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 مـــــن القـــــرا   7لألمـــــا المـــــفق ة ـــــ  بـــــفل قرة     الرابـــــ التقريـــــر   
2233 (2015) 

  
 مقدمة -أوال  

ُللـف ه ـ      (2015) 2233ُيقدَّق هذا التقرير ة   بأحكفق قرا  جملـس األمـن    - 1 الـذ  
الواليـة املووُـة بثم ـة    قتيـ ف   الوهـف     يفقدق احملرز ث ثة أشهر تقريرًا ةن الّت أن أقدِّق كل إيلَّ

هــو ا  املتملقــة الّت األمــم املتحــدة لتقــدع املإــفةدة إ  المــرا. )الثم ــة(ر ويأهــ  التقريــر أهــمّ  
بفلمرا.، ويمرض آخر املإتجدا  بشأن األنشهة اليت اضهلمت هبـف األمـم املتحـدة يف المـرا.     

 (رS/2016/396) 2016 أبريلن إفن/ 27صدو  تقرير  املؤ خ  موذ
  

 هو ا  الإ فس ة املتملقة بفلمرا.موجز ألبرز الت -ثفن ف  
 احلفلة الإ فس ة -ألف  

امل فوضـف  مـن أجـل اجـرو  مـن املـأز.        اسـت ر  ، خ ل ال تـرة املشـ ولة بـفلتقرير    - 2
واصــل ويف الوقــت ن إــ ،  الإ فســ  والتألــف ةلــس االنقإــفق احلفصــل لاخــل جملــس الوــوا ر 

اإلصــ ا احلكــوم   يف جمــفلمل ــو  المراقــ  توج ــ  لةواتــ  مــن أجــل إحــراز تقــّدق  الشــمف
أيــفق  كــثاةاحتجفجــف  وقــفق أنرــف  مقتــدر الرــد  بتو ــ م  تو  ــذ تــدابا مكفهحــة ال إــفلرو

مــ  مت ــفهرين مــن املت ــ  املــدل مإــفندين ل صــ حف    بفلتوإــ   اجل مــة بــفألخّو، و لــ 
ــة           ــد أ ــو  جثه ــفن جدي ــفن املوشــقون لاخــل ك  ــوا  الومل ــت م ن ــد ان و اهيــا لل إــفلر وق
اإلصــ ار وشــهد هــذا الك ــفن ادــف  املزيــد مــن اإلجــرا ا  الــيت ســمت إ  ترســ    كقــّوة      

قــّدق أةيــف  جثهــة اإلصــ ا ةرييــة إ  احملك ــة اال فليــة المل ــف يهموــون  س فســ ة جديــدةر و
 ن إفن/أبريلر 26جللإة اليت ةقدهف الوملفن يف  وجثهف يف شرة ة ا
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،  ن ه هم المديد من أنرف  الرـد ،  انتقل اآلالف من املت فهرينأيف /مفيو،  20ويف  - 3
ملكتـف جملـس   مـث  األمفنـة المفمـة     واقتح ـوا ، املوهقة اجيرا  إ التحرير يف بأدال  م دانمن 

مكفهحـة  تـدابا  إ  اسـت داق  قـوا  األمـن المراق ـة     وة ـد   مكتف  ئ س الـوز ا ر الوز ا  و
امل ـف    اسـتم فل مـداه   الرصفص املهفُ  والأـفز املإـ ل للـدمو  و   إُ . ،  ف يف  ل  الشأف

ذخاة احل ـة قـد ألُلقـت يف اءـوا  يف     وق ل إّن أةـاة نف يـة بفلـ    لاخل وخف   املوهقة اجيرا ر
المديـد مـن    مت ـفهرين وسـقو   وتلقت الثم ة تقـف ير ةـن مقتـل أ بمـة     حمفولة لت ري  احلشولر 

 قوا  األمنر من ب وهم أهرال من، اجلرحس
املوهقـة اجيـرا     ألمـن  أكـو انتـهف   أيف /مفيو ثفَل  20وُيشّكل احلفلث الذ  وق  يف  - 4

ر وقد ّوج  مقتـدر الرـد  انتقـفلا     تدابا أمو ة مشدلةةودمف مت وض  ن إفن/أبريل  30موذ 
شديدة اللهجـة إ  احلكومـة ةلـس اسـت دامهف القـوة ضـّد املت ـفهرينر ويف ال ـوق ن إـ ،  كـر           

 هـو، ةلـس اـرا     املوهقـة اجيـرا    انتـهف    ئ س الوز ا  ح د  المثفل  يف خهف  تل زيول أّن
ن وبم  ـ ” األة ـفل الـيت يقـوق هبـف     مـن موهقـة بأـدال،    يت شهدهتفالاءج ف  االنتحف ية األخاة 

تو ــ م الدولــة تو ــ م الدولــة اإلسـ م ة يف المــرا. والشــفق ) تــفبمون ل “جمرمــون”و  “متإـّللون 
وقــد أةــر  املت ــفهرون والّرــد  ةــن   تقــويق قــوا  األمــن المراق ــةر مــن أجــل ( اإلســ م ة

  هيهم الشديد ءذا اجهف ر  
 /مفيو، شّكل يف بأدال املت فهرون املؤّيدون ملقتدر الرـد  وجم وةـة مـن    أيف 21ويف  - 5

جم وةــف  املت ــفهرين، ُتــدةس الت ــف  املــدل، جلوــَة توإــ   ةل ــف مشــتركة مــن أجــل تو ــ م           
ــ  ســ كون يف    اةتكــفف خــف   الثلــد اةتثــف ا مــن   أنشــهتهمر وأصــد  الّرــد ، الــذ  أةلــن أّن

ــ  إ     30 ــف ه  ــف لة مواصــلة امل ــفهرا  الإــل  ة وإ  إجــرا  اإلصــ حف     ن إــفن/أبريل، ب فن 
 احلكوم ةر  

مكفتــف أحــزا  س فســ ة  تمرضــتحزيران/يون ــ   شــهر وخــ ل األســثو  ال ــفل مــن - 6
هف مـن تو  ـذ   ويف بأدال إ  هج ف  ةديدة ق ل إّنيف احملفه ف  اجلووب ة متركزة  ئ إ ة ش م ة 

(ر وقد أجو  هذ  الموفصـر  “بفلشثف  ال فئر”ك ا موهم أن إهم   )يإ مت فهرين موشقا 
حــز  الــدةوة ومو  ــة بــد  وامللــس اإلســ م  األةلــس المراقــ  وحــز  ال يــ لة ةلــس الــ   
مقراهتم مؤقتف، واةتو  هذ  الموفصر أّن هذ  األحزا  ه    فبة مموقف  ل صـ حف ر ويف  

املوجهة إل  ، بتوج ـ  نـدا  إ     حزيران/يون  ، قفق الرد ، ةلس إثر تزايد وتاة االنتقفلا  10
االمتوــف  ةــن اســت داق الموــف، ووقــف امل ــفهرا  خــ ل شــهر  ميــفن،  أنرــف   مــن أجــل 

   يف هنفية شهر  ميفنر “سل  ة شمث ةمل فهرة مل ون ة ”واإلةدال 
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أيف /مفيو، أةلن جملس الووا  ةن استئوفف ة ل  ةلس مإـتور اللجـفنر ومت    10ويف  - 7
، وةـدق اكت ـفل   امللـس لإف  المفمة بإـثف اسـت را  حفلـة االنشـقف. لاخـل      إ جف  انمقفل اجل

الـذين   األةيـف  جهـول الوسـفُة املك  ـة إلةـفلة     الورف  تثمف لذل ر وبمد أزيد من شـهر مـن   
ةـفل جملـس الوـوا  إ  االنمقـفل يف     ألسـثف  تتل ـة،    قفُموا امللـس أو ةلقـوا مشـف كتهم ه ـ     

من أجل األةـرا  ةـن التأي ـد للحكومـة يف الم ل ـة الـيت       يو أيف /مف 29 قد  يفجلإة ةفمة ُة
وجتد  اإلشف ة إ  أّن اجللإة متت  شـف كة أةيـف  امللـس     وجةرستمفلة ال ّلأُلقتهف مؤخرا ال

 الذين مي لون إقل م كرلستفن المرا.ر  
 تـل الإ فسـ ة ةلـس املـأز.    الكل خ هـف   يف كل ت  أمفق اجللإـة إنّ  ئ س الوز ا   وقفل - 8

  سـ تم، ك هـوة تفل ـة،    وإّن جملس الووا  مهفلف بتألية لو   قفيب هـفق، وإنّـ  ، الوملفل ضئ لٌة
يف اللجــفن املإــتقلة ويف موفصــف وكــ   الــوزا ا      الترشــ حف  لل وفصــف الق فليــة     قثــول

ر ب د أّن اجلهول الـيت ُبـذلت الحقـف مـن أجـل ةقـد جلإـة مللـس الوـوا           المإكرية والق فلا 
ــف  ــدول أة ـ ــلل جبـ ــس    كفمـ ــ س امللـ ــن  ئـ ــل، وأةلـ ــت بفل شـ ــد ُمو ـ ــو   ، قـ ــل م اجلثـ ، يف سـ

ــة مــن     31 ــ    1أيف /مــفيو، أّن امللــس ســ دخل يف ةهلــة تشــريم ة بداي ــ ر و ــف أّن حزيران/يون 
يتإّن لوز ا  التجف ة والو ط والوقل ألا  ال  ا الدستو  ، هإّن هذ  الوزا ا  يإـهر ةلـس    مل

 ةرتإ اهف حفل ف وز ا  بفلوكفل
احملك ة اال فلية المل ف يف أيف /مـفيو،   مـرة أخـرر يف أوائـل حزيران/يون ـ ،      وأةلوت  - 9

 14جلإيْت الوملفن املمقـولتا يف  مشروة ة أّن  لن يكون بوسمهف الثّت يف مذكرة الهمن ةلس 
فر بمـد مزيـد مـن التـدق   يف املإـألة مـن قثـل ه ئـف  اجـوا  التفبمـة ءـ           إال ن إفن/أبريل  26و 

وبذل ، ت ّل الهمون اليت قّدمهف الوز ا  ال  ثـة، الـذين قـّر  امللـس إة ـف هم مـن مهـفمهم يف        
 ن إفن/أبريل، توت ر احلإمر 26جلإت  املمقولة يف 

املثذولة مـن أجـل التوسـط يف حـّل اج هـف  لاخـل جملـس        اجلهول الإ فس ة وتوهو   - 10
وقـد  الووا  ةلس جهول تثذءف جم وةة سداس ة تتكون من زة ف  كتل برملفن ة ألحزا  شـ.ر  

ةلــ   جم وةــة زة ــف  الكتــل، بق ــفلة ةيــو جملــس الوــوا  ةــن ائــت ف لولــة القــفنون  أجــر 
 ب ـلر وةقـد الـرئ س هـؤال     ابأـدال و لف الكتل الإ فسـ ة يف  تاترفال  مكوك ة م  ت ،.المّ 

جلثهة اإلص ا، ه  ف قفق  ئـ س جملـس    ئ إ ا  ومم لا قفلةممروق أييف لقف ا  موت  ة م  
أةيـف  الوملـفن    مف يشمر ب  من أجل تثديد ة إ  إقل م كرلستفن المرا. بزيف ا  متكّرالووا  

بمقـد لقـف     ئـ س الـوز ا    قـفق  ، وةولهتم إ  بأدال من تفوف بشأنمن التحفلف الكرلستفل 
يف اجللإـة  التحـفلف  أيف /مـفيو، شـف   مم ـم نـوا       29ر ويف أيف /مـفيو  28 يف التحـفلف م  
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ــس     ــأز. الإ فســ  وامل ــفهرا  ةل ــد ُأــس امل ــةر وق ــف    الوملفن  احلــوا  الإ فســ ، ومل يكــن هو
 ق ُيذكر بشأن املرفحلة الوُو ةرتقّد أ 
لية تؤثر سلثف ةلس شـمث  بـفلرام مـن االنتمـفض اليـئ ل      زالت أزمة المرا. االقترف ومف - 11

إ  ات ـف.   ةن التوصـل أيف /مفيو، أةلن صودو. الوقد الدويل  19ويف يف أسمف  الو ط المفمل ةر 
شـهرار   36ل تـرة   ات ـف. اسـتمدال ائت ـفل   احلرـول ةلـس   ُلـف   خبرـوص م  حكومـة المـرا.   

، امللس التو  ذ  لرـودو. الوقـد الـدويل    وس حرل المرا.، بمد أن حي س هذا االت ف.  واهقة
وسـ كون   ب يـا لوال ر  5.4بق  ـة ترـل إ   ـو     صـودو. الوقـد الـدويل    مـن  ةلس ائت فنف 

توّهر هذ  األموال مشروُف بإلخـفل تأـ اا   قـ  اّتإـف. س فسـف  الثلـد االقترـفلية واملفل ـة         
يونر ومـن املتوقـ  أييـف أن    م  مإتور أسمف  الو ط املو  ق وتك ل القـد ة ةلـس  ّ ـل الـد    

ب يـا   3حيرل المرا. من الثو  الدويل، وةلس هترة ثـ ث سـووا ، ةلـس مثلـي ال يقـل ةـن       
ــ ، وقـــد     ــفنون األّول/  1لوال ، يـــتم صـــرف القإـــط األّول موـ ــهر كـ  بل ـــون لوال ، يف شـ

 ر2016 ليإ و
هتف ثــ ث ويف أيف /مــفيو، أُلقــت حكومــة إقلــ م كرلســتفن    ــف خهــة إصــ ا مــد    - 12

ر وتوهــو  “إصــ ا االقترــفل مــن أجــل الرخــف  املشــتر  و فيــة اليــم ف   ”ســووا  بموــوان 
اجهة، اليت مّت وضمهف  إفةدة من جم وةة الثو  الدويل، ةلس ةدة  كفئز مـن ب وـهف ترـح      
أوضـف  املفل ـة المفمـةا واإلصـ حف  اء كل ـة مـن أجـل  ق ـ  الو ـو بق ـفلة القهـف  اجــفصا            

 مـؤمتر إُـ . اجهـة،     القهف  االجت ـفة  وتـدابا الت   ـفا واملإـف لةر وسـّجل      وإص حف
إقلـ م  حيـو    ئـ س    ،الذ  استيفهت  هبـذ  املوفسـثة وزا ةل الت هـ ط مكومـة إقلـ م كرلسـتفن      

 وكـذل  يف حكومـة إقلـ م كرلسـتفن،     ، ومإـؤولا كثـف   مإـمول الـوزال  ، كرلستفن المـرا. 
 راألمم املتحدة يف  ل   فل جت   الدويل، لمم لا 
ألحـزا  الكرليـة بشـأن    مـن ا أيف /مـفيو مـ  أةيـف  الوملـفن      28ويف اجت ف  ُةقد يف  - 13

إ  حكومــة إقلــ م كرلســتفن و  إ  ب ــل، ُلــف  ئــ س الــوز ا   ابــا بأــدال و المفلقــةاملإــفئل 
شـأن  األحزا  الإ فسـ ة الكرليـة إ سـفل وهولهـف إ  بأـدال مـن أجـل اسـتئوفف امل فوضـف  ب         

ــفئل  ــةاملإـ ــرال    7ر ويف المفلقـ ــوز ا  األكـ ــ  الـ ــفل و ـ ــ ، ةـ ــو    حزيران/يون ـ ــدال حليـ إ  بأـ
 اجت فةف  جملس الوز ا ر

ةلــس اال ــفل الــوُك الكرلســتفل وحركــة اــو ان  ّقــ  كــل  مــن أيف /مــفيو، و 17ويف  - 14
ول بقفئ ــة ويتــ   هـذا االت ــف. للهـرها الــدخ   رالتو ــ  اات ـف. س فســ  إلهنـف  االنقإــفق بـا    

ال يـوو   موّحدة يف االنت فبف  الوُو ة واالنت فبف  ةلس مإتور األقفل م واحملفه ف ، إاّل أّن 
وأّكد الهرهفن أييف أهن ـف ي يـ ن الم ـل بو ـفق احلكـم الوملـفل        ر ق   االندمف  ب وه فةلس 
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ويف ل قلــ مر اإلقلــ م مــن قثــل الوملــفن التــفب    ئــ س انت ــف  إقلــ م كرلســتفن المــرا. مــ   يف 
 ـف. مـن   االّتهـذا  أيف /مفيو، أصد  احلز  الـدميقراُ  الكرلسـتفل ب فنـف أشـف  ه ـ  إ  أن       18

الــوُك  اال ــفل وانتقــد احلــزُ    احلفلــة الإ فســ ة يف كرلســتفنر  مــن تــدهو   شــأن  أن يزيــد  
ــف.         الكرلســتفل ــذل  االت  ــف يقيــ  ب ــن لون إةــ ق مإــث ، ك  ــف. م ــ  يف االت  ــس لخول ةل

اال ـفل  و احلـز  الـدميقراُ  الكرلسـتفل   رات ج  املوق  ب وه فر وقـد تواصـل احلـوا  بـا     االست
 ةلس جتفوز اج هف  القفئ ةر الوُك الكرلستفل

 
 األمن -بف   

وقـوا    خ ل ال تـرة املشـ ولة بـفلتقرير، اسـت ر  قـوا  األمـن المراق ـة والثشـ ركة         - 15
احلشــد الشــممل واملقــفتلون احملل ــون يف التقــّدق واســتمفلة املوــفُ  مــن تو ــ م الدولــة اإلســ م ة،  
بــدةم مــن التحــفلف الــدويل ضــد التو ــ مر واحت  ــت الم ل ــف  المإــكرية بــزخم متواصــل،   

ــة، واســتمفلة         وال ــة الرُث ــت ومديو ــة ه  ــف ألر إ  اســتمفلة مديو ــف ، مم ســ  ف يف حمفه ــة األنث
 اجل هو ية المرب ـة الإـو ية  ض  الواقمة اريب األنثف  بفلقر  من ممو الول د احلدول  م  األ ا

 وممو ُريث ل احلدول  م  األ لنر  
أيف /مفيو، أةلن  ئ س الوز ا  ةن بد  تو  ذ ة ل ة كثاة السـتمفلة ال لوجـة    22ويف  - 16

مــن المراق ــة،  ــف ه هــف قــوا  مــن تو ــ م الدولــة،  شــف كة و ــ  الموفصــر الرئ إــ ة ملو ومــة األ
احلشــد الشــمملر ويف وقــت كتفبــة هــذا التقريــر، أحــرز  الم ل ــة تقــدمف  اــم مــف أبــدا  تو ــ م  

ــا حمــفه يت       ــة احلــدول ب ــةر ويف موهق ــن شراســة يف املقفوم ــة م ــمت   االدول ــور، وّس ــل ون و  ب 
قتـفل ةو ـف يف   الثش ركة الرقمة اليت تإ هر ةل هف يف قيـف  ت ـو ر ويـدو  يف الوقـت احلـفيل      

 جوو  املوصلر
وظّلت احلفلة األمو ة متقلثة يف و   أ ف  المرا.ر وأصث  تو  م الدول، بمد أن تكّثـد   - 17

ــل شــن         ــولة م  ــدة إ  تكت كــف  اــا ممه ــوتاة متزاي ــوا ل واأل اضــ ، يلجــأ ب خإــفئر يف امل
اءج ــف  ةلــس اءج ــف  االنتحف يــة والأــف ا  ةلــس مواقــ  القــوا  املوال ــة للحكومــة وشــن  

حزيران/يون ـ ، لّمـر    3أهداف مدن ة سهلة وةلس ه فكل أسفس ة ومواق  للتراث ال قفيفر ه   
 سوةر 3 300التو  م ممثد نفبو  ديوة منرول )المرا.(، الذ  تأسس موذ مف يربو ةن 

ويف بأــدال، وهــ  املوهقــة األك ــر تيــر ا مــن احلــوالث اإل هفب ــة، ظهــر  مؤشــرا    - 18
التو  م بوشر املزيـد مـن املـوا ل الكـثاة لتو  ـذ ة ل ـف ، بفسـت داق أجهـزة مت جـرة          ةلس ق فق 

أيف /مــفيو، شــهد   30و  17و  11شــديدة التــدما وهج ــف  انتحف يــة ممقــدةر ويف أيــفق   
بأدال سلإـلة مـن اءج ـف  االنتحف يـة الـيت أسـ ر  ةـن وقـو  ةـدل كـثا مـن اليـحفيف يف             
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أيف /مـــفيو  11أســـ ر  اءج ـــف  الـــيت وقمـــت يـــوق  صـــ وف املـــدن ار وحإـــف التقـــف ير،
مـدن ف وجـرا أك ـر مـن      92موفُ  مديوة الرد  والكرخ والكفظ  ة ةـن مقتـل أك ـر مـن      يف

أيف /مـفيو يف موـفُ  الشـمف واحلث ث ـة      17آخرينا وأس ر  اءج ف  اليت وقمت يـوق   150
الــيت اســتهدهت  آخــرينا أمــف اءج ــف  130مــدن ف وجــرا  53وو لــة يف بأــدال ةــن مقتــل 

مـدن ف   24أيف /مفيو، هقد أسـ ر  ةـن مقتـل     30موفُ  الهف م ة والشمف ومديوة الرد  يف 
أيف /مفيو، نّ ذ تو ـ م الدولـة اإلسـ م ة هج ـة انتحف يـة ممّقـدة        15آخرينر ويف  44وجرا 

ين من أهرال قوا  األمـن المراق ـة الـذ    35ةلس مرو  لأفز الهه  يف مشفل بأدال، ألص ف ه هف 
يقومون م فية املوشـأة، حإـف التقـف ير، وحلقـت برـهف يخ الت ـزين أضـرا  جإـ  ةر          واكفن
حزيران/يون ــ ، شــهد حــ  املــوظ ا  حفه ــة كــرب   هجومــف بإــ ف ة م ّ  ــة أةلــن    7 ويف

 آخرين، حإف التقف يرر 18مدن ا وجرا  8تو  م الدولة مإؤول ت  ةو  وأس ر ةن مقتل 
 

 قل   ة والدول ةاملإتجدا  اإل - ج م 
واصل المرا. الم ـل مـ  جاانـ  اإلقل  ـ ا وأييـف مـ  املت ـ  الـدويل األوسـ  نهفقـف            - 19

بشأن املإفئل األمو ة والإ فس ة واالقترفليةر وة وة ةلـس  لـ ، شـّكلت التهـو ا  املتملقـة      
يف بفمل ــفهرا  الشــمث ة واءج ــف  اإل هفب ــة الــيت اســتهدهت مديوــة الرــد  وموــفُ  أخــرر    

أيف /مـفيو وانهــ . الم ل ــة المإــكرية الرام ــة إ  اســتمفلة ال لوجــة ةــفم  حمّ ــزا لرــدو    11
ب فنــف  ةفمــة ُتمــر  حلكومــة المــرا. وشــمث  ةــن الــدةم والتيــفمنر هقــد صــد   ةــن قهــر   

والكويت وامل لكة المرب ة الإـمولية ووهو يـة إيـران اإلسـ م ة     األمريك ة والواليف  املتحدة 
األو ويب وجفممة الـدول المرب ـة ومو  ـة التمـفون اإلسـ م  وأُـراف أخـرر ب وـف           واال فل

ةفمة تمّثر ةن القل  إزا  التهـو ا  األخـاة وتـدةو إ  الوحـدة واحلـوا  الإـل   واـا  لـ          
مــن احللــول مل تلــف التحــديف  الــيت يواجههــف المــرا.ر ويف مم ــم احلــفال ،  لــت الث فنــف  

 شكفل الدةم إ  احلكومة،  ف ه هف قوا  األمن المراق ةر  تمهدا  بتقدع تتلف أ
وســمس مإــؤولون  ه مــو املإــتور مــن بلــدان اإلقلــ م املــفو ة، خــ ل زيــف هتم إ            - 20

المرا.، إ  التأك ـد ةلـس اسـت را  لةـم بلـداهنم حلكومـة المـرا.ر هقـد زا  المـرا. وزيـر األمـن            
أيف /مــفيور واجت ــ  بكثــف  امل ــ لا احلكــوم ا   ، حم ــول ةلــو ، يفجب هو يــة إيــران اإلســ م ة

 ب ـل، وأجـرر مثفح ـف  بشـأن مكفهحـة      اوالإ فس ا واألموـ ا والـديو ا يف بأـدال والوجـف و    
ــة اإلســ م ة حإــف التقــف يرر وه  ــف  ــو   ال لوجــة والم ل ــف  األخــرر،   ة ل ــة تو ــ م الدول

ب فنـف  أةربـت ه هـف ةـن اسـتمدال       جب هو ية إيران اإلسـ م ة أصد   وزا ة الشؤون اجف ج ة 
ُهران لتقـدع املزيـد مـن الـدةمر و لا ةلـس االهت ـفق اإلة مـ  بوجـول مإتشـف ين ةإـكريا           

حزيران/يون ــ ،  4إقل  ــ ا يشــف كون يف ة ل ــة ال لوجــة، أةلوــت وزا ة اجف ج ــة المراق ــة، يف 
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الـذين يـدة ون  لتـهف     أن حكومة المرا. وحدهف ه  اليت  دل جوإ ة املإتشف ين المإكريا
 ضد تو  م الدولةر  

ويف حزيران/يون ـــ ، أ ســـلت حكومـــة المـــرا. ث ثـــة وهـــول  ه مـــة املإـــتور لتمزيـــز  - 21
تواصلهف م  لول اجلوا  هبدف إحفُة هذ  الدول ةل ف بتهو ا  ة ل ة ال لوجـةر وقـفق وزيـر    

الله ــف اء ــ م،  اجف ج ــة، إبــراه م اجلم ــر ، و ئــ س ليــوان الوقــف الإــك، ةثــد  الشــؤون 
بزيف ة مرر واأل لن ولثوفنر وقفق الوهد ال فل الذ  يرأس  وزيـر الت هـ ط، سـل فن اجل  لـ ،     
ومإتشف  األمن القـوم ، هـفا ال  ـفض، بزيـف ة امل لكـة المرب ـة الإـمولية وة ـفن والثحـرين،          

ة املتحــدة ب و ــف توجــ  وهــد ثفلــو يرأســ  وزيــر الــدهف ، خفلــد المث ــد ، إ  اإلمــف ا  المرب ــ   
 والكويتر وقهر
وجتإــ دا للتقــدق الــذ  أحرزتــ  قــوا  األمــن المراق ــة يف اســتمفلة أ اضــ  األنثــف  مــن  - 22

تو  م الدولة، أصد  مإؤولو احلكومة اال فلية المراق ـة واحملفه ـف  ب فنـف  ترحـف بإمكفن ـة      
تـهف  مـن الهريـ     إةفلة هت  املمـو احلـدول  بـا المـرا. واأل لن ةوـد ُريث ـل، وكـذل  بفالن       

الإري  الذ  يربط با ة فن وبأدال والذ  س إـفةد ةلـس ت إـا نقـل األشـ فص والثيـفئ        
 يف ك  االجتفهار  

ــس الرــم د االقترــفل ،   - 23 ــفقوةل ــة للأــفز واملرــرف املركــز      ق  ئ إــف الشــركة الوُو 
الرـ أة الوهفئ ـة   إ  المرا. مـن أجـل وضـ      أيف /مفيو 15يف  اإلس م ة بزيف ة إيران جب هو ية

بــأن  اإلســ م ة إيــرانوهو يــة تمهــد  قــد لت فصــ ل املفل ــة املتملقــة بفت ــف. ترــدير الأــفزر و ل
تشر  جمدلا، بمد ت م ل االت ـف.، يف ترـدير الأـفز الهث مـ  إ  إقلـ م كرلسـتفن المـرا.ر ويف        

أيف /مفيو، أةلوت وزا ة الكهربف  المراق ة أن احلكومة واهقت ةلس إصدا  ضـ فنة سـ فلية    19
لـدر المـرا. الـيت ترـل إ   ـو       جب هو ية إيران اإلسـ م ة لتأه ة مإتحقف  وزا ة الكهربف  

مل ون لوال ر واءدف من إصدا  هذ  الي فنة هو ت إا جتديـد ةقـد لتو يـد مـف يرـل       700
 وهو يـة إيـران اإلسـ م ة   كومـة  حم أفوا  من الكهربف ، كفن قد ح    واهقة  1 300إ  

 ةدة أشهرر   قثلوتمّهل تو  ذ  
  شـ  ف يف  أيف /مفيو، ةقد  بلدان جم وةة الدول الإث  مـؤمتر ق ـة يف آيإـ    27ويف  - 24

ال فبفن، تّمهد  ه    واصلة لةم وحدة المرا. ومإـفندة جهـول احلكومـة المراق ـة الرام ـة إ       
تإري  اإلص حف  الإ فس ة واالقترـفلية وتمزيـز املرـفحلة الوُو ـةر وأةربـت امل وةـة أييـف        
ة ةن لة هف للمرا. يف املوفقشف  اليت جيريهف م  صودو. الوقـد الـدويل وشـدل  ةلـس ضـرو      
إتفحــة االســت فلة مــن هــذا الــدةم جل  ــ  أ ــف  المــرا.،  ــف يف  لــ  إقلــ م كرلســتفن المــرا.ر  

مل ـف  لوال  يف صـو ة مإـفةدة ثوفئ ـة وااهـف       3.6وتمهد  امل وةة أييف بتقدع أك ـر مـن   
 املؤسإف  املفل ة الدول ةر   توّهر من صو  الدةم املفيل، لتك لة الدةم الذ  
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ا  اجلويـة الترك ـة ضـد أهـداف حـز  الم ـفل الكرلسـتفل يف إقلـ م         واست ر  الأف  - 25
ــرا.ر واســتهدهت هــذ  الأــف ا  أقيــ ة موجــولة يف حمفه ــف  لهــو  و     ــل اكرلســتفن الم  ب 

والإل  فن ةر ويف وقت إةـدال هـذا التقريـر، مل تتوصـل ترك ـف والمـرا. إ  حـل مقثـول بشـأن          
ل المـرا. ةلـس الـرام مـن بمـق اجلهـول       الوجول المإكر  الترك  يف ممإكر بفش كف يف مشـف 

 اليت بذلتر
 

آخر املإتجدا  بشـأن أنشـهة بم ـة األمـم املتحـدة لتقـدع املإـفةدة إ          - ثفل ف 
 المرا. وهري  األمم املتحدة القهر 

 
 األنشهة الإ فس ة - ألف 

است ر مم ل  اجفص ونفئف امل  ل اجفص للشؤون الإ فس ة يف االجت ـف  بفملإـؤولا    - 26
احلكــوم ا والزة ــف  الإ فســ ا واألموــ ا والــديو ا واملت مــ ا، وبفلوملــفن ا وأةيــف  جلوــة   
توإ   املت فهرين ومم ل  املت   املدل، سـم ف موـه ف لل إـفةدة يف هتدئـة التـوتر واجـرو  مـن        

. الإ فســ  املإــت رر ولةــف مم لــ  اجــفص  ئــ س  الــوز ا  والزة ــف  اآلخــرين إ  إجــرا    املــأز
مشفو ا  شفملة جل    األُراف،  ف يف  ل  يف إقل م كرلستفن المرا.، سـم ف إلجيـفل حلـول    

ر ك ـف شـج  الزة ـف  المـراق ا     ومثفلئهـف  الدميقراُ ـة  وإ  قـوانا الدسـتو    تإـتود إ  س فس ة 
جملس الووا  لم ل  بر وف موّحدة، واإلسرا   و  ال قة حلكومـة إصـ حف    ةلس استئوفف 

تتــوهر ءــف القــد ة واالســتمدال إللخــفل إصــ حف  تإــتج ف لتهلمــف  الشــمف الــذ  ان ــ     
 ر  2015يهفلثهف هبف ةو االحتجفجف  الإل  ة موذ آ /أاإهس 

الإـل  ة الـيت ُتـو م     وبفإلضفهة إ   ل ، أةر  مم ل  اجفص،  ام لة   لل  فهرا  - 27
وهقف للقفنون، ةن إلانت  الستم فل الموف أثوف  امل فهرا  األخاةر وحـو ةلـس التـزاق اءـدو      
ــرا.، وحــو أييــف مو  ــ         ــفنون يف الم ــراق املؤسإــف  الدســتو ية والق ــو س واحت وضــثط ال
االحتجفجــف  وقــوا  األمــن ةلــس احل ــفب ةلــس الهــفب  الإــل   لل  ــفهرا ر وةقــد مم لــ     

ــ    اجــ ــف  م ــدة اجت فة ــف فص أييــف ة ــرا. يف    الزة  ــ م كرلســتفن الم ــل االإ فســ ا إلقل  ب 
ةلس إةفلة التواصل م  احلكومة اال فليـة مـن أجـل اجـرو  مـن املـأز.        ، وشّجمهموالإل  فن ة

الإ فســ  واســتئوفف ة ــل الوملــفن واحلكومــةر ك ــف لةــف مم لــ  اجــفص إ  إحــراز تقــدق بشــأن  
   ب ل، وإ  إجيفل حل لل أز. الإ فس  املإت ر يف إقل م كرلستفنرابأدال و املإفئل المفلقة با

وةقــد مم لــ  اجــفص ةــدة اجت فةــف  مــ  املرجم ــة يف الوجــفر واجت ــ  مــ  آيــة ا    - 28
أيف /مـــفيور وأةربـــت املرجم ـــة ةـــن اســـت فئهف إزا  اجل ـــول  30الم  ـــس ةلـــ  الإ إـــتفل يف 

ــراق ار     الإ فســ  واســت را  المجــز ةــن إحــراز   ــفة الم تقــدق بشــأن اإلصــ حف  و إــا ح 
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و كــر  املرجم ــة أهنــف ح ــت القــور الإ فســ ة ةلــس توح ــد صــ وههف وإجيــفل حــل لألزمــف     
الإ فس ة واالقترفلية واالجت فة ة، مـ  االسـت را  يف مكفهحـة تو ـ م الدولـة اإلسـ م ةر ويف       

ف  مــ  مإــؤولا حكــوم ا حزيران/يون ــ ، زا  مم لــ  اجــفص ة ــفن، وةقــد اجت فةــ 5 و 4
شجمهم خ ءف ةلس مواصلة لةم المرا. يف ممركت  ضد تو  م الدولـة ويف جهـول  مـن أجـل     

 املرفحلة الوُو ة، وةلس الم ل ةلس هت  املمو احلدول  يف ُريث لر  
واستجفبة للحفلـة األمو ـة واءج ـف  اإل هفب ـة الـيت تمـرض ءـف املـدن ون وال سـ  ف يف           - 29

، تواصل مم ل  اجفص م  مم لـ  احلكومـة والزة ـف  األموـ ا والـديو ا ل حـ هم، هـم        أيف /مفيو
وكفهــة قهفةــف  املت ــ  المراقــ ، ةلــس  هــق األة ــفل اإل هفب ــة الــيت يرتكثــهف تو ــ م الدولــة  
و هــق مــف يهــدف إل ــ  مــن الإــم  إ  اــر  بــذو  الشــقف. واالنقإــفق والرــرا  الهــفئ  ر   

  إقوف  احلكومـة بيـرو ة تـوها وك فلـة القـفنون والو ـفق واألمـن       وسمس مم ل  اجفص أييف إ 
 جل    املواُوا وادف  تدابا هو ية أك ر همفل ة ملو  األة فل اإل هفب ة و فية الشمف المراق ر

أييـف بشـكل ةلـك ةـن قلقهـف      بم ة األمم املتحدة لتقدع املإفةدة إ  المـرا.  وأةربت  - 30
واالترـفال  المراق ـة القفضـ  بـإا . مكفتـف شـثكة قوـوا  اجلزيـرة          إزا  قرا  ه ئـة اإلةـ ق  

االخثف ية ال يفئ ة يف بأدال، وأكد  الثم ة يف ممـرض  لـ  أّن لو  اإلةـ ق احلـر يف الـدهف       
 ةن املرلحة المفمة و فية الدميقراُ ة يزلال أمه ة يف أوقف  األزمف ر

 
 املإفةدة االنت فب ة -بف   

لةـم امل وضـ ة المل ـف املإـتقلة     األمم املتحدة لتقدع املإـفةدة إ  المـرا.   بم ة واصلت  - 31
، مـ  اإلحفُـة   2017ل نت فبف  يف األة فل التحيـاية النت فبـف  جمـفلس املقفُمـف  لمـفق      

ةل ف بفلودا ا  من بمق القور الإ فس ة اليت تدةو إ  إجرا  إص حف  انت فب ـة شـفملة بـل    
  املزيد من املشـف كة املثفشـرة لألمـم املتحـدةر واسـت ر  الثم ـة يف       وإجرا  انت فبف  مثكرة م

إجرا  مشفو ا  موت  ة م  جملس م وضـ  امل وضـ ة المل ـف املإـتقلة ل نت فبـف  ه  ـف يتملـ         
يف  لــ  الــدةم املقــدق مــن األمــم املتحــدة، والتهــو ا         بفإلةــدال املــوّ م ل نت فبــف ،  ــف   
م ـل امل وضـ ةر وسـفةد  الثم ـة امل وضـ ة ةلـس املتفبمـة مـ          الإ فس ة يف المـرا.  ا  الرـلة ب  

اجلهف  املف ة احملت لة بشـأن مقترحـف  املشـف ي  الـيت قلـدِّمت سـفبقف مـن أجـل احلرـول ةلـس           
ــة        ــدةم املشــف ي  املتملق ــت ةــدة جهــف  مف ــة ةــن اهت فمهــف ب ــو أةرب ــدويل، ح  ــل ال الت وي

ــفن ة بفلقيــفيف ــف  والم  اجلوإ ــف اململوم ــس  وتكوولوج  ــل ةل ــ   ــف     ق  املشــف كة يف االنت فب 
 الزنا ر   بإثفللوفخثا املشرلين 
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وواصـلت الثم ـة تقـدع املشــو ة التقو ـة مـ  بـد  امل وضــ ة  ل لـهف لث فنـف  االســتدالل          - 32
 ـف يف  لـ  إضـفهة الوـفخثا اجلـدل      ، سجل الوـفخثا لتوق   الث ولوج  للوفخثا و ديد آل ف  

املتـوها مـن قفئ ـة الوـفخثار وتتوقـ  الثم ـة أن يـتم وـ  ب فنـف  االسـتدالل           وإزالة األش فص 
م يـــــا نفخـــــف مـــــ  اختتـــــفق ة ل ـــــة التإـــــج ل يف  5.6الث ولـــــوج  ملـــــف يقـــــر  مـــــن 

حزيران/يون ــ ر ووســمت امل وضــ ة أييــف ة ل فهتــف املإــت رة لتإــج ل ب فنــف  االســتدالل    30
ــو يو    ــف، ح  ــفخثا املشــرلين لاخل  ــوج  للو ــف  الث ول ــرا يف    113جــد حفل  ــوق  موتش ــف مت هريق

حمفه ــة، ال تشــ ل األنثــف  ون وــورر وتقــدق الثم ــة أييــف الــدةم إ  امل وضــ ة بشــأن ســثل   16
، وه  قد شجمتهف ةلس تق ـ م اج ـف ا  املديـة    نتفئخ االنت فبف  إا ن  هف يف جمفل إلا ة 

ــدة لتإــري  ة ل ــف  ةــدّ    ــفئخ  األصــوا   يف اةت ــفل إجــرا ا  وتكوولوج ــف  جدي ــة نت وإحفل
 االنت فبف ر  

وةقف جتدل الهلثـف  املقدمـة مـن حكومـة إقلـ م كرلسـتفن مـن أجـل احلرـول ةلـس            - 33
ــف          ــف املإــتقلة ل نت فب ــة امل وضــ ة المل  ــم املتحــدة، شــجمت الثم  ــدةم االنت ــفيب مــن األم ال

ول ةلــس املواهقــة وامل وضــ ة المل ــف املإــتقلة ل نت فبــف  يف إقلــ م كرلســتفن ةلــس تــأما احلرــ
الوملفن ـة ةلــس مـذكرة التمــفون املشــتركة ب وـه ف الــيت مت توق مهـفر وقــد قفمــت كـل مــن اللجوــة      
القفنون ة يف جملس الووا  وبرملفن إقل م كرلستفن بـإقرا  املـذكرة املشـتركة الـيت تـوّهر األسـف        

ــدةم،    ــز التمــفون وال ــ زق لتمزي ــ  ب القــفنول ال ــف  تو ــ م االال ســ  ف ه  ــف يتمل ــةنت فب  اإلقل   
 راملترلة بفالنت فبف  إفةدة التقو ة الدول ةتقدع املاملفال  احملت لة لوبتحديد 

 
 التهو ا  واألنشهة يف جمفل حقو. اإلنإفن   -ج م  

ــف - 34 ــ  ة        وم ــف  ُتلحــ  خإــفئر جإ ــف واإل ه ــفل المو ــف  املإــلحة وأة  ــت الزناة زال
، سـجلت  2016حزيران/يون ـ    14يف /مـفيو إ   أ 6بإكفن المرا.ر ه   ال تـرة امل تـدة مـن    

قتــ ً    607إصــفبة )  1953الثم ــة ةــدلًا مــن اإلصــفبف  يف صــ وف املــدن ا ال يقــل ةــن        
جرحيًف(، لات   بذل  المدل اإلوفيل ل صفبف  يف ص وف املـدن ا يف المـرا. موـذ     1346 و

إصـفبة ةلـس    66 181إ   2014اندال  أة فل الموف والزنا  املإل  يف كفنون ال فل/يوـفير  
 جرحيًف(ر   43 842قت ً  و  22 339األقل )
واتإــ ت ال تــرة املشــ ولة بــفلتقرير مــدوث ةــدة هج ــف ، أةلــن تو ــ م الدولــة           - 35

اإلس م ة املإؤول ة ةن مم  هفر والثم ة ل إت يف وض  ميكوهف مـن التحقـ  برـو ة مإـتقلة     
أيف /مـفيو، بإـ ف ة    9ل، وقـ  هجـوق انتحـف   يف    من صحة هذ  االلةف ا ر هملس سث ل امل ـف 

مـدن ف   14م   ة يف مديوة بمقوبـة، حمفه ـة ليـف ، وأهـفل  التقـف ير بأنـ  قـد ألر إ  مقتـل         
أيف /مفيو، أهفل  التقف ير بأن هجومف بإ ف ة م   ـة يف بأـدال    11آخرينر ويف  38وجرا 
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يو، أسـ ر هجـوق انتحـف      أيف /مـف  21آخـرينر ويف   74ش رف وجـرا   28أس ر ةن مقتل 
قــفق بــ  شــ و كــفن يقــول ل اجــة نف يــة يف قيــف  لج ــل، حمفه ــة صــ ا الــدين، إ  مقتــل    

 آخرين مإف التقف يرر 33ش رف وجرا  12
وتلقت الثم ة تقف ير ةديـدة ت  ـد بوقـو  انتـهفكف  جإـ  ة للقـفنون الـدويل حلقـو.          - 36

ملــدن ا، وال ســ  ف مـن قنثــل تو ــ م الدولــة  اإلنإـفن وللقــفنون الــدويل اإلنإــفل ا ُتكثـت ضــد ا  
ــفل،     ــف ، واألُ ـ ــة، والوإـ ــرال مـــن تتلـــف الهوائـــف المرق ـــة والديو ـ ــل األهـ اإلســـ م ةر وي ـ

 واألش فص  وو اإلةفقة واملإوون ممرضا لل هر برو ة خفصةر  
واست ر  الثم ة يف تلق  تقف ير ةن ة ل ف  اختهفف وقتل واضههفل يو ـذهف تو ـ م    - 37
ة اإلس م ة م  من يمف ضون أيديولوج ت  أو حك  ر هملس سث ل امل ـفل، قفمـت جم وةـة    الدول

ــة اإلســ م ة، يف    ــد  تو ــ م الدول ــف  ةلــس  إــة  جــفل     12مــن مؤي ــإُ . الو ــفيو، ب أيف /م
 أيف /مـفيو،  14وأ لهتم قتلس يف املوصل بمد اهتـفمهم بفلتمـفون مـ  قـوا  األمـن المراق ـةر ويف       

 جــ  وامــرأة ةلوــف حــ. املــو    18قــفق تو ــ م الدولــة اإلســ م ة بــرجم   ،ويف املوصــل أييــف
لتو ــ م نرــثت ن إــهف تفبمــة لبإــثف الــزب حإــف زة هــم و وجــف حكــم أصــد ت  حمك ــة 

ــة اإلســ م ة        بو إــهفر وال ــد تو ــ م الدول ــس ي ــل ةل ــدن ون يتمرضــون لل ــو  أو القت ــزال امل ي
أيف /مـفيو،   16ف التو ـ مر هملـس سـث ل امل ـفل، يف     حملفولتهم ال را  من املوفُ  الـيت يإـ هر ةل هـ   

كــفن  إــة مــدن ا مــن أســرة واحــدة، مــن ب وــهم ث ثــة أُ ــفل، قــد أهــفل  التقــف ير بوهــفهتم  
ةهشف يف جثفل احل رين ب و ـف كـفنوا حيـفولون اءـرو  إ  حمفه ـة صـ ا الـدين مـن احلوجيـة          

 كركو راليت يإ هر ةل هف تو  م الدولة اإلس م ة يف حمفه ة 
وو ل  تقــف ير أخــرر ت  ــد بــأن تو ــ م الدولــة اإلســ م ة   ــف يكــون قــد اســت دق     - 38

أيف /مـفيو، أُلـ  تو ـ م الدولـة اإلسـ م ة مـرة        8ةوامل ك   فئ ة كأسلحة يف هج فتـ ر ه ـ    
أخرر صوا يخ صو  قريـة بشـا جوـو  مديوـة كركـو ، ممـف ألر إ  شـمو  مـن كـفنوا يف          

ــة   14ف. وا  ــفن وهتــ خ للجلــدر ويف  املوهقــة مــفال  اختوــ  أيف /مــفيو، أه ــد بــأن تو ــ م الدول
 ب ـل،  كـر ةلـس    ااإلس م ة قد شن هجومف ضـد قـوا  الثشـ ركة يف قيـف  ت ـو   حفه ـة       

من مقفتل  الثش ركة أهنم شـمروا برـموبة يف التـو س والتـهف  يف الم ـون وصـدا ر        14إثر  
 نت ةوامل ك   فئ ة قد است دمت كأسلحةر  ومل تت كن الثم ة من التحق  ممف إ ا كف

بتشـك ل جلوـة للتحق ـ     األنثف  حزيران/يون  ، قفق حمفهظ األنثف  وجملس حمفه ة  9ويف  - 39
ــزاةم  ــهفكف  مــدوث يف م ــفل يف     حلانت ــف ين مــن أة ــفل القت ــدن ا ال  قــو. اإلنإــفن ضــد امل

ــن        ــت يف ال تــرة م ــر  اللجوــة يف األحــداث الــيت وقم ــةر ون  حزيران/يون ــ   4إ   2ال لوج
بفلقر  من مقوة الثو ةكفض )مديوة الرق وية، مشفل ار  مديوة ال لوجة( واملز ةـة )شـر.   
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ش رـف قتلـوا    49حزيران/يون  ، أهفل  اللجوة بأّن  قد تثـّ ن ءـف أن    12 مديوة ال لوجة(ر ويف
ر ووجـد    ج  يف ةدال امل قولين بمد تإـل م أن إـهم إ  قـوا  احلشـد الشـممل      634وأن 

اللجوــة كــذل  أن احملتجــزين قــد ةــفنوا مــن انتشــف  التمــذيفر ولةــت اللجوــة  ئــ س المــرا.     
ــوز ا        ــفق بفملزيــد مــن التحق قــف ، و ئــ س ال ــوز ا  و ئــ س جملــس الوــوا  إ  الق  و ئــ س ال

ــيت        ــفُ  ال ــوا  احلشــد الشــممل يف املو ــة احلشــد الشــممل إ  إهنــف  ة ــل ق ــ س جلو حــدثت و ئ
  ر  االنتهفكف ه هف
وتلقت الثم ة تقف ير من جهف  تتل ة ت  د بـأن مـن يأـفل  ال لوجـة مـن الرجـفل يـتم         - 40

احتجفز  ألاراض ال رز األمك ويتمرض لإو  ممفملة خهاةر وتلقت الثم ـة تقـف ير ت  ـد بأنـ      
 جـ  بمـد أن كـفنوا قـد خيـموا       613حزيران/يون   اإلهـرا  ةـن  ـو مـن      6أو  5قد مت يف 
ك ل ترة زمو ـة اـا حمـدلة يف الرـق ويةر والةـس الرجـفل أهنـم قـد تمرضـوا لد جـة           لل رز األم

خهاة من سو  املمفملةر وتلقت الثم ة تقف ير ت  د بأن مف با أ بمة إ  تإمة  جفل قـد قلتلـوا   
مــن الرجــفل الــذين هــروا مــن ال لوجــة قــد   4 000أثوــف  االحتجــفزر وأه ــد بــأن مــف يرــل إ   

 ل رز األمكر  احتجزوا ألاراض ا
ــهف وفةــف        - 41 ــهفكف  حلقــو. اإلنإــفن ترتكث ــة تتلقــس تقــف ير ةــن انت ــت الثم  ومــف زال

أيف /مـفيو، ق ـل إّن وفةـة مإـلحة      10مإلحة أله د بأهنف مرتثهـة بقـوا  احلشـد الشـمملر ويف     
موتإثة ءـذ  القـوا  أوق ـت ثـ ث شـفحوف  حم لـة بفلإـل  التجف يـة يف موهقـة تقـ  جوـو             

 حفه ــــة ليــــف ر وأه ــــد  قتــــل الإــــفئقا والت لــــ  ةــــن املركثــــف  والثيــــفئ ر   بمقوبــــة،
أيف /مفيو، أهفل  التقف ير بـأن  جـفال مإـلحا قـد أُلقـوا الوـف  ةلـس مـدل وقتلـو ،           22 ويف

 و ل  يف قيف  املقدالية،  حفه ة ليف ر  
صـ وف  ومف هتئت الأف ا  اجلوية وة ل ـف  القرـف تتإـثف يف سـقو  ضـحفيف يف       - 42

املدن ار ب د أن الثم ة مل يتإّن ءف التحق  من ةـدل هـذ  الأـف ا  ومـن هويـة مو ـذيهفر هملـس        
أيف /مـفيو، تإـثف القرـف يف سـقو       18و  16و  13سث ل امل فل، أهفل  التقـف ير بأنـ  يف   

ضــحفيف مــن املــدن ا يف اجفلديــة،  حفه ــة األنثــف ر ك ــف و ل  تقــف ير ةديــدة ت  ــد بوقــو    
إــثف يف مقتــل وجــرا مــدن ا يف ال لوجــة  حفه ــة األنثــف  خــ ل ال تــرة املشــ ولة   قرــف ت

أيف /مفيو، أصـفبت اـف ة جويـة موهقـة سـكو ة يف ال لوجـة وأل  إ  مقتـل         19بفلتقريرر ويف 
 مثفن ة مدن ا )من ب وهم أ ب  نإف  وث ثة أُ فل( وجرا تإمة آخرينر  

أيف /مـفيو، أةلوـت وزا ة    23اإلةـداقر ه ـ     ومف زالت حكومة المرا. ت رض ةقوبـة  - 43
ش رـف قـد ألةـدموا خـ ل الشـهر املفضـ ر وق ـل إّنـ  قـد           22المدل ةلس موقمهف الشـثك  أن  

أليووا جبرائم  ا  صلة بفإل هف  وجرائم أخررر وقد لةت األمم املتحـدة احلكومـة المراق ـة    
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  اإلةـداق، ال سـ  ف بـفلو ر    مرا ا إ  هرض وقف اخت ف   ةلس و   أحكفق اإلةداق وة ل ـف 
إ  ضمف ن فق المدالـة اجلوفئ ـة المراقـ  واحت ـفل ةـدق االمت ـفل لل مـفيا الدول ـة ه  ـف  ـو           

 اإلجرا ا  القفنون ة الواجثة واحملفك ة المفللةر  
وتلقت هرقة الم ل املمو ة بفألُ فل والزنا  املإل ، اليت تتو   ئفسـتهف كـل مـن بم ـة      - 44

ة لتقدع املإفةدة إ  المرا. ومو  ة األمم املتحدة لله ولـة، تقـف ير ت  ـد بوقـو      األمم املتحد
تقريرر وقـد أّثـر  هـذ  احلـوالث     حفلثة انتـهف  ضـد األُ ـفل خـ ل ال تـرة املشـ ولة بـفل        47
وق  يف بأدال، وكذل  يف حمـفه يت األنثـف    قد احلوالث  تل ُ  ر وأه د بأن مم م  220 يف

الم ل ف  المإـكريةر ومل يتإـّن حـ. وقـت كتفبـة هـذا التقريـر الّتحقـ          س ف. ، ض ن ون وور
ــن   ــور مـ ــ مـــن  38سـ ــيت متـــس    تلـ ــ 75احلـــوالث، الـ ــثف الم ل ـــف    ُ ـ  ، و لـــ  بإـ
 اجلف يةر المإكرية

ُ ـ    55وظل القتل والتشوي  من أك ر االنتهفكف  املثلَّـي ةوـهف، بمـدمف تأكـد مقتـل       - 45
ــس بكــ ا بإــثف    آخــرينر وُيمتقــد أن ةــد  16وتشــوي   ــوا وجرحــوا أةل ــذين قتل ــفل ال ل األُ 

اءج ف  بفلقوفبل يف بأدالر وتلقت هرقة الم ـل أييـف تقـف ير ةـن جتو ـد األُ ـفل مـن جفنـف         
تو  م الدولة اإلس م ة، وال س  ف يف حمفه ة األنثف ،  ف يف  ل  حـفال  ألُ ـفل مـن مو ـذ      

التقــف ير بإــثف تمــّذ  إمكفن ــة الوصــول الــت جاا  االنتحف يــةر ومل يتإــن التحقــ  مــن هــذ   
ــ          ــة الم ــل مملومــف  ةــن أ ب ــذ  تكتإــ   هــذ  احلــفال ر وتلقــت هرق والهــفب  احلإــف  ال
ــرة املشــ ولة       حــوالث هجــوق ةلــس املــدا   وثــ ث هج ــف  ةلــس املإتشــ  ف  خــ ل ال ت

ا ، بــفلتقريرر وبفإلضــفهة إ   لــ ، ظلــت الم ل ــف  المإــكرية يف املوــفُ  املتيــر ة مــن الــزن   
سـ  ف يف حمفه ـة األنثــف ، تمرقـل بشــّدة يف هـرص احلرــول ةلـس اجــدمف  األسفسـ ة، مــن        وال

 روالرةفية الرح ةقث ل التمل م 
ه ئة األمـم املتحـدة لل إـفواة بـا اجلوإـا ومتكـا املـرأة        أيف /مفيو، أُلقت  24ويف  - 46
 ــن ” لــة ةلــس شــثكة اإلنترنــت لثوــف  الــوة  والتمثئــة بموــوان  (ه ئــة األمــم املتحــدة لل ــرأة)

ر وهــ  هتــدف إ  جمــل الوفشــهف  مــن المــرا. واملوهقــة يهلمــن المــفمل ةلــس قررــهن   “هوــف
ويوثقن ألوا هن يف بوف  بلداهننر وتإمس  لة وسفئط التواصل االجت فة  إ  احلرـول ةلـس   

ُ  ه ــديو لوإــف  مــن و ــ  أ ــف   قرــو مله ــة يف شــكل تأريــدا  وتمل قــف  وصــو  ومقــف  
 املوهقة وهّن يشف كن يف بوف  وتمزيز الوإ خ الإ فس  واالجت فة  لثلداهننر
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 ت م احلرية -لال  
ــرة         - 47 ــة خــ ل ال ت ــة اإلنإــفن ة لإــكفن تــ م احلري ــم املتحــدة  صــد احلفل واصــلت األم

قــد بلــي  2016حزيران/يون ــ   14املشــ ولة بــفلتقريرر وكــفن جم ــو  حــفال  املأــفل ة حــ.  
 1 578حفلة، وبلي جم و  ةدل الإكفن املإجلا املتـثقا يف موقـ  المثـو  املؤقـت      1 493

ش رفر ويف أةقف  ات ف. لويل، مت حشد األموال لوقل الإكفن املتثقار وتم ـل إلا ة األمـم   
ا وأصــحف  املتحــدة للشــؤون الإ فســ ة وامل وضــ ة الإــفم ة لألمــم املتحــدة لشــؤون ال جــئ    

ــرا. خــ ل            ــرال خــف   الم ــ  األه ــل و  ــن أجــل نق ــ  م ــف بشــكل وث  املرــلحة اآلخــرون مم
ال ترة املش ولة هبذا التقريـر، كـفن يأـفل  امل ـ م كـل أسـثو  مـف يقـر           وخ لر 2016 ةفق
 ر ومن املتوق  أن تزلال حفال  املأفل ة األسثوة ة يف هنفية حزيران/يون  رمن سكفن  40من 

 
 إفةدة اإلنإفن ة وإةفلة الثوف  والتو  ةامل - هف  

ت ّل الم ل ة اإلنإـفن ة تشـكل إحـدر أكـو الم ل ـف  وأك رهـف تمق ـدا ةلـس مإـتور           - 48
م يـا شـ و يف    10المفملر وتشـا تقـديرا  الشـركف  يف املـفل اإلنإـفل إ  أن أك ـر مـن        
مــن ب وــهم أك ــر مــن    المــرا. حيتــفجون حفل ــف إ  شــكل مــن أشــكفل املإــفةدة اإلنإــفن ة،        

ــف، و    3.3 ــرل لاخل ـ ــا مشـ ــدين و   726 000م يـ ــن المفئـ ــو    250 000مـ ــو سـ  الجـ
م يــا شــ و يمتقــد أهنــم يم شــون  ــت ســ هرة تو ــ م الدولــة اإلســ م ةر ويتوقــ  أن   3 و

تــزلال االحت فجــف  اإلنإــفن ة بد جــة كــثاة يف األشــهر املقثلــة مــ  تكّ ــف احل لــة المإــكريةر 
ش و يم شون يف املوفُ  الواقمـة ةلـس    470 000ن حيتف  املإفةدة أك ر من ومن احملت ل أ

شــ و يم شــون ةلــس ُــول ممــر املوصــلا ومــن املتوقــ  أن    830 000ُــول ممــر األنثــف  و  
 الم ل ف  المإكرية يف مديوة املوصلرمن أك ر من مل ون ش و  يتيّر 
ن الوإـف  والرجـفل وال ت ـف     ويإفو  األمم املتحدة قل  شـديد إزا  سـ مة اآلالف مـ    - 49

زالــوا حمفصــرين يف ال لوجــةر وموــذ بدايــة الم ل ــف  المإــكرية الرام ــة إ     وال ت ــفن الــذين مــف
مدل من ال را  من املديوةر وهر مم ـم   43 000استمفلة الإ هرة ةلس املديوة متكن أك ر من 

املوفُ  الواقمة ةلس األُرافر وال تمرف األمم املتحدة ةدل املدن ا الذين مـف زالـوا    إ الوف  
شـ و   50 000 و 40 000يف املديوة، ولكن من امل كن أن يكون هوـف  مـف يتـراوا بـا     

ممرضا جهر بفلي من املدهم ة وتثفلل إُ . الوف  ومن اجلفئز أهنم يمـفنون مـن انتشـف  نقـو     
ــةر    الأــذا  ةلــس نهــف.   ــة اإلمــدالا  مــن م ــف  الشــر  املأمون ــة وحمدولي واســ  ونقــو األلوي

ةوـدمف   2014تت  لشركف  الم ل اإلنإفل إمكفن ة الـدخول إ  ال لوجـة موـذ أوائـل ةـفق       ومل
سقهت املديوة يف يد تو  م الدولة اإلس م ةر وجير  تـوها الـدةم لألسـر الوفزحـة مـن املديوـة       

ق املوقـذة للح ـفة وأنشـأ  احلكومـة ه هـف ت  ـف ر ومشلـت تلـ          يف ةدة مواق  ُزّول  بفللواز
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املإـــفةدة تـــوها األاذيـــة اجلــــفهزة لألكـــل وامل ـــف  الرــــفحلة للشـــر  وجم وةـــف  لــــوازق        
شـــ ور ويف ةفمريـــة  5 500الرـــح ة يف قيـــف  ال لوجـــة ل إـــت  د موـــهف حـــوايل   الو فهـــة

ركف  األمـم املتحــدة حرــو  وهـد إل هــف مم ــم الوـفزحا مــن ال لوجـة، وهــر شــ    ال لوجـة، الــيت 
ش و ةلس سث ل االستجفبة ال و ية، يك   كل موهف إلُمفق أسرة مكونـة   3 000 إةفشة لـ

 أهرال ملدة ث ثة أيفقر   5من 
ش و يقد  أهنم يم شون با خـط   30 000وهوف  قل  شديد بشأن مف يقر  من  - 50

مئـف  اآلالف مـن املـدن ا الـذين      اجلثهة المإكرية احلفل ة والي ة الشرق ة لوهر لجلة، وبشأن
مف زالـوا يف موـفُ  واقمـة همل ـف  ـت احلرـف  وي تقـرون إ  إمكفن ـة احلرـول ةلـس املإـفةدة            

ُ ـ ، حمفصــرون بــا   250ش رــف ةلــس األقـل، مــن ب وــهم   620اإلنإـفن ة المفليــةر وهوـف    
ــفل       ــرين ال ـ ــذ تشـ ــور موـ ــة ن وـ ــوجف  يف حمفه ـ ــل سـ ــر. جثـ ــكرية شـ ــة المإـ ــو  اجلثهـ  /خهـ

 ر  2015 نوه و
ــفلتقرير، واصــل شــركف  الم ــل اإلنإــفل تقــدع املإــفةدة       - 51 ــرة املشــ ولة ب وخــ ل ال ت

شــ و مــن  املوقــذة للح ــفة، ح ــو متّكوــوا مــن الوصــول يف كــل شــهر إ  أك ــر مــن مل ــول    
األش فص املمرضا لل هر الشديدر وألُلقـت ة ل ـف  إنإـفن ة جديـدة يف ةـدل مـن املوـفُ         

الوصــول إل هــف،  ــف يف  لــ  الرمــفل  وه ــت وقيــف  ت ــو ر وقفمــت آل ــة           الــيت يرــمف 
االستجفبة الإريمة، اليت تديرهف مو  ة األمم املتحدة لله ولـة )ال ون إـ ف( وبرنـفمخ األاذيـة     
المـفمل  بفلتمـفون مـ  صـودو. األمـم املتحـدة للإـكفن وجم وةـة مـن املو  ـف  اـا احلكوم ــة            

ــ  اآلالف مــن ا  ــأة يف زجفجــف     الشــريكة بتوزي ــف  املمث ــة اجلــفهزة لألكــل وامل  حلرــو الأذائ 
وجم وةف  لـوازق الو فهـة الرـح ةر ومتّكوـت مو  ـة الرـحة المفمل ـة، ومو  ـة األمـم املتحـدة           

م يـا ُ ـل    5.5لله ولة )ال ون إـ ف( ووزا ة الرـحة المراق ـة مـن الوصـول إ  أك ـر مـن        
 األُ فل يف و   أ ف  الثلدر  اجفمإة من خ ل     مكفهحة شلل  لون سّن

وقفمت لائـرة األمـم املتحـدة ل جـرا ا  املتملقـة بفأللأـفق، بوصـ هف امل وةـة ال رة ـة           - 52
املمو ة بفإلجرا ا  املتملقة بفأللأفق، بتوإ   األنشهة الرام ة للتوة ـة   ـفُر األجهـزة املت جـرة     

جـد هبـف جت مـف  كـثاة مـن األسـر املشـرلة        املرجتلة والـذخفئر اـا املو جـرة يف املوـفُ  الـيت تو     
والمفئدين القفلما من األنثف ر ويف حزيران/يون  ، أُل  الشركف  يف جمـفل اإلجـرا ا  املتملقـة    
بفأللأفق     توة ة بفمل فُر من خ ل وسفئط اإلة ق احملل ـة ومثـفل ا  لتـد يف املـد با     

 ر  وفزحاملت مف  احملل ة لاخل ت  ف  الو ل  بفلتمفون م  املد سا يف املدا   وموإق  ا
وقفمت مو  ة األمم املتحدة للترب ة والملم وال قفهـة )ال ونإـكو( وشـركف  آخـرون يف      - 53

جمفل التمل م بزيفلة أمفكن التملم املؤقتة لدةم األُ فل املوجولين خف   ن فق التملـ م الر ـ ر   
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الف مـن الوـفزحا المـراق ا وال جـئا     ومت توها خـدمف  امل ـف  والرـرف الرـح  ملئـف  اآل     
الإو يار وقفمت م وض ة األمم لشؤون ال جئا بثوف  ت  ـف  جديـدة، ه  ـف توجـد أمـفكن      
إيوا  جفهزة يوهرهف برنفمخ األمم املتحدة لل إتوُوف  الثشـرية )موئـل األمـم املتحـدة( لـدةم      

 ر  األش فص املشرلين لاخل ف يف حمفه ف  بأدال ولهو  وكرب  
)ال فو( بـذو  اجيـروا  والهحلـف    لألمم املتحدة ووزةت مو  ة األاذية والز اةة  - 54

اج   ةلس آالف املزا ةا املتير ين مـن األزمـة يف حمـفه يت األنثـف  وصـ ا الـدين ملإـفةدة        
املت مف  احملل ة ةلـس تقل ـل آل ـف  التك ـف الإـلمل إ  ألب ل جـةر وخـ ل ال تـرة املشـ ولة          

مـن   270 000ير، ة ل الشركف  جوثف إ  جوف مـ  برنـفمخ األاذيـة المـفمل  ملإـفةدة      بفلتقر
 املشرلين لاخل ف يف احلرول ةلس قإفئم اذائ ة، وقدموا مإفةدا  ة و ة استهدهت أك ـر مـن   

ــ ، تلقــس مــف يقــر  مــن      800 000 الجــو ســو     50 000مــن هــؤال ر وإضــفهة إ   ل
 إقل م كرلستفن يف المرا. مثفلي نقدية وقإفئمر   يمفنون من انمداق األمن الأذائ  يف

ولة ف جهة الهوا ئ املمدة من أجل ممر  األنثـف  واملوصـل ومديوـة املوصـل، أةهـس       - 55
الرــودو. املشــتر  لل إــفةدة اإلنإــفن ة يف المــرا. أولويــة للشــركف  المــفملا يف املوــفُ  الــيت   

  اجـدمف ر وشـهد  وتـاة الت هـ ط يف     يرمف الوصول إل هف ويف املوفُ  اليت تقل ه هف هـذ 
بـا الثم ـة   و لـ  بفلتوإـ      ،إُف  التأهف التشأ ل  الحت فل اهن ف  سد املوصل نإقف متإف ةف

حكومـة المــرا.ر وأل سـل إ  المــرا. هريـ  تــفب  لألمــم املتحـدة مكــون مـن أ بمــة أةيــف  يف      و
وتوكـوال  بشـأن مإـفئل    جمفل تق  م الكوا ث والتوإـ   ح ـو قـفق برـ فاة جم وةـة مـن الو      

مترلة بفإلة ف ا  اليريث ة الستاال الإـل  اإلنإـفن ة، وإصـدا  التأشـاا  للمـفملا يف املـفل       
 األهرقة الهث ة األجوث ةر   وصولوت إا  ،اإلنإفل، وتإج ل املو  ف  اا احلكوم ة بإرةة

نـفزا   726 000مـن   ووهقف للث فنف  اليت ومتهف املو  ة الدول ة للهجرة، ةـفل أك ـر   - 56
الإـثف  يف املفئـة إ  حمفه ـة صـ ا الـدين، ويرجـ        40إ  موفُقهم األصل ةر وةفل أك ر من 

 لــ  جزئ ــف إ  ممــر االســتقرا  امل تــد مــن الــدو  إ  تكريــت الــذ  أنشــو بــدةم مــن آل ــة  يف 
يف املفئـة   18الت ويل لتحق   االستقرا  ال و   التفبمة لونفمخ األمم املتحدة اإلمنـفئ ر و جـ    

يف املفئـة إ  األنثـف ،  ـن هـ هم      16 يف املفئـة إ  ليـف  و   18من المفئدين إ  ن وو  ه  ف ةـفل  
 ةفئد  جموا إ  الرمفل ر   100 000 و 
ةــدل املوــفُ  املإــتمفلة مــن تو ــ م الدولــة اإلســ م ة، زال الهلــف ةلــس   ا ت ــف ومــ   - 57

اةر وواهقـت اللجوـة التوج ه ـة آلل ـة الت ويـل لتحق ـ        املإفةدة يف  ق   االستقرا  زيـفلة كـث  
مديوة ةراق ـةر   17جهة مف ة، ةلس تقدع الدةم لـ  20االستقرا  ال و  ، اليت تدة هف حفل ف 

واختت ت اآلل ة أنشهتهف يف تكريت والدو  ومك ش ة و ب مة، وهـ  تم ـل اآلن يف الإـم دية    
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يف ب جـ    ، سـوف تو ـذ أنشـهة   ترف ي  األمو ة جرل صدو  الو روالرمفل  وس وول وسوجف 
واحليـر والق ـف ة بمـد    الشـرقف   وال لوجـة  ، وأخرر ممفثلة يف وه ت وحدي ة والرُثة والكرمة

 موهفر استمفلة كل
املمدا  لل إـفةدة يف   بت زيناآلل ة  تقوقلم ل ف  الرام ة الستمفلة املوصل، و ّإثف ل - 58

ك فلة توها املإفةدة يف الوقت املوفسف لتحق   االستقرا  حفملف تإـ   ال ـروف بـذل ر ومت    
 ديـد قفئ ــة أول ــة  شــف ي   ا  أولويــة ةل ــف مـن أجــل هــت  قوــوا  موســمة جديــدة لتحق ــ    

  االسـتقرا   االستقرا  توّهر ةدلا كثاا من هرص الم ل وتوّحد امل را  بـا املـدن الـيت يتحقـ    
ال رـل  لل ريـ  المفمـل     االجت ـف  تو ـ م الدولـة اإلسـ م ة     ضـدّ  الـدويل ه هفر وةقد التحفلف 

اشتركت كـل مـن اإلمـف ا     ح و أيف /مفيو،  27يف برلا يف و ل  املمك بتحق   االستقرا  
المرب ـــة املتحـــدة وأملفن ـــف يف  ئفســـة هـــذا االجت ـــف  الـــذ  كـــفن هدهـــ  موفقشـــة التهـــو ا     

سترات ج ة وتوج   اجلهول الرام ة إ   ق   االستقرا  يف املوفُ  احملر ة حدي فر وقـدق نفئـف   اال
ملوإ  املق م، بوص   مم   لألمم املتحـدة يف المـرا.،   وا موإ  الشؤون اإلنإفن ةو مم ل  اجفص

ل مملومف  مإتك لة ةن مركز آل ة الت ويل لتحق   االستقرا  ال و   واملره  املوسـ ، وشـد  
 ـ  االسـتقرا  وإزالـة الـذخفئر     ةلس احلفجـة املفسـة إ  زيـفلة الت ويـل للم ل ـف  اإلنإـفن ة و ق      

املو جـرةر ومـو أةيـف  ال ريـ  المفمـل التقـدق احملـرز يف املوـفُ  احملـر ة حـدي ف، ولكوـهم             اا
ــون م       ــد تك ــن أن املكفســف المإــكرية ق ــم م ــن قلقه ــوا ة ــهف   أةرب ــر إ ا مل يواكث مرضــة لل ه

 الستقرا را  ق  
ــن         - 59 ــدل كــثا م ــفل  بوجــول ة ــ  االســتقرا  يف الرم ــة إ   ق  ــول الرام  ــأثر  اجله وت

الذخفئر اا املو جرة واألجهزة املت جرة املرجتلةر ومت تإري  وتاة ة ل ـف  اإلزالـة يف املديوـة،    
دمتــهف بــدةم مــن لائــرة األمــم املتحــدة ل جــرا ا  املتملقــة بفأللأــفقر ومشلــت املإــفةدة الــيت ق  

الدائرة أييف إجرا  تق  م لألثر بأ ـة  ديـد األخهـف  الـيت تشـكلهف األجهـزة املت جـرة املرجتلـة،         
والتــد يف ةلــس احلــّد مــن تــفُر املت جــرا ر وخــ ل ال تــرة املشــ ولة بــفلتقرير،  إــوت          
  ر  ال روف األمو ة يف قيف  سوجف  وبلدة الإم دية ممف    لآلل ة بثد  أنشهة  ق   االستقرا

وواصل هريـ  األمـم املتحـدة القهـر  يف تـوها الـدةم لونـفمخ احلكومـة اإلصـ ح ر           - 60
ــفن/أبريل     ــوا  تقوـــ ا إ  بأـــدال يف شـــهر  ن إـ ــفمخ األمـــم املتحـــدة اإلمنـــفئ  خـ وأوهـــد برنـ
وأيف /مفيو ملإفةدة احلكومة ه  ف اةتزمت الق فق بـ  مـن إصـ ا للج ـف   وتمزيـز ملؤسإـف        

وقدمت ال ونإـكو املإـفةدة للحكومـة يف إصـ ا قهـف  التملـ م والتـد يف         مكفهحة ال إفلر
شـف  قـد    600 000كـفن أك ـر مـن    ، ويف وقت كتفبة هذا التقريـر يف املفلا التقك واملهكر 

 اني وا إ  مؤسإف  التمل م والتد يف يف املفلا التقك واملهكر  
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ة االبتكـــف   املوث ـــ  ةـــن   يـــة وبفالةت ـــفل ةلـــس صـــودو. مرهـــ  الـــوامخ املشـــترك - 61
، مت إنشــف  مرهــ  جديــد لت ويــل اإلصــ ا مــن أجــل لةــم الونــفمخ اإلصــ ح     2020 ةــفق

حلكومــة إقلــ م كرلســتفنر ويهــدف مرهــ  الت ويــل إ  حشــد اجــوا  الدول ــة لل إــفةدة يف   
 اإلصـ ا املشـتركة بـا حكومـة إقلـ م كرلسـتفن والثوـ  الـدويل، الـيت          خهـة التمج ل بتو  ـذ  

ر وسفةد موئل األمم املتحـدة حكومـة إقلـ م كرلسـتفن     (12)ان ر ال قرة  أُلقت يف أيف /مفيو
قلـ م ةلـس   اإلةلس وض  تشريمف  لتإوية وض  املإتوُوف  المشـوائ ةر ك ـف سـفةد حكومـة     

ق ءـف املشـو ة بشـأن تثإـ ط إجـرا ا  اسـت را   خـو الثوـف          وض  قوانا بوف  جديدة، وقـدّ 
ةلـس ك فلـة اسـت  ف  أة ـفل التشـ  د اجلديـدة املمـفيا الدول ـة بشـأن           ةدةو ل  من أجـل املإـف  

 الت   ف من آثف  تأا املوفخ و فية الث ئةر
 

 املإفئل األمو ة والتشأ ل ة -واو  
واصــل موظ ــو األمــم املتحــدة يف المــرا. الم ــل يف ب ئــة أمو ــة ةفل ــة امل ــفُر وتو  ــذ    - 62

الــوامخ واألنشــهة مإــف مــف تكتإــ   مــن أمه ــة ح ويــةر وظــّل الهلــف ةلــس خــدمف  األمــم  
املتحدة يف جمفل  ق   االستقرا  وتقدع املإفةدة اإلنإفن ة يتزايد بفلتزامن م  استمفلة املوـفُ   

 م الدولة اإلس م ة الذ  أصـث  أييـف يإـت دق بشـكل متزايـد تكت كـف  اـا        من س هرة تو 
ممهولة من خ ل مهفوة أهداف مدن ة يف و   أ ف  المـرا.،  ـف ه هـف بأـدالر وظـل موظ ـو       
األمم املتحدة يواجهون، يف تو  ذهم لوامخ املو  ة، قد ا كثاا مـن اليـمف ومـن احت ـفال      

 التمرض لل  فُرر  
مت بمق الت فهرا  املذكو ة آن ف يف هذا التقرير ةلس مقربة من جم مف  الثم ـة  ووق - 63

أيف /مـفيو   20يف بأدالر واختر. ةدل كـثا مـن املت ـفهرين املوهقـة اجيـرا  لل ـرة ال فن ـة يف        
ووقمت مواجهف  ةو  ة با املت فهرين وقوا  األمـن المراق ـةر وواصـل ن ـفق األمـم املتحـدة       

احلكومـــة المراق ـــة كجـــز  مـــن     تمـــفون مـــ  الوكـــفال  األمو ـــة املمو ـــة يف     إللا ة األمـــن ال
املتواصـلة الرام ـة إ  الت   ـف مـن امل ـفُر الـيت   لـهف تلـ  األحـداث ةلـس سـ مة             اجلهول

 املوظ ا وأموهمر  
زال احلـوا  مإـت را بـا     وبمد مرو  أك ـر مـن ةقـد مـن الـزمن ةلـس نشـر الثم ـة، مـف          - 64

، بم ـت  2016ويف شـثف /هواير  مـم املتحـدة إلبـراق ات ـف. مركـز الثم ـةر       حكومة المـرا. واأل 
احلكومــة  قترحــف  جديــدة إ  األمــم املتحــدة مــن أجــل حــّل املإــفئل المفلقــة، وقــد قفمــت     

 ذ  املإألةر  ءتإوية إجيفل  إ  املو  ة بفلرّل ةل هفر وتتهّل  األمم املتحدلة
أمونــة الـيت يـتم توهاهــف يف بأـدال ملـوظ   األمــم     زالـت أمــفكن اإلقفمـة اآلموـة وامل    ومـف  - 65

ــدلهف         ــفلي ة ــف والث ــة املوجــولة حفل  ــدول ا حمــدولةر هثفإلضــفهة إ  وحــدا  اإلقفم املتحــدة ال
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 وحـدة ســكو ة إضـفه ة مـن املقــر  تشـ  دهف يف المــفق     99هوــف   2-وحـدة يف جم ـ  لال   185
، 2016حزيران/يون ـ    شـهر  فموترـ  ملـول وحـدا    10إجنـفز   وقد مت االنتـهف  مـن  ر القفلق

ــف و ــن وحــدا  أخــرر   10 هو ــهف   م ــر  االنت ــهف يف شــهر املق ــف 2016أيلول/ســثت و  مو ر أم
ر وجيـر  بوـف    2017املتثق ة ه ن املتوقـ  إمتفمهـف ملـول هنفيـة حزيران/يون ـ        79الوحدا  الـ 

 وحــدة ســكو ة أخــرر يف جم ــ  الت   ــ  القــدع، وســوف تكت ــل هــذ  الوحــدا  ملــول 37
هنفية تشرين األول/أكتوبر وتإد االحت فجـف  المفجلـة ل ريـ  األمـم املتحـدة القهـر ر ويلـزق        
إقفمة وحدا  سكو ة إضفه ة بفلتزامن م  التوس  يف أنشـهة املإـفةدة ةلـس  ق ـ  االسـتقرا ر      

أيف /مـفيو لتـوها    12وقد مت، ةلس إثر تدهو  احلفلة األمو ة، نشـر ُـفئرة مروح ـة يف بأـدال يف     
قد ا  إلج   املوظ ا من املوهقة اجيرا  إ  مهف  بأدال الدويل  ّإـث ف ملواصـلة ة ل ـف     ال

 اإلج  ، إ ا لزق األمرر  
 م ح ف  -سفلسف  

ل ـأز. الإ فسـ    ألةو كل القور الإ فس ة المراق ة إ  و  كل تهف وإ  وض  حـّد ل  - 66
يف وقـت يواجـ  ه ـ  الثلـد والشـمف       والوملـفن ؤثر سـلثف ةلـس أة ـفل احلكومـة     املتواصل الذ  ي
إ  ال بـد أن يإـتأنف جملـس     تو ـ م الدولـة اإلسـ م ةر    ويقفومـفن بثإـفلة ضـدّ     ديف  خهاة

الووا  أة فلـ  مثفشـرة بمـد شـهر  ميـفن، و لـ  ةلـس أسـف  إجـرا  مشـفو ا  شـفملة بـا             
مـن إنشـف  حكومـة إصـ ا     اجل   ،  ف يف  ل  با بأدال وا ب لر وال بد يف القريـف المفجـل   

تتوهر ءف القد ة ةلس امليـ  قـدمف بفإلصـ حف  الإ فسـ ة واالقترـفلية واالجت فة ـة احلق ق ـة        
والراثة ه  ، م ل ـف لةـف إ   لـ  الشـمف المراقـ ر ولكـ  يتحقـ  الوجـفا، ال بـّد مـن الم ـل            

المــرا. ةلــس  بفلت   ــل الشــفمل وهــ  مثــدأ التإــفو  يف احلقــو. والمدالــة بــا و ــ  ُمكّونــف   
 اخت ههف،  ن ه هف الوإف  والشثف  وُوائف األقل ف ر  

وال ُبّد من اإلشـفلة بـفجلهول املإـت رة الـيت يثـذءف  ئـ س الـوز ا ، بفلتشـفو  والتمـفون           - 67
التفمْ ن م  و   القور الإ فس ة واملت ـ  املـدل واملت ـفهرين، مـن أجـل إلخـفل اإلصـ حف         

يف المـرا.ر هج  ـ  ةوفصـر اله ـف الإ فسـ  وُ ـف املت ـ  املـدل يف          اليت تشتد احلفجة إل هف
 تو ـت  أن  ومـن املهـمّ  المرا. يوثأ  تشمر بأّن مإفمهتهف مإ وةة ومد جة يف تلـ  املثـفل ا ر   

تهث ـ   املشـروةة يف  المراق   الشمفملهفلف  وترأ  احلكومة وو   اجلهف  ال فةلة الإ فس ة
ل  ، وضـ فن سـ مت      الإّـ ة حق  يف حريـة التمـثا والتج ّـ   إص حف  حق ق ة وجمدية، و في

ويف الوقت  ات ، تق  ةلس ةفت  املت فهرين مإؤول ة التق ـد بـفلقوانا    يف ممف سة هذ  احلقو.ر
واحملفه ة ةلس الهفب  الإل   لل  فهرا  بفةتثف هف وس لة للتمثا الـدميقراُ  املشـرو ر هكـّل    
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  إال تقـويق مرـفا الشـمف وصـرف االهت ـفق واملـوا ل       سلو  مّدمر أو ةو ف ل س مـن شـأن  
 بم دا ةن املمركة ضّد تو م الدولة اإلس م ةر  

 متإـوية خ هـفهت   إ لةويت الزة ف  الإ فس ا يف إقل م كرلسـتفن المـرا.   وإّنك أكّر   - 68
رةة والمولة ةلـس جوـفا الإـ   املأز. الإ فس   اجرو  من ف. ةلس االّت، وإ  ةن ُري  احلوا 

برملـفن اإلقلـ م أيـة    د مقَـ إ  سـاهف الهث مـ ، و لـ  بمـد أن مل يُ    رملفن إقل م كرلستفن بأة فل ب
ههـذ  املؤسإـة التشـريم ة اإلقل   ـة هـ  جتإـ د        ر2015موـذ تشـرين األول/أكتـوبر     جلإة ل 

 ر لذل ، هوـف  حفجـٌة مفّسـة   إقل م كرلستفن المرا.للدميقراُ ة القفئ ة ةلس تمّدل األحزا  يف 
جمــّدلا يف حــوا  ُم  ــر مــن أجــل   وحكومــة إقلــ م كرلســتفنإ  أن تــدخل احلكومــة اال فليــة 

ــفهم   ــو ط وتقفســم   التوّصــل إ  ت  ــ بشــأن صــفل ا  ال ــف  ، إيرالات ، وســفئر الثشــ ركةومرتث
الراهوـة واملقثلـة   مواجهة التحديف  املشتركة ةلس لم ل ممف ب مفل ة لاألخرر، و المفلقةاملإفئل 
   و   املوفُ  من تو  م الدولة اإلس م ةرأن تتم استمفلة  بمد و ل 
ويوثأــ  للزة ــف  الــوُو ا واحمللــ ا أن يم لــوا ةلــس تمزيــز الم قــف  القفئ ــة لاخــل      - 69

جمت مفهتم احملل ة وه  ف ب وهف من أجل إجيفل الإثل الك  لة بتحق   االستقرا  الدائم للمرا.ر أّمـف  
تتهلف املرفحلة ةلس املإتويف  الإ فسـ  والهـفئ   والقثلـ ر وقـد     لةفئم هذا االستقرا  هه  

ــة تو ــ م الدولــة            ــول املشــتركة يف حمف ب ــس إثــر الوجــفا الــذ  شــهدت  اجله حــفن الوقــت، ةل
اإلسـ م ة، لكـ  يـتم ادــف  خهـوا  جـفلة مــن أجـل  ق ـ  مرــفحلة وُو ـة وتواهـ  تــف   ر          

 لشأنرواألمم املتحدة مإتمدة لتقدع املإفةدة هبذا ا
وإنــك ألليــن بأشــّد المثــف ا  اءج ــف  اإل هفب ــة الشــو مة الــيت تإــتهدف املــدن ا           - 70

واألمفكن المفمة، ومف يأت   تو  م الدولـة اإلسـ م ة مـن أة ـفل لتـدما مواقـ  التـراث ال قـفيفر         
ــة واإلنإــفن ةر واءج ــف         ــفلئ الل فق ــ  مث ــف  وو  ــة تتو ــة المو   ــل هــذ  األة ــفل اإل هفب  ه  
الوحش ة ه    فبة حمفوال  جثفنة للده   و األة ـفل االنتقفم ـة، ومـن   هـإّنك أله ـف جب  ـ        
المراق ا أاّل يوجروا و ا  هـذ  املوـفو ا  وأن حيـذ وا الإـقو  يف هـّخ إ هـفب   تو ـ م الدولـة         

م يف اإلس م ةر وأة فل القتل واالختهفف واالاترف  والتمذيف املإت رة اليت يقترههف التو ـ  
س  ف األقل ف ، أمر ال يوثأ  الإـ فا لـ  بـأن يتواصـلر ههـذ  األة ـفل قـد         حّ  المراق ا، وال

  فة ةر  وقد ترل أييف إ  مإتور اإلبفلة اجلتشّكل جرائم  ضّد اإلنإفن ة وجرائم حر  
ــف        - 71 ــة ةل  ــواُوا جيــف أن يشــّكل أولوي ــ  امل ــن جل   ــفنون والو ــفق واألم إّن ضــ فن الق

يثمـو ةلـس القلـ  بوجـ  خـفص       األمـر وهـذا  الدولة وأن ي ّل من مهفمهف احلرريةر ملؤسإف  
ااهــف مــن املوــفُ  املإــتمفلة مــن تو ــ م  يف يف املوــفُ  امل تلهــة األةــرا. والهوائــف الديو ــة و

ومــن بــا  الإــكفن يف تلــ  املوــفُ روأييــف ةلــس القلــ  بشــأن أمــن و هــف  الدولــة اإلســ م ة، 
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ديـد مـن الوـفزحا الـرااثا يف المـولة ُواة ـة، وبأمـفن وكرامـة، إ          هؤال  الإـكفن هوـف  الم  
ــهم األصــل ة، اــا أّنهــم ال يإــته مون  لــ  أو ال ُيإــ   ءــ       ــس     ممواُو بــ ر لــذا، جيــف ةل

الإلهف  امل تّرة أن تثذل مف يف وسمهف من أجل تأما وهت ئة ال روف ال زمة ءـذ  المـولة،   
ة هذ  المولة،  ف يف  ل  أة ـفل القتـل وأخـذ الرهـفئن     ومن أجل تقدع من يقوق بأة فل ةرقل

الثشـ ركة وقـوا    وقـوا  األمـن المراق ـة     واالبتزاز واجلرائم األخرر، إ  المدالةر وإنك أهّوو
 االنترـف ا  ضـدّ  الـزخم المإـكر  املتواصـل وةلـس     احلشد الشـممل واملتهـوةا احمللـ ا ةلـس     
ههذا الزخم ُي هـر أّن اإل هـف     فه يت األنثف  ون ووررتو  م الدولة اإلس م ة، وال س  ف يف حم

 ميكن لحر  بواسهة التوإ   والتمفون يف الإم  إ  بلوغ األهداف املشتركةر  
إّن الم ل ة المإكرية، وكذا مشف كة املتهوةا احملل ا والقثفئل يف اسـتمفلة ال لوجـة،    - 72

ا الهفئ  ةر و ق   هـذا اءـدف سـوف    من شأهنف أن توّحد الشمف وتثمو األمل يف إ فل سم
يتهلــف مــن الشــمف ومــن القــور الإ فســ ة المراق ــة أن يم ــ  ممــف مــن أجــل بلــوغ املرــفحلة   
الوُو ة اليت تشتد احلفجة إل هـفر هح وـهف سـوف ُتـز   األ ض وسـ كون جوفهـف ةراقـف موّحـد ا         

 تتوّهر ل  مقّومف  الدميومة احلق ق ةر  
بـذل كـل جهـد    مـدةّوة بشـّدة إ    و   األُراف املشف كة يف الم ل ـف  المإـكرية   و - 73

 ا  الرـلة    فية ح فة املدن ا واحل فب ةلس اء فكل األسفسـ ة ُثقـف لل ثـفلئ   من أجل ممكن 
إ  و ــ  األُــراف  الدول ــة ومـن القــفنون اإلنإــفل الــدويلر وإّنـك ألةــو   حقــو. اإلنإــفنمـن  

 من اجـرو  بكرامـة وأمـفن مـن    يف ال لوجة،  املوجولوندن ا،  ن ه هم ملاحلرص ةلس متكا ا
تدو  ه هف املمف  ر ويف هذا الردل، ال ُبّد من اإلشفلة بفألوامر التوج ه ـة األخـاة   املوفُ  اليت 

الرفل ة ةن  ئ س الوز ا  ووزير الدهف  وجلوة احلشد الشممل، وبفألخو الث ـفن الرـفل  ةـن    
، الــيت شــّدل  و مهــف ةلــس ضــرو ة ضــ فن  فيــة املــدن ا   الإ إــتفل الروحــ  ةلــ الــزة م 

 وامل تلكف  من اآلثف  املترتثة ةن الزنا  والموف املإّلحار  
ــّد للحكومــة مــن    - 74  التقــف ير الــيت ت  ــد مــدوث   يف  شــفملة  جــر   ق قــف أن ُتوال ب

، ومن أن  فسف من ت ثـت مإـؤول ت  ةـن    انتهفكف  حلقو. اإلنإفن ضد املدن ا يف ال لوجة
ــة   ه ثــة هــذ  االنتــهفكف ر لقــد ةــفب أهــفيل ال لوجــة بفل مــل ممفنــفة      ــت ظــّل تو ــ م الدول

اإلس م ةا ه  يوثأ  أن يتمّرضوا لل زيد من املمفنفة والت ويفر ك ف ال يوثأـ  للقيـ ة الوث لـة    
فنتـهفكف  حقـو. اإلنإـفن    تتلـوث ب أن  املت  لة يف دل و ال لوجة من تو  م الدولة اإلس م ة

كرامة األهفيل،  ف يف  ل  االنتهفكف  ألسثف  ُفئ  ة أو جوفئ ةر لذا، من األمه ـة  اإلخ ل بو
 كفن أن تتو  احلكومة مقفل د الق فلة والإ هرة ةلس و   املقفتلا واألسـلحةر ك ـف أّنـ  مـن     

 ــة أن  ـرص ةلــس تقـدع صــو ة متوازنــة   مإـؤول ة وســفئط اإلةـ ق الوُو ــة واإلقل   ـة والدول   
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وحق ق ة ةن الوض  املمّقد لاخل المـرا.، وأن  ـول لون ادـف  الوقـل الرـح   مه ـًة إلثـف ة        
 التوّترا  الهفئ  ةر  

وجيــف ةلـــس املت ــ  الـــدويل أييـــف أن حيــرص ةلـــس حمفســـثة أةيــف  تو ـــ م الدولـــة      - 75
 ــفوف مراقــ ر وإنــك مــف أزال أشــمر  اإلســ م ة ةلــس مــف اقترهــو  مــن جــرائم ضــّد الشــمف ال

مم  هـم مـن   والذين حيتجـزهم تو ـ م الدولـة اإلسـ م ة،      س مة الوإف  واألُ فل إزا شديدة 
زالـوا   مـف  الـذين  و ـ  املـدن ا  وإزا  سـ مة  ، )م ل ف جف  يف تقف ير  الإفبقة( هفئ ة ال زيديةال

ــ مإــ هر يــمون ل ــتم    رة التو  ــت رة بفس ــف ا  املإ ــف االلة ــة   أم ــوال الك   فئ  ــ م لل   فل التو 
كأسلحة يف هج فت  ةلس املدن ا وةلس أهرال قـوا  األمـن ههـو مـن األمـو  الـيت ت ـّل تثمـو         

 ةلس االنشأفل الثفلير  
ــف - 76 ــة     ومـ ــثف قّلـ ــ    بإـ ــ  تمهـ ــفن ة تواجـ ــفةدا  اإلنإـ ــ ل املإـ ــول توصـ زالـــت جهـ

ســور ةلــس  2016لقصدو أللادد  ألأل مولويدداأل ألذونددء األ م دملأل دة ددء ألألالت ـوي  ر إ  مل حيرــل  
م يـا شـ ور وقـد اقتيـس      7.3مل ون لوال  الـ زق ملإـفةدة    861يف املفئة من مثلي  30

من الوامخ الرـح ة بإـثف انمـداق الت ـوي  ر ويقـّد        30األمر بفل مل أن يتم ال  أزيد من 
متوز/يول ـ  مـن   مل ون لوال  ملول شـهر   300الشركف  يف املفل اإلنإفل أّن هوف  حفجة إ  

أجل مواصلة تقدع اجدمف  األول ة يف جمفل الترد  حلفال  الهوا ئر واألمـر يتهلـف أييـف    
مل ـون لوال  ةلـس األقـل مـن      250 مل ون لوال  إضفيف بفلوإثة لم ل ـة ال لوجـة، و   65مثلي 

 أجل اإلةدال للم ل ة اإلنإفن ة يف املوصلر  
رك ز والت ويل ل فئدة األنشهة املدن ة اليت تكتإـ   التمن مزيد إي   وهوف  حفجة إ   - 77

ــة           ــ م الدول ــة المإــكرية ضــّد تو  ــف احل ل ــيت  ققه ــأما املكفســف ال ــف حف ــف بفلوإــثة لت ُفبم
اإلســ م ةر وكّل ــف تقــّدمت هــذ  احل لــة يف ســاهف، تركــت و ا هــف املزيــد مــن االحت فجــف    

ــفُ  احملــ     ــف  املو ــرة، ســوف  ت ــرة بمــد امل ــ    اإلنإــفن ةر وامل ــن التو ــ م إ  جهــول لتحق  ّر ة م
ــد أل ن يف هــذا الرــدل بفســتم فل     ــف ، وق ــ   االســتقرا  يف أةقــف  الم ل  ــل لتحق  ــة الت وي آل 

موهقــة مــن تتلــف املوــفُ  املوجــولة ةلــس امتــدال أ بــ  حمفه ــف ر  17يف  االســتقرا  ال ــو  
ــت     ــف هتئ ــ ، م ــس  ل ــ  االســتقر   وةــ وة ةل ــس الإــوا    ا األنشــهة اإلنإــفن ة وأنشــهة  ق  ةل

ملت جـرا  األخـرر مـن     ـف  األجهـزة املت جـرة املرجتلـة وا    مفجلـة تلّ مل تإتدة  تو  ذ مثفل ا 
يف املوفُ  اليت تشهد هذ  األنشهة واليت بف  ةدلهف يف تزايدر وتواجـ  األمـم    تل ف  احلر 

املتحدة يف المـرا. ق ـولا مفل ـة ةلـس و ـ  هـذ  الواجهـف ر هـإ ا مل يـتّم تـوها املـوا ل ال زمـة             
وتإــ ُاهف إ  كــّل اجلهــول املــذكو ة آن ــف، ســوف ترــث  املكفســف الــيت حققتــهف احل لــة           

ف االهتقـف  إ  القـد ة ةلـس تلث ـة احت فجـف  املـدن ا الوفوـة ةـن تلـ           المإكرية مهّدلة بإث
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احل لــةر وأخــاا، هــإّن األمــم املتحــدة يف المــرا.،  اــم تإــل  هف بأمه ــة هــذ  املإــفئل المفجلــة   
وامللّحـــة، مإـــت رة يف الم ـــل إ  جفنـــف الشـــركف  مـــن أجـــل الترك ـــز ةلـــس التحـــديف           

 األجلر الهويلة
ن تقـدير  مل  لـ  اجـفص، يـفن كـوب تو، وملـوظ   األمـم املتحـدة         أن أةر  ة أوّلو - 78

وإل ةلـس  ر حكومـة المـرا. وشـمث     يف الم ل ةلـس مإـفةدة   الد وبةجهولهم ةلس يف المرا. 
مم لـ  اجـفص   لةـم  الشركف  الدول ا،  ف ه هم جاان المـرا. يف املوهقـة، س واصـلون     ثقة بأّن

 يف تو  ذ  لل هفق املوكلة إل  ر
 


