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   أمام مجلس ا)منالممثل الخاص ل مين العام ل مم المتحدة في العراق، السيد نيكو�ي م�دينوف  كلمة

  2015شباط  17

  

  سيادة الرئيس، شكراً لكم

وكذلك التقرير الخامس ل$مين  2014لسنة  2169التقرير الثاني ل$مين العام عم�ً بالقرار رقم يشرفني أن أقدم 

بشأن مسألة المفقودين الكويتيين ورعايا البلدان  2013لسنة  2107رقم  من القرار الرابعةة العام عم�ً بالفقر

  . الثالثة والممتلكات

  السيد الرئيس،

أنني ? أزال عبارة،  اقول مستعيرافي العراق، في الوقت الذي أنھي فيه مدة خدمتي كممثل خاص ل$مين العام 

ن ييسالقادة السيا فاناBزمة اBمنية التي استمرت سنة، من ه على الرغم متفائل Bنانني . حذرأشعر بالتفاؤل ال

واليوم أكثر من أي وقت . من أجل إنقاذ بلدھم من اLرھابجميعاً  اصطفوا نبالعراقي رجال الدينوقادة المجتمع و

وسيادة القانون  راطيةمبادئ الديمق علىاستناداً  إ?المضي قدماً  ه ليس بمقدور العراقھناك تفھم متنام بأن مضى،

منذ أن شرعت تشكيلة حكومة الوحدة الوطنية  امتزايدو جليا الفھمھذا  وظل. والمشاركة الشاملةواحترام التنوع 

تسير  أ?تساورني مخاوف من  بيد إنه. طويل لدى الشعب العراقي الجديدة بمعالجة مخاوف عديدة قائمة منذ أمد

الجھود وان سيطر على أغلب المحافظات العراقية الغربية تنظيم داعش يزال حيث ما   -اBمور على ما يرام 

 في الوقت الذيإذا ما أريد لھذه الجھود أن تثمر  خاصة واھتماما عنايةتتطلب الضعيفة نحو الوحدة والمصالحة 

  .انخفاض أسعار النفط  وارتفاع التكاليف اBمنيةب  ا?قتصادفيه  تأثر

لقد و. جدول أعمالھاتنفيذ  بغية ھامةخطوات  من العام الماضي، اتخذت الحكومة ومنذ تشكيلھا في شھر أيلول

 وفي الوقت. لسياسية وتعزيز ا?ستقرارفي المنطقة، بھدف استعادة ثقة الشعب العراقي في العملية ا أشركت دو?ً 

. مناطق التي احتلھا داعشاBكثر إلحاحاً ھو استعادة ال ھدفه يظلفيه العراق إلى تحقيق ھذه اBھداف، سعى الذي 

فقد تعھدت السلطات بتقديم . وفي ھذا الخصوص، اتخذت الحكومة إجراءات مھمة Lص�ح القطاع اBمني

ومنذ بداية العام، . داعشل تصديھمالمساعدة العسكرية والمالية للقادة المحليين ومقاتلي العشائر للمساعدة في 

ن اBنبار ونينوى كجزء من قوات شعبية وھي خطوة أولية مھمة في مقاتل عراقي على اBقل م أربعة اiف تطوع

  . تأمين قوات محلية لتحرير محافظات العراق الغربية

وأشجع الحكومة على تمكين ھؤ?ء المقاتلين وتجھيزھم بسرعة بجميع الوسائل الضرورية Bنھم يسعون إلى 

وكذلك أحث مجلس النواب على تبني . Lعماردعم عملية ا?نعاش وإعادة امن داعش وكذلك  مناطقھمتحرير 
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تولي مسؤولية أكبر السماح للمحافظات ب بغيةالتشريعات الضرورية من أجل تشكيل الحرس الوطني العراقي 

  . وفي شھر كانون الثاني، قدمت الحكومة مسودة القانون إلى مجلس النواب من أجل ھذا الغرض. لتأمين مناطقھم

  السيد الرئيس،

نتائج  وذلك سيؤدي الىش عن طريق الخيار العسكري فقط، حل مشكلة داع بالطبع ستحالة بمكانانه من ا?

لوحدة من جانب السيد الرئيس ورئيس الوزراء ورئيس مجلس ذلك فإنني أرحب بالدعوات المتواصلة لل. عكسية

والمشاركة الكاملة  يجب أن يستند أي جھد من أجل تحقيق الوحدة من خ�ل المصالحة على الدستورو. النواب

على زيادة دور المرأة بشكل خاص ويجب التركيز . ن وقادة المجتمع من كل أنحاء العراقين والدينييللقادة السياسي

  .الوطنيينا?جتماعي  التماسكالمصالحة والحكومة في ولھذا دعمت البعثة بقوة أجندة . ومشاركتھا

دين  رجال الوطني بمشاركة سياسيين و التماسك بغداد حول وقد عقدنا مؤخراً حواراً للمائدة المستديرة في

عقدت  ،وفيما بعد. الحكومة التي قدمت الىمن التوصيات  اً ولقد ناقشوا عدد. بارزين وآخرين من المجتمع المدني

المجتمع  من المجتمع المدني وأفراد اضم خر في البصرة آمستديرة في كرب�ء و حوار مائدةاBمم المتحدة 

ا?جتماعي  التماسكأھمية تعزيز  على تأكيدالالمشاركون فيھما ء العشائر ورجال الدين وعلماء حيث جدد ورؤسا

برنامج المصالحة  بتوسيع برنامج اBمم المتحدة اLنمائي ويقوم. والديني وكذلك رأب الصدع في المجتمع العراقي

  . الخاص به على المستوى الشعبي

قليم كردستان على إثر ا?تفاق وحكومة اتحسنت الع�قة بين الحكومة ا?تحادية وباLضافة إلى ھذه التطورات، 

وكان التعاون الجيد واضحاً كذلك بين قوات اBمن العراقية . التاريخي بشأن تصدير الطاقة وتقاسم الموارد

تعاون مھماً في لقد كان ھذا ال. والبيشمركة والمتطوعين والمجتمعات المحلية وقوات التحالف الدولي ضد داعش

مدينة كركوك وقاعدة اBسد الجوية وأماكن أخرى  استھدفتمواجھة التھديدات اBمنية اBخيرة بضمنھا تلك التي 

  . من الب�د

  السيد الرئيس،

عمال اLرھابية في يستمر النزاع المسلح واB. ، فقد شاب العملية مخاطرعلى الرغم من ھذه الخطوات اLيجابية

مدنيا وأصيب أكثر  12,000قتل على اBقل  2014ففي عام  .العراقيمن أرواح أبناء الشعب  عإزھاق عدد مري

 790بضمنھم  2,200ففي شھر كانون الثاني فقط من ھذا العام، بلغت الخسائر البشرية . أخرين 23,000من 

ً  1,500قتي� و راقيين وبشكل واضح وتستمر الھجمات اLرھابية اليومية تقريباً باستھداف جميع الع. جريحا

كبيرة والتجاوزات الا?نتھاكات إن التقارير المتواترة بشأن .  ة وكذلك اBقليات العرقية والدينيةيالشيعالطائفة 

نشر جرائمه  عنداعش أنه ? يتردد  لقد اظھر تنظيم .مخيفةالتي يرتكبھا داعش ضد المدنيين تعد لحقوق اLنسان 

زال س�مة وأمن أفراد المجتمعات العرقية تو?. ء واBطفال بصورة علنيةالتي يرتكبھا ضد الرجال والنسا
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والدينية المتنوعة في المناطق التي يسيطر عليھا داعش مبعث قلق كبير وخصوصاً اi?ف من النساء واBطفال 

  .المأسورين

ة والتي ترتكب بشكل خاص ومما يثير القلق بنفس القدر ھو العدد المتزايد من التقارير بشأن الھجمات ا?نتقامي

  . ضد أفراد المكون السني في المناطق التي تحرر من داعش

وقد شاب بعض النجاحات . تشكل جميع ھذه الخروقات لحقوق اLنسان تھديداً خطيرا للتماسك في العراق

قامت بقتل  بأن الميليشيات المزاعمالعسكرية اBخيرة التي حققھا العراق في ديالى وص�ح الدين ونينوى بعض 

  . المدنيين العزل ودمرت ممتلكاتھم وأماكن العبادة بصورة متعمدة

يتوجب على الحكومة العمل بسرعة وبصورة حاسمة من أجل السيطرة على جميع المجموعات المسلحة التي 

ن بأمس Bن عدم القيام بذلك يھدد بتقويض عملية الوحدة والمصالحة الوطنية التي نح. تعمل خارج اطار الدستور

ويتوجب على اBطراف السياسية إبداء ضبط النفس في بياناتھا إزاء ھذه اBعمال التي تھدف وبشكل . الحاجة اليھا

  .   النسيج ا?جتماعي العراقيواضح إلى تدمير 

ارتكاب مذبحة في بروانة في محافظة  بقرار الحكومة إجراء تحقيق شامل في مزاعموبھذا الخصوص، أرحب 

الجريمة ھي جريمة بغض النظر عّمن أرتكبھا  فإن  –ذ نسترجع كلمات السيد رئيس الوزراء العبادي وإ.  ديالى

، يعقد كل من الرئيس ورئيس اiن وكذلك من المشجع اليوم وبينما نتحدث. كل المسؤولين عنھا محاسبةويجب 

اBيام  فيBحداث التي جرت الوزراء ورئيس البرلمان العراقيين اجتماعا مشتركا لتحديد سبل معالجة ھذه ا

  .   اBخيرة

، مجلس صادق لنجاح ا يدل على وفي مؤشر. المالية ا?وضاعوتواجه الحكومة تحديات إضافية تتعلق بضيق 

، وذلك بسبب وعلى الرغم من أوجه اLنفاق المقيدة. 2015على ميزانية عام في شھر كانون الثاني النواب 

 ،الموسعأجور القطاع العام مشروع قانون والمتصاعدة في اLنفاق اBمني  ، والتكاليفانخفاض عائدات النفط

في وسبل عيشھم ة المواطنين إعادة بناء حيامليون دو?ر للمساعدة في  500تخصيص مبلغ تمكن البرلمان من 

ندوق نشاء صوتعمل اBمم المتحدة بشكل فعال مع السلطات L. تلك المناطق التي تم تحريرھا من سيطرة داعش

  .في ھذه العملية أيضا ان يساھمواوأصدقائه وجيرانه  حلفاء العراقلمن خ�له إعادة اLعمار يمكن لwنعاش و

دعم لالسلطات العراقية واBمم المتحدة إلى مضاعفة الجھود حاجة ھو  سيدي الرئيس، لعل  اBمر اBكثر إلحاحا

اسمحوا لي أن أذكر و. 2014كانون الثاني عام  أكثر من مليوني نازح أجبروا على ترك منازلھم منذ شھر

مليون شخص  5.2يحتاج إذ . خطورة الوضع على اBرض من خ�ل تسليط الضوء على بعض اBرقامب المجلس

  .من ال�جئين السوريين 253,000و  نازحينمليون من ال 2.25، منھم إلى المساعدات اLنسانية
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وعلى الرغم من كرم . بسبب تدفق النازحين وال�جئين %30بنحو اiن  عدد سكان إقليم كردستان لقد زاد

يعيشون اليھا ثلث النازحين داخليا في المناطق التي يمكن الوصول  ، فإنالمجتمعات المحلية في كافة أرجاء الب�د

يعتمدون و عشوائية، حيث يعيشون أوضاعا ھشة للغاية م�جئ مؤقتة ومساكنو مھجورةفي مبان غير مكتملة و

  .من أجل البقاءعلى المساعدات 

  

  السادة أعضاء مجلس اBمن الكرام، السيد الرئيس،

أن يتم أيقاف أو تقليص نسبة ستين في المائة من العمليات  فعلى اBرجح: اسمحوا لي أن أدق ناقوس الخطر

مدادات الغذائية ستتوقف في اLان  .اLنسانية في العراق ما لم يصل التمويل ال�زم لھا في اBسابيع القليلة المقبلة

وستتوقف كذلك إمدادات اBدوية اBساسية . آذارنھاية شھر منتصف شھر آيار ما لم يصل التمويل ال�زم لھا قبل 

  .في نھاية آذار

  

 التي ُعيّنت لذي ترأسه منسقة الشؤون اLنسانية السيدة ليز غراندي،ا المتحدةالفريق القطري اLنساني ل$مم أعد 

مليون دو?ر لدعم  150نحن بحاجة عاجلة الى .قائمة أولويات لمسار سريع ? يمكن تأجيلھا أو تجاھلھا مؤخرا،

  .ومن المرجح أن تزداد ھائلة اBرواح والحمايةإن ا?حتياجات ال�زمة Lنقاذ  .النازحين

  

لمخاطر بشكل بالغ وھو العراق لالذي يتعرض فيه وقت الأود ان أغتنم ھذه الفرصة Bناشد المجتمع الدولي في 

  .لدعم العمليات اLنسانية ان يحدث فرقا حاسما بشأن اLتجاه الذي تسير فيه الب�د الذي يمكن الوقت

  

  السيد الرئيس،

  

أود أن . حكومة العراقإلى  Bبعث أيضا برسالةوأنا اختتم مھام عملي في العراق، أود أن أغتنم ھذه الفرصة 

  . ا?تفاق السياسيالوزاري وبرنامج جيل بالعمل على التنفيذ الكامل للأشجع حكومة العراق على التع

الموافقة على التشريعات بنقاشات المتعلقة الأكمال يتعين . إن ھذه الوثائق ھي اBساس لمضي العراق قدما بنجاح 

 ضط�عأمر ھام في سبيل تمكين المحافظات من ا? وھذا. السرعةعلى وجه الحرس الوطني ال�زمة لتشكيل 

 .اBسلحةضمان سيطرة الدولة الحازمة على جميع  في أيضا وسوف يساعد. حيال أمنھا بالمزيد من المسؤوليات

  .، يتعين على الحكومة العمل بشكل حاسم Lعادة بناء القوات المسلحة على أسس وطنية حقيقيةذلك كله وفوق
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إعادة وعام عفو اصدار ومة الوحدة الوطنية ھوا?تفاق السياسي الذي تشكلت بمقتضاه حك من ھذاوكان جزء  

الوحشي صدام حسين نظام  الذين لم يرتكبوا جرائم إبانعراقيين قانون المساءلة والعدالة بغية السماح للالنظر في 

  .في بلدھممكانھم يجدوا حياتھم و ان يحيوا

  

ائما أيضا على اBجندة ا?جتماعية يظل التركيز ق ينبغي أن، وبينما يتم التصدي للتحديات اBمنية والسياسية

وتحسين  الخدمات ا?جتماعية الجيدةوتوفير  جنوب الب�د?سيما في  معالجة جيوب الفقر المدقع إن .وا?قتصادية

إلى ديارھم وإعادة بناء النازحين  عودة ولعل اBكثر إلحاحاالمتفشي ومحاربة الفساد  مناخ اBعمال للمستثمرين

  .ن سيطرة داعش كلھا ھذه سياسات جوھرية لتحقيق السلم ا?جتماعي في العراقالمناطق المحررة م

  

اود ان اغتنم ھذه الفرصة Bؤكد لشعب وحكومة العراق مواصلة اBمم المتحدة تقديم المساعدة الدولية والخبرة  

  .لھذه العملية 

  

  السيد الرئيس،

 2107رقم  من القرارالرابعة  اBمين  العام عم� بالفقرة الى المقدم أسمحوا لي أن أنتقل اiن إلى التقرير الخامس

  .كات الكويتيةلبشأن المفقودين من الكويتين ومن رعايا البلدان اBخرى ومسألة الممت  2013لسنة 

رفيعة المستوى ونتائج اجتماع اللجنة الوزارية  واضحا، فالزياراتتشھد الع�قات بين العراق والكويت تحسنا 

أربيل، ستتجه في البصرة والكويتيتين  القنصليتينإفتتاح  ما يتموعند.  رابع كلھا أمور مشجعة جداالمشتركة ال

  .الع�قات بين العراق والكويت إلى مستوى أعلى

  

إلى المجلس بشأن المفقودين الكويتيين  ا مماث�تمكنت من تقديم تقرير مماثل يبرز تقدمانني لو  وكنت أتمنى

  .ة الكويت منذ التقرير اBخيرواBرشيف الوطني لدول

  

أصيبت الحكومة والشعب الكويتي بخيبة أمل، وھو أمر يمكن تفھمه، بسبب عدم تحقيق اي تقدم ملموس منذ عدة  

استخدام  على وجوبرا على مسالة الشھود ويلقد ركزنا كث. بعثة يونامي من جھتھا خاب أملھا أيضاان  .سنوات

وخ�ل الفترة المشمولة بالتقرير سافر شاھد ، تم التعرف عليه من قبل البعثة،  . افضل وسائل التكنولوجيا الحديثة

لم تسفر ل$سف، عن لغرض تحقيقھا التي بذلت البعثة والحكومة العراقية جھدا كبيرا ان ھذه الزيارة . إلى الكويت
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وصول إلى شاھد آخر ويعكف فريقنا اiن على العمل لل. لناعدو  ھو أشرس يزال الوقتو?  .أي شيء جوھري

  .رفات 180كان خارج الب�د وھو شاھد يعتقد الكويتيون أن بوسعه تحديد مقبرة قد تحتوي على ما يصل إلى 

  

لمجلس وأسر المفقودين الكويتيين أن اBمم المتحدة ستواصل بذل قصارى جھدھا لتنفيذ اسمحوا لي أن أؤكد ل

إن النوايا .  في أيدي اBطراف نفسھاھو موس في المقام اBول ومع ذلك، فإن المفتاح لتحقيق تقدم مل. و?يتھا

لذا فأنا أعتقد أنھا لحظة مناسبة جداً  .1990الحسنة بين الكويت والعراق ھي في أعلى مستوى لھا منذ عام 

راراً لقيادتي البلدين أن تلتقيا على ھذه القضية اLنسانية الھامة وتستعرضا الجھود المبذولة حتى اiن وتتخذا ق

بشأن مسار عمل جديد، وقد يتطلب ذلك موارداً وتقنيةً ونھجاً جديداً، وان البعثة، وكما ھو معھود بھا، تقف على 

  . أھبة ا?ستعداد لدعم تلك العملية

  سيدي الرئيس

اتحدث بشكل شخصي إذ تشارف فترة خدمتي بمنصب الممثل الخاص ل$مين العام على ا?نتھاء، اسمحوا لي أن 

Bت نير الدكتاتورية والصراعشعب العراق، فلقد عاش ھذا الشعب لعقود تح أمام يتواضعشديد عن  عرب 

فقد نشأت أجياٌل . يواصل تصميمه على بناء دولة ديمقراطيةفھو وتحت تھديد اLرھاب، وعلى الرغم من ذلك 

بلھم وخوف على وھي تحمل آثاراً ? تُمحى وتربّت في ظل الخوف، خوف من ا?ضطھاد وخوف على مستق

شفاؤھا زمناً طوي�ً، بيد أن الع�ج يكمن في  ستغرقلقد ترك ذلك في المجتمع العراقي ندوباً عميقةً يت. حياتھم

  . التطلع الى الوحدة والمصالحة وليس في استذكار سياسات الماضي الفاشلة

  سيدي الرئيس

الطائفية وعندما تتقدم السياسة سمه والعراق يضعف عندما تق ،عندما يضعف العراقيزداد قوة إن داعش 

  .ا?نتماءات السياسية على الو?ء للوطن

أن تفاؤلي الذي ? يتزعزع تجاه ھذا البلد ينبع من الروح التي يتمتع بھا العراقيون العاديون، اولئك الذين ھبوا 

رغم من السيارات للدفاع عن بلدھم في صيف العام الماضي، اولئك الذين خرجوا لwد?ء بأصواتھم على ال

المفخخة والھجمات اLرھابية، أولئك الذين ? يھمھم كون أحدھم شيعياً أو سنياً أو مسيحياً أو أيزيدياً أو كردياً أو 

انھم الغالبية الساحقة من العراقيين العاديين الذين ليس لديھم بلد أجنبي يفّروا . عربياً أو ينتمي الى أي مكون آخر

ھؤ?ء ھم النساء والرجال الذين سيبنون العراق الجديد، وما يمكننا بل . لة أخرى يركنون إليهاليه أو جواز سفر دو

  .يتوجب علينا فعله كمجتمع دولي ھو مساعدتھم على النجاح
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علينا  .علينا دعمھم في بناء الديمقراطية التي بدونھا لن يشعر غالبية العراقيين باBمان ولن تُصان حقوقھم كبشر

 .لتحقيق التوازن بين مكوناتھم المتنوعة داخل الب�د، Bنه بغياب التوازن سيستمر العنف والتطرف العمل معھم

علينا تقديم  وأخيراً، .لجرائم الماضي وانتھاكات الحاضر - وليس ا?نتقام  –علينا مساعدتھم لتحقيق العدالة 

  .ة ل$مم المتحدة في العراقتلك ھي المھمة النبيل .ا?حترام والكرامة التي يستحقھا شعب العراق

  ،السادة أعضاء مجلس اBمن المحترمون

اسمحوا لي أن أتقدم بالشكر لحكوماتكم والسيد اBمين العام للموقف الموحد الذي أبديتموه في دعم العراق 

  .ولدعمكم الثابت للبعثة وللثقة التي أوليتموني إياھا للقيام بھذه المھمة الصعبة

ق امتناني الى زم�ئي في البعثة وفي اBمانة العامة وفي فريق اBمم المتحدة القطري وأود أن أعرب عن عمي

  .?لتزامھم وشجاعتھم وعملھم الجاد على مدى السنوات الماضية

وأود أن أشكر حكومة وشعب العراق لكرم الضيافة الذي غمروني به ولصداقتھم وللشجاعة التي أبدوھا على نحو 

  .wرھابيومي بعدم استس�مھم ل

  سيدي الرئيس

 ً�ً خاص لقد شّرفني العمل ممث   .ل$مين العام في العراق ا

  .وشكراً لكم

  

 

 

  

  

  

  


