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ــالفقرة           ــال بـ ــدم عمـ ــام، املقـ ــني العـ ــث لألمـ ــر الثالـ ــن٦التقريـ ــرار  مـ   القـ
٢٠١٢( ٢٠٦١(   

    
  مقدمة   -أوال   

ــرة      - ١  ــراره  ٦طلــب إيل جملــس األمــن، يف الفق ــه، أن )٢٠١٢ (٢٠٦١ مــن ق  كــل أوافي
ز صــوب الوفــاء جبميــع املــسؤوليات املنوطــة ببعثــة األمــم  احملــر  عــن التقــدم بتقريــرأربعــة أشــهر 

وهـو  . تقرير يقدم عمال هبذا القـرار  وهذا التقرير هو ثالث    . املتحدة لتقدمي املساعدة إىل العراق    
بـالعراق، ويقـدم     يعرض أهم التطورات السياسية واألمنية واألحداث اإلقليمية والدولية املتعلقة          

ضــطلعت هبــا األمــم املتحــدة يف العــراق منــذ صــدور تقريــري  آخــر مــستجدات األنــشطة الــيت ا
   ).  S/2013/154  (٢٠١٣مارس / آذار١٢  السابق املؤرخ 

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

فخــالل . عـراق تـشكل زيــادة التـوترات الطائفيــة هتديـدا كــبريا لالسـتقرار واألمــن يف ال       - ٢ 
: البلـد طغت مسألتان رئيسيتان على التطورات السياسية الداخليـة يف           الفترة املشمولة بالتقرير،    

ــسياسية   ــة ال ــستمرةاألزم ــسبب   امل ــيت تفاقمــت ب ــاهرات الواســعة النطــاق يف احملافظــات      ال املظ
ل يف أبريــ/نيــسان  ٢٠األغلبيــة الــسنية وانتخابــات جمــالس احملافظــات، الــيت عقــدت يف        ذات
   .يونيه يف حمافظيت األنبار ونينوى/ حزيران٢٠حمافظة ويف  ١٢
  
  

 
  

 .٢٠١٣يوليه /متوز ١٥أعيد إصدارها ألسباب فنية يف   *  
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وقد دخلـت املظـاهرات شـهرها الـسابع دون أن تلـوح يف األفـق إمكانيـة التوصـل إىل                        - ٣ 
 واألحــزاب الــسياسية الــسنية بتــسييس    ةالقــادة الــسياسيني الــسن   وقــام بعــض  . حــل وشــيك 

هـذه املطالـب حـول املطالبـة بتعـديل        العديـد مـن      ويتمحـور . املظاهرات ومطالبها إىل حد بعيد    
، وإطــالق ســراح املعــتقلني الــذين )٢٠٠٥ لعــام ١٣رقــم القــانون (قــانون مكافحــة اإلرهــاب 

ــهن إىل         مل ــساء املعــتقالت أو نقل ــراج عــن الن توجــه هلــم هتــم أو ُيعرضــوا علــى احملكمــة، واإلف
 ١٠رقــم القــانون (ملــساءلة والعدالــة إليهــا، وتعــديل قــانون ا ســجون يف احملافظــات الــيت ينــتمني 

  .، وسن قانون عفو عام)٢٠٠٨ لعام
 االنقــسام ، يــسهم احلكومــة علــى االســتجابة للعديــد مــن هــذه املطالــب وبينمــا تعمــل   - ٤ 

التحالفات السياسية، سـواء تلـك املقربـة مـن احلكومـة أو املعارضـة هلـا، يف                   املتزايد يف صفوف    
مارس، اتفقت جلنة مؤلفة من عدة أحزاب، برئاسـة         /آذار  ٢٥  ويف. تعقيد األزمة وإطالة أمدها   

 اجلعفـري، علـى االستعاضــة عـن أمــرين صـادرين عــن      اإلشــيقررئـيس الـوزراء الــسابق إبـراهيم   
 بـشأن ممتلكـات كبـار أعـضاء حـزب البعـث بقـانون               )٨٨ و ٧٦األمـران رقمـا      (جملس احلكم 

مــارس، وافــق / آذار٢٦ويف . ١٠ة رقــم تعــديل قــانون املــساءلة والعدالــ  باإلضــافة إىل جديــد، 
وزراء من الكتلـة العراقيـة، وهـم         ونتيجة لذلك، قام    . أيضا على هذه التشريعات   جملس الوزراء   

الكربـويل   نائب رئيس الـوزراء صـاحل املطلـك ووزيـر التعلـيم حممـد متـيم ووزيـر الـصناعة أمحـد                 
غـري أن   . الـوزراء بـصفة رمسيـة     ووزير الكهرباء كرمي عفتان، بإهناء مقاطعتـهم جللـسات جملـس            

وقـام  . مشلوال بسبب مقاطعة معظم الكتل السياسية ألعماله مرات متكـررة  جملس النواب ظل  
مـايو بـدعوى عـدم    /أبريـل وأيـار  /النـواب يف نيـسان   ائتالف دولة القانون مبقاطعة دوريت جملـس       

تمــاد ذلــك واشــترط اع التوصــل إىل حــل بــشأن اعتمــاد مــشروع قــانون جتــرمي حــزب البعــث،   
وباإلضـافة إىل ذلـك، أفـادت اللجنـة      . املشروع للموافقـة علـى تعـديل قـانون املـساءلة والعدالـة            

الوزارية املشتركة املـسؤولة عـن قـضية املعـتقلني، برئاسـة نائـب رئـيس الـوزراء لـشؤون الطاقـة                
ــران١٦احلكومــة أفرجــت، حــىت    حــسني الــشهرستاين، بــأن     مــن ٦ ٩٠٩يونيــه، عــن  / حزي

 مــن املمتلكــات املــصادرة ١٣ ٢٤٠  وأعيــدت .  شخــصا٢٠٨ ٩٣٨ وعــن معاشــات املعــتقلني
ــا      ــالغ جمموعه ــسابق، الب ــن أعــضاء النظــام ال ــار  ٣٠ويف . ، إىل أصــحاهبا١٥ ٩٥١م ــايو، /أي م

   .كومة موقعا شبكيا رمسيا لتلقي مطالب املتظاهريناحلأطلقت 
تقرير زيــادة حــادة يف أعمــال وباإلضــافة إىل املظــاهرات، شــهدت الفتــرة املــشمولة بــال    - ٥ 

أبريـل، اشـتبكت جمموعـة مـن        / نيـسان  ١٩أعقبـت خطبـة يـوم اجلمعـة          فخـالل مـسرية     . العنف
مبحافظة كركوك قُتل خالهلا أحد أعـضاء        املتظاهرين مع قوات األمن العراقية يف مدينة احلوجية         

للتجــول يف   ويف أعقــاب هــذا احلــادث، فُــرض حظــر. قــوات األمــن العراقيــة وأحــد املتظــاهرين
املنطقـة، وطُــّوق موقـع احلــادث، وأُمـر املتظــاهرون بتـسليم أي أســلحة اسـتولوا عليهــا وتــسليم      
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ويف . مفاوضــات بـني املتظـاهرين ووفــد حكـومي يقـوده وزيــر التعلـيم بالفــشل      وبـاءت  . اجلنـاة 
أبريــل، حاولــت قــوات األمــن العراقيــة تفريــق احلــشود   /نيــسان  ٢٣الــساعات األوىل مــن يــوم  

 مـدنيا وأحـد أفـراد قـوات         ٤٤(   شخـصا    ٤٥ونتيجـة لـذلك، لقـي       . قاء القـبض علـى اجلنـاة      وإل
علـى   واحتجاجـا   .  آخرون جبروح، وفقا لتقديرات البعثة     ١١٠حتفهم وأُصيب   ) األمن العراقية 

.  وزير التعليم اسـتقالته علـى الفـور، غـري أن رئـيس الـوزراء نـوري املـالكي رفـضها                     قّدمذلك،  
 من مجيع الكتل االستخدام املفـرط للقـوة مـن جانـب قـوات األمـن العراقيـة،                   السياسيون وأدان  

   . ودعوا إىل ضبط النفس
. أبريل، شكل رئيس الوزراء جلنة وزارية للتحقيـق يف حـادث احلوجيـة   / نيسان٢٣ويف     - ٦ 

وتـضم يف عـضويتها نائـب رئـيس الـوزراء           . رئـيس الـوزراء صـاحل املطلـك        ويرأس اللجنة نائب    
سـعدون الـدليمي، ووزيـر حقـوق اإلنـسان حممـد             شهرستاين، ووزيـر الـدفاع بالنيابـة        حسني الـ  

ــصايف       ــدين ال ــة صــفاء ال ــشؤون الربملاني ــة لل ــر الدول ــسوداين، ووزي ــسان  ٢٤ويف . ال ــل، /ني أبري
. أصدرت اللجنة اعتذارا رمسيا لـضحايا احلـادث، وأقـرت حقهـم أو حـق ذويهـم يف التعـويض                   

ادث احلـ وُشكّلت أيضا جلنـة قـضائية ملتابعـة تـداعيات       . ائج التحقيق اللجنة بعد عن نت    ومل تعلن   
والتحقق من صـحة ادعـاءات احلكومـة بـأن التـدخل واسـتخدام القـوة كانـا مـربَّرين نظـرا ألن                       

كــوبلر، هــذه املــسألة مــع  وأثــار ممثلــي اخلــاص، مــارتن . املتظــاهرين كــانوا مــدّججني بالــسالح
ومـستقل يف   كومـة إجـراء حتقيـق شـفاف     احلدة تتوقع من رئيس الوزراء وأوضح أن األمم املتح  

   . هذا احلادث
وامتدت آثار حادث احلوجية أيضا لتصل إىل حمافظـات صـالح الـدين ونينـوى وديـاىل                    - ٧ 

حدة التوترات يف البلد بقدر كبري، مسببة تدهور احلالة األمنيـة، ممـا أدى               واألنبار، وزادت من    
أبريـل،  / نيـسان ٢٤ويف . أيام يف أعقاب احلـادث  ظرف ثالثة  شخصا يف    ١٧٠إىل وفاة حوايل    

ونـشرت قـوات األمـن     ). حمافظـة صـالح الـدين   (اقتحم مسلحون مقر الشرطة يف سليمان بـك        
وجنـح  .  سـاعة  ٤٨العراقية تعزيزات أمنية ووجهت للعناصر املسلحة إنذارا باالنسحاب خـالل           

ء القبائـل وقـوات األمـن العراقيـة، وهـو      حمافظ صالح الدين يف التوسـط إلجيـاد حـل بـني زعمـا        
ــا قــوات األمــن العراقيــة ســلميا علــى مدينــة ســليمان بــك يف         أفــضى إىل اســتعادة ســيطرة    م
اشـتباكات بـني قـوات األمـن العراقيـة           أبريل، اندلعت أيـضا     / نيسان ٢٧ويف  . أبريل/نيسان ٢٦

مخـسة   ى إىل مقتـل     ، وهـو مـا أد     )حمافظـة األنبـار   (ومسلحني قـرب سـاحة االعتـصام بالرمـادي          
ــدي واحــد   ــود وإصــابة جن ــاتلي تنظــيم القاعــدة     . جن ــى مق ــاللوم عل ــادة املتظــاهرين ب وألقــى ق

ــهجوم   ــاتلني آخــرين لل ــه   ومق ــذي تعرضــوا ل ــادة   . املميــت ال ــة ق ــوات األمــن العراقي وأعطــت ق
اجلانبني، بوساطة مـن أمحـد أبـو ريـشة،           وجرت مفاوضات بني    . املتظاهرين مهلة لتسليم اجلناة   

األنبـار، وجملـس    هو أحد كبار شيوخ القبائل وأحد املنظمني الرئيسيني لالحتجاج يف حمافظـة        و
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أبريل، ُسمح لقوات األمن العراقيـة بـدخول منطقـة املظـاهرات            / نيسان ٣٠ويف  . حمافظة األنبار 
   .  اجلناةللقيام بعمليات تفتيش واعتقال

يف التوصــل إىل تــسوية ســلمية ومنــذ حــادث احلوجيــة، بــذلت عــدة حمــاوالت للتوســط    - ٨ 
اخلالفــات بــني احملــتجني علــى مــن ميثلــهم يف املفاوضــات مــع احلكومــة،  وبــسبب . للمظــاهرات

مـايو، إىل أنـه     / أيـار  ١٣مقـيم يف َعّمـان، يف        أشار الشيخ عبد املالك السعدي، وهو زعيم ديين         
مـشريا إىل رفـض    و، مـاي / أيـار ٢٠غري أنه سحب مبادرته يف      . ‘جلنة حسن نوايا  ’سيعّين أعضاء   

وتعهـد مبواصـلة املظـاهرات    . احلكومة الدخول يف حوار، وحمّمال إياهـا مـسؤولية فـشل احملاولـة     
ــسلمية،  ــنفس ضــد أي هجــوم      ال ــدفاع عــن ال ــاظ حبــق ال ــع االحتف ــب   . م ــت املطال ــا ظل وبينم

 سراح السجناء، وعلى تعديل بعـض القـوانني وإلغـاء          األساسية للمتظاهرين منصبة على إطالق      
اسـتجابة حمـدودة، إىل تـصلب        أخرى وسن غريها، فقد أدت استجابة احلكومـة، الـيت اعُتـربت             

رئـيس   موقف بعض املتظاهرين، الذين دعـوا، مـرة أخـرى، إىل تـشكيل منطقـة سـنية واسـتقالة                  
   . الوزراء وإلغاء الدستور

وهلـا يف   ويسهم أيضا استمرار وجود قوات األمن العراقيـة يف سـاحات االحتجـاج وح                - ٩ 
وتفيــد التقــارير بــأن عناصــر متطرفــة . احتمــال وقــوع اشــتباكات عنيفــة تــأجيج التــوتر وزيــادة 

اجلماعـات املـسلحة تنـشط بـصفة خاصـة           فالعديد مـن    . تسللت لتندس يف بعض املظاهرات     قد
ســنية خمتلفــة،  ميليــشيات  ومــن بــني هــذه اجلماعــات . يف املنــاطق الــيت جتــري فيهــا املظــاهرات 

ة والكرامة القبلي احلديث النشأة، وجيش الطريقة النقشبندية، وتنظـيم القاعـدة يف             وجيش العز 
   . العراق اإلسالمية دولة /العراق

حيـث  ،  “العـراق أوال  ” أُطلـق عليـه اسـم     يونيه، ُعقـد اجتمـاع رمـزي        / حزيران ١ويف     - ١٠ 
مـار احلكـيم، رئـيس    املبـادرة الـيت طرحهـا الـسيد ع        ن يف إطار    ون العراقي و القادة السياسي  اجتمع

خمتلـف الكتـل، مبـن فــيهم     واجتمـع سياسـيون بـارزون مـن     . اجمللـس األعلـى اإلسـالمي العراقـي    
  الــسيدرئــيس الــوزراء ورئــيس جملــس النــواب ونــواب رئــيس الــوزراء الثالثــة مجــيعهم، مبكتــب

ة تـدهور احلالـ  ل ووضـع حـد  املظـاهرات   إهنـاء   و ملناقـشة سـبل جتـاوز خالفـاهتم الـسياسية          احلكيم  
وإيـاد عـالوي عـن حـضور هـذا االجتمـاع، رغـم أن                وختلف مقتـدى الـصدر      . األمنية يف البلد  
العديـد مـن مبـادرات احلـوار،         وجاء هذا االجتمـاع يف خـضم        . أرسل ممثال عنه   مقتدى الصدر 

املـشاورات   ويتوقـع إجـراء مزيـد مـن         . مبا فيها تلك اليت اقترحها نائب الرئيس خـضري اخلزاعـي          
   . سياسية هبدف عقد مؤمتر وطينبني الكتل ال

ويواصل نشطاء اجملتمع املدين والعديـد مـن أعـضاء جملـس النـواب، وال سـيما النـساء،                      - ١١ 
. يف مبــادرات احلــوار الراميــة إىل التــصدي لألزمــة الــيت تواجــه البلــد   الــدعوة إىل إشــراك املــرأة 
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ــا ــسياسية تعــوق مــشاركة     وم ــة ال ــرأة زالــت معارضــة النخب أعقــاب حــادث احلوجيــة،  ويف . امل
املــدين،  احتجــت أمهــات وزوجــات الــضحايا علــى أعمــال القتــل، بــدعم مــن ممــثالت اجملتمــع   

الالئــي عقــدن اجتماعــات مــع عمــدة احلوجيــة وزعمــاء القبائــل طــالنب خالهلــا بالعدالــة لألســر   
 مـع   ممثلي اخلاص يكرر التأكيد يف مجيع االجتماعات على ضرورة التـشاور           وما فتئ   . املتضررة

   .األزمة املرأة وإشراكها يف حتديد سبل اخلروج من 
. من حمافظات البلـد    ١٢أبريل يف   / نيسان ٢٠وأُجريت انتخابات جمالس احملافظات يف         - ١٢ 

العنف وختويف املرشحني والناخبني وموظفي االنتخابات يف مرحلـة          وعلى الرغم من حوادث     
وأعلنـت  . سوى عدد قليل من احلوادث األمنيـة        ما قبل االنتخابات، مل يسجل يوم االنتخابات      

بعــد البــت يف مجيــع  يونيــه / حزيــران١املفوضــية العليــا املــستقلة لالنتخابــات النتــائج النهائيــة يف 
 يف املائــة يف احملافظــات ٥٠وأعلنــت املفوضــية أن نــسبة املــشاركة بلغــت يف املتوســط . الطعــون
 يف املائــة، وهــي أدىن نــسبة ٣٣كة يف بغــداد وبلغــت نــسبة املــشار.  حمافظــة١٢عــددها  البــالغ 

. ٢٠٠٩ يف املائـة املـسجلة عـام    ٤٢حيـث اخنفـضت مـن نـسبة          ُسجلت يف أي من احملافظات،      
حظـر فُـرض علـى حركـة املركبـات،       ويعزى اخنفاض نسبة املشاركة إىل الشواغل األمنيـة وإىل     

وسـجلت   .  بـساعتني فقـط    ، أي قبل إقفال مكاتـب االقتـراع       ٣٠/١٥ومل يرفع إال بعد الساعة      
 يف املائة من الناخبني على نطاق البلـد         ٤٣املفوضية أيضا بيانات مصنفة جنسانيا، تشري إىل أن         

   .النساء هم من 
ــات    - ١٣ ــسيتان النتخاب ــان رئي ــربز مست ــام   جمــالسوت ــدة  : ٢٠١٣ احملافظــات لع صــيغة جدي

وجـــاءت الـــصيغة . ى ونينـــوتخابـــات يف حمـــافظيت األنبـــارتأجيـــل االن‘ ٢’لتوزيـــع املقاعـــد؛ و 
القـانون  (كتعديل للقـانون االنتخـايب للمحافظـات    ) طريقة سانت ليغو(اجلديدة لتوزيع املقاعد    

ــم ــدنيا الــيت   . ٢٠١٢ديــسمرب /يف كــانون األول) ٢٠٠٨ لعــام ٣٦ رق ــة ال وأزال التعــديل العتب
 لكـي  مهـد الطريـق  ممـا   ،كانت مطلوبة يف الـسابق لكـي حيـصل مرشـح أو ائـتالف علـى مقعـد                 
وحـصلت االئتالفـات    . حيصل عدد أكرب من األحزاب الصغرية على متثيل يف جمالس احملافظـات           

 ٢٠٠٩ مقارنــة بأدائهــا يف عــام ٢٠١٣ يف عــام االنتخابيــة الكــبرية الثالثــة علــى نــصيب أصــغر
ــة ٥٥( ــة ٦٥ و يف املائ ــى التــوايل    يف املائ ــوائم  . )مــن األصــوات، عل ) األصــغر(وحــصلت الق

ــة  ــى عــدد أكــرب مــن األصــوات، حيــث حــازت     األخــرى جمتمع ــة مــن جممــوع   ٤٥ عل يف املائ
ولفــت فريــق األمــم املتحــدة االنتخــايب املتكامــل انتبــاه املفوضــية إىل اآلثــار احملتملــة  . األصــوات

للــصيغة اجلديــدة لتوزيــع املقاعــد علــى عــدد النــساء املنتخبــات يف جمــالس احملافظــات، وأســدى  
احملـــرز يف املـــشاركة الـــسياسية للمـــرأة يف العـــراق منـــذ   املـــشورة بـــشأن ســـبل محايـــة التقـــدم  

مــارس قاعــدة تقــضي باحلفــاظ / آذار١٢ونتيجــة لــذلك، اعتمــدت املفوضــية يف . ٢٠٠٤ عــام
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وحـازت املرشـحات علـى      .  يف املائـة يف جمـالس احملافظـات        ٢٥على نصيب متثيل النساء بنـسبة       
  . مقعدا يف جمالس احملافظات٣٧٨ يف املائة من بني ٢٦
ــا       / آذار١٩ويف   - ١٤ ــة العلي ــة األمني ــى توصــية اللجن ــاء عل ــوزراء، بن ــرر جملــس ال ــارس، ق م

 لفتـرة   ىتخابات يف حمافظيت األنبـار ونينـو      لالنتخابات بدعوى وجود شواغل أمنية، تأجيل االن      
ونتيجة لذلك، قامت عدة كتل سياسية مبقاطعة جملـس الـوزراء وجملـس             . ال تتجاوز ستة أشهر   

خابــات يف مــايو، وافــق جملــس الــوزراء علــى طلــب املفوضــية إجــراء انت /ار أيــ٢٠ويف . النــواب
ــار ونينــو  ــه/ حزيــران٢٠ يف ىحمــافظيت األنب وبوجــه عــام، جــرت االنتخابــات بــسالسة،   . يوني

  .ى يف املائة يف نينو٣٨  يف املائة يف األنبار و٥٠حيث بلغت نسبة االقتراع األولية 
كومـة إقلـيم كردسـتان، برئاسـة رئـيس الـوزراء          أبريل، زار وفد من ح    / نيسان ٢٩ويف    - ١٥

 ملناقـشة حـل املـسائل املعلقـة الـيت طـال             العراقينيجريفان بارزاين، بغداد والتقى برئيس الوزراء       
ونتيجة لذلك، وقعت احلكومتان اتفاقـا مـن سـبع نقـاط            . تنيكوماحلأمدها وزيادة التعاون بني     

يا محلــة األنفــال يف عهــد النظــام الــسابق؛ اعتمــاد قــانون لتعــويض ضــحا: مشــل األحكــام التاليــة
تشكيل جلنة عليا للتعاون األمـين؛ تـشكيل جلنـة مـشتركة للتحقيـق يف اإلدارة األمنيـة املـشتركة         
للمنـــاطق املتنـــازع عليهـــا؛ العمـــل املـــشترك لـــصياغة قـــانون بـــشأن تعريـــف احلـــدود اإلداريـــة 

ة بالقضاء واجلمـارك وإجـراءات      للمحافظات؛ تشكيل جلنة مشتركة للتحقيق يف املسائل املتصل       
 ومالحقهـا يف جملـس      ٢٠١٣اهلجرة املتعلقة باحلكومتني؛ إعادة النظر يف امليزانية االحتادية لعـام           

ــشة واالتفــاق حــول      ــة مــشتركة للمناق ــة تقني ــشكيل جلن ــواب؛ ت ــشريعاتالن ــنفط وتقاســم  ت  ال
مــايو  / أيــار ٧و  ٢ونتيجــة لــذلك، أهنــى النــواب والــوزراء األكــراد مقاطعتــهم يف        . الــدخل 
  .التوايل على
يونيه، زار رئيس الوزراء إربيل ألول مرة منذ إعـادة تعيينـه يف كـانون               / حزيران ٩ويف    - ١٦

وعقـد أيـضا اجتماعـات جانبيـة        . وترأس جلـسة عاديـة جمللـس الـوزراء        . ٢٠١٠ديسمرب  /األول
مـن أجـل   مع رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاين وكبـار مـسؤويل حكومـة إقلـيم كردسـتان          

  .أبريل/ نيسان٢٩تفعيل جلان التفاوض مبوجب اتفاق 
  

  التطورات اإلقليمية والدولية  -باء   
وأُجنــز العمــل . أُحــرز تقــدم كــبري علــى طريــق تطبيــع العالقــات بــني العــراق والكويــت  - ١٧

ــة    ــدود العراقيـ ــيانة احلـ ــة يف -امليـــداين ملـــشروع صـ ــا أزالـــت  / آذار٢٨ الكويتيـ ــارس، حينمـ مـ
مايو، وقـع   / أيار ٢٨ويف  . عراقية احلواجز األخرية اليت تتعدى على أراضي الكويت       السلطات ال 

 الــصباح ووزيــر  احلمــدنائــب رئــيس الــوزراء ووزيــر خارجيــة الكويــت الــشيخ صــباح خالــد   
 ة لـتعىن بوضـع     ثنائيـ  إنـشاء جلنـة تقنيـة     خارجية العراق هوشيار زيباري اتفاقا يف الكويت بشأن         
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ونتيجـة لـذلك، فـإن مـسؤوليايت مبوجـب          . ملـادي حلـدودمها املـشتركة      لـصيانة التعـيني ا     اتترتيب
ــن    ــس األم ــرار جمل ــة    )١٩٣٣( ٨٣٣ق ــاليت املؤرخ ــا أشــرت يف رس ــران١٠، مثلم ــه / حزي يوني

  .، قد مت االضطالع هبا)S/2013/346(املوجهة إىل رئيس جملس األمن 
 العـراق األمـوال     مايو، طلـب وزيـر خارجيـة العـراق أن ُتنقـل إىل حكومـة              / أيار ٢ويف    - ١٨

املوضــوعة جانبــا لــدى األمــم املتحــدة لتعــويض املــواطنني العــراقيني ممــن بقيــت ممتلكــاهتم علــى   
األراضي الكويتية يف أعقاب تعليم احلدود الدولية بني العراق والكويـت، مبوجـب قـرار جملـس                 

وقَّــع ، )S/2013/296انظــر (لــس اجملمــايو، وبعــد موافقــة / أيــار٢٦ويف ). ١٩٩٤ (٨٩٩األمــن 
وُنقلـت األمـوال إىل البنـك املركـزي العراقـي           . ممثلي اخلاص ووزير اخلارجية اتفاقا هلذا الغرض      

ونتيجة لذلك، فإن حكومة العراق تتوىل املسؤولية الكاملـة عـن صـرف      . يونيه/ حزيران ٢٠يف  
 .التعويـضات للمـستفيدين املـؤهلني، وقـد وافقـت علــى إحـاطيت علمـا بوضـع العمليـة وإمتامهــا         

  . قد استوفيت)١٩٩٤ (٨٩٩لس اجملمسؤوليايت مبوجب قرار ذلك تكون وب
الـصباح  احلمـد  بارك امليونيه، زار رئيس وزراء الكويت الشيخ جابر       / حزيران ١٢ويف    - ١٩

التقــى بــرئيس الــوزراء، ورئــيس جملــس النــواب أســامة   بغــداد، علــى رأس وفــد رفيــع املــستوى 
وعبَّر كال الطرفني عـن نيتـهما افتتـاح عهـد           . ومينيالنجيفي، وغريمها من كبار املسؤولني احلك     

ونتيجة لذلك، ُوقّعت ست مذكرات تفاهم واتفاقـات يف جمـاالت التعـاون        . جديد من التعاون  
  .االقتصادي والثقايف والتعليمي والبيئي والنقل

ــل يف     - ٢٠ ــرتاع املتواصـ ــتمر الـ ــسورية  واسـ ــة الـ ــة العربيـ ــى   اجلمهوريـ ــلبا علـ ــأثري سـ  يف التـ
ــة ــراق  احلال ــسانية يف الع ــة واإلن ــسان٨ويف . األمني ــراق اإلســالمية    / ني ــة الع ــل، أعلنــت دول أبري

ــسورية والءهــا لتنظــيم القاعــدة يف دعــم املعارضــة يف     ــة ال ــة العربي ويبقــى مــن غــري  . اجلمهوري
الواضح ما إذا كانت اجلماعة قد اندجمت بالفعل مع جبهة النصرة لتشكيل القاعـدة يف العـراق                

التقــارير أن حكومــة العــراق قــد زادت العمليــات األمنيــة علــى طــول احلــدود   وتفيــد . والــشام
واسـتجابةً للـدعوات الدوليـة،      . السورية العراقية ملنع حتركات اجلماعات املـسلحة عـرب احلـدود          

كومة أيضا عمليات تفتيش عشوائية للطائرات األجنبيـة الـيت تعـرب جماهلـا اجلـوي مـن                  احلأجرت  
  .اجلمهورية العربية السورية لتوصيل األسلحة إىلأجل كفالة عدم استخدامه 

وطبقــا التفــاق وقــف إطــالق النــار املــربم بــني حــزب العمــال الكردســتاين واحلكومــة      - ٢١
مــارس، بــدأ أعــضاء يف حــزب العمــال الكردســتاين عمليــة انــسحاهبم مــن / آذار٢١التركيــة يف 

ــايو/ أيــــار٨تركيــــا إىل العــــراق يف  ىل إقلــــيم كردســــتان يف ووصــــلت اجملموعــــة األوىل إ. مــ
مـايو  / أيـار  ٩يف بيان لوزارة اخلارجية العراقية مـؤرخ        رحبت حكومة العراق،    و. مايو/أيار ١٤

مـايو، مببـادرة الـسالم،    / أيـار ١٧ورسالتني إىل األمم املتحدة وجامعة الـدول العربيـة مـؤرختني       
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 وردا علــى .ةلكنــها أدانــت انــسحاب أعــضاء حــزب العمــال الكردســتاين إىل األراضــي العراقيــ
ذلك، طلب املمثل الدائم لتركيا لدى األمم املتحدة من حكومة العراق، يف رسالة وجههـا إىل            

، أن تكفــل اختــاذ التــدابري الالزمــة لوضــع حــد ألي أنــشطة   يونيــه/حزيــران ٣جملــس األمــن يف 
  .إرهابية يقوم هبا حزب العمال الكردستاين انطالقا من األراضي العراقية

    
ر مستجدات أنشطة بعثة األمـم املتحـدة لتقـدمي املـساعدة إىل العـراق               آخ  -ثالثا   

  والفريق القطري لألمم املتحدة
  األنشطة السياسية  -ألف   

ــساعدة إىل        - ٢٢ ــة األمــم املتحــدة لتقــدمي امل ــالتقرير، حاولــت بعث ــرة املــشمولة ب خــالل الفت
يــة وتــسريع العمليــات العــراق إجيــاد حيــز للحــوار الــسياسي مــن أجــل ختفيــف التــوترات الطائف 

ويف هذا الصدد، عقد ممثلـي اخلـاص اجتماعـات منتظمـة         . التشريعية املتعلقة مبطالب املتظاهرين   
مع مسؤولني رئيـسيني يف الدولـة، مـن بينـهم رئـيس الـوزراء، ونائـب الـرئيس، ونـواب رئـيس                       

اهرات، الوزراء، ورئيس جملس النـواب، مـن أجـل مناقـشة األزمـة الـسياسية، مبـا يف ذلـك املظـ                     
ــافظيت  ــات يف حمـ ــل االنتخابـ ــووتأجيـ ــار ونينـ ــة   ى األنبـ ــوترات الطائفيـ ــة يف التـ ــادة اهلائلـ ، والزيـ

ــف ــسار حمفــوف       . الطــائفي والعن ــد يتجــه إىل م ــن أن البل ــه م ــي اخلــاص عــن قلق وأعــرب ممثل
وقد شـجع مجيـع القـادة الـسياسيني والـدينيني           . باملخاطر، ما مل ُتتَّخذ تدابري حامسة وفعالة فورا       

، إىل جانـب    لقبليني العراقيني على اختاذ مبادرات جريئة والتفاعل البناء يف حوار وطين واسع           وا
ويف هـذا الـصدد، واصـلت بعثـة         .  على أمهية احتـرام حقـوق اإلنـسان وسـيادة القـانون            تشديده

األمم املتحدة لتقدمي املساعدة إىل العراق التنسيق مع جهة االتصال داخل مكتب نائـب رئـيس               
 الشهرستاين من أجل املساعدة يف تسوية حـاالت حقـوق اإلنـسان املقدمـة مباشـرة إىل                  الوزراء
وتفاعلـت البعثـة أيـضا مـع جلنـة أنـشأهتا وزارة الداخليـة للحـصول علـى معلومـات عـن                       . البعثة

  .عنهم احملتجزين املفرج
 إىل ١٦مــــارس، مث يف الفتــــرة مــــن / آذار٢٦وســــافر ممثلــــي اخلــــاص إىل إربيــــل يف    - ٢٣
روش أبريل، لالجتماع بكبار املسؤولني األكراد، ومن بينهم نائب رئـيس الـوزراء             /يسانن ١٧

شاويس ووزير اخلارجية ورئـيس وزراء حكومـة إقلـيم كردسـتان، للحـث علـى احلـوار                  نوري  
بني إربيل وبغداد والتشجيع على عودة الوزراء والنواب األكراد املقاِطعني إىل الـوزارة وجملـس        

ــافر ن. النـــواب ــسياسية  وسـ ــشؤون الـ ــاص للـ ــي اخلـ ــدعم   ائـــب ممثلـ ــة والـ ــساعدة االنتخابيـ واملـ
يونيـه، حيـث التقـى بـرئيس     / حزيران٦ و ٥ أيضا إىل إربيل يف      جيورجي بوستني، ،  الدستوري

برملان إقليم كردستان أرسالن بايز، ورئيس املكتب السياسي للحزب الـدميقراطي الكردسـتاين            
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 علــى دعــم البعثــة املــستمر إلجــراء االنتخابــات يف  وشــدَّد، يف مــشاوراته،. كمــال كريكــوكي
حينها يف إقليم كردستان، وشجع القيادة الكردية علـى تـويل زمـام املبـادرة يف اجلهـود املبذولـة          

  .للتغلب على األزمة السياسية
 البعثــة الرمــادي لالجتمــاع  ممثلــون عــنمــايو، زار/ أيــار٢٢أبريــل و / نيــسان١٦ويف   - ٢٤

بق رفيع العيساوي، وممثلـي املتظـاهرين مـن حمافظـات األنبـار وبغـداد وديـاىل،                 بوزير املالية السا  
والقادة القبليني، وحمافظ األنبار قاسم الفهداوي، ورئيس جملس حمافظـة األنبـار مـأمون علـواين                

اجتماعـا  أبريـل، عقـد ممثلـي اخلـاص         / نيـسان  ١١ويف  . من أجل مناقشة سبل ختفيـف التـوترات       
أبريـل  / نيسان ٢٨وسافر ممثلي اخلاص إىل َعّمان يف       .  أثيل النجيفي  ىنويف املوصل مع حمافظ ني    

مــايو لالجتمــاع بالــشيخ عبــد امللــك الــسعدي وممثلــي املتظــاهرين   / أيــار٢١ مــايو و/أيــار ٧ و
ــني          ــة للوســاطة ب ــد اســتعداد البعث ــادة تأكي ــة وإع ــع احلكوم ــات م ــى إجــراء حمادث ــشجيع عل للت

  .ة العراقاألطراف، على النحو الذي طلبته حكوم
مايو، زار ممثلي اخلاص الكويت والتقى مبسؤولني حكوميني كبـار ملناقـشة   / أيار٥ويف    - ٢٥

 مـن ميثـاق األمـم      العالقات العراقية الكويتية والتزامات العـراق املتبقيـة مبوجـب الفـصل الـسابع             
  . فيما يتعلق بالكويت، مبا يف ذلك وضع ترتيب تقين ثنائي لصيانة احلدوداملتحدة
ــافر ممثلـــي اخلـــاص إىل بروكـــسل  / أيـــار٢٨ويف   - ٢٦ ــايو، سـ والتقـــى مبمثلـــي الـــسلك  . مـ

املمثــل الــسامي لالحتــاد األورويب املعــين بالــشؤون اخلارجيــة والــسياسة األمنيــة،  والدبلوماســي، 
 تـه اطبوممـثلني آخـرين عـن االحتـاد األورويب، إىل جانـب خم            ونائب رئـيس املفوضـية األوروبيـة،        

ــة الـــشؤون اخلار ــة يف الربملـــان األورويبجلنـ ــر  . جيـ ــه، آخـ ــّدم ممثلـــي اخلـــاص، يف اجتماعاتـ وقـ
. مــستجدات احلالــة الــسياسية يف العــراق والتطــورات املتعلقــة مبخيمــي العــراق اجلديــد واحلريــة 

وشــجع الــدول األعــضاء يف االحتــاد األورويب علــى أن حتــذو حــذو ألبانيــا وأملانيــا يف الترحيــب  
  .ابسكان خميم احلرية يف أراضيه

  
  املساعدة االنتخابية  -باء   

واصل فريق األمـم املتحـدة املتكامـل للمـساعدة االنتخابيـة، حتـت قيـادة البعثـة، تقـدمي                      - ٢٧
ــالس          ــات جم ــيم انتخاب ــات يف تنظ ــستقلة لالنتخاب ــا امل ــة للمفوضــية العلي ــشورة الفني ــدعم وامل ال

نتخابــات هــي األوىل وكانــت هــذه اال. يونيــه/ حزيــران٢٠أبريــل و / نيــسان٢٠احملافظــات يف 
وقـد تلقـت البعثـة ردود فعـل إجيابيـة مـن املنظمـات               . اليت يشرف عليها جملس املفوضني احلـايل      

املراقبة تعترف بنجاح تنفيـذ الترتيبـات التقنيـة واللوجـستية وبالكفـاءة املهنيـة ملـوظفي االقتـراع                   
راكــز االقتــراع، أبريــل، متكنــت املفوضــية مــن فــتح مجيــع م / نيــسان٢٠ويف . والعــد باملفوضــية

وكيـل لكيانـات سياسـية،       ٣٠٠ ٠٠٠وأجـازت املفوضـية حـوايل       . مركـز  ٣٢ ٥٠٠وعددها  
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واعتمــدت . مــن ممثلــي وســائل اإلعــالم احملليــة   ٢ ٣٠٠مــن املــراقبني احمللــيني، و   ٧٧ ٠٠٠ و
 مـن ممثلـي وسـائل اإلعـالم الدوليـة الـذين       ١٨٧ مـن املـراقبني الـدوليني و      ٣٤٤املفوضية أيـضا    

  . يف خمتلف احملافظاتانتشروا
وواصلت البعثة املشاركة يف اجتماعات ومناقشات جملس املفوضني، مما أظهـر قـدرهتا               - ٢٨

املهنيـة علـى اختــاذ القـرارات واعتمــاد التـدابري الالزمــة إلجـراء االنتخابــات يف الوقـت املناســب       
شف حــاالت وبنــاء علــى توصــيات البعثــة، اختــذ جملــس املفوضــني تــدابري إضــافية لكــ. وبنجــاح

وُوضعت آليات إلخضاع مراكز االقتراع الـيت تـصل نـسبة إقبـال             . الغش احملتملة والتدقيق فيها   
ــا إىل   ــاخبني فيه ــث جــرى   يف املائــة أو أكثــر للمراجعــة،   ٨٥الن العمــل جمــددا مبــستويات   حي

  .٢٠٠٥الكشف عن الغش اليت استخدمت سابقا يف انتخابات عام 
ون الــدوليون التــابعون لألمــم املتحــدة، بنــاء علــى طلــب وشــغل املستــشارون االنتخــابي  - ٢٩

وفيمـا خيـص    . املفوضية، مناصب يف اللجان اليت أنشئت للتعامل مع شـكاوى يـوم االنتخابـات             
يقــل   شــكوى تتعلــق بعمليــة التــصويت، وهــو مــا  ٢٢٠ تأبريــل، ورد/ نيــسان٢٠انتخابــات 
ـــلع الــيت وردت خــالل انتخابــات جملــس احملافظــة  الــشكاوىبكــثري عــن   وعــددها ٢٠٠٩ام ــــ

ــة     .  شــكوى١ ٤٠٠ ــة دعمــا للمفوضــية، لــضمان إحال ــة أيــضا املــشورة القانوني وقــدمت البعث
  .حاالت الطعن إىل اهليئة القضائية االنتخابية يف الوقت املناسب

وكثفت املفوضية استعداداهتا لالنتخابات الربملانية والرئاسية يف إقليم كردسـتان املقـرر        - ٣٠
سبتمرب، مبا يف ذلك اعتماد العديد من األنظمة واإلجـراءات فـضال عـن    / أيلول ٢١ إجراؤها يف 

  .االستعدادات اللوجستية والتقنية لتحديث سجالت الناخبني واعتماد الكيانات السياسية
  

  التطورات واألنشطة يف جمال حقوق اإلنسان  -جيم   
عمــال اإلرهابيــة الــيت اتــسمت حالــة حقــوق اإلنــسان يف العــراق بتــصاعد العنــف واأل    - ٣١

اســتهدفت أساســا املــدنيني والبنيــة األساســية املدنيــة، ممــا أدى إىل ســقوط ضــحايا مــن املــدنيني  
  .٢٠٠٨مبستويات مرتفعة مل حتدث منذ عام 

وما زالت التقارير تفيد بوقوع أعمال عنـف ضـد املـرأة، مبـا يف ذلـك اجلـرائم املتـصلة                        - ٣٢
ة املزاعم اليت وثقتها البعثة بأن النساء الاليت يقعن ضـحايا           ومما يثري القلق بصفة خاص    . بالشرف

زلـن يعـاقنب بالـسجن، بـالرغم مـن أحكـام قـانون مكافحـة االجتـار                   لالجتار والبغاء القسري مـا    
زال قــانون محايــة  ومــا. الــذي يهــدف إىل محايتــهن) ٢٠١٢ لعــام ١١١رقــم القــانون (بالبــشر 

  .ف العائلي، معطال يف جملس النواباألسرة، الذي يهدف إىل محاية ضحايا العن
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فقـد تلقـت فرقـة العمـل القُــطرية      . وَتَواَصل توثيق االنتهاكات اجلـسيمة ضـد األطفـال       - ٣٣
، )اليونيـسيف (للرصد واإلبالغ، اليت تشترك يف رئاستها البعثة ومنظمة األمم املتحـدة للطفولـة           

، ومعظمهـا نتيجـة للعنـف    بقالسااألطفال ضحايا منذ تقريري بالغا عن حاالت لوقوع    ١٧٧
مـــن بينـــهم ،  أطفـــال٣٠٨كـــان هنـــاك يونيـــه، / حزيـــرانويف. املـــسلح واهلجمـــات اإلرهابيـــة

ــاة، ١٣ ــق ا حمتجــزونفت ــادة   ال يف مراف ــانون مكافحــة اإلرهــاب  ٤حتجــاز مبوجــب امل ــن ق .  م
عمـل  كومة إنشاء آلية رمسية حلماية الطفل وتبادل املعلومات مـع فرقـة ال  احلزال يتعني على    وما

  .القطرية
أبريل، أعلنت هيئـة    / نيسان ٢٩ففي  . زالت هناك قيود مفروضة على حرية التعبري       وما  - ٣٤

 من حمطات البث، مبـا يف ذلـك قنـاة    ١٠االتصاالت واإلعالم إيقاف تراخيص البث اإلذاعي لـ       
لوجــة ، والتغــيري والف٢اجلزيــرة والــشرقية والــشرقية لألخبــار والبابليــة وصــالح الــدين واألنــوار 

والغربية، على أساس أهنا انتهكت املبادئ التوجيهية للبث بسبب مزاعم بعـدم التـزام املهنيـة يف               
ويف . وقـد نفـت حمطـات البـث هـذه االهتامـات      . البث، مما أدى إىل تـصاعد التـوترات الطائفيـة    

مايو، رفعت اهليئة اإليقاف املفروض علـى كـل حمطـات البـث، بـشرط أن تقـدم أدلـة                / أيار ١٩
مـايو، نظمـت البعثـة مناقـشة        / أيـار  ١ويف  .  أهنا قد اختـذت إجـراءات لتـصحيح املخالفـات          على

ــشاركة         ــراق مب ــرأة يف الع ــوق امل ــهوض حبق ــالم يف الن ــستديرة حــول دور وســائل اإلع ــدة م مائ
صــحفيات وممــثلني عــن املفوضــية العليــا املــستقلة لالنتخابــات، واللجنــة العليــا حلقــوق اإلنــسان 

  .رية الصحافةحل باليوم العامليدين لالحتفال ومنظمات اجملتمع امل
وظلـــت األقليـــات يف العـــراق أيـــضا مـــستهدفة بأعمـــال العنـــف، مبـــا يف ذلـــك القتـــل    - ٣٥

مـايو، مجعـت جمموعـة مـن     / أيـار ١٦ويف هجوم آمث وقـع يف       . واالختطاف للحصول على فدية   
 مجـاعي وأحرقـت      من أصحاب املتاجر اليزيديني يف بغـداد، وأطلقـت النـار علـيهم بـشكل               ١٠

، جـالل   “العـراقيني الـسود   ”أبريل، اغتيل زعيم طائفـة      / نيسان ٢٨ويف  . متاجرهم لبيع اخلمور  
وكان يعمل دون كلل لتعزيز ومحاية حقـوق طائفتـه، الـيت ال تـزال واحـدة                 . ذياب، يف البصرة  

وتعــد االعتــداءات املتكــررة ضــد التركمــان واملــسيحيني مــثرية  . مــن أفقــر الطوائــف يف العــراق
  .للقلق على حنو خاص

ة اإلعـدام   زالت حكومة العـراق تتجاهـل النـداءات إىل وقـف العمـل بتنفيـذ عقوبـ                 وما  - ٣٦
 شخـصا آخـرين     ٦٠ومنـذ تقريـري الـسابق، أُعـدم         . وفقا لقرارات اجلمعية العامـة ذات الـصلة       

ــادة    ــهم مبوجــب امل ــانون مكافحــة اإلرهــاب  ٤بعــد إدانت ــسان ١٦ويف .  مــن ق ــل، نفــذ  /ني أبري
أبريــل، أدانــت مفوضــة األمــم املتحــدة الــسامية حلقــوق اإلنــسان  / نيــسان١٩ويف . إعــداما ٢١

وذكـرت  . “إعدام الناس دفعات يعد أمرا فاحشا     ”ذ عقوبة اإلعدام، وذكرت أن      استمرار تنفي 
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ــات         ــث إن االعتراف ــم، حي ــى حنــو مالئ ــه عل ــؤدي مهام ــي ال ي ــة العراق ــة اجلنائي أن نظــام العدال
ألدلــة الــيت يــستخدمها القــضاء إلدانــة املتــهمني لالرئيــسية األشــكال زالــت إحــدى  القــسرية مــا

وقد تلقى ممثلي اخلاص تأكيدات من نائـب وزيـر الداخليـة،            . مبوجب قانون مكافحة اإلرهاب   
وواصــلت . عــدنان األســدي، بــأن البعثــة ســوف يتــاح هلــا الوصــول إىل مرافــق وزارة الداخليــة 

البعثة تلقي تقارير من قبل العديد من املعتقلني والسجناء وأفـراد أسـرهم ُيــدعى فيهـا ارتكـاب                   
حيـان، مـن قبـل الـسلطات أثنـاء احتجـازهم يف             انتهاكات وسوء معاملـة وتعـذيب يف بعـض األ         

وزارة على يد قوات األمن العراقيـة قبـل توجيـه هتـم إلـيهم ونقلـهم إىل مرافـق خاضـعة                 المرافق  
  .لسلطة وزارة العدل

وخالل الفترة املشمولة بـالتقرير، واصـلت البعثـة مراقبـة الـسجون وأمـاكن االحتجـاز                   - ٣٧
زال  ومـا . يـع أحنـاء العـراق، مبـا يف ذلـك إقلـيم كردسـتان              اخلاضعة ملسؤولية وزير العـدل يف مج      

 إلصـالح وإعـادة تنظـيم الـسجون حيـسن احلالـة املاديـة واإلدارة يف عديـد مـن                 املستمرالربنامج  
وقــد اســتعرض موظفــو وزارة حقــوق اإلنــسان وخــرباء يف جمــال  . الــسجون ومراكــز االعتقــال

ا الـسجناء واملعـتقلني، وحققـوا يف        حقوق اإلنسان من منظمـات غـري حكوميـة وحمـامون قـضاي            
ــا      ــذيب ووثقوه ــة أو التع ــوء املعامل ــداء أو س ــة باالعت ــاءات املتعلق ــا  . االدع ــك، م ــع ذل زال  وم

 وزارة الـصحة اخلـدمات الـصحية املالئمـة     وال تقدماالكتظاظ يعد مشكلة يف بعض السجون،      
 علـى معاجلـة هـذه    وقـد أكـدت وزارة العـدل للبعثـة تـصميمها     . يف العديد من مراكز االعتقـال    

  .املسائل مع الوزارات األخرى ذات الصلة
مايو، أطلق برنامج األمم املتحدة اإلمنائي ووزارة التعليم منـاهج تعليميـة            / أيار ٢٧ويف    - ٣٨

جديدة للمدارس االبتدائية والثانوية إلذكاء الوعي مبفاهيم الرتاهة والشفافية وحقـوق اإلنـسان             
مايو، نظمت اليونيسيف وجامعة بغـداد مـؤمترا بـشأن العدالـة            / أيار ٢٨يف  و. والصدق وفهمها 

التصاحلية، وضع سلسلة من التوصيات لتفعيل نظام للعدالة التصاحلية يف العـراق، مـن شـأنه أن        
  . يساعد يف حل القضايا قبل أن ُترفع أمام النظام القانوين العراقي، وخاصة بالنسبة لألطفال

  
  ريةخميم العراق اجلديد وخميم احل    

 مـن   نيقتـل اثـن   ممـا أسـفر عـن م      يونيه، ُشـن هجـوم علـى خمـيم احلريـة،           / حزيران ١٥يف    - ٣٩
وزار نائب ممثلي اخلاص املخيم بعد اهلجـوم مباشـرة، والتقـى مـع        .  آخرين ١٣املقيمني وجرح   

وأعرب ممثلي اخلاص عـن بـالغ قلقـه إزاء اهلجـوم، ودعـا حكومـة العـراق                  . ممثلي سكان املخيم  
يونيـه، ُسـمح   / حزيـران ٢٤وحىت . ق يف اهلجوم فورا وتوفري احلماية الالزمة للسكان       إىل التحقي 

ومـع ذلـك،   . ملجـأ حمـصنا   ٢٦٨  وT جدارا صغريا على شكل احلـرف  ٥٩١بتزويد املخيم بـ   



S/2013/408  
 

13-38360 13 
 

 وخــوذات Tرفــضت حكومــة العــراق طلبــات الــسكان لتزويــدهم جبــدران كــبرية علــى شــكل  
  . استخدامها ألغراض أخرى غري أغراض الوقايةشخصية وسترات واقية، حبجة أهنم ينوون

ــاك حنــو   ومــا  - ٤٠ ــرغم مــن  .  مــن الــسكان يف خمــيم العــراق اجلديــد  ١٠٠زال هن وعلــى ال
ــها    ــيت وجهت ــداءات املتكــررة ال ــراقيني لتمثيلــ    احلالن ــيني حمــامني ع ــسكان لتع ــة إىل ال يف هم كوم
ىل خمــيم احلريــة، رفــض ســكان خــيم، واالنتقــال طواعيــة إاملالتــصرف يف املمتلكــات املتبقيــة يف 

مـايو،  /أيـار  ١٤ويف  .  بدال من ذلك   من الواليات املتحدة  املخيم االمتثال، مصّرين على حمامني      
خـيم والـسيطرة علـى    املكومة البعثة بعزمها األكيـد علـى طـرد مـن تبقـى مـن سـكان         احلأبلغت  
 أهنا حصلت علـى أمـر    كومة إىل احلوقد أشارت   .  باستخدام تدابري قسرية، إذا لزم األمر      املكان

وتواصــل األمــم . مــن احملكمــة حلــل مجيــع املــشاكل العالقــة، مبــا يف ذلــك حــل مــسألة امللكيــة    
املتحدة، مبا يف ذلك ممثلي اخلاص، حث مجيع األطـراف علـى التوصـل إىل حـل سـلمي ملـسألة                     

  .االنتقال الطوعي للسكان املتبقني
يـة يتعرضـون للمـضايقة واإلسـاءة اللفظيـة          زال مراقبو األمـم املتحـدة يف خمـيم احلر          وما  - ٤١

عـدد مـن الـسكان زاعمـني أهنـم يعـانون       هبـم  ويف الوقت نفسه، اتـصل   . من قبل بعض السكان   
وتــشمل هــذه االدعــاءات . قيــودا وانتــهاكات حلقــوق اإلنــسان مــن قبــل قيــادة جماهــدي خلــق  

ملتحـدة لـشؤون    خيم طوعا أو مـن املـشاركة يف عمليـات مفوضـية األمـم ا              املمنعهم من مغادرة    
وأثـار  . الالجئني، مبا يف ذلك منعهم من قبول عروض إعـادة التـوطني أو النقـل إىل بلـدان ثالثـة        

بعض السكان أيضا مع املراقبني مزاعم عن ممارسات تقييديـة ومـسيئة أخـرى مفروضـة علـيهم                  
خــيم، مبــا يف ذلــك منــع حريــة تنقلــهم داخــل املخــيم،   املمــن قبــل قيــادة جماهــدي خلــق داخــل  

 داخـل املخـيم وخارجـه، وحظـر     بأفراد أسـرهم إرغامهم على القيام بنقد ذايت، ومنع اتصاهلم    و
أو تقييد حرية تعاملهم مع مراقيب األمم املتحدة، وتقييد إمكانية حـصوهلم علـى الرعايـة الطبيـة       

 كـثريا   نيخـيم املوأكد السكان الذين متكنـوا مـن مغـادرة          . أو وسائل االتصاالت، أو احلد منها     
  .هذه املزاعممن 
 انتـهت   قـد مفوضية األمم املتحـدة لـشؤون الالجـئني   كانت يونيه، / حزيران٢١وحىت    - ٤٢

وقــد مت .  يف خمــيم احلريــة شخــصا٢ ٠٣٣فــردا، وأجــرت مقــابالت مـع   ٣ ١١٢مـن تــسجيل  
 جيـري النظـر يف      وكـان أفـراد لـديهم احتياجـات للحمايـة الدوليـة،            ١ ٦٠٤حتديد مـا جمموعـه      

 مـن سـكان املخـيم العـراق         ٩٧وقد غـادر    . آلخرين الذين جرت مقابلتهم   حاالت األشخاص ا  
ــديهم      . حــىت اآلن ــذين ل ــراد ال ــة واملفوضــية الــسعي إىل إجيــاد حلــول دائمــة لألف وتواصــل البعث

ــصلية          ــوات القن ــوطني والقن ــادة الت ــوات إع ــن خــالل قن ــة م ــة الدولي احتياجــات حمــددة للحماي
 فـردا، بـشكل     ٧١كان خميم احلريـة، بلـغ جممـوعهم         نقل أربع جمموعات من س     ومت. واإلنسانية
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أبريـل،  / نيـسان  ١٥ويف  .  مـن الـسكان    ٢١٠كومـة بقبـول     احلدائم إىل ألبانيـا، يف إطـار عـرض          
خيم ممن ميكنهم طلب اللجـوء      امل من سكان    ١٠٠أعلنت أملانيا استعدادها لقبول ما يقرب من        

  .أو وضع الالجئ يف أملانيا
  

   والتعمري والتنميةاملساعدة اإلنسانية  - دال  
 املــسجلني يف العــراق قــد بلــغ  الــسورينييونيــه، كــان عــدد الالجــئني  / حزيــران١٢يف   - ٤٣

 الجئـا يف حمافظـة      ٥ ٥٧٠ الجئا يف إقليم كردسـتان، و        ١٥٣ ١٠١ الجئا، منهم    ١٥٩ ١٩٦
ــار، و  ــراق  ٥٢٥األنب ــا يف أجــزاء أخــرى مــن الع ــة   .  الجئ وأشــارت خطــة االســتجابة اإلقليمي
يونيـه يف العـراق، إىل أن عـدد         / حزيـران  ١٣، الـيت بـدأ تنفيـذها يف         ية العربية الـسورية   للجمهور

 الجـــئ بنهايـــة ٣٥٠ ٠٠٠ميكـــن أن يـــصل إىل اجلمهوريـــة العربيـــة الـــسورية  الالجـــئني مـــن 
 يف منطقـة القـائم يف       ٣٠ ٠٠٠ الجـئ يف إقلـيم كردسـتان، و          ٣٠٠ ٠٠٠، منـهم    ٢٠١٣ عام

 يف املائـة  ٤٠وتتوقـع اخلطـة أن يقـيم    . اطق أخـرى يف البلـد   يف منـ ٢٠ ٠٠٠حمافظـة األنبـار، و   
 يف جمتمعات حمليـة ويـستقرون يف بيئـة          باقي الالجئني من الالجئني يف خميمات، بينما يستضاف       

 مليــون دوالر مــن دوالرات الواليــات ٣٥٠وتــشري اخلطــة أيــضا إىل ضــرورة تــوافر  . حــضرية
  .قاذ األرواح لالجئني السوريني يف العراقاملتحدة لكفالة توفري املساعدة اإلنسانية إلن

ــ بيــــشكابور  معــــربوعلــــى الــــرغم مــــن إغــــالق   - ٤٤ ــتان يف يدوداحلــ  يف إقلــــيم كردســ
 إىل العـراق،    الـسوريني  يف املائة مـن الالجـئني        ٩٥ أكثر من    الذي مّر من خالله   مايو،  /أيار ١٩

 الجـئ يوميـا،   ٧٠٠و   ٥٠٠يبلغ عدد الالجئني الذين دخلوا إقليم كردستان يف املتوسـط بـني             
ازدحـــام خمـــيم دوميـــز واكتظاظـــه بـــصورة مفرطـــة، حيـــث يـــأوي اآلن  األمـــر الـــذي أدى إىل

واسـتجابة  .  الجـئ ١٥ ٠٠٠ رغم أن طاقة استيعابه األصلية      - الجئ   ٤٠ ٠٠٠يقرب من    ما
لنداءات من املفوضية وغريها من اجلهات الفاعلة اإلنـسانية، وافقـت حكومـة إقلـيم كردسـتان                 

 خــيم واسـتيعاب الالجـئني الــسوريني  امليص مـساحة مــن األرض إلهنـاء االختنـاق يف    علـى ختـص  
وبنـاء علـى ذلـك،    .  علـى إعالـة أنفـسهم    الذين ال يقدرون   يف املناطق احلضرية     املوجودين حاليا 

إال أن ذلــــك ســــيقلل . خصــــصت أراض إلنــــشاء خمــــيمني إضــــافيني يف إربيــــل والــــسليمانية 
يتعني ختصيص مزيـد مـن األراضـي لبنـاء خميمـات إضـافية       االحتياجات بصورة جزئية فقط، وس    

  .يف إقليم كردستان
ــة الالجــئني الــسوريني يف العــراق      - ٤٥ وال تــزال املفوضــية تنــسق االســتجابة اإلنــسانية حلال

بالتعــاون مــع وزارة اهلجــرة والتــشرد وحكومــة إقلــيم كردســتان، فــضال عــن وكــاالت األمــم    
ــسانية وصــناديقها وبرا   ــاملي      املتحــدة اإلن ــة الع ــامج األغذي ــسيف وبرن ــك اليوني ــا يف ذل ــا، مب جمه
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ــسانية          ــة اإلن ــات الفاعل ــن اجله ــا م ــهجرة وغريه ــة لل ــة الدولي ــة واملنظم ــصحة العاملي ــة ال ومنظم
  .احلكومية وغري احلكومية

ــار٢٧ويف   - ٤٦ ــوزراء    / أيـ ــة ملكتـــب نائـــب رئـــيس الـ ــشراكة التابعـ ــة الـ ــايو، أقـــرت جلنـ مـ
ــوزارا   ٢٨ ــى ال ــام   مــشروعا ووزعــت عل ــأخرة لع ــة املخصــصات املت ــة ٢٠١٢ت التنفيذي  البالغ
 ماليــني دوالر، للمــشاركة يف متويــل   ١٠مليــون دوالر، إىل جانــب مبلــغ إضــايف قــدره      ٣٠

وخـالل الفتـرة املـشمولة بـالتقرير، عمـل فريـق األمـم املتحـدة               . مشاريع وبرامج األمـم املتحـدة     
ء آلية متويل خمصـصة لتـستخدمها       القطري عن كثب مع حكومة إقليم كردستان من أجل إنشا         

  .األمم املتحدة يف تلبية االحتياجات احمللية
مايو، قام برنامج األمم املتحدة اإلمنائي، بالنيابة عن فريق األمـم املتحـدة             / أيار ١٢ويف    - ٤٧

 يف ٢٠١٥القطري، بعقد حلقة عمل تصديقية وطنية يف بغداد بشأن خطة التنمية ملا بعـد عـام            
فيهـــا ممثلـــون مـــن اجملتمـــع املـــدين واألوســـاط األكادمييـــة والنـــساء والـــشباب  العـــراق، شـــارك 

واألشخاص الذين يعيشون بإعاقات لعرض آرائهم عن أهداف التنمية التالية ملرحلـة األهـداف              
  .اإلمنائية لأللفية

ــة املنــاطق احملليــة، وهــو    / نيــسان٨ويف   - ٤٨ أبريــل، أطلــق يف إقلــيم كردســتان برنــامج تنمي
ترك ألفرقة األمم املتحدة القطرية، لتيسري إتاحـة اخلـدمات األساسـية العاليـة اجلـودة                برنامج مش 

 الفتـرة املـشمولة بـالتقرير، واصـلت منظمـة األمـم املتحـدة للتنميـة                 وخـالل . على نطـاق أوسـع    
ــصناعية  ــدو(ال ــاطق       ) اليوني ــة املن ــيما تنمي ــراق، وال س ــستدامة يف الع ــصناعية امل ــة ال ــم التنمي دع
قامــت اليونيــدو برســم خــرائط املنــاطق الــصناعية يف أربــع حمافظــات عراقيــة ومجــع و. الــصناعية
وإضـافة إىل ذلـك، أجـرت    . بيانات ذات صـلة باملمارسـات الراهنـة يف إدارة املنـاطق          /معلومات

اليونيدو استعراضا شامال للتشريعات العراقية اليت حتكم تنمية املناطق الـصناعية وإدارهتـا قدمتـه               
  .أبريل/ نيسان٢٥موافقة عليه يف إىل احلكومة لل

يونيه، عقد برنامج األغذيـة العـاملي حلقـة عمـل مـدهتا يومـان         / حزيران ١١ و   ١٠ويف    - ٤٩
باالشتراك مع اللجنة العليا إلصالح نظـام التوزيـع العـام ملناقـشة إمكانيـة العمـل بقـسائم طعـام                     

إحـدى شـركات    ات املاليـة مـن      وانضم إليهمـا خـرباء املـدفوع      . إلكترونية يف نظام التوزيع العام    
.  لتعزيز إيصال الطعام باستخدام التكنولوجيـا الرقميـة يف صـورة قـسائم        اخلدمات املالية الدولية  

يونيـه برئاسـة نائـب رئـيس الـوزراء          / حزيـران  ١٢ اجتمـاع استـشاري يف       حلقـة العمـل   وأعقب  
 برنـامج األغذيـة     وقـدم . شاويسنوري  ورئيس اللجنة العليا الستراتيجية احلد من الفقر، روش         

العاملي املساعدة التقنية لتعزيز الربنامج الوطين للتغذية املدرسية، من خالل تقدمي الـدعم لنائـب               
وزير التخطيط يف حكومة إقليم كردسـتان وملمثلـي وزاريت التعلـيم يف كـل مـن حكومـة إقلـيم                
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ــة       ــدى العــاملي اخلــامس عــشر لتغذي ــة العــراق للمــشاركة يف املنت ــال، كردســتان وحكوم األطف
  .مايو/ أيار٢٤ إىل ٢٠املعقود يف الربازيل يف الفترة من 

وقامــت منظمــة األمــم املتحــدة للتربيــة والعلــم والثقافــة، بالتعــاون مــع وزارة التعلــيم،      - ٥٠
مــايو، /أيــار ١٩أبريــل ويف إربيــل يف / نيــسان٢٢ يف بغــداد يف األطفــال لتعلــيمبــإطالق مبــادرة 

غـري املقيـدين حاليـا بـأي مؤسـسات تعليميـة ملعـاودة الدراسـة يف             واليت هتدف إىل قيد األطفـال       
ــة العامــة  ــة مــن هــذا املــشروع يف حمافظــات إربيــل    . املــدارس االبتدائي ــة التجريبي وســتبدأ املرحل

وبغداد ونينوى والبـصرة، مـع تقـدير عـدد األطفـال الـذين سـيجري قيـدهم يف املـدارس بنحـو                       
  .٢٠١٤يونيه / حزيران٣٠ طفل حبلول ٣٤٨ ٠٠٠
ــة مـــشكلة      - ٥١ ــة إىل مكافحـ ــة الراميـ ــود اإلقليميـ ــرز يف اجلهـ ــدم احملـ ــد مت تـــشجيع التقـ وقـ

وذكــر أن تــدهور األراضــي علــى طــول حــوض دجلــة والفــرات   . العواصــف الرمليــة والترابيــة
ووجــود منــاطق زراعيــة مهجــورة مهــا مــن األســباب الرئيــسية هلــذه العواصــف الــيت تــؤدي إىل   

وميثـل تقيـيم    . يـة واحملليـة وسـبل كـسب العـيش للـسكان احمللـيني             اضطراب االقتـصادات اإلقليم   
اجتاهات العواصف الرملية والترابية ومصادرها وشدهتا، الذي اشترك يف إجرائـه برنـامج األمـم               

مـايو، أول اسـتعراض شـامل       / أيار ٢٦املتحدة للبيئة واملنظمة العاملية لألرصاد اجلوية وصدر يف         
ــا   ــة ويف تواترهــا  جيــري علــى مــستوى املنطقــة للزي ــة والترابي ويف . دة يف شــدة العواصــف الرملي

وضـع  مـشروعها ل ألغذية والزراعة بتمديـد فتـرة       ألمم املتحدة ل  مارس، قامت منظمة ا   /آذار ٢٦
ــة ملخــاطر اجلفــاف إىل كــانون األول    ــإلدارة املتكامل ــسمرب /إطــار وطــين ل وخــالل . ٢٠١٣دي

ــالتقرير، قــدم املــشروع للــشركاء   ــة حــول  الفتــرة املــشمولة ب ــة وتدريبي  الــوطنيني دورات تثقيفي
أسباب واجتاهات العواصف الرملية والترابية اليت تؤثر يف العراق، ووضـع برناجمـا وطنيـا لرصـد             

العواصــف ومكافحتــها والتخفيــف مــن حــدة آثارهــا، وأنــشأ مراكــز معلومــات للبيانــات  هــذه 
ألساسية كوسيلة حلفـز االسـتثمار      الزراعية يف حمافظات األنبار والبصرة وإربيل جلمع البيانات ا        

  .الزراعي ودعم القطاع اخلاص
أبريل، دخل مكتب األمم املتحدة خلـدمات املـشاريع يف اتفـاق بـشأن          / نيسان ٢١ويف    - ٥٢

ــتان       ــيم كردسـ ــني برملـــان إقلـ ــشراكة والتنميـــة بـ ــتان   الـ ــة إقلـــيم كردسـ واملنظمـــات وحكومـ
ــة يف غــري ــذ .  إقلــيم كردســتاناحلكومي ي هــو نتــاج سلــسلة مــن املناقــشات   وهــذا االتفــاق، ال

وسيــضفي هــذا  .واملــشاورات الــيت اســتغرقت عامــا، هــو األول مــن نوعــه يف الــشرق األوســط 
ــبني      ــة ويـ ــة بـــني الـــسلطات واملنظمـــات غـــري احلكوميـ ــسيا علـــى العالقـ ــا مؤسـ ــاق طابعـ االتفـ

ــيم ــرفني         الق ــة للط ــسؤوليات املتبادل ــن امل ــضال ع ــهما، ف ــة بين ــيت حتكــم العالق ــادئ ال  ويف .واملب
أبريل، قام برنامج األمم املتحدة اإلمنائي ومكتب األمم املتحـدة خلـدمات املـشاريع              /نيسان ٢٨
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نح استــضافه جملــس النــواب، وذلــك لتقــدمي مــنح إىل  املــبتنظــيم مراســم احتفــال بــالتوقيع علــى  
 تعــزز آليــات الرقابــة املتعلقــة حبقــوق إلقامــة مــشاريعمنظمــة مــن منظمــات اجملتمــع املــدين  ٣١
  .نسان واحلقوق املدنية ومكافحة الفساد وتعزيز تقدمي خدمات كافيةاإل
وخالل الفترة املشمولة بالتقرير، قام مكتب األمم املتحـدة املعـين باملخـدرات واجلرميـة         - ٥٣

بتنفيذ مشروعني، مها تعزيز إدارة وتشغيل السجون اليت تديرها املؤسسات اإلصالحية وتعزيـز             
ساد، مـــن خـــالل اســـتجابات موجهـــة علـــى النحـــو املـــبني يف كومـــة علـــى منـــع الفـــاحلقـــدرة 
اســتعراض تنفيــذ اتفاقيــة األمــم املتحــدة ملكافحــة الفــساد، الــيت أصــبح العــراق طرفــا فيهــا    آليــة
  .٢٠٠٨عام  يف
  

  القضايا األمنية والتشغيلية  - رابعا  
ــة       - ٥٤ ــراق متقلبـ ــة يف العـ ــة األمنيـ ــت البيئـ ــالتقرير، ظلـ ــشمولة بـ ــرة املـ ــالل الفتـ ــي ف. خـ فـ

ــسان ــل  /ني ــل، قت ــا وجــرح  ٧١٢أبري ــل  شخــصا، ١ ٦٣٣ عراقي  شخــصا ١ ٠٤٥ يف حــني قُت
مــارس /مــايو، وهــو أعلــى رقــم للــضحايا يــسجل منــذ آذار  / شخــصا يف أيــار٢ ٣٩٧ وُجــرح
وهناك خماطر مرتفعة بشأن تزايد العنف الطائفي يزيـد مـن حـدهتا وجـود عـدد هائـل                   . ٢٠٠٨

ض هذه اجلماعات منذ فترة طويلـة يف العـراق، مثـل            ويعمل بع . من مجاعات املعارضة املسلحة   
إال أن هنـاك أيـضا مجاعـات أنـشئت حـديثا        . تنظيم القاعدة يف العراق ودولة العراق اإلسـالمية       

األغلبيـة الـسنية ومجاعـات مثـل         أو أعيد تنشيطها، مثل امليليشيات املوجودة يف احملافظات ذات        
وقــد بينــت مجاعــات املعارضــة  . الــشيعيعــصائب أهــل احلــق وكتائــب حــزب اهللا يف اجلانــب  

السنية املسلحة امتالكها لقدرات على تطويع تكتيكاهتا وأساليبها لتنفيذ جمموعة متصلة وثابتـة             
مــن اهلجمــات بــوترية تــشغيلية ســريعة، ممــا ميــارس ضــغوطا دائمــة علــى قــوات األمــن العراقيــة، 

ويف هذا السياق، ال تزال مكاتـب       . وخيترب قدراهتا، وجيعل تنفيذ عمليات مكافحة التمرد صعبا       
ففــي . األمــم املتحــدة يف العــراق عرضــة للــهجمات بــنريان غــري مباشــرة بــني الفينــة واألخــرى   

مايو، نفذ هجومان أثرا على مكـان إقامـة وحـدة حـرس ومرافـق               / أيار ٢٧أبريل و   /نيسان ٢٦
  .جممع األمم املتحدة يف كركوكيف دعم 
ــود امل     - ٥٥ ــصارى جه ــن ق ــرغم م ــى ال ــيس     وعل ــدى رئ ــامي بوســاطة شخــصية ل نظمــة وقي

الوزراء، مل يثبت حىت اآلن أنه من املمكن إبرام وإنفاذ اتفاق بشأن مركـز بعثـة األمـم املتحـدة                    
ويواصــل ممثلــي . لتقــدمي املــساعدة إىل العــراق بعــد تــسع ســنوات مــن إنــشاء البعثــة ألول مــرة   

ء نظـام قـانوين مناسـب للبعثـة،     اخلاص بنشاط متابعة هذه املسألة مع احلكومـة، مـن أجـل إنـشا           
 بـني بعثـة األمـم املتحـدة     من هـذا النـوع  وال يزال عدم وجود اتفاق . وفقا ملعايري األمم املتحدة 

وتواجـه البعثـة عقبـات      . لتقدمي املساعدة إىل العراق وحكومة العراق يؤثر سلبا يف فعالية البعثـة           
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صـدار تأشـريات للمـوظفني املـدنيني     وحاالت تأخري غري مربرة يف اسـترياد وتـصدير املعـدات وإ         
وتؤثر هـذه التحـديات بـشكل خـاص علـى قـدرة البعثـة علـى تعبئـة وحـدة              . واألفراد النظاميني 

كما أن عدم متتـع     . راسة وتناوهبا وجتهيزها متشيا مع اتفاق البعثة مع البلدان املسامهة بقوات          احل
ويـثري ذلـك قلقـا      .  حادث ما  املوظفني باالمتيازات واحلصانات يعرضهم للخطر يف حال وقوع       

بصفة خاصة ألفراد األمن الذين ال تتوافر هلم احلصانات املناسبة ويفتقـرون بالتـايل إىل احلمايـة                 
وميثـل التخلـيص اجلمركـي ملـواد األمـم          . إذا ما وقعت أحـداث أثنـاء أدائهـم لواجبـاهتم الرمسيـة            
  .هاواليت املتحدة أيضا عملية طويلة تعوق قدرة البعثة على تنفيذ

  
  مالحظات  - خامسا 

إن حجم العنف الذي عاد إىل الظهور يف العراق خالل الفترة املشمولة بـالتقرير ألمـر                  - ٥٦
وإنــين أحــث الزعمــاء الــسياسيني مــن مجيــع األطــراف مــرة أخــرى علــى    . يبعــث علــى اجلــزع 

تكثيف جهودهم من أجل اخلروج من املأزق السياسي املـستمر بـشكل متوافـق مـع الدسـتور،                  
ن خالل حوار جاد تسوده روح التوافق، حبيث ال ُيترك جمال ملـن يـسعون إىل اسـتغالل هـذه                  م

وإنين أرحب يف هذا الـصدد مببـادرات احلـوار الـيت أُعلنـت              . احلالة عن طريق العنف واإلرهاب    
ــة  ــادة عراقي ــه بــني حكومــة العــراق      .مــؤخرا بقي وأرحــب أيــضا باالتفــاق الــذي مت التوصــل إلي
والبعثــة علــى اســتعداد . دســتان، والــذي ينبغــي تنفيــذه علــى وجــه الــسرعة وحكومــة إقلــيم كر

  . ملساعدة مجيع األطراف يف املضي قدما حنو حتقيق املصاحلة الوطنية
أبريــل، وأدعــو / نيــسان٢٣وإنــين أديــن العنــف الــذي وقــع خــالل حــادث احلوجيــة يف    - ٥٧

وأكرر مناشـدة قـوات األمـن     .احلكومة إىل إجناز حتقيق مستقل وشفاف دون مزيد من التأخري         
أن متارس أقصى درجات ضبط النفس وأن حتافظ علـى القـانون والنظـام، كمـا أكـرر مناشـدة                    

. املتظاهرين أن حيافظوا على السلمية لـدى ممارسـة حقهـم املـشروع يف حريـة التجمـع والتعـبري                   
. ات الطائفيـة وعلى مجيع ممثلي املتظـاهرين أن حيرصـوا علـى أال يـؤجج أي مـن أتبـاعهم التـوّتر         

وقبل كل شيء، من املهم مبكان أن يبدأ ممثلو احلكومة واملتظـاهرين إجـراء حـوار جـاد ملعاجلـة             
وأدعــو أيــضا  .وأكــرر تأكيــد التــزام األمــم املتحــدة بتيــسري هــذا احلــوار . مجيــع املــسائل املعلقــة

ــى          ــساعدة عل ــة امل ــة البيئ ــن أجــل هتيئ ــوذهم م ــدويل إىل اســتخدام نف ــع ال ــل أعــضاء اجملتم توّص
  . األطراف املعنية إىل اتفاق

ــها املتظــاهرون،         - ٥٨ ــيت أعــرب عن ــشريعية ال ــسياسية والت ــشواغل ال ــين أحــيط علمــا بال وإن
سيما تلك املتعلقة بتعديالت قانون املساءلة والعدالة وقانون مكافحة اإلرهـاب، وبإصـدار              وال

ذه املطالـب بعـني االعتبـار    وآمل أن تأخذ املؤسـسات احلكوميـة املختـصة هـ        .قانون العفو العام  
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وأحـث مجيـع الزعمـاء الـسياسيني والربملـانيني           .وأن يتم التوّصـل إىل حـل بـشأهنا بتوافـق اآلراء           
   .على مضاعفة جهودهم من أجل اإلسراع بوترية العمليات التشريعية

ات وإنين أثين أيضا على املفوضية العليا املستقلة لالنتخابات لنجاحها يف تنظـيم انتخابـ       - ٥٩
ولعـل يف اهلـدوء     . يونيه/ حزيران ٢٠أبريل و   / نيسان ٢٠جمالس احملافظات واإلشراف عليها يف      

 مجيعهــا ويف مــا حتقــق مــن ١٤النــسيب الــذي كــان ســائدا خــالل االنتخابــات يف احملافظــات الـــ 
تنسيق مهين للعمليات االنتخابية داللة على توافر القدرة لدى العراق لدخول عملية دميقراطيـة              

ــةحـــرة ــيم     . ونزيهـ ــيم االنتخابـــات يف إقلـ ــة للتـــشجيع علـــى تنظـ ــنم هـــذه الفرصـ وأود أن أغتـ
واألمـم املتحـدة    . سـبتمرب، بـصورة حـرة ونزيهـة       / أيلـول  ٢١كردستان، احملّدد هلـا حاليـا تـاريخ         

وأود أيـضا أن أحـث      . على اسـتعداد لالسـتمرار يف دعـم املفوضـية العليـا املـستقلة لالنتخابـات               
ية على االتفاق علـى إجـراء االنتخابـات يف حمافظـة كركـوك ويف حمافظـات       مجيع األطراف املعن  

إقلــيم كردســتان الــثالث، فلطاملــا ُحــرم أهــايل هــذه احملافظــات مــن حقهــم يف اختيــار ممثلــيهم     
  . احملليني
وإنين أثين على الفطنة السياسية اليت حتلّى هبا زعيما العـراق والكويـت، وهـو مـا جتلّـى                - ٦٠

مبــا يف ذلــك  لحــوظ الــذي حتقــق يف اجتــاه التطبيــع الكامــل للعالقــات بــني البلــدين،يف التقــّدم امل
وقـد قطـع العـراق      . يونيـه / حزيـران  ١٢الزيارة اليت قام هبا رئـيس وزراء الكويـت إىل بغـداد يف              

وإنـين أرحـب    . ١٩٩٠شوطا كبريا حنو استعادة املكانة الدوليـة الـيت كـان يتمتـع هبـا قبـل عـام                    
الذي عهد مبوجبـه إىل البعثـة باملـسؤولية، مبوجـب           ) ٢٠١٣ (٢١٠٧ القرار   باختاذ جملس األمن  

الفصل السادس من امليثاق، عن مسألة الكويتيني ورعايا البلـدان الثالثـة املفقـودين واملمتلكـات                
وإنين آمل أن تعمل اآلن حكومتا العراق والكويـت يـدا بيـد لزيـادة التعـاون                 . الكويتية املفقودة 
  .  مبا فيه منفعة شعبيهمايف مجيع اجملاالت

ــسية          - ٦١ وأكـــرر دعـــويت الـــسابقة إىل احلكومـــة لتنفيـــذ اإلصـــالحات القانونيـــة واملؤسـ
والــسياساتية الالزمــة فيمــا يتعلــق بــإدارة الــسجون وأمــاكن االحتجــاز لــضمان االلتــزام بــسيادة 

ة لـضمان   وأحث املؤسسات العراقية أيضا على تنفيذ اإلصـالحات القانونيـة الـضروري           . القانون
ــايري         ــا للمع ــة، وفق ــة وقانوني ــصورة معقول ــة احملاكمــات ب ــى ذم ــات االحتجــاز عل ــتم عملي أن ت

وينبغــي إجــراء حتقيقــات بواســطة هيئــة قــضائية مــستقلة يف مجيــع ادعــاءات التعــذيب   . الدوليــة
إساءة املعاملة بقصد محل املتهمني على االعتراف، وجيب يف حال ثبـوت صـحة االدعـاءات       أو

  . اسبة اجلناة قانونياأن تتم حم
ويساورين القلق إزاء استمرار العراق يف تطبيق عقوبة اإلعدام على الرغم مـن العيـوب        - ٦٢

ويؤسـفين أن نـداءايت املتكـررة لوقـف تطبيـق هـذه العقوبـة           . اليت تعتـري نظامـه للعدالـة اجلنائيـة        
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ــتم االســتجابة      ــة مل ت ــة العام ــرارات اجلمعي ــصلة يف ق ــا لألحكــام ذات ال ــنم هــذه  . هلــاوفق وأغت
الفرصــة لكــي أدعــو احلكومــة إىل وقــف مجيــع عمليــات اإلعــدام، وإجــراء اســتعراض مــستقل    

 عــن املعلومــات املتعلقــة واإلفــصاحجلميــع حــاالت مــن هــم يف انتظــار تنفيــذ حكــم اإلعــدام،   
 واإلجـراءات القـضائية الـيت اختـذت يف حقهـم،            إلـيهم بأعداد هؤالء وهويـاهتم والتـهم املوجهـة         

  . تائج هذه االستعراضاتوعن ن
 .ويتــضح بــصورة متزايــدة أنــه ال ميكــن الفــصل بــني مــا جيــري يف املنطقــة مــن أحــداث  - ٦٣
زلت أالحظ مع بـالغ القلـق أثـر النــزاع املأسـاوي اجلـاري يف اجلمهوريـة العربيـة الـسورية                وما

سوري يؤثر سـلبا علـى    وقد بات الُبعد الطائفي للنـزاع ال     . على البلدان اجملاورة، مبا فيها العراق     
ـــزاع علــى العــراق يف أعــداد مــن اســتقبلهم البلــد مــن الجــئني،      .املنطقــة ــأثري الن ومل ينحــصر ت

وإنين أقّدر القـرار الـذي      . حدثت كذلك تأثريات على صعيدي األمن واالستقرار السياسي        بل
وريني  ماليـني دوالر ملـساعدة الالجـئني الـس         ١٠اختذته حكومة العراق مؤخرا بتخصيص مبلغ       

وكذلك فإنين أدعو احلكومة إىل مـنح الالجـئني الـسوريني يف خمـيم القـائم تـصاريح       . يف العراق 
أو الــسماح هلــم حبريــة احلركــة، علــى غــرار املعاملــة الــيت حيظــى هبــا الــسوريون الــذين   /إقامــة و

ــساعدهم علــى       ــة الظــروف الــيت ت ــيم كردســتان، كمــا أدعوهــا إىل هتيئ يطلبــون اللجــوء يف إقل
ومـع إدراكـي للـشواغل األمنيـة،     . اد علـى الـنفس، ورمبـا االنـدماج يف اجملتمعـات احملليـة      االعتمـ 

  .أحث حكومة العراق على إبقاء حدودها مفتوحة لطاليب اللجوء السوريني
يونيـه، وأكـرر دعـوة      / حزيـران  ١٥وإنين أدين اهلجوم الذي تعّرض لـه خمـيم احلريـة يف               - ٦٤

وأود أيـضا أن أكـرر اإلعـراب عـن التـزام            . ان وأمنـهم  احلكومة إىل ضمان سـالمة مجيـع الـسك        
ــع الــسكان     ــم جلمي وإنــين أثــين يف هــذا الــصدد علــى   . األمــم املتحــدة بإجيــاد حــل ســلمي ودائ

ــدول         ــدخول أراضــيها، وأكــرر دعــويت ال ــسكان ب ــسماح لل ــى ال ــيت وافقــت عل ــات ال احلكوم
دة لشؤون الالجـئني يف     ومع استمرار مفوضية األمم املتح    . األعضاء األخرى ألن حتذو حذوها    

ختصيص موارد بشرية ومالية كبرية لتنفيذ احللول لسكان املخيم، أحث السكان علـى التعـاون               
الكامل مع املفوضية، وعلى العودة إىل حضور املقابالت، وعلـى االسـتفادة فـورا وبـال اسـتثناء         

 بـالغ القلـق   وكـذلك فـإنين أالحـظ مـع    . مما يتاح هلم من فرص إلعـادة التـوطني خـارج العـراق         
فتـضييق فـرص    . البالغات العديدة اليت تفيـد بوقـوع انتـهاكات حلقـوق اإلنـسان داخـل املخـيم                

حصول السكان على وسائل االتصال، مبا فيها اإلنترنـت واهلواتـف احملمولـة، وعلـى اخلـدمات                 
الطبية، والقيود املفروضة على قدرهتم على اخلروج من املخـيم، كلـها أمـور غـري مقبولـة جيـب                    

وأخريا، أحث مجيع األطراف املعنية على التوصل بأقـصى سـرعة ممكنـة           . أن تتوقف على الفور   
  . إىل تسوية سلمية للمسائل املعلقة املتصلة بإغالق خميم العراق اجلديد ونقل السكان املتبقني
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وخالل األشهر القليلة املاضية، مضى ممثلـى اخلـاص يف مـسارات عـدة لتعزيـز التعـاون                    - ٦٥
مــي والثنــائي مــن أجــل التوّصــل إىل حلــول حمــّددة للمــشكلة البيئيــة الرئيــسية املتمثلــة يف     اإلقلي

وتتطلــب مكافحــة العواصــف الرمليــة والترابيــة بــذل اجلهــود مــن  . العواصــف الترابيــة والرمليــة
وإنـين أشـيد يف هـذا الـصدد مببـادرة رئـيس الـوزراء               . جانب مجيـع البلـدان املتـضررة يف املنطقـة         

ستوى إلنــشاء جلنــة وطنيــة ملكافحــة العواصــف الرمليــة والترابيــة يف العــراق وتيــسري   الرفيعــة املــ
ــاون اإلقليمــي  ــامج        .التع ــن خــالل الربن ــك م ــا يف ذل ــراق، مب ــم املتحــدة يف الع وستواصــل األم

اإلقليمــي التــابع لربنــامج األمــم املتحــدة للبيئــة، بــذل اجلهــود لــدعم وتعزيــز املبــادرات الراميــة     
ــات     مكافحــة العوا إىل ــوزاري يف شــراكات مــع كيان ــة علــى املــستوى ال ــة والترابي صــف الرملي

  . القطاع اخلاص
وكمــا أكــدت يف تقريــري الــسابق، يــشكل اســتمرار عــدم وجــود اتفــاق ملركــز البعثــة   - ٦٦

عائقــا لقــدرة البعثــة وفريــق األمــم املتحــدة القطــري علــى االضــطالع باألنــشطة املقــّررة دعمــا   
 يــثري تــساؤالت عــن أمــور تــؤثر ســلبا علــى قــدرة املنظمــة علــى  حلكومــة العــراق وشــعبه، وهــو

ولذلك فإنين أناشد احلكومة جمـددا اختـاذ        . مواصلة عملها حتت املظلة األمنية والقانونية الالزمة      
مجيع التدابري العملية لكفالة إبرام اتفاق مركز البعثـة وفقـا ملعـايري األمـم املتحـدة وإدخالـه حيـز                     

  .بطاءالنفاذ دون مزيد من اإل
وأخريا، أود أن أعرب عن خـالص امتنـاين ملمثلـي اخلـاص، مـارتن كـوبلر، الـذي تنتـهي                 - ٦٧

ملا بذله من جهود متفانية وما حتلى به من قيـادة ديناميـة يف تنفيـذ                 يوليه،/ متوز ٢٢فترة تكليفه يف    
ب العـراق   الوالية اليت أوكلها جملس األمن للبعثة ويف النهوض بأهداف األمـم املتحـدة لـدعم شـع                

وأود أيــضا أن أشــكر مــوظفي البعثــة الــوطنيني والــدوليني، باإلضــافة إىل مــوظفي        . وحكومتــه
  .وكاالت األمم املتحدة وصناديقها وبراجمها، لتفانيهم املستمر يف ظل ظروف بالغة الصعوبة
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	6 - وفي 23 نيسان/أبريل، شكل رئيس الوزراء لجنة وزارية للتحقيق في حادث الحويجة. ويرأس اللجنة نائب رئيس الوزراء صالح المطلك. وتضم في عضويتها نائب رئيس الوزراء حسين الشهرستاني، ووزير الدفاع بالنيابة سعدون الدليمي، ووزير حقوق الإنسان محمد السوداني، ووزير الدولة للشؤون البرلمانية صفاء الدين الصافي. وفي 24 نيسان/أبريل، أصدرت اللجنة اعتذارا رسميا لضحايا الحادث، وأقرت حقهم أو حق ذويهم في التعويض. ولم تعلن اللجنة بعد عن نتائج التحقيق. وشُكّلت أيضا لجنة قضائية لمتابعة تداعيات الحادث والتحقق من صحة ادعاءات الحكومة بأن التدخل واستخدام القوة كانا مبرَّرين نظرا لأن المتظاهرين كانوا مدجّجين بالسلاح. وأثار ممثلي الخاص، مارتن كوبلر، هذه المسألة مع رئيس الوزراء وأوضح أن الأمم المتحدة تتوقع من الحكومة إجراء تحقيق شفاف ومستقل في هذا الحادث. 
	7 - وامتدت آثار حادث الحويجة أيضا لتصل إلى محافظات صلاح الدين ونينوى وديالى والأنبار، وزادت من حدة التوترات في البلد بقدر كبير، مسببة تدهور الحالة الأمنية، مما أدى إلى وفاة حوالي 170 شخصا في ظرف ثلاثة أيام في أعقاب الحادث. وفي 24 نيسان/أبريل، اقتحم مسلحون مقر الشرطة في سليمان بك (محافظة صلاح الدين). ونشرت قوات الأمن العراقية تعزيزات أمنية ووجهت للعناصر المسلحة إنذارا بالانسحاب خلال 48 ساعة. ونجح محافظ صلاح الدين في التوسط لإيجاد حل بين زعماء القبائل وقوات الأمن العراقية، وهو ما أفضى إلى استعادة سيطرة قوات الأمن العراقية سلميا على مدينة سليمان بك في 26 نيسان/أبريل. وفي 27 نيسان/أبريل، اندلعت أيضا اشتباكات بين قوات الأمن العراقية ومسلحين قرب ساحة الاعتصام بالرمادي (محافظة الأنبار)، وهو ما أدى إلى مقتل خمسة جنود وإصابة جندي واحد. وألقى قادة المتظاهرين باللوم على مقاتلي تنظيم القاعدة ومقاتلين آخرين للهجوم المميت الذي تعرضوا له. وأعطت قوات الأمن العراقية قادة المتظاهرين مهلة لتسليم الجناة. وجرت مفاوضات بين الجانبين، بوساطة من أحمد أبو ريشة، وهو أحد كبار شيوخ القبائل وأحد المنظمين الرئيسيين للاحتجاج في محافظة الأنبار، ومجلس محافظة الأنبار. وفي 30 نيسان/أبريل، سُمح لقوات الأمن العراقية بدخول منطقة المظاهرات للقيام بعمليات تفتيش واعتقال الجناة. 
	8 - ومنذ حادث الحويجة، بذلت عدة محاولات للتوسط في التوصل إلى تسوية سلمية للمظاهرات. وبسبب الخلافات بين المحتجين على من يمثلهم في المفاوضات مع الحكومة، أشار الشيخ عبد المالك السعدي، وهو زعيم ديني مقيم في عَمّان، في 13 أيار/مايو، إلى أنه سيعيّن أعضاء ’لجنة حسن نوايا‘. غير أنه سحب مبادرته في 20 أيار/مايو، مشيرا إلى رفض الحكومة الدخول في حوار، ومحمّلا إياها مسؤولية فشل المحاولة. وتعهد بمواصلة المظاهرات السلمية، مع الاحتفاظ بحق الدفاع عن النفس ضد أي هجوم. وبينما ظلت المطالب الأساسية للمتظاهرين منصبة على إطلاق سراح السجناء، وعلى تعديل بعض القوانين وإلغاء أخرى وسن غيرها، فقد أدت استجابة الحكومة، التي اعتُبرت استجابة محدودة، إلى تصلب موقف بعض المتظاهرين، الذين دعوا، مرة أخرى، إلى تشكيل منطقة سنية واستقالة رئيس الوزراء وإلغاء الدستور. 
	9 - ويسهم أيضا استمرار وجود قوات الأمن العراقية في ساحات الاحتجاج وحولها في تأجيج التوتر وزيادة احتمال وقوع اشتباكات عنيفة. وتفيد التقارير بأن عناصر متطرفة قد تسللت لتندس في بعض المظاهرات. فالعديد من الجماعات المسلحة تنشط بصفة خاصة في المناطق التي تجري فيها المظاهرات. ومن بين هذه الجماعات ميليشيات سنية مختلفة، وجيش العزة والكرامة القبلي الحديث النشأة، وجيش الطريقة النقشبندية، وتنظيم القاعدة في العراق/دولة العراق الإسلامية. 
	10 - وفي 1 حزيران/يونيه، عُقد اجتماع رمزي أُطلق عليه اسم ”العراق أولا“، حيث اجتمع القادة السياسيون العراقيون في إطار المبادرة التي طرحها السيد عمار الحكيم، رئيس المجلس الأعلى الإسلامي العراقي. واجتمع سياسيون بارزون من مختلف الكتل، بمن فيهم رئيس الوزراء ورئيس مجلس النواب ونواب رئيس الوزراء الثلاثة جميعهم، بمكتب السيد الحكيم لمناقشة سبل تجاوز خلافاتهم السياسية وإنهاء المظاهرات ووضع حد لتدهور الحالة الأمنية في البلد. وتخلف مقتدى الصدر وإياد علاوي عن حضور هذا الاجتماع، رغم أن مقتدى الصدر أرسل ممثلا عنه. وجاء هذا الاجتماع في خضم العديد من مبادرات الحوار، بما فيها تلك التي اقترحها نائب الرئيس خضير الخزاعي. ويتوقع إجراء مزيد من المشاورات بين الكتل السياسية بهدف عقد مؤتمر وطني. 
	11 - ويواصل نشطاء المجتمع المدني والعديد من أعضاء مجلس النواب، ولا سيما النساء، الدعوة إلى إشراك المرأة في مبادرات الحوار الرامية إلى التصدي للأزمة التي تواجه البلد. وما زالت معارضة النخبة السياسية تعوق مشاركة المرأة. وفي أعقاب حادث الحويجة، احتجت أمهات وزوجات الضحايا على أعمال القتل، بدعم من ممثلات المجتمع المدني، اللائي عقدن اجتماعات مع عمدة الحويجة وزعماء القبائل طالبن خلالها بالعدالة للأسر المتضررة. وما فتئ ممثلي الخاص يكرر التأكيد في جميع الاجتماعات على ضرورة التشاور مع المرأة وإشراكها في تحديد سبل الخروج من الأزمة.
	12 - وأُجريت انتخابات مجالس المحافظات في 20 نيسان/أبريل في 12 من محافظات البلد. وعلى الرغم من حوادث العنف وتخويف المرشحين والناخبين وموظفي الانتخابات في مرحلة ما قبل الانتخابات، لم يسجل يوم الانتخابات سوى عدد قليل من الحوادث الأمنية. وأعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات النتائج النهائية في 1 حزيران/يونيه بعد البت في جميع الطعون. وأعلنت المفوضية أن نسبة المشاركة بلغت في المتوسط 50 في المائة في المحافظات البالغ عددها 12 محافظة. وبلغت نسبة المشاركة في بغداد 33 في المائة، وهي أدنى نسبة سُجلت في أي من المحافظات، حيث انخفضت من نسبة 42 في المائة المسجلة عام 2009. ويعزى انخفاض نسبة المشاركة إلى الشواغل الأمنية وإلى حظر فُرض على حركة المركبات، ولم يرفع إلا بعد الساعة 30/15، أي قبل إقفال مكاتب الاقتراع بساعتين فقط. وسجلت المفوضية أيضا بيانات مصنفة جنسانيا، تشير إلى أن 43 في المائة من الناخبين على نطاق البلد هم من النساء.
	13 - وتبرز سمتان رئيسيتان لانتخابات مجالس المحافظات لعام 2013: صيغة جديدة لتوزيع المقاعد؛ و ’2‘ تأجيل الانتخابات في محافظتي الأنبار ونينوى. وجاءت الصيغة الجديدة لتوزيع المقاعد (طريقة سانت ليغو) كتعديل للقانون الانتخابي للمحافظات (القانون رقم 36 لعام 2008) في كانون الأول/ديسمبر 2012. وأزال التعديل العتبة الدنيا التي كانت مطلوبة في السابق لكي يحصل مرشح أو ائتلاف على مقعد، مما مهد الطريق لكي يحصل عدد أكبر من الأحزاب الصغيرة على تمثيل في مجالس المحافظات. وحصلت الائتلافات الانتخابية الكبيرة الثلاثة على نصيب أصغر في عام 2013 مقارنة بأدائها في عام 2009 (55 في المائة و 65 في المائة من الأصوات، على التوالي). وحصلت القوائم (الأصغر) الأخرى مجتمعة على عدد أكبر من الأصوات، حيث حازت 45 في المائة من مجموع الأصوات. ولفت فريق الأمم المتحدة الانتخابي المتكامل انتباه المفوضية إلى الآثار المحتملة للصيغة الجديدة لتوزيع المقاعد على عدد النساء المنتخبات في مجالس المحافظات، وأسدى المشورة بشأن سبل حماية التقدم المحرز في المشاركة السياسية للمرأة في العراق منذ عام 2004. ونتيجة لذلك، اعتمدت المفوضية في 12 آذار/مارس قاعدة تقضي بالحفاظ على نصيب تمثيل النساء بنسبة 25 في المائة في مجالس المحافظات. وحازت المرشحات على 26 في المائة من بين 378 مقعدا في مجالس المحافظات.
	14 - وفي 19 آذار/مارس، قرر مجلس الوزراء، بناء على توصية اللجنة الأمنية العليا للانتخابات بدعوى وجود شواغل أمنية، تأجيل الانتخابات في محافظتي الأنبار ونينوى لفترة لا تتجاوز ستة أشهر. ونتيجة لذلك، قامت عدة كتل سياسية بمقاطعة مجلس الوزراء ومجلس النواب. وفي 20 أيار/مايو، وافق مجلس الوزراء على طلب المفوضية إجراء انتخابات في محافظتي الأنبار ونينوى في 20 حزيران/يونيه. وبوجه عام، جرت الانتخابات بسلاسة، حيث بلغت نسبة الاقتراع الأولية 50 في المائة في الأنبار و 38 في المائة في نينوى.
	15 - وفي 29 نيسان/أبريل، زار وفد من حكومة إقليم كردستان، برئاسة رئيس الوزراء نيجيرفان بارزاني، بغداد والتقى برئيس الوزراء العراقي لمناقشة حل المسائل المعلقة التي طال أمدها وزيادة التعاون بين الحكومتين. ونتيجة لذلك، وقعت الحكومتان اتفاقا من سبع نقاط شمل الأحكام التالية: اعتماد قانون لتعويض ضحايا حملة الأنفال في عهد النظام السابق؛ تشكيل لجنة عليا للتعاون الأمني؛ تشكيل لجنة مشتركة للتحقيق في الإدارة الأمنية المشتركة للمناطق المتنازع عليها؛ العمل المشترك لصياغة قانون بشأن تعريف الحدود الإدارية للمحافظات؛ تشكيل لجنة مشتركة للتحقيق في المسائل المتصلة بالقضاء والجمارك وإجراءات الهجرة المتعلقة بالحكومتين؛ إعادة النظر في الميزانية الاتحادية لعام 2013 وملاحقها في مجلس النواب؛ تشكيل لجنة تقنية مشتركة للمناقشة والاتفاق حول تشريعات النفط وتقاسم الدخل. ونتيجة لذلك، أنهى النواب والوزراء الأكراد مقاطعتهم في 2 و 7 أيار/مايو على التوالي.
	16 - وفي 9 حزيران/يونيه، زار رئيس الوزراء إربيل لأول مرة منذ إعادة تعيينه في كانون الأول/ديسمبر 2010. وترأس جلسة عادية لمجلس الوزراء. وعقد أيضا اجتماعات جانبية مع رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني وكبار مسؤولي حكومة إقليم كردستان من أجل تفعيل لجان التفاوض بموجب اتفاق 29 نيسان/أبريل.
	باء - التطورات الإقليمية والدولية
	17 - أُحرز تقدم كبير على طريق تطبيع العلاقات بين العراق والكويت. وأُنجز العمل الميداني لمشروع صيانة الحدود العراقية - الكويتية في 28 آذار/مارس، حينما أزالت السلطات العراقية الحواجز الأخيرة التي تتعدى على أراضي الكويت. وفي 28 أيار/مايو، وقع نائب رئيس الوزراء ووزير خارجية الكويت الشيخ صباح خالد الحمد الصباح ووزير خارجية العراق هوشيار زيباري اتفاقا في الكويت بشأن إنشاء لجنة تقنية ثنائية لتعنى بوضع ترتيبات لصيانة التعيين المادي لحدودهما المشتركة. ونتيجة لذلك، فإن مسؤولياتي بموجب قرار مجلس الأمن 833 (1933)، مثلما أشرت في رسالتي المؤرخة 10 حزيران/يونيه الموجهة إلى رئيس مجلس الأمن (S/2013/346)، قد تم الاضطلاع بها.
	18 - وفي 2 أيار/مايو، طلب وزير خارجية العراق أن تُنقل إلى حكومة العراق الأموال الموضوعة جانبا لدى الأمم المتحدة لتعويض المواطنين العراقيين ممن بقيت ممتلكاتهم على الأراضي الكويتية في أعقاب تعليم الحدود الدولية بين العراق والكويت، بموجب قرار مجلس الأمن 899 (1994). وفي 26 أيار/مايو، وبعد موافقة المجلس (انظر S/2013/296)، وقَّع ممثلي الخاص ووزير الخارجية اتفاقا لهذا الغرض. ونُقلت الأموال إلى البنك المركزي العراقي في 20 حزيران/يونيه. ونتيجة لذلك، فإن حكومة العراق تتولى المسؤولية الكاملة عن صرف التعويضات للمستفيدين المؤهلين، وقد وافقت على إحاطتي علما بوضع العملية وإتمامها. وبذلك تكون مسؤولياتي بموجب قرار المجلس 899 (1994) قد استوفيت.
	19 - وفي 12 حزيران/يونيه، زار رئيس وزراء الكويت الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح بغداد، على رأس وفد رفيع المستوى التقى برئيس الوزراء، ورئيس مجلس النواب أسامة النجيفي، وغيرهما من كبار المسؤولين الحكوميين. وعبَّر كلا الطرفين عن نيتهما افتتاح عهد جديد من التعاون. ونتيجة لذلك، وُقّعت ست مذكرات تفاهم واتفاقات في مجالات التعاون الاقتصادي والثقافي والتعليمي والبيئي والنقل.
	20 - واستمر النزاع المتواصل في الجمهورية العربية السورية في التأثير سلبا على الحالة الأمنية والإنسانية في العراق. وفي 8 نيسان/أبريل، أعلنت دولة العراق الإسلامية ولاءها لتنظيم القاعدة في دعم المعارضة في الجمهورية العربية السورية. ويبقى من غير الواضح ما إذا كانت الجماعة قد اندمجت بالفعل مع جبهة النصرة لتشكيل القاعدة في العراق والشام. وتفيد التقارير أن حكومة العراق قد زادت العمليات الأمنية على طول الحدود السورية العراقية لمنع تحركات الجماعات المسلحة عبر الحدود. واستجابةً للدعوات الدولية، أجرت الحكومة أيضا عمليات تفتيش عشوائية للطائرات الأجنبية التي تعبر مجالها الجوي من أجل كفالة عدم استخدامه لتوصيل الأسلحة إلى الجمهورية العربية السورية.
	21 - وطبقا لاتفاق وقف إطلاق النار المبرم بين حزب العمال الكردستاني والحكومة التركية في 21 آذار/مارس، بدأ أعضاء في حزب العمال الكردستاني عملية انسحابهم من تركيا إلى العراق في 8 أيار/مايو. ووصلت المجموعة الأولى إلى إقليم كردستان في 14 أيار/مايو. ورحبت حكومة العراق، في بيان لوزارة الخارجية العراقية مؤرخ 9 أيار/مايو ورسالتين إلى الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية مؤرختين 17 أيار/مايو، بمبادرة السلام، لكنها أدانت انسحاب أعضاء حزب العمال الكردستاني إلى الأراضي العراقية. وردا على ذلك، طلب الممثل الدائم لتركيا لدى الأمم المتحدة من حكومة العراق، في رسالة وجهها إلى مجلس الأمن في 3 حزيران/يونيه، أن تكفل اتخاذ التدابير اللازمة لوضع حد لأي أنشطة إرهابية يقوم بها حزب العمال الكردستاني انطلاقا من الأراضي العراقية.
	ثالثا - آخر مستجدات أنشطة بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى العراق والفريق القطري للأمم المتحدة
	ألف - الأنشطة السياسية
	22 - خلال الفترة المشمولة بالتقرير، حاولت بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى العراق إيجاد حيز للحوار السياسي من أجل تخفيف التوترات الطائفية وتسريع العمليات التشريعية المتعلقة بمطالب المتظاهرين. وفي هذا الصدد، عقد ممثلي الخاص اجتماعات منتظمة مع مسؤولين رئيسيين في الدولة، من بينهم رئيس الوزراء، ونائب الرئيس، ونواب رئيس الوزراء، ورئيس مجلس النواب، من أجل مناقشة الأزمة السياسية، بما في ذلك المظاهرات، وتأجيل الانتخابات في محافظتي الأنبار ونينوى، والزيادة الهائلة في التوترات الطائفية والعنف الطائفي. وأعرب ممثلي الخاص عن قلقه من أن البلد يتجه إلى مسار محفوف بالمخاطر، ما لم تُتَّخذ تدابير حاسمة وفعالة فورا. وقد شجع جميع القادة السياسيين والدينيين والقبليين العراقيين على اتخاذ مبادرات جريئة والتفاعل البناء في حوار وطني واسع، إلى جانب تشديده على أهمية احترام حقوق الإنسان وسيادة القانون. وفي هذا الصدد، واصلت بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى العراق التنسيق مع جهة الاتصال داخل مكتب نائب رئيس الوزراء الشهرستاني من أجل المساعدة في تسوية حالات حقوق الإنسان المقدمة مباشرة إلى البعثة. وتفاعلت البعثة أيضا مع لجنة أنشأتها وزارة الداخلية للحصول على معلومات عن المحتجزين المفرج عنهم.
	23 - وسافر ممثلي الخاص إلى إربيل في 26 آذار/مارس، ثم في الفترة من 16 إلى 17 نيسان/أبريل، للاجتماع بكبار المسؤولين الأكراد، ومن بينهم نائب رئيس الوزراء روش نوري شاويس ووزير الخارجية ورئيس وزراء حكومة إقليم كردستان، للحث على الحوار بين إربيل وبغداد والتشجيع على عودة الوزراء والنواب الأكراد المقاطِعين إلى الوزارة ومجلس النواب. وسافر نائب ممثلي الخاص للشؤون السياسية والمساعدة الانتخابية والدعم الدستوري، جيورجي بوستين، أيضا إلى إربيل في 5 و 6 حزيران/يونيه، حيث التقى برئيس برلمان إقليم كردستان أرسلان بايز، ورئيس المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكردستاني كمال كيركوكي. وشدَّد، في مشاوراته، على دعم البعثة المستمر لإجراء الانتخابات في حينها في إقليم كردستان، وشجع القيادة الكردية على تولي زمام المبادرة في الجهود المبذولة للتغلب على الأزمة السياسية.
	24 - وفي 16 نيسان/أبريل و 22 أيار/مايو، زار ممثلون عن البعثة الرمادي للاجتماع بوزير المالية السابق رفيع العيساوي، وممثلي المتظاهرين من محافظات الأنبار وبغداد وديالى، والقادة القبليين، ومحافظ الأنبار قاسم الفهداوي، ورئيس مجلس محافظة الأنبار مأمون علواني من أجل مناقشة سبل تخفيف التوترات. وفي 11 نيسان/أبريل، عقد ممثلي الخاص اجتماعا في الموصل مع محافظ نينوى أثيل النجيفي. وسافر ممثلي الخاص إلى عَمّان في 28 نيسان/أبريل و 7 أيار/مايو و 21 أيار/مايو للاجتماع بالشيخ عبد الملك السعدي وممثلي المتظاهرين للتشجيع على إجراء محادثات مع الحكومة وإعادة تأكيد استعداد البعثة للوساطة بين الأطراف، على النحو الذي طلبته حكومة العراق.
	25 - وفي 5 أيار/مايو، زار ممثلي الخاص الكويت والتقى بمسؤولين حكوميين كبار لمناقشة العلاقات العراقية الكويتية والتزامات العراق المتبقية بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة فيما يتعلق بالكويت، بما في ذلك وضع ترتيب تقني ثنائي لصيانة الحدود.
	26 - وفي 28 أيار/مايو، سافر ممثلي الخاص إلى بروكسل. والتقى بممثلي السلك الدبلوماسي، والممثل السامي للاتحاد الأوروبي المعني بالشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، ونائب رئيس المفوضية الأوروبية، وممثلين آخرين عن الاتحاد الأوروبي، إلى جانب مخاطبته لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الأوروبي. وقدّم ممثلي الخاص، في اجتماعاته، آخر مستجدات الحالة السياسية في العراق والتطورات المتعلقة بمخيمي العراق الجديد والحرية. وشجع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على أن تحذو حذو ألبانيا وألمانيا في الترحيب بسكان مخيم الحرية في أراضيها.
	باء - المساعدة الانتخابية
	27 - واصل فريق الأمم المتحدة المتكامل للمساعدة الانتخابية، تحت قيادة البعثة، تقديم الدعم والمشورة الفنية للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات في تنظيم انتخابات مجالس المحافظات في 20 نيسان/أبريل و 20 حزيران/يونيه. وكانت هذه الانتخابات هي الأولى التي يشرف عليها مجلس المفوضين الحالي. وقد تلقت البعثة ردود فعل إيجابية من المنظمات المراقبة تعترف بنجاح تنفيذ الترتيبات التقنية واللوجستية وبالكفاءة المهنية لموظفي الاقتراع والعد بالمفوضية. وفي 20 نيسان/أبريل، تمكنت المفوضية من فتح جميع مراكز الاقتراع، وعددها 500 32 مركز. وأجازت المفوضية حوالي 000 300 وكيل لكيانات سياسية، و 000 77 من المراقبين المحليين، و 300 2 من ممثلي وسائل الإعلام المحلية. واعتمدت المفوضية أيضا 344 من المراقبين الدوليين و 187 من ممثلي وسائل الإعلام الدولية الذين انتشروا في مختلف المحافظات.
	28 - وواصلت البعثة المشاركة في اجتماعات ومناقشات مجلس المفوضين، مما أظهر قدرتها المهنية على اتخاذ القرارات واعتماد التدابير اللازمة لإجراء الانتخابات في الوقت المناسب وبنجاح. وبناء على توصيات البعثة، اتخذ مجلس المفوضين تدابير إضافية لكشف حالات الغش المحتملة والتدقيق فيها. ووُضعت آليات لإخضاع مراكز الاقتراع التي تصل نسبة إقبال الناخبين فيها إلى 85 في المائة أو أكثر للمراجعة، حيث جرى العمل مجددا بمستويات الكشف عن الغش التي استخدمت سابقا في انتخابات عام 2005.
	29 - وشغل المستشارون الانتخابيون الدوليون التابعون للأمم المتحدة، بناء على طلب المفوضية، مناصب في اللجان التي أنشئت للتعامل مع شكاوى يوم الانتخابات. وفيما يخص انتخابات 20 نيسان/أبريل، وردت 220 شكوى تتعلق بعملية التصويت، وهو ما يقل بكثير عن الشكاوى التي وردت خلال انتخابات مجلس المحافظة لعـــــام 2009 وعددها 400 1 شكوى. وقدمت البعثة أيضا المشورة القانونية دعما للمفوضية، لضمان إحالة حالات الطعن إلى الهيئة القضائية الانتخابية في الوقت المناسب.
	30 - وكثفت المفوضية استعداداتها للانتخابات البرلمانية والرئاسية في إقليم كردستان المقرر إجراؤها في 21 أيلول/سبتمبر، بما في ذلك اعتماد العديد من الأنظمة والإجراءات فضلا عن الاستعدادات اللوجستية والتقنية لتحديث سجلات الناخبين واعتماد الكيانات السياسية.
	جيم - التطورات والأنشطة في مجال حقوق الإنسان
	31 - اتسمت حالة حقوق الإنسان في العراق بتصاعد العنف والأعمال الإرهابية التي استهدفت أساسا المدنيين والبنية الأساسية المدنية، مما أدى إلى سقوط ضحايا من المدنيين بمستويات مرتفعة لم تحدث منذ عام 2008.
	32 - وما زالت التقارير تفيد بوقوع أعمال عنف ضد المرأة، بما في ذلك الجرائم المتصلة بالشرف. ومما يثير القلق بصفة خاصة المزاعم التي وثقتها البعثة بأن النساء اللاتي يقعن ضحايا للاتجار والبغاء القسري ما زلن يعاقبن بالسجن، بالرغم من أحكام قانون مكافحة الاتجار بالبشر (القانون رقم 111 لعام 2012) الذي يهدف إلى حمايتهن. وما زال قانون حماية الأسرة، الذي يهدف إلى حماية ضحايا العنف العائلي، معطلا في مجلس النواب.
	33 - وتَوَاصَل توثيق الانتهاكات الجسيمة ضد الأطفال. فقد تلقت فرقة العمل القُـطرية للرصد والإبلاغ، التي تشترك في رئاستها البعثة ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف)، 177 بلاغا عن حالات لوقوع الأطفال ضحايا منذ تقريري السابق، ومعظمها نتيجة للعنف المسلح والهجمات الإرهابية. وفي حزيران/يونيه، كان هناك 308 أطفال، من بينهم 13 فتاة، محتجزون في مرافق الاحتجاز بموجب المادة 4 من قانون مكافحة الإرهاب. وما زال يتعين على الحكومة إنشاء آلية رسمية لحماية الطفل وتبادل المعلومات مع فرقة العمل القطرية.
	34 - وما زالت هناك قيود مفروضة على حرية التعبير. ففي 29 نيسان/أبريل، أعلنت هيئة الاتصالات والإعلام إيقاف تراخيص البث الإذاعي لـ 10 من محطات البث، بما في ذلك قناة الجزيرة والشرقية والشرقية للأخبار والبابلية وصلاح الدين والأنوار 2، والتغيير والفلوجة والغربية، على أساس أنها انتهكت المبادئ التوجيهية للبث بسبب مزاعم بعدم التزام المهنية في البث، مما أدى إلى تصاعد التوترات الطائفية. وقد نفت محطات البث هذه الاتهامات. وفي 19 أيار/مايو، رفعت الهيئة الإيقاف المفروض على كل محطات البث، بشرط أن تقدم أدلة على أنها قد اتخذت إجراءات لتصحيح المخالفات. وفي 1 أيار/مايو، نظمت البعثة مناقشة مائدة مستديرة حول دور وسائل الإعلام في النهوض بحقوق المرأة في العراق بمشاركة صحفيات وممثلين عن المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، واللجنة العليا لحقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني للاحتفال باليوم العالمي لحرية الصحافة.
	35 - وظلت الأقليات في العراق أيضا مستهدفة بأعمال العنف، بما في ذلك القتل والاختطاف للحصول على فدية. وفي هجوم آثم وقع في 16 أيار/مايو، جمعت مجموعة من 10 من أصحاب المتاجر اليزيديين في بغداد، وأطلقت النار عليهم بشكل جماعي وأحرقت متاجرهم لبيع الخمور. وفي 28 نيسان/أبريل، اغتيل زعيم طائفة ”العراقيين السود“، جلال ذياب، في البصرة. وكان يعمل دون كلل لتعزيز وحماية حقوق طائفته، التي لا تزال واحدة من أفقر الطوائف في العراق. وتعد الاعتداءات المتكررة ضد التركمان والمسيحيين مثيرة للقلق على نحو خاص.
	36 - وما زالت حكومة العراق تتجاهل النداءات إلى وقف العمل بتنفيذ عقوبة الإعدام وفقا لقرارات الجمعية العامة ذات الصلة. ومنذ تقريري السابق، أُعدم 60 شخصا آخرين بعد إدانتهم بموجب المادة 4 من قانون مكافحة الإرهاب. وفي 16 نيسان/أبريل، نفذ 21 إعداما. وفي 19 نيسان/أبريل، أدانت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان استمرار تنفيذ عقوبة الإعدام، وذكرت أن ”إعدام الناس دفعات يعد أمرا فاحشا“. وذكرت أن نظام العدالة الجنائية العراقي لا يؤدي مهامه على نحو ملائم، حيث إن الاعترافات القسرية ما زالت إحدى الأشكال الرئيسية للأدلة التي يستخدمها القضاء لإدانة المتهمين بموجب قانون مكافحة الإرهاب. وقد تلقى ممثلي الخاص تأكيدات من نائب وزير الداخلية، عدنان الأسدي، بأن البعثة سوف يتاح لها الوصول إلى مرافق وزارة الداخلية. وواصلت البعثة تلقي تقارير من قبل العديد من المعتقلين والسجناء وأفراد أسرهم يُـدعى فيها ارتكاب انتهاكات وسوء معاملة وتعذيب في بعض الأحيان، من قبل السلطات أثناء احتجازهم في مرافق الوزارة على يد قوات الأمن العراقية قبل توجيه تهم إليهم ونقلهم إلى مرافق خاضعة لسلطة وزارة العدل.
	37 - وخلال الفترة المشمولة بالتقرير، واصلت البعثة مراقبة السجون وأماكن الاحتجاز الخاضعة لمسؤولية وزير العدل في جميع أنحاء العراق، بما في ذلك إقليم كردستان. وما زال البرنامج المستمر لإصلاح وإعادة تنظيم السجون يحسن الحالة المادية والإدارة في عديد من السجون ومراكز الاعتقال. وقد استعرض موظفو وزارة حقوق الإنسان وخبراء في مجال حقوق الإنسان من منظمات غير حكومية ومحامون قضايا السجناء والمعتقلين، وحققوا في الادعاءات المتعلقة بالاعتداء أو سوء المعاملة أو التعذيب ووثقوها. ومع ذلك، ما زال الاكتظاظ يعد مشكلة في بعض السجون، ولا تقدم وزارة الصحة الخدمات الصحية الملائمة في العديد من مراكز الاعتقال. وقد أكدت وزارة العدل للبعثة تصميمها على معالجة هذه المسائل مع الوزارات الأخرى ذات الصلة.
	38 - وفي 27 أيار/مايو، أطلق برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ووزارة التعليم مناهج تعليمية جديدة للمدارس الابتدائية والثانوية لإذكاء الوعي بمفاهيم النزاهة والشفافية وحقوق الإنسان والصدق وفهمها. وفي 28 أيار/مايو، نظمت اليونيسيف وجامعة بغداد مؤتمرا بشأن العدالة التصالحية، وضع سلسلة من التوصيات لتفعيل نظام للعدالة التصالحية في العراق، من شأنه أن يساعد في حل القضايا قبل أن تُرفع أمام النظام القانوني العراقي، وخاصة بالنسبة للأطفال. 
	مخيم العراق الجديد ومخيم الحرية

	39 - في 15 حزيران/يونيه، شُـن هجوم على مخيم الحرية، مما أسفر عن مقتل اثنين من المقيمين وجرح 13 آخرين. وزار نائب ممثلي الخاص المخيم بعد الهجوم مباشرة، والتقى مع ممثلي سكان المخيم. وأعرب ممثلي الخاص عن بالغ قلقه إزاء الهجوم، ودعا حكومة العراق إلى التحقيق في الهجوم فورا وتوفير الحماية اللازمة للسكان. وحتى 24 حزيران/يونيه، سُمح بتزويد المخيم بـ 591 جدارا صغيرا على شكل الحرف T و 268 ملجأ محصنا. ومع ذلك، رفضت حكومة العراق طلبات السكان لتزويدهم بجدران كبيرة على شكل T وخوذات شخصية وسترات واقية، بحجة أنهم ينوون استخدامها لأغراض أخرى غير أغراض الوقاية.
	40 - وما زال هناك نحو 100 من السكان في مخيم العراق الجديد. وعلى الرغم من النداءات المتكررة التي وجهتها الحكومة إلى السكان لتعيين محامين عراقيين لتمثيلهم في التصرف في الممتلكات المتبقية في المخيم، والانتقال طواعية إلى مخيم الحرية، رفض سكان المخيم الامتثال، مصرّين على محامين من الولايات المتحدة بدلا من ذلك. وفي 14 أيار/مايو، أبلغت الحكومة البعثة بعزمها الأكيد على طرد من تبقى من سكان المخيم والسيطرة على المكان باستخدام تدابير قسرية، إذا لزم الأمر. وقد أشارت الحكومة إلى أنها حصلت على أمر من المحكمة لحل جميع المشاكل العالقة، بما في ذلك حل مسألة الملكية. وتواصل الأمم المتحدة، بما في ذلك ممثلي الخاص، حث جميع الأطراف على التوصل إلى حل سلمي لمسألة الانتقال الطوعي للسكان المتبقين.
	41 - وما زال مراقبو الأمم المتحدة في مخيم الحرية يتعرضون للمضايقة والإساءة اللفظية من قبل بعض السكان. وفي الوقت نفسه، اتصل بهم عدد من السكان زاعمين أنهم يعانون قيودا وانتهاكات لحقوق الإنسان من قبل قيادة مجاهدي خلق. وتشمل هذه الادعاءات منعهم من مغادرة المخيم طوعا أو من المشاركة في عمليات مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، بما في ذلك منعهم من قبول عروض إعادة التوطين أو النقل إلى بلدان ثالثة. وأثار بعض السكان أيضا مع المراقبين مزاعم عن ممارسات تقييدية ومسيئة أخرى مفروضة عليهم من قبل قيادة مجاهدي خلق داخل المخيم، بما في ذلك منع حرية تنقلهم داخل المخيم، وإرغامهم على القيام بنقد ذاتي، ومنع اتصالهم بأفراد أسرهم داخل المخيم وخارجه، وحظر أو تقييد حرية تعاملهم مع مراقبي الأمم المتحدة، وتقييد إمكانية حصولهم على الرعاية الطبية أو وسائل الاتصالات، أو الحد منها. وأكد السكان الذين تمكنوا من مغادرة المخيمين كثيرا من هذه المزاعم.
	42 - وحتى 21 حزيران/يونيه، كانت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قد انتهت من تسجيل 112 3 فردا، وأجرت مقابلات مع 033 2 شخصا في مخيم الحرية. وقد تم تحديد ما مجموعه 604 1 أفراد لديهم احتياجات للحماية الدولية، وكان يجري النظر في حالات الأشخاص الآخرين الذين جرت مقابلتهم. وقد غادر 97 من سكان المخيم العراق حتى الآن. وتواصل البعثة والمفوضية السعي إلى إيجاد حلول دائمة للأفراد الذين لديهم احتياجات محددة للحماية الدولية من خلال قنوات إعادة التوطين والقنوات القنصلية والإنسانية. وتم نقل أربع مجموعات من سكان مخيم الحرية، بلغ مجموعهم 71 فردا، بشكل دائم إلى ألبانيا، في إطار عرض الحكومة بقبول 210 من السكان. وفي 15 نيسان/أبريل، أعلنت ألمانيا استعدادها لقبول ما يقرب من 100 من سكان المخيم ممن يمكنهم طلب اللجوء أو وضع اللاجئ في ألمانيا.
	دال - المساعدة الإنسانية والتعمير والتنمية
	43 - في 12 حزيران/يونيه، كان عدد اللاجئين السوريين المسجلين في العراق قد بلغ 196 159 لاجئا، منهم 101 153 لاجئا في إقليم كردستان، و 570 5 لاجئا في محافظة الأنبار، و 525 لاجئا في أجزاء أخرى من العراق. وأشارت خطة الاستجابة الإقليمية للجمهورية العربية السورية، التي بدأ تنفيذها في 13 حزيران/يونيه في العراق، إلى أن عدد اللاجئين من الجمهورية العربية السورية يمكن أن يصل إلى 000 350 لاجئ بنهاية عام 2013، منهم 000 300 لاجئ في إقليم كردستان، و 000 30 في منطقة القائم في محافظة الأنبار، و 000 20 في مناطق أخرى في البلد. وتتوقع الخطة أن يقيم 40 في المائة من اللاجئين في مخيمات، بينما يستضاف باقي اللاجئين في مجتمعات محلية ويستقرون في بيئة حضرية. وتشير الخطة أيضا إلى ضرورة توافر 350 مليون دولار من دولارات الولايات المتحدة لكفالة توفير المساعدة الإنسانية لإنقاذ الأرواح للاجئين السوريين في العراق.
	44 - وعلى الرغم من إغلاق معبر بيشكابور الحدودي في إقليم كردستان في 19 أيار/مايو، الذي مرّ من خلاله أكثر من 95 في المائة من اللاجئين السوريين إلى العراق، يبلغ عدد اللاجئين الذين دخلوا إقليم كردستان في المتوسط بين 500 و 700 لاجئ يوميا، الأمر الذي أدى إلى ازدحام مخيم دوميز واكتظاظه بصورة مفرطة، حيث يأوي الآن ما يقرب من 000 40 لاجئ - رغم أن طاقة استيعابه الأصلية 000 15 لاجئ. واستجابة لنداءات من المفوضية وغيرها من الجهات الفاعلة الإنسانية، وافقت حكومة إقليم كردستان على تخصيص مساحة من الأرض لإنهاء الاختناق في المخيم واستيعاب اللاجئين السوريين الموجودين حاليا في المناطق الحضرية الذين لا يقدرون على إعالة أنفسهم. وبناء على ذلك، خصصت أراض لإنشاء مخيمين إضافيين في إربيل والسليمانية. إلا أن ذلك سيقلل الاحتياجات بصورة جزئية فقط، وسيتعين تخصيص مزيد من الأراضي لبناء مخيمات إضافية في إقليم كردستان.
	45 - ولا تزال المفوضية تنسق الاستجابة الإنسانية لحالة اللاجئين السوريين في العراق بالتعاون مع وزارة الهجرة والتشرد وحكومة إقليم كردستان، فضلا عن وكالات الأمم المتحدة الإنسانية وصناديقها وبرامجها، بما في ذلك اليونيسيف وبرنامج الأغذية العالمي ومنظمة الصحة العالمية والمنظمة الدولية للهجرة وغيرها من الجهات الفاعلة الإنسانية الحكومية وغير الحكومية.
	46 - وفي 27 أيار/مايو، أقرت لجنة الشراكة التابعة لمكتب نائب رئيس الوزراء 28 مشروعا ووزعت على الوزارات التنفيذية المخصصات المتأخرة لعام 2012 البالغة 30 مليون دولار، إلى جانب مبلغ إضافي قدره 10 ملايين دولار، للمشاركة في تمويل مشاريع وبرامج الأمم المتحدة. وخلال الفترة المشمولة بالتقرير، عمل فريق الأمم المتحدة القطري عن كثب مع حكومة إقليم كردستان من أجل إنشاء آلية تمويل مخصصة لتستخدمها الأمم المتحدة في تلبية الاحتياجات المحلية.
	47 - وفي 12 أيار/مايو، قام برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بالنيابة عن فريق الأمم المتحدة القطري، بعقد حلقة عمل تصديقية وطنية في بغداد بشأن خطة التنمية لما بعد عام 2015 في العراق، شارك فيها ممثلون من المجتمع المدني والأوساط الأكاديمية والنساء والشباب والأشخاص الذين يعيشون بإعاقات لعرض آرائهم عن أهداف التنمية التالية لمرحلة الأهداف الإنمائية للألفية.
	48 - وفي 8 نيسان/أبريل، أطلق في إقليم كردستان برنامج تنمية المناطق المحلية، وهو برنامج مشترك لأفرقة الأمم المتحدة القطرية، لتيسير إتاحة الخدمات الأساسية العالية الجودة على نطاق أوسع. وخلال الفترة المشمولة بالتقرير، واصلت منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو) دعم التنمية الصناعية المستدامة في العراق، ولا سيما تنمية المناطق الصناعية. وقامت اليونيدو برسم خرائط المناطق الصناعية في أربع محافظات عراقية وجمع معلومات/بيانات ذات صلة بالممارسات الراهنة في إدارة المناطق. وإضافة إلى ذلك، أجرت اليونيدو استعراضا شاملا للتشريعات العراقية التي تحكم تنمية المناطق الصناعية وإدارتها قدمته إلى الحكومة للموافقة عليه في 25 نيسان/أبريل.
	49 - وفي 10 و 11 حزيران/يونيه، عقد برنامج الأغذية العالمي حلقة عمل مدتها يومان بالاشتراك مع اللجنة العليا لإصلاح نظام التوزيع العام لمناقشة إمكانية العمل بقسائم طعام إلكترونية في نظام التوزيع العام. وانضم إليهما خبراء المدفوعات المالية من إحدى شركات الخدمات المالية الدولية لتعزيز إيصال الطعام باستخدام التكنولوجيا الرقمية في صورة قسائم. وأعقب حلقة العمل اجتماع استشاري في 12 حزيران/يونيه برئاسة نائب رئيس الوزراء ورئيس اللجنة العليا لاستراتيجية الحد من الفقر، روش نوري شاويس. وقدم برنامج الأغذية العالمي المساعدة التقنية لتعزيز البرنامج الوطني للتغذية المدرسية، من خلال تقديم الدعم لنائب وزير التخطيط في حكومة إقليم كردستان ولممثلي وزارتي التعليم في كل من حكومة إقليم كردستان وحكومة العراق للمشاركة في المنتدى العالمي الخامس عشر لتغذية الأطفال، المعقود في البرازيل في الفترة من 20 إلى 24 أيار/مايو.
	50 - وقامت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة، بالتعاون مع وزارة التعليم، بإطلاق مبادرة لتعليم الأطفال في بغداد في 22 نيسان/أبريل وفي إربيل في 19 أيار/مايو، والتي تهدف إلى قيد الأطفال غير المقيدين حاليا بأي مؤسسات تعليمية لمعاودة الدراسة في المدارس الابتدائية العامة. وستبدأ المرحلة التجريبية من هذا المشروع في محافظات إربيل وبغداد ونينوى والبصرة، مع تقدير عدد الأطفال الذين سيجري قيدهم في المدارس بنحو 000 348 طفل بحلول 30 حزيران/يونيه 2014.
	51 - وقد تم تشجيع التقدم المحرز في الجهود الإقليمية الرامية إلى مكافحة مشكلة العواصف الرملية والترابية. وذكر أن تدهور الأراضي على طول حوض دجلة والفرات ووجود مناطق زراعية مهجورة هما من الأسباب الرئيسية لهذه العواصف التي تؤدي إلى اضطراب الاقتصادات الإقليمية والمحلية وسبل كسب العيش للسكان المحليين. ويمثل تقييم اتجاهات العواصف الرملية والترابية ومصادرها وشدتها، الذي اشترك في إجرائه برنامج الأمم المتحدة للبيئة والمنظمة العالمية للأرصاد الجوية وصدر في 26 أيار/مايو، أول استعراض شامل يجري على مستوى المنطقة للزيادة في شدة العواصف الرملية والترابية وفي تواترها. وفي 26 آذار/مارس، قامت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة بتمديد فترة مشروعها لوضع إطار وطني للإدارة المتكاملة لمخاطر الجفاف إلى كانون الأول/ديسمبر 2013. وخلال الفترة المشمولة بالتقرير، قدم المشروع للشركاء الوطنيين دورات تثقيفية وتدريبية حول أسباب واتجاهات العواصف الرملية والترابية التي تؤثر في العراق، ووضع برنامجا وطنيا لرصد هذه العواصف ومكافحتها والتخفيف من حدة آثارها، وأنشأ مراكز معلومات للبيانات الزراعية في محافظات الأنبار والبصرة وإربيل لجمع البيانات الأساسية كوسيلة لحفز الاستثمار الزراعي ودعم القطاع الخاص.
	52 - وفي 21 نيسان/أبريل، دخل مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع في اتفاق بشأن الشراكة والتنمية بين برلمان إقليم كردستان وحكومة إقليم كردستان والمنظمات غير الحكومية في إقليم كردستان. وهذا الاتفاق، الذي هو نتاج سلسلة من المناقشات والمشاورات التي استغرقت عاما، هو الأول من نوعه في الشرق الأوسط. وسيضفي هذا الاتفاق طابعا مؤسسيا على العلاقة بين السلطات والمنظمات غير الحكومية ويبين القيم والمبادئ التي تحكم العلاقة بينهما، فضلا عن المسؤوليات المتبادلة للطرفين. وفي 28 نيسان/أبريل، قام برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع بتنظيم مراسم احتفال بالتوقيع على المنح استضافه مجلس النواب، وذلك لتقديم منح إلى 31 منظمة من منظمات المجتمع المدني لإقامة مشاريع تعزز آليات الرقابة المتعلقة بحقوق الإنسان والحقوق المدنية ومكافحة الفساد وتعزيز تقديم خدمات كافية.
	53 - وخلال الفترة المشمولة بالتقرير، قام مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بتنفيذ مشروعين، هما تعزيز إدارة وتشغيل السجون التي تديرها المؤسسات الإصلاحية وتعزيز قدرة الحكومة على منع الفساد، من خلال استجابات موجهة على النحو المبين في آلية استعراض تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، التي أصبح العراق طرفا فيها في عام 2008.
	رابعا - القضايا الأمنية والتشغيلية
	54 - خلال الفترة المشمولة بالتقرير، ظلت البيئة الأمنية في العراق متقلبة. ففي نيسان/أبريل، قتل 712 عراقيا وجرح 633 1 شخصا، في حين قُتل 045 1 شخصا وجُرح 397 2 شخصا في أيار/مايو، وهو أعلى رقم للضحايا يسجل منذ آذار/مارس 2008. وهناك مخاطر مرتفعة بشأن تزايد العنف الطائفي يزيد من حدتها وجود عدد هائل من جماعات المعارضة المسلحة. ويعمل بعض هذه الجماعات منذ فترة طويلة في العراق، مثل تنظيم القاعدة في العراق ودولة العراق الإسلامية. إلا أن هناك أيضا جماعات أنشئت حديثا أو أعيد تنشيطها، مثل الميليشيات الموجودة في المحافظات ذات الأغلبية السنية وجماعات مثل عصائب أهل الحق وكتائب حزب الله في الجانب الشيعي. وقد بينت جماعات المعارضة السنية المسلحة امتلاكها لقدرات على تطويع تكتيكاتها وأساليبها لتنفيذ مجموعة متصلة وثابتة من الهجمات بوتيرة تشغيلية سريعة، مما يمارس ضغوطا دائمة على قوات الأمن العراقية، ويختبر قدراتها، ويجعل تنفيذ عمليات مكافحة التمرد صعبا. وفي هذا السياق، لا تزال مكاتب الأمم المتحدة في العراق عرضة للهجمات بنيران غير مباشرة بين الفينة والأخرى. ففي 26 نيسان/أبريل و 27 أيار/مايو، نفذ هجومان أثرا على مكان إقامة وحدة حرس ومرافق دعم في مجمع الأمم المتحدة في كركوك.
	55 - وعلى الرغم من قصارى جهود المنظمة وقيامي بوساطة شخصية لدى رئيس الوزراء، لم يثبت حتى الآن أنه من الممكن إبرام وإنفاذ اتفاق بشأن مركز بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى العراق بعد تسع سنوات من إنشاء البعثة لأول مرة. ويواصل ممثلي الخاص بنشاط متابعة هذه المسألة مع الحكومة، من أجل إنشاء نظام قانوني مناسب للبعثة، وفقا لمعايير الأمم المتحدة. ولا يزال عدم وجود اتفاق من هذا النوع بين بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى العراق وحكومة العراق يؤثر سلبا في فعالية البعثة. وتواجه البعثة عقبات وحالات تأخير غير مبررة في استيراد وتصدير المعدات وإصدار تأشيرات للموظفين المدنيين والأفراد النظاميين. وتؤثر هذه التحديات بشكل خاص على قدرة البعثة على تعبئة وحدة الحراسة وتناوبها وتجهيزها تمشيا مع اتفاق البعثة مع البلدان المساهمة بقوات. كما أن عدم تمتع الموظفين بالامتيازات والحصانات يعرضهم للخطر في حال وقوع حادث ما. ويثير ذلك قلقا بصفة خاصة لأفراد الأمن الذين لا تتوافر لهم الحصانات المناسبة ويفتقرون بالتالي إلى الحماية إذا ما وقعت أحداث أثناء أدائهم لواجباتهم الرسمية. ويمثل التخليص الجمركي لمواد الأمم المتحدة أيضا عملية طويلة تعوق قدرة البعثة على تنفيذ ولايتها.
	خامسا - ملاحظات
	56 - إن حجم العنف الذي عاد إلى الظهور في العراق خلال الفترة المشمولة بالتقرير لأمر يبعث على الجزع. وإنني أحث الزعماء السياسيين من جميع الأطراف مرة أخرى على تكثيف جهودهم من أجل الخروج من المأزق السياسي المستمر بشكل متوافق مع الدستور، من خلال حوار جاد تسوده روح التوافق، بحيث لا يُترك مجال لمن يسعون إلى استغلال هذه الحالة عن طريق العنف والإرهاب. وإنني أرحب في هذا الصدد بمبادرات الحوار التي أُعلنت مؤخرا بقيادة عراقية. وأرحب أيضا بالاتفاق الذي تم التوصل إليه بين حكومة العراق وحكومة إقليم كردستان، والذي ينبغي تنفيذه على وجه السرعة. والبعثة على استعداد لمساعدة جميع الأطراف في المضي قدما نحو تحقيق المصالحة الوطنية. 
	57 - وإنني أدين العنف الذي وقع خلال حادث الحويجة في 23 نيسان/أبريل، وأدعو الحكومة إلى إنجاز تحقيق مستقل وشفاف دون مزيد من التأخير. وأكرر مناشدة قوات الأمن أن تمارس أقصى درجات ضبط النفس وأن تحافظ على القانون والنظام، كما أكرر مناشدة المتظاهرين أن يحافظوا على السلمية لدى ممارسة حقهم المشروع في حرية التجمع والتعبير. وعلى جميع ممثلي المتظاهرين أن يحرصوا على ألا يؤجج أي من أتباعهم التوتّرات الطائفية. وقبل كل شيء، من المهم بمكان أن يبدأ ممثلو الحكومة والمتظاهرين إجراء حوار جاد لمعالجة جميع المسائل المعلقة. وأكرر تأكيد التزام الأمم المتحدة بتيسير هذا الحوار. وأدعو أيضا أعضاء المجتمع الدولي إلى استخدام نفوذهم من أجل تهيئة البيئة المساعدة على توصّل الأطراف المعنية إلى اتفاق. 
	58 - وإنني أحيط علما بالشواغل السياسية والتشريعية التي أعرب عنها المتظاهرون، ولا سيما تلك المتعلقة بتعديلات قانون المساءلة والعدالة وقانون مكافحة الإرهاب، وبإصدار قانون العفو العام. وآمل أن تأخذ المؤسسات الحكومية المختصة هذه المطالب بعين الاعتبار وأن يتم التوصّل إلى حل بشأنها بتوافق الآراء. وأحث جميع الزعماء السياسيين والبرلمانيين على مضاعفة جهودهم من أجل الإسراع بوتيرة العمليات التشريعية. 
	59 - وإنني أثني أيضا على المفوضية العليا المستقلة للانتخابات لنجاحها في تنظيم انتخابات مجالس المحافظات والإشراف عليها في 20 نيسان/أبريل و 20 حزيران/يونيه. ولعل في الهدوء النسبي الذي كان سائدا خلال الانتخابات في المحافظات الـ 14 جميعها وفي ما تحقق من تنسيق مهني للعمليات الانتخابية دلالة على توافر القدرة لدى العراق لدخول عملية ديمقراطية حرة ونزيهة. وأود أن أغتنم هذه الفرصة للتشجيع على تنظيم الانتخابات في إقليم كردستان، المحدّد لها حاليا تاريخ 21 أيلول/سبتمبر، بصورة حرة ونزيهة. والأمم المتحدة على استعداد للاستمرار في دعم المفوضية العليا المستقلة للانتخابات. وأود أيضا أن أحث جميع الأطراف المعنية على الاتفاق على إجراء الانتخابات في محافظة كركوك وفي محافظات إقليم كردستان الثلاث، فلطالما حُرم أهالي هذه المحافظات من حقهم في اختيار ممثليهم المحليين. 
	60 - وإنني أثني على الفطنة السياسية التي تحلّى بها زعيما العراق والكويت، وهو ما تجلّى في التقدّم الملحوظ الذي تحقق في اتجاه التطبيع الكامل للعلاقات بين البلدين، بما في ذلك الزيارة التي قام بها رئيس وزراء الكويت إلى بغداد في 12 حزيران/يونيه. وقد قطع العراق شوطا كبيرا نحو استعادة المكانة الدولية التي كان يتمتع بها قبل عام 1990. وإنني أرحب باتخاذ مجلس الأمن القرار 2107 (2013) الذي عهد بموجبه إلى البعثة بالمسؤولية، بموجب الفصل السادس من الميثاق، عن مسألة الكويتيين ورعايا البلدان الثالثة المفقودين والممتلكات الكويتية المفقودة. وإنني آمل أن تعمل الآن حكومتا العراق والكويت يدا بيد لزيادة التعاون في جميع المجالات بما فيه منفعة شعبيهما. 
	61 - وأكرر دعوتي السابقة إلى الحكومة لتنفيذ الإصلاحات القانونية والمؤسسية والسياساتية اللازمة فيما يتعلق بإدارة السجون وأماكن الاحتجاز لضمان الالتزام بسيادة القانون. وأحث المؤسسات العراقية أيضا على تنفيذ الإصلاحات القانونية الضرورية لضمان أن تتم عمليات الاحتجاز على ذمة المحاكمات بصورة معقولة وقانونية، وفقا للمعايير الدولية. وينبغي إجراء تحقيقات بواسطة هيئة قضائية مستقلة في جميع ادعاءات التعذيب أو إساءة المعاملة بقصد حمل المتهمين على الاعتراف، ويجب في حال ثبوت صحة الادعاءات أن تتم محاسبة الجناة قانونيا. 
	62 - ويساورني القلق إزاء استمرار العراق في تطبيق عقوبة الإعدام على الرغم من العيوب التي تعتري نظامه للعدالة الجنائية. ويؤسفني أن نداءاتي المتكررة لوقف تطبيق هذه العقوبة وفقا للأحكام ذات الصلة في قرارات الجمعية العامة لم تتم الاستجابة لها. وأغتنم هذه الفرصة لكي أدعو الحكومة إلى وقف جميع عمليات الإعدام، وإجراء استعراض مستقل لجميع حالات من هم في انتظار تنفيذ حكم الإعدام، والإفصاح عن المعلومات المتعلقة بأعداد هؤلاء وهوياتهم والتهم الموجهة إليهم والإجراءات القضائية التي اتخذت في حقهم، وعن نتائج هذه الاستعراضات. 
	63 - ويتضح بصورة متزايدة أنه لا يمكن الفصل بين ما يجري في المنطقة من أحداث. وما زلت ألاحظ مع بالغ القلق أثر النـزاع المأساوي الجاري في الجمهورية العربية السورية على البلدان المجاورة، بما فيها العراق. وقد بات البُعد الطائفي للنـزاع السوري يؤثر سلبا على المنطقة. ولم ينحصر تأثير النـزاع على العراق في أعداد من استقبلهم البلد من لاجئين، بل حدثت كذلك تأثيرات على صعيدي الأمن والاستقرار السياسي. وإنني أقدّر القرار الذي اتخذته حكومة العراق مؤخرا بتخصيص مبلغ 10 ملايين دولار لمساعدة اللاجئين السوريين في العراق. وكذلك فإنني أدعو الحكومة إلى منح اللاجئين السوريين في مخيم القائم تصاريح إقامة و/أو السماح لهم بحرية الحركة، على غرار المعاملة التي يحظى بها السوريون الذين يطلبون اللجوء في إقليم كردستان، كما أدعوها إلى تهيئة الظروف التي تساعدهم على الاعتماد على النفس، وربما الاندماج في المجتمعات المحلية. ومع إدراكي للشواغل الأمنية، أحث حكومة العراق على إبقاء حدودها مفتوحة لطالبي اللجوء السوريين.
	64 - وإنني أدين الهجوم الذي تعرّض له مخيم الحرية في 15 حزيران/يونيه، وأكرر دعوة الحكومة إلى ضمان سلامة جميع السكان وأمنهم. وأود أيضا أن أكرر الإعراب عن التزام الأمم المتحدة بإيجاد حل سلمي ودائم لجميع السكان. وإنني أثني في هذا الصدد على الحكومات التي وافقت على السماح للسكان بدخول أراضيها، وأكرر دعوتي الدول الأعضاء الأخرى لأن تحذو حذوها. ومع استمرار مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في تخصيص موارد بشرية ومالية كبيرة لتنفيذ الحلول لسكان المخيم، أحث السكان على التعاون الكامل مع المفوضية، وعلى العودة إلى حضور المقابلات، وعلى الاستفادة فورا وبلا استثناء مما يتاح لهم من فرص لإعادة التوطين خارج العراق. وكذلك فإنني ألاحظ مع بالغ القلق البلاغات العديدة التي تفيد بوقوع انتهاكات لحقوق الإنسان داخل المخيم. فتضييق فرص حصول السكان على وسائل الاتصال، بما فيها الإنترنت والهواتف المحمولة، وعلى الخدمات الطبية، والقيود المفروضة على قدرتهم على الخروج من المخيم، كلها أمور غير مقبولة يجب أن تتوقف على الفور. وأخيرا، أحث جميع الأطراف المعنية على التوصل بأقصى سرعة ممكنة إلى تسوية سلمية للمسائل المعلقة المتصلة بإغلاق مخيم العراق الجديد ونقل السكان المتبقين. 
	65 - وخلال الأشهر القليلة الماضية، مضى ممثلى الخاص في مسارات عدة لتعزيز التعاون الإقليمي والثنائي من أجل التوصّل إلى حلول محدّدة للمشكلة البيئية الرئيسية المتمثلة في العواصف الترابية والرملية. وتتطلب مكافحة العواصف الرملية والترابية بذل الجهود من جانب جميع البلدان المتضررة في المنطقة. وإنني أشيد في هذا الصدد بمبادرة رئيس الوزراء الرفيعة المستوى لإنشاء لجنة وطنية لمكافحة العواصف الرملية والترابية في العراق وتيسير التعاون الإقليمي. وستواصل الأمم المتحدة في العراق، بما في ذلك من خلال البرنامج الإقليمي التابع لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، بذل الجهود لدعم وتعزيز المبادرات الرامية إلى مكافحة العواصف الرملية والترابية على المستوى الوزاري في شراكات مع كيانات القطاع الخاص. 
	66 - وكما أكدت في تقريري السابق، يشكل استمرار عدم وجود اتفاق لمركز البعثة عائقا لقدرة البعثة وفريق الأمم المتحدة القطري على الاضطلاع بالأنشطة المقرّرة دعما لحكومة العراق وشعبه، وهو يثير تساؤلات عن أمور تؤثر سلبا على قدرة المنظمة على مواصلة عملها تحت المظلة الأمنية والقانونية اللازمة. ولذلك فإنني أناشد الحكومة مجددا اتخاذ جميع التدابير العملية لكفالة إبرام اتفاق مركز البعثة وفقا لمعايير الأمم المتحدة وإدخاله حيز النفاذ دون مزيد من الإبطاء.
	67 - وأخيرا، أود أن أعرب عن خالص امتناني لممثلي الخاص، مارتن كوبلر، الذي تنتهي فترة تكليفه في 22 تموز/يوليه، لما بذله من جهود متفانية وما تحلى به من قيادة دينامية في تنفيذ الولاية التي أوكلها مجلس الأمن للبعثة وفي النهوض بأهداف الأمم المتحدة لدعم شعب العراق وحكومته. وأود أيضا أن أشكر موظفي البعثة الوطنيين والدوليين، بالإضافة إلى موظفي وكالات الأمم المتحدة وصناديقها وبرامجها، لتفانيهم المستمر في ظل ظروف بالغة الصعوبة.

