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  )٢٠١٦( ٢٢٩٩تقرير األمني العام املقدم عمال بالقرار     
  

  مقدمة  -  أوال  

 ، الذي طُلـب فيـه  )٢٠١٦( ٢٢٩٩يقدم هذا التقرير عمال بأحكام قرار جملس األمن   - ١
بعثـة   مبسـؤوليات كل ثالثة أشـهر تقريـراً عـن التقـدم احملـرز يف الوفـاء        إىل األمني العام أن يقدم

األمـم املتحــدة لتقـدمي املســاعدة إىل العــراق. ويغطـي التقريــر أهــم التطـورات املتعلقــة بــالعراق،     
ويعرض آخر املستجدات بشأن األنشطة الـيت اضـطلعت ـا األمـم املتحـدة يف العـراق منـذ أن        

صــدر  . وقــد٢٠١٦تشــرين الثــاين/نوفمرب  ٩إىل جملــس األمــن يف  قــدم ممثلــي اخلــاص إحاطــة 
  ).S/2016/897( ٢٠١٦تشرين األول/أكتوبر  ٢٥تقريري األخري يف 

  
  موجز ألبرز التطورات السياسية املتعلقة بالعراق  -  ثانيا  

  احلالة السياسية  -ألف   

احلملـة العسـكرية اجلاريـة ضـد تنظـيم الدولـة اإلسـالمية يف العـراق والشـام          مع مبوازاة   - ٢
، عكفـت حكومـة العـراق علـى وضـع ترتيبـات إداريـة وأمنيـة فعالـة          تنظيم الدولة اإلسـالمية) (

كانون األول/ديسـمرب، أصـدر جملـس حمافظـة نينـوى توجيهـات        ١١حتريرها. ويف  لنينوى بعد
نقل العديد منها إىل أربيل ودهوك كان قد ة احمللية، اليت تقضي بأن تعود مجيع مكاتب احلكوم

أثنــاء فتــرة احــتالل تنظــيم الدولــة اإلســالمية، إىل منــاطق نينــوى احملــررة. واســتأنفت ســلطات   
يف  ،بشـار الكيكـي   ،احملافظة تقدمي اخلدمات يف املناطق املستعادة، إذ أكد رئيس جملس احملافظـة 

ــة    تشــرين الثــاين/نوفمرب أن الســلط  ٢٣ ــه احلال ات بــدأت تعمــل يف احملافظــة بقــدر مــا تســمح ب
األمنيــة. ويف اليــوم نفســه، أكــد رئــيس الــوزراء حيــدر العبــادي، يف دورة لــس الــوزراء، أن    
نينــوى، عنــد حتريرهــا، ســتديرها ســلطات مدنيــة. واســتأنفت احلكومــة أيضــا اســتقدام األفــراد  

  مني املناطق احملررة.نشرهم لتأ، بقصد للعمل يف صفوف شرطة حمافظة نينوى
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تشرين الثـاين/نوفمرب، أقـر جملـس النـواب قـانون هيئـة احلشـد الشـعيب، الـذي           ٢٦ويف   - ٣
القوات املسلحة العراقية يرتبط يف عسكريا مستقال كيانا ينشئ قوات احلشد الشعيب باعتبارها 

 ٣٢٨ل نـواب مـن أصـ    ٢٠٨كـان  بالقائد العام للقوات املسلحة، الذي هـو رئـيس الـوزراء. و   
أعضـاء  غالبيـة  وكـان مـن بينـهم    حاضـرين أثنـاء تلـك اجللسـة الربملانيـة،       جملس النـواب نائبا يف 

وأقـر مجيـع النـواب    التحالف الوطين، والتيار الصدري، وبعـض أعضـاء التحـالف الكردسـتاين.     
مؤيـدي القـانون أنـه سيضـمن سـبل العـيش        وأكـد بعـض  احلاضرين قانون هيئة احلشد الشعيب. 

يف ذات الوقت خاضعة لسـيطرة احلكومـة.   ها لقانوين لقوات احلشد الشعيب، وسيجعلوالغطاء ا
اجللسة الربملانية حبجة أنه لن تكون هنـاك حاجـة،   تلك وقاطع حتالف القوى العراقية يف غالبيته 

بعد إحلاق اهلزميـة بتنظـيم الدولـة اإلسـالمية، إىل إبقـاء كيانـات عسـكرية تكـون خـارج نطـاق           
  والداخلية. وتعمل احلكومة حاليا على وضع طرائق تنفيذ هذا القانون.وزاريت الدفاع 

وجتري املناقشات بشأن املصاحلة الوطنية يف العـراق منـذ أن اعتمـد التحـالف الـوطين،        - ٤
تشـرين األول/أكتـوبر.    ٣٠الذي ميثل الكتلة الشيعية يف الربملـان، مبادرتـه للتسـوية الوطنيـة يف     

كــانون  ١٣تشــرين الثــاين/نوفمرب و  ٢٦واجتمــع الزعمــاء السياســيون مــن املكــون الســين يف   
كـانون األول/ديسـمرب، اجتمـع     ٢٦بشـأن املصـاحلة الوطنيـة. ويف    لتبادل اآلراء األول/ديسمرب 

ــد        ــة، مــع وف ــوري، وعــدد مــن ممثلــي حتــالف القــوى العراقي ــواب، ســامل اجلب ــيس جملــس الن رئ
التحالف الوطين، مبا يف ذلك رئيسه، عمار احلكـيم، ملناقشـة مرحلـة مـا بعـد تنظـيم الدولـة         من

احلة الوطنيـــة. ويف مـــؤمتر صـــحفي مشـــترك عقـــد بعـــد  اإلســـالمية، وكـــذلك موضـــوع املصـــ 
  االجتماع، شدد الطرفان على أمهية عراق موحد وعملية مصاحلة وطنية شاملة للجميع.

كانون األول/ديسمرب، وافق جملس النواب على قانون املوازنة العامـة االحتاديـة    ٧ويف   - ٥
شــد الشــعيب وحكومــة إقلــيم  . ومــن أبــرز املســائل املتنــازع عليهــا ختصيصــات احل ٢٠١٧لعــام 

ــة. و     ــن احملافظــات اجلنوبي ــواردة م ــات ال ــة،  كردســتان، فضــال عــن الطلب  تقــدريف إطــار املوازن
بليون دوالر، مـا   ٦٧اإليرادات اإلمجالية مببلغ تقدر بليون دوالر و ٨٥النفقات اإلمجالية مببلغ 
اإلمجاليــة). وحتــدد  يف املائــة مــن املوازنــة ٢١,٦بليــون دوالر (أي  ١٨ينــتج عنــه عجــز قــدره  

ا دوالرا للربميـل. وهــذ  ٤٢ماليـني برميـل يف اليـوم، بسـعر      ٣,٧٥صـادرات الـنفط املقـررة يف    
تشـــرين  ٣٠تماشـــى مـــع القـــرار الـــذي اختذتــه منظمـــة البلـــدان املصـــدرة للـــنفط يف  اهلــدف ي 

 ٤,٣٥الثاين/نوفمرب، الذي يلتزم العراق مبوجبـه بـأن حيـد إنتاجـه مـن الـنفط اخلـام يف مسـتوى         
كانون األول/ديسمرب، أكمل الـس التنفيـذي لصـندوق النقـد      ٥ماليني برميل يف اليوم. ويف 

ثــالث علـى مــدى فتـرة   لعــراق تفــاق االسـتعداد االئتمــاين املـربم مـع ا   الـدويل مراجعتـه األوىل ال  
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أن الربنامج املـايل املـنقح يف   مالحظا مليون دوالر،  ٦١٨سنوات، وصرف املبلغ األول وقدره 
  .اتفاق االستعداد االئتماينيتمشيان مع  ٢٠١٧وموازنة عام  ٢٠١٦م عا
جمموع عدد عناصر قـوات احلشـد الشـعيب     ٢٠١٧وحتدد املوازنة العامة االحتادية لعام   - ٦

بليـون دوالر.   ١,٦عنصر وحيـدد هلـذه القـوات مبلـغ إمجـايل يف املوازنـة قـدره         ١٢٢ ٠٠٠يف 
صر قوات احلشد الشعيب من احملافظات واملناطق املتضررة ووفقا للموازنة، سيتم زيادة عدد عنا

من الرتاع املسلح بغية ضمان متثيل كل حمافظة بالتناسب، مع احملافظة على التوازن بني خمتلـف  
  يف احملافظة الواحدة.الطوائف 

وخالل الفترة املشمولة بـالتقرير، واصـل املشـرعون مـداوالم بشـأن تشـريعات هامـة          - ٧
صا بشأن مشروع قانون حقوق املكونات، املعروف سابقا باسم قانون حقوق أخرى، وخصو

. ومل حيــرز ٢٠١٦آب/أغســطس صــادر يف األقليــات، والتعــديالت علــى قــانون العفــو العــام ال 
سـوى تقــدم ضـئيل يف مــلء املناصـب الوزاريــة الشـاغرة يف وزارات الــدفاع والداخليـة واملاليــة      

ألول/ديسمرب، أعلن رئيس الوزراء أنه سوف يطـرح علـى   كانون ا ٦والصناعة والتجارة. ويف 
ــة الشــاغرة    بعــد اســتئناف اجتماعاتــه يف كــانون  جملــس النــواب ترشــيحات للمناصــب الوزاري

، الــرزاق العيســى عبــدكــانون الثاين/ينــاير، عــني رئــيس الــوزراء   ١٧. ويف ٢٠١٧الثاين/ينــاير 
  ، وزيرا للمالية بالوكالة.علميلتعليم العايل والبحث الا وزيرالذي يشغل حاليا منصب 

تشرين الثـاين/نوفمرب، وجهـت الرئاسـات الـثالث رسـالة إىل املفوضـية العليـا         ١٠ويف   - ٨
املســتقلة لالنتخابــات تشــري إىل أن رئــيس اجلمهوريــة ورئــيس الــوزراء ورئــيس جملــس النــواب   

ــل انتخابــات جمــالس احملافظــات،    ــيت كــان مــن املقــرر إجراؤهــا   قــرروا تأجي نيســان/أبريل يف ال
تشــرين  ٢٤حمــدد. ويف رســالة موجهــة إىل جملــس النــواب بتــاريخ       ، إىل موعــد غــري ٢٠١٧

الثاين/نوفمرب، أشارت املفوضية إىل أا لن تكون قادرة على إجراء انتخابات جمالس احملافظات 
ــات، ومل يســجل حســب       ٢٠١٧يف نيســان/أبريل  ــات احملافظ ــانون انتخاب ــد ق ــدل بع إذ مل يع

شخاص املشردون داخليا، ومل ختصص األموال الالزمة. وأشارت املفوضية كذلك األصول األ
، إذا ما قـدم  ٢٠١٧إىل أا ميكنها تنظيم االنتخابات يف النصف األول من شهر أيلول/سبتمرب 

كـانون الثاين/ينـاير، أكـد رئـيس الـوزراء       ١٧ويف إليها التمويل الكايف دون مزيد من التـأخري.  
  .٢٠١٧أيلول/سبتمرب  ١٦خابات جمالس احملافظات ستجرى يف للمفوضية أن انت

ــيقني بشــأن       - ٩ ــا وث وتقــيم احلكومــة االحتاديــة وحكومــة إقلــيم كردســتان تنســيقا وتعاون
العملية العسـكرية يف املوصـل، سـواء مـن خـالل مركـز التنسـيق املشـترك للتحـالف يف حمافظـة           

احلكومـة االحتاديـة   واسـتأنفت  املخصـص.  أربيل أو من خالل احلوار الرفيع املسـتوى العـادي و  
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لــنفط مــن حمافظــة كركــوك بعــد أن توصــلتا إىل املشــترك ل تصــديرالوحكومــة إقلــيم كردســتان 
  آب/أغسطس. ٢٨يف ذا الشأن اتفاق 

وفيما يتعلق بأبرز املسائل املعلقة بني بغداد وأربيل، خصصت املوازنة العامة االحتاديـة    - ١٠
يف املائــة حلكومــة إقلــيم كردســتان، شــريطة أن تصــدر يوميــا    ١٧حصــة قــدرها  ٢٠١٧لعــام 

برميل من النفط اخلـام مـن إقلـيم كردسـتان العـراق وحمافظـة كركـوك         ٥٥٠ ٠٠٠جمموعه  ما
لكنـه مل ينفـذ    ٢٠١٥عرب شركة تسويق الـنفط العراقيـة. وهـذا الترتيـب كـان قائمـا منـذ عـام         

كـذلك علـى أنـه     ٢٠١٧الحتاديـة لعـام   بسبب اخلالف على الطرائق. ونصـت املوازنـة العامـة ا   
لتحديـد حجـم سـكان     ٢٠١٧يتعني إجراء تعـداد سـكاين يف إقلـيم كردسـتان العـراق يف عـام       

اإلقلــيم، الــذي ســيكون األســاس الــذي سيســتند إليــه لتحديــد حجــم خمصصــاته مــن املوازنــة.    
سـتتلقى  علـى أن البشـمركة    ٢٠١٧وعالوة على ذلـك، نصـت املوازنـة العامـة االحتاديـة لعـام       

نسبة مئوية من األموال املخصصـة للجـيش العراقـي، ضـمن إطـار سـيعد بالتنسـيق بـني القيـادة          
كانون األول/ديسمرب، صرح رئيس  ٨العامة للقوات املسلحة العراقية ووزارة البشمركة. ويف 

إقليم كردستان العراق، مسعود بارزاين، بأن املادة ميكن أن تفسر بطرق متعددة، وانتقد بعض 
  األحزاب السياسية يف إقليم كردستان العراق لتأييدها املوازنة.

وتواصــلت اجلهــود الراميــة إىل التغلــب علــى اخلالفــات السياســية يف إقلــيم كردســتان      - ١١
ــذ      ــل منـ ــذي تعطـ ــتان، الـ ــيم كردسـ ــان إقلـ ــل برملـ ــراق وتفعيـ ــوبر.   ١٢العـ ــرين األول/أكتـ تشـ

 إىل إجـــراء مشــاورات بـــني األحـــزاب  تشــرين الثـــاين/نوفمرب، دعـــا الــرئيس بـــارزاين   ٢٠ ويف
السياسية بشأن اقتراح شامل يتضمن تفعيل برملان اإلقليم، وتعيني رئيس له، وتشكيل حكومة 
ــوطين         ــا االحتــاد ال ــا فيه ــت. واســتجابت األحــزاب السياســية، مب ــيس مؤق ــيني رئ ــدة، وتع جدي

زب الــدميقراطي الكردسـتاين وحركــة التغـيري (غــوران) لالقتـراح، ومنــذ ذلـك احلــني شـرع احلــ     
ــوطين         ــع االحتــاد ال ــة م ــارزاين يف إجــراء مشــاورات ثنائي ــرئيس ب ــه ال ــذي يتزعم الكردســتاين ال

كانون األول/ديسمرب أنـه   ٥الكردستاين وأطراف أخرى. وأعلنت حكومة إقليم كردستان يف 
حىت ال تزيـد أكثـر حجـم العجـز يف      ٢٠١٧يتعني عليها أن تنفذ تدابري تقشفية إضافية يف عام 

املوازنــة. ويف الوقــت نفســه، واصــل املعلمــون وغريهــم مــن مــوظفي القطــاع العــام يف حمافظــة    
ــدأوها يف   الســليمانية  ــيت ب ــوبر مظــاهرام، ال ــى عــدم ســداد   ، احتجاجــا تشــرين األول/أكت عل

  .رواتبهم
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  األمن  -باء   

احملليـون،  حترز قوات األمن العراقية، والبشـمركة، وقـوات احلشـد الشـعيب، واملقـاتلون        - ١٢
بــدعم مـــن التحـــالف العـــاملي ملكافحـــة تنظـــيم الدولـــة اإلســـالمية، تقـــدما مطـــردا يف احلـــرب  

ــى ــوى يف        عل ــر املوصــل ونين ــات العســكرية لتحري ــدأت العملي ــذ أن ب ــيم من تشــرين  ١٧التنظ
األول/أكتــوبر. فقــد عــربت قــوات األمــن العراقيــة حــدود مدينــة املوصــل مــن اجلهــة الشــرقية     

منـذ ذلـك احلـني،     عـدد كـبري مـن األحيـاء    تـأمني  قامت بتحريـر و و/نوفمرب، تشرين الثاين ١ يف
ــا مباشــرة           ــه نريان ــة شرســة بإطالق ــن مقاوم ــة اإلســالمية م ــيم الدول ــداه تنظ ــا أب ــرغم مم ــى ال عل

كـانون األول/ديسـمرب، أعلنـت قـوات األمـن       ٢٩مباشرة وشنه هجمات ال متاثليـة. ويف   وغري
عملياا يف املوصل، بدعم جوي ومـدفعي مـن التحـالف العـاملي     العراقية بدء املرحلة الثانية من 

الواقعـة جنـوب   تـأمني القطاعـات   ملكافحة تنظيم الدولة اإلسالمية. وتواصلت عمليات حترير و
  املوصل، مبا يف ذلك الضفة الشرقية من بلدة الشرقاط.

رب، تشــرين الثــاين/نوفم  ١٦واســتولت قــوات احلشــد الشــعيب علــى مطــار تلعفــر يف         - ١٣
تشرين الثاين/نوفمرب على مواقع استراتيجية قـرب تلعفـر علـى طـول الطريـق       ٢٣واستولت يف 

)، املتامخـة جلبهـة البشـمركة.    ةسـوري اجلمهوريـة العربيـة ال  الرئيسي املمتـد بـني املوصـل والرقـة (    
 ونتيجة لذلك، قُطعت املوصل متاما عن األراضي اليت يسيطر عليها تنظيم الدولـة اإلسـالمية يف  

تشــرين الثــاين/نوفمرب، أكــدت حكومــة  ٢٤. ويف ةســورياجلمهوريــة العربيــة الغــرب العــراق و
العراق وهيئة احلشد الشعيب يف بيانات أن بلدة تلعفر ستحرر حصـرا مـن جانـب قـوات األمـن      
العراقية واملقاتلني احملليني. وشنت قوات احلشد الشعيب من جانبها عمليات غرب تلعفر لبسـط  

  .ةسورياجلمهورية العربية الطرق اإلمداد ومسالك الفرار يف اجتاه سيطرا على 
وحافظ تنظيم الدولة اإلسالمية على سيطرته علـى قضـاء احلوجيـة يف حمافظـة كركـوك        - ١٤

ومساحات يف املنطقة الغربية من حمافظة األنبار، فضال عـن وجـود حمـدود يف حمافظـات نينـوى      
ناطق الريفيـة. واسـتمر التنظـيم يف شـن هجمـات إرهابيـة       وصالح الدين ودياىل، ال سيما يف امل

متاثلية على املرافق احلكومية ومواقـع قـوات األمـن. وبـات يسـتهدف املـدنيني أكثـر فـأكثر،          ال
ــا.      ال ــا تقريب ــة الســنة، تقــع يومي ويف ســيما يف بغــداد، حيــث أصــبحت اهلجمــات، حبلــول اي
ــد   ٢ ــاير، أدت ثــــالث تفجــــريات يف بغــ ــانون الثاين/ينــ ــل كــ ــرح  ٤١اد إىل مقتــ ــدنيا وجــ مــ

تشرين الثاين/نوفمرب أثناء حفل زفاف أقـيم يف   ١٧مركبة مفخخة يف شخصا. وانفجرت  ٧١
مقر إقامة قائد لقوات احلشد الشعيب يف الفلوجة، حمافظة األنبار، ما أسفر حسب التقارير عـن  

نة مملـوءة  تشرين الثاين/نوفمرب، انفجرت شـاح  ٢٤آخرين. ويف  ٣٥شخصا وجرح  ١٧مقتل 
 ٥٦ باملتفجرات يف حمطة وقود جنوب احللة، حمافظة بابل، ما أسفر عـن مقتـل مـا ال يقـل عـن     



S/2017/75

 

6/24 17-00884 

 

آخرين. وكـان مـن بـني الضـحايا عشـرات مـن الزائـرين احمللـيني واألجانـب           ٢١مدنيا وجرح 
  العائدين من مراسم إحياء ذكرى أربعينية اإلمام احلسني يف كربالء.

  
  ية والدوليةاملستجدات اإلقليم  -جيم   

استمر العراق يف التواصل مع بلدان املنطقـة واتمـع الـدويل األوسـع مـن أجـل تـأمني          - ١٥
الــدعم السياســي والعســكري واإلنســاين واملــايل. كمــا أجــرى العــراق اتصــاالت مــع البلــدان     
اــاورة واملنظمـــات الدوليــة ذات الصـــلة مـــن أجــل مناقشـــة التعــاون يف امليـــدانني السياســـي     

م العـــراق رئاســـة احتـــاد برملانـــات دول منظمـــة التعـــاون اإلســـالمي ملـــايل تصـــادي. وســـلّواالق
  .٢٠١٧كانون الثاين/يناير  ١ يف

وقام مسؤولون وقادة سياسيون عراقيون بعدد من الزيارات اإلقليمية الرفيعة املسـتوى    - ١٦
لـدعم السياسـي   وحشـد ا يف جمـال التجـارة،   توسـيع نطـاق العالقـات الثنائيـة، مبـا يف ذلـك       بغية 

ــن       ــواب األردن يف الفتـــرة مـ ــس النـ ــد زار رئـــيس جملـ ــكري. فقـ تشـــرين  ١٧إىل  ١٥والعسـ
الثاين/نوفمرب، حيث اجتمع مع امللك عبد اهللا الثاين والعديـد مـن املسـؤولني ملناقشـة العالقـات      

، الثنائيـة واالسـتقرار اإلقليمــي. وزار رئـيس وزراء إقلـيم كردســتان العـراق، نيجريفـان بــارزاين      
ــيم كردســتان العــراق      ٢٣أنقــرة يف  ــا وإقل ــاقش عالقــات تركي ــث ن ــاين/نوفمرب، حي تشــرين الث

وعملية املوصل مع الرئيس التركـي، رجـب طيـب أردوغـان، ورئـيس وزراء تركيـا، بـن علـي         
بارزاين، بزيـارة إىل واشـنطن   مسرور إقليم كردستان العراق، أمن جملس مستشار يلدرمي. وقام 

كــانون األول/ديســمرب واجتمــع مــع نائــب رئــيس الواليــات    ٩إىل  ٥يف الفتــرة مــن العاصــمة 
املتحدة األمريكية، جوزيف بايدن، والعديد من املسؤولني اآلخرين ملناقشة احلرب على تنظيم 

ــيم، األردن يف       ــوطين، عمـــار احلكـ ــالف الـ ــالمية. وزار رئـــيس التحـ ــة اإلسـ كـــانون  ٧الدولـ
كانون األول/ديسمرب للمشاركة يف أعمال  ١٧إىل  ١١ترة من وطهران يف الف ،األول/ديسمرب

املــؤمتر الــدويل للوحــدة اإلســالمية. ويف كلتــا املناســبتني، نــاقش مبــادرة التســوية الوطنيــة الــيت    
طرحها التحالف الوطين، فضال عن التطورات اإلقليمية واحلرب على تنظيم الدولة اإلسالمية. 

رئيس أسـامة  الـ ع وفد سياسـي عراقـي رفيـع، ضـم نائـب      كانون األول/ديسمرب، اجتم ١٩ويف 
النجيفي، ونائـب رئـيس الـوزراء صـاحل املطلـك، ورئـيس جملـس النـواب، سـامل اجلبـوري، مـع            

إيـاد عـالوي، مـع امللـك     ، ويف اجتماع منفصل، التقـى نائـب الـرئيس    .امللك عبد اهللا يف عمان
يد علــى أمهيــة احلفــاظ علــى عــراق  التشــد عبــد اهللا يف اليــوم نفســه. ويف كــال االجتمــاعني، مت 

  موحد.
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ــالتقرير.       - ١٧ ــمولة بـ ــرة املشـ ــراق خـــالل الفتـ ــؤولني األجانـــب العـ ــن املسـ ــد مـ وزار العديـ
تشرين الثاين/نوفمرب، استقبل وزير خارجية العراق، إبـراهيم اجلعفـري، وزيـر الطاقـة      ١٤ ففي

ــه مســألة مــد      ــاقش مع ــراهيم ســيف، لين ــة يف األردن، إب ــروة املعدني ــاز  والث ــنفط والغ ــوبني لل أنب
وزيـر   كانون األول/ديسمرب، قام ٣و  ١العراق إىل ميناء العقبة األردين. ويف الفترة ما بني  من

يرلنـدا الشـمالية، روري   أملكـة املتحـدة لربيطانيـا العظمـى و    املالدولة بوزارة التنميـة الدوليـة يف   
اد، ومع رئـيس ورئـيس وزراء   معصوم يف بغد العراق واجتمع مع الرئيس ستيوارت، بزيارة إىل

كـارتر، أربيـل    آشـتون  ،إقليم كردستان العراق يف أربيل. وزار وزير الدفاع بالواليات املتحدة
كـانون األول/ديسـمرب ملناقشـة     ١١كانون األول/ديسـمرب، وكـال مـن بغـداد وأربيـل يف       ٤ يف

التحرير مع رئـيس وزراء  احلرب على تنظيم الدولة اإلسالمية والترتيبات األمنية ملرحلة ما بعد 
  العراق ورئيس إقليم كردستان العراق.

ــمربغ     ١٩و  ١٨ويف   - ١٨ ــا ولكسـ ــة بلجيكـ ــام وزراء خارجيـ ــمرب، قـ ــانون األول/ديسـ كـ
ــي، وكــذلك           ــم العراق ــع نظريه ــوزراء وم ــع رئــيس ال ــوا م ــداد واجتمع ــارة إىل بغ ــدا بزي وهولن

، زيــر الــدفاع الــوطين يف كنــداواجتمــع ورئــيس وزراء إقلــيم كردســتان العــراق يف أربيــل.  مــع
كانون األول/ديسمرب ومع رئـيس   ٢٠بغداد يف  هارجيت ساجان، مع رئيس وزراء العراق يف

 كـانون الثـاين/   ٢ويف  .كـانون األول/ديسـمرب   ٢١يف  وزراء إقليم كردسـتان العـراق يف أربيـل   
ريـان، بزيـارة إىل   رئيس فرنسا، فرانسوا هوالند، برفقة وزير الدفاع، جـان إيـف لود   يناير، قام

حيث اجتمع يف بغداد مع رئيس اجلمهورية ورئيس الوزراء ورئيس جملـس النـواب يف    ،العراق
ــة        ــى تنظــيم الدول ــيم كردســتان العــراق، ملناقشــة احلــرب عل ــيس إقل ــل مــع رئ العــراق ويف أربي

نــة كــانون الثاين/ينــاير، قــام رئــيس اللج  ٨اإلســالمية واإلعــداد ملرحلــة مــا بعــد التحريــر. ويف  
الدولية للصليب األمحر، بيتر ماورر، بزيارة إىل العراق وناقش مسألة محاية املـدنيني والسـجناء   

آية اهللا العظمى علي السيستاين. ويف الفترة ما مع رئيس وزراء العراق و أثناء الرتاع املسلح مع
سـخريت،  كانون الثاين/يناير، قامت وزيـرة الـدفاع اهلولنديـة، جـانني هينـيس بال      ١٠و  ٨بني 

ــارة إىل العــراق      ــان بالومــن، بزي ــة والتعــاون اإلمنــائي يف هولنــدا، ليلي ووزيــرة التجــارة اخلارجي
كـانون   ٩احلرب على تنظيم الدولـة اإلسـالمية واحلالـة اإلنسـانية. ويف      ملناقشة التقدم احملرز يف

بغــداد، حيــث الثاين/ينــاير، قــام رئــيس وزراء األردن هــاين امللقــي ووفــد مرافــق لــه بزيــارة إىل   
القضـايا مـع رئـيس وزراء العـراق، مبـا يف ذلـك التجـارة والتعـاون يف          ناقشوا طائفة واسعة مـن 
  جمال مكافحة اإلرهاب.

وواصل العراق وتركيا تدارس مسألة وجود القوات التركية يف مشال العـراق وكـذلك     - ١٩
قـرب سـنجار، يف حمافظـة نينـوى،      الكـردي  الشواغل التركية إزاء وجود أعضاء حزب العمال
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من خالل حوار ثنائي مكثف توج بزيارة قام ا رئيس وزراء تركيا، بـن علـي يلـدرمي، ووفـد     
ــه، إىل بغــداد يف   ــاير وإىل أربيــل يف   ٧وزاري مرافــق ل ــاير.   ٨كــانون الثاين/ين كــانون الثاين/ين

وتركيا يف ذلك البيـان  وأسفرت الزيارة عن صدور بيان مشترك من تسع نقاط. واتفق العراق 
على تعزيز األمن واالستقرار وعلى مكافحة اإلرهاب معا، مع احترام سيادة كل منهما. وأقـر  
اجلانبـان بـأن خمـيم بعشــيقة هـو مرفـق عراقــي، وأعـادت تركيـا يف هــذا الصـدد تأكيـد التزامهــا          

التعـاون فيمـا    بسيادة العراق وسـالمة أراضـيه. وباإلضـافة إىل ذلـك، أكـد البلـدان أمهيـة زيـادة        
يتعلــق بالتجــارة والثقافــة والســياحة، فضــال عــن زيــادة التعــاون يف إدارة ميــاه ــري دجلــة          

  والفرات.
ــة ضــد أهــداف حــزب العمــال الكــرد      - ٢٠ ــة التركي ــيم ي واســتمرت الغــارات اجلوي يف إقل

تشــرين الثـــاين/نوفمرب،   ٢٩و  ٢٧كردســتان العــراق خــالل الفتــرة املشــمولة بــالتقرير. ويف       
كــانون  ٦يف حمــافظيت دهــوك وأربيــل. ويف  ي تهدفت تركيــا مواقــع حلــزب العمــال الكــرد اســ

يف حمافظــة أربيــل. ومل يبلــغ   ي الثاين/ينــاير، اســتهدفت تركيــا مواقــع حلــزب العمــال الكــرد      
  وقوع إصابات ومل يتضح بعد حجم األضرار اليت حلقت باملمتلكات واهلياكل األساسية. عن
ــة   ٢٨و  ٢٧عقـــدت يف بغـــداد يف و  - ٢١ كـــانون األول/ديســـمرب الـــدورة السادســـة للجنـ

تعزيز التعاون بني البلـدين.  اليت كان هدفها هو زيادة الوزارية املشتركة بني الكويت والعراق، 
ع النائب األول لرئيس جملس الوزراء ووزير اخلارجية الكويىت، الشيخ صباح خالـد احلمـد   ووقّ

هيم اجلعفــري، ثــالث مــذكرات تفــاهم مشلــت األمــن الصــباح، ووزيــر اخلارجيــة العراقــي، إبــرا
والصــناعة والنقــل، إضــافة إىل برنــامج عمــل بشــأن التعــاون الثقــايف. ويف االجتماعــات الرفيعــة  

الشـيخ   املستوى الالحقة مع الـرئيس ورئـيس الـوزراء ورئـيس جملـس النـواب يف العـراق، كـرر        
اإلرهـاب، مشـيدا    عـراق علـى  صباح خالد احلمـد الصـباح تأكيـد دعـم بلـده الكامـل حلـرب ال       

  قوات األمن العراقية.بالتقدم الذي حققته 
واجتمــع األعضــاء الرئيســيون يف التحــالف العــاملي ملكافحــة تنظــيم الدولــة اإلســالمية      - ٢٢

تشــــرين الثــــاين/نوفمرب ويف بــــرلني     ١٠وأنصــــار التحــــالف الرئيســــيون يف كوبنــــهاغن يف    
ملناقشـة قضـايا السياسـة ومسـائل حتقيـق      ية الفصـل م لقـاءا تشرين الثاين/نوفمرب يف إطار  ١٧ يف

ــداول بشــأن التوجــه االســتراتيجي للتحــالف.        ــائل اإلنســانية، وللت االســتقرار السياســي واملس
التحـق نائـب ممثلـي اخلـاص املعـين بالتنميـة والشـؤون اإلنسـانية بكـال االجتمـاعني، وقـدم             وقد

ناطق احملـررة حـديثا وبشـأن احلالـة اإلنسـانية.      عرضا عن التقدم احملرز يف حتقيق االستقرار يف امل
وأثىن املشاركون على حكومة العـراق اللتزامهـا حبمايـة املـدنيني خـالل عمليـة حتريـر املوصـل،         

  .يف احلرب على تنظيم الدولة اإلسالمية العسكريةالعراق وأشادوا مبكاسب 
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ــدمي       - ثالثا    ــم املتحــدة لتق ــة األم املســاعدة  آخــر املســتجدات بشــأن أنشــطة بعث

  العراق وفريق األمم املتحدة القطري  إىل

  األنشطة السياسية  -ألف   

واصل ممثلي اخلاص اتصاالته باملسؤولني احلكوميني، وأعضـاء جملـس النـواب، وممثلـي       - ٢٣
األحزاب السياسية، واتمع املدين، والزعماء الدينيني وقادة اتمعات احمللية من أجل التـرويج  

االجتماعــات الــيت يف مجيــع ســي الشــامل واملصــاحلة الوطنيــة الشــاملة للجميــع. و للحــوار السيا
عقدها، أكد أن املصاحلة على الصعيد الوطين وعلى صعيد اتمع احمللي ستكون الزمة لتوطيد 

علــى تنظــيم الدولــة اإلســالمية وحتقيــق الســالم املســتدام. ودعــا   يف احلــرب  العســكريالتقــدم 
ة اتمعات احمللية وزعماء القبائل إىل التوحد مـن أجـل مسـتقبل ميكـن     الزعماء السياسيني وقاد

أن يعيش فيه مجيع العراقيني يف ظل املساواة والعدالة والسالم والتسـامح. وأكـد أيضـا ضـرورة     
لقـانون الـدويل وضـمان العدالـة لضـحايا اجلـرائم       وفقـا ل االلتزام حبمايـة حقـوق مجيـع العـراقيني     

م باعتبار ذلـك جـزءا هامـا مـن جهـود إعـادة بنـاء الثقـة بـني اتمعـات           ومساءلة مرتكيب اجلرائ
  احمللية.

املكون  وواصل ممثلي اخلاص اتصاالته مع األطراف العراقية، مبا يف ذلك مع القادة من  - ٢٤
السين، بشأن موضوع املصاحلة الوطنية، وخصوصا بشأن مبادرة التسوية الوطنية الـيت طرحهـا   

لب إىل مجيع األطراف النظر يف املبادرة، وتقدمي تعليقـات عليهـا، ووضـع    التحالف الوطين. وط
رؤية للمصاحلة الوطنية. وزار أيضا األردن واململكة العربية السعودية واستفاد من الفرص الـيت  
أتاحتها لـه مـؤمترات األمـن الـدويل يف اإلمـارات العربيـة املتحـدة والبحـرين اللتمـاس وجهـات           

دعم لتجديـد جهـود املصـاحلة الوطنيـة يف العـراق، مـن بـني مسـائل أخـرى.          النظر اإلقليمية والـ 
وباإلضافة إىل ذلك، عملت البعثة على مستوى القواعد الشـعبية مـن خـالل عقـد سلسـلة مـن       

أجــل التمــاس آراء قــادة اتمعــات  اجتماعــات املائــدة املســتديرة بشــأن املصــاحلة الوطنيــة، مــن
شـباب والنسـاء واملفكـرين يف مجيـع أحنـاء البلـد. وعقـدت أول        احمللية واألوسـاط األكادمييـة وال  

ثالثة اجتماعات مـن اجتماعـات املائـدة املسـتديرة السـتة خـالل شـهري تشـرين الثـاين/نوفمرب          
وكانون األول/ديسـمرب يف أربيـل والفلوجـة وكـربالء. وتبـذل جهـود مماثلـة مـن جانـب فريـق           

ئـة األمـم املتحـدة للمسـاواة     هياملتحدة اإلمنـائي و األمم املتحدة القطري، ال سيما برنامج األمم 
، وتركـز هـذه اجلهـود، املنسـقة يف إطـار      )هيئة األمم املتحدة للمرأة(بني اجلنسني ومتكني املرأة 

  فرقة العمل املشتركة للمصاحلة، على موضوع املصاحلة اتمعية واالجتماعية.
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ــة      - ٢٥ ــا بعــد تنظــيم الدول ــة م ــي اخلــاص   ويف إطــار اإلعــداد ملرحل اإلســالمية، تواصــل ممثل
نطاق واسع مع أصحاب املصـلحة مـن حمافظـة نينـوى بشـأن مسـتقبلها السياسـي، ومشـل          على

األقليات الدينية والعرقيـة واتمـع املـدين. وأكـد كـثري مـن املمـثلني أمهيـة         ممثلي ذلك النساء، و
لطوعيـة والكرميـة للمشـردين    تعزيز اهلياكل القائمة يف احملافظة وضرورة ضمان العودة اآلمنـة وا 

داخليا إىل ديارهم، باعتبار ذلك شرطا مسبقا لتحقيق املصـاحلة. وشـدد احملـاورون علـى مجيـع      
املســتويات علــى احلاجــة إىل تعزيــز وعنــد الضــرورة إنشــاء آليــات للنــهوض بالعدالــة االنتقاليــة   

 اخلـدمات النفسـية   واإلفصاح عن احلقيقة، ومعاجلة املظامل، وضمان التعويض، فضال عن توفري
  .االجتماعية -

ويف إطــار اجلهــود اجلاريــة لتيســـري احلــوار بــني احلكومـــة االحتاديــة وحكومــة إقلـــيم          - ٢٦
كردستان، واصل ممثلـي اخلـاص اجتماعـات منتظمـة مـع ممثلـي احلكـومتني والقـادة السياسـيني          

فحـة تنظـيم الدولـة    املعنيني. وقد أثىن علـى التعـاون غـري املسـبوق بـني بغـداد وأربيـل علـى مكا        
اإلسـالمية، وحــث الطــرفني علــى توســيع نطــاق هــذا التعــاون ليشــمل مجيــع املســائل السياســية  
واالقتصـادية واإلداريـة املعلقـة. وأعلـن كـذلك التزامــه ببـذل مسـاعيه احلميـدة لتيسـري التوصــل          

  لألزمة السياسية والدستورية القائمة يف إقليم كردستان العراق. حل إىل
ــة يف مشــال العــراق والشــواغل      وواصــل  - ٢٧ ــي اخلــاص مناقشــة وجــود القــوات التركي ممثل

التركية بشأن تلعفر واملوصل مع حكومة العراق واحملـاورين األتـراك يف بغـداد، وأثنـاء رحالتـه      
يف اخلارج. وشدد على ضرورة تسـريع اجلهـود الثنائيـة الراميـة إىل إجيـاد حـل مقبـول للطـرفني         

الشـؤون الداخليـة    بادئ السيادة والسالمة اإلقليمية وعـدم التـدخل يف  كفل االحترام الكامل ملي
  الشواغل األمنية للبلدين كليهما.ويراعي يف الوقت نفسه للعراق، 

لشـؤون  ل، قام نائـب ممثلـي اخلـاص    يف جمال االتصال البعثةاجلهود اليت تبذهلا ويف إطار   - ٢٨
ــارة  املســاعدة السياســية و ــة بزي ــرة مــن   حمــافظيتإىل االنتخابي  ١٠إىل  ٨ البصــرة واملــثىن يف الفت

كانون الثاين/يناير، حيث اجتمع مع مسؤويل احملافظتني ومـع عـدد مـن ممثلـي القبائـل واتمـع       
علــى املــدين. وركــزت املناقشــات علــى احلالــة السياســية واالقتصــادية واألمنيــة يف احملــافظتني و  

املتحـدة أن تعـزز وجودهـا يف احملـافظتني      الوطنيـة. وطلـب احملـاورون إىل األمـم    مسألة املصاحلة 
  وأن توسع نطاق براجمها فيهما.

وواصلت البعثة بذل جهودها لتعزيز حقوق املرأة يف العراق دعمـا لتنفيـذ قـرار جملـس       - ٢٩
املتعلـق   ن البيـان املشـترك  . وأجرت البعثة اتصـاالت مـع احلكومـة بشـأ    )٢٠٠٠( ١٣٢٥األمن 

مت التوقيـع عليـه يف   الـذي   ،بـالرتاع يف العـراق والتصـدي لـه    رتبط الوقاية من العنف اجلنسي املـ ب
ــارك نائـــب ممثلـــي اخلـــاص    ٢٧ ويف أيلول/ســـبتمرب. ٢٣ ــرين الثـــاين/نوفمرب، شـ لشـــؤون لتشـ
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السـتة  ة السـنوية، محلـة   احلملة الدوليـ  طالقالعملية العراقية إل االنتخابية يفاملساعدة السياسية و
عشــر يومــاً مــن النشــاط ملناهضــة العنــف اجلنســاين. ويف كلمــة ألقاهــا أثنــاء إطــالق احلملــة يف   
بغداد، أكد نائب ممثلي اخلاص أن محاية النساء والفتيـات ينبغـي أن تكـون حمـور مجيـع جهـود       

إىل املشاركة الكاملة تنظيم الدولة اإلسالمية، ودعا  بعد مامرحلة بناء السالم وإقامة العدل يف 
الصعيد الوطين وعلى صعيد اتمعات احمللية. كما شدد على  للمرأة يف عمليات املصاحلة على

أمهية مواصلة اجلهود الرامية إىل تغيري األعراف االجتماعية السلبية، وإاء املمارسات الضـارة،  
اون مـع القيـادات الدينيـة    وتعزيز احترام حقوق النساء والفتيـات، مبـا يف ذلـك عـن طريـق التعـ      

  واتمعية.
ويف إطار تعزيز التماسك والتعايش السلمي واملصاحلة الوطنية، احتفلـت البعثـة بـاليوم      - ٣٠

أصحاب  كانون األول/ديسمرب بتنظيم احتفال حضرته طائفة واسعة من ٢الدويل للتسامح يف 
اتمــع املــدين واموعــات ممثلــو املصــلحة، منــهم القيــادات الدينيــة والثقافيــة والدبلوماســيون و

خطابه علـى أن   االنتخابية يفاملساعدة لشؤون السياسية ولالشبابية. وشدد نائب ممثلي اخلاص 
تضميد اجلراح اليت خلفها تنظيم الدولة اإلسالمية واليت جنمت عن الرتاعـات السـابقة ال ميكـن    

  الوحدة والتراحم.يتحقق إال باالعتزاز بالتنوع والنهوض بقيم التسامح و أن
باعتبارمهــا رئيســني  ،وواصــلت البعثــة ومنظمــة األمــم املتحــدة للطفولــة (اليونيســيف)    - ٣١

لفرقة العمل املعنية باألطفال والرتاع املسلح، تشجيع احلكومـة علـى إنشـاء جلنـة مشـتركة بـني       
األمـم  االنتهاكات اجلسيمة حلقوق الطفل مـن أجـل تيسـري حـوار مباشـر بـني       معنية بالوزارات 

املتحــدة وممثلــي احلكومــة واألطــراف األخــرى ملناقشــة ومعاجلــة االنتــهاكات وخطــط العمــل     
  املعين باألطفال والرتاع املسلح. واستنتاجات الفريق العامل التابع لس األمن

  
  املساعدة االنتخابية  -باء   

يف خضم املناقشات بشأن توقيت االنتخابات املقبلة، واصلت املفوضية العليا املسـتقلة    - ٣٢
لالنتخابات قيامها بالتحضريات الفنية النتخابات جمالس احملافظات بـدعم مـن البعثـة. وقـررت     

ــة       ــاخبني إىل غاي ــومتري للن ــرة التســجيل البي ــة فت ــل اي ــة تأجي  ٢٠١٧شــباط/فرباير  ٢٨اللجن
كـانون األول/ديسـمرب،    ٢٩يف ن العراقيني من الذهاب إىل مراكز التسـجيل. و لتمكني مزيد م

حزبـــا سياســـيا طلبـــات التســـجيل وفقـــا لقـــانون األحـــزاب السياســـية الصـــادر يف   ٢١٢قـــدم 
يف  ناخــب ٩ ٠٤١ ٠٠٠، ومت حتــديث البيانــات البيومتريــة ملــا جمموعــه ٢٠١٥آب/أغســطس 

ة اخلاصـة لتسـجيل النـاخبني النـازحني داخليـا      قاعدة بيانات سجل الناخبني. واسـتمرت العمليـ  
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. وبدأت اللجنة أيضا عمليـة التسـجيل   يف نفس التاريخ شخص ٢٤١ ٠٠٠بتسجيل أكثر من 
  البيومتري للناخبني املنتمني إىل قوات األمن يف إقليم كردستان العراق.

وظلــت مســألة إصــالح اإلطــار القــانوين واملؤسســي لالنتخابــات مدرجــة يف جــدول       - ٣٣
أعمال الربملان. وأجرى ممثلي اخلاص اتصاالت بشأن هذه املسألة مـع املفوضـية العليـا املسـتقلة     

حـث  احلكومـة والقـادة السياسـيني اآلخـرين. و    ولالنتخابات، واللجنة القانونية لس النواب، 
ــى أن   ــي اخلــاص عل ــتم ممثل ــام املفوضــية بالتحضــري     ي ــت كــاف لقي ــا إلتاحــة وق اإلصــالح قريب

الوقــت املناســب.  ت. وشــدد أيضــا علــى ضــرورة تزويــد املفوضــية مبيزانيــة كافيــة يف لالنتخابــا
واجتمعت البعثة يف عدة مناسبات مع مكتب الرئاسات الثالث، الذي يقـوم بصـياغة مشـروع    
تعديل قانون انتخابات جملس النواب. ويف حـني أن اختـاذ القـرارات بشـأن هـذه املسـائل يظـل        

  ثة تواصل إسداء املشورة التقنية املتخصصة هلا.من اختصاص العراق، فإن البع
  

  التطورات واألنشطة يف جمال حقوق اإلنسان  -جيم   

ال يزال املـدنيون يتكبـدون خسـائر فادحـة يف األرواح ويتعرضـون لإلصـابات بسـبب          - ٣٤
 تشـرين الثـاين/نوفمرب و   ١٠الرتاع املسلح واإلرهاب وأعمال العنف. ففـي الفتـرة املمتـدة بـني     

ــل عــن      ٢١ ــا ال يق ــل م ــال    ٧١٠كــانون األول/ديســمرب، قُت ــن الرجــال والنســاء واألطف يف م
، وبـذلك بلـغ جممـوع عـدد     شخصـا مـدنيا   ١ ٤٤٩ال يقـل عـن    وأصـيب مـا  صفوف املـدنيني  

مـا ال يقـل    ٢٠١٤الضحايا املدنيني يف العراق منذ اندالع الرتاع املسلح يف كانون الثاين/ينـاير  
  جرحيا). ٥٠ ٢٧٤تيال و ق ٢٦ ٦٤٦شخصا ( ٧٦ ٨٩٣عن 
ويتضـح مـدى انتـهاكات حقـوق اإلنسـان املرتكبـة كلمـا مت حتريـر مزيـد مـن املــدنيني             - ٣٥
قبضة تنظيم الدولة اإلسالمية. وقد تلقت البعثة تقارير ال تعد وال حتصى عـن االنتـهاكات    من

رتكبـة مـن   اإلنسان املالدويل اإلنساين واالنتهاكات اجلسيمة حلقوق  اخلطرية واملنهجية للقانون
التحتيـة املدنيـة    تنظيم الدولة اإلسالمية. واستمر هذا التنظيم يف استخدام املدنيني والبىنجانب 

أنشـطة إرهابيـة اسـتهدفت     ،يف خمالفة للقانون الـدويل ، واملنازل اخلاصة كدروع. ونفذ التنظيم
لقتـل املـدنيني الـذين حيـاولون     املدنيني مباشرة، ومشلت قصف املواقع املدنية واستخدام القناصة 

  ته.الفرار من املناطق اخلاضعة لسيطر
وقام التنظيم بشكل منهجي بنقل مدنيني قسـرا عنـد انسـحابه مـن املنـاطق الـيت واجـه          - ٣٦

فيها تقدم قـوات األمـن العراقيـة أثنـاء عمليـة املوصـل. وواصـل التنظـيم نقـل األشـخاص قسـرا            
تشرين الثاين/نوفمرب، أفيد أن  ٩. وعلى سبيل املثال، يف املقاطعات الفرعية وداخل املوصل من

أسرة من منازهلا يف منطقة الفيصلية يف شرق املوصل إىل اجلانـب الغـريب    ٤٢التنظيم نقل قسرا 
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تشــرين الثــاين/نوفمرب، أفيــد أن التنظــيم أمــر ســكان حــي الطــريان وحــي   ٢٥مــن املدينــة. ويف 
ــارهم    ــادرة ديــ ــل مبغــ ــوب املوصــ ــق يف جنــ ــون  اجلوســ ــاعة. ويف  ٢٤يف غضــ ــانون  ٢ســ كــ

ــد يف شــرق املوصــل        ــل التنظــيم قســرا ســكان حــي الربي ــريب  إىل األول/ديســمرب، نق اجلــزء الغ
املدينة. وأبلغ عدد مـن الشـهود البعثـةَ أن العديـد مـن أولئـك املـدنيني أُجـربوا علـى مرافقـة            من

يف املواقع االستراتيجية اليت  قوافل التنظيم اليت كانت تنقل املقاتلني واألسلحة أو مت احتجازهم
  التنظيم. متركز فيها مقاتلو

كـانون األول/ديسـمرب،    ٣وال يزال الوضع يف املوصل يبعث على القلق الشديد. ففي   - ٣٧
اقتحم أفراد التنظيم منازل مدنيني يف حي الكفاءات وحي اإلخـاء يف شـرق املوصـل، يف حـني     

ق نـريان مـدافع اهلـاون علـى مواقـع قـوات األمـن        انتشر مقاتلوه على أسطح تلك املنازل إلطال
العراقيــة. وأُجــرب املــدنيون علــى البقــاء يف منــازهلم. وأفيــد أن قذيفــة هــاون غــري حمــددة املصــدر   
أصابت مرتال يف حي الكفاءات، مـا أدى إىل إصـابة طفلـني. كمـا هـدد أفـراد التنظـيم مـدنيني         

تشـرين   ١٣و  ١٢وعلى سبيل املثـال، يف  باستخدامهم دروعا بشرية إن عصوا أوامر التنظيم. 
الثاين/نوفمرب، أفيد أن التنظيم أمر سكان حي احملاربني وحي التحرير يف شرق املوصل مبغـادرة  
منازهلم واالنتقال إىل وسط املدينة. وأخرب التنظيم السكان بأن عدم االمتثـال ألوامـره سـيؤدي    

  إىل استخدام أفراد األسر اإلناث كدروع بشرية.
أفـراد قـوات األمـن العراقيـة     مشلـت  ونفذ التنظيم عمليـات اختطـاف مجـاعي للمـدنيني       - ٣٨

ن السابقني وأسرهم، واألشخاص الذين انضم أقارم إىل القوات املوالية للحكومة، وغريهم مم
تشرين الثـاين/نوفمرب،   ١٦يف أم ال يؤيدون أيديولوجية التنظيم. وعلى سبيل املثال، يف اشتبه 

مــدنيا مــن حــي القادســية األوىل يف شــرق املوصــل. وزعــم أن     ١٦التنظــيم اختطــف  أفيــد أن
تشرين الثـاين/نوفمرب، اختطـف    ٢٧املختطفني متهمون بالتعاون مع قوات األمن العراقية. ويف 

من أصحاب احملالت التجارية يف حي البورصة يف املوصل بتهمة رفع أسعار املـواد   ٢٣التنظيم 
  الغذائية.

تشـرين   ٩قُتل العشرات من املدنيني على يد تنظيم الدولة اإلسالمية. ففي مسـاء   وقد  - ٣٩
مــدنيا رميــا بالرصــاص يف قاعــدة الغابــات العســكرية. مث قــام    ٢٠الثــاين/نوفمرب، قتــل التنظــيم  

علـى صـدورهم لوحـات     بتعليق جثث الضحايا يف مفترقات شوارع خمتلفة يف املدينـة، وألصـق  
 ١١ضحايا استخدموا هواتف نقالة لالتصال بقوات األمن العراقيـة. ويف  تعلن أمورا منها أن ال

مدنيا يف حـي البكـر يف شـرق املوصـل لرفضـهم       ١٢تشرين الثاين/نوفمرب، أفيد أن التنظيم قتل 
تشـرين   ٢٥ السماح للتنظيم بإقامة قاذفات صواريخ على أسطح منازهلم وإطالقهـا منـها. ويف  

أن امهــم  مــدنيا يف منتــزه املهندســني يف مشــال املوصــل بعــد   ٢٧الثــاين/نوفمرب، قتــل التنظــيم  
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 ١٣التنظــيم قتــل  تشــرين الثــاين/نوفمرب، أفيــد أن ٢٩بالتعـاون مــع قــوات األمــن العراقيــة. ويف  
مدنيا رميا بالرصاص وسط تلعفر بتهمة التعاون مع القوات احلكومية. وأفيد أن أفـراد التنظـيم   

السـكان بـأن ذلـك سـيكون مصـري مـن       ء املدينـة، وهـددوا   يف مجيع أحناالضحايا عرضوا جثث 
  يتعاونون مع قوات األمن العراقية.

واستمر تنظيم الدولة اإلسالمية يف جتنيد األطفال واستخدامهم. وتلقت البعثـة تقـارير     - ٤٠
ــد أن التنظــيم طالبــ    ــن أُســر يف املوصــل تفي ــر    ها م ــن العم ــالغني م ــذكور الب ــال ال بتســليم األطف

ــد أن التنظــيم يســتخدم     ســنوات فمــ  ١٠ ــد أفي ــال يف صــفوف اجلماعــة. وق أيضــا ا فوقهــا للقت
املكتب اإلعالمي لواليـة  ”تشرين الثاين/نوفمرب، نشر  ٩تنفيذ عمليات القتل. ويف  األطفال يف

ــرة ــى وســائط التواصــل االجتمــاعي،       “اجلزي ــزاز عل ــديو مــثريا لالمشئ ــابع للتنظــيم شــريط في الت
سنة وهم يقتلون أربعـة   ١٢سنوات و  ١٠أن أعمارهم تتراوح بني  فيه أربعة أطفال قُدر ظهر

  مدنيني رميا بالرصاص بتهمة التجسس لفائدة قوات األمن العراقية وقوات البشمركة.
ــل أن     - ٤١ ــة، حيتم ــيم يكــون واســتنادا إىل مصــادر حملي ــن النســاء   ١ ٨٨٢ســترق االتنظ م

. ويزعم أن التنظيم نقل عددا غري حمدد مـن النسـاء اإليزيـديات إىل تلعفـر     واألطفال اإليزيديني
وال تزال البعثة تتلقـى   .يف تشرين الثاين/نوفمرب، ووضعهن يف مدرسة وباع بعضهن إىل مقاتليه

تقارير تفيد أن النساء واألطفال اإليزيديني ينقلون إىل مواقع خمتلفة داخل العراق وإىل الرقة يف 
  .العربية السورية اجلمهورية

وكلما مت استرجاع مزيد من األراضي من تنظيم الدولة اإلسالمية، مت اكتشاف مزيـد    - ٤٢
تشرين الثاين/نوفمرب، اكتشفت الشرطة االحتاديـة العراقيـة مقـربة     ١٠من املقابر اجلماعية. ففي 

جثـة   ٤٠٠ ا تضـم حمافظة نينوى، ويقدر أـ ، محام العليلمنطقة كلية الزراعة يف داخل مجاعية 
  على األقل، منها جثث نساء وأطفال.

وتلقت البعثة أيضا عددا قليال مـن التقـارير بشـأن االنتـهاكات الـيت ارتكبتـها القـوات          - ٤٣
احلكوميـة والقـوات املواليـة للحكومــة، وقـد أحالـت البعثـة تلــك احلـاالت إىل حكومـة العــراق         

ب علـى احلكومـة أن تبـذل قصـارى جهـدها      للتحقيق فيها. وجددت البعثة التأكيد على أنه جي
ملنع وقوع مثل هذه احلوادث ومن أجل التحقيق مع مرتكيب تلك األفعال ومساءلتهم. وتلقت 
البعثة أيضـا تقـارير عـن قتـل املـدنيني وإصـابتهم جبـروح نتيجـة للعمليـات احلكوميـة والغـارات            

تالف الدويل ملكافحـة تنظـيم الدولـة    اجلوية اليت تشنها الطائرات العراقية والطائرات التابعة لالئ
كـانون األول/ديسـمرب، أصـابت الضـربات اجلويـة مدينـة        ٧اإلسالمية. وعلى سبيل املثـال، يف  

القائم اليت يسيطر عليها التنظيم يف غرب حمافظة األنبار، مما أدى إىل قتل وإصابة العشرات من 
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ات بســبب االفتقــار إىل إمكانيــة املــدنيني. غــري أن البعثــة مل تســتطع حتديــد حجــم هــذه اإلصــاب
  .الوصول املباشر وانعدام املصادر املوثوقة

بإنشـاء جلنــة للتحقيــق يف االنتــهاكات   ٢٠١٦حزيران/يونيــه  ٦ويف أعقـاب القيــام يف    - ٤٤
واجلرائم اليت ارتكبت ضد املدنيني خالل العملية العسكرية يف الفلوجة، وال سـيما االدعـاءات   

مــن الرجــال والفتيــان يف ســن املراهقــة يف الصــقالوية مبحافظــة    ٦٤٣اء املتعلقــة حبــاالت اختفــ
األنبار، دأبت البعثة على حثّ احلكومة على اإلعالن عن أي اسـتنتاجات ختلـص إليهـا اللجنـة     

التـدابري   عـن والتدابري املتخذة لتحديد مكان وجود وحالة أي من األشـخاص املفقـودين،    وعن
تنشـر بعـد    الرغم من الطلبات املقدمة من البعثة، فـإن احلكومـة مل   املتخذة حملاسبة اجلناة. وعلى

  معلومات عن املرحلة اليت بلغتها اللجنة أو النتائج اليت توصلت إليها. أي
البعثـة واليونيسـيف،   رأسهما وتلقت فرقة العمل املعنية باألطفال والرتاع املسلح، اليت ت  - ٤٥

 ٢٧تشرين الثـاين/نوفمرب إىل   ١٠يف الفترة من ضد األطفال عنف حالة  ٥٢تقارير عن وقوع 
أطفال. وأُفيد بأن هذه احلوادث وقعـت   ٨٠٣تعرض هلا  كانون األول/ديسمرب، وهي حاالت

معظمها أثناء تنفيذ العمليات العسكرية يف حمافظات نينوى وصالح الدين وكركوك. ومـن   يف
حالة تعرض هلـا   ٣٦التقرير من هذا إعداد  بني هذه احلوادث، كان باإلمكان التحقق يف وقت

طفال. وال تزال أعمال القتل والتشـويه تشـكل أكثـر االنتـهاكات املبلـغ عنـها، مـع تأكيـد          ٦٢
آخرين. وال يزال التحقق من صحة التقارير الواردة بشـأن مقتـل    ٣٨طفال وتشويه  ٢٤مقتل 

عـن وقـوع    طفال جاريا. كمـا تلقـت فرقـة العمـل معلومـات      ٢٨تسعة أطفال آخرين وتشويه 
هجــومني علــى املــدارس وثالثــة هجمــات علــى املستشــفيات خــالل الفتــرة املشــمولة بــالتقرير. 
وأُبلغ عن أربعٍ مـن حـاالت اسـتخدام املـدارس ألغـراض عسـكرية وعـن حالـة اسـتخدام أحـد           

تجنيد األطفـال واسـتخدامهم   ل املستشفيات ألغراض عسكرية. وأُبلغ كذلك عن أربع حاالت
  منها.ن أي ممل يسع التحقق 

وتواصــل البعثــة االضــطالع جبهــود الــدعوة النشــطة لــدى حكومــة العــراق لكفالــة            - ٤٦
تكــون مســألة محايــة املــدنيني مــن اآلثــار الناشــئة عــن الــرتاع املســلح يف صــدارة التخطــيط      أن

للعمليـات العسـكرية. ويف عــدد مـن املناسـبات، كــرر رئـيس وزراء العـراق علنــا تأكيـد التــزام        
اية املدنيني، وبكفالـة العدالـة، وباملسـاءلة عـن ارتكـاب أي انتـهاكات وجتـاوزات        حكومته حبم

  تتعلق حبقوق اإلنسان يف سياق الرتاع.
فقـط هـي الـيت    ويف هذا الصدد، أعلنـت حكومـة العـراق أن السـلطات املخولـة قانونـا         - ٤٧

عليهـا تنظـيم الدولـة    ستتوىل إجراءات الفرز األمنية للمـدنيني الفـارين مـن املنـاطق الـيت يسـيطر       
اإلسالمية. وستطبق هذه اإلجراءات يف مواقع حمددة على حنو واضح وشفاف. وتواصل األمم 
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املتحدة رصد عملية الفرز عن طريق زيارة املواقع املخصصة للفرز من أجل مراقبة اإلجـراءات  
ك الزيـارات،  اجلارية، واالتصال باملسؤولني إلثارة أي شواغل جيري اإلعـراب عنـها خـالل تلـ    

  وعقد لقاءات مع العراقيني الذين خيضعون للتدقيق من أجل استقاء معلومات عن جتارم.
تشرين  ٢٤ وأفادت التقارير بأن السلطات العراقية واصلت تنفيذ عقوبة اإلعدام. ويف  - ٤٨

م ذات الثاين/نوفمرب، أُبلغ عن تنفيذ أحكـام اإلعـدام الصـادرة حبـق مثانيـة سـجناء مـدانني جبـرائ        
صلة باإلرهـاب يف سـجن الناصـرية مبحافظـة ذي قـار. ومل تؤكـد السـلطات العراقيـة عمليـات          
اإلعدام علنا، مما يثري الشواغل بشأن الشفافية يف إقامة العدل وفقا للمعايري الدولية. وقد دعت 
األمــم املتحــدة حكومــة العــراق مــرارا إىل فــرض وقــف اختيــاري لتنفيــذ مجيــع أحكــام اإلعــدام 

  مليات اإلعدام.وع
كانون األول/ديسمرب، اختطف مسلحون جمهولون الصـحفية العراقيـة أفـراح     ٢٦ويف   - ٤٩

احلـادث ومقاضـاة    شوقي من مرتهلا. ويف اليوم التايل، دعـا رئـيس الـوزراء إىل إجـراء حتقيـق يف     
  كانون الثاين/يناير. ٣اجلناة. وأُفرج عن السيدة شوقي يف 

  
  اإلنسانية وحتقيق االستقرار والتنميةاملساعدة   -دال   

تشـرين األول/أكتـوبر، بلـغ عـدد      ١٧منذ بدء العملية العسكرية الستعادة املوصـل يف    - ٥٠
شـخص، نصـفهم    ١١٥ ٠٠٠كانون األول/ديسـمرب مـا يزيـد علـى      ٢٧يف الفارين من القتال 

يف أغلبيتهم العظمى األمان يف أكثر ون يلتمسهم و ،تقريبا من األطفال دون سن الثامنة عشرة
من مواقع الطوارئ واملخيمات اليت تديرها حكومة العراق واألمم املتحدة والشركاء.  ٢٠من 

يف مدينــة املوصــل. ال يزالــون مليـون شــخص مــن املـدنيني    ١,٢وتشـري التقــديرات إىل أن حنــو  
 أجـزاء  يفشـخص يوجـدون    ٥٠٠ ٠٠٠إىل  ٤٠٠ ٠٠٠وخباصـة  وهم عرضـة خلطـر شـديد،    
املعارك وأعنفها. واألطفال عىت بعض أتظل مسرحا ليحتمل أن اليت املوصل املكتظة بالسكان، 

معرضون بوجه خاص لإلصابة أو خلطر املوت، وللحرمان من احلقوق األساسـية، مبـا يف ذلـك    
  الرعاية الصحية والتعليم.

نيني. ويف املتوسط، أُحيل ويسجل عدد اإلصابات البليغة تزايدا سريعا يف صفوف املد  - ٥١
شــخص كــل أســبوع إىل مستشــفيات أربيــل علــى إثــر تعرضــهم إلصــابات، منــهم حنــو    ٧٠٠
يف املائة من املدنيني. وتشـري طبيعـة اإلصـابات، مبـا يف ذلـك بـني صـغار األطفـال والنسـاء           ٤٠

هداف املصابني بطلقات نارية يف الوجه والصدر والرقبـة، إىل اعتمـاد منـط واضـح يـراد بـه اسـت       
األشــخاص بطريقــة مباشــرة. ويف حــني تواصــل مجيــع القــوات احلكوميــة املشــارِكة يف العمليــة  
العسكرية الستعادة املوصل إيالء األولوية حلماية املدنيني، فإن تنظـيم الدولـة اإلسـالمية يتعمـد     
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ال جمـ  استهداف املدنيني واستخدامهم كدروع بشرية. ومع اشتداد القتال، يستعد الشركاء يف
العمل اإلنساين إلمكانية مواجهة حصار طويل، ولزيادة يف عـدد اإلصـابات اجلماعيـة وظهـور     

  حاالت من اجلوع واحلرمان على نطاق واسع.
ــراق،         - ٥٢ ــاطق أخــرى مــن الع ــاس يف من ــرتاع وانعــدام األمــن ســببا يف تشــريد الن وظــلَّ ال
ــانون  ٢٧وفمرب إىل تشـــرين الثـــاين/ن ٩ذلـــك حمافظـــة كركـــوك. ففـــي الفتـــرة مـــن    يف مبـــا كـ

شـــخص، نصـــفهم  ١٧ ٠٠٠األول/ديســـمرب، بلـــغ عـــدد الفـــارين مـــن قضـــاء احلوجيـــة حنـــو   
األطفال. واخنفض عـدد حـاالت اإلخـالء القسـري اخنفاضـا كـبريا خـالل الفتـرة املشـمولة           من

حرية تنقل الناس وإمكانيـة حصـوهلم   ما يقيد ، استمرت مصادرة وثائق اهلوية؛ غري أن بالتقرير
  خلدمات.على ا

صعبة، واصلت األمم املتحدة والشركاء العمـل علـى   العمل الوعلى الرغم من ظروف   - ٥٣
مدار الساعة لدعم احلكومة االحتادية وحكومة إقليم كردستان يف التصـدي لألزمـة اإلنسـانية.    

ال قـوة هلـم    وقدمت الوكاالت اإلنسانية املساعدة يف كل شهر إىل أكثر من مليـوين مـدين ممـن   
يع أحناء العراق، مبن فيهم املشردون، واألسر العائدة إىل ديارها، واملقيمون يف اتمعـات  يف مج

املستضيفة. ومتكن الشركاء من تقليص الوقت الالزم لالستجابة وتقدمي املعونة الطارئـة إلنقـاذ   
  احلياة بالقرب من خطوط املواجهة كل يوم تقريبا.

علــى تقــدمي الشــركاء دأب الســتعادة املوصــل، ومنــذ أن بــدأت العمليــات العســكرية    - ٥٤
جمموعات اللوازم اخلاصة حبـاالت الطـوارئ الـيت تشـمل الغـذاء، وامليـاه، وأقـراص تنقيـة امليـاه،          

 ٤٨شــخص يف غضــون  ٣٥٦ ٠٠٠والبســكويت الغــين بالطاقــة، ومــواد النظافــة الصــحية إىل  
إمكانيـة الوصـول إىل   تاح ت حاملاالذين مل يتشردوا تشردهم، وكذلك إىل األشخاص  ساعة من

شــخص يقيمــون يف  ٨٣ ٠٠٠كــانون األول/ديســمرب، كــان أكثــر مــن  ٢٧وحبلــول . نــاطقامل
ــالقرب مــن املوصــل، ويتلقــون دعــم الشــركاء يف جمــال العمــل      املخيمــات ومواقــع الطــوارئ ب

طفـل يف   ٩ ٠٠٠اإلنساين. وكانت املدارس املقامة يف اخليام مفتوحة وتوفر التعليم ألكثر مـن  
مشرد،  ١٢٨ ٠٠٠ سن الدراسة من املشردين حديثا، وكان جيري تقدمي خدمات احلماية إىل

  طفل. ١٤ ٠٠٠مبا يف ذلك الدعم النفسي واالجتماعي إىل 
وواصــلت دائــرة األمــم املتحــدة لإلجــراءات املتعلقــة باأللغــام االضــطالع، إىل جانــب     - ٥٥

لتقليل من أثر التلوث باملتفجرات اخلطرة، عن طريق إجراء عمليـات املسـح   لشركائها، جبهود 
ــاركت     ــاطر. وشـ ــة باملخـ ــاطق والتوعيـ ــتطهري يف املنـ ــوالـ ــن الـ ــرة مـ ــرين  ٢٧ دائرة يف الفتـ تشـ

من بعثات األمم املتحدة املشـتركة   ٥٠كانون األول/ديسمرب يف أنشطة  ٢٧األول/أكتوبر إىل 
نظمـات غـري احلكوميـة يف الشـرقاط (حمافظـة صـالح الـدين)،        بني الوكاالت للتقييم وبعثات امل



S/2017/75

 

18/24 17-00884 

 

ويف القيارة والشورة (ومها جزءان من حمافظة نينوى) لتحديد األماكن املالئمة إلقامة خميمـات  
  املشردين وتيسري عمليات توزيع املعونة.

وعلــى الــرغم مــن التربعــات الســخية، ال تــزال هنــاك ثغــرات كــبرية يف االســتجابة           - ٥٦
انية. إذ مل يـرد يف إطـار النـداء العاجـل مـن أجـل املوصـل املوجـه يف متوز/يوليـه اسـتعدادا           اإلنس

 يف املائـة مـن املبلـغ    ٨٣مليون دوالر، أي ما ميثل نسـبة   ٢٣٥للعمليات العسكرية سوى مبلغ 
مليون دوالر. وتلقت خطـة االسـتجابة اإلنسـانية للعـراق      ٢٨٤قدره الذي كان و الذي طلب

يف املائــة مــن املبلــغ املطلــوب وقــدره  ٨٠مليــون دوالر، أي مــا ميثــل  ٦٧٦بلــغ م ٢٠١٦لعــام 
ماليني شخص من العراقيني الضعفاء. وأعد الشركاء  ٧,٣مليون دوالر، من أجل دعم  ٨٦١

واصـلة تقـدمي   ملإلدراكهـم حجـم االحتياجـات     ٢٠١٧خطة االستجابة اإلنسـانية للعـراق لعـام    
مليــون  ١١ماليــني عراقــي مــن بــني حنــو  ٥,٨موجهــة إىل املســاعدات اإلنســانية، وهــي خطــة 

  عراقي سيحتاجون إىل شكل من أشكال املساعدة يف السنة املقبلة.
ويف تطور إجيايب، استمر الناس يف العودة بأعداد كبرية إىل املناطق احملررة حديثا. فلقد   - ٥٧

ألخـرية، مبـا يشـمل    مليـون شـخص إىل ديـارهم يف األشـهر الثمانيـة عشـر ا       ١,٢عاد أكثر مـن  
شخص من العائدين إىل الرمادي والفلوجـة والكرمـة مبحافظـة األنبـار. وعـاد       ٥٠٠ ٠٠٠ حنو

شـخص إىل حمافظـة صـالح     ٣٦٦ ٠٠٠ شخص إىل حمافظة األنبار، و ٥٧٤ ٠٠٠ما جمموعه 
  شخص إىل حمافظة نينوى. ١٨١ ٠٠٠ شخص إىل حمافظة دياىل، و ١٩٣ ٠٠٠ الدين، و

املشـمولة بـالتقرير، اسـتمرت الزيـادة يف الـدعم املقـدم مـن أجـل حتقيـق           وخالل الفترة  - ٥٨
تنظيم الدولة اإلسالمية. وأصبحت آليـة  قبضة االستقرار الفوري يف البلدات واملدن احملررة من 

مـن   ١٨التمويل لتحقيـق االسـتقرار الفـوري التابعـة لربنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي تعمـل يف          
ررة، وقــد وســعت نطــاق عملياــا يف حديثــة وهيــت والرطبــة (حمافظــة    البلــدات واملنــاطق احملــ 

األنبار)، والشرقاط (حمافظة صالح الـدين)، ويف منـاطق واقعـة خـارج مدينـة املوصـل (حمافظـة        
مشـروعا يف حمافظـات األنبـار ونينـوى      ٣٢٠نينوى). وجيري يف الوقت نفسه تنفيـذ أكثـر مـن    
ات األساســية، وإجيــاد فــرص عمــل للنــاس،     وصــالح الــدين وديــاىل ــدف إصــالح الشــبك     

واملساعدة على النهوض باألعمال التجارية، وتعزيز القدرات احلكومية، وتيسري املصاحلة علـى  
ــق االســتقرار،       ــاة املوســعة لتحقي ــدء باملشــاريع األوىل للقن ــع الب املســتوى اتمعــي. ومــن املتوق

املشـاريع إىل إصـالح املؤسسـات    . وـدف هـذه   ٢٠١٧إطار آليـة التمويـل، يف مطلـع عـام      يف
العامة املتوسطة احلجم الـيت تـوفر عـددا كـبريا مـن فـرص العمـل يف املـدن احملـررة حـديثا، وإىل           
حتقيــق االســتقرار يف املمــرات الزراعيــة والكهربائيــة وممــرات النقــل فيمــا بــني املنــاطق احملــررة.    

، مسـبقا  مليـون دوالر  ٤٠يمـة  معـدات بق بوضع آلية التمويل تقوم واستعدادا لتحرير املوصل، 
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. وتعمـل اآلليـة علـى    الصـحية امليـاه، واملعـدات   معاجلة الكهربائية، ومعدات اللوازم مبا يف ذلك 
يف كــل لنشــرهم اســتقدام أفرقــة مــن املخططــني واملهندســني واألخصــائيني التقنــيني اجلــاهزين    

مـل أيضـا منظمـة األغذيـة     منطقة مـن املنـاطق الفرعيـة الثمـاين للمدينـة حاملـا يـتم حتريرهـا. وتع        
(موئـل األمـم املتحـدة)    وبرنـامج األمـم املتحـدة للمسـتوطنات البشـرية      لألمم املتحدة والزراعة 

ومنظمة األمم املتحدة للطفولة يف املناطق احملررة حديثا، من خالل إعادة بنـاء الـنظم الزراعيـة،    
دعم إىل قطاع التعلـيم. ويـوفر   إصالح منازهلا املتضررة، وتقدمي ال ومساعدة األسر املعوزة على

عـدد مـن الوكـاالت اإلنسـانية، مبـا يف ذلـك برنـامج األغذيـة العـاملي ومفوضـية األمـم املتحــدة            
لشؤون الالجئني، املساعدة إىل األسر العائدة. وأسهمت دائرة اإلجـراءات املتعلقـة باأللغـام يف    

ــة تلقــي   ــارهم يف حمافظــة األ    ١٠ ٠٠٠كفال ــدين إىل دي ــن العائ ــة  شــخص م ــار رســائل توعي نب
  خميمات املشردين واملدارس. باملخاطر يف

وعمل الربنامج اإلمنائي بقيادة مكتب رئيس الوزراء علـى تعزيـز قـدرة اهليئـة االحتاديـة        - ٥٩
ع مــع احلكومــة املعنيــة بالرتاهــة علــى التحقيــق يف قضــايا الفســاد البــارزة عمــال باالتفــاق املوقّــ   

تشـكل هــذه اجلهــود جـزءا مــن اخلطـة العامــة للحكومــة    . و٢٠١٦االحتاديـة يف آب/أغســطس  
أجل مكافحة الفساد وتعزيز برنامج اإلصالح. وجتري حاليا حتقيقات مكثفة بشأن مخـس   من

ــات املاليـــني       ــغ قيمتـــها مئـ ــة تبلـ ــتعمال أصـــول وطنيـ ــاءة اسـ ــوي علـــى إسـ ــاد تنطـ ــايا فسـ قضـ
. وباإلضافة إىل ذلك، ٢٠١٧الدوالرات. وسيجري التحقيق يف املزيد من القضايا يف عام  من

  مكاتب املفتشني العامني يف جمال منع الفساد.لفعالية تقييم  أُجري
ومثة مناقشات جارية مع احلكومـة مـن أجـل القيـام بتنقـيح إطـار عمـل األمـم املتحـدة            - ٦٠

للمساعدة اإلمنائية حاملا يتم طرد تنظيم الدولـة اإلسـالمية مـن البلـد. وسـتعمل األفرقـة العاملـة        
ــى صــعيد        امل ــف عل ــة، واحلــد مــن العن ــة االجتماعي ــز احلماي ــع التطــرف العنيــف، وتعزي ــة مبن عني

اتمعات احمللية، واستعادة اخلدمات التعليمية والصحية، على التعجيل بـوترية عملـها يف الربـع    
  لكي يتسىن وضع الصيغة النهائية لإلطار اجلديد حبلول منتصف العام. ٢٠١٧األول من عام 

  
  سائل األمنية والتشغيليةامل  -هاء   

واصلت األمم املتحدة يف العراق العمل يف بيئة أمنية عاليـة املخـاطر وشـديدة التقلـب،       - ٦١
وتنفيذ الربامج واألنشطة حبسب األمهية احليوية لتلك الربامج. ومع استعادة املزيـد مـن املنـاطق    
من حتت سيطرة تنظيم الدولـة اإلسـالمية، تسـتمر الزيـادة يف الطلـب علـى املسـاعدة اإلنسـانية         

الـال متاثليـة   ق االستقرار الفـوري. ويواصـل تنظـيم الدولـة اإلسـالمية اسـتخدام اهلجمـات        وحتقي
ضــد قــوات األمــن واألهــداف املدنيــة يف مجيــع أحنــاء العــراق، وال تــزال بــرامج األمــم املتحــدة   
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وموظفوهــا يف خطــر كــبري مــن التعــرض لألضــرار التبعيــة. وبــدأ تشــغيل خليــة للــدعم األمــين     
ــل مــن أجــل   يف ــرة     أربي ــات املوصــل. ويف الفت ــة بعملي دعــم أنشــطة املســاعدة اإلنســانية املتعلق
مهمـة، مبـا يف ذلـك     ١٣٤كانون األول/ديسمرب، نفذت  ٢٣تشرين الثاين/نوفمرب إىل  ١٠ من

. عاليـة  خمـاطر متبقيـة  تنطوي علـى  مهمة  ٧٠عالية جدا و خماطر متبقيةتنطوي على ست مهام 
مع أجهزة األمن املعنية دف كفالة ن كثب ة األمن عمله عويواصل نظام األمم املتحدة إلدار

  اإلبقاء على التدابري األمنية املناسبة خالل تنفيذ مجيع املهام.
وحــدة  ١٠٠ويســتمر تشــييد جممــع متكامــل جديــد يف بغــداد، مبــا يشــمل أكثــر مــن      - ٦٢

افة إىل ذلـك، جيـري   . وباإلض٢٠١٧لإلقامة، ويتوقع إجناز عملية التشييد حبلول حزيران/يونيه 
وحـدة حليـز املكاتــب. وتبـذل جهــود     ٢٥٠وحــدة إضـافية لإلقامــة و   ١٠٠التخطـيط لتشـييد   

مماثلة يف أربيل من أجل تلبية الطلب الكبري على املساعدة اإلنسانية حاليا وحتسبا لالحتياجات 
  .املستقبلية

    
  مالحظات  - رابعا   

واالستقرار يف العراق إال من خالل حوار حقيقـي  ال ميكن أن يتحقق السالم املستدام   - ٦٣
جيري بروح من التعاون والتوافـق واالحتـرام املتبـادل. وكمـا ذكـرت يف مواضـع أخـرى، فـإن         

  احللول السياسية الشاملة هي الوحيدة الكفيلة بتحقيق السالم واألمن الدائمني واملستدامني.
لـيت طرحهـا التحـالف الـوطين، وـدفها      ولذلك، فإين أرحب مببادرة التسوية الوطنيـة ا   - ٦٤

. وقـد أثـارت املبـادرة    “بيتـا جيمـع كافـة أبنائـه وكـل مكوناتـه      ”املعلن وهـو أن يكـون العـراق    
نقاشــا واســع النطــاق بشــأن التســوية الوطنيــة داخــل الــدوائر السياســية واالجتماعيــة العراقيــة.   

هيئات اتمـع املـدين، ومجاعـات    وتعمل جمموعات عدة، مبا فيها املكونات العراقية الرئيسية، و
األقليات، علـى إعـداد ورقـات مواقـف ومبـادرات مماثلـة. وقـد شـرع ممثلـي اخلـاص يف إجـراء            
مشاورات واسعة النطاق بشأن التسوية الوطنية من أجل تعزيز الدعم للمصاحلة الوطنية، سواء 

  داخل العراق أو يف املنطقة.
ــع العــراقيني إال علــى أســاس   وال ميكــن أن يتحقــق الســالم واالســتق   - ٦٥ رار والرخــاء جلمي

املســاواة يف احلقـــوق والفـــرص واملســـاءلة والعدالـــة للجميــع. وأشـــجع قـــادة كافـــة الطوائـــف   
النيـة احلسـنة احلقيقيـة، وانتـهاج ـج      التحلي بواجلماعات على تبين روح الشراكة واملساواة، و

الوطنية والعمـل عـن كثـب مـع ممثلـي      األخذ والعطاء، وتقدمي آرائهم ورؤاهم لتحقيق املصاحلة 
اخلاص من أجـل بلـوغ هـذا اهلـدف. وأحـث أيضـا بلـدان املنطقـة علـى دعـم التسـوية الوطنيـة             

  وأرحب بدعمها هلا.
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ومــع حتقيــق تقــدم يف عمليــة حتريــر املوصــل، تتزايــد أمهيــة ضــمان الترتيبــات اإلداريــة      - ٦٦
ســية لقيــام تفاعــل ســلمي بــني مجيــع   واألمنيــة املالئمــة لنينــوى، الــيت تعــد شــروطا مســبقة أسا  

مكونات احملافظة ولضمان عـودة آمنـة وطوعيـة للمشـردين داخليـا إىل ديـارهم. وأحـيط علمـا         
بتشجيع رئيس الوزراء سلطات احملافظة على اسـتئناف مسـؤولياا والعـودة إىل حمافظـة نينـوى      

عم الــالزم، وأؤيــده يف بقــدر املســتطاع وبالتزامــه بتعبئــة احلكومــة االحتاديــة وتقــدميها كــل الــد  
  ذلك. كل
ويسعدين مالحظة مستوى التنسـيق والتعـاون بـني قـوات األمـن العراقيـة والبشـمركة،          - ٦٧

ا يبذلونـه مـن جهـود يف هـذا     ملـ وأثين على رئيس وزراء العراق ورئيس إقليم كردسـتان العـراق   
ة مــن املســائل الصـدد. وهــذا يــوفر أساســا ســليما لقيــام تعــاون بـني بغــداد وأربيــل بشــأن طائفــ  

مرحلــة مـا بعـد تنظـيم الدولــة    يف أمهيـة حامسـة   كون هلـا  السياسـية واإلداريـة األخـرى، الـيت ســت    
اإلسالمية. وإن بلورة رؤية مشتركة طويلة األجل والقدرة على طرح احللول الدائمة للمسائل 

خنـراط يف  املعلقة أمران سيعودان بالنفع على مجيع الطوائف العراقية. وأحـث القائـدين علـى اال   
حوار منسق بشأن املسائل املعلقة، مبا يف ذلـك صـادرات الـنفط وتقاسـم اإليـرادات، وكـذلك       
بشأن مسائل احلدود الداخلية املتنـازع عليهـا وعـودة املشـردين داخليـا إىل مواطنـهم األصـلية،        

  وفقا للمبادئ اإلنسانية ومبادئ حقوق اإلنسان.
اجلهــود املكثفــة للزعمــاء السياســيني يف إقلــيم   ويســاورين القلــق ألنــه علــى الــرغم مــن   - ٦٨

كردستان العراق، يستمر املـأزق السياسـي. وإنـين أرحـب باملبـادرة السياسـية للـرئيس بـارزاين         
تشرين الثاين/نوفمرب، وأكرر دعويت الزعماء السياسيني يف إقليم كردستان العـراق   ٢٠املؤرخة 

ي علــى وجــه الســرعة وإعــادة الســري الطبيعــي  إىل املشــاركة يف احلــوار، وإــاء اجلمــود السياســ
  للعمل يف برملان إقليم كردستان وحكومة إقليم كردستان، حلل مسألة الرئاسة.

ويشـجعين احلــوار املثمــر أكثـر فــأكثر بــني حكــوميت العـراق وتركيــا للتوصــل إىل حــل      - ٦٩
حترام الكامل مقبول للطرفني بشأن وجود القوات التركية يف مشال العراق، على حنو يكفل اال

ــي         ــراق، ويراع ــة للع ــدخل يف الشــؤون الداخلي ــدم الت ــة وع ــيادة والســالمة اإلقليمي ــادئ الس ملب
الشواغل األمنية لكال البلدين، ويضمن أن تنفّذ مجيع األنشطة الـيت جتـري يف العـراق بالتنسـيق     

  مع حكومة العراق وموافقتها التامة.
د تنظــيم الدولــة اإلســالمية حتقــق تقــدما  ويف حــني يظهــر أن العمليــات العســكرية ضــ   - ٧٠

جيدا، ال يزال املواطنون العراقيون يدعون إىل حتسني تقدمي اخلـدمات، وكفالـة املعاملـة العادلـة     
واملتساوية، وإرساء اإلدارة الشفافة اخلاليـة مـن الفسـاد والزبونيـة السياسـية واحملسـوبية. وعلـى        

الصدد، يلزم إحراز مزيد مـن التقـدم امللمـوس    الرغم من اختاذ بعض اخلطوات املشجعة يف هذا 
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ــات        ــدين واجله ــل السياســية واتمــع امل ــامج اإلصــالح احلكــومي. وإين أحــث الكت بشــأن برن
  التعجيل ذه العملية.يف التعاون مع رئيس الوزراء على األخرى صاحبة املصلحة 

امــل املســائل كمــا أين أؤكــد علــى أمهيــة مشــاركة املــرأة يف صــنع القــرارات بشــأن ك    - ٧١
اهلامة، سواء ما تعلق منـها بتحقيـق االسـتقرار وبـالتعمري وخبطـط االنتقـال واملصـاحلة الوطنيـة.         
وإين أحث حكومة العراق على أن تنفذ تنفيذا كامال البيان املشترك بشـأن الوقايـة مـن العنـف     

  اجلنسي املرتبط بالرتاع والتصدي له يف العراق.
الربنــامج التشــريعي، ال ســيما إقــرار قــانون املوازنــة العامــة   وأرحــب بالتقــدم احملــرز يف  - ٧٢

يف حينه. وأحيط علما باعتماد قـانون هيئـة احلشـد الشـعيب، الـذي يـوفر        ٢٠١٧االحتادية لعام 
إطارا قانونيا لقوات احلشد الشـعيب. وأحـث الكتـل السياسـية علـى املضـي قـدما والتوصـل إىل         

جل مراعـاة شـواغل كافـة األطـراف. وأدعـو احلكومـة       تفاهم بشأن طرائق تنفيذ القانون، من أ
ــة      وجملــس النــواب إىل مضــاعفة اجلهــود إلقــرار التشــريعات املعلقــة، مبــا يف ذلــك قــانون العدال

  واملساءلة وقانون حقوق املكونات.
وأود أيضــا أن أغتــنم هــذه الفرصــة لكــي أدعــو الزعمــاء العــراقيني لكفالــة وضــع إطــار   - ٧٣

لالنتخابـات يف الوقـت املناسـب مـن أجـل تيسـري التخطـيط التنفيـذي         قانوين ومؤسسـي مالئـم   
للمفوضية العليـا املسـتقلة لالنتخابـات. وأحـث علـى االلتـزام مببـدأ الشـمول وتعزيـز املشـاركة           

كـل مـا   النشطة للمرأة يف احلياة السياسية. وتقـف األمـم املتحـدة علـى أهبـة االسـتعداد لتقـدمي        
  مساعدة تقنية.يلزم من 

ــة ملــ  وأ  - ٧٤ ــى احلكوم ــين عل ــه مــن  ث ــدنيني  يكــون خطــوات لضــمان أن  ا اختذت ــة امل يف محاي
تنظــيم الدولــة اإلســالمية. وأكــرر ضــد  العمليــاتتنفيــذ التخطــيط العســكري ويف الصــدارة يف 

وأن تبــذل قصــارى جهــدها  ةبقــى متيقظــتأن إىل دعــويت احلكومــة ومجيــع األطــراف الداعمــة  
لضمان محاية حقوق املدنيني أثناء العمليات. وأحث احلكومة على التحقيـق يف أي انتـهاكات   
مبلـغ عنــها للقــوانني واملعـايري اإلنســانية ولقــوانني وقواعــد حقـوق اإلنســان، وإحالــة اجلنــاة إىل    

لـن يظـل هنـاك أي انتـهاك      أنـه بالعدالة، والتعامل مع هذه املسائل بالشفافية الالزمة لبث الثقـة  
دون رد. وأحث مجيع القوات املشاركة يف محلة املوصـل علـى مراعـاة املعـايري الدوليـة حلقـوق       

ــاحملتجزين املشــتبه يف ضــلوعهم يف اإلرهــاب ودعم     ــق ب ــا يتعل ــماإلنســان فيم ــة  ل ه تنظــيم الدول
ما بعـد تنظـيم   ة مرحلاإلسالمية، وذلك من أجل يئة مناخ يفضي إىل املصاحلة االجتماعية يف 

كفالـة  اتمـع الـدويل حمـاوالت احلكومـة ل    يدعم الدولة اإلسالمية. ومن األمهية مبكان أيضا أن 
احتـدام  إىل إمنـا سـيؤدي   عدم القيـام بـذلك   . فجرائميرتكب فرد أن حياسب وفق األصول كل 

  .على املدى الطويل الوطنيةاتمعية و املصاحلةسيحول دون حتقيق التوترات و
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املـدمر للعنـف علـى    ثـر  األإزاء لرتاع املسلح على املـدنيني و تأثري اويساورين القلق إزاء   - ٧٥
تضـر   املسـلح واإلرهـاب والعنـف    الـرتاع فال تزال ظواهر طائفة من حقوق اإلنسان األساسية. 

 ،خمتلـف الطوائـف العرقيـة والدينيـة    فـراد  النساء واألطفال واألشخاص ذوي اإلعاقـة، وأ بشدة ب
سيما  ، ال. وال يزال تنظيم الدولة اإلسالمية يستهدف لغرض القتل النساءاملسنني واألشخاص

الدولـة   تنظـيم ارتكاب وهناك تقارير موثوقة عن . ألقليات العرقية والدينيةاملنتميات منهم إىل ا
اإلنسـاين   الـدويل  لقـانون لوجسـيمة حلقـوق اإلنسـان و   منظمـة ومنهجيـة   نتهاكات اإلسالمية ال
مـن اهلجمـات    ةاالسـتراتيجي مهيـة  ذات األ هأو أماكنـ  هدنيني كدروع حلماية مقاتليباستخدام امل

اليت تشنها القوات احلكومية أو لضـمان احلـد األقصـى مـن الضـحايا املـدنيني نتيجـة للعمليـات         
مـن جانـب تنظـيم الدولـة     العسكرية. وإين أدين بأشد العبارات املمكنة هذه األعمال اخلسيسة 

  .اإلسالمية
ــة االحتكــام إىل القضــاء،   مــن كمــا أن العــراق مــا زال يواجــه حتــديات     - ٧٦ حيــث إمكاني

االمتثال لإلجراءات القانونيـة الواجبـة ومعـايري احملاكمـة العادلـة، وعـدم املسـاواة يف احلصـول         و
ــال      ــاء واألطفـ ــوق النسـ ــة حقـ ــاحترام ومحايـ ــلة بـ ــائل املتصـ ــية، واملسـ ــدمات األساسـ ــى اخلـ علـ

أخرى. ممتهين مهن خمتلف الطوائف العرقية والدينية والصحفيني ووواألشخاص ذوي اإلعاقة، 
حقــوق اإلنســان وســيادة القــانون الــيت مســائل معاجلــة األساســية وأشــدد علــى أن مــن األمهيــة 

إعـادة بنـاء الثقـة    ضـروري  تشكل األسباب اجلذرية لدورات العنف املستمرة. وسـيكون مـن ال  
قـوق  املتعلقـة حب داخل اتمعات احمللية وفيما بينها مـن خـالل التركيـز علـى املسـائل املشـتركة       

واخلدمات األساسية وآليـات العدالـة الرمسيـة    حتكام إىل القضاء االتوفري إمكانية اإلنسان، مثل 
اكات وجتـاوزات حقـوق   لضحايا والنـاجني مـن انتـه   لماية احلوغري الرمسية اليت تكفل الرعاية و

مسـاعدة  يكون مـن األمهيـة احلامسـة    مسـاءلة مـرتكيب هـذه اجلـرائم. كمـا سـ      وكذلك اإلنسان، 
مجيع األشخاص املشردين يكون مبقدور  اتمعات احمللية اليت دمرها العنف، وذلك بضمان أن

السـارية  سـانية  تـام للمعـايري اإلن  المتثـال  ظـل اال  يفوبكرامة وأمـان  العودة إىل مواطنهم األصلية 
  وتوفري الربامج اليت تساعد يف إعادة بناء وإعمار هذه اتمعات.

وأثين على اجلهات املاحنة ملا قدمته مـن مسـامهات للعمليـات اإلنسـانية، لكـين أالحـظ         - ٧٧
مع القلـق أن مسـتويات التمويـل ال تـزال تقـل كـثريا عـن االحتياجـات. وإن خطـة االسـتجابة           

هي إحدى اخلطط األكثر أولوية بالنسبة لألمم املتحدة؛ وأي نقص يضطر  اإلنسانية يف العراق
الوكاالت والشركاء إىل تقليص متويل براجمها إلنقاذ احليـاة أو إىل إغالقهـا. فقـد تعـني إغـالق      

 ٢٠١٦عيــادة أماميــة، خــالل عــام  ٤٠٠كــثري مــن العمليــات احليويــة، مبــا يف ذلــك مــا ينــاهز  
إىل أن ماليني املدنيني العراقيني يعتمدون على الدعم اإلنسـاين،  بسبب نقص التمويل. وبالنظر 
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مبا يف ذلـك أكثـر مـن مليـون شـخص يقـدر أـم سـيكونون حماصـرين يف املوصـل، فـإين أدعـو             
  البلد. الدول األعضاء إىل مضاعفة جهودها لتمويل الربامج اإلنسانية بسخاء يف مجيع أحناء

د الــيت تبــذهلا احلكومــة، بــدعم مــن الــدول األعضــاء  وإنــين أشــعر بالتفــاؤل إزاء اجلهــو   - ٧٨
واألمــم املتحــدة، لتيســري عــودة أكثــر مــن مليــون عراقــي إىل املنــاطق احملــررة حــديثا. وأعلــم أن  

ماليني عراقي قد يكونون مشردين من ديارهم مـع ايـة الـرتاع وأشـعر بـالقلق       ٤يصل إىل  ما
ة بنــاء اتمعــات احملليــة. وبنــاء علــى ذلــك، ألن املصــاحلة االجتماعيــة ســتتأخر مــا مل يــتم إعــاد

إىل العودة اآلمنة والطوعية والكرمية لألسـر وأؤكـد علـى أمهيـة الـذهاب أبعـد مـن حتقيـق          أدعو
ــة، وتنشــيط االقتصــاد وصــياغة اإلصــالحات      االســتقرار الفــوري إىل اســتعادة اخلــدمات كامل

واالســــتقرار والرخــــاء اهليكليــــة الالزمــــة لضــــمان اســــتمرار العــــراق علــــى طريــــق الســــالم  
  املستدامة. والتنمية

وأخــريا، أود أن أعــرب عــن خــالص تقــديري ملمثلــي اخلــاص للعــراق، يــان كــوبيتش،    - ٧٩
ونائيب ممثلي اخلاص ومجيع موظفي األمم املتحدة الوطنيني والدوليني يف العراق ملـا يبذلونـه مـن    

  ل ظروف صعبة.جهود متفانية للوفاء بوالية األمم املتحدة يف العراق يف ظ
  


