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 (2016) 2299تقرير األمني العام املقدم عمال بالقرار   
  

 مقدمة -أوال  
ُللـف ه ـ     (2015) 2233ُيقدَّم هذا التقرير عمال بأحكام قرار جملـس األمـن    - 1  الـذ  

بعثـة األمـم املتحـدة    ؤسـلول ا   الّتقدم احملـر    الفهـاب    إيلَّ أن أقدِّم كل ثالثة أشهر تقريرًا عن 
لتقــدا املؤســاعدة إع العــراطي ويتقــر التقريــر أهــّم الّتقــفرا  املتعلقــة بــالعراط  ويعــر    ــر 
املؤستجدا  بشأن األنشـقة الـا الـقلعا اـا األمـم املتحـدة   العـراط م ـذ يـدور تقريـر            

 (يS/2016/592) 2016متف /يفل    5امللرخ 
  

 مفجز ألبر  التقفرا  الؤس اس ة املتعلقة بالعراط -ثان ًا  
 احلالة الؤس اس ة -ألف  

الـ ط،    ةو راب جـد  لرااسـة و ار   5تع ني   ب/أغؤسقس  أكد جملس ال فاب 15   - 2
و ارة اإلعمـار  العـايل والححـا العلمـر  و    التعلـ م و ارة املفار  املاا ة  وو ارة ال قل  وو ارة و
اإلسكاني وال يزال يتعني تؤسم ة مرشحني لشتل وظااف را ؤس ة   ا   ذلك م ايف و يـر  و

حجـف جملـس    متف /يفل    وو ير الـدها،  بعـد أن   5الدا ل ة  بعد أن استقال حممد التحان   
لـس  اجمل ـة  بعـد أن حجـف     ب/أغؤسـقس  وو يـر املال   25 الد العح ـد      ال فاب الثقة عن

و يـرة  اوسـر  لـس لتعـ ني  ن نـاه     اجملأيلفل/سحتمربي وبإقرار  21الثقة عن هفش ار  يحار    
 لسياجملو يرا أقرهم  17لف يرا  إع اث تني من جممف، الإلعمار واإلسكان يرتط  عد  

 اثـــ نيجملـــس ال ــفاب   ب/أغؤســـقس  علــو التـــفايل  أقــر    25متف /يفل ــ  و   30و   - 3
التشــريعا  امامـة  وقــا قــانفن حاـر حــزب الحعـا وقــانفن العطــف العـام  وكالقــا جــزب      مـن 
كفمةي وظحاـر أوممـا حـزب الحعـا     احلومن برنامج  2014االتطاط الؤس اسر الفُين لعام  من

الـتقه    وأ  حزب أو ك ان   ر ظحـر  علـو الع يـرية أو اإلرهـاب أو الطكـر الـتكط   أو      

http://undocs.org/ar/S/RES/2299(2016)
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و يعز هــاي ودــ ن ثان همــا العطــف عــن ارتكــاب عــد  مــن ا ــراام األقــل  القــااطر  أو دجــدها أ
بإعــا ة احملاكمــة   ب ــاب علــو القلــف   قــفرة  وي شــي  ل ــة مراجعــة قنــاا ة دكــن أن تؤســمن

ــد اســُتهلا علــو أســا  شــها ا   ــربين       ــة ق ــا إذا كانــا اإلجــرابا  ا  اا  وإعــا ة التحق 
تراها  قد انتزعا بالقفةي وقد أثـار اعتمـا  قـانفن    سريني  أو   احلاال  الا تكفن ه ها االع

ــني األحــزاب          ــا  كــح ة ب ــا نشــحا  اله ــو وجــ  االيــفث  جــدال  ح  ــام  عل ــف الع العط
الؤس اس ة بشأن إعطاب ا راام اإلرهاب ة وهر  ق ف  إلاه ة علو   ار إعـا ة التحق ـا   إُـار    

 ـ ة بـني التحـالف الـفُين و ـالف       ل ة املراجعة القناا ةي وقد أ ى التفاهـا   اللحاـا  األ  
القــفى العراق ــة إع اعتمــا  القــانفن مــ  إ  ــال تعــديال  علــو املــفا  األكثــر إثــارة للجــدلي     

يزال عد  من األُراف  ا ـل التحـالف الـفُين ي تقـد القـانفن  ح ـا  عمـفا أنـ  يـل             وال
 إُالط سراح إرهاب ني مداننيي إع
أعنـاب كحـار    ا عابا  بالطؤسا  وسفب اإل ارة لد الترك ز علوجملس ال فاب وايل و - 4

 الــد العح ــد   و يــر الــدها،   اجمللــس ب/أغؤســقس  اســتجفب أعنــاب  1  احلكفمــةي و  
  نـــذاب  بشـــأن ا عـــابا  تتعلـــا  مارســـا  هؤســـا  وكؤســـف غـــ  مشـــرو،  وذلـــك  ديـــدًا

   باهتـام عـد  مـن    يتيل بعقف  الدها،ي وأث اب االستجفاب  ر  علو االهتاما  املفجهة إل ه ما
  سامل ا حفر   بالطؤسا  ه مـا يتعلـا بعقـف  عؤسـكريةي     اجمللس ه هم را س ني   نكحار املشرع

  ب/ 2 الزناهـة بـالتحق ا   هـذال اال عـابا        ه ئـة   ح در العحـا     وكلف را س الف راب
لـس حيـانت    اجمل  مـن جانحـ   أن يرهـ     اجمللـس  ب/أغؤسـقس  ُلـف راـ س     9أغؤسقسي و  

ي وأسـققا  املفّجهـة إل ـ   ؤسماح ل  باملثفل أمام حمكمة التحق ا املكلطـة بـال ار   االهتامـا     لل
ــان      احمل ــاب حجــف الربمل ــاي و  أعق ــ  أمامه ــد مثفل ــدعفى بع ــة اكمــة ال ــلثق ــدها،  ع ــر ال ن و ي
و يـرا ملقتـا للـدها،      عثمان التـاير    ب/أغؤسقس  ُع ِّن را س أركان ا  ش بال  ابة 25  
 يغؤسقس ب/أ 29  
ــ ار     25و   - 5 ــذاب  هفشـ ــة  نـ ــر املال ـ ــفاب و يـ ــس ال ـ ــتجفب جملـ  ب/أغؤســـقس  اسـ

ـــ   ــفال الدول ــابة إ ارة أمـ ــابا  بإسـ ــأن ا عـ ــار   بشـ ــاإلهرا    يحـ ــر وبـ ــتمدام الشميـ ة لالسـ
ي 2015لعـام   ةاال ا يـ العامـة   املفا نـة أمفال إع إقل م كر ستان العراط   انتهاب لقـانفن   عن
ــقس   27 و  ــس   ب/أغؤسـ ــن اجمللـ ــن أن أعلـ ــف راب   ر و ال مل تكـ ــ س الـ ــر راـ ــةي وذكـ كاه ـ
اجمللـس  ف يري إال أن الـ لس قد واـاو   ورال التحق قـر  حاولتـ  عـزل     اجملأيلفل/سحتمرب أن  6  

أيلفل/سحتمرب  عـن ُريـا االقتـرا، الؤسـر   اقتراحـا لجـف الثقـة عـن الؤسـ د           21اعتمد    
 لدى احملكمة العل ايس قعن   القرار   أعلن أنالذ     يحار 
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ــة       - 6 ــة باإليــالح ومكاهحــة الطؤســا  مقارن ــد هــدأ  االحتجاجــا  األ ــ ة للمقالح وق
ذلـك بؤسـحف اإلرهـاط  ا ـل     ُيحتمـل أن يكـفن     و2016عـام    وقـا سـابا مـن    ى جر  ا

بتـدا    حركة االحتجا  و رجا  احلرارة الشديدة االرتطا،ي وقـد تفجهـا كـل األناـار إع    
 “تاـاهرة مل فن ـة شـعح ة سـلم ة    ” عـا إع  قـد  مقتدى اليـدر     نارا إع أن متف /يفل  15  
هنايــة شــهر رمنــاني ب ــد أن اإلقحــال كــان أقــل  ــا كــان متفقعــا  ح ــا تراوحــا األعــدا     

 ي70 000و  50 000التقديرية للمتااهرين بني 
لدولــة مكاهحــة ت اــ م اجهــف  ومــ  اســتمرار التقــدم العؤســكر    حماهاــة ن  ــفى    - 7

  جيــر  إيــالب اهتمــام متزايــد مــن جانــف اجملتمــ  الــدويل و ا ــل   العــراط والشــام اإلســالم ة
العراط إع تقفر الفل  الؤس اسر و قة  ق ا االستقرار اإلنؤساين   مرحلـة مـا بعـد التحريـر     

ة ن  فىي وإلاهة إع ذلك  أسـطر  امل اقشـا  الؤس اسـ ة والعؤسـكرية     ا  مدي ة املفيل وحماه
 بتــدا  وأرب ــل عــن اتطــاط بشــأن ســ  العمل ــا  العؤســكرية وتكــفين القــفا  العؤســكرية     بــني

 دي ةياملاهاة واحملالستر ا  
هــلا  معيــفم  مؤســاع   احلم ــدة بعقــد اجتماعــا  حممــد واســتمدم الــرا س العراقــر   - ٨

طـز  االالهـا  وح  لتجـاو  ره عة املؤستفى م  عد  يت  من ا ها  الؤس اسـ ة املع  ـة الرا ؤسـ ة    
التقدم الؤس اسر بشأن املؤساال امامة   ا   ذلـك الشـفاغل الؤس اسـ ة واإل اريـة بعـد التحريـر        

 هف  مؤستمرةيا  الا هذال  وإيالح اإلُار القانفين االنتمايب  وتفق ا االنتمابا ي وما
وه ما يتعلا باالنتمابا   هقد  ا   وت ة امل اقشـا  بـني األحـزاب الؤس اسـ ة حـفل       - 9

ــا  ــرر إجراسهــا   ن ؤســان/أبريل    تفق  ــا  جمــالس احملاهاــا   املق ــا  2017انتماب   وانتماب
ــفاب  املقــرر إجراسهــا   ن ؤســان/أبريل    ــس ال  ــ  ي حتــر   ي و  حــني رأى201٨جمل ــحعأ أن ال

ــرر   ن ؤســان/أبريل      عقــد ــو ال حــف املق ــا  جمــالس احملاهاــا  عل ــرح  2017انتماب ــد اقت   هق
ــ  ــرون لــرورة   ــا هعهــ  هاتأج ل ــفاب   عــام    ور  ــس ال  ــا  جمل ــ  انتماب نؤســحة  201٨ا م

 العتحارا  تشت ل ة وم زانفية وأم  ةي وما  الا امل اقشا  مؤستمرةي
متف /يفل ـ   واهـا    19وحقا العراط تقدما ج دا بشأن تعزيز ناام املال ـة العامـةي و     - 10

قتيــا   ليــ دوط اإل ارة املال ــة  يتماشــو مــ  الربنــامج االبشــأن جملــس الــف راب علــو قــانفن 
ال قد الدويل الذ  يهدف إع  ق ا اسـتقرار االقتيـا  العراقـري وأجـرى جملـس ال ـفاب قـرابة        

 أيلـــفل/ 10أيلفل/ســـحتمربي و  غنـــفن ذلـــك  ا تـــتم   عمـــان     22   للتشـــري أوع 
ســحتمرب  االســتعرا  األول التطــاط االســتعدا  االاتمــاين  علــو ال حــف الــذ  أقــرال اجمللـــس          

ــذ  لليــ دوط     الت  ــد       7ط  ــا اليــ دوط ووه ــل هري ــ ي و ــالل امل اقشــا    ل متف /يفل 
والح ــك   و ارة الــ ط،  و ارة التمقــ ،  كفمــة  مللــف مــن  ــثلني عــن و ارة املال ــة  احل مــن
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املركز  العراقر  إع أن تقدما كاه ا قد أحر    جماال  من قح ل احلد مـن ال طقـا   و يـا ة    
 كال ف  و ؤسني بعأ املفار  غ  ال طق ةيالشطاه ة  وترش د الت

 2017أيلفل/ســــحتمرب  نقــــن جملــــس الــــف راب امل زان ــــة املقترحــــة لعــــام        27و   - 11
تريل ــفن  ي ـــار   90.224بل ـــفن  والر( إع  ٨3تريل ــفن  ي ـــار عراقــر )حــفايل     100 مــن 

ــفايل  ــدار    75)حــ ــا مقــ ــررة  ــ ــة املقــ ــا را  ال طق ــ ــدِّ   اليــ ــا ُحــ ــفن  والر(  ح ــ ال بل ــ
ماليـني برم ـل   ال ـفم بؤسـعر      3.6ماليني برم ل   ال فم  بزيا ة علـو الكم ـة الحالتـة     3.75
 والرا  ولك   أقل بدوالر واحد مـن الؤسـعر    35 والرا للربم ل  بزيا ة علو الؤسعر الحالغ  42

 ما قـدرال  2017الذ  أويو ب  ي دوط ال قد الدويلي ومن املتفق  أن يحلغ عجز امل زان ة لعام 
باليــني  والر(  وهـــف أقــل مــن تقــديرا  اليـــ دوط      4.5تريل ــفن  ي ــار )حــفايل     5.60٨

 باليني  والر(ي 10تريل فن  ي ار )حفايل  12قدرال   ا
ــد  - 12 ــ ا وقــ ــتان    ؤســ ــ م كر ســ ــة إقلــ ــة وحكفمــ ــة اال ا يــ ــني احلكفمــ ــا  بــ ي العالقــ
ار اين  وهــدا تان  ن ج هــان بــ ب/أغؤســقس  قــا  راــ س و راب حكفمــة إقلــ م كر ســ  29 و 
  الــ ط، وتقاســم اإليـــرا ا ي   بتــدا  واجتمــ  بــرا س الـــف راب مل اقشــة اســتئ اف يـــا را      إع
أن اسـتئ اف يـا را  الـ ط، املتطـا     إلينـاح  أيلفل/سحتمرب  أيدر  و ارة ال ط، ب انـا   9 و 

 عل   هف جزب من اتطاط ال ط، األيـلر بـني احلكفمـة اال ا يـة وحكفمـة إقلـ م كر سـتان املـربم        
  ه ما يتيـل بيـا را  الـ ط، مـن حماهاـة كركـفب إع م  ـاب        2014  كانفن األول/ يؤسمرب 

راـ س إقلـ م كر سـتان العـراط  مؤسـعف  بـار اين         أيلفل/سـحتمرب  قـام   2٨ترك ـاي و     ج هـان 
ــذ    ــارة بتــدا  للمــرة األوع م  ــة    2013 عــامبزي ــ س ا مهفري ــف راب  ورا ــرا س ال   واجتمــ  ب

ــ س  ــاب الكتــل الؤس اســ ةي و  اجتمــا، عُ   جملــس ال ــفاب ورا ــد مــ  راــ س الــف راب       ورسس ق
ــاال ذا   ــر املفيــل        نفقشــا املؤس ــال التحنــ ية لتحري ــك األعم ــا   ذل ــام املشــترب    االهتم
 يواملؤساال املال ة الث اا ة

وقــد ألحــر  تقــدم حمــدو    ا هــف  املحذولــة إلعــا ة ت شــ ، برملــان إقلــ م كر ســتان    - 13
ــذ    ــال م  ــذ  ظــل ُمعقن ــفبر   12ال   واســتمر  امل ا عــا  الؤس اســ ة  2015تشــرين األول/أكت

 ب/أغؤسـقس  ُـرح احلـزب الـددقراُر الكر سـتاين       10 ا ل إقل م كر ستان العراطي و  
ولــا  مــ  اال ــا  الــفُين الكر ســتاين واال ــا  اإلســالمر  املطاإلعــا ة إُــالط محــا رة ســع ا 

الكر ستاين وا ماعة اإلسـالم ة الكر سـتان ة  ومل تطـأ املحـا رة إع نتـااج بعـدي و  غنـفن        
املـربم  ذلك  وايل اال ا  الفُين وحركة غفران ت ط ـذ اتطاقهمـا بشـأن تعزيـز التعـاون ب  ـهما       

مرب  أعلـن القرهـان اعتزامهمـا تشـك ل كتلـة واحـدة       أيلفل/سحت 10ي و  2016أيار/مايف   
  ي  جملس ال فاب



S/2016/897 
 

 

16-18112 5/23 

 

 األمن -باب  
أحر   قـفا  األمـن العراق ـة والحشـمركة وقـفا  احلشـد الشـعت واملقـاتلفن احملل ـفن            - 14

ــة اإلســالم ة ملكاهحــة الــدويل بــدعم مــن التحــالف     مزيــدا مــن التقــدم   اســتعا ة  ت اــ م الدول
   عؤسكرية   حماهاة األنحار وعلوت ا م  م  إحرا  جناحاالر العراق ة من األرال الؤس قرة علو

 ب/أغؤسـقس    25 و 23ُفل احملفر األوس،   العراط باوااال مدي ة املفيـلي و  الطتـرة بـني    
ُعــزِّ   وشــ ا قــفا  األمــن العراق ــة عمل ــة كــربى الســتعا ة الق ــارة  ج ــفب مدي ــة املفيــل  

ركز  جهف هـا   أيلفل/سحتمرب أهنا قد 20 ا الؤسلقا  العراق ة   أيلفل/سحتمربي وأعل 10  
حاهاة يـالح الـدين  وقـد أجنـز  ب جـاح بعـد يـفمنيي         مدي ة الشرقاط  الؤس قرة علو  إلعا ة

مشـال   ج ـفب بامل ـاُا احمل قـة  مـن       هـال يـزال ت اـ م الدولـة يعمـل       ورغم ما ألحر  من تقدم
    ا   ذلك لفاحر الشرقاط وب جريتكريا إع الق ارة

ــة غــ  ال تــزال و - 15 الطتــرة املشــمفلة  ــالل مؤســتقرة   ه ــ  أاــاب العــراط   احلالــة األم  
تكحـد  ؤسـاار مقـر ة   املـفار  واألرالـري ور ا      يت ا م الدولة اإلسـالم ة  ال يزال بالتقريري و
اسُتهدها قفا  األمـن العراق ـة    جما  اإلرهاب ةي وقدامت ا م من عد  ال ا  هقد علو ذلك  
ــ   ــا جممفعـ ــة ا  44 ـ ــة واألحزمـ ــ ارا  املطممـ ــة بالؤسـ ــل   هجمـ ــن مقتـ ــطر عـ ــا أسـ ــطة   ـ ل اسـ

  ريني ووايـل ت اـ م الدولـة اسـتهداف املـدن ني يفم ـا         249أهرا  األمن وجرح  من 346
دها   تفس، أكثر من مخؤسة حفا ث   ال ـفم   ه ـ  أاـاب العـراطي و  حماهاـة بتـدا  وحـ       

مـدن ا وجـرح    427حا ثا انقف  علو أجهـزة متطجـرة   ـا أسـطر عـن مقتـل        297ألبلغ عن 
   ريني 1 65٨
الطتـرة املشـمفلة    ـالل  ووقعا هجما  علو املشر ين  ا ل ا   كـث  مـن األح ـان     - 16

ــا قل  ــالتقرير  ح  ــل ب ــ ٨3ت ــدن ني     100رح وُج ــن امل ــل     23م ــة بالق اب حماهاــا   هجم
متف /يفل ـ   وقـ  هجـفم بقـذااف امـاون علـو  ـ م         27فب ويالح الديني و  ن  فى وكرك
   ج فيب بتدا    ا أسطر عن مقتل أربعة من األشماث املشر ينيةدورالالؤسالم   

 
 املؤستجدا  اإلقل م ة والدول ة -ج م  

  اإلسـالم ة ت ا م الدولة ملكاهحة الدويل وايل العراط املشاركة م  ج ان   والتحالف  - 17
واجملتم  الدويل األوس  نقاقا لنمان تفه  الدعم الؤس اسر واالقتيا   واإلنؤسـاين والعؤسـكر    

كفمـة العمـل علـو  ق ـا     احلتفايل   أجل حماربة ت ا م الدولة اإلسالم ةي و  الفقا نطؤس  من
 ـف  مال ـةي   أهداهها   جمايل املياحلة الفُ  ـة واإليـالح   ـا   ذلـك معا ـة مـا تفاجهـ  مـن ق        
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وظل العراط نشقا   امل اما  املتعد ة األُراف   ا   ذلـك جامعـة الـدول العرب ـة  واال ـا       
 ي2016الربملاين للدول األعناب   م امة التعاون اإلسالمر  الذ  يتفع العراط رااست  لعام 

ســـع ا وقـــام مؤســـلولفن عراق ـــفن بؤسلؤســـلة مـــن الزيـــارا  اإلقل م ـــة الره عـــة املؤســـتفى  - 1٨
تفس   نقاط العالقا  الث اا ة وحشد الدعم الؤس اسر والعؤسكر ي ح ا قام مؤستشار األمن  إع

 ب/أغؤسـقس لتحـا ل    16الفُين العراقر  هاحل الط ا   بزيارة إع ههفرية إيران اإلسـالم ة    
راــ س ي وتلـا ذلــك  يــارة الــقل  اـا وهــد برملــاين بق ــا ة   ةالث اا ــ  ــةؤســاال األم املاآلراب بشـأن  

 ب/أغؤسقس  ح ا اجتمـ  بـرا س جملـس الشـفرى اإلسـالمر وبـف ير        21الربملان العراقر   
 يمل اقشة مؤساال الؤس ا ة ومكاهحة ت ا م الدولة اإلسالم ةاإلسالم ة إيران ههفرية االارج ة   

 متـف /  16و  أعقاب االنقالب الطاشل   ترك ا  أعـرب راـ س العـراط بفلـفح        - 19
مــل   عــف ة األللملسؤســا  امل تمحــة  دقراُ ــا   ترك ــا وأعــرب عــن  بلــدال  عــم  يفل ــ  عــن

ــتقراري و    ــالم واالسـ ــر   25الؤسـ ــقس   ار و يـ ــة اال ب/أغؤسـ ــة  ارج ـ ــة العرب ـ   ا مهفريـ
را س ا مهفريـة  كـذلك بـ    ول د املعلم  بتـدا  واجتمـ  بـ ا ال  إبـراه م ا عطـر   و     ةؤسفريال

مكاهحــة اإلرهــابي جهــف  و ةؤســفريا مهفريــة العرب ــة ال  مل اقشــة الفلــ    وراـ س الــف راب 
التــاب  مل امــة التعــاون العراقــر  بيــطت  راــ س ا ــا  الربملانــا   جملــس ال ــفاب وحنــر راــ س 

ــة والتنــامن   ح ــا أيلفل/ســحتمرب   1  أنقــرة      املعقــف اإلســالمر  مــلمتر قمــة الددقراُ 
أر وغـان  وبـ ا ال إعاع ـل كهرمـان       اغت م الطرية لالجتمـا، بـرا س ترك ـا  رجـف ُ ـف     

ــلي      ــة املفيـ ــفى ومدي ـ ــة ن  ـ ــر حماهاـ ــ ية لتحريـ ــال التحنـ ــها األعمـ ــفر م ـ ــة أمـ ــة هلـ مل اقشـ
ا هـف  الرام ـة إع تعزيـز عالقـا  العـراط مـ  ج انـ  لالنتكـا  ع ـدما ُلحـا           تعرلـا   وقـد 

استحدال سـط  اململكـة العرب ـة الؤسـعف ية إثـر ب انـا  أ ع          ب/أغؤسقس 2٨    بتدا  رع ا
 اا بشأن قفا  احلشد الشعت العراق ةي

 ب/أغؤسقس  ساهر وهـد مـن اال ـا  الـفُين الكر سـتاين إع ههفريـة إيـران         ٨و   - 20
اإلسالم ة ملفايلة م اقشا  املتابعة حفل اتطاط حمتمل بشأن أناب ـف نطـ،ي وقـد تكـرر وقـف،      

 كر سـتان   واحلـزب الـددقراُر    اإلسـالمر احلـر  الثـفر    قـفا   نزا، مؤسلن بني  حفا ث
مـن حكفمـة إقلـ م     ي و  أعقـاب هـذال التقـفرا   قـام وهـد      ةالعراق  ةيراناإلاحلدو   عرب إيران

 ب/أغؤســقس   14كر ســتان برااســة و يــر  ا ل تــها  كــرا ســ جار   بزيــارة ُهــران      
ين األعلو  علر شا اين  مل اقشة ك ط ـة حـل هـذال امل اوشـا      واجتم  بأمني جملس األمن الفُ

 حال اياحلفا ث تفقطا  ي وقداألم  ة العابرة للحدو 
 ب/أغؤســقس  اجتمــ  راــ س إقلــ م كر ســتان العــراط بــرا س   24و  23و  يــفمر  - 21

الث اا ـة  مل اقشـة املؤسـاال االقتيـا ية واألم  ـة         ب  ـايل يلـدرا    أنقـرة   اهـا ترك ا ورا س و را
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أهنــا قــرر  بترك ــا أهــا   مكاهحــة ت اــ م الدولــة اإلســالم ةي و ــالل االجتمــاعني  جهــف  و
 تفس   نقاط  عمها االقتيا   وتعزيز شراكتها   ققا، القاقة م  إقل م كر ستان العراطي

ــا        - 22 ــن ا ط ــغ ع ــالتقرير  ألبل ــرة املشــمفلة ب ال شــاط العؤســكر   مؤســتفى و ــالل الطت
ذلك التارا  ا فية علو مفاق  حزب العمـال الكر سـتاين   إقلـ م كر سـتان        التركر   ا

هــفب وأرب ــلي ورغــم أنــ  مل يحلــغ   العــراطي واســتهدها التــارا  أساســا أقنــ ة   حمــاهاا    
 وقف، إيابا   هقد حلقا ألرار  متلكا  ومزار،ي عن
ــة   - 23 ــدول العرب  ــة ال ــذ  ُعقــد      و  مــلمتر قمــة جامع ــ  ب فاكشــفط   متف  31ال /يفل 

ــراطي و      ــن الع ــة م ــفا  الترك  ــراط بانؤســحاب الق ــة الع ــر  ارج  ــف و ي ــان اليــا ر    ُال الح 
ــةأكــ  مــلمتر القمــة  عــن ــدعم   اوحــدة العــراط وســالمة أرالــ   وعرلــ   د  ا امع تقــدا ال
و ير الدها، العراقـر  نـذاب   بعد أن أعرب  ت ا م الدولة اإلسالم ةمكاهحة   جهف  الحلد  إع
شـفاغل إ اب وجـف  قـفا  ترك ـة   مشـال العـراط   سـ اط األعمـال التحنـ ية لتحريـر           عن 

 ت اــ م الدولــة اإلســالم ةملكاهحــة الــدويل املفيــل ون  ــفىي وقــد أولــن ه مــا بعــد التحــالف  
رغم عدم وجف  أ   ق، إلشراب القفا  الترك ة   معركة مدي ة املفيـل  هإنـ  ظحتـرم      أن 

 علو مشاركة أ  قفا  أج ح ةي ةكفماحللو مفاهقة س ا ة العراط وس حيل ع
  أكد من جديد و ير  ارج ة العراط أق ـة انؤسـحاب القـفا     أيلفل/سحتمرب 1٨و   - 24

اجتمـــا، عقـــدال مـــ  ناـــ ال التركـــر الترك ـــة مـــن األرالـــر العراق ـــة   ب ـــان أ ع بـــ  أث ـــاب  
ــو ــهــامش  عل ــا   لمتر الؤســاب  عشــر ل امل ــذ   حركــة عــد رسســاب  ول أو حكفم ــا   ال م االا 
ــة     ُعقــد ــا  ههفري ــرة مارغريت ــالجزي ــرة مــن   هزنوي ــة    الطت ــفل/ 1٨إع  13الحفل طاري  أيل

ــأن   “ناشـــد”ن فيـــفرب     أيلفل/ســـحتمرب 22ي و  ســـحتمرب ــراط ترك ـــا بـ راـــ س و راب العـ
ــة    ــر العراق ـ ــن األرالـ ــا مـ ــرا إع  تؤســـحف قفاهتـ ــا ناـ ــل”أهنـ ــفى  “تعرقـ ــر ن  ـ ــك  ريـ   وذلـ

وقـد ا ـرط العـراط     لجمع ـة العامـةي  الـدورة احلا يـة والؤسـحعني ل   حاا  الا أ ع اـا    املال  
 وترك ا   مشاورا  وحفار ث اار بت ة إجيا  حلي

أهــا  راــ س العــراط بــأن اإلذن قــد مــ ن لال ــا  الروســر           ب/أغؤســقس 17و   - 25
ت اـ م الدولـة    لـد  الستمدام اجملال ا ف  العراقر علو اـف مشـروط بتفج ـ  لـربا  جفيـة     

ي وأولــن راــ س و راب العــراط الحقــًا   اإلحاُــة  ا مهفريــة العرب ــة الؤســفريةاإلســالم ة   
 ةالدوريــة الــا قــدمها عقــف االجتمــا، األســحفعر جمللــس الــف راب أن القــفا  ا فيــة الروســ    

 ستعرب من املمرا  احلدو ية ولن يؤسمن ما بالتحل ا هفط املدن العراق ةي
متف /يفل    حنر كل من  ثلر االـاث ونااحـة  ثلـر االـاث وامل ؤسـقة املق مـة        20و   - 26

واملع  ة بالشـلون اإلنؤسـان ة مـلمترًا إلعـالن التربعـا   عمـا للعـراط ُعقـد   واشـ قن العايـمةي           
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ــا  املتحــدة         ــة الفالي ــر  ارج  ــذ  ترأســ  و ي ــلمتر  ال ــ    امل ــر  ارج ت ــراط و ي ــل الع ــد مث وق
    واشــتركا   استنــاهت  كــل مــن أملان ــا وك ــدا والكفيــا وهفل ــدا   األمريك ــة  جــفن كــ

وال ابــاني وحنــر أينــًا كــل مــن  ثلــر االــاث ونااحــة  ثلــر االــاث وامل ؤســقة املق مــة واملع  ــة     
الـدول املشـاركة     الـدها،  و راب بالشلون اإلنؤسان ة ا لؤسة العامة املشتركة لف راب االارج ـة و 

الـذ  أعـا      متف /يفل ـ   21  املعقـف ة    ت اـ م الدولـة اإلسـالم ة   ملكاهحـة   الـدويل   التحالف 
سـعفا  الف راب تعزيز عـزمهم املشـترب علـو تعق ـل أنشـقة ت اـ م الدولـة وإحلـاط امزدـة بـ  و          ه   
االارج ــة  و يــره هــا مشــترب إ اب ا ماعــا  املرتحقــة بــالت ا مي وشــارب  هنــجاختــاذ  ؤســني  إع
 يلعراط  ا الدها،و ير و
  

 حعثة وهريا األمم املتحدة الققر ال  ر املؤستجدا  بشأن أنشقة  - ثالثا 
 األنشقة الؤس اس ة -ألف  

  جملـــس ال ـــفابوايـــل  ثلـــر االـــاث اتيـــاالت  باملؤســـلولني احلكـــفم ني  وأعنـــاب   - 27
فار واألحزاب الؤس اس ة  واجملتم  املدين  والق ا ا  الدي  ـة واجملتمع ـة مـن أجـل ال ـهف  بـاحل      

ــا ُعقــد  مــ  احملــاورين      ــة الشــاملةي و  االجتماعــا  ال الؤس اســر الشــامل وامليــاحلة الفُ  
ــراق ني  أكــد  ــا إال مــن  ــالل التؤســامن      الع ــن املؤســتدامني ال دكــن أن يتحقق أن الؤســالم واألم

والتعاون واملياحلة الفُ  ة القاامة علو  ق ا املؤساواة والعدالة للجم  ي و عـا كـل الك انـا     
لؤس اس ة إع تكث ف جهف ها للتتلف علو االنقؤساما  والعمل معا   عمل ـة س اسـ ة تشـمل    ا

ــز          ــة إع تعزي ــة الرام  ــا اإليــالحا  ا فهري ــع ًا لتحق  ــا امل اســف س ــذ   الفق ــ  وت ط ا م 
ــة لتشــج       احلفكمــة  ومكاهحــة الطؤســا   و ؤســني مؤســتفى عــ ش ه ــ  العــراق نيي و  حماول

عقــد هقــد إقلــ م كر ســتان   ةوحكفمــاال ا يــة العــراط  ةبــني حكفمــ احلــفار وتفث ــا التعــاون
ــو إحــرا  تقــ      ــر احلكــفمتني للحــا عل ــة مــ   ثل ــة   اجتماعــا   وري دم بشــأن املؤســاال املعلق

 ذلك يا را  ال ط، وتقاسم اإليرا ا ي    ا
شـفاغلهم  والتقو  ثلر االاث بق ا ا  القفااـف الؤس اسـ ة والعرق ـة والدي  ـة مل اقشـة       - 2٨

إ اب األثر االق  الـذ  يلحقـ  القتـال احلـايل لـد ت اـ م الدولـة باملـدن ني  وال سـ ما  متلـف           
ــةي ووايــل  عــفة    ُفااــف ــة والدي   ــدويل إع احلالشــعف العرق  ــة   كفمــة واجملتمــ  ال ــذل كاه ب

ا هف     امتثال يارم لكل من القانفن الدويل اإلنؤسـاين والقـانفن الـدويل حلقـفط اإلنؤسـان       
ــها       ــا يرتكح ــعة وامل هج ــة ال ــو     لفلــ  حــد لالنتــهاكا  الفاس ــد ترق ــة  والــا ق ت اــ م الدول

 مؤستفى جراام احلرب وا راام لد اإلنؤسـان ة واإلبـا ة ا ماع ـة  ولتـأمني اإلهـرا  اآلمـن       إع
الـذين ال يزالـفن   قحنـة        ن   ذلـك ال ؤسـاب والطت ـا  مـن ُفااـف األقل ـا        عن املدن ني
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الت ا مي ومت التأك د علو احلاجـة إع تقـدا الـدعم ال طؤسـر والقـت وأشـكال الـدعم األ ـرى          
كفمـة علـو ال اـر    احلوال س ما لل اجني من الع ف ا  ؤسر واالستعحا  ا  ؤسـري وشـج  أينـا    

األ لـة ا  اا ـة لالسـتطا ة م ـها      وُ  ة و ول ة ملؤسابلة الت ا م ولمان احلطاظ علو     ارا 
   املؤستقحل بعرلها علو حمكمةي

ــة        - 29 ــفا  مفال  ــها ق ــا ارتكحت ــفط اإلنؤســان ال ــهاكا  حق ــارير عــن انت وعقــف ورو  تق
  كفمـة إع إجـراب  ق قـا   احلللحكفمة  الل عمل ـا  التحريـر  وايـل  ثلـر االـاث  عـفة       

نزيهة وهعالة   االنتهاكا  املحلغ ع ها وحماسحة من تثحـا مؤسـلول تهم عـن انتـهاكا  حقـفط      
اإلنؤســان وأحكــام القــانفن الــدويل اإلنؤســايني وأكــد أن إنطــاذ القــانفن وإرســاب ال اــام واألمــن   

ألجهزة الدولـة وملسؤسـاهتا    الرا ؤس ة ولمان ذلك  م   مفاُين العراط يعد من املؤسلول ا  
 يال لمن واجحاهتاي وجيف أن

و  إُار التحن  لعمل ا   رير مدي ة املفيل وحماهاة ن  فى  التقـو  ثلـر االـاث     - 30
 أعنـــاب   جملـــس ال ـــفابإقلـــ م كر ســـتان وة وحكفمـــاال ا يـــة  ةكفمـــاحل ؤســـلولني مـــن 

أ رى  وكذلك بق ا ا   ي  ة وجمتمع ـة   حماهاة ن  فى  و ثلني للتركمان وُفااف عرق ة من
وا هــا  الطاعلــة احملل ــة بعمل ــة التمقــ ، الؤس اســر      الؤســلقا  تعجــل  لتأك ــد لــرورة أن 

ي وأكد أق ة محاية املدن ني و تلكاهتم أث اب العمل ا  العؤسـكرية وحـا   “التايل للتحرير لل فم”
ه   أُراف الزنا، علـو أن تحـذل قيـارى جهـدها للتق ـد اليـارم بالقـانفن اإلنؤسـاين الـدويل          

 مدن ني  تا رة امل اُا املتنررة بأمان وكرامةيوالؤسماح لل
الـدويل  ف راب االارج ـة والـدها،    ول التحـالف    لـ و الل ا لؤسـة العامـة املشـتركة     - 31

متف /يفل ـ   شـج   ثلـر االـاث اجملتمـ        21الا عقـد      ت ا م الدولة اإلسالم ة ملكاهحة 
 ة إع جانـف املؤسـاعدة العؤسـكريةي وأكــد    الـدويل علـو تـفه  الـدعم الكـا  للعمل ــا  اإلنؤسـان      

دكن أن تؤساعد ا هف  الا ُتدار إ ارة ج دة   التمط ـف مـن حـدة التهديـدا  اإلنؤسـان ة       أن 
و ــاُر املتطجــرا  و ق ــا االســتقرار وإعــا ة التأه ــل   االنتيــار بشــكل  ااــم علــو ت اــ م  

 حلماية املدن نيي الدولة اإلسالم ةي و عا إع أن تعقر هذال ا هف  األولفية
 ثلــر االــاث املــلمتر الــدويل الثــاين للعمل ــا    نــاات  اُــف ب/أغؤســقس   10و   - 32

الذ  استناهت  حكفمة العـراط   بتـدا ي وأكـد نااـف      “ اعش”ال طؤس ة واإلعالم ة ملفاجهة 
يـزال   ال ثلر االاث للشلون الؤس اس ة أن االقر العاملر الذ  يشكل  ت ا م الدولة اإلسـالم ة  

ــة  ــة    يتمــذ يــفرا مت فع ــة مكاهحــة أيديفلفج  ــو أق  ــد عل  اوأنشــقتها ماعــة   وكــرر التأك 
 الل تداب  تيدٍّ متعد ة ا فانف و قابا  منا ة ملفاجهة التقرف والتقرف الع  ـفي   من

الـا   احملـّد ة الشلون اإلنؤسـان ة االقـفا    م ؤسقة وحد   نااحة  ثلر االاث وامل ؤسقة املق مة و
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ــا       دكــن  ــاب العمل  ــة املــدن ني أث  ــفا  األمــن والقــفا  املؤســلحة مــن أجــل محاي أن تتمــذها ق
 العؤسكرية املقحلة   ا   ذلك   املفيلي

وامل ؤســقة املق مـة وم ؤســقة الشــلون   ا نااحـة  ثلــر االـاث  عــ ب/أغؤسـقس  وقن  11و   - 33
فمــة علــو كشــف  مــ  مكتــف راــ س الــف راب اتطاقــا للمؤســاعدة   تعزيــز قــدرة احلك  اإلنؤســان ة 

رُني ه هــاي وقــد مت إحــرا  تقــدم قنــايا الطؤســا  الحــار ة واملعقــدة والتحق ــا ه هــا ومقالــاة املتــف
اللــذين مــن شــأهنما تعحئــة الــدعم إنشــاب مرهقــر التمفيــل املمييــني لإليــالح االقتيــا   و   
ــراب اإليـــالحا    حكـــفما  مـــن ــتاني  ا هـــا  املااـــة الدول ـــة إلجـ  العـــراط وإقلـــ م كر سـ
مـن حكفمـة إقلـ م كر سـتان وبرنـامج األمـم املتحـدة اإليـاار            كلأيلفل/سحتمرب  وقن 26 و 

ــا لتطع ــل  ل ــة التمفيــل     ــذا التقريــر  مل يكــن أ     االايــة اــا اتطاق اتطــاط  ي و  وقــا كتابــة ه
 ياالاية ااقد تحلفر بعد لتطع ل  ل ة التمفيل اال ا ية كفمة احل م 
ــة   ويعمــل كــل مــن يــ دوط األمــ   - 34 م املتحــدة للؤســكان وم امــة األمــم املتحــدة للقطفل

ربنــامج اإليــاار مــ  احلكفمــة الوم امــة األمــم املتحــدة للترب ــة والعلــم والثقاهــة )ال فنؤســكف( و 
ول  بـرامج متمييـة تؤسـاعد الشـحاب علـو نحـذ التقـرفي وتعمـل الفكـاال   بق ـا ة            علو

دريف القـــا ة الشـــحاب واـــريت لتـــيـــ دوط األمـــم املتحـــدة للؤســـكان  علـــو ولـــ  مشـــرو،  
 تؤسفية الزناعا  وت م ة مهارا  الفساُةي علو
أيلفل/ســحتمرب  أ ع  ثلــر االــاث  الحاــا    حطــل التفق ــ  علــو الح ــان    23و   - 35

األمم املتحدة بشأن م   الع ف ا  ؤسـر املـرتح، بـالزنا، والتيـد  لـ ي      وكفمة احلاملشترب بني 
بـانتفرا   حـفاب     ي ـف    حـاال  الـزنا،   بالع ف ا  ؤسـر  وكان كل من  ثلا االاية املع  ة
ل  االفاليـا  املتحـدة الؤسـ دة سـارا سـ ف          حني مثنلاعانوو ير االارج ة قا القرهان املفقن

وك لة و ارة االارج ة لشلون األمن والددقراُ ة وحقفط اإلنؤسـاني وقـد أشـار  ثلـر االـاث      
الرا ؤســ ة عــن القنــاب علــو الع ــف ا  ؤســر   حــاال  الــزنا،  تحمــل املؤســلول ة الحلــد يإع أن 

ومؤسابلة ا  ـاةي وأكـد أينـا مؤسـلول ة العـراط عـن ولـ   قـة عمـل لت ط ـذ أحكـام االتطـاط             
ــم         ــة شــريك ل م ــف ارا  للعمــل  ثاب ــني ال ــة املؤســتفى مشــتركة ب ــة ره ع و عــا إع إنشــاب ه ئ

 ي2015  عام  املتحدة  وال س ما بعد أن أللت ا و ارة شلون املرأة
ــو مؤســتفى  ُعقــد اجتمــا، جــانت أيلفل/ســحتمرب  شــارب  ثلــر االــاث     19و   - 36 عل

ــف راب  ــأن الـ ــاب   ”بشـ ــن العقـ ــة اإلهـــال  مـ ــة مكاهحـ ــش للمحاكمـ ــدا  اعـ ــتركا “تقـ   اشـ
لربيقان ـا العامـو وايرل ـدا     استناهت  حكفما  كـل مـن العـراط وبلج كـا واململكـة املتحـدة        

 الل االجتماعا    زب الره   املؤستفى للجمع ة العامةي ووايل  ثلر االاث الل ا  الشمال ة
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دورة  التأك د علو أن املؤسابلة عن ا راام الا يرتكحـها ت اـ م الدولـة    العلو هامش  هاالا عقد
 يالعراط ستعد  قفة أساس ة لتفه  العدالة للنحايا و عم جهف  املياحلة اإلسالم ة  

ــر ا  - 37 ــفُين       وعمــل  ثل ــة  التحــالف ال ــة الربملان  ــة األغلح  ــا مــ  كتل الــاث بشــكل وث 
تشــرين  2ورا ؤســ  امل تمــف حــديثا  عمــار احلكــ م  مــن أجــل تعزيــز امليــاحلة الفُ  ــةي و     

األول/أكتفبر  اجتمـ  جملـس ق ـا ة التحـالف الـفُين وأقـر وث قـة الؤسـلم االجتمـاعر واملحـا رة           
ــة الــا يــا   ــة الفُ   ــة التارة  ــة مللطــة مــن  ها تغالتفه ق  اجمللــس  مخؤســة أعنــاب  ُــالحني إع   

ــهاي و       ــا باستعرالـ ــفم أينـ ــفُين أن يقـ ــالف الـ ــر للتحـ ــفبر    5الؤس اسـ ــرين األول/أكتـ تشـ
  إُـار عمل تـ      ثلر االاث إحاُة إع اجمللس الؤس اسر ب اًب علو الدعفة الا وجهها مـا  قدم

 وواعدًاي االستعرال ةي وكان ا ف العام لالجتما، إجياب ًا
 

 املؤساعدة االنتماب ة -باب  
استمر  الحعثة   تقدا الدعم الـتقين إع املطفلـ ة العل ـا املؤسـتقلة لالنتمابـا  بشـأن        - 3٨

   ـا   ذلــك تقــدا الــدعم  2017عــام   األعمـال التحنــ ية النتمابــا  جمـالس احملاهاــا    
ــد أنشــأ  املطفلــ     ــا حنيي وق ــة  ــديا ســجال  ال  ــا حني   6٨3ة لعمل  مركــزًا لتؤســج ل ال 

  هعـا املطفلـ ة   املشـمفلة بـالتقرير   حماهاة من أجل عمل ة التحدياي و ـالل الطتـرة   13  
نا حــًا وحدثتــها باالســتدالل الح فلــفجري وعــالوة علــو ذلــك  ووهقــا    1 237 11٨ب انــا  

(  بــدأ  املطفلـــ ة   عمل ــة تؤســـج ل   2015لعـــام  36رقــم  لقــانفن األحــزاب الؤس اســـ ة )  
حــزب  100أيلفل/ســحتمرب  قــدم  25األحــزاب الؤس اســ ة اســتعدا ًا لالنتمابــا  املقحلــةي و  

حزبـًا نشـأ  م ـذ ذلـك احلـني(       43 و 2014حزبًا شاركا   انتمابا  عـام   57س اسر )
 يُلحا  للتؤسج ل

ــانفين االنتمــايبي         - 39 ــفن م اقشــة إيــالح اإلُــار الق ــا ة الؤس اســ فن العراق  ووايــل الق
شكل علين و ـاث معـًا عـن  رااهـم بشـأن جمـاال  اإليـالح املمك ـة   ـا   ذلـك           ب فاوأعرب

إ  ال تتـ  ا  علـو ال اـام االنتمـايب واملطفلـ ة العل ـا املؤسـتقلة لالنتمابـا   و طـأ عـد            
ــاب أينــا تفيــ ة م حثقــة عــن عــدة ملتق ــا    ــا   ذلــك       املقاعــد   جمــالس احملاهاــا ي وه 

ا الشـلون ا  ؤسـان ة  لتعزيـز األحكـام الدسـتفرية املعمـفل       اجتماعا  وحلقا  عمـل  ت اولـ  
  املااـة   ام ئـا  امل تمحـة   ـا   ذلـك اقتـراح        25اا لنمان متث ل املرأة ب ؤسحة ال تقل عـن  

احليـل  متقلحـا    لتمكني ال ؤساب املرشحا  من احليفل علو املقاعد محاشـرة  باإللـاهة إع  
ا  كل مـن جمـالس احملاهاـا  وجملـس ال ـفاب مفلـف،       املمييةي وكان أينًا تفق ا انتماب

 م اقشة مهمةي
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ــا،      - 40 ــد اجتمـ ــة عقـ ــقا الحعثـ ــتقلة     21ونؤسـ ــا املؤسـ ــ ة العل ـ ــني املطفلـ ــ  بـ متف /يفل ـ
لالنتمابا  وأعناب الؤسلك الدبلفماسر   بتدا     أماكن عمل اللج ةي ومثـل نااـف  ثلـر    

إحاُـــــة  املطفلـــــ ةح ـــــا قـــــدما االـــــاث للشـــــلون الؤس اســـــ ة الحعثـــــة   االجتمـــــا،  
االستعدا ا  ا ارية النتمابـا  جمـالس احملاهاـا ي و  املقابـل  أكـد مـن جديـد أعنـاب          عن

 الؤسلك الدبلفماسر التزامهم بدعم العمل ة الددقراُ ة   العراطي
 

 التقفرا  واألنشقة   جمال حقفط اإلنؤسان -ج م  
واإلرهـــاب تفقـــ   ؤســـاار جؤســـ مة  مـــا  الـــا الزناعـــا  املؤســـلحة وأعمـــال الع ـــف  - 41
إيـابة   يـطفف    3 001يطفف املدن ني   العراطي هقد سجلا الحعثة مـا ال يقـل عـن      

جرظحًا(   ا رهـ  إهـايل عـد  اإليـابا    يـطفف املـدن ني        2 034 قت اًل و 967املدن ني )
ــاير    ــانفن الثاين/ي ـ ــلن   كـ ــزنا، املؤسـ ــة الـ ــذ بدايـ ــراط م ـ ــابة إ 71 123إع  2014  العـ يـ

 جرظحًا(ي 47 171 قت اًل و 23 952األقل ) علو
وما  ال العراط يعاين بيفرة مقر ة من امجما  اإلرهاب ة وأعمـال الع ـف األ ـرى     - 42

امجمــا  يشــ ها ج ــاة تقريــر  الؤســاباي ومــ  أن الكــث  مــن هــذال  املشــمفلة بطترة المقارنــة بــ
علــو سـح ل املثــال   ه مؤسـلول ت  عــن عـد  م ـهاي   أعلــن ت اـ م الدولـة اإلســالم ة    جمهفلـفن  هقـد  

رين   الكاظم ـة     ـ  22شميا وجرح  14ه   قتل  متف /يفل   24  هجفم انتحار   ُنطذ
قريـة   ب/أغؤسقس  اسـتهدف أهـرا  يرتـدون أحزمـة ناسـطة حطـل  هـاف           2٨ بحتدا ي و 

ــل مــا ال يقــل     عــني   ــرين  25وإيــابة مــدن ا  17عــن التمــر  بكــربالب   ــا أســطر عــن مقت
ــو ــار  بؤســ ارة        5األقــلي و   عل ــدا  مجــفم انتح ــر  حــر الكــرا ة بحت أيلفل/ســحتمرب  تع

 ي  رين 1٨شميا وجرح  13مطممة أسطر عن مقتل 
ــانفن الـــدويل     - 43 ــ مة للقـ ــارير عديـــدة تـــزعم وقـــف، انتـــهاكا  جؤسـ ــة تقـ وتلقـــا الحعثـ

ملـدن ني  وال سـ ما مـن ق حـل ت اـ م      اإلنؤسـان وللقـانفن الـدويل اإلنؤسـاين ارُتكحـا لـا ا       حلقفط
الدولة اإلسالم ةي وما يزال أهرا  مـن  تلـف القفااـف العرق ـة والدي  ـة  وال ؤسـاب  واألُطـال         

 واألشماث ذو  اإلعاقة واملؤس ني معرلني للمقر بيفرة  ايةي
وما هتئا الحعثة تتلقو تقارير عن عمل ا  اال تقاف والقتل وااللقها  الـا ي طـذها    - 44

ت ا م الدولة اإلسالم ة لا من يعارلفن أيديفلفج ت  أو حكم ي هعلو سح ل املثال  أله د بـأن  
 متـف /  30 مـدن ا مـن احلفجيـة   حاهاـة كركـفب         15ت ا م الدولة اإلسالم ة قد ا تقف 

بتهمة التعاون م  قفا  األمن العراق ـة ومؤسـاعدة مـدن ني علـو الطـرار مـن امل ـاُا الـا           يفل  
 ب/أغؤســقس  ُ عــم أن الت اــ م ققــ  رسو  تؤســعة مــدن ني   31قر عل هــا الت اــ مي و  يؤســ 
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  شـار  يل   تلعطـر   حاهاـة ن  ـفى  بعـد أن وجهـا حمكمـة تابعـة للت اـ م نيـحا نطؤســها           
ب طؤسها التهمة مم باالننمام إع يطفف املقاومة لـد ا ماعـةي ومـا بـرح الت اـ م يؤسـتهدف       

  ب/ 4و  3 ـاُا االالـعة لؤسـ قرت ي هعلـو سـح ل املثـال    يـفمر        من ظحاولفن الطرار من امل
القرى الـا يؤسـ قر عل هـا    متا رة أغؤسقس  حاول عد  يقدر بعدة مئا  من املشر ين  ا ل ا 

ر ـا يكفنـفن   شميـا علـو األقـل     60احلفجية   حاهاة كركفبي ويقـدر أن  قناب الت ا م   
 يبعد وقفعهم   أيد  الت ا مأث اب حماولتهم الطرار أو  قد قتلفا  إما

وور   تقــارير أ ــرى مطا هــا أن ت اــ م الدولــة اإلســالم ة ر ــا يكــفن قــد اســتمدم   - 45
متف /يفل ــ    22عفامــل ك م اا ــة كأســلحة   هجماتــ   ــالل الطتــرة املشــمفلة بــالتقريري و  

ر أســطر  ور   إهــا ا  بــأن امجمــا  الــا نطــذها الت اــ م بقــذااف امــاون   م ققــة تلعطــ  
إيابة ثالثـة مـن مقـاتلر الحشـمركة بيـعفبا    التـ طس واحتقـان   الع ـ ني  باإللـاهة           عن
 ب/أغؤســـقس  ُ عـــم أن ت اـــ م الدولـــة  23و  22إيـــابة أحـــدهم لـــروطي و  يـــفمر  إع

مـن سـكان    20 حاهاـة ن  ـفىي وتط ـد التقـارير بـأن        اإلسالم ة قيف قرية   ناح ة الق ارة
ا بيـعفبا    التـ طسي ومل تـتمكن الحعثـة مـن التحقـا  ـا إذا كانـا عفامـل          القرية قد شعرو

 ك م اا ة قد استمدما كأسلحةي
واســـتمر ورو  تقـــارير إع الحعثـــة بشـــأن انتـــهاكا  حقـــفط اإلنؤســـان الـــا ترتكحـــها   - 46

ــة     ــن العراق  ــفا  األم ــة بق ــا  مؤســلحة مرتحق ــفا  الحشــمركة      هاع ــن ق وكــذلك ع ايــر م
اـــاي ومـــن جانحـــها  مل تطيـــن اللج ـــة الـــا أنشـــأها راـــ س الـــف راب        وهاعـــا  مرتحقـــة  

حزيران/يفن ــ  للتحق ــا   التقــارير الــفار ة بشــأن حــاال  اال تطــاب املزعفمــة   الطلفجــة     
 أ  معلفما  بعد بشأن عملهاي عن
واختذ  الؤسلقا  احملل ة العراق ة تداب  بشأن عمل ا  اإل ـالب القؤسـر  وم ـ  عـف ة      - 47
ــا إع م ــاُقهم األيــل ةي هعلــو ســح ل املثــال       األشــ ــ    26ماث املشــر ين  ا ل  متف /يفل 
ــة       اختــذ ــا ل األشــماث املــدانني باالنتمــاب إع ت اــ م الدول ــرارا اــدم م  ــل ق جملــس حماهاــة باب

ــالقفةي و       ب/أغؤســقس  اختــذ جملــس حماهاــة    30اإلســالم ة وُــر  أســرهم مــن احملاهاــة ب
ــرارا بقــر    ــدين ق ــة      يــالح ال ــاُهم بت اــ م الدول ــذين يشــتح    ارتح ــ  أســر األشــماث ال ه 

س فا  وم   األشماث الذين هم  ـار  احملاهاـة مـن العـف ة      10احملاهاة ملدة  اإلسالم ة من
إذا كــان أحــد أهــرا  األســرة متفرُــا مــ  ت اــ م الدولــة اإلســالم ةي وكتحــا الحعثــة إع راــ س   

عـة علـو   را   ومشـ ًة إع أن العـراط مـن الـدول املفقن    الف راب مؤسجِّلًة قلقها بشـأن هـذال التقـف   
العهــــد الــــدويل االــــاث بــــاحلقفط املدن ــــة والؤس اســــ ة  وال دك ــــ  أن يتيــــرف   انتــــهاب 

 اإلنؤساين أو القفاعد اآلمرة للقانفن الدويل من  الل هر  عقفبا  هاع ةي للقانفن



 S/2016/897 

 

14/23 16-18112 

 

ط لـحايا   يـطفف   وما هتئا التارا  ا فية وعمل ـا  القيـف تتؤسـحف   سـقف     - 4٨
  ب/ 15 ي و مرتكح هـا مـن هفيـة   ال و هاب د أن الحعثة مل يتؤسّن ما التحقا من عـد    املدن ني

مــدن ني   ٨أغؤسـقس  لــربا غارتـان جّفيتــان مشـايل املفيــلي هأسـطر  إحــداقا عـن مقتــل      
مـن أعنـاب ت اـ م الدولـة اإلسـالم ةي       ٨  رين؛ كما قلتـل أينـا    12ب  هم ُطل  وإيابة  من

  رين  مـن ب  ـهم    35مدن ني وإيابة  5أما التارة الثان ة هأيابا جممعا   ا أسطر عن مقتل 
أُطالي وقد كان لت ا م الدولة اإلسالم ة مكتحا   ذلك اجملمـ   الـذ  لـّم أينـا مكاتـف       3

 ومتاجر مدن ةي
األشماث املـدانني   جممفعـة مـن ا ـراام      ووايل العراط تقح ا عقفبة اإلعدام علو - 49

الا تؤستفجف هذال العقفبـةي ونطـذ  عمل ـا  إعـدام   سـجن ال ايـرية املركـز    حماهاـة         
ــاري و   ــداننيي و       17ذ  ق ــة م ــدام أربع ــن إع ــا ا  ع   ب/ 21 ب/أغؤســقس  ور   إه

تـل ا مـاعر   رجال مدانني باملشاركة   عمل ـا  الق  36أغؤسقس  أعدما الؤسلقا  العراق ة 
 ب/أغؤســقس  ألعــد م ســحعة أجانــف   31ي و  2014  معؤســكر ســحايكر   حزيران/يفن ــ   

إثر إ انتهم باالنتماب إع شحكة ت ا م القاعدةي وأها   بعأ امليا ر ووسـاا، اإلعـالم احملل ـة    
أيلفل/ســحتمربي وقــد  عــا  ٨   بــأن ثالثــة أجانــف قــد ألعــدمفا   ســجن ال ايــرية املركــز  

املتحدة احلكفمة مرارا إع هـر  وقـف ا ت ـار  علـو ه ـ  أحكـام اإلعـدام وعمل ـا          األمم 
ــال      ــة ا  اا ــة العراقــر واحتمــال عــدم االمتث اإلعــدام  ال ســ ما بــال ار إع لــعف ناــام العدال

 للمعاي  الدول ة ه ما ةل اإلجرابا  القانفن ة الفاجحة واحملاكمة العا لةي
من حني آل ر تقارير عن وا  د األُطال واسـتمدامهم مـن قحـل    وال تزال الحعثة تتلقو  - 50

ــا  املؤســلحةي و    ــر  ب/أغؤســقس  و  أعقــاب   31ا ماع وا  ــد أُطــال   تقــارير عــن تلق
اث للشـلون اإلنؤسـان ة   ب ـان      م واحـد علـو األقـل لل ـا حني  كـرر  نااحـة  ثلـر االـ          
قـا هرقـة العمـل املع  ـة باألُطـال والـزنا،       ي وتلبتاتـا أن إقحام األُطـال   القتـال أمـر غـ       ما

املؤسلن  الا تتفع رااستها كـل مـن بعثـة األمـم املتحـدة لتقـدا املؤسـاعدة إع العـراط وم امـة          
نتــهاب لـد األُطـال  ـالل الطتــرة    حـا ث ا  62األمـم املتحـدة للقطفلـة  تقــارير تط ـد بفقـف،      

ُطـالي وأه ــد بـأن معاــم تلــك    151أيلفل/سـحتمرب  وقــ  لــح تها   25متف /يفل ــ  إع  1 مـن 
بتـدا  واألنحـار ون  ـفىي ومل يتؤسـنَّ      ا   حماهاـ   س اط عمل ا  عؤسكرية وق  قد احلفا ث 

 ُطالي 42لح تها راح حا ثة   29   وقا كتابة هذا التقرير التحقا سفى من
ل وظل القتل والتشفي /اإليـابة مـن أكثـر االنتـهاكا  املــعحلغ ع ـها  بعـدما تأكـد مقتـ          - 51
ُطـال غ هـم    ٨9  ريني ومثة تقارير ال تـزال ق ـد التحقـا عـن مقتـل       15ُطال وتشفي   23

ــل  ال ســ ما        1٨وتشــفي   ــا نت جــة مجمــا  بالق اب ــال وقع ــف إيــابا  األُط ــالي وأغل ُط
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حماهاــا  بتــدا  ون  ــفى ويــالح الــديني كمــا تلقــا هرقــة العمــل معلفمــا  عــن حا ثــة      
ما  علو مؤستشط ا   ـالل الطتـرة املشـمفلة بـالتقرير      هجفم واحدة علو مدار  وأرب  هج

   حني جرى التحقا من أرب  حاال  لتج  د األُطال واستمدامهمي
  ب/ 3وأيــدر   ــثلا االايــة املع  ــة بــالع ف ا  ؤســر   حــاال  الــزنا، ب انــا     - 52

ــقس  ــا      2016أغؤسـ ــتهدف ه هـ ــا اسـ ــ جار الـ ــاة سـ ــة ملأسـ ــ فية الثان ـ ــذكرى الؤسـ ــاب الـ  إلح ـ
الدولـة اإلسـالم ة املـدن ني  وكـان العديـد م ـهم ي تمـفن إع القااطـة ال زيديـة  وكـذلك            ت ا م

ُفااف الشـ عة التركمـان والشـ عة الشـحك واملؤسـ ح ني  وعـرَّ  مئـا  مـن ال ؤسـاب           أهرا ا من
والطت ا  للع ف ا  ؤسر واالسترقاط واال تقاف واالواار بالحشر  وهف الفل  الـذ  ال يـزال   

اســتمدام  حــي يفم ــا هــذاي و عــا ه ــ  الق ــا ا  الدي  ــة واجملتمع ــة   امل ققــة إع  مؤســتمرا 
ــة علــو ههــم أن الفيــمة والعــار املــرتحقني       ــة ملؤســاعدة األســر واجملتمعــا  احملل  ســلقتها املع في

 باالغتياب ي حتر أن يقعا  ااما علو عاتا ا  اة  ول س علو النحايا أبداي
تحدة للؤسكان  عم مركـز اإل ارة اليـح ة   حماهاـة  هـفب     ويفايل ي دوط األمم امل - 53

االجتمـاعر    - من أجل تفه  الرعاية القح ة الال مة   ا   ذلك اليحة العقل ة والدعم ال طؤسر
املفاقـ  الـا    لل اج ا  من الع ف ا  ؤسري وأها  اليـ دوط بزيـا ة عـد  احلـاال  املحلـغ ع ـها        

ــي    ــدما ي وحـ ــا االـ ــفاهر ه هـ ــن  تتـ ــر مـ ــن أكثـ ــن  600اآلن متكـ ــا  مـ ــن ال اج ـ ــتمدام  مـ اسـ
االدما ي ويعزى هذا إع عد  من العفامل م ها إتاحة  دما  أكثر أمانا  وتـفه  ال قـل     تلك

 يوإشراب أعناب القااطة ال زيدية كجزب من االستجابة  و ؤسني  ل ا  اإلحالة
  ملـرأة اة بني ا  ؤسـني ومتكـني ا  لمؤساومتف /يفل    أنشأ  ه ئة األمم املتحدة ل 20و   - 54

باالشتراب م  حكفمة إقل م كر سـتان برنـامج املـرأة والؤسـالم واألمـن اـدف تكث ـف ا هـف          
ــة املتعلقــة بقــرار جملــس األمــن      ــذ  قــة العمــل الفُ   ــة إع ت ط  ي و  إُــار هــذا  1325الرام 

 ؤسـاين مـن  ـالل  عـم     ال اج ا  مـن الع ـف ا  ؤسـر وا     الربنامج  ُتقدَّم  دما  احلماية إع
مكتحا م دان ا من مكاتف املديرية العامة ملكاهحة الع ف لد املرأة التابعة لـف ارة الدا ل ـة    26

باالشــتراب  اال ا يــةأيلفل/ســحتمرب  نامــا احلكفمــة    1  حكفمــة إقلــ م كر ســتاني و    
 ط ـذ  حكفمة إقل م كر ستان مـلمترا   أرب ـل لعـر   قـ،  تلـف الـف ارا  مـن أجـل ت         م 

حكفمـة إقلـ م كر سـتان وم امـا      و حلكفمـة العـراط   ثلـفن   ال قة العمـل الفُ  ـةي وحنـر   
ــة         ــفار  املال  ــار إع امل ــو االهتق ــدويلي وســل، املشــاركفن النــفب عل ــدين واجملتمــ  ال اجملتمــ  امل

 الت ط ذ الكامل القة العمل الفُ  ةيتعفط باعتحارال عقحة را ؤس ة 
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   م احلرية  م العراط ا ديد و - ال  
 أيلـفل/  21وايلا األمـم املتحـدة ريـد احلالـة اإلنؤسـان ة لؤسـكان  ـ م احلريـةي و           - 55

هـر ا  ـار  العـراطي     3 072العراط  إيذانا باستكمال عمل ة نقـل    سحتمرب  غا ر   ر قاُ  
وقد تؤسّ و نقل سكان املمـ م بأكملـ  عقـف إبـرام اتطـاط وتـفه  األمـفال الال مـة ل قـل ه ـ            

 ي2016عام  كان املم م  ار  العراط  س
 

 املؤساعدة اإلنؤسان ة و ق ا االستقرار والت م ة -هاب  
ال تزال األ مة اإلنؤسـان ة   العـراط مـن بـني أكـرب األ مـا    العـامل وأكثرهـا تعق ـداي           - 56

ــر مــن   ــا يفجــد أكث  ماليــني عراقــر لاجــة إع شــكل مــا مــن أشــكال املؤســاعدةي و     10هحال 
املتفسـ،   شهر  يقفم الشركاب   العمل اإلنؤساين بإييال املؤساعدا  إع مل ـفن شـمل     كل

ــا  العؤســكرية          ــا لجــم العمل  ــة الؤســ ة  ره  ــفل هناي ــ ي ولل ــد كل ــو مؤســتفى الحل ــفى  عل ن  
 يمل فن عراقر إع املؤساعدة اإلنؤسان ة 13إع مل فن  12ومدهتا  ُيتفقَّ  أن ظحتا  ما ييل من 

تال سححا   تشريد واس  ال قاط وعرَّ  املـدن ني القـر جؤسـ مي هُشـرِّ  أكثـر      وظل الق - 57
مئـا  اآلالف اآل ــرين  أن يتـا ر  مـدين م ـذ م تيـف حزيران/يفن ــ  ويتفقـ       100 000مـن  

قـ      يارهم   األشهر املقحلةي وكث  من األسر املشر ة ألجرب  علو قق  مؤساها  ُفيلـة   
ــر     ــن أجــل الفيــفل إع ب ــا  ــالل     ومشــقة م ــن نفعه ــاني و  إحــدى أكــرب احلركــا  م األم

شـمل املـأوى    ـ م  يحكـة  حاهاـة       40 000املشمفلة بالتقرير  التمس أكثـر مـن    الطترة
ال دك ـهم االننـمام مـن جديـد      أرب لي إال أن  الف الرجال والطت ان الذين  نـعفا للطحـل  

ي وختنــ  األســر الــا هتجــر  أســرهم   املمــ م الرا ؤســر بؤســحف شــدة اكتااظــ  بالؤســكان   إع
ين من قحل الؤسـلقا  احلكفم ـة    امل اُا االالعة لؤس قرة ت ا م الدولة اإلسالم ة للطحل األم

كث  من األح ان من جانف قفا  مرتحقة اـاي و ـا يـث  قلقـا بالتـا ورو  تقـارير مفثـفط         و 
عــأ األمــاكني اــا عــن هت ــان ورجــال هلرِّقــفا عــن أســرهم  واحتجــزوا   ظــروف يــعحة   ب  

 ب/أغؤسـقس  أيـابا    1٨يزال املدن فن معرلـني القـر املدهع ـة والـ  ان املتحا لـةي و        وال
قذااف اماون إحدى مفاق  الطحل األمين مشال ب جر   ـا أسـطر حؤسـف التقـارير عـن مقتـل       

 من األشماث املشر يني 20  م هم أكثر من 35شميا وإيابة  14
ل سر الا تققعا اا الؤسـحل بـني  قـفط ا حهـة العؤسـكرية      و  تقفر إجيايب  ُسم ن  - 5٨

  بـاالرو  مـن امل ققـة    2015شرط جحل س جار   حماهاة ن  فى  م ذ تشرين الثـاين/نفهمرب  
  متف /يفل   وانتقلا إع معؤسـكر  يحكـةي والؤسـكان املشـر ون يعـف ون إع  يـارهم األيـل ة        

ــف    ــارهم اـ ــا  اآلن إع  يـ ــارعةي وعـ ــفت ة متؤسـ ــو    900 000بـ ــف علـ ــايل يربـ ــد  إهـ مـــن عـ
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شـمل   ٨ 000 اـف  ماليني شمل ُشر وا م ذ ظهفر ت اـ م الدولـة اإلسـالم ةي وعـا      3.4
 إع الطلفجــة  وإن كــان أغلــف األشــماث الــذين هــّروا مــن الطلفجــة   أيار/مــايف وحزيــران/  

ــن     ــد هم ع ــد ع ــذين يزي ــ   وال ــو املؤســاعدة     ٨5 000يفن  ــدين عل ــفن معتم شــمل  ال يزال
ــة احلحان ــة         اإل ــ    عامريــة الطلفجــة ومدي  ــا  ومفاق ــا يع شــفن     م ــاب  ح  ــان ة للحق نؤس

 الؤس اح ة واالالدية  حاهاة األنحاري
و ا ق ا ة نااحة  ثلر االـاث وامل ؤسـقة املق مـة واملع  ـة بالشـلون اإلنؤسـان ة وبالت ؤسـ ا         - 59

كاب   اجملـال اإلنؤسـاين العـدة للتحعـا      الفث ا م  الؤسلقا  احلكفم ة   بتدا  وأرب ل  ُيع د الشر
ــة إع اســتعا ة       ــا  العؤســكرية الرام  ــو العمل  ــا ســتترتف عل ــو  اإلنؤســان ة ال ــة الؤســ قرة عل مدي 

مل ــفن  1.5مل ــفن إع  1.2املفيــلي هفهقــا ألســفأ االهترالــا   ر ــا يتــأثر عــد  يتــراوح مــن  
ــدمار وعــد  األشــماث املشــر ين  مــن    ــة  ّفراملتيــ شــملي وتحعــا ملؤســتفى ال أن تيــحن العمل 

 ي2016اإلنؤسان ة   املفيل هر العمل ة األكرب من نفعها علو مؤستفى العامل  الل عام 
ــ   أُلـــا الشـــركاب   جمـــال العمـــل اإلنؤســـاين نـــداًب عـــاجال لتـــفه          - 60 و  متف /يفل ـ
يـة  املفيل  ومل يتلقفا سفى نيف ذلك املحلغ حي هنا  لعمل ة لمل فن  والر استعدا ا  2٨4

قة   ا   ذلك إنشـاب   مـا    االأيلفل/سحتمربي ومثة نقل  ق    متفيل ع اير را ؤس ة   
ال تـزال   القفارئ  وتفه  امل اال واليرف اليحر والرعاية اليح ةي والعمل ـة اإلنؤسـان ة ككـل   

  أُلقــا األمــم املتحــدة وشــركاسها 2016ي قيــها التمفيــل بشــدةي و  كــانفن الثاين/ي ــاير 
ماليـني شـمل   ه ـ      7.3مل فن  والر لتقدا اإلغاثـة إع   ٨61محلغ لتمفيل لتفه  لنداًب 

مل ـفن   463   وقـدرال حلغ املقلـفب امل  املااة من  54أااب الحلدي وحي اآلن  مل ُيجم  سفى 
  إُار  قـة االسـتجابة اإلنؤسـان ة    لربامج املقررة ا والري ونت جة لذلك  هإن أكثر من نيف 

إمـا أوق طـا أو مل يتؤســنَّ الحـدب ه هـا مـن األســا ي و  األشـهر الثالثـة املقحلــة          2016عـام    
برناجما   ر م قذا للح اة ما مل ُيحشـد الـدعم الـال مي و  مـلمتر إعـالن التربعـا         64سُ تلا 

ادف حشد التمفيل الـال م للمؤسـاعدة اإلنؤسـان ة      متف /يفل   20     عما للعراط الذ  ُعق د
  ف من أ قار املتطجرا  و ق ا االستقرار  مت التعهد  حلغ يزيد علو بل فين  والريوالتمط
شــمل  ــن شــر وا م ــذ بدايــة الــزنا، مــ  ت اــ م الدولــة   ٨50 000وعــا  أكثــر مــن  - 61

ــهم      ــن ب   ــاُا احملــررة حــديثا  م ــارهم   امل  ــا     200 000اإلســالم ة إع  ي ــا وا إع الرم ع
ي وقـد ألذن ملرهـا التمفيـل مـن أجـل  ق ـا       2015 ُحـرر    هنايـة عـام    حماهاة األنحار  الا  

ن الحلــدا  واألقنــ ة احملــررة    مــ 17التــاب  للربنــامج اإليــاار بالعمــل      الطــفر  االســتقرار 
حاهاـة     تفس  نقاط عمل ات  ل شمل امل اُا احملررة مل را   الرما   والطلفجة والكرمة وقد

اآلونــة  حاهاــة ن  ــفىي واآلالف مــن الرجــال والشــحاب الــذين عــا وا      الق ــارة  األنحــار  و
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األ  ة ُوظِّطفا   ألفية مع  ة بإ الة األنقا  وإيـالح املحـاين العامـة والقـرط الرا ؤسـ ةي وتلقـا       
ــها       ــة  م  ــة هااقــة األق  ــة م حــا وأليــل حا ه اكــل أساســ ة عمفم  املئــا  مــن األعمــال التجاري

الكهرباب وحمقـا  معا ـة امل ـاالي وأللـ طا ق ـاة ثان ـة مفسَّـعة لتحق ـا         حمقا  القاقة وشحكا  
الفظـااف   املـدن    احلجم الـا تفلـد أعـدا ا كـح ة مـن     االستقرار  تركز علو املشاري  املتفسقة 

 ياحملررة حديثا و قا االستقرار   املمرا  الا ترب، بني األقن ة احملررة
رار تؤسـ  بـح،ب بؤسـحف التلـفث الفاسـ  ال قـاط ال ـاجم        وال تزال عمل ـة  ق ـا االسـتق    - 62
الذ اار غ  امل طجرة واألجهزة املتطجرة املروالةي و  إُار العمـل علـو أسـا  األولفيـا       عن

املتطــا عل هــا مــن  ــالل هرقــة العمــل احلكفم ــة املع  ــة بتحق ــا االســتقرار  أجــر   ااــرة           
ــام تق    األمــم ــة باأللت ــه اكل األساســ ة    املتحــدة لإلجــرابا  املتعلق ــدا  وتقهــ ا لل  مــا للتهدي
 ق ــا االسـتقرار   الطلفجــة والكرمــةي وتقــدم الــداارة  هــف  األق ـة احل فيــة  للتعج ــل    ذا 

أينا تفع ة خبقـر األلتـام ل سـر   مراكـز ال ـا حني   ـا يؤسـاعد علـو لـمان عـف هتم اآلم ـة            
اجملمفعـة الطرع ـة املع  ـة بـاإلجرابا  املتعلقـة       امل اُا احملررة حديثاي وإذ تتفع الداارة ق ا ة إع

باأللتام  هقد ولعا  قة إنؤسان ة لإلجرابا  املتعلقة باأللتام   املفيل تتماشو مـ  جهـف    
 االستجابة اإلنؤسان ة األوس  نقاقاي

الثقـا   التـراث العـاملر   الدول ـة احلكفم ـة حلمايـة    لج ـة  المتف /يفل    أ رجا  17و   - 63
بـني ال ـهرين واملفاقـ  الؤسـفمرية الثالثـة        لل فنؤسكف أهفار ا  فب   بـال  مـا  التابعة  والقح عر

التراث العـاملر بفيـطها مفقعـا للتـراث القح عـر      إع قاامة ريدو    العراط تل إأور والفركاب و
ــل تتفجيــ      ــذ  دث ــار ةي وهــذا التعــ ني  ال ــة ب ــر مــن عقــد  والثقــا  املمــتل، ذا ق مــة عامل  ا ألكث

ا هف  الـا بذلتـها احلكفمـة   ؤسـاعدة مـن ال فنؤسـكف   قـفة هامـة واـاال لـمان االلتـزام             من
ال اح ـة الح ئ ـة    مـن  الفُين واملؤساعدة الدول ة مـن أجـل املفا نـة بـني احلطـاظ علـو مكـان هـش        

 ناح ة الق مة األثرّية وبني الت م ة االقتيا ية   م ققة هق ةي ومن
 

 ت ل ةاملؤساال األم  ة والتش -واو  
وايلا م افمة األمم املتحـدة   العـراط العمـل   ب ئـة أم  ـة عال ـة املمـاُر وت ط ـذ          - 64

الربامج واألنشقة لؤسف أق ة تلك الربامجي وم  استعا ة املزيد من امل اُا مـن  ـا سـ قرة    
ت ا م الدولة اإلسالم ة  س ال القلف علو األمم املتحـدة مـن أجـل  ق ـا االسـتقرار وتقـدا       
املؤســـاعدة اإلنؤســـان ة   ا  يـــا ي وت اـــ م الدولـــة اإلســـالم ة يؤســـتمدم تكت كـــا  احلـــرب         

املت ــاظرة بشــكل متزايــد   امجــفم علــو قــفا  األمــن واألهــداف املدن ــة   ه ــ  أاــاب    غــ 
 العراط  وتال برامج األمم املتحدة ومفظطفها    قر كح  من التعرُّ  ل لرار التحع ةي
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األمم املتحدة إل ارة األمـن العمـل عـن كثـف مـ  أجهـزة األمـن املع  ـة          ويفايل ناام - 65
كفمة لنمان اإلبقاب علو التداب  األم  ة امل اسـحة للعـاملني   اجملـال اإلنؤسـاين أث ـاب بـذل       احل  

 يالرام ة إع  رير م اُا من قحنة ت ا م الدولة اإلسالم ة ا هف 
نشـاب   بتـدا  مـن أجـل مـفظطر كـل مـن بعثـة         ومثة َمجَم  جديـد متكامـل  ـا اإل    - 66

األمـم املتحــدة لتقـدا املؤســاعدة إع العــراط وهريـا األمــم املتحــدة الققـر ي وُيتفقنــ  اســتكمال     
  2017مئــا  مـــن األمــاكن اإللـــاه ة للمكاتــف والشـــقا الؤســك  ة للـــفل حزيران/يفن ـــ      

 يالفالية علو اف أهنلس ت ن  يا ة املفظطني العاملني   بتدا  ملعا ة متقلحا    ا
  

 مالحاا  -رابعا  
إن الشعف العراقر ال يزال يحلفر مقالح  باإليالحا  الؤس اس ة واالقتيا ية والقنـاب   - 67

علو الطؤسا ي وإنين أسيد ا هف  املتفايلة الا يحذما را س الف راب واحلكفمـة   هـذا اليـد ي    
الرام ــة إع  ؤســني احلفكمــة واالــدما    وأرحــف بالترشــ حا  والتع   ــا  الف اريــة األ ــ ة 

املقدمة إع الشعف وأحا علو شتل امل ايـف الف اريـة الشـاغرة املتحق ـة   الفقـا امل اسـفي       
ــا        ــة ووهق ــو اــف يكطــل اســتمرارية امللسؤســا  احلكفم  ــ  ا  عل وأ عــف إع إجــراب هــذال التت

  ا  حفارا واسـ  القاعـدة   للدستفر والقفاعد واإلجرابا  الربملان ةي كما جيف أن تشمل التت
 وتشاورا م  الشركاب الؤس اس ني  وأن تنم   جفهرها مياحل الشعف العراقر واحت اجات ي

وعلو الرغم مـن التقـدم املشـج  احملـر   هـإن التجـزس وامل ا عـا  الؤس اسـ ة ه مـا بـني            - 6٨
لعمل معـا مـن أجـل    القفى الؤس اس ة و ا لها ال تزال تلثر سلحا علو قدرة القا ة الفُ  ني   ا

ميــلحة الشــعف العراقــري وأرحــف  هــف  الــرا س الرام ــة إع  ق ــا الفحــدة وتفاهــا اآلراب   
ــا وأن يتيــرهفا وهقــا      بــني القــا ة الؤس اســ ني العــراق ني وأه ــف اــم أن ينــعفا  الهــاهتم جانح

 للميلحة الفُ  ةي
الربملـاين   ـا   ذلـك    وأرحف بالتقدم احملر  مل را بشأن جـدول األعمـال التشـريعر     - 69

اعتما  قانفن حار حزب الحعا وقانفن العطف العام  وهـف مـا يتماشـو مـ  االتطـاط الؤس اسـر       
الفُين وبرنامج احلكفمةي ويشكل ذلك  قفة أ رى اف تفُ ـد ب ـاب الدولـةي وأشـج  علـو      

 اعتما  تشريعا  را ؤس ة أ رى  مثل التشريعا  بشأن العدالة واملؤسابلةي
أكّرر  عفيت إع الزعماب الؤس اس ني   إقل م كر ستان العراط لتؤسـفية  الهـاهتم    وإّنين - 70

ــ م       ــا احلــفار وإع االــرو  ســريعا مــن املــأ ط الؤس اســر والعــف ة بأعمــال برملــان إقل عــن ُري
كر ســتان إع ســ ها القح عــري وه ــاب أينــا حاجــة ملحــة إع أن تفايــل احلكفمــة اال ا يــة  
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ارقـا الح ـاب مـن أجـل التفيـل إع تطـاهم  ااـم بشـأن يـا را           وحكفمة إقلـ م كر سـتان حف  
ال ط، وتقاسم اإليرا ا  ومرتحا  الحشمركة وغ ها من املؤساال العالقةي والتفيـل إع تطـاهم   
من هذا القح ل س مكن كلتا احلكفمتني من التيد  معا وعلو اف هعال للتحـديا  املشـتركة   

 ـ  امل ـاُا مـن ت اـ م الدولـة اإلسـالم ة   املؤسـتقحلي        الراه ة وتلك الا ست شـأ بعـد  ريـر ه   
وإين أ عف كذلك القـرهني إع االشـتراب   تقـدا حلـفل مؤسـتدامة ه مـا يتعلـا بطتـرة مـا بعـد           
ت ا م الدولة اإلسالم ة   ـا   ذلـك مؤسـألة احلـدو  الدا ل ـة املت ـا ، عل هـا  علـو اـف يعـف            

ترام حقفقهم الدسـتفريةي واألمـم املتحـدة تاـل علـو      بالطاادة علو ه   القفااف العراق ة واح
 استعدا  لتقدا املؤساعدة   ذلك اليد ي

وتفايل حكفمة العراط  ق ا انتيارا  عؤسكرية مقر ة واستعا ة أرا  من ت اـ م   - 71
ــإن         ــف العؤســكرية  ه ــةي وإلــاهة إع ختقــ ، ا فان ــد ســلقة الدول ــ  تأك  ــة اإلســالم ة م الدول

ــة وا هــا  ال  ــد      احلكفم ــا بع ــرة م ــل التمقــ ، الؤس اســر لطت ــة   حاجــة إع تعج  ــة احملل  طاعل
التحريــر مــن ت اــ م الدولـــة اإلســالم ة ومعا ــة مؤســـاال احلفكمــة والقــانفن وناـــام اإل ارة        
الؤس اس ة ملدي ة املفيل وساار أجزاب حماهاة ن  فىي وأ عف ه ـ  القـفا  املشـاركة   احلملـة     

و مدي ة املفيل إع أن تكفن قـدوة   الق ـا ة ومراعـاة املعـاي      الرام ة إع استعا ة الؤس قرة عل
الدول ــة حلقــفط اإلنؤســان ه مــا يتعلــا  عاملــة احملتجــزين واملــدن ني  وهت ئــة ب ئــة إجياب ــة لعمل ــة     

 املياحلة   هترة ما بعد ت ا م الدولة اإلسالم ةي
تـاري  العـراط    وأحا قا ة ه ـ  القفااـف وا ماعـا  علـو هـتن يـطحة جديـدة          - 72

وعلو جعل املياحلة الفُ  ة والؤسـالم   يـدارة األولفيـا ي وال يـزال  ق ـا تفاهـا س اسـر        
وُين مؤسألة ملحة جداي وال دكن  ق ا الؤسالم واألمن املؤستدامني إال من  الل اال ـراط    

الحلـد   حفار جد   يحلـغ ذروتـ    تفاهـا تـارةر ه مـا بـني املكفنـا  وا ماعـا  املت فعـة           
 و  روح ُتجؤسِّد املؤساواة والعدالة والتؤسامن والتعاوني  

وإين أحــا الزعمــاب الؤس اســ ني العــراق ني علــو م اقشــة ويــ اغة جــدول  مــين هنــاار    - 73
إلجراب العمل ا  االنتماب ة املقحلة وتفه  ولفح بشأن اإلُـار القـانفين االنتمـايبي وهـذا أمـر      

ؤســتقلة لالنتمابــا  بالفقــا الكــا  لإلعــدا  لالنتمابــا    لــرور  لتزويــد املطفلــ ة العل ــا امل 
ــراق ني ســ تق دون          ــا ة الع ــأن الق ــا، ب ــو اقت  ــري وإين عل ورســم مؤســار والــن للشــعف العراق
بااللتزاما  الفُ  ة والدول ة  وذلك  ديدا بشأن إجراب انتمابا  ذا  ميـداق ة واؤسـد إرا ة   

ملـرأة ومتث لـها   احل ـاة الؤس اسـ ةي وتقـف      الشعف  والتق د  حـا ئ الشـمفل وتعزيـز مشـاركة ا    
 األمم املتحدة علو أهحة االستعدا  لتقدا املؤساعدة التق  ة ذا  اليلةي  
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وم  التؤسل م بـأن الـ ام االنتماب ـة واألُـر القانفن ـة تتقلـف استعرالـا  وريـا شـامال           - 74
ــا را       ــإين أحــا علــو عــدم اســتمدام هــذال املح ــااا املؤســتجدة  ه ــا  لكــر تعكــس احلق لتحق 

مكاســف قيــ ة األجــل دكــن أن واعــل ال اــام الؤس اســر غــ  مؤســتقر أو أن هتمــش األحــزاب 
ــر         ــا  الشــعف العراق ــد رغح ــة  ُتجؤّس ــر أن ُتجــرى م اقشــا  كاه  الؤس اســ ة اليــت ةي وي حت
احلق ق ة  لتحديد ما إذا كانا مثة حاجـة حق ق ـة إع تتـ   اإلُـار القـانفين االنتمـايب احلـايل         

 لذ  ي حتر أن تتمذال تلك التت  ا   إن وجد ي  والشكل ا
وال يزال الفل  العام حلالة حقفط اإلنؤسان   العراط مـث ا للقلـاي ويتنـرر املـدن فن      - 75

يفم ــا مــن الــزنا، املؤســلن واإلرهــاب وغ قــا مــن أعمــال الع ــفي وال تــزال أرقــام اإليــابا   
 ال أ ال است كر هذال احلالة غـ  املقحفلـة   مرتطعة وال يزال املدن فن يتحملفن وُأة الع في وإين

وإراقة الدماب املؤستمرة   العراطي وأكرر  عفيت إع ه   األُـراف لحـذل كـل جهـد للحطـاظ      
 علو ح اة املدن ني وأحا العراق ني علو إثحا  قفهتم من  الل الفحدةي  

ــ  بؤســاار احلقــ     - 76 ــو التمت ــدمر للع ــف عل ــأث  امل ــا إ اب الت فط  وال ســ ما ويؤســاورين القل
حقفط ال ؤساب واألُطال واألشماث ذو  اإلعاقة وأهرا  األقل ا  العرق ـة والقفااـف الدي  ـةي    
واألُـر التشــريع ة الــا تــ ل علــو محايــة حقـفط هــذال الطئــا  النــع طة غــ  مفجــف ة أو غــ    
 كاه ــةي وإين أشــعر بقلــا بــالغ إ اب ســالمة أولئــك الــذين ال يزالــفن حمتجــزين   قحنــة ت اــ م  
الدولة اإلسالم ة  وال س ما  الف ال ؤساب واألُطال ال زيديني  وأ عف ه ـ  ا هـا  املشـاركة    
  ا هف  الرام ـة إع مكاهحـة ت اـ م الدولـة اإلسـالم ة إع جعـل اإلهـرا  اآلمـن ع ـهم هـدها           
را ؤســ ا مــن أهــداف العمل ــا  العؤســكريةي كمــا أحــا الؤســلقا  العراق ــة املع  ــة واجملتمعــا    

ة املنــ طة علــو تــفه  الــدعم الكــا  إع أولئــك ال ؤســاب واألُطــال  جــر  اإلهــرا  ع ــهم    احملل ــ
 لتمك  هم من العف ة إع احل اة   كرامة وإعا ة إ ماجهم الكامل   جمتمعاهتم احملل ةي

وأكرر أن ا راام الا يرتكحها ت ا م الدولة اإلسالم ة   العراط   ـا   ذلـك احلملـة     - 77
مــن الع ــف ا  ؤســر وا  ؤســاين  قــد تشــكل جــراام حــرب وجــراام لــد اإلنؤســان ة     امل هج ــة

إبــا ة هاع ــةي وأ عــف إع تقــدا مــن يثحــا تــفرُهم   تلــك ا ــراام إع العدالــة وأ عــف     بــل
احلكفمـة واجملتمـ  الــدويل إع مفايـلة  عـم ال ــاجني وت ط ـذ  ل ـا  للمؤســابلة علـو اليــع دين        

ا أن تنمن مؤسابلة من يرتكحفن جراام  ول ـة   سـ اط الـزنا،    الدويل والفُين يكفن من شأهن
املؤســلن   العــراطي كمــا أحــا احلكفمــة علــو ت ط ــذ س اســا  ترمــر إع مكاهحــة التقــرف     
امليــحفب بــالع ف   انــف بــرامج متمييــة م اســحة لكــر تؤســاعد  علــو وجــ  االيــفث    

اإلسـالم ة  ل ـا دكـن      الف الشحاب الذين تشربفا نزعة التقرف مـن جانـف ت اـ م الدولـة    
إعا ة إ ماجهم   أسرهم وجمتمعاهتم احملل ةي ومن األق ة  كان مفايـلة مكاهحـة أيديفلفج ـة    
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الت ا م حي بعـد أن ُتحـّرر كـل األرالـر العراق ـةي و  األجـل القيـ   مـن النـرور  عـدم           
ك األ لـة  تلـ ل لتعّر  أ  أ لة للنرر أو التدم ي وجيف اختاذ  قـفا  لنـمان التفث ـا الشـام    

وم اولتها علو اف يح ن حي دكن اسـتمدامها   أ  إجـرابا  قنـاا ة مقحلـةي وس فايـل      
  ثلر االاث ت ؤس  ه   املؤساعدا  الدول ة الال مة مذا ا هدي

وأرحـف بـالتفق   مـل را علـو الح ـان املشـترب بـني األمـم املتحـدة واحلكفمـة العراق ـة             - 7٨
  ؤسر املتيل بالزناعا  والتيد  ل ي ويشكل ذلك  قفة هامـة اـف   الرامر إع م   الع ف ا

املعا ة الشاملة مذا ال ف، مـن الع ـف  وال سـ ما الـذ  يرتكحـ  ت اـ م الدولـة اإلسـالم ة لـد          
ــرارهم مــن       ــاة ال تفيــف للمــدن ني ويتؤســحف   ه ــا   ح ــا يتؤســحف   معان ُفااــف األقل 

 قــة عمــل وتعــ ني ك ــان حمــد  لرســم ُريــا   يــارهمي وأ عــف احلكفمــة إع اإلســرا، بفلــ  
املنر قدما من أجـل ت ط ـذ الح ـان املشـتربي كمـا أ عـف احلكفمـة واجملتمـ  الـدويل إع معا ـة           
احلاجة امللحة إع االدما  و عم سحل كؤسف الع ش لل اج ا  واألُطـال الـذين يفلـدون مـن     

 تربياحلمل ال اتج عن االغتياب  علو ال حف املقلفب   الح ان املش
وجيف أن ُيكطل احترام حقر حرية التعح  وحريـة التجمـ   اللـذين يشـكالن الرك ـزة       - 79

األساس ة للدولة الددقراُ ة  كجزب ال يتجـزأ مـن تقـفر الحلـد الـددقراُر وعمل ـة اإليـالحي        
وإنــين أحــا العــراط علــو ال اــر   ســن تشــريعا  قفيــة  مــر هــذال احلقــفط   امتثــال تــام     

لدول ة وعلو ول  س اسا  لنـمان تـدريف مـفظطر إنطـاذ القـانفن تـدريحا م اسـحا        اللتزامات  ا
 للتعامل م  التجمعا  الؤسلم ة العامة ولتثق ف ا مهفر بشأن حقفقهم ومؤسلول اهتمي  

وال تزال التقارير املتفاترة عن استمدام عفامـل ك م اا ـة كأسـلحة مـن جانـف ت اـ م        - ٨0
كــح ي وإين أ يــن هــذال األعمــال الــا ظحارهــا القــانفن    الدولــة اإلســالم ة تشــكل ميــدر قلــا 

 الدويل وأحا علو تقدا من تتحني مشاركت  ه ها إع العدالةي  
وأحــا حكــفما العــراط وترك ــا علــو التعج ــل بحــذل جهف قــا الث اا ــة للتفيــل إع   - ٨1
مقحـــفل للقـــرهني بشـــأن وجـــف  القـــفا  الترك ـــة   مشـــال العـــراط  علـــو اـــف يكطـــل   حـــل
ــراماال ــة        حت ــد ل   الشــلون الدا ل  ــدم الت ــة وع ــا ئ الؤســ ا ة والؤســالمة اإلقل م  ــل ملح الكام

للعراط  وينمن أن ُت طنـذ ه ـ  األنشـقة الـا واـر    العـراط بالت ؤسـ ا مـ  حكفمـة العـراط           
 ومفاهقتها التامةي

 تكتؤسـر  وه اب حاجة إع إيالب مزيد من الترك ز والتمفيل لطاادة األنشقة املدن ة الا - ٨2
ُابعا بالغ األق ة لتأمني املكاسف الا  ققها احلملة العؤسكرية لّد ت اـ م الدولـة اإلسـالم ةي    
وُيؤسطر تقّدم احلملة عن احت اجا  إنؤسان ة إلاه ةي وأحـا ا هـا  املااـة علـو تقـدا متفيـل       

ملؤسـاعدة   هفر  إع ال ـداب العاجـل للمفيـل حـي يتؤسـّ و الق ـام باألعمـال التحنـ ية الال مـة         
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مل فن شمل ُيرّجن هرارهم من املدي ةي ويلزم أينـا تـفه  متفيـل إلـا  كـح  ملرهـا التمفيـل        
التاب  لربنامج األمـم املتحـدة اإليـاار لتحق ـا االسـتقرار الطـفر  ولـداارة اإلجـرابا  املتعلقـة          

  املدي ـةي  باأللتام لالستجابة الحت اجا   ق ا االستقرار وختط ف هتديـد أ قـار املتطجـرا     
وهــذال مــد ال  ح فيــة لترســ   مكاســف احلملــة العؤســكرية وتعزيــز أســا  الؤســالم واألمــن   

 العراطي  
وأرحف با هف  الرام ـة إع  ق ـا االسـتقرار   امل ـاُا احملـررة حـديثا وأشـد  علـو          - ٨3

ن وُـفعر  أق ة لمان أن تتفاهر الاروف امللات ة لعف ة األسر املشر ة إع  يارها علو اف  مـ 
ويتؤســم بالكرامــةي وإين أقــر بــا هف  الكــح ة املقلفبــة   املفيــل ولــدى اجملتمعــا  احملل ــة      
حماهاــا  األنحــار و يــاع ون  ــفى ويــالح الــدين مــن أجــل إعــا ة ب ــاب املحــاين واملراهــا العامــة  

علـو  واالاية واستئ اف االدما  العامة وواديد االقتيا ا  احملل ةي وأحـا الـدول األعنـاب    
 املؤساقة   مرها التمفيل التاب  للربنامج اإلياار من أجل  ق ا االستقرار الطفر ي

وأرحــف بــإ را  األهــفار ا  فب ــة   م ققــة مــا بــني ال ــهرين بــالعراط لــمن قاامــة      - ٨4
التراث العاملر مل را وأ عف العراط إع استمدام ذلك حلطـز املزيـد مـن ا هـف  للحطـاظ علـو       

  عر والثقا يالتراث القح
مــن ســكان  ــ م احلريــة إع أمــاكن   3 000وأالحــ  بارت ــاح إجنــا  نقــل أكثــر مــن   - ٨5

أ رى  ب اب علـو ُلـف حكفمـة العـراطي وإين أشـكر مؤستشـاريت االايـة  جـني هـفل لـف             
علو مؤساع ها احلم دة الا أهنـا إع ال جـاح   حـل هـذال املؤسـألة اإلنؤسـان ةي وأعـرب أينـا         

 ول األعناب وامل اما  الدول ة الا  عما تلك ا هف يعن امت اين للد
وأ  ا  أعرب عن تقدير  ملمثلر االاث  يان كفب تش  وملـفظطر األمـم املتحـدة       - ٨6

ــأن الشــركاب          ــة ب ــو ثق ــة والشــعفي وإين عل ــف هم املتفايــلة   مؤســاعدة احلكفم ــراط  ه الع
يلفن تقدا الدعم ملمثلـر االـاث   ت ط ـذ    الدول ني للحلد   ا   ذلك الدول اجملاورة ل   س فا
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