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 (2019) 2470تنفيذ القرار   
 

 تقرير األمني العام  
  

 مقدمة - أوال 
، الذي ُطلب فيه إىل األمني العام (2019) 2470يقدَّم هذا التقرير عمال بقرار جملس األمن  - 1

أن يقد ِّم تقريراً كل ثالثة أشـــــــــقر عن التقدم افرء ب الةفاع بةاية بعملة األمم املتحدة لتقد  امل ـــــــــاعدة إىل 
راق، ويعرض آخر امل تجدات عن أنشطة األمم املتحدة العراق. ويتناول التقرير أهم الت طةرات املتعلقة ابلع

( واإلحاطة اليت قدَّمتقا S/2019/660) 2019آب/أغ ــــــــــــــطس  5ب العراق منذ تقريري ال ــــــــــــــاب  امل ر  
 آب/ 28ق إىل جملس األمن ب ممملليت اخلاصــة للعراق ورسي ــة بعملة األمم املتحدة لتقد  امل ــاعدة إىل العرا

 .2019أغ طس 
  

 موجز ألبرز التطورات السياسية - اثنيا 
 احلالة السياسية - ألف 

شــقدت الة ة املشــمةلة ابلتقرير احتجاعات عامة وااــعة النطاق بدأت ب تشــرين األول/أكتةبر  - 2
ب اـــاحة التحرير باددا   تشـــرين األول/أكتةبر،  ممل املتراهرون 1مث انتشـــرت وتدـــاعدت ب ـــرعة. فة  

للمطالاة ابإلصــــــــالحات ااقتدــــــــا ية، وفر  العمل، واخلدمات العامة املةثةقة، والةكمة الةعالة والن يقة، 
وامل ـــــــاعلة الوةمية، وولـــــــمل حد للة ـــــــا . و ةلف املراهرة إىل أعمال عن  حني حاول افتجةن عاةر 

لية اــــــــــــــــابقا وقابلتقم قةات األمن العراقية بر  قةي ع ـــــــــــــــر ادمقةرية علا نر  علة اب ا  املنطقة الدو 
م ــتمدمة ب كلم مدافمل امليا  والداء امل ــيل للدمةل والطلقات الية. وااــتمرت ااحتجاعات ب بددا  

 من 5:00ب األايم املةالية وامتدت إىل افافرات ادنةبية. وُفرض حرر للتجةل ب بددا  من ال ـــــــــــــــاعة 
 تشــرين األول/أكتةبر. وُفرض حرر التجةل أي ــا ب 5أكتةبر إىل صــااي يةم /تشــرين األول 3صــااي يةم 

خمتل  أحناع عنةب العراق. واق ن حرر التجةل بةرض قية  شــــــــــاملة علا ااــــــــــتمدام شــــــــــاوة اإلن نف، 
تشرين األول/أكتةبر، أعلنف وءارة الداخلية أن األرقام الرمسية  6ايما مةاقمل التةاصل ااعتماع . وب  وا
عرحا )من بينقم  6 107قتلا )من بينقم مثــانيــة من أفرا  قةات األمن( و  104صــــــــــــــــاابت بلدــف لإل
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من املاــا   51من أفرا  قةات األمن(. وابإللــــــــــــــــافــة إىل كلــم، أفــا ت الةءارة  ن مــا جممةعــه  1 241
لــرمف من املركاات الع ــورية واملدنية أ 52من مواتب األح اب ال ــيااــية، و  8 الوةمية واخلاصــة، و

تشـــــــــــــــرين األول/أكتةبر، كــانــف الــالــة قــد هــدأت  7فيقــا الننان ب خمتل  منــاط  ااحتجــاو. و لةل 
 معرم املناط . ب
تشـــــــــــرين األول/أكتةبر، أصـــــــــــدر رسيس الةءراع عا ل عاد املقدي، ورسيس ادمقةرية برهم  2وب  - 3

 التراهر ال ـــــلم ، و عةا إىل لـــــا  صـــــائ، ورسيس جملس النةاب حلمد اللاةاـــــ  بياه أقروا فيه ابل  ب
خطاب عرب  النةس، وأعلنةا بدع التحقي  ب أعمال العن  وما صــــــــــــــاحاقا من خ ــــــــــــــاسر ب األرواي. وب

تشـــــــــرين األول/أكتةبر، شـــــــــد  رسيس الةءراع علا الاعة إىل  4التلة يةن الةطين ب ال ـــــــــاعات األوىل من 
ن صةت افتجني قد وصل. وأكيمل أي ا خطاب ألقا  الةحدة والةار واختاك إعراعات تدحيحية، وأكد أ

رسيس جملس النةاب ب وقف اح  من نةس اليةم، ككر فيه أنه اـــــــــــــــيتعامل ممل مطالب افتجني  دية. 
تشـــــرين األول/أكتةبر، ح  أليمل األطرا   4خطاة ألقاها ممملل آية هللا العرما عل  ال ـــــي ـــــتا  ب  وب

مب ـــــــــــ وليااا  ا  شـــــــــــعب العراق، و عا ب العراق ألح اب ال ـــــــــــيااـــــــــــية علا ناذ العن ، وكك ر القيا ة وا
الوةمــة إىل اختــاك تــدابن ملمةاــــــــــــــــة لتح ـــــــــــــــني حيــاة أليمل العراقيني. وأ ان ءعمــاع األح اب والتوتالت 

 الوةمة إىل اختاك التدابن الالءمة لالاتجابة ملطالاقم. ةاالعن  لد افتجني، و عب بياهام ال يااية 
تشـــــــــــــــرين األول/أكتةبر، ترأد رسيس الةءراع  ورة ااـــــــــــــــتملنــاسيــة  لس الةءراع بــُف  خال ــا  5ب و  - 4
تدبنا لالاـــــــــــــــتجابة ملطالب افتجني، مبا يشـــــــــــــــمل اختاك  17جممةعة أولية من التدابن الاالغ عد ها  ب

 خطةات لتةفن فر  ال ون والعمل.
ادمقةرية أي ـــــــــــــا خطااب تلة يةنيا  عا فيه إىل الةار تشـــــــــــــرين األول/أكتةبر، ألقا رسيس  7وب  - 5

ولـــــــا  النةس. وح   قةات األمن علا  ديد وحلااـــــــاة من ارتواةا أعمال عن  خالل ااحتجاعات، 
 وأعرب عن اتةاقه ممل املتراهرين ب  عةام إىل العدالة ااعتماعية والرية واألمن.

تدبنا،  13ءراع جممةعة تدابن أخرى موةنة من أعلن جملس الة ، تشـــــــــــــــرين األول/أكتةبر 8وب  - 6
تشرين األول/أكتةبر. ومشلف هذ  ا مةعة  9تناو ا بعد كلم إبجياء رسيس الةءراع ب خطاب تلة ية  ب 

تدابن لتشـجيمل عمالة الشـااب. ف ـال عن إنشـاع دنة عليا لتةءيمل األرالـ  ال ـونية بر اـة رسيس الةءراع، 
و لف وابإللـــــــافة إىل كلم،  واف  جملس النةاب ب اليةم نة ـــــــه علا تةصـــــــيات قدمتقا دنة كانف قد شـــــــُ

 مطالب افتجني. للنرر ب
تشــرين األول/أكتةبر، ل ل الوةمة وقةات األمن  11وب خطاة ألقاها ممملل آية هللا العرما ب  - 7

عناصـــر م ـــلحة ”عانب من  “القنص”امل ـــ ولية عن ااـــتمدام القةة املةرطة لـــد افتجني، مبا ب كلم 
، وطالب إبعراع  قي  يت ـــــــــــــــم ابملدـــــــــــــــداقية ب األحدا  افيطة اباحتجاعات “خارعة عن القانةن

وإكمـالـه ب غ ـــــــــــــــةن أاـــــــــــــــاةعني. وابإللــــــــــــــــافـة إىل كلـم،  عـف املرععيـة الوةمـة إىل إعطـاع األولةية 
 لإلصالحات وموافحة الة ا .

ةءراع عن تشــــويل دنة  قي  عليا لتحديد مرتو  تشــــرين األول/أكتةبر، أعلن رسيس ال 12وب  - 8
تشـــــــــــرين األول/أكتةبر وتقد قم إىل  7إىل  1أعمال العن  خالل ااحتجاعات اليت عرت ب الة ة من 

من املدنيني  149لجنة تقريرها، حي  ككرت أن التشــــــــــــرين األول/أكتةبر، أصــــــــــــدرت  22افاكمة. وب 
من أفرا  األمن أصـــــــــــــــياةا  روي. ومشلف  1 287من املدنيني و  4 207من أفرا  األمن قُتلةا، وأن  8 و
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ال يطرة  اااتمدام املةرط للقةة من عانب قةات األمن، وعدم اللجنةإليقا  فالنتاسج الرسي ية اليت خلد
علا قةات األمن، واافتقار إىل وحدات موافحة الشــــــــــــدبع وال ــــــــــــلة  العني  لاع  املتراهرين، وقيام 

إىل إخراو املراهرات عن م ــــــــــارها بشــــــــــن هجمات علا ممتلوات حوةمية وعامة. مت ــــــــــللني ي ــــــــــعةن 
تشــــرين األول/أكتةبر،  23وأوصــــف اللجنة إبحالة النتاسج إىل الق ــــاع، وإبقالة عد  من أفرا  األمن. وب 

أكد جملس األمن الةطين ال  ب املراهرات ال ــــــــلميةع وأصــــــــدر تعليمات لقةات األمن العراقية ب ــــــــمان 
 املتراهرين واملمتلوات العامة واخلاصة. لاية

تشـــــــــــــــرين األول/أكتةبر، ألقا رسيس الةءراع خطااب ب التلة يةن الةطين تعقد فيه إبعراع  24وب  - 9
امل يد من اإلصــــــــــــــالحات، مبا ب كلم تعيني وءراع عد  علا أاــــــــــــــاد الوةاعة، ممل تع ي  ح ــــــــــــــةر املرأة 

ع رسيس الةءراع ورسيس ادمقةرية ورسيس جملس النةاب ن فيقموالشاابع وخة  مرتاات كاار امل  ولني، مب
وإنشـــــــــــــــــاع صـــــــــــــــنــدوق لـــــــــــــــمــان اعتمــاع  للمةاطنني العــاطلني عن العمــلع وتشـــــــــــــــويــل حلومــة مرك يــة 

 الة ا . ملوافحة
ية هللا العرما عن أتييد  ملطالب افتجني و عا آلتشـــــــــــــــرين األول/أكتةبر، أعرب ممملل  25وب  - 10

انتقد بشدة تقرير دنة التحقي  العليا وطالب بتشويل دنة ق اسية م تقلة إلعراع إىل مراهرات المية. و 
توةن متحومة  م يد من التحقيقات. وشـــــــــــــــد  املرععية علا أن الدولة ه  ادقة الةحيدة اليت يناد  أن

 ااتمدام القةة، وطلب من قةات األمن لاية املتراهرين. ب
تشـــرين األول/أكتةبر ب بددا ، وب حلافرات اببل  25ب وااـــت نةف مراهرات وااـــعة النطاق  - 11

مل افتجةن نطاق مطالاقم  والادــــــرة وكي قار وكربالع ومي ــــــان واململق والنج  والقا اــــــية ووااــــــ . وواــــــ 
ال ــــــــابقة إب راو حلااــــــــاة امل ــــــــ ولني ال ــــــــيااــــــــيني عن اخل ــــــــاسر ب األروايع وااــــــــتقالة الوةمةع وإعراع 

تشـــــرين  27ية. ووفقا لألرقام الدـــــا رة عن دنة حقةق اإلن ـــــان العراقية ب إصـــــالحات انتمابية و اـــــتةر 
 خالل األايم الملالثة األوىل. 3 654شمدا وُعري  74األول/أكتةبر، قُتل 

تشـــــــــــــرين األول/أكتةبر، اعتمد جملس النةاب جممةعة  28وخالل عل ـــــــــــــة خاصـــــــــــــة ُعقدت ب  - 12
لس أليمل ا لداع اامتياءات املالية مل ــــــــــــ ول الدولة. وحل  التدابن ااــــــــــــتجابة ملطالب افتجني، منقا إ من

جمالس افافرات واألق ــــية والنةاح  الةاقعة خارو إقليم كر اــــتان، وتةىل مقمة اإلشــــرا  اإل اري واملال 
علا عمل افافرني إىل حني إعراع انتماابت جمالس افافرات. واعتمد تدبنا خاصا بشأن كركة ، يقةم 

ع ــــــــاع الربملان الذين  مللةن افافرة ابإلشــــــــرا  علا عمل افافة ونةابه. وابإللــــــــافة إىل كلم، مبةعاه أ
ع ـــةا من أليمل الوتل ال ـــيااـــية، تولَّ   18صـــة ت جملس النةاب لتشـــويل دنة ملراععة الداـــتةر ت ـــم 

 بتقد  تةصيات بشأن التعديالت الداتةرية ب غ ةن أربعة أشقر.
ول/أكتةبر، ككر الرسيس صـــــــــــــائ ب خطاب تلة ية  أن رسيس الةءراع واف  تشـــــــــــــرين األ 31وب  - 13
تقد  ااـــــــتقالته، بشـــــــرط أا ي  ي كلم إىل فراو  اـــــــتةري وأن تةاف  أليمل الوتل ال ـــــــيااـــــــية علا  علا
عديد يقد  إىل ءاي ة شـــــــــامل انتمايب  إطاروأعلن أن الر اـــــــــة شـــــــــرعف ب صـــــــــياغة . “بديل مقاةل”

الياة ال ــيااــية واااــتعالــة عن املةةلــية العليا امل ــتقلة لالنتماابت. وبعد اعتما  مشــاركة الشــااب ب 
 القانةن ادديد، ايةاف  علا إعراع انتماابت ماورة.

، كانف ادقات ال ـــــــــــــــيااـــــــــــــــية الةاعلة ترك  علا ادةلة الالية من اندال ااحتجاعاتوقال  - 14
، واـــــــــــــــن جممةعــة من التشـــــــــــــــريعــات األاــــــــــــــــااـــــــــــــــيــة. وب التعيينــات الوةميــة، وتنةيــذ الربهمج الوةم 
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اختتم جملس النةاب الةاية التشــــريعية الملانية ل ــــنته الربملانية األوىل و خل ف ة ااــــ احة  ،آب/أغ ــــطس 3
أيلةل/اـــاتمرب. وت تتةصـــل الوةمة بعد إىل تةاف  ب اآلراع بشـــأن عد  من املناصـــب األاـــااــية  14حىت 

ب كلم وءير التعليم، وحلافة الانم املرك ي، ورسيس دنة مراععة ال ـــــــــــــــاابت،  لقيام الدولة بةظاسةقا، مبا
وهسب وءير النة ، وهسب وءير الدــــــــــــناعة. وعالوة علا كلم، قدم وءير الدــــــــــــحة والاي ة، عالع العلةان، 

أيلةل/اـــــــــــاتمرب، معلال كلم ابنتشـــــــــــار الة ـــــــــــا  وإ ال قطال الرعاية  12 ااـــــــــــتقالته إىل رسيس الةءراع ب
 لدحية. ورف  جملس الةءراع ااتقالة الةءير، ومنحه إعاءة مطة لة إىل أن تتم ت ةية امل ألة.ا

وُأحرء تقدم ب انتماب الرؤاــــــاع ونةاب الرسيس واملقررين للجان الربملانية، رغم أن ر اــــــة ثال   - 15
ما ءالف شـــــــاغرة. وحىت اآلن، فتن ع ـــــــةات الربملان يشـــــــدلن ثالثة  23من اللجان الربملانية الاالغ عد ها 

 ة الملقافة وال ياحة واآلاثر.دنة املرأة واألارة والطةةلةع ودنو مناصب ر اة، ه : دنة التعليم العالع 
آب/أغ ــطس، أعلنف دنة مراقاة تنةيذ الربهمج الوةم  التابعة  لس النةاب عن إناع  8وب  - 16

 ،متةء/يةليه 1الدـــا ر ب  ،. واع لـــف اللجنة ب تقريرها2019تقييمقا للة ة املمتدة حىت ني ـــان/أبريل 
، ابلدــف ب تقــدير ن ـــــــــــــــاــة تنةيــذ ب أللــة أمةروةمــة، علا عةانــب من تقرير الوةمــة، بــدعةى أن ال

 املشاريمل، ولذلم أوصف اباتمدام م شرات أقةى لقياد النتاسج.
ب إطـــــار ادقة  اليت تاـــــذ ـــــا الوةمـــــة لتلايـــــة  ،واف  جملس الةءراع ،أيلةل/اـــــــــــــــاتمرب 17وب  - 17

ع جملس لإلعمار، وأُحيل علا مشـــــــــــــرول قانةن إنشـــــــــــــا ااحتياعات ااعتماعية والعمرانية وااقتدـــــــــــــا ية،
إىل ولــمل آليات لإلشــرا  علا مشــاريمل الاق القانةن املشــرول إىل جملس النةاب إلقرار . ويقد  مشــرول 

املشاريمل الوربى ب خمتل  أحناع الالد، وتشجيمل اااتملمار، والتددي لاطالة الشااب.  التحتية وغنها من
 علة املالية ألع اع جملس اإل ارة ب مشرول القانةن.اخلرباع إىل إ راو آليات للم ا و عا العديد من

وب غ ةن كلم، واصلف الوةمة تركي  عقة ها علا موافحة الة ا . وواصل ا لس األعلا  - 18
تشرين األول/أكتةبر، أحال ا لس  11ملوافحة الة ا  عقد اعتماعات شقرية بر اة رسيس الةءراع. وب 

 ،وءراع اـــــابقةن ونةاب وءراع وحلافرةن، منقم ت ـــــعة من كاار امل ـــــ ولنيإىل ال ـــــلطات الق ـــــاسية ق ـــــااي 
 للتحقي  ب ف ا هم امل عةم. 

أيلةل/اـــــــــــــــاتمرب. وخالل ادل ـــــــــــــــة اافتتاحية، ات ة  علا  14وعاو  جملس النةاب اانعقا  ب  - 19
ن دنة الن اهة. مةاصلة العمل علا ت مل جممةعات من التشريعات، مبا ب كلم إ خال تعديالت علا قانة 

قانةن املةاءنة مشـــــــــــــــرول و عا ا لس الوةمة إىل تقد  مشـــــــــــــــاريمل قةانني أخرى للنرر فيقا، مبا ب كلم 
قانةن افروقات املتةق  منذ ف ة طةيلة. وصــة ت األع ــاع أي ــا لتشــويل مشــرول و  2020 اا ا ية لعام

ا اـــــيا ة العراق وملناقشـــــة م ـــــألة األشـــــما  دان م قتة لرصـــــد ادقة  اليت تاذ ا الوةمة للمحافرة عل
 املةقة ين وحاات ااختةاع الق ري.

تشــــــــــــرين األول/أكتةبر، ألدا جملس النةاب مواتب املةتشــــــــــــني العامني بتدــــــــــــةيته إللداع  8وب  - 20
القةانني اليت ااــتمدمف إلنشــاسقا. واــُينقل عمل املةتشــني العامني إىل م اــ ــات الرقابة القاسمة، مبا فيقا 
دنة الن اهة و يةان الرقابة املالية اا ا ي. وب الدورة نة ـــــــــــقا، صـــــــــــة ت ا لس للم ـــــــــــ  ب اختاك تدابن 
تشــــريعية ت ــــما ابلةق  الةةري دميمل جمالس افافرات، اليت  اوءت أليعقا مدة وايتقا القانةنية، بدا 

 انةن انتماابت جمالس افافرات، وه  الة ة املندــــــة  عليقا ب ق2020من اانترار حىت آكار/مارد 
 .2018الال لعام 
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تشــــــرين األول/أكتةبر، صــــــة ت جملس النةاب لقاةل ااــــــتقالة وءير الدــــــحة، وأقر تعيني  10وب  - 21
الدكتةر ععةر عالوي حلله بناع علا مق ي رسيس الةءراع. وابإللــــــافة إىل كلم، أقر تعيني مرشــــــحة رسيس 

ول امرأة ع ـــــــــــــــة ب جملس الةءراع، اـــــــــــــــقا العل  بم، اليت أ ت اليمني. الةءراع ملندـــــــــــــــب وءير ال بية وأ
إقرار تعيني كال املرشــــــــــــــحني بناع علا مق ي رسيس الةءراع القالــــــــــــــ  بتعديل جملس وءراسه ب ــــــــــــــاب  وعاع

 االطراابت الشعاية.
ور ا علا اــل ــلة من اانةجارات ب مراف  ت ــتمدمقا قةات الشــد الشــع  وهجةم علا قافلة  - 22

رسيس الةءراع ورسيس ادمقةرية  ابلقرب من الدو  ال ــــــــــةرية ب آب/أغ ــــــــــطس، أعرى  ذ  القةاتاتبعة 
ىل ر  بدية التةصــل إ  ــيااــينيالكاار ممل  و هذ  القةات قا ة  مشــاورات م ــتةي ــة ممل ورسيس جملس النةاب

مشـــ  . وشـــد  ت أليمل األطرا  علنا علا لـــرورة انترار نتاسج التحقيقات الرمسية، مشـــنة إىل أن الدولة 
 تتحمل امل  ولية الرسي ية عن لاية الشعب العراق .

 أيلةل/ 8وب غ ـــةن كلم، أحرء تقدم ب ااـــتومال تشـــويل الوةمة ب إقليم كر اـــتان. وب  - 23
م كر اـــــتان، نيجنفان ابرءا ، مراـــــةما ر اـــــيا عني  مبةعاه هساني للرسيس،  ا اـــــاتمرب، أصـــــدر رسيس إقلي

حركة التدين/غةران(. من اا ا  الةطين الور اـــــتا ( ومدـــــطةا اـــــيد قا ر )من ععةر مدـــــطةا عل  )
ان ءال يتعني ملع مند  وءير املةار  الطايعية وامل تشار األمين إلقليم كر اتان، و ا منداان خمدد وما

 للح ب الد قراط  الور اتا .
وبدأت األح اب ال ــيااــية ب إقليم كر اــتان التمطي  مل مترااا الةطنية، املقرر عقدها قال ناية  - 24

أيلةل/اـــاتمرب، عقدت حركة غةران م مترا ب ال ـــليمانية وأعا ت انتماب عمر اـــيد عل   14العام. وب 
ةبر، عقدت حركة اديل ادديد أول م متر  ا بعد تشـــــــــويلقا تشـــــــــرين األول/أكت 5من ـــــــــقا عاما  ا. وب 

 وأعا ت انتماب شااةار عاد الةاحد رسي ا  ا. 2018كانةن الملا /يناير  ب
أيلةل/اــــــــــــاتمرب، وبعد مشــــــــــــاورات ممل أليمل األح اب  1وخالل ادل ــــــــــــة اافتتاحية للربملان ب  - 25

 اتان، ريةاء فاس ، عن إعدا  برهمج من شأنه أن ي اعد ال يااية الرسي ية، أعلنف رسي ة برملان إقليم كر 
ب تنةيذ خطة حوةمة إقليم كر اـــــتان ب جمال اإلصـــــالي واخلدمات. وما ءالف املناقشـــــات عارية بشـــــأن 
برهمج اإلصــــــالي، وترتياات املي انية، وصــــــياغة  اــــــتةر إقليم كر اــــــتان، والعالقات بني الوةمة اا ا ية 

 ن.وحوةمة إقليم كر اتا
 

 العالقات بني بغداد وإربيل - ابء 
واصــــــلف الوةمة اا ا ية وحوةمة إقليم كر اــــــتان حةار ا لل امل ــــــاسل املعلقة بشــــــأن النة   - 26

وتقاام اإليرا ات وال تياات األمنية، من خالل ال لة من ال ايرات الملناسية علا امل تةى الةءاري ملناقشة 
لةل/اـــــــــــــاتمرب، اعتمعف قيا ة جملس النةاب ممل أع ـــــــــــــاع برملان إقليم املةاق  وتةلـــــــــــــيحقا. وب أواسل أي

كر اــــتان ااــــتعراض التممليل الدبلةمااــــ  وجممةعة من امل ــــاسل القانةنية واإل ارية واــــال تع ي  العالقات 
 بني الربملان اا ا ي وبرملان إقليم كر اتان.

برسيس وءراع ر املالية ف ا  ح ـــــــني أيلةل/اـــــــاتمرب، التقا الرسيس صـــــــائ ووءي 18 و 17يةم وب  - 27
، وتنةيذ 2020قانةن املةاءنة اا ا ية لعام مشــرول ب إربيل ملناقشــة  ورسي ــه ورسي ــة برملانهإقليم كر اــتان 

الداــــتةر العراق  بشــــأن الدو  الداخلية املتناءل عليقا، ف ــــال عن متةيل قةات الاشــــمركة  من 140املا ة 
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أيلةل/اــــــــاتمرب، هقشــــــــف رسي ــــــــة برملان إقليم كر اــــــــتان ورسيس  19ة. وب ومرتاات مةظة  اخلدمة املدني
 قانةن، وتع ي  العالقات بني بددا  وإربيل، والاعة إىل إعراع مشاورات منترمة.مشرول الجملس النةاب 

من الداـــــــتةر،  140متةء/يةليه، أصـــــــدرت افومة اا ا ية العليا حوما بشـــــــأن املا ة  30وب  - 28
ه عملية للتطايمل والتعدا  ال ـــــــوا  واااـــــــتةتاع ب املناط  املتناءل عليقا ب العراق. وأعلنف حد ت مبةعا

آب/أغ ــطس، أعلن جملس وءراع حوةمة إقليم  7. وب 140مبةعب هذا الوم ااــتمرار صــالحية املا ة 
اسل أيلةل/ااتمرب، ممل الوةمة اا ا ية. وب أو  140كر اتان أنه ايتم تشويل دنة ملتابعة تنةيذ املا ة 

بدأ مممللةن عن ا لس اإلحدـــــاس  إلقليم كر اـــــتان واملديرية العامة اا ا ية لإلحدـــــاع مناقشـــــات بشـــــأن 
 .140ب املناط  اليت ت ري عليقا أحوام املا ة  2020إعراع تعدا  عام 

 
 احلالة األمنية - جيم 

تنريم الدولة اإلاـــالمية ب العراق والشـــام )تنريم الدولة اإلاـــالمية( تشـــن  هجمات  ظلف فلةل - 29
غن متناظرة بشــــــول متورر لــــــد الشــــــعب العراق  وقةات األمن العراقية، وا اــــــيما ب حلافرات األناار، 

حقة وبددا ، و ايىل، وكركة ، ونينةى، وصـــالي الدين. ور ا علا كلم، واصـــلف قةات األمن العراقية مال
آب/أغ ـطس، نةذت قةات  7و  5خالاي تنريم الدولة اإلاـالمية ب أليمل أحناع الالد. وب الة ة ما بني 

، وقـامـف بتطقن منـاط  ب غرب حلـافرـة نينةى ومشال “إرا ة الندـــــــــــــــر”األمن املرحلـة الملـالملـة من عمليـة 
آب/أغ ـــطس، حي  قامف  27 و 24حلافرة  ايىل. ونُةذت املرحلة الرابعة من العملية ب الة ة ما بني 

أيلةل/اــــــاتمرب، نةذت  20 و 16قةات األمن بتطقن أع اع كانة من صــــــحراع األناار. وب الة ة ما بني 
قةات األمن العراقيــة املرحلــة اخلــام ــــــــــــــــة، إك قــامــف بتطقن أع اع من صـــــــــــــــحراع األناــار ب ا ــا  الــدو  

تشــــــرين األول/أكتةبر، اد   6  اــــــة، اليت بدأت باململوة العربية ال ــــــعة ية. وكانف املرحلة ال ــــــا ممل
غرب حلافرة صـــــالي الدين وحلافرة نينةى ممل القيام  - تطقن مناط  ب مشال حلافرة األناار وعنةب إىل

 ـــــــــــةرية ملنمل أي تةغل حلتمل لتنريم ادمقةرية العربية الب الةقف نة ـــــــــــه أي ـــــــــــا بتع ي  مراقاة الدو  ممل 
 اإلاالمية. الدولة
آب/أغ ــــــــــــطس، أ ى انةجار كان إىل تدمن م ــــــــــــتة ل للذخنة اتبمل لقةات الشــــــــــــد  12وب  - 30

مدنيني مب ـــاكن الشـــع  ب ال ـــةاح  ادنةبية لاددا ، وأ ت شـــرااي من الذخاسر الملقيلة إىل إلاق ألـــرار 
ر، آب/أغ ـــطس، قرر جملس األمن الةطين فتا  قي  ب اانةجا 14وب  من امل ـــتة ل.مةعة ة ابلقرب 

وتعةي  ال ـــــــــحااي، وولـــــــــمل خط  شـــــــــاملة لنقل م ـــــــــتة عات الذخنة واملع ـــــــــورات إىل خارو املناط  
ال ونية. وقرر ا لس أي ا إلداع أليمل املةافقات املمنةحة للطنان وإخ ال ااتمدام ا ال ادةي العراق  

 ةاعب للتدر  ابلنيابة عنه.ب امل تقال حدرا ملةافقة رسيس الةءراع أو من ُ نا  م اإلكن علا النحة ال
آب/أغ ــــــــطس، وقعف انةجارات ب م ــــــــتة ل للذخنة اتبمل لقةات الشــــــــد الشــــــــع   20وب  - 31
حلافرة صالي الدين. وب اليةم التال، أصدر هسب رسيس هي ة الشد الشع ، ألال اإلبراهيم ، بياه  ب

 ي ة. وب بيان صــــــدر احقا، أولــــــا اام فيه عقات فاعلة خارعية بشــــــن هجمات متوررة علا قةاعد ا
م ــــــتشــــــار األمن الةطين ورسيس هي ة الشــــــد الشــــــع ، فائ الةياض، أن بيان هساه ا  ملل املةق  الرمس  

شنتقا ابلةعل عقات قد أن التحقيقات ادارية تةح   ن ا جمات  فعال ككر هللقي ة أو الوةمة. غن أن
 فاعلة خارعية.
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أ ى هجةم علا قافلة لقةات الشــــد الشــــع  ب غرب حلافرة األناار،  آب/أغ ــــطس، 25وب  - 32
  ةرية، إىل مقتل قاسد القافلة.ادمقةرية العربية الابلقرب من الدو  ممل 

وكذلم ب انةجارات مماثلة وقعف قال  ،وواصلف ال لطات العراقية التحقي  ب الةا   الملالثة - 33
كلـــم ب قةاعـــد ت ـــــــــــــــتمـــدمقـــا قةات الشــــــــــــــــــد الشـــــــــــــــع . وأصــــــــــــــــــدرت وءارة اخلـــارعيـــة العراقيـــة بيـــاه 

آب/أغ ـــــطس رف ـــــف فيه تدخل ادقات الةاعلة اخلارعية ب شـــــ ون العراق الداخلية، وأشـــــارت  26 ب
ة، مبا ب كلم من خالل جملس األمن، إىل أن العراق اـــــــــــــــيتمـذ التـدابن الدبلةمااـــــــــــــــيـة والقـانةنية الالءمـ

 ته. للتددي ألي عمل ينتقم ايا 
أيلةل/اــــــاتمرب، اــــــقطف ثال  قذاس  هاون بشــــــول متتال ب املنطقة الدولية اــــــابقا  23وب  - 34
تشــــــــــــرين األول/أكتةبر، اــــــــــــق  صــــــــــــارو  ابلقرب من ع ــــــــــــر ادا رية، الةاقمل  2بددا . وخالل ليلة  ب
تشــــرين األول/أكتةبر، ب حةال ال ــــاعة الملالملة صــــااحا  3ولية اــــابقاع وب غرب املنطقة الد - عنةب ب

ابلتةقيف افل ، اــــق  صــــاروخا كاتيةشــــا  اخل املنطقة الدولية اــــابقا، واحد ابلقرب من ال ــــةارة ال كية 
 .)قةد الندر( “ال يةني املتقاطعني”واآلخر ابلقرب من متملال 

، واصــــــل اــــــالي ادة ال ك  شــــــنَّ غارات عةية علا ب تركياووفقا ملا ككرته وءارة الدفال الةطين  - 35
آب/أغ ـــــطس، بدأت  23مةاقمل ح ب العمال الور اـــــتا  ب حلافرات  هة  وإربيل وال ـــــليمانية. وب 

لربية والدارات ، وه  جممةعة من العمليات ا“عملية اململب”القةات امل ــــــــــــلحة ال كية املرحلة الملالملة من 
أيلةل/اــــــــــــــاتمرب، قال  18حةتنني ب مشال حلافرة  هة . وب  - ادةية اليت رك ت علا منطقة اــــــــــــــنات

عندــرا من ح ب العمال الور اـتا   417متحد  رمس  اباــم وءارة الدفال الةطين ال كية إن ما جممةعه 
 .2019أاير/ماية  27ب “ عملية اململب”قد قتلةا أو أاروا منذ بدع 

 
 التطورات اإلقليمية والدولية - دال 

واصـــــــــــل العراق عقة   الرامية إىل إقامة عالقات أقةى ممل عنانه وتنةيمل شـــــــــــراكاته ااقتدـــــــــــا ية  - 36
اإلقليمية. فمالل الة ة املشــمةلة ابلتقرير، قام العراق بتع ي  وتةاــيمل تعاونه ممل الشــركاع العرب واخلليجيني 

 برام عد  من ااتةاقات ال يااية واألمنية وااقتدا ية الملناسية.علا وعه اخلدة ، وُتةو كلم إب
وظل أتثن التةترات اإلقليمية علا العراق ب صــــــدارة عدول األعمال ال ــــــيااــــــ  افل . وخالل  - 37

ال ويج بنشـــــــــــاط للعراق ابعتاار  ملتقا لتع ي  اااـــــــــــتقرار  الالد قيا ة الة ة املشـــــــــــمةلة ابلتقرير، واصـــــــــــلف
طقــة، ا موــاه للن ال ابلةكــالــة، و عــف ب الةقــف كاتــه إىل الةار اإلقليم  بنــاع علا عــدم التــدخــل املن ب
 الش ون الداخلية واح ام ال يا ة. ب
رواـــ ، اعتماعات اا ا  الالةياض، خالل ءايرة قام هبا إىل  ال ـــيد أيلةل/اـــاتمرب، عقد 2وب  - 38

 ، نيوةاي ابتروشــــــــــــــي ، وهسب وءير اخلارعية الرواــــــــــــــ  ممل أمني جملس األمن القةم  لال ا  الرواــــــــــــــ
واملاعة  اخلا  للرسيس إىل الشرق األوا  والالدان األفريقية، ميماسيل بةغدانة . واتة  أليمل األطرا  

 علا لرورة توملي  ادقة  من أعل تع ي  األمن واااتقرار ب املنطقة.
رسيس الةءراع أن رسيس الةءراع تلقا مواملة  أيلةل/اـــــــــــاتمرب، أفا  بيان صـــــــــــا ر عن موتب 6وب  - 39

بشــأن عقة  التعاون خال ا تناقشــا  ،هاتةية من ول عقد اململوة العربية ال ــعة ية األمن حلمد بن اــلمان
أيلةل/اـــــــاتمرب، ءار رسيس  25بني الالدين واألطرا   اخل منرمة الالدان املدـــــــدرة للنة  وخارعقا. وب 
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ال ــــــعة ية والتقا ابمللم اــــــلمان بن عاد الع ي  وول العقد األمن حلمد بن اــــــلمان الةءراع اململوة العربية 
أيلةل/ااتمرب علا  14ملناقشة التطةرات ال يااية واألمنية اإلقليمية، مبا ب كلم ا جمات اليت وقعف ب 

ع بياه كذب أيلةل/ااتمرب، أصدر موتب رسيس الةءرا 15منشآت نةطية ب اململوة العربية ال عة ية. وب 
 .فيه تقارير تةيد  ن ا جمات قد ُشنف من األرال  العراقية

أيلةل/ااتمرب، ءار وءير اخلارعية العراق  حلمد عل  الويم القاهرة لر اة الدورة العا ية  10وب  - 40
ل ـــــــــــــالم  لس عامعة الدول العربية. وب كلمته اافتتاحية، أكد جمد ا الت ام العراق بتع ي  ا 152الـــــــــــــــــــــــــــــ 

 ال يدواااتقرار ب املنطقة، ممل ااح ام الوامل لل يا ة الةطنية وال المة اإلقليمية. وب اليةم التال، ءار 
الويم تةنس، حي  ترأد بشــــول مشــــ   ممل وءير خارعية تةنس، نيس ادقيناوي، ااعتمال اخلامس 

ات تةاهم بشـــأن التعاون األمين، وال ـــياحة، التةن ـــية. ووقمل الةءيران مذكر  - عشـــر للجنة املشـــ كة العراقية
 والنقل، وتي ن منا التأشنات.

أيلةل/اــــــــــــــاتمرب، ءار رسيس الةءراع الدــــــــــــــني ممل وفد مراف  له موةن  24إىل  18وب الة ة من  - 41
عيناينغ، ورسيس  ش ، رسيس الدني ممل وءراع وحلافرني. وح ر امل متر العامل  للتدنيمل وعقد اعتماعا من

بشــــأن املالية،  بني الدــــني والعراق ل ُكتشــــيانغ. وخالل ال ايرة، ُوقعف مثانية اتةاقات تعاون ،الدولةجملس 
 والتجارة، واألمن، والتشييد، وااتداات، والملقافة، والتعليم، والش ون اخلارعية.

، حي  عقد أيلةل/اــــــاتمرب، شــــــار  الرسيس ب الدورة الرابعة وال ــــــاعني للجمعية العامة 25 بو  - 42
 بةمايةع واعتمالمبا ب كلم حلا ثة ممل ال ـــــــــــــــيد ااعتماعات الملناسية ممل ممملل  الدول اآلخرين،  عد ا من

يس رسممل  اتعاعاد الةتاي ال ـــــــــــــي ـــــــــــــ ع واعتم ،مدـــــــــــــر ورسيس ،هللا الملا  عاد ،ثالث  ممل ملم األر ن
ورسيس  ،وم ـــتشـــارة أملانيا، أكيال منكل ،رسيس فرن ـــا إ انةيل ماكرون، و الةاايت املتحدة،  وهلد ترامب

، لربيطانيا العرما وأيرلندا الشمالية ورسيس وءراع اململوة املتحدة ،ألقةرية إيران اإلاالمية، ح ن روحا 
 بةريس عةن ةن.

ير اخلــــــارعيــــــة  ورة طــــــارســــــة  لس وءراع اخلــــــارعيـــــة تشـــــــــــــــرين األول/أكتةبر، ترأد وء  12وب  - 43
الشـــــــــــــرقية من ادمقةرية  - يةشـــــــــــــمالاملنطقة المقر عامعة الدول العربية ملناقشـــــــــــــة التطةرات ب  ب العرب
  ةرية.ال العربية
وخالل الة ة املشـــــمةلة ابلتقرير، رحاف حوةمة العراق أي ـــــا بعد  من ال وار الرفيع  امل ـــــتةى،  - 44

كارينااورع   - إي  لة راينع ووءيرة الدفال األملانية، أندريف كرامب - ءير خارعية فرن ـــــا، عانمن بينقم و 
الروا ،  اا ا  خارعية ووءير خارعية مدر، ااما شوريع ووءير خارعية األر ن، أ ن الدةديع ووءير

األفريقية، ميماسيل الرواــ  إىل الشــرق األواــ  والالدان اا ا  لرسيس  واملاعة  اخلا  عاــنغ  افرو 
بةغدانة ع ووءير الطاقة واملةار  الطايعية ب تركيا، فاتا  ومني . وءار العراق أي ـــــــــــــــا األمني العام دامعة 

 الدول العربية، ألد أبة الدي ، واألمني العام ملنرمة حل  مشال األطل  ، ينس اتةلتنربو.
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 وفريق األمم املتحدة القطريآخر املستجدات بشأن أنشطة البعثة  - اثلثا 
 األنشطة السياسية - ألف 

تشرين األول/أكتةبر، تةاصلف ممملليت اخلاصة اباتمرار ممل حلاورين  1منذ بدع ااحتجاعات ب  - 45
لاية حياة افتجني، ولمان تقا عن م  ولي ملإىل   الوةمة و عف ،من خمتل  اانتماعات ال يااية

وتنةيذ  ،وصــــةن ال  ب حرية التعان وال  ب التجممل ال ــــلم  ،انتقاكات حقةق اإلن ــــانامل ــــاعلة عن 
تدابن اــــــــــريعة لتلاية املطالب املشــــــــــروعة للمتراهرين، بطرق من بينقا إعراع حةار وطين. وعقدت أي ــــــــــا 
اعتماعات ممل جممةعات خمتلةة من املتراهرين، وي ــــــــــــــرت عقد اعتماعات بني املتراهرين وال ــــــــــــــلطات 
الوةمية الرفيعة امل ـــــــتةى وكاار ال عماع ال ـــــــيااـــــــيني من أعل ااـــــــتوشـــــــا  خيارات لن ل فتيل التةترات 

 املناقشات بشأن اإلصالي. وإشرا  افتجني ب
وخالل الة ة املشــــــــــــــمةلة ابلتقرير، اعتمعف ممملليت اخلاصــــــــــــــة ممل م ــــــــــــــ ولني حوةميني، ومممللني  - 46
لني عن ا تممل املد  وقيا ات  ينية وجمتمعية ملناقشة طاسةة وااعة األح اب ال يااية، وبرملانيني، ومممل عن
، 2020امل ــــــــاسل، من بينقا املدــــــــالة الةطنية، وانتماابت جمالس افافرات املقالة ب ني ــــــــان/أبريل  من

 وموافحة الة ـــــــــا . كما تةاصـــــــــلف ممل القيا ة العليا للعراق ملناقشـــــــــة أثر التةترات املت ايدة ب املنطقة علا
امل تةى افل  العراق ، ف ال عن عة ة املةاطنني العراقيني، ومنقم من ي عم أنم منت اةن إىل تنريم الدولة 

 إىل العراق.ة  ةريادمقةرية العربية الاإلاالمية، من 
آب/أغ ــــــطس، شــــــاركف ممملليت اخلاصــــــة ب منااــــــاات نرمف ب بددا   4إىل  1وب الة ة من  - 47

تنريم الدولة اإلاالمية لد اليت ارتواقا ةراسمل لل   إلحياع الذكرى ال نةية اخلام ةوحلافريت نينةى و هة 
الطاسةة األي يدية ب اـــــــــــــــنجار. والتقف ابألمن األي يدي املنتمب حديملا، و دثف إىل الناعني، وقامف 

يني. ب ايرة مةقمل  فن ألاع ، وشــــــــــاركف ب تةءيمل شــــــــــقا ات تتعل  بشــــــــــدل الايةت علا العاسدين األي يد
، وأكدت علا الوةمتني ب بددا  وإربيل إىل  اوء خالفااما وولـــمل املدـــائ ال بية عاناا أي ـــا و عف

تدف  امل اعدة اإلن انية  بل أي اوعة  إ ارة مةحدة وهياكل أمنية م تقرة ب انجار، لرورة ليس فق  
الــدعم ب إعــا ة أحاــاسقم   ون عةاس  لل ـــــــــــــــمــاي بعمليــات عة ة آمنــة وكر ــة. وطلــب األي يــديةن تقــد 

وكذلم ب ااــــــــــتمراو ،  ــــــــــةريةادمقةرية العربية الالذين يعتقد أن العديد منقم مت أاــــــــــرهم ب  ،املةقة ين
 أليمل املقابر ادماعية اليت ُحد ت. الرفات من

 ،ابرءا ، قــــامــــف ممملليت اخلــــاصــــــــــــــــــةنيجنفــــان  ،وبنــــاع علا  عةة من رسيس إقليم كر اـــــــــــــــتــــان - 48
بدرد شــــجرة ب إربيل ب إطار ماا رة خ ــــرنة مشلف أليمل أحناع العراق. واعتمعف  ،تمربأيلةل/اــــا 9 ب

ملناقشــــة العالقات بني بددا  وإربيل، وهة مةلــــةل  ،م ــــرور ابرءا  ،أي ــــا ممل رسيس وءراع إقليم كر اــــتان
علا أ ية ترألة  كملنا ما أثن ب افا اثت ممل الوةمة اا ا ية خالل الة ة املشـــمةلة ابلتقرير. وشـــد ت

 النةااي ال نة بني الوةمتني إىل نتاسج ملمةاة، مبا ب كلم اتةاقات بشأن النة  وتقاام اإليرا ات.
اافرت  ،أيلةل/ااتمرب 15وظلف م ألة الناءحني ب صدارة عدول أعمال ممملليت اخلاصة. فة   - 49

حي  ءارت خميما للناءحني، وعقدت اعتماعا ، األناارإىل حلافرة ممل رسيس جملس النةاب حلمد اللاةا  
وقيمــــــف العقاــــــات اليت  ةل  ون عة ة النــــــاءحني إىل منــــــاطققم األصـــــــــــــــليــــــة.  ،ممل ءعمــــــاع القاــــــاســــــل

أيلةل/ااتمرب، قامف ب ايرة القرى العربية والواكاسية ب كركة  ممل افافة ابلنيابة راكان اداةري،  30 وب
 افليني وأفرا  ا تمعات افلية بشـــأن القةق ب األرالـــ  وتدمن بيةام. وااـــتمعف إىل شـــةاغل املةظةني



 S/2019/903 

 

10/18 19-19498 

 

تشرين األول/أكتةبر، عقدت اعتماعا ممل وءير ا جرة واملقجرين، نةفل مةاا، لدرااة اال تع ي   2وب 
منة إعا ة اإلعمار والتمااــم ااعتماع ، وشــد ت علا أن هذين األمرين من املتطلاات الدنيا للعة ة اآل

، مبن العراقينياملةاطنني والور ة والطةعية. وتناقشــا أي ــا بشــأن لــرورة ولــمل آليات لإلعدا  لعملية عة ة 
 .ب ادمقةرية العربية ال ةرية ا ةلخميم  إىل تنريم الدولة اإلاالمية من فيقم من يدعا أنم منت اةن

اصــــــة ممل هسب رسيس جملس النةاب أيلةل/اــــــاتمرب، هقشــــــف ممملليت اخل 18وب اعتمال عقد ب  - 50
بشـــــن الدا  ال ـــــال املمونة لتي ـــــن التدـــــةيف للناءحني ب انتماابت جمالس افافرات املقالة. وبدـــــةرة 
أعم، أكدت ممملليت اخلاصـــة من عديد االت ام القةي لألمم املتحدة مبةاصـــلة تقد  م ـــاعدة انتمابية فعالة 

 . ة الاعملةإىل حوةمة العراق، وفقا لةاي
أيلةل/ااتمرب، و  ةر م  ولني حوةميني حلليني كاار، افتتحف ممملليت اخلاصة املوتب  19وب  - 51

ايمون الاعملة من القيام عن كملب برصد الالة ال يااية واألمنية ، الذي امليدا  ادديد للاعملة ب املةصل
 ـــــــــلطات افلية وألاعات ب حلافرة نينةى والتحاور ممل طاسةة وااـــــــــعة من أصـــــــــحاب املدـــــــــلحة، مملل ال

 لعراق.ب ا الرامية إىل  قي  اااتقرار ب مرحلة ما بعد الن ال لجقة لاألقليات،  عما 
وواصــــــلف هساة ممملليت اخلاصــــــة للشــــــ ون ال ــــــيااــــــية وامل ــــــاعدة اانتمابية قيا ة حلقات عمل إقليمية  - 52
وتب مل التابعةمل دنة التعايش وال ـــــــــــــلم ا تمع  العراق، نرمتقا بعملة األمم املتحدة ابلتعاون مب شـــــــــــــااب ال ممل

رسيس الةءراع وألعيــة األمــل، وه  منرمــة غن حوةميــة عراقيــة. ورك ت حلقــات العمــل، اليت ألعــف بني مممللني 
العراق، ب شــــااب الالشــــااب وفاعلني اــــيااــــيني حلليني كاار ملناقشــــة اللةل، علا التحدايت اليت يةاعققا  عن
ة، واألمن، والةر  افدو ة للةصــــــــــــــةل إىل مناصــــــــــــــب صــــــــــــــنمل القرار علا الدــــــــــــــعيد افل  ب كلم الاطال مبا

 .الاي ية والشةاغل
اــعيد آب/أغ ــطس، اعتمعف هساة ممملليت اخلاصــة ممل املن ــ  العام لركة غةران، عمر  24وب  - 53

 ادديدة، وبرهجمقا اإلصالح .حوةمة إقليم كر اتان كذلم عل ، ملناقشة الالة ال يااية ب الالد، و 
 

 املساعدة االنتخابية - ابء 
بدأت املةةلــــــــية العليا امل ــــــــتقلة لالنتماابت العمل علا عدة عةانب من األعمال التح ــــــــنية  - 54

 2018لالنتمــاابت، عقــب اعتمــا  التعــديــل الــذي أ خــل علا قــانةن انتمــاابت جمــالس افــافرــات لعــام 
مةعدا لالنتماابت. وبدأت املةةلـــية عملية ت ـــجيل األح اب ال ـــيااــية  2020ني ـــان/أبريل  1و ديد 

ح اب  219ت ــــــــــجيل ابلةعل مت كان قد   . وب وقف كتابة هذا التقرير،اليت تعت م املشــــــــــاركة ب اانتماابت
اــــــــيااــــــــيا. وبناع علا طلاقا، قدمف الاعملة املشــــــــةرة القانةنية بشــــــــأن اللةاسا اليت تنرم اعتما  التحالةات 

 ل املرشحني.وت جي
وااــــــــــتأنةف املةةلــــــــــية العليا امل ــــــــــتقلة لالنتماابت أي ــــــــــا عمليات  دي  اــــــــــجالت الناخاني  - 55
 /تشـرين األول 26حلافريت نينةى وكركة ، وواصـلف عملية الت ـجيل الايةم ي للناخاني الناءحني. وحىت  ب

، ويةعد معرمقم حاليا ب من الناخاني الناءحني الت ـــــــــــــــجيل الايةم ي 97 000أكتةبر، اختار حةال 
  هة  وإربيل.

أيلةل/اـــــــــــــــاتمرب، عرب أع ـــــــــــــــاع من برملان إقليم كر اـــــــــــــــتان  12وب اعتمال عقد ممل الاعملة ب  - 56
شـــــــةاغل بشـــــــأن حوم ير  ب القانةن اانتمايب املعدل يقت ـــــــ  عة ة الناخاني الناءحني إىل حلافرتقم  عن
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افومة العليا اا ا ية ا كانف ل طعن  اـــتةري، و هذا الوم مةلـــة كان األصـــلية من أعل التدـــةيف. و 
مناقشات ممل املةةلية العليا  ري الاعملة كانف أكملر،   هذ  امل ألة ت ال ت تتمذ قرارا بشأنه. وريملما تت ا

امل ــــــــــــتقلة لالنتماابت وعدة كياهت أخرى بشــــــــــــأن التدابن اليت  ون تنةيذها خالل اانتماابت لماية 
 اءحني وتي ن إعما ا.حقةق التدةيف للن

وب أعقاب املناقشـــات اليت  ارت بني ممملليت اخلاصـــة ورسيس جملس النةاب، قدمف الاعملة املشـــةرة  - 57
 بشأن اخليارات املتاحة لتع ي  الرقابة الربملانية علا العمليات اانتمابية.

ت بشــــــأن أ ية إعراع مراععة وقدمف الاعملة أي ــــــا املشــــــةرة إىل املةةلــــــية العليا امل ــــــتقلة لالنتمااب - 58
م تقلة لنرم تونةلةعيا املعلةمات اليت ات تمدم ب اانتماابت، ممل األخذ ب ااعتاار راالة جملس الةءراع 

 .آب/أغ طس اليت يطلب فيقا من املةةلية أن تتشاور ممل الاعملة ب إعراع عملية املراععة 8امل رخة 
ةةلية العليا امل تقلة لالنتماابت بشأن تعميم مراعاة املنرةر وواصلف الاعملة تقد  املشةرة إىل امل - 59

أيلةل/اــــاتمرب، اــــاعدت كانة م ــــتشـــاري  5إىل  3ادن ــــا  ب أليمل براجمقا وأنشــــطتقا. فة  الة ة من 
الشـــ ون ادن ـــانية ب الاعملة وموتب امل ـــاعدة اانتمابية التابمل  ا ب تنريم حلقة عمل ملةظة  املةةلـــية 

 عمليات اانتمابية املراعية لالعتاارات ادن انية.بشأن ال
وبناع علا طلب املةةلـــــــية العليا امل ـــــــتقلة لالنتماابت واااـــــــتةتاع ب إقليم كر اـــــــتان، قدمف  - 60

الاعملة  عم اخلرباع إىل عدة أنشــــــــطة لاناع القدرات امل اــــــــ ــــــــية ح ــــــــب األولةية اليت منحف  ا ب اخلطة 
ب كلم تدريب املةظةني ب ال ليمانية وإربيل و هة . وطلاف املةةلية امل يد  ااا اتيجية للمةةلية، مبا

 من  عم الاعملة ب بناع قدرااا املتعلقة بتونةلةعيا املعلةمات وإ اراا.
وااـــــــــتجابة ملطالب املتراهرين املتعلقة ابإلصـــــــــالي الشـــــــــامل للم اـــــــــ ـــــــــات العراقية مبا ب كلم  - 61

نتماابت، طلاف الوةمة إىل الاعملة تقد  الدعم التقين إىل اللجنة الر اــــــــية املةةلــــــــية العليا امل ــــــــتقلة لال
من املتةقمل أن ينرر جملس النةاب كان إلصــــــــــــالي اانتماابت املولةة بدــــــــــــياغة قانةن انتماابت مةحد. و 

 .2019 مشرول القانةن ب تشرين الملا /نةفمرب ب
 

 القانون وسيادة اإلنسان حبقوق املتعلقة األنشطة - جيم 
 عن خاصــــــــاً  تقريراً  للاعملة التابمل اإلن ــــــــان حقةق موتب تشــــــــرين األول/أكتةبر، أصــــــــدر 22ب  - 62

 الة ة ب العراق ب وقعف اليت ب اـــياق املراهرات اإلن ـــان حقةق شـــةاغل أهم بنيَّ فيه اإلن ـــان حقةق
 تشــــــرين 25 ب املراهرات ااــــــت نا  رصــــــد   الاعملة وواصــــــلف. 2019 أكتةبر/األول تشــــــرين 9 إىل 1 من

 خطنة و اوءات انتقاكات وافارتُ  قد أنه إىل الاعملة إليقا انتقف اليت النتاسج وأشـــــــــــــــارت. أكتةبر/األول
 . املراهرات أثناع اإلن ان لقةق

كانف   حا ثة 102 للاعملة التابمل اإلن ـــــــــان حقةق موتب  وث  ، ابلتقرير املشـــــــــمةلة الة ة وخالل - 63
،  روي إصـــــابة 90 و، أطةال 3 كلم ب مبا، وفاة حالة 49) املدنيني بني إصـــــابة 139 عن أاـــــةرت قد
 اليدوية املتةجرة األعق ة هة اخل ـــاسر  ذ  األاـــااـــ  ال ـــاب وكان. واحدة( وامرأة طةالً  15 كلم ب مبا

 من املاسة ب 53وب ا مةل، ع يف ن ــــــاة . والدــــــةاري ( ا اون )قذاس  املااشــــــرة غن وا جمات الدــــــنمل
 ه  ة منذ املدنيني بني اإلصـاابت ب العام ااخنةاض ا ا  وااـتمر. اإلاـالمية الدولة تنريم إىل اإلصـاابت
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 مراهرات ب وقعف اليت اإلصــــاابتوت تُرصــــد . 2017  ي ــــمرب/األول كانةن  ب اإلاــــالمية الدولة تنريم
 . الة ة هذ  لمن أكتةبر/األول تشرين
 كلم ب مبا، الق ــري ااختةاع حاات م ــألة بشــأن العراق حوةمة ممل  اورها الاعملة وواصــلف - 64

 ب نرمقا منااـــــــــــــــاة وب. الق ـــــــــــــــري ااختةاع من األشـــــــــــــــما  لاية بشـــــــــــــــأن قانةن مشـــــــــــــــرول إعدا 
 ل ـــحااي الدول ابليةم لالحتةال األلر للدـــليب الدولية واللجنة الةءراع رسيس موتبُ  أغ ـــطس/آب 29

 القيقة معرفة ب األاـــــــــــر ح  علا فيقا  تشـــــــــــدَّ  كلمةً   اخلاصـــــــــــة ممملليت هساة ألقف، الق ـــــــــــري ااختةاع
 األمن جملس قرار أحوـام إىل وأشــــــــــــــــارت. وعة هم وموـان الق ـــــــــــــــري ااختةـاع لـــــــــــــــحـااي مدـــــــــــــــن عن

 كلم ب مبا، امل ـــــــــــــــلحة الن اعات ب املةقة ين األشـــــــــــــــما  م ـــــــــــــــألة يدط  والذي (،2019) 2474
 للعناصــــــــــــــر والةفاة وااحتجاء ااختةاع حاات ممل التعامل ب الن ال أطرا  أليمل علا الةاقعة االت امات

 . وامل لحة املدنية الةاعلة
 علا ال كي  فيقا عرى، ادناسية افاكم ب  قي  وعل ــــــــــة حلاكمة 144 انعقا  الاعملة واحرف - 65

ااـــــتمرت ، مقنية بطريقةُعقدت  اااـــــتمال عل ـــــات وممل أن. اإلاـــــالمية الدولة تنريم أفرا  من املتقمني
 التح ــــــن عدم إىل أ ى مما، مااشــــــرة ادل ــــــة قال الدفال ي حلام بتعيني تتعل  شــــــةاغلب مالحرة  الاعملة
 الق ـــاسية اااـــتجاابت حلدو ية ممل ابإلكرا  عليقا الدـــةل مت أنه ي عم اع افات علا واباعتما ، للدفال
 األشما  بني كافية  بدرعة التميي   ون، إرهابية  ماعات ارتااطقم متقمني ومقالاة، اا عاعات  ذ 
 . الياة قيد علا للاقاع اإلاالمية الدولة لتنريم املنت اني واألشما  العن  أعمال ب شاركةا الذين
ومةةلــــية األمم  والاعملة لل ــــوان املتحدة األمم صــــندوق اشــــ  ، اــــاتمرب/أيلةل 20 و 19 وب - 66

 وهة، الدولة جملس ألع ــــــاع التقين الدعم لتقد  عمل حلقة تي ــــــن ب اإلن ــــــان لقةق ال ــــــاميةاملتحدة 
 ومشل. املن ل العن  موافحة قانةن مشـــــــرول إعدا  ب، العراق لداـــــــتةر القةانني امتملال ت ـــــــمن اليت ا ي ة

 و ماية املن ل العن  لــحااي  ماية تق ــ  أحواما إعدا   من الدولة جملس انتقا الذي القانةن مشــرول
 رسيس إىل نة ـــه القانةن ملشـــرول منةدـــلة م ـــة ة الرسيس موتب قدم، نة ـــه الةقف وب. خلطر  املعرلـــني

 . امومةاعمتق لدجمقما الربملانية القانةنية اللجنة إىل وكان من املقرر إحالة كلتا الن متني. النةاب جملس
 املاسدة اعتماعات من 10 الاعملة نرمف، أغ ـــــــــــــــطس/آب 2 إىل يةليه/متةء 28 من الة ة وب - 67

 كر اــتان  إقليم دنة وأع ــاع الوةمية وال ــلطات األقليات طةاس  ممملل  ممل كر اــتان  إقليم ب امل ــتديرة
 وكان من بني. األقليات علا ت ثر اليت اإلن ـــــــان حقةق ق ـــــــااي لتحديد، املد  وا تممل اإلن ـــــــان لقةق

  قةق وال ــــيااــــات القةانني اع ا  وعدم، ال ــــيااــــ  التممليل كةاية  عدم مناقشــــتقا عرت اليت الق ــــااي
 املناقشـــــــات وترك ت. عليقا املتناءل األقاليم ب األمنية والشـــــــةاغل، املمتلوات ومدـــــــا رة، الدينية األقليات

 مبةعب الوةمة الت امات وفقاً ، التحدايت  ذ  للتدــــــــــــــدي الالءمة افد ة واخلطةات التقين الدعم حةل
 فري  أول أغ ـــــطس/آب 6 ب الاعملة أنشـــــأت، كلم إىل وإلـــــافةً . العندـــــري التميي  علا الق ـــــاع اتةاقية
 التميي  علا الق ـــــاع دنة عن الدـــــا رة التةصـــــيات تنةيذ لدعم تن ـــــي  كآلية  األقليات  قةق معين عامل

 جير م قانةن اــــن منقا، ولةيةاأل كات ااتا  من عد ا له اعتمال أول ب العامل الةري  وحد . العندــــري
 املدنية األحةال واثس  إلءالة الالءمة وادقة ، وتع ي ها األقليات لدات علا والةاظ، العندـــــــــــــــري التميي 
 اـــــــــــاتمرب/أيلةل 30 و أغ ــــــــــــطس/آب 28 ب آخرين اعتماعني العامل الةري  وعقد. لألقليات التميي ية

 الربملانية اللجنة هبا اــــتةاى تعليقات وقدم التنةل ولاية التميي  موافحة قانةن مشــــرول خال ما ااــــتعرض
 .اإلن ان  قةق املعنية
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 خالل طاقف اليت التقييدية التدابن من اـــل ـــلةً  الاعملة قفوث  ، التعان حرية ب ابل  يتعل  وفيما - 68
 بعدم أوامر وإصـــــــدار، اإلعالمية املنافذ علا هجمات شـــــــن كلم ب مبا، أكتةبر/األول تشـــــــرين مراهرات
، فةتةغرافية صـــةر أو فيدية لقطات وحذ ، املعدات ومدـــا رة، تدطيتقا أو للمراهرات الةيلم  التدـــةير
 بتعرض تةيد ومتعد ة مت ــــقة رواايت أي ــــاً  الاعملة وتلقف. ااعتماع  التةاصــــل اــــاسلو و  اإلن نف وحرر
 .وامل ايقة وال هيب والتقديدات التع ة  لالعتقال العراق أع اع خمتل  ب اإلعالم جمال ب عاملني

 حقةق  لس واألربعني الملــانيــة الــدورة ب العراق وفــد العــدل وءير ترأد، اـــــــــــــــاتمرب/أيلةل 9 وب - 69
 األول التقرير ملناقشـــــــة عني  ب اخلرباع ةدن ممل العدل وءير تةاصـــــــل، اـــــــاتمرب/أيلةل 11 وب. اإلن ـــــــان
 ممل العدل وءير اعتممل، اــــاتمرب/أيلةل 12 وب. اإلعاقة كوي األشــــما  حقةق اتةاقية تنةيذ عن للعراق
 . عني  ب اإلن ان لقةق ال ام  املتحدة األمم مةةض

 اآلليات بشـــــأن منتدى مرة ألول العراق ااـــــت ـــــا ، أغ ـــــطس/آب 27 إىل 25 من الة ة وب - 70
 األمانة ممل ابلتعاون، صــــائ الرسيس رعاية  ف املنتدى وُعقد. العربية املنطقة ب ابملرأة للنقةض امل اــــ ــــية

 املشـــــاركني بني من وكان. كر اـــــتان  إقليم وةمةل التابمل املرأة لشـــــ ون األعلا وا لس الةءراع  لس العامة
 إقليمية منرمات ومن، و ولة فل ــــــــطني واليمن ومدــــــــر ولانان والعراق وتةنس والاحرين األر ن من مممللةن
 .اافتتاحية ادل ة ب كلمة  اخلاصة ممملليت هساة وألقف. و ولية

 
 والتنمية االستقرار وحتقيق اإلنسانية املساعدة - دال 

 إبيدـــــــــــــــال اإلن ـــــــــــــــا  العمل جمال ب الةاعلة ادقات قامف، ابلتقرير املشـــــــــــــــمةلة الة ة خالل - 71
 قدمف الذين األشــما  عد  جممةل بذلم ليدــل، آخرين شــمدــاً  279 984 إىل إن ــانية م ــاعدات

. األولةية كات املةاقمل من 1 100 من أكملر ب شمص 1 424 000 إىل 2019 عام ب م اعدات  م
. التمةيل ب امل ــتمر النقص من الرغم علا 2019 لعام اإلن ــانية اااــتجابة خطة تنةيذ الشــركاع وواصــل
  وار مليةن 295) املاسة ب 42 ن ـــــــاة عند ي ال ا اخلطة متةيل كان،  2019 اـــــــاتمرب/أيلةل 15 وحىت
 جممةعــة اـــــــــــــــيمــا وا، ا مةعــات بع  أن من الرغم علا  وار( مليةن 701 وقــدر  املطلةب املالغ من

 م خرا تلقف قد، للجميمل الدــــحية والنرافة الدــــح  الدــــر  وخدمات امليا  تةفن وجممةعة الطةل لاية
  وار مليةن 125 قدر وت يدخل ب نطاق خطة اااــتجابة اإلن ــانية مالغا إلــاب . تع ي ية مالية  فعات

 اإلن ــانية الشــ ون من ــقة ااــتمرت ولذلم. عرى تقد ه بدــةرة ثناسية اإلن ــانية األنشــطة متةيل ماالغ من
 .للةكاات الملناسية امل ا ات من بدا، اخلطة أ ية علا للتأكيد التةاصلية أنشطتقا ب
 ونينةى األناار حلافريت ب ال ـلطات اختذت، 2019 اـاتمرب/أيلةل - أغ ـطس/آب الة ة وب - 72

 ا ــال ب الشـــــــــــــــركــاع يتةقعقــا يون ت موملةــة بةتنة للنــاءحني خميمــات و مج إلغالق ملمةاــــــــــــــــة إعراعات
 املتحدة األمم وكاات ممل م ــــــــــا  تن ــــــــــي   ون اإلعراعات هذ  نةذت، الاات بع  وب. اإلن ــــــــــا 
 من م ات عدة يذكر م ـا    ـن  ون نقلف، نينةى حلافرة ة ف. الدـلة كات الوةمية غن واملنرمات

 لدى الشـــــمدـــــية اـــــالمتقم بشـــــأن أفرا ها خماو  من الرغم علا، األصـــــلية حلافرااا إىل الناءحة األاـــــر
 عدم عن أاــــــةر مما، افافرات بني حلدو  وبتن ــــــي  قدــــــنة إشــــــعار ف ة بعد الوملنين عة ة ومتف. العة ة

 واخلدمات والدذاع وامليا  اخليام كةاية  عدم كلم ب مبا، وصــــــــة م لدى كا    عم علا العاسدين حدــــــــةل
 أبلدف قد امل ـــيةة ا تمعات تون ت، كلم إىل وإلـــافةً . اإلن ـــا  ا ال ب الشـــركاع من املتاحة الدـــحية
 . الة تني هاتني بني التةترات وطأة لتمةي  ااتعدا ات  ي ي طلمل وت للناءحني الةشيوة ابلعة ة
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 قية  وعة  اب ا  الوةمية غن واملنرمات املتحدة األمم وكاات من املقدمة املعلةمات وأشارت - 73
 ممل، والشـــــمالية الةاـــــطا افافرات ب األق ـــــية من املاسة ب 93 ب امل ـــــاعدات اإلن ـــــانيةإيدـــــال  علا
 الشــــــــــــديدة اإلن ــــــــــــانية ااحتياعات كات افافرات من العديد أن ويعترب. نينةى حلافرة ب أغلاقا وعة 
 اإل ارية الطلاات وتعد  األمن انعدام ب ـــاب إليقا الةصـــةل اإلن ـــا  ا ال ب العاملني علا يتعذر أماكن
 . اامتملال متطلاات وتدين

 ا ال ب الشــــــــــــركاع ينةذها اليت ادن ــــــــــــا  ابلعن  املتعلقة الربامج متةيل ب قدــــــــــــةر هنا كان و  - 74
 فقد. وااعتماع  النة ــــــــ  الدعم وتقد  الاات وإ ارة أاــــــــااــــــــية خدمات لتقد  العراق ب اإلن ــــــــا 

 جممةل من 318 000 إىل إا الةصـــــــــــــــةل يتم ت  نه ادن ــــــــــــــــا  ابلعن  املعنية الةرعية ا مةعة أفا ت
 ي يد التمةيل ب قدةر ب اب، العام بداية منذ شمص 739 000 عد هم الاالغ امل تقدفني امل تةيدين

 وا تمعات والعاسدين للناءحني حيةية خدمات إغالق عن التمةيل نقص وأاـــــــــــةر.  وار مليةن 20 علا
 حلافرات ب كانة  ثدرات  ديد وعرى. املميمات بع  ب ادن ــــا  العن  لربامج اتم وغياب، امل ــــيةة
 ادن ــــــــــــــا  للعن  خطنة حةا   بةقةل ةيدت تقارير وور ت. وال ــــــــــــــليمانية وإربيل و ايىل وبددا  األناار

 . ال ةاع علا العشةاسية وامل تةطنات املميمات ب م لحة فاعلة عناصر ارتواتقا
. العراق ب اااتقرار لتحقي  األ ية الاالدة ادقة   عم املتحدة األمم واصلف، نة ه الةقف وب - 75

 افافرات ب مشـــــــــروعا 38 اااـــــــــتقرار  قي  أنشـــــــــطة متةيل مرف  أك ، ابلتقرير املشـــــــــمةلة الة ة فمالل
 عراق هءي  ماليني 4.3 اترخيه حىت عا ، اإلمناس  املتحـدة األمم برهمج من مقـدم وبدعم. افررة اخلمس

وهة ، املةصل شرق ب للوقرابع رسي يتني فرعيتني حلطتني أتهيل إعا ة املنج ة املشاريمل ومشلف.  ايرهم إىل
 مت، نة ــه الةقف وب. الوقرابع علا شــمص 450 000 حةال حدــةل إموانيةما من شــأنه أن ن ــن 

. شمص 350 000 لـ النقل وصالت ن ن مبا، الةلةعة ب كان  خراا  ع ر أتهيل إعا ة من اعاانتق
 2019 أغ ـــــــطس/آب 28 ب اإلمناس  الربهمج وقمل أن ومنذ. مشـــــــروعا 2 191 جممةعه ماوأك  املرف  

  قي  ألنشطة  وار مليار 33 مبةعاه العراق حوةمة خددف الذي، العراق حوةمة ممل التمةيل اتةاق
 قلل مما، م ا ة بلدان عدة من إليه الاعة متس متةيال أي اً  الربهمج تلقا، الالد أحناع أليمل ب اااتقرار

 ب املرف  وظــل.  وار مليــار 1.38 الاــالغ ااحتيــاعــات جممةل من  وار مليةن 265 إىل التمةيــل عج 
 والةجية وبيج  املةصـــــــــل حلافرات ب األولية كات املناط  ب مشـــــــــاريمل لتدطية األمةال إىل مااـــــــــة حاعة

 . ونينةى األناار حلافريت من الدربية واألع اع
 توة  أاــااــية أ وية وتةءيمل بشــراع العاملية الدــحة منرمة قامف، ابلتقرير املشــمةلة الة ة وخالل - 76

 ثالثة ملدة شـــمص 773 700 توة  الطةارئ لاات طاية لةاءم وُعد  شـــمص 465 000 من ألكملر
 للعاسدين أاتي مما، نينةى حلافرة ب األولية الدــــحية للرعاية مراف  إلنشــــاع الدعم املنرمة وقدمف. أشــــقر
 ل ــــــــمان ادة ة مراقاة  عمف كما.  اليةم خالل وقف أي ب الدــــــــحية اخلدمات علا الدــــــــةل إموانية
 .الدنيا للمعاين وال ليمانية ونينةى وكركة  األناار حلافرات ب الشرب ميا  إمدا ات ااتيةاع

 إىل غــــذاسيــــة م ـــــــــــــــــــاعــــدات إبيدـــــــــــــــــــال العــــامل  األغــــذيــــة برهمج قــــام، أغ ـــــــــــــــطس/آب وب - 77
 حدص الربهمج نقل، نينةى حلافرة ب الناءحني لنقل وااتجابةً . حلافرات ت مل ب شمص 400 782

 شـــــــقري مدى وعلا. األاـــــــر ت ـــــــتقال أن يتةقمل اليت املناط  إىل التالية التةءيمل  ورة ب األاـــــــرية اإلعاشـــــــة
 م ــــــــاعداته  ةيل ب الربهمج عقة  بدعم التج سة  ارة خرباع أحد قام، اــــــــاتمرب/وأيلةل أغ ــــــــطس/آب

 . العام ناية  لةل نقدية م اعدة إىل كلقا  العينية
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 الةطنية ال ـــــــــــــــلطات ممل شـــــــــــــــراكتقا ابأللدام املتعلقة لإلعراعات املتحدة األمم  اسرة وواصـــــــــــــــلف - 78
 ال ـــــــــــلطات وتديرها تقة ها املتةجرات ألخطار ااـــــــــــتجابة وعة  تع ي  هبد  ابأللدام املتعلقة لإلعراعات

 لإلعراعات اإلقليم  املرك  موتب أغ ــــــــطس/آب ب رمسيا وافتتا. ادن ــــــــا  املنرةر فيقا تراع و  الةطنية
 و اسرة ابأللدام املتعلقة اإلعراعات ملديرية مشـــــــــــــــ كا حي ا يةفر الذي، املةصـــــــــــــــل مشال ب ابأللدام املتعلقة
 وارتااطا العمليات من ابلقرب التآءر كةاعة  ءاي ة يتيا ما وهة، ابأللدام املتعلقة لإلعراعات املتحدة األمم
 .افلية ا تمعات ابحتياعات أوث 
 وإ ارة تن ــــــي  قطاعات ب أاــــــااــــــية إن ــــــانية خدمات تقد  للقجرة الدولية املنرمة وواصــــــلف - 79

 ب افلية ا تمعات ممل وااتدــاات، الدــحية والطةارئ، الدذاسية غن واملةا  اإليةاع وخدمات، املميمات
 و ايىل وبددا  األناار حلافرات ب والعاسدين الناءحني فيقا ااـــتقدفف، املميمات مةاقمل وخارو املميمات
، اإليةاع خدمات من أارة 3 000 من أكملر وااتةا ت. الدين وصالي نينةىو  والنج  وكركة  وكربالع
 تن ــــــــــي  إطار ب الدعم علا خميمات مثانية وحدــــــــــلف، الدذاسية غن املةا  من أاــــــــــرة 4 450 من وأكملر
 . املميمات وإ ارة
 ممل اتةاقا كر اـــــتان  إقليم إحدـــــاع وهي ة لإلحدـــــاع املرك ي ادقاء ملوقَّ ، اـــــاتمرب/أيلةل 16 وب - 80

. ال يااات ولمل ب ااتمدامه الالية العمل اةق إلحداعات أااد خ  لةلمل الدولية العمل منرمة
 واملتةاطة الددنة العراقية امل ا ات لدعم العراق  املرك ي الانم ممل أي اً  الدولية العمل منرمة وتعاونف

 العمل منرمة منا من ابااـــــــــــتةا ة العراق ب يةالتجار  للانة  لل ـــــــــــماي “ ينار تريليةن ماا رة” إطار ب
 حلــافريت ب امل ـــــــــــــــيةــة وا تمعــات النــاءحني إىل قروض لتقــد  مــدعةمــة قروض علا للحدـــــــــــــــةل الــدوليــة
 .ونينةى  هة 
 برهجما )اليةن ــــــــوة( والملقافة والعلم لل بية املتحدة األمم منرمة أكملف، أغ ــــــــطس/آب 8 وب - 81

 امرأة 342) املةصـــــــــــــــل وغرب شـــــــــــــــرق من معلما 662 منه ااـــــــــــــــتةا  اابتداسية املدارد معلم  لتدريب
 قيد ب اليةن ــــــوة اــــــاعدت، اــــــاتمرب/أيلةل 1 ب ادديدة الدرااــــــية ال ــــــنة بداية ومنذ. رعال( 318 و

 الرمس  ابلتعليم فتــــاة( 4 052 و فىت 6 771) ابملــــدارد املقيــــدين غن األطةــــال من طةال 10 823
 افافرات الدين وصالي ونينةى قار وكي بددا  حلافرات ب (331) املعجل التعلم وبرامج (10 492)

 ااـــــــ اتيجيتقا ولـــــــمل ب العراق حوةمةت ـــــــاعد  اليةن ـــــــوة كانف  كما.  للقيد ال ويج لالت خالل من
 .2030-2020 للة ة للتعليم الةطنية
 ال ــــــوان تعدا  لتمةيل 2019 لعام مي انيتقا من  وار مليةن 37 مالغ العراق حوةمة وحررت - 82

 وإلافةً . 2020 عام مي انية ب الدرض  ذا  وار مليةن 95.4 مالغ وخددف، 2020 لعام وامل اكن
 تنةيذ لدعم اااــــــتقرار  قي  صــــــندوق من  وار مليةن 12 ختدــــــيص العراق حوةمة اق حف، كلم إىل

 بةصــــــةه لل ــــــوان املتحدة األمم صــــــندوق خالل من التمةيل تةعيه علا ااتةاق ومت. 2020 عام تعدا 
 . ابلتعدا  املعين الةكاات بني املش   العامل الةري  قاسد
 األول والتقرير الملـا  الةطين الاالو إعدا  ب الاي ـة وءارةيدعم  للاي ـة املتحـدة األمم برهمج وكان - 83

 عراعوفر املشــرول الدعم إلو . املنا  تدن بشــأن اإلطارية املتحدة األمم اتةاقية مبةعب ال ــنتني لة ة افد 
 املنا  آاثر من الت ــــــــــــرر وقابلية ا،اناعااثا وختةي  الدفي ة داءاتل الةطنية ادر  قةاسم جماات ب تقييمات
 هبا وي  شد اي تنار لل يااات صلة كات أ وات ولمل إىل كلم وكان يتةقمل أن ي  ي. معقا والتوي 
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 والتوي  الدفي ة غاءات اناعااثت ختةي  جمال ب التولةة حي  من الةعالة املشاريمل مق حات صياغة ب
 .املنا  تدن ممل
 الدــــندوق إلنشــــاع املتحدة األمم ممل تةاهم مذكرة التمطي  وءارة عفوق  ، أغ ــــطس/آب 1 وب - 84

 إطار لدعم املةار  إ ارة ب الطرفني كال  مشـــاركة، الذي  عم العراق ب والتعاب اإلعمار إلعا ة اااـــت ما 
 لمن الوةمة غاايت لتحقي  والربامج ال يااات تنةيذ أي اً  لدندوقا يدعمو . والتنمية للتعاب الوةمة
 أعل من للتعاون املتحدة األمم إطار ب افد  النحة علا، 2030 لعام ورؤيتقا امل ــتدامة التنمية أهدا 
 .امل تدامة التنمية

 
 والتشغيلية األمنية املسائل - هاء 

 أثناع بددا  ب التطةرات اباتمرار العراق ب واألمن ال المة لش ون املتحدة األمم إ ارة رصدت - 85
 من، الدول بددا  مطار وب ال ــــابقة الدولية املنطقة ب اــــيما وا، املدينة ب األمنية للقية  التدرجي  الرفمل
 املتحدة األمم أفرا  يةاعققا اليت املماطر كافية  بدةرة تدير لو  التمةي  وتدابن اإلعراعات تعديل أعل

 .الالد ب وعمليااا
 بعملة 52 متةاـــــــــطه ما واألمن ال ـــــــــالمة شـــــــــ ون إ ارة  عمف، ابلتقرير املشـــــــــمةلة الة ة وخالل - 86

 وكان. عالية إىل متةاـــــــــــــــطة من  ا املقدرة املماطر م ـــــــــــــــتةايت ت اوي، الالد أحناع أليمل ب يةميا ميدانية
 األمين والدعم للمعلةمات ال ـــليم التدف  ل ـــمان م ـــتةايته أعلا ب امل ـــيةة الوةمة ممل الةثي  التن ـــي 
 . املتحدة األمم لعمليات الالءم
 عن امل اعلة لتع ي  املتحدة لألمم التابمل التحقي  فري  عمل  عم وايتقا إطار ب الاعملة وواصلف - 87

 تقد  خالل من اــــــــيما ا، والشــــــــام العراق ب اإلاــــــــالمية الدولة تنريم/ اعش عانب من املرتواة ادراسم
 .واإل ارية اللةع تية امل اعدة

  
 مالحظات - رابعا 

اإلاــــالمية، بعد م ــــ  أكملر من عامني علا انتقاع العمليات القتالية الوربى لــــد تنريم الدولة  - 88
ااحتجاعات العامة وأعمال ترل آمال الشــــعب العراق  وتطلعاته من أعل م ــــتقال أف ــــل غن حلققة. و 

تذكن صـــــار  بذلم. وأشـــــعر بقل  ابلغ إءاع العد  الوان لألشـــــما  الذين العن  اليت وقعف م خرا ه  
د املتراهرين. وأكرر  عةيت دميمل الية ل الذخنةقتلةا أو عرحةا أثناع املراهرات، مبا ب كلم اباتمدام 

 ادقات الةاعلة إىل اامتنال عن العن ، ولقةات األمن إىل التدر   قدا  رعات لا  النةس. 
م تقال أف ل هة الةار ال لم  الشامل الذي ي ةر  حنة  قي وال ايل الةحيد للم   قدما  - 89

. وب أليمل األوقات، أعة تل  تطلعات أليمل العراقيني إىل حياة أف ـــــــــــــل وخدمات  ملمةاـــــــــــــةعن نتاسج 
جيب اح ام  اـــــتةر العراق وحقةق اإلن ـــــان األاـــــااـــــية، مبا ب كلم ال  ب التجممل ال ـــــلم  وال  ب 

األ ية لتموني الناد من إمسال أصــــــــــــــةاام ولةف انتاا  ال ــــــــــــــلطات إىل ا فقذان القان ابلدحرية التعان. 
. ويشـــــــول بدع الوةمة التحقي  ب بشـــــــأناامل ـــــــاسل الرسي ـــــــية املتعلقة ابملدـــــــلحة العامة اختاك إعراعات 

 أعمال العن  واخل ارة ب األرواي خطةة أاااية وهامة حنة امل اعلة.
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ة أوليــة من التــدابن والت امقــا ابلةار خطةتني ب اا ــا  جممةعــ علاويشـــــــــــــــوــل اتةــاق الوةمــة  - 90
لمرات املشـــــــــــــــروعة والطةيلة األمد عنه ب اااـــــــــــــــتجابة لغق  التنةيذ ال ـــــــــــــــريمل أمر ا الدـــــــــــــــحيا، إا أن

 العراق .  للشعب
وأكرر  عةيت إىل الةكمــة الشــــــــــــــــاملــة والةعــالــة، مبــا ب كلــم ءاي ة التعيينــات الةةريــة للعــديــد من  - 91
عراقيات املةهةابت وامل هالت ب مناصــــــــــــب صــــــــــــنمل القرار العليا. وأرحب بتعيني اــــــــــــقا العل  بم وءيرة ال

 للتعليم، وه  أول امرأة تشدل ع ةية جملس الةءراع، ب خطةة أوىل هامة ب اا ا  الدحيا.
ابلملناع ولونقا الرقابية عديرة والةفاع بةظيةته وادقة  اليت ياذ ا جملس النةاب ملوافحه الة ــــــــــــا   - 92

أفعال وقعف ب املالــــ   علاترل قاصــــرة حىت اآلن. ويناد  اا تقتدــــر ادقة  املاذولة ملوافحة الة ــــا  
بل جيب أن تتدـــــــــدي للة ـــــــــا  اداري وآاثر  املدمرة. وجيب أن يوةن الربملانيةن وأع ـــــــــاع الوةمة قدوة 

 هبم. نتذى
إىل اتةاق علا التةصـــــــل ، وأشـــــــجمل كال اداناني واملةاولـــــــات امل ـــــــتمرة بني بددا  وإربيل مقمة - 93

 شامل بشأن امل اسل املعلقة، مبا فيقا النة  واملي انية واألمن واملناط  املتناءل عليقا. 
العملية التعاونية اليت شــــــــــقدهها ب إقليم كر اــــــــــتان، اليت عرت فيقا مشــــــــــاورات بني األح اب و  - 94

واــتوةن الة ة املقالة حامسة ب  ، تاع  علا التةاؤل.خرىبشــأن برهمج اإلصــالي وأولةايت تشــريعية األ
 بيان مدى عدية الت ام حوةمة إقليم كر اتان بتنةيذ إصالي حقيق  وقدراا علا تنةيذ كلم اإلصالي.

اااـــــــــــــــتقرار والةحــــدة ب الالــــد ب مةاعقــــة  علاوأرحــــب مبحــــاوات حوةمــــة العراق الةــــاظ  - 95
 الد. ويناد  التددي لالنتقاكات امل كدة ابلةااسل الدبلةمااية والقانةنية. اانتقاكات امل عةمة ل يا ة ال

قل  كان. وأشـــــيد ابدقة  اليت تاذ ا قيا   العراق من مدـــــدر وا ت ال التةترات اإلقليمية ادارية  - 96
الوةمة علا متةاءنة والعمل كقةة لتحقي  اااــتقرار. وب الةقف نة ــه، جيب  ةأعل تع ي  اــيااــة إقليمي

للعراق ابل ـــــــــــع  إىل  قي   أن ُي ـــــــــــماوااحتياعات افلية العاعلة. ومن ال ـــــــــــروري معادة األولةايت 
عقة   الرامية إىل تع ي  بدعمه ب شــــــــــــــركاع الالد اإلقليميةن والدوليةن  يقةممدــــــــــــــاله الةطنية. وجيب أن 

 ح ن ادةار معه. اااتقرار، وفقا ملاا ئ اح ام ايا ته واالمته اإلقليمية وعالقات
النةقات وتقلب أاعار النة ، من  وب ظل آفاق يلةي فيقا عج  مت ايد ب املي انية، نتيجة لت ايد - 97

املقم ان تعجل الوةمة وتنة إصــــــالحقا ا يول ، بتع ي  اااــــــتقرار املال واااــــــتقرار ااقتدــــــا ي الول  
 وبتع ي  النمة امل تدام والشامل.

نتماابت جمالس افافرات، وأشــــــجمل أليمل أصــــــحاب املدــــــلحة ا أعمال   ــــــنيةو ري حاليا  - 98
 عراع انتماابت ن يقة وحرة وكات مدداقية.إلعمل بدةر  ألاعية من أعل ا علااملعنيني 

يةرض  دايت خطنة وا ي ال وعة  فلةل تنريم الدولة اإلاالمية وادماعات امل لحة األخرى  - 99
. وب هذا ال ــــــــــياق، ترل مةاصــــــــــلة إصــــــــــالي قطال األمن، مبا ب كلم تنةيذ األمر علا ااــــــــــتقرار العراق

 ، أولةيًة اا اتيجية وطنية. 237س الةءراع التنةيذي لرسي
ااـــتمرار اإلفالت من العقاب فوتوت ـــ  امل ـــاعلة عن انتقاكات حقةق اإلن ـــان أ ية قدـــةى.  - 100

 تع ي  املدالة والتماام ااعتماع . ما قد توةن له عةاقب وخيمة علا من ال م ، وهة ايملن امل يد 
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الرسي ـــية اليت ت   ـــم بعد عة ة الناءحني إىل مناطققم األصـــلية.  ةوا ت ال من امل ـــاسل اإلن ـــاني - 101
وطةعية. وب هذا  ةأن توةن أليمل عمليات العة ة قاسمة علا معرفة ومأمةنة وكر  علا لـــــــــــرورةوأشـــــــــــد  

 ال ياق، ا غق عن بناع الملقة املتاا لة وتع ي  املدالة بني ا تمعات افلية. 
ة يتعذر التنا  هبا، ترل عة ة العناصــــــر التابعة لتنريم الدولة اإلاــــــالمية وب خ ــــــم تطةرات أمني - 102

عة ة منرمة ومأمةنة تنةيذ . ولتلاية الاعة إىل معادتهمن ادمقةرية العربية ال ـــــةرية شـــــاغال خطنا يتعني 
رهم، يل م دــــــــن رعااي الالدان الملالملة وأاــــــــااعتناع مبوإىل  ،هءي عراق  من خميم ا ةل 30 000ألكملر من 

اتاال نج متوامل. ويرعا أن ي  ي عدم تدـــــــــــدي ا تممل الدول وحوةمة العراق بدـــــــــــةرة شـــــــــــاملة  ذ  
 امل ألة إىل آاثر بعيدة املدى علا العراق واملنطقة وأماكن أخرى.

وا ي ال هنا  قدــــــــةر ب متةيل ادقة  اإلن ــــــــانية وعقة   قي  اااــــــــتقرار. فمطة اااــــــــتجابة  - 103
 ةن ـــــانيب املاسة من املالغ الالءم لتةفن اخلدمات اإل 42ا ي ال متةيلقا عند ن ـــــاة  2019لعام  ةن ـــــانياإل

مرف  متةيل أنشــطة  قي  اااــتقرار، متةيل شــديد ب كما يرل هنا  قدــةر األاــااــية للناءحني ب الالد.  
وار. واــــــيوةن ااــــــتمرار بليةن   1.38مليةن  وار من جممةل ااحتياعات الاالغ  265إك يالغ متةيله 

نقص التمةيل أثر كان علا قدرة الناءحني العراقيني علا العة ة إىل  ايرهم، ب ــــــــاب عدم كةاية اخلدمات 
 عمه للجقة  اإلن ـــانية أن يةاصـــل  تممل الدول وأهيب ابوالدـــحة والتعليم.  وامليا األاـــااـــية كالوقرابع 

نشــاع الدــندوق اااــت ما  إلعا ة اإلعمار والتعاب األمم املتحدة. وإبوعقة   قي  اااــتقرار اليت تاذ ا 
، أهيــــب أي ــــــــــــــــــًا اب تممل الــــدول أن يــــدعم عقة  الوةمــــة الراميــــة إىل  قي  رؤيتقــــا م خرا ب العراق

 وغااياا لمن أهدا  التنمية امل تدامة. 2030 لعام
بالشـــــــــــــــارت،  -صـــــــــــــــة للعراق، عانني هينس وب اخلتام، أو  أن أعرب عن تقديري ملمملليت اخلا - 104

 ومةظة  األمم املتحدة ب العراق علا تةانيقم امل تمر لتنةيذ واية املنرمة ب ظل ظرو  صعاة.
 


