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  )٢٠١١ (٢٠٠١التقرير الثالث لألمني العام املقدم عمال بالقرار     
    

 مقدمة  -أوال   
 ا تقريـر  مين أن أقـدم إليـه     ،  )٢٠١١ (٢٠٠١ من قراره    ٦طلب جملس األمن يف الفقرة        - ١

كل أربعة أشهر عن التقدم احملرز يف الوفاء مبسؤوليات بعثة األمم املتحـدة لتقـدمي املـساعدة إىل               
ويعـرض التقريـر آخـر مـا اسـتجد          . هذا هو التقرير الثالث املقدم عمـال بـذلك القـرار          و. العراق

 تقريــري  صـدور مـن تطـورات بـشأن األنـشطة الـيت تـضطلع هبــا األمـم املتحـدة يف العـراق منـذ          
ــسابق  ــؤرخ ال ــارس / آذار٢٩امل ــسياسية   ). S/2012/185 (٢٠١٢م ــرز التطــورات ال ويغطــي أب

 .فضال عن املسائل التشغيلية واألمنية املتصلة بالعراقواألحداث اإلقليمية والدولية، 
  

 موجز التطورات السياسية الرئيسية املتصلة بالعراق  -ثانيا   
 التطورات الداخلية  -ألف   

خالل الفترة املشمولة بالتقرير، تفاقمت التوترات بني الكتل الـسياسية وتالشـى زخـم                - ٢
والذي كان من املقـرر عقـده       رئيس مجهورية العراق     طالباين   جاللاملؤمتر الوطين الذي اقترحه     

 ،يف أربيـــل أبريـــل،/ نيـــسان٢٨  االجتمـــاع الـــذي عقـــد يفويف. أبريـــل/نيـــسان ٥مبـــدئيا يف 
إقلـيم  حكومـة   مـسعود بـرزاين رئـيس     بدعوةرئيس طالباين قام ال ثالثة أيام من املشاورات،      بعد

سـامة النجيفـي رئـيس جملـس النـواب،          كردستان، وإياد عالوي زعيم كتلة القائمة العراقيـة، وأ        
ومقتدى الصدر زعـيم التيـار الـصدري، إىل التوصـل إىل حـل للمـأزق الـسياسي باالسـتناد إىل                     

 .الدستور واحلوار

مايو، قام وفد من التيار الـصدري بتـسليم رسـالة مـن تـسع نقـاط، موقعـة                   / أيار ٢ويف    - ٣
 طالبــاين وإبــراهيم اجلعفــري زعــيم  املــشاركني يف اجتمــاع أربيــل، باســتثناء الــرئيس مجيــع مــن 

وتضمنت هذه الرسالة عددا من املطالب، مبا يف ذلك عدم التدخل يف عمـل              . التحالف الوطين 
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قوات األمن، وتفعيل دور جملس النواب، وحتديد والية رئيس الـوزراء لفتـرتني، وحـذرت مـن                
ــروز اجتــاه   ــاتوري”ب ــع املطالــب يف غــض   . “ديكت ــتعني االســتجابة جلمي ــا ١٥ون وكــان ي  يوم

مــن  التحــالف الــوطين أكــدوردا علـى ذلــك،  . يعقبـها تــصويت حبجــب الثقــة عــن احلكومــة  أو
مــايو، أعلــن الــرئيس / أيــار١٧ويف .  التزامــه باملــشاركة يف مــؤمتر وطــين ملعاجلــة الوضــع جديــد

طالبــاين عــن مبــادرة مــن مثــاين نقــاط، دعــا فيهــا إىل التمــسك بالدســتور واالتفاقــات األخــرى، 
 .مالت اإلعالمية السلبيةووقف احل

مايو، طلب ممثلو القائمة العراقيـة والتحـالف        / أيار ١٧ولدى انقضاء املوعد النهائي يف        - ٤
ــار الــصدري، الــذين اجتمعــوا يف النجــف يف    مــايو، مــن التحــالف  / أيــار١٩الكردســتاين والتي

 الـرئيس  كمـا أرسـلوا مـذكرة إىل   . الوطين تبديل رئيس الوزراء يف غضون أسبوع كحد أقصى    
طالباين يطلبون إليه تقدمي طلب جمللس النـواب حلجـب الثقـة عـن احلكومـة يف غـضون أسـبوع                     

يونيــه، رفــض الــرئيس تلبيــة الطلــب مــشريا إىل أن عــدد أعــضاء جملــس / حزيــران٩ويف . واحــد
 عـضوا، ال يـصل إىل عتبـة األغلبيـة املطلقـة الـيت       ١٦٠النواب الذين وقعـوا علـى الطلـب البـالغ       

وأعلن خصوم رئيس الـوزراء يف وقـت الحـق أهنـم            .  عضوا ١٦٣ الدستور واليت تبلغ     يشترطها
ســيتبعون الطريــق الدســتوري البــديل لــسحب الثقــة مــن رئــيس الــوزراء، الــذي يواجــه رئــيس    
الــوزراء مبوجبــه االســتجواب يف جملــس النــواب، ويواجــه التــصويت حبجــب الثقــة، إذا طلــب     

ــو ا   ــادة  ُخمـــس أعـــضاء اجمللـــس ذلـــك، علـــى النحـ ــه يف املـ ) ٢) (ب) (٨ (٦١ملنـــصوص عليـ
 .الدستور من

ــرة مــن    - ٥ ــسان٩ إىل ١ويف الفت ــام / ني ــل، ق ــيس   طــارق اهلــامشي أبري ــة  نائــب رئ مجهوري
، الـــذي يواجــه اهتامـــات تتعلـــق باإلرهــاب بزيـــارة قطـــر واململكــة العربيـــة الـــسعودية    العــراق 

. ئب رئـيس اجلمهوريـة يف تركيـا   أبريل، كان نا/ نيسان٩ومنذ . لالجتماع مع كبار املسؤولني  
وقــام مكتــب حقــوق اإلنــسان التــابع للبعثــة برصــد   . مــايو/أيــار ٣وبــدأت حماكمتــه غيابيــا يف 

مــــايو، ويف / أيــــار٣١ و ٢٠  و١٥ يف  حــــىت اآلنجلــــسات احملاكمــــة الــــيت عقــــدت مجيــــع
 .يونيه/حزيران ١٩

 وزيـر التعلــيم  أبريــل، حاولـت األحــزاب الـسياسية اســتدعاء علـي األديــب   /ويف نيـسان   - ٦
العــايل، الــذي ينتمــي الئــتالف دولــة القــانون، الســتجوابه بــشأن التحيــز الطــائفي املزعــوم           

يف و . يف اجلامعــــات العراقيــــة“اجتثــــاث البعــــث”التعيينــــات األكادمييــــة وإنفــــاذ تــــدابري  يف
 وبعــد طعــن قــانوين، فرضــت احملكمــة االحتاديــة العليــا متطلبــات إجرائيــة جديــدة ،مــايو/أيــار ٧
ــال      مل ــة عمـ ــشطة الوزاريـ ــدقيق يف األنـ ــوزراء والتـ ــتجواب الـ ــان السـ ــالحيات الربملـ ــة صـ مارسـ

ــادة ــواب     . مــن الدســتور ) جــيم( )٧( ٦١ بامل ــى أن طلــب جملــس الن ــرار احملكمــة عل ــنص ق وي
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مــزاعم حمــددة عــن املخالفــات الدســتورية  )أ(: اســتجواب أي وزيــر جيــب أن يتــضمن مــا يلــي
أدلـــة علـــى االنتـــهاكات  )ج( الوقـــائع ذات الـــصلة؛ تفاصـــيل حمـــددة حـــول )ب(والقانونيـــة؛ 

وقـد أثـار هـذا القـرار خمـاوف          . املزعومة للقانون أو الدستور واألضرار املادية النامجة عن ذلـك         
ــن         ــان عـ ــتقالل الربملـ ــشأن اسـ ــذلك بـ ــوازين، وكـ ــضوابط واملـ ــتوري للـ ــار الدسـ ــشأن اإلطـ بـ

 .التنفيذية السلطة

ــار٣ويف   - ٧ ــو  / أي ــار جملــس الن ــايو، اخت ـــ م ــز ١٩ اب القــضاة ال .  للعمــل يف حمكمــة التميي
 .يكن منهم أي امرأة، وُرفض مرشح واحد على أساس اجتثاث البعث ومل

أبريل، أوقفت حكومة إقليم كردستان تصدير الـنفط حـىت إشـعار آخـر             / نيسان ١ويف    - ٨
ــل مببلــغ     ــة ألربي ــون دوالر ١,٥حبجــة أن حكومــة العــراق مدين ــنفط  . بلي ــشركات ال كدفعــة ل

 ذكـرت حكومـة اإلقلـيم أنـه ينبغـي حلكومـة             وعـالوة علـى ذلـك،     . جنبية العاملـة يف املنطقـة     األ
وردا علـى   . العراق أن حتـصل علـى موافقتـها قبـل توقيـع اتفاقـات تطـوير حقـل نفـط كركـوك                     

 . أولويتها يف التعامل مع شركات النفط الدوليةمن جديد حكومة العراق أكدتذلك، 

تنصيب جملس وزراء حكومة إقليم كردستان اجلديدة املؤلـف         أبريل، مت   / نيسان ٥ويف    - ٩
وأدى عمـاد أمحـد     ). احلـزب الـدميقراطي الكردسـتاين     ( عضوا برئاسـة نـشريفان بـرزاين         ١٩من  

ــوطين الكردســتاين  ( ــوزراء   ) االحتــاد ال ــرئيس ال ــب ل ــيمني الدســتورية كنائ  أحــزاب قامــتو. ال
 الـــيت تتـــألف إلســـالمية الكردســـتانيةكـــوران، واالحتـــاد اإلســـالمي الكردســـتاين، واجلماعـــة ا 

ــها ــة  منـ ــة مبقاطعـ ــة يف      املعارضـ ــزاب احلاكمـ ــشل األحـ ــاء بفـ ــشرية إىل اإلدعـ ــات، مـ  االنتخابـ
 .اإلصالحات تنفيذ

وقــدم العــرب واألكــراد والتركمــان الــذين ميثلــون كركــوك يف جملــس النــواب خــالل     - ١٠
ــات     ــانون االنتخاب ــالتقرير، مقترحــات ملــشروع ق ــشمولة ب ــرة امل ــة  الفت ــستعرضه اللجن ــذي ت ، ال

وال يـزال هنــاك خـالف كـبري حــول نظـام التمثيـل، وقــوائم      . القانونيـة يف جملـس النــواب حاليـا   
 .الناخبني، وموعد االنتخاب

ــرأس / نيــسان٢٦ويف   - ١١ ــويس ســاكو، املطــران أبريــل، ت مطــران كنيــسة كــبري أســاقفة ل
 واختـتم   .“بناء جسور للـسالم   ”مؤمترا يف كركوك حتت شعار      الكاثوليكية  كركوك الكلدانية   

املؤمتر الذي عقد برعاية األبرشية احمللية، بالتوقيع على إعالن من سبع نقاط تدعو إىل التعـايش                
السلمي بني مكونات كركوك العرقية، وتسوية القضايا العالقة يف كركوك من خـالل احلـوار،           

 .حملافظةوالتوصل إىل توافق يف اآلراء بشأن صيغة إجراء انتخابات جملس ا

وأكــد نــوري املــالكي رئــيس  . مــايو، اجتمــع جملــس الــوزراء يف كركــوك / أيــار٨ويف   - ١٢
ويف اليـوم التـايل،     . وقـام الـوزراء األكـراد مبقاطعـة اجللـسة         .  للمدينـة  “اهلويـة العراقيـة   ”الوزراء  
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ترأس نائب رئيس الوزراء يف حكومة إقليم كردستان وفدا وزاريـا إىل كركـوك، وأعـرب عـن                
كمــا عقــد جملــس . اد حكومتــه لــدعم كركــوك مــن خــالل تقــدمي اخلــدمات واملــشاريع  اســتعد

 .يونيه/ حزيران١٢مايو ويف الناصرية يوم / أيار٢٩الوزراء، اجتماعات يف مدينة املوصل يف 

 مقعـدا يف جملـس     ١٢أبريل، أهنت قائمة اإلخـوان الكرديـة، الـيت تـشغل            / نيسان ٤ويف    - ١٣
 سـنوات، ونزاعهـا مـع قائمـة احلـدباء،           ٣جلس اليت استمرت ملدة     حمافظة نينوى، مقاطعتها للم   

 .٢٠٠٩يناير /يف أعقاب انتخابات جملس احملافظة اليت أجريت يف كانون الثاين
  

 التطورات اإلقليمية والدولية  -باء   
مارس، حقق العراق خطوة هامة حنـو االنـدماج الكامـل يف العـامل العـريب                / آذار ٢٩يف    - ١٤

وحـضر مـؤمتر   . فة مؤمتر قمة جامعة الدول العربية الثالث والعشرين يف بغـداد         من خالل استضا  
ــة عــضوا يف اجلامعــة مــن أصــل     ــة٢٢القمــة إحــدى وعــشرون دول  أيــضا وقــد حــضرُت.  دول

 ٢٣ ويف يــومي. القمــة وقمــُت بعقــد اجتماعــات مــع الزعمــاء اإلقليمــيني والــوطنيني        مــؤمتر
ثــات بــني مجهوريــة إيــران اإلســالمية وجمموعــة  مــايو، استــضاف العــراق أيــضا حماد/أيــار ٢٤ و

 . بشأن الربنامج النووي اإليرايناخلمسة زائدا واحدا

وشهدت العالقات الثنائية بني العراق والكويت حتسنا ملحوظا خالل الفترة املـشمولة             - ١٥
يف وُعقد االجتماع الثـاين للجنـة الوزاريـة املـشتركة بـني العـراق والكويـت يف بغـداد                     . بالتقرير
أبريــل، بعــد شــهر مــن الزيــارة التارخييــة الــيت قــام هبــا الــشيخ صــباح األمحــد اجلــابر  / نيــسان٢٩

ــة الكويــت إىل بغــداد   ــة مــشتركة إلدارة   . الــصباح أمــري دول وأســفر االجتمــاع عــن إنــشاء جلن
وباإلضـافة إىل ذلـك، اتفـق الطرفـان علـى اختـاذ       . املالحة يف خور عبد اهللا، املمر املائي املشترك       

وأشـارت الكويـت أيـضا إىل       . دابري الالزمة لصيانة حدودمها املشتركة وتعزيز األمن املشترك       الت
 .أهنا ستفتح قنصلية يف كل من البصرة وأربيل

وبناء على طلب مشترك من حكوميت العراق والكويت، قامت األمـم املتحـدة بإعـادة                 - ١٦
). ١٩٩٣ (٨٣٣ر جملـس األمـن       الكويتية عمـال بقـرا     -تنشيط مشروع صيانة احلدود العراقية      

ــن   ــرة م ــران١١ إىل ٤ويف الفت ــداين،     / حزي ــيم املي ــة للتقي ــم املتحــدة ببعث ــه، اضــطلعت األم يوني
وطلـب  . وعقدت اجتماعات فنيـة يف الكويـت والعـراق مـع الوفـدين املعيـنني مـن حكومتيهمـا           

حبلـول  ) شروعاملـ املرحلـة الثالثـة مـن       (الطرفان معا من األمم املتحـدة البـدء يف أعمـال الـصيانة              
، رهنــا باســتيفاء الطــرفني للــشروط األساســية لبــدء أعمــال   ٢٠١٢أكتــوبر / تــشرين األول٣١

ونتيجـة لـذلك، ستواصـل      . الصيانة امليدانية، مبا يف ذلـك إزالـة العوائـق املوجـودة بـني األعمـدة               
وع بطريقـة  القيـام بـدعم جهـود الطـرفني اجلـديرة بالثنـاء الراميـة إىل إجنـاز املـشر               األمم املتحـدة    
 .سريعة ومرنة
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املعـين بإعـادة أو عـودة     تاراسوف املنسق الرفيع املستوى  غنادي ويف سياق واليته، قام     - ١٧
بزيــارة الكويــت يف مجيــع املفقــودين الكــويتيني ورعايــا الــدول األخــرى أو رفــاهتم إىل أوطــاهنم 

ــسان ــار  /ني ــراق والكويــت يف أي ــل، والع ــسلط   /أبري ــايو إلجــراء مــشاورات مــع ال ــة م ات العراقي
وعلى الرغم من أن جملس األمن قرر مواصـلة متويـل   . والكويتية، وغريها من أصحاب املصلحة  

ــه حــىت  ــأن   ٢٠١٢ديــسمرب / كــانون األول٣١واليت ــد جملــس األمــن توصــييت ب يقــوم ، فقــد أي
البدء يف استكشاف ترتيبات أخرى لتعزيز التعاون يف جمـال البحـث          بالعراق والكويت   من   كل

 .ودين واملمتلكات، مبا يف ذلك احملفوظات الوطنية وكفالة استمرارهعن املفق

وخالل الفترة املشمولة بـالتقرير، قامـت القـوات املـسلحة التركيـة بعمليـات عـسكرية                   - ١٨
ضـد جمموعـة    العـراق   عدة، مبا يف ذلك القصف اجلـوي والقـصف املـدفعي يف إقلـيم كردسـتان                 

 .دا على أنشطتها اإلرهابية رمسلحة تنتمي حلزب العمال الكردستاين
  

األنشطة اليت تضطلع هبا بعثة األمم املتحـدة لتقـدمي املـساعدة إىل العـراق                 - ثالثا  
 وفريق األمم املتحدة القطري

  
 األنشطة السياسية  -ألف   

وســط املــأزق الــسياسي املتزايــد، كثفــت بعثــة األمــم املتحــدة مــشاوراهتا مــع جمموعــة     - ١٩
شجيعهم على إجياد أرضية مـشتركة، والتوصـل إىل حـل وسـط للمـأزق               واسعة من احملاورين لت   

مـع   أبريـل، / نيـسان ٣٠  و٢٩وقد اجتمع ممثلي اخلاص خالل زيارتـه إىل أربيـل يـومي           . احلايل
ــصدر       ــدى الــ ــالوي، ومقتــ ــاد عــ ــرزاين، وإيــ ــرئيس بــ ــاين، والــ ــرئيس طالبــ ــع يف . الــ واجتمــ

والتقـى  . بـرزاين يف إقلـيم كردسـتان      يونيه، مع كل مـن الـرئيس طالبـاين والـرئيس            /حزيران ١٢
ــيس اجمللــس        ــإبراهيم اجلعفــري، وعمــار احلكــيم، رئ ــالتقرير، ب ــرة املــشمولة ب ــضا خــالل الفت أي

 ياإلســالمي األعلــى يف العــراق، وكبــار أعــضاء حــزب كــوران، وآيــة اهللا العظمــى الــسيد علــ  
ا من خـالل احلـوار   وركزت حمادثاته على ضرورة قيام الكتل السياسية حبل خالفاهت . السيستاين

 .وعرض ممثلي اخلاص املساعدة من البعثة. املباشر وفقا للدستور

ــة األمــم املتحــدة املــشاركة يف اخلطــة الدســتورية مــن خــالل عقــد        - ٢٠ كمــا واصــلت بعث
اجتماعات مع أعضاء جملس النواب من خمتلف الكتل حلثهم علـى معاجلـة العمليـات التـشريعية         

 .قانون النفط والغاز وقانون احملكمة االحتادية العليامليات املتصلة بالعذات الصلة، مبا يف ذلك 

ال تزال املصاحلة الوطنية، وال سيما القضايا املتعلقة باحلـدود الداخليـة املتنـازع عليهـا،                 - ٢١
وعلـى  . تشكل ركنا أساسـيا مـن أركـان واليـة البعثـة وأولويـة قـصوى بالنـسبة لألمـم املتحـدة                     

، قام ممثلي اخلاص ونائب ممثلي اخلاص للـشؤون          يف هذا الصدد   أي تقدم الرغم من عدم إحراز     
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 بزيــارة كركــوك وأجــرى مــشاورات مــع   واملــساعدة االنتخابيــة والــدعم الدســتوري الــسياسية
دما احملافظ ونائب احملافظ، ورئيس جملس احملافظة وممثلي الكتل الـسياسية بـشأن سـبل املـضي قُـ        

 . كركوكإلجراء انتخابات جملس احملافظة يف

بعثـة بـشأن احلـوار اإلقليمـي، قـام ممثلـي اخلـاص بزيـارة طهـران يف                  الوبغية تعزيز والية      - ٢٢
مـايو، واجتمـع مـع كبـار املـسؤولني، مبـن فـيهم علـي الرجيـاين رئـيس                    / أيار ٩ إىل   ٥الفترة من   

. زاده نائب الرئيس وعلي أكـرب صـاحلي وزيـر اخلارجيـة       جواد حممدي   جملس الشورى، وحممد    
االهتمـام    التعاون اإلقليمي بني إيران والعراق يف القضايا ذات        تعزيزبعثة و القش تنفيذ والية    ونا

 .للحدود املشترك مثل مكافحة العواصف الترابية وغريها من القضايا البيئية العابرة

يونيه، التقى ممثلي اخلاص يف ثالث زيـارة لـه إىل الكويـت،             / حزيران ٧  و ٦ويف يومي     - ٢٣
 بــارك احلمــد الــصباح رئــيس جملــس الــوزراء، والــشيخ صــباح اخلالــد املوالــشيخ جــابر  ؛بــاألمري
أعــضاء الــسلك و الــصباح وزيــر اخلارجيــة، وأمحــد الــسعدون رئــيس اجلمعيــة الوطنيــة،   احلمــد

وبعـد أن رحـب األمـري بالتحـسن الـذي طـرأ علـى العالقـات الثنائيـة بـني العـراق                       . الدبلوماسي
مــــارس / مــــؤمتر قمــــة جامعــــة الــــدول العربيــــة يف آذار والكويــــت يف أعقــــاب مــــشاركته يف

 .احلدود ، أعرب عن أمله يف التعجيل بتنفيذ مشروع صيانة٢٠١٢ عام

جمموعــــة قــــرار جملــــس ”مــــايو، قامــــت / أيــــار١٢  و٢ أبريــــل، و/ نيــــسان٣٠ويف   - ٢٤
، وهـي عبـارة عـن رابطـة ملنظمـات اجملتمـع املـدين، بعقـد سلـسلة مـن حلقـات                       “١٣٢٥ األمن

وقـد مجعـت   ). ٢٠٠٠ (١٣٢٥ بغداد لوضع خطـة وطنيـة لتنفيـذ قـرار جملـس األمـن        العمل يف 
حلقة العمل بني الربملانيني واملسؤولني احلكـوميني ومنظمـات اجملتمـع املـدين، فـضال عـن ممـثلني          

ــة    ــات املاحنـ ــدة واجلهـ ــم املتحـ ــن األمـ ــدت. مـ ــرة    وأكـ ــدي وزيـ ــد الزيـ ــهال كاصـ ــسيدة ابتـ  الـ
ــة ــت  الدولـ ــرأة، أن االسـ ــشؤون املـ ــذ    لـ ــدعم تنفيـ ــاملرأة تـ ــهوض بـ ــة للنـ ــة املقترحـ راتيجية الوطنيـ

بيــد أن املــشاركني . تــشجيع مــشاركة املــرأة يف أنــشطة بنــاء الــسالمب) ٢٠٠٠( ١٣٢٥ قــرارال
أعربوا عن القلق ألن املرأة ال تزال مهمشة يف املناقشات اليت جتـري حـول القـضايا الـيت حتظـى                     

لتقـدم حنـو حتقيـق املـساواة بـني اجلنـسني ومـشاركة              باالهتمام على الصعيد الوطين، مما يعرقـل ا       
واستضاف ممثلي اخلاص خـالل الفتـرة املـشمولة بـالتقرير، االجتمـاع             . املرأة يف احلياة السياسية   

الذي عقد بني وزيرة الدولة لشؤون املرأة والسلك الدبلوماسي من أجل رفـع مـستوى الـوعي                 
 .ةبضرورة زيادة مشاركة املرأة يف احلياة السياسي

  
 أنشطة املساعدة االنتخابية  -باء   

مت خالل الفترة املشمولة بالتقرير، إحراز مزيد من التقـدم بـشأن اختيـار جملـس جديـد                    - ٢٥
أبريل، قامـت اللجنـة الربملانيـة للخـرباء         / نيسان ٢١ويف  . ملفوضي املفوضية املستقلة لالنتخابات   
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، مـع   ٢٨٦ تـأهيال وعـددهم       مرشـحا مـن أصـل أكثـر املتقـدمني          ٦٠بوضع قائمـة مـوجزة مـن        
. ٢٠٠٧قانون املفوضية العليا املـستقلة لالنتخابـات لعـام          وفقا ل مراعاة التنوع اجلغرايف والديين     

 مــن األكــراد، ١٠ مــن الــسنة، و ١٨  مــن الــشيعة، و٣٠ يف القائمــة ٦٠ومشــل املرشــحون الـــ 
 .ومسيحي واحد، ويزيدي واحد؛ وكان من بينهم مخس نساء

 حـول  ٦٠ مـايو، مت إجـراء مقـابالت مـع املرشـحني الــ          / أيـار  ١٠ إىل   ٥ة من   ويف الفتر   - ٢٦
ــا       ــة وتكنولوجيـ ــتوري واللغـ ــانون الدسـ ــة والقـ ــات واإلدارة العامـ ــشؤون االنتخابـ ــهم بـ معرفتـ

وأجريــت املقــابالت حبــضور ممثلــي بعثــة األمــم املتحــدة واملنظمــات غــري احلكوميــة . املعلومــات
افة إىل ذلــك، ســاعدت بعثــة األمــم املتحــدة يف صــياغة  وباإلضــ. تــسجيل مجيــع املقــابالت ومت

هبـذه  املتـصلة   أسئلة املقابالت، وقدمت املشورة بـشأن آليـة تقـدمي الـشكاوى وتوعيـة اجلمهـور                 
أبريل، بتمديـد واليـة اجمللـس احلـايل        / نيسان ١٩ويف هذه األثناء، قام جملس النواب يف        . العملية

ــىت      ــهر حـ ــة أشـ ــرة ثالثـ ــني لفتـ ــوز٢٨للمفوضـ ــار     / متـ ــل اختيـ ــع أن يكتمـ ــدما يتوقـ ــه عنـ يوليـ
 .اجلدد املفوضني

 املــستقلة أبريــل، ألقــي القــبض علــى فــرج احليــدري رئــيس املفوضــية  / نيــسان١٢ويف   - ٢٧
دعـاء بقيامهمـا بإسـاءة      ال، واملفوض كرمي التميمي ومت احتجازمها ملـدة ثالثـة أيـام ل            لالنتخابات

دوالرا مــن أمــوال املفوضــية لعــدد مــن   ١٤٠اســتخدام مــوارد الدولــة بــدفع مكافــآت حبــوايل   
وأثــارت عمليــة االعتقــال ردود فعــل قويــة مــن الكتــل        . مــوظفي إدارة تــسجيل املمتلكــات   

أبريل، ألقي القبض على املفوض أسامة العـاين بتهمـة سـوء الـسلوك            /نيسان ٢٦ويف  . السياسية
 قـام جملــس  أبريـل، / نيـسان ٢٧ويف . وأطلـق سـراحه بعـد بـضع سـاعات بعـد اسـتجوابه       . املـايل 

ومنــذ ذلــك . القــضاء األعلــى بتــشكيل جلنــة قــضائية للنظــر يف اهتامــات الفــساد ضــد املفوضــني 
وهنـاك عـدد مـن التحقيقـات األخـرى      . احلني، أدىل عدد من املفوضني بـشهاداهتم أمـام اللجنـة    

 .ميع املفوضني واإلدارة العليا للمفوضيةيتعلق جب فيمااجلارية 

 واملــساعدة االنتخابيــة ائــب ممثلــي اخلــاص للــشؤون الــسياسيةوالتقــى ممثلــي اخلــاص ون  - ٢٨
 مــع جملــس املفوضــني يف مناســبات عــدة خــالل الفتــرة املــشمولة بــالتقرير،  والــدعم الدســتوري

وناقشا حالة التحضري لالنتخابات وعمل املفوضـية، فـضال عـن التحـديات القانونيـة واإلداريـة                 
وقــد شــرعت املفوضــية يف . ٢٠١٠نــذ انتخابــات الــيت واجهتــها املفوضــية العليــا لالنتخابــات م

األعمال التحضريية النتخابات جمالس احملافظـات يف تلـك احملافظـات الـيت ال تـشكل جـزءا مـن            
ــيم ــات يف    . اإلقل ــرر إجــراء هــذه االنتخاب ــع ومــن املق ــاممطل ــة  ٢٠١٣ ع ــل عملي ، وســوف متث

 .البالد انتخابية مهمة أخرى يف أحناء
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ــار١٦ويف   - ٢٩ ــايو، ا/ أي ــرارات      م ــشأن الق ــيم كردســتان ب ــسلطات إقل ــصلت املفوضــية ب ت
التشريعية واملتعلقة بامليزانية الالزمة إلجراء انتخابات جمـالس احملافظـات يف اإلقلـيم يف موعـدها                

كمـا أثـارت املفوضـية التحـديات التـشغيلية الـيت تكتنـف عمليـة                . سبتمرب/ أيلول ٢٧املقرر يوم   
يونيه، وبعد عقـد اجتمـاع      / حزيران ٤ويف  . يوليه/ متوز ١ىت  تسجيل الناخبني اليت مت تأجيلها ح     

 .مسمى قليم تأجيل االنتخابات إىل أجل غرياإلإضايف مع املفوضية، قررت سلطات 

وواصل فريق األمم املتحدة االنتخايب املتكامل، الذي يتكـون مـن بعثـة األمـم املتحـدة                   - ٣٠
ة اإلمنـائي ومكتـب األمـم املتحـدة خلـدمات           لتقدمي املساعدة إىل العـراق وبرنـامج األمـم املتحـد          

املشاريع، والذي يعمل حتت القيادة العامـة لبعثـة األمـم املتحـدة، تقـدمي املـساعدة إىل املفوضـية         
ومشلـت جمـاالت التركيـز خـالل الفتـرة املـشمولة            . يف جمـال بنـاء القـدرات      املستقلة لالنتخابات   

ــالتقرير، توعيــة اجلمهــور، وعمليــات اســتطالع الــرأ      ي العــام، واألمــن االنتخــايب وحتــديث    ب
ــاخبني  ــسجيل الن ــدعم للمفوضــية يف     . برجميــات ت ــق األمــم املتحــدة االنتخــايب ال ــدم فري كمــا ق

 .٢٠١٣املراحل األوىل من التحضري النتخابات جمالس احملافظات يف عام 
  

 األنشطة والتطورات املتعلقة حبقوق اإلنسان  -جيم   
قرير، وقعـت عـدة هجمـات تـسببت يف خـسائر فادحـة يف       خالل الفتـرة املـشمولة بـالت       - ٣١

ــبالد  ــاء الـ ــع أحنـ ــسان١٩ويف . األرواح يف مجيـ ــتفجريات    / نيـ ــن الـ ــة مـ ــدلعت موجـ ــل، انـ أبريـ
ــا     ــل فيه ــل ٢٥٠ شخــصا وجــرح حنــو   ٥٠واهلجمــات يف ســت حمافظــات قت ــى األق ويف .  عل

ــار ٣١ ــايو، قتـــــل /أيـــ ــدنيا وجـــــرح ٣٣مـــ ــدادخمتلـــــف اهل يف ١٤ مـــ ويف . جمـــــات يف بغـــ
تبنتـه دولـة العـراق       يونيه، وقع هجوم انتحـاري علـى مكتـب ديـين شـيعي يف بغـداد               /حزيران ٤

يونيــه، / حزيــران١٣ويف .  جبــراح١١٠ شخــصا وإصــابة  ٢٠ ، أســفر عــن مقتــل  اإلســالمية
ويف بغـداد، وقـع   .  سـيارة يف مجيـع أحنـاء العـراق    ٢٧تفجري عدد من السيارات املفخخة بلغ    مت

.  آخـرين  ٦١ مـن الـزوار الـشيعة ومـوظفي األمـن وجـرح              ٣٣هجمات تـسببت يف مقتـل        ١٠
 شخصا، معظمهم من املدنيني، عندما انفجرت قنبلة خـارج مطعـم يرتـاده              ٢٢ويف احللة، قتل    

 من الزوار الشيعة وأفـراد األمـن وأصـيب          ٤٢يونيه، قتل   /حزيران ١٦ويف  . أفراد الشرطة عادة  
 . جبراح يف بغداد١٣٥

 مـن املفوضـني الـدائمني،       ١١ جملس النواب إلقـرار تعـيني        أبريل، صوت / نيسان ٩ويف    - ٣٢
ــان،   ــهم امرأت ــان، يف املفوضــية     وبين ــهم امرأت ــاطيني، بين ــة مفوضــني احتي ــستقلة ثالث ــوق امل حلق

 هــذه العمليــة الــيت اســتمرت ملــدة عــام  حــصلتوقــد . اإلنــسان، األوىل مــن نوعهــا يف العــراق 
. مم املتحدة وبرنامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي        دعم بعثة األ  على  الختيار وتعيني أعضاء املفوضية     
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أبريــل، اجتمــع ممثلــي اخلــاص مــع أعــضاء املفوضــية الــذين أقــر تعيينــهم حــديثا / نيــسان١٨ويف 
 .لتهنئتهم على تعيينهم وللتعهد بتقدمي الدعم املتواصل لبناء مؤسسة قوية وذات مصداقية

بعثـة يف   ال عمـل    ات أولويـ  مـن ماجهـا   وال تزال محاية جمتمعات األقليـات يف العـراق وإد           - ٣٣
وتواصـل البعثـة دعـم الـسلطات العراقيـة يف جهودهـا        . تعزيز املـصاحلة الوطنيـة واحلـوار الـوطين        

أبريــل، اجتمــع ممثلــي /نيــسان ٣٠ففــي . الراميــة إىل إشــراك األقليــات يف مجيــع جمــاالت احليــاة 
كمـا قـام بزيـارة معبـد ال         . اخلاص مع بابا شيخ، شـيخ اليزيـديني، يف شـيخان يف مشـال العـراق               

 .ِلش، أقدس مزار للطائفة اليزيدية يف العراق

مايو، قامت بعثة األمم املتحدة بزيارة مشتركة مـع فريـق األمـم املتحـدة               / أيار ٢٢ويف    - ٣٤
. املكونــات العرقيــة والدينيــة يف حمافظــة نينــوى ب  املعنيــةلجنــةالالقطــري لنينــوى، واجتمعــا مــع  

يف االجتمــاع ممثلــون عــن طوائــف الــشبك واليزيــديني واملــسيحيني  وكــان مــن بــني املــشاركني 
بعثـة التـدخل حلـل قـضية احلـدود الداخليـة املتنـازع عليهـا                الوقد ناشدت األقليات    . والتركمان

كما قامت بدعوة املكونات العرقيـة والدينيـة إىل االضـطالع بـدور أكـرب       . بالوسائل الدستورية 
دجمها يف قوات األمن العراقية كجـزء مـن جـيش موحـد وقـوة      يف حفظ أمن جمتمعاهتا احمللية أو      

 .شرطة موحدة

يونيــه قانونــا للعفــو العــام يف إقلــيم     / حزيــران٤إقلــيم كردســتان يف  برملــان وأصــدر   - ٣٥
ومت تفعيـل القـانون بعـد أن أقـره الـرئيس            .  اليت عقدها بشأن املسألة     الثانية تهكردستان يف جلس  

كان القانون قـد خـضع للنظـر يف العديـد مـن اجللـسات املغلقـة          و. يونيه/حزيران ١٣برزاين يف   
 هلـذا القـانون،     ا سـابق  اأبريـل، مـشروع   / نيـسان  ١٠يف  اعتمـد   وكان الربملـان قـد      . لربملان اإلقليم 

ومت استبعاد تسع جرائم مـن الـصيغة النهائيـة لقـانون العفـو       . أن الرئيس برزاين مل يوقع عليه      إالّ
 .املتعلقة باالعتداء اجلنسي واإلرهاب واالجتار باملخدراتالعام، مبا يف ذلك اجلرائم 

أبريل، وقع رئيس مجهورية العراق على مشروع قـانون بـشأن مكافحـة             / نيسان ٤ويف    - ٣٦
 وهـو منظمـة   “التحـالف الـدويل للعدالـة   ” مايو، قام/ أيار٢٢  و٢١ويف يومي  . االجتار بالبشر 

، بتنظيم مـؤمتر دويل حـول االجتـار بالبـشر           لياحكومية تتمتع بدعم من حكومة إيطا      عراقية غري 
ــسليمانية ــيم       . يف ال ــة إقل ــراق وحكوم ــة الع ــشاركني مــسؤولون مــن حكوم ــني امل وكــان مــن ب

ــة        ــسياسية واملنظمــات غــري احلكومي ــثلني عــن األحــزاب ال ــضال عــن مم األخــرى كردســتان، ف
واملنظمـة الدوليـة    عراق  األمم املتحدة لتقدمي املساعدة إىل ال     وقدمت بعثة   . والسلك الدبلوماسي 

للهجرة إحاطة إعالمية للمشتركني حول الطابع عرب الوطين جلرمية االجتـار وأمهيـة التعـاون بـني        
ــساعدة         ــم املتحــدة مل ــا، وأكــدتا اســتعداد األم ــة وخارجه ــدان األخــرى يف املنطق ــراق والبل الع

 .حكومة العراق يف تنفيذ القانون
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قامــت فرقــة العمــل القطريــة للرصــد واإلبــالغ عــن  ،خــالل الفتــرة املــشمولة بــالتقريرو  - ٣٧
االنتــهاكات اجلــسيمة ضــد األطفــال، الــيت تــشترك يف رئاســتها منظمــة األمــم املتحــدة للطفولــة 

ــسيف( ــل     ) اليوني ــن مقت ــالتحقق م ــم املتحــدة، ب ــة األم ــشويه  ٥٢وبعث ــال وت ــرين ١٣٩ طف  آخ
دارس واملرافـق الطبيـة،     ومت اإلبالغ عن شن هجمـات مباشـرة علـى املـ           . الرتاعب ألسباب تتصل 

مبا يف ذلـك فـرق اإلنقـاذ يف حـاالت الطـوارئ وسـيارات اإلسـعاف، فـضال عـن مـزاعم جتنيـد                        
األطفال واستخدامهم من قبل اجلماعات املسلحة مثل تنظيم القاعدة يف العراق ودولـة العـراق               

ــالمية ــن       . اإلســ ــرار جملــــس األمــ ــع قــ ــشيا مــ ــراق، متــ ــة العــ ــى حكومــ ــتعني علــ ــا زال يــ ومــ
، إنشاء آلية للتفاعل رمسيـا مـع فرقـة العمـل القطريـة للرصـد واإلبـالغ، بنـاء                     )٢٠٠٥( ١٦١٢

). S/AC.51/2011/6 انظـر (على طلب فريق جملس األمن العامل املعين باألطفال والرتاع املسلح           
 مـن  ٢٧١وقامت اليونيسيف كجـزء مـن برناجمهـا املتعلـق بتحقيـق العدالـة لألطفـال، بتـدريب            

وق اإلنـسان والعـدل والـشباب والرياضـة والعمـل والـشؤون االجتماعيــة       مـوظفي وزارات حقـ  
 .والتربية والتعليم والصحة، على توفري املساعدة القانونية لألطفال املعتقلني

مــايو، قامــت بعثــة األمــم املتحــدة ومنظمــة األمــم املتحــدة للتربيــة والعلــوم / أيـار ٣ويف   - ٣٨
وكـان مـن    . داد مبناسـبة اليـوم العـاملي حلريـة الـصحافة          بتنظيم مـؤمتر يف بغـ     ) اليونسكو(والثقافة  

بــني املــشاركني جمموعــات إعالميــة وصــحفيون ومــدونون وأكــادمييون وبرملــانيون ومنظمــات   
.  حلقـوق اإلنـسان وممثلـون عـن اجملتمـع الـدويل            من املفوضية املستقلة  اجملتمع املدين، ومفوضون    

سـائط اإلعـالم الـيت مت التعهـد هبـا خـالل             وغطت املناقشات التزامات الدولة بكفالـة حريـات و        
عملية االستعراض الدوري الشامل، واألخطار اليت هتـدد حريـة اإلعـالم ووضـع الـصحفيني يف                  

عـالم يف  إلالعراق، باإلضافة إىل حملة عامة عن التشريعات احلالية واملعلقـة ذات الـصلة بوسـائل ا              
ش املـشاركون أيـضا مـشاريع التـشريعات املتعلقـة بوسـائل اإلعـالم قيـد املراجعـة                   ونـاق . العراق

 .حاليا يف جملس النواب

وال يزال الصحفيون واإلعالميون يف العراق يواجهون االعتقـال واالحتجـاز التعـسفي               - ٣٩
وقامـت منظمـة اليونـسكو ومكتـب األمـم          .  مهنتـهم  بسببويعانون من الترهيب واالعتداءات     

 مـن اإلعالمـيني يف   ٢٤٠ة خلدمات املـشاريع خـالل الفتـرة املـشمولة بـالتقرير، بتـدريب            املتحد
البــصرة وأربيــل وبغــداد بــشأن األمــن واحلمايــة الذاتيــة، وإدارة املخــاطر واإلســعاف األويل         

 .مواجهة التهديدات واملخاطر املهنية القائمة متكينهم من للصدمة من أجل

قـوق اإلنـسان   األمم املتحدة حلثة األمم املتحدة ومفوضية   مايو، قامت بع  / أيار ٣٠ويف    - ٤٠
ويعتـرف  . ٢٠١١بنشر تقريرمها السنوي املـشترك عـن حالـة حقـوق اإلنـسان يف العـراق لعـام                   

التقريــر بــأن احلكومــة العراقيــة حققــت بعــض التقــدم يف تنفيــذ التــدابري الالزمــة حلمايــة وتعزيــز  
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 أثر هذه التـدابري علـى حالـة حقـوق اإلنـسان            ومع ذلك، فإن  . حقوق اإلنسان للشعب العراقي   
 .عموما ال تزال حمدودة

  
 )معسكر أشرف سابقا(معسكر العراق اجلديد     

مايو، نقل نزالء معسكر العـراق اجلديـد إىل معـسكر    / أيار٤أبريل و  / نيسان ١٦مت يف     - ٤١
يف معـسكر  احلرية، وهو مكـان عبـور مؤقـت، وبـذلك يـصبح العـدد اإلمجـايل للـرتالء املقـيمني            

. من نزالء معـسكر العـراق اجلديـد        ١ ٣٠٠وال يزال يتعني نقل حوايل      . تقريبا ٢ ٠٠٠ احلرية
مــايو، ألن مــن بقــي مــن نــزالء املعــسكر اجلديــد رفــضوا  / أيــار٤ومل جتــر أي عمليــة نقــل منــذ 

ــب بــشأن ظــروف املعيــشة         ــال إىل معــسكر احلريــة بــسبب عــدة مطال . هنــاكالــسائدة االنتق
 ملمثلـي   أعربـت العراق املطالب اليت تتجاوز الطـابع املؤقـت ملعـسكر احلريـة و            وتعارض حكومة   

 . عزمها على إغالق معسكر العراق اجلديدعناخلاص يف عدة مناسبات 

وقامت البعثة بتيسري إجراء مفاوضـات مكثفـة بـني نـزالء املعـسكر واحلكومـة العراقيـة                    - ٤٢
ويف ضـوء  . علـى احتياجـاهتم اإلنـسانية   من أجل اخلروج من املأزق، مع التركيز بشكل خـاص          

ــة        ــني اجلــانبني وعــدم وجــود رغب ــدم يف املفاوضــات ب ــدىعــدم إحــراز تق ــدان األخــرى  ل  البل
يونيـه، بيـانني    /حزيـران  ٢٣ و   ١١الستقبال نزالء معسكر احلرية، أصـدر ممثلـي اخلـاص يـومي             

 عمليـة االنتقـال     زالء وحكومة العراق على التعاون مـن أجـل التوصـل إىل إجنـاز             ـحث فيهما الن  
ويتطلـب هـذا األمـر قيــام حكومـة العـراق ببـذل جهـود إضـافية لتلبيــة         . بـشكل سـريع وسـلمي   

زالء بقــدر أكــرب مــن املرونــة بــشأن عمليــات النقــل   ـاالحتياجــات اإلنــسانية للــرتالء وحتلــي النــ 
 .املتبقية

ــشؤون الالجــئني        - ٤٣ ــم املتحــدة ل ــهت مفوضــية األم ــل، انت ــة النق ــع عملي ــالتوازي م  يف وب
 فـردا وأجـرت مقـابالت لتحديـد وضـع الالجـئ لعـدد            ١ ٧٦٥يونيه من تسجيل    /حزيران ٢٨

فردا مركز الالجئ يف حـني جتـري         ٢٨٣ جمموعه  ما وقد مت منح  . ٥٠٩من طاليب اللجوء يبلغ     
 .حاليا مراجعة حاالت أخرى

ت ويف الوقــت نفــسه، تــسعى املفوضــية إىل التوصــل إىل حلــول دائمــة ملــن يقعــون حتــ     - ٤٤
أو اإلفــراج املــشروط، /واليتــها، مــن خــالل إعــادة التــوطني، ومــن خــالل القنــوات القنــصلية و

يونيــه، قــام وفــد مــن /ويف حزيــران. يــران اإلســالميةإفــضال عــن العــودة الطوعيــة إىل مجهوريــة 
حكومة العراق بزيارة جنيـف وبروكـسل وبـاريس حلـث الـدول األعـضاء يف االحتـاد األورويب                   

وبــدون ســخاء الــدول األعــضاء والتزامهــا القــوي بقبــول   . عــادة التــوطنيعلــى تقــدمي فــرص إ 
ميكــن  الالجــئني وغريهــم مــن الــرتالء الــسابقني يف معــسكر العــراق اجلديــد علــى أراضــيها، ال   

 .التوصل إىل أي حل دائم
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 التنمية واملساعدة اإلنسانية  -دال   
وحـىت  . ة اجملاورة متتد إىل العـراق     سورياجلمهورية العربية ال  ال تزال األزمة اإلنسانية يف        - ٤٥
الجئني سوريني، وهو عدد أقل بكثري مـن         ٥ ٤٠٦يستضيف  كان العراق   يونيه،  /حزيران ١٠

وردا علــى ذلــك، أنــشأت الــسلطات احملليــة     . األردن وتركيــا ولبنــان تــدفقات الالجــئني إىل  
ة العربيـــة اجلمهوريـــويف املقابـــل، تستـــضيف . خميمـــات يف حمافظـــات دهـــوك واألنبـــار وديـــاىل

 الــذين قامــت املفوضــية  ٨٧ ٠٠٠ أكــرب عــدد مــن الالجــئني العــراقيني، مبــا يف ذلــك   ةسوريالــ
 .بتسجيلهم

ويف ظل هـذه اخللفيـة، تعمـل بعثـة األمـم املتحـدة بـشكل وثيـق مـع آليـة التنـسيق الـيت                      - ٤٦
ــسانية يف    ــشؤون اإلن ــسيق ال ــب تن ــة وضــعها مكت ــة العربي ــ  اجلمهوري ــو  . سوريةال ــوم موظف ويق

اجلمهوريـة العربيـة    ساعدة اإلنسانية امليدانيون يف العراق مبراقبة الوضع على طول احلدود مع            امل
وتعمـل  . سورية لكفالة استعداد األمم املتحدة لالسـتجابة ألي حتركـات للـسكان إىل العـراق          ال

املفوضية وفقا لواليتها، بشكل وثيـق مـع حكومـة إقلـيم كردسـتان، ووكـاالت األمـم املتحـدة                    
يقها وبراجمها، واملنظمة الدوليـة للـهجرة، واملنظمـات غـري احلكوميـة لتنـسيق االسـتجابة                 وصناد

حلـاالت الطـوارئ ورفــع مـستواها، مبــا يف ذلـك تـوفري املــساعدة واحلمايـة، إىل كــل مـن تــدفق        
ويتواصـل تقـدمي   . السوريني الالجئني والعدد املتزايد من الالجئني العراقيني العائدين إىل العـراق      

 يف حـاالت الطــوارئ إىل اخلاليـا الوطنيــة حلـاالت الطـوارئ يف احملافظــات كـذلك، مــن      الـدعم 
 .خالل التدريب على التأهب ودعم التقييم وتبادل املعلومات لتمكني تقدمي استجابة منسقة

شؤون الالجــئني أيــضا تقــدمي املــساعدة اإلنــسانية  األمــم املتحــدة لــ وتواصــل مفوضــية   - ٤٧
ــازحني العــ  ــة للن ــدين والعمــل علــى إجيــاد حلــ   واحلماي ــا والعائ ــازحني ة دائمــولراقيني داخلي  للن

ومت تــسجيل . بالتنــسيق مــع حكومــة العــراق وموئــل األمــم املتحــدة يف منــاطق الــرتوح والعــودة
 مــن الالجــئني العــراقيني لــدى وزارة اهلجــرة   ٨ ٣٣٠ مــن النــازحني و ٢٥ ٦١٠جمموعــه  مــا

أبريل، مت ختـصيص قطعـيت أرض يف بغـداد          / نيسان ٥ويف  . أبريل/واملهجرين كعائدين يف نيسان   
ـــ  عائلــة نازحــة تعــيش حاليــا يف مــستوطنات دون املــستوى املطلــوب يف    ٧٠٠ لبنــاء مالجــئ ل

 مشروع مشترك تضطلع به احلكومـة ومفوضـية شـؤون الالجـئني وموئـل               جزء من كالعاصمة،  
 .األمم املتحدة

مــايو، بــصفتها /ا يف شــهر أيــاروعنــدما تولــت الــسيدة جــاكلني بــادكوك مهــام منــصبه  - ٤٨
ــق األمــم املتحــدة القطــري        ــدعم اإلنــساين، جــدد فري ــة وال ــدة للتنمي ــة ممثلــي اخلــاص اجلدي نائب

الـــذي قدمـــه لتقـــدمي الـــدعم إىل وزارة التخطـــيط لوضـــع خطـــة التنميـــة الوطنيـــة          العـــرض
رة ونظـرا ألنـه جتـري حاليـا مراجعـة اخلطـة الـيت يتوقـع أن تغطـي الفتـ                    . ٢٠١٤-٢٠١٠ للفترة
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، فقد وضع فريق األمم املتحدة القطري قدراتـه التقنيـة حتـت تـصرف الـوزارة       ٢٠١٧-٢٠١٣
وأعلنت حكومـة العـراق     . وواصل الدعوة إىل إدماج األهداف اإلمنائية لأللفية كإطار توجيهي        

اعتمـاد خمـصص لتقاســم   مليـون دوالر مـن    ٣٠مـايو أنـه سـيجري ختـصيص مبلــغ     /أيـار  ٣١يف 
 للمـشاركة يف متويـل األنـشطة اإلمنائيـة الـيت      منائية مع الشركاء الـدوليني،    تكاليف التدخالت اإل  

. يــضطلع هبــا فريــق األمــم املتحــدة القطــري مبوجــب إطــار األمــم املتحــدة للمــساعدة اإلمنائيــة    
 برناجمـا مـشتركا وسـبعة مـشاريع مـشتركة مـن             ٥٠وقدمت إىل حكومة العراق قائمة تتـضمن        

 .٢٠١٢ أجل االشتراك يف متويلها يف عام

مايو، بلغ جمموع املسامهات احملليـة يف صـندوق إطـار األمـم املتحـدة       /وحبلول هناية أيار    - ٤٩
وحيتــاج فريــق األمــم املتحــدة .  مليــون دوالر١٥للمــساعدة اإلمنائيــة يف العــراق مــا يقــرب مــن 

القطري إىل متويـل إضـايف مـن اجلهـات املاحنـة مـن أجـل تنفيـذ إطـار األمـم املتحـدة للمـساعدة                 
أبريـل، وافقـت اللجنـة      / نيـسان  ٥ويف  . اإلمنائية بشكل فعال مبا يتماشى مع األولويات الوطنيـة        

ــوان      ــد للحوكمــة بعن ــى مــشروع جدي ــصندوق عل ــة لل ــشاركية  ”التوجيهي ــز احلوكمــة الت تعزي
 معاجلـة قـضايا     على سيساعد ماليني دوالر،    ٣ مببلغ إمجايل قدره     “والشفافية وحقوق اإلنسان  

 .إلنسان يف العراقاحلوكمة وحقوق ا

  والرياضــةويقــوم صــندوق األمــم املتحــدة للــسكان بتقــدمي الــدعم إىل وزارة الــشباب    - ٥٠
. والشباب العراقي من أجل االشتراك يف وضع االستراتيجية الوطنية األوىل للـشباب يف العـراق              

ــر مــن       ــالتقرير، مــشاورات واســعة النطــاق شــارك فيهــا أكث ــرة املــشمولة ب وجــرت خــالل الفت
 حمافظـة مـن أجـل التمـاس آرائهـم بـشأن التحـديات الـيت تواجـه                   ١٨من الشباب مـن      ١ ٣٠٠

ــتراتيجية    ــاهتم مـــن هـــذه االسـ ويف . الـــشباب العراقـــي وحقـــوقهم ودورهـــم يف اجملتمـــع وتوقعـ
مكافحــة البطالــة بــني الــشباب يف إقلــيم  ” ا بعنــوانمــايو، بــدأت اليونــسكو مــشروع /أيــار ٣١

ــيم   ــاث   ٤٠٠يقدم املــشروع إىل وســ. “كردســتان مــن خــالل التعل ــذكور واإلن  خــريج مــن ال
التدريب على تنظيم املشاريع الذي سيعرفهم علـى أسـاليب اإلدارة الذاتيـة وميكنـهم مـن إقامـة           

 .صغرية مشاريع جتارية

وواصل فريق األمم املتحدة القطري، لدعم التركيـز العـاملي علـى البيئـة، بـذل جهـوده                    - ٥١
وحـضر برنـامج   . بالزيـادة الـسريعة يف العواصـف الترابيـة يف املنطقـة     ملعاجلة القضايا ذات الصلة     

األمم املتحدة اإلمنائي وبرنامج األمـم املتحـدة للبيئـة وبعثـة األمـم املتحـدة لتقـدمي املـساعدة إىل                     
مـايو يف مجهوريـة إيـران اإلسـالمية ملناقـشة اجلوانـب             / أيـار  ٢٤  و ٢٣العراق مؤمترا عقد يومي     

وقـد أسـفر هـذا املـؤمتر عـن تيـسري التعـاون بـني املـسؤولني واخلـرباء                    . رابيـة التقنية للعواصـف الت   



S/2012/535
 

14 12-40603 
 

العراقيني واإليرانيني يف الوقت الذي يتواصل فيه التعاون مع فرقة العمل العراقيـة املـشتركة بـني          
 .الوزارات املعنية بإدارة خماطر اجلفاف املكلفة بتوجيه رد العراق على العواصف الترابية

ومة العراق، بدعم مـن اليونـسكو وبرنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي، بوضـع          وتقوم حك   - ٥٢
إطار وطين لـإلدارة املتكاملـة ملخـاطر اجلفـاف، وهـو مـشروع يـشتمل علـى وضـع اسـتراتيجية            

وواصـل برنـامج    . طويلة األجل إلدارة املياه واختاذ تدابري حلصر خماطر اجلفاف والتخفيف منها          
ــة للحــد مــن خمــاطر الكــوارث لوضــع    مي الــدعم إىل اتقــداألمــم املتحــدة اإلمنــائي   ــة الوطني للجن

 .تشريعي مشروع إطار

مايو، قامت حكومـة إقلـيم كردسـتان، بـدعم مـن اليونيـسيف، بتدشـني                /أيار ٣١ويف    - ٥٣
وسـتعمل اخلطـة العامـة علـى توجيـه       . خطة عامة ملعاجلة النفايات الـصلبة يف حمافظـة الـسليمانية          

ــة    جهــود صــانعي القــرار ومقــد  ــة لتلبي مي اخلــدمات وممثلــي اجملتمــع احمللــي والــشركاء يف التنمي
 .احتياجات معاجلة النفايات الصلبة والشواغل البيئية يف السليمانية

ــة           - ٥٤ ــصيغة النهائي ــة لوضــع ال ــة العراقي ــدعم للحكوم ــة ال ــصحة العاملي ــة ال ــدمت منظم وق
، ٢٠١٦-٢٠١٢ابيـة للفتـرة    لالستراتيجية الصحية الوطنية لـصحة األم والطفـل والـصحة اإلجن          

كمـا قامـت منظمـة     . وهي عبارة عن إطار ألول خطة وطنية متعددة القطاعات لتعزيز الـصحة           
ألغذية والزراعة ومراكـز مكافحـة األمـراض        ل  األمم املتحدة  الصحة العاملية بالتعاون مع منظمة    

خلطــة عمــل شــاملة والوقايــة منــها، بتقــدمي املــساعدة إىل وزارة الــصحة لوضــع الــصيغة النهائيــة 
 .متعددة القطاعات ملعاجلة أمراض احليوانات يف العراق

 واليونيـسيف بنـشر التقريـر األويل للدراسـة           والتعـاون اإلمنـائي    وقامت وزارة التخطيط    - ٥٥
ــائج  / أيــار٢٠االستقــصائية الرابعــة املتعــددة املؤشــرات جملموعــات يف    مــايو، الــذي تــضمن النت

ــة الـــيت   ــذه الدراسـ ــة هلـ ــذ    األوليـ ــراق مشـــوال منـ ــال يف العـ ــر الدراســـات عـــن األطفـ تعتـــرب أكثـ
وقد أحرزت حكومة العراق وشركاؤها تقدما يف جماالت مثل تـسجيل املواليـد،             . ٢٠٠٦ عام

والتحـــصني، وزيـــادة حـــاالت الـــوالدة يف املؤســـسات، والتكـــافؤ بـــني اجلنـــسني يف املـــدارس   
مـن أجـل   إيـالء مزيـد مـن االهتمـام     ومـع ذلـك، هنـاك حاجـة إىل       . االبتدائية، وعمالة األطفـال   

حلد من معـدالت وفيـات األطفـال دون سـن اخلامـسة، وخـصوصا األطفـال حـديثي الـوالدة،             ا
 .وللنقص املزمن يف التغذية

أبريــل بــإقرار أول اســتراتيجية للتغذيــة يف العــراق / نيــسان١وقامــت وزارة الــصحة يف   - ٥٦
ــرة  ــة العــراق با  ٢٠٢١-٢٠١٢للفت ــيت وضــعتها حكوم ــسيف ومنظمــة   ، ال الشــتراك مــع اليوني

وتوفر االسـتراتيجية التوجيـه   . الصحة العاملية وبرنامج األغذية العاملي ومنظمة األغذية والزراعة  
 .لصانعي القرار ومديري الربامج الوطنية بشأن التدخالت ذات الصلة بالتغذية
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مـع حكومـة    أبريل، استضافت منظمة األغذيـة والزراعـة        / نيسان ٣٠  و ٢٩ويف يومي     - ٥٧
. ٢٠١٦-٢٠١٢ للفتـرة     يف العـراق   لقطـاع الزراعـي   لالعراق حلقة عمل ملناقشة خارطة طريق       

وحبثـــت حلقـــة العمـــل يف التطـــورات احلاليـــة يف جمـــال التنميـــة الزراعيـــة يف العـــراق، وقامـــت  
باستعراض التطورات اجلارية يف جمال السياسة واالقتـصاد واالجتمـاع ونظـرت يف املـساعدات               

وتوصــلت . لــيت تقــدمها منظمــة األغذيــة والزراعــة يف جمــال إصــالح القطــاع الزراعــيالطارئــة ا
حلقــة العمــل إىل تفــاهم مــشترك بــشأن االحتياجــات الزراعيــة يف األجــل املتوســط يف العــراق،  
والطريقــة الــيت ينبغــي ملنظمــة األغذيــة والزراعــة وحكومــة العــراق أن تتبعهــا يف وضــع الــربامج   

 .البلدش الزراعي يف والشراكات لدعم االنتعا

وواصل برنامج األغذيـة العـاملي خـالل الفتـرة املـشمولة بـالتقرير، بنـاء قـدرة احلكومـة                  - ٥٨
 العراقية على تنفيذ الربنامج الوطين للتغذيـة املدرسـية وتقـدمي الـدعم يف الوقـت نفـسه إلصـالح                   

أبريـل  / يف نيـسان   وأجريت جولة دراسية يف الواليات املتحـدة      .  شبكة األمان االجتماعي   برامج
مع وزارة التربية والتعليم لدراسة الوجبات املدرسية األمريكية وبرنامج اإلفطار إلرشاد عمليـة             

كمــا يعمــل الربنــامج مــع وزارة العمــل  . تــصميم برنــامج التغذيــة املدرســية الوطنيــة يف العــراق 
  االجتمـاعي  الـشبكة الوطنيـة لألمـان     بـرامج   والشؤون االجتماعيـة لتحـسني التـصدي للفقـر يف           

وزارة علــى املراقبــة والتقيــيم ووضــع نظــام     الــ  تــدريب العــاملني يف  ذلــك مــن خــالل    يف مبــا
 .املعلومات إلدارة

أبريل، أكمل مكتب األمم املتحـدة خلـدمات املـشاريع مـشروعا يرمـي إىل               /ويف نيسان   - ٥٩
ع الـذي ُنفّـذ     وأسفر هذا املشرو  . حتسني االستجابة حلاالت الطوارئ الطبية يف إقليم كردستان       

ــاء وإصــالح  )أ(: عــن بتمويــل قدمــه البنــك الــدويل إىل وزارة الــصحة يف إقلــيم كردســتان،    بن
إنـشاء شـبكة السـلكية علـى نطـاق       )ب(وجتهيز بنوك الدم ومراكز تنسيق حـاالت الطـوارئ؛          

 مـن املـساعدين الطبـيني       ٥٠٠تـدريب أكثـر مـن        )د( سـيارة إسـعاف؛      ١٢شراء   )ج(اإلقليم؛  
رات اإلسـعاف وعمـال الالسـلكي لتقـدمي مـساعدة فوريـة للمـواطنني يف حـاالت           وسائقي سـيا  

 .الطوارئ الصحية

 أبريــل، ونتيجــة جلهــود الــدعوة املــستمرة الــيت يبــذهلا ممثلــي اخلــاص،   / نيــسان٢٦ويف   - ٦٠
كررت حكومة العراق تأكيد التزامها بالربنامج الوطين لإلجـراءات املتعلقـة باأللغـام، واختـذت          

تعزيــز قــدراهتا املؤســسية للوفــاء بااللتزامــات املنــصوص مــن أجــل لقــرارات احلامســة عــددا مــن ا
ر اســتعمال وختــزين وإنتــاج ونقــل األلغــام املــضادة لألفــراد وتــدمري تلــك  حظــاتفاقيــة يف  عليهــا

ــة األلغــام يف وســط     األلغــام؛  ــوفري املــواد الالزمــة جلميــع أنــشطة إزال بتكليــف وزارة الــدفاع بت



S/2012/535
 

16 12-40603 
 

األلغـام التابعـة لـوزارة البيئـة،        لـدائرة شـؤون     افقـت علـى تعـيني مـدير عـام           وجنوب العراق، وو  
 .وتنشيط التعاون املشترك بني الوزارات

ويف إقليم كردستان، واصل املكتب دعمـه لوضـع اتفـاق بـني منظمـات اجملتمـع املـدين                     - ٦١
سـيتان يف   يونيـه، أجريـت جولتـان درا      /ويف حزيـران  . والسلطات احمللية لتـأطري جمـاالت التعـاون       

 .لبنان وإستونيا تلتهما حلقة عمل توجيهية ألعضاء جلنة تنفيذ املشروع
  

 املسائل األمنية والتشغيلية  -رابعا   
خالل الفترة املشمولة بالتقرير، ظل الوضـع األمـين العـام يف العـراق ال ميكـن التنبـؤ بـه                    - ٦٢

وكــثريا . ت الدينيــةمــع وقــوع عــدد كــبري مــن اهلجمــات القاتلــة، وخــصوصا خــالل االحتفــاال 
أما املخاطر الـيت    . تكون قوات األمن العراقية وموظفو اخلدمة املدنية هدفا هلجمات متطورة          ما

تتعــرض هلــا األمــم املتحــدة مــن جــراء عمليــات االختطــاف واهلجمــات اإلرهابيــة والــنريان غــري 
ف كـبرية لكفالـة     املباشرة فال تزال كـبرية، ممـا يتطلـب مـن املنظمـة اعتمـاد وتنفيـذ تـدابري ختفيـ                    

 .وجود مستوى كاف من األمن ملوظفيها وأصوهلا وعملياهتا، على الرغم من القيود املتأصلة

ويف ضــوء الظــروف العــراق، كمــا ورد يف تقــارير ســابقة، وبنــاء علــى طلــب حكومــة   - ٦٣
ــذ عــام    ــبالد من ــتغرية يف ال ــذ عــام   ٢٠٠٥امل ، بــني األمــم املتحــدة  ٢٠٠٨، جيــري التفــاوض من

 اجلديدة إلبرام اتفاق جديد بشأن مركز البعثة، الـذي مـا بـرح عـدم وجـوده يـؤدي                    واحلكومة
وتواجه البعثـة وفريـق     . على حنو متزايد إىل إعاقة قدرة البعثة على تنفيذ واليتها بفعالية وكفاءة           

األمــم املتحــدة القطــري صــعوبات تــشغيلية ولوجــستية متزايــدة، مبــا يف ذلــك تــأخري التخلــيص  
احلامسـة لفتـرات طويلـة، وفـرض شـروط تتعلـق بتأشـريات الـدخول والرسـوم                اجلمركي للـسلع    

وتواصـل بعثـة األمـم املتحـدة     . عطلت بشدة نشر وتناوب قوات وحدة حراسـة األمـم املتحـدة      
 .متابعة هذه القضية بنشاط

الدوليـة ويف حماولــة لتبـسيط أنـشطتها وموقفهــا، أجـرت بعثــة     املاليــة وردا علـى القيـود     - ٦٤
تحدة مراجعة شاملة لعملياهتا ولتنفيـذ األنـشطة املنوطـة هبـا، تتـزامن مـع إعـداد ميزانيـة                    األمم امل 

 .، مما أدى إىل حتقيق اخنفاض كبري يف امليزانية يف النصف الثاين من فترة السنتني٢٠١٣عام 
  

 مالحظات  -خامسا   
ويـشكل  . الـسابق تقريـري  صـدور  يساورين القلق من ازديـاد التـوترات الـسياسية منـذ          - ٦٥

املأزق السياسي املـستمر مـصدرا لتـشتيت انتبـاه القـادة الـسياسيني، ومـنعهم مـن التركيـز علـى                
ومــا مل تــتم معاجلــة املــأزق مــن جانــب مجيــع األطــراف    . القــضايا اهلامــة للحوكمــة والتــشريع 
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 .حنـو التقـدم واالسـتقرار   قـدما  بطريقة جمدية، فإنه ميكن أن يعرقل اجلهود املبذولـة لـدفع الـبالد     
 .كما ميكن أن تؤثر التوترات السياسية سلبا على الوضع األمين

ولذلك، فـإنين أحـث القـادة الـسياسيني العـراقيني علـى العمـل معـا بـروح مـن التوافـق                         - ٦٦
وال بـد مـن حـل املـأزق        . والشمولية، وفقا للدستور، من أجل مستقبل سلمي ومزدهر للعـراق         

ن بعثة األمم املتحدة على استعداد ملساعدة مجيـع         وإ. الراهن على وجه السرعة وبطريقة شفافة     
 .األطراف لتشجيع احلوار بطريقة نزيهة

كما يؤدي املأزق الـسياسي احلـايل إىل إعاقـة اجلهـود الراميـة إىل حـل القـضايا العالقـة                       - ٦٧
ومـا زلــت أعتقـد اعتقـادا راسـخا بـأن معاجلـة هــذه       . املتـصلة باحلـدود الداخليـة املتنـازع عليهـا     

ــا الســتقرار العــراق يف املــستقبل   ا الالقــضاي ــزال أمــرا جوهري ــشارية  . ت ــة االست ومل جتتمــع اآللي
الدائمة، وهي منتدى يهدف إىل ترتيب لقاء بني أصحاب املصلحة الرئيسيني حتت رعايـة بعثـة        

لـذلك فـإين   . ممثلـي اخلـاص  الـيت يبـذهلا   هـود  اجلاألمم املتحدة، ألكثر مـن عـام علـى الـرغم مـن            
ــادة   ــراق       أدعــو الق ــة الع ــني حكوم ــة ب ــضايا العالق ــزامهم حبــل الق ــد الت ــادة تأكي ــسياسيني إلع ال

وإن بعثـة األمـم املتحـدة مـستعدة لتقـدمي كـل املـساعدة الالزمـة يف                  . وحكومة إقليم كردسـتان   
يف ذلـك تيـسري إجـراء انتخابـات جملـس حمافظـة كركـوك الـيت طـال انتظارهـا                      هذا الـصدد، مبـا    

 .واعتماد قانون النفط والغاز

وقد شجعين جنـاح العـراق يف استـضافة مـؤمتر القمـة الثالـث والعـشرين جلامعـة الـدول              - ٦٨
العربية يف بغداد، الذي يعترب شهادة على اخلطوات الكبرية اليت خطاها العراق إلعادة اندماجـه              

ويشجعين كذلك التقدم الذي أحرز مؤخرا يف العالقات الثنائية بني العـراق            . يف اجملتمع الدويل  
والكويت، مبا يف ذلك الزيارة التارخيية اليت قام هبا أمري دولة الكويت إىل بغـداد حلـضور مـؤمتر                   
ــراق           ــني الع ــشتركة ب ــة امل ــة الوزاري ــاين للجن ــاع الث ــد االجتم ــة وعق ــدول العربي ــة ال ــة جامع قم

وإين أحـث كـال البلـدين علـى احلفـاظ علـى هـذا الـزخم، واغتنـام الفرصـة لتـسوية                       . والكويت
وال تـزال األمـم املتحـدة ملتزمـة         . ضايا العالقة وتطبيع العالقـات بينـهما بـشكل كامـل          مجيع الق 

بتقدمي كل املساعدة الالزمة لتسهيل إجياد خمـرج للعـراق مـن التزاماتـه مبوجـب الفـصل الـسابع                    
مــن ميثــاق األمــم املتحــدة، مبــا يف ذلــك مــن خــالل عمــل املنــسق رفيــع املــستوى لعــودة رعايــا  

دول الثالثـة، فـضال عـن إعـادة املمتلكـات الكويتيـة ومـن خـالل االنتـهاء يف              الكويت ورعايا الـ   
 .الوقت املناسب من إجناز مشروع صيانة احلدود بني العراق والكويت

وال يزال االستقرار اإلقليمـي ميثـل عـامال حامسـا النتقـال العـراق إىل دميقراطيـة سـلمية                    - ٦٩
اجلمهوريـة العربيـة    إزاء تـصاعد العنـف يف   ولذلك، فإين ما زلت أشـعر بقلـق عميـق    . ومستقرة

. سورية، الذي ميكن أن يكون له أثر سياسي وإنساين سليب على املنطقة، مبا يف ذلـك العـراق         ال
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وإنين أدعو حكومة العراق لتقدمي ما متليه الضيافة والكرم إىل املـواطنني الـسوريني الفـارين مـن                  
 .االضطرابات وأعمال العنف اجلارية يف بالدهم

 املـستقلة يف اختيـار جملـس جديـد ملفوضـي املفوضـية      احملرز وإنين أرحب بالتقدم الكبري       - ٧٠
لالنتخابات، وأحـث جملـس النـواب علـى اسـتكمال العمليـة يف الوقـت املناسـب لكفالـة جعـل                 

ومـن  . املفوضية جاهزة للعمل بشكل تام وقادرة على تنظيم املناسبات االنتخابيـة اهلامـة املقبلـة              
 يكفــل جملــس النــواب أن يــتم هــذا االختيــار علــى أســاس اجلــدارة ومــن خــالل عمليــة املهــم أن

وإين أدعـو الـسلطات العراقيـة،       . تشاورية شفافة، وأن تكون املرأة واألقليات ممثلة متثيال مناسبا        
كجزء من اجلهود املبذولة لتعزيز اإلصالحات الدميقراطية، إىل االسـتمرار يف ضـمان اسـتقاللية     

داقية املفوضية العليا لالنتخابات كمؤسسة دستورية قادرة على البقـاء، وتزويـدها          ونزاهة ومص 
وســوف تواصــل األمــم املتحــدة تقــدمي الــدعم . بــاملوارد الالزمــة للقيــام بعملــها علــى حنــو فعــال

 .مصداقية التقين واملساعدة إىل املفوضية من أجل ختطيط وتنظيم انتخابات ذات

املــستقلة فوضــية امللــس النــواب بــإقرار تعــيني املفوضــني يف كمــا أرحــب أيــضا بقيــام جم  - ٧١
ويعتـرب ذلـك إجنـازا تارخييـا لتعزيـز حقـوق            .  يف العـراق    وهي األوىل من نوعهـا     حلقوق اإلنسان 

مـن أجـل    وسوف تواصل األمم املتحدة تقدمي املشورة الفنيـة والـدعم           . مجيع العراقيني ومحايتها  
 .بناء مؤسسة قوية وذات مصداقية

وقــد شــجعين التقــدم الــذي أحرزتــه حكومــة العــراق يف تنفيــذ التــدابري الالزمــة حلمايــة   - ٧٢
ومع ذلك، فـإن أثـر هـذه التـدابري علـى حالـة حقـوق                . وتعزيز حقوق اإلنسان للشعب العراقي    

ــزال حمــدودا وهــشا   ــا ال ي ــا  . اإلنــسان عموم ــوا  إذ أن الــصحفيني واإلعالمــيني يف العــراق م زال
حتجـــاز التعـــسفي ويتعرضـــون للترهيـــب واالعتـــداءات فيمـــا يتعلـــق  يواجهـــون االعتقـــال واال

ويف هــذا الــصدد، فــإن اإلفــراط يف  . وال تــزال إقامــة العــدل وســيادة القــانون ضــعيفة . مبهنتــهم
كمــا أكــرر تأكيــد قلقــي العميــق إزاء اســتمرار . االعتمــاد علــى االعترافــات يبعــث علــى القلــق

 .تنفيذ عقوبة اإلعدام يف العراق

ــة        وإين  - ٧٣ ــوم حكوم ــى أن تق ــازحني والالجــئني، وعل ــة الن ــسيان حمن ــدم ن ــى ع  أحــث عل
. العراق، يف شراكة مع اجملتمع الدويل، مبواصلة جهودها إلجيـاد حلـول دائمـة ملـشكلة التـهجري          

 مليون عراقي يفرض العديد من التحديات اليت قد ال ميكن معاجلتـها           ١,٣فاستمرار نزوح حنو    
و ممـا يـدعو للقلـق البـالغ حالـة           . جية شـاملة لوضـع حـد للـرتوح        بنجاح إال مـن خـالل اسـتراتي       

النازحني العراقيني يف مئات املستوطنات غري القانونية يف مجيع أحناء البالد، الذين ال تتـوفر هلـم                 
وإن وضــع . إال فــرص حمــدودة للحــصول علــى اخلــدمات األساســية، ويواجهــون خطــر الطــرد 

حتمـا إىل عمليـات نـزوح ثانويـة، جيـب أن يظـل              سياسة لوقف عمليات اإلخالء الـذي يـؤدي         
 .أولوية بالنسبة حلكومة العراق حىت يتم التوصل إىل حل دائم
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ــات    - ٧٤ ــين أرحــب بعملي ــلوإن ــنظم  النق ــسلمي وامل ــرتالء ال ــد إىل  ل ــراق اجلدي  معــسكر الع
ويساورين القلق مع ذلـك إزاء عـدم إحـراز تقـدم يف اآلونـة األخـرية يف عمليـة             . معسكر احلرية 

وإنين أدعو حكومة العراق والرتالء يف كل من معسكر العراق اجلديد ومعـسكر احلريـة               . النقل
إىل مواصلة العمل معا بطريقة بناءة ومرنة من أجل استكمال عملية إعادة التـوطني دون مزيـد                 

وأود . وأحث بشكل خاص نزالء كال املعسكرين للتعاون مـع الـسلطات العراقيـة            . من التأخري 
ن حكومة العراق تتحمل املسؤولية األساسـية عـن أمـن الـرتالء يف كـال املعـسكرين،       أن أؤكد أ  

وال تزال بعثة األمم املتحدة لتقدمي املـساعدة        . الذين جيب أن يلتزموا التزاما تاما بقوانني العراق       
ومـا زلـت يف   . إىل العراق ومفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني ملتزمتني حبل سلمي ودائم      

لصدد، أحث الدول األعـضاء علـى توسـيع نطـاق كـرمهم اإلنـساين وتـوفري فـرص إعـادة                   هذا ا 
التوطني للرتالء املستحقني، وكذلك على دعم جهود األمم املتحدة من خالل تقـدمي املـساعدة           

 .املالية الالزمة

وقد أثر استمرار عدم وجود اتفاق ملركـز البعثـة سـلبا علـى قـدرة بعثـة األمـم املتحـدة                        - ٧٥
وعلـى  .  باألنـشطة املقـررة    لالضطالعدمي املساعدة إىل العراق وفريق األمم املتحدة القطري         لتق

ولـذلك،  . الرغم من تكرار املتابعة مع حكومة العراق، فـإن جهودنـا مل تـؤد إىل نتيجـة مرضـية              
فإين مرة أخرى، أحث حكومة العراق بقـوة علـى اختـاذ اخلطـوات الالزمـة لبـدء نفـاذ االتفـاق                     

 .من التأخريدون مزيد 

ــع        - ٧٦ ــاين ملــارتن كــوبلر، ممثلــي اخلــاص، وجلمي وأخــريا، أود أن أعــرب عــن خــالص امتن
مــــوظفي األمــــم املتحــــدة الــــذين يعملــــون معــــه يف العــــراق لتفــــانيهم يف مــــساعدة شــــعب   

  .العراق وحكومة
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