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 مقدمة - أوال 
(، أن أوافيه كل ثالثـة  2014) 2169من قراره  6طلب إيّل جملس األمن، يف الفقرة  - 1

أشــ ر بتقريــر عــن التقــدم اتــرذ وــة  عثفيــم واليــة بعثــة األمــم املتحــدة لتقــد  امل ــاعدة إ    
البعثة(. ويغطي هما التقرير أهم التطةرات املتعلقة بالعراق، ويعرض آخر امل ـتددات  العراق )

شــبافربفياير  2بشــ ن األطشــطة الــع اهبــطلعع ةــا البعثــة مثــم وــدور عقريــر  الثــا  املــ ر    
2015 (S/2015/82.) 

  
  ياسية املتعلقة بالعراقمةجز ألهم التطةرات ال - ثاطيا 

 
 التطةرات الداخلية - ألف 

خـال  الفتــرة املشــمةلة بــالتقرير، واوــلع راةمــة العــراق إ  ــار التزام ــا بالتشــدي    - 2
على حتقيق املصاحلة الةطثية، بةسائل مث ا ععزيز الدعم الةطين املقدم إ  قـةات األمـن العراقيـة    

قـاعلة العشـائر واملقـاعلةن املتطةعـةن املتحـالفةن      )قةات البشمركة، وقةات احلشد الشـع،، وم 
ــا  الزعمــا         ــراق والشــام(. كــمل  ق ــة الســالمية يف الع مع ــا، يف كفار ــا هبــد عثدــيم الدول
ال ياسيةن والديثيةن اجل ة  الرامية إ  طزع الشـرعية عـن اليديةلةجيـة املتطرفـة الـع يعتثق ـا       

يين والالعثـف. وواوـلع راةمـة العــراق    التثدـيم وللـ  مـن خـال  الـدعةة إ  الت ــام  الـد      
عثفيم املبا ئ الرئي ـية ليطاجم ـا الـةذار  واالعفـاق ال ياسـي الـةطين، لـا يف للـ  عـن طريـق           
مةافقة جملس الةذرا  على الوالرات التشريعية وإوـالرات القطـاع العـام املثصـةي علي ـا      

 يف الدستةر.
د  الدعم حلاةمة العراق يف ررةا علـى  واستمر الشركا  القليميةن والدوليةن يف عق - ٣

التثديم الم  ارـتف  واجلماعـات امل ـلحة املرعبطـة بـه ب ـيطر م علـى م ـارات واسـعة مـن           

http://undocs.org/ar/S/2015/82


 S/2015/305 

 

2/24 15-06518 

 

األراهبي يف غر  البلد ومشاله، ريث واولةا إحلاق اخل ائر باملدطيني وإجبارهم علـى الـحو    
 ج ــامت ا عــن جــرائم اجلمــاعي وارعاــا  اطتــ اكات مث ديــة حلقــةق الط ــان قــد ال عقــل يف

 احلر  وربأو اجلرائم هبد الط اطية.
 

 احلالة ال ياسية - با  
خال  الفترة املشـمةلة بـالتقرير، بـملع القيـا ة ال ياسـية يف العـراق ج ـة ا عرمـي إ           - 4

التةاوــل مــ  العــراقيني مــن أجــل عةطيــد الــدعم الــةطين املقــدم للحملــة الع ــارية هبــد عثدــيم  
آلارربمـار،، أعلـن رئـيس الـةذار ، القائـد األعلـى        2العراق والشـام. ويف   الدولة السالمية يف

للقــةات امل ــلحة العراقيــة، ريــدر العبــا  ،  لــس الثــةا  إطــالق عمليــات ع ــارية واســعة   
الثطاق يف حمافدع األطبـار ووـال  الـدين. كـمل  قـام رئـيس الـةذرا ، الـم  اسـتمر يف طشـر           

اعــات حلشــد  عــم العشــائر ال ــثية يف اتافدــات الــع قــةات احلشــد الشــع،، بعقــد عــدة اجتم
ي يطر علي ا التثديم، مشلع إجرا  ذيارات لزعما  عشائر سثية من عشرييت الـدليم واجلغايفـة.   

ــا   يف   ــة إ  الرم ــارة الفت ــي واملتطــةعني     8ويف ذي طي ــانربأبريل، ذار ورــدات اجلــيا العراق
لعراقية. ويف حماولـة للتث ـيق بـني  يـ  القـةات      المين حياربةن التثديم إ  جاطب قةات األمن ا

طي ـانربأبريل يلـزم  يـ      7الع مت رشدها هبد التثديم وملراقبت ا، اختم جملس الةذرا  قـرارا يف  
الــةذارات وم س ــات الدولــة بــ ن عتعامــل مــ  جلثــة احلشــد الشــع، باعتبارهــا م س ــة ر يــة  

 ــلحة. ومــث  القــرار  جلثــةل احلشــد الشــع، مرعبطــة بــرئيس الــةذرا  والقائــد األعلــى للقــةات امل
 سلطة قيا ة قةات احلشد الشع، ومراقبت ا وممارسة ال لطة التثديمية علي ا.

كمل  كثف القا ة ال ياسـيةن اجل ـة  الراميـة إ  ماافحـة اليـديةلةجيات املتطرفـة        - 5
اير، استضـا  رئـيس   شـبافربفي  1الع يعتثق ا عثديم الدولة السالمية يف العـراق والشـام. ويف   

ا لس السالمي األعلى يف العراق، عمار احلايم، م مترا ي د  إ  ععزيز احلةار بـني األ يـان   
والطةائــف، رضــره الــرئيس فــ ا  معصــةم، ورئــيس الــةذرا  العبــا  ، ورئــيس جملــس الثــةا   
ة، سليم اجلبةر ، وطائب رئيس الـةذرا  وـاا املطلـق، مـن بـني آخـرين. وأعـر   يـ  القـا          

ــديةلةجيات      ــ  الي  ون اســتثثا ، عــن احلاجــة إ  جممةعــة إوــالرات عشــريعية  ــد  إ  مث
املتطرفة من اختراق الث يج االجتمـاعي للعـراق، وطةهـةا إ  الـدور احلاسـم لل ـلطات الديثيـة        

 يف ماافحة اليديةلةجيات املتطرفة الع يروج هلا التثديم.
ــالتقرير،     - 6 ــمةلة بـ ــرة املشـ ــال  الفتـ ــة     وخـ ــز جممةعـ ــةات لتعزيـ ــة خطـ ــمت احلاةمـ اختـ

شـبافربفياير، وافـق جملـس     ٣الوالرات التشريعية اتد ة يف االعفاق ال ياسي الـةطين. ويف  
الــةذرا  علــى الطــار التشــريعي لطشــا  رــر، وطــين، األمــر الــم  مــن شــ طه إهبــفا  الطــاب      

قــةات األمــن العراقيــة،  امل س ــي علــى وهبــ  املقــاعلني املتطــةعني وععزيــز التــةاذن الطــائفي يف 
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آلارربمــار،. ووافـق جملــس الــةذرا    2وأجـر  جملــس الثـةا  قــرا ة أو  ملشــروع القـاطةن يف    
أيضا على مشروع القاطةن املثق  للعدالة وامل ا لة وردـر رـز  البعـث الـم  ال يـزا  يـتعني       

ثـةا  أن  آلارربمار،، أعلن رئيس الةذرا  العبـا    لـس ال   2عرهبه على جملس الثةا . ويف 
 جملس القضا  األعلى يثدر يف مشروع قاطةن للعفة العام.

واستمرت راةمة العراق يف اختال عدابري للتعديل بالجرا ات القاطةطية وععزيز سـيا ة   - 7
كـاطةن   1القاطةن. واختمت ال لطة القضائية العراقية خطةات لتطبيـق األمـر التثفيـم  املـ ر      

ــمي  ــدره   2014األو رب ي ـ ــم  أوـ ــرا     الـ ــ طالق سـ ــل بـ ــا   للتعديـ ــةذرا  العبـ ــيس الـ رئـ
اتتدــزين. وأعلثــع ال ــلطة القضــائية االحتا يــة أن إجــرا ات جديــدة قــد اعبعــع للتعديــل         
بالتحقيق م  اتتدزين املتـ مني بارعاـا  جـرائم إرهابيـة. وبثـا  علـى للـ ، أعلثـع ال ـلطة          

ــراج عــن    ــة الف ــمين    ٣ 902القضــائية االحتا ي ــن اتتدــزين ال ــ م عتصــل   م ــ مني بت كــاطةا مت
ــا . ويف  ــدعي العــام        25بالره ــة  إ  امل ــدرع اتم ــيس القضــاة م ــز رئ شــبافربفياير، أوع

من الث ا  اتتدزات يف  ي  أحنا  العـراق، لـا يف    140واتاكم بالتعديل ب جرا ات راالت 
االحتا يـة  يةاج ن  ما عتصل بالرها . ويف آلارربمار،، عممع ال ـلطة القضـائية    4٣لل  

أيضا عدة عةجي ات وععليمـات عةوـي اتـاكم االبتدائيـة يف  يـ  أحنـا  البلـد بـ طالق سـرا           
 املت مني بافالة، وال سيما الث ا  اتتدزات.

ويف الةقع طف ه، اختمت اهليئة التشريعية خطةات عرمي إ  ععزيز الشـفافية وامل ـا لة    - 8
جــرا  حتقيقــات فةريــة يف اطتــ اكات رقــةق  يف احلاــم عــن طريــق ســن عشــريعات رئي ــية وإ  

طي انربأبريل، شرع جملس الثةا  يف قـرا ة ثاطيـة ملشـروع قـاطةن      16الط ان املبلغ عث ا. ويف 
اتامة العليا االحتا ية املثصةي عليه يف الدسـتةر ةـد  ععزيـز اسـتقال  اهليئـة ال اريـة العليـا        

أجـرت اهليئـة التشـريعية أيضـا القـرا ة الثاطيـة       آلارربمـار،،   10لل لطة القضـائية العراقيـة. ويف   
ملشروع القاطةن املعد   لس اخلدمة املدطية االحتا ية الم  يـثدم عملـيع التعـيني واالختيـار يف     
ــام وماافحــة الف ــا           ــة حنــة إوــال  القطــاع الع ــ  خطــةة هام ــة. ويشــال لل ــة العام اخلدم

طي ـانربأبريل، أرجـ     14الـةطين. ويف   ال ار ، ومها  عامتان رئي ـيتان يف االعفـاق ال ياسـي   
جملس الثةا  للمـرة الثاطيـة القـرا ة األو  لقـاطةن األرـزا  ال ياسـية لعارـة الفروـة لجـرا           
املشاورات على م تة  اتافدات. وسيتي  الطار القاطة  لقاطةن األرـزا  ال ياسـية املزيـد    

ثــة اليملاطيــة لشــ ون الــدفاع مــن الشــفافية يف عمــل األرــزا  ال ياســية. كــمل  عرهبــع اللد
ــزعم أمــا وقعــع يف  ــيم ســبايار يف       ــع ي  ــه  12واألمــن عقريرهــا عــن املم ــة ال رزيرانربيةطي

، والم  عضمن طتائج وعةويات تاكمة الضباف الع اريني الـمين فـروا مـن مـةاقع م     2014
 خال  ا اذر.
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ــا ل       - 9 ــى التشــريعات املثصــةي علي  ــةذرا  عل ــس ال ــق جمل ــتةر  كــمل  واف ةجــب الدس
آلارربمـار،، وافـق جملـس الـةذرا       10واملتعلقة بتعزيز الالمركزية وإوال  القطاع العام. ويف 

علــى مشــروع قــاطةن اهليئــة العامــة للمثــاطق مــن أجــل إطشــا  جلثــة م ــتقلة وــا ر ةــا عاليــف  
ــاطق واتافدــات غــري    105لةجــب الدســتةر )املــا ة   ( عةكــل إلي ــا م ــام هبــمان رقــةق املث

دمة يف مثطقة ما يف عملية وـث  القـرارات علـى امل ـتة  االحتـا   ومشـاركت ا العا لـة يف        املث
همه العملية. ويشال سن هما القاطةن التزاما آخر مثصةوا عليه يف االعفاق ال ياسـي الـةطين   
مـــن أجـــل ععزيـــز الالمركزيـــة وكفالـــة التمثيـــل املتـــةاذن جلميـــ  عثاوـــر ا تمـــ  العراقـــي يف   

 .العامة اخلدمة
وال عـزا  األطبـا  الـةار ة عـن االعتــدا ات الطائفيـة الـع عرعابـ ا  اعـات امليليشــيات          - 10

خــارج ســيطرة الدولــة عشــال حتــديا أمــام اجل ــة  الــع عبــمهلا احلاةمــة ةــد  إخضــاع  يــ   
التشايالت امل لحة ل يطر ا الفعلية بغية ععزيز املصاحلة الةطثية و عم سـيا ة القـاطةن. وأ     

  الشــيق قاســم ســةيدان اجلثــاحم وابثــه حممــد اجلثــاحم وعــد  مــن احلــرا، الش صــيني يف   اغتيــا
ــةا  يف      1٣ ــس الثـــ ــة جملـــ ــا  جل ـــ ــا  اطعقـــ ــبرية. وأثثـــ ــطرابات كـــ ــبافربفياير إ  اهبـــ شـــ
شبافربفياير، أ ان رئيس ا لس اجلبةر  اجلـرائم، وكـمل  فعـل رئـيس الـةذرا  العبـا          14

  فرقــا بــني اجلــرائم الــع يرعابــ ا الرهــابيةن وعلــ  الــع    الــم  أشــار يف بياطــه إ  أطــه ال يــر 
 عرعاب ا امليليشيات.

ــثية والتحــالف        14ويف  - 11 ــا ة ال  ــة لو القي ــةات العراقي ــالف الق ــق حت ــبافربفياير، عّل ش
الةطين العلما  مشاركت ما يف اجلل ات التشريعية ارتداجـا، وطالبـا بـ جرا  حتقيـق وم ـا لة      

ــدابري ل   ــرض ع ــاة وف ــة. ويف     اجلث ــن ألــل األســلحة يف م س ــات الدول ــار،،  2لحــد م آلارربم
است طفع الاتلتان ال ياسيتان مشاركت ما بعد علقي مـا ع كيـدات مـن رئـيس الـةذرا  العبـا         
ب ن احلاةمة العراقية ال عزا  ملتزمة  ماية العراقيني مـن العثـف الطـائفي وعفايـ  اجلماعـات      

 الدولة. امل لحة ومث  ألل ال ال  خارج سيطرة
شــبافربفياير، أوــدر آيــة ام العدمــى علــي ال ي ــتا  فتــاو  عــدعة    20و  1٣ويف  - 12

أفرا  قةات األمن، لا يف لل  قةات احلشد الشع،، إ  االمتثاع عن أعما  العثـف االطتقاميـة   
 هبد املدطيني.

أوـدر  ويف ج ة  أخر  بملع لاي ي تعيد ساان العاومة مدـاهر احليـاة الطبيعيـة،     - 1٣
ــة          ــا  الاا مي ــد احلركــة يف أري ــم  يقي ــ  ردــر التدــة  ال ــرا برف ــا   أم ــةذرا  العب ــيس ال رئ
ــة األمــن مــن اجلــيا      واأل مهيــة ومثصــةر وكــرا ة وال ــيدية يف بغــدا ، لتثتقــل م ــ ولية كفال

 شبافربفياير. 7العراقي إ  الشرطة االحتا ية. وأوب  األمر ساريا يف 
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ري لت يئــة الدــرو  الافيلــة بتحقيــق االســتقرار وإعــا ة  واختــمت راةمــة العــراق عــداب - 14
شـبافربفياير،   17إعمار املثـاطق اتـررة مـن عثدـيم الدولـة السـالمية يف العـراق والشـام. ويف         

وافــق جملــس الــةذرا  علــى وــر  أمــةا  ألوــحا  املمتلاــات الــع عضــررت مــن العمليــات   
ار بـ ن يشـر  علـى عثفيـم عمليـات      الرهابية والع ارية، وألن لرئيس وـثدوق إعـا ة العمـ   

ــار. ويف   ــا ة العمـ ــا ة     11إعـ ــات للقيـ ــا   ععليمـ ــةذرا  العبـ ــيس الـ ــدر رئـ ــار،، أوـ آلارربمـ
الع ارية لصال  الدين ببم   يـ  اجل ـة  لضـمان عـة ة مدـاهر احليـاة الطبيعيـة إ  املثـاطق         

رئــيس الــةذرا  اتــررة الةاقعــة هبــمن واليتــ ا، بالتث ــيق مــ  الــةذارات املعثيــة. كــمل  أوــدر 
العبـــــا   ععليمـــــات إ  وذارة البيئـــــة مـــــن أجـــــل عط ـــــري املثـــــاطق اتـــــررة مـــــن األلغـــــام 

 األخر . واملتفدرات
وش دت الفترة املشمةلة بالتقرير املزيـد مـن التح ـن يف العالقـات الثثائيـة بـني بغـدا          - 15

ريفان بـارذا   شبافربفياير، التقى رئـيس وذرا  راةمـة إقلـيم كر سـتان طشـ      15وإربيل. ويف 
 كـاطةن األو رب  2م  رئيس الةذرا  العبا   يف بغدا  ملثاقشة العقبات الع ععترض عثفيم اعفاق 

 ي مي املتعلق بصا رات الطاقـة وعقاسـم اليـرا ات، لـا يف للـ  امل ـائل التقثيـة لات الصـلة         
ويف بصـــا رات الـــثفل، وكـــمل  اعتمـــا ات امليزاطيـــة امل صصـــة حلاةمـــة إقلـــيم كر ســـتان. 

طي انربأبريل، التقى رئيس الةذرا  العبا   برئيس إقليم كر ستان م عة  بـارذا  يف إربيـل    6
وطاقشا العالقات بني بغدا  وأربيـل وامل ـائل الط ـاطية واحلملـة الع ـارية هبـد عثدـيم الدولـة         
ــة         ــا   أن عالق ــةذرا  العب ــيس ال ــن رئ ــاع، أعل ــراق والشــام. وعقــب االجتم الســالمية يف الع

 ةمة االحتا ية م  راةمة إقليم كر ستان قد بلغع مررلة هامة.احلا
ماليـــني  والر مـــن  208شـــبافربفياير، ســـد ت احلاةمـــة االحتا يـــة مبلـــغ  26ويف  - 16

 والرات الةاليــات املتحــدة إ  راةمــة إقلــيم كر ســتان لــدف  املرعبــات احلاةميــة عــن شــ ر  
 والر مــن  والرات  يــنيمال 408غ كــاطةن الثا ربيثــاير، وأعقــب للــ  حتةيــل مبلــغ آخــر بلــ  

آلارربمــار، لــدف  املرعبــات احلاةميــة عــن شــ ر شــبافربفياير. ويف    20الةاليــات املتحــدة يف 
مليةن  والر مـن  والرات   450طي انربأبريل، أعلثع وذارة املالية أن مثة  فعة ثالثة قدرها  2

 الةاليات املتحدة ست د  إ  راةمة إقليم كر ستان.
آلارربمار،، عقـد   8ولع بغدا  وإربيل ععزيز التعاون األمين املشترك. ويف كمل  وا - 17

اجتماع ثالثي يف بغدا  بني م  ولني ع ـاريني مـن راةمـة إقلـيم كر سـتان وقـةات األمـن        
العراقية، إهبافة إ  ممثلني عن الةاليات املتحدة األمرياية. وطاقشةا بشال خاي التث ـيق بـني   

عثدــيم الدولــة الســالمية يف العــراق والشــام وعقــد  الــدعم مــن  إربيــل وبغــدا  يف احلــر  هبــد
قـةات البشـمركة يف العمليـات املقبلـة لتحريـر املةوـل واحلةالـة. وخـال  الزيـارة الـع قـام ةـا             
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طي انربأبريل، مت التةول إ  اعفاق م  الـرئيس بـارذا  لتشـايل     6رئيس الةذرا  إ  إربيل يف 
 ل حترير املةول.مركز للعمليات املشتركة من أج

  
 األمن -جيم  

 لع احلالة األمثية يف العـراق غـري م ـتقرة خـال  الفتـرة املشـمةلة بـالتقرير. وكاطـع          - 18
الحاعات وأعما  العثف امل ل  مرّكـزة إ  رـد كـبري يف املثـاطق الةاقعـة حتـع سـيطرة عثدـيم         

ــدين. وأرــر    ــار وطيثــة  ووــال  ال ــة الســالمية يف حمافدــات األطب ذت القــةات امل ــلحة الدول
العراقيـة عقـدما هبـد التثدـيم يف وـال  الـدين وجثـة  كركـةك، ل ـاعدة مـن قـةات احلشــد            
الشــع، ومقــاعلي العشــائر واملقــاعلني املتطــةعني املتحــالفني مع ــا، ولاــن مــ  وقــةع كــثري مــن   

 ةمة.الضحايا. ويف الةقع طف ه، ال عزا  املثاطق امل تعا ة يف حمافدة  يا  حتع سيطرة احلا
وخال  الفترة املشـمةلة بـالتقرير، واوـل التحـالف الـدويل عقـد  الـدعم للحاةمـة يف          - 19

ــمها          ــع طف ــة ال ــارات اجلةي ــة الســالمية. واســت دفع الغ ــيم الدول ــ ا الع ــارية هبــد عثد أللت
التحالف عد ا من مةاق  التثدـيم، لـا في ـا مةاقـ  يف حمـيل مديثـة املةوـل ويف املثـاطق اتيطـة          

يف جبل سثدار، وجثة  مديثة كركـةك، ويف حمـيل مصـفاة بيدـي لتاريـر الـثفل، ويف       ةا، و
آلارربمــار،، ومــن مةقــ  علــى اخلطــةف األماميــة يف    1أحنــا   تلفــة مــن حمافدــة األطبــار. ويف  

سامرا ، أمر رئيس الةذرا  العبا   قةات األمن العراقية، الـع ع ـاعدها قـةات احلشـد الشـع،      
ئر اتلية، باسـتعا ة مديثـة عاريـع وحتريـر حمافدـة وـال  الـدين بالاامـل         واملقاعلةن من العشا

آلارربمار،، واستدابة لطلب م اعدة مباشر مـن رئـيس    25من عثديم الدولة السالمية. ويف 
الةذرا  العبا  ، شارك التحالف الدويل يف همه اجل ـة  بشـروعه يف شـن غـارات جةيـة علـى       

 مةاق  التثديم يف عاريع.
آلارربمار،، رررت القـةات املةاليـة للحاةمـة اجلـز  الشـرقي مـن عاريـع،         ٣0 ويف - 20

طي ــانربأبريل.  9وأعبعــع للــ  بتحريــر بقيــة املديثــة مــن ســيطرة عثدــيم الدولــة الســالمية يف   
يــزا  التثدــيم م ــيطرا علــى طــرق المــدا  مــن بعــن مثــاطق وــال  الــدين إ  املةوــل      وال

طرعه يف مشــا  العــراق. ويف أوائــل شــبافربفياير، بــدأت  وغريهــا مــن املثــاطق الةاقعــة حتــع ســي 
قةات األمن العراقية عمليات برية يف بيدي لطر  عثاور التثديم من املثطقـة. ورغـم أن قـةات    
األمن العراقية ع يطر على املداخل امل  ية إ  مديثة بيدي وإ  املصـفاة، فـ ن التثدـيم ال يـزا      

املثطقــتني مباشــرة. ويف أوائــل شــبافربفياير، وقعــع  حيــتف  رــي اليــةم بةجــة  خــارج هــاعني  
اشتباكات م لحة بني القةات املةالية للحاةمة والتثدـيم بـالقر  مـن سـامرا ، ممـا أسـفر عـن        

 وقةع خ ائر فا رة يف األروا  لد  اجلاطبني.
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ويف طيثة ، استمرت قةات البشمركة، عدعم ا قةات احلشد الشـع، واألوـة  اجلةيـة     - 21
للتحــالف الــدويل، يف الضــغل علــى مةاقــ  التثدــيم يف ســثدار ويف أحنــا  اجلــز  الشــمايل   التابعــة 

الغرحم من اتافدة. وطفم التثديم من جاطبه هدمات مباشرة على مةاقـ  وطقـاف التفتـيا التابعـة     
ــة متثاذعــا علي ــا، و ــر  االشــتباكات       ــزا  ســثدار رــي اتن مثطق لقــةات البشــمركة. وال ع

ــة ــة الســالمية    11في ــا بصــةرة مثتدمــة. ويف   والغــارات اجلةي شــبافربفياير، طفــم عثدــيم الدول
عفدريا اطتحاريا ب يارة مف  ة است د  قةات أمن البشمركة يف سـثدار. وطفـم التثدـيم أيضـا     
عدة هدمات على طة  خل الدفاع الار   بني سـثدار و مـةر، ومتاثـع قـةات البشـمركة      

 املزيد من األراهبي يف همه املثاطق. من ود اهلدمات ومث  التثديم من ك ب
ورققـع قـةات البشـمركة مااسـب رربيـة مطـر ة هبـد عثدـيم الدولـة الســالمية يف           - 22

آلارربمــار،، بــدأت  8حمافدــة كركــةك، وال ســيما يف غــر  مديثــة كركــةك وجثةةــا. ويف   
ــة ع ــارية كــبرية الســتعا ة املثــاطق اخلاهبــعة ل ــيطرة عثدــيم الدولــ     ة قــةات البشــمركة عملي

آلارربمـار،، كاطـع    10السالمية، لا يف للـ  قضـا  احلةالـة يف جثـة  كركـةك. و لـة        
كــاطةن  ٣0قــةات البشــمركة قــد رــررت مثــاطق شاســعة كــان التثدــيم قــد ســيطر علي ــا يف    

الثا ربيثاير. وعشمل همه املثاطق قر  عق  جثة  كركةك، ورقل خباذ الثفطـي، وعقاطعـات   
لطريـق بـني بغـدا  واملةوـل. وأجـيت قـةات البشـمركة أيضـا         طرق اسـتراعيدية لـا يف للـ  ا   

 املقاعلني على التراج  مل افات أبعد عن كركةك واحلقة  الثفطية ا اورة هلا.
وكاطع احلالة األمثية يف حمافدـة األطبـار متقلبـة للغايـة. ففـي أوائـل شـبافربفياير، طفـم          - 2٣

ا  اتافدـــة، يف الرمـــا  ، وهيـــع، عثدـــيم الدولـــة الســـالمية سل ـــلة مـــن اهلدمـــات يف أحنـــ 
والبغــدا  ، ورديثــة، يف رــني ور ت عقــارير أيضــا عــن وقــةع اشــتباكات عثيفــة يف راوة         

شــبافربفياير، اســتة  التثدــيم لفتــرة قصــرية علــى مديثــة البغــدا   والقــر    12والقــائم. ويف 
اجلةيـة، وهـي    اتيطة ةا، وكمل  على طريق استراعيدي يربل البغـدا   بقاعـدة عـني األسـد    

أكــي قةاعــد قــةات األمــن العراقيــة يف اتافدــة. ويف أوائــل آلارربمــار،، ول ــاعدة الضــربات    
اجلةية للتحالف الدويل، استعا ت قةات األمن العراقية ومقـاعلة العشـائر اتليـة ال ـيطرة علـى      

الدولـة  طي ـانربأبريل، شـن عثدـيم     14البغدا   والطريـق املـ    إ  قاعـدة عـني األسـد. ويف      
الســالمية هدمــات أخــر  يف مثطقــة الرمــا  ، ريــث طــةق مركــز املديثــة باالســتيال  علــى   
ــة الصــةفية. ويف        ــة خليفــة وكــمل  علــى جــز  مــن مثطق ــة ســة ة والب ــة غــاو والب ــاطق الب مث

طي ــانربأبريل ووــلع قــةة مــن ســرايا ال ــالم إ  قاعــدة احلباطيــة الع ــارية يف شــرق           15
األمــن العراقيــة. ورقــق التثدــيم عقــدما أكــي إ  وســل مديثــة   الرمــا  ، وللــ  لــدعم قــةات  

طي انربأبريل،  يث مل يبق حتع سيطرة الدولة إال مقـر اللـةا  الثـامن للدـيا      17الرما   يف 
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العراقي واملااعـب احلاةميـة. و لـع مديثـة رديثـة ومثـاطق مـن جثـة  مديثـة الارمـة حتـع            
اتافدة إما متثاذعـا علي ـا أو حماوـرة أو حتـع      سيطرة احلاةمة، يف رني ال عزا  أغلبية مثاطق

 سيطرة التثديم.
وخــال  الفتــرة املشــمةلة بــالتقرير،  لــع بغــدا  ععــا  مــن األعمــا  الرهابيــة، لــا يف  - 24

للــ  عمليــات القتــل واخلطــف الــع ع ــت د  أش اوــا معيعــثني، وأعمــا  العثــف الطــائفي،     
ســا ت يف بغــدا  رــةا و العثــةر علــى جثــث   واســت دام األســلحة الصــغرية هبــد املــدطيني. و 

شـبافربفياير يف   9أش اي جم ةيل اهلةية قتلةا بطلقات طارية. ووقـ  أشـد اهلدمـات فتاـا يف     
ش صـا   21الاا مية، عثـدما قـام أرـد االطتحـاريني ةدـةم علـى مطعـم ممـا أسـفر عـن مقتـل            

ــانربأبريل، اطفدــرت ســيارة مف  ــة يف قضــا  عي     17ش صــا. ويف  49وجــر   ثاــاوة طي 
ش صـا. وأعلـن عثدـيم الدولـة      14لحافدة أربيل، مما أسفر عن مقتل ثالثة أش اي وإوـابة  

 السالمية م  وليته عن هما اهلدةم.
  

 التطةرات القليمية والدولية - ا   
ــالتقرير، واوــلع راةمــة العــراق ععزيــز ععاومــا مــ  البلــدان      - 25 خــال  الفتــرة املشــمةلة ب

دويل األوســـ . وقامــــع وفــــة  عراقيـــة رفيعــــة امل ــــتة  بزيــــارات إ    ا ـــاورة وا تمــــ  الــــ 
العربية املتحدة و  ةرية إيران السالمية وقطر وعركيا يف إطـار اجل ـة  املبمولـة علـى      المارات

ططــاق أوســ  مــن أجــل ععزيــز الــروابل مــ  البلــدان ا ــاورة وعشــدي  التعــاون األمــين علــى            
 القليمي. الصعيد
فربفياير، عرأ، الرئيس ف ا  معصةم وفدا قام بزيـارة رفيعـة امل ـتة  إ     شبا 11ويف  - 26

الدورة، ريث التقى ب مري قطر، متيم بـن ألـد آ  ثـا ، ورئـيس الـةذرا ، الشـيق عبـد ام بـن         
طاور آ  ثا . وخال  الزيارة مت التةول إ  اعفاق لعا ة ع سـيس التمثيـل الدبلةماسـي لقطـر     

طي ـانربأبريل، قـام الــرئيس    21أمثيـة مشـتركة بـني العـراق وقطـر. ويف      يف بغـدا  وإطشـا  جلثـة    
معصــةم بزيــارة إ  أطقــرة يف إطــار ذيــارة ر يــة  ــد  إ  بثــا  العالقــات الثثائيــة بــني العــراق   

ــا. ويف  ــران الســـالمية، إســـحاق     17وعركيـ ــة إيـ ــبافربفياير، اعفـــق طائـــب رئـــيس   ةريـ شـ
هبـرورة ععزيـز الـروابل الثثائيـة والقليميـة. وأعقـب        العبا   على را ورئيس الةذ  ،ريج اطا
شبافربفياير اجتماع بني رئيس الةذرا  العبـا   ووذيـر خارجيـة   ةريـة إيـران       25لل  يف 

السالمية، حممد جةا   ريـف، طاقشـا خاللـه هبـرورة التعـاون املشـترك ملةاج ـة  ديـد عثدـيم          
آلارربمــار،، أعــر  رئــيس  2٣ثطقــة. ويف يف امل االســتقرارالدولــة الســالمية وحتقيــق األمــن و

  ةرية إيران السالمية، ر ن رورا ، عن التزام بلده امل تمر بالةقة  إ  جاطـب العـراق   
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يف احلر  الع خيةهب ا هبد عثديم الدولة السالمية وأكـد التـزام اجلم ةريـة السـالمية بتعزيـز      
لس الثةا ، سـامل اجلبـةر ، وطائـب    اجتم  رئيس جم ل،طي انربأبري 20العالقات الثثائية. ويف 

 الرئيس أسامة الثديفي، وطائب رئيس الةذرا  واا املطلق باملل  عبد ام الثا  يف عّمان.
طي ــانربأبريل، قــام رئــيس الــةذرا  العبــا   بزيــارة اســتغرقع ثالثــة أيــام إ      15ويف  - 27

ار امل ـ ولني احلاـةميني يف   واشثطن العاومة، ريث التقى بالرئيس باراك أوباما وغريه من كب
الةاليات املتحدة، لا يف لل  رئي ا الاةطغر، وجملس الشية ، كما التقـى لـدير  وـثدوق    

 والبث  الدويل، من أجل رشد الدعم للعراق. الثقد الدويل
ــع قثصــليت ا يف البصــرة ك طــةة أخــر  حنــة       16ويف  - 28 ــار،، افتتحــع الاةي آلارربم

. وعقـدت راةمـة العـراق أيضـا اجتماعـات رفيعـة امل ـتة  مـ          ععزيـز الـروابل بـني الـدولتني    
ممــثلني حلاةمــات األر ن وعركيــا ملثاقشــة  ديــد عثدــيم الدولــة الســالمية يف العــراق والشــام.   

إيران السالمية، بتقد  امل ـاعدة إ  قـةات األمـن العراقيـة،       ةريةوعع د البلدان، وكمل   
 رحية بتقد  الدعم إ  قةات البشمركة.ومشل لل  يف بعن احلاالت عع دات و

آلارربمار،، اعصـل رئـيس الـةذرا  العبـا   هاعفيـا بالعاهـل ال ـعة   امللـ           22ويف  - 29
سلمان بن عبد العزيز آ  سعة  من أجل ععزيز العالقات الثثائية بني البلـدين ومثاقشـة التعـاون    

ــة الســالمية. وخــال  االعصــا ، وجــه    العاهــل ال ــعة    عــةة   يف احلــر  هبــد عثدــيم الدول
 لزيارة اململاة العربية ال عة ية. عبا  لرئيس الةذرا  ال

وععمل راةمة العراق أيضا على حت ني عالقا ا م  املثدمـات القليميـة. فقـد أوـدر      - ٣0
آلارربمــار،  12جملــس ععــاون  و  اخللــيج العربيــة يف اجتماعــه الــةذار  املعقــة  بالريــاض يف 

ــه   2015 ــا أكــد في ــة وال ــالم يف العــراق، و عــا إ  عضــافر     بياط جمــد ا  عمــه للةرــدة الةطثي
آلارربمـار،، اختتمـع    29على متاس  العراق وورـدة أراهبـيه. ويف    فا اجل ة  من أجل احل

جامعة الدو  العربية م متر قمت ا الم  أثىن خالله عد  من القـا ة علـى العمـل الـم  يقـةم بـه       
  العــراقيني إ  عةريــد وــفةف م، كمــا  عــةا ا تمــ   رئــيس الــةذرا  العبــا  ، و عــةا الزعمــا 

 .راقيةالدويل إ  م اعدة احلاةمة الع
شــبافربفياير، قــدمع عركيــا الــدعم لتثــاو  القــةات يف إطــار طشــر راةمــة    28ويف  - ٣1

جثــديا، إ   150إقلــيم كر ســتان لةرــدة ع ــارية رابعــة مــن قــةات البشــمركة، م لفــة مــن  
  ةرية العربية ال ةرية.كةبا ربعني العر  يف اجلم

ــة     - ٣2 ــة والع ـــارية للحاةمـــة االحتا يـ وواوـــل ا تمـــ  الـــدويل عقـــد  امل ـــاعدة األمثيـ
وراةمــة إقلــيم كر ســتان يف إطــار التحــالف العــاملي هبــد عثدــيم الدولــة الســالمية يف العــراق 
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افحـة  والشام. وأعربع راةمة العراق عن عقديرها للد ة  الع يبمهلا التحـالف مـن أجـل ما   
ــا       ــراق، يقــةم م تشــارون ع ــاريةن مــن أســتراليا وأملاطي ــيم كر ســتان الع الرهــا . ويف إقل
وإيطاليا وعركيا وفرط ا وكثدا واململاة املتحـدة لييطاطيـا العدمـى وأيرلثـدا الشـمالية وهةلثـدا       
والةاليات املتحدة بتقـد  الـدعم لقـةات البشـمركة. ويف أوائـل شـبافربفياير اشـتركع أملاطيـا         

وهةلثـدا يف إطشـا  مركـز عث ـيق التـدريب لار سـتان يف أربيـل مـن          دةوإيطاليا واململاة املتحـ 
آلارربمار،، أكـد جملـس    17أجل عث يق أطشطة امل اعدة والتدريب يف ا ا  الع ار . ويف 

ــة           ــيم الدول ــاملي ملاافحــة عثد ــ  التحــالف الع ــه م ــراق بعالقت ــزام الع ــي جمــد ا الت ــةذرا  العراق ال
عن عقديره للدعم الـم  قدمـه التحـالف يف احلـر  هبـد        يف العراق والشام، وأعر السالمية

 التثديم. وأكد ا لس أيضا أمهية االرترام الاامل لل يا ة العراقية جبمي  جةاطب ا.
  

م تددات األطشطة الع عقةم ةا بعثة األمم املتحدة لتقد  امل ـاعدة إ    -ثالثا  
 ة القطر العراق وفريق األمم املتحد

 
 األطشطة ال ياسية - ألف 

واول ممثلي اخلاي العمل يف شـراكة وثيقـة مـ  راةمـة العـراق وأوـحا  املصـلحة         - ٣٣
من  تلف األطيا  ال ياسية من أجل عي ري عثفيـم االعفـاق ال ياسـي الـةطين، وععزيـز احلـةار       

 ال ياسي واملصاحلة الةطثية.
ق املصــاحلة الةطثيــة والتماســ  االجتمــاعي،  ومــن أجــل  عــم اجل ــة  املبمولــة لتحقيــ  - ٣4

شـبافربفياير يف البصـرة املثتـد  الثـا  يف سل ـلة مـن مثتـديات         5استضا  ممثلـي اخلـاي يف   
املائــدة امل ــتديرة، شــارك فيــه ممثلــةن عــن ا تمــ  املــد ، وا تمــ  اتلــي، وذعمــا  العشــائر،     

لثدـر اتليـة فيمـا يتعلـق باألخـم بـث  ج       والعلما  من أجل التما، وج ـات ا  ديثيةن،والزعما  ال
 ـــد  إ  ععزيـــز ال ـــالم االجتمـــاعي واملصـــاحلة والةرـــدة الةطثيـــة. وعضـــمثع التةوـــيات  
الرئي ــية الصــا رة عــن االجتمــاع هبــرورة معاجلــة التــ ميا االقتصــا   وال ياســي، والف ــا   

ة؛ ومتاـني قـةات   والطائفية؛ وطزع سال  جممةعات امليليشيات الع ععمل خارج سيطرة الدولـ 
 األمن العراقية؛ وععزيز سيا ة القاطةن.

وافتت  ممثلي اخلاي وطائب ممثلي اخلاي االرتفا  ب سـبةع الةئـام بـني األ يـان الـم        - ٣5
شبافربفياير يف بغدا  وإربيل بالتعاون م   اعـات ا تمـ     7إ   2طدمته البعثة يف الفترة من 

 يف فعالياعه. املد  والزعما  الديثيني، وشاركا
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وواوــلع البعثــة أيضــا التةاوــل مــ  اتــاورين العــراقيني بشــ ن الوــال  التشــريعي.     - ٣6
ــن       ــلة مـ ــية سل ـ ــ ون ال ياسـ ــاي للشـ ــي اخلـ ــة ممثلـ ــدت طائبـ ــار، عقـ ــ ر آلارربمـ ــال  شـ وخـ
ــب األو        ــةر ، والثائ ــةا  اجلب ــس الث ــيس جمل ــرئيس عــالو ، ورئ ــب ال االجتماعــات مــ  طائ

ــةا  ألــة    ــرئيس جملــس الث ــةا ، وللــ  ملثاقشــة    ل ، ورؤســا  الاتــ ل ــة يف جملــس الث اليملاطي
التشريعات اهلامة. ومشلع مةاهبي  املثاقشات مشروع قاطةن احلر، الـةطين، ومشـروع قـاطةن    

 العفة العام، والقاطةن املثق  املتعلق بالعدالة وامل ا لة وردر رز  البعث.
أجـل عي ـري التعـاون بـني بغـدا       وقد واوـل ممثلـي اخلـاي بـم  م ـاعيه احلميـدة مـن         - ٣7

ــيم     2وإربيــل. ويف  ــارذا ، ورئــيس برملــان إقل آلارربمــار،، ذار إربيــل ريــث التقــى الــرئيس ب
ــا امل ــتقلة لالطت ابــات سرب ــع مصــطفى،      كر ســتان حممــد وــا ق، ورئــيس املفةهبــية العلي

 بغدا  وإربيل.والعديد من امل  ولني األكرا  الرفيعي امل تة  ملثاقشة التحديات القائمة بني 
ــرة املشــمةلة       - ٣8 ــى الصــعيد القليمــي. ف ــال  الفت ــي اخلــاي العمــل عل وقــد واوــل ممثل

ــار امل ــ ولني         ــى كب ــث التق ــة ال ــعة ية ري ــة العربي ــافر إ  األر ن وقطــر واململا ــالتقرير س ب
احلاــةميني ســعيا للحصــة  علــى  عــم جل ــة  املصــاحلة الةطثيــة يف العــراق وملاافحــة عثدــيم     

لسالمية يف العراق والشام. وواوـلع البعثـة ج ة هـا الراميـة إ  ععزيـز رقـةق املـرأة        الدولة ا
يف العراق من خال  العمل على عثفيـم خطـة العمـل الةطثيـة العراقيـة بشـ ن قـرار جملـس األمـن          

(، والدعةة إ   ديد اجل ة  الراميـة إ  عقـد  م ـاعدة حمـد ة األهـدا  إ       2000) 1٣25
املتضــررات مــن العثــف يف الحاعــات، وععزيــز الثــ ةض بــدور املــرأة يف وــث    الث ــا  والفتيــات

القرار يف ا ا  ال ياسي واالجتماعي، وعقد  املشـةرة إ  وذارة شـ ون املـرأة بشـ ن هبـرورة      
آلارربمــار،، اطضــمع طائبــة ممثلــي اخلــاي املعــين بالتثميــة    5إوــال  عــد  مــن القــةاطني. ويف  

ــي  ــا   للمشــاركة يف رفــل أقــيم يف بغــدا  ارتفــاال    والشــ ون الط ــاطية إ  رئ ــةذرا  العب س ال
باليةم الدويل للمرأة، ريث ررب احلضةر بتعـيني ال ـيدة لكـر  علـةي أميثـة لبغـدا ، وهـي        

 أو  امرأة عشغل هما املثصب.
آلارربمار،، قمع بزيارة بغـدا  للت كيـد علـى  عـم األمـم املتحـدة املتةاوـل         ٣0ويف  - ٣9

دما ببثــا  ال ــالم وحتقيــق التثميــة وإيصــا  امل ــاعدة الط ــاطية والثــ ةض   والاامــل للمضــي قــ 
 قــةق الط ــان يف العــراق. وأجريــع  مثاقشــات مثمــرة مــ  الــرئيس معصــةم ورئــيس الــةذرا  
ــيم       ــيس إقل ــةر  ورئ ــةا  اجلب ــيس جملــس الث ــراهيم اجلعفــر  ورئ ــة إب ــر اخلارجي ــا   ووذي العب

ــال  االجتم   ــارذا . وخـ ــراق بـ ــتان العـ ــات   كر سـ ــرذ يف العمليـ ــدم اتـ ــثا التقـ ــات استعرهبـ اعـ
الع ارية اجلارية من أجل حترير املثاطق اخلاهبـعة ل ـيطرة عثدـيم الدولـة السـالمية يف العـراق       
والشام، لا يف لل  يف اتوطة األخرية املثاطق اتيطة بتاريـع. وطاقشـثا أيضـا احلالـة الط ـاطية      
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ــة  املصـــ    ــراق وج ـ ــان يف العـ ــةق الط ـ ــة رقـ ــ    ورالـ ــري للـ ــه وغـ ــة فيـ ــة املبمولـ احلة الةطثيـ
 التحديات. من
  

 امل اعدة االطت ابية - با  
مـن أجـل    2012بعد متابعة عمل بعثة عقييم االرتياجات االطت ابية الع أوِفدت عـام   - 40

حتديد الدعم الم  مياـن لألمـم املتحـدة أن عقّدمـه للمفةهبـية العليـا امل ـتقلة لالطت ابـات قبـل          
ــا  علــى ثالثــة طلبــات جديــدة ور ت مــن املفةهبــية    2014و  201٣ي اطت ابــات عــام ، وبث

العليـا امل ـتقلة لالطت ابــات وجملـس الثــةا  وبرملـان إقلــيم كر سـتان للحصــة  علـى م ــاعدة       
إ   15اطت ابيــة، أوِفــدت بعثــة جديــدة لتقيــيم االرتياجــات االطت ابيــة يف الفتــرة املمتــدة مــن   

يـيم االرتياجـات االطت ابيـة املاـّةن مـن ممـثلني عـن إ ارة        آلارربمار،. وعقد فريق بعثة عق 29
ــي       ــامج األمــم املتحــدة المــائي اجتماعــات مــ  ممثل ــة العامــة وبرط الشــ ون ال ياســية يف األماط
املفةهبــية العليــا امل ــتقلة لالطت ابــات وجملــس الثــةا  وامل س ــات احلاةميــة ورؤســا  الاتــل   

واألوسـاف الدبلةماسـية ومثدمـات ا تمـ  املـد        ال ياسية واملثدمـات غـري احلاةميـة الدوليـة    
وج ات أخر . وسي  ترشد بتةويات بعثة عقيـيم االرتياجـات يف املررلـة التاليـة مـن أطشـطة       

 األمم املتحدة االطت ابية يف العراق.
وخال  الفترة املشمةلة بـالتقرير، واوـل ماتـب امل ـاعدة االطت ابيـة يف البعثـة العمـل         - 41

قاطةطية  لـس الثـةا  بشـ ن اسـتعراض الطـار االطت ـاحم الـةطين. وقـّدمع البعثـة          م  اللدثة ال
عرهبا إ  أعضـا  اللدثـة القاطةطيـة عـن وـيغ عةذيـ  املقاعـد وقـّدمع مـدخالت يف املثاقشـات           
بش ن رق الع اريني يف التصةيع والتصـةيع اخلـاي وقـاطةن األرـزا  ال ياسـية وإشـرا        

 ابية.اليملان على العمليات االطت 
وعقدت البعثة اجتماعات ومشاورات مثتدمة م  جملس املفةهبـني يف املفةهبـية العليـا     - 42

امل ــتقلة لالطت ابــات بشــ ن األطشــطة االطت ابيــة اجلاريــة واتفــاق امل ــتقبلية للــدعم االطت ــاحم   
شــبافربفياير  بــني البعثــة ورئــيس     24الــم  عقّدمــه األمــم املتحــدة. ويف اجتمــاع عقــد يف      

ية العليا امل تقلة لالطت ابات والعديد من املفةهبني االطت ـابيني، أشـار املفةهبـةن إ  أن    املفةهب
 عم األمم املتحدة على م تة  ال ياسة العامة سياةن جمديا، أما الـدعم التثفيـم  فيثبغـي أن    
يرّكز على عاثةلةجيا املعلةمات، وطدم إ ارة الثتـائج وسـدل الثـاخبني و ور وسـائل العـالم      

ــى م ــام  املفةهبــية قلق ــا مــن      وععــي ــة أيضــا عل ــة. وكــّررت البعث ــاطق االطت ابي ني رــدو  املث
استمرار است دام الثدام البيةمتر  لت ديل الثاخبني. ف ما الثدـام يعتمـد علـى قةاعـد بياطـات      
مطعةن في ا ألما ع ـتثد إ  بطاقـات رصـع إعاشـة قدميـة وأرقـام يف قائمـة عصـةيع خاوـة          
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. وبثا  على طلب الرق مـن املفةهبـية العليـا امل ـتقلة لالطت ابـات، ععـّد البعثـة راليـا         ع ارية
 للمشاركة باثافة أكي يف عملية حتضري هما ال دل من أجل هبمان مصداقيته.

وواوــلع البعثـــة أيضـــا روـــد التطـــةرات املتعلقــة ب طشـــا  املفةهبـــية العليـــا امل ـــتقلة    - 4٣
د عةّلى األعضا  الت ـعة يف جملـس املفةهبـني م ـام م ر يـا      لالطت ابات يف إقليم كر ستان. وق

. ولكــر املفةهبــةن لبعثـة األمــم املتحــدة لتقـد  امل ــاعدة إ  العــراق   2015آلارربمـار،   1يف 
ولبعثــة عقيــيم االرتياجــات االطت ابيــة أن الــدعم االطت ــاحم املقــدم مــن األمــم املتحــدة مياــن أن 

، والشـرا ، وعقـد  الـدعم علـى وـعيد العمليـات       يشمل إسدا  املشةرة يف جمـا  ال ياسـات  
وعلى وعيد التث يق. وقّدم رئيس برملان إقلـيم كر سـتان الرقـا الطلـب طف ـه بصـةرة طلـب        

 .2015ر ي إ  البعثة يف أوائل شبافربفياير 
 

 امل تددات واألطشطة يف جما  رقةق الط ان - جيم 
امل ـلحة والرهـا  وأعمـا  العثـف وكفالـة       ال عزا  ألاية املدطيني من آثار الحاعـات  - 44

ووةهلم إ  أماكن آمثـة ورصـةهلم علـى امل ـاعدة الط ـاطية عشـّال مصـدر قلـق بـالغ. فمثـم           
رالـة   4 750عقرير  األخري، سّدلع البعثـة خ ـائر يف وـفة  املـدطيني عبلـغ  ـدها األ         

ة  املـــدطيني جرحيـــا(، وبـــمل  بلـــغ جممـــةع الوـــابات يف وـــف  ٣ 285قتـــيال و  1 465)
ــة  ــن اخل ــائر البشــرية باحلــد األ   )    7 009مــا يعــا     2015عــام   ل قتــيال  2 255م

، ُقتـل مـا ال يقـل عـن     2014جرحيا(. ومثم عصاعد العثف يف بدايـة رزيرانربيةطيـه    4 754 و
 .18 565مدطيا وجر   10 7٣6
ثطـاق للقـاطةن   وواولع البعثة علقي عقارير عن ردوو اطتـ اكات مثتدمـة وواسـعة ال    - 45

الدويل، يرعاب ا عثديم الدولـة السـالمية يف العـراق والشـام واجلماعـات امل ـّلحة املرعبطـة بـه.         
وأفا ت عقارير عن شن هدمات است دفع مباشرة املدطيني والبثية التحتية املدطية، وغـري للـ    
ا  من عمليات إعدام خارج ططاق القضا  وعمليـات قتـل حمـد ة اهلـد ؛ واختطـا  واغتصـ      

وغــري للــ  مــن أشــاا  العثــف اجلث ــي والبــد  املرعاــب هبــد الث ــا  واألطفــا ؛ واال ــار     
باألشــ اي بغــرض االســتغال  اجلث ــي؛ والتدثيــد الق ــر  لألطفــا ؛ وعــدمري األمــاكن لات 
ــ ا؛ واحلرمــان مــن      ــة أو عدطي ــ ا؛ والتــدمري املتعّمــد للممتلاــات ومب ــة أو الثقافي األمهيــة الديثي

ات األساســية. وقــد عضــررت طةائــف العــراق الثثيــة والديثيــة املتثةعــة بشــدة، احلقـةق واحلريــ 
 سيما امل يحيةن واألكرا  الفيلية والااكائية والصابئة والشب  والشيعة والتركمان. وال
وال يزا  قيام عثديم الدولة السالمية يف العراق والشـام واجلماعـات امل ـّلحة املرعبطـة      - 46

رأة يبعـث علـى القلـق الشـديد. فـنال  مـن الث ـا  واألطفـا ، وال سـيما          به باطت اك رقةق املـ 
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اليزيديةن واألقليات األخر ، ال يزالةن أسر  لـد  التثدـيم. وأّكـدت الث ـا  الالئـي فـررن،       
يف املقابالت الع أجر ا البعثـة مع ـن، أن كـثريات مثـ ن متـع املتـاجرة ةـن كرقيـق وععرهبـن          

 للعثف اجلث ي واجل د .
ما ذا  عثديم الدولة السالمية يف العراق والشام وما يرعبل به من  اعـات م ـلحة   و - 47

يرعاب اطت اكات ج يمة حلقةق الط ـان األساسـية  ـق املـدطيني الـمين يعيشـةن يف املثـاطق        
يديةلةجيتــه مــن خــال  عمليــات القتــل     اخلاهبــعة ل ــيطرعه، لــا يف للــ  فــرض االمتثــا  ل     

وقــد طشــر التثدــيم طف ــه  “. حمــاكم الشــريعة”ر أراــام عــن امل ــت د  واالختطــا  وإوــدا
أشرطة فيدية عبّين ععرض أشـ اي إ  عقةبـات فديعـة مـن بيثـ ا الـرجم والرمـي عـن أسـط           
املبا  وقط  الرؤو، والصلب. وأرد األمثلة على لل  العثةر على قبـةر  اعيـة عضـم رفـات     

شــبافربفياير. وعبــّين أن بعــن  ش صــا معدم ــم مــن طائفــة اليزيــديني يف مديثــة ذمــار يف 60
 القتلى كاطةا ماّبلي اليدين ومعصةحم العيثني عثد قتل م.

ــراق والشــام       - 48 ــة الســالمية يف الع ــالتقرير،  ــّل عثدــيم الدول ــرة املشــمةلة ب وخــال  الفت
يرعبل به مـن  اعـات م ـلحة ي ـت د  األشـ اي واجلماعـات املشـتبه يف حتالف ـا مـ            وما

يديةلةجيتـه، وال سـيما أفـرا  قـةات األمـن والشـرطة العراقيـة.        أو املعارهبـة ل احلاةمة العراقية 
ــ  اختطــا      ــى لل ــة عل ــة ال ــثة يف املةوــل،      26وعشــمل األمثل ــا  العشــائر العراقي ــن ذعم م

فــر ا مــن أفــرا  الطائفــة ال ــثية مــن طاريــة العلــم يف حمافدــة وــال  الــدين علــى أســا،    59 و
ــةات    شــبافربفي 14معارهبــت م للتثدــيم. ويف  اير، طشــر التثدــيم شــريل فيــدية يصــةر أفــرا  ق

البشمركة والشرطة العراقية معتقلني وحمتدزين يف أقفاي. وكاطةا  يعـا يرعـدون ذيـا برعقاليـا     
 وقيد بعض م يف شةارع احلةالة. وال يزا  مصري ه ال  الرجا  جم ةال.

مــا فتــص الصــحفيةن   وال يــزا  عــدم ارتــرام رريــة التعــبري يــثري القلــق يف العــراق، ف        - 49
والعاملةن يف وسائل العالم يتعرهبةن للت ديد والت ةيف وألعما  عثف أشد خطـةرة أثثـا    
أ ا  عمل م. وعلقع البعثة عقارير عفيد ب ن عثديم الدولـة السـالمية يف العـراق والشـام يةاوـل      

 طي ـــانربأبريل، ُأجـــي 9آلارربمـــار،. ويف  4اســـت دا  الصـــحفيني، فقـــد أعـــدم وـــحفيا يف 
وــحفي  ويل يعمــل يف وكالــة رويتــرذ علــى مغــا رة العــراق بعــد ععرهبــه حلملــة عضــمثع          
 ديدات بالقتـل يف وسـائل العـالم، بعـد أن قـّدم عقـارير عـن اطتـ اكات ي ـزعم أن ميليشـيات           

 م لحة قامع ةا أثثا  احلملة الرامية إ  حترير عاريع من التثديم.
اوـل عثدـيم الدولــة السـالمية يف العـراق والشــام     وخـال  الفتـرة املشـمةلة بــالتقرير، و    - 50

عدمري مةاق  لات أمهية  يثية وثقافية يف العراق، ممـا ع ـبب يف أهبـرار ال ع قـّدر وال ع حصـى يف      
شـــبافربفياير، طشـــر التثدـــيم شـــريل فيـــدية علـــى   26إرو العـــراق التـــارخيي والثقـــايف. ويف 
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  يف املةوـل ومتاثيـل مةجـة ة يف متحـف     الطترطع يتضمن عدمري أعما  فثية يف املتحف األثر
طيثة  األثر  ومتاثيل مةجة ة يف مةقـ  بةابـة طركـا  األثـر . وأعقـب للـ  هدمـات شـّث ا         
التثديم على املةاق  األثرية يف مديثع مرو  واحلضر. وقام التثديم بتدطيس وعـدمري مةاقـ   يثيـة    

حم ـن الـم  ب ـين قبـل ألـف عـام،        وعارخيية أخر  أيضا يف املةوـل، لـا يف للـ  جـام  المـام     
وم دد اخلضر التارخيي التـاب  للطائفـة ال ـثية، وقـي الشـيق حممـة  األططـاكي وأمـاكن  يثيـة          

آلارربمار،، ُأفيد عن عدمري مئمطة عارخيية لات أمهيـة بالغـة بالث ـبة للطائفـة      22م يحية. ويف 
آال  الاتب وامل طةطـات   شبافربفياير، أررق التثديم 22و  21اليزيدية يف سثدار. وبني 

 التارخيية الع ط  بع من املاتبات وماتبة املةول العامة، الع هدم ا يف وقع الرق.
وواولع مثدمة األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافة الرود الدقيق للحالـة وواوـلع    - 51

ة بياطـات أ ّطـا   عمل ا يف الدعةة إ  ألاية التراو يف العراق. وقد أوـدرت  أطـا واليةط ـاة عـد    
في ا عدمري التراو الثقايف، و عةطـا إ  رشـد الـدعم مـن أجـل وقـف الـتط ري الثقـايف، وأعربثـا          

آلارربمـار،، قـام املـدير     28عن استعدا طا مل اعدة ال لطات العراقية كلمـا أماـن للـ . ويف    
أجـل رشـد   من بغـدا  مـن    unite4heriatgeالعام لليةط اة ب طالق أللة عاملية باست دام و ة 

 الدعم حلماية التراو الثقايف يف العراق.
وبالهبافة إ  اطت اكات عثديم الدولة السـالمية يف العـراق والشـام حلقـةق الط ـان،       - 52

ــارير عــن ارعاــا   اعــات وميليشــيات م ــلحة مثاهضــة للتثدــيم         ــة علقــي عق واوــلع البعث
دـيم واجلماعـات امل ـلحة املرعبطـة     عمليات قتل خارج ططاق القضا  ملن ععتقل م من أفـرا  التث 

به، وعمليات اختطا  للمدطيني، وأعما  مـب وغـري للـ  مـن اجلـرائم. وعـ ّثر أفـرا  الطائفـة         
شــبافربفياير، قطـ  أفــرا  مــن قـةات التعبئــة الشــعبية رؤو،    21ال ـثية بصــةرة خاوـة. ففــي   

 هم إ  ســيارات ثالثــة أســر  مــن عثدــيم الدولــة الســالمية يف العــراق والشــام وربطــةا أج ــا
 وسحلةها يف شةارع سامرا ، يف حمافدة وال  الدين.

آلارربمار،، قّدم مفةض األمم املتحدة ال امي حلقةق الط ـان، ال ـيد ذيـد     28ويف  - 5٣
رعد احل ني، عقريرا إ  جملس رقةق الط ان يةّثق اجلرائم الع يرعابـ ا التثدـيم واجلماعـات    

 امل لحة األخر .
اع امل ـل  املتةاوـل وأعمـا  الرهـا  علحـق الضـرر باألطفـا  يف العـراق.         و ّل الـح  - 54

وقامع فرقة العمل املعثية باألطفا  والـحاع امل ـل ، الـع عتـة  رئاسـت ا كـل مـن بعثـة األمـم          
را ثـا لات   26املتحدة لتقد  امل ـاعدة إ  العـراق ومثدمـة األمـم املتحـدة للطفةلـة، بتةثيـق        

  خال  الفتـرة املشـمةلة بـالتقرير. وأسـفرت األعمـا  الرهابيـة والـحاع        أثر سل، على األطفا
امل ــل ، وال ســيما عبــا   إطــالق الثــار والقصــف العشــةائي واســت دام األج ــزة املتفدــرة         
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جرحيا(، مـ    16قتلى و  7إوابة يف وفة  األطفا  ) 2٣املر لة، عن وقةع ما ال يقل عن 
يبلَّغ عث ا. وبالهبافة إ  للـ ، رـدثع ذيـا ة ملحة ـة      أن الاثري من إوابات األطفا  قد ال

ــة        ــب عثدــيم الدول ــد األطفــا  مــن جاط ــات  ثي ــة عــن عملي ــةار ة إ  البعث ــارير ال يف عــد  التق
السالمية يف العراق والشام يف  ي  املثاطق اخلاهبعة ل يطرعه، ومن جاطب امليليشيات املةاليـة  

 الحاع، وكمل  يف بغدا  والبصرة.للحاةمة يف  ي  املثاطق املتضررة من 
آلارربمار،، أطلقع فرقة عمل األمم املتحدة املعثية بالقضـايا اجلث ـاطية بقيـا ة     5ويف  - 55

ــةان     ــة بعث ــة األمــم املتحــدة للمــرأة ألل ــا ”هيئ وُأطشــص هــما املشــروع  “. لثثقــم ط ــا طا وفتياعث
ر سـتان وعـةج االرتفـاالت بيـةم     بالتعاون م  وذارة ش ون املرأة وا لس األعلى للمـرأة يف ك 

يف العراق. وعدعة احلملة إ  العمل من أجـل  عـم الث ـا  والفتيـات      2015املرأة الدويل لعام 
 املشر ات  اخليا، والت فيف من معاطا ن ووةن كرامت ن.

وخال  الفترة املشـمةلة بـالتقرير، واوـل اليطـامج المـائي ععزيـز قـدرات امل س ـات          - 56
لةطثية والقليمية من أجل كفالة مشاركت ا ا ديـة والفعالـة يف روـد رالـة رقـةق      احلاةمية ا

رجـال   62مفّةهبـا ومةّ فـا أساسـيا، يتـ لفةن مـن       91الط ان يف العراق. وعلّقى مـا جممةعـه   
امــرأة، عــدريبا علــى عةثيــق اطتــ اكات رقــةق الط ــان وكتابــة التقــارير والت طــيل           29 و

 االستراعيدي والتحقيقات.
 

  يم العراق اجلديد و يم احلرية -  ا  

عةاول البعثـة روـد رقـةق الط ـان واحلالـة الط ـاطية ل ـاان  ـيم احلريـة، وعي ـري            - 57
 احللة  مل ائل إ ارة امل يم بني راةمة العراق وممثلي ساان امل يم.

شــبافربفياير، رضــرت طائبــة ممثلــي اخلــاي للشــ ون ال ياســية ومبعــةثع          11ويف  - 58
  امل ـتة  يف  خلاوة املعثية بثقل ساان  يم احلريـة، ال ـيدة جـني هـة  لـةت، اجتماعـا رفيـ       ا

األمم املتحدة لش ون الالجئني بش ن طقل ساان  يم احلرية. وعةاوـل  جثيف طدمته مفةهبية 
مبعــةثع اخلاوــة ومفةهبــية األمــم املتحــدة لشــ ون الالجــئني العمــل معــا لالــا  رلــة   ائمــة   

 6٣7طي ـانربأبريل، كـان    14القثةات القثصلية والقثـةات الط ـاطية. ويف    لل اان من خال 
ش صا قد طقلةا إ  خارج العراق. وغـا ر ثالثـةن إ  ألباطيـا مـن خـال  قثـاة م ـتقلة، وطقـل         

من خـال  القثـةات القثصـلية الـع أعارـع فـري الـدخة  مـن جديـد إ  عشـرة بلـدان             124
والـدامرك وال ـةيد والثـرويج واململاـة املتحـدة وهةلثـدا(،        )إسباطيا وأملاطيـا وإيطاليـا وبلدياـا   

من خال  ال ما  هلم ألسبا  إط اطية بالدخة  إ  أربعة بلـدان )ألباطيـا وإيطاليـا     450وطقل 
والـدامرك وال ـةيد    يف مخ ـة بلـدان )إيطاليـا    ٣٣وسةي را والةاليات املتحدة( وأعيد عـةطني  
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(. وإهبافة إ  همه احلـاالت، ُقبـل يف بلـدين ثالثـة أشـ اي      وفثلثدا والثرويج واململاة املتحدة
من الطلبـات املقدمـة إ     1 121من ماان العبةر امل قع وهم يف اطتدار مغا رة العراق، ومثة 

بلدا ي ثتدر أن ي بع في ا مـن خـال  القثـةات الط ـاطية وقثـةات إعـا ة التـةطني والقثـةات          18
ال يزالـةن  ش صـا   2 470الثاجحة املمكةرة أعـاله، مثـة   وإهبافة إ  عمليات الثقل القثصلية. 

مت إيـةاؤهم يف  أشـ اي   6يقيمـةن يف  ـيم احلريـة، و    ش صـا   2 469يف العراق، من بيثـ م  
 بغدا . أرد فثا ق

 
 امل اعدة الط اطية وإعا ة العمار والتثمية - ها  

 امل ـــاعدة عشـــري التقـــديرات إ  أن أكثـــر مـــن مخ ـــة ماليـــني شـــ ع حيتـــاجةن إ  - 59
مةقـ .   2 900مليةن من املشر ين  اخليـا يعيشـةن يف    2.6الط اطية يف العراق، لا يف لل  

يف املائــة مــن األســر املعيشــية  ٣0ويشــال األطفــا  حنــة طصــف  يــ  املشــر ين. ويعــيا حنــة 
املشر ة يف راالت وعبة للغاية، إل يقيمةن يف مبان م دـةرة أو غـري ماتملـة وهياكـل م قتـة      

ــ ــات إال   وم ــيا يف امل يم ــات آال  األســر    9دار، وم ــاجد؛ وال يع ــة. وفتحــع مئ يف املائ
العراقيـة مثاذهلـا السـتقبا  املشـر ين. ومـ   خـة  األذمـة يف سـثت ا الثاطيـة، فـ ن أوهبـاع هـمه             
ــرة املشــمةلة       ــدهةرا ســريعا. وقــد عضــاعف اطعــدام األمــن الغــمائي خــال  الفت األســر عشــ د ع

ماليــني عراقــي. ويف إقلــيم كر ســتان، عضــاعف معــد    4.4قــدر بـــ بــالتقرير، ليشــمل عــد ا ي
الفقر بشال عـام. ومـا فتـص عـد  ال ـاان الالجـئني ال ـةريني يف العـراق يـز ا ، مـ  ووـة             

ــني    ــراو  ب ــد  يت ــم       200و  150ع ــد مفةهبــية األم ــا. وعفي ــراق يةمي ــن األشــ اي إ  الع م
م ــةن راليــا األمــان يف العــراق، مــن الالجــئني يتل 247 861املتحــدة لشــ ون الالجــئني بــ ن 

 الجص يعيشةن يف امل يمات العشرة يف إقليم كر ستان. 9٣ 000ومن بيث م مثة 

ــن        - 60 ــة ا شــديدة يف أجــزا  كــبرية م ــزا  ووــة  امل ــاعدات الط ــاطية يةاجــه قي وال ي
 حمافدات األطبار و يا  وكركةك وطيثة  ووال  الدين. وال يزا  ماليـني العـراقيني يعيشـةن   
يف املثاطق اخلاهبعة ل يطرة عثديم  اعـا وغـريه مـن اجلماعـات امل ـلحة. وأ   القتـا  الـم         
ــدين إ        ــا  وكركــةك ووــال  ال ــار و ي ــالتقرير يف حمافدــات األطب ــرة املشــمةلة ب شــ دعه الفت
عشريد آال  األسر األخر . ويف بلديت احلديثة والبغدا   اتاورعني مثـم اهلدـةم الـم  شـثه     

، يةاجــه عشــرات اتال  مــن األســر املعيشــية أخطــارا  2015يف شــبافربفياير  عثدــيم  اعــا
بالغة. وقـد اسـت دمع األمـم املتحـدة رلـةال مبتاـرة ملةاوـلة العمـل يف املثـاطق الـع يصـعب            
الةوة  إلي ا. ويف شبافربفياير، أطلق برطامج األغميـة العـاملي مشـروعا للروـد عـن بعـد مـن        

ــة. واعتمــدت وكــاالت أخــر  علــى الشــركا  اتلــيني   خــال  الدراســات االستقصــائية ا  هلاعفي
 للةوة  إ  املثاطق الصعبة وعقد  امل اعدة الالذمة لطقال األروا .
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وبقيا ة طائبة ممثلي اخلاي املعين بالتثمية والشـ ون الط ـاطية، واوـلع األمـم املتحـدة       - 61
الة الطةارئ من امل ـتة  الثالـث،   وشركاؤها عقد  امل اعدة لطقال األروا  يف إطار إعالن ر

ومتاثع من الةوة  ش ريا إ  مليةطني من املشر ين  اخليـا. ومت عةسـي  ططـاق االسـتدابات     
يف اخلطةف األمامية وععزيزها. وقدمع مثدمـة اليةطي ـيف وبرطـامج األغميـة العـاملي واملثدمـة       

ستدابة ال ـريعة الـع عصـل    الدولية لل درة آال  ا مةعات لطقال األروا  من خال  آلية اال
ــات       48إ  األشــ اي يف غضــةن   ــاملي مئ ــة الع ــامج األغمي ــن عشــريدهم. وذو  برط ســاعة م

اتال   صع إعاشة يف رـاالت الطـةارئ يف األيـام األو  مـن عشـريدهم وماليـني رصـع        
ة العاشة لألسر يف األسابي  األو . وقدمع مفةهبية األمم املتحدة لشـ ون الالجـئني واملثدمـ   
ــر املعيشــية          ــةارئ لألس ــةاذم رــاالت الط ــات ل ــن جممةع ــ درة عشــرات اتال  م ــة لل الدولي

 الضعيفة للغاية يف املثاطق اتاورة.

واستمر التث يق احلاةمي للعملية. وقام مركز التث يق والرود املشترك بـني احلاةمـة    - 62
ــاير يف بغــدا      ــامج األمــم  واألمــم املتحــدة الــم  فــت  أبةابــه يف كــاطةن الثا ربيث بــدعم مــن برط

املتحـدة المــائي والــم  يشــمل مــة فني مــن األمـم املتحــدة، بتقــد  عقــارير عــن رالــة األذمــة   
وبتث يق استدابات اخلطةف األمامية. وقام املركز املشترك ملةاج ة األذمات يف أربيـل بتث ـيق   

ــع عبــمهلا احلاةمــة لجــرا  ع    ــيم كر ســتان. وأ ت اجل ــة  ال  ــديل شــامل  التــدخالت يف إقل
 للمشر ين إ  حت ني عتب  وحتديد األسر املعيشية املشر ة.

وخــال  الفتــرة املشــمةلة بــالتقرير، ب ــملع ج ــة  كــبرية مــن خــال  طدــام ا مةعــات   - 6٣
لتقـد  الـدعم لألكثـر هبـعفا. ويف إطـار جممةعـة األمـن الغـمائي، قـدم برطـامج األغميـة العــاملي            

مليـةن مـن املشـر ين  اخليـا وال ـاان املتضـررين مـن         1.8م اعدات غمائيـة ملـا يقـر  مـن     
الحاع يف  ي  أحنا  العراق. واستفا  مـن ق ـائم املعةطـة الغمائيـة املقدمـة مـن برطـامج األغميـة         

ماليــني  والر  10شــ ع يف إقلــيم كر ســتان العــراق، ممــا ســاهم بضــق   42٣ 000العــاملي 
دمة من مثدمـة األغميـة والزراعـة يف رـاالت     ش ريا إ  االقتصا  اتلي. وعزذت امل اعدة املق

ــق باملةاشــي         ــا يتعل ــة فيم ــاج اتاوــيل ووســعع ططــاق اخلــدمات املقدم ــدعم لطت الطــةارئ ال
 120 000واخلدمات البيطرية. وأطتج املزارعةن الـمين عضـرروا بشـدة قمحـا يافـي لطعـام       

خلضـروات  طـن متـر  مـن ا    52 000ش ع وألفي طن متر  من علف احليةاطات، وذرعةا 
 جاجة. ويف إطار جممةعة التعليم، أكملـع اليةطي ـيف واليةط ـاة إطشـا       50 000وأطتدةا 

مدار، جاهزة يف امل يمات وا تمعات املضيفة يف كركةك وبغدا  والثدـف وأربيـل و هـةك    
مدرسة يف حمافدـات واسـل و يـا  واألطبـار      154والبصرة. وقامع اليةطي يف ب عا ة ع هيل 
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ــ مدرســة  16ع ع  ــت دم ســابقا ليــةا  املشــر ين  اخليــا، وجــد ت اليةط ــاة   ومي ــان كاط
 ثاطةية يف  هةك.

ورـدة إيـةا     60ويف إطار ا مةعة املعثية بتـةفري املالجـص، قـدم مةئـل األمـم املتحـدة        - 64
وردة إهبـافية يف بغـدا  وكـربال  و هـةك.      1 700جاهزة يف البصرة ويعمل املةئل على بثا  

ة الالجئني استيعا  عشرات اتال  من املشر ين  اخليا يف مثاطيـة  يمـات،   وواولع مفةهبي
مـ و  لألسـر    660مركـز  ـاعي و    650وهي عقةم ببثا  ثالثـة  يمـات جديـدة وب وـال      

مــن أجــل امل ــاعدة علــى هبــمان ووــة  األســر املعيشــية املعرهبــة لل طــر الشــديد إ  مرافــق    
ــام ماتــ      ــة. وق ــا  ــرو  معيشــية آمث ــةفر في  ــ     عت ــم املتحــدة خلــدمات املشــاري  بتةذي ب األم

مـــن جممةعـــات الهبـــا ة وشـــحن اهلةاعـــف اتمةلـــة العاملـــة بالطاقـــة الشم ـــية    125 000
من مصابي  إطـارة الطرقـات العاملـة بالطاقـة الشم ـية لتح ـني سـالمة وأمـن          280وبتركيب 

لدوليـة للـ درة، الـع     يما. وقـدمع املثدمـة ا   19املشر ين  اخليا يف امل يمات البالغ عد ها 
لدي ا إرد  أكي شباات العمل الط ا  يف العراق، بتـةفري عشـرات آال  جممةعـات املـةا      
غــري الغمائيــة وجممةعــات املــةا  الالذمــة يف املالجــص إهبــافة إ  اخليــام الصــاحلة لالســت دام يف  

  ي  الفصة .

ــة بشــ     - 65 ــةاذم  ويف إطــار جممةعــة الصــحة، قامــع مثدمــة الصــحة العاملي ــة والل را  األ وي
ــا. ويف         ــة الصــحية للمشــر ين  اخلي ــن أجــل  عــم عقــد  خــدمات الرعاي ــة م واألج ــزة الطبي
شبافربفياير، طفمت مثدمة الصحة العامليـة ومثدمـة اليةطي ـيف ووذارة الصـحة أللـة حتصـني       

طي ـانربأبريل مـرور أو  سـثة مل     27هبد شلل األطفا  علـى الصـعيد الـةطين، وسـدل عـاريق      
في ا العراق أ  إوابات بشلل األطفا ، مما يشـال إاـاذا هامـا للبلـد وا تمـ  الـدويل.        يش د

يف املائة( من أول األطفـا  امل ـت دفني البـالغ عـد هم      94ماليني ) 5.٣ومت حتصني أكثر من 
سثةات، هبد شـلل األطفـا ، يف رـني     5أش ر و  9ماليني، المين عتراو  أعمارهم بني  5.6

 يف املائة( هبد احلصبة. 96ماليني طفل ) 4.1اليني طفل من أول م ٣.9مت حتصني 

ومن أجل  عم مبا رة احلد األ   للحمايـة االجتماعيـة يف رـاالت الطـةارئ، واوـل       - 66
“ مـث  الغاثـة الط ـاطية ال ـريعة األثـر     ”ماتب األمم املتحدة خلدمات املشاري  إ ارة برطامج 

بتةذيـ  مـث  الصـغرية لتمةيـل ج ـة  امل ـاعدة الط ـاطية        بالثيابة عن مفةهبـية الالجـئني، فقـام    
العاجلة املبمولة يف  ي  أحنـا  وسـل وجثـة  العـراق. ووـرفع مثدمـة اليةطي ـيف م ـاعدة         
طقديــة طارئــة لعشــرات آال  األســر املشــر ة يف امل يمــات ووــرفع مفةهبــية األمــم املتحــدة   

اخليـا. وأ ت بـرامج الثقـد مقابـل     لش ون الالجئني م ـاعدة طقديـة لألسـر الضـعيفة املشـر ة       
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العمل التابعة ملثدمة األغمية والزراعة إ  إطشا  و ائف م قتـة للمشـر ين  اخليـا متاثـ م مـن      
 شرا  احلاجات الضرورية للبقا  على قيد احلياة.

ويف إطـــار جممةعـــة امليـــاه والصـــر  الصـــحي والثدافـــة للدميـــ ، بثـــع اليةطي ـــيف    - 67
 1.2مةقـ  ووفـرت مـةا  لتثقيـة امليـاه لــ        40شـر ين  اخليـا يف   وشركاؤها مرافـق وـحية للم  

مليةن ش ع يف وسل ومشا  العراق. ويف إطار جممةعة سبل العيا والتماس  االجتمـاعي،  
أقام اليطامج المائي شراكة م  ال لطات العراقيـة واملثدمـات غـري احلاةميـة لتـةفري التـدريب       

ــن أ    ــة م ــث  الثقدي ــى م ــارات العمــل وامل ــري العمــل     عل ــة ف ــز عثدــيم املشــاري  و يئ جــل ععزي
للمشر ين العراقيني والالجئني ال ةريني وا تمعات املضيفة. ويف إطـار الشـراكة مـ  مفةهبـية     
األمــم املتحــدة لشــ ون الالجــئني،  عــم اليطــامج المــائي إجــرا  عقيــيم متعــد  القطاعــات           

ــيم للمدتمــ   الرتياجــات الالجــئني اســت دمع م شــرات حمــد ة للقــدرة علــى     التايــف وعقي
 املضيف لقيا، عقد  اخلدمات والتصةرات الع عاّةما ا تمعات املضيفة بش ن الالجئني.

ومثم عقرير  الثا ، بدأت أعدا  وغرية من املشـر ين  اخليـا يف العـة ة إ  مثاطق ـا      - 68
غـري غمائيـة مـن    األولية بعد اط حا  اجلماعات امل لحة؛ وعلقى العديد من همه األسر مـةا   

مفةهبية ش ون الالجئني. وحتتاج  ي  املثاطق اتررة رديثا،  ون استثثا ، إ  قدر كـبري مـن   
إعا ة الت هيل؛ وسيحتاج العديد مثـ ا إ  إعـا ة إعمـار شـبه كاملـة للـ ياكل األساسـية العامـة         

 واخلاوة واخلدمات األساسية.

مةيل باعتباره أرد القية  الرئي ية الع عةاجـه  وخال  الفترة املشمةلة بالتقرير، برذ الت - 69
مليـةن   500العملية الط اطية، ويشـار علـى حنـة خـاي إ  امل ـامهة االسـتثثائية البـالغ قـدرها         

 والر من اململاة العربية ال عة ية لدعم العملية الط اطية الع اختتمـع يف مايـة آلارربمـار،.    
يف املائـة، أطلقـع    40ستراعيدية الط اطية عقـل عـن   وطدرا ألن ط بة متةيل خطة االستدابة اال

مليـةن  والر   150شبافربفياير طدا  من أجـل التمةيـل جلمـ      18األمم املتحدة يف العراق يف 
لدعم أولةيات امل ـار ال ـري . وعلـى الـرغم مـن أن اجل ـات املاحنـة عرهبـع أن عغطـي جـز ا           

طشـطة الطـةارئ، لـا يف للـ  الـيامج املثقـمة       يف املائة من أ 60كبريا من هما املبلغ، ف ن ط بة 
للحياة يف جما  الصحة واألمـن الغـمائي، عةاجـه يف الةقـع الـراهن خطـر التقلـيع أو الغـالق         
ب بب االفتقار إ  األمةا . وعشر  طائبة ممثلي اخلاي للتثمية والش ون الط اطية على وهبـ   

ا، سيتم إطالق ا يف بروك ل يف مايـة  خطة استدابة إط اطية جديدة ومب طة ولات أولةية علي
ش ر أيارربماية. كمل  ع بم  ج ة  رئي ية من أجل ع مني التمةيـل الـالذم لتحقيـق االسـتقرار     
وإعــا ة العمــار يف املثــاطق اتــررة رــديثا. وقــام ماتــب رئــيس الــةذرا  بتعــيني الــدكتةر عبــد 



S/2015/305 
 

 

15-06518 21/24 

 

ن العمليـــات الرهابيـــة الباســـل عركـــي رئي ـــا لصـــثدوق إعـــا ة إعمـــار املثـــاطق املتضـــررة مـــ 
 واستمرت املثاقشات بش ن رالة آلية للتمةيل ستديرها األمم املتحدة.

 
 امل ائل األمثية والتشغيلية - واو 

مل يتم بعد إبرام وبد  سريان اعفـاق بشـ ن مركـز البعثـة بـني األمـم املتحـدة وراةمـة          - 70
مـن فعاليـة عمليـات األمـم املتحـدة.      العراق. وال يزا  الت خر يف إبرام هـما االعفـاق حيـد كـثريا     

ــ         ــة األمــم املتحــدة خيضــعةن لجــرا ات  خــة  وخــروج معقــدة عطــا   ي ــزا  مة ف وال ي
املة فني، وع ثر بشال خاي على عمليات التثاو  والثشر العا ية لةرـدات احلراسـة التابعـة    

 لألمم املتحدة.

، ما فتئع األمم املتحـدة عضـطل    وعلى الرغم من عدم استقرار البيئة األمثية يف العراق - 71
كاطةن الثا ربيثاير، ط قل مة فة األمم املتحـدة يف كركـةك م قتـا     ٣1بعمليا ا يف العراق. ويف 

إ  أربيل عقب اهلدمات الصاروخية الـع طفـمها عثدـيم الدولـة السـالمية علـى قاعـدة احلريـة         
مـ  األمـم املتحـدة يف    متـر مـن جم   100اجلةية، ريث سقطع قميفتان وـاروخيتان علـى بعـد    

شـبافربفياير، وبعـد عقيـيم احلالـة األمثيـة، عـا  مة فـة األمـم املتحـدة الـمين            4كركةك. ويف 
كاطةا قد طقلةا إ  كركةك. ويةاول ماتب بغدا  واملااعب امليداطية رود احلالة األمثيـة عـن   

 كثب، وقد اختمت التدابري الالذمة لت فيف ردة امل اطر وفقا لمل .

كـــمل  اســـتمرت عمليـــات الشـــرا  والعمليـــات اللةج ـــتية يف  ـــل  ـــرو  مليئـــة    - 72
بالتحديات. وشالع الجرا ات املطّةلة املتبعة للحصة  على ألون للةوـة  وعـةفري احلراسـة    
للمة فني واستالم املعدات والمدا ات يف  ي  أحنا  املةاق  يف العراق قيـة ا رئي ـية حتـد مـن     

 كفا ة همه العمليات.

ويف بغــدا ، عــ خرت عمليــة عشــييد مــبىن م لــف مــن ثالثــة طةابــق وآخــر م لــف مــن    - 7٣
مخ ة طةابق ليةا  مة في األمم املتحدة ب ـبب الةهبـ  األمـين احلـايل. ولتـ مني بـديل هلـمين        
املبثيني، شرعع البعثة بتشييد مبثيني يت لف كل مث ما من طابقني وأربعة مبان يضم كل مثـ ا  

ــا وارــدا. وســت      ــة  شــبافربفياير        طابق ــدر أن عاتمــل  ل ــدة، الــع يق ــمه املبــا  اجلدي ه
)الـم  كاطـع عشـغله سـابقا      D-2وردة إ  امل اكن القائمة يف ا م   84، إ  إهبافة 2016

وكالة التثمية الدولية التابعة للةاليات املتحدة(. وبالهبافة إ  عمليـة التشـييد اجلديـدة، الـر      
ة الستيعا  مة ف إهبـايف وارـد يف كـل مثـ ا. وسـتزيد املبـا        عق يم معدم الةردات القائم

 مااطا لإلقامة. 271إ   D-2اجلديدة والةردات املعدلة القدرة ال الية للمدم  
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 املالردات -رابعا  

على الـرغم مـن أن احلالـة األمثيـة والط ـاطية يف العـراق ال عـزا  عت ـم بالتعقيـد، فقـد            - 74
ــةن وشــركاؤه  ــة    رقــق العراقي ــ م هبــد عثدــيم الدول ــدوليةن عقــدما يف معركت ــةن وال م القليمي

السالمية يف العراق. ويشال حترير عد  من البلدات م خرا يف حمافدـة وـال  الـدين وغريهـا     
 بةارق أمل مشدعة.

وإ  مقتث  ب ن راةمة العراق، بقيا ة رئيس الةذرا  ريدر العبا  ، ملتزمـة بتشـدي     - 75
عتما  قةاطني ع اهم يف عةطيد الةردة الةطثية يف فترة حيـار  في ـا العـراق    املصاحلة الةطثية وا

هبد عثديم الدولة السالمية. وعشارك األمم املتحـدة باـل مـا لـدي ا، وأطـين أوكـد مـن جديـد         
اســتعدا  املثدمــة ملةاوــلة  عــم  يــ  اجل ــة  الراميــة إ  حتقيــق املصــاحلة الةطثيــة والتماســ     

لتشريعية. وأرث يف هما الصد   ي  أوحا  املصلحة يف العـراق  االجتماعي والوالرات ا
علــى التعــاون فيمــا بيثــ م ومــ  احلاةمــة يف م ــعاها هــما، لــا يف للــ  للتةوــل إ  عةافــق يف  

 سيما قاطةن احلر، الةطين. اترا  بش ن عد  من القةاطني الرئي ية املعلقة، وال

وراةمــة إقلــيم كر ســتان أمهيــة ريةيــة  وعات ــي الشــراكة بــني احلاةمــة الفيدراليــة   - 76
للحفا  على الةرـدة الةطثيـة يف هـما الدـر  العصـيب. وإ  أررـب بـالتزام كـل مـن بغـدا            

، 2014كاطةن األو رب ي ـمي   2وإربيل بتثفيم االعفاق بش ن الثفل وعقاسم إيرا اعه امليم يف 
د  كـال الطـرفني علـى    وأرث ما على حتقيـق املزيـد مـن التقـدم لتثفيـمه علـى حنـة كامـل. وأشـ         

اغتثــام الفروــة واختــال خطــةات جديــدة للتةوــل إ  رــل شــامل ومثصــف و ســتةر  جلميــ  
امل ــائل العالقــة. وأهيــب بــالطرفني أن ميّاثــا املشــر ين  اخليــا مــن العــة ة إ  مثــاذهلم. فعــة ة  

العـراق والشـام   احلياة إ  رالت ا الطبيعية يف املثاطق اتررة من يـد عثدـيم الدولـة السـالمية يف     
سيتةقف إ  رد كبري على التعاون والتث يق الةثيقني بني احلاةمـة الفيدراليـة وراةمـة إقلـيم     

 كر ستان بش ن  ي  اجلةاطب لات الصلة.

وقد عابعع م  التقدير اا  احلاةمـة يف حت ـني عالقا ـا مـ  البلـدان ا ـاورة وسـائر         - 77
  بيثـ ا. فـالعراق واملثطقـة يةاج ـان حتـديات  ـة       بلدان املثطقـة بـالرغم مـن مـةاطن االخـتال     

سابق هلا عتطلب ععاوطا و عمـا إقليميـا يشـمل الـدعم ال ياسـي واألمـين واملـايل. وإ  أ عـة          ال
 ي  أعضا  ا تم  الـدويل إ  مةاوـلة عقـد  الـدعم للعـراق واالرعقـا  ل ـتةاه، والعمـل معـا          

 للتغلب على التحديات الع يةاج  ا.

عتةاوــل وارــدة مــن أكــي األذمــات الط ــاطية يف العــامل أمــام أعيثثــا طتيدــة لتةاوــل   و - 78
ــة          ــة الفيدرالي ــى احلاةم ــين عل ــراق. وإ  أث ــى أراهبــي الع ــة الســالمية عل ــيم الدول أطشــطة عثد
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وراةمــة إقلــيم كر ســتان ملــا عبمالطــه مــن ج ــة  لإلغاثــة يف مةاج ــة االرتياجــات املتزايــدة    
ا. ومثة راجة عاجلة ملزيد من املةار  من أجل مةاولة العمليات املثقـمة  ملاليني املشر ين  اخلي

ألروا  ما يزيد على مخ ـة ماليـني مـن العـراقيني. وإ  أ عـة  يـ  شـركا  العـراق إ  عـةفري          
 الدعم ال  ي خلطة االستدابة الط اطية اجلديدة وامل اعدة يف ختفيف معاطاة العراقيني.

  ما يف وسع ا لافالة سالمة املدطيني يف همه املثاطق ولـتماني  وعلى احلاةمة أن عبم - 79
املشـــر ين مـــن العـــة ة طةعـــا إ  بيئـــة م ـــتقرة وم مةطـــة يـــ من في ـــا القـــاطةن احلمايـــة هلـــم   
وملمتلاا م. ويثبغي أن عشـمل إجـرا ات ب ـل القـاطةن والثدـام يف هـمه املثـاطق إياـا  م ـام          

مماــــن وكفالــــة رصــــة  املــــدطيني علــــى     األمــــن إ  الشــــرطة املدطيــــة يف أقــــر  وقــــع     
 الط اطية. امل اعدة

وأشعر باجلزع ريا  الةرشية الع ميارس ا عثديم الدولة السـالمية يف العـراق والشـام     - 80
ــتيا  أيضــا إذا           ــية. وأشــعر باالس ــةق الط ــان األساس ــام حلق ــه الت ــة متةاوــل و اهل ــى حن عل

ديةلةجيـة التثدـيم أو مـن يشـتبه التثدــيم يف     االسـت دا  املتةاوـل لألقليـات وملـن يعارهبــةن إي    
معارهبــت م هلــا. وقــد وثــق عقريــر املفــةض ال ــامي حلقــةق الط ــان املقــدم إ  جملــس رقــةق   
الط ان اجلرائم املروعة الع ارعاب ا عثديم الدولة السـالمية ومثـ ا مـا قـد يعـد جـرائم رـر         

األطـرا  بضـرورة التاـاعف وحنـن     وجرائم هبد الط اطية وجرائم إبا ة  اعية. وألّكـر  يـ    
طقاعل معا اليديةلةجيات العثيفة املتطرفة يف املثطقة. وألّكر أيضا  ي  األطـرا  املشـاركة يف   
املعركـة هبــد عثدـيم الدولــة السـالمية بضــرورة عــةخي أقصـى قــدر مـن التحــةف يف العمليــات      

ة والقـاطةن الط ـا    الع ارية لتدثب وقةع خ ائر بشرية، وارترام رقةق الط ان األساسـي 
الدويل ارتراما كامال. وأررـب بالثـدا  الـم  وج ـه رئـيس الـةذرا  ريـدر العبـا   إ   يـ           
ــدطيني         ــة امل ــة الســالمية كــي عافــل ألاي ــع حتــار  عثدــيم الدول ــة ال ــة للحاةم القــةات املةالي

ة لاـي يت ـىن   وممتلاا م. وأعةق  أن يتم التحقيق على الثحة الةاجب يف  يـ  اجلـرائم املرعابـ   
 حماسبة مرعابي ا وحتقيق العدالة.

وال عــزا  األمــم املتحــدة ملتزمــة بــدعم شــعب وراةمــة العــراق يف مةاج ــة هــمه          - 81
التحديات اهلائلة ولدف  البلـد يف م ـار إالـاحم. وبـالثدر إ  التغـيريات املعقـدة يف امليـدان، فقـد         

ملتحـدة لتحديـد الطريقـة الفضـلى الـع      طلبع إجرا  عقيـيم اسـتراعيدي للعـراق يف إطـار األمـم ا     
مياـن مــن خالهلــا ملثدةمــة األمـم املتحــدة أن عقــدم امل ــاعدة يف الفتـرة القا مــة. والتقيــيم جــار    
اليةم وس عرض طتائده يف عقرير  املقبـل عـن بعثـة األمـم املتحـدة لتقـد  امل ـاعدة إ  العـراق         

 الم  سيقدم إ  جملس األمن.
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بالشار إ  ممثلي اخلاي ال ـابق طياـةال  مال يثـة  الـم  أمت      وأو  أيضا أن أعةجه - 82
آلارربمار،، ملا بمله من ج ة  متميزة لدعم راةمـة العـراق وشـعب ا مـن      22فترة خدمته يف 

ــة         ــ  األطــرا  بشــ ن امل ــائل لات األمهي ــني  ي ــاق ب ــى التةوــل إ  اعف خــال  التشــدي  عل
لـي اخلـاي اجلديـد يـان كـةبيس الـم  ع ـلم        املشتركة للمدتم  العراقي. وأو  أن أررب لمث

م امه يف العراق. وأخريا، أعةجه بالشار إ   ي  مة في األمم املتحدة يف العراق ملـا يبملةطـه   
 من ج ة   ؤوبة وشداعة لدعم العراق يف همه الدرو  العصيبة.

 


