
 

 إحاطة  الممثل الخاص لألمین العام لألمم المتحدة السید یان كوبیش إلى مجلس األمن

 نیویورك، 2 شباط 2017
  (كما تم إعداده)

 

 السید الرئیس،

 أعضاء مجلس األمن الموقرون،

عشر الثالث التقریر وكذلك (2016)2299 القرار من 7 الفقرة بأحكام عمًال العام لألمین الثاني التقریر أقدم أن                   یشرفني

األخرى الدول ورعایا الكویتیین المفقودین مسألة بشأن (2013)2107 القرار من 4 الفقرة بأحكام عمًال العام                 لألمین

 والممتلكات.

 السید الرئیس،

من والمتطوعین البیشمركة وقوات الشعبي الحشد قوات فیها بما العراقیة االمن قوات بشجاعة باإلشادة أبدأ أن لي                   اسمحوا

الثاني كانون 24 بتاریخ العبادي حیدر العراقي الوزراء رئیس أعلن لقد العراقي. الشعب صبر وكذلك العشائر                  أبناء

 انتهاء العملیات القتالیة في الجزء الشرقي من الموصل بعد مرور ثالثة أشهر على بدء العملیة العسكریة هناك.

القدیمة المدینة داخل السیما كبیرا، تحدیا یشكل یزال وال كان القتال أن حقیقة المطرد التقدم هذا یطمس ال أن                     وینبغي

في مشتركة ستبقى األمریكیین، وخصوصا الدولیین شركائها من كبیر وبدعم العراقیة، القوات وستبقى الموصل.                غرب

في التحریر عملیات تنتهي سوف القریب، المنظور المستقبل في أنه، بید الحضریة. المناطق في معقدة قتالیة                  عملیات

الذین الشهداء ألرواح إجالال ألقف المناسبة هذه اغتنم أن وأود معدودة. صارت بداعش یسمى ما أیام إن حیث                    العراق

في المشتركة اإلنسانیة القیم عن ودفاعا وموحد، حر عراق أجل من الدولي داعش إرهاب یقاتلون وهم بحیاتهم                   ضحوا

  العالم، كحلفاء أقویاء للوالیات المتحدة والتحالف الدولي المناهض لداعش.

 

 

 

 السید الرئیس،

العراق في مؤقت، بشكل الهجرة إیقاف بشأن مؤخرًا األمریكیة اإلدارة أصدرته الذي االخیر التنفیذي األمر قوبل                  لقد

العبادي حیدر السید العراقي الوزراء رئیس وصف الثاني، كانون 31 بتاریخ صحفي مؤتمر وفي واالستغراب.                 باألسف

للرد اجراءات تتخذ لن بغداد ولكن للرد تدرسها خیارات لدیها العراقیة الحكومة أن إلى وأشار إساءة، یشكل بأنه                    القرار

مكافحة بأن وأكد المتحدة والوالیات العراق بین اإلستراتیجي اإلطار اتفاق تنفیذ استمرار في أمله عن وعبر                  بالمثل.

إعادة إلى األمریكیة اإلدارة ودعا المشتركة، االقتصادیة المصالح إلى أشار وكذلك للعراق. استراتیجي هدف                اإلرهاب
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بشراكة ترتبط حلیفة دولة هو الذي العراق ضد للقرار أسفها عن العراقیة الخارجیة وزارة وأعربت قرارها. في                   النظر

العراق رغبة وأكدت القرار، في النظر إعادة على المتحدة الوالیات الوزارة وحثت المتحدة. الوالیات مع                 استراتیجیة

والمجال اإلرهاب مكافحة مجال في التعاون آفاق وزیادة البلدین بین االستراتیجیة الشراكة وتطویر تعزیز في                 الحقیقیة

  االقتصادي.

 

  السید الرئیس،

ذلك في بما الدولین المجتمع من وكبیرین متواصلین ومساعدة دعم إلى بحاجة العراق سیكون داعش، بعد ما فترة                    في

عواقب له وسیكون الماضي ألخطاء تكرارا یعني سوف والدعم المشاركة عن مفاجئ إحجام أي إن اإلقلیمیون.                  شركاؤه

  وخیمة على األمن واالستقرار خارج حدود العراق وحتى على مستوى العالم.

 

  السید الرئیس،

ویستهدف والمدني. العسكري الصعیدین على كبیرة بشریة خسائر تقع حیث خطیرة، إنسانیة تداعیات المستمر للقتال                 إن

المدنیین بقصف ویقوم سیطرته، مناطق من الهرب یحاولون الذین المدنیین متعمدة بصورة داعش بتنظیم یسمى                 ما

المستشفیات داخل في متعمدة بصورة ویتمركز بشریة، كدروع المدنیین ویستخدم المحررة، المناطق في عشوائیة                بصورة

  والمدارس وبالقرب منها.

الشعبي، الحشد قوات ذلك في بما العراقیة األمن وقوات العراقیة الحكومة تتبناه والذي للعملیات اإلنساني المفهوم                  یمنح

دروس على باالستناد وتنفیذها، العسكریة للعملیات التخطیط خالل مثیل له یسبق لم نحو على المدنیین لحمایة                  األولویة

من كثیرًا التحریر عملیات خالل كافة المنیة القوات سلوك خفف لقد السابقة. التحریر عملیات أخطاء من                  مستنبطة

  المخاوف التي كانت لدى السكان قبل العملیة، ولكنه لم یبددها.

الدولي اإلنساني للقانون منتظمة أو اإلنتشار واسعة انتهاكات وجود على دلیل أي تتلق لم البعثة أن إلى أشیر أن                     وأود

وأسرى المدنیین ضد إجرامیة أعمال مؤسفة وبصورة تقع، زالت ال أنه بید األمن. قوات جانب من اإلنسان حقوق                    وقانون

 الحرب ویتم التحقیق في أغلبها على وجه السرعة مع اتخاذ اجراءات لمنع حدوث أعمال من هذا القبیل في المستقبل.

تم أن بعد تحقیق إلجراء أمرًا بإصداره الوزراء رئیس السید اتخذه الذي السریع اإلجراء على أثني أن الشأن هذا في                      وأود

األمن لقوات دعمًا العاملة والقوات العراقیة األمن قوات من أفرادًا أظهر حیث مؤخرا االنترنت مواقع تناقلته فیدیو                   نشر

  العراقیة وهم یقومون بإساءة معاملة مقاتلین أسرى من داعش وإیذائهم.

تتم انتهاك أي بأن النفوس في الثقة بث أجل من المطلوبة بالشفافیة المسائل هذه مع التعامل على العراقیة الحكومة                     وأحث

تحریر عملیة سیاق في المدنیین لمئات المزعومة االختفاء حاالت إلى أشیر أن أود الخصوص، هذا وفي مرتكبیه.                   معاقبة

قبل من الشأن هذا في تحقیقیة لجنة تشكیل جرى فقد الصقالویة؛ في وخصوصا الماضي، حزیران شهر في                   الفلوجة

بالنسبة األمر وكذلك اللجنة، هذه إلیها تتوصل سوف التي النتائج إعالن على السلطات وأحث الوزراء. رئیس                  السید

  للتحقیقات األخرى التي بوشر بها في الحوادث من هذا النوع.
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تتم بأنها تبدو داعش علیها سیطر التي المناطق في المدنیون لها یخضع التي األمني التحقق اجراءات بأن أیضا                    وأالحظ

مزعجة تقاریر بشأن القلق مشاعر عن أعرب أن أود أنني بید الدولیة. المعاییر مع عمومها في وتنسجم شفافة                    بطریقة

األمن لقوات دعما تعمل مسلحة مجموعات قبل من اإلنسانیة المساعدات ونهب المدنیة الممتلكات وتدمیر سرقة                 حول

مالزم متى العراقیة، الحكومة الضروري من ویبقى المحلیة. المقاومة مجموعات بعض قبل من وخصوصا                العراقیة،

خاص اهتمام إیالء مع المحررة المناطق جمیع في القانون سیادة استعادة على تعمل وأن األمن استتباب تضمن أن                    األمر،

  لألقلیات، وذلك بالتعاون مع قوات البیشمركة التابعة لحكومة اقلیم كردستان.

وفي الموصل في االنتقامیة االعتداءات ومنع الطائفیة التوترات تثیر التي الخطوات وتفادي المدنیین، حمایة                تكتسي

في األولى الخطوات یشكل ذلك ألن السكان، وعقول بقلوب الفوز في بالغة باهمیة البالد، من األخرى المحررة                   المناطق

بالمساواة الشعب أفراد جمیع فیه یشعر حقیقیة وحدة وموحد جدید عراق بناء وفي والمجتمعیة، الوطنیة المصالحة                  عملیة

مواصلة على التحریر عملیات في المشاركة القوات وجمیع العراقیة السلطات وأحث لهم. الدولة وحمایة العادلة                 والمعاملة

لحمایة الحیطة وأخذ والتناسب للتمییز األساسیة المبادئ وتطبیق واحترام نفسها، بالروح الوشیكة العسكریة               حمالتهم

  السكان المدنیین وإنصاف الضحایا.

 

  السید الرئیس،

والسیطرة المقاتلین لقیادة اإلطار یوفر والذي الشعبي الحشد هیئة لقانون مؤخرا النواب مجلس إقرار إلى أشیر أن                   أود

المسلحة العناصر جمیع على العسكریة والتعلیمات النظم تطبیق القانون یضمن وكذلك الشعبي. الحشد قوات تحت                 علیهم

القانون عن الخارجة الملیشیات عن تدریجیة بصورة القوات هذه یفصل سوف القانون تطبیق إن العراق.                 في

  والمجموعات المسلحة األخرى.

2017 عام میزانیة إقرار الالحقة الخطوات تضمنت السني، المكون إرادة من  بالضد القانون إقرار من الرغم                  وعلى

فیها تتواجد التي السنیة للمناطق مالیة موارد المیزانیة خصصت وكذلك لها. تأییدهم عن السنة المشرعون عبر                  والتي

المحلیین المقاتلین ضم العبادي حیدر السید الوزراء رئیس قرر ،2016 االول كانون 30 وبتاریخ الشعبي. الحشد                  قوات

  من حرس نینوى في قوات الحشد الشعبي.

الحشد قوات منتسبي من متهما 47 بحق قضائیة أحكاما العراقیة المركزیة الجنائیات محكمة إصدار إلى أشیر                  وكذلك

  الشعبي على جرائم ارتكبت خالل العملیات العسكریة وكذلك على جرائم عامة.

 

  السید الرئیس،

البالد، من كثیرة مناطق في المدنیین مستهدفا داعش یرتكبها التي المستمرة الجبانة اإلرهابیة االعتداءات استنكر                 إنني

بغداد في شیعیة أغلبیة ذات منطقة في المدنیین انتحاریان هاجم السنة رأس لیلة ففي الجدید. العام مطلع منذ ازدادت                     والتي

محافظة في للشرطة تابعة تفتیش نقطة على هجوم أسفر التالي، الیوم وفي األقل. على شخصا 28 مقتل عن أسفر                     ما

مما الصدر مدینة في شیعي حي في مفخخة سیارة انفجرت الثاني، كانون 2 وبتاریخ أشخاص. سبعة مقتل عن                    النجف
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بین واإلیقاع اإلرهاب بذور لزرع البائسة المحاوالت هذه إن آخرین. 60 واصابة االقل على شخصا 24 مقتل الى                    أدى

االرهاب لمنع فاعلیة اكثر اجراءات الحكومة التخاذ الملحة والحاجة المواطنین لدى االمنیة المخاوف تزد لم الشعب                  أبناء

  فحسب، ولكنها زادت الحاجة الملحة لدحر داعش أیضا.

على أوكد أن أود العسكریة، العملیات في المحرز للتقدم نتیجة المناطق من مزید إلى الوصول الممكن من بات                    وفیما

بین والتفاعل السلمي االندماج لتحقیق وفعالة واضحة إداریة إجراءات عن فضًال الكافیة، األمنیة الترتیبات وضع                 أهمیة

األشخاص عودة وتعتبر والدینیة. العرقیة األقلیات طوائف ذلك في بما نینوى، محافظة في السكانیة المجموعات                 جمیع

الوطنیة المصالحة من جزءا تعد كما العراق، في االجتماعیة اللحمة بناء إلعادة الحقیقي المفتاح هي دیارهم إلى                   النازحین

وتوفیر المدارس وفتح األساسیة الخدمات وتقدیم التحتیة البنى تأهیل إعادة فإن وكذلك، التعافي. وعملیة                والمجتمعیة

عراق بناء إعادة في و المحلیة، والسلطات العراق حكومة في الثقة استعادة في األهمیة من القدر بذات تعد العمل،                     فرص

  المستقبل الذي ینعم بالوحدة.

یمكن، ما بقدر المحلیة الشرطة وقوات القائمة الحكم أجهزة على باالعتماد القاضي الوزراء رئیس قرار مع                  وتماشیًا

ترحیبي عن أعرب أن أود المعنیة، ووزاراتها العراق حكومة من الضروریة المساعدات وتوفیر بحشد لتعهده                 إضافة

داللة یعد ما وهو الموصل؛ شرق الواقعة برطلة مدینة في نینوى محافظة إلى والمحافظ المحافظة مجلس أعضاء                   بعودة

حاجة السكان إلیها یحتاج التي الخدمات تقدیم العودة تلك تسهل وسوف المنطقة، في األمني الوضع تحسن على                   واضحة

على اإلنمائي، المتحدة األمم لبرنامج التابع الفوري االستقرار تمویل صندوق خالل من المتحدة، األمم عملت وقد                  ماسة.

واللذان والصحة، والمیاه الطاقة لقطاعات وفنیین معدات تكالیف لتغطیة أمریكي دوالر ملیون 40 لمبلغ المسبق                 التحضیر

تحقیق مشروعات من منفصًال مشروعًا 25 قیام على الموافقة بالفعل تمت وقد الموصل. شرق إلى إرسالهما                  یجري

  االستقرار في المناطق المحررة في الجانب الشرقي من الموصل.

من المحررة المناطق في لسنتین) دام إغالق (بعد جدید من أبوابها فتحت قد مدرسة 70 أن وهو آخر، سار خبر                      وثمة

الحاالت. من كثیر في وشركائها الیونیسیف منظمة من بمساعدة وذلك المحافظة، في المحررة المناطق وبقیة                 الموصل

ظلوا الذین األطفال تمنح أن بالطفولة، الخاصة الحمایة وخدمات المدرسیة غیر واألنشطة التعلیم توفیر شأن                 ومن

األطفال إلى وباإلضافة تدریجیًا. الطبیعي حیاتهم نمط واستعادة بالتعافي للبدء فرصة طویل، لوقت ذلك من                 محرومین

األطفال تأهیل إعادة في المساعدة من یتمكنوا لكي األمد طویل دعم إلى أیضًا المعلمون یحتاج الوضع، بهذا تأثروا                    الذین

  وتعافیهم.

 

  السید الرئیس،

المختطفات والفتیات النساء مع تضامننا نعلن ونحن داعش. تنظیم ارتكبها التي البشعة الجرائم ینسى لن                 العالم

تأسیس إعادة یتطلب اإلنسان حقوق وانتهاكات االعتداءات ضحایا إنصاف إن الحقوق. وانتهاك لالعتداءات               والمعرضات
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آلیة قبیل من للعدالة رسمیة غیر آلیات وإیجاد واالنتهاكات، لالعتداءات والكفؤ الفعال والتوثیق الرسمي، العدالة                 نظام

بالنسبة المتطرفة األفكار من للتخلص وبرامج للنساء، التأهیل وإعادة للرعایة خاصة وبرامج الحقیقة، عن                اإلفصاح

بینها وفیما المجتمعات داخل حوارات عقد إلى حاجة هناك ذاته، الوقت وفي متطرفة. أفكار لتلقین خضعوا الذین                   لألطفال

  حول العدالة وحقوق اإلنسان.

جراء متناسب غیر نحو على تأثرت قد والتي والدینیة، العرقیة األقلیات الحتیاجات االهتمام من مزید إیالء أیضًا                   وینبغي

الخوف ویساورني والدینیة. العرقیة الطوائف أبناء من سكانه نصف من أكثر العراق فقد 2003 عام من وابتداء                   النزاع.

بوجه االهتمام یتعین ولذلك داعش. تنظیم دحر بعد حتى ستستمر العملیة هذه فإن الكافیة، االستجابة تتوفر مالم أنه                    من

أجل من األقلیات، أبناء یشغل مما وغیرها المحددة األمنیة القلق لدواعي التصدي شأنها من ترتیبات بوضع                  خاص

حیث وسنجار وتلعفر نینوى، سهل مناطق على خاص بنحو اإلهتمام ینصّب أن وینبغي دیارهم. إلى العودة من                   تمكینهم

  توجد بیئة مسمومة تموج بالمطالبات المتعارضة ومشاعر الرغبة في االنتقام من شأنها أن تغرس بذور نزاعات مستقبلیة.

  السید الرئیس،

وحكومة االتحادیة الحكومة بین مسبوق غیر وتعاون تنسیق هناك كان فقد سابق، وقت في المجلس هذا أمام نوهنا                    وكما

العملیات مجال في التعاون یكون أن یكفي ال أنه إال وتنفیذها. العسكریة الموصل لعملیة التخطیط خالل كردستان                   إقلیم

كذلك لتشمل بینهما، فیما التعاون جسور ومد اإلیجابي الزخم من االستفادة على وأربیل بغداد أحث فأنا فقط؛                   العسكریة

والحدود العائدات، وتقاسم البترول، صادرات ذلك في بما واإلداریة، واالقتصادیة السیاسیة المجاالت في العالقة                المسائل

وضع وسیتم اإلنسان. حقوق ومبادئ اإلنسانیة المبادئ مع انسجامًا دیارهم إلى للنازحین الطوعیة والعودة علیها،                 المتنازع

الحوار، هذا مثل في لالنخراط بارزاني والرئیس العبادي حیدر العراق وزراء رئیس بین الموقع المبدأ حیث من                   االتفاق

  موضع التنفیذ دون تأخیر.

الدیمقراطي الحزب عن الصادر المشترك بالبیان أرحب فإنني العراق، كردستان إلقلیم الداخلیة األمور بخصوص                أما

وتشجیع بینهما التعاون أواصر بتدعیم فیه التزما والذي الثاني، كانون 11 في الكردستاني الوطني واالتحاد                 الكردستاني

من مزید إجراء الالزم ومن العراق. كردستان إقلیم في والسیاسیة المالیة األزمات ومعالجة االقتصادیة،                اإلصالحات

الصف وحدة أن إذ العراق، كردستان إقلیم في المدني المجتمع ومؤسسات األخرى السیاسیة األطراف مع                 المشاورات

أسس تحدید إعادة وفي وأربیل، بغداد بین القائمة الرئیسیة المشكالت حل في تساهم أن یمكنها كردستان إقلیم                   داخل

التسویة بمشروع قدمًا الدفع وفي الجدیدة، داعش بعد ما مرحلة في اإلقلیم وسلطات المركزیة السلطات بین                  التعاون

  الوطنیة في العراق.

 

  السید الرئیس،
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للتباحث األكبر، البرلمانیة الكتلة العراقي، الوطني التحالف مع العمل في منخرطًا كنت الماضیة، القلیلة األشهر مدى                  على

األمم بعثة إلى الوطنیة للتسویة مبادرته سلم قد الوطني التحالف وكان داعش. بعد ما عراق في قدمًا المضي سبل                     حول

تحدیدًا المختلفة، الوطني التحالف مؤسسات علیها وافقت أن بعد تشرین األول، 30 في (یونامي) العراق لمساعدة                 المتحدة

  قیادته، والمجلس السیاسي والجمعیة العامة. وأنا أرحب وأدعم هذه الخطوة المشجعة من قبل التحالف الوطني.

عام، بشكل الوطنیة وللتسویة المبادرة، لهذه الدعم حشد في للمساعدة الحمیدة السیاسیة مساعیها تقدیم البعثة من ُطلب                   وقد

الصعد على لتحقیقها والسعي الوطنیة التسویة أهداف تعزیز في والمساعدة والدعم والنصح التسهیالت تقدیم خالل                 من

من موجة بالفعل أثارت وقد العملیة، هذه في جیدة بدایة هي الوطني التحالف ومبادرة والدولیة. واإلقلیمیة                  الوطنیة

في لالنتقاد تمیل متباینة ونقاشات فعل بردود قوبلت قد كانت وإن العراقي، المجتمع وفئات مكونات جمیع داخل                   االهتمام

كردستان وإقلیم التركماني، والمكون السني المكون فیها بما المجموعات، هذه مع حالیًا البعثة وتعمل األحیان.                 بعض

آرائهم استقصاء بهدف والنساء، الشباب وفئتي العشائر، وزعماء واألقلیات، المدني، المجتمع ومنظمات              العراق،

الشركاء أحث أن وأود والمواطنة. المساواة مبدأي أساس على الموّحد، داعش بعد ما عراق بناء كیفیة حول                   ورؤیتهم

من بتسهیل العراق إلى وقیادتها ملكیتها تؤول والتي للتسویة الوطنیة العملیة هذه في البناءة المشاركة على كافة                   العراقیین

  األمم المتحدة، والتي یمكنها أن تفتح صفحة جدیدة في تاریخ العراق الحدیث.

النجاح. األخیرة تحقق لكي الوطنیة المبادرة تدعم الشعبیة القواعد قبل من مبادرات وجود حتمیة على أؤكد أن لي                    اسمحوا

في أوالها نظمت وتعایش". شباب "العراق: تسمى الفعالیات من سلسلة أطلقت قد البعثة أن لكم أعلن أن یسرني                    ولذلك

  28 كانون الثاني في البصرة، حیث شارك فیها مائة وعشرون شابًا وشابة من محافظات الجنوب األربع.

تحت وكربالء، والفلوجة أربیل فیها بما العراق أجزاء من العدید في النقاش حلقات من عددًا عقدنا ذلك، إلى                    إضافة

المدني. المجتمع مؤسسات في وأعضاء وأكادیمیین، مفكرین ضمت وقد النزاع"، بعد ما عراق حوار "مائدة                 عنوان

التحدید وجه على المتحدة؛ األمم وتبذل كركوك. في غدًا ستعقد القادمة المستدیرة المائدة أن علمًا أحیطكم أن                   ویسعدني

الوصول سیكون حیث الوطنیة، المصالحة وتحقیق االستقرار إعادة بشأن الجهود من مزیدًا اإلنمائي المتحدة األمم                 برنامج

السلمي. والتعایش االجتماعي السلم لتحقیق بالغة أهمیة ذا أمرًا العدالة لتحقیق الرسمیة وغیر الرسمیة اإلجراءات                 إلى

والجهات ، المدني المجتمع منظمات ذلك في بما الفاعلة، الجهات من مجموعة مع التشاور في أیضًا منخرطة                   والبعثة

العدالة وقانون الرسمیة العدالة عملیات على تعدیالت إدخال بشأن العراق، وحكومة والقضاء، القانون، إنفاذ على                 القائمة

  الجنائیة من شأنها أن تعزز احترام وحمایة المعاییر الدولیة لمراعاة األصول القانونیة الواجبة والمحاكمة العادلة.

إزاء بالحماس أشعر شتى، وإنسانیة وسیاسیة أمنیة تحدیات عبر والمنطقة العراق یمر حین وفي الصدد، هذا                  وفي

من غیرهم وإلى إلیهم الدعوة وأوجه الوطنیة، التسویة جهود لدعم اإلقلیمیة الحوار أطراف جمیع أبدته الذي                  االستعداد

األمام إلى لنخطو الشركاء كل مع العمل إلى أتطلع وإنني العملیة. هذه لمثل ممكن دعم أي لتقدیم الفاعلة الدولیة                     الجهات

  من خالل التنسیق التام مع حكومة العراق، من أجل تسهیل هذه العملیة، ومن أجل إزالة أي عوائق قد تبرز إلى الوجود.
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  السید الرئیس،

األهمیة من ویبقى أفضل. بشكل الخدمات وتقدیم الشفاف والحكم المتساویة بالمعاملة ینادون العراقیون المواطنون فتئ                 ما

ومحاربة االقتصاد لتنویع الالزمة اإلجراءات تنفذ وأن اإلصالحات، طریق على سیرها العراق حكومة تواصل أن                 بمكان،

صدري أثلج فقد سبق، قد ما ضوء وفي استجابة. أكثر إداریة نظم ووضع المساءلة، مستوى وتحسین والمحسوبیة،                   الفساد

إصالحات تطبیق في طیبًا تقدمًا أحرزت قد العراقیة السلطات أن من الثاني كانون 19 في الدولي النقد صندوق أعلنه                     ما

لضمان به القیام یتعین مما الكثیر هناك یزال ال أنه إّال الدولي. النقد لصندوق االحتیاطي" "الترتیب بموجب                   اقتصادیة

  تقدیم الخدمات على نحو منصف  إلى شعب العراق.

الوزراء رئیس مع للتعاون األخرى، الفاعلة والجهات المدني، المجتمع وبمؤسسات البرلمان، في السیاسیة بالكتل                وأهیب

30 في عقدها التي جلسته خالل أعرب قد النواب مجلس أن إلى أشیر أن هنا ویسرني اإلصالحي. البرنامج                    لتسریع

لالتفاق السریع اإلجراء أن إذ الداخلیة. ووزیر الدفاع وزیر لمنصبي الوزراء رئیس السید مرشحي دعم عن الثاني                   كانون

أمر هو والمالیة، والصناعة، التجارة وزراء ذلك في بما المتبقیة، الشاغرة للوظائف الوزراء وتعیین اختیار                 على

 ضروري.

 

 وفي الوقت نفسه، والتزاما بما نصت علیه مقررات اجتماع منظمة البلدان المنتجة للنفط (أوبك) المنعقد بتاریخ 30

 تشرین الثاني،  بدأت السلطات العراقیة بتنفیذ التدابیر التي تهدف إلى تقلیل إنتاج النفط تماشیا مع مستویات إنتاج النفط

 الخام المتفق علیها. وتهدف هذه التدابیر الى تحقیق استقرار أسعار النفط بغیة الحفاظ على استقرار اإلیرادات الحكومیة

 وتوفیر بیئة مواتیة لالستثمارات المهمة.

 
  السید الرئیس،

في المتحدة األمم وتواصل األساسیة. االنسان حقوق لحمایة المؤسسي اإلطار تعزیز في تقدٍم وأحرز جهود بذلت                  وقد

والیتها. تنفیذ في وفعالیة كفاءة أكثر مؤسسة بناء أجل من العراق في اإلنسان لحقوق العلیا للمفوضیة الدعم تقدیم                    العراق

(نهایة جدا قریبا اإلجراء هذا من االنتهاء یتم أن المؤمل ومن جید، بنحٍو یسیر الجدید المفوضین مجلس اختیار إن                     إذ

 شباط).

  السید الرئیس،

رفیعة اتصال وجهة وتعیین الوزراء، لمجلس العامة األمانة في العراقیة المرأة لتمكین دائرة باستحداث أرحب                 إنني

البیان في علیه منصوص هو كما وأربیل، بغداد من كل في بالصراع المرتبط الجنسي بالعنف یتعلق ما في                    المستوى

على البعثة وتقف له. والتصدي بالصراع المرتبط الجنسي العنف منع بشأن المتحدة واألمم العراق بین المشترك                  األخیر

من كاملة مجموعة بشأن المستوى رفیعة االتصال وجهات الجدیدة الدائرة مع جنب إلى جنبا للعمل االستعداد                  أهبة
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تنفیذ في كردستان اقلیم وحكومة االتحادیة الحكومة لدعم المرأة حمایة مستشاري كبیرة بتسمیة البعثة قامت إذ                  القضایا؛

العادات تغییر جهود تكون سوف النساء، مع الوحشي التعامل ونهایة داعش بخالفة یسمى ما انهیار وبعد المشترك.                   البیان

 االجتماعیة السلبیة وإنهاء الممارسات الضارة وتعزیز احترام حقوق النساء والفتیات أكثر أهمیة من أي وقت مضى.

 
 
 
 

  السید الرئیس ،
للحقوق الكاملة بالممارسة فیه ُیسمح مفتوح مجتمع وجود اإلنسان حقوق واحترام والشفافیة الدیمقراطي الحكم                یتطلب

أیة وضع عن االمتناع إلى العراقیة السلطات أدعو إنني التعبیر. وحریة الجمعیات وتكوین التجمع حریة في                  األساسیة

 عقباٍت أمام المظاهرات العامة في بغداد ومناطق أخرى من البالد، وضمان سالمة المتظاهرین.

 

یوم ففي والقتل. االختطاف ذلك في بما الصحفیین، ضد ترتكب التي العنف أعمال إزاء العمیق قلقي عن أعرب أن                     وأود

زیا یرتدون مجهولین مسلحین قبل من منزلها من معروفة صحفیة وهي شوقي، أفراح السیدة اختطفت األول، كانون 26                  

الصحافة حریة على الخطیرة التعدیات لهذه السلبي األثر فإن الحق، وقت في عنها ُأفرج قد أنه من الرغم وعلى                     عسكریا.

قبل فقدا قد كانا ومحام صحفي جثة على العراقیة الشرطة عثرت الثاني كانون 5 یوم في ذلك، على وعالوة ذاته.                      یفسر

لها یتعرض مضایقات بشأن أخرى تقاریر هناك األحیان، بعض وفي بغداد. الى اربیل من سفرهما أثناء                  أسبوع

إلى الجناة وتقدیم القضایا في التحقیق على السلطات أحث وإنني تماما، مقبولة غیر االعتداءات هذه مثل إن                   الصحفیون.

األساسیة األركان أحد هي الحرة اإلعالم وسائل أن بحقیقة الكامل التسلیم من كنوع للصحفیین أفضل حمایة وتوفیر                   العدالة

  للدیمقراطیة  الفعالة.

 
  السید الرئیس،

وصدر الثاني كانون 12 بتاریخ األعلى القضاء مجلس قانون اقرار تم الهامة. التشریعات وإقرار مناقشة الّنواب                  واصل

قانون مثل المعلقة القوانین بعض تقدیم حالیا یجري و .2016 عام االول كانون في 2017 لعام االتحادیة الموازنة                    قانون

قانون على والتعدیالت الصحي، التأمین وقانون األخرى، والمحافظات للنفط المنتجة للمحافظات النفط عائدات               توزیع

الخصوص، وجه على الشعب ممثلي أدعو البرلمان. في ومناقشتها اإلنسان بحقوق المتعلقة والتشریعات والعدالة                المساءلة

وحظر منع إلى یهدف الذي المكونات" حقوق "قانون ذلك في بما اإلنسان، حقوق مجال في هامة تشریعات سن                    إلى

لحمایة یسعى الذي األسري العنف وقانون األخرى، التمییز وضروب الجنس، أو العرق أو الدین أساس على                  التمییز

 النساء واألطفال من العنف القائم على أساس الجنس والعنف الجنسي المرتبط بحاالت النزاع .

 

.2016 آب لشهر العام العفو قانون على الوزراء مجلس اقترحها التي التعدیالت إدخال إمكانیة حول المناقشات                  وتتواصل

عنهم المفرج السجناء أعداد ذلك في بما القانون، تنفیذ في الكاملة الشفافیة توفیر على العراق حكومة أحث                   وإنني
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إثبات دون العام العفو قانون مع الجنائیة التطورات تربط التي التصریحات عن والكف عنهم، لإلفراج المحددة                  واألسباب

 هذه االدعاءات.

 
 
 

  السید الرئیس،
حیدر الوزراء رئیس أعلن العراق، في المحافظات مجالس انتخابات توقیت بشأن الیقین عدم حالة من أشهر مرور                   وبعد

العام. هذا من أیلول 16 بتاریخ تجري سوف واألقضیة المحافظات مجالس انتخابات أن الثاني كانون 17 بتاریخ                   العبادي

السرعة. وجه على االنتخابات لهذه المناسب والمؤسسي القانوني اإلطار لوضع النواب مجلس على الدور اآلن                 یأتي

انتخابات قانون ذلك في بما االنتخابي، لإلصالح مختلفة مقترحات حالیا یناقش النواب مجلس أن الى أشیر أن لي                    اسمحوا

 مجالس المحافظات واألقضیة والنواحي.

 

المستقلة. العلیا المفوضیة قبل من لالستعدادات المجال التاحة ضروري وشامل واضح انتخابي قانوني أطار وجود                 إن

التنظیمي التخطیط لتسهیل للمفوضیة الالزم التمویل توفیر على العراقیة الحكومة أشجع فإنني ذلك، إلى                باإلضافة

خالل من ذلك في بما لالنتخابات، التحضیر في التقدم بعض المفوضیة حققت نفسه، الوقت وفي لالنتخابات.                  والعملیاتي

ُیعزز سوف نتائجها. إدارة نظم لتحسین خطط وبلورة النازحین وتسجیل الناخبین، لسجل المستمر البیومتري                التحدیث

والمؤسسات المفوضیة إلى الفني الدعم تقدیم البعثة وستواصل الُمقبلة. االنتخابات مصداقیة للناخبین الكافي األمن                توفیر

إقلیم حكومة أعلنت الثاني كانون 23 یوم في أیضا، الهامة. األحداث لهذه بالتحضیر فیه تستمر الذي الوقت في                    األخرى

 كردستان أن االنتخابات البرلمانیة والرئاسیة سوف تجري في 11 تشرین الثاني عام 2017.

 
  السید الرئیس،

یغادرون الذین للمدنیین العراقیة األمن قوات تجریه الذي األمني التدقیق ُیظهر البعثة، قبل من المباشر الرصد خالل                   من

لبعض المادیة الظروف فإن ذلك، ومع الدولیة. المعاییر ووفق بشفافیة یجرى أنه داعش علیها یسیطر التي                  المناطق

على ویتعین متدنیة، تزال ما نینوى في والشورة القیارة مناطق في الموجودة تلك مثل األمني، والتدقیق االحتجاز                   مراكز

وغیرها والمالبس والماء الغذاء من یكفي ما توفیر في االستمرار خالل من القضایا هذه معالجة ضمان العراقیة                   الحكومة

ثالثة بین ما تتراوح لمدة حجزهم یتم األمني التدقیق ألغراض المحتجزین معظم أن البعثة الحظت وقد الضروریات.                   من

في یمكثون الذین لهؤالء بالنسبة أما اآلمنة. المناطق في أسرهم إلى لیعودوا سراحهم یطلق ذلك وبعد أیام خمسة                    إلى

أو نینوى في المحاكم إلى إما قضایاهم نقل ویتم یومین، أو یوم غضون في التحقیق قاضي أمام یمثلون ما فعادة                      االحتجاز

 إلى المحكمة الجنائیة المركزیة في بغداد ألغراض اجراء المحاكمة.

 
  السید الرئیس،

من عدد قبل من المدنیین ممتلكات وتدمیر بنهب تفید التي التقاریر بعض إزاء القلق مشاعر عن قبل من أعربت                     لقد

Page 9 

 



 

فعلى نینوى. من المحلیة المقاومة جماعات من بعض سیما ال العراقیة، األمن لقوات دعما تعمل التي المسلحة                   الجماعات

كریبان وكوري تبه وقره جربوع أبو قرى أن موثوق مصدر أفاد 2016 االول كانون 10 یوم في المثال،                    سبیل

كوكجلي منطقة وفي الشعبیة. المقاومة جماعة افراد قبل من منتظم بشكل ُنهبت قد الموصل في بعشیقة قضاء في                    وبزوایة

السنیة. العائالت منازل اخرى شعبیة مقاومة مجموعة نهبت 2016 االول كانون 12 بتاریخ أنه موثوقة مصادر                  أفادت

بعد المنطقة في المنازل بنهب شرعوا الموصل في القاهرة حي في المدنیین أن المصادر أفادت الثاني، كانون 7                    وبتاریخ

جمیع في القانون سیادة استعادة على وتعمل األمن الحكومة تضمن أن الضروري من المنطقة. على داعش سیطرة                   انهیار

األعمال هذه مثل مرتكبي وأن الحوادث هذه مثل ارتكاب عدم من وضمان داعش سیطرة من تحریرها تم التي                    المناطق

 یتم التعامل معهم وفق للقانون.

 
  السید الرئیس،

اإلنساني المجال في والشركاء الحكومة وضعتها التي الطوارئ خطة حذرت وقد الموصل، في العسكریة العملیة                 تستمر

 أنه في أسوأ الحاالت یمكن أن یتأثر ما یصل الى ملیون شخصا من المدنیین جراءها.

 
استعادتها التي المناطق في منازلهم في المدنیین من 885000 بنحو یقدر ما بقي العملیة، من السابقة المرحلة                   وخالل

الذي العدد من بكثیر أقل وهذا األول، تشرین منتصف منذ شخص 190000 من یقرب ما ونزح العراقیة، األمن                    قوات

آخرون یزال وال بیوتهم، إلى الناس هؤالء من 30000 عاد وبالفعل، اإلنسانیة. المنظمات في العاملون یخشاه                  كان

أبوابها فتحت األسواق لكن بالصعوبة، تتسم المحررة الشرقیة الضواحي في فاألوضاع یوم. كل في یعودون                 غیرهم

العامة الخدمات استعادة ویتوقع التموینیة البطاقة على للناس الغذائیة الحصص توزیع نظام الحكومة واستأنفت                بالفعل،

500,000 إلى ایصالها تم حیث المناطق، هذه في كبیرة مساعدات یقدمون اإلنساني العمل في الشركاء ظل وقد                   قریبًا.

حكومیة غیر ومنظمة إنسانیة وكالة 100 من أكثر وتشكل إلیها. حاجة هناك دامت ما بذلك القیام وسیواصلون                   شخص،

لشؤون المتحدة األمم ومفوضیة للطفولة المتحدة األمم منظمة ضمنها من بالموصل، الخاصة اإلنسانیة العملیة من                 جزءًا

التابع اإلنسانیة الشؤون تنسیق ومكتب العالمیة الصحة ومنظمة للهجرة الدولیة والمنظمة العالمي الغذاء وبرنامج                الالجئین

المتعلقة لألعمال المتحدة األمم ودائرة للسكان المتحدة األمم وصندوق العالمیة والزراعة األغذیة ومنظمة المتحدة                لألمم

ومخیمًا موقعًا 13 في آمن مالذ عن بحثوا الذین للنازحین المساعدات من كاملًة حزمًة أیضًا الشركاء ویقدم                   باأللغام.

جدیدة مواقع ثمانیة تشیید على العمل ویجري بالكامل، مكتظة المواقع هذه من ثمانیًة بالفعل باتت وقد الطارئة.                   للحاالت

 استعدادًا للهجوم الذي سیشن على األحیاء الغربیة ذات الكثافة السكانیة العالیة من المدینة حیث یقطن 750,000 مدني.

أعداد نصف یقارب فما المدنیین؛ صفوف في الضحایا من جدًا الكبیرة النسبة هو باألزمة یتعلق فیما القلق بواعث أحد                     إن

مبعث تشكل التي األمور ومن المدنیین. من هم كردستان إقلیم في أربیل في عالجهم جرى الذین المصابین من                    الضحایا

مباشر بشكل المدنیین یستهدف داعش أن الناریة باالطالقات اإلصابات نمط خالل من واضح دلیل وجود كبیر،                  قلق

الحالي الوقت في وتوجد المنزلیة. االحتیاجات او الغذاء تأمین أو آمن مالذ إلى الوصول یحاولون فیما علیهم النار                    بإطالق
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وخدمات الصدمة، بحاالت الخاصة الرعایة خدمات تقدم الموصل من الشرقي الجانب في اإلستقرار إلعادة مراكز                 أربعة

سریرًا لخمسین یتسع الموصل، شرق كیلومترًا 21 یبعد میداني مستشفى تشیید تم الثاني كانون بدایة وفي الطبیة.                   اإلحالة

  ویحتوي على غرفة عملیات جراحیة.

 السید الرئیس،

قطعت وقد الموصل. من الغربیة األجزاء في القتال یبدأ عندما شدید لخطر عرضة سیكونون المدنیین أن فیه شك ال                     مما

السلع وأسعار الماضي. الثاني تشرین أواخر منذ الغربیة األحیاء إلى تؤدي التي الرئیسة التجاري اإلمداد طرق                  جمیع

من العدید أن من الرغم وعلى مستقرة. غیر الكهربائیة والطاقة المیاه إمدادات باتت بینما اإلرتفاع في آخذة                   األساسیة

المجال في الشركاء ویستعد بالفعل. ینفد بدأ المخزون ذلك إال والمنزلیة، الغذائیة المؤن تخزین على قادرة كانت                   األسر

محتملة، جماعي نزوح موجات حدوث ذلك من الغربیة، األجزاء في تقع أن یمكن التي السیناریوهات من لعدد                   اإلنساني

األمن قوات تنفذها ومحكم متسلسل بشكل تتم إخالء عملیات أو طویلة، لمدة تمتد بالحصار أشبه لظروف التعرض                   أو

 العراقیة.

  السید الرئیس،

العملیًة كانت ،2016 عام وفي العراق. في اإلنسانیة للعملیات تقدمه الذي السخي للدعم المانحة للدول ممتنون                  نحن

خطة من بالمائة 90 نسبته ما تمویل وتم العالم. في المئویة النسبة حیث من تمویًال العملیات أكبر من واحدًة                     اإلنسانیة

تموز شهر في ُأطلق الذي للتمویل العاجل النداء من بالمائة 97 إستالم تم كما الماضي، بالعام الخاصة اإلنسانیة                    اإلستجابة

العام. هذا التمویل من مماثلة مستویات توافر عدم احتمال من بالٌغ قلٌق ویساورنا الموصل. لعملیات لإلستعداد 2016                 

اإلنسانیة األزمة تستمر أن المتوقع من وشیكًا، بات العراق من داعش تنظیم لطرد العسكریة الحملة في اإلنتصار أن                    ومع

اإلستجابة لخطة مسبقًا ملخصًا اإلنساني المجال في الشركاء قدم األول، كانون شهر وفي لسنوات. یكن لم إن أشهر                    لعدة

لتلبیة العام لهذا تقدیر أقل على امریكي، دوالر ملیون 985 هو للخطة وفقًا المطلوب والمبلغ .2017 لعام                   اإلنسانیة

ملیون 331 بقیمة تمویل عن البحث ویجري ضعفًا. العراقیین المواطنین فئات أكثر من مواطن ملیون 5.8                  احتیاجات

بعد جدًا هامة المبدئیة اإلنسانیة المساعدة وستبقى الموصل. استجابة لعملیة خصیصًا المبلغ هذا أصل من أمریكي                  دوالر

النزاع. خالل إلیها تحركوا التي المناطق في بقائهم أو العراقیین مالیین وعودة والبعاج والحویجة وتلعفر الموصل                  إستعادة

للمجتمع الجماعیة األولویات أهم أحد باعتباره جدید من حیاتهم بدء على الناس لمساعدة الدعم تقدیم إلى النظر                   وینبغي

 الدولي.

 السید الرئیس،

اإلثني خالل عاد نازح ملیون بینهم من دیارهم، إلى عراقي نازح ملیون 1.4 من أكثر عاد فقد الكثیر، إنجاز بالفعل تم                       لقد

21 في حالیًا اإلنمائي المتحدة األمم لبرنامح التابع اإلستقرار بإعادة الخاص التمویل مرفق ویعمل الماضیة. شهرًا                  عشر
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إلى شخص 360,000 من أكثر عاد حیث المدن؛ هذه إلى الناس من اآلالف مئات وعاد المحررة. واألقضیة البلدات                    من

شهر في ُحررت التي الفلوجة إلى شخص 300,000 قرابة وعاد األول، كانون شهر في عام قبل ُحررت التي                    الرمادي

 تموز من العام الماضي.

كهربائیة معدات ضمنها من أمریكي دوالر ملیون 40 بقیمة معدات ُجهزت كامال، تحریرا الموصل لتحریر                 واستعدادًا

والتي المدینة نواحي من ناحیة كل في وفنیین مهندسین نشر وتم الصحي. للقطاع ومعدات للبلدیة ومعدات میاه                   ومعدات

األمم برنامج مرفق باشر األول، وكانون الثاني تشرین شهري وفي مباشرًة. تحریرها بعد نواحي ثمان عددها                  یبلغ

وبعشیقة الحمدانیة أقضیة بینها من العسكریة، الموصل عملیات خالل استعیدت التي المناطق في عملیاته اإلنمائي                 المتحدة

رفع على العمل ویجري لإلصالح، الصحي والصرف والمیاه الكهربائیة الطاقة شبكات وتخضع وتلكیف.               وبرطلة

األشخاص من اآلالف توظیف وتم المشاریع، تشغیل إعادة على المساعدة تقدیم ویجري التحتیة، البنیة واستعادة                 األنقاض

تنشیط إعادة على والزراعة األغذیة منظمة وتعمل تأهیلها. وإعادة السكنیة أحیائهم الستعادة حدیثًا المحررة المناطق                 في

وتحدید المدن تخطیط تحسین في المساعدة البشریة للمستوطنات المتحدة األمم برنامج ویقدم الزراعیة،               المنظومات

الدولیة والمنظمة الالجئین لشؤون المتحدة األمم مفوضیة من كل وتعمل الصراع، جراء تدمرت التي المدن في                  المناطق

بعملیات األلغام إزالة وشركات باأللغام المتعلقة لألعمال المتحدة األمم دائرة وتقوم المتضررة. المنازل ترمیم على                 للهجرة

تنفذ أن الدعم هذا دون الممكن من ولیس األلغام. بمخاطر الوعي وزیادة للتثقیف حمالت وتنفیذ لأللغام ورفع                   مسح

ستكون األلغام إزالة اإى الحاجة بأن منها ووعیًا النازحین. عودة وال اإلستقرار إعادة عملیات وال اإلنسانیة                  العملیات

تدریب على باأللغام المتعلقة لألعمال المتحدة األمم دائرة تعمل المحررة، المناطق من العدید في سنوات لعدة                  ضروریة

تشكلها التي للتهدیدات المستجیبة الجهات أولى بصفتهم ودیالى الدین وصالح واألنبار نینوى محافظات من شرطة                 ضباط

 العبوات الناسفة.

 السید الرئیس،

ورعایا الكویتیین الرعایا من المفقودین قضیة بشأن العام لألمین عشر الثالث التقریر إلى أعود أن اآلن لي                   اسمحوا

 البلدان الثالثة والممتلكات الكویتیة المفقودة بما فیها المحفوظات الوطنیة.

أماكن تحدید في المتمثل الهام العمل مواصلة على العزم العراقیة الحكومة أبدت إذ إیجابیة، بنقطة أستهل أن                   یسرني

كبیر بشكل إزداد العراقیة، الدفاع وزارة بذلتها التي واإلستباقیة اإلستثنائیة الجهود خالل فمن نتائج. وتحقیق                 المفقودین

والكویت. العراق من كل في الحفر وأعمال المیدانیة الزیارات وتتواصل بمعلومات. لإلدالء یقدمون الذین الشهود                 عدد

تعزیز إلى أدت البلدین بین اإلیجابیة والتحركات المتینة العمل عالقات فإن اإلقلیمیة، التحدیات وطأة ظل في                  وحتى

 مستوى التعاون والتنسیق وتوفیر قدر من الثقة، والتي ال تقدر بثمن في المضي بهذه العملیة ُقُدمًا.

كتاب 6000 من أكثر على العثور وتم الكویتیة. التراثیة المفقودات الستعادة تتواصل الجهود فإن أخرى، ناحیة                  ومن

األول، كانون شهر وفي الكویت. إلى رسمیًا لتسلیمها إعدادها حالیًا ویجري وبابل، الكوفة جامعتي مكتبات في                  كویتي

Page 12 

 



 

یمنحنا ما الكویت، متحف من سرقت قدیمة مخطوطة أنها یعتقد ما الحلة مدینة في العراقیة األمن قوات من أفراد                     صادر

الممتلكات من تبقى ما اكتشاف إلى یؤدي أن یمكن دؤوبة جهود تدعمه الذي الصحیح النهج اتباع بأن جمیعا                    األمل

 الكویتیة، سیما المحفوظات الوطنیة.

 السید الرئیس،

هذا، یومنا وحتى ولألسف، األولى. الخلیج حرب انتهاء على عامًا 26 مضى قد یكون هذا شباط شهر من 28 یوم                      في

النزاع لهذا البشریة التكلفة معالجة في تمامًا واجبها تدرك لم العراقیة الحكومة فإن وعزمها، جهودها من الرغم                   وعلى

 وتقدیم إجابات لعائالت المفقودین.

لمواصلة المتوفین ألسر مدینون نحن صعوبًة. أكثر الدفن مواقع تحدید یصبح مروره ومع صالحنا، في لیس الوقت                   إن

للعراق بالنسبة ضروري أمر وهو ومبتكر، األبعاد متعدد نهج اتباع ومواصلة اإلنسانیة العملیة هذه في العراق                  دعم

 الحترام إلتزاماته الدولیة والوفاء بها  ضمن هذا الملف.

 

 شكرًا لكم على انتباهكم.
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