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سیدتي الرئیسة،
السیدات والسادة أعضاء مجلس األمن

الموقرون،

في إحاطتي األخیرة أمامكم، قلت إن الحكومة العراقیة تعمل في قلب عدة
عواصف في آن واحد، ومنذ البداية أود أن أشدد على أن الوضع ما زال كذلك

إلى حد كبیر.

وال تزال عدة أزمات واضحة، لكنھا مترابطة ويعزز بعضھا بعضاً -على الجبھات
السیاسیة واألمنیة واالقتصادية والمالیة واالجتماعیة، وبالطبع الصحیة- مازالت ھذه االزمات تؤثر على قدرة الحكومة

وتجبرھا على العمل بأسلوب رد الفعل وإدارة األزمة.

وفي حین أننا جمیعاً نأمل في بدء تعاٍف عالمي من جائحة كورونا، إال أنه من الواضح أن تأثیراتھا المدمرة يمكن توقع
استمرارھا، لألسف. 

سیدتي الرئیسة 
أقل ما يقال عن الوضع المالي واالقتصادي في العراق أنه ال يزال يدعو للقلق، حیث من المتوقع انكماش االقتصاد بما يقرب

من 10% ھذا العام.

واآلن، لقد تسبب تأثیر الجائحة في مزيد من الفوضى في النشاط الضعیف للغاية أساساً في القطاع الخاص. وتواصل
أسعار النفط ركودھا المتواصل، مما يشكل ضغطاً باتجاه االنخفاض على الناتج المحلي اإلجمالي واإليرادات المحلیة.

وفي منتصف تشرين الثاني تم اإلعالن عن الورقة االقتصادية البیضاء التي طال انتظارھا، حیث تقدم ھذه الوثیقة المھمة
نظرة عامة مفیدة للغاية عن االختالالت الھیكلیة التي اتصف بھا االقتصاد العراقي، كما تصف مجموعة متنوعة من التدابیر

اإلصالحیة التي تمس الحاجة الیھا، وتقر بالفرص العديدة التي تبددت منذ عام 2003.

ولكن في حین ال يختلف إّال القلیلین على الحاجة الملحة للسیر بالعراق نحو التعافي االقتصادي والقدرة على مواجھة
األزمات، نبقى في حاجة ألن نعرف كیف ومتى يمكن لذلك أن يتحقق، أو ألقولھا بصراحة أكبر: نبقى في حاجة لمعرفة

المزيد بشأن "خطة اللعبة" السیاسیة.

 

بـحـث كلمة البحث 

- إحاطة الممثل الخاص لألمین العام لألمم المتحدة إلى مجلس األمن

https://www.uniraq.org/index.php?lang=ku
https://www.uniraq.org/index.php?lang=en
https://www.uniraq.org/index.php?option=com_k2&view=itemlist&layout=category&task=category&id=199&Itemid=729&lang=ar
https://www.uniraq.org/index.php?option=com_k2&view=item&layout=item&id=116&Itemid=549&lang=ar
https://www.uniraq.org/index.php?lang=ar
https://www.uniraq.org/index.php?option=com_k2&view=item&id=13087:19&Itemid=556&lang=ar
https://www.uniraq.org/index.php?option=com_k2&view=item&id=13117:2020-11-01-06-21-40&Itemid=556&lang=ar
https://www.uniraq.org/index.php?option=com_k2&view=item&id=13212:2020-11-17-16-26-23&Itemid=556&lang=ar
https://www.uniraq.org/index.php?option=com_k2&view=item&id=13090:2020-10-26-17-15-43&Itemid=559&lang=ar
https://www.uniraq.org/index.php?option=com_k2&view=item&id=13098:2020-10-28-13-55-32&Itemid=556&lang=ar
https://www.uniraq.org/media/k2/items/cache/35c54e2c80b015d01eab9bcf0cc23e3f_XL.jpg
https://www.uniraq.org/index.php?option=com_k2&view=item&id=13270:24-2020&Itemid=729&tmpl=component&print=1&lang=ar
https://www.uniraq.org/index.php?option=com_mailto&tmpl=component&template=jm-news-portal&link=c75d968a8c3e33d03c51af507cf11718e3969ac3&lang=ar
https://www.uniraq.org/
https://un75.online/?lang=ara
https://twitter.com/UNiraq
https://www.facebook.com/UnitedNationsIraq
http://www.youtube.com/user/UNIraqVideos


11/24/2020 إحاطة الممثلة الخاصة لألمین العام لألمم المتحدة في العراق السیدة جینین ھینیس-بالسخارت المقدمة الى مجلس األمن الثالثاء 24 تشرین الثاني 2020

https://www.uniraq.org/index.php?option=com_k2&view=item&id=13270:24-2020&Itemid=729&lang=ar 2/4

وھناك شيء واحد جلي: في غیاب إجماع سیاسي واسع لتحويل الورقة البیضاء إلى حقیقة، ھناك مجازفة أن تبقى
"كلمات" على ورق فحسب.

لكن اسمحوا لي أن أشدد على أنه ال يمكن أن تتأخر التدابیر الجادة والحازمة لمعالجة األزمة المالیة واالقتصادية الحالیة
ولو لیوم واحد، وسیتعین على الحكومة والبرلمان واألحزاب السیاسیة وغیرھم أن يرتقوا مجتمعین إلى مستوى

مسؤولیتھم.

ومع اقتراب موعد االنتخابات، ال يسعني إال أن آمل أّال يتم التغاضي عن اإلصالحات الملّحة، بما فیھا من تدابیر مؤلمة
للغاية، حیث ال يمكن لذلك إال أن يزيد وضع العراق سوءاً، وبذلك يثیر االضطرابات االجتماعیة، عاجالً أم آجالً. وبكلمات

أخرى، يحدوني أمل كبیر بأن يقاوم الزعماء السیاسیون أغراء استخدام المواعید االنتخابیة كسبب لعدم اإلنجاز.

واالن وفي ھذه األثناء، ارتأت الحكومة العراقیة ضرورة اللجوء لالقتراض لإليفاء بالتزاماتھا لما تبقى من عام 2020، بما في
ذلك دفع رواتب موظفي القطاع العام.

وكان لقانون االقتراض األصلي، كما اقترحه وزير المالیة، ھدف واضح جداً: خلق حیز مالي لتنفیذ اإلصالحات. وكانت
اإلصالحات تحتاج إلى تنويع االقتصاد العراقي وتقلیل اعتماده على النفط، وتحتاج إلى تعزيز الفرص االقتصادية مع الدفع

بالتنمیة المستدامة قدماً، وتحتاج إلى تحقیق تطلعات العديد من العراقیین ممن خرجوا إلى الشارع متظاھرين.

بید أن القانون، كما عّدله وأقره البرلمان في الواقع، يحدد بشكل كبیر المجال المتاح أمام الحكومة للمناورة، لذا على المرء
أن يتساءل: ھل تبرر الغاية الوسیلة؟

كما أن علینا دائماً أّال ننسى األھمیة الجوھرية لمحاربة الفساد، مع الحفاظ على الحقوق األساسیة عند القیام بذلك،
وبكلمات أخرى: ال بد أن يترافق أي جھد إلصالح االقتصاد العراقي مع تحسین الحوكمة والشفافیة.

إضافة إلى ما تقدم، يبقى شیوع "المحاصصة" والمحاباة والمحسوبیة عائقاً أمام إحراز تقدم في العراق. وھذا ما يجب
معالجته كذلك على نحو عاجل، وإّال استمرت سرقة الموارد العامة وكذلك آمال وتطلعات الشعب العراقي.

فضالً عن ذلك، ال تعد مكافحة آفة الفساد والسعي إلى أشكال أكثر استدامة وشموالً من التنمیة والنمو االقتصاديین وإلى
مزيد من فرص العمل الكريمة، مجرد ضرورات اقتصادية فحسب.

لقد قلت سابقاً: تلك ھي في نھاية المطاف أفضل األدوات في أي معالجة باتجاه "السالم واألمن"، حیث تقدم معالجات
دائمة لالضطرابات والنزاعات وبناء القدرة المحلیة على مواجھة األزمات، بدل البقاء دائماً في خضم إدارة األزمات.

وفي نھاية المطاف، تعد القدرة المحلیة على مواجھة األزمات أفضل دفاع ضد أي شكل من أشكال التدخل الخارجي.

سیدتي الرئیسة، استذكر العراقیون مؤخراً الذكرى السنوية األولى النطالق التظاھرات التي بدأت في شھر تشرين األول
2019، وكان ذلك بمثابة تعبیر قوي عن التضامن والوطنیة من العراقیین الذين طالبوا بالعدالة وطمحوا إلى بناء وطن أكثر

استقراراً وازدھاراً، وكانت لحظًة الستذكار األرواح الشجاعة التي فقدناھا.

آمل حقاً أن يبقى إصرارھم المشترك لتحقیق مستقبل أفضل ملھماً وھادياً لزعماء العراق.

وأود أن أشدد، كما فعلت مرات عدة، على أنه يتوجب الدفاع عن الحق في حرية التعبیر والتجمع السلمي في كل مكان
في أنحاء العراق.

واآلن، فإن مستويات العنف المنخفضة بشكل كبیر مشجعة بالفعل ولكّن واقع العراق ال يزال قاسیاً - إذ ال تزال عملیات
االختفاء القسري واالغتیاالت تشكل جزءاً من ھذا الواقع.

ة للعدالة والمساءلة. وتم اآلن تفعیل لجنة لتقصي الحقائق. وفي ھذا السیاق، أود أن أؤكد مرة أخرى على الحاجة الملحَّ
ومع ذلك، فإنه لم ينتج عنھا لحد اآلن نھاية سريعة لإلفالت من العقاب.

فیما يتعلق بانتخابات حزيران 2021، أود أن أستذكر الكلمات الحكیمة آلية هللا العظمى السیستاني.

أثناء لقائي بسماحته في منتصف شھر أيلول، أوضح سماحته أن االنتخابات المبكرة، إذا أجريت بشكل صحیح، يمكن أن
توفر طريًقا سلمیًا للخروج من المعاناة المستمرة للبالد.

وأكد سماحته على أھمیة التصويت بحرية ودون أي ضغوط وشدد على ضرورة النزاھة والشفافیة والمراقبة.

اآلن، سیدتي الرئیسة، يسعدني أن أبلغكم أن البرلمان قد أنھى مؤخرا التشريع االنتخابي الضروري. وتماشیاً مع والية
يونامي نقوم اآلن بزيادة مساعدتنا الفنیة.

ويمكن، بل يجب تعزيز القدرة المؤسساتیة االنتخابیة في العراق. لذلك نطلب ونتوقع من الجھات المعنیة أن تضع وأن تفكر
في الحلول بدالً من العقبات.

وفي أواخر األسبوع الماضي، أرسلت الحكومة العراقیة رسالة إلى ھذا المجلس تطلب فیھا "الحصول على المزيد من
الدعم والمساعدة الفنیة والمراقبة االنتخابیة في إطار دعم البعثة للعراق". وشرح السید وزير الخارجیة، في مؤتمر

صحفي، الطلب وأكد الحاجة الى استعادة ثقة الشعب وتعزيز المشاركة.

وبعد بیان ما سلف، أود أن أؤكد، أنه في جمیع الظروف ستكون االنتخابات ملكاً للعراقیین ويقودھا العراقیون أنفسھم.

وفي الواقع، ال تقع مسؤولیة إجراء انتخابات ذات مصداقیة على عاتق السلطات العراقیة فحسب، بل تقع على عاتق
جمیع الجھات العراقیة المعنیة بعملیة االنتخابات وجمیع الجھات السیاسیة الفاعلة وجمیع المواطنین العراقیین المدعوين
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للعب دور أكبر في المجال العام.

وبدافع من الرغبة الوطنیة في تحسین بلدھم يمكن للشعب العراقي، وال سیما النساء والشباب، اغتنام ھذه الفرصة
إلسماع أصواتھم، بصفتھم ناخبین أو بصفتھم مرشحین.

واسمحوا لي ان أغتنم فرصة تقديم ھذه االحاطة ألعید التأكید بأوضح العبارات على أن االستعدادات االنتخابیة يجب أن
تظل بمعزل عن التدخل السیاسي في جمیع المراحل.

سیدتي الرئیسة، بینما نرحب بتراجع عدد الھجمات على البعثات الدبلوماسیة في األسابیع األخیرة - فإن الھجمات
الصاروخیة المؤسفة بتاريخ 17 تشرين الثاني ھي تذكیر صارخ آخر بحقیقة أنه ال يزال ھناك الكثیر من العمل الذي يتعین

القیام به - بما في ذلك العمل الجاد إلجراء حوار واسع وھادف.

واآلن، وألسباب متنوعة، ستكون األشھر المقبلة فترة حساسة وحاسمة. ويجب أن يكون مفھوماً أن أي شكل من أشكال
المعلومات المضللة، وجمیع أنواع المؤامرات و/ أو االفتقار الملحوظ للشفافیة أو االلتزام، يمكن أن يؤدي إلى حسابات

خاطئة مؤسفة وذات نتائج عكسیة.

وفي غضون ذلك، تواصل القیادة العراقیة تأكید استقاللھا وسیادتھا وتسعى إلى االبقاء على جمیع قنوات االتصال مفتوحة
في الوقت الذي تبني فیه سیاسة خارجیة تخدم المصلحة الوطنیة للعراق.

إن مركزية العراق في بناء االستقرار اإلقلیمي حقیقة قائمة. ويجدر بنا ان نكرر بأن العراق يجب أن يكون بمنأى عن
منافسات القوى األجنبیة - وأنه يجب إعطاء العراقیین مجاًال للتركیز على قوتھم في الداخل.

فیما يتعلق بالعالقات بین بغداد وأربیل: نتفق جمیًعا على أن العالقة اإليجابیة والبناءة بین العراق الفیدرالي وإقلیم
كوردستان تشكل عامالً رئیسیاً في استقرار البلد بأكمله.

ومع ذلك، فقد أظھر التصويت األخیر في البرلمان بشأن قانون االقتراض - مرة أخرى - مدى ھشاشة ھذه العالقة.

دعونا نتذكر أن إداء رقصة التانغو يتطلب شخصین. ونتوقع من الطرفین الحفاظ على التزامھما في الصفقة. إننا نتوقع من
الطرفین إظھار الشفافیة - سواء كان ذلك في إدارة اإليرادات أو في قضايا خالفیة أخرى ال حصر لھا.

ومع ذلك، يجب أن يكون واضًحا أن الموظف العام في إقلیم كردستان لیس فقط موظًفا عاًما في إقلیم كردستان: فھو/ ھي
أيًضا مواطن/ مواطنة عراقي/ عراقیة.

ويجب ان تكون رواتب موظفي الخدمة المدنیة بمنأى عن النزاعات السیاسیة، فال يمكن وال ينبغي أن يقعوا جمیعھم
ضحیة، لذا فإن الحل مسألة ملّحة، واإلرادة السیاسیة إليجاد مخرج سوف تثبت - مرة أخرى - أنھا ذات أھمیة كبرى.

اآلن، كما أكدت خالل اخر إحاطة لي، فإن المفاوضات البناءة بین بغداد وأربیل يعرقلھا التوجیه الدستوري غیر الواضح. وھذا
الغموض - لسوء الحظ - يضر يومیا بالكثیر من القضايا العالقة.

وفي غضون األعوام الخمسة عشر الماضیة، تم إھدار الكثیر من الفرص للتوصل إلى مجموعة واضحة من المبادئ
والقواعد والمبادئ التوجیھیة. ولكن يجب اآلن التوصل إلى اتفاق بشكل عاجل حول كیفیة تعزيز النظام الفیدرالي.

ونعم، مع وجود الكثیر من القضايا الملحة األخرى المطروحة على طاوالتھم، قد يمیل القادة والسیاسیون العراقیون إلى
تجاھل ھذه القضیة ولكن الحقیقة المرّة ھي: طالما لم يتم التوصل الى حلول دائمة، فلن تتحسن العالقة. بل على

العكس من ذلك.

سیدتي الرئیسة، إن رغبة الحكومة العراقیة في التوصل الى حل سريع لمشكلة النزوح الداخلي أمر مفھوم ومبرر على
حد سواء.

ومع ذلك، وفي غیاب حلول كافیة ودائمة، برزت خالل األسابیع األخیرة مخاوف جدية بشأن تخطیط وتنفیذ عملیات إغالق
المخیمات ودمجھا.

وبینما نتفھم تماما بأن السلطات العراقیة تعمل تحت ضغط زمني ھائل، يجب أن يكون واضحا بأن إغالق المخیمات ينبغي
أال يؤدي إلى أزمة أخرى- على سبیل المثال في شكل نزوح ثانوي وھو ما يحدث بالفعل.

وبالتنسیق مع السلطات العراقیة، نواصل عملنا بشأن خطة "الحلول الدائمة" المشتركة، بینما نعمل في الوقت ذاته على
تقديم الخدمات المنقذة للحیاة للنازحین الذين ال يستطیعون إيجاد سكن آمن وبأسعار معقولة.

إسمحي لي بأن أنتقل اآلن إلى سنجار، سیدتي الرئیسة. 
فقد تم توقیع اتفاق جرى التوصل الیه بشق األنفس بین بغداد وأربیل مطلع تشرين األول. وھو اتفاق ھام، حیث يمكن أن

يمھد الطريق لمرحلة جديدة لسنجار ولجمیع أھالي سنجار.

مرحلة جديدة ستكون فیھا مصلحة أھل سنجار في المقام األول؛ مرحلة سیتم فیھا تسريع وتیرة إعادة اإلعمار وتحسین
تقديم الخدمات العامة. مرحلة جديد تمكن كل أھالي سنجار النازحین من العودة إلى ديارھم.

من المسلم به، إن توقیع مثل ھذا االتفاق ھو مجرد خطوة أولى. كما أكدت لكافة الجھات المعنیة وممثلي اھل سنجار
خالل اجتماع مشترك في الموصل األسبوع الماضي: إن التنفیذ السريع والحاسم والمنسق تنسیقاً جیداً سیثبت االن انه

ضروري. تشكل الھیاكل األمنیة المستقرة األولوية األولى، تلیھا اإلدارة الموحدة.
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اسمحوا لي اآلن باالنتقال الى قضیة المفقودين الكويتیین ورعايا البلدان االخرى والممتلكات الكويتیة المفقودة بما في ذلك
المحفوظات الوطنیة.

على الرغم من الظروف الصعبة التي فرضتھا الجائحة، يسرني ان ابلغكم بأنه - تحت رعاية اللجنة الدولیة للصلیب األحمر
وبمساعدة البعثة، سلمت الحكومة العراقیة بتاريخ 16 أيلول إلى الكويت رفات 20 شخصا تم استخراج رفاتھم من مقبرة

جماعیة في جنوب العراق كانون الثاني الماضي.

إن ھذه الخطوة تثبت التزام العراق المستمر بإنھاء ھذا الملف اإلنساني.

كما حدث تطور مھم آخر قبل يومین، فقد أكدت السلطات الكويتیة علنا التعرف على ھوية 7 أشخاص كويتیین مفقودين
مما يرجى منه ان يضع حداً لمعاناة عائالتھم.

سیدتي الرئیسة، في الختام، أود أن أدعو إلى مواصلة التضامن مع الشعب العراقي.

بالطبع، مع استمرار الجائحة العالمیة، فإننا نتفھم فھماً جیداً التحديات الكثیرة التي تواجھھا الدول، ومن السھل إغفال
آمال وأحالم العراقیین في ھذا المنعطف المھم في تاريخھم الحديث.

ولكن إذا ما علمتنا ھذه الجائحة أي شيء، علمتنا بأن المشاكل المحلیة نادرا ما تبقى محلیة وتتحول بسرعة إلى
مشاكل في الخارج.

وبعبارة أخرى: 
إن دعمكم المستمر ال يزال حیويا وموضع تقدير كبیر. 

شكرا لكم
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