
بتاریخ  المنعقدكلمة العراق في الحوار التفاعلي غیر الرسمي بشأن مسؤولیة الحمایة، 
 في مقر األمم المتحدة. 6/9/2017

، الخاص لمناقشة یتقدم وفد بالدي بالشكر إلى الجھة المنظمة لھذا الحوار التفاعلي المھم     
 The responsibility to protect andتقریر األمین العام المعنون "
accountability for protection." 

ً من المسؤولیة المشتركة       فقد اتخذ العراق خطوات  ،في الحمایة والمساءلةانطالقا
 مین العامالممثل الخاص لألبین الحكومة العراقیة و من أھمھا توقیع البیان المشتركعملیة، 
بدایة عمل ، الذي شكل 23/9/2016بالعنف الجنسي في حاالت النزاع بتاریخ  المعني

مشترك بین العراق واألمم المتحدة من أجل االستجابة للعنف الجنسي بسبب األعمال 
الوحشیة التي ارتكبھا تنظیم داعش اإلرھابي، والتصدي لبعض التحدیات التي یواجھھا 

الجرائم، وتقدیم الجناة إلى العدالة وفق القوانین العراق فیما یتعلق بالمساءلة على ھذه 
العراقیة واجبة التطبیق. وبموجب االتفاق یحظى العراق على دعم دولي لتوثیق وجمع 
األدلة لھذه الجرائم وتقویة اإلطار القانوني، وتمكین السلطات القضائیة، وإیجاد سبل 

نتیجة االغتصاب. وبناًء على  لتعویض الضحایا، ومساندة الناجین واألطفال الذین ولدوا
الخبراء المعنیین في مكتب الممثل الخاص لألمین العام بزیارة العراق ھذا االتفاق، شرع 

لوضع الخطة المشتركة المراد تنفیذھا مع الجھات في شھر آب الماضي، مرتین آخرھا 
 المعنیة في العراق. 

العراق موافقتھ على قیام مجلس  أبدى حیث، تلتھا خطوة مھمة أخرى بنفس االتجاهثم      
ة لمساءلة تنظیم داعش عن الممارسات اإلجرامیة الالزمات األمن باتخاذ اإلجراء

إلى  واالنتھاكات التي وصلت إلى مستوى جرائم ضد اإلنسانیة، من خالل توجیھ رسالة
 ، إذ یعمل العراق مع شركائھ في مجلس األمن، وتحدیداً 9/8/2017بتاریخ  األمین العام

ضع آلیة دولیة مشتركة مشروع قرار یدین ممارسات داعش، ویبعثة المملكة المتحدة إلعداد 
لجمع وتوثیق األدلة، وبناء القدرات العراقیة الجنائیة، وتقدیم الجناة من تنظیم داعش 

 اإلرھابي إلى القضاء.
بشكل فاعل في القضاء  وساندواالشكر لجمیع شركائھ الذین ساھموا بأخیراً یتقدم العراق     

 بعد أنعلى التنظیمات اإلرھابیة التي أصبحت مصدر خطٍر وتھدید لجمیع دول العالم، 
تكمن في العمل المشترك للقضاء على التنظیمات اإلرھابیة  مصلحة الجمیعأدرك العالم أن 

على تجفیف منابع اإلرھاب ومالحقة اإلرھابیین وتقدیمھم إلى  أینما وجدت والتعاون
 ینعم بھا الجمیع.عدالة، انصافاً للضحایا، وخلق بیئة آمنة ال
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