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          القـــرار         مـــن  ٦       الفقرة               عمـــال بـــ           ، املقـــدم                 لألمـــني العـــام          الثـــاين            التقريـــر     
٢٠١٢ (     ٢٠٦١    (   

    
       مقدمة  -    أوال   

ــرة   -   ١ ــن  ٦           يف الفق ــرار       م ــن       ق ــس األم ــب  )    ٢٠١٢   (    ٢٠٦١                 جمل ــس  اجمل    ّ إيلّ        ، طل ــدم       ل           أن أق
                                                                                                           تقريرا كل أربعة أشهر عن التقدم احملـرز حنـو الوفـاء مبـسؤوليات بعثـة األمـم املتحـدة لتقـدمي                         له
      أهـم                 وهـو يعـرض       .       ُ                              تقرير ُيقدم عمـال بـذلك القـرار            ثاين                     وهذا التقرير هو      .                  ساعدة إىل العراق    امل

                                                                                                    التطــورات الــسياسية واألمنيــة وكــذلك األحــداث اإلقليميــة والدوليــة املتعلقــة بــالعراق، ويقــدم 
                                                  األمــم املتحــدة يف العــراق منــذ صــدور تقريــري                      الــيت اضــطلعت هبــا        نــشطة   األ                آخــر مــستجدات 

    ).S/2012/848   (    ٢٠١٢      نوفمرب  /             تشرين الثاين  ١٦      املؤرخ        السابق 
    

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

                                                                                               يف الوقت الذي دأب فيه مجيـع أعـضاء حكومـة الـشراكة الوطنيـة علـى تأكيـد حـسن                       -   ٢
        ت حـدة                         نبـذ الطائفيـة، ازداد                                                                        نيتهم والتزامهم بالسعي إىل بنـاء مـستقبل للعـراق قوامـه الـسالم و       

                            ويف أواخـر شـهر تـشرين         .                                              داث األمنية خالل الفترة املشمولة بـالتقرير       و                       التوترات السياسية واحل  
                                                                                    نوفمرب، تدهورت العالقات بني حكومة العراق وحكومة إقليم كردستان بـسبب مـسألة              /     الثاين

ــيت        ــا، وطرحــت االحتجاجــات ال ــازع عليه ــاليم املتن ــين يف األق ــسيق األم ــدة                                                                                  التن ــدلعت يف ع                   ان
                                                                    ديـسمرب حتـديات رئيـسية حلكومـة العـراق يف أفـق انتخابـات                /                             حمافظات يف أواخر كانون األول    

   .                   جمالس احملافظات املقبلة
                                                                                           وأدى قــرار حكومــة العــراق إنــشاء قيــادة عمليــات دجلــة يف منــاطق احلــدود الداخليــة    -   ٣

ــا إىل   ــازع عليه ــرا          حــدوث                       املتن ــة الع ــات بــني حكوم ــأزم شــديد يف العالق ــيم                                                   ت ــة إقل                     ق وحكوم
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                                                                          نـوفمرب، قـام اجلـيش العراقـي مبحاولـة لتنفيـذ أمـر باالعتقـال                 /                 تشرين الثـاين     ١٦    ويف    .        كردستان
                                                               يف قضاء طوز خورماتو، وهي إحدى املناطق املتنازع عليهـا يف حمافظـة                           حبق كردي مشتبه فيه،   

   ضى      وأفـ   .              شخصا جبـروح   ١٨                                          فأسفرت احملاولة عن مصرع أحد املدنيني وإصابة  ،          صالح الدين 
  .                                                                                           ذلك إىل نشر مزيد من أفراد اجليش العراقي وقوات البيشمركة يف طـوز خورمـاتو وكركـوك             

                                                                          ديسمرب، أجرى رئيس حكومة إقلـيم كردسـتان مـسعود بـارزاين زيـارة               /              كانون األول    ١٠    ويف  
   .                              كوك من أجل تفقد قوات البيشمركة        ملدينة كر

                           عــن إبــرام اتفــاق بــني                                           ديــسمرب، أعلــن الــرئيس جــالل طالبــاين   /              كــانون األول  ١٣   ويف   -   ٤
                                                                                                    حكومة العراق وحكومـة إقلـيم كردسـتان لالستعاضـة عـن قـوات البيـشمركة وقـوات اجلـيش                    

  .                                                                                 العراقي بقوة حملية تتألف من عرب وكرد وتركمان، دون حتديد جدول زمين واضـح للتنفيـذ   
                                                                     ديسمرب، أصيب الرئيس طالباين جبلطة، لبث علـى إثرهـا يف فتـرة نقاهـة        /              كانون األول    ١٧    ويف  
                                                   وترك غيابه فراغا على صـعيد قيـادة احلـوار بـني         .      ديسمرب /              كانون األول    ٢٠                  ارج العراق منذ     خ

                                    ديــسمرب، اســتؤنفت املفاوضــات بــني   /              كــانون األول  ٢٦   ويف   .                                احلكــومتني املركزيــة واإلقليميــة
         ينـاير،   /                             ويف أواخـر كـانون الثـاين        .                                                           وزارة الدفاع ووزارة البيشمركة يف حكومة إقليم كردستان       

                                                                               شتركة يف اختاذ خطوات حنو إجراء سـحب متبـادل للجنـود وتنفيـذ اتفـاق أمـين                       شرعت جلنة م  
ــشترك ــاين   ٢٧   ويف   .        م ــانون الث ــا       /                  ك ــسكرية، بينم ــع التحركــات الع ــة مجي ــاير، علقــت اللجن                                                                    ين

                                                                                                 استمرت املفاوضات بشأن املواقع اليت ستـشغلها مراكـز التنـسيق املـشتركة مـستقبال أو طرائـق              
   .         سحب اجلنود

      فقــد   .                                                                        ث األمنيــة بــالتوازي مــع تــوتر الوضــع يف املنــاطق املتنــازع عليهــا                وازدادت احلــواد  -   ٥
                       وعثـر علـى جثتيهمــا     .        ديــسمرب /  ول            كـانون األ   ١٧     ُ   ّ                                    تعـرض ُمعلّمـان مـن التركمــان لالختطـاف يف     

            كــــانون   ١٦   ويف   .                                                    ومــــا زال التحقيــــق جاريــــا هبــــذا الــــشأن  .          ديــــسمرب /                كــــانون األول  ١٩  يف
                                  واالحتـاد الـوطين الكردسـتاين                          ميقراطي الكردسـتاين                                             يناير، حلقت أضـرار مبكـتيب احلـزب الـد          /     الثاين
                               ينــاير، أدى هجــوم شــن علــى  /                 كــانون الثــاين  ٢٣   ويف   .                                      كركــوك مــن جــراء هجــوم انتحــاري   يف

                                                                                          مسجد يف طوز خورماتو إىل جتدد النداءات املوجهة من األحزاب السياسية التركمانية من أجـل           
            ر الـشرطة                               جمـات منـسقة علـى مقـ                           فربايـر، أسـفرت ه     /         شـباط   ٣    ويف    .                                  إنشاء قـوة أمنيـة تركمانيـة      

       ُ        فربايـر، ُتـويف    /        شـباط   ١٨                    شخـصا جبـروح، ويف     ٩٠              شخصا وإصابة   ٣٣                 كركوك عن مصرع      يف
   .                                                            شخص واحد وأصيب العديد جبروح من جراء سلسلة من التفجريات يف كركوك

                                                                                             وازدادت ادعــــاءات أحــــزاب املعارضــــة الكردســــتانية باحتكــــار احلــــزب الــــدميقراطي   -   ٦
                 ينـاير، اجتمـع    /               كانون الثاين    ١٧    ويف    .                                    الوطين الكردستاين للسلطة يف املنطقة                       الكردستاين واالحتاد   

                                                                                                   بــارزاين، رئــيس حكومــة إقلــيم كردســتان، بوفــد مــن قــادة حركــة كــوران واالحتــاد اإلســالمي    
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ــد تغــيري النظــام الرئاســي يف     ــرح الوف ــيم                                                                                                  الكردســتاين واجلماعــة اإلســالمية الكردســتانية، واقت         إقل
                                    ر، رفـضت املعارضـة مقترحـا تقـدم           ينـاي  /                   كـانون الثـاين      ٣٠    ويف    .       انيـا                               كردستان ليـصبح نظامـا برمل     

   .                                                                       احلزب الدميقراطي الكردستاين واالحتاد الوطين الكردستاين لالنضمام إىل حكومة اإلقليم   به
                                                                  ديــسمرب، اقتــرح ائــتالف دولــة القــانون تقلــيص حــصة حكومــة    /              كــانون األول ٤   ويف   -   ٧

                             مل يتم بعـد قبـول طلـب         و  .            يف املائة    ١٣         ائة إىل           يف امل    ١٧                                          إقليم كردستان يف امليزانية الوطنية من       
                     وإضـافة إىل ذلـك،       .                                                                         حكومة إقليم كردستان أن تتوىل حكومة العراق دفع مرتبات البيـشمركة          

ــوزراء إىل      ــة العامــة جمللــس ال ــة بتحويــل بعــض خمصــصات األمان                                                                                                    أدت مطالبــات القائمــة العراقي
                  تتفـق علـى                                 غـري أن الكتـل الربملانيـة        .     ٢٠١٣       عـام                                   إىل تأخري اعتماد ميزانيـة           الية مس أ            استثمارات ر 

                                                                                            احلفاظ على الوضع القائم فيما يتعلق حبصة حكومة إقليم كردستان يف امليزانيـة الوطنيـة، وبـأن       
   .                                           التقديرات املستقبلية ينبغي أن تستند إىل إحصاء

                                                  اعتقال عدة أفراد مـن فريـق احلمايـة الشخـصية        جرى        ديسمرب،   /              كانون األول    ٢٠    ويف    -   ٨
                                                                                                  ير املاليــة رافــع العيــساوي املنتــسب إىل القائمــة العراقيــة، وذلــك بتهمــة الــضلوع يف أعمــال      لــوز

                    ديـسمرب يف حمافظـة      /                كـانون األول     ٢٣                                              ا على ذلك، انـدلعت احتجاجـات يف يـوم              ّ ورّد  .        إرهابية
         ينـاير،   /                   كـانون الثـاين     ٤         وحبلـول     .                                                               األنبار، ومت قطع الطريق الرئيسي الرابط بني سـوريا واألردن         

ــ                                      ح الــدين ونينــوى وديــاىل ومنــاطق                                               املظــاهرات لتــشمل حمافظــات األنبــار وصــال     عــة      سعت رق    ات
ــضادة يف ا      يف ــدة مظــاهرات م ــا خرجــت ع ــداد، بينم ــة،                                                                مشــال بغ                                  لعاصــمة واحملافظــات اجلنوبي
                                              وزادت هـذه احلـوادث مـن قلـق اهليئـات             .                                                   فيها حمافظات كربالء واملثىن والقادسـية والبـصرة          مبا

   .                                             إزاء خماطر تصلب املواقف السياسية على أسس طائفية                           السياسية على اختالف أطيافها 
                                                                            يناير، أعلن املتظـاهرون قائمـة مطالـب تركـز إىل حـد كـبري علـى                  /               كانون الثاين   ٦    ويف    -   ٩

                         مــن قــانون مكافحــة   ٤                                                                                تطبيــق ســيادة القــانون واحلوكمــة، مبــا يف ذلــك تعليــق أو إلغــاء املــادة    
  .                                                 لغــاء أو مراجعــة قــانون املــساءلة والعدالــة                                                          اإلرهــاب، واعتمــاد الربملــان قــانون العفــو العــام، وإ 

                                                                                                 وشجب املتظاهرون املشكالت اهليكلية اليت تعتري اجلهـاز القـضائي املثقـل باألعبـاء، والفـساد                
                                                 وطالب املتظاهرون باإلفراج الفـوري عـن مجيـع           .                                  إنفاذ القانون على حد زعمهم        شوب       الذي ي 

                                        لذين مل توجه هلم الئحة اهتـام بعـد،                 أو ا                  باإلفراج عنهم     فعال          احملكمة        حكمت  ن             املسجونني الذي 
                                           وطالبوا أيضا بنقل النساء احملتجـزات بتـهم      .                                                 وعن النساء الالئي يوجدن قيد احلجز حمل أقارهبن       

                   سـيما االدعـاءات                                                                                 جنائية إىل حمافظاهتن، وبإجراء حتقيقات يف انتـهاكات حقـوق اإلنـسان، وال            
ــذيب، وانتــزاع االعترافــات حتــت اإلكــراه، واالعتــداء            وأدت   .          احملتجــزات                علــى النــساء                                                                   بالتع

                     الوليـد، وطربيـل،     (                                                                       االحتجاجات إىل إغالق املعابر احلدودية بني األردن وسوريا بصورة مؤقتة           
   .     يناير /             كانون الثاين  ١٨     إىل  ٩            يف الفترة من   )       وربيعة
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               ينـاير جلنـة     /                   كـانون الثـاين     ٨                          ّ                                        ويف حماولة لـرتع فتيـل األزمـة، عّينـت حكومـة العـراق يف                  -    ١٠
                                                  الـشهرستاين، وتـضم وزيـر العـدل حـسن الـشمري             حـسني                          ا نائب رئيس الوزراء                  وزارية يرأسه 

                                     لـــب املتظـــاهرين الـــيت ال تتنـــاىف                                                                  ووزيـــر حقـــوق اإلنـــسان حممـــد الـــسوداين، لكـــي تعـــاجل مطا 
                                 س الــوزراء الــشهرستاين اإلفــراج                              فربايــر، أعلــن نائــب رئــي  /        شــباط  ١٧    و  ٣   ويف   .          الدســتور     مــع
ــل، مث  ٣     ٠٠٠     عــن ــى ا     تجــز   حم ٢     ٤٧٥             معتق ــوايل          ا، عل ــأن   /        شــباط  ١٧         وصــرح يف   .        لت ــر ب                فرباي

ــى معاجلــة     ــة تعكــف عل ــة الوزاري ــسجناء     ٨١     ٠٠٠                                            اللجن ــشهداء وال ــة بال ــب املتعلق ــن املطال                                                     م
             طالتـهم                                                             إرهـاب النظـام الـسابق، إضـافة إىل مطالـب أشـخاص                          مـن جـراء                    الـسياسيني         ضحايا   وال

ــاث البعــث   ــة اجتث ــة      .                           عملي ــأن اللجن ــوزراء ب ــيس ال ــب رئ ــاد نائ ــزت                                                   وأف ــب    م ٢     ٤٠٠         جه       طل
                                           مبـصادرة منـازهلم يف أعقـاب عمليـة                                     ٌ                    مطلـب مقـدم مـن أشـخاص صـدر أمـرٌ             ٣     ٣٠٠     أصل     من

                                          زالت اللجنة جتتمـع بانتظـام ملناقـشة             وما  .                                                  اجتثاث البعث، من أجل رد املمتلكات إىل أصحاهبا       
   .                                      مسائل حقوق اإلنسان اليت أثارها املتظاهرون

                                   مـع االحتجاجـات، عقـدت جلنـة                                                                    وبالتوازي مـع اجلهـود الـيت تبـذهلا احلكومـة للتعامـل              -    ١١
                                                                                              مـشتركة بــني أعـضاء االئــتالف، حتــت رئاسـة زعــيم التحــالف الـوطين إبــراهيم اجلعفــري، أول     

                                                                  وتتـألف اللجنـة مـن ممثلـي التحـالف الـوطين، والقائمـة                .        ينـاير  /               كانون الثاين    ١٦               اجتماع هلا يف    
                      القـوانني املـثرية                                                                                   العراقية، والتحالف الكردي، وأنيطت هبا مهمة تقدمي توصيات بـشأن مراجعـة           

                                ديسمرب إنـشاء جملـس حكمـاء،        /              كانون األول    ٣١                        وإضافة إىل ذلك، مت يف        .                للخالف وتطبيقها 
                                                                                                                يتألف أساسـا مـن علمـاء مـسلمني مـن الـسنة املـوالني للحكومـة، مـن أجـل تيـسري احلـوار بـني                           

   .                 املتظاهرين واحلكومة
ـــ    -    ١٢              هر كــــانون                                                                                        وقــــاطع وزراء القائمــــة العراقيــــة جلــــسات احلكومــــة منــــذ أواخــــر شـ

              ومــنح رئــيس   .                                                                          ديــسمرب، ومل حيــضروا ســوى جلــسات جملــس النــواب املتعلقــة بامليزانيــة    /    األول
                                                                                                     الوزراء إجازة خاصة لوزراء القائمة العراقية، وطلب من الوزراء اآلخرين أن يـضطلعوا بـإدارة               

          كــانون   ١٣   ويف   .        ينــاير /                 كــانون الثــاين  ٢٩                                                         دفــة هــذه الــوزارات علــى حنــو مؤقــت، اعتبــارا مــن 
                                 جبميــع األحــزاب الــسياسية إىل                                                             ينــاير، أهــاب مكتــب آيــة اهللا العظمــى علــي السيــستاين   /       الثــاين
ــاألحرى يف م       أن ــة وتنخــرط ب ــات الطائفي ّ                                                       تكــّف عــن اخلطاب ــشمل     ــضا                  فاوضــات ت ــب        أي         مطال

   .                                           زالت القائمة العراقية تقاطع اجتماعات احلكومة    وما  .      احملتجني
                                         جملـالس الـصحوة يف العـراق والنائـب                                    يناير، لقي العضو املؤسس      /               كانون الثاين    ١٥    ويف    -    ١٣

                           وأعلـن تنظـيم الدولـة        .                                                                       الربملاين عيفان العيساوي، مصرعه على إثر تفجري انتحاري يف الفلوجـة          
                               ينـاير، لقـي أربعـة أشـخاص      /               كانون الثـاين   ٢٥   ويف   .                                      اإلسالمية يف العراق مسؤوليته عن اهلجمة   

  .                               قـوات األمنيـة واملتظـاهرين                                                                  حتفهم وأصيب العديد جبروح يف الفلوجة خالل اشتباكات بني ال         
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                    ومل يعلن أي طـرف       .                                                         فرباير، أصيب حمافظ دياىل جبروح على إثر حماولة اغتياله         /       شباط   ٢٥    ويف  
   .                     مسؤوليته عن هذا اهلجوم

                                                                          يناير، وافقت جلنة برملانيـة علـى طلـب اسـتدعاء رئـيس الـوزراء                /               كانون الثاين    ١٩    ويف    -    ١٤
                                                    ينــاير، اعتمــد جملــس النــواب قانونــا بأغلبيــة   /                 كــانون الثــاين  ٢٦   ويف   .                           بــدعوى انتــهاك الدســتور

ــرئيس ورئــ       ١٧٠ ــة ال ــرات والي ــد فت ــدا لتحدي ــواب                                                              صــوتا مؤي ــيس جملــس الن ــوزراء ورئ                                       يس ال
                                                                                                وأفاد ائتالف دولة القـانون، الـذي صـوت ضـد القـانون، بأنـه سـيحيل القـانون إىل                      .      فترتني  يف

   .                                         احملكمة االحتادية العليا ألغراض التحقق من صحته
ــ  ١٥   ويف   -    ١٥ ــساءلة   /   باط     ش ــة امل ــت جلن ــر، أقال ــة                                  فرباي ــن رئاســة               والعدال ــود م                                 مــدحت احملم

                   بـني الـسلطتني              منازعـات                                                                                احملكمة االحتادية العليا بذريعة عالقاته البعثية، وهو مـا أدى إىل إثـارة              
  .                              ضاء هيئــات مــستقلة خمتلفــة       ني أعــ ي                                                              التنفيذيــة والتــشريعية بــشأن اختــصاص كــل منــهما يف تعــ  

                                                                        اض رئيس الوزراء عن رئيس جلنة املساءلة والعدالـة املعـني حـديثا،                         فرباير، استع  /    شباط   ١٧   ويف
                       فربايـر، أعـاد رئـيس     /        شـباط   ١٨   ويف   .                                                        حسن شنشل، بعضو آخر يف اللجنة، هـو باسـم البـدري         

                                               فرباير، أبطل جملس االستئناف التـابع للجنـة         /       شباط   ١٩    ويف    .        شنشل   يد س  ال                   جملس النواب تعيني    
   .   مود                          العدالة قرار إقالة السيد حم         املساءلة و

  
                            التطورات اإلقليمية والدولية  -    باء   

ــدم      -    ١٦ ــت إحـــراز تقـ ــل العـــراق والكويـ ــق                                                  واصـ ــات بينـــهما                   علـــى طريـ   .                                  تطبيـــع العالقـ
               مليــون دوالر    ٥٠٠                    راقــي علــى دفــع                                      نــوفمرب، وافــق جملــس الــوزراء الع  /               تــشرين الثــاين   ٢٠   ويف
                   إطـار التـسوية                                                                       دوالرات الواليات املتحدة لشركة اخلطوط اجلوية الكويتيـة كتعويـضات يف          من

                                                                        وعقب سحب الدعاوى القـضائية الـيت رفعتـها الكويـت ضـد شـركة                 .                          املتفق عليها بني البلدين   
ــة     ــة العراقيـ ــوط اجلويـ ــدأت اخلطـ ــة، بـ ــة العراقيـ ــوط اجلويـ ــا إىل الكويـــت                                                                          اخلطـ ــسيري عملياهتـ                                  تـ

  ق                             ّ         ويف تطور آخـر لقـي استحـسانا، صـدّ      .       عاما  ٢٢                          فرباير، وذلك ألول مرة منذ    /    شباط   ٢٧  يف
                                                                                          ن الكوييت على اتفاق بـشأن املالحـة يف ممـر خـور عبـد اهللا املـائي، مت التوصـل إليـه خـالل                الربملا

   .                                     االجتماع األخري للجنة املشتركة بني البلدين
                                                إىل الكويت حلـضور اجتماعـات مـع قـادة                              ديسمرب، قمت بزيارة   /              كانون األول   ٥    ويف    -    ١٧

                                       مناقشات بـشأن تطبيـع العالقـات               وأجرينا  .                                     أمري دولة الكويت ورئيس وزرائها       هم     في           البلد، مبن 
            مـسؤولني                          مـارس، حيـث التقـى      /       آذار  ٥          ويـت يف                           وزار ممثلي اخلـاص الك      .                    بني العراق والكويت  

               بـني العـراق                                                                                                  كويتيني وحبث القضايا العالقـة بـني البلـدين، مبـا يف ذلـك مـشروع صـيانة احلـدود                     
   .       والكويت
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                         جتماعـا مـع الـرئيس                                                    ديسمرب، سـافرت إىل بغـداد حيـث عقـدت ا           /              كانون األول   ٦    ويف    -    ١٨
                 وألقيـت أيـضا      .                                                                                      طالباين ورئيس الوزراء نوري املـالكي، ورئـيس جملـس النـواب أسـامة النجيفـي               

                                                                                                     كلمة أمام رؤساء الكتل يف جملس النـواب، وحبثـت مـع الـرئيس بـارزاين، رئـيس حكومـة إقلـيم                  
       أيــضا           والتقيــت   .                                                                                   كردســتان، الوضــع العــام يف الــبالد، مبــا يف ذلــك العالقــات بــني بغــداد وأربيــل

ــا املــستقلة لالنتخابــات، سربــست مــصطفى                               وارتكــزت املناقــشات الــيت    .                                                                   رئــيس املفوضــية العلي
                                                                                           أجريتها يف بغداد على الوضع السياسي الداخلي، وحالة اجلمود بني الكتـل الـسياسية الرئيـسية،      
                                                                                             واالنتخابات املقبلة على صعيد جمالس احملافظات، وقضايا حقوق اإلنـسان يف العـراق؛ والوضـع              

                                               ورحبت بالتقدم احملرز يف بنـاء مؤسـسات الدولـة،      .                                      سوريا؛ والعالقات بني العراق والكويت       يف  
                                               دون مزيـد مـن التـأخري بغيـة إجنـاز             ع  ام                                             ادة علـى االخنـراط يف حـوار سياسـي جـ                   القـ         ّ  وقمت حبثّ 

ــشريعات   ــضي ي         الــيت                                      اإلصــالحات الالزمــة وســن الت ــضا دعــم األمــم     .            ا الدســتور ه      قت                               وأكــدت أي
   .                                                          ق يف الوفاء بالتزاماهتا مبوجب الفصل السابع فيما يتعلق بالكويت                  املتحدة حلكومة العرا

                                                     العــراق مراقبيــه التقنــيني للمــشاركة يف أعمــال      عــني         ديــسمرب،  /              كــانون األول  ١٠   ويف   -    ١٩
ــشروع صــيانة احلــدود     ــة مل ــصيانة امليداني ــراق                                                 ال ــني الع ــن        ويــت   الك و                ب ــرار جملــس األم                                عمــال بق

                                                  ، وصـــل املراقبـــون التقنيـــون العراقيـــون إىل          ديـــسمرب /               كـــانون األول  ١٧   ويف    ).     ١٩٩٣ (    ٨٣٣
                                                                      يناير، أعلن نائب ممثلي اخلـاص للـشؤون الـسياسية رمسيـا بـدء               /               كانون الثاين    ١٤    ويف    .       الكويت

ــدين       ــن كــال البل ــثلني ع ــة حبــضور مم ــصيانة امليداني ــال ال ــ  .                                                                     أعم ّ  وتعّه ــاذ       ــا باخت ــان كالمه                              د اجلانب
          ويف وقـت     .       مـارس  /       آذار   ٣١        ائي يف                                                                   اخلطوات الالزمة لـضمان إجنـاز العمـل حبلـول األجـل النـه             

                                                    الـزمين، وشـرعت حكومـة العـراق يف إزالـة                   لإلطـار                                                كتابة هذا التقرير، كان العمل جاريا وفقا        
ــة، مــع اســتثناء ملحــوظ يتع    ــسكنية يف منطقــة                                                                  احلــواجز بــني األعمــدة احلدودي                                      لــق باملنــشآت ال

ــصر   أم ــرار جملــس األمــن      .      ق ــذ ق ــق بتنفي ــراق                  ، أعلنــت حكومــ  )    ١٩٩٤   ( ٩  ٨٩                                                وفيمــا يتعل            ة الع
                                                                              نـوفمرب أهنـا سـتقوم بتحـديث قائمـة املـستفيدين املـؤهلني للحـصول علـى              /                 تشرين الثـاين     ٢٩  يف

ّ                                                                       غري أن احلكومة مل ترّد بعد على اقتراح األمم املتحدة حتويل األمـوال املخصـصة هلـذا                   .      تعويض                  
   .                    الغرض يف أقرب وقت ممكن

                         املــالكي امللــك عبــد اهللا                                          ديــسمرب، التقــى رئــيس الــوزراء نــوري  /              كــانون األول  ٢٤   ويف   -    ٢٠
                                 بناء خط أنابيب نفـط عـرب              مشلت              ات الثنائية،                                   وأبرم البلدان العديد من االتفاق      .                الثاين يف األردن  

                                                                                              وسينقل خط األنابيـب مليـون برميـل يف اليـوم، وسـيليب مجيـع احتياجـات األردن مـن                      .      األردن
   .          النفط اخلام

                                         ية للحرب األهلية املـستمرة يف سـوريا                                                        وما زالت التداعيات السياسية واإلنسانية واألمن       -    ٢١
  .                                    الالجــئني الفــارين مــن الــرتاع                                                                   تــشكل مــصدر قلــق بــالغ للعــراق، الــذي يستــضيف آالف       
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                                                                                                فتئت حكومة العراق تشدد على ضرورة إجياد حـل لألزمـة بقيـادة سـورية، يـشمل إجـراء                       وما
   .                                                حوار للتوصل إىل حتول سياسي يضم مجيع العناصر السورية

                                                    ت القـوات املـسلحة التركيـة عمليـات عـسكرية               نفـذ                       املشمولة بـالتقرير،                  وخالل الفترة     -    ٢٢
                                                                                          مشلت القصف اجلوي والقصف املدفعي إلقليم كردستان يف العراق، مـستهدفة حـزب العمـال                

   .                                       ّ            الكردستاين ردا على اهلجمات اإلرهابية اليت شّنها عرب احلدود
    

                              العـراق والفريـق القطـري                                                         أنشطة بعثة األمم املتحدة لتقـدمي املـساعدة إىل            -      ثالثا   
             لألمم املتحدة

                 األنشطة السياسية  -    ألف   
ــاير  /                   كـــانون الثـــاين  ٢٢                                                                  قـــام ممثلـــي اخلـــاص، مـــارتن كـــوبلر، بزيـــارة كركـــوك يف     -    ٢٣          ينـ
                                                                                        فربايــر ملناقــشة األزمــة الــسياسية الراهنــة مــع مــسؤويل احملافظــة والطرائــق املمكنــة  /      شــباط   ٢٧  و

                                                   ورغم جهود التيسري املتواصـلة الـيت تبـذهلا البعثـة       .  ك                                   إلجراء انتخابات جمالس احملافظة يف كركو  
                                                   االنتخابــات يف كركــوك مــن أمهيــة، فقــد وصــلت                                              فــاق مجيــع األطــراف علــى مــا تتــسم بــه    وات

                                 إجــراء انتخابــات يف حمافظــة           آفــاق      تــزال                                                    املفاوضــات بــني الطــرفني إىل طريــق مــسدود، وال    
                                     ا علـى هـذه املـسألة فحجبتـها                                                           وأرخت األزمة الـسياسية احلاليـة أيـضا بظالهلـ           .             كركوك حمدودة 

   .                            عن جدول األعمال السياسي الوطين
     رئيس    بــ   ع ا                                       فمرب، زار ممثلــي اخلــاص الكويــت لالجتمــ    نــو /                 تــشرين الثــاين  ٢١     و  ٢٠   ويف   -    ٢٤

                                                                                                               الوزراء الـشيخ جـابر املبـارك الـصباح، ونائـب رئـيس الـوزراء ووزيـر اخلارجيـة الـشيخ صـباح                       
                                                   يف إطار التحضري للزيارة املقبلة الـيت سـيقوم هبـا                                                خالد الصباح، ووزير االتصاالت سامل األثينة،     

   .          األمني العام
                                                                                           وخــالل الفتــرة املــشمولة بــالتقرير، عقــد ممثلــي اخلــاص اجتماعــات منتظمــة مــع كبــار    -    ٢٥

ــسؤولني احلكــوميني، مــن بينــهم رئــيس الــوزراء نــوري املــالكي، ونائــب الــرئيس خــضري                                                                                                               امل
                                             نائــب رئــيس الــوزراء الــشهرستاين، ورئــيس  و  ،  ق        املطلــ       صــاحل                                  اخلزاعــي، ونائــب رئــيس الــوزراء

              وشـجع ممثلـي     .                                                                           جملس النواب النجيفي، من أجل حبث سبل نزع فتيـل األزمـة الـسياسية احلاليـة      
                      يف حـوار مباشـر                     ّ            االخنراط بـصورة بّنـاءة                                                         اخلاص مجيع القادة السياسيني والدينيني العراقيني على      

ــل ا  ــرتع فتي ــة               ل ــد   .       ألزم ــه تأكي ــرام                          وكــرر حملاوري ــة احت ــسان ومعاجلــة مطالــب                      أمهي                                    حقــوق اإلن
                       وحـث حكومـة العـراق      .                                                                        املتظاهرين بصورة جدية، وفقا ملقتضيات القـانون والدسـتور العراقـي         

ّ        ويف الوقـت نفـسه، حـّض      .                                                         على ممارسة أقصى درجات ضبط النفس يف التعامل مع املتظـاهرين                   
   .    انون                                                                   ممثلي املتظاهرين على احلفاظ على الطابع السلمي ألنشطتهم والتزام حدود الق
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ــانون الثـــاين  ١٢   ويف   -    ٢٦ ــارزاين   /                   كـ ــرئيس بـ ــاير، التقـــى يف أربيـــل الـ ــانون   ١٣   ويف   .                                                    ينـ            كـ
  .                                                                                                يناير، التقى يف النجف آية اهللا العظمى السيد علـي السيـستاين، واجتمـع أيـضا باحملـافظ                  /     الثاين
  هللا                                             القـادة الـدينيني، مبـن فـيهم آيـة ا                                           ، اجتمع ممثلي اخلاص يف بغداد ب           يناير /               كانون الثاين    ٢١    ويف  

                                          ينـاير، زار ممثلـو البعثـة حمافظـات          /                 كانون الثـاين     ٢٩      ، و   ٢٧      ، و     ٢٢    ويف    .                  السيد حسني الصدر  
  .                                                                                             األنبار وصالح الدين ونينوى، على التوايل، حيث التقوا ممثلني عن احملتجني واحلكومـة احملليـة              

  .     هرين                                                                   يناير، اجتمع ممثلي اخلاص يف املوصل مع السلطات احملليـة واملتظـا            /               كانون الثاين    ٢٩    ويف  
                                   زعمـاء القبائـل ورئـيس جملـس         ب                                       يناير، اجتمع ممثلـي اخلـاص أيـضا          /               كانون الثاين    ٣١      و     ٣٠    ويف  

                  أمهية مواصـلة            تأكيد              ممثلي اخلاص      وكرر  .                                ا عن قلقهم من الوضع الراهن                          الصحوة، الذين أعربو  
                                    ع األطـراف ضـبط الـنفس، والـدخول                                                             احلفاظ على الطـابع الـسلمي للمظـاهرات، وممارسـة مجيـ       

                           فربايــر، قــام بزيــارة إىل  /      شــباط   ١٩   ويف   .                             املتحــدة ملــد يــد املــساعدة                 اســتعداد األمــم          حــوار، و  يف
ــادة         ــارزاين وق ــيم كردســتان نوشــريفان ب ــة إقل ــوزراء يف حكوم ــيس ال ــى رئ ــث التق ــل، حي                                                                                                       أربي

                                                                     فرباير، زار ممثلو البعثة الفلوجة وتكريت، على التوايل، والتقـوا           /       شباط   ٢٦      و   ٢٠    ويف    .      آخرين
                                      اجتمــع ممثلــي اخلــاص بــشكل منفــصل           فربايــر،  /        شــباط  ٢٤   ويف   .          تظــاهرين                     الــسلطات احملليــة وامل

                  فربايـر، اجتمـع     /      شـباط    ٢٧   ويف  .                  رافع العيساوي                           ب النجيفي ووزير املالية                   رئيس جملس النوا     مع
   .                                          ممثلي اخلاص يف كركوك مع أصحاب املصلحة الرئيسيني

                  مبـا يف ذلـك                                                                         وواصل ممثلي اخلاص استخدام مساعيه احلميدة إلشراك مجيـع األطـراف،            -    ٢٧
                                   ين واجلعفــري، مــن أجــل املــساعدة                                                                    اللجنتــان اللتــان يرأســهما نائــب رئــيس الــوزراء الــشهرستا  

         ً   اسـتجابةً    ،             الـشهرستاين                                 قام نائـب رئـيس الـوزراء                 فرباير، و  /       شباط   ١٧    ويف    .                 نزع فتيل األزمة    يف
                           جهـة اتـصال داخـل                                              اق متابعة حالة حقوق اإلنسان، بتعـيني                                         لطلب البعثة أن تتوىل حكومة العر     

   .                                              عاجلة حاالت حقوق اإلنسان الفردية املقدمة إىل البعثة مب         تضطلع     مكتبه
                                                                                     وواصلت البعثة إسداء املشورة وتوفري املـساعدة التقنيـة جمللـس النـواب بـشأن مـشروع           -    ٢٨

                                                   الربملـانيني واحملـافظني اإلطـار الـسياسي جمللـس                     النـواب                                             قانون إنشاء جملـس االحتـاد، وحبثـت مـع         
                                                   ويوجـد مـشروع قـانون إنـشاء جملـس االحتـاد              .                            كوينه وسلطاته وإجراءاتـه            يف ذلك ت             االحتاد، مبا 

   .                                                                               قيد املداولة يف جملس النواب، وتتوىل البعثة تقدمي املشورة واملساعدة التقنية يف هذا الصدد
               وقـاد ممثلـي      .                                                                            فربايـر، احتفلـت البعثـة باألسـبوع العـاملي للوئـام بـني األديـان                /        ويف شباط   -    ٢٩

                                                                            شابا عراقيا لزيارة عدد من األمـاكن املقدسـة يف العـراق، وأجـرى                ٠ ٤                       اخلاص وفدا يتألف من     
   .                                           مناقشات حول تطلعات الشباب بشأن مستقبل البالد
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                         أنشطة املساعدة االنتخابية  -    باء   
                                                                                           حتت قيادة جملس املفوضـني اجلديـد للمفوضـية العليـا املـستقلة لالنتخابـات، تـسارعت                   -    ٣٠

  .     ٢٠١٣        أبريــل  /         نيــسان  ٢٠                           فظــات املقــرر إجراؤهــا يف                                       وتــرية التحــضري النتخابــات جمــالس احملا 
ــانوين وتنظيمــي،        ــة إلطــار ق ــصيغة النهائي   ُ                                                                                                    وأُحــرز تقــدم كــبري يف هــذا املــضمار، مشــل وضــع ال

   .                                                                       واالنتهاء من حتديث سجل الناخبني، وتسجيل الكيانات واملرشحني، والعالقات اخلارجية
                       اعتمــــاد صــــيغة                                              ديــــسمرب، صــــوت جملــــس النــــواب لــــصاحل /                كــــانون األول  ١٣   ويف   -    ٣١

                                                                 لتخصيص املقاعـد يف جمـالس احملافظـات، عقـب مفاوضـات بـني الكتـل                الناظمة         الكا   -      سانت
                                                                                                          الــسياسية ومــشاورات بــني اللجنــة القانونيــة التابعــة جمللــس النــواب، واملفوضــية العليــا املــستقلة   

     نــة          إىل اللج          الــصيغة                 مــشروع تعــديل ا                     قــدمت البعثــة خالهلــ                                    نتخابــات، وبعثــة األمــم املتحــدة،   لال
          حيـث                                                                                             وحتـل هـذه الـصيغة حمـل أحـد األحكـام الـيت يـنص عليهـا القـانون االنتخـايب،                       .          القانونية

   .                                                   كانت احملكمة االحتادية العليا قضت بأنه يتناىف مع الدستور
                                                            احتمال أن تـؤدي الـصيغة اجلديـدة إىل انتخـاب عـدد                                                  ونظرا إىل أن انشغال البعثة إزاء         -    ٣٢

ــالس احملافظــات     ــساء يف جم ــن الن ــل م ــدمت إىل املفوضــية                                            أق ــانون األول   ٢٣  يف                        ، ق ــسمرب  /            ك         دي
      يقــل    ال                                                                                                اقتراحــا يتــضمن عــددا مــن التــدابري احملتملــة، مبــا يف ذلــك نــص قــانوين يــضمن مــنح مــا 

                                                                                           يف املائة من مقاعد جمالس احملافظات للنساء، ونص قانوين يكفل وجـود امـرأة واحـدة                   ٢٥   عن
   .                                    مقابل كل فائزين اثنني يف قائمة أي كيان

                                                                          يناير، أنشئت فرقة العمل املتكاملة التابعة لألمـم املتحـدة املعنيـة             /               كانون الثاين    ١٧    ويف  -    ٣٣
                                                     وتــضم فرقــة العمــل بعثــة األمــم املتحــدة لتقــدمي   .                                              مبراعــاة املــساواة بــني اجلنــسني يف االنتخابــات

   يق                                                                                              املساعدة إىل العراق وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي وهيئة األمم املتحدة للمرأة، وتتـوىل تنـس           
                                         مـشاركة املـرأة كناخبـة ومرشـحة                                                                              اجلهود الراميـة إىل تعمـيم مراعـاة املنظـور اجلنـساين وكفالـة             

                                                                                          وتعمل فرقة العمل مع الفريق املعين باملسائل اجلنـسانية التـابع للمفوضـية العليـا                 .          االنتخابات  يف
     جـل                                                                                              املستقلة لالنتخابات، الذي ترأسه املرأة الوحيدة اليت تشغل منصب مفوضـة، وذلـك مـن أ               

                                              أنـشطة الـدعوة داخـل جملـس املفوضـني                                                                         يز الـوعي باملـسائل اجلنـسانية، بوسـائل منـها تنفيـذ               تعز
  .                                                                                              وإدارة املفوضية، وإنتاج مواد التوعية، واستعراض اإلجراءات والسياسات املتبعة يف املفوضـية           

                                                                                              وأدت هذه املبادرات إىل قيام املفوضية بإدراج بيانات مصنفة حسب نـوع اجلـنس يف اإلبـالغ                 
                                                                           وستــصبح املفوضــية قــادرة للمــرة األوىل علــى اإلعــالن عــن نــسبة إقبــال    .                    ن عمليــة االقتــراع   عــ

   .                                    الناخبني والناخبات على صناديق االقتراع
        ديـسمرب   /                كـانون األول    ٩                                                               وخالل فترة حتديث بيانات تسجيل النـاخبني يف الفتـرة مـن               -    ٣٤
           مركـزا      ٨٩٣           سجيلهم يف                                                        يناير، قام قرابة مليون شخص بفحـص بيانـات تـ           /               كانون الثاين   ٨    إىل  
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                            يف كركــوك وحمافظــات إقلــيم          داخليــا    ين       مــشرد            مركــزا لل  ٢٨                                 لتــسجيل النــاخبني، مبــا يف ذلــك 
                                                     اسـتمارة تـسجيل إلجـراء إضـافات أو تغـيريات             ٣٠٠     ٠٠٠                          صدر مـا يربـو علـى         ُ أُ و  .        كردستان

                            وتعكف املفوضـية، مبـشورة      .                            ولقد مت حتديث سجل الناخبني      .                                  يف بيانات قوائم الناخبني األولية    
        أفـراد     دى                                                                               من البعثة، على توزيع الناخبني على أماكن االقتراع وحتـديث سـجالت التـصويت لـ       

   .                                      لوضع قوائم الناخبني يف صيغتها النهائية   خيا و   ت             اجليش والشرطة،
      نحـو    ال                                                                                ومتت عمليتا تسجيل الكيانات واالئتالفات الـسياسية وتـسمية املرشـحني علـى                -    ٣٥

                     كيانـا سياسـيا        ٢٦٥                         وأعلنـت املفوضـية أن        .      يناير /    لثاين           كانون ا    ١٠                           املقرر، وأجريت القرعة يف     
  ُ                                       وقُـــدمت أوراق الترشــيح ملـــا جمموعـــه    .         أبريـــل /                                            ائتالفــا ستـــشارك يف انتخابـــات نيــسان    ٥٠  و 

ــهم   ٨    ٣٠٢ ــحني، منــ ــن املرشــ ــة  ٢٦   ( ٢     ٢٠٥                               مــ ــساء   )              يف املائــ ــن النــ ــانون   ١٣   ويف   .                   مــ             كــ
       وبعـد    .                             اءلة والعدالـة بتـدقيقها                                                             يناير، قدمت املفوضية قوائم املرشحني لكي تقوم جلنة املس         /     الثاين

         وبقــــي   .                    تيجــــة للطعــــون             مرشــــحا ن   ٣١٥                                            مرشــــحا يف البدايــــة، متــــت إعــــادة    ٤٤٦            اســــتبعاد 
                                      وينتمي معظـم املرشـحني املـستبعدين         .                                                  مرشحا مستبعدين، رهنا بقانون املساءلة والعدالة         ١٣٥

  ني                                      وجيــري حاليــا جتهيــز طلبــات املرشــح  .                                                     إىل حمافظــات بغــداد وصــالح الــدين ونينــوى وديــاىل 
ــديلني ــباط  ١٨   ويف   .            البــ ــية أ  /          شــ ــت املفوضــ ــر، أعلنــ ــيقدم                                      فربايــ ــة ســ ــة احلملــ ــد بدايــ                                            ن موعــ

      ميكـن                      ينـاير بأنـه ال     /                                          ودفعـت البعثـة منـذ كـانون الثـاين           .       مـارس  /       آذار  ١          مارس إىل    /    آذار   ٢٥   من
ّ                                                                          للمفوضية أن تقّصر من مدة احلملة االنتخابية، ألن القانون ينص علـى وجـوب بـدء احلمـالت                         

   .                          فقة املفوضية رمسيا على املرشح                 االنتخابية حال موا
                                                 ديــسمرب، أخطــر مكتــب رئــيس وزراء العــراق      /              كــانون األول ٣                    ويف رســالة مؤرخــة    -    ٣٦

                                                                                           املفوضية مبوافقته على حتويل مركز موظفي املفوضية من موظفني متعاقدين إىل موظفني دائمـني              
ــر، أعلــن كــبري مــوظفي شــؤون اال   /        شــباط  ١٠   ويف    ).                          مركــز املــوظفني املــدنيني  ( ــات                                          فرباي           نتخاب

                 فتئـت البعثـة          ومـا   .                                                      موظف صاروا يف عـداد مـوظفي اخلدمـة املدنيـة            ٤     ٠٠٠                    باملفوضية أن زهاء    
                                                                        ، حيث إن منح مركـز املوظـف املـدين سيـسهم يف إضـفاء الطـابع                     ٢٠٠٦                       تنادي بذلك منذ عام     

   .         االنتخابات                                                             املهين على القوى العاملة ويف االحتفاظ باملوظفني من ذوي اخلربة يف جمال
                                                                                         واصل فريق األمم املتحدة املتكامل للمـساعدة االنتخابيـة تقـدمي املـشورة واملـساعدة                 وي  -    ٣٧

                                                                                                    للمفوضية يف جمـال األنـشطة التنفيذيـة والعالقـات اخلارجيـة، مبـا يف ذلـك مـن خـالل مـشاركة                  
                       متـت إعـادة تأهيـل       و  .                                لعليـا املـستقلة لالنتخابـات                                                  البعثة يف اجتماعات جملس مفوضي املفوضـية ا       

  .                            ٍ                                                       يانات التابع للمفوضـية، بـدعمٍ مـن مكتـب األمـم املتحـدة خلـدمات املـشاريع                             مركز إدخال الب  
                                                                                                     ويتوىل خرباء األمم املتحـدة االستـشاريون تقـدمي املـشورة بانتظـام ملطـوري الربجميـات العـاملني                  

ــائج     ــة النت ــات جدول ــدى املفوضــية يف جمــال برجمي ــدد      ُ وُو  .                                                       ل ــى ع ــة عل                                           ضــعت اللمــسات النهائي
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ــن ــاالقتر       م ــات اخلاصــة ب ــشكاوى                               اآللي ــصويت اخلــاص، وإدارة ال ــرز األصــوات، والت   .                                                             اع، وف
  .                                                                                                  ويشارك مستشارو األمم املتحدة العـسكريون يف اجتماعـات اللجنـة العليـا ألمـن االنتخابـات                

                                                                                              وإضافة إىل تقدمي املشورة يف جمـال التخطـيط حلمـالت التوعيـة العامـة وتـصميمها، يقـوم فريـق           
                                                           دة اإلمنائي، بتـوفري الـدعم إلنتـاج املـواد اإلعالميـة                                                      األمم املتحدة، من خالل برنامج األمم املتح      

   .                                            الكفيلة بتعزيز صورة املفوضية يف سياق االنتخابات
                         ٍ       لدبلوماســي يف العــراق، بتيــسريٍ                                                         ويف أثنــاء االجتماعــات املعقــودة مــع أعــضاء الــسلك ا   -    ٣٨
           ء الثقـة                        اليت تتمثل يف بنا     ،     فوضية                                                    ممثلي اخلاص، شدد أعضاء جملس املفوضني على أهداف امل           من

                                                             رســلت خطابــات الــدعوة ملراقبــة االنتخابــات إىل املنظمــات    ُ أُ و  .                                وتعزيــز مــصداقية االنتخابــات 
ــراق، مــن     ــات الدبلوماســية يف الع ــة والبعث ــة واإلقليمي ــة                                                                    الدولي ــشؤون اخلارجي   .                                خــالل وزارة ال

                  من املـراقبني    ٦     ٠٥٣                                ولقد اعتمدت املفوضية حىت اآلن        .                       إيفاد مراقبني حمليني              املقرر أيضا     ومن
   .                           من وكالء الكيانات السياسية ٨     ٣٠٥        احملليني و 

                                      لتقيـيم االحتياجـات يف العـراق                                                    نـوفمرب، مت نـشر بعثـة األمـم املتحـدة           /                  ويف تشرين الثـاين     -    ٣٩
                                                                                                    أجل الوقوف علـى االحتياجـات والثغـرات املـستمرة يف جمـال املـساعدة االنتخابيـة، يف أفـق                       من

                              وشــدد تقريــر البعثــة علــى   .       قــبلني             العــامني امل                                                    االنتخابــات العديــدة املرتقــب إجراؤهــا علــى مــدى
                                                                                                املساعدة االنتخابية ستظل أولوية بالنسبة إىل البعثة وفريق األمم املتحدة املتكامل للمـساعدة                أن

                                                                   ، مع التركيـز علـى تـوفري املـساعدة يف جمـاالت تكنولوجيـا                   ٢٠١٤-    ٢٠١٣                      االنتخابية يف الفترة    
ــاخبني، وا   ــصاالت، وســجالت الن ــاة املنظــور                                                  املعلومــات واالت ــة، وتعمــيم مراع ــشورة القانوني                                                    مل

                                         وبالتوازي مع اجلهود املبذولـة ملعاجلـة         .                                                  اجلنساين، والعالقات اخلارجية، والتخطيط االستراتيجي    
                                   مـم املتحــدة االنتخابيــة ومــداها                                                                          الثغـرات التقنيــة املتبقيــة لــدى املفوضـية، فــإن طبيعــة مــساعدة األ  

   .                               طلب جديد وإجراء تقييم لالحتياجات              سترهتن بتقدمي     ٢٠١٤        بعد عام           مرحلة ما  يف
  

                                      األنشطة والتطورات املتعلقة حبقوق اإلنسان  -    جيم   
                                                                                          واصلت البعثة مراقبة الوضع يف السجون وأماكن االحتجـاز الـيت تقـع حتـت مـسؤولية                   -    ٤٠

ــيم كردســتان       ــك إقل ــا يف ذل ــالعراق، مب ــاطق ب ــف املن ــدل يف خمتل ــشهد الظــروف    .                                                                                وزارة الع                   وت
                                                                                    الحتجاز اخلاضـعة لـسلطة الـوزارة حتـسنا مـستمرا، يـشمل الظـروف املاديـة                                     السائدة يف مرافق ا   

ــة والنفــسي    ــل، وكــذلك اخلــدمات الطبي ــرامج إعــادة التأهي ــوزارة بــصدد تنفيــذ طائفــة    .  ة                                                                  وب                                    وال
ــة حلقــوق            مــن ــايري الدولي ــع املع ــق االحتجــاز م ــسجون ومراف ــة ظــروف ال                                                                                            اإلصــالحات ملواءم

                                                             ومن املتوقع أيـضا معاجلـة املـسألة املتبقيـة املتعلقـة              .     يدها                                       اإلنسان، مبا يف ذلك ترميم املباين وتشي      
   .                     باالكتظاظ يف بعض السجون
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  .                                                                            منح البعثة فرصة الدخول إىل مراكز االحتجاز اخلاضـعة لـسلطة وزارة الداخليـة         ُ  ومل تُ   -    ٤١
                                                                                                        ولقد زعم العديد من احملتجزين والسجناء الذين قابلتهم البعثة يف مرافـق وزارة العـدل، وأفـراد                 

                                                                                               األشخاص احملتجزين يف مراكز االحتجاز التابعة لـوزارة الداخليـة، أهنـم تعرضـوا لالعتـداء                     أسر  
                                                                                       وسوء املعاملة، بل وللتعذيب يف بعض األحيان، على يد الـسلطات أثنـاء احتجـازهم يف مرافـق      

   .              وزارة الداخلية
ــسبة إىل اجلــرائم اخلطــري         -    ٤٢ ــدام بالن ــة اإلع ــق عقوب ــي يطب ــدل العراق ــا زال نظــام الع    ة،                                                                                               وم
                               ديــسمرب، صـدق جملـس الرئاســة    /              كـانون األول   ١٦   ويف   .                                    سـيما اجلـرائم املتعلقــة باإلرهـاب      وال

ــى  ــدام   ٢٨      عل ــا باإلع ــوا        .                    حكم ــهم أدين ــى حمكوميت ــصديق عل ــذين مت الت ــع األشــخاص ال                                                                    ومجي
        وبـرغم    .                                                                               مبوجب قانون مكافحة اإلرهاب، لضلوعهم يف هجمات ضد املـدنيني وقـوات األمـن             

                                                                                     نظـام إقامـة العـدل، فـإن نـداءايت املتكـررة الداعيـة إىل وقـف تطبيـق                                                نقاط الضعف الـيت تعتـري       
   .                                                                              عقوبة اإلعدام وفقا لقرارات اجلمعية العامة ذات الصلة باملوضوع مل جتد بعد آذانا صاغية

ــانون جملــس       /              كــانون األول  ١٥   ويف   -    ٤٣ ــى ق ــي عل ــواب العراق ــسمرب، صــدق جملــس الن                                                                  دي
  )                  حمكمــة االســتئناف (              كمــة الــنقض           رئــيس حم                                 ويــنص القــانون علــى أن يكــون   .                 القــضاء األعلــى

        احملكمـة   (                                                                                     الوقت نفسه رئيسا جمللس القضاء األعلى، بدال من رئيس احملكمـة االحتاديـة العليـا                 يف
                                                                                    وقاطع الدورة ممثلون عن ائتالف دولة القانون، مشريين إىل أهنم يعتزمـون الطعـن                 ).          الدستورية

   .                         تمال النصاب الربملاين املطلوب                                         يف القانون اجلديد ألن املوافقة عليه متت دون اك
ــصلة         -    ٤٤ ــرأة، مبــا فيهــا اجلــرائم املت                                                                                                واســتمر اإلبــالغ عــن وقــوع حــوادث العنــف ضــد امل

       سـيما                                                                                      وتلقت البعثة تقارير عن عمليات قتل، وانتحار، وإضرام النار يف النـساء، وال              .       بالشرف
             مـات وصــوغ                                                                                  يف إقلـيم كردسـتان، حيـث بـذلت حكومـة اإلقلــيم جهـودا مـن أجـل مجـع املعلو         

                                                ووفقـا لإلحـصاءات الـصادرة عـن املديريـة            .                                                     سياسات هتـدف إىل معاجلـة هـذه املـسألة اخلطـرية           
               حالـة قتـل     ٢٠                                                                                       العامة إلقليم كردستان املعنية مبتابعة حاالت العنـف ضـد املـرأة، سـجل اإلقلـيم                

                                 حالــة إضــرام نــار وحماولــة    ٣٣            ديــسمرب، و /                     نــوفمرب وكــانون األول /                            وانتحــار يف تــشرين الثــاين 
   .                                                 شكوى تتعلق بالتحرش اللفظي وغريه من أشكال املضايقة   ٦٣٤      ق، و  حر
َ                                        وَتَواَصل توثيق االنتهاكات اجلسيمة ضد األطفال       -    ٤٥     ّ                                    وتلقّت فرقة العمل القطريـة املعنيـة         .  َ  َ 

ــة يف رئاســتها،     ــشترك البعث ــة تتعلــق بــضحايا مــن األطفــال       ٥٠                                                          بالرصــد واإلبــالغ، الــيت ت                                         حال
               ّ                                     ديسمرب، سقطوا جّراء موجات من اهلجمـات املنـسقة،          /   ألول                نوفمرب وكانون ا   /            تشرين الثاين   يف

  .                                                 وحلقت األضرار أيضا مبرافـق التعلـيم والـصحة          . ُ                                         ُشن معظمها باستخدام عبوات ناسفة مرجتلة     
      قيــد   )         فتــاة  ١٣            مبــن فــيهم  (                مــن األطفــال    ٣٠٢                       ديــسمرب، كــان هنــاك   /                      ويف هنايــة كــانون األول
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                             زال يـتعني إنـشاء آليـة              ومـا    ).     ٢٠٠٥ (                              من قانون مكافحة اإلرهاب       ٤                      االحتجاز مبوجب املادة    
   .                                                                           رمسية للتعاون يف جمال محاية الطفل وتبادل املعلومات بني فرقة العمل القطرية واحلكومة

          كــانون   ١٤   ويف   .                                                          ض قيــود علــى احلــق يف حريــة التعــبري والتجمــع الــسلمي             واســتمر فــر  -    ٤٦
                                                                                            ديسمرب، مت إغالق حمطـة تلفزيـون البغداديـة بـأمر مـن قيـادة عمليـات بغـداد، دون ذكـر             /    األول

                                                             ديسمرب، أمـرت قيـادة عمليـات بغـداد بـإغالق وسـيلة              /              كانون األول    ١٦    ويف    .             أي سبب حمدد  
  .                   رســوم التــرخيص    هــا     دفع               مــزاعم عــدم          يت طعنــت يف                                              إعــالم أخــرى، هــي حمطــة إذاعــة احملبــة، الــ

                                                                                                          ويعترب األمران باإلغالق انتهاكا واضـحا للقـانون العراقـي، الـذي يـنص علـى أن هيئـة اإلعـالم                     
   .                                                          واالتصاالت هي وحدها اليت هلا سلطة إصدار األمر بإغالق وسائل اإلعالم

              ل واالختطــاف                                                                       وتواصــل اســتهداف األقليــات يف أعمــال العنــف، مبــا يف ذلــك االغتيــا    -    ٤٧
                                                               ديسمرب، زعم قادة التركمـان يف كركـوك أنـه خـالل عـام               /              كانون األول    ٢٤    ويف    .        فدية      مقابل
         شخــصا   ٦١                 شخــصا، ولقــي   ١٢                                    شخــصا مــن التركمــان، واختطــاف   ٤٦             ، مت اغتيــال     ٢٠١٢

                                          ويف إطـار احملـاوالت الـيت تقـوم هبـا             .              شخصا جبروح     ٣٢٩                              مصرعه خالل التفجريات، وأصيب     
                                                                                   سألة، نظمت عددا مـن الـدورات التدريبيـة بـشأن محايـة حقـوق األقليـات                                       البعثة ملعاجلة هذه امل   

           كـانون     ٣١                                                                                      حضرها ممثلو اجملتمع املدين ومسؤولون حكوميـون، وانعقـد آخرهـا يف الفتـرة مـن                 
   .     فرباير /      شباط ١         يناير إىل  /     الثاين
                                                                                             ويف بغــداد، نظمــت البعثــة، بالتعــاون مــع جلنــة حقــوق اإلنــسان يف جملــس النــواب            -    ٤٨

                 ديـسمرب لتقـدمي     /                كـانون األول     ٢٣      و     ٢٢                                             ف العراقي ملنظمات اإلعاقة، مؤمترا يف يومي               والتحال
                                                                                       توصيات إىل حكومة العراق بشأن تنفيذ اتفاقية حقوق األشـخاص ذوي اإلعاقـة، الـيت صـادق         

                        إنــشاء جملــس مــستقل              الــدعوة إىل                 ومشلــت التوصــيات  .     ٢٠١٢        فربايــر  /                         عليهــا العــراق يف شــباط
                                                                      ة حقـوق األشـخاص ذوي اإلعاقـة، وتعـيني جهـات اتـصال داخـل                                              لإلشراف على تنفيـذ اتفاقيـ     

                                                                                        اإلدارات احلكوميــة مــن أجــل مراجعــة الــسياسات واإلجــراءات لــضمان حــصول األشــخاص    
                                      إلذكـاء الـوعي حبقـوق األشـخاص                  عامـة                                                ذوي اإلعاقة على اخلدمات، وتنظيم محالت إعالمية      

   .                                   ذوي اإلعاقة ومسامهتهم يف اجملتمع العراقي
                                                                                ساعدة يف تدريب مفوضي املفوضية العليـا املـستقلة حلقـوق اإلنـسان، نظمـت                        وبغية امل   -    ٤٩

                                                                                                   البعثـة، بـشراكة مــع برنـامج األمــم املتحـدة اإلمنـائي، حلقــة عمـل للمفوضــني يف شـرم الــشيخ،        
                                        وزودت حلقة العمل املـشاركني بـأدوات         .      ديسمرب /              كانون األول   ٧       إىل    ٤                     مصر، يف الفترة من     

                                                                         جمال احلماية، مبا يف ذلـك مراقبـة االحتجـاز، وإجـراء تقييمـات                                              عملية لتنفيذ والية املفوضية يف    
                                                                                       وحتقيقات يف جمال حقوق اإلنسان، والتحقيق يف الشكاوى الفردية، وكـذلك دور مؤسـسات              
  .                                                                                                حقــوق اإلنــسان الوطنيــة يف محايــة املــدافعني عــن حقــوق اإلنــسان وإجــراء التحقيقــات العامــة



S/2013/154
 

14 13-25350 
 

        وشــرعت   .                                        ؤقتــا، يقــع يف مــبىن الربملــان الــسابق                                                  ومــنح جملــس النــواب للمفوضــية مقــرا مكتبيــا م
                              عنـدما تبـدأ املفوضـية                                                              ة استقدام املوظفني نظرا ألمهية اكتمال مـالك املـوظفني                         املفوضية يف عملي  

   .                ا يف األشهر املقبلة هت          كامل عمليا
  

               ؛ معسكر احلرية )                معسكر أشرف سابقا (                 خميم العراق اجلديد     
ــة، مــا أســفر                 صــاروخية علــى          قذيفــة   ٢٧   ت     طلقــ ُ أُ         فربايــر،  /        شــباط ٩  يف   -    ٥٠                                 معــسكر احلري
                        وأعلــن جــيش املختــار،   .                شخــصا جبــروح  ٤٠                                            مــصرع ســبعة أشــخاص وإصــابة أكثــر مــن       عــن

                                     ولقـد أعربـت عـن إدانـيت هلـذا           .                                                             اجلناح العسكري حلزب اهللا يف العراق، مسؤوليته عـن اهلجـوم          
            ها لـضمان             قـصارا                                ُ     ّ                                              اهلجوم، كما أدانه ممثلي اخلاص، وقُمـت حبـثّ احلكومـة العراقيـة علـى بـذل                

                                                              وطلــب ممثلــي اخلــاص إىل الــسلطات العراقيــة كفالــة تقــدمي     .           وأمنــهم                       ســالمة ســكان املعــسكر 
                       ومت نــشر فريــق األمــم   .                                                                              الرعايــة الطبيــة للجرحــى وإجــراء حتقيــق يف النازلــة علــى وجــه الــسرعة 

                       ويف إطـار االسـتجابة       .                                                بغـرض تقيـيم الوضـع وتقـدمي املـساعدة                عـسكر                           املتحدة على الفور إىل امل    
َ  ْ     ة للحكومــة، أَْوفَــَدْت        الــسريع َ  ْ                             ، وقــدمت املــساعدة يف نقــل                                          أفرقــة لتــأمني املنطقــة حــول املعــسكر            َ

   رت      ّ ، وطّهــ                                          جــرت عمليــات تفتــيش يف منطقــة املعــسكر                                       اجلرحــى باســتخدام مركبــات طبيــة، وأ
   .   ّ                                  وشكّل رئيس الوزراء جلنة للتحقيق يف احلادث  .                             املنطقة من الذخائر غري املتفجرة

                                    ويـصر سـكان املخـيم وزعمـاؤهم          .                            يـد يـأوي مائـة شـخص                                     وما زال خمـيم العـراق اجلد        -    ٥١
ّ                                                              علــى أن نقلــهم لــن يــتم حــىت تــسّوى مــسألة املمتلكــات املنقولــة وغــري املنقولــة                  ولــئن أبــدت   .                          

  ت                                                                                                             حكومــــة العــــراق مرونــــة إزاء بيــــع املمتلكــــات املنقولــــة، فإهنــــا تــــرفض تقــــدمي تعويــــضا 
                                       بعثـة زيـارة املمـثلني القـانونيني                 ّ           ينـاير، سـّهلت ال     /                    ويف كـانون الثـاين      .                        املمتلكات غري املنقولـة      عن

           ن املــسألة     لكــ                  بعــض األشــواط،       ُ       ولقــد قُطعــت  .                                                 للــسكان إىل العــراق لتــسوية مــسألة املمتلكــات
                                             زالــت فيــه مــسألة تعــيني ممــثلني قــانونيني                         ويف الوقــت الــذي مــا  .                             جتــد طريقهــا إىل احلــل بعــد  مل
                 رار علـى وجـوب                                                                                 العراق بشأن قضية املمتلكات معلقـة، فـإن حكومـة العـراق تواصـل اإلصـ               يف

   .                                                       انتقال املائة شخص الذين بقوا يف املخيم فورا إىل معسكر احلرية
                                                                                       ويف موقــع العبــور املؤقــت ملعــسكر احلريــة، أكملــت مفوضــية األمــم املتحــدة لــشؤون     -    ٥٢

              فـردا حـىت    ٢     ٠٢٤                                            فردا، وأجرت مقابالت متعمقة مع مـا جمموعـه    ٣     ١١٢               الالجئني تسجيل   
                                                    فردا بوصفهم حيتـاجون إىل احلمايـة الدوليـة،           ١     ٥٤٦       جمموعه                ومت حتديد ما      .      فرباير /       شباط   ٢٧

                             ويف الوقـت نفـسه، تـسعى         .                                                                     بينما جيري جتهيز حاالت األفراد اآلخـرين الـذين جـرت مقابلتـهم            
                                                                                                       املفوضية إىل إجياد حلول دائمة لألفراد الذين مت حتديـد احتيـاجهم للحمايـة الدوليـة مـن خـالل                   

                                                وحـىت اآلن، قبلـت سـبعة بلـدان اسـتفادة             .               ة واإلنـسانية                                             إعادة التوطني أو عرب القنـوات القنـصلي       
        ووصـلت    .             شخصا آخـر   ٢٦                           وقبلت مخسة بلدان إعادة توطني   .                        شخصا من حلول قنصلية    ٢٥
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ــ                 املناقــشات مــع   ــضعة مئــات مــن األشــخاص ألســباب       ان د    بل ــول ب ــة متقدمــة لقب                                                                           أخــرى مرحل
                   ء علــى الــضرورة              فربايــر الــضو /        شــباط ٩                                             وتــسلط األحــداث املأســاوية الــيت وقعــت يف   .          إنــسانية

                                   العبــور املؤقــت ملعــسكر احلريــة       موقــع  يف      سكان     الــ                                             امللحــة إلجيــاد حلــول خــارج العــراق جلميــع 
   .            أقرب وقت ممكن  يف
                                                                                            وإضافة إىل ذلك، أبلغ عدد من سكان معسكر احلريـة بعثـة األمـم املتحـدة واملفوضـية                    -    ٥٣

       ومنـذ    .                     م العـراق اجلديـد                                                                               بأهنم ال يرغبون يف االنتقال خارج العراق، بل يـودون العـودة إىل خمـي              
                                             شخـصا، مـن بينـهم سـتة أشـخاص رفـضوا         ١٩                             ديسمرب، كان هناك مـا جمموعـه    /           كانون األول 

    ً                                                                                             حلــوالً مت توفريهــا يف فنلنــدا والــسويد والنــرويج، ذكــروا أن أســباب عــدم رغبتــهم يف الرحيــل  
                ، أو الرغبـة                                                                                               تشمل االعتقاد بأن هلم احلق يف البقاء يف العراق أو العودة إىل خمـيم العـراق اجلديـد                 

                                                                                            يف أن يكونوا آخر سكان يغادرون العـراق، أو طلـب أن حيـل حملـهم يف عمليـة إعـادة التـوطني          
   .    ٌ                    سكانٌ آخرون مرضى أو مسنون

  
                           التنمية واملساعدة اإلنسانية  -    دال   

ــرتاع املــستعر يف اجل     -    ٥٤ ــسانية لل ــداعيات اإلن ــؤثر                                                              مــا زالــت الت ــسورية ت ــة ال ــة العربي                                       مهوري
ــى خلف   يف ــراق، علـــ ــدفق الالجـــــ                             العـــ ــرية تـــ ــسارع وتـــ ــة تـــ ــراق                                                    يـــ ــسوريني إىل العـــ   .                                ئني الـــ
                                                   الجئــا ســوريا أو هــم ينتظــرون تــسجيلهم لــدى   ٩٦     ٢٧٠                   فربايــر، مت تــسجيل  /      شــباط   ٢٠   ويف

                    الجئا يف إقلـيم       ٨٧     ٤١٦                                                                 حكومة العراق ومفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني، من بينهم          
                                  ملتحـدة القطــري للعمــل اإلنــساين     ّ                                               وكثّــف منــسق الـشؤون اإلنــسانية وفريــق األمــم ا   .          كردسـتان 

                                                                                               العراق جهود حـشد الـدعم لـدى حكومـة العـراق مـن أجـل تيـسري دخـول األسـر الـسورية                  يف
                                          يــزال مغلقــا، مــع اســتثناءات يف حــاالت                                                           النازحــة عــن طريــق معــرب القــائم احلــدودي، الــذي ال 

ــة ومل مشــل األســرة    ــوارئ الطبي ــدى      .                                      الط ــسانية ل ــسائل اجلن ــة بامل ــة                                                        وجتــري الوحــدة املعني            البعث
                                              ســيما فيمــا يتعلــق بالتقــارير عــن حــاالت                                                    اتــصاالت مــع املفوضــية بــشأن وضــع الالجــئني، وال

   .                        العنف اجلنسي املتصل بالرتاع
ــو    -    ٥٥ ــذين دخلـ ــراقيني الـ ــدد اإلمجـــايل للعـ ــوريا حـــىت                                                           وبلـــغ العـ ــادمني مـــن سـ ــراق قـ                                             ا العـ
         ة الجـئني                                                               شخصا، مبـن فـيهم العائـدون املـسجلون يف سـوريا بـصف             ٧٣     ٦٦٤       فرباير   /    شباط   ٢١

ــا ألســباب خاصــة                                   ويف الفتــرة مــا بــني تــشرين    .                                                                     عــراقيني واألفــراد الــذين يعــربون احلــدود يومي
ــانون األول  /    األول ــوبر وكــ ــا   /                           أكتــ ــاد مــ ــسمرب، عــ ــه                              ديــ ــا   ٢٧     ١٢٠          جمموعــ ــشردا داخليــ                          مــ

ــا إىل    ١٩     ٢٢٠   و ــا عراقيـ ــلية                         الجئـ ــهم األصـ ــغ    .                      مواطنـ ــذلك بلـ ــام                   وبـ ــددهم يف عـ       ٢٠١٢                   عـ
                           ومــا زالــت وزارة اهلجــرة   .                  الجئــا عراقيــا  ٨٢     ٢٦٠     و                مــشرد داخلــي   ٢١٨    ٨٠٠        جمموعــه      مــا

ــار عراقــي جلميــع األســر       .                                املعيــشية اجلديــدة العائــدة                                                                          واملهجــرين تــدفع مبلــغ أربعــة ماليــني دين
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                                                                                           العمل يف بناء وحدات سكنية جديـدة منخفـضة التكلفـة علـى أرض خصـصتها احلكومـة                       وبدأ
         نـوفمرب،   /                      ومنذ تـشرين الثـاين      .    مسية                                                          للمشردين داخليا الذين يعيشون حاليا يف مستوطنات غري ر        

ــذت مفوضـــية األمـــم املتحـــدة تقـــدم مـــ           دوالر     ٤٠٠                                          ساعدة نقديـــة ملـــرة واحـــدة تبلـــغ                                                         أخـ
ــن ــر، و       مـ ــدة لألسـ ــات املتحـ ــن    ٢٠٠                                         دوالرات الواليـ ــدة               دوالر مـ ــات املتحـ                              دوالرات الواليـ

   .                                         ، وذلك جلميع األسر املعيشية العراقية العائدة      لألفراد
ــم املت    -    ٥٦ ــق األم ــع منظمــات غــري                                وأهنــى فري ــاون م ــساين، بالتع                                                                     حــدة القطــري للعمــل اإلن

  .                                                                                                      حكومية، مجيع أنـشطة االسـتعداد للـشتاء قبـل حلـول فتـرة الـشتاء املتـسمة بالرطوبـة والـربودة             
                                                                                                    وكثفت مفوضية األمم املتحـدة والفريـق القطـري للعمـل اإلنـساين وحكومـة العـراق وحكومـة                   

                                               غــري الغذائيــة، مــع االستعاضــة عــن اخليــام                                                        إقلــيم كردســتان عمليــات توزيــع اآلالف مــن املــواد  
       مالبـس    )            اليونيـسيف  (                                           ووزعت منظمـة األمـم املتحـدة للطفولـة          .                                  اخلفيفة خبيام عائلية أكثر دواما    

                                                                طفــل الجــئ، وأتاحــت احلــصول علــى امليــاه الــصاحلة للــشرب   ٤     ٣٠٠                          شــتوية علــى أكثــر مــن 
                   ليونيـسيف أيـضا              وقامـت ا    .         الجـئ    ١٠     ٥٠٠                                                    واالستفادة من مرافق الصرف الـصحي ملـا عـدده           

                     ّ                          طالب من الالجئني، وتولّـت إصـالح مثـاين مـدارس      ٣     ٠٠٠                               بتشييد ثالث مدارس استفاد منها   
                                                                      طالب عراقي، ووفرت أنشطة ترفيهية ونفـسية اجتماعيـة لزهـاء             ٤     ٥٠٠                        يستفيد منها أكثر من     

ــئني  ١     ١٠٠ ــال الالجـ ــدده     .                             مـــن األطفـ ــا عـ ــذاء ملـ ــسائم غـ ــاملي قـ ــة العـ ــامج األغذيـ                                                                       ووزع برنـ
ــ  ٣٠    ٠٠٠ ــز              ستفيد يف خمــيم      م ــة     .        دومي ــصحة العاملي ــة ال ــا     ١٥٠                                    ووزعــت منظم                     كرســيا متحرك

                                                وقـدم برنـامج األغذيـة العـاملي أيـضا حصـصا         .        دوميـز                                                    وأدوية ملن يعـانون أمراضـا مزمنـة يف خمـيم            
                                                             وخالل الفترة املشمولة بالتقرير، وزعت املنظمة الدوليـة للـهجرة     .                             غذائية لالجئني يف خميم القائم   

   .            الجئا سوريا  ٢٥    ٤٨٨                                        طوارئ ومستلزمات االستعداد للشتاء ملا عدده  ل ا      لوازم      من  ٥     ٦٢١
ّ                                                          ديـسمرب، تـصّدت املفوضـية ألسـوأ حالـة طـوارئ مـن جـراء                 /                      ويف أواخر كانون األول     -    ٥٧          

                                                              عامـا، حيـث تـضرر آالف النـاس يف بغـداد، وقامـت                 ٣٠                                         فيضانات مل تشهد مثلها الـبالد منـذ         
           ويف كـانون    .                                          غطية البالستيكية، واملـساعدات النقديـة                                              بتوزيع جمموعات املواد غري الغذائية، واأل     

ــاين ــساعدة إىل    /       الث ــدمت املفوضــية امل ــاير، ق ــأوى        أســ ١     ٢٠٠                                         ين ــضانات دون م ــها الفي                                     رة تركت
   .               حمافظة صالح الدين  يف
  ،                              األمـم املتحـدة اإلمنـائي              برنـامج              ومـديرة                                              وقامت رئيسة جمموعة األمم املتحدة اإلمنائية       -    ٥٨

ــارة لب  ــرة مـــن                                هـــيلني كـــالرك، بزيـ ــانون األول ٣     إىل  ١                           غـــداد يف الفتـ            وتناولـــت   .         ديـــسمرب /               كـ
                                                                                                     نظرائهــا العــراقيني ضــرورة إنــشاء آليــة لتقاســم التكــاليف املتعلقــة بــالربامج املــشتركة علــى       مــع

   .                             أساس أولويات التنمية يف العراق
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                                                              ديسمرب، بلغت اعتمادات إطار عمل األمم املتحـدة للمـساعدة           /              كانون األول    ٣١    ويف    -    ٥٩
                            غــــري أن عمليــــة دفــــع   .                                             دوالرا مــــن دوالرات الواليــــات املتحــــدة  ٣٤     ٠٩٤     ٧٨٤       يــــة      اإلمنائ

          مليــون   ٣٠                                                                               خمصــصات مــن صــندوق الــشراكة احلكــومي، الــذي رصــدت منــه احلكومــة مبلــغ   
                                                           للتمويــل املــشترك لــربامج األمــم املتحــدة، واجهــت                                        مــن دوالرات الواليــات املتحــدة      دوالر

                  زالـت الطرائـق           ومـا   .                         ت مـن وزارة املاليـة                                                          صعوبات نظرا لعدم تلقـي أي وزارة خمتـصة خمصـصا          
                         فـضل احلكومـة اسـتخدام                                                                ُ             التنفيذية املتصلة بأوجه استخدام هذه األمـوال قيـد املناقـشة، حيـث تُ        

                                                  وزاد هـذا الوضـع مـن صـعوبة تعبئـة املـوارد          .                                                  آلية موازية دون حتويل األموال إىل األمم املتحدة       
ــث ال  ــراق، حي ــة لل                        يف الع ــات املاحن ــة اجله ــتحمس غالبي ــرون                                          ت ــد ي ــأموال يف بل ــربع ب ــه    أن                                  ت       في

                                                    ويعكف فريق األمم املتحـدة القطـري علـى صـوغ             .                                               إمكانات لتنفيذ برامج إمنائية ذاتية التمويل     
   .                             ختول للعراق مركز بلد مساهم صاف                                        اقتراح إلنشاء آلية متويل مشترك من شأهنا أن 

             ويـل إضـايف                                                             ديـسمرب، التزمـت حكومـة إقلـيم كردسـتان بتـوفري مت            /              كانون األول   ٤    ويف    -    ٦٠
           ومت ختـصيص     .                                                                 لربامج إطـار عمـل األمـم املتحـدة للمـساعدة اإلمنائيـة                 ٢٠١٢                     من ميزانيتها لعام    

                                                                                            مليون دوالر مـن دوالرات الواليـات املتحـدة لتقاسـم التكـاليف املتـصلة بعـشرين                      ١٢,١      مبلغ  
                                                                                                       برناجما من برامج فريـق األمـم املتحـدة القطـري، وذلـك مـن املخصـصات املقدمـة إىل حكومـة                      

   .                                     مليون دوالر من دوالرات الواليات املتحدة  ١٤                                   ليم كردستان من صندوق الشراكة بواقع   إق
                                                           املرحلــة الثانيــة مــن برنــامج حتــديث القطــاع العــام،          ينــاير  /                 كــانون الثــاين ١  يف         وبــدأت   -    ٦١
                                                           ويــوفر الربنــامج وســائل تفعيــل الالمركزيــة باعتبارهــا    .                                     ة برنــامج األمــم املتحــدة اإلمنــائي        بقيــاد

   .                         يف اهليكلة اإلدارية اجلديدة          عنصرا هاما
                                                              نــوفمرب، أعلنــت وزارة الــصحة واليونيــسيف ومنظمــة الــصحة   /                 تــشرين الثــاين  ١٨   ويف   -    ٦٢

                                                                                                           العاملية وبرنامج األغذية العاملي انطالق أول استراتيجية وطنيـة للتغذيـة يف العـراق، تقـدم رؤيـة                  
       حـاالت                 من انتشار       لحد                                                                 واضحة لسبل حتسني الوضع التغذوي لشعب العراق، وترسم أهدافا ل         

ّ                                   تقّزم األطفال النامجة عن نقص التغذية من     .    ٢٠٢١                   يف املائة حبلول عام   ١٠             يف املائة إىل   ٢١  
                                                                                               وكـــشف تقريـــر لربنـــامج األغذيـــة العـــاملي عـــن األمـــن الغـــذائي واألحـــوال املعيـــشية    -    ٦٣

   ايل                           ديـسمرب، أن املعـدل اإلمجـ     /                كـانون األول     ١٦                                            والتحويالت االجتماعية يف العراق، صـدر يف        
                    ، لكـن مـا زال          ٢٠١١                         يف املائـة يف عـام           ٥,٧                 يف املائة إىل        ٧,١             اخنفض من        غذاء               للحرمان من ال  

         توجيـه       يف                               َ        وستساعد نتائج التقريـر احلكومـةَ       .     غذاء                                       مليون عراقي يعانون احلرمان من ال         ١,٩    مثة  
   .                                                                            نظام التوزيع العام للتخفيف من حدة انعدام األمن الغذائي يف صفوف السكان املتضررين

                                                                      ديــسمرب، أطلقــت وزارتــا التربيــة والتعلــيم العــايل، واليونيــسيف،  /              كــانون األول ٨   ويف   -    ٦٤
                                                                                                      واليونــسكو، والبنــك الــدويل أول اســتراتيجية وطنيــة للتعلــيم يف العــراق، تــوفر رؤيــة واضــحة    
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                          وعلـى قـدم املـساواة                                           اجليد وتعزيز فرص االسـتفادة باجملـان                                       لتحسني فرص احلصول على التعليم      
                                                                                         املرحلــة مــا قبــل املدرســية ومــرحليت التعلــيم األساســي والتعلــيم الثــانوي جلميــع                  مــن التعلــيم يف

   .                                  األطفال، وخباصة األكثر حرمانا من غريهم
                                                                                                 وعن طريق التعـاون بـني اليونـسكو واجلامعـات العراقيـة، مت افتتـاح مركـزين جديـدين                     -    ٦٥

           تـشرين     ٢٨                ث العلمـي يف                                                                             من مراكز ابن سينا للتعلم اإللكتروين مع وزارة التعليم العايل والبح          
             وإضـافة إىل     .                                                   ديسمرب يف جامعة بغـداد وجامعـة صـالح الـدين           /              كانون األول   ٣          نوفمرب و  /     الثاين

                                                                                            ذلك، قدمت اليونسكو استوديو تلفزيوين جلامعة بغداد يف إطار دعـم التعلـيم يف جمـال وسـائط           
   .                        اإلعالم والربجمة التلفزيونية

        دراســة                 مــع احلكومــة             ف بالتعــاون ي         اليونيــس            ّ      ديــسمرب، اســتهلّت  /              كــانون األول  ١٢   ويف   -    ٦٦
                                      اســة استقــصائية لألســر املعيــشية                      ، وهــي أضــخم در                                            استقــصائية عنقوديــة متعــددة املؤشــرات   

ــة األطفــال والنــساء يف العــراق       يف   .                                                                                                 العــراق حــىت اآلن، حيــث ســتوفر بيانــات شــاملة عــن حال
           وحـددت                                                                       مليـون طفـل حمـروم مـن العديـد مـن احلقـوق األساسـية،                   ٥,٣                   أبرزت أن هنـاك        قد و

   .                                                       حمافظات املثىن وميسان ونينوى وذي قار باعتبارها األشد حرمانا
                                          ديسمرب، نظم موئل األمـم املتحـدة وبرنـامج     /             كانون األول   ٢٠       إىل     ١٨                ويف الفترة من      -    ٦٧

                                                                                                  األمم املتحدة اإلمنائي، بالتعاون مع حمافظ أربيل، مؤمترا وطنيا بـشأن املـستوطنات غـري الرمسيـة              
                                                                       ونــاقش املــشاركون الــدروس املستخلــصة مــن عمليــة إعــادة التــوطني     .   ري                   وإدارة اجملــال احلــض

                                                                                              والتعويض اليت قامت هبا حكومة العراق، وإجياد حلول دائمة للمشردين داخليـا، واملمارسـات              
ــة    ــة يف إقام ــل املتمثل ــة يف أربي ــاطق التخطــيط اخلــاص  ”                                         املتبع ــشريعات   “                         من                               كأســاس حمتمــل للت
   .                              نات غري الرمسية على املستوى الوطين                              اجلديدة الرامية إىل معاجلة املستوط

                                                                                     وخالل هذه الفترة املشمولة بالتقرير، عملت منظمة األمـم املتحـدة لألغذيـة والزراعـة           -    ٦٨
ــة العامــة علــى                علــى تعزيــز                                      اخلــدمات لــضمان النمــو املــستدام           تقــدمي                                             قــدرة املؤســسات الزراعي

   .                                القطاع الزراعي على مستوى احملافظات  يف
                                                                        لتوعيــة الــيت اضــطلع هبــا برنــامج األمــم املتحــدة اإلمنــائي يف تــصديق                  وســامهت أنــشطة ا  -    ٦٩

           كـانون     ١٤                                                                                                  جملس النـواب علـى اتفاقيـة الـذخائر العنقوديـة حيـث صـدر القـانون ذو الـصلة يف                      
                                                                                وبفضل دعم برنامج األمم املتحدة اإلمنائي، أصدر العـراق املنـهج األول للمـدارس            .      يناير /     الثاين

   .                                   جع الشفافية واملساءلة ومكافحة الفساد                           االبتدائية والثانوية الذي يش
                                                                          ديسمرب، قامت هيئـة األمـم املتحـدة للمـرأة برعايـة أول اجتمـاع                /              كانون األول   ١    ويف    -    ٧٠

                                              لعدد من األفكار املبتكرة املوجهـة للمـشاريع          ٌ  له عرضٌ                      َّ      النسائية يف بغداد، ختلَّ     “TEDx ”      حلركة  
   .                         الصغرية والتنمية االجتماعية
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                                                                     نية بشأن احللول العابرة للحـدود الراميـة إىل معاجلـة التحـديات                             وأجريت مشاورات تق    -    ٧١
                 نــوفمرب، حبــضور   /                  تــشرين الثــاين   ١٢    و   ١١                                                     البيئيــة يف العــراق، وذلــك يف طهــران، يف يــومي     

                                                    ودعم برنـامج األمـم املتحـدة للبيئـة ومكتـب             .                                              مسؤولني من الوزارات اإليرانية وجامعة طهران     
                                                                     ملتحـدة لتقـدمي املـساعدة إىل العـراق، إنـشاء أمانـة عامـة                                                           االتصال يف طهران التابع لبعثـة األمـم ا        

   .                                                                         داخل وزارة البيئة اإليرانية لتأمني التمويل لألنشطة ذات الصلة يف إيران والعراق
ــراق ال       -    ٧٢ ــأن الع ــراف ب ــة، مت االعت ــات العلمي ــأثر فحــسب                                                                                 ورغــم عــدم اكتمــال البيان                 يت

                                                 الرئيـسية نظـرا لتعرضـه لتـدهور البيئـة                                                                          بالعواصف الترابية، بل أصبح واحـدا مـن بلـدان املـصدر             
                                                                              ويشكل ازدياد عدد العواصـف الترابيـة وتواترهـا خمـاطر اقتـصادية وصـحية            .                  طيلة عقود عديدة  

      ٢٠٠١                                             وقــد جــرى يف الفتــرة مــا بــني عــامي        .                                              للعــراق فحــسب، بــل وللمنطقــة بأســرها       ال
         قـديرات            وتـشري الت   .                                                    عاصفة ترابيـة عـابرة للحـدود يف العـراق وحـده        ٥٣٠          اكتشاف      ٢٠١٠  و

  .                                     مـدى الـسنوات العـشر املقبلـة                                             عاصـفة ترابيـة يف العـام علـى            ٣٠٠                                 إىل أنه سـيتعرض ملـا عـدده         
                             نـوفمرب يف الكويـت، دعـا        /                 تشرين الثـاين     ٢٠                                               املؤمتر اإلقليمي للعواصف الترابية، املعقود يف          ويف

   اد                                                                                                    ممثلي اخلاص إىل اعتماد هنج مجـاعي يف التـصدي للتحـديات البيئيـة املـشتركة، وأكـد اسـتعد                   
                                     فربايـر، حـضر ممثلـي اخلـاص أول          /         شـباط    ٢١    ويف    .                                                األمم املتحدة لتوفري الـدعم يف هـذا الـصدد         

                                         مــم املتحــدة للبيئــة، الــيت عقــدت                                                                        دورة جلمعيــة األمــم املتحــدة البيئيــة مــن أجــل برنــامج األ      
                                                                                               نريويب، حيث تعهدت حكومات العـراق وإيـران واألردن وتركيـا ودولـة اإلمـارات العربيـة                   يف

   .                                                   التدخل على الصعيد اإلقليمي للتصدي للعواصف الترابية           املتحدة بدعم
                                  ديـــسمرب، حلقـــة عمـــل لفريـــق  /               كـــانون األول ٧    و  ٦                               ونظمـــت اليونـــسكو يف يـــومي   -    ٧٣

ــة         ــة األهــوار العراقي ــى إعــداد ملــف ترشــيح منطق ــذي يعكــف عل ــي ال ــوطين العراق ــصياغة ال                                                                                                          ال
   .                            إلدراجها يف الئحة التراث العاملي

                                                                          بناء القدرات العراقية يف جمـال إدارة اجلفـاف، نظمـت اليونـسكو                           املساعدة يف         يف إطار  و  -    ٧٤
                   نـوفمرب، لزيـارة     /                   تـشرين الثـاين      ٢٤       إىل     ١٨                                   خبريا عراقيا، يف الفترة مـن          ١٤                      جولة دراسية لفائدة    

   .                                                                              مراكز البحوث ومؤسسات التدريب واهليئات احلكومية املعنية برصد اجلفاف وإدارته يف كينيا
ــانون األول  -    ٧٥ ــس /               ويف ك ــم املتحــدة          دي ــؤمتر األم ــة، وم                                                                    مرب، قامــت وزارة التجــارة العراقي

ــة  ــاد (                     للتجــارة والتنمي ــادرات     )          األونكت ــصناعية، مبناقــشة مب ــة ال                                                                        ، ومنظمــة األمــم املتحــدة للتنمي
                                  منظمـــة التجـــارة العامليـــة،                                                                            تطـــوير الـــسياسة التجاريـــة يف العـــراق ودعـــم انـــضمام العـــراق إىل 

   .             هلياكل املؤسسية                           ذلك من خالل تعزيز املهارات وا  يف   مبا
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                 املسائل اجلنسانية  -    هاء   
                                                          ديسمرب، نظمت الوحـدة االستـشارية للـشؤون اجلنـسانية           /              كانون األول    ١٨      و     ١٧   يف    -    ٧٦

                                                عمـل حـول التفـاوض والوسـاطة حـضرها                    حلقـة                                                     التابعة للبعثة، بالتعاون مع برملـان كردسـتان،       
                    ، توصـي بتخـصيص          قـاط                 مـن سـت ن                             ووضعت املشاركات وثيقـة     .                           من النائبات الربملانيات     ٢٩

                                 ل املعنيــة بالتفــاوض والوســاطة                                             يف املائــة ملــشاركة املــرأة يف مجيــع احملافــ   ٣٠                   حــصة ال تقــل عــن 
ــود؛ وحــصة ال    ويف ــة؛     ٣٠            تقــل عــن                                تــشكيلة الوف ــع اهلياكــل احلكومي ــة للمــرأة يف مجي                                                    يف املائ

       مثيـل                 يف املائة لت     ٣٠                                                                   وتعديل قانون األحزاب السياسية يف كردستان لينص على ختصيص حصة           
                                                                                                املــرأة يف مجيــع مــستويات اهلياكــل احلزبيــة، مــع فــرض عقوبــات علــى صــعيد متويــل األحــزاب   

                                                                                               يتم التقيد هبذه احلصة؛ ومـشاركة املـرأة يف قيـادة األحـزاب الـسياسية خـالل املفاوضـات                   مل   ما
          ؛ وبنــاء  )    ٢٠٠٠   (    ١٣٢٥                                                                           الــسياسية؛ وإنــشاء شــبكة داخــل الربملــان معنيــة بقــرار جملــس األمــن   

   .                                 جماالت التفاوض والدعوة وكسب التأييد          القدرات يف 
    

                          املسائل األمنية والتشغيلية  -      رابعا   
                                                                                             ظلت البيئة األمنية يف العراق متقلبة وعصية على التنبؤ طوال الفترة املشمولة بـالتقرير،              -    ٧٧

ّ                                        شّن مجاعــات املعارضــة املــسلحة واملنظمــات           تتــسم بــ                                            تؤججهــا التــوترات الــسياسية والطائفيــة و  
          تـشرين    ١٦                   ويف الفتـرة مـن       .                                        تكييـف إجراءاهتـا وأسـاليب عملـها                       ليات مستهدفة و       عم         اإلرهابية
                            مـدنيا عراقيـا، وأصـيب       ٧٤١        ُ                      يناير، قُتل على نطاق العـراق    /               كانون الثاين    ٣١           نوفمرب إىل    /     الثاين
ــل    .       جبــروح       شخــصا    ٢     ٢٨٥ ــسها، قُت ــرة نف ــة،       ٣١١                  ُ          ويف الفت ــوات األمــن العراقي ــراد ق                                             مــن أف

                                                   د عدد اهلجمات االنتحارية وحوادث إطالق الـنريان بـشكل        وازدا  .             فردا جبروح    ٥٣٢       وأصيب  
                  ويف الوقــت الــذي    ).                                                          هجمــات بقــذائف اهلــاون وصــواريخ املدفعيــة ســطح ســطح  (             غــري مباشــر 

                              ، يبــدو أن هنــاك عــودة إىل                                                                          يتواصــل فيــه االســتهداف املتعمــد لقــوات األمــن العراقيــة واألفــراد  
                               ظــة بالــسكان، علــى خلفيــة                                                              هجمــات ختلــف أعــدادا كــبرية مــن الــضحايا يف منــاطق مكت       شــن

   .                        استغالل التوترات الطائفية
  

                                                   واملسائل اللوجستية واملتعلقة بالطريان واملسائل املالية         املتحدة     األمم       مرافق    
                     الــذي كــان يــؤوي    ) USF-I (                                                            مت إخــالء جممــع فريــق إعــادة إعمــار املقاطعــات الــسابق     -    ٧٨

ــب البعثــة يف البــصرة يف كــانون األول      .                        مه إىل حكومــة العــراق                         ديــسمرب، وجــرى تــسلي   /                                            مكت
                                                                                                            وأنشئ مكتب متكامل جديـد يف البـصرة يف إطـار اتفـاق لتقاسـم التكـاليف بـني البعثـة وفريـق                       

                                                                     وإضافة إىل ذلك، بدأ تقدمي خدمات الدعم املتكامل يف مكتب الـدعم              .                     األمم املتحدة القطري  
                       ألمم املتحـدة لتقـدمي            بعثة ا                                                                      املشترك يف الكويت لبعثة األمم املتحدة لتقدمي املساعدة إىل العراق و          
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ــ            متــشيا مــع  و  .        ديــسمرب /                ، يف كــانون األول                        املــساعدة إىل أفغانــستان   ،     ٢٠١٣         لعــام           ة البعثــة        ميزاني
   .                مروحيات أطول مدى      قتناء                                 عززت البعثة قدرهتا يف اجملال اجلوي با

ــصرة         -    ٧٩ ــا يف الب ــشؤون الالجــئني مكتب ــم املتحــدة ل ــسيف ومفوضــية األم                                                                                         وفتحــت اليوني
            ن داخليـا    و                     األطفـال واملـشرد            وهـم                                         ليشمل أكثر السكان حرمانـا وضـعفا،                           لتوسيع نطاق الدعم    

   .                                                       ن يف حمافظات البصرة وميسان واملثىن والنجف والقادسية وذي قار  ؤو      والالجئ
    

        مالحظات  -      خامسا  
                                                                                              يــساورين القلــق مــن تعــاظم التــوتر يف العــراق، وال ســيما منــذ بــدء االحتجاجــات            -    ٨٠
                                                                 أحث حكومة العراق علـى مواصـلة ممارسـة أقـصى درجـات                 وإين  .                           األجزاء الغربية من البلد     يف

                                                                                                    ضــبط الــنفس يف التعامــل مــع املتظــاهرين، الــذين يــتعني أن يــستمروا بــدورهم يف اإلعــراب         
                                                                 وإين أشـجع بقـوة حكومـة العـراق علـى إجـراء حتقيقـات فـورا           .                              مطالبـهم بالـسبل الـسلمية       عن

                            ويف هـذا الـصدد، أرحـب         .  ن                                                                    وبصورة شـفافة يف االدعـاءات بوقـوع انتـهاكات حلقـوق اإلنـسا             
                                                                                                 بتــشكيل جلنــة مــشتركة بــني الــوزارات، وحيــدوين األمــل أن تنــهي اللجنــة استعراضــها بــسرعة   

                                  وأناشـد أيـضا مجيـع األطـراف          .                                                                      ملطالب املتظـاهرين وفقـا للدسـتور ومقتـضيات سـيادة القـانون            
         أمــدها،                                                                                          تكثــف اجلهــود إلجيــاد حلــول للمــسائل الــسياسية والتــشريعية والقانونيــة الــيت طــال     أن

                    وإن بعثـة األمـم       .                                                                            وذلك من خالل احلوار اجلاد وبروح قبول احلل الوسط واملرونـة يف املواقـف             
ــراق         ــة الع ــساعدة حكوم ــة االســتعداد مل ــى أهب ــراق تقــف عل ــساعدة إىل الع ــدمي امل                                                                                                       املتحــدة لتق

   .                                               ومؤسساهتا عن طريق بذل مساعيها احلميدة يف هذا الصدد
    ّ                                                         تقلّب العالقات بـني حكومـة العـراق وحكومـة إقلـيم                                              وال أزال قلقا أيضا من استمرار       -    ٨١

                                                                                         لذلك أحثهما على استئناف احلوار إلجياد حلول قوامهـا االحتـرام املتبـادل والنظـام                 .        كردستان
                        ُّ                                                فمـن األمهيـة مبكـان تقاسـم الـسُّلطات واملـوارد بـصورة شـفافة                  .                               االحتادي استنادا إىل الدسـتور    

  .                                                لــسياسي والنمــو االقتــصادي والرخــاء للجميــع                                                 وخاضــعة للمــساءلة لكفالــة زيــادة االســتقرار ا
   .                                                 فليس مثة بديل للتعايش السلمي يف العراق االحتادي املتحد

                                        تقلة لالنتخابـات علـى مـا أبـداه                                                                      وأشيد مبجلـس املفوضـني اجلديـد للمفوضـية العليـا املـس              -    ٨٢
                                     جمــالس احملافظــات املقــرر عقــدها                                                           روح املهنيــة يف التحــضري احلــسن التوقيــت النتخابــات          مــن
                                                                 وإين أحث السلطات املختصة علـى كفالـة العـدل يف متثيـل النـساء          .     ٢٠١٣       أبريل   /     نيسان   ٢٠  يف

                                                                                                              واألقليات يف اهليئات املنتخبة، بوسائل منها اعتمـاد توصـية بعثـة األمـم املتحـدة بـأن تـنص مجيـع                      
ــة علــى ختــصيص حــصة    ــة للنــساء يف مجيــع االنتخابــات   ٢٥                                           القــوانني االنتخابي ــل،   .                                          يف املائ           وباملث

                                                                                            ع مجيــع أصــحاب املــصلحة علــى كفالــة إجــراء االنتخابــات ضــمن اإلطــار الــزمين احلــايل،         أشــج
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                                                         وأعيــد تأكيـد التــزام األمـم املتحــدة املـستمر بــدعم      .                       ٍ                     بأسـلوب سـلمي ومــنظم وخـالٍ مــن العنـف    
   .                                                                                    األعمال التحضريية اجلارية لالنتخابات، وبناء القدرة االنتخابية التقنية واملؤسسية لدى العراق

ــراق والكويــت            وأرحــب  -    ٨٣ ــات بــني الع ــع الكامــل للعالق ــدم املتواصــل حنــو التطبي   .                                                                                     بالتق
                            وأهيــب حبكومــة العــراق إىل   .                                                      مــن أن هنــاك فرصــة تارخييــة ســاحنة يف هــذا الــصدد ؤ       زلــت أ      ومــا
                                                                                            تفي جبميع التزاماهتا املستحقة مبوجب الفـصل الـسابع مـن ميثـاق األمـم املتحـدة دون مزيـد              أن

                                                           ن املهم أن تعمل حكومة العراق فورا على إكمال عمليـة إزالـة                    ويف هذا الصدد، م    .           من التأخري 
                                                                                                         مجيع احلواجز بـني األعمـدة احلدوديـة ليتـسىن االنتـهاء يف الوقـت املناسـب مـن تنفيـذ مـشروع                       

                                                              وأشجع بقـوة حكـوميت العـراق والكويـت علـى التعجيـل               .                                  صيانة احلدود بني العراق والكويت    
                                                         مــسؤولية األمــم املتحــدة وفقــا لقــرار جملــس األمــن                                                    بإقامــة آليــة ثنائيــة لــصيانة احلــدود الســتالم 

ــن         ).     ١٩٩٣ (    ٨٣٣ ــرار جملـــس األمـ ــال بقـ ــراقيني عمـ ــواطنني العـ ــويض املـ ــق بتعـ ــا يتعلـ                                                                                        ويف مـ
ــل       )    ١٩٩٤ (    ٨٩٩ ــراح األمــم املتحــدة بتحوي ــة علــى اقت ــة العــراق علــى املوافق                                                                                       ، أحــث حكوم

                       ابيـة الـيت شـهدهتا                                         وآمـل أن تتـيح التطـورات اإلجي         .                                         األموال لذلك الغرض يف أقرب وقت ممكـن       
                                                                                                           العالقات بـني العـراق والكويـت تـسوية مـسألة عـودة املـواطنني الكـويتيني واملنـتمني إىل بلـدان                     

                                     ّ                                                 وكــذلك ممتلكــاهتم يف الوقــت املناســب، وأن متكّــن جملــس األمــن مــن النظــر يف خــروج   ،       ثالثــة
   .    تحدة                                                                      العراق من دائرة االلتزامات املنوطة به مبوجب الفصل السابع من ميثاق األمم امل

ــة        -    ٨٤ ــارا سياســية وأمني ــسورية جتــّر آث ــة ال ــة العربي ــزال األزمــة الــيت تواجــه اجلمهوري ّ                                                 وال ت                                                   
                                                                      وإين أشكر حكومة العراق علـى الكـرم وحـسن الـضيافة اللـذين                .                            وإنسانية خطرية على العراق   

                  وأهيـب بالـدول    .                                               ً                               مشلت هبما املدنيني السوريني الوافدين علـى العـراق حبثـاً عـن املـالذ واحلمايـة         
   .                                                      ُ   ٍ األعضاء إىل أن تفي بالتزاماهتا املالية ملعاجلة األزمة على حنو ُمرضٍ

                                                                                                  وما زال يساورين بالغ القلق إزاء بعض جوانـب إقامـة العـدل يف العـراق، مبـا يف ذلـك                       -    ٨٥
ــرام      ــدم احتـ ــة، وعـ ــوء املعاملـ ــداء وسـ ــزين لالعتـ ــارير عـــن تعـــرض الـــسجناء واحملتجـ                                                                                                          ورود تقـ

          ويــساورين   .                                                      بعــض القــصور يف الوفــاء مبعــايري احملاكمــة العادلــة                                    اإلجــراءات القانونيــة الواجبــة، و
  .                                                                                                                 القلق أيضا من الـصعوبات اخلاصـة الـيت جتابـه النـساء عنـد تعاملـهن مـع نظـام العدالـة اجلنائيـة                     

                                                                                                  لذلك، أحث حكومة العراق على ضمان االحترام الكامل لإلجـراءات القانونيـة الواجبـة وفقـا                
                                                               الـدويل حلقـوق اإلنـسان، ويف الوقـت نفـسه، كفالـة التحقيـق                                           للدستور واللتزاماهتا حنو القانون     

                                                                                                 التــام يف حــاالت االعتــداء وســوء املعاملــة املزعومــة، وإخــضاع املــسؤولني عــن تلــك األعمــال    
   .                      لطائلة املساءلة الكاملة

                                                                                         أرحب باجلهود اليت يبذهلا فريق األمم املتحدة القطري يف العراق حاليا لتوسـيع نطـاق                 -    ٨٦
                                 وأشـيد بالـدعم املقـدم لالجـئني       .                                       ا يف ذلك تقدمي املساعدة ألكثر السكان ضعفا                 تنفيذ براجمه، مب  
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                                                                 ، وأشـجع حكومـة العـراق علـى مواصـلة ضـمان الـدخول                )              خمـيم دوميـز    (                    السوريني يف الشمال    
                                                 وأعتـرف بـاجلهود الـيت تبـذهلا حكومـة العـراق         .                                                احلر جلميع السوريني الـذين يلتمـسون احلمايـة       

                                                                      مـم املتحـدة املتعلقــة بإعـادة اإلعمـار والتنميـة، وأوصـي باملــضي                                     للمـشاركة يف متويـل بـرامج األ   
   .                                  قدما يف بلورة طرائق التنفيذ املناسبة

ّ                                    وأديــن اهلجــوم الــذي ُشــّن علــى معــسكر احلريــة يف     -    ٨٧  ُ                           فربايــر، وأكــرر تأكيــد   /        شــباط ٩                 
                                                                                                   دعــويت حكومــة العــراق أن تقــوم بــالتحقيق يف احلــادث فــورا وبــشكل تــام، وتقــدم اجلنــاة إىل    

                                                                                     وأهيب حبكومة العراق إىل أن تكفـل سـالم مجيـع املقـيمني يف املعـسكر وأمنـهم، وفقـا              .   لة     العدا
                                 وأحث أيضا حكومة العراق علـى        .     ٢٠١١       ديسمرب   /              كانون األول    ٢٥                        ملذكرة التفاهم املؤرخة    

  .      ّ                   ّ                                                                                التحلّي باملرونـة إلجيـاد حـل بّنـاء مـن أجـل تـسوية مـسألة املمتلكـات يف خمـيم العـراق اجلديـد                  
                                              ٍ   ّ                                   وممثلــيهم علــى التعامــل مــع هــذه املــسألة علــى حنــو مــسؤولٍ وبّنــاء دون مزيــد                 وأحــث املقــيمني 

                                                                                                وأناشد أيـضا املقـيمني أن يتفـاعلوا بـصورة إجيابيـة مـع عمليـة إعـادة التـوطني الـيت                   .       اإلبطاء   من
ُ                                       فـرفُض بعـض املقـيمني القيـام بـذلك            .                                                           تشرف عليها مفوضـية األمـم املتحـدة لـشؤون الالجـئني               

   .                     ون إمتام العملية بنجاح                     يشكل عائقا كبريا حيول د
                                                                                                       وأعيد تأكيـد التـزام األمـم املتحـدة القـوي بتيـسري إجيـاد حـل سـلمي ودائـم للمقـيمني                         -    ٨٨
                                                     وأود أن أعــرب عــن امتنــاين للــدول األعــضاء الــيت    .                                         معــسكر احلريــة وخمــيم العــراق اجلديــد   يف

  ل      فاحلــ  .                                                                                       أتاحــت فــرص إعــادة التــوطني للمقــيمني، وأناشــد الــدول األخــرى أن حتــذو حــذوها   
                                                                                                       املـستدام الوحيـد هلــذه املـسألة إمنــا يـرهتن باســتعداد الـدول األعــضاء إلتاحـة مثــل هـذه الفــرص        

                                                   وأناشـد أيـضا الــدول األعـضاء أن تقـدم تربعــات       .                                             للمقـيمني الـسابقني يف خمـيم العــراق اجلديـد    
   .                                                                        مالية إضافية لإلنفاق على اجلهود احلالية اليت تبذهلا األمم املتحدة يف معسكر احلرية

                                                                                               وينتــابين قلــق شــديد مــن االســتهداف غــري املــربر الــذي يتعــرض لــه ممثلــي اخلــاص             -    ٨٩
                                                                                                     جانب أولئـك الـذين يعربـون عـن دعمهـم للمقـيمني يف معـسكر احلريـة واملقـيمني املتـبقني                         من
                     ّ                                                        لذلك أحثهم على أن يكفّوا عـن كيـل اإلهانـات ونـشر األباطيـل حبـق                   .                   خميم العراق اجلديد    يف

                        ّ             ومـن األمثلـة علـى ذلـك أن حيثّـوا        .                                  بـاألحرى يف إجيـاد حـل دائـم                                       ممثلي اخلـاص، وأن يـساعدوا       
                                                                                                   املقـيمني علـى قبـول عـروض االنتقـال إىل بلـدان ثالثـة، ويـشجعوا الـدول األعـضاء علـى قبــول            

                                                                    وباملثل، كان من األجـدى أن تـستخدم األمـوال الطائلـة الـيت                .                             مزيد من سكان معسكر احلرية    
                                             الالفتة لألنظار، يف حتـسني بعـض جوانـب                                                     أنفقت بشكل واضح يف شن محالت كسب التأييد       

       وإنـين    .                                                                                        الظروف اإلنسانية اليت شغلت حيزا كبريا يف وسـائل اإلعـالم ومحـالت كـسب التأييـد                 
ً                                                                                أدعم ممثلي اخلاص دعًما ال لبس فيه لبذله ما يف وسعه بكل شجاعة وروح ابتكاريـة يف سـبيل                                     

                            رى علـى القيـام بـدور                              وأحـث األطـراف األخـ       .                                                تسوية الوضع يف خضم ظـروف عـصيبة للغايـة         
   . ّ                                     بّناء للمسامهة يف اجلهود اليت يبذهلا دون كلل
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                                                                                     وما زالت قدرة البعثة وفريق األمم املتحدة القطري على االضطالع باألنشطة املنوطـة               -    ٩٠
                             وأود أن أناشــد مــرة أخــرى   .                                                                            هبمــا تتــأثر ســلبا مــن جــراء اســتمرار غيــاب اتفــاق مركــز البعثــة  

   .                                                    مة لكفالة تفعيل اتفاق مركز البعثة دون مزيد من التأخري                          احلكومة أن تتخذ اخلطوات الالز
                                                                                            وختاما، أود أن أعـرب عـن شـكري ملمثلـي اخلـاص، مـارتن كـوبلر، وكـذلك جلميـع                      -    ٩١

                                                                                                    مــوظفي األمــم املتحــدة العــاملني يف العــراق، علــى عملــهم الــدؤوب والتــزامهم املتفــاين بــدعم    
   .                  شعب العراق وحكومته

  


