىل حل دائملل امن أج
مفوضــية األمــم املتحــدة لــشؤون  نح يف هــذا الــسياق، أناشــد حكومــة العــراق أن متــ  و  - ٨٨

حيـادي إلجـراء مقـابالت مـع سـكان املخـيم وتـسجيلهم        وحيـز   ما يلزمها مـن وقـت     الالجئني
وسـعياً للمـضي قـدماً هبـذه العمليـة، جيـب علـى قيـادة املخـيم أيـضاً أن            . إعادة توطينـهم  لغرض  
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ُتبدي موقفاً داعماً وأن تسمح للـسكان باملـشاركة يف عمليـة التحقـق هـذه والتعـبري حبريـة عـن                
  .املكان الذي يرغبون بأن يعاد توطينهم فيه

 ممـثلني عـن حكومـة العـراق      ؤلف من  الفريق العامل امل    بأن ُيعد  حيدوين األمل الصادق  و  - ٨٩
تنفيذيــة إلجــراء مقــابالت مــع ســكان   تفاصــيل اخلطــة الواملنــشأ هلــذا الغــرض واألمــم املتحــدة 

 توقيـت  بـشأن  بعض املرونة  على استعداد إلظهار   حكومة العراق     تكون وآمل أيضا أن  . املخيم
 إحــراز تقــدم ملمــوس يف عمليــة نقــل الــسكان إىل خــارج العــراق قبــل يف حــال املخــيمغــالق إ

  .عامال هناية
 علـى دعـم قـوي مـن      جـئني مفوضية األمم املتحـدة لـشؤون الال        جناح عملية  وسيتوقف  - ٩٠

ــدويل، و ــدان علــى اســتعداد، بوجــه خــاصاجملتمــع ال ــة الســتقبال ســكان املخــيم بل ــذين ثالث   ال
آخــرون  رعايــا وأشــخاص يوجــدالبلــدان الــيت  يف ذلــك، مبــا  إلعــادة التــوطنيمــؤهلني ُيعتــربون
وإذا . دد يف هـذا الـص     ا دعمهـ   تقـدمي   أناشد الدول األعـضاء     فإين ا،ولذ.  يف املخيم  ن إليها منتمو
زمخـاً   ولِّـد ي الـسلطات العراقيـة يف العمليـة، و   فـإن ذلـك سـيعزز كـثريا ثقـة      تقدم مبكـر   زأحر ما

  .للتوصل إىل حل إجيابياً
 الــيت يــشنهارهابيــة  اســتمرار اهلجمــات اإلأُديــن جمــدداً  فــإينعلــى الــصعيد اإلقليمــي،و  - ٩١

ــتاين و   ــال الكردس ــدان     حــزب العم ــتان احلــرة ضــد البل ــاة كردس ــراق حــزب حي ــاورة للع ،  اجمل
ال ميكـن القبـول باسـتخدام هـذه      فمن الواضح أنـه     . مجهورية إيران اإلسالمية  سيما تركيا و   وال

 والـسالمة   سيادةالـ جيب احتـرام    و.  هجمات عرب احلدود   شنهبدف  راضي العراق   اجلماعات أل 
 علـى   أثرة املتـ   أحـث العـراق والبلـدان       فـإين  ا،ولذ.  له  اجملاورة البلدانواإلقليمية لكل من العراق     

إىل كما أدعو مجيع األطـراف      . جياد حل سلمي هلذا التحدي    إل يف حوار بناء     شاركةمواصلة امل 
 علـــى طـــول قـــيمنيملبـــادئ اإلنـــسانية حلمايـــة املـــدنيني امل  مـــا ميكـــن باأقـــصىالتقيـــد ب كفالـــة
  .احلدودية املناطق
 املتمثلـة يف إلغــاء ة تارخييـ ال تــهجملـس األمـن خطو   تقريبـا منـذ أن اختــذ  لقـد مـضى عــام   و  - ٩٢

 علـى   تهمبوجب الفصل السابع مـن ميثـاق األمـم املتحـدة، بغيـة مـساعد              معظم التزامات العراق    
ملتزمـا بالعمـل علـى      وإين ما زلت    ). ٢٠٠٨ (١٨٥٩تطبيع مركزه الدويل عمالً بقرار اجمللس       

امـات الـيت     االلتز لكـن ذلـك لـن يكـون ممكنـاً مـا مل ينفِّـذ العـراق بالكامـل                  .  هـذا اهلـدف    حتقيق
يِف هبا بعـد بـشأن الكويـت، وهـي إعـادة الكـويتيني ومـواطين البلـدان الثالثـة أو رفـاهتم إىل                         مل

وتنفيـذ مـشروع صـيانة      ، مبـا يف ذلـك احملفوظـات الوطنيـة،           الوطن، وإعادة املمتلكات الكويتيـة    
 لـــس اجملعمـــال بقـــرار يني العـــراقلمـــواطننيل ات التعويـــضودفـــع الكويتيـــة -احلـــدود العراقيـــة 
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إعـادة تأكيـد العـراق احلـدود الربيـة والبحريـة علـى         فإنباإلضافة إىل ذلك،    و). ١٩٩٤( ٨٩٩
  .بناء الثقةمن تدابري هاماً  اً تدبرييشكلس) ١٩٩٣ (٨٣٣  اجمللسأساس قرار

قويــة يف إحــراز تقــدم ال امتــهعــن رغب  أعربتــا البلــدينيتقيــادالتفــاؤل أن  ومــن دواعــي  - ٩٣
 مطلـع  البلـدين يف   ممثلـي رفيعة املستوى بنيال تبادل الزيارات    عقبائية  ملموس يف العالقات الثن   

 الثنـائي   مهـا اسـتئناف حوار  علـى   ، أود أن أحث حكوميت العـراق والكويـت          بالتايلو. هذا العام 
، مـن أجـل معاجلـة      ٢٠١١ينـاير   /كانون الثاين  يف   اليت أنشآها يف إطار اللجنة الوزارية املشتركة      

  .طرفنيمن الجياد حلول مقبولة إ علىل والعم املعلقةالشواغل 
 املقـدم إىل جملـس      )٢٠٠٨ (١٨٥٩ بـالقرار     يف تقريـري عمـالً     وكما أشرُت إىل ذلـك      - ٩٤
انظـر  (فإن خريطـة الطريـق لتطبيـع العالقـات بـني البلـدين واضـحة                منذ أكثر من عامني،      األمن

S/2009/385 .(ــم املتحــدة  و ــة األم ــن خــالل    بعث ــوم، م ــستعدة ألن تق ــ م ــراق  ممثل ي اخلــاص للع
ذه هبـ لتعجيـل   بكـل مـا هـو ضـروري ل         شخـصياً،    ومن خـاليل  واملنسق الرفيع املستوى التابع يل      
  . الفصل السابع مبوجب من التزاماتهيلع  ملا تبقىكاملالعملية على أساس تنفيذ العراق ال

توجــه ، أود أن أملقــرر لقــوات الواليــات املتحــدة مــن العــراق   يف ضــوء االنــسحاب ا و  - ٩٥
  ال يقــدَّر بــثمن الــذيلوجــسيتالمــين واألدعم الــ علــى حكومــة الواليــات املتحــدة لــشكر إىلبا

 أن أعرب عن امتنـاين حلكومـة العـراق       وأود أيضاً .  لألمم املتحدة على مر السنني     والذي قدمته 
فيمـا تواصـل القـوات       موظفيهـا  األمن ملباين األمم املتحـدة و       توفري لسهرها على  ا األمنية قواهتلو

حكومـة العـراق     أتوجه بالشكر إىل   أن   وأود أيضاً . انسحاهبا التدرجيي  كرية لألمم املتحدة  العس
 وفريـق األمـم      األمم املتحدة  بعثةل مما أتاح ألمم املتحدة يف بغداد،     لع إضايف    جممَّ ها ختصيص على

  .ا يف بغداداملتحدة القطري مواصلة تعزيز وجودمه
 ملكــرت، الــذيالــسيد اخلــاص الــسابق، وأود أن أعــرب عــن خــالص شــكري ملمثلــي   - ٩٦

 مم املتحدة ملساعدة شـعب العـراق  هود األج رسم مالمح  يف على مدى العامني املاضيني      ساعد
 كــوبلر، الــذي تــوىل مهامــه يف الــسيد اخلــاص اجلديــد، أن أمتــىن ملمثلــيوأود أيــضا . وحكومتــه

 ود أن أعـرب عـن امتنـاين   أخـريا، أ و. واليتـه ، النجـاح يف أداء  أكتـوبر /ولالعـراق يف تـشرين األ  
  .للنساء والرجال الذين خيدمون األمم املتحدة يف العراق لتفانيهم والتزامهم املستمرين
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	13 - وفي كركوك، واصلت الأحزاب التعاون بعد التوصل إلى اتفاق لتقاسم السلطة في آذار/مارس 2011 بشأن توزيع المناصب الأعلى الثلاثة في المحافظة، والتي تشمل مناصب رئيس مجلس المحافظة والمحافظ ونائب المحافظ، بين المجتمعات المحلية للتركمان والأكراد والعرب. غير أن التوترات السياسية بين المجتمعات المحلية الرئيسية الثلاثة في المحافظة لا تزال قائمة. وفي 9 آب/أغسطس، أعلن محافظ كركوك عن إنشاء مركز لمكافحة الإرهاب في كركوك، وعين مرشحا تركمانيا في منصب المدير العام للمركز.
	14 - وفي 15 أيلول/سبتمبر، أعلنت الجبهة التركمانية العراقية عن إنشاء قوة من 150 جنديا لحماية المجتمع المحلي التركماني بعد عمليات القتل التي وقعت مؤخرا وذهب ضحيتها بعض أفراده. وأعرب قادة المجتمعين المحليين الكردي والعربي عن معارضتهم لإنشاء هذه القوة. ولا تزال المناقشات الرامية لحل هذه المسألة جارية.
	باء - التطورات الإقليمية المتعلقة بالعراق
	15 - خلال الفترة المشمولة بالتقرير، ظلت المحادثات الثنائية بين العراق والكويت، متوقفة وخصوصا بسبب الخلافات المتعلقة بمقترح الكويت بناء ميناء مبارك في جزيرة بوبيان. ولا يزال يتعين على الجانبين الاتفاق على موعد انعقاد الاجتماع الثاني للجنة الوزارية المشتركة من أجل متابعة القضايا التي ناقشاها خلال اجتماعهما الأول الذي عقد في الكويت في 28 و 29 آذار/مارس.
	16 - وفي 14 و 15 آب/أغسطس، زار وفد من الحكومة العراقية الكويت من أجل مناقشة بناء ميناء مبارك. وفي أعقاب الزيارة، قدم الوفد تقريره إلى مجلس الوزراء العراقي الذي لم يتخذ موقفا نهائيا بشأن هذه المسألة حتى الآن. وفي غضون ذلك، أصدر عدد من أعضاء البرلمان العراقي بيانات منفصلة يدعون فيها الحكومة إلى مطالبة الكويت بوقف المشروع، قائلين إنه سيضر بمصالح العراق الاقتصادية والملاحية.
	17 - ولا يزال عدد من التزامات العراق المفروضة بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة والمتعلقة بالكويت معلقة. وهي تشمل تنفيذ قرارات مجلس الأمن المتعلقة بمشروع صيانة العلامات الحدودية بين العراق والكويت، ودفع التعويضات للمواطنين العراقيين عملا بالقرار 899 (1994). وخلال الفترة المشمولة بالتقرير، أجرى ممثلي الخاص المعني بالعراق، مارتن كوبلر، مشاورات مع مسؤولين من العراق والكويت بهدف إحراز المزيد من التقدم على جميع هذه الجبهات. وبالإضافة إلى ذلك، يواصل، غينادي تاراسوف، المنسق الرفيع المستوى المعني بإعادة أو عودة جميع الكويتيين ورعايا البلدان الثالثة أو رفاتهم إلى أوطانهم، وإعادة جميع الممتلكات الكويتية، بما في ذلك المحفوظات، التي استولى عليها العراق، جهوده الرامية إلى تنفيذ ولايته.
	18 - وفي 12 أيلول/سبتمبر، زار رئيس الوزراء الأردني، معروف البخيت، إقليم كردستان وافتتح رسميا القنصلية الأردنية في أربيل.
	19 - ومن 30 أيلول/سبتمبر إلى 2 تشرين الأول/أكتوبر، زار رئيس البرلمان أسامة النجيفي طهران، حيث اجتمع مع مسؤولين إيرانيين، بمن فيهم الرئيس محمود أحمدي نجاد ونظيره الإيراني علي لاريجاني، لبحث التعاون الثنائي، وتبادل الآراء بشأن التطورات في المنطقة.
	20 - وفي 19 تشرين الأول/أكتوبر، قام مقاتلون من حزب العمال الكردستاني يعملون انطلاقا من الأراضي العراقية، بشن هجوم في إقليم هكاري في جنوب شرق تركيا مما أسفر عن مقتل 24 جنديا تركيا. وردا على ذلك، شنت تركيا هجمات برية وجوية على أهداف حزب العمال الكردستاني في شمال العراق. وفي أعقاب الحادث، تحادث رئيس حكومة إقليم كردستان بارزاني مع الرئيس التركي غول ورئيس الوزراء رجب طيب أردوغان. وأعرب عن تعازيه لأسر الضحايا وأدان هجمات حزب العمال الكردستاني. وناقش أيضا وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري الموقف مع وزير الخارجية التركي أحمد داوود أوغلو.
	21 - وفي 30 و 31 تشرين الأول/أكتوبر، زار وزير خارجية جمهورية إيران الإسلامية علي أكبر صالحي بغداد للقاء المسؤولين العراقيين وبحث زيادة سبل تعزيز العلاقات الثنائية في مجالات التجارة والاقتصاد وأمن الحدود بين البلدين. وأكد الجانبان أيضا على أهمية استقرار وأمن العراق للمنطقة.
	22 - و في 14 تشرين الثاني/نوفمبر، تحدث وزير الخارجية زيباري في سياق مداولات جامعة الدول العربية بشأن سوريا عن ضرورة وضع حد فوري للقتل والعنف والاشتباكات المسلحة في المدن السورية وإجراء حوار وطني حقيقي بين حكومة الجمهورية العربية السورية والمعارضة تحت مظلة جامعة الدول العربية. ثم امتنع العراق عن التصويت على تعليق عضوية سوريا في الجامعة العربية.
	جيم - التطورات الدولية
	23 - في أيلول/سبتمبر، قاد الرئيس طالباني الوفد العراقي إلى الجمعية العامة التي خاطبها في 24 أيلول/سبتمبر. فذكر أن العراق يسعى جاهدا لبناء دولة ديمقراطية ترتكز على السلام وسيادة القانون، وتعيش فيها المجتمعات المحلية في وئام، بغض النظر عن انتماءاتها المذهبية أو الإثنية أو الطائفية. وأضاف قائلا إن قوات الأمن العراقية أثبتت أنها قادرة على توفير الأمن ومكافحة الإرهاب بعد انسحاب قوات الولايات المتحدة من العراق في نهاية العام. كما شجع الرئيس طالباني المجتمع الدولي على السعي للحصول على فرص للاستثمار في العراق في مجالات النفط والغاز الطبيعي والهياكل الأساسية.
	ثالثا - أنشطة بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى العراق
	ألف - الأنشطة السياسية
	24 - في 8 تشرين الأول/أكتوبر، تولى ممثلي الخاص للعراق، السيد كوبلر، مهامه في بغداد. ولدى وصوله، أخذ في إجراء مشاورات مع المسؤولين والقادة العراقيين بشأن تنفيذ ولاية بعثة الأمم المتحدة. والتقى بالرئيس العراقي جلال طالباني، ورئيس الوزراء نوري المالكي، ورئيس مجلس النواب النجيفي، ونائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية زيباري، ووزراء آخرين في الحكومة، وقادة الكتل السياسية. وكرر الزعماء والمسؤولون العراقيون مجددا تأكيد دعمهم لبعثة الأمم المتحدة ولعمل ممثلي الخاص.
	25 - وفي 22 و 23 تشرين الأول/أكتوبر، زار ممثلي الخاص أربيل للاجتماع بالمسؤولين في المنطقة. وخلال زيارته، اجتمع بمسعود بارزاني رئيس إقليم كردستان، ورئيس الوزراء برهم صالح، ووزير الداخلية كريم سنجاري ومسؤولين آخرين أطلعوه على آخر المستجدات بشأن المناقشات التي جرت مؤخرا بين مسؤولي حكومة إقليم كردستان والحكومة الاتحادية، بما في ذلك المسائل العالقة المتصلة باتفاق أربيل.
	26 - وخلال المشاورات التي أجراها ممثلي الخاص مع المحاورين الرئيسيين، بحث إمكانية استئناف عمل الآلية الاستشارية الدائمة، وهي محفل يجمع الجهات الفاعلة الرئيسية، بمن في ذلك ممثلين عن حكومة العراق وحكومة إقليم كردستان وكتلة العراقية، لمناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك. وقد ركزت المناقشات في السابق على إجراء انتخابات مجلس المحافظة في كركوك، وتقاسم السلطة في نينوى والتعداد السكاني ومستقبل الآلية الأمنية المشتركة.
	27 - وفي 29 و30 تشرين الأول/أكتوبر، زار ممثلي الخاص أربيل للاجتماع بكبار المسؤولين المحليين. واجتمع بالمحافظ الدكتور نجم الدين كريم؛ ونائب المحافظ، السيد راكان الجبوري، ورئيس مجلس المحافظة السيد حسن طوران. وأحاطه المسؤولون علما بآخر المستجدات المتعلقة بالحالة في كركوك والقضايا العالقة الرئيسية والتحديات التي يتعين التصدي لها، بما في ذلك احتمالات إجراء انتخابات مجلس المحافظة. وفي كركوك، اجتمع أيضا الممثل الخاص بممثلين عن الطائفة المسيحية لمناقشة التحديات التي يواجهونها في المحافظة. وفي 31 تشرين الأول/أكتوبر، زار أيضا محافظة البصرة للاجتماع بالمسؤولين المحليين بمن فيهم المحافظ ورئيس مجلس المحافظة.
	28 - وخلال الفترة المشمولة بالتقرير، واصل مكتب الاتصال التابع لبعثة الأمم المتحدة الموجود في طهران استكشاف مجالات التعاون المحتملة بين العراق وجمهورية إيران الإسلامية. ويجري التركيز بوجه خاص على القيام بدور تيسيري مع أفرقة الأمم المتحدة القطرية في كلا البلدين لمعالجة قضايا من قبيل العواصف الرملية، وإدارة الأهوار، والمسائل المتعلقة بالمياه العابرة للحدود، والتعاون في مجال إزالة الألغام على الحدود ومكافحة المخدرات.
	29 - وفي 26 أيلول/سبتمبر، استضافت بعثة الأمم المتحدة إلى جانب اللجنة المعنية بحقوق الإنسان المنبثقة عن مجلس النواب، وبدعم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، اجتماع مائدة مستديرة بشأن ”الإطار التشريعي لحماية حقوق الطوائف والمكونات الإثنية والدينية في العراق“. وتستند المائدة المستديرة إلى الجهود السابقة التي بذلتها بعثة الأمم المتحدة لتمكين مجموعة متنوعة من المشاركين من مناقشة وضع إطار تشريعي طال انتظاره لحماية حقوق الأقليات، كما تنص على ذلك المادة 125 من الدستور.
	30 - وفي كركوك وغيرها من الأقاليم الداخلية العراقية المتنازع عليها، واصلت بعثة الأمم المتحدة تيسير تدابير بناء الثقة. وخلال الفترة المشمولة بالتقرير، استأنفت لجنة المعتقلين والمفقودين التابعة لمجلس محافظة كركوك عملها، وهي لجنة تضم أعضاء من المجتمعات المحلية العربية والتركمانية والكردية. وفي آب/أغسطس، اجتمعت اللجنة بقوات الأمن الكردية لبحث مسألة المعتقلين. ووافقت اللجنة على التركيز على مراجعة قائمة المعتقلين والمفقودين وتقديمها إلى الجانب الكردي. وفي هذا السياق، يسرت بعثة الأمم المتحدة إجراء الاتصالات بين الأطراف.
	باء - أنشطة المساعدة الانتخابية
	31 - في 28 تموز/يوليه، رفض مجلس النواب اقتراحا بسحب الثقة من مجلس المفوضين التابع للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات بشأن مزاعم تتعلق بارتكاب مخالفات مالية وإدارية. بتصويت 94 عضوا من أصل 245 عضوا حضروا الجلسة. وفي 14 آب/أغسطس، أعلنت المحكمة الاتحادية العليا أن قيام مجلس النواب بفصل المفوض قبل انتهاء خدمته أمر غير قانوني وأمرت بإعادته إلى منصبه.
	32 - وفي 7 آب/أغسطس، شجع ممثلي الخاص السابق للعراق، آد ميلكيرت، رئيس مجلس النواب على بدء عملية تعيين مجلس المفوضين الجديد التابع للمفوضية العليا للانتخابات، قبل انقضاء ولاية المجلس الحالي في نيسان/أبريل 2012. وفي 6 تشرين الأول/ أكتوبر، شكل مجلس النواب لجنة تعيين برلمانية ودُعيت بعثة الأمم المتحدة إلى الحضور بصفة مراقب.
	33 - وخلال مشاورات مع رؤساء جميع الكتل السياسية البرلمانية وأعضاء لجنة التعيين، أعربت البعثة عن استعدادها لدعم العملية، مع التأكيد على ضرورة أن تكون العملية ذات مصداقية وشفافة. وشجعت البعثة أيضا مجلس المفوضين الحالي التابع للمفوضية العليا للانتخابات على التحضير لعملية انتقال سلسة، تشمل صياغة تقريره النهائي إلى مجلس النواب، وحفظ الوثائق بصورة سليمة وإجراء جرد شامل لأصوله.
	34 - وتواصل بعثة الأمم المتحدة دعم المفوضية في أن تظل مستعدة لتنفيذ الفعاليات الانتخابية المقبلة. وفي أيلول/سبتمبر 2011 أُجلت انتخابات مجالس المحافظات في المحافظات الثلاث في إقليم كردستان إلى أجل غير محدد وذلك بسبب التأخير في إدخال تعديلات على القوانين الانتخابية ذات الصلة والإفراج عن ميزانية الانتخابات. وفي 1 تشرين الثاني/نوفمبر، اعتمدت حكومة إقليم كردستان تعديلات على قانون انتخابات مجالس المحافظات، الذي سيتم بموجبه الإعلان عن موعد الانتخابات بعد التشاور مع المفوضية العليا للانتخابات. وفي هذا الصدد، قررت المفوضية العليا للانتخابات أنه يلزم أن تنقضي فترة مدتها 180 يوما بعد اعتماد الإطار القانوني ونقل الميزانية التشغيلية. وحتى الآن، لم يتح للمفوضية سوى 10 في المائة فقط من الميزانية التشغيلية المقدرة بمبلغ 30 مليون دولار.
	35 - وخلال الفترة المشمولة بالتقرير، واصل فريق الأمم المتحدة الانتخابي المتكامل، الذي يضم بعثة الأمم المتحدة، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ومكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع، ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، تقديم المساعدة في مجال بناء القدرات إلى المفوضية العليا للانتخابات، بما في ذلك تدريب موظفي الانتخابات على الإدارة المتطورة للمشاريع، واللوجستيات والمشتريات في مجال الانتخابات، ووضع البرامجيات، وإعداد مواد لتوعية الجمهور، ووضع سياسات الوصول إلى المعلومات.
	جيم - التحضيرات الفنية للتعداد
	36 - لقد تأجل إجراء تعداد في جميع أنحاء العراق، ويرجع ذلك في المقام الأول إلى الحاجة إلى ضرورة تسوية القضايا السياسية ذات الصلة. ولم تسفر محاولات الحكومة العراقية لتسوية هذه الخلافات العالقة من خلال ثلاث لجان على مستوى المحافظات في الأقاليم المتنازع عليها حتى الآن عن توافق في الآراء بسبب الخلافات حول الولاية القضائية، ومسألة إدراج الإثنية في الاستبيان ومعايير جمع البيانات.
	37 - وواصل صندوق الأمم المتحدة للسكان برنامجه لبناء القدرات دعما للتحضيرات التي يقــوم بهـــا العـــراق لإجراء التعــداد علــى مستــوى البلد. وقد أقر مجلس استشاري فني دولي، شــارك فــي رئاستــه وزيــر التخطيط ومديـــر شعبــة الإحصاءات فـــي الأمم المتحدة، التحضيرات المتعلقــة بإجـــراء التعــداد وخطط التعداد وأدواتــه. وخصصت الحكومة العراقية مبلــــغ 150 مليون دولار لعمليــة التعداد. وتلقـــى صنـــدوق الأمــم المتحـــدة للسكان مبلغ 7 ملايين دولار أنفق منه 5.5 ملايين دولار لتوفير الدعم للمبادرة من خلال الصندوق الاستئماني للعراق.
	دال – المساعدة الإنمائية والإنسانية 
	38 - واصل فريق الأمم المتحدة القطري في شراكة مع حكومة العراق تنفيذ إطار عمل الأمم المتحدة للمساعدة الإنمائية للفترة 2011-2014. وتجري حاليا مناقشات مع حكومة العراق وحكومة إقليم كردستان بشأن مشاركتهما في تمويل برامج الأمم المتحدة وأنشطتها ضمن ميزانية عام 2012. وللمرة الأولى، بدأت الحكومة تخصص أموال من الميزانية الاتحادية لتقاسم تكاليف المشاريع لإنفاقها في شراكة مع المجتمع الدولي، بما في ذلك المشاريع التي ستنفذ مع وكالات الأمم المتحدة وصناديقها وبرامجها العاملة في العراق.
	39 - ويواصل فريق الأمم المتحدة القطري دعم الجهود التي تبذلها حكومة العراق لتقييم التقدم الذي حققه البلد من أجل تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية. ويشمل ذلك دعم تنمية قدرات الحكومة لإجراء دراسة استقصائية لشبكة المعارف العراقية، وهو ما سيسفر عن أول تحديث منذ عام 2007 بشأن العديد من مؤشرات التقدم في تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية وغير ذلك من البيانات الهامة جدا المتعلقة بالحصول على الخدمات الأساسية، والقوة العاملة، والأمن الغذائي، والحوكمة.
	40 - ومن خلال برنامج تحديث القطاع العام في العراق المشترك بين الوكالات، بقيادة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، تم وضع الصيغة النهائية لنماذج تقديم الخدمات ودراسات التكاليف لعدد من المجالات في القطاع العام، بما في ذلك الصحة والتعليم والمياه والتصحاح. وتدعم هذه الأنشطة تحديث الإجراءات الإدارية ونظم الإدارة وهي تصب في رؤية الحكومة وخريطة الطريق التي وضعتها لإصلاح القطاع العام في العراق التي ستوضع في صيغتها النهائية في الأشهر المقبلة. ويواصل برنامج إدارة المالية العامة بقيادة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، مساعدة حكومة إقليم كردستان في تعزيز قدراتها على تنفيذ ميزانيتها.
	41 - وفي 24 تشرين الأول/أكتوبر، وخلال خطاب أمام رئيس هيئة النزاهة العراقية بالنيابة، القاضي علاء السعدي، أكد رئيس الوزراء نوري المالكي مجددا عزم حكومته على مكافحة الفساد ودعم عمل الهيئة في هذا الصدد.
	42 - وتواصل منظمة الأغذية والزراعة تقديم الدعم لإصلاح القطاع الزراعي في العراق، بما في ذلك دعمه لثلاث محافظات في التخطيط للميزانية وتنفيذها، فضلا عن تقديم المساعدة التقنية للمزارعين من خلال إنشاء مركز للمعلومات الزراعية يمكن تكراره في محافظات أخرى.
	43 - وفي تشرين الأول/أكتوبر، توصل برنامج الأغذية العالمي إلى اتفاق مع وزارة التجارة لتقديم ميزانية لتوفير حصص الإعاشة لـ 10 ملايين عراقي وتعزيز قدرات نظام التوزيع العام، فيما يتعلق بإدارة سلسلة للإمداد. ويقدم البرنامج أيضا المساعدة في مجال التغذية المدرسية لـ 000 550 طالب من طلاب المدارس الابتدائية في المناطق الضعيفة من البلد وبناء قدرات وزارة التربية على تنفيذ مشروع وطني للتغذية المدرسية لتعزيز الالتحاق بالمدارس الابتدائية والمواظبة على الحضور والتعلم.
	44 - في قطاع الصحة، قدمت الأمم المتحدة دعما بالغ الأهمية إلى وزارة الصحة من أجل شراء لقاحات ولوازم طبية عالية الجودة، تبلغ قيمتها ما يناهز بليون دولار سنويا. وستمد هذه المبادرة، بقيادة اليونيسيف، المنظومة الصحية في العراق بالأدوية واللوازم الصحية، مما سيؤدي إلى تحسين كبير في نوعية الخدمات الصحية المقدمة إلى أطفال العراق البالغ عددهم 15 مليون طفل. ومن خلال الدعم الذي تقدمه الأمم المتحدة، أتمت وزارة الصحة ووزارات أخرى صياغة الاستراتيجية الوطنية الأولى للتغذية في العراق التي تهدف إلى كفالة التغذية الملائمة لجميع أطفال العراق.
	45 - وتدعم منظمة الصحة العالمية وزارة الصحة، ووزارة التعليم العالي، وذلك عن طريق مبادرة ”توفير الموارد البشرية من أجل الصحة“. ولمواجهة التحدي الناشئ عن نقص الممرضات والقابلات، ونظمت منظمة الصحة العالمية اجتماعا وطنيا للتشاور يومي 25 و 26 أيلول/سبتمبر ومن 3 إلى 5 تشرين الأول/أكتوبر لاستعراض مشروع ”الاستراتيجية الوطنية للتمريض والقبالة“.
	46 - وكجزء من مبادرة سلامة المرضى من أجل التقليل من الإصابة بالعدوى في المستشفيات قدمت منظمة الصحة العالمية إلى وزارة الصحة، في 12 تشرين الأول/ أكتوبر، ملابس معقمة لحماية المرضى والأطباء في المستشفيات الرئيسية في البلد. وفي تشرين الأول/أكتوبر كذلك، تمكنت منظمة الصحة العالمية من توفير نحو مليون دولار من وزارة الصحة من أجل شراء أدوية الخيار الثاني لمرضى السل القادرين على مقاومة عقاقير متعددة.
	47 - وفي 22 أيلول/سبتمبر، شرعت الحكومة واليونيسيف في أول دراسة استقصائية لحالة البيئة في العراق منذ عام 2005. وتركز الدراسة الاستقصائية على أن الفرص المتاحة لسكان المناطق الريفية للوصول إلى خدمات المياه والصرف الصحي أقل بكثير من الفرص المتاحة لسكان المناطق الحضرية. ونُشرت الدراسة الاستقصائية باعتبارها جزءا من شراكة أوسع نطاقا بين اليونيسيف، والحكومة والاتحاد الأوروبي من أجل تعزيز قدرات العراق في قطاعي المياه والصرف الصحي.
	48 - ولتعزيز تنفيذ قرار مجلس الأمن 1325 (2000)، ستقوم البعثة ووكالات الأمم المتحدة وصناديقها وبرامجها المكلفة، بعقد اجتماعات تحضيرية من 24 إلى 27 تشرين الثاني/ نوفمبر بمشاركة وزارة الدولة لشؤون المرأة، وبالبرلمان، ومجلس المقاطعات، واللجنة العراقية العليا للمرأة، ومنظمات المجتمع المدني، وجماعات الشباب. وسيتوج هذا الاجتماع بيوم عالمي مفتوح تنظم فيه مناقشة مائدة مستديرة في 27 تشرين الثاني/نوفمبر، تعرض فيه الإنجازات والتحديات ويتفق فيه على سبل المضي قدما.
	49 - وتدعم البعثة وفريق الأمم المتحدة القطري حكومة العراق في وضع استراتيجية شاملة لمكافحة العنف الجنساني. ويشترك صندوق الأمم المتحدة للسكان، وهيئة الأمم المتحدة المعنية بالمرأة، ومنظمة الصحة العالمية ومفوضية حقوق الإنسان في تنفيذ مشروع لدعم حقوق المرأة في العراق عموما عن طريق وضع إطار وطني للسياسات لمكافحة العنف ضد المرأة في العراق، يشمل آليات رصد محددة.
	50 - وفي 26 آب/أغسطس، وفي أعقاب المؤتمر الوطني بشأن إحياء الأهوار العراقية الذي عقد في 6 و 7 حزيران/يونيه في البصرة، أصدر فريق المهام المتكامل التابع للأمم المتحدة المعني بالمياه تقريرا بعنوان ”إدارة التغيير في الأهوار: ”العراق أمام تحد كبير“. وركز التقرير على ضرورة إصلاح الأهوار كأولوية بيئية وإنمائية ودعا إلى وضع رؤية وطنية لإدارة الأهوار وتسييرها ضمن الإدارة المتكاملة العامة للموارد المائية.
	51 - وتواصل البعثة والوكالات الإنسانية دعم استجابة العراق إلى الكوارث الطبيعية والناجمة عن النشاط البشري. ومنذ تموز/يوليه، أدت الغارات الجوية التركية المتكررة والقصــف المدفعـــي الإيرانـي ضد المشتبـــه فيهم مــن متمـــردي حزب العمال الكردستاني وحـــزب الحيـــاة الحـــرة الكردستاني على امتداد المناطق الحدودية الشمالية في منطقة كردستـــان العـــراق، كما تفيـــد التقاريــــر، إلى التأثيــر علـــى المجتمعـــات المحليـــة، مما أدى إلى تشرد سكان مدنيين. وقد تشرد نحو 800 أسرة، ووضعت نحو 175 أسرة منها في ثلاثــة مخيمـــات مؤقتـــة. وساعـــدت وكالات الأمم المتحــدة والمنظمات غيـــر الحكومية الدوليـــة، وكذلك المنظمات الوطنية للشـــؤون الإنسانية، والسلطـــات المحلية في المحافظات الثلاث فـــي منطقة كردستـــان فـــي توفيـــر الغـــذاء، والمـــواد غيــر الغذائيــة والمأوى إلى السكان المتضررين.
	52 - وبالتنسيق الوثيق مع حكومة العراق وبالتعاون مع المنظمات غير الحكومية، تقدم مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين دعما إلى المشردين داخليا. وخلال الفترة من 1 كانون الثاني/يناير إلى 31 آب/أغسطس، عاد 590 26 شخصا من المشردين داخليا وأسر اللاجئين إلى أماكنهم الأصلية، أو استقروا مجددا في مكان آخر في العراق. ومع ذلك، فرغم عمليات الإعادة المستمرة، لا يزال نحو 1.2 مليون عراقي مشردين. وتواصل المفوضية وبرنامج المستوطنات البشرية التابع للأمم المتحدة دعم الحكومة للتوصل إلى حل دائم لمشكلة التشرد عن طريق التخطيط الحضري وتوزيع الأراضي. ويمثل تعيين منسق للجنة الوطنية العليا لشؤون المشردين، الذي تم مؤخرا خطوة هامة لتمكين حكومة العراق من تعزيز استراتيجيتها الرامية إلى معالجة التشرد وإنهائه في البلد. وفي آب/أغسطس، جرى تسجيل نحو 840 5 أسرة مشردة داخليا و 330 2 أسرة لاجئة لدى الحكومة باعتبارهم عائدين دائمين في موقع عودتهم. وحالت عقبات متعددة دون تسجيل آلاف المشردين، وهو ما يحد من إمكانية حصولهم على الخدمات، والتعويضات والتمتع بحقوقهم.
	53 - ولا تزال الجمهورية العربية السورية تستضيف عددا أكبر من اللاجئين العراقيين، من بينهم 331 112 لاجئا قامت بتسجيلهم مفوضية شؤون اللاجئين. وتقوم نائبة ممثلي الخاص كريستين ماكناب المنسقة المقيمة أو منسقة الشؤون الإنسانية، برصد الحالة، من أجل كفالة تأهب الأمم المتحدة للاستجابة للتحركات السكانية عبر الحدود السورية.
	هاء - أنشطة حقوق الإنسان
	54 - في 8 آب/أغسطس 2011، أصدرت البعثة ومفوضية حقوق الإنسان تقريرا عن حالة حقوق الإنسان في العراق لعام 2010. ويتناول التقرير عددا من قضايا حقوق الإنسان، بما في ذلك أثر أعمال العنف المستمر التي تستهدف المدنيين، ومسائل الاحتجاز وسيادة القانون، وحماية حقوق فئات معينة. وتناول التقرير أيضا حالة الحقوق السياسية في البلد، بما في ذلك حرية التجمع والتعبير ولوحظ أنه بينما كان هناك تحسن في بعض المناطق، تظل الكثير من التحديات قائمة وأن حالة حقوق الإنسان لا تزال عموما هشة في البلد.
	55 - وأثناء الفترة المشمولة بالتقرير، تواصلت الهجمات ضد المدنيين، والمسؤولين الحكوميين وموظفي الأمن. وتشير بعض التقديرات إلى أن ما يزيد عن 10 عراقيين في المتوسط يتعرضون للقتل أو الإصابة يوميا. وفي 15 تموز/يوليه، أفادت الأنباء أن انفجار سيارتين مفخختين أدى إلى مقتل ثمانية أشخاص على الأقل وإصابة 35 آخرين على الأقل في كربلاء. وفي 25 أيلول/سبتمبر، أدت هجمات استهدفت مبان حكومية في محافظة كربلاء إلى مقتل عشرات المدنيين وإصابة كثيرين آخرين.
	56 - واستمرت الهجمات ضد المدنيين بسبب انتماءاتهم الدينية والعرقية، وضد الأقليات. وفي 16 تموز/يوليه، أفادت التقارير أن قنبلة انفجرت في الهندية مما أدى ستة حجاج شيعيين وإصابة 31 آخرين. وفي 2 آب/أغسطس، انفجرت سيارة مفخخة أما كنيسة كاثوليكية في كركوك، مما أدى إلى إصابة كاهن و 19 آخرين. وتم العثور على سيارتين مفخختين أخريين أمام كنيسة إنجليزية مشيخية وكنيسة آشروية. وفي 12 أيلول/سبتمبر، أوقف مسلحون غير معروفين حافلة لحجاج شيعيين في محافظة الأنبار وقتلوا جميع الرجال الموجودين على متن الحافلة البالغ عددهم 22. وجرى الإبلاغ عن عدة جرائم قتل لأفراد ينتمون لأقليات دينية وعرقية مختلفة في نينوى، وكركوك، وبغداد.
	57 - وكان الأطفال من بين ضحايا العنف. ففي 25 تموز/يوليه، وفي محافظة كركوك، أدى انفجار سيارة مفخخة إلى مقتل سبعة أشخاص، بما في ذلك طفلان يبلغان من العمر 10 و 11 عاما، وإصابة سبعة أطفال آخرين. وفي 30 تموز/يوليه، وفي محافظة صلاح الدين، قُتل ثلاثة أطفال في تبادل لإطلاق النيران بين قوات أمن عراقية ومتمردين. وفي 15 آب/أغسطس، أدى انفجار سيارة مفخخة في سوق في الكوت إلى مقتل ما يزيد عن 60 شخصا، بما في ذلك 16 طفلا. وكانت هناك تقارير تشير إلى اختطاف جماعة مسلحة مجهولة أطفالا بدوافع سياسية وإجرامية وطائفية مختلفة.
	58 - وحدثت زيادة ملحوظة في اغتيال المسؤولين الحكوميين، والمهنيين، وأفراد الأمن. فعلى سبيل المثال، ففي 30 أيلول/سبتمبر، جرى استهداف مديرين عموميين من وزارات الصحة والمالية والداخلية. ونجا مدير وزارة المالية، بينما قُتل الآخران.
	59 - وواصلت بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى العراق رصد الأوضاع في مرافق الاحتجاز المكتظة في العراق، والتي تفتقر إلى النظافة الصحية، وإلى برامج إعادة تأهيل المحتجزين ويعوزها الأمن الكافي. وفي 19 أيلول/سبتمبر، أفادت وزارة العدل أنه اندلع حريق في سجن في البلديات شرقي بغداد، أدى إلى مقتل تسعة محتجزين وإصابة 14 آخرين. وأثناء زيارة رصد، تبين أن سجن الحلة المركزي في محافظة بابل يأوي 300 1 محتجز، وهو ما يزيد بكثير عن سعته الرسمية البالغة 300 محتجز. وفي 2 آب/أغسطس، لم يُسمح لوفد من لجنة حقوق الإنسان التابعة للمفوضية بالدخول إلى هذا السجن للتحقيق في تقارير عن انتهاكات لحقوق الإنسان بذريعة أن تلك اللجنة لم تحصل على تصريح مسبق من وزارة العدل. وفي 6 آب/أغسطس، اندلعت أعمال شغب في السجن، وهرب أثناء ذلك ثماني سجناء على الأقل، وقُتل ما لا يقل عن ثلاثة ضباط شرطة وثلاثة محتجزين وأُصيب ثمانية آخرون. وتفيد تقارير بوجود أطفال محتجزين مع البالغين في بعض مرافق الاحتجاز، وتشير التقارير إلى أن الأطفال قد احتُجزوا على أساس ادعاء مشاركتهم في جماعات مسلحة متمردة، لا سيما حوالي الموصل.
	60 - وفي 22 آب/أغسطس، أشارت التقارير إلى أنه تأكد 40 حكما بالإعدام، معظمها ضد سجناء مدانين في جرائم إرهابية. ومنذ عام 2004، أصدر العراق أحكاما بالإعدام في ما يزيد عن 180 1 شخصا، وتم إعدام ما يزيد عن 260 شخصا. ويوجد الآن ما يزيد عن 800 شخص في انتظار أن تؤكد محكمة النقض أحكاما بالإعدام صادرة ضدهم، أو أكدها في حقهم مجلس الرئاسة وهم في انتظار الإعدام.
	61 - وفي 15 تموز/يوليه، أعلن وزير العدل، حسن الشماري، عن تسليم معسكر كروبر من القوات الأمريكية في العراق، والذي يأوي 196 محتجزا، إلى وزارة العدل، وأُعيدت تسميته سجن الكرخ.
	62 - وما زالت حماية النساء من العنف العائلي وأشكال العنف الأخرى مسألة تثير القلق في ظل ورود تقارير عن ارتكاب عدد من جرائم الشرف في مناطق مختلفة من البلد. ومن الإنجازات الهامة في مكافحة العنف ضد المرأة قيام حكومة إقليم كردستان بسنِّ قانون حماية الأسرة، في أيلول/سبتمبر، بهدف إخضاع مرتكبي جرائم الشرف للمساءلة، وحماية الضحايا في المنطقة.
	63 - وبالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، واصلت بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى العراق توفير الدعم التقني لإنشاء المفوضية العليا المستقلة لحقوق الإنسان التي طال انتظارها. وبدعم من الأمم المتحدة، بدأت لجنة الخبراء الذين عيَّنهم مجلس النواب لاختيار المفوَّضين في إعداد قائمة مختصرة للمرشحين. ونظمت البعثة والبرنامج الإنمائي حلقة عمل للجنة الخبراء المذكورة عُقدت في اسطنبول، في الفترة من 7 إلى 9 أيلول/سبتمبر، ناقش فيها ممثلون عن لجان عدة لحقوق الإنسان، من بينهم ممثلون من جنوب أفريقيا وماليزيا، عملية اختيار المفوضين وفقاً للمعايير والممارسات المقبولة دولياً.
	64 - وعُقد مؤتمر التشاور الوطني الذي يسَّره كل من البعثة ومكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع في حزيران/يونيه 2011. وتقوم الحكومة بوضع اللمسات الأخيرة على خطة عمل وطنية لحقوق الإنسان. وترمي الحكومة من خلال خطة العمل المقترحة إلى تنفيذ التوصيات التي قدمها مجلس حقوق الإنسان في إطار الاستعراض الدوري الشامل للعراق الذي أُجري في شباط/فبراير 2010. وفي إقليم كردستان، قدمت البعثة المساعدة والدعم التقنيين لعقد مؤتمر التشاور الوطني الذي عُقد في 24 و 25 تموز/يوليه وضم ممثلين عن الحكومة والمجتمع المدني من أجل وضع خطة عمل وطنية لحقوق الإنسان. 
	65 - وخلال الفترة المشمولة بالتقرير، نُظم عدد من المظاهرات السلمية في جميع أنحاء البلد. ووردت إلى البعثة مزاعم عن قيام قوات الأمن باستخدام العنف والتخويف ضد ناشطين وصحافيين، بما في ذلك قيام عناصر من قوات الأمن يرتدون لباساً مدنياً بإلقاء القبض على أشخاص ونقلهم بواسطة سيارات الإسعاف. وعلى سبيل المثال، أُفيد عن اختطاف أفراد أمن بلباس مدني لصحافي مصور خلال مظاهرة جرت في 22 تموز/يوليه في ساحة التحرير ببغداد. وزعم المعني أنه اقتيد إلى موقع بجانب نهر وتعرض لعملية إيهام بالإعدام ولسوء المعاملة مرة أخرى في موقع آخر. وفي 8 أيلول/سبتمبر، عُثر في بغداد على جثة الصحافي البارز، هادي المهدي، قبل يوم واحد من بدء المظاهرات التي كان قد ساعد في تنظيمها.
	66 - وخلال الفترة المشمولة بالتقرير، كررت حكومة العراق التزامها بإغلاق مخيم أشرف بحلول 31 كانون الأول/ديسمبر 2011. ودعت البعثة الحكومة إلى أن تتقيد بالتزاماتها بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، ولا سيما حماية سكان المخيم من استخدام القوة والترحيل القسري والطرد والإعادة القسرية إلى الوطن انتهاكا لمبدأ عدم الإعادة القسرية. وبالإضافة إلى ذلك، تواصل الأمم المتحدة أنشطة الدعوة إلى تلبية الاحتياجات الإنسانية لسكان المخيم. وفي هذا السياق، أجرى فريق بقيادة البعثة وشمل ممثلين عن مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ومفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، على مدى العام الماضي، زيارات أسبوعية إلى المخيم بهدف رصد حقوق الإنسان والحالة الإنسانية في المخيم.
	67 - وتعمل البعثة ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين على إيجاد حل سلمي ودائم يكفل احترام السيادة العراقية والقانون الدولي. وطلبت الأمم المتحدة إلى حكومة العراق أن توفر للمفوضية ما يلزم من وقت وحيز حيادي لإجراء مقابلات مع سكان المخيم وتسجيلهم كل على حدة وذلك خطوة أولى أساسية لإعادة توطينهم. وما فتئ ممثلي الخاص يعمل مع مستشار الأمن الوطني العراقي، السيد فالح الفياض، في هذا الصدد. وفي 15 و 17 تشرين الثاني/نوفمبر، عقد فريق عامل مؤلف من ممثلين عن الأمم المتحدة وحكومة العراق اجتماعاً في بغداد لوضع خطة تنفيذية لإجراء مقابلات مع المقيمين في المخيم وتسجيلهم. وستكون موافقة حكومة العراق عنصراً أساسياً في دفع هذه العملية قدماً. كذلك فإن دعم قيادة مخيم أشرف لجهود الأمم المتحدة في هذا الصدد ضرورية.
	68 - وسعياً إلى إيجاد حل دائم، لا بد للبلدان الثالثة أن تعرب عن استعدادها لاستقبال سكان المخيم بغرض إعادة التوطين. ويقوم ممثلي الخاص وعدد من كبار مسؤولي الأمم المتحدة، وأنا شخصياً، بتشجيع الدول الأعضاء في هذا الصدد. وبالإضافة إلى ذلك، التقى ممثلي الخاص ووكيل الأمين العام للشؤون السياسية ب. لين باسكو بالسيد جان دي رويت، المستشار المعني بشؤون المخيم أشرف لدى ممثلة الاتحاد الأوروبي السامية المعنية بالشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، كاثرين آشتون. وعلاوة على ذلك، تقدم البعثة المساعدة إلى الموظفين القنصليين في عدة سفارات لزيارة المخيم والتحقق من مزاعم عدد صغير من سكان المخيم بأن لديهم وثائق تثبت انتماءهم إلى بلدان ثالثة معينة.
	واو - الأمن والمسائل التشغيلية واللوجستية
	69 - خلال الفترة المشمولة بالتقرير، سُجل انخفاض عام في عدد الحوادث الأمنية في البلد، وهذا عائد جزئياً إلى تراجع الهجمات على منشآت قوات الولايات المتحدة وقوافلها في العراق، وكذلك إلى ضعف قدرات الإبلاغ لدى قوات الأمن التابعة للحكومة المضيفة. ومع استمرار الخفض المقرر لقوام قوات الولايات المتحدة، يجري نشر قوات الأمن العراقية في جميع أنحاء البلد في محاولة للسيطرة على المناطق التي كانت تتمركز فيها قوات الولايات المتحدة سابقاً. وتواجه هذه القوات، بعتادها الجوي والبري المحدود، تحديات لفرض الأمن في جميع مناطق البلد. ويتراوح عدد الحوادث الأمنية بين 500 و 700 حادث في الشهر وقد بدأت جماعات المعارضة المسلحة تستهدف بشكل متزايد قوات الأمن العراقية والموظفين الحكوميين.
	70 - وما زالت لدى جماعات المعارضة المسلحة القدرة على شن هجمات منسقة ومعقدة. ففي 15 آب/أغسطس، وخلال شهر رمضان المبارك، أسفرت سلسلة من التفجيرات عن مقتل عشرات الأشخاص وجرح أشخاص كثيرين آخرين في جميع أنحاء البلد. وأُفيد عن وقوع سبع وثلاثين هجمة زُعم أنها كانت منسقة في أكثر من اثنتي عشرة مدينة، استخدمت فيها سيارات مفخخة وأجهزة متفجرة مرتجلة ومفجِّرين انتحاريين. وتعمَّد المهاجمون استهداف قوات الأمن والمواقع التي يتجمّع فيها المدنيون، بما في ذلك أماكن العبادة.
	71 - وبعد الوقف التدريجي للدعم الذي تقدمه قوات الولايات المتحدة إلى الأجهزة الأمنية الثابتة والمتحركة منذ تموز/يوليه، باتت الأمم المتحدة في العراق تعمل في بيئة أمنية مختلفة إلى حد كبير، إذ أصبحت أكثر اعتمادا على نفسها، وتعتمد تدريجيا على البلد المضيف لغرض الدعم الأمني. وواصلت البعثة تنمية قدراتها في مجال الدعم اللوجستي لكفالة الاعتماد على الذات.
	72 - وحالياً، تنفِّذ البعثة وخدمات الأمم المتحدة للنقل الجوي للمساعدة الإنسانية رحلات جوية متكاملة في العراق. لكن تمويل الرحلات الجوية لخدمات الأمم المتحدة سيستمر حتى أيار/مايو فقط، وهذا يعني أن استمرار هذه الرحلات سيتوقف على توافر تمويل إضافي.
	73 - وتحقيقاً للتآزر والكفاءة، اتُخذت أيضاً خطوات لوضع مكاتب بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى العراق وبعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى أفغانستان في موقع واحد في الكويت. ووفقا لتوصيات فريق من الخبراء من مقر الأمم المتحدة، فقد تم الشروع في عملية دمج ترتيبات الدعم القائمة للبعثتين، بما في ذلك مجالات المالية والموارد البشرية والاتصال وتكنولوجيا المعلومات والتدريب، وهي ترتيبات تحتمل إمكانيات الدمج والترشيد وإعادة تحديد الموقع. 
	74 - وخلال الفترة المشمولة بالتقرير، أنشأت بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى العراق وحدة استشارية للشرطة. وتم استقدام مستشار أقدم لشؤون الشرطة ليقوم بتنسيق الوحدة المكونة من أربعة مستشارين لشؤون الشرطة معارين من دول أعضاء. وتم نشر المستشارين لشؤون الشرطة في مراكز داخل العراق، بما في ذلك بغداد وأربيل. وفي تشرين الأول/أكتوبر، أقام هؤلاء المستشارون قنوات اتصال مع قوات الشرطة العراقية ووزارة الداخلية، مما أتاح للبعثة معلومات وقدرات استشارية معززة فيما يتعلق بشؤون الأمن والشرطة. 
	رابعا - ملاحظات
	75 - يشكل الانسحاب المقرر للقوات العسكرية للولايات المتحدة من العراق بحلول نهاية العام نقطة تحول تاريخية. ويمثل معلماً هاماً إضافياً في التقدم الذي يحرزه العراق. وللشعب العراقي أن يفخر بالإنجازات التي حققها على مدى السنوات الثماني الماضية في بناء ديمقراطيته الفتية. ويشمل ذلك صياغة دستور تنظيم دورتين انتخابيتين وطنيتين وانتخابات المحافظات. وفي حين لا نقلل من أهمية التحديات الكبرى التي ما زالت ماثلة، فأنا واثق أن العراق سيحقق كامل إمكاناته بدعم من الأمم المتحدة والمجتمع الدولي الأوسع نطاقا. وستواصل الأمم المتحدة تقديم الدعم إلى العراق على أساس ولاية بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى العراق في مجالات التيسير السياسي والمساعدة الانتخابية وحقوق الإنسان والتعمير والتنمية.
	76 - ومنذ صدور تقريري الأخير، يواصل القادة السياسيون العراقيون مناقشة تنفيذ اتفاقات تقاسم السلطة التي تم التوصل إليها في أربيل منذ أكثر من عام والتي أدت إلى تشكيل الحكومة الحالية. وفي حين بُذلت جهود كبيرة في ذلك الحين لتشكيل حكومة شراكة وطنية، فإن عدداً من المسائل ما زال معلقاً، ولا سيما فيما يتعلق بمن سيترأس وزارات الأمن الرئيسية في البلد. وأحُث القادة السياسيين في العراق على مضاعفة جهودهم والتوصل إلى تفاهم لتنفيذ اتفاقاتهم السابقة كي يتمكن البلد من المضي قدماً وتركيز اهتمامه على مواجهة التحديات الملحة الأخرى.
	77 - ويؤكد القرار الذي اتخذه مجلس محافظات صلاح الدين للشروع في عملية إعلان نفسه منطقة للحكم الذاتي، وما أعقب ذلك من دعوات مماثلة في محافظات أخرى عديدة، فضلاً عن حادث رفع عَلم في خانقين، يؤكد الحاجة إلى مزيد من التفاهم والتعاون بين حكومة العراق وحكومة إقليم كردستان ومجالس المحافظات. ومن مصلحة جميع الأطراف المعنية العمل معاً لإنفاذ النموذج الاتحادي العراقي على النحو المنصوص عليه في الدستور. وعلى وجه الخصوص، أود أن أحُث حكومة العراق وحكومة إقليم كردستان على إيلاء اهتمام أكبر لحل المسائل المعلقة بينهما، ولا سيما فيما يتصل بقانون النفط والغاز الذي لم يُبت فيه بعد، وإيجاد تسوية للأراضي المتنازع عليها.
	78 - وفي هذا السياق، ستواصل البعثة جهودها لتعزيز الحوار السياسي عن طريق آلية التشاور الدائمة. وتعتزم البعثة تكثيف جهودها لمساعدة القادة العراقيين على إيجاد سبل عملية للتعاون وحل المسائل العالقة منذ أمد طويل في الأراضي الداخلية المتنازع عليها، بما في ذلك وضع كركوك. وفي هذا الصدد، يحدوني الأمل إذ أن جميع المجتمعات المحلية في كركوك قد أشارت إلى أنها ترغب في إجراء انتخابات مجالس المحافظات في أقرب وقت ممكن، علماً أن هذه الانتخابات لم تُعقد منذ عام 2009. وستواصل البعثة جهودها لتيسير المناقشات من أجل التوصل إلى اتفاق بشأن المضي قدماً في هذا الصدد.
	79 - وفي ضوء الانسحاب المقرر للقوات العسكرية للولايات المتحدة من العراق، أود أن أحُث حكومة العراق وحكومة إقليم كردستان على تحديد مستقبل الآلية الأمنية المشتركة في الأراضي الداخلية المتنازع عليها. فلقد كانت هذه الآلية تدبيراً هاماً لبناء الثقة، وساعدت في تحقيق مزيد من الاستقرار في شمال العراق. وتبقى بعثة الأمم المتحدة على أهبة الاستعداد لتقديم المساعدة في سياق أي آلية مستقبلية يتم الاتفاق عليها إذا طلبت إليها الأطراف المعنية ذلك. 
	80 - وأرحب ببدء عملية تعيين مجلس مفوضين جديد للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق في الوقت المناسب لكفالة الانتقال السلس عقب انتهاء مدة ولاية المجلس الحالي في أيار/مايو 2012. وأشجع بقوة تطبيق الشفافية في عملية اختيار المفوضين الجدد وأكرر تأكيد استعداد الأمم المتحدة لتمديد فترة تقديم المشورة والدعم التقنيين في هذا الصدد إذا طُلب إليها ذلك. وأكرر أيضاً تأكيد التزام الأمم المتحدة بمواصلة تقديم دعمها ومساعدتها في مجال بناء القدرات إلى المفوضية العليا المستقلة للانتخابات كي تتمكن من مواصلة الأنشطة الانتخابية في العراق. 
	81 - وفي حين يولَى اهتمام كبير لمواجهة التحديات السياسية في البلد، ينبغي ألا يغيب عن الأذهان أن شعب العراق يتوقع أيضاً أن يلبي قادته المنتخبون احتياجاته الاجتماعية والاقتصادية. وكما تردد في بلدان أخرى من العالم العربي، فإن المواطنين العراقيين يتطلعون إلى تحقيق تحسينات في تقديم الخدمات الأساسية وتوفير فرص العمل وزيادة الشفافية. وستواصل بعثة الأمم المتحدة، مع بقية أسرة الأمم المتحدة في العراق، مساعدة حكومة العراق على تلبية هذه الاحتياجات.
	82 - وأرحب بشروع الحكومة في تخصيص الأموال من ميزانيتها الاتحادية للمشاريع الإنمائية في إطار شراكة لتقاسم التكاليف مع المجتمع الدولي. ومن خلال هذه الشراكة، سيواصل فريق الأمم المتحدة القطري تنفيذ المشاريع التي تعكس أولويات الحكومة وفقا لإطار عمل الأمم المتحدة للمساعدة الإنمائية. وخطة التنمية الوطنية (2010-2014). وأرحب كذلك بالبيان الأخير الصادر عن رئيس الوزراء السيد المالكي الذي كرر فيه تأكيد عزم حكومته على مكافحة الفساد ودعمه لعمل لجنة النزاهة العراقية. وسوف لا يؤدي التقدم المحرز في هذا الصدد إلى تعزيز ثقة الشعب العراقي في ممثليه المنتخبين وحسب، وإنما سيساعد أيضاً على كفالة ألا تعوق هذه المشكلة جهود البلد في مجالي التعمير والتنمية. 
	83 - وما زال يساورني القلق إزاء ما يُقال عن استمرار انتهاكات حقوق الإنسان في العراق، ولا سيما نمط العنف الذي يسفر عن خسائر في أرواح المدنيين العراقيين. ولذا، ثمة تحديات كبيرة ينبغي مواجهتها لكفالة حماية الحقوق والحريات الأساسية. وفي هذا السياق، فإنه من الأهمية بمكان إنشاء المفوضية العليا المستقلة لحقوق الإنسان. كما أشجع حكومة العراق وحكومة إقليم كردستان، على أن تضع كل منهما الصيغة النهائية لخطة عملهما الوطنية والإقليمية لحقوق الإنسان في أقرب فرصة ممكنة، مع تضمينها التوصيات التي قدمتها منظمات المجتمع المدني العراقية.
	84 - وأدعو الحكومة إلى إجراء تحقيق كامل في جميع الادعاءات المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك قتل الصحافيين وتخويفهم، ومساءلة أي شخص يثبت أنه ارتكب انتهاكات لحقوق الإنسان، وبذل قصارى جهدها لكفالة الحماية والاحترام الكاملين للممارسة السلمية للحق في حرية الاجتماع وحرية الرأي وحرية الإعلام لجميع مواطني العراق.
	85 - ويساورني القلق كذلك إزاء استمرار تنفيذ عقوبة الإعدام في العراق. وأدعو السلطات إلى وقف العمل بعقوبة الإعدام وفقا لقرار الجمعية العامة 62/149.
	86 - وما زالت حالة مخيم أشرف تثير القلق، وثمة حاجة ملحة لإيجاد حل سلمي ودائم لهذه المسألة نظرا لأنه لم يبق أمام حكومة العراق متسعا من الوقت قبل أن تعلن إغلاق المخيم بحلول 31 كانون الأول/ديسمبر 2011. وأرحب بالتأكيدات التي قدمتها لي حكومة العراق بأنها لن تستخدم القوة عند إغلاقها المخيم وأنها ستتقيد بالتزاماتها الإنسانية بموجب القانون الدولي. وتلتزم الأمم المتحدة ببذل ما في وسعها من جهد للمساعدة في معالجة هذه المسألة الإنسانية بطريقة تحترم تماما السيادة العراقية والقانون الدولي وتقبلها جميع الأطراف المعنية.
	87 - وهذه مسألة معقدة وحساسة. وفي حين ستضطلع الأمم المتحدة بدور الميسر فيها، فإنها تطلب التعاون والدعم الكاملين من جميع الأطراف. وحكومة العراق هي المسؤول الرئيسي عن راحة وسلامة سكان مخيم أشرف وهي شريك رئيسي في الجهود المبذولة من أجل التوصل إلى حل سلمي. ويجب على قيادة مخيم أشرف أن تبدي أيضاً المرونة والتعاون من أجل التوصل إلى حل دائم.
	88 - وفي هذا السياق، أناشد حكومة العراق أن تمنح مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ما يلزمها من وقت وحيز حيادي لإجراء مقابلات مع سكان المخيم وتسجيلهم لغرض إعادة توطينهم. وسعياً للمضي قدماً بهذه العملية، يجب على قيادة المخيم أيضاً أن تُبدي موقفاً داعماً وأن تسمح للسكان بالمشاركة في عملية التحقق هذه والتعبير بحرية عن المكان الذي يرغبون بأن يعاد توطينهم فيه.
	89 - ويحدوني الأمل الصادق بأن يُعد الفريق العامل المؤلف من ممثلين عن حكومة العراق والأمم المتحدة والمنشأ لهذا الغرض تفاصيل الخطة التنفيذية لإجراء مقابلات مع سكان المخيم. وآمل أيضا أن تكون حكومة العراق على استعداد لإظهار بعض المرونة بشأن توقيت إغلاق المخيم في حال إحراز تقدم ملموس في عملية نقل السكان إلى خارج العراق قبل نهاية العام.
	90 - وسيتوقف نجاح عملية مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين على دعم قوي من المجتمع الدولي، وبوجه خاص، على استعداد بلدان ثالثة لاستقبال سكان المخيم الذين يُعتبرون مؤهلين لإعادة التوطين، بما في ذلك البلدان التي يوجد رعايا وأشخاص آخرون منتمون إليها في المخيم. ولذا، فإني أناشد الدول الأعضاء تقديم دعمها في هذا الصدد. وإذا ما أحرز تقدم مبكر فإن ذلك سيعزز كثيرا ثقة السلطات العراقية في العملية، ويولِّد زخماً إيجابياً للتوصل إلى حل.
	91 - وعلى الصعيد الإقليمي، فإني أُدين مجدداً استمرار الهجمات الإرهابية التي يشنها حزب العمال الكردستاني وحزب حياة كردستان الحرة ضد البلدان المجاورة للعراق، ولا سيما تركيا وجمهورية إيران الإسلامية. فمن الواضح أنه لا يمكن القبول باستخدام هذه الجماعات لأراضي العراق بهدف شن هجمات عبر الحدود. ويجب احترام السيادة والسلامة الإقليمية لكل من العراق والبلدان المجاورة له. ولذا، فإني أحث العراق والبلدان المتأثرة على مواصلة المشاركة في حوار بناء لإيجاد حل سلمي لهذا التحدي. كما أدعو جميع الأطراف إلى كفالة التقيد بأقصى ما يمكن بالمبادئ الإنسانية لحماية المدنيين المقيمين على طول المناطق الحدودية.
	92 - ولقد مضى عام تقريبا منذ أن اتخذ مجلس الأمن خطوته التاريخية المتمثلة في إلغاء معظم التزامات العراق بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، بغية مساعدته على تطبيع مركزه الدولي عملاً بقرار المجلس 1859 (2008). وإني ما زلت ملتزما بالعمل على تحقيق هذا الهدف. لكن ذلك لن يكون ممكناً ما لم ينفِّذ العراق بالكامل الالتزامات التي لم يفِ بها بعد بشأن الكويت، وهي إعادة الكويتيين ومواطني البلدان الثالثة أو رفاتهم إلى الوطن، وإعادة الممتلكات الكويتية، بما في ذلك المحفوظات الوطنية، وتنفيذ مشروع صيانة الحدود العراقية - الكويتية ودفع التعويضات للمواطنين العراقيين عملا بقرار المجلس 899 (1994). وبالإضافة إلى ذلك، فإن إعادة تأكيد العراق الحدود البرية والبحرية على أساس قرار المجلس 833 (1993) سيشكل تدبيراً هاماً من تدابير بناء الثقة.
	93 - ومن دواعي التفاؤل أن قيادتي البلدين أعربتا عن رغبتهما القوية في إحراز تقدم ملموس في العلاقات الثنائية عقب تبادل الزيارات الرفيعة المستوى بين ممثلي البلدين في مطلع هذا العام. وبالتالي، أود أن أحث حكومتي العراق والكويت على استئناف حوارهما الثنائي في إطار اللجنة الوزارية المشتركة التي أنشآها في كانون الثاني/يناير 2011، من أجل معالجة الشواغل المعلقة والعمل على إيجاد حلول مقبولة من الطرفين.
	94 - وكما أشرتُ إلى ذلك في تقريري عملاً بالقرار 1859 (2008) المقدم إلى مجلس الأمن منذ أكثر من عامين، فإن خريطة الطريق لتطبيع العلاقات بين البلدين واضحة (انظر S/2009/385). وبعثة الأمم المتحدة مستعدة لأن تقوم، من خلال ممثلي الخاص للعراق والمنسق الرفيع المستوى التابع لي ومن خلالي شخصياً، بكل ما هو ضروري للتعجيل بهذه العملية على أساس تنفيذ العراق الكامل لما تبقى عليه من التزامات بموجب الفصل السابع.
	95 - وفي ضوء الانسحاب المقرر لقوات الولايات المتحدة من العراق، أود أن أتوجه بالشكر إلى حكومة الولايات المتحدة على الدعم الأمني واللوجستي الذي لا يقدَّر بثمن والذي قدمته للأمم المتحدة على مر السنين. وأود أيضاً أن أعرب عن امتناني لحكومة العراق ولقواتها الأمنية لسهرها على توفير الأمن لمباني الأمم المتحدة وموظفيها فيما تواصل القوات العسكرية للأمم المتحدة انسحابها التدريجي. وأود أيضاً أن أتوجه بالشكر إلى حكومة العراق على تخصيصها مجمَّع إضافي للأمم المتحدة في بغداد، مما أتاح لبعثة الأمم المتحدة وفريق الأمم المتحدة القطري مواصلة تعزيز وجودهما في بغداد.
	96 - وأود أن أعرب عن خالص شكري لممثلي الخاص السابق، السيد ملكرت، الذي ساعد على مدى العامين الماضيين في رسم ملامح جهود الأمم المتحدة لمساعدة شعب العراق وحكومته. وأود أيضا أن أتمنى لممثلي الخاص الجديد، السيد كوبلر، الذي تولى مهامه في العراق في تشرين الأول/أكتوبر، النجاح في أداء ولايته. وأخيرا، أود أن أعرب عن امتناني للنساء والرجال الذين يخدمون الأمم المتحدة في العراق لتفانيهم والتزامهم المستمرين.

