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 (2018) 2421تنفيذ القرار   
  

 تقرير األمين العام  
  

 مقدمة -أوال  
، الذي ُطلب فيه إىل األمني العام (2018) 2421يقدَّم هذا التقرير عماًل بقرار جملس األمن  - 1

أن يقدم تقريراً كل ثالثة أشـــــ ر عن التقدم اور  لـــــبو البفاث ببألية بعتة األمم املتحدة لتقد  امل ـــــاعدة 
إىل العراق. ويتناول أهّم الّتطبرات املتعلقة بالعراق ويعرض آخر امل ـــتتدات عن أة ـــطة األمم املتحدة   

واإلحاطة اليت قدم ا  ،(S/2018/975) 2018ت ــرين األولكأكتببر  31 املؤرخ ،البلد منذ تقريري ال ــاب 
للعراق ورئيس بعتة األمم املتحدة  ال ـــــــــــــــاب ت ـــــــــــــــرين التااكةبفم   تل  ا ا   13إىل جملس األمن   

 لكدي م .كاةبن األو   15لتقد  امل اعدة إىل العراق، يان كببيتش، الذي اةت ت فرتة اةتدابه   
  

 موجز ألبرز التطورات السياسية -ثانيا  
 الحالة السياسية -ألف  

، 2018 ت ــــــــــرين األولكأكتببر 24   او اريمرشــــــــــحا  14على الرغم من إقرار ال ملان العراق   - 2
ت ــــــــميل اعمبمة العراقية ائديدة برئااــــــــة رئيس الب راث، عادل عبد امل دي، تعتّر ب ــــــــبب ااــــــــتمرار  فإن

ا الفات بني المتل ال ــــــــــيااــــــــــية على تب يث املنالــــــــــب الب ارية التماةية املتبقية، أل اــــــــــيما و ارات الدفا  
 رئيس ،حل تبفيق    هذا ال ــ،ن، أترت الرئااــات العراقية التال  بغية التبلــل إىلوالداخلية والعدل. و 

م اورات  ،نباو حممد اعلببا برهم لاحل، ورئيس الب راث عادل عبد امل دي، ورئيس جملس ال ائم برية
طيث األحزاو ال ـــيااـــية مراراً  ائم برية رئيس مث الزعماث ال ـــيااـــيني من طيث األطرا . وح ّ  وااـــعة

وتقدم الدعم لرئيس  ،وت ــاهم   ااــتقرار العملية ال ــيااــية ،على أن تتصــر  وف  ما فيه مصــلحة البطن
ف األةتماثات ال ـــيااـــية يطالببن بااا  قرار اـــريث ب ـــ،ن   ت ـــميل حمبمته. فاملعلنقبن من  تل الب راث

 املنالب املتبقية.
و  أعقــاو تمرار إرتــاث املبــاحتــات ال ملــاةيــة ب ــــــــــــــــ،ن املنــالــــــــــــــــب املتبقيــة، قــّدم رئيس الب راث  - 3
كاةبن األولكدي ـــــــــــم ، قائمة ب،راث  اةية مرشـــــــــــحني إىل رئيس ال ملان وطلب إتراث   3امل دي،    عبد

https://undocs.org/AR/S/RES/2421%20(2018)
https://undocs.org/AR/S/RES/2421%20(2018)
https://undocs.org/AR/S/2018/975
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مبنح م التقة. ووّته رئيس الب راث راـــالة إىل رئيس ال ملان أوتز في ا املبادل اليت ااـــُتند إلي ا    تصـــبيت
اختيار املرشـــــــحني املعنيني، من ا التمتث باملقببلية لدر ائم بر واألاـــــــتقالل ال ـــــــيااـــــــ  والم اثة والنزاهة 

ج األةتخابات. وأكد في ا أن طيث وتبا ن األةتماث العرق  والع ـــــــــــــائري والتنب  ائن ـــــــــــــاا و  ـــــــــــــيد ةتائ
املرشــــــــحني اتتا وا بنتاا عملية التحرني اليت أتراا هيهة النزاهة واطيهة البطنية العليا للم ــــــــاثلة والعدالة، 

 اعمبمة إىل تقبيض التقدم الدميقراط . ت،خري ااتممالوحّذر من مغبة أن يؤدي األاتمرار   
تصبيت مبنح التقة للمرشحني تراث إلمقررة  تش دت تل ة كاة ،كاةبن األولكدي م   4و   - 4

واألحتاد البطين  “حتالف اـــــــــــــــائرون”التماةية املقدمني من رئيس الب راث مقاطعةً من أعضـــــــــــــــاث ال ملان من 
ائل ــــــة، أعلن رئيس ال ملان أن النصــــــاو القاةبا قد اكتمل ف،رت،  المرداــــــتاا. وبعد عّد اعا ــــــرين  

عن أاـــــ ه  ،كاةبن األولكدي ـــــم . وأعرو رئيس الب راث، خالل مؤفر لـــــح    6إىل تل ـــــة التصـــــبيت 
لعدم تصــــــبيت ال ملان على املرشــــــحني ل ــــــغل املنالــــــب الب ارية، ورفض تقد  مرشــــــحني تدد، وشــــــّتث 
ل ال ملان على األت اق على اختياره. غري أن الدورات اليت عقدها ال ملان   األيام التالية لذلك مل تتناو 

 .ااتممال جملس الب راثم ،لة 
ورئيس ال ملان م ـــــــــــاورات  ورئيس الب راث ائم برية كاةبن األولكدي ـــــــــــم ، أترر رئيس  5و   - 5

ب ــ،ن اــبل املضــ  قدما   ت ــميل اعمبمة  ــمن األطر الداــتبرية والقاةبةية. و  اــياق الت ــديد على 
يث األطرا  على بذل ت بد متضــافرة لتخطن   ــرورة  نب تصــعيد التبترات، حتت الرئااــاُت التال  ط

 كاةبن األولك  11امل، ق ال ــيااــ  واع اى على البحدة البطنية، حرلــاً على مصــاحل العراق وشــعبه. و  
ل ــغل منصــزي و ير الدفا  تقد  ترشــيحات إ ــافية دي ــم ، التمس رئيس الب راث من األحزاو ال ــيااــية 

ر لتعزيز روا التباف    اآلراث، اتتمث الرئيس لـــــــــــــــاحل مث قادة األحزاو وو ير الداخلية. و  حماولة أخر 
 ال يااية الرئي ية.

كاةبن األولكدي ــــم ، عقد جملس النباو )ال ملان( تل ــــة للنلر   م ــــ،لة املرشــــحني   18و   - 6
رات التعليم رئيس الب راث. و  تلك ائل ـــــــة، حصـــــــل املرشـــــــحبن لب االذين اقرتح م التماةية جمللس الب راث 

كاةبن   24على التزكية ررياً. و  تل ـــــــــة أخرر ُعقدت   والتقافة، ، والتخطيط، والبح  العلم  العايل
األولكدي ـــــــــــم ، حصـــــــــــل و يران آخران، مرشـــــــــــحيني ملنصـــــــــــزي و ارة التعليم وو ارة اطترة وامل ّترين، على 

 دفا ( شــــــــاغرة. ومن املنالــــــــب الب اريةثالثة منالــــــــب رئي ــــــــية )الداخلية والعدل والما  الت األعتماد. و 
ُخصـــــــو منصـــــــب واحد فقط )التعليم( ألمرأة. غري أن هذا املنصـــــــب ما  األ شـــــــاغراً ألن  الت ـــــــعة ع ـــــــر

احبت ترشيح ا على خل ية ادعاثات باةت او أحد أفراد أاراا إىل تنليم الدولة اإلاالمية  له املرشحة
   العراق وال ام )داعش(.

شــ د يبم الذكرر ال ــنبية األوىل لالةتصــار على تنليم الدولة اإلاــالمية، الذي و  غضــبن  لك،  - 7
كاةبن األولكدي ـــــــم ، اـــــــل ـــــــلة من األحت األت التذكارية ةُلّمت   بغداد و  طيث أ اث   10يصـــــــاد  

بصـــ ته ماً متملن العراق. وخالل احت ال رفيث امل ـــتبر ةُلنم   و ارة الدفا ، أشـــاد رئيس الب راث عبد امل دي، 
. وأثىن أيضـــــــــــاً على قيادة خالل اعملة الع ـــــــــــمرية القائد العام، بمل مين قاتل وتاد بروحه من قبات األمن

 رئيس الب راث واعمبمة   ال رتة ال ابقة وةّبه باملرتث الديين األعلى، آية اهلل العلمى عل  ال ي تاا.
ربيل، أن رئيس و راث إقليم إألولكدي م ،   كاةبن ا  3وأعلن اعزو الدميقراط  المرداتاا    - 8

كرداـــتان اعايل، ةيتريفان بار اا، اـــيمبن مرشـــح اعزو ملنصـــب رئيس إقليم كرداـــتان، إ ا أعاد برملان 
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، بار اا إقليم كرداــتان، م ــرور  من األجملس  رئيس املنصــب. و كر اعزو أيضــا أنهذا اإلقليم ت عيل 
كان مرشــــحَّه املقرتا ملنصــــب رئيس و راث إقليم كرداــــتان. وأكد اعزو الدميقراط  المرداــــتاا أةه أة ــــ، 
فريقا ليتبىّل قيادة ائبلة التاةية من امل اورات مث أحزاو ايااية أخرر من إقليم كرداتان ب ،ن ت ميل 

قليم كرداـــــتان ملذه امل او ــــات، حمبمة إقليم كرداـــــتان املقبلة. ورّحبت معلم األحزاو ال ـــــيااـــــية   إ
  ت ـــميل حمبمة تقدم  و شـــ،ن رغم أن البعض من ا أبدر اهتماما بت ـــميل معار ـــة برملاةية. ومل ُ ر  

 .تلك اإلعالةات تديدة إلقليم كرداتان   األاابيث اليت تلت
 

 ربيلإالعالقات بين بغداد و  -باء  
كاةبن األولكدي ـم  تل ـة   9األحتادية العليا إىل  ت ـرين التااكةبفم ، أرت،ت اوممة 14   - 9

النلر   قضــية رفع ا و ير الن ط العراق  ال ــاب   ــد حمبمة إقليم كرداــتان ب ــ،ن مدر داــتبرية اة راد 
إقليم كرداــــتان بتصــــدير الن ط مباشــــرًة من أرا ــــيه. وأو ــــحت اوممة أن ال ــــبب   إرتاث ائل ــــة هب 

وُحدد مبعد نت م اوممة   إعداد الصــــــــــــــيغة الن ائية لتقرير عن امل ــــــــــــــ،لة. ن عيّ ت،خر ا  اث التقنيني الذي
 .2019كاةبن التااكيناير   23 هب ل ة را  الدعبرتديد ئ

ت ــرين التااكةبفم ، ات قت اعمبمة األحتادية وحمبمة إقليم كرداــتان على ااــتهنا   16و   - 10
عابر إلقليم كرداتان. وةّو األت اق على أن ت ر  اعمبمة تصدير الن ط من كركبك ع  خط األةابيب ال

برميـــل يبميـــاً إىل مينـــاث تي ـــان الرتك  ع  إقليم  100 000 و 50 000األحتـــاديـــة   تصـــــــــــــــــدير بني 
 شركة ت بي  الن ط اعمبمية العراقية.  محايةكرداتان، حتت 

بمة إقليم كرداــــــــــــتان أن حمبمة ت ــــــــــــرين التااكةبفم ، أعلن رئيس إدارة ائمارك  م 21و   - 11
اإلقليم أبرمــت ات ــاقــا مث وفــد طرك  من اعمبمــة األحتــاديــة ينو على إ الــة ةقــال الت تيش ائمرك  اليت 

ربيل وكركبك، وكركبك وال ـــــــــــــــليماةية، ودهبك إبني  2018أقامت ا اعمبمة األحتادية   أيلبلكاـــــــــــــــبتم  
كاةبن   16الت ةقال الت تيش ائمركية قيد الت ـــــــــــــــغيل. و  فما    ،واملبلـــــــــــــــل. إأل أن القرار مل يُنّ ذ بعد

التااكيناير، ألــدرت و ارة املالية العراقية بياةا أشــارت فيه إىل أن اعمبمة املركزية وحمبمة إقليم كرداــتان 
 ات قتا على تبحيد الرابم ائمركية على طيث ةقال العببر اعدودية   البلد، وإ الة ةقال الت تيش ائمرك 

 املقامية بني إقليم كرداتان وبقية أ اث العراق.
ت ـــــرين التااكةبفم ، عقد  عيم اعزو الدميقراط  المرداـــــتاا، م ـــــعبد  23 و 22يبم  و   - 12

بار اا، اتتماعات ت ــاورية   بغداد والنتف مث كبار ال ــخصــيات ال ــيااــية البطنية، من بين م رئيس 
س ال ملان، حممد اعلببا . واةصب الرتكيز   األتتماعات على م ائل الب راث، عادل عبد امل دي، ورئي

ربيل، وبلبرة اعبار ال ــــــــلم  باعتباره الباــــــــيلة ال عالة لت ــــــــبية إك ــــــــر حالة ائمبد ال ــــــــائد بني بغداد و 
ربيل. وتناولت األتتماعات أيضا اعالة األمنية إاملنا عات، وفتح ل حة تديدة   العالقات بني بغداد و 

إعادة اإلعمار   ةينبر، وتطبيث اعالة ال ـــــيااـــــية   كركبك، والتن ـــــي  بني قبات األمن العراقية وقبات و 
 الب مركة   ما ت ّنه من عمليات على العنالر املتبقية من تنليم الدولة اإلاالمية.

ااـــــيني   إقليم وما  الت م ـــــ،لة التمبيل املقدَّم من اعمبمة األحتادية متار قل  للم ـــــؤولني ال ـــــي - 13
  املائة من امليزاةية البطنية عمبمة إقليم كرداـــتان مبقتضـــى  12.67ة ـــبة اصـــيو كرداـــتان، وأل اـــيما 

 كــاةبن األولك  24، الــذي خضــــــــــــــث لقراثة ثــاةيــة   ال ملــان   2019لعــام  قــاةبن امليزاةيــة األحتــاديــة املقرتا
 ن إقليم كرداتان بالن بة إىل امان البلد.دي م . وي تند التخصيو إىل إحصاث متنا   عليه ل ما
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 الحالة األمنية -جيم  
ت ــــــــمل اديداً غري متماثل   املنطقتني   الت العنالــــــــر املتبقية من تنليم الدولة اإلاــــــــالمية ما - 14

ال مالية وال مالية الباطى من العراق )حمافلات كركبك وةينبر ولالا الدين( و  منطقة واط العراق 
الضغط على تنليم الدولة اإلاالمية   املناط  إ افًة إىل  لك، أا ر )حمافلات األةبار وبغداد ودياىل(. 

عن هتمات مضــــادة شــــّن ا التنليم وأّدت إىل  يادة اةعدام أاــــ ر اعدودية من ائم برية العربية ال ــــبرية 
 أن اعــــــــدود ت ـــــــــــــــرين التــــــــااكةبفم ، أعلن رئيس الب راث 13األمن على اعــــــــدود مث العراق. و  

 ت ــــــرين التااك 21ت األمن العراقية تبالــــــل مراقبة الب ــــــث هناك. و  قباوأن ال ــــــبرية م،مبةة  -العراقية 
ةبفم ، أفادت و ارة الدفا  العراقية أن طائرات عراقية شـــــــــــــــّنت  ـــــــــــــــربات تبية على مباقث تنليم الدولة 

 اإلاالمية داخل أرا   ائم برية العربية ال برية.
صـــــادية إىل جمراها الطبيع    حياة العراقيني وما  الت عبدة اعياة ال ـــــيااـــــية واألتتماعية واألقت - 15

م دَّدًة باألة ـــــــــــــــطة اإلرهابية، حي  يعاا املدةيبن العراقيبن من وط،ة هذه األعتداثات. و  أثناث  لك، 
من  وأمن تنليم الدولة اإلاــــــــالمية اــــــــباث ت ــــــــّمل عمليات إ الة املت ترات اليت قامت العنالــــــــر املتبقية 

 إعادة اإلعمار. ت ض  إىلعلى الت اؤل بت يهة بيهة م تقرة  يبع قة، عامال بزرع ا   املنط ،النزا 
اعرتفت و ارة الدفا  الرتكية بالضــــــربات ائبية اليت شــــــّنت ا على  ،وخالل ال رتة امل ــــــمبلة بالتقرير - 16

عقت  الت اإللــابات بني املدةيني واأل ــرار اليت  أهدا  حزو العمال المرداــتاا   لال العراق. وما
باملمتلمات من تراث هذه اطتمات مصــــــــدر قل  عمبمة العراق. فقد ألــــــــدرت و ارة خارتية العراق   

زو   اعكاةبن األولكدي ــــم  بياةا شــــتبت فيه الضــــربات الع ــــمرية الرتكية اليت ااــــت دفت مباقث   14
 ة مدةيني.تبال انتار ومنطقة  مبر. و كر البيان أن الضربات ائبية أا رت عن مقتل أربع

 
 التطورات اإلقليمية والدولية -دال  

قادة من بلدان جماورة للعراق، من ا ط برية إيران    مطلث شـــ ر ت ـــرين األولكأكتببر، شـــاركتُ  - 17
اإلاــــــالمية واألردن والمبيت واململمة العربية ال ــــــعبدية وتركيا،   انهة برهم لــــــاحل على اةتخابه رئي ــــــاً 

 دي على تعيينه رئي ـــــــاً للب راث. فقد أو ـــــــحت ائ ات ال اعلة اإلقليمية أ ا ترر للعراق، وعادل عبد امل
بني البلدان   منطقة فيما   ت ــــــــميل اعمبمة   العراق خطبة هامة  ب إقامة عالقة أقبر وأكتر تبا ةا 

 ال رق األواط.
ة إقليمية قام خالطا ت ــــــــــــــرين التااكةبفم ، بدأ الرئيس لــــــــــــــاحل تبل 18إىل  11و  ال رتة من  - 18

بزيـــارات إىل المبيـــت واإلمـــارات العربيـــة املتحـــدة واألردن وط بريـــة إيران اإلاـــــــــــــــالميـــة واململمـــة العربيـــة 
ال ــــــــعبدية. وقد أكد الرئيس لــــــــاحل خالل اتتماعات عقدها مث قادة هذه البلدان رغبةي العراق   تعزيز 

أيضا  رورة أن بر  قتصادي ومباللة ممافحة اإلرهاو. وأعالقاته مث البلدان اجملاورة   جمايلي التعاون األ
يبالــــل ال ــــركاث   املنطقة تقد  الدعم   جمال إعادة إعمار العراق   أعقاو اطزمية الع ــــمرية اليت ُمين 

 ملا تنليم الدولة اإلاالمية.
 ت رين التااك 18   ،وعمل رئيس ال ملان أيضا مث القادة   املنطقة، حي  قام بزيارة إىل قطر - 19

ترر خالطما التطرق إىل  ،كاةبن األولكدي ـــــــــم   17   ،وأخرر إىل اململمة العربية ال ـــــــــعبدية ،ةبفم 
 م ،لة التعاون   امل تقبل، وأل ايما فيما يتعل  بالتتارة واألاتتمار   العراق.
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ة المراــــــــــ  الراــــــــــبيل، و ير خارتيمث  ائم بريةرئيس اتتمث  ،كاةبن األولكدي ــــــــــم   26و   - 20
م ائل التعايش ال لم  والت امح وممافحة التطر  الديين. و   معهتباح  و الماردينال بييرتو بارولني، 

حي  تباحتا طلة رئيس و راث األردن، عمر الر ا  مث  ، اتتمث الرئيس لـــــــــاحلكاةبن األولكدي ـــــــــم   29
 واملالية والطاقة والزراعة.التعاون   قطاعات النقل والصناعة من اجملاألت للت 

كاةبن التااكيناير، قاد الرئيس لــــــــــاحل وفدا عراقيا رفيث امل ــــــــــتبر كان    يارة إىل تركيا.   3و   - 21
، رتب طيب أردوغان، على تركيا رئيسواةصــــــــــــب األهتمام   اوادثات اليت ترت بني الرئيس لــــــــــــاحل و 

وتركيا. وتطرق الرئي ــــــان أيضــــــا إىل م ــــــائل إقليمية من ا  تعزيز العالقات التتارية واألقتصــــــادية بني العراق
 املياه العابرة للحدود.إدارة ممافحة اإلرهاو و 

 الذي ب ـــ،ن فديد اإلع اث املؤقت األمريمية ووالـــل العراق حمادثاته التنائية مث البأليات املتحدة - 22
لم  يت ــىن للعراق مبالــلة ااــترياده  ،ت ــرين التااكةبفم  5يبماً الصــادر عن هذه األخرية    45 مدته

كاةبن   20. و  على الصـــــــــــــعيد البطيندعم إةتاج الطاقة الم ربائية ل اإلاـــــــــــــالمية إيرانط برية الغا  من 
يبماً مل ـــــــــــاعدة العراق على تلبية  90األولكدي ـــــــــــم ، وافقت البأليات املتحدة على فديد م لة اإلع اث 

 من الطاقة. يةلاو احتياتاته
الرئيس لــــــــــــــــاحل، ورئيس الب راث عبــد امل ــدي، رئيس  اتتمث، 2019 كــاةبن التــااكينــاير  9  و  - 23

و ير خارتية البأليات املتحدة، مايمل بامبُِيب. مث ال ملان اعلبباـــ ، وو ير ا ارتية، حممد عل  اعميم، 
ة لتحقي  األاـــــتقرار واةصـــــب الرتكيز   املباحتات اليت دارت خالل هذه األتتماعات على ائ بد املبذول

واألمن واأل دهار لصــــــاحل العراق، مبا    لك اطزمية اإلقليمية اليت ُمين ملا تنليم الدولة اإلاــــــالمية والدعم 
 .2008ات اق اإلطار األارتاتيت  لعام    اياقاملقدَّم من البأليات املتحدة إىل قبات األمن العراقية 

  
 البعثة وفريق األمم المتحدة القطريآخر المستجدات بشأن أنشطة  -ثالثا  
 األنشطة السياسية -ألف  

خالل عملية ت ـــــــــميل اعمبمة ائديدة، أترر  تل  ا ا  مباحتات مث م ـــــــــؤويل اعمبمة،  - 24
و تل  األحزاو ال ــــــــــــيااــــــــــــية، وأعضــــــــــــاث ال ملان، واطيهات الن ــــــــــــائية، واجملتمث املدا، والقيادات الدينية 

ث آية اهلل العلمى عل  ال ــــــــــي ــــــــــتاا. وقد هّن،هم  تل  ا ا  بتحقي  هذه ا طبة واجملتمعية، وكذلك م
امل مة   عملية التحبل الدميقراط    البلد، وح  طيث القبر ال ــيااــية على التبلــل إىل ات اق ب ــ،ن 

 بدبعاللم  يت ــــــــىن للحمبمة ال ــــــــرو    البفاث مبا تعّ دت به أمام ائم بر من جملس الب راث منالــــــــب 
 األمن، وعبدة امل ـــــــّردين داخلياً إىل ديارهم بمرامة، وإلـــــــالا ا دمات العامة، وإعادة املتعلقة بتح ـــــــني

ر  تل  ا ا  األحزاوي ال ــــــــــيااـــــــــية تن ــــــــــيط األقتصــــــــــاد، وتن يذ م ــــــــــاريث إعادة اإلعمار والتنمية. و كَّ 
اث ائديد وحمبمته البفاث ب ةاجم ما ايهة بيهة مباتية يت ـــــــىن   ئل ا لرئيس الب ر   مب ـــــــؤوليت ا امل ـــــــرتكة 

 التنمية امل تدامة واألاتقرار ال ياا . اياق املتعل  باةتقال العراق من اياق األ مة إىل
، قام أيضـــــا  تل  ا ا  بزيارة إىل إقليم كرداـــــتان ع ن الزعماث امل ـــــمبلة بالتقرير وخالل ال رتة - 25

ال ــــــيااــــــيني هناك على تعزيز ودعم حمبمة شــــــاملة للتميث   بغداد، والتعتيل بت ــــــميل حمبمة إقليم 
أيلبلكاــــــــــبتم ، والبت    30ربيل عقب األةتخابات ال ملاةية اليت ُأتريت   اإلقليم   إكرداــــــــــتان   
 اليت ما  الت عالقة بني اعمبمة األحتادية   بغداد وحمبمة إقليم كرداتان. طيث امل ائل
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رؤاــاث المتل ال ــيااــية،   بغداد و  إربيل، للدعبة إىل إشــراك مث  تل  ا ا  أيضــا اتتمث و  - 26
ت ميل اعمبمة وفتيل ن على طيث م تبيات لنث القرار،  ت ض  إىل الن اث بصبرة فاعلة   م او ات

    لك   جملس الب راث واللتان ال ملاةية وال لطة التن يذية. امب
ربيل عن اةطالق محلة إت ـــــــــــــــرين التااكةبفم ، شــــــــــــــــارك  تل  ا ا    اإلعالن    25و   - 27
  إطار ما تبذله  ، و لك“ارعبا أةا أيضــاً ”يبماً من الن ــال ملناهضــة العنف ائن ــاا حتت شــعار  16

ااـــــــــــــــتمرار األمم املتحدة   ت بدها املبذولة   جمال  أكدالبعتة من ت بد دعبية عماية حقبق املرأة. و 
الدعبة على الصـــــــعيد العامل  عماية حقبق املرأة، وأشـــــــار إىل أن امل ـــــــاعدة اإلة ـــــــاةية  ري تعزيزها على 

 ةطاق طيث مناط  العراق.
كاةبن األولكدي ـــــم ، بالتن ــــي    6ت ـــــرين األولكأكتببر إىل  24 رتة من وشـــــاركت البعتة   ال - 28

مث ئنة املصاعة البطنية العراقية،   ال لة من تل ات العمل مث  تل  فهات األقليات تناولت مب ب  
، ملد  لــــــــياغة ااــــــــرتاتيتية وخطة عمل ألكرال األقليات بالمامل   “اإلعالمل األقليات   واــــــــائ”

 عالم العراقية. واائل اإل
 تل  ا ا  لل ـؤون ال ـيااـية وامل ـاعدة األةتخابية،  ةةائب تكاةبن األولكدي ـم ، قام  9و   - 29

ت ـــــمنل إطارا شـــــامال  ،بالتعاون مث حمبمة العراق، بإطالق ااـــــرتاتيتية وطنية ملمافحة العنف  ـــــد املرأة
تراثات ملمباــــــة ترم  إىل منث العنف  ـــــد اا  إمنطلقاً ألاــــــيتيح ملقّرري ال ــــــيااــــــات ولــــــاةع  القرار 

 الن اث وال تيات ومحاية  حايا العنف.
كاةبن   16بالشــــــــخارت، م ام ا   العراق    -وتبّلت  تليت ا الــــــــة ائديدة، تاةني هنيس  - 30

ربيـل، و تل  األحزاو إاألولكدي ـــــــــــــــم . و  وقـت ألح ، أترت مبـاحتـات مث كبـار القـادة   بغـداد و 
ومنلمات اجملتمث الدويل، وجملس امل ب ـــــــني التابث للم ب ـــــــية العليا امل ـــــــتقلة لالةتخابات.  ال ـــــــيااـــــــية،

وخالل هذه األتتماعات، أكدت من تديد ااـــــــــــــــتمرار البعتة   تقد  الدعم للعراق   وقت يتته فيه 
م مبباثمة عمل البلُد جمددا  ب م تقبل يعّمه ال لم وينعم باأل دهار على ةطاق أواث، وأعربت عن األلتزا

البعتة فاماً مث أولبيات اعمبمة   األمد الطبيل لتحقي  األاـــتقرار ال ـــيااـــ  واألقتصـــادي واألتتماع  
   العراق.

 
 المساعدة االنتخابية -باء  

ت ـــرين التااكةبفم ، ااـــت،ةف أعضـــاث جملس امل ب ـــني التابث للم ب ـــية العليا امل ـــتقلة  10   - 31
يرون العاّمبن للمماتب األةتخابية التابعة للمحافلات م ام م ررياً بعد تصبيت ال ملان لالةتخابات واملد

، على رفث تعليق ا. فقد عقد جملس امل ب ــني اتتماعات ملناق ــة إدارة اةتخابات جمالس اوافلات املقبلة
لالةتخابات  التحضـــــــــــري. وقال امل ّب ـــــــــــبن إن 2018كاةبن األولكدي ـــــــــــم    22  مقرراً إتراؤها كان 
 تغرق عدة ش بر وإ م ايعر بن على جملس النباو وجملس الب راث مقرتحات مببعد اةتخايب تديد. يا

ت ـــــرين التااكةبفم ، عقدت اللتنة القاةبةية التابعة جمللس النباو اتتماعا مث جملس امل ب ـــــني  25و  
اةتخـــابـــات جمـــالس اوـــافلـــات و  التعـــديالت املقرتا إدخـــاطـــا على قـــاةباي اةتخـــابـــات جمـــالسملنـــاق ــــــــــــــــــة 

 والنباح . األقضية
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فتح مراكز ت ــــتيل امل ــــتقلة لالةتخابات ت ــــرين التااكةبفم ، أعادت امل ب ــــية العليا  18و   - 32
الناخبني التابعة طا ألاــــــــتهنا  عملية الت ــــــــتيل البيبمرتي للناخبني املؤهلني للتصــــــــبيت، مبن في م الذين 

اريخ اةتخابات جمالس اوافلات. وتقبم امل ب ــــــية أيضــــــا بتب يث بطاقات اــــــيبلغبن اــــــن التصــــــبيت قبل ت
لة. و كر جملس امل ب ــني أن التمنبلبتيا اليت ااــُتخدمت   األةتخابات العامة  الناخب اعالية غري اوصــَّ

 لـــك مـــا يتعل  من ـــا بت ـــــــــــــــتيـــل النـــاخبني والتحق  من هبيـــاام وإدارة النتـــائج،    ، مبـــا2018لعـــام 
 خدم   اةتخابات جمالس املقاطعات.اُت ت
عزم ا إتراث امل ـــــــــــــــتقلة لالةتخابات و  اتتماعات ُعقدت مث البعتة، أبدت امل ب ـــــــــــــــية العليا  - 33

ااتعراض ألح  لالةتخابات لتقييم الدروس امل تخلصة من األةتخابات ال ملاةية اليت ُأتريت   أياركمايب 
 ؤا ة الدولية للنلم األةتخابية الدعم للم ب ية   هذه العملية.والتعّلم من ا. واتقدم البعتة وامل 2018
وبطلب من امل ب ـــــية العليا امل ـــــتقلة لالةتخابات واألاـــــت تاث   كرداـــــتان، اـــــاعدت البعتة    - 34

واــــــي ــــــمل  و ــــــث م  بم ومن تيات ألاــــــتعراض ما بعد األةتخابات، حصــــــلت على مبافقة امل ب ــــــية.
ىل الدورات اليت تُعقد مث م ــــــؤويل مراكز األقرتا  ورؤاــــــاث إدارة اوافلات، ، إ ــــــافًة إأيضــــــاً  األاــــــتعراض

مركزّة مث  تل   لم ب ــــية العليا امل ــــتقلة لالةتخابات واألاــــت تاث   كرداــــتان، أة ــــطةً التابعة ل داراتاإلو 
األحزاو ال ــيااــية ومنلمات اجملتمث املدا. واــتمبنل امل ب ــية العليا امل ــتقلة لالةتخابات واألاــت تاث   

 ايتبىل ممتب ال ؤون األةتخابية التابث للبعتة تقد  الدعم التقين. كرداتان هذه األة طة فيما
 

 ادة القانونالتطورات واألنشطة في مجال حقوق اإلنسان وسي -جيم  
 كاةبن األولك  31ت ـــــــــــــــرين التااكةبفم  إىل  13بلغت اإللـــــــــــــــابات بني املدةيني   ال رتة من  - 35

تر ا، من م امرأة  49 قتيال، من م امرأة واحدة، و 48 ه  كما يل : إلــــــــــابة 97دي ــــــــــم  ما جممبعه 
تنلــت 2017أقــل بمتري  ــا كــان عليــه خالل ال رتة ة  ـــــــــــــــ ــا من عــام  العــددواحــدة. وهــذا  ، حني اـــــــــــــــُ

تر ا(. وتعبد أهم أاـباو اإللـابات بني املدةيني خالل  329 قتيال و 150إلـابة بني املدةيني ) 479
ال رتة امل مبلة بالتقرير إىل ةريان األالحة الصغرية وااتخدام األت زة املت ترة اليدوية الصنث اومبلة على 

أاـــــــااـــــــاً   حمافلات األةبار وبغداد والبصـــــــرة ودياىل  املركبات. وت ـــــــّمل هذه اطتمات اديدا للمدةيني
 وكركبك وةينبر ولالا الدين والنتف.

و أثناث ال رتة امل ــــــــــمبلة بالتقرير، ارتمب تنليم الدولة اإلاــــــــــالمية أو طاعات م ــــــــــلحة أخرر  - 36
 ـــــائر   ةينبر أعمال قتل أو اختطا     املخاتري اوليني و عماث الع ،  أربث منااـــــبات، جم بلة اطبية

 ودياىل واألةبار، حي  كاةت هذه ائماعات تت م  حاياها بإف اث معلبمات عن أة طت ا لل لطات.
وواللت البعتة رلد للمحاكمات   العراق )مبا في ا حماكمات أعضاث تنليم الدولة اإلاالمية  - 37

، وفقا العادلةاملتعلقة باواكمات  ماتتزالتقيُّد باألالي ـــــــاورها من ااـــــــتمرار عدم  القل  املزعبمني( وما  ال
. وباإل ـــافة إىل  لك، تبالـــلت أة ـــطة اعبار والدعبة أللتزامات العراق التعاهدية  ات الصـــلة باملب ـــب 

ب ـــــــــ،ن معاملة املدعى علي م من املزعبم اةت ـــــــــاملم إىل تنليم الدولة اإلاـــــــــالمية، والردود   ةلام العدالة 
الضــــــــماةات البطنية والدولية لتن يذ  طبي  ــــــــ م ل ــــــــبث املعاملة والتعذيب، وتائنائية على األدعاثات بتعرُّ 

. و  هذا ال ـــــــــــــــياق، مراعاة األلـــــــــــــــبل القاةبةية أثناث التحقيقات واواكمات ائنائية اليت  ري   بغداد
 كاةبن األولكدي م .  2   ،مث ةقابة اوامني العراقيني ااتتماععقدت البعتة 
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رلــــــد ائل ــــــات القضــــــائية ل ــــــما  الدعاور املرفبعة  ــــــد املدعى علي م املزعبم  ويندرج أيضــــــا - 38
اةت ــــاملم إىل تنليم الدولة اإلاــــالمية  ــــمن عمل البعتة ب ــــ،ن ت عيل م ــــاثلة التنليم،  لك أن  ــــمان 
العدالة وامل ـــــــــــــــاثلة على حد اـــــــــــــــباث يلل أمرا بالن األقية إ ا أُريد لعراق مبحد أن  ق  النتاا   فرتة 

الــدعُم الــذي تبالــــــــــــــــل البعتــة تقــدميــه  ملــذه ائ بد ارتبــاطــا وثيقــايرتبط  ــا إلةعــاب بعــد اةت ــاث النزا . و ا
للم ت ار ا ا  ورئيس فري  التحقي  التابث لألمم املتحدة لتعزيز امل اثلة عن ائرائم املرتمبة من تاةب 

  )فري  التحقي ( داعشكتنليم الدولة اإلاـــــــــــــــالمية   العراق وال ـــــــــــــــام
ُ
ن ـــــــــــــــ، عماًل بقرار جملس األمن امل

رقى يقد  ماعلى  الدولة اإلاالمية تنليمم اثلة  املبذولة البطنيةلدعم ائ بد والرام  ، (2017) 2379
 ترائم اعرو أو ائرائم  د اإلة اةية أو اإلبادة ائماعية.م تبر إىل 
قد  او  جممب  عدد ما أُبلن عنه حىت اآلن من ف، 2018عام لووفقا ملا تاث   بياةات أولية  - 39

 2017امل ـــــــتَّل   عام  اجملمب أعمال العنف املرتمبة    الن ـــــــاث )بااـــــــتتناث حاألت القتل واألةتحار( 
ث العنف  ـــــــــــــــد  ال ةقو ال عالية الذي يعرتي تدابري من حالة(. وما 6 987حالة مقارةة مث  7 129)

 املرأة والتصدي له  بل دون محايت ا منه.
ار، وتتبالل ائ بد املبذولة إلةقا  أعضاث الطائ ة األيزيدية الذين أل يزالبن م قبدين أو قيد األي  - 40

، ُعتر على ال ــــــاب فيما أل يزال عدد األشــــــخا  جم بيل املصــــــري حىت اآلن مرت عاً. فمنذ لــــــدور تقريري 
و مت حتريرهم. وأفادت املديرية العامة لل ــــــــؤون األيزيدية بب ارة األوقا  وال ــــــــؤون شــــــــخصــــــــا آخرين أ 12

عدد األشـــــــــــخا  من هذه الطائ ة الذين ُعتر علي م أو مت جممب  الدينية   حمبمة إقليم كرداـــــــــــتان أن 
 1 213 و من الن ــــاث وال تيات 2 121شــــخصــــاً ) 3 334ت ــــرين التااكةبفم ،  29   ،حتريرهم بلن

(، ليصــــــبح بذلك جممب  األيزيديني الذين ما  البا   قبضــــــة تنليم الدولة اإلاــــــالمية الرتال واألط المن 
 (.من الرتال واألط ال 1 656و  من الن اث وال تيات 1 427شخصا ) 3 083  عداد امل قبدين  أو
ين. فعلى وااتمرت األحتتاتات العامة   عدة حمافلات وأّدت إىل أعمال عنف  د املتلاهر  - 41

ت ــرين التااكةبفم ،  17   ،ال ــيخ واــام الغراوي ،مقتل رتل الدينلــحة البعتة أكّدت اــبيل املتال، 
الذي كان من بني امل ـــــــــــــــاركني   ملاهرات ةُلمت   البصـــــــــــــــرة للمطالبة بتبفري خدمات كافية من مياه 

منزله. وتقبم البعتة مبتابعة ال ـــــــــــــــرو النلي ة والم رباث، حي  أطل  عليه جم بلبن الرلـــــــــــــــا  فُقتل أمام 
اعاد  مث ال لطات لضمان حماابة ائناة. إ افًة إىل  لك، تبالل البعتة رلد م ،لة فمني األار من 

 التبالل مث أقارملم الذين احُتتزوا   البصرة خالل األحتتاتات العامة.
قي  التباف    اآلراث وقامت البعتة،   إطار ما تبذله من ت بد دعبية إلقامة ال ـــــــــــــــبمات وحت - 42

 ت ــــــرين التااك 27 و 26الال مني إلدخال اإللــــــالحات الت ــــــريعية، بتنليم حلقة عمل ت ــــــاورية يبمي  
إىل اللتنة  التماسترم  إىل ممافحة العنف  ــد املرأة   العراق. وقد ات   امل ــاركبن على تقد   ،ةبفم 

اـــــّن م ـــــرو  قاةبن ب ـــــ،ن  مناق ـــــات ول أعمال اجمللسب،ن ُتدرج   تد الت ـــــريعية التابعة جمللس النباو
ملرتمب تتيح اليت  ،من قاةبن العقببات 398ن ة ب ـــــــــــــــ،ن ممافحة العنف العائل  وتعديل أو إلغاث املاد

، بالزواج من اجملين علي ا عن فعله ائنائية امل ــــــؤوليةتتنب لفرلــــــة أةبا  معينة من ترائم العنف ائن ــــــ  
 .“بدافث الدفا  عن ال ر ”تبفر ت بيغاً ألعمال القتل  اليت 409املادة و 

https://undocs.org/AR/S/RES/2379%20(2017)
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من  تل   31  بغداد لصاحل  دورة تدريبيةت رين التااكةبفم   29 و 28وةلمت البعتة يبمي   - 43
وكان اطد  من . “دور ال ــــــــباو   تعزيز حقبق اإلة ــــــــان ومحايت ا   العراق”ال ــــــــباو   مب ــــــــب  

 باملب ب  وبدورهم   تعزيز حقبق اإلة ان ومحايت ا   العراق. التدريب هب إ كاث وع  ال باو
كاةبن األولكدي م  رئيس قضاة حمممة ااتهنا  ةينبر األحتادية   قضاث   4والتقت البعتة    - 44

 ،2018  عـــام  ،تمليف. وخالل  لـــك أفـــاد بـــ،ن الـــدائرة األوىل للمحممـــة ائنـــائيـــة   ةينبر أترت
مبقتضـــى املادة  ترت حماكمت م  املائة من األشـــخا  امل ـــمبلني ملا  93ية، قضـــ 1 029حماكمات   

. ومن هؤألث املــدعى علي م، لـــــــــــــــــدرت أحمــام 2005لعــام من القــاةبن العراق  ملمــافحــة اإلرهــاو  4
اـــــــــنة     15شـــــــــخصـــــــــاً وبال ـــــــــتن ملدة  359شـــــــــخصـــــــــاً وبال ـــــــــتن املؤبد     232باإلعدام    

 شخصاً. 157شخصا وبال اثة لصاحل  269
كاةبن األولكدي ـــــــــــــــم  اتتما  مائدة م ـــــــــــــــتديرة ليبم واحد مث حمامني   5وعقدت البعتة    - 45

وة ــــــــطاث من اجملتمث املدا من ةينبر ملناق ــــــــة ةلام العدالة ائنائية   اوافلة منذ اطزمية الع ــــــــمرية اليت 
إقامة العدل ومعاملة  ارملم  عقت بتنليم الدولة اإلاــــــــــــــالمية. وحتّد  امل ــــــــــــــاركبن   األتتما  عن  

 ــحايا العنف ائن ــ  وال هات امل م ــة. وكان اتتما  املائدة امل ــتديرة هذا األول من ةبعه  ــمن عدة 
  لكمنتديات اـــــــــــُتنّلم   ةينبر   األشـــــــــــ ر املقبلة ب ـــــــــــ،ن القضـــــــــــايا املتعلقة بالعدل. وكان من ةتائج 

إلة ـــــان والعدل، اليت تضـــــم ة ـــــطاث من اجملتمث املدا عقبق ا رأن أة ـــــ،ت البعتة شـــــبمة ةينب  األتتما 
ومرشـــــــــــدين اتتماعيني و تلني عن ةقابة اوامني   املبلـــــــــــل، و لك لتداُرس م ـــــــــــائل حقبق اإلة ـــــــــــان 

 الصلة بإقامة العدل، مبا    لك ال باغل املتعلقة باواكمة وف  األلبل القاةبةية.  ات
ولكدي ــــــــــم ، ةّلمت البعتة جممبعة متنبعة من األة ــــــــــطة كاةبن األ  13إىل  10و  ال رتة من  - 46

ربيل وكركبك. وكان من إحمافلات، من ا بغداد والبصـــــــــرة و عدة احت األً باليبم الدويل عقبق اإلة ـــــــــان   
بني امل ــــاركني م ــــؤولبن حمبميبن، وأعضــــاث من مؤاــــ ــــات وطنية تُعىن  قبق اإلة ــــان، ولــــح يبن، 

ت، ومدافعبن عن حقبق اإلة ان، وأواال أكادميية، وأعضاث من منلمات وهيهات معنية مب ائل األقليا
 اجملتمث املدا.

املعنية برلد ائرائم ائ يمة املرتمبة  د األط ال   و وفمنت فرقة العمل القطرية التابعة للبعتة  - 47
 بلة )اليبةي ـــــيف(   أوقات النزا  امل ـــــلح واإلبالا عن ا، واليت ت ـــــرتك البعتة ومنلمة األمم املتحدة للط

رئااــت ا، من التحّق  من ت ــعة حباد  ألةت اكات ت ــيمة    األط ال خالل ال رتة امل ــمبلة بالتقرير، 
فتيات. وقد اةطبت اعباد   6 من ال تيان و 15أا رت عن مقتل اتة أط ال )طيع م فتيان( وت بيه 

بــار وديــاىل وةينبر ولـــــــــــــــالا الــدين. على  ــاطر مت ترات وهتمــات بــالقنــابــل وقعــت   حمــافلــات األة
 وتعر ت أيضا مدراة   حمافلة لالا الدين ألعتداث مل يت نَّ التحق  من مدر لحته.

وةلمــت البعتــة حلقــات عمــل لصــــــــــــــــاحل املنلمــات غري اعمبميــة اوليــة والــدوليــة اليت تعمــل مث  - 48
اــــــر ا على أقية رلــــــد أحبال األُ الضــــــبث خالطألقت البعتة  ،الناتني من العنف ائن ــــــ  املتصــــــل بالنزا 

املنضـــبية حتت لباث تنليم الدولة اإلاـــالمية    يمات امل ـــردين داخليا، حي  يبدو أن عددا متريا للقل  
ت ـــرين التااكةبفم ، عقدت البعتة، بالتعاون  27 و 21من م  ـــحايا ئرائم العنف ائن ـــ . و  يبمي  

ية بالعنف ائن ـــــــــــ  املتصـــــــــــل بالنزاعات، اتتماعات مث معنرفيعة امل ـــــــــــتبر مث ت ات تن ـــــــــــي  أخرر 
ألاتعراض التقدم اور    تن يذ اجملاألت ال تة  ات األولبية املنصب  علي ا  ربيل وبغدادإال لطات   
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العنف ائن ـــــــ  املتصـــــــل بالنزاعات والتصـــــــدي له، ولتحديد أولبيات عام منث   البيان امل ـــــــرتك ب ـــــــ،ن 
لدعم من البعتة فيما يتعل  بب ث بروتبكبل اتصال يمبن من ش،ةه أن ي  نل . وطلب امل اركبن ا2019

 تبادل املعلبمات وتقييم التقدم اور    التن يذ التقين للبيان امل رتك.
بالعمل  ت ــرين التااكةبفم  األتتما  األفتتاح  ل ري  معين 29وعقدت البعتة واليبةي ــيف    - 49

ألط ال الذين يبلدون ةتيتًة لالغتصـــــاو واألط ال الذين يبلدون آلباث مقاتلني املن ـــــ  لتلبية احتياتات ا
  تنليم الدولة اإلاـــــــــــــــالمية وأم اان الناتيات. ومن مرام  ال ري  حت ـــــــــــــــني تلبية احتياتات األط ال 

 ـــرتكة ائ ات ال اعلة الرئي ـــية وتعزيزه لم الة ااـــتتابة م بني يبلدون أثناث النزا  وتب ـــيط التن ـــي  الذين
 بني البكاألت تمبن فعالة ومرتكزة ومن قة.

 
 المساعدة اإلنسانية وتحقيق االستقرار والتنمية -دال  

ماليني شـــــــخو من  4.1منذ اطزمية الع ـــــــمرية اليت ُمين ملا تنليم الدولة اإلاـــــــالمية، عاد  ب  - 50
قضاًث وابث  35منطقة من مناطق م األللية املنت رة   العراق على ةطاق  1 400امل ردين داخلياً إىل 

بن   ئل لتقيم تبنيَّ منه أ م كاةبا يعي ــــــشــــــخو  500 000حمافلات. ومن هؤألث العائدين، خضــــــث 
قضاًث  من مخس حمافلات ه   15ئرو  قااية أو قااية تدا وجممَّعني تغرافياً   مناط  منت رة   

اك ا ـــا مطردا   معدل العائدين،  2018األةبار ودياىل وكركبك وةينبر ولـــالا الدين. وقد شـــ د عام 
 شخو م رَّدين داخل العراق. ماليني 1.8يزال أكتر من  أل فيما
أاــباو البقاث: ” درااــت ا املعنبةة ت ــرين التااكةبفم  20درت املنلمة الدولية لل ترة   وألــ - 51

ت ّمل ا طبة األوىل   عملية لتقد  حتليل شامل ح ب املبقث واليت ، “تصنيف النزوا املطبَّل   العراق
 تعرتض عبدام.ائغرا  عالة املتبقنني من امل ردين داخلياً ومباللة حتديد العبائ  اليت 

وقد تضــــّرر آأل  ال ــــمان من األمطار الغزيرة وال يضــــاةات ائارفة اليت شــــ دها البلد   أواخر  - 52
ت ـــرين التااكةبفم ، وأل اـــيما   حمافليت ةينبر ولـــالا الدين، حي  دّمرت الطرق وائ ـــبر وأعقت 

ليا تبتد   ةينبر. وتبنيَّ من عمليات أ ـــرارا باملنا ل. وعقت أ ـــرار كبرية بعدة  يمات للم ـــّردين داخ
تقييم اــــريث لالحتياتات   املخيمات وتبد احتياتات حيبية إىل أماكن إيباث مؤقتة، وااــــتبدال ا يام، 
وتبفري املياه وخدمات الصــــــــر  الصــــــــح  والنلافة الصــــــــحية، وتن يذ عمليات التصــــــــريف، وإ الة اعطام. 

على تلبية هذه األحتياتات ال برية إ افًة إىل أعمال التح ني  واةصب األهتمام   األاتتابة اإلة اةية
ت ــرين التااكةبفم ،  ــرو  25 يما. و   125الضــرورية ألاــتعادة اعد األد  من املعايري على ةطاق 

مث العراق.  ا، على مقربة من حدودهاإلاــــالمية إيران ية من ط بريةغربالناحية الدرتات  6.3 لزال بقبة 
ك الزلزال التاا الذي يصــــــيب املنطقة ة  ــــــ ا   فرتة أربعة أشــــــ ر والتال    اــــــنة واحدة. وقد وكان  ل

  ت رين التااكةبفم  بني العراق وط برية إيران اإلاالمية درتات  رو اعدود  7.3أا ر  لزال بقبة 
ار  شـــــــــــــــخصـــــــــــــــا. وي ـــــــــــــــّمل التخطيط للطبارل والت،هب طا، مبا    لك للمب  630عن مقتل  2017

 .2019طة األاتتابة اإلة اةية لعام   الطبيعية، أحد األهدا  األارتاتيتية
قدمت ائ ات ال اعلة   جمال العمل اإلة ـــــــــاا شـــــــــمال من  ،وخالل ال رتة امل ـــــــــمبلة بالتقرير - 53

شـــخصـــاً من ال هات الضـــعي ة من العراقيني، وإىل ما جممبعه  416 221أشـــمال امل ـــاعدة اإلة ـــاةية إىل 
بليبن دوألر ئ بد األاتتابة  1.06، ُخصو مبلن 2018مليبن شخو خالل ال نة. ف   عام  2.2
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اليت كاةت ، 2018  املائة  طة األاـتتابة اإلة ـاةية لعام  48اإلة ـاةية   العراق، ُرلـد منه ما ة ـبته 
   املائة. 89بن بة   بَّلة
 العام اــــــــــتعراضاألصــــــــــيغة الن ائية  طة ويعمل ال ري  القطري للعمل اإلة ــــــــــاا على و ــــــــــث ال - 54
مليبن شـــــــــــخو من  1.8 م ـــــــــــاعدة الرامية إىل ،2019الحتياتات اإلة ـــــــــــاةية واألاـــــــــــتتابة طا لعام ل

والعائدين   ئرو  قااــــية أو قااــــية  ،داخل املخيمات أو خارت ااــــباث   اــــياقات  ،امل ــــردين داخليا
ام   تبفري الدعم   املرحلة األةتقالية بعد اةت اث . وميتل هد  ا طة العمن األحتياتات اإلة ـــــــــاةية تدا

 النزا  لبو إ اد حلبل دائمة تمبن متماشية مث إطار العبدة املبدئ  الذي أيدته حمبمة العراق.
التابث ل ةامج  ال بري وفيما يتعل  بتحقي  األاـــــتقرار، أفز مرف  فبيل أة ـــــطة حتقي  األاـــــتقرار - 55

م ـــــــــروعاً على ةطاق طيث قطاعات العمل الت ـــــــــعة   اوافلات العراقية  1 617  األمم املتحدة اإلمنائ
م ـــــــــــــــروعـاً   طيث أ ـاث البلـد، أفز من ـا مـا ة ـــــــــــــــبته  3 051ا مس اورَّرة. ويـدير املرف  مـا جممبعـه 

املناق ــــات تارية . وما  الت بال عل ددةاو ــــاريث املاملائة، ويتعني إمداده مبزيد من التمبيل لتن يذ    53
 مث حمبمة العراق ب ،ن م اقت ا اوتملة   هذا ال ةامج.

ووالــــــــــــــــل فري  األمم املتحــدة القطري دعم ائ بد املبــذولــة لىةعــاب وإعــادة اإلعمــار على أمـد  - 56
، قـــدمـــت منلمـــة األمم املتحـــدة للرتبيـــة والعلم والتقـــافــة 2018ت ـــــــــــــــرين التـــااكةبفم   15أطبل. ف   
إطار التخطيط األويل  )مبئل األمم املتحدة( ب( وبرةامج األمم املتحدة للم ــــــــتبطنات الب ــــــــرية)اليبة ــــــــم

للمدينة لصــــاحل  “إعادة البناث ب ــــمل أفضــــل”إلعادة إعمار املبلــــل، عر ــــا فيه منلبرات ب ــــ،ن اــــبل 
مث م ــارك من اعمبمات اولية والقطا  ا ا  ومنلمات اجملت 100أكتر من تدارس اــمان املبلــل. و 

األمم املتحدة األولبيات والتبلــيات املقدمة. واــّلط اعد  الضــبث على المياةات التابعة ملنلبمة املدا و 
التحديات املعقدة اليت ينطبي علي ا  ـــــــــــــــمان التعتيل بإعادة إعمار املدينة، مث محاية ترا  اع  القد  

 وخصائصه التارخيية.
وبناث القدرة على الصمبد للعراق التابث لل ةامج اإلمنائ   وُأفز   إطار برةامج التصدي لأل مات - 57
م ـــروعاً، كان الرتكيز في ا منصـــباً على ا دمات األاـــااـــية، والبنية التحتية اعيبية، واـــبل ك ـــب  270

 الر ق، وبناث ال الم، وإدارة األ مات. 
 ــــــــؤون اإلة ــــــــاةية واملن ــــــــقُة للتنمية وال تل  ا ا   ةائبةُ  دلتت ــــــــرين التااكةبفم ، أ 29و   - 58

من دورة تدريبية   جمال التخلو من التخرّج أثناث احت ال ت الحلامباملقيمة ومن ـــقُة ال ـــؤون اإلة ـــاةية 
قامت و ارة الداخلية، بدعم من و . ، كاةت أول دورة ت ــــــــمل شــــــــرطيات من بني ا ّر نيالذخائر املت ترة

لغام، بتقد  دورتيني تدريبتيني لصـــــــــــــــاحل الضـــــــــــــــبال  كبراً وإةاثاً دائرة األمم املتحدة لىتراثات املتعلقة باأل
 . على األمد الطبيل لتصدي ملخاطر املت تراتل  ات اكت اث  ايتضمان وتبد قدرة وطنية أقبر ل

وبطلب من و ارة الصـحة والبيهة،  ري برةامج األمم املتحدة للبيهة حتليال شـامال لعينات بيهية    - 59
ة دولياً مل ـــاعداا على حتديد أاـــباو ة بق األراك على ةطاق وااـــث    ر ال رات على  ت ات معتمد

مقربة من قضـــــــــاث امل ـــــــــيَّب، مبحافلة بابل،    اية ت ـــــــــرين األولكأكتببر وأوائل ت ـــــــــرين التااكةبفم . 
طن  10 000 ماليني من رك ال ـــــــــّببل الذي تتم تربيته )ما بني 8فالتقديرات ت ـــــــــري إىل ةُ بق حبايل 

طن(، وهب ما خيلنف عباقب اقتصادية ت يمة على ال مان اوليني. وات اعد النتائج اليت  15 000 و
   امل تقبل.حاألت  اثلة تبللت إلي ا الدرااة   حتديد التدابري العالتية والبقائية للحد من خطر 
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تنبو العراق، والــــــلت اليبةي ــــــيف  ةُدرة املياه  الة ااــــــتتابًة ع، و و   ت ــــــرين التااكةبفم  - 60
من م  25 000ط ل ) 50 000أكتر من ااــــــت اد من ا الراــــــائل التتقي ية، تبفري املياه امل،مبةة وإلــــــدار 

مبىًن من املباا املدراــــية   قضــــاث أبب ا صــــيب، كتدبري فبري وقصــــري األتل من التدابري  70فتيات(   
من  25دارس. ودعماً للقدرات البطنية، قامت اليبةي ــيف بتدريب الرامية إىل إبقاث األط ال ملتِحقني بامل

من  13مبئ ا من  300تدريب املبئ ني اعمبميني من دائرة لــــــحة البصــــــرة ب ــــــ،ن مراقبة تبدة املياه و 
م ــــــــت ــــــــ يات املدينة   جمال عالج األمراض املنقبلة عن طري  املاث، مبا في ا وباث المبلريا الذي ألــــــــبح 

اإلتراثات   اعد من خطر ت  ـــن  األمراض املنقبلة عن طري  املاث،    تلكراق. وت ـــ م مت  ـــياً   الع
المياةات قلقا كبريا. وتبالــــــــل اليبةي ــــــــيف وغريها من تتري في ا هذه األمراض هذه ال رتة من ال ــــــــنة اليت 

مد أطبل وأكتر األمم املتحدة، وال ـــــــــــــــركاث اعمبميني، حتديد وت عيل حلبل أخرر  ات أ التابعة ملنلبمة
تحديات املبارد املائية اليت يبات  ا العراق وب ــ،ن تدابري البقاية والت،هب  ــد المبلريا لتصــدي لااــتدامًة ل

 وغريه من األمراض املنقبلة عن طري  املاث.
كاةبن األولكدي ــــــــم ، افتتحت اليبة ــــــــمب من ــــــــ،ة تديدة للصــــــــياةة   املركز الرقم    15و   - 61

امل ــتمر الرام  إىل رقمنة وح جم جممبعة ةادرة  البطين ةامج الية   إربيل ملد  دعم للمخطبطات ال ــرق
تبفري املعدات ل املبذولةاملركز ت بد   اليبة ـــــمب  مل ـــــاركةمن املخطبطات القدمية. وميتل األحت ال تتب اً 

واملباد األاــــــااــــــية، إ ــــــافًة إىل تبفري التدريب ملبئ يه على تقنيات اع جم والرتميم. و ري رقمنة أكتر من 
جممبعات  تل ة م تمدة من العراق وتركيا وط برية إيران اإلاالمية. وتبتد  105 طبطة من  8 000
  طبطة يتعني ترميم ا وح ل ا. 10 000حبايل 
األمم املتحدة دعم ما تبذله اعمبمة من ت بد ب ـــ،ن اإللـــالا وبناث القدرات وايهة  ووالـــلت - 62

ت رين التااكةبفم ، ةّلم ممتب  18 و 12اللرو  املباتية لتحقي  التنمية امل تدامة. ف   ال رتة ما بني 
واملن ــــــــقة املقيمة للتنمية وال ــــــــؤون اإلة ــــــــاةية  ا ا   تل تن ــــــــي  األة ــــــــطة اإلمنائية، حتت رعاية ةائبة 

ومن ــــــــقة ال ــــــــؤون اإلة ــــــــاةية، ودعماً ل ري  األمم املتحدة القطري، اــــــــل ــــــــلًة من املناق ــــــــات ائماعية 
إطار عمل األمم املتحدة  واليت اـــــــتبّته ،املبا ـــــــيعية ب ـــــــ،ن تقييم األمم املتحدة القطري امل ـــــــرتك للعراق

 .2024-2020للم اعدة اإلمنائية، 
وخالل ال رتة امل مبلة بالتقرير، ةّلم ممتب التن ي  اإلمنائ ، بالتعاون مث كلية إ افًة إىل  لك  - 63

التنمية  األمم املتحدة، حلقات عمل ب ــــــ،ن برامج األمم املتحدة القطرية   اــــــياق خطة منلبمة مبئ  
  ا ا ، لصاحل  تلني من األمم املتحدة واعمبمات، وال ركاث   التنمية، والقطا  2030عام ل امل تدامة

على دعم شــــركائ ا واألواــــال األكادميية. ف ذه األة ــــطة التدريبية لن تعزن  فح ــــب قدرة األمم املتحدة و 
  العراق، بل اــــــــــت ــــــــــ م أيضــــــــــا   ايهة جممبعة من املدربني  2030اعمبمة   جمال تن يذ خطة عام 

 التعلم وامل ارات على  تلف امل تبيات. لتقاام
غريها من ، قامت اليبةي ــــــــــيف، بالتعاون مث حمبمة العراق و 2018اكةبفم  و  ت ــــــــــرين التا - 64

ال ركاث، بتقد  ما تبّللت إليه من ااتنتاتات رئي ية عن حالة األط ال والن اث   العراق. وكاةت هذه 
من خالل م ـــــــــــــــح عنقبدي متعــدد املؤشـــــــــــــــرات، وه  اآلن متــاحــة ب ــــــــــــــــ،ن حبايل  ُطعــتالبيــاةــات قــد 

وا طط  األطري واــتتري ةتائج  لك  .حمافلة 18البالن عددها طيث حمافلات العراق مؤشــر ت ــمل  200
 وال يااات البطنية اليت و عت ا اعمبمة لرلد التقدم اور  لبو حتقي  أهدا  التنمية امل تدامة.
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ة شــــــــــــــّمل حت ــــــــــــــني ائ بد املبذولة   جماألت ةلام العدالة ائنائية وإة ا  القاةبن وممافحقد و  - 65
ال رتة امل مبلة خالل ال  اد جماأل بالن األقية من جماألت الدعم الذي تقدمه األمم املتحدة إىل العراق. ف

 ـــــابطا من الضـــــبال  وي الرتب العليا واملتباــــطة  60بالتقرير، ةّلم ال ةامج اإلمنائ  حلقة عمل لصـــــاحل 
 ت ــرين التااك 13ال ــرطة اولية. و  ة لقب  املعتمدة حديتاً  طري الملد  إمدادهم بالتبتيه ب ــ،ن خريطة 

قياس تصـبرات ائم بر لل ـالمة واألمن على ةطاق ب يتعل ةبفم ، أطل  ال ةامج اإلمنائ  ااـتقصـاث تتّبث 
اـــــــــت حمافلات. وقّدم ال ةامج اإلمنائ  أيضـــــــــا الدعم   جمال تنمية قدرات لعمليات املراتعة اوااـــــــــبية 

رض أيضـــا على ة مبمافحة ال  ـــاد إىل اجمللس األعلى ملراتعة اع ـــابات. وعُ القضـــائية والتحقيقات املتعلق
تقييم األثر التنليم  مل ــــــاعداا   تن يذ وأليت ا املتمتلة   درااــــــة القباةني من لو ارة التخطيط اتبا   ج 

 منلبر ت،ثريها األتتماع  واألقتصادي والبيه .
من قيادات وشـــــيبخ اجملتمث  130ال ةامج اإلمنائ  بتدريب وخالل ال رتة امل ـــــمبلة بالتقرير، قام  - 66

  حمافليتي ةينبر ولـــــــالا الدين   جمال ت ـــــــبية النزاعات والباـــــــاطة. و   امرأة( 30اول  )من بين م 
ر ال ةامج اإلمنائ  عقد اتتما  13 مبعة ائامعات العراقية جمل ،  بغداد ،ت ـــــــــــــــرين التااكةبفم ، ي ـــــــــــــــّ

عمداث ائامعات الذين شاركبا   األتتما  بت ميل من  12 ألحقا قامحي  ل ال الم؛ للتتقيف   جما
إ افًة إىل  لك، ةلم و ئنة فرعية علمية لتتبىّل إعداد من اج دراا  لنيل دبلبم درااات   جمال ال الم. 

اــــــــت حلقات  ،كاةبن األولكدي ــــــــم   22ت ــــــــرين التااكةبفم  إىل  22  ال رتة من  ،ال ةامج اإلمنائ 
من ال ــــــــــــباو  150عمل ب ــــــــــــ،ن حتبيل م ــــــــــــار النزاعات  ب ال ــــــــــــالم ومنث التطر  العنيف لصــــــــــــاحل 

ربيل. وكان امل ـــــــــــــــاركبن من حمافلات األةبار وبغداد والبصـــــــــــــــرة و ي قار إاملائة من م إةا (      66)
 والقاداية وكركبك وةينبر ولالا الدين.

تب رئيس الب راث اتتماعه األول مث ائ ات لـــــــاحبة كاةبن األولكدي ـــــــم ، عقد مم  11و   - 67
اليت  ري التحضـــري طا بدعم  2020املصـــلحة ع ـــد الدعم لعملية تعداد ال ـــمان واألاـــر املعي ـــية لعام 

تقين يقدمه لـــــــــــــــندوق األمم املتحدة لل ـــــــــــــــمان. وكان العراق قد أترر آخر تعداد كامل ل ـــــــــــــــماةه   
اةات اماةية دقيقة لُي رتشد ملا   تقرير ال يااات والتخطيط وهب  اتة مااة إىل طث بي 1957 عام

القـــائمني على األدلــة. ولتحقي  هــذا الغرض، بــدأت و ارة التخطيط، واملمـــاتــب اإلحصـــــــــــــــــائيـــة العراقيــة، 
رؤية العراق ايصبح تزثا من ملراهقني وال باو راث اولندوق األمم املتحدة لل مان، ااتقصاًث وطنيا آل

 املراهقني وال باو.ب ،ن  2030لعام 
إيصــــال املعبةة اإلة ــــاةية، وأل اــــيما  تعبقالرئي ــــية القيبد امل رو ــــة على ةقال املرور وما  الت  - 68

ُقامية بني حمافلة 
ربيل وكركبك، وكركبك وال ـــــــــليماةية، ودهبك واملبلـــــــــل. فمدة إتراثات إةقال الت تيش امل

ت تغرقه قبل إقامة ةقال الت تيش، إْ  قد تصل إىل األاترياد ألبحت اآلن أطبل ب،ربث أ عا   ا كاةت 
أاـببعاً ح ـب ال ـلث اليت ي ـعى ال ـركاث   جمال العمل اإلة ـاا إىل ااـتريادها. وأفاد أيضـا شـركاث  12
حمبميـــة بـــ،ن ائ ـــات ال ـــاعلـــة األمنيـــة عنـــد ةقـــال الت تيش املنت ـــــــــــــــرة   طيث أ ـــاث  منلمـــات غري من

تطلب حصــبطم على تصــاريح إ ــافية من ال ــلطات اولية لتمملة راــائل اوافلات ال ــمالية والباــطى 
تصــــــــريح املرور اليت تصــــــــدر عن ال ــــــــلطات األحتادية. وت ــــــــارك البعتة   مباحتات مث ال ــــــــلطات املعنية 

 للتخ يف من اآلثار ال لبية املرتتبة على هذه القيبد اليت بدأ العمل ملا حديتاً.
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 غيليةالمسائل األمنية والتش -هاء  
ب،قصــــــــــــــى  كياةاااتن يذ تدابري لـــــــــــــــارمة للتخ يف من املخاطر األمنية لتتمتث   البعتة والـــــــــــــــلت - 69

م ـــتبيات ال ـــالمة أثناث تن يذ براجم ا   بيهة أمنية لـــعبة. فاألمم املتحدة حتافجم على التن ـــي  البثي  مث 
ا ال ــيااــية واإلة ــاةية واإلمنائية ألة ــطت  حمبريةحمبمة العراق   جمال الدعم األمين الذي يمت ــ  أقية 

  البلد. واـــــيمبن اع اى على هذا التن ـــــي   ـــــروريا لتبفري أمن فعال لعمليات األمم املتحدة ومبئ ي ا 
 .2019  عام 

وشـــــــــــ دت ال رتة امل ـــــــــــمبلة بالتقرير إحرا  تقدم   تن يذ التبلـــــــــــيات املنبتقة عن األاـــــــــــتعراض  - 70
إعادة هيملة وئي ة التنمية مبا    لك ، 2017ت ـــــــــرين التااكةبفم   ا ارت  امل ـــــــــتقل الذي ُأتري  

األمم املتحدة، وإفام األاـــتعراض  منلبمةوالتن ـــي  اإلة ـــاا   البعتة، وتعزيز آليات التن ـــي  على ةطاق 
ات التاا لل يمل األمين للبعتة. ومن التغيريات األخرر اليت أُدخلت على مالك املبئ ني ف ــــياً مث تبلــــي

 األاتعراض إدماُج متطبع  األمم املتحدة البطنيني   مالك مبئ   البعتة.
وعِقب إتراث ااــــــتعراض، ااــــــُتعيض عن ممتب التن ــــــي  املتمامل لل ــــــؤون اإلمنائية واإلة ــــــاةية  - 71

مبمتب للتن ــي  اإلمنائ . واــيتباح  املمتب ائديد ب ــ،ن العنالــر ال ــيااــية للخطة اإلمنائية واإلة ــاةية 
أيضــــــا ث اعمبمة العراقية واجملتمث الدويل وائ ات األخرر لــــــاحبة املصــــــلحة. واــــــيقدم املمتب الدعمي م

واملن ــــقة املقيمة ومن ــــقة ال ــــؤون اإلة ــــاةية فيما يتعل   ،لنائبة  تليت ا الــــة للتنمية وال ــــؤون اإلة ــــاةية
مي الال م للتن ــــــــي  بني ائ بد بم الة ات ــــــــاق وتن ــــــــي  مبقف اجملتمث الدويل مث أولبيات اعمبمة، والدع

 ري  القطري. وقد وافقت اطيهات الت ــــــــــــريعية لألمم املتحدة على الال ــــــــــــيااــــــــــــية اليت تبذطا البعتة وعمل 
 .2019كاةبن التااكيناير   1منذ  قائم وهب 2019اطيمل ائديد   إطار ميزاةية عام 

فري  األمم املتحدة القطري، مبا يؤدي إىل وتبتد أفرقة عاملة مبا ــــــيعية تضــــــم  تلني من البعتة و  - 72
على ةطاق التمميلية األخذ بن ج أكتر ات ــــــــــاقاً على ةطاق املنلبمة ينصــــــــــب الرتكيز فيه على األة ــــــــــطة 

األمم املتحدة وو ــــــــــث ةقال مرتعية م ــــــــــرتكة. وت ــــــــــرتشــــــــــد هذه األفرقة بال ري  املتمامل إلدارة  منلبمة
ن ــــــــــــــ،   فب كيبليه 

ُ
والذي يقدم الدعم لعمليات و ــــــــــــــث األاــــــــــــــرتاتيتيات ال ةاجمية  ،2018ال امج، امل

 والتخطيط والرلد وقياس األداث.
وف ــياً مث التبلــيات املنبتقة عن األاــتعراض ا ارت  امل ــتقل، ُأتري ااــتعراض م ــرتك طيمل  - 73

طذا  ةتيتةً الذي اـــــــــــــيصـــــــــــــدر  تقريرالاألمم املتحدة األمين   العراق   كاةبن األولكدي ـــــــــــــم . ويتناول 
تبلــية ترم  إىل إعداد مبئ   األمن على  ب أفضــل لبيهة ما بعد تنليم الدولة  24األاــتعراض بت صــيل 

اديدا(. وأما التبلــــيات اليت ترتتب علي ا آثار     ــــمنلاإلشــــارة إىل أن التنليم ما  ال ي اإلاــــالمية )مث
؛ و  البقت ة  ه، ايتري تن يذ التبليات اليت أل ترتتب 2020امليزاةية ف ُتدرج   م رو  ميزاةية عام 

علي ا أية آثار   امليزاةية وت ــــ م   حت ــــني الم اثة   جماألت إدارة املخاطر األمنية، وإتراثات إلــــدار 
 منية، وتبادل املعلبمات  من منلبمة األمم املتحدة.التصاريح األ

ا الة ببعتة األمم املتحدة لتقد  امل اعدة  وقد ألدرت اللتنة التبتي ية للصندوق األاتهماا - 74
ين   اآلوةة األخرية، امل ــيَّدي  ،“باث” و “ألف”مبافقت ا على ت ــييد طباب  إ ــافية   املبنييني  إىل العراق
الذي ما  ال قيد الت ـــــــــــــييد حالياً،   جممَّث األمم املتحدة املتمامل   بغداد. واـــــــــــــتبفر  ،“متي”واملبىن 

وحدة اــمنية أخرر للمبئ ني الدوليني، مبن في م العاملبن   فري  التحقي  التابث  72الطباب  اإل ــافية 
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ة اإلاــــــــــــالمية   العراق لألمم املتحدة لتعزيز امل ــــــــــــاثلة عن ائرائم املرتمبة من تاةب داعشكتنليم الدول
وال ـــــام، الذي تقدم إليه البعتة الدعم اإلداري واللبت ـــــيت. ومن املتبقث أن يمتمل ت ـــــييد هذه البحدات 

 .2019ال منية  لبل  اية حزيرانكيبةيه 
  

 مالحظات - رابعا 
يدة تبالـــــــــــلت عملية ت ـــــــــــميل اعمبمة طيلة ال رتة امل ـــــــــــمبلة بالتقرير، مث ت،كيد تعيينات تد - 75
. وأود أن أةّبه   هذا الصـــــــــدد مبا بذلته الرئااـــــــــات التال  من ت بد 2018كاةبن األولكدي ـــــــــم    

لتي ـــــري التبلـــــل إىل حل تبفيق  بني المتل ال ـــــيااـــــية ب ـــــ،ن تعيينات جملس الب راث   منالـــــب و ارات 
ملا فيه  وفقاً  أن تتصــر على الداخلية والعدل والدفا ، اليت مل تت،كد بعد، وأح   عماث المتل ال ــيااــية 

 املصلحة البطنية. 

 قةثللحمبمة ائديدة لم ــــب  اأاــــااــــي طاريث وفعال شــــر ب ــــمل اــــعمبمة ا ااــــتممال وي ــــمنل - 76
ذه العملية قريباً، اــــــــــــــتمبن قادرة على تركيز ط م ا. فاعمبمة ائديدة، بإفاوالت،ييد منه ال ــــــــــــــعب العراق 

وتعزيز إعادة اإلعمار والتنمية  ،إىل حت ـــني ا دمات األاـــااـــية ةالرامي ةاجم االبفاث ب  على بالمامل ت بدها 
 زّودة مبا يم   من املبارد.امل 2019حتادية لعام األوايهة بيهة آمنة وم،مبةة، ااتناداً إىل ميزاةية  ،األقتصادية

امليزةة  ن قبيلائن اةية الرئي ية، م امل ائلوايتعني على الزعماث ال ياايني القيام أيضا مبعائة  - 77
املراعية للمنلبر ائن اا والعنف ائن اا، و مان امل اواة بني ائن ني وم اركة املرأة على قدم امل اواة 

   العمليات ال يااية. 
وينبغ  أن يقدم طيث شـــــــــــــــركاث العراق اإلقليميبن والدوليبن الدعم للبلد   ما يبذله من ت بد  - 78
 .معه بارائوعالقات ح ن  ته اإلقليميةزيز األاتقرار، وفقا ملبادل احرتام ايادته واالملتع
وأحـــّ  حمبمـــة العراق وحمبمـــة تركيـــا على التعتيـــل ببترية ت بدقـــا التنـــائيـــة املبـــذولـــة ملعـــائـــة  - 79

أرحب باعبار علقة باألمن   لال العراق. و تامل ـــــــــــائل  ات األهتمام امل ـــــــــــرتك، مبا    لك التطبرات امل
ت بية هذه امل ائل بناًث على مبادل األحرتام املتبادل، وال يادة، من أتل التنائ  بني اعمبمتني وأشّتعه 

 وال المة اإلقليمية، وعالقات ح ن ائبار.
ني منن اجملتمث الدويل واألمم وثيقي  اودعم االعالقات بني بغداد وإربيل تتطلب اهتمام اـــــــــــــــتللو  - 80

، ومن ا تطبيث اعالة   معّلقةطلث إىل إحرا  مزيد من التقدم ب ــــــــــــــ،ن امل ــــــــــــــائل اليت ما  الت املتحدة. وأت
 كركبك وإدارة إةتاج الن ط وإيراداته.

اــــــتعراض وت ــــــخري الدروس ألواــــــتبفر ائ بد اليت تبذطا امل ب ــــــية العليا امل ــــــتقلة لالةتخابات  - 81
لتحضــــــــــــري لاألخرية معلبمات قينمة  يت ُأتريت   اآلوةةال امل ــــــــــــتخلصــــــــــــة من األةتخابات ال ملاةية البطنية

، أحــ  حمبمــة العراق على أن حتــدد مبعــدا إلتراث اةتخــابـات البقــت ة  ــــــــــــــــه لالةتخــابــات املقبلــة. و 
جمالس اوافلات، بالت ــــــــاور مث امل ب ــــــــية العليا امل ــــــــتقلة لالةتخابات، وأشــــــــتث جملس النباو على أن 

 قاةبن اةتخاو جمالس اوافلات. ت املقرتا إدخاطا علىتعدياللل ب ث الصيغة الن ائيةيعّتل ب
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تراث ااتعراض إلوباملتل، فإن مبادرة امل ب ية العليا امل تقلة لالةتخابات واألات تاث   كرداتان  - 82
بالرتحيب. فبتبد مؤاــــ ــــات   ــــّمل تطبرا تديراً تألح  لالةتخابات، ملد  حت ــــني ةُلم ا وعمليااا، 

 بية وم تقلة أمر  روري ملباللة تبطيد العملية الدميقراطية   العراق وااتدامت ا.اةتخابية ق
أشـــــــــــــتنث على التعتيل فإةين و  أعقاو األةتخابات ال ملاةية اليت ُأتريت   إقليم كرداـــــــــــــتان،  - 83

يااية بت ميل حمبمة إقليم كرداتان، وأح  الرئيس ورئيس الب راث على أن يعمال مث طيث األحزاو ال 
واجملتمث املدا وقادة اجملتمعات اولية على التصــــدي للتحديات العديدة اليت تعرتض املنطقة وعلى ت ــــبية 

 طيث امل ائل املعّلقة مث بغداد عن طري  اعبار.
وهب وأشـــــــــــّتث طيث الزعماث ال ـــــــــــيااـــــــــــيني   العراق على مبالـــــــــــلة الن بض  قبق األقليات،  - 84
 تعزيز التمااك األتتماع  وتبطيد األاتقرار البطين.  مل م اقة م مة  ي ما
، فإن من اتواواكم اتتنليم الدولة اإلاــــالمية للتحقيقأتبا  ااــــتمرار خضــــب  املت مني من بو  - 85

أشمال اعماية اليت تبفرها اواكمة وف  األلبل أن تلل  ةلاامل م عمبمة العراق وال لطات القضائية ك 
 ن جإتراثات اواكمات. ف ذا الاملعلبمات املتعلقة ب مزيد من ال  افية على  الة إ  اثكو  قائمة، القاةبةية

أن ت ــــ د تنليم الدولة اإلاــــالمية    الذي يرتمبه رهاواإلمن شــــ،ةه أن يصــــبن حقبق اأُلاــــر  ــــحايا 
 .احماابة امل ؤولني عن  لك على النحب الباتب و  أن تعر  حقيقة ما حد  ألحبائ 

بالشـــخارت، اليت تبّلت  -اةني هنيس ت، أود أن أرحب مبمتليت ا الـــة ائديدة للعراق، اً وأخري  - 86
متل  ا ا  ال ـــاب  مل ـــمر تبته بالكاةبن األولكدي ـــم . وأغتنم هذه ال رلـــة أل  16م ام ا الررية   

واملنطقة. للعراق، ال ـــــــــيد يان كببيتش، على ما أاـــــــــداه من خدمات   مرحلة مليهة بالتحديات   البلد 
وأود أيضــــــاً أن أعرو عن امتناا ملبئ   البعتة البطنيني والدوليني ئ بدهم املتبالــــــلة   تن يذ وألية بعتة 

 األمم املتحدة   العراق
 


