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مـــن القـــرا   6التقريـــر ال ـــدم املقـــد  مـــن األمـــف ال ـــد    ـــ   ـــدل قرة   
2169 (2014  ) 

  
 مقدمة - أوال 

(، طلب إيّل جملس األمن أن أوافيـ  لـث ث ثـة    2014) 2169من القرا   6يف ال قرة  - 1
ــد  امل ــد دة           ــم املتحــدة لتق ــة األم ــة     ــم والي ــد  اتــرذ وــة  عث ي ــن التق ــر   أشــ ر  تقري

ال راق. ويغطـ  ذـما التقريـر أذـم التطـة اع املت لقـة  ـدل راق، وي ـرس جدـر امل ـت داع            ىلإ
املـر    األول  شأن األنشطة اليت اضطل ت هبد األمـم املتحـدة يف ال ـراق مثـم وـدو  عقريـر        

 (.  S/2014/774) 2014عشرين األول/ألتة ر  31
  

 مةجز ألذم التطة اع ال يدسية املت لقة  دل راق   - ثدنيد 
 التطة اع الدادلية - ألف 

مثم أن ود  عقرير  ال د ق، قط ت حكةمة ال ـراق شـةطد أوليـد لـعلا  لـق طريـق        - 2
حتقيق املصدحلة الةطثية من د ل ل دلة عأييد خمتلف أطيدف الش ب ال راقـ  ه ةهذـد الراميـة    

عثظــيم الدولــة ايســ مية يف ال ــراق والشــد  وحتريــر املثــدطق ا دضــ ة        إىل التصــد  لت ديــد  
سـي د   ال، حتّ ن ال  قدع  ف احلكةمة االحتدهية وحكةمة إقلـيم لرهسـتدن  يشكث ل يطرع . و

  مـة فد قـة  لـق    ،   د أن أ ر  اهدنعدن اع دقد إطد يـد لتثظـيم عصـدير الطدقـة وعقدسـم  د ـدا د      
وحققــت حكةمــة ال ــراق أيةــد ط ــرة يف عث يــم  رندجم ــد الــةذا  ،   طريــق املصــدحلة الةطثيــة. 

يف ذلــم مــن دــ ل ا ت ــده عــدا ل يوــ ين القطــد  األمــ، ومرس ــدع الدولــة، وإشــرا    مبــد
  لدان املثطقة يف اه ةه الرامية إىل ع زيز استقرا  ال راق.  

مـة ال ـراق يف   حكة ـةه  واست ر الشـرلد  ايقلي يـةن والـدوليةن يف عقةيـة ه   ـم ه      - 3
عثظيم الدولة ايس مية. غل أن التثظيم واه د ـدع امل ـلحة املرععطـة  ـ  احت ظـةا       لق حرهبد 
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  يطر م  لق م دحدع واس ة من األ اض  يف غر  العلد ومشدل ، حيث يت ـدهون يف إحلـدق   
ق ا  ــد ر  دملــدنيف وإجعــد ذم  لــق الــ وين اه ــد   ويف ا عكــد  انتــ دلدع مث  يــة حلقــة 

 اين دن قد ال عقث يف ج دمت د  ن جرا م احلر  أو اهرا م ضد اين دنية.  
 

 احلدلة ال يدسية   -  د  
مثـم أن وــد  عقريـر  ال ــد ق، مـد ان كــت حكةمـة ال ــراق عتضـم دطــةاع لل ةــ        - 4

ــة واالقتصــدهية. وي ضــّ        ــم  يغطــ  اســدالع ال يدســية واألمثي ــدمد  اندجم ــد ايوــ ح  ال ق
د أن القيــدهة ال يدســية ال راقيــة واوــلت عرليزذــد  لــق ع زيــز الــد م للحــر   لــق  دلــملر ذثــ

عثظيم الدولة ايس مية وعقةية الت دون األم،. ويف سعيث ع زيز قـد اع قـةاع األمـن ال راقيـة،     
واولت حكةمة ال ـراق نشـر متطـة   قـةة احلشـد الشـ ت وف عتةقـف  ـن اجتـما  مقـدعل            

ال م يف ال  ليــدع ال  ــكرية يف املثــدطق ا دضــ ة ل ــيطرة عثظــيم  ال شــد ر إىل وــ ةف د يشــر
ــدين.        ــ ين الــ ــة  ووــ ــدىل ولرلــ ــةا وهيــ ــد  ونيثــ ــدع األنعــ ــ مية يف ألدفظــ ــة ايســ الدولــ

ــد   ــن عشــكيث حتــدلف يةــم حــةايل      عشــرين 6 ويف ال ــدم/نةف ا، أ لــن جملــس ألدفظــة األنع
مقدعـث مـن    2 000 ـدم/نةف ا، انتشـر   عشـرين ال  6 شلة تد  ة التثظيم يف األنعد . ويف  40

متطــة   ســرايد ال ــ   )الــيت لدنــت ع ــرف  دســم جــي  امل ــد ( إىل جدنــب قــةاع األمــن    
ال راقية و شد ر ألدفظة األنعد  لل شد لة يف ال  ليدع ال  كرية الدا رة من أجـث انتـزا   لـدة    

ــت ــد  التثظــيم. و ــزذع ال شــد ر ال ــثية أ       ذي ــن أي ــة لل حدفظــة م ــ،  التد   ــد األم يةــد ع دو 
طريــق ي يــا قةا ــد يف ألدفظــدع األنعــد  ووــ ين الــدين وهيــدىل حل ديــة أذدلي ــد مــن             ــن
 التثظيم.   قةاع
عشــرين ال ــدم/نةف ا، ع  ــدع  6و ثــد   لــق الثقــد  الــم  ها  يف جملــس الــةذ ا  يف  - ٥

ق الصـ يد اتلـ    حكةمة ال راق  تقد  م د داع   كرية ومدلية لز  د  ومقدعل  ال شد ر  ل
عشرين ال دم/نةف ا، أ لن   يس جملـس الثـةا ،    11لد   م يف م رلت م ضد التثظيم. ويف 

سليم اهعة  ، أن احلكةمة ع تز  استقعدل مقدعل  ال شد ر و دق  املقدعلف املتطـة ف يف قد ـدة   
ظـة وـ ين   لدنةن األول/هي  ا، أ لن جملس ألدف 10 ف األسد وعد يع م وع ليح م. ويف 
 ليـةن هيثـد   راقـ  لل حدفظـة وال ـ دين لشـرطة        2٥الدين أن حكةمة ال راق قر ع وـرف  

عـزال قلقـة    اتدفظة  ت ليح ال شد ر، مبد في د  شد ر عكريت. غل أن  ـدة  شـد ر يف ال ـراق ال   
   عب  ط  است د ة احلكةمة الحتيدجد د من الت ةيث واألسلحة.  

ــرة املشــ ةلة  ــ  و - 6 ــراق أيةــد دطــةاع ملعدشــرة    دلتقرير، دــ ل ال ت ــة ال  اختــمع حكةم
إو ين القطد  األم،. ف   إطد  اه ةه املعمولة لتأذيث مرس دع ال راق ال  ـكرية واألمثيـة   

عشـرين ال ـدم/نةف ا، أمـرا هيةانيـد أحـدل       12م ثيد، أود    يس الةذ ا ، حيد  ال عده ، يف 
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 28ونقـث جدــرين إىل مثدوـب جديــدة. ويف   لـق التقد ــد   مــن لعـد  ضــعدش اهـي     ا ـ   ـده  
األمــن يف  غــداه امل ــرولية  ــن عشــرين ال ــدم/نةف ا، أ لــن وذيــر الدادليــة، أل ــد الغّعــدن، أن 

ستثتقث من اهي  إىل الشرطة لك  يت ىن إ دهة عةذيـا أفـراه اهـي  لت زيـز القـةاع امل ـلحة       
عشـرين ال ـدم/نةف ا، أ لـ      30ة. ويف املت رلزة يف ألدفظدع ال ـراق الغر يـة والشـ دلية الغر يـ    

 ٥0 000ال عده  جملس الثةا   ـأن لشـةف مرععـدع اهـي  ال راقـ  سـت حمف مثـ د أ ـد          
 الةاقا، يف إطد  اه ةه اهد ية ملكدفحة ال  ده.   جثد  من اهثةه غل املةجةهين يف

تحدل ــة وظــث و وه   غــدع  شــأن ذ  ــدع طد  يــة عرعكعــ د اد ــدع املليشــيدع امل   - ٧
قةاع األمن ال راقية يشكث حتـديد أمـد  ج ـةه احلكةمـة الراميـة إىل ع زيـز سـيدهة القـدنةن.          ما

عشرين ال دم/نةف ا، أحدش وفد مـن هيـدىل   ـيس الـةذ ا   ل ـد مبـد عشـ دة اتدفظـة          10ف   
من ذ  دع ذاع وعغة طد  ية واضحة. وألد   يس الةذ ا  جمـدها أنـ  أوـد  أوامـر وـد مة      

انتـ دلدع، مبـد    قةاع األمن ال راقية  دلت دمث حبز  ما اه د دع امل ـلحة الـيت عرعكـب أ     إىل
 يدنـد  جملـس الثـةا    عشرين ال دم/نةف ا، أود    ـيس   26يف ذلم   ليدع االدتطدف. ويف 

 لــدا ال ــ دية   أهان فيــ  ام  ــدع الطد  يــة الــيت عشــث د املليشــيدع يف املثــدطق اتــر ة مــن       
ــةال  مب ــدىل وجلـ ــة هيـ ــدل إو ،حدفظـ ــة. ويف   قـ ــدحلة الةطثيـ ــةه املصـ ــّةس ج ـ ــد ع قـ ــدنةن  1  ـ لـ

األول/هي  ا، ذا  وذير الدفد ، ددلد ال عيد ، هيـدىل، حيـث ه ـد قـةاع األمـن ال راقيـة إىل       
لــدنةن األول/هي ــ ا، ألــد   ــيس الــةذ ا ،   3التــزا  احليــده واحتــرا  حقــةق اين ــدن. ويف 

أن ال راق ملتـز ، مبةجـب    ،يف  رول ثامل قةه  ملكدفحة اي ذد  ال عده ، أمد  املرمتر الدويل
قــةاع نطــدق ســيطرة أحكــد  هســتة ة، حبظــر   ــث اه د ــدع وامليليشــيدع امل ــلحة دــد     

 ال راقية.   األمن
لدنةن ال دم/يثدير، وافق جملس الةذ ا  معد يد  لق عشكيث قةة حـر  وطـ،    2٧ويف  - 8

الــةذ ا  هبــد  األ رجــ  لةضــا الصــيغة الث ديــة للتشــريا        وأنشــأ هثــة  ر دســة ند ــب   ــيس    
ــ د        ذ  ــم حــةل عكةيث ــث ال يدســية، مبــد يف ذل ــف الكت ــة   ــد أدــرع امل ا  املضتل  الصــلة. وق

 وذيكث القيدهة وال يطرة في د، وضا الث  الث د   ملشرو  القدنةن.
إىل ع زيـز   اختـمع حكةمـة ال ـراق عـدا ل  ـدف     مثـم عـد يت عقـد  عقريـر  األدـل،      و - 9

لـدنةن األول/هي ـ ا، أوـد      1االلتزا   ديجرا اع القدنةنيـة الةاجعـة وسـيدهة القـدنةن. ويف     
أمــرا هيةانيــد يقةــ  مبثــا ا تقــدل أو احت ــدذ أ  شــض  يف ال ــراق هون أمــر     ــيس الــةذ ا  

قةــد  ، وإنشــد  ال ــ ث ايلكتــروم لت ــ يث  يدنــدع اتت ــزين، والت  يــث  ــ ط ق ســراين    
اتــدلم، ويــر  احلــعس هون ســثد قــدنةم    ــزين الــمين وــد ع مــم قــرا اع إفــرا  مــن  اتت

ــد   ــي م، وفقـ ــد   لـ ــدنيف والت ـ ــدف املـ ــر  ادتطـ ــتة . ويف  ويـ ــيدع الدسـ ــدنةن  1٧ملقتةـ لـ
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األول/هي  ا، أ ل  وذير الدادلية مم ل  ا دص  أن  قد ش ر  يف اختـدذ دطـةاع  ـة ع ـ يث     
ذـة  سـ ث إلكتـروم، وألـد لـ  أن الت ـ يث اليـدو          ـدذذم يف أ د  اتت ـزين وأمـدلن احت  

  ســلطة القةــدت ال دم/يثــدير، أ لثــ لــدنةن 8 ويفاألســلة  الــم  يتعــا حدليــد مــما الغــرس.  
لــدنةن ال دم/يثــدير،  2٥ويف ألت ــزا  ــّرأذم القةــد .  10 384ايفــرا   ــن أنــ    االحتــده  

ــ    اي    ــة أن ــت ال ــلطة القةــد ية االحتدهي ــدير لةحــدة  ــن    أ لث ــرا  يف شــ ر لــدنةن ال دم/يث ف
 شضصد وج ت إلي م  م عت لق  دي ذد .   1 291ألت زا، من  يث م  ٧ 862
وظلت قيدهة ال راق ال يدسية ملتزمة  دفا   لية املصدحلة الةطثية إىل األمد  وعشـ يا   - 10

 ، ال عـده ، و  ـيس   إشرا  اه يا يف احلكم. ويف أ قد  اللقد  الم  اـا  ـف   ـيس الـةذ ا    
لـدنةن األول/هي ـ ا، ّلّلـف     3جملس الثةا ، اهعة  ، و  ـيس الدولـة، فـراه م صـة ، يف     

ند ــب الــر يس، إيــده  ــ و ،   يــد  قيــدهة ج ــةه املصــدحلة الةطثيــة. ويف  ســدلة وج  ــد           
عشرين ال ـدم/نةف ا،  ـرس   زـدذ م ـدف دريطـة الطريـق        23ند ب الر يس،   و ، يف  إيّل

إىل املصدحلة الةطثية، الـيت عتةـ ن  ثـد  ثقـة الثـد  يف الدولـة مـن دـ ل ايوـ ين التشـري  ،           
الدولـة،  نطـدق سـيطرة   دـد     أنشـطة  اه د ـدع امل ـلحة   قيد  وع زيز سيدهة القدنةن، وحظر 

ــدهة         ــدمرة وإ  ــدطق امّل ــدع ال  ــكرية واي ذــد ، وع  ــل املث ــن ال  لي ــةيا املتةــر ين م وع 
ــد ذم الثــدذحف إىل ، يف  لــق مم لــ  ا ــدص  الــر يس م صــة  ــرس . و ــ وة  لــق ذلــم،  هي

التصـد   : لت زيـز املصـدحلة الةطثيـة   التدليـة  األول/هي  ا، ال ثدور ال  ثة الر ي ـية   لدنةن 16
ومثح ال  ـة. واسـت ر    ؛وإسرا  دطق ايو ين التشري   ؛للطد  ية  ا حةا  سيدس  مك ف
ايطد ين القدنةنيف اللـمين سـيثظ دن ع ـديث قـدنةن ال دالـة      أوحد  املصلحة يف الثقد   شأن 

 واتدسعة ومثح ال  ة.  
و زغ يف ال ترة املش ةلة  دلتقرير   د جديد يت م  دلتةافق ال يدس  وع زيز الشـرالة   - 11

عشـرين ال ـدم/نةف ا،  ثـدمد     13 ف  غداه وأ  يـث. وقـد ذّلـت أول  شـد ر ال  ـد اهديـد يف       
مليــةن  ٥00مــا أ  يــث اع دقــد معــد يد يقةــ   قيــد  احلكةمــة االحتدهيــة  تحةيــث  قــدع  غــداه 

هوال  إىل حكةمــة إقلــيم لرهســـتدن لــدفا  واعــب املـــةظ ف ال  ــةميف امل ــتحقة ال ـــداه.       
 رميـث ن ـط يةميـد  ـا مرس ـة ع ـةيق الــث ط        1٥0 000املقد ـث، ع  ـدع أ  يـث  ثقـث      ويف

  امليزانية االحتدهية.  احلكةمية، م تأن ًة  ملم م دمهت د يف
واخنرطت  غداه وأ  يث يف م دوضدع مك  ـة  قـب ذـما االع ـدق املعـد   أنـرع  ـن         - 12

لــدنةن األول/هي ــ ا يغطــ  م ــد ث عصــدير الطدقــة وعقدســم   2اع ــدق جدــر غــل م ــعةق يف 
ةمـة   د دا د ومتةيث  واعب العيش رلة من دزانة احلكةمـة االحتدهيـة. وي لـز  ذـما االع ـدق حك     

ــيم لرهســتدن  تصــدير   ــث  2٥0 000إقل ــة، ومب ــد دة   ن ــط  رمي ــة االحتدهي ــد إىل احلكةم يةمي
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يةميـد مـن لرلـة  مـن دـ ل مرس ـة       ن ـط   رميث  300 000احلكةمة االحتدهية يف عصدير 
حكةمة إقليم لرهسـتدن.  الم  ع يطر  لي  ند يب األع ةيق الث ط احلكةمية ال راقية  ا دط 

 غـداه  ـأن ع ـتأنف وـرف حصـة حكةمـة إقلـيم لرهسـتدن مـن امليزانيـة            ويف املقد ث، ع  دع
 ليــةن هوال  ســثةيد  1.2ختصــي   لـق   غــداه أيةــد وافقـت  املد ــة. و يف 1٧االحتدهيـة العدلغــة  

، وعقـر  عشـكيث هـدن    201٥لدنةن ال دم/يثدير  1ش رلة. وهدث االع دق حيز الث دذ يف يللع
، لدنـت احلكةمـة االحتدهيـة قـد وـرفت حلكةمـة       2014مشترلة لرود عث يـمة. و ث ديـة  ـد     

لـدنةن ال دم/يثـدير، أ لـن     3مليـةن هوال . ويف   ٥00إقليم لرهستدن هف تف قي ة لث مث  د 
ــث ط     ــد  ال ــد امل ــد ، أن إنت ــث ط،  ــدهل  ع ــر ال ــة    وذي ــة اينتدجي ــدأ يف لرلــة ، وأن الطدق  

ــة  لغــت   ــدن    1٧٥ 000ايادلي ــد. واع ــق اهدنع ــث يةمي ــق إ ــداه جــدول ذمــ،    رمي أيةــد  ل
مـن الدسـتة  املت لقـة  دحلـدوه الدادليــة      140لل  دوضـدع املثتظـر  قـدذد  شـأن عث يـم املـدهة       

 املتثدذ   لي د.  
ــرة املشــ ةلة        - 13 ــ  د دــ ل ال ت ــدون األمــ،  يث ــث أيةــد ه جــة الت  و ف ــت  غــداه وأ  ي

ووذيــر الــدفد ، ال عيــد  أ  يــث، عشــرين ال ــدم/نةف ا، ذا  الــر يس م صــة   3 ــدلتقرير. ويف 
ــتدن   ــيم لرهسـ ــة إقلـ ــيس وذ ا  حكةمـ ــد   ـ ــد ذام ،حيـــث التقيـ ــدن  ـ ــرون   ،جنلي ـ ــر شـ ووذيـ

 لـق  دـ ل االجت ـد    واع ـق   .العيش رلة، مصط ق سيد قده ، ملثدقشة الت دون ال ثد   األمـ، 
ــد أن ع  ــة. ويف      ــلحة ثقيل ــة العيشــ رلة  أس ــة االحتدهي ــد  ٧احلكةم ــدنةن ال دم/يث ــدع ل ير،  ق

احلكةمة االحتدهية ما حكةمة إقليم لرهستدن اجت د ـد وذا يـد أمثيـد مشـترلد يف  غـداه هبـدف       
د ايـة  ال فـا م ـتةيدع   عةطيد الت دون األم، والتش يا  لق ععدهل امل لةمـدع االسـتضعد اعية و  

 .  ال ثية
الحتدهيـة ل ـد    مشـرو  امليزانيـة ا  لدنةن ال دم/يثدير، وافق جملس الثةا   لـق   29يف و - 14

قـد ة   عةقـا   ـز  اليت   في ـد    يف هوال  و 108املقد ة مبعل  . وقد أ ّدع امليزانية، 201٥
 201٥ ليــةن هوال ، اســتثدها إىل قي ــة اييــراهاع الــيت مــن املتةقــا أن عــددث ا زانــة يف    22

ملتةســط م يــف  رميــث ن ــط يةميــد يف ا  3.3وات ــة ة يف ضــة  افتــراس أن ال ــراق سي صــّد   
ــد      اهوال  ٥6  ــ ر  ــث ط ذذ ــراهاع ال ــث إي ــث. ومتّ  ــة    يف 84للامي ــةا ه ايادلي ــن امل ــة م املد 

يف املد ــة عقريعــد مــن إاــديل ا ت ــدهاع  2٥لل يزانيــة. وسيحصــث قطد ــد الــدفد  واألمــن  لــق  
 امليزانية.  

ق ودـــ ل ال تـــرة املشـــ ةلة  ـــدلتقرير، حـــد   ـــز امليزانيـــة مـــن قـــد ة احلكةمـــة  لـــ  - 1٥
اال ت دهاع امل تحقة ال داه لل حدفظدع، وهدلـت ألدفظـدع املـ ىن والعصـرة ونيثـةا       ورف

يف ذمــرة اتدفظـــدع الــيت  لي ـــد أن عتةقـــف  ــن وـــرف  واعــب مةظ ي ـــد ال  ـــةميف. ويف     
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ــةذ ا   وــد  األول/هي ــ ا، أ لــدنةن 9 ــة  ع لي ــدع جملــس ال ــر املدلي ــأمرة في ــد  إىل وذي ــأن ي  
 ـتحق مـد لـدا احلكةمـة االحتدهيـة مـن نصـيع د يف إيـراهاع مشـرو           يصرف للعصـرة املعلـ  امل  

العتــروهوال ، وقــد ح ــعت احلكةمــة االحتدهيــة ذــما املعلــ   لــق أســد  أن حصــة العصــرة مــن    
إيــراهاع الــث ط ذــ  هوال يــن مــن ســ ر  يــا لــث  رميــث،  يث ــد لدنــت احلكةمــة ال ــد قة قــد   

ــب اسلــس أيةــد مــن    ٥و ــد د  تضصــي    ــةن هوال   هوال اع؛ وطل ــةذير أن يصــرف ملي ال
تدفظة نيثةا لدف ة مقدمة من ح دهبد لتغطيـة هية ـد وسـداه ن قد ـد التشـغيلية ال دجلـة. أمـد        

 لدنةن األول/هي  ا.   9ألدفظة امل ىن فقد أش رع إف س د يف 
ويف عشرين ال دم/نةف ا، أ لـن أ ةـد  الاملـدن يف العصـرة أ ـم وذ ـةا طلعـد لتحةيـث          - 16
لعصــرة إىل إقلـــيم إها   مـــن أجـــث اـــا عةقي ـــدع املريـــدين لـــ . ونظ ـــت  ـــدة عظـــدذراع  ا
العصـــرة دـــ ل عشـــرين ال ـــدم/نةف ا ولـــدنةن األول/هي ـــ ا لتأييـــد علـــم املعـــده ة.          يف
ل يئة ال ليد للتث ـيق  لال عده  يف اجت د    يس الةذ ا  لدنةن األول/هي  ا، شد    29 ويف

، وألـــد د لـــ  جمـــدها التـــزا  حكةمتـــ   تطعيـــق ال مرلزيـــة. ويف  ـــف اتدفظـــدع يف العصـــرة
لدنةن األول/هي  ا، سحب جملس الةذ ا  عظل   الـم  أوه ـ  يف اتك ـة االحتدهيـة يف      30
والــم  ضــ ث  ط ثــد يف قــدنةن اتدفظــدع غــل املثتظ ــة يف إقلــيم  2014لــدنةن ال دم/يثــدير  ٧

، ممـد ه ـد الطريـق أمـد      2013ل ـد    19قدنةن  قـم  وامل دل  دل 2008ل د   21 الصده   رقم
 ختةيث املزيد من ال لطدع للحكةمة اتلية.

 
 األمن - جيم 

دــ ل ال تــرة املشــ ةلة  ــدلتقرير، ظلــت احلدلــة األمثيــة يف ال ــراق متقلعــة إذ اســت رع    - 1٧
 ـة وقـةاع   أ  دل القتدل  ف عثظيم الدولـة ايسـ مية واه د ـدع امل ـلحة املرععطـة  ـ  مـن ج       

م  ـد مـن   ف املتحـدل  مقـدعل  ال شـد ر واملقـدعلف املتطـة ف     شـ رلة و يالعقـةاع  األمن ال راقية و
ج ة أدرا. ولدنت ال ا دع وأ  دل ال ثف امل لح مرّلزة إىل حد لـعل يف املثـدطق الةاق ـة    

. ونيثــةا وهيــدىل ووــ ين الــدين  حتــت ســيطرة عثظــيم الدولــة ايســ مية يف ألدفظــدع األنعــد   
يزال التثظيم ي يطر  لق م دحدع واس ة مـن األ اضـ  يف ال ـراق ولكثـ  ف اقـق املزيـد        وال

 . وأحـرذع القـةاع امل ـلحة ال راقيـة، مب ـد دة مـن مقـدعل         لـق األ س  من املكدسـب امدمـة  
مطــره يف مةاج ــة لكثــ  عقـد   م  ــد، عقـدمد ألــدوها و ف املتحــدل ال شـد ر واملقــدعلف املتطـة ف   

دولة ايس مية، حيث استرج ت ال ـيطرة  لـق مثـدطق يف ألدفظـدع هيـدىل، ووـ ين       عثظيم ال
 الدين، ونيثةا.  

 الـدويل لتحـدلف  اليت يشث د االغد اع اهةية  ده  ذاهود ل ال ترة املش ةلة  دلتقرير،  - 18
مديثة املةوث واألقةـية اتيطـة هبـد، وجعـث سـث د ،      حةل مةاقا عثظيم الدولة ايس مية  لق 
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، وعكريت، ومشدل شـرق  ألدفظـة   لتكرير الث ط مص دة  ي  حةل وجثة  مديثة لرلة ، و
هيــدىل. واســت دفت الةــر دع اهةيــة الــيت وج  ــد التحــدلف أيةــد املثــدطق الــيت ي ــيطر  لي ــد  

  ة ية.  اه  ة ية ال ر ية الما ألدفظة األنعد  و لق امتداه حدوه ال راق  التثظيم يف
 ــلحة ال راقيــة   ليــدع   ــكرية ندجحــة، مب ــد دة مــن املقــدعلف  وشــثت القــةاع امل - 19

ــد املتطـــة ف الـــمين يشـــكلةن قـــةاع   ــت دهاحلشـ ــدىل.  الشـــ ت، السـ ة أجـــزا  مـــن ألدفظـــة هيـ
ال  دية الةاقـا مشـدل شـرق     قةد  قةاع األمن ال راقية حر ع عشرين ال دم/نةف ا،  20 ويف

الةاق ــة ال  ةعشــرين ال ــدم/نةف ا جلــ 23لة يف شــ ريألدفظــة هيــدىل،  يث ــد حــر ع قــةاع الع
لـدنةن ال دم/يثـدير،    2٥واسـترج ت، يف  ، مـا ا ة يـة إيـران ايسـ مية     ال ـراق  لق حـدوه  

عثظـيم الدولـة ايسـ مية. وظلـت احلدلـة      املقداهية والقرا اتيطة هبد اليت لدن قد سـيطر  لي ـد   
ث وق ـت اشـتعدلدع م ـلحة  ـدلقر      األمثية يف املثطقة الش دلية الةسطق شديدة التقلـب حيـ  

 ألدفظة هيدىل.  ، يف من   قة ة
مقـدعلة ال شـد ر   شـ رلة و يويف ألدفظة و ين الدين، شثت القةاع ال راقية وقـةاع الع  - 20

عثظـيم الدولـة   أ اس استةىل  لي ـد  الش ت   ليدع   كرية مشترلة الست دهة شد وقةاع احل
متكثـــت قــةاع األمـــن ال راقيــة، مب ـــد دة مـــن   لـــدنةن األول/هي ــ ا،   2٧ايســ مية. ويف  

املقدعلف املتطـة ف، مـن حتريـر قريـة ي ـر ، ول ـر احلصـد  الـم  ي رضـ  التثظـيم  لـق  لـدة             
الثشـدش  التقلـب ذـة  ـة    ليلـةمترا جثـة  سـدمرا . وظـث      40الةلة ية الةاق ـة  لـق م ـدفة    

يـة   ليـدع  ريـة يف  ي ـ      حةل مديثة  ي   واملص دة القريعة مث د. وشثت قةاع األمن ال راق
يف عشــرين ال ــدم/نةف ا لطــره  ثدوــر عد  ــة لتثظــيم الدولــة ايســ مية مــن املثطقــة اتيطــة هبــد  

ذمة ال  ليدع لدن ألدوها. و غم أن قةاع األمـن ال راقيـة ع ـيطر  لـق املـدادث      جندين ولكن 
ــزال اــت    ة       ــيم ال ي ــ ن التثظ ــة  ي ــ  وإىل املصــ دة، ف ــة إىل مديث ــدعف   املرهي جــةه دــد   ذ

املثطقتف معدشرة. وظلت مديثة سدمرا  حتت سـيطرة احلكةمـة  يث ـد ع ـت ر امل ـد   لل ـيطرة       
  لق املثدطق الةاق ة  لق امتداه الطريق ال ريا الرا ط  ف سدمرا  وعكريت.  

ش رلة وجةهذد يف املثدطق االسـتراعي ية الةاق ـة  ـف    يويف نيثةا، است دهع قةاع الع - 21
ذمـد  وحقـث    لدة ال ة ية، مبد يف ذلم يف ما اه  ة ية ال ر ية  املةوث وحدوه ال راق مديثة

الث ط اسدو  مد، وذة مثشأة   ي ية سيطر  لي د عثظيم الدولة ايسـ مية يف شـ ر متةذ/يةليـ .    
شــد شــ رلة، مب ــد دة متطــة   قــةاع احليقــةاع العشــثت لــدنةن األول/هي ــ ا،  1٧ ويف

جعـث سـث د ، وأفـدهع   غـدع  أ ـد اسـت دهع أ اس        سـ ةين  يف لـعلا   ريـد  الش ت، ذ ةمد 
فـتح ممـراع جمثـة     شـ رلة مـن  يقـةاع الع لامل ـت ر  تحر  لدنت حتت سيطرة التثظيم. ومّكن ال

 لل كدن املتةر ين ع  ح مم  دل را  من مثدطق ال ا .  
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دـ ل ال تـرة   األ س   لـق أمد يف ألدفظة األنعد ، فلم اقق أ  مـن اهـدنعف مكدسـب     - 22
حتـت سـيطرة   يف املثطقـة الةسـطق    ـة  الرمـده  والكرمـة وحدي  ت مـدن  املش ةلة  دلتقرير. وظلـ 
عزال أغلعية مثدطق اتدفظة إمد متثدذ د  لي ـد أو ألدوـرة أو حتـت سـيطرة      احلكةمة، يف حف ال

تقلـب حيـث ها ع   عثظيم الدولة ايس مية. ولدنت احلدلة األمثية يف ألدفظـة األنعـد  شـديدة ال   
وّأ لــ   ــن وقــة  اشــتعدلدع م ــلحة مطّةلــة يف  مثــدطق. اشــتعدلدع واســ ة الثطــدق يف  ــدة  

 لداع عقا يف مشـدل غـرا الرمـده  طـةال شـ ر عشـرين ال ـدم/نةف ا. وحـا مديثـة الرمـده            
ن   د ع رضت ل  ث ذ  دع يف عشرين ال دم/نةف ا يقف و ا ذد عثظـيم الدولـة ايسـ مية    

 لق  ـده مـن املكدعـب احلكةميـة. وسـيطر التثظـيم  لـق عقدط ـدع         ستي   دال أثثد ذد د  قوقد 
  ي ــية و لــق طــرق دــرو  ذدمــة مــن الرمــده  أثثــد  ذ  ــدع شــ ر عشــرين ال ــدم/نةف ا،    

الرمـــده  حـــةل وعتةاوـــث االشــتعدلدع والقصـــف املـــدف    يــزال الـــ ا  ها ـــرا  شـــأ د.   الو
 وال لةجة.  

املشــ ةلة  ــدلتقرير، ظلــت  غــداه ع ــدم مــن األ  ــدل اي ذد يــة، م ــث    ودــ ل ال تــرة  - 23
ع  ـل    ليدع القتـث وا طـف الـيت ع ـت دف أشضدوـد م يوـثف، وأ  ـدل ال ثـف الطـد   ، و         

، مرلعـدع ال عةاع الثدس ة اليدوية الصـثا امل عوتـة  لـق    ع  ل ال عةاع الثدس ة اليدوية الصثا، و
احلـةاهث  انتحد يةن واليت ع ـت دف املـدنيف. ووقـا أل ـر ذـمة       الت  ل اليت يث مذددع و  لي
ن وجدـر  69مدنيد وأويب  21لدنةن األول/هي  ا،  ثدمد ّقتث  4يف مديثة الصد  يف فتكد 
 ان  د  مرلعتف م ضضتف   عةاع ندس ة يدوية الصثا.  يف جبراين 
ــدلتقرير،  و - 24 ــرة املشــ ةلة   لــق أج ــزة وم ــداع  واوــث التثظــيم االســتي     دــ ل ال ت

وإضـدفة إىل ذلـم،     كرية من قةاع األمن ال راقية  قب ام  دع اليت شـث د  لـق قةافلـ د.    
يف شـن ذ  ـدع   مرلعـدع  ث ث  عةاع ندسـ ة يدويـة الصـثا م عتـة  لـق      أفيد أن  استضدمت 
ــق   ــة  ل ــة،   انتحد ي ــن ال راقي ــةاع األم ــمة ام  ــدع   ق ــة    واســتضدمت يف ذ ــدع مد و  مرلع

وي دو  األمم املتحـدة القلـق   ـد أن ذ  ـت جع ـة الثصـرة        .قةاعذمة ال   لي د من االستي 
مــن مرلعــدع األمــم املتحــدة لتث يــم ذ ــة  ع  ــل  م ــروقة أ ــد اســتضدمت مرلعــة مد  ــة 
 لدنةن األول/هي  ا يف ألدفظة ه  د.   ٧يف  ال ة  ي  اهانتحد   است دف أحد مةاقا 

 
 الدولية  التطة اع ايقلي ية و - هال 

واولت حكةمـة ال ـراق سيدسـت د امدهفـة إىل حت ـف   قد ـد ال ثد يـة، وال سـي د مـا           - 2٥
جلا د، هبدف احلصةل  لق ه   د ال يدسـ  واألمـ، واين ـدم واالقتصـده  و لـق ه   ـد       
يف جمدل إ دهة اي  د  من أجث التصد  ألثر عثظيم الدولة ايسـ مية. ولّ ـف است ـا الـدويل     
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ــة        ا ــد  امل ــد دة إىل لــث مــن احلكةم ــراق وأوــعحت هول أدــرا عق ــ  لل  ــم  يقدم ــد م ال ل
 االحتدهية وحكةمة إقليم لرهستدن.  

ولدنــت ذــمة امل ــد ث عقــا يف وــ يم املثدقشــدع الــيت أجر ــد الةفــةه ال راقيــة الرفي ــة    - 26
فـةه إىل ايمـد اع   امل تةا ما نظلا د ايقلي يـة دـ ل الزيـد اع الر يـة الـيت أجر ـد ذـمة الة       

ال ر يــة املتحــدة والعحــرين وعرليــد وقطــر ومصــر وامل لكــة ال ر يــة ال ــ ةهية. ودــ ل ال تــرة    
املش ةلة  دلتقرير، قد  م رولةن لعد  من  لدان املثطقـة، مـن  يثـ د األ هن وايمـد اع ال ر يـة      

املرشـراع   املتحدة والكةيت ومصـر،  زيـد ة  غـداه ي ـدهة عأليـد ه   ـم لل ـراق. ومـن  ـف         
 أ  ـد   لق حت ن ال  قدع ال ثد ية  ف ال راق وجلان  إ  ّن قطـر وامل لكـة ال ر يـة ال ـ ةهية     

 ،   د غيد  طةيث.  علدد لةمدسية يف الال  دتح مم ليد سي يدان ف
 لـ   ويف إطد  اه ةه اليت ععممد حكةمة إقليم لرهستدن للقةـد   لـق الت ديـد الـم  ه     - 2٧

ــة  ــده حــةايل    عثظــيم الدول ــت   ي  ــن الع  1٥0ايســ مية، قدم ــدع  م عشــرين  1شــ رلة يف يمق
 لــدنةن األول/ 1 ــف ال ــر  الةاق ــة يف مشــدل ســة ية. ويف /لة ــدم ال ــدم/نةف ا إىل مديثــة

 ش رلة ليحلةا ألث الةحدة األوىل.  يمقدع  من الع 1٥0هي  ا،   إي ده 
املقدومـة مـن   اع لرهستدن عرحعـدن  دمل ـد د  حكةمة ال راق وحكةمة إقليم مد ذالت و - 28

يف ظث عزايـد الت ـدون ال ثـد  ، حيـث أ ر ـت      اييرانية اه ةه أا ا ة ية إيران ايس مية. وع
  ن حرو د الكعل  لق ع زيز استقرا  ال راق ووحدع  وس مت .  ايس مية إيران ا ة ية 

ا لي ـ ، أثثـد  اجت ـد  جمل ـ       لدنةن األول/هي ـ ا، أوـد  جملـس الت ـدون     9ويف  - 29
ــم     ــق، إ ــ ن الدوحــة ال ــة أمــة   ضــ ث  األ ل ــ د ال ــمث ـــ  عرحيع ــدة ”   “  دلتةج ــدع اهدي

شــرالة وطثيــة  ــف ايــا طةا ــف ال ــراق. ولــر  إقدمــة  غــداه إىل عــ  للحكةمــة ال راقيــة وه ة
 (.  2014) 21٧0اسلس  أيةد عأييدة لتث يم قرا  جملس األمن 

يف  رول ـث  ، لتثظـيم الدولـة ايسـ مية   املثدذا يد الدويل،  قد التحدلف و لق الص  - 30
 لـدا   60حـةايل  مم لـة  فيـ   أشـد   ، وذا   لـق م ـتةا   اجت د د  ،لدنةن األول/هي  ا 3يف 

إىل ج ــةهذم احلدليــة وامل ــتقعلية امدهفــة مل ــد دة حكةمــة ال ــراق  لــق القةــد   لــق الت ديــد  
 مية. وأ ـر  املشـد لةن يف االجت ـد   ـن التـزام م  تث يـم       الم  يشكل  عثظيم الدولة ايسـ 

(، ولـــملم القـــرا اع األدـــرا 2014) 21٧8 ( و2014) 21٧0قـــرا ا  جملـــس األمـــن 
ذاع الصلة. و حب املشـد لةن مبشـد لة الةفـد ال راقـ ، الـم  عرأسـ    ـيس الـةذ ا  حيـد           

لـدوا  أل ـد  حكةمـة ال ـراق.   ال عده ، وأ ر ةا  ن عقـديرذم لل يدسـدع الشـدملة الـيت عتع  ـد      
األمـم املتحـدة وحكةمـة ال ـراق وحكةمـة إقلـيم       ولدالع لد م  مثظَّم ه هويل ضرو ة  لة ة 

لـدنةن ال دم/يثـدير، اجت ـا التحـدلف املثـدذا       22ويف األذمـة.   يها ةلرهستدن يف ج ةهذد 
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ــة ايســ مية يف لثــدن. وحةــر االجت ــد ، الــم  عرأســ  لــث مــن      ــر لتثظــيم الدول ــة وذي الدول
لايطدنيد ال ظ ـق وأيرلثـدا الشـ دلية     للشرون ا د جية وشرون الكةمثةلث يف امل لكة املتحدة

هولــة  ةــةا أدــرا،  18،   ــيس الــةذ ا  ال عــده  ومم لــة وذيــر دد جيــة الةاليــدع املتحــدةو
 ـد   . وألد املشـد لةن يف االجت ديريكد مةغلي،يف امل  لة ال دمية ل حتده األو واإضدفة إىل 

ضرو ة ه م حكةمة ال راق وع زيـز اه ـةه املشـترلة للتصـد  لل قـدعلف األجدنـب ومصـده         
 الت ةيث والد دية.

ــة األمــم املتحــدة للت ةيةــدع     18ويف  - 31 لــدنةن األول/هي ــ ا،  قــد جملــس إها ة هث
هو ة اســت ثد ية للثظــر يف الطلــب الــم  عقــدمت  ــ  حكةمــة ال ــراق ي جــد  هفــا الت ةيةــدع  

امل ـتحقة حلكةمـة الكةيـت مبةجـب قـرا       مـن الت ةيةـدع     يـف هوال    4.6تعقية وقد ذد امل
(. وأ ر  أ ةد  جملـس ايها ة  ـن عةـدمث م مـا ال ـراق نظـرا       2010) 19٥6جملس األمن 

ال راق   يدا  ن ـعة  ة تأجيث مطدلع كةمة احلطلب عأييد للتحديدع اليت يةاج  د حدليد وقر وا 
ــة مــن  د ٥ ــ  الث طيــة يف وــثدوق الت ةيةــدع يف املد  ــدير  ،  داع . 2016حــا لــدنةن ال دم/يث

 الكةيت لطلب ال راق.  تأييد و ّحعةا أيةد  
  

م ت داع األنشطة اليت عقة  هبد    ة األمم املتحدة لتقد  امل ـد دة إىل   - ثدل د 
 ال راق وفريق األمم املتحدة القطر   

 األنشطة ال يدسية - ألف 
يف ال راق  قيـدهة   ـيس الـةذ ا  حيـد  ال عـده ،   ـث       جدم ة ث حكةمة  قب عشكي - 32

ــدم        ــدهة ال يدســية لل ــراق مــن أجــث عث يــم الان مم لــ  ا ــدص يف ظــث شــرالة وثيقــة مــا القي
ضــرو   يحــراذ عقــد  وــة  حتقيــق األمــن وإ ــدهة ال ــراق إىل طريــق    ذــة أمــر الــةذا  ، و

املصـدحلة الةطثيـة وع زيـز سـيدهة     املةـ  قـدمد يف    املصدحلة واالستقرا . وه ـد مم لـ  ا ـدص إىل   
القدنةن من د ل إو ين القطد  األم، وإو ين التشري دع و ثـد  املرس ـدع، ل ـد أسـدا     

و قــد مم لـ  ا ــدص  دنتظــد    وـدحعة املصــلحة. املشـة ة يف ذــما الصـده إىل اه ــدع الر ي ــية   
يس جملـس الثـةا  اهعـة  ،    اجت د دع مـا الـر يس م صـة ، و  ـيس الـةذ ا  ال عـده ، و  ـ       

ــث ال يدســية، وذ  ــد  ال     ــة اه  ــر . واجت ــا أيةــد مــا  لســد  الكت ــر ا د جي  شــد ر، ووذي
 املتةر ة من ال ا .   وم رويل احلكةمدع اتلية يف ألدفظدع و ين الدين ونيثةا واألنعد 

ي ــل وحتــدهث مم لــ  ا ــدص مــا األطــراف ال يدســية الر ي ــية يف ال ــراق مــن أجــث ع   - 33
قـةاع األمـن ال راقيـة،  ل ـد وأن ذـمة الثقطـة ذـ  إحـدا         طدقة إنشد  قةة حر  وط، لت زيز 

الرلــد ز الر ي ــية للانــدم  الــةذا  . واجت ــا مم لــ  ا ــدص وغــلة مــن امل ــرولف يف الع  ــة    
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   دنتظد  ما لعد  القدهة األمثيف يف ال راق ملثدقشة طعي ة احلر  الـةط، املزمـا إنشـدلة وذيكلـ    
وإطد ة القدنةم. ويف أ  يث، اجت ـا مم لـ  ا ـدص مـا   ـيس وذ ا  حكةمـة إقلـيم لرهسـتدن         

سث د  ، واجت ا ند ب مم ل  ا دص للشرون ال يدسية مـا   ـيس   لر   ،دادليةالوذير وما 
شـ رلة، وذلـم ملثدقشـة الـدو      ييةسف أل د وـدهق، ومـا وذيـر شـرون الع    ،  رملدن لرهستدن

 القةة.  علم ش رلة يف ي   الع الم  هكن أن عةطلا
ععـممد  ه ةه املصـدحلة الةطثيـة الـيت     حدو ين ه ً دتألدهثدع أيةد ما املالع  ّة  أجرعو - 34

القيدهة ال يدسية يف ال راق. والتقق مم ل  ا دص إيده   و ، ند ـب الـر يس، وأل ـد سـل دن،     
ب مم ل  ا دص وفـدا مـن جملـس    م تشد    يس الةذ ا  لشرون املصدحلة الةطثية. واستقعث ند 

ونشـطد  مـن است ـا املـدم      ل ـد  هيـن   الـم  أنشـأة مـردرا     ،ال    للت دمح واحلكم الرشيد
مة في ـد يت لـق هبـ   ملثدقشة عطل دع خمتلف الطةا ـف ال راقيـة    ،وأ ةد  سد قةن يف جملس الثةا 

د ــدة م ــتديرة  شــأن عشــرين ال ــدم/نةف ا،  قــدع الع  ــّة اجت ــد  م 2٧ و 26امل ــألة. ويف 
ــة          ــدوا ر ال يدســية والديثي ــن ال ــد ذون م ــةن   ــةن  راقي ــ  مم ل ــد   في ــد   ش الت دســم االجت 

ــ لف  إىل ــد ذين جدنـــب ممـ ــد      ـ ــة و ا  االنق ـ ــعد  الكدمثـ ــة األسـ ــدم، ملثدقشـ ــا املـ ــن است ـ  ـ
ــراقيف    ــ ةف ال ـ ــد وـ ــة إىل عةحيـ ــدا ل الراميـ ــملم التـ ــد   ولـ ــد  االجت ـ . ودلـــ  االجت ـ

لــدنةن األول/هي ــ ا لكــ   1٥ة ــة مــن التةوــيدع الــيت   رضــت  لــق احلكةمــة يف  جم  إىل
 في د.   عثظر
ال ـراقيف  شـأن ه ـم     اتـدو ين وعثدق  مم ل  ا ـدص وند ـب مم لـ  ا ـدص أيةـد مـا        - 3٥

ايو ين التشري  . و  إط     يس الةذ ا ، و  يس جملس الثةا ، وند ب   ـيس الـةذ ا ،   
ع  ــة  شــأن ال  ــة ال ــد  اليــر حقــةق اين ــدن  لــق ا يــد اع الــيت أ ــد د  ووذيــر ال ــدل، ووذ

 أوــحد  املصــلحة ذو  الصــلةإىل  مم لــ  ا ــدصقــد  ل ــد وإوــ ين نظــد  ال دالــة اهثد يــة.  
لــدنةن األول/هي ــ ا  1لــر يس الــةذ ا  املــر   ديةام يــم األمــر الــم لةمــدع  ــن متد  ــة عث 

 وال يدسية.   ةم  اظر انت دلدع احلقةق املدنيال
 ـف  غـداه    دعو مل مم ل  ا دص م د ي  احل يدة مـن أجـث عي ـل التةوـث إىل اع دقـ      - 36
 لـدنةن األول/  18شـ رلة. ويف  ي  يث  شأن وده اع الطدقة وعقدسم اييراهاع ومتةيـث الع أو

 لــق   يــث ليحــث   ــيس وذ ا  حكةمــة إقلــيم لرهســتدن  أهي ــ ا، ســدفر مم لــ  ا ــدص إىل  
املطروحـة   ـد ث  حـث امل ال  ـث  لـق   لدنةن األول/هي ـ ا و  2هة من االع دق املا  يف الست دا

 مثم فترة طةيلة ما  غداه.
وقد  مم ل  ا دص  دلتةاوث  ثشدش ما جـلان ال ـراق واست ـا الـدويل األوسـا نطدقـد        - 3٧

يم الدولــة عثظــ لــق  دلت زيــز الــد م املقــد  إىل حكةمــة ال ــراق وعقةيــة الت ــدون م  ــد يف حرهبــ 
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قـد   وواين ـد .    ايس مية، ولملم يف اه ةه املعمولة يف اسدل اين ـدم ويف إ ـدهة اي  ـد   
ــدع املتحــدة        ــت ومصــر والةالي ــة املتحــدة وقطــر والكةي ــد اع ال ر ي ــة إىل ايم ــد اع   ي   زي

ق في ـد  ، التقـ ايسـ مية  إيـران ا ة يـة  . وقـد  مم لـ  ا ـدص أيةـد  زيـد ة   يـة إىل       األمريكية
وذيـر ا د جيـة، وألـا     ،أل د جةاه ظريف م اييرانيف، مبد في لعد  امل رولف و جدل الدين

لــعل   ،  ــيس جملــس عشــضي  مصــلحة الثظــد ، و لــ  ألــا واليــدا         ،ذــدمش   ف ــث دم 
عةسـيا نطـدق   ع تز  أن ط ران اييرانيةن إىل اتدو ون أشد  امل تشد ين يف الشرون الدولية. و

 ما  غداه، وأ د ملتزمة  دحترا  سيدهة ال راق و دل  ث ما األمم املتحدة. ع دو د
للتصـد    الـدويل التحـدلف   لدنةن األول/هي  ا، حةر مم ل  ا دص اجت د  3ويف  - 38

، حيث قد  إحدطة  ن جدـر  يف  رول ث لتثظيم الدولة ايس مية املث قد  لق م تةا وذا  
االســت د ة وامل ــد دة املقــدمتف مــن األمــم املتحـــدة.      يف ال ــراق، ولــملم  ــن     التطــة اع 

لــدنةن األول/هي ــ ا، حةــر نيد ــة  ــ، اجت ــد  اسلــس األ لــق سلــس الت ــدون   9و  8 ويف
ــدير،   22ويف  ا لي ــ  يف الدوحــة.  ــ  ا ــدص اجت ــد   لــدنةن ال دم/يث التحــدلف  حةــر مم ل

ــلتثظــيم الدولــة ايســ مية املث قــد  املثــدذا  الــدويل دن، حيــث ألــد ضــرو ة إزــده حــث   يف لث
سيدســ  لمذمــة يف ال ــراق وأ ــرذ ضــرو ة ه ــم ج ــةه حكةمــة ال ــراق الراميــة إىل عث يــم           
ايوـ حدع، وعقةيـة الةحـدة الةطثيــة وع زيـز الت ـدي   ـف أ ثــد  الـةطن. ل ـد أ لـن شــرالة          

ملثــدطق األمــم املتحــدة مــا ال ــراق ينشــد  وــثدوق اســتئ دم مشــتر  ي ــدهة إ  ــد  وعـــأذيث ا 
 اتر ة من عثظيم الدولة ايس مية.

لتشـ يا  لـق   الع  ـة مزيـدا مـن اه ـةه ل    مم لـة   ود ل ال ترة املشـ ةلة  ـدلتقرير،  ـمل    - 39
 ـدم فيـ    عالـم   ةقـت  ذـما ال كةمة ال ـراق يف  حل د دة عقد  املمةافقة الشرلد  الدوليف  لق 

عشـرين   2٥إىل  23كةيت يف ال ترة من ، د ل ذيد ع  الضغةش مدلية. وقد  مم ل  ا دصمن 
لي ـ ح مــد  حكةمـة ال ــراق  الــم  عقـدمت  ــ   طلـب  ال تي ــل مثدقشـدع  شــأن  ال ـدم/نةف ا،  

التقـق  ـر يس الـةذ ا ، الشـيت جـد ر      . ولكةيتامل تحقة  لي د ل  جد  هفا معدل  الت ةيةدع  
 4د الصــعدين. ويف معــد   احل ــد الصــعدين، وند ــب   ــيس الــةذ ا  وذيــر ا د جيــة وــعدين ددلــ 

لــدنةن األول/هي ــ ا، قــد  إحدطــة غــل   يــة أل ةــد  هثــة األمــم املتحــدة للت ةيةــدع يف    
ــة   ــدع مثدقشـ ــراقيف    يفأدـــرا جثيـــف، و قـــد جل ـ ــد  امل ـــرولف ال ـ ــأن مـــا لعـ ــما الشـ ذـ

 والكةيتيف.
عشـرين ال ـدم/نةف ا،    2٥ حقـةق املـرأة. ويف  لصـد   وواولت الع  ة الـد ةة  ثشـدش    - 40
ــ ــت ألق ــ ةند ع ــة     مم ل ــة يف  ل ــد  شــر ســتة”ا ــدص لل  ــن يةم ــف ملثدذةــة الثشــدش م  ال ث

 املدم. من احلكةمة ال راقية ومثظ دع است ا ، حبةة  م رولف“اهث دم
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عشرين ال دم/نةف ا، قدمت املديرة ال دمة ملثظ ة األمـم املتحـدة للتر يـة وال لـم      2ويف  - 41
 زيد ة ال ـراق وأجـرع مثدقشـدع مـا اتـدو ين ال ـراقيف        ،ثد  ةلةفدوال قدفة )اليةن كة(، إيري

لـــدنةن  3مـــن دطـــر عثظـــيم الدولـــة ايســـ مية. ويف  الـــةط،  شـــأن  ديـــة التـــراث ال قـــديف 
األول/هي  ا، حةر مم لـ  ا ـدص مـرمتر اليةن ـكة املث قـد يف  ـد يس  شـأن التـراث ال قـديف          

ألقـق لل ـة  ـن الت ديـد الـم       ، حيـث  ة ـة ي  ر ية الاه  ة ية الامل رس للضطر يف ال راق و
ه لــ  عثظــيم الدولــة ايســ مية للتــراث وامةيــة ال قدفيــة لل ــراق، وأوجــز امل ــد دة الــيت عقــدم د 

 األمم املتحدة إىل حكةمة ال راق ملةاج ة ذما الت ديد.
 امل د دة االنتضد ية -  د  

ال  ـث  لع  ـة  لب امل د دة االنتضد ية التـد ا  د ل ال ترة املش ةلة  دلتقرير، واوث مكت - 42
ل ـد واوـث   ما امل ةضية ال ليد امل تقلة ل نتضد دع وهدن جملس الثةا  وما جملـس الـةذ ا ،   

و ثـد   لـق ه ـةة     الـةط،. اه دع، يف است راض د اهد   لإلطد  االنتضـدا  مة عقد  الد م م
لع  ة يف اجت د دع الل ثـة املث قـدة السـت راس    امم لة  الل ثة القدنةنية يف جملس الثةا ، شد  

ــدع   ــدنةن انتضد  ــق ــم   جم ــدنةن  ق ــةاح  )الق ــد  36 دلس اتدفظــدع واألقةــية والث (. 2008 ل 
ع و لزع االجت د دع ا   ة اليت  قدع حـا املن  لـق م ـد ث ايطـد  القـدنةم للح ـ       

واألحكـد  املت لقـة  تةذيـا    رلـة ،  ايجـرا اع االنتضد يـة يف ل  االنتضد ية ومتةيـث احل ـ ع، و  
عشــرين ال ــدم/نةف ا،  30املقد ــد. ويف حلقــة   ــث نظ  ــد مكتــب   ــيس جملــس الثــةا  يف  

 رضت الع  ة و قة  ن أ  دل الل دن امل تقلة و  قت د ما ال لطتف التث يمية والتشـري ية يف  
 احلكةمة.

ــد  مشــرو  ســن أ قعــت و وــدع الع  ــة أيةــد التطــة اع الــيت   - 43 قــدنةن امل ةضــية ال لي
متةذ/يةليـ ، الـم  أنشـأ ذيئـة يها ة االنتضد ـدع يف       23امل تقلة ل نتضد ـدع يف لرهسـتدن يف   

لدنةن األول/هي  ا، ألد  رملدن إقليم لرهسـتدن عشـكيلة امل ةضـية،     3لرهستدن. ويف إقليم 
ف والترل ـدن.   دلتصةيت لت  ة م ةضف،  يث م امرأة واحدة وم ةضـدن مـن طـد  يت امل ـيحي    

لــدنةن األول/هي ـ ا، أفـده   ـيس هثـة االدتيــد       3ويف االجت ـد  الـم   قـد مـا الع  ـة يف      
املرقتة  دمل ةضية أن امل د دة اليت عقدم د األمم املتحـدة إىل الل ثـة سـتكةن ذاع أمهيـة  دلغـة.      

 ـــن  وشــدهع الع  ـــة  لـــق ضـــرو ة احلـــةا   ـــف امل ةضـــيتف الةطثيـــة وايقلي يـــة، وأ ر ـــت 
 است داهذد لتقد  إ شدهاع  شأن لي ية ض دن التث يق ال  دل  يث  د.

واســتأن ت امل ةضــية ال ليــد امل ــتقلة ل نتضد ــدع يف ال ــراق   ليــة ع ــ يث الثــددعف    - 44
لل حدفظــدع، د انتضد يــمكتعــد  19مكتعــد مــن أوــث  11 دالســتدالل احليــة  الــيت عغطــ  املن 

الروــدفة،  عصــرة، والقدهســية، وذ  قــد ، واملــ ىن، و غــداه  يف ذلــم الث ــف، ومي ــدن، وال  مبــد
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الكـــر ، ولـــر   ، و د ـــث، وواســـط. وعشـــل التقـــد ير إىل اذهيـــده م ـــدل مشـــد لة  غـــداه و
ــددعف، وحــا   ــ   2014لــدنةن األول/هي ــ ا   ٧الث ــده اياــديل ل  ل ــددعف امل ــ لف  ال  لث

ــ م      188 228 ــدث مث ــعة اين ــت ن  ــد. و لغ ــة ) 39نددع ــعة ( و٧3 969يف املد  ــملة  ن  ال
ــة  إشـــد ة (. ولكـــن ف عظ ـــر حـــا املن أ  114 2٥٧يف املد ـــة ) 61 إىل مة ـــد  ـــد    ليـ

ــدىل         ــدطق هي ــة وعشــ ث مث ــدم املتعقي ــة  يف اتدفظــدع ال   ــددعف  دالســتدالل احلي ع ــ يث الث
  يــث أألدفظــدع إضــدفة إىل ولرلــة  ووــ ين الــدين ونيثــةا واألنعــد  املتةــر ة مــن الــ ا ،  

 إقليم لرهستدن.يف  هذة  وال لي دنيةو
 

 يف ال راق واألنشطة ذاع الصلة حقةق اين دناحلدولة يف جمدل التطة اع  -جيم  
الـ ا  امل ـلح اهـد   واي ذـد . ومثـم       ـدلثظر إىل  عةاوث الع  ة  ود حدلة املدنيف  - 4٥

ــر  األدــل، وحــا   ــدير، ســقط    20عقري ــي   2 026لــدنةن ال دم/يث ــدنيف  ةف يف وــقت امل
لـــدنةن  1يف ال تـــرة مـــن ومـــدنيد يف حـــةاهث ال ثـــف امل ـــلح واي ذـــد .  3 ٧4٥وجـــرين 

مـن   3٥ 408مـد جم ة ـ    ، سـ لت الع  ـة   2014لـدنةن األول/هي ـ ا    31ال دم/يثدير إىل 
ــدنيف ) ــحديد املـ ــي  و  12 282الةـ ــدن 23 126قتـ ــد(. ولـ ــحديد ا جراـ ــده الةـ ــدنيف  ـ ملـ

مثــم أحــداث ال ثــف الــيت  ة أ لــق  ــده ســ ث ذــ 2014( يف  ــد  الشــرطة دحت ــد  أفــراه )
أن فريـق التحقيـق ا ـدص مـن      وزـد   ديشـد ة  . 200٧-2006ع رس مد ال ـراق يف ال تـرة   

الم  لل   جملس حقةق اين دن جب ا األهلة املت لقـة   ،قةق اين دناألمم املتحدة حلم ةضية 
الدولـة ايسـ مية واه د ـدع امل ـلحة املرععطـة        دنت دلدع القدنةن الدويل اليت يرعكع د عثظـيم 

 ا ـدص    ، ووث إىل ال ـراق يف لـدنةن األول/هي ـ ا. ومـن املتةقـا أن يقـد  فريـق التحقيـق        
   .201٥لس يف جذا /مد   اسعقريرة إىل 

وال عزال الع  ة عتلقق عقد ير  ـن انتـ دلدع مث  يـة وواسـ ة الثطـدق للقـدنةن الـدويل         - 46
ظيم الدولة ايس مية، مبد يف ذلم شن ذ  دع عت  د اسـت داف املـدنيف واميدلـث    يرعكع د عث

األسدسية املدنية، و  ليدع اي دا  وغلذد من   ليدع قتـث املـدنيف، و  ليـدع االدتطـدف،     
واالغتصد  وغلة من أشكدل ال ثف اهث   والعدم املرعكب ضد الث د  واألط ـدل، وعـدمل   

ــدنيس األمــدلن ذ  ــدمل    أو ع ــد الق ــر  لمط ــدل، والت ــة، والت ثي ــة أو ال قدفي ــة الديثي اع األمهي
الةحش  لل  تلكدع و ع د، واحلرمدن من احلقةق واحلريدع األسدسية. وعأثرع  ملم  ةجـ   
ــعم        ــدن والشـ ــم الترل ـ ــد يف ذلـ ــراق، مبـ ــة يف ال ـ ــة املتثة ـ ــة والديثيـ ــف ال رقيـ ــدص الطةا ـ دـ

 شـد ر  كدلد ية والكره ال يلية وال ر  الشي ة، ولـملم ال وامل يحيةن واليزيديةن والصد ئة وال
ــة ايســ مية     ال ــثية  ــيت يشــتع  مبةاال ــد للحكةمــة، حيــث ي ــت دف عثظــيم الدول ــة أو ال املةالي
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ذــمة الطةا ــف ويرعكــب ضـدذد انتــ دلدع ج ــي ة حلقــةق   ـ   واه د ـدع امل ــلحة املرععطــة  
 اين دن  شكث مت  د ومث   .

  عثظــيم الدولــة ايســ مية حلقــةق املــرأة يع ــث  لــق القلــق الشــديد.   وال يــزال انتــ د - 4٧
يف  ،فـر ن ال  ـ   يزال املالف من الث د  واألط دل أسرا لـدا التثظـيم. وألـدع الث ـد        ف

ــة م  ــن، أن لــ لاع مثــ ن ع رضــن لل ثــف اهث ــ  واه ــد        ــيت أجر ــد الع   املقــد  ع ال
ا من مقدعلف يف التثظيم واستضدمن لد و   شـرية.  ، و  عزوز ن ق ررقيقولل تدجرة هبن ل

قتلـ ن. ويف    ـد إىل  وقيـدهاع سيدسـية ن ـد ية و   قد داع جمت  يـدع  وقد  التثظيم أيةد مب داة 
عشرين ال دم/نةف ا، ن م التثظيم حك د    دا  امـرأعف يف املةوـث لدنتـد قـد عرشـحتد يف       23

 االنتضد دع الاملدنية.
م الدولة ايس مية ي رس انت دلدع ج ي ة حلقةق اين ـدن األسدسـية   وال يزال عثظي - 48

 ـيطرع . ودـ ل ال تـرة املشـ ةلة  ـدلتقرير،      ل لق املدنيف المين ي يشـةن يف املثـدطق ا دضـ ة    
“ ألـدلم ” قـب وـدو  أحكـد  مـن      عحدلـة إ ـدا  ن ـم    16٥س لت الع  ة مد ال يقـث  ـن   

طرع . والتش ت مقد ر اد ية عةم مئـدع مـن ضـحديد    تثظيم يف املثدطق ا دض ة ل يالأنشأذد 
عثظيم الدولة ايسـ مية، يف مةاقـا مت ـدهة مبـد يف ذلـم نـدحييت جلـةال  ولة دشـ  يف ألدفظـة          

ــة  املةوــث يف   ــد ة جث ــة    3هيــدىل ويف القي ــة وح يل لــدنةن األول/هي ــ ا، ويف قــرييت ال م 
 لدنةن األول/هي  ا. ٧جثة  املةوث يف 

ال عثظـــيم الدولـــة ايســـ مية ي ـــت دف األشـــضدص واه د ـــدع ممـــن يشـــتع  وال يـــز - 49
عشـرين ال ـدم/نةف ا،    30ييديةلةجية التثظـيم. ويف  ت م وال  م حلكةمة ال راق أو م د ض يف

أمد  مكتب ألدفظة نيثـةا    ث ثة شية  من  شلة اهعة    دا  قد  عثظيم الدولة ايس مية 
عشرين ال ـدم/نةف ا، ذـدجم عثظـيم     2 تأييد حكةمة ال راق. ويف يف املةوث، وذلم ال دم م 

مـن أفـراه    2٥0يف ندحيـة ال لـم مشـدل عكريـت، وقـد   أسـر         الدولة ايس مية  شلة اهعـة  
الـملة . و ـدأ التثظـيم   ـد ذلـم  دلتـدمل املثـ    ملثـدذل املـدنيف  ةاسـطة األج ـزة             شلة ال

 دم/نةف ا، ن م عثظـيم الدولـة ايسـ مية سل ـلة مـن   ليـدع       املت  رة املريلة. ويف عشرين ال
القتث اه د   ضد أفراه  شلة العة منـر يف ألدفظـة األنعـد . وعشـل مصـده  الع  ـة إىل أن  ـده        

أط دل ون د . وأفدهع عقـد ير  ـدل  ة   لـق أل ـر      من  يث مشض ،  400القتلق قد يت دوذ 
يت الرمــده  وذيــت يف أوا ــث عشــرين ال ــدم/نةف ا. ج ــة يف مقــد ر اد يــة يف مــثطق 200مــن 
عشرين ال دم/نةف ا، و هع عقـد ير  ـن قيـد  عثظـيم الدولـة ايسـ مية مب داـة أفـراه          13 ويف

ــد ، حيــث ادتط ــةا   حبــلةمــن  شــلة العــة منــر  ــدلقر  مــن    قــدمةا شضصــد مثــ م و 16ال رث
    دام م   د ذلم.  
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 مية يقـة   تـدمل املةاقـا ذاع األمهيـة الديثيـة أو ال قدفيـة       وال يزال عثظيم الدولة ايسـ  - ٥0
عشرين ال دم/نةف ا، قـد  التثظـيم  تـدمل هيـر م ـيح        24ا دض ة ل يطرع . ف    املثدطق يف
عشرين ال دم/نةف ا، همر التثظيم مرقـد الشـيت ا د يـث وذـة مـزا  سـ،        2٥املةوث. ويف  يف
 هاقةق مبحدفظة لرلة . يف مثطقةالةاق ة قرية شعي ة  يف
ع يـد  ـأن قـةاع األمـن ال راقيـة واه د ـدع امل ـلحة          غـدع  وال عزال الع  ـة عتلقـق    - ٥1

الـدويل اين ـدم والقـدنةن الـدويل حلقـةق اين ـدن.        التد  ة مد ال حتتر   شـكث لدمـث القـدنةن   
الـدويل اين ـدم    نيقتةـي  د القـدنة  ين ويش ث ذلم  د  التقيد مبعدأ  الت ييز والتثدسـب اللـم  

ــد   ــد   أثث ــة      القي ــرغم مــن أن عثظــيم الدول ــق ال ــدع ال  ــكرية، وال ســي د القصــف. و ل دل  لي
ذد اختدذ مرالـز يف املثـدطق املدنيـة لكـ      ِدف  ت  ُّ َرايس مية واه د دع امل لحة املرععطة    ع 

ــدنيف،       ــدع أو لت ــعب ا  ــد ر يف وــ ةف امل ــن ام   ــ  م ــت كن  حتت  ــم ع ــةاعفل ــن  ق األم
املدنيف إىل أهىن حد ممكـن  يف و ةف من ل دلة عقليث ايود دع  ،يف   ا احلدالع ،ال راقية

 ــن وقــة  قتلــق    غــدعال  ــكرية. ويتةاوــث و وه  لل  ليــدع ثــد عث يــمذد  لـق ايطــ ق  
يف عقد  عقرير لدمـث  ـن أ ـداه القتلـق     امل كن غل ولكن من ، مدنيف   عب الغد اع اهةية

 ايس مية. عثظيم الدولةدض ة ل يطرة ق ا املثدط
 ـن  وامليليشـيدع  وال عزال الع  ة عتلقق عقد ير  ـن دـرو    ـا اه د ـدع امل ـلحة       - ٥2

القدنةن، وا عكدهبـد أ  ـدل قتـث ألـدهة امـدف، مبـد يف ذلـم قتـث األسـرا مـن مقـدعل  التثظـيم             
م مـــن االنتـــ دلدع. ويف واه د ـــدع امل ـــلحة املرععطـــة  ـــ ، وادتطـــدف املـــدنيف وغـــل ذلـــ

راغـةل  قأ ةد  من ميليشيد م ـلحة مثطقـة ال   م داةعشرين ال دم/نةف ا، و ه عقرير  ن  11
راغــةل وأحرقــةا املثــدذل. قمــن ذلــة   شــلة ال 93 ، حيــث قــدمةا  ددتطــدفيف ندحيــة ي ــر 

ج ة )مث د ث ث ج ث ألط ـدل(   14والتش ت   د ذلم يف دثدق وغل  دلقر  من القرية 
طلقدع ند ية يف الرأ  والصد . وح ب مد و ه من املصـده ، فقـد أطلـق    ايود ة   ث جثد  حت

ــدق         46ســراين  ــزال مصــل   ــة. وال ي ــد  ع رضــةا د مــد ل ــة  امل دمل شضصــد   ــد  ةــ ة أي
ــدل   ــدهذم   ــن       33امل قــةهين الع ــة أيةــد  ــدها لــعلا م شضصــد غــل م ــروف. وعلقــت الع  

هبــد يف ألدفظـة هيـدىل. و يث ــد     قدمـت  ز م أن امليليشـيدع  الع غـدع  ـن   ليـدع ادتطــدف يـ    
إط ق سراين   ا املضتط ف   د هفا ال دية، فقـد قتـث الـع ا املدـر. وقتـث   ـا ضـحديد        
ــة ال ــثية أيةــد          ــد  الطد   ــة. وي ــت دف أ ث ــا ال دي ــن هف ــرغم م ــق ال ــدع االدتطــدف  ل   لي

 لد.   ليدع االدتطدف يف العصرة ويف مثدطق أدرا جثة  الع
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وال عزال الع  ة عتلقق   غدع  ن ج ـث جم ةلـة امةيـة يف ألدفظـدع  غـداه، ووـ ين        - ٥3
ــدع ند يــة          ــد أوــيب  طلق ــث، وم ظ   ــدىل، والعصــرة، و د  ــةا، ولرلــة ، وهي ــدين، ونيث ال

 الرأ  والصد . وع م  حتديد مرعكت ذمة اهرا م. يف
 علحق الةر   دألط ـدل يف ال ـراق.   وال يزال ال ا  امل لح املتةاوث وأ  دل اي ذد  - ٥4

   ـة األمـم   لـث مـن   وقدمت فرقة ال  ث امل ثية  دألط دل والـ ا  امل ـلح، الـيت عتـةىل   دسـت د      
 ثـف   حـدهث  99 تةثيـق  ، مثظ ة األمم املتحـدة للط ةلـة  و املتحدة لتقد  امل د دة إىل ال راق

دل اي ذد يـة والـ ا  امل ـلح،    ضد األط ـدل دـ ل ال تـرة املشـ ةلة  ـدلتقرير. وأسـ رع األ  ـ       
األج ـزة املت  ـرة املريلـة،  ـن     اسـتضدا   و ،سي د ععدهل إط ق الثد ، والقصف ال شةا   وال

جراـد( يف ال تـرة مـن     61قتـي  و   33األط ـدل ) وـ ةف  يف إود ة  94ال يقث  ن  وقة  مد
الكـــ ل مـــن ن وزـــد  التـــملل  ـــأ، 2014عشـــرين ال ـــدم/نةف ا إىل لـــدنةن األول/هي ـــ ا 

لتقـد ير     ثـ د. و ديضـدفة إىل ذلـم، حـدثت ذيـدهة ملحةظـة يف ا      ال يعلَّـ قـد  إود دع األط دل 
ــةا هة ــد األط ــدل   ال ــدع يثي ــدطق   مــن جدنــب   ــن   لي ــا املث ــة ايســ مية يف اي عثظــيم الدول

امليليشــيدع املةاليــة للحكةمــة يف ايــا املثــدطق املتةــر ة مــن ومــن جدنــب ا دضــ ة ل ــيطرع ، 
 ال ا ، ولملم يف  غداه والعصرة.

 
 خميم احلرية -هال  

د ل ال ترة املش ةلة  دلتقرير، واولت م تشـد ا ا دوـة امل ثيـة  ثقـث سـكدن خمـيم        - ٥٥
احلريــة إىل دــد   ال ــراق قيــدهة ج ــةه األمــم املتحــدة الراميــة إىل حتديــد حلــةل مثدســعة لثقــث   

 ـيدة ذـةل لـةع  دنتظـد   لـق اعصـدل وثيـق مـا         . وعظـث ال علدسكدن خميم احلرية إىل دد   ال
ــةم         ــة. ويف يــ ــيم احلريــ ــكدن خمــ ــي م ســ ــن فــ ــلة، مبــ ــلحة ذو  الصــ ــحد  املصــ ــا أوــ ايــ

عشرين ال ـدم/نةف ا، قدمـت ال ـيدة ذـةل لـةع  زيـد ة إىل  غـداه، حيـث  قـدع           24 و 23
وضـا  اجت د دع ما م رولف من احلكةمة ال راقية وأ ةد  مـن ال ـلم الد لةمدسـ  ملثدقشـة     

 ال كدن واحللةل املثدسعة لثقل م إىل دد   ال راق.  
وعةاوــث الع  ــة  وــد حدلــة حقــةق اين ــدن واحلدلــة اين ــدنية ل ــكدن خمــيم احلريــة     - ٥6

وعي ــل إزــده احللــةل لل شــدلث املت لقــة  ــ ها ة املضــيم  ــف حكةمــة ال ــراق ومم لــ  ال ــكدن. 
ــكدن خمــ   632وقــت نشــر ذــما التقريــر، نقــث      ويف  يم احلريــة إىل  لــدان ثدل ــة. وظــث   مــن س
فـرها   11و  إيـةا   مث م يف خمـيم احلريـة    2 480حيث   إسكدن  – فرها يف ال راق 2 491

 فثدق امل دجر(.  يف جدرين )مثشقةن( يف  غداه )
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وعةاوث األمـم املتحـدة العحـث  ـن حلـةل ها  ـة ل ـكدن املضـيم مـن دـ ل قثـةاع             - ٥٧
لـدنةن األول/هي ـ ا،    21قثةاع القثصـلية واين ـدنية. فحـا    ال ا الثقث إىل مةاقا أدرا و

فرها غـده وا إىل ألعدنيـد مـن دـ ل قثـدة م ـتقلة،        30فرها إىل دد   ال راق، مث م  632نقث 
 ،فــرها مــن دــ ل يديــد التــرادي  القثصــلية لــددةل ع ــ ة  لــدان )إســعدنيد   123نقــث  في ــد

 ،(وذةلثــدا والثــروي ، ،ةاملتحــد وامل لكــة ال ــةيد،و والــدامنر ، و ل يكــد، وإيطدليــد، وأملدنيــد،
 وإيطدليـد،  ألعدنيـد، ) إن ـدنية  لـدوا    لـدان  أ   ـة  إىل هدـةمم  قعـةل  د ل من فرها 448 ونقث

 مخ ـة  إىل الثقـث  قثـةاع  دـ ل  مـن  فـرها  32 ونقـث  ،(املتحدة األمريكية والةاليدع والثروي ،
ة مكةنـة  اد ـ  وغـده ع . والثروي  املتحدة، كةوامل ل وفثلثدا، وال ةيد، الدامنر ، ذ   لدان،
فـرها إىل ألعدنيـد يف إطـد  امل ـد  اين ـدم الـم  أشـرفت  لـق عرعيعـ  م ةضـية األمـم             233من 

املتحــدة لشــرون ال جــئف يف عشــرين ال ــدم/نةف ا. وإضــدفة إىل ذــمة احلــدالع، قعلــت أ   ــة   
ه مــن مةقــا ال عــة  املرقــت وذــم  لــدان شضصــد واحــدا مــن مكــدن ايقدمــة املمــن وأ   ــة أفــرا

 لــدا عثتظــر احلــث مــن دــ ل  18طلعــد عت لــق  ـــ  1 248يــزال  يثتظــرون مغــده ة ال ــراق. وال
 امل د اع اين دنية والقثصلية وم د  الثقث إىل أمدلن أدرا.  

 
 امل د دة اين دنية وإ دهة اي  د  والتث ية   - ذد  

لةضا اين دم دـ ل ال تـرة املشـ ةلة  ـدلتقرير،     ظث ال ا  امل لح يت عب يف ع دقم ا  - ٥8
. ويقـيم  ـده   2014إذ أوعح مد ير ـة  لـق مليـةم شـض  مشـرهين هادليـد مثـم  دايـة  ـد           

مشرها هادليد يف إقليم لرهستدن، في د يةجـد  ـده مـن املشـرهين هادليـد       946 266 يقد   ـ
ـــ   ــد   ــ ــيم  ــــ     904 1٧0يقــ ــد يقــ ــراق، ل ــ ــط لل ــ ــزا  األوســ ــد يف احلــ ــد  شضصــ ده يقــ

شـــض   800 000مشـــرها هادليـــد يف اتدفظـــدع اهثة يـــة. وي تةـــيف      1٥3 630  ــــ
مليةن فره حدليد يف املثدطق اليت ي ـيطر  لي ـد عثظـيم     2.2املشرهين. وإضدفة إىل ذلم، يةجد 

يزال أمث م وحصةمم  لق امل د دة اين دنية يشك ن شـدغ    ي ـيد.    الدولة ايس مية، وال
 م يف شض .   ٥ال كدن املتةر ين من األذمة املن إىل ويصث جم ة  

ــة مم لــ  ا ــدص ومث ــقة    2014لــدنةن األول/هي ــ ا   1٧ويف  - ٥9 ــد  لــث مــن ند ع ، ق
الشرون اين دنية لل ـراق وند ـب   ـيس الـةذ ا  ال راقـ  و  ـيس الل ثـة ال ليـد يغدثـة وإيـةا            

ث ـيق والروــد. وسـيقة  املرلــز  ت زيــز   الثـدذحف، وــد  املطلـم،  تدشــف املرلـز املشــتر  للت   
التث ـــيق هادـــث احلكةمـــة و ـــف احلكةمـــة واألمـــم املتحـــدة وشـــرلد  د، فةـــ   ـــن  وـــد    

 االست د ة.   ف دلية
واألمم املتحدة يف حدجة مدسة إىل الت ةيـث لل  ـد دة يف علعيـة احتيدجـدع املشـرهين.       - 60
د مـن األمـم املتحـدة، اجت د ـ     لدنةن األول/هي  ا،  قدع حكةمـة ال ـراق،  ـد م    14ف   
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لدنةن األول/هي ـ ا، وافقـت وليلـة     18لل د ف اللت د  مزيد من الد م املديل مث م. ويف 
مليـةن هوال  مـن الصـثدوق     1٥األمف ال د  للشرون اين دنية  لـق ختصـي  مـد يقـر  مـن      

 200 000إىل  املرلز  ملةاج ة الطةا ئ من أجث علعية االحتيدجدع األل ر إحلدحد ملـد يصـث  
ــةايل         ــا املن حـ ــد  حـ ــعت ا. وقـ ــم أيلةل/سـ ــراق مثـ ــط ال ـ ــدل ووسـ ــرهوا يف مشـ ــض  شـ شـ

-2014مليةن هوال  يف إطد  االست د ة  طة االسـت د ة االسـتراعي ية لل ـراق لل تـرة      ٧1٥
لتغطيـة االحتيدجـدع   وذـة معلـ  الذ     ليـةن هوال    1.٥يعلـ  حـةايل   نقصد ، ممد خيلف 201٥

 املقعلة.   1٥ د ل األش ر الـ
وعةاوــث األمــم املتحــدة اال عقــد   دســت د ت د اين ــدنية مــن أجــث الت دمــث مــا ال ــده     - 61

ــدمل        ــة ال ـ ــدم  األغميـ ــدلتقرير، وذ   رنـ ــ ةلة  ـ ــرة املشـ ــ ل ال تـ ــرهين. فضـ ــن املشـ ــعل مـ الكـ
فـرها. ون ـم    9٥3 442طثد متريد من ال ـلا الغما يـة، مقـدمد  ـملم امل ـد دة إىل       13 ٥39
ــة يف إقلــيم لرهســتدن،      رنــد م  األغميــة ال ــدمل  أيةــد  ــرام  م ــد دة يف شــكث ق ــد م غما ي
ــ  قي ــ    140 2٥6ذوه  إذ ــ د   شضصــد  ق ــد م شــ رية ععل هوال ا  26ة الق ــي ة الةاحــدة مث

شــض  مــن جليــة  20 000اســت ده إضــدفة إىل ذلــم، ين دق ــد يف اتــ ع الت د يــة اتليــة. و
مـا  شـد     د  رندم  األغميـة ال ـدمل  يف عشـرين األول/ألتـة ر  دلت    االست د ة ال ري ة اليت أطلق

اليةني يف واملثظ دع غل احلكةميـة مـن أجـث التحةـل امل ـعق ملضزونـدع حصـ  اي دشـة         
 وجم ة دع لةاذ  الثظدفة الصحية وامليدة امل عأة.  

شـرهين.  امل ـكدن  للاملـأوا املثدسـب   ةفل وما  داية فصث الشتد ، من األمهية مبكـدن عـ   - 62
خمي ــدع إضــدفية  10خمي ــد يف ايـا أ ــد  ال ـراق وزــر   ثـد      28ف ثـم حزيران/يةنيــ ، ّفـتح   
فره،  يث د ستةطر الغدلعيـة ال ظ ـق إىل ايقدمـة لـدا      409 000لتلعية احتيدجدع مد جم ة   

است  ـــدع اتليـــة املةـــي ة يف ظـــروف هون امل ـــتةا املطلـــة  يف مرالـــز اد يـــة أو معـــدن   
ــةا ه حــا املن واملضصــ  ل ســت داه ل صــث الشــتد  م ةضــية      مشــت ــث ال رلة. ومكــن الت ةي
ــم ــن      األم ــر م ــد أل  ــن عزوي ــة    4٥0 000املتحــدة لشــرون ال جــئف م ــدملةاه امل لي شــض   

ــأ. أوا املــاألسدســية و أســرة أوــثدفد مــن املــةاه   180 000علقــت ، ويف إقلــيم لرهســتدنامل ي
 يــة، و طدنيــدع، وأغطيــة   ســتيكية، ومةاقــد للتدفئــة. ددوــة   صــث الشــتد ، مبــد يف ذلــم أو

عشــرين ال ــدم/نةف ا، قدمــت امل ةضــية   ــعا   ليــدع نقــث جــة  انط قــد مــن الذــة ،     ويف
 الشتد .   ل صثحت عد  دل تدن، للةوةل إىل األسر اليت لدنت حبدجة إىل امل د دة 

يـة أهويـة ولـةاذ  ععلـ  قي تـ د      ومثم عشـرين ال ـدم/نةف ا، اقتثـت مثظ ـة الصـحة ال دمل      - 63
ــن   ــر م ــدمت إىل احلكةمــة    9أل  ــف هوال  وق ــزا لــدم .      12م ي ــزة ي ي ــة جم  ــدهة متثقل  ي

و  لــت مثظ ــة الصــحة ال دمليــة أيةــد مــا احلكةمــة والشــرلد   لــق عةأمــة م  ــدين  ــراقيف   
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تــردي  الو لــق للصــحة ال دمــة مــا امل  ــد ال ثلثــد  للصــحة ال دمــة ولليــة إمعليــدل  لثــدن،  
  جم ة ـة مـن أدصـد ي   اسـتحداث  وال دمـة،  لل رافق الصحية اليت عقد  الر دية الصحية األولية 

 دتيد .  وقا  لي د االألدفظدع  اتليف يف ةالصحيالر دية 
مد ســة  1 400ودـ ل ال تـرة املشـ ةلة  ـدلتقرير، اختـم املشـرهون هادليـد أل ـر مـن           - 64
ــةا   يف ــدلن لإليـ ــراق أمـ ــد  ال ـ ــا أ ـ ــ     ايـ ــم،   إدـ ــق ذلـ ــيف  لـ ــد   ه اليةني ـ  . ويف إطـ

لـملم إهدـدل   جرا لدنةن األول/هي  ا، و 1مد سة مث د، وأ يد فتح د ا تعد ا من  830
مد سة من ذمة املدا   لت ت يب لل  ديل الـدنيد، ممـد  ـح  دسـتئثدف      33٧إو حدع  لق 

 40 000 ه مثـ د أل ـر مـن   مكدنـد مرقتـد للـت لم، اسـت د     4٥0الد اسة في د. وأنشئ أل ـر مـن   
عل يـم. واسـت ده مـن األنشـطة الترفي يـة       26 800عل يم. وقدمت مـةاه ع لي يـة وعرفي يـة إىل    

أيةـد الـد م   لذد اليةني ـيف وشـرلد  ت عل يم من املشرهين هادليد. وقـدم  28 000أل ر من 
   ط ث. 13 000االجت د   إىل  - الث   
مت اليةني ـيف ومثظ ـة الصـحة ال دمليـة الـد م      ود ل ال تـرة املشـ ةلة  ـدلتقرير، قـد     - 6٥
وذا ة الصحة ال راقية لتثظيم ست   ع وطثية وأ  ا   ع هون وطثية خمصصة للـ د   إىل

ضـد ذـما    م يـف ط ـث   ٥.6حتصف مد يزيـد  لـق     يف إطد ذد للتحصف ضد شلث األط دل، 
ملشـرهين هادليـد ضـد    مـن األط ـدل ا   340 000  أيةـد حتصـف حـةايل    ذرال ، . ومن املرس

التغميــة و وــد الث ــد  مشلــت   أنشــطة لتــةفل اليةني ــيف إضــدفة إىل ذلــم، قدمــت  احلصــعة. و
 ط ث.   13 ٥00
عــةفل امليــدة ودــدمدع الصــرف الصــح  يف طــد   رنــدم  ولــدن عــأمف الــد م الكــديف  - 66

ش ةلة  ـدلتقرير.  والثظدفة الصحية لل  يا لل ده الكعل من املشرهين أمرا و عد د ل ال ترة امل
دزانـد لل يـدة    193اسـت دهوا مـن وضـا    و مبيـدة الشـر  امل عـأة   فره مث م  82 000 و  عزويد

واســـــت ده  ؛ألدفظـــــدع لرلـــــة ، وهيـــــدىل، والث ـــــف، و غـــــداه، واألنعـــــد ، والعصـــــرة  يف
ــد يت لــــق مبرافــــق الصــــرف الصــــح   فــــرها  81 8٥3 ــت ده  ؛مــــن عــــدا ل أل ــــثة يف مــ واســ
جم ة ـدع لـةاذ    فـرها   3٧ 0٧4وعلقق  ؛الثظدفة الصحيةش يا عمن أنشطة فرها  20٧ 449

 ال لطدع اتلية.  ومثظ دع غل حكةمية وطثية وهولية، اليت وذ ت د الثظدفة الصحية 
ود ل ال ترة املش ةلة  ـدلتقرير، قـد   رنـدم  األمـم املتحـدة ايمنـد   الـد م حلكةمـة          - 6٧

، اسـت ده مثـ د   هادليـد  امة يف خمي ـدع املشـرهين  إقليم لرهستدن يف عةفل ذيدلث أسدسـية م ـتد  
مة ــث األمــم    رنــدم  األمــم املتحــدة لل  ــتةطثدع العشــرية )    فــره. وقــد    10 000حــةايل 
، “ه ــم عــةفل أمــدلن إيــةا  ها  ــة لل شــرهين هادليــد يف ال ــراق ”، يف إطــد  معــده ة (املتحــدة

مـعىن جـدذزا،    8٥4جم ة ـ    ممـد   نشد  مةاقا لإليـةا  يف ايـا أ ـد  إقلـيم لرهسـتدن، عتـألف       
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ــد ة يف الشــةا   ع  ــث       ــب مصــد يح إن ــب األمــم املتحــدة  ــدمدع املشــد يا  ترلي ــد  مكت وق
 دلطدقة الش  ية وعزويد لـث أسـرة م يشـية مب  ة ـدع مصـد يح ع  ـث  دلطدقـة ن  ـ د. ويف         

يد ، عشــياليةن ــكة واليةني ــيفواألمــم املتحــدة ، يــتم،  ــد م مــن  ايــا املضي ــدع ال شــرين 
ــدا   ــم،  و .م ــة ويثشــئ       إضــدفة إىل ذل ــداع طعي ــدهاع وم  ــة  ي ــة الصــحة ال دملي ــةفر مثظ  ع

ايجند يــة وأمــدلن عقــد  دــدمدع الر ديــة الصــحية  وــثدوق األمــم املتحــدة لل ــكدن  يــدهاع  
 للث د .  

 ـف  /الجـئ مـن لة ـدم    20 000ود ل ال ترة املش ةلة  دلتقرير، ووـث أل ـر مـن     - 68
 ـة ية إىل إقلـيم لرهسـتدن ال ـراق   ـد فـتح م ـا إ ـراذيم ا ليـث           ر يـة ال  ده ة يـة ال  ال ر 

 ف عرليد وال راق. واستقر م ظ  م يف است  دع اتلية املةي ة، في ـد ادتـد    الةاقا احلدوه  
يف خمي ـدع ال جـئف املةجـةهة، ممـد  فـا جم ـة   ـده ال جـئف إىل أل ـر مـن              ة م ايقدمة

ــد مـــن   شـــض . واخن ـــ 240 000 ــدين اهـــده يةميـ ــد  4٧٥ا متةســـط  ـــده الةافـ شضصـ
شضصـــــد يف اليـــــة  دـــــ ل عشـــــرين ال ـــــدم/نةف ا،  29٥عشـــــرين األول/ألتـــــة ر، إىل  يف
 شضصد يف لدنةن األول/هي  ا.   1٧٥ و

ويف لـــدنةن األول/هي ـــ ا، وســـا  رنـــدم  األغميـــة ال ـــدمل  نطـــدق  رندجمـــ  املت لـــق   - 69
الجـئ يف خمي ـ   قـرة وها  شـكران      ٧6 000ةذ ة  يثد  لـق   دلق د م، إذ حةل األغمية امل

هوال ا لكث شض  يف الشـ ر. وحظـ  التغـيل  قعـةل      31ت  ث يف ق د م  قي ة إىل م د دة ع
املثت ـدع الطدذجـة وغلذـد    أن يشـتروا  واسا الثطدق، ألن ال جئف أوعحةا املن قده ين  لق 

احتيدجـدع أسـرذم. ودـ ل ال تـرة املشـ ةلة        ثد   لق ،من متدجر املضي ف معدشرةمن ال لا 
 دلتقرير، واوث  رندم  األغمية ال ـدمل  ومثظ ـة ايغدثـة ايسـ مية ال دمليـة أيةـد عقـد  سـ ل         

ــيم ال عيــد  يف       ــة ل جــئف ال ــة يف يف خم ــة فرهي ــة غما ي ــ   ــدهذم    ألدفظ ــمين يعل ــد  ال األنع
كةميـة ألليـة مـن أجـث فـتح      شض . وأقدمت اليةن كة شرالة مـا مثظ ـدع غـل ح    1 000
للت ليم يف أ  يث وهذة  لتةفل ددمدع ألة األميـة والتـد يب  لـق امل ـد اع     أللية مرالز  10

ــئف، و    ــن ال ج ــدع الةــ ي ة م ــة لل ئ ــت احليدعي ــة نقل ــيم الكرهي ــن   إىل وذا ة الت ل امل ــرولية  
 سم.  شكران ولدو غة يف خمي   ها  الجئ، 1 000، ست تقع ن مد ستف إ داهيتف

لــدنةن األول/هي ــ ا، أطلقــت م ةضــية األمــم املتحــدة لشــرون ال جــئف     18ويف  - ٧0
ــز        ــة ل ســت د ة الحتيدجــدع ال جــئف وع زي ــد   ا طــة ايقلي ي ــم املتحــدة ايمن ــدم  األم و رن

 ،ي تةــي  م ال ــراق نالــيت أ ــدع مــن أجــث ال جــئف ال ــة يف الــمي ،قــد  م  لــق الصــ ةه
متةسـطة إىل طةيلـة   عقـد  دطـط   عية االحتيدجدع اين دنية ال دجلة ولملم س يد مث  د إىل عل
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ــق ا  األجــث  ــد ة  ل ــد  الق ــث   لصــ ةهلعث ــن ت عقلي ــة     وم ــق امل ةن ــزمن  ل ــرو  ال ــا م ــده م اال ت 
 مليةن هوال .   426ا د جية. و ل  جم ة  احتيدجدع ا طة لل د 

يف   دسـة اجت ـد  مد ـدة    ت   علدنةن األول/هي  ا، اشتر  مم ل  ا دص وند 1٥ويف  - ٧1
ــق        ــعة  ل م ــتديرة، ضــم وذ ا  وم ــرولف حكــةميف   ي ــيف، ملثدقشــة االســت د دع املثدس
ــة يف ال ــراق. و  ياثــت ذــمة التحــديدع      م ــتةا ال يدســدع للتصــد  ألذــم التحــديدع ايمند ي

ت د األمـم  واالست د دع املةوق هبد يف سل لة من التقد ير املةجزة  ن ال يدسدع ال دمـة وضـ   
املتحدة من أجث احلكةمة اهديدة عش ث امل ـد ث املدليـة واالقتصـدهية، وال مرلزيـة، واحل ديـة      
االجت د ية، وحتديث القطد  ال د ، وإزده حلةل ها  ة لل كدن املشرهين، وحقةق اين ـدن،  

 ر ة.  وإها ة إيراهاع املةاه اميد ولر ةنية، واين د  وإ دهة اي  د  يف املثدطق ات
ــدنةن األول/هي ــ ا،   1٧ويف  - ٧2 ــم املتحــدة   رنــدم اشــتر  ل حكةمــة وايمنــد    األم

 لـز  لـق   الـم    "2014 ل ـد   لتث يـة العشـرية  اعقرير يف  رس التقرير الةط، امل ثةن "ال راق 
 وأ رذ أمهية عةفل الت ليم وفرص ال  ث مم.  ة د ت صيث التحديدع اليت يةاج الشعد  وعثدول  

 
 القةديد األمثية والتشغيلية   - واو 

ــراق. و   - ٧3 ــدع األمــم املتحــدة يف ال  ــا عتةاوــث   لي ذ ــة  انتحــد   جب ــدذ مت  ــر   وق
عشـــرين  16مريــث أل ـــةل  لـــق مرلعـــة اســـت دف   ــدا قدفلـــة عد  ـــة للع  ـــة يف  غـــداه يف   

 ـن  يـ ن الع  ـة    إال أنـ  ف  ال دم/نةف ا ون م  ثية واضحة يحلدق الةر  مبةظ   األمم املتحـدة 
  ز  القيد     ليد د يف ال راق مـا احل ـدع  لـق أمـن مةظ ي ـد      املثظ ة عث يم واليت د. وعةاوث 

 ، غـداه واملكدعـب امليدانيـة  وـد األمـن  ـن ل ـب       مكتـب  ةاوـث  يل حدا أولةيد د ال ليـد. و 
 ذـد  قرا يف ،واختمع التـدا ل ال ذمـة لتض يـف املضـدطر وفقـد لـملم. ووافقـت اه  يـة ال دمـة         

مليــةن هوال  مــن ميزانيــدع الع  ــدع ال يدســية ا دوــة   120 لــق خت ــيا قــد ة ، 69/264
. ولــ  يت ــىن القيــد  هبــما التض ــيا، يلــز  اســت راس واليــدع 2016/201٧ل تــرة ال ــثتف 

   ة األمـم املتحـدة لتقـد  امل ـد دة إىل ال ـراق.      ميزانية مبد يف ذلم  ،الع  دع ال يدسية ا دوة
 .201٥ متةذ/يةلي  31أ تز  إجرا  عقييم وعقد  استثتدجدا قعث انت د  والية الع  ة يف إم و
  

 م حظدع - ا  د  
 لق الرغم من املكدسب اليت حققت د القةاع امل لحة ال راقية دـ ل ال تـرة املشـ ةلة     - ٧4

امل ـديل اين ـدنية    دلتقرير، ال عزال قد اع عثظيم الدولة ايس مية مل د سـة اي ذـد  وانتـ د     
عشكث  ديدا دطلا لل ـراق ولل ثطقـة لكـث. وي ـرم أن است ـا ايقلي ـ  والـدويل احتشـد         
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 أ داه لعلة للدفد   ن ال راق. وزب أال عترادق ذمة اه ةه اليت ععـمل مل ـدندة ال ـراق يف    
 لـق مةاوـلة   مةاج ت  مما التحد  األم، واين دم األل ـر ج ـدمة. وأحـث است ـا الـدويل      

ه ــم الطلعــدع الــيت يقــدم د ال ــراق للحصــةل  لــق الــد م األمــ، واين ــدم والــد م يف جمــدل  
 إ دهة اي  د ، مبد يف ذلم يف املثدطق اتر ة من عثظيم الدولة ايس مية.

وي ل  ود   مد  دشرع  حكةمة ال راق اهديدة من عدا ل أولية لكث د ذدمـة يف إطـد     - ٧٥
ةذا   الرام  إىل إزده حث للشةاغث الطةيلة األمد ه يـا أطيـدف است ـا ال راقـ .      رندجم د ال

ويت ف إل دل أ  حث   ـكر  للت ديـد الـم  ه لـ  عثظـيم الدولـة ايسـ مية    سـد  احلكـم          
الرشيد واملصدحلة الةطثية. ويت ف م دهة عظل دع وعطل دع خمتلف األطيـدف  طريقـة شـدملة،    

ثعغ  أن يكـةن  ةسـا ايـا الطةا ـف أن عشـ ر مـرة أدـرا  دألمـدن وحتـس          وفقد للدستة . وي
 جمدها  أن وة د م  ة .

ــة      - ٧6 ــرا  ميزاني ــةا  يق ــم    التةوــث إليــ  يف جملــس الث ــدلتةافق ال يدســ  ال وأ حــب  
وضــا سيدســدع مدليــة ، وذــة إجنــدذ ذــد  ســي كن احلكةمــة مــن 201٥ال ــراق االحتدهيــة ل ــد  
الث ـة االقتصــده ، وعشـ يا االسـت  د  األجــثت. وأشـ ر  دلت ــدلل ألن      م ـتدامة، ومـن ع زيــز  

امليزانيـــة عتةـــ ن االلتزامـــدع ال يدســـية للحكةمـــة  دســـت دهة األمـــن، وخت يـــف حـــدة ال قـــر،  
والث ةس  دملصدحلة الةطثية، وعةفل ايغدثـة اين ـدنية لل شـرهين، وإ ـدهة  ثـد  مثـدطق ال ـراق        

ل  ليدع ال  كرية امل ت رة. وسةف يةفر عث يم امليزانية الغـةث  املتةر ة من ال ا  اهد   وا
 الم  متس احلدجة إلي  لل راقيف املتةر ين من ال ا  اهد  .

وممــد يشــ  ، لــملم عرليــز احلكةمــة  لــق احلــةا  الــةط، يشــرا  اه د ــدع الــيت    - ٧٧
املتحــدة لتقــد  حرمـت مــن حقةق ــد ول ــب ثقتـ د جمــدها. وإم أ يــد عأليــد اسـت داه األمــم    

لدمث ه   د لكدفة اه ةه اليت ععمل يف سعيث حتقيق املصدحلة الةطثية والت دسـم االجت ـد  .   
وأحث أيةد األطـراف ال راقيـة وـدحعة املصـلحة  لـق  ثـد  عةافـق يف امل ا  هون إ طـد   شـأن          

 عشكيث قةة حر  وط،.
الد م وامل ـد دة لل  ـةه الـيت    وأحث  لدان املثطقة واست ا الدويل  لق عقد  لدمث  - ٧8

ععممد حكةمـة ال ـراق مـن أجـث حتقيـق املصـدحلة الةطثيـة، وع زيـز املرس ـدع املدنيـة، وإ ـدهة            
إح ل األمن واالستقرا . وأشيد جب ةه القيدهة ال راقية لت زيز األواور ما املثطقـة و دلزيـد اع   

لـ لا مـد لقيتـ  طلعـدع الـد م الـيت       الرفي ة امل تةا اليت متت إىل  لـدان يف املثطقـة. ويشـ  ،    
قدم د ال راق من است د ة لدي د وأح  د  لق مةاولة ال  ث سةيد من أجـث  لـة ة  ـ  مت ـق     

 للتصد  للت ديد الم  ه ل  عثظيم الدولة ايس مية.
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وأث،  لق قيـدهة حكةمـة ال ـراق وحكةمـة إقلـيم لرهسـتدن ل لتـزا   ـدحلةا  و ـروين           - ٧9
ــرا   ــدا إ  ــدة يف   الةحــدة ل ــم  وق  ــد  ال ــدق ام ــم  خيــد     2  االع  لــدنةن األول/هي ــ ا، وال

مصلحة ايا ال راقيف. وأحث اهدنعف  لق عث يم االع دق  دلكدمـث، مبـد يف ذلـم الشـرو  يف     
، ووـرف  مرس ـة ع ـةيق الـث ط احلكةميـة    عصدير الث ط من إقلـيم لرهسـتدن ولرلـة   ـا     

دهيـة. وأ حـب لـملم  ـدلتزا  حكةمـة ال ـراق  ـد م        حصة إقلـيم لرهسـتدن مـن امليزانيـة االحت    
العيشــ رلة مــن دــ ل هفــا املرععــدع واملــد  دألســلحة. وأذيــب  دهــدنعف االســت دهة مــن ذــما   
الــزدم والتحــر    ــر ة  ــة إزــده ع ــةية شــدملة و دهلــة وهســتة ية ه يــا امل ــد ث املتعقيــة،  

ــد ــدذ و تق     مب ــدلث ط والغ ــة   ــم ســن التشــري دع املت لق ــز   يف ذل ــراهاع، ومةاوــلة ع زي دســم ايي
ع دو  د وعث يق  د يف حرهب د املشـترلة  لـق عثظـيم الدولـة ايسـ مية. واألمـم املتحـدة  لـق         

 است داه ملةاولة  مل امل د   احل يدة.
وي د احترا  سيدهة القدنةن وحقةق اين دن جزأين ال يت زجن من أ  جمت ا ع ـده    - 80

. ويف ذـما  لثظد  ال دالة اهثد يـة   حقةق األشضدص ا دض ف وههقراط ، ويش ث ذلم احترا
الصده، أجد مد يش  ، يف ودو  مرسة  وذا   يقة   أن حتتر  قةاع األمـن وامل ـرولةن   
ــ م           ــة أو الت ــ  الت   ــة عةجي ــن دــ ل ل دل ــة م ــة الةاجع ــدل ايجــرا اع القدنةني ــة ال  ــن إقدم  

ونقلـ  إىل املرافـق الـيت عقـا     يف القـدنةن  شض  ات ز يف غةـةن ال تـرة املثصـةص  لي ـد      أل 
. وأش ا احلكةمة  لق الثظر يف إو حدع أدرا في د يت لـق  ثظـد    حتت سلطة وذا ة ال دل

وم ديل اتدل ـة ال دهلـة،    إلجرا اع القدنةنية الةاجعةال دالة اهثد ية وض دن االحترا  الكدمث ل
 يدسدع ف دلـة عك ـث ايهمـد  االجت ـد   أن     يف امت دل اللتزامدع ال راق الدولية. وال هكن ل

عث ح هون م دهة م ألة امل د لة  ن انت دلدع حقةق اين دن املدضية واحلدلية  شكث يـد م  
 سيدهة القدنةن وي زذ احترا  حقةق اين دن.

ويرو ، مد يره من عقد ير  ن ال ظد ا اليت يرعكع د عثظيم الدولة ايسـ مية، وعشـ ث    - 81
ا الــرلو ، واســترقدق الث ــد ، وعــدمل مةاقــا التــراث الــدي،، واالذه ا  ال ــدفر     ليــدع قطــ

ــد   ةــ د جــرا م ضــد           ــد ي  ــيت ق ــدة اين ــدن، وال ــة اين ــدن، وحي ــةق اين ــدن، ولرام حلق
امل ـ،  فريـق التحقيـق ا ـدص     قةق اين دناألمم املتحدة حلم ةضية اين دنية. وأ حب   ي ده 

. وأشـ ا الشـ ةه ومـن لـدي م م رفـة      اه د دع امل لحة املرععطة   تثظيم الدولة ايس مية و 
ذاع ولة أن يتقدمةا ي طـد  امل لةمـدع واألهلـة الـيت يف حـةذ م لل ريـق مل ـد دع  يف م  تـ          

 امدمة جدا.
. ف لــــق مــــدا األشــــ ر   املرلــــز املشــــتر  للتث ــــيق والروــــد   وأ حــــب   نشــــد    - 82

ة يف ال ــراق. ولــدا ال ــراق  ــده ذد ــث مــن ال ــكدن ع دق ــت األذمــة اين ــدنية  شــد املدضــية،
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م يــف شــض  ذــم يف حدجــة إىل امل ــد دة اين ــدنية، مــد ز ــث ال ــراق أحــد    ٥.2يقــد   ـــ 
العلــدان ا   ــة الــيت عةاجــ  حــدالع طــةا ئ إن ــدنية مــن "امل ــتةا ال دلــث" يف ال ــدف. وقــد   

 ليةن هوال  لتغطيـة عكـدليف    2.2وج ت األمم املتحدة وحكةمة ال راق ندا  مشترلد ه ا 
ـــ    ــة ل ــة    ٥.2عــةفل امل ــد دة اين ــدنية واحل دي ــا أ ــد  ال ــراق إىل غدي م يــف شــض  يف اي

مليــةن  600. وإذ ســدمهت اه ــدع املد ــة   ــضد   ــأل ر مــن 201٥لــدنةن األول/هي ــ ا 
ن هوال ، مليــة ٥00هوال  حــا اليــة ، ومثــ د امل لكــة ال ر يــة ال ــ ةهية الــيت ســدمهت مبعلــ    

 ليةن هوال . وإم أحـث الـدول األ ةـد      1.6عزال ذثد  حدجة ملحة إىل معل  إضديف ذة  ال
  لق مةاولة ه   د.

ــة. وأحــث       - 83 ــق شــديد الســت را  االفتقــد  إىل اع ــدق ملرلــز الع   ــزال ي ــدو م قل وال ي
 ع ـدق هون  حكةمة ال ـراق  لـق عك يـف ع دو ـد مـا األمـم املتحـدة لةضـا الصـيغة الث د يـة ل          

مزيد من التأدل. وألت س أيةد ه م جملس األمن يف عش يا احلكةمـة  لـق ل دلـة إزـده حـث      
 ممة امل ألة اليت طدل أمدذد.يف أقر  وقت ممكن 

، ومـةظ   األمـم املتحـدة    نيكةال  م هيثةفويف ا تد ، أوه أن أشكر مم ل  ا دص  - 84
ج ــةهذم الشــ د ة يف غدلــب األحيــدن. وإ ــم  ن ــد  و جــدال  لــق م ــد ر م و لــقيف ال ــراق 

سي ــت رون يف ه ــم وم ــد دة حكةمــة ال ــراق ولــث الشــ ب ال راقــ . وأوه أن أ ــر   ــن  
امتثدم للثد عة ال د قة مل  ل  ا دص للتث ية والشرون اين دنية، جـدللف  ـدهلة ، الـيت أ ـت     

ة يف إطــد    لــ د  لــق علعيــة  لــدنةن األول/هي ــ ا، ملــد أ دعــ  مــن قيــده   31فتــرة واليتــ د يف 
ــة يف ال ــراق. وإم  لــق ثقــة  ــأن الشــرلد  الــدوليف وجــلان      االحتيدجــدع اين ــدنية وايمند ي

 ال راق سيةاولةن ه   م مل  ل  ا دص وللع  ة يف عث يم واليت د.
 


