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التقرير الثالث لألمني العام عمال بالفقرة  7من القرار )2015 ( 2233

أوال  -مقدمة
 - 1طلــجم جملــس األمـــن  ،يف الفقــرة  7مــن اـــرار  ،)2015( 2233أن أاــدم ل ــ
كل ثالثة أشـرر ققريـرعا عـن التقـدم اصـر لـفا الفلـاي بالفاليـة املثفطـة ب عثـة األمـم املتحـدة
لتقــدا املعــاعدة ىل العــرا( (ال عثــة)غ ويهذــا تــيا التقريــر أتــم التذــفرار املتعلقــة بــالعرا(،
ويعـــرخ اـــر املعـــت دار بةـــيتن األلةـــذة الـــمل ادـــذلعع اـــا األمـــم املتحـــدة يف العـــرا(
مثي لدور ققريري املؤرخ  26كالفن الثاين/يثاير )S/2016/77( 2016غ

ثال ا  -مفجز ألبر التذفرار الع اس ة املتعلقة بالعرا(
ألف  -التذفرار الداال ة
 - 2اــالا الفتــرة املةــمفلة بــالتقرير ،والــلع اــفار األمــن العراا ــة واــفار ال ةــمركة
وافار احلةد الةعيب والقفار الق ل ة بث اح محلتـرا الععـيرية دـد قث ـ م الدولـة اةسـالم ة
يف العرا( والةام (قث م الدولة اةسالم ة) بدعم من التحـالف العـاملا مليالحـة قث ـ م الدولـة
اةســالم ةغ وركــزر العمل ــار علــن قفس ـ ي لذــا( الع ـ ذرة يف األل ــار ،ــا يف ل ـ وس ـ
الرمادي ،لضال عن قفط ـد العـ ذرة علـن املثـاطر اصـررة يف ـال مل لـالح الـدين ول ثـف غ
ويف الفاع لفع  ،جتري التحضريار الستعادة املثاطر المل ال قزاا حتع سـ ذرة قث ـ م الدولـة
اةسالم ة ،ا يف ل املفللغ
 - 3ويف شــ ـ اا/ل،اير ،ويف اولــــة لتر أــــة صــــرول ألضــــل ل لــــال ار الع اســ ـ ة
واالاتصادية ،ا يف ل اةلال ار اهلادلة ىل ميالحة الفعاد ،أعلن رئـ س الـف راي ـدر
الع ادي اذة لتع ني أعضاي العلذة التثف يية لق علن أساس اليفاية واخل،ة التقث ة بـدال مـن
احلصص اصددة من ا ل األ زااغ واقُخـير تـي امل ـادرة الرام ـة ىل الق ـام علـن لـف شـامل
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بإعــادة بثــاي احليفمــة يف الفاــع الــيي صــل ل ـ العــرا( يعــاين مــن لــعفبار ااتصــادية ومال ــة
ادة ،قُعز جزئ ا ىل اخنفاخ أسـعار الـثف العامل ـةغ ويف الفاـع لفعـ  ،ا دادر امل ـاترار
الةــع ة املؤيــدة ل لــال ار ولتــدابري ميالحــة الفعــادغ ويف  31ار/مــارس ،عــرخ رئـ س
الف راي اائمة املرشحني علن جملس الثفاا ،وطلجم ل املفالقـة عل رـا أو رلضـرا أو قعديلـراغ
ومثي ل احلـني ،أرجـيت جملـس الثـفا ا التصـفيع علـن القائمـة عـدة مـرار بعـ جم االلـار
علن القائمة املقتر ةغ ويف  12ل عان/أبريل ،عرخ رئ س الف راي علـن ال،ملـان اائمـة مثقحـة
قضــمثع  14مــن التيثــفاراا للحيفمــة ،ــا يف ل ـ بعــق األةــاي املقتر ــة مــن جالــجم
األ زاا الع اس ةغ واسـت ابة لـيل  ،اـدم  112عضـفا برملال ـا التماسـا مـن أجـل ”مقادـاة
الرئاسار الثالث“ ،جاي ل أن القائمة املثقحة ال قفا ذالجم الةعجمغ
 - 4ويف ال ـ م كردســتان العــرا( ،اســتمر ايمــفد الع اســا بــني األ ــزاا ،ــا مثــي أداي
برملان ال م كردستان لفصائف غ وباةدالة ىل اربـة قث ـ م الدولـة اةسـالم ة ،قفاجـ املثذقـة
أيضا حتديار لعال ة وااتصادية ومال ـة اذـرية ،يفاامرـا اسـتمرار اخلاللـار بةـيتن لـادرار
الثف وققاسم اةيرادار مي احليفمة االحتاديةغ

باي  -احلالة الع اس ة
 - 5يف  20ش ـ اا/ل،اير  ،2016الــتمس رئ ـ س الــف راي دعــم جملــس الثــفاا للةــرو
يف اذت ـ لتةــي ل يفمــة ”قيثــفاراا“ ،وتــا اذــة أيــدتا املة ـرشعفن بةــرا أن يفالــل
الــف راي ايــدد قثف ــي االقفــا( الع اســا الــفطو واةلــال ارغ وأعــرا عـ م كتلــة األ ــرار
مقتد الصدر عن قيتي د القفي ةعـادة ت يلـة احليفمـة وألـدر قعل مـار ىل مؤيديـ بـدعم
امل اترار العامة املؤيدة ل لال ارغ وألدر اذتـ ل لـالح يف  13شـ اا/ل،اير ،و ـدد
لرئ س الف راي مرلة  45يفما الاتتام العمل ةغ وعلـن ثـر القـرار الـيي اذـي يـة ا الع مـن
علا الع عتاين باالمتثا عن املثاداة علث ا باةلالح ،ا داد برو دور الصـدر يف ركـة قيتي ـد
اةلالح وميالحة الفعادغ
 - 6وعلن الـرمم مـن عـراا ـي اليتـل الع اسـ ة عـن دعمرـا الةـيلا ةعـادة ت يلـة
احليفمة ،لإهنا ما الع ذتلف بةيتن عدد مـن ايفالـجم ،واـد دعـع رئـ س الـف راي ىل عقـد
مةــاورار واســعة الثذــا( لضــمان قفالــر اسراي الع اســاغ وعقــد االئــتالل الــفطو عــدة
اجتماعار من أجل قعفية اخلاللار الداال ـة بةـيتن عـادة اهل يلـةغ وااللـا ليتلـة األ ـرار،
أعربع ت أة س ادة القـالفن واللـس األعلـن اةسـالما للعـرا( عـن قفضـ لرما ةعـادة ت يلـة
و ارية جزئ ة حيددتا رئ س الف راي بثاي علن قق م ألداي كل و ير ،دون اسـت عاد ا ـار قهـ ري
كامـل للحيفمــةغ ويف  2ار/مــارس ،أتــاا التحــالف اليردســتاين وحتــالف القــفار العراا ــة
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ب ـرئ س الــف راي أن ييفــل اصال ــة ،يف عمل ــة عــادة اهل يلــة ،علــن م ــادش الةــراكة الةــاملة
وحتق ر التفا ن بني العثالر الرئ ع ة ،المل استثد ل را قةي ل يفمة الف دة الفطث ةغ
 - 7ويف  9ار/مــارس ،دعــا ميتــجم رئــ س الــف راي كــل كتلــة مــن اليتــل الع اســ ة
ىل ققدا اةـا مرشـحني اثـثني للمثالـجم الف اريـة ولـفا  16ار/مـارسغ وقرالقـع رسـالة
رئـ س الــف راي مــي وراــة لــال ار قتــيتلف مــن  105لــفحار وحتــدد ل ــة عــادة اهل يلــة،
وال س ما وأن مثة يثة ا،اي مري زب ة سـتقفم بتلقـا وقق ـ م مـؤتالر املرشـحني للمثالـجم
الف اريــة علــن أســاس معــايري اليفــاية املرث ــة واملع ـايلة ،لضــال عــن االلتــزام بتثف ــي االقفــا(
الع اســا الــفطو واةلــال ارغ وســتقدم الل ثــة بعــد لـ قفلـ ة باات ــار أكثــر املرشــحني
جدارة لرئ س الف راي ،اليين س قفم عثدئـي باات ـار املرشـحني وعردـرم علـن جملـس الثـفاا
ةاـــرارتمغ ويف  17ار/مـــارس ،ألـــدر حتـــالف القـــفار العراا ـــة والتحـــالف اليردســـتاين
وائتالل الفطث ة ب الار أعربفا ل را عن القرم اي الفتاح العمل ةغ كما أعلـن حتـالف القـفار
العراا ة ،اليي أعرا عن است ائ لعدم استةارق ل مـا يتعلـر بعمل ـة االات ـار ،ألـ لـن يعـما
مرشــحني للمثالــجم الف اريــةغ واســت ابة هلــي الةــفامل ،ألــدر رئـ س الــف راي ب الــا يف 17
ار/مارس كرر ل قيتك د التزام بالتةـاور علـن لذـا( أوسـي مـي شـركائ الع اسـ ني بةـيتن
عمل ة عادة اهل يلةغ
 - ٨ويف ب الــار مثفصــلة لــدرر يف الفتــرة مــا بــني  16و  19ار/مــارس ،أكــد جملــس
الف راي والرئاسار الثالث واليتل الع اس ة علـن احلـر يف الت ـاتر العـلماغ وأعلثـفا قةـي ل
يثة متثل ي اليتل ،ستعمل مي رئ س الف راي بةيتن عادة اهل يلة وسفل قتفاوخ م اشـرة
مي املت اترينغ وستعمل الل ثـة أيضـا مـن أجـل التع ـل بعمل ـة قثف ـي اةلـال ار ،وودـي
ي األسلحة واملقاقلني حتع الع ذرة الراسـخة للدولـة وميالحـة الفعـاد ،متةـ ا مـي طل ـار
املت اترينغ
 - 9ويف  26شــ اا/ل،اير ،لفــي لــف  200 000مــن العــراا ني ،يف ســا ة التحريــر يف
بهــداد ،م ــاترة ســلم ة مثاديــة باةلــالح و يالحــة الفعــاد ،اســت ابة للثــداي الــيي أطلق ـ
مقتــد الصــدر ودعــا ل ـ ىل الق ــام باعتصــامارغ واســتمرر االعتصــامار ــي هنايــة مرلــة
الـــ  45يفمــا الــمل كــان اــد أعذاتــا لــرئ س الــف راي مــن أجــل قةــي ل يفمــة جديــدةغ
ويف  12ار/مـارس ،دعـا مقتـد الصـدر ىل اعتصــامار سـلم ة يف مـدال املثذقـة اخلضــراي
يف بهــداد ،دعمــا للحركــة املؤيــدة ل لــالح ،الــمل بــدأر يف  1٨ار/مــارسغ ولـعشد الصــدر
الضــــــهفا عثــــــدما داــــــل ىل املثذقــــــة اخلضــــــراي للمةــــــاركة شخصـــــ ا يف االعتصــــــام
يف  27ار/مـــارسغ ويف أعقـــاا ال ـــان الـــيي أدىل بــ رئــ س الـــف راي يف  31ار/مـــارس
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وااترح ل ذف ق عـدد الـف ارار مـن  21ىل  1٨و ارة و عـالن اائمـة التيثـفاراا ةعـادة
ت يلة احليفمة ،دعا الصدر ىل هناي ي االعتصامار فا املثذقة اخلضرايغ
 - 10واذــير اذــفار دــال ة مــن أجــل مقادــاة املعــؤولني املتــرمني بالفعــاد واســتعادة
أم ـفاا الدولــةغ ويف  1٨ش ـ اا/ل،اير ،أ الــع ت أــة اللاتــة العامــة ىل القضــاي لــائيب رئ ـ س
الف راي العابقني ااي األعرجـا ولـاا املذلـ ولـارو( األعرجـا مـدير امليتـجم الععـيري
لــرئ س الــف راي العــابر لــفري املــاليا ولعـ م ع عــفا أمــني بهــداد العــابر ،بترمــة اســتهالا
مثال رم من أجـل قيـديس الثـروار بصـفرة مـري االفل ـةغ ويف  20شـ اا/ل،اير ،اـام جملـس
الثــفاا ،بالتثع ـ ر مــي الــف ارار ار الصــلة وت أــار الراابــة ،بتةــي ل يثــة متابعــة بةــيتن
استرداد األمفاا العراا ة املررشبة ىل اخلـار.غ وردا علـن التقـارير الصـحف ة الدول ـة الـمل قـدشعا
قفرشا معؤولني عراا ني ك ار يف الفعاد املـرق بعقـفد الـثف أثثـاي احليفمـار العـابقة ،أمـر
رئ س الف راي بإجراي حتق ر لفريغ
 - 11واـــالا الفتـــرة املةـــمفلة بـــالتقرير ،والـــلع الرئاســـار الـــثالث جرفدتـــا الرام ـــة
ىل الثرفخ باملصاحلة الفطث ة واألتل ة يف العرا(غ ويف  31كالفن الثاين/يثـاير ،اجتمـي رئـ س
رفرية العرا( لؤاد معصفم بل ثة األواال والةؤون الديث ة التابعة للـس الثـفاا مـن أجـل
مثااةـــة دور الةخصـ ـ ار الديث ـــة والتمـــي املـــدين يف قعزيـــز التعـــام والتعـــاي العـــلما
مــن اــالا املصــاحلة التمع ــةغ ويف  27ش ـ اا/ل،اير ،اــدم رئ ـ س ال،ملــان ،ســا ،اي ــفري،
اريذة طرير لتحق ر املصاحلة الفطث ة يف لقـة عمـل بةـيتن املصـاحلة االجتماع ـة والتماسـ
االجتماعا عقدر بدعم من برلامج األمـم املتحـدة اةئـائا ومففدـ ة األمـم املتحـدة العـام ة
حلقف( اةلعانغ و ضر رئ س الف راي الع ادي االجتما أيضاغ ب ـد أن عـددا مـن التحـديار
مــا اا يعــف( جرــفد املصــاحلة ،ــا يف لـ اســتمرار العــدام الثقــة وم ــاا التفالــر الع اســا
وااللتقار ىل رؤية و طار مف دين للمصاحلة الفطث ةغ
 - 12وعقــدر اليتــل الع اســ ة مثااةــار مثت مــة يف جملــس الثــفاا بةــيتن التةــريعار
ار األولفيـة مـن أجـل قعزيـز املصـاحلةغ ويف  14ار/مـارس ،أاـرر و ارة الـدلا مةـرو
اـــالفن للخدمـــة الععـــيرية اةلزام ـــة لضــــمان الةـــمفل ة يف املؤسعـــار األمث ـــة للعــــرا(غ
مري أن مةاريي االفين العدالة واملعايلة ،واالفن ـر ـزا ال عـث ،واـالفن احلـرس الـفطو
ال قزاا متعثرة يف ال،ملانغ
 - 13واالا الفترة املةمفلة بالتقرير ،صلع الة العـرا( االاتصـادية واملال ـة متـيتثرة بةـدة
من اخنفاخ أسـعار الـثف العامل ـة ،واملمارسـار االاتصـادية الت ييريـة ومـري الفعالـة ،والفعـادغ
ولــ شع ع تــي العفامــل متفيــل احلــرا دــد قث ــ م الدولــة اةســالم ة ،وقل ــة اال ت اجــار
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اةلعال ة للمةردين داال ا ومريتم ،واالدذال بيتلةذة عـادة الـتعمري و عـادة التيتت ـلغ ويف
ش ـ اا/ل،اير  ،2016اخنفضــع عائــدار الــثف العرااــا علــن الــرمم مــن بلــف معــتفيار
التصــدير ثالــث أعلــن متفسـ يــفما هلــا يف ــي األشــرر املعـ لةغ ب ــد أن االلتعــا ايزئــا
يف األســــعار العامل ــــة للــــثف أد يف ار/مــــارس ىل يــــادة يف يــــرادار العــــرا( الثفذ ــــةغ
ويف  20ار/مارس ،لـدشر العـرا( أيضـا أوىل شـحثاق مـن الهـا الذ عـا مـن م ثـاي أم اصـر
يف ال صرةغ
 - 14وألــدرر يفمــة الـ م كردســتان ب الــار مال ــة يف شــرر ار/مــارس ق رــر ع ــزا
ادر  370مل فن دوالر حتع بثد التيال ف التةه ل ةغ
 - 15ويف صـــل األ مـــة االاتصـــادية واملال ـــة الةـــديدة الـــمل قـــؤثر علـــن بهـــداد وأرب ـــل،
واال ت اجار املعتمرة يف مدن خمتلفة ،اخنرطع احليفمة االحتادية و يفمة ال م كردسـتان
جمددا يف مثااةـة املعـائل املعلقـةغ وأجـر ولـد بق ـادة رئـ س و راي الـ م كردسـتان العـرا(،
لةــريلان بــر اين ،يــارقني ىل بهــداد يف  31كــالفن الثاين/يثــاير و  ٨ل عــان/أبريل ،ـــث
اجتمي مي رئ س رفرية العرا( ورئ س الف راي ملثااةة احلـرا املةـتركة دـد قث ـ م الدولـة
اةســالم ة والقضــايا االاتصــادية وعمل ــة اةلــالحغ ويف مــفا اة ل ـ  ،اجتمــي رئ ـ س و راي
العـــرا( مـــي رئـــ س الـــ م كردســـتان العـــرا( ،معـــعفد الـــ ،اين ،يف م ـــفل  ،أملال ـــا ،يف
ش اا/ل،ايرغ ويف  11ار/مـارس ،أعلـن و يـر الـثف  ،عـادا ع ـد املرـدي ،أن بهـداد أمـرر
بفاف لادرار الثف من كركـف ىل ج رـان يف قرك ـاغ ويف  24ار/مـارس ،أعلـن العـ د
ع د املرـدي ألـ قفاـف عـن التفاجـد يف الـف ارة وألهـن ـي ألةـذت حلـني اذـا اـرار بةـيتن
رسالة االستقالة المل ادمرا سابقاغ و كر أن استقالت كان يُتفان مثـرا عذـاي رئـ س الـف راي
احل ز الال م ةعادة اهل يلة املقررة حليفمت غ
 - 16ويف  26كالفن الثاين/يثاير ،قرأس رئـ س الـ م كردسـتان العـرا( اجتماعـا لأل ـزاا
الع اس ـ ة يف أرب ــل يف صــل ــفد س اســا قع ـ جم يف بقــاي برملــان ال ـ م كردســتان يف عذلــة
مثــــي  23قةــــرين األوا/أكتــــفبر 2015غ واــــالا االجتمــــا  ،شُــــيلع يثــــة مةــــتركة
بني األ زاا ،قيتلفع من احلزا الدميقراطا اليردستاين واالحتاد الفطو اليردسـتاين واالحتـاد
اةسالما اليردستاين ،حلل األ مة الع اس ة ،ا يف لـ مـن اـالا جـراي ـفار مـي ركـة
مـــفران وايماعـــة اةســـالم ة اليردســـتال ة اللـــتني ااطعتـــا االجتمـــا غ ويف  3شـ ـ اا/ل،اير،
ويف اجتمــا لل ثــة املةــتركة بــني األ ــزاا ،شــاركع ل ـ أيضــا ركــة مــفران وايماعــة
اةسالم ة اليردستال ة ،اشترطع ركة مفران مـن أجـل عـادة قفع ـل مةـاركترا يف ال،ملـان
عادة رئ س ال،ملان التابي هلا وأربعة و راي لضـال عـن جـراي لـال ار ملعايـة األ مـة املال ـة
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وميالحـــة الفعـــادغ ويف  2ار/مـــارس ،عقـــد رؤســـاي القـــفائم الع اسـ ـ ة يف برملـــان الـ ـ م
كردســتان ،ــا يف ل ـ ركــة مــفران ،اجتمــاعرم األوا مثــي ســتة أشــررغ ودعــع ــي
األ ــزاا ىل ــل األ مــة الع اسـ ة واملال ــة يف أســر واــع يــن ،ليثــرا  ،قتفلــل ىل أي
اقفا( ملمفسغ
 - 17ويف  3شـ ـ اا/ل،اير ،كـــرر الـــرئ س بـــر اين قيتك ـــد رســـالت بـــيتن الفاـــع مثاســـجم
ليــا يقــرر شــعجم الــ م كردســتان العــرا( معــتق ل عــن طريــر جــراي اســتفتايغ وأدــال
أن تيا االستفتاي لن يؤدي علن الففر ىل اةعالن عن ا ام دولةغ

ج م  -األمن
 - 1٨صلـــع احلالـــة األمث ـــة يف العـــرا( متقل ـــة بةـــدة طـــفاا الفتـــرة املةـــمفلة بـــالتقريرغ
لمــن الثا ــة الععــيرية ،والــلع القــفار املفال ــة للحيفمــة قع ـ ل املزيــد مــن الث ا ــار
يف اتاهلــا دــد قث ــ م الدولــة اةســالم ةغ وركــزر العمل ــار علــن قفســ ي لذــا( ســ ذر ا
علن أجزاي من ال ة األل ار ،وقفط د تي الع ذرة علن املثاطر املعـتعادة مـن قث ـ م الدولـة
اةســالم ة مــؤاراع ،وعلــن وج ـ التحديــد يف وس ـ مديثــة الرمــاديغ وال قــزاا االســتعدادار
جاريــة الســترجا املثــاطر املت ق ــة حتــع س ـ ذرة قث ـ م الدولــة اةســالم ة ،ــا ل ر ـا املفلــلغ
وعز ر احليفمة أيضعا س ذر ا علـن املثـاطر اصـررة مـن قث ـ م الدولـة اةسـالم ة يف ـال مل
لــالح الــدين ول ثــف غ واــد بــيا اخلــ،اي العراا ــفن الععــيريفن واملــدل فن جرــفدا ،ــع
بدعم دو  ،من أجل التع ل بـتذرري مثذقـة الرمـادي مـن أجرـزة الـتف ري املرجتلـة والـياائر
مــري املثف ــرة ،وتــف أمــر أساســا ليفالــة العــفدة اسمثــة للمةــردين داال ـاع ،مــري أن عمل ــار
التذرري قعري بفقرية أبذيت مـن املتفاـيغ ووالـلع اـفار األمـن العراا ـة واـفار احلةـد الةـعيب
ومقاقلف الق ائل ومقاقلف ال ةمركة را ققدم مذرد يف د ر قث م الدولة اةسـالم ة ،و لـ
بــدعم مــن التحــالف العــاملا مليالحــة قث ـ م الدولــة اةســالم ة يف العــرا( والةــام ومــري مــن
الةركايغ
 - 19ويف  20ش ـ اا/ل،اير ،أعلــن رئ ـ س الــف راي أمــام جملــس الثــفاا أن اــفار احلةــد
الةعيب سفل قةار يف العمل ار الععـيرية السـتعادة املفلـلغ ويف  29شـ اا/ل،اير ،وردعا
علن عالن رئ س الف راي ،لفشر جملس ال ة ل ثف برلق مةاركة افار احلةـد الةـعيب،
مةرياع ىل ادعايار بعفي العلف يف مثاطر أار متع استعاد اغ وعقـجم مفاودـار ميثفـة
ل ما بني اليتـل الع اسـ ة ،أكـد الـرئ س العرااـا يف  17ار/مـارس أن ـي القـفار سـفل
قةار يف محلة حترير املفلـل ،وليـن أيشـعا مـن اـفار احلةـد الةـعيب أو ال ةـمركة لـن يـدال
املديثة عثدما يُذرد قث م الدولة اةسالم ة مثراغ
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 - 20وال قـزاا احلالـة األمث ـة يف املثـاطر اصـررة مـن قث ـ م الدولـة اةسـالم ة قةـيل حتـديعا
بع ـ جم العثــف اةرتــاا والذــائفا والق لــا واةجرامــاغ ويف  29ش ـ اا/ل،اير ،لُفــي ت ــفم
التحاري يف املقدادية حال ة دياىل ،أعلن قث م الدولة اةسـالم ة املعـؤول ة عثـ  ،واسـتردل
مراســم جثــا ة ش ـ ع ة ،ــا أســفر عــن مقتــل  19مــدل ا وجــرح 33غ واُتــل يف احلــادث أيض ـعا
 15لردعا مـن اـفار احلةـد الةـعيب وجُـرح عةـرة اـرونغ ويف  1و  9ار/مـارس ،أعـرا
رئ ـ س ال،ملــان واــادة ا ـرون يف حتــالف القــف العراا ــة عــن القرــم الةــديد اي اهل مــار
االلتقام ة امل لغ عثرا المل اسـتردلع التمـي اصلـا العـو يف املقداديـة للمـرة الثال ـة يف مضـفن
ســثة ،و لـ عقــجم ت مــار رتاب ــة قعــرخ هلــا تــيا التمــي اصلــا ،ودعــفا ىل اذــا قــدابري
ي املقاقلني واألسلحة للراابة الصـارمة للدولـةغ ومـن جال ـ  ،ألـدر رئـ س
عاجلة ةاضا
حتـالف القـف العراا ــة يف جملـس الثــفاا ،أمحـد املعــاري ،دعـفار لزيــادة الضـمالار الدول ــة
ورلد احلالة األمث ة يف دياىلغ
 - 21ويف  25ار/مــــارس ،ل شــــر التحــــاري زامــــعا لاســــفعا يف ملعــــجم ليــــرة القــــدم
يف اةســيثدرية حال ــة بابــل ،ــا أســفر عــجم التقــارير عــن مقتــل  29شخص ـعا وجــرح
 50اـــرينغ ويف  29ار/مـــارس ،اســـتردل ت ـــفم وـــزام لاســـف جممفعـــة مـــن العمـــاا
يف سا ة الذريان وس بهداد ،ا أسفر عجم التقارير عن مقتل  10أشخاص وجـرح 31غ
وأعلن قث م الدولة اةسالم ة معؤول ت عن تيين اهل فمنيغ
 - 22وصلــع بهــداد قع ـ ل أعلــن معــدا علــن لــع د اهل مــار الــمل قعــتردل املــدل ني
يف ال لد ،والمل أعلن قث م الدولة اةسالم ة املعؤول ة عثراغ واالا الفترة املةـمفلة بـالتقرير،
بلغ يف بهداد عدد احلفادث الـمل اسـتردلع املـدل ني  301مـن احلـفادث وعـدد احلـفادث الـمل
استردلع افار األمن العراا ة  7٨ادثاعغ ومن اهل مار الـمل الفـع أكـ ،عـدد مـن القتلـن
ت فم التحاري واي يف  2٨ش اا/ل،اير يف مديثة الصدر ،أسفر عن مقتل  24مـدل اع وجـرح
62غ واســتمر العثــفر كــل يــفم ققري ـاع علــن جثــث جمرفلــة اهلفيــة يف مديثــة بهــداد واملثــاطر
اص ذة ااغ

داا – املعت دار اةال م ة والدول ة
 - 23اــــالا الفتــــرة املةــــمفلة بــــالتقرير ،والــــلع يفمــــة العــــرا( بــــيا جرفدتــــا
علن الصع دين الدو واةال ما من أجل قعزيز عالاا ـا الثثائ ـة واملتعـددة األطـرال ،وقـيتمني
الـــدعم الع اســـا والععـــيري واالاتصـــادي لتل ـــة اال ت اجـــار اةلعـــال ة واملتصـــلة بإعـــادة
اةعمار ،ويف معركترا دد قث م الدولـة اةسـالم ةغ وبـدأر مثااةـار أيضـاع مـي املؤسعـار
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املال ة الدول ة ،ا ل را ال ث الدو ولثدو( الثقد الدو  ،بةيتن ققدا الدعم يف الـاا املـا
بعد أن قذ ر كل من بهداد وأرب ل لال ار ااتصادية ومال ةغ
 - 24وأجرر ولفد رل عة املعتف من احليفمـة العراا ـة يـارار ثثائ ـة ىل كـل مـن مصـر
و رفريــة يــران اةســالم ة و يذال ــا اللتمــاس املعــاعدة الععــيرية والــدعم مــن أجــل عــادة
اةعمــار ،ولتعزيــز التعــاون االاتصــاديغ واــالا يــارة ىل القــاترة يف الفتــرة مــن  7ىل 10
ار/مارس ،أعلن الرئ س العرااا بيتل لاا مـي الـرئ س املصـري لـا( احلصـفا علـن الـدعم
العراااغ
الععيري من أجل قعزيز التيتت ل املرو لل
 - 25ويف  ٨ار/مــارس ،ويف طــار ايرــفد الرام ــة ىل قــيتمني طريــر جديــد للصــادرار
الثفذ ة من أجل يادة يرادار العرا( ،التقن و ير الثف العرااـا مـي رئـ س الـف راي املصـري
وو ير الذااة األردين يف القاترةغ وعقجم االجتمـا  ،أعلـن و يـر ال تـروا املصـري أن الـف راي
الثالثة اد اقفقفا علن مةـرو ةلةـاي اـ أللاب ـجم الـثف مـن ال صـرة يف العـرا( ىل العق ـة
يف األردنغ ويف ش اا/ل،اير ،التقن و ير الثف العرااـا أيضـعا مـي ُل رائـ مـن رفريـة يـران
اةسالم ة واالحتاد الروسا واململية العرب ة الععفدية واذـر وللويـال ملثااةـة التـدابري اليف لـة
عاية معيتلة قراجي أسعار الثف غ
 - 26ويف مثتصف ش اا/ل،اير ،ضر رئ س الف راي العرااا مؤمتر م فل األمـو العـثفي
يف أملال ا ،ث قعرد باستأصاا قث م الدولة اةسالم ة باليامل مـن العـرا( يف عـام 2016غ
وقعرد اادة العـا ،الـيين ضـروا املـؤمتر فالـلة ققـدا الـدعم الععـيري ومـري مـن أشـياا
الــدعم ىل العــرا(غ و ضــر و يــر داال ــة العــرا( الــدورة الثالثــة والــثالثني مــن جملــس و راي
الداال ـــة العـــرا الـــيي عُقـــد يف قـــفلس العالـــمة يـــفما  2و  3ار/مـــارسغ ويف اتـــام
االجتما  ،ألدر الف راي ” عالن قفلس“  ،الـيي أدالـفا ل ـ ـي األعمـاا اةرتاب ـة ،ـا يف
ل قل املفجرة دد أال ار عرا ة ،ودعـفا الـدوا العرب ـة ىل بـيا ايرـفد ملعايـة مةـيلة
متفيــل اةرتــاا ،ــا يتماشــن مــي اــرارار جملــس األمــنغ ويف  11ار/مــارس ،شــار و يــر
اارج ة العـرا( ابـرات م ايعفـري يف الـدورة االسـتثثائ ة للـس جامعـة الـدوا العرب ـة ،ـث
أدالع الدوا األعضاي ـي أشـياا اةرتـاا وطـر( متفيلـ غ ويف الفاـع لفعـ  ،اـام األمـني
العام ملث مة التعاون اةسـالما بزيـارة العـرا( يـفما  26و  27ار/مـارس ،ـث أكـد مـن
جديد دعم املث مة للعرا( ،وكـيل اسـتعدادتا لت عـري بـرام اقفاا ـة للف ـدة الفطث ـة قعـمن
”اقفاا ة مية الثال ة“ ،قتخي شيل مؤمتر مية املعقفد يف عـام 2006غ وأعلـن و يـر اارج ـة
العرا( دعم يفمت هليا املؤمترغ
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 - 27وقعرد التحالف العـاملا مليالحـة قث ـ م الدولـة اةسـالم ة يف العـرا( والةـام فالـلة
ققــدا الـدعم ىل العــرا( ،و لـ يف اجتمــا عُقــد يف  2شـ اا/ل،اير يف رومــا ضــر ثلــا
اخلاص ولائجم املمثل اخلاص واملثعر املق م ومثعر الةؤون اةلعال ةغ وأشـاد و راي اخلارج ـة
يف الفرير املصهر التابي للتحالف العاملا بعمل ل ة التمفيـل لتحق ـر االسـتقرار الفـفري التابعـة
ل،لامج األمم املتحدة اةئائا ،ودعفا ىل ققدا ق،عار دال ة ىل الصثدو( ،و ىل قل ـة لـداي
األمم املتحدة اةلعاين من أجـل العـرا( ،و ىل الـة األلهـام ،وتـا عمل ـة قةـتد ل رـا احلاجـة
للتميني من حتق ر االستقرار و عادة التيتت ل وعـفدة املةـردين داال ـاعغ وقعرـد الفريـر املصـهر
أيضاع فاللة دعم قدريجم افار الةرطة العراا ة ل ع سـ ذر ا علـن املثـاطر املعـترجعة مـن
قث م الدولة اةسالم ة وحتق ر االستقرار ل راغ ويف اجتما عُقـد ال قـاع يف بروكعـل يف 11
ش ـ اا/ل،اير ،أكــد و راي الــدلا يف التحــالف العــاملا مــن جديــد التــزامرم بالتع ــل ب ــيا
وقيث ف جرفد ميالحة قث م الدولة اةسالم ةغ
 - 2٨ويف  14ار/مــارس ،اــام رئ ـ س ال،ملــان العرااــا بزيــارة اململيــة العرب ــة العــعفدية،
ــث اجتمــي مــي العاتــل العــعفدي ولائــجم و العرــد وو يــر اخلارج ــة ورئــ س جملــس
الةفر غ ولاا املتحاورون س ل قعزيز العالاار الثثائ ة واةال م ة وقعزيز ايرـفد الثثائ ـة يف
ميالحة قث م الدولـة اةسـالم ة ومفاجرـة اةرتـااغ وأكـدوا أيضـعا اجـة كـال ال لـدين ىل
بثاي عالاار افية من أجل التصدي للتحديار المل قفاجررا املثذقةغ
 - 29واعترر عالاار العـرا( بعـدد مـن بلـدان جملـس التعـاون اخلل ـا ،ومثـرا اةمـارار
العرب ة املتحدة واململية العرب ـة العـعفدية ،بعـق الصـعفبار اـالا الفتـرة املةـمفلة بـالتقرير
بعــ جم ال الـــار العامـــة الـــمل ألـــدر ا تـــي ال لـــدان بةـــيتن ســـلف اـــفار احلةـــد الةـــعيب
ومةروع تراغ
 - 30و ،يتمين العـرا( وقرك ـا مـن التفلـل ىل ـل مق ـفا مـن الذـرلني بةـيتن الفجـفد
الععيري التركا يف خم م بعة قة ،يف مشاا العرا(غ ويف  4ش اا/ل،اير ،وعلن تـام مـؤمتر
للمــالني لــدعم ايمرفريــة العرب ــة العــفرية واملثذقــة عُقــد يف لثــدن ،اجتمــي و يــر اارج ــة
العرا( مـي رئـ س و راي قرك ـا ملثااةـة ـل يـن مـن شـيتل أن ييفـل ا تـرام سـ ادة العـرا(
بةيل قامغ و ار ثلـا اخلـاص أيضـعا ألقـرة يف  ٨شـ اا/ل،اير ،ـث اجتمـي مـي ـثلني عـن
يفمة قرك اغ
 - 31ويف الفاــع لفع ـ  ،اســتمرر الهــارار ايفيــة الترك ــة دــد أتــدال حلــزا العمــاا
اليردسـتاين يف الـ م كردسـتان العــرا( اـالا الفتــرة املةـمفلة بــالتقرير ،وقركـزر يف القــر
الثائ ة من اضائا العمادية و ااف حال ة دتف  ،دالة ىل مفااي أار يف ال ة أرب لغ
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 - 32واذـــي العـــرا( ،جث ـ ـعا ىل جثـــجم مـــي شـــركائ الـــدول ني ،اذـــفار تامـــة للـــدعفة
ىل املعــايلة عــن ايــرائم الــمل ارقي ــرا قث ـ م الدولــة اةســالم ة دــد شــعجم العــرا(غ واجتمــي
رئ س الف راي العرااا ،االا يارقـ لرومـا يف  10شـ اا/ل،اير ،مـي ال ابـا لرالعـ س ملثااةـة
ايرائم المل ارقي را التث م دـد املعـ ح ني الـيين يع ةـفن يف العـرا(غ ويف  14ار/مـارس،
اعتمــد كــفلهرس الفاليــار املتحــدة اــرارعا يقــر ل ـ بــيتن ايــرائم الــمل ارقي ــرا قث ـ م الدولــة
اةســالم ة قةــيل جــرائم دول ــة ،ــا يف ل ـ جــرائم ــرا وجــرائم دــد اةلعــال ة و بــادة
اع ــةغ ويف  17ار/مــارس ،أكــد و يــر اارج ــة الفاليــار املتحــدة أل ـ يعتقــد بــيتن قث ـ م
الدولة اةسـالم ة معـؤوا عـن ارقيـاا ” بـادة اع ـة دـد الذفائـف الـمل قعـ يف املثـاطر
اخلادــعة لع ـ ذرق  ،ــن ل ـ رم ال زيــديفن واملع ـ ح فن واملعــلمفن الة ـ عة“ ،وعــن ارقيــاا
جرائم دد اةلعال ة والتذرري العرااغ وأكد أن الفاليار املتحـدة سـفل قـدعم بقـفة ايرـفد
الرام ة ىل ي وقفث ر و فظ وحتل ل األدلة علن الف ائي املرقي ـة ،وسـفل قفعـل كـل مـا يف
وسعرا ليا خيضي ايثاة للمعايلةغ

ثالثا  -اــر املعــت دار بة ـيتن ألةــذة بعثــة األمــم املتحــدة لتقــدا املعــاعدة
ىل العرا( ولرير األمم املتحدة القذري
ألف  -األلةذة الع اس ة
ع بزيــارة ىل العــرا( ،ع ــة رئ ـ س جممفعــة ال ث ـ الــدو ،
 - 33يف  26ار/مــارس ،ام ـ ُ
ج م يفلغ ك م ،ورئ س ال ثـ اةسـالما للتثم ـة ،أمحـد مـد علـا ،وعَقـدرُ مثااةـار مـي
الــرئ س ورئ ـ س الــف راي وو يــر اخلارج ــة ومريتــم مــن املعــؤولني رل عــا املعــتف غ وتثــيترُ
الةعجم العرااا علن االلتصارار املذردة المل ققرـا دـد قث ـ م الدولـة اةسـالم ة ،وأشـدرُ
بال ذفلــة والتضــح ار الــمل ادمتــرا اــفار األمــن العراا ــة واــفار احلةــد الةــعيب واــفار
ال ةــمركة واــفار الق ائــلغ وشــددرُ علــن أمه ــة االخنــراا يف عمل ــة س اس ـ ة شــاملة قــؤدي
ىل دــعال الــدعم املقــدم ىل قث ـ م الدولــة اةســالم ة و ىل قعزيــز و ــدة العــرا(غ وشـ ععُ
رئـــ س الـــف راي علـــن مفالـــلة ايرـــفد الرام ـــة ىل التهلـــجم علـــن االســـتقذاا الع اســـا
وااللقعــامار الع اس ـ ة ،والعمــل علــن قعزيــز الةــراكة بــني بهــداد وأرب ــلغ ور ـعُ ةذــة
اة لالح الـمل ودـعرا رئـ س الـف راي وأكـدر دعـم األمـم املتحـدة هلـاغ وقعرـدلا ألـا ورئـ س
جممفعــة ال ثـ الــدو ورئـ س ال ثـ اةســالما للتثم ــة بــيتن يقــدم التمــي الــدو الــدعم ىل
العرا( من أجل قل ـة ا ت اجاقـ اةلعـال ة ومعايـة لـعفباق املال ـةغ ويف أرب ـل ،اجتمعثـا مـي
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رئ س ال م كردستان العرا( ورئ س و رائـ غ وطـفاا الزيـارة ،شـددلا علـن األمه ـة القصـف
لتذ ر لال ار ااتصادية شاملة و يادة الةفال ةغ
 - 34ويف  7ش اا/ل،اير ،اـام ثلـا اخلـاص بت عـري عقـد اجتمـا ملمثلـا جممفعـة ال لـدان
الع عة يف بهداد ،و ثلا االحتاد األوروا وال ث الدو مي رئ س و راي العرا( وو يـر مال تـ
ملثااةة الصعفبار املال ة واالاتصـادية الـمل قفاجـ العـرا( ومـا مييـن الق ـام بـ مـن لـال ار
للتهلجم عل راغ ويف  7ار/مارس ،مت ق عري عقد اجتما ادل حتق ر الهرخ اق مـي رئـ س
ال م كردستان ورئ س يفمة اةال م يف أرب لغ وافبلع تي ايرفد بردود لعل جياب ـة مـن
القادة العراا ني وبعق ا ادار ال م كردستان العرا( باعت ارتا لرلـة قتـ للم تمـي الـدو
بيتن يدر بةيل ألضل مد عمر األ مة واةلال ار المل ارر ا العلذار أو لفي اغ
 - 35وا تفلــع األمــم املتحــدة بيتس ـ ف الفئــام بــني األديــان يف الفتــرة املمتــدة مــن  2ىل
 10ش اا/ل،اير بتث م عدد من املثاس ار يف الث ـف وبهـداد وأرب ـل تـدلرا قعزيـز التعـاي
واللحمة والتعام واملصـاحلة علـن ـي املعـتفيار االجتماع ـةغ واـد ضـر تـي املثاسـ ار
جممفعة واسعة من ألحاا املصـلحة الـيين كـان مـن ب ثـرم ال،ملـال فن و ثلـف التمـي الـدو
والزعماي الديث فن والثقـال فن و ثلـف التمـي املـدين وجممفعـار الةـ ااغ وأكـدر املثااةـار
علن أمه ة احلفار الةـامل ،وعلـن احلاجـة كـيل ىل لـفا دائمـة ملعـاعدة املةـردين داال ـا
يف ال لد ،وعلن برامج التثق ف والتفع ة الرام ـة ىل قفج ـ الةـ اا بع ـدا عـن األيـديفلفج ار
املتذرلـــةغ وشـــددر كـــيل علـــن دـــرورة أن حتـــر احليفمـــة ققـــدما يف حتعـــني العالاـــار
بني الق ائل ،وأن قعار ىل استعادة سلذة الدولة والعـلذة اصل ـة ،وسـ ادة القـالفن ،واحليـم
الرش د ،والعدالة ،واخلدمار للمثاطر اصررةغ
 - 36واد واللع ال عثة جرفدتا لتعزيز قف( املرأة يف العـرا( دعمـاع لتثف ـي أ يـام اـرار
جملــس األمــن )2000( 1325غ وبــدعم مــن ال عثــة ،والــل ثلــف التمــي املــدين ،ــن ل ـ رم
أعضاي التحالف  1325وشـ ية املـرأة العراا ـة ،احلـث علـن شـرا املـرأة يف جرـفد املصـاحلة
الفطث ة ،وكيل يف العمل ار الع اسـ ة الفطث ـة األوسـي لذااـاغ ويف  7ار/مـارس ،ل مـع
ت أــة األمــم املتحــدة للمعــاواة بــني ايثعــني ومتيــني املــرأة (ت أــة األمــم املتحــدة للمــرأة)،
باالشترا مي الل ثة ال،ملال ة للمرأة ،مثاس ةع رل عـة املعـتف يف جملـس الثـفاا ا تفـاالع بـال فم
الدو للمرأةغ
 - 37ويف بهــداد ،لُ ــم يف  12ار/مــارس مــؤمتر بعثــفان ” لةــاي شــ ية العــالم املــدين
والتعاي االجتماعا“ باالشترا مي يثة متابعة وقثف ي املصاحلة الفطث ة التابعة مليتجم رئـ س
الف راي وال عثةغ واد دم تيا املؤمتر ما يزيد عن  100ثل من ثلـا مث مـار التمـي املـدين
16-06524

11/24

S/2016/396

ملثاا ةة طريقة قعزيز مةاركترا الفعالـة يف املصـاحلة الع اسـ ة والتمع ـة ،ويف ميالحـة العثـف
العراــا والذــائفا والتفراــة القائمــة علــن أســاس املثــاطر ،وكــيل يف قعزيــز املصــاحلة الفطث ــة
والعالم االجتماعاغ
 - 3٨واد ادذلي ثلا اخلاص بعدة يـارار ىل الـ م كردسـتان العـرا( لتةـ ي التعـاون
بني أرب ل وبهدادغ وباةدالة ىل ل  ،والل قة ي األ زاا الع اس ة اليردية علـن كعـر
ايمفد الع اسا القائم يف املثذقة ع ،احلفار الع اسا الةاملغ

باي  -املعاعدة االلتخاب ة
 - 39اـــالا الفتـــرة املةـــمفلة بـــالتقرير ،والـــلع ال عثـــة دعـــم املففدـ ـ ة العل ـــا املعـــتقلة
لاللتخابــارغ وعقــد ثلــا اخلــاص اجتماعــا يف  3ار/مــارس للم تمــي الدبلفماســا ورئـ س
املففد ة وك ري مفصف را لةؤون االلتخابارغ ويف تيا االجتما  ،اُـدمع مقتر ـار مةـاريي
ودــعع بــدعم مــن ال عثــة للث ــر يف معــيتلة التمفيــل الــدو غ واــد اســتمرر ال عثــة يف ســداي
املةــفرة التقث ــة للمففدـ ة يف جمــاا التخذـ اللتخابــار الــالس اصل ــة لعــام  ،2017ــا يف
ل ودي مفرفم للعمل ار وجدوا موغ واستمرر ال عثة أيضعا يف دعم املففدـ ة يف ودـي
س اسة مؤسع ة للةؤون ايثعال ة وملـا يتصـل اـا مـن قـدري ارغ وقـفلر ال عثـة كـيل اخلـ،ة
الفث ة لل ثة بةيتن اةجرايار ايديدة ةدارة لتائج االلتخابار ،لضال عن املعـاعدة املتفالـلة
يف قفط ــد مديريــة الي الــار الع اس ـ ة املثةــيتة ــديثاغ ويف  3ل عــان/أبريل ،بــدأر املففد ـ ة
العل ــا املعــتقلة لاللتخابــار عمل ــة التعــ ل ال ــفمتري للثــاا ني املةــردين داال ــا يف 11
ال ةغ
 - 40ووالــلع ال عثــة شــرا جملــس الثــفاا بةــيتن اةشــرال ال،ملــاين علــن العمل ــار
االلتخاب ةغ ويف  1٨ش اا/ل،اير ،اجتمعع ال عثة مي الل ثـة القالفل ـة التابعـة للم لـس للث ـر
يف التعـــديالر املقتـــرح دااهلـــا علـــن القـــالفن االلتخـــاا لـــالس اصال ـــار واملقاطعـــار
واملقاطعار الفرع ة ،ويف عمل ة التقاي جملس املففدني للمففدـ ة العل ـا املعـتقلة لاللتخابـارغ
وقثترا مدة عمـل املففدـني احلـال ني يف عـام 2017غ واـد التمعـع ال عثـة أيضـا راي الل ثـة
بةيتن ميكرة التفاتم امل،مة بني املففد ة العل ا املعتقلة لاللتخابار واملففدـ ة العل ـا املعـتقلة
لاللتخابار يف ال م كردستان ،والمل يث ر ل را جملس الثفااغ

ج م  -التذفرار واأللةذة يف جماا قف( اةلعان
 - 41ما اا العراا فن يعالفن من اللا املعل ومن أعماا العثف واةرتااغ لفا الفتـرة
املمتـــدة مـــن  27كـــالفن الثاين/يثـــاير ىل  31ار/مـــارس  ،2016سـ ـ لع ال عثـــة عـــددعا
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مــن اةلــابار ال يقــل عــن  3 41٨لــابة يف لــففل املــدل ني (1 039اتــ الع و 2 379
جرحي ـاع) ،لــارقفي بــيل العــدد اة ــا ل لــابار يف لــففل املــدل ني مثــي الــدال أعمــاا
العثف واللا املعل يف ال لد المل بـدأر يف كـالفن الثاين/يثـاير  2014ىل  62 656لـابة
علن األال ( 21 272ات الع و  41 3٨4جرحياع)غ
 - 42واــالا الفتــرة املةــمفلة بــالتقريرُ ،س ـ ل ارقفــا يف عــدد اهل مــار مــري املتيالأــة
واةرتاب ــة الــمل أعلــن قث ــ م الدولــة اةســالم ة معــؤول ت عــن العديــد مثــرا ،لــيتد لــ
ىل ارقفــا أعــداد اةلــابار يف لــففل املــدل نيغ واــد شــردر لتــرة أعــة أيــام بــدأر
يف  25شــ اا/ل،اير معــدالر مرقفعــة مــن العثــف ثــر ا ــام التحــاريني اثــثني بةــن ت ــفم
علــــن معــــ د شــــ عا يف بهــــداد أد ىل مقتــــل مثال ــــة مــــدل ني و لــــابة  1٨اــــرينغ
ويف  2٨شـ اا/ل،اير ،وأيضـعا يف بهـداد ،اسـتردل التحاريـان سـفاعا يف مثذقـة ققذثـرا أمل ـة
ش ع ة ،ا أد ىل مقتل ما ال يقـل عـن  24مـدل ا و لـابة  62اـرينغ ويف  6ار/مـارس،
أســفر ت ــفم التحــاري واــي يف لقذــة التفتـ الرئ عـ ة عثــد مــدال مديثــة احللــة ،يف ال ــة
بابــل ،عــن مقتــل  31مــدل ا وعةــرة د ـ اا مــن الةــرطةغ ويف  25ار/مــارس ،أد قف ــري
رتاا واي يف أ د مالعجم كرة القدم يف ال ة بابل ىل مقتل و لابة العديد من املدل نيغ
 - 43وال قـ ـزاا الثعـــاي واألطفـــاا واألشـــخاص وي اةعااـــة واملعـــثني ،وكـــيل ألـــراد
ايماعار االثث ة والذفائف الديث ة ،عردـة بةـيل اـاص للت ـاو ار وااللتـراكار اخلذـرية
أل يام القـالفن الـدو حلقـف( اةلعـان والقـالفن اةلعـاين الـدو غ ومـا لتأـع ال عثـة قتلقـن
ققارير عديدة عن تي االلتراكار ،وال س ما عن المل يرقي ـرا قث ـ م الدولـة اةسـالم ةغ وال
يزاا ما ال يقل عن  1 500امرأة وطفل مع مرم مـن الذائفـة ال زيديـة وال ـااا مـن اعـار
عرا ــة وطفائــف ديث ــة أاــر أســر لــد التث ـ م ،ومــا بر ـع قثتــابو خمــاول شــديدة اي
سالمترمغ
 - 44واستمرر ال عثة يف قلقا ققارير عن عمل ار ااتذال واتل وادذراد يثفـيتا قث ـ م
الدولــة اةســالم ة وــر أولأــ املعاردــني أليديفلفج تــ أو حليمــ غ لفــا  1شــ اا/ل،اير،
ويف املفلــل حال ــة ل ثــف  ،ااتذــف التث ـ م ثالثــة مــن مــاليا املقــاتا و ــة التــراكا م
املزعفمة لـ ”مدولـة افاعـد العـلف “ الـمل ودـعرا التث ـ م ،ويف  6شـ اا/ل،اير ،بتـر التث ـ م
أيدي ثالثة مراتقني مترمني بالعراةغ واتل ما ال يقل عـن سـ عة مـدل ني ا مرـم بالتعـاون مـي
اــفار األمــن العراا ــة ،و لــ بــإمراارم يف  13شــ اا/ل،ايرغ ويف  22شــ اا/ل،اير ،اتــل
التث ـ م علثــا أربعــة رجــاا يف ايثــفا الهــرا ملديثــة كركــف بعــد أن وجرــع هلــم ا امــار
بالتعاون مي افار األمن العراا ةغ
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 - 45ويتفالــل ورود ققــارير عــن قــدتفر األ ــفاا املع ة ـ ة يف املثــاطر اخلادــعة لع ـ ذرة
قث م الدولة اةسالم ة ،وكيل عن اسـتمرار التث ـ م يف اتـل املـدل ني صاولتـرم الفـرارغ لفـا
 29ش اا/ل،اير ،اتل التث ـ م رجـالع يف مديثـة املفلـل وعلقـ بعـد لـ علـن أ ـد االبـرا..
وأُل ــد بيتلــ اتــل ،يف  6ار/مــارس ،ثالثــة شــ ان صاولتــرم الفــرار مــن مديثــة احلفجيــة ،يف
ال ة كركف غ
 - 46واالا الفترة املةمفلة بالتقرير ،أُل د بيتن التث م استخدم عفامل ك م ائ ة كيتسـلحةغ
ويف  11ش اا/ل،اير ،شن التث م ت مار بقيائف اهلـاون دـد ال ةـمركة يف جثـفا اضـاي
سـث ار ،حال ــة ل ثــف  ،أدر عـجم التقــارير ىل معالــاة مـا ال يقــل عــن قعـعة دـ اا مــن
االاتثــــا( والــــدوار والتــــراا الع ــــفنغ واــــد أســــفرر اهل مــــار الــــمل شــــثرا التث ـــ م يف
 17ش اا/ل،اير علن مفااي ال ةمركة يف اضاي خممـفر ،ويف  25شـ اا/ل،اير علـن مـفااعرم
يف اضــاي ســث ار ،ويف  2ار/مــارس يف اضــاي قلعفــر (الفااعــة كلــرا يف ل ثــف ) عــن معالــاة
ال ةــمركة واملــدل ني مــن اعــتالالر اثلــةغ ويف  ٨ار/مــارس ،قع ـ جم ت ــفم لــارواا يف
لا ة قا ة ،حال ة كركـف  ،يف معالـاة عـدد مـن األشـخاص مـن لـعفبار قثفعـ ة أُدالـفا
علــن ثرتـــا ىل املعتةــفنغ وقفل ـــع لتــاة يف الثالثـــة وأاــر يف التاســـعة مــن العمـــر جـــراي
مضــاعفار يُعتقــد أهنــا لت ــع عــن ثــار ل ـ اهل ــفمغ و ،قــتمين ال عثــة مــن التحقــر مــن
استخدام عفامل ك م ائ ة كيتسلحة و ،قُث ـع لـحة تـي التقـارير رة ـاغ ويف رسـالة مؤراـة
 22ار/مــارس  ،S/2016/267( 2016املرلــر) ،أبلــغ و يــ ُر اارج ــة العــرا( جملــسَ األمــن
باحلــــادث الــــيي واــــي يف قــــا ة ،وألــــاد بــــيتن مث مــــة ــــر األســــلحة الي م ائ ــــة اــــد
أُاذرر باحلادثغ
 - 47وقفالــل اكتةــال مقــابر اع ــة يف العــرا( كــان مثــرا مقــ،ة حتتــفي علــن عــدد
مري دد من ايثث اكتةفع يف وس الرمادي حال ة األل ـار ،يف  23كـالفن الثاين/يثـايرغ
وأُل ــد بــيتن قث ـ م الدولــة اةســالم ة اتــل الضــحايا يف أيار/مــايف  2015عثــدما اســتفىل علــن
املديثةغ ويف  16ش اا/ل،اير ،أُل د بـيتن مقـ،ة اع ـة حتتـفي علـن رلـار مـا يقـرا مـن 40
لــردا اــد اكتةــفع يف شــر( الرمــادي ،ــث أبلــغ معــؤولف األمــن أيضــاع عــن اكتةــالرم
يف  2ار/مارس لق ،حيتفي علن جثث س عة من د اا الةرطةغ ويةيل ي األدلـة عمل ـة
لــع ة ،و ل ـ وعــجم معــؤولني يــفم ني يقــرون بالتقــارتم ىل املــفارد واخلــ،ار الال مــة
لتفلري احلماية اليال ة أو لث تي املفاايغ
 - 4٨ومــا الــع ال عثــة قتلقــن ققــارير عــن التــراكار حلقــف( اةلعــان قرقي ــرا اعــار
معــــلحة أُل ــــد بيتهنــــا مرق ذــــة بقــــفار احلةــــد الةــــعيبغ ويف  1ار/مــــارس ،اتــــل ألــــراد
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من تي ايماعار مـدل اع وأواعـفا لـابار عديـدة يف لـففل املـدل ني ودمـروا ثالثـة مثـا ا
يف خمتلف مثاطر املقدادية حال ة دياىلغ ويف ال فم لفعـ  ،أُل ـد بـيتهنم ااتذفـفا سـ عة مـدل ني
مــن طائفــة العــرا العــثة يف املقداديــة وبعقفبــةغ وقلقــع ال عثــة أيضــا ققــارير قــزعم قــفرا
ايماعــار ا ــا يف مثــي عــفدة املةــردين داال ــا ىل اضــاي بلــد التــابي صال ــة لــالح الــدين
واليي متع اسـتعادق غ وكالـع قـفقرار لت ـة قف يـي قعفيضـار علـن دـحايا وأسـر دـحايا
ت مار سابقة شثرا قث ما الدولة اةسالم ة والقاعدة اد الـدلعع بدايـةع يف  7شـ اا/ل،ايرغ
وألــادر مصــادر بــيتن ألــرادا جمرــفلني مــن تــي ايماعــار اصل ــة اــامفا ،يف الفتــرة الفااعــة
بــني  7و  9ش ـ اا/ل،اير ،بتــدمري عــدد مــن املثــا ا واصــاا الت اريــة الــمل قعــفد ملي تــرا ىل
أشخاص مةردين باستخدام املتف رار ملثي عفدة ألحااا ىل اضاي بلدغ
 - 49وما الع الهارار ايفية وعمل ار القصـف قتعـ جم يف واـف دـحايا مـن املـدل ني،
ا يف ل الهارة المل شُثع يف  4ش اا/ل،اير و ُعم أهنا قع ع يف قي د عـدد مـري معـرول
مــن اةلــابار يف اضــاي ت ــع ،حال ــة األل ــارغ ويف يــفما  ٨و  9ش ـ اا/ل،اير ،ألــادر
التقــارير بــيتن القصــف الــيي شــث قث ــ م الدولــة اةســالم ة اــد قعــ جم يف ســقفا دــحايا
مــن املــدل ني يف عامريــة الفلفجــة حال ــة األل ــارغ ويف  15شــ اا/ل،اير ،ألــادر التقــارير
بــيتن مــارة جفيــة اــد أودر و ــاة أعــة مــدل ني يف اضــاي الةــرااا حال ــة لــالح الــدينغ
ويف  1٨ش اا/ل،اير ،قع ع مارار جفية يف واـف اعـائر يف لـففل املـدل ني يف الرط ـة
وت ع الفااعتني يف األل ارغ ويف  7ار/مارس ،أل د بيتن مارة جفية يف ت ـع اـد أودر و ـاة
أعــة مــدل نيغ واــد أعااــع التحــديار الــمل قيتثــف عمل ــة التحقــر م ـن املعلفمــار التيتكــد
من عدد اةلابار وحتديد ايرة املعؤولة عن واف تي احلفادثغ
 - 50واالا الفترة املةمفلة بالتقرير ،أُبلهع لراـة العمـل املعث ـة باألطفـاا والـلا املعـل
المل قرأسرا بعثة األمم املتحدة لتقدا املعاعدة ىل العرا( باالشترا مي مث مـة األمـم املتحـدة
للذففلــة (ال فل عــ ف) عــن ــدوث  57التــراكا جعــ ما دــد األطفــااغ ومــن بــني تــي
احلفادث ،صل القتل والتةفي من أكثر االلتراكار امل لَّغ عثرا ،بعـدما قيتكـد مقتـل  ٨3طفـال
وقةــفي 90غ ول ــرا لعــدم ميال ــة الفلــفا وللق ــفد األمث ــة ، ،يتعــن التحقــر مــن ــاالر
جتث ــد قث ــ م الدولــة اةســالم ة لألطفــاا واســتهالهلمغ كمــا قلقــع لراــة العمــل معلفمــار
عــــن أــــس ت مــــار علــــن املــــدارس ،ال ســـ ما يف بهــــداد وديــــاىلغ ويف الفاــــع لفعـــ ،
صلع العمل ار الععيرية يف املثاطر املتضـررة مـن الـلا حتـفا بةـدة دون صـفا األطفـاا
علن التعل م والرعاية الصح ةغ
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 - 51ويف  1٨ش اا/ل،اير ،يمع اصيمة ايثائ ـة املركزيـة يف بهـداد علـن  40شخصـا
باةعــدام بع ـ جم دــلفعرم يف أ ــداث مععــير س ـ ايير يف زيران/يفل ـ 2014غ وعُرلــع
تــي اصاكمــة الــمل رلــد ا ال عثــة باســم سـ ايير  ،3و ،قعــتفل املعــايري الدول ــة للمحاكمــة
العادلة ،ا يف ل عدم وجفد دلا لعاا عن املترمني وعدم التحق ر يف ادعـايار التعـييجمغ
واد أ لع األ يام ىل يمة الثقق الستأثالرا عجم ما يقتض القالفن العراااغ
 - 52و ارر املقررة اخلالة املعث ة بقضايا األال ار العرا( يف الفتـرة مـن  27شـ اا/ل،اير
ىل  7ار/مـــارسغ وعقـــدر اجتماعـــار مـــي رئـ ـ س و راي العـــرا( ورئـ ـ س و راي الـ ـ م
كردســتان العــرا( يف بهــداد وأرب ــل وأجــرر مةــاورار مــي العديــد مــن عمــاي ايماعــار
العرا ة والذفائف الديث ة يف العرا( و ارر خم مار املةردين يف ال ة دتـف غ ويف أعقـاا
الزيــارة ،شــددر املقــررة اخلالــة علــن احلاجــة ىل املعــاعدة والــدعم اةدــال ني للعــراا ني
املةردين من جـراي الـلا  ،لضـال عـن احلاجـة ىل االعتـرال ـا قعـاين مثـ المفعـار اةثث ـة
والديث ة مثي أمد طفيل من مت ز و م علن الصع د االجتماعا ودرورة التصدي ليل غ

داا  -خم م العرا( ايديد وخم م احلرية
 - 53واللع األمـم املتحـدة رلـد احلالـة اةلعـال ة لعـيان خمـ م احلريـةغ وبقـا يف املخـ م
ــي اسن  1 ٨9٨مق مــا ب ثمــا التقــل  1 173ىل بلــدان ثالثــةغ واــالا الفتــرة املةـــمفلة
بالتقرير ،لزح  55مق ما من العرا(غ ويف الفترة من  24ىل  26ش اا/ل،اير ،اامـع جممفعـة
مــن ألــراد أســر املق ـ مني بزيــارة مركــز الةــرطة التــابي للمخ ـ م ملقابلــة األاــارا املق ـ مني ل ـ غ
ب ــد أن ســاكو املخ ـ م رلضــفا مقابلــة الــزوار وأعربــفا عــن اعترادــرم علــن تــي الزيــارارغ
ويفالــل معتةــاري اخلــاص املعــو بثقــل ســيان خمـ م احلريــة ىل اــار .العــرا( الق ــام ،جث ــا
ىل جثجم مي ايرار املعث ة لا ة املصلحة ،بق ادة ايرفد لثقل العيان املت قنيغ

تاي  -املعاعدة اةلعال ة والتعمري والتثم ة
 - 54قضاعف عدد األشخاص اصتاجني ىل املعاعدة اةلعال ة يف العرا( يف العثة املادـ ةغ
وحيتــا .مــا ال يقــل عــن عةــرة ماليــني عرااــا للمعــاعدة بصــفرة أو بــيتار  ،ومــن ب ثــرم
 3.3ماليني من املةردين داال ا ،ولف  550 000من العائدين و ـفا  250 000الجـ
سفريغ ووعجم كثالة العمل ار الععيرية ،قةري ققـديرار األمـم املتحـدة ىل أن مـا يتـراوح
بـني اثـثني وثالثــة ماليـني مـن املــدل ني اساـرين اــد ييفلـفن واجـة ىل املعــاعدة ولـفا هنايــة
أيار/مــايف  2016واــد يضــذرون ىل التمــاس املعــاعدة مــن احليفمــة واملؤسعــار الديث ــة
واملث مار اةلعال ةغ ومن املرج أن ي قن مأار اسالل مـن األشـخاص يف املثـاطر اصالـرة
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وأن ي لفا يف أمس احلاجة ىل املعاعدة ،يف ودي قيـاد قثعـدم ل ـ لـرص اخلـرو .ن  ،قيـن
معتح لةغ وتثا بالفعل اسالل من األسر اصالـرة يف املثـاطر الفااعـة بـني اخلذـفا األمام ـة
للقفار املتعادية ويتفاي أن يزداد عددتا يف األشرر املق لةغ وقةـري التقـديرار ىل أن مثـة أكثـر
من  3ماليني شخص يع ةفن حتع س ذرة قث م الدولة اةسالم ة ،وحيتاجفن ىل املعاعدةغ
 - 55وال قزاا احلالة األمث ة تا العامل األتـم الـيي يـؤثر علـن املعـاعدة اةلعـال ة وقـفلري
احلمايةغ وما الع ال ار األل ار ول ثف ولالح الدين وكركف وكيل جثـفا أرب ـل،
متــيتثرة باألعمــاا القتال ــة اصتدمــةغ كمــا يعــفد العــدام األمــن يف بهــداد وديــاىل ،األمــر الــيي
ما اا حيد من يصاا املعاعدار اةلعال ةغ ويف كثري من األ ان يقـي املـدل فن الفـارون مـن
العثف دحايا لألعماا المل يقفم اا أطرال اللا  ،يُحت زون يف لقـاا التفتـ  ،وميثعـفن
من دافا املثـاطر اسمثـة والتحـر وريـة دااـل بعـق املخ مـار ،ـا يف لـ خم مـا لـزراوة
وكرماوة يف ال مل كركف ول ثف غ
 - 56وشــرد أكثــر مــن  55 000شــخص يف األل ــار مثــي قصــاعد العمل ــار الععــيرية
يف هنايــة كــالفن األوا/ديعــم2015 ،غ وولــل مع ــم املةــردين ــديثا ىل خم مــار ميت ــة
ومعتفطثار مؤاتة يف جممي املةردين يف عامريـة الفلفجـة واملثذقـة اص ذـة بـ ومديثـة احل ال ـة
الع ـ ا ة وجعــر بزي ــزغ واــد ــدث مزيــد مــن التةــرد لت ــة للعمل ــار الععــيرية اياريــة
يف مــرا الرمــادي يف ال ــة األل ــار ويف اضــاي خممــفر يف ال ــة رب ــل ،ــث مت قــفطني
ما يقرا من  30 000من املةردين داال ا ايدد يف خم مـار مؤاتـة وجيـري ققـدا املعـاعدة
هلـــمغ وأدر العمل ـــار الععـــيرية أيضـــا ىل قةـــريد عـــدد جديـــد مـــن األشـــخاص يزيـــد
عــن  22 000يف ــ ســامراي يف ال ــة لــالح الــدينغ واــد عــز الةــركاي يف العمــل
اةلعاين قفلري امل ا واـدمار الصـرل الصـحا والث الـة الصـح ة واملـيتو والرعايـة الصـح ة
والهياي قل ة لال ت اجار املتزايدةغ
 - 57وقةــيل ال ــرول العــائدة يف الفلفجــة اخلادــعة لع ـ ذرة قث ـ م الدولــة اةســالم ة
مصدر الر بالغغ لقد شردر الفلفجة ،بـفقرية مثت مـة ،اشـت اكار واصـفا جفيـا علـن مـد
سثتني ،ا قع جم يف داث دمار واسي الثذا( أسفر عن سقفا اتلن وجر ـن ،ب ثمـا كـان
يصــاا املعــاعدار اةلعــال ة ــدودا للهايــةغ وبــالرمم مــن عــدم اــدرة األمــم املتحــدة علــن
الفلفا ىل مديثة الفلفجة ،قؤكد املعلفمار الفاردة من مصادر ل ـة اـالا الفتـرة املةـمفلة
بــالتقرير أن األ ــفاا تثــا قتــدتفر بعــرعةغ لهال ــة األســفا( واصــالر الت اريــة يف الفلفجــة
مهلقــةغ و ادر أســعار العــلي األساس ـ ة بثع ـ ة لااــع  ٨00يف املائــة اــالا الفتــرة املةــمفلة
بــالتقرير ،كمــا أن املــفاد الهيائ ــة األساس ـ ة مثــل األر مــري متــفالرةغ وال قعمــل ذــة الذااــة
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الرئ ع ة وققتصر مدادار امل ا العامة علن يفم وا د يف األس ف غ وتثـا دالئـل علـن لقـص
واسي الثذا( يف األدوية وققارير مفثفاة عن صفا ول ارغ ويف أوااـر ار/مـارس ،أبلهـع
احليفمــة مثعــر الةــؤون اةلعــال ة بيتهنــا قعتــزم لــت ــرار مثــة للعــماح للمــدل ني بــاخلرو.
من املديثةغ
 - 5٨ويف ال ة ل ثف  ،صلع  36أسرة عرب ة سث ة الرة بـني اذـفا املفاجرـة التابعـة
لل ةــــمركة وقث ــــ م الدولــــة اةســــالم ة مثــــي مثتصــــف قةــــرين الثـــــاين/لفلم،2015 ،
و ،يت ولفا الدعم اةلعاين ال علن لترار متقذعةغ واسـتذاعع ـد املث مـار اصل ـة
يف ش اا/ل،اير الفلفا ىل األسر وقـفلري املعـاعدار هلـا يف لـفرة مـدادار ميائ ـة ولـفا م
ملل ة قيفا ملدة  20يفماغ وقتفالل جرفد الدعفة ليفالة متين األسر من الع ـفر ىل مثـاطر
أكثــر أمثــاغ ويف دــ في اســتمرار العمل ــار الععــيرية ،مــن الضــروري لةــاي ل ــة لضــمان
لــر األشــخاص الــيين حيــاولفن مهــادرة مثــاطر الـلا ألاــال م أكثــر أمالــا علــن أن يــتم لـ
بذريقة شفالة و مثة حتفظ كرامترمغ
 - 59وق ــل العمل ــة اةلعــال ة يف العــرا( وا ــدة مــن أعقــد وأكــ ،العمل ــار يف املثذقــةغ
ويفالــل أكثــر مــن  1٨0مــن الةــركاي ققــدا املعــاعدة واحلمايــة املثقــية للح ــاة ،و يصــاهلا
ىل أكثر من  2.5مل فن شخص كل شررغ وادمع مث مـة األمـم املتحـدة للذففلـة وبرلـامج
األميية العاملا ،بالةراكة مي لثدو( األمم املتحدة للعيان واملث مة الدول ـة للـر رة وقعـي
مث مار مري يفم ة ،املعاعدة املثقية للح اة ىل أكثر من  150 000من املةـردين ـديثا
من االا ل ة االست ابة العـريعة يف املثـاطر الـمل يصـعجم الفلـفا ل رـا يف ال ـار األل ـار
ولالح الدين وأرب لغ وولـلع ألراـة رلـد احلمايـة التابعـة ملففدـ ة األمـم املتحـدة العـام ة
لةؤون الالجأني ىل مأار اسالل من الثعاي والفت ـار املعردـار للخذـر وولـر الةـركاي يف
جمــاا محايــة الذفــل الــدعم الثفعــا  -االجتمــاعا املعــتمر ألكثــر مــن  4 000مــن األطفــاا
املع لني ديثاغ وأ لع أكثر مـن  1 500الـة ألطفـاا يعـالفن مـن جرـاد لفعـا شـديد
وأطفاا من وي اةعااـة ىل دوائـر اخلـدمار املتخصصـةغ كمـا اـدم لـثدو( األمـم املتحـدة
للعــيان لــفا م الصــحة اةةاب ــة ىل مأــار املعتةــف ار وو ــدار الرعايــة الصــح ة األول ــة
وو دار التفل دغ
 - 60واــالا الفتــرة املةــمفلة بــالتقرير ،قلقــن أكثــر مــن  1.6مل ــفن مةــرد و 46 700
الج ـ معــاعدار ميائ ــة شــررية مــن برلــامج األمييــة العــاملا وشــركائ غ وو عــع مث مــة
األميية والزراعة األةدة علن األسر الريف ة الضع فة يف ال ة ل ثف غ وقعمل مث مـة الصـحة
العامل ة والةركاي يف جماا الصحة علن يصاا اخلدمار الصـح ة األساسـ ة واـدمار اة الـة
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املتخصصة ىل مأار اسالل مـن العـراا ني املعردـني للخذـر يف الـ م كردسـتان العـرا( ،ويف
ال ار األل ار وكركف ول ثف ودياىل ولالح الدين واامع بتحصـني  5.4ماليـني طفـل
دون سن اخلامعة دد شلل األطفاا يف ي ألـاي العـرا(غ وقتـفالر لـد ماليـني األشـخاص
اسن ميال ة الفلفا اسمن ىل مرالر امل ا والصرل الصحا يف مثـاطر التةـرد بصـفة مؤاتـة
ومعتدامة بفضل الدعم املقدم من الفكاالر اةلعال ة بق ادة ال فل ع فغ
 - 61وكفـــل الةـــركاي يف جمـــاا التعلـ ـ م اســـتفادة الل األطفـــاا مـــن املـــفاد التعل م ـــة
ومت قدريجم مأار املدرسني يف ال م كردستان العرا( ويف ال ار األل ـار وبهـداد وكركـف
ول ثــف وديــاىل ولــالح الــدينغ وبالتعــاون مــي و اريت التعلــ م يف يفمــة العــرا( و الــ م
كردســتان ،ولــرر مث مــة األمــم املتحــدة للترب ــة والعلــم والثقالــة لــرص االلتحــا( بــالتعل م
الثـــالفي ىل  1 099الجأـــا ســـفريا و  5 009طـــالا مـــن املةـــردين داال ـــا املقـ ـ مني يف
املخ مار والتمعار املض فة من االا مةروعني متفهلما يفمة ال ابانغ ولتل ـة ا ت اجـار
االستعداد لفصل الةتاي ،ولر الةـركاي يف العمـل اةلعـاين اللـفا م امللل ـة والفاـفد ألكثـر مـن
 37٨ 000مةرد و  6٨ 000الج غ
 - 62وقت اين ال رول العائدة يف املثاطر املعتعادة بدرجة كـ رية ،وسـفل يعـتهر( األمـر
شــرفرا لتر أــة صــرول قتـ العــفدة اسمثــة والذفع ــة واليرميــة ىل مع ــم ال لــدار املعــتعادةغ
و ي تيا التاري  ،رجي فا  550 000شخص ىل املثاطر املعتعادة يف ال ار األل ـار
ودياىل ولالح الدين ول ثف غ وأد التلفث واسي الثذا( باألجرزة املتف ـرة والـدمار اهلائـل
الــيي حلــر باهل اكــل األساس ـ ة املدل ــة ىل قــيتار عمل ــار العــفدة يف مثــاطر كــثرية مــن ب ثــرا
الرمادي وسث ارغ وواللع دائـرة األمـم املتحـدة ل جـرايار املتعلقـة باأللهـام ققـدا التفج ـ
االستراق ا ىل يفمة العرا( من االا مركز العمل ار الـفطو ،واملديريـة العامـة مليالحـة
األلهـــام ،واهل أـــة العراا ـــة اليردســـتال ة مليالحـــة األلهـــام ،ودعـــم لةـــر عمل ـــار الذـــفارش
واالدذال بيتلةذة بثاي القدرارغ
 - 63ومــن اــالا ل ــة التمفيــل لتحق ــر االســتقرار الفــفري ،وبــدعم مــن  1٨مــن املــالني
الدول ني ،والل برلامج األمم املتحدة اةئائا العمـل حتـع ا ـادة احليفمـة لتحق ـر االسـتقرار
يف املثـاطر اصـررة ـديثاغ ويف قةـرين الثـاين/لفلم ،2015 ،وسـعع الل ثـة التفج ر ـة سل ـة
التمفيل ،المل يةتر يف رئاسترا لائجم ثلا اخلاص املعو بالدعم اةئائا واةلعاين و يفمـة
العرا( ،لذا( عملرا ل ةـمل قعـي مـدن ـررة يف ال ـار ديـاىل ول ثـف واألل ـارغ واـالا
الفترة املةـمفلة بـالتقرير ،عـاد مع ـم العـيان املقـ مني يف مـديثمل الـدور ومي ةـ فة حال ـة
لالح الدين ىل ديارتم ،بدعم من ل ة التمفيل ،ا سـاعد علـن لةـاي ـر مـن ب ثـرم وبـني
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قيريعغ وريثما يـتم االلتـراي مـن ألةـذة الـة املتف ـرار يف الرمـادي ،اـام ال،لـامج اةئـائا
بتر أــة املعــدار احل فيــة مع ـ قا ،ــا يف ل ـ الة ـ يار املتثقلــة واملفلــدار اليرربائ ــة متر ــدا
ةرســاهلا ــرد عــالن ســالمة املثــاطرغ ويف أوااــر ار/مــارس ،جــر قفس ـ ي لذــا( ل ــة
التمفيــل لتةــمل أربــي مثــاطر أاــر معــتعادة وألةــأع اثــاة متفيــل ثال ــة لتحق ــر االســتقرار
علن لذا( أوسيغ وستركز تـي القثـاة ايديـدة علـن املةـاريي املتفسـذة احل ـم عال ـة التـيتثري
لتفلري لرص عمل بيتعـداد كـ رية ،والتةـ ي علـن عمل ـار العـفدة ايماع ـة ،ودمـج املمـرار
بني املدن واملثاطر المل مت حتق ر االستقرار ل راغ
 - 64ووالــل برلــامج األمــم املتحــدة اةئــائا ولــثدو( األمــم املتحــدة للعــيان معــاعدة
الثاجني من العثف ايثعا وايثعاينغ ووللع ألراة الدعم املتثقلة التابعـة لصـثدو( العـيان
ىل مأار الضـحايا ،ـن لـ رم الثعـاي والفت ـار اهلاربـار مـن قث ـ م الدولـة اةسـالم ة ،ب ثمـا
ولرر مراكز املعاعدة القالفل ة المل يدعمرا ال،لامج اةئـائا يف ال ـار أرب ـل والعـل مال ة
ودتــف اخلــدمار القالفل ــة والثفع ـ ة واالجتماع ــة الال ــة سالل الثــاجني مــن بــني العــيان
الالجــأني واملةــردينغ ووالــل ال،لــامج اةئــائا أيضــا العمــل مــي املث مــار مــري احليفم ــة
علن كاي الفعا وقفلري التدريجم بةيتن دارة االر العثف ايثعـا وايثعـاين واة ـاالر
وأعماا الةرطةغ
 - 65وازشن سد املفلل ،مثي كماا لةائ يف عـام  ،19٨4امل ـا املتدلقـة مـن هنـر دجلـة
واس ـتُخدم لتفل ـد اليرربــاي كمــا ـدش مــن اذــر الف ضــالار املفة ــةغ مــري أن اةلــال ار
الال مة للحفاظ علن سالمة بث ة العد قفافـع لألسـف عثـدما ا تـل قث ـ م الدولـة اةسـالم ة
تــيا املرلــر ودمــر معداق ـ غ ورمــم أن العــد بــار اسن حتــع س ـ ذرة احليفمــة ،لــإن أجرــزة
االستةعار يف املفاي ويف املصجم قةري ىل أن اب وااي حتع ده شديد ،ـا جعـل اذـر
دوث الف ار كارثا اذرا لعل ا بل متزايداغ ومن شيتن اهن ـار العـد أن يـؤثر بةـيل م اشـر
علــن ثلــث ســيان ال لــد علــن األاــلغ ولــيا جيــري بــيا ايرــفد مــن أجــل مثــي اهن ــار غ ويف
شـ اا/ل،اير  ،2016والــر رئـ س الــف راي علــن بــرام عقــد يعــم لةــركة تثدسـ ة يذال ــة
بال دي يف أعماا ل الة العدغ
 - 66وقعمل األمم املتحدة مي العلذار العراا ة لالستعداد الهن ـار العـد اصتمـلغ ويعـاعد
برلامج األمم املتحدة اةئائا ،بتمفيل من وكالـة الفاليـار املتحـدة للتثم ـة الدول ـة ،احليفمـة
علن ودـي واات ـار ل ـام ل لـيار يف ـاالر الذـفارش ولالقصـاالر لتع أـة الـدلا املـدين يف
الة دوث لـد يف العـدغ ويف ار/مـارس ،أولـد ميتـجم قثعـ ر الةـؤون اةلعـال ة مـن
و دق املةتركة مي برلامج األمم املتحدة لل أة اـ ريا معث ـا بـاليفارث التيثفلفج ـة ملعـاعدة
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احليفمة علن ودي بروقفكفالر لتفع ل الدعم الدو عثـد الضـرورةغ وسـ يفن الهن ـار سـد
املفلــل أيضــا قــيتثري كـ ري علــن عمل ــار األمــم املتحــدة يف العــرا( ،ــا يف لـ ســالمة وأمــن
املفصفني ومعال رمغ

واو  -املعائل األمث ة والتةه ل ة
 - 67س ـ تم اري ــا كمــاا عمل ــة ل ـ امة طــار اســتراق ا متيامــل لعمــل األمــم املتحــدة
يف العــرا( للفتــرة 2017-2016غ وس ـ فلر تــيا اةطــار رؤيــة اســتراق ة مةــتركة لتعزيــز
حتق ر أتدال ال عثـة ولريـر األمـم املتحـدة القذـري يف الـاالر الع اسـ ة واةئائ ـة ويف جمـاا
قف( اةلعان استثادا ىل حتل ل معتيمل للحالةغ
 - 6٨ويفالل مفصفف األمم املتحدة يف العـرا( العمـل يف ب أـة أمث ـة متقل ـة يف صـل صـرول
لع ة ويتعني علن ل ام دارة األمن التابي لألمـم املتحـدة أن يثفـي قـدابري واسـعة ةدارة األمـن
من أجل التخف ف من دة الترديدار العـائدةغ وجتلـع تـي احلق قـة بةـيل لـارخ عثـدما
مت التحقــر ،يف  15ش ـ اا/ل،اير ،مــن مقتــل املفصــف بال عثــة عــامر الق عــا ،بعــد ااتذالــ
يف بعقفبة ،دياىل ،يف  26ل عان/أبريل  2015علن يد معلحني جمرفلنيغ
 - 69وشردر الفترة املةمفلة بالتقرير م اترار ك رية يف أجزاي كثرية مـن العـرا( ،ـا يف
ل قل الفااعة بـالقرا مـن جممعـار ال عثـة يف بهـدادغ ووالـل ل ـام األمـم املتحـدة ةدارة
األمن التعاون مي أجرزة األمن املعث ة التابعة للحيفمة العراا ة للتخف ف من املخاطر المل ـدد
سالمة املفصفني وأمثرم بع جم تي األ داثغ ويف الفاع لفع  ،ققفم األمم املتحـدة باملتابعـة
مي دارة الةؤون القالفل ة يف و ارة اخلارج ة ادل برام اقفا( مركز ال عثةغ
 - 70وما الع دودية قفالر مرالر اامة قعتفيف معايري العالمة واألمن يف بهداد ملـفصفا
األمــم املتحــدة الــدول ني حت ـفا دون اــدرة املث مــة علــن قثف ــي واليتــرا وألةــذترا ال،لاجم ــةغ
وباةدــالة ىل الف ــدار العــيث ة ال ــالغ عــددتا  1٨5و ــدة والقائمــة يف جممــي داا ،2 -
جيــري قة ـ د  99و ــدة دــال ة ،ومــن املــرج أن يــتم االلتــراي مــن عةــر و ــدار ولــفا
ل عــان/أبريل  ،2016وعةــر و ــدار أاــر ولــفا أيلفا/س ـ تم ،2016 ،علــن أن يــتم
االلتراي من الف دار املت ق ة ال ـالغ عـددتا  79ولـفا هنايـة زيران/يفل ـ 2017غ ومـا اا
الفريــر القذــري وال عثــة واجــة ىل مرالــر دــال ة ل اامــة مــن أجــل االدــذال ب،اجمرمــا
وعمل ا ما يف ي ألاي ال لدغ
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رابعا  -املال ار
 - 71أققــدم بتح ــايت ىل اــفار األمــن العراا ــة واــفار ال ةــمركة واــفار احلةــد الةــعيب
واملتذفعني من الق ائل علن مـا ققـف مـن التصـارار مذـردة دـد قث ـ م الدولـة اةسـالم ةغ
و مــل أن يعــتمر تــيا الــزام اةجيــاا ىل أن يــتم القضــاي علــن مــا يــرو .ل ـ قث ـ م الدولــة
اةسالم ة من عثف وكرات ةغ
 -72مري أل ي قن وادحا أن العمل ار الععـيرية و ـدتا لـن ققضـا علـن اذـر اةرتـاا
يف العرا(غ ل جم علن القادة الع اس ني العـراا ني التهلـجم علـن عـدم الثقـة ل مـا ب ثـرم وعلـن
القعــاما م والتفلــل ىل قفالــر يف اسراي بةــيتن رؤيــة مف شــدة للمصــاحلةغ وتــم حيتــاجفن ىل
قيث ف جرفدتم للتفلل ىل ل وس من شيتل أن يت اعتماد قةريعار رئ ع ةغ
 -73و لــو أر ــجم بــايرفد املتفالـــلة الــمل ي ــيهلا رئــ س الـــف راي مــن أجــل املضـــا يف
اةلال ار المل متسش احلاجة ل را يف العرا(غ وأ ث رئ س الف راي علن التةاور علـن لذـا(
واسي يف كالة مرا ل تي العمل ة ،ودمان التمث ل الةامل ل را أيضا ،وال س ما متث ل الثعـاي
و ــي العثالــر املتثفعــة يف العــرا(غ ومــن املرــم أن قفالــل احليفمــة و ــي ايرــار الفاعلــة
الع اس ة االستما ىل املذالجم املةروعة للةعجم العرااا بتذ ر لال ار ق ق ـة وجمديـة،
ومحاية ق يف رية التع ري والت مي العلما ،ودمان سالمت يف ارسة تي احلقف(غ
 -74وقةــــيل عــــادة اهل يلــــة احليفم ــــة اخلذــــفة األوىل لفــــت الذريــــر أمــــام قعم ــــر
اةلال ار ،وال س ما اةلال ار االاتصادية واملؤسع ة الـمل مـن شـيتهنا أن حتعـن معـتف
املع ةة يم ي العراا نيغ ويث ها هلي اةلال ار أن قةمل ايرـفد اياريـة الرام ـة ىل يـادة
الةــفال ة وميالحــة الفعــاد وقفــفيق املرــام املركزيــة ىل العــلذار اصل ــة مــن أجــل حتعــني
ققدا اخلدمار وقثف ي التدابري االاتصادية العمل ة المل من شيتهنا أن قعاعد علن عـادة ت يلـة
اةدارة املال ــة العامــة وحتصـ ل اةيــرادار و دارة األلــفا العامــة وقثفيــي االاتصــاد واجتــياا
االستثمارارغ و لو أ ث ي األ زاا الع اس ة العراا ة علن ققـدا الـدعم اليامـل لـرئ س
الف راي يف جرفد لتثف ي اةلـال ار الـمل حيتـا .ل رـا الةـعجم العرااـا بةـدة والـمل يذالـجم
ااغ وأؤكد جمددا التزام األمم املتحدة بدعم تي ايرفد من االا التفج واملعاعدة التقث ةغ
 -75كمــا قتذلــجم التحــديار اخلذــرية الــمل يفاجررــا العــرا( قعاولــا بــني بهــداد وأرب ــل يف
روح من الةراكة احلق ق ةغ وال بد ي ل ايال ان ملتزمني بالتفلل ىل قفـاتم بةـيتن لـادرار
الثف وققاسـم اةيـرادار ومرق ـار ال ةـمركة ومـري لـ مـن املعـائل املعلقـةغ و لـو أ ـق
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األ زاا الع اسـ ة يف الـ م كردسـتان العـرا( علـن ـل املـيت ( الع اسـا الـراتن مـن اـالا
احلفار الةامل علن أساس امل ادش الدميقراط ة والقالفل ةغ
 -76وق ـــل األلةـــذة الـــمل ســـتيفل العـــالم املعـــتدام يف أوســـاا التمعـــار اصل ـــة بعـــد
االلتصارار الععيرية دد قث م الدولة اةسالم ة فية لتـيتمني اسـتقرار العـرا( علـن املـد
الذفيــلغ و لــو أ ــث احليفمــة علــن االســتمرار يف عذــاي األولفيــة للعــفدة اسمثــة والذفع ــة
واليرميــة واملعــتدامة للمةــردين ىل أماكثــرم األلــل ة يف املثــاطر املعــتعادة مــن قث ـ م الدولــة
اةســالم ةغ ويةــيل مــا قةــرد مثذقــة الرمــادي مــن قلــفث واســي الثذــا( بــيتجرزة الــتف ري
املرجتلة واملتف رار من خملفار احلرا مصدر الر بالغغ لثذـا( تـيا التلـفث يفـف( القـدرار
الفطث ة يف جماا التذرريغ ويلزم علن وج االستع اا ةد القدرار الدول ة ومتفيلراغ
 -77كما ال يـزاا يعـاورين الـر عم ـر اي اسـتمرار ورود ققـارير عـن ت مـار التقام ـة
دــد التمعــار اصل ــة الــمل حتــاوا عــادة بثــاي ا ــا يف املثــاطر اصــررة مــن قث ـ م الدولــة
اةسالم ة ،ـا يف لـ يف مثـاطر احلـدود الداال ـة املتثـا عل رـاغ وأكـرر قيتك ـد دعـفيت ىل
يفمة العـرا( بـيتن قضـي ـي املقـاقلني واألسـلحة حتـع راابـة لـارمة وأن حتاسـجم أولأـ
اليين يثتريفن القالفنغ
 -7٨و ين أدين بيتشد الع ارار املميثـة اسـتمرار عمل ـار القتـل واالاتذـال واالمتصـاا
والتعييجم املعتمرة المل يثفيتا قث م الدولة اةسالم ة دد العراا ني ،والمل اـد قةـيل جـرائم
دــد اةلعــال ة وجــرائم ــرا بــل و بــادة اع ــةغ وأديــن بةــدة أيضــا اســتمرار اهل مــار
االلتحارية المل يثفيتا قث م الدولة اةسالم ة يف األماكن العامـة وأمـاكن الع ـادة ،والـمل ققتـل
املدل ني ،ن ل رم األطفااغ للري اهل مـار تـدل وادـ تـف قـيتج ج التـفقرار الذائف ـة يف
العرا(غ وجيجم علن العراا ني االمتثا عن الل في ىل العثف واهل مـار االلتقام ـة ،ألن لـ
يقفخ و دة العرا( وشع  ،وال خيدم سف مصلحة اةرتااغ
 -79ويعـاورين القلـر مــن التقـارير الـفاردة عــن اسـتخدام قث ـ م الدولــة اةسـالم ة للمــفاد
الي م ائ ة كيتسلحة يف ت ماق علن املدل ني وألـراد اـفار األمـنغ و لـو أديـن أي اولـة مـن
جالـــجم قث ــ م الدولـــة اةســـالم ة الســـتخدام العفامـــل الي م ائ ـــة كيتســـلحة ،لــ أن تـــيا
االســتخدام ــفر ويُعتــ ،التــراكا فجــجم القــالفن الــدو غ وأت ــجم بــالتمي الــدو دعــم
يفمــة العــرا( يف جرفدتــا الرام ــة ىل التحق ــر يف قل ـ التقــارير ،وقــفلري الرعايــة املثاس ـ ة
لألشخاص املتضررين ودمان معايلة أي شخص يث ع قفرطـ يف اسـتخدام املـفاد الي م ائ ـة
كيتسلحة دد املدل ني أو ألراد افار األمنغ
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 -٨0وأت جم أيضا بالتمي الدو أن يتخي اخلذفار الال مـة لضـمان معـايلة ألـراد قث ـ م
الدولة اةسالم ة عن ايرائم الف عة المل ارقي فتا دد الةعجم العرااـا ،وأن يتخـي اذـفار
لالعترال ةذفرة جرائم قث م الدولة اةسالم ةغ وأ ث كـيل يفمـة العـرا( علـن اذـا
اذفار عاجلة ملعاية ايرائم وااللتراكار العابقة ع ،مث اصاكم العراا ة الفاليـة القضـائ ة
املثاس ـ ة علــن ايــرائم الدول ــة املرقي ــة يف العــرا( ،ودــمان اكمــة ايثــاة يف امتثــاا كامــل
ل جرايار القالفل ـة الفاج ـة ومعـايري اصاكمـة العادلـة الـمل يقتضـ را القـالفن الـدو ودسـتفر
العرا(غ
 -٨1و لو أدينُ بيتشد الع ارار اتل املفصف بال عثة عامر الق عا ،عقجم ااتذالـ علـن يـد
معــلحني جمرــفلني يف ل عــان/أبريل 2015غ وققــي علــن عــاقر العــلذار العراا ــة معــؤول ة
جراي حتق ر شامل ومفتفح وققـدا ايثـاة ىل العدالـة علـن وجـ العـرعةغ وأكـرر دعـفيت ىل
العلذار للق ام بيل غ
 -٨2وال قزاا األ مة اةلعال ة يف العـرا( قةـيل مصـدر الـر بـالغغ ومثـة اجـة ملحـة ىل
قـفلري مـفارد دــال ةغ واـد طل ـع األمــم املتحـدة وشـركاؤتا م لهــا اـدر  ٨60مل ــفن دوالر
لعــام  2016لتقــدا اةماثــة الذارئــة ىل  7.3ماليــني مــن العــراا ني الضــعفايغ و ،قــرد ســف
لعــ ة  15يف املائــة أو م لــغ  12٨مل ــفن دوالر ،ــي اسنغ وي ــل التع ــل بتع أــة أمــفاا
دال ة ،ا يف ل لتقدا املعاعدة يف املثاطر املعتعادة مـن قث ـ م الدولـة اةسـالم ة ،ـد
أولفيايت األكثر حلا اغ
 - ٨3وأاـريا ،أود أن أعــرا عــن ققـديري ملمثلــا اخلــاص ،يـان كــفب ت  ،وملــفصفا األمــم
املتحدة يف العرا( يرفدتم املتفاللة يف معاعدة يفمة العرا( وشع غ و لـو علـن ثقـة بـيتن
الةركاي الدول ني ،ا يف ل الدوا الاورة للعرا( ،س فاللفن ققـدا الـدعم ملمثلـا اخلـاص
يف قثف ي واليت غ
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