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تقرير األمني العام عن األطفال والزناع املسلح يف العراق
موجز
ه ـ ا هــت التقريــر ال ــا ال ـ ي يقدمــم األمــني العــام عــن األطفــال والــزناع املســلح يف
العراق .وهت يتضمن معلتمات عن االنتهاكات اجلسيمة الستة املرتكبـة دـد األطفـال وهت ـم
أعــم عــن الــة األطفــال املتضــراين مــن الــزناع تــ ل الفتــرة املمتــدة مــن كــانت ال ــا
يناير  2011إىل زيرا يتنيم .2015
ويلقــا التقريــر الضــتا علــ امناهــات وأكــاا االنتــهاكات اجلســيمة املرتكبــة دــد
األطفــال يف اــياق العنــح املســلح والــزناع الــدا ر يف العــراق .ويشــإ إىل أ احلالــة األمنيــة
غإ املستقرة قد أدت إىل احلد مـن إمكانيـة التلـتل إىل السـكا املتضـراين ألغـراض الرلـد
والتتثيـــوأ وأ األاقـــام واحلـــتاد الـــتاادة يف هـ ـ ا التقريـــر ال تعكـــس إال ز يـــا ن ـــاق
االنتهاكات اجلسيمة املرتكبة دد األطفال .ومع ذلكأ يربز التقرير تفاقم االمناهـات السـا دة
فيما يتعلو هقتل األطفال وتشتيههمأ وااتمراا مننيدهم وااتخدامهمأ وشـن اجممـات علـ
املداا س واملستشفياتأ وعمليات االتت اف ومنع ولتل املساعدات اإلنسانية لألطفال.
ويقــدم ه ـ ا التقريــر جممتعــة مــن التتلــيات ال ـ ترمــا إىل إهنــاا ومنــع االنتــهاكات
اجلسيمة دد األطفال يف العراق وحتسني التداهإ الرامية إىل تتفإ احلماية جم.
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أوال  -مقدمة
 - 1ه ا التقريـرأ املقـدم عمـ هقـراا جملـس األمـن  )2005( 1612والقـرااات ال قـة
عن األطفال والزناع املسلحأ هت التقرير ال ا عـن العـراق الـ ي يقـدم إىل فريـو جملـس األمـن
العامل املعين هاألطفال والزناع املسـلح .ويغ ـا التقريـر الفتـرة مـن كـانت ال ا ينـاير 2011
إىل زيرا يتنيم 2015أ ويسـلط الضـتا علـ االمناهـات واألكـاا املسـملة يف االنتـهاكات
املرتكبـــة دـــد األطفـــال يف اـــياق العنـــح املســـلح والـــزناع الـــدا ر منـ ـ تقريـــري الســـاهو
( .)S/2011/366وحيـــدد التقريـــر أطـــراف الـــزناع املســـتولة عـــن انتـــهاكات قـــتق األطفـــال
واالعتدااات اجلسيمة املرتكبة دد األطفالأ ويسلط الضتا عل اجملاالت ال تستت ب هـ ل
هتد الدعتة والتحرك هبدف تعزيز احلماية ال يتلقاها األطفال املتضراو مـن الـزناع الـدا ر
يف العراق .ويت ز التقرير أيضا التقدم احملرز يف إهناا ه ه االنتهاكاتأ عل حنت مـا أولـ هـم
الفريو العامل يف ااتنتا اتم هشأ الة األطفال والـزناع املسـلح يف العـراقأ الـ اعتمـدت يف
 3تشرين األول أكتتهر .)S/AC.51/2011/6( 2011
 - 2وقــد أدت احلالــة األمنيــة املتقلبــة وحمدوديــة اــبل التلــتل إىل الســكا املتضــراينأ
وتالـــة طـــتال عـــام  2014والنصـــح األول مـــن عـــام 2015أ إىل عرقلـــة أنشــ ة الرلـــد
واإله ـ ب هدا ــة كــبإة .ونظــرا إىل فــراا عــدد متزايــد مــن املــدنيني إىل منــاطو كــن لألمــم
املتحدة دتتجاأ فقد تسىن تتثيو املزيد من املعلتمات ت ل اجلزا األتإ مـن الفتـرة املشـمتلة
هالتقرير .و دير هاإلشـااة مـع ذلـك أ احلـتاد واالمناهـات الـتااد ولـفها أدنـاه مـا زالـ
تعكس هصتاة ز ية فقط ن اق االنتهاكات املرتكبة دد األطفال.
 - 3وأنشئ فرقة العمل الق رية املعنية هاألطفال والـزناع املسـلح يف اذاا مـااس 2009أ
عقــب قيــام األمــني العــام ه ـإدااج تنظــيم القاعــدة يف العــراق يف قا مــة اجلــزااات هســبب مننيــد
األطفال وااتخدامهم .وأُداج تنظيم القاعدة يف العراق مرة أترى يف قا مـة اجلـزااات لقيامـم
هقتــل األطفــال وتشــتيههم يف عــام 2011أ ولشــن اجممــات علـ املــدااس واملستشــفيات يف
عام  .2012ويف عـام 2013أ أُداج تنظـيم القاعـدة يف العـراق علـ حنـت مشـترك مـع تنظـيم
الدولة اإلا مية يف العراق .ويف عام 2015أ أُداج تنظيم الدولـة اإلاـ مية يف العـراق تنظيم
القاعدة يف العراق يف قا مة اجلـزاااتأ كمـا أُداج تنظـيم الدولـة اإلاـ مية يف العـراق والشـام
(داعش) مع إدافة انتهاك ااهع وهت العنح اجلنسا دد األطفال.
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ثانيا  -حملة عامة عن الت تاات السيااية واألمنية
ألح  -الت تاات السيااية

 - 4متيزت األشهر ال تل انسـحا قـتات التاليـات املتحـدة األمريكيـة مـن العـراق يف
كــانت األول ديســمرب  2011هاالاــتقراا النس ـ  .ومــع ذلــكأ ظل ـ تظلمــات وشــكاوى
التمييز هني ال تا ح العرقية والدينية العراقية متفشية نتيمـة لألودـاع اال تماعيـة  -السيااـية
السا دة .وعل و م اخلصتصأ مـا فتئـ تتنـام هـبطا مشـاعر السـخط علـ تلفيـة إتفـاق
احلكتمة يف معاجلة التظلمات املقدمة من ال تا ح السُّنية .وقد قام اجلماعات املت رفـة م ـل
تنظـــيم القاعـــدة يف العـــراق يف وقــ ال ـــو تنظـــيم الدولـــة اإلاــ مية يف العـــراق والشـــام
هاالاـ ـتفادة مـــن أ ـــتاا الســـخط تلـــك وااـــتغ جا هدا ـــة كـــبإةأ وهـــت مـــا أفضـــ إىل
األزمة احلالية.
 - 5وااهم تشكيل كتمة ديدة هقيادة ا ـيس الـتزااا يـدا العبـاديأ الـ ي عـني يف
ا أغس س 2014أ يف إنعاش اآلمال يف جناح هتد اإلنعاش وحتقيـو املصـاحلة يف العـراق.
وأقــر جملــس النــتا احلكتمــة اجلديــدة يف  8أيلتل اــبتمرب 2014أ ووافــو هاإلعــاع عل ـ
هرنامج احلكتمة الـتزاايأ الـ ي تـتت معاجلـة هعـا األاـبا الكامنـة وااا التقـدم السـريع
لتنظيم الدولة اإلا مية يف العراق والشامأ وااتهدفأ عل ابيل األولتيـة العا لـةأ ااـتعادة
األمــن يف العــراق وااــترداد األاادــا الـ كــا قــد اــي ر عليهــا التنظــيم امل ـ كتا .واخت ـ ت
احلكتمة اجلديدة عددا من اخل تات الرامية إىل دفع عملة هرناجمها اإللـ اأ هتاـا ل منـها
معاجلة الشكاوى املقدمة منـ وقـ طتيـلأ وال اـيما مـن ال ا فـة السـنيةأ والـ يـ ّدع فيهـا
انتهاك قـتقهم املدنيـة والسيااـيةأ والت بيـو التمييـزي لقـتانني مكافحـة اإلاهـا  .ويف هـ ا
الســياقأ قــدم ا ــيس الــتزااا العبــادي يف ا أغس ـ س  2015جممتعــة مــن اإلل ـ ات
تتضــمن عنصــرا قتيــا ملكافحــة الفســاد وتتــتت كــ لك تعزيــز اــيادة القــانت أ والنــهتض
هاملســاالة والتصــدي لتفشــا اإلف ـ ت مــن العقــا  .ومت تســليط مزيــد مــن الضــتا عل ـ ه ـ ه
اجلهــتد يف الــدعتة ال ـ و ههــا ايــة ال العظم ـ الســيد علــا السيســتا إىل الربملــا وا ــيس
التزاااأ وأشاا فيها إىل أ هاتني املتاستني ينبغا أ تركز هتدمها اإلل ية عل حتسـني
النظام القضا ا.

هاا  -الت تاات األمنية
 - 6شــهدت الفتــرة املشــمتلة هــالتقرير تغــإات
هصفة عامة إىل ث فترات ا يسية.
15-19546
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 - 1كانت ال ا يناير  2011إىل كانت األول ديسمرب 2012
 - ٧اكتمــــل االنســــحا النــــها ا لقــــتات التاليــــات املتحــــدة يف  18كــــانت األول
ديسمرب  .2011واغم فترة من االاتقراا النس أ ظل البيئة األمنيـة متقلبـة يتعـ ا التنبـت هبـا
وتتسم هااتمراا اجممات ال تشنها اجلماعـات املسـلحة هااـتخدام أاـاليب العنـح املفـرا.
ومت ل معظم األنش ة يف عمليات اغتيال ااتهدف زعماا اياايني ودينيني وقبلـينيأ إدـافة
إىل دحايا اترين يف لفتف املـدنيني .وعلـ الـرغم مـن اجلهـتد الـ تبـ جا احلكتمـة حلفـ
النظام العامأ وكبح عاح العنح املفراأ اتسم عام  2012هزيادة م ردةأ وإ كان ه يئـةأ
يف عــدد احلــتاد األمنيــة .ويف متتز يتليــم 2012أ أطلــو أهــت هكــر البغــداديأ زعــيم تنظــيم
القاعــدة يف العــراق ان ـ اكأ ةلــة هااــم ”كســر اجلــداا “أ هتــدف إىل تــأمني اإلفــراج عــن
السمناا هغرض زيادة أعداد عنالـر تنظـيم القاعـدة يف العـراق واالاـتحتاذ علـ األاادـا يف
العراقأ وال ايما يف حمافظة األنباا.
 - 2ك انت ال ا يناير  2013إىل ا

أغس س 2014

 - 8شــهد اجلــزا األول مــن عــام 2013أ زيــادة يف تقلــب البيئــة األمنيــة ي ـ ت ــتات
عمليات اجلماعات املسلحة هسرعة لتتحـتل إىل ةلـة متـرد .وكـا للتـتترات اإلقليميـة أيضـاأ
وال اـيما فيمــا يتعلــو هـالزناع الــدا ر يف اجلمهتايــة العرهيـة الســتايةأ أثــر اـل علـ العــراق.
واامه التتترات السيااية وال ا فية يف تأ يج االد را املتزايـد .وشـكل ـاد احلتةـة
(كركتك) ال ي وقع يف  23نيسا أهريل 2013أ نق ة حتتل ا يسية يـ أفـادت التقـااير
مقتل  50شخصا وإلاهة  200اترين جبـروح تـ ل تـدتل لقـتات األمـن العراقيـة يف أ ـد
متاقع اال تماج .وأدى ه ا احلاد إىل إذكاا ـ وة االنقسـامات هـني احلكتمـة وال تا ـح
السنية .وهصتاة تداةيةأ أدى هتميش ال تا ح السنيةأ وااتفاع األلـتات الداعيـة إىل إنشـاا
حمافظة متمتعة هاحلكم ال ايت يف األنبااأ هاالقترا مع ااتفاع مستتى الب الة هـني الشـبا أ إىل
إةـاد مرتــع تصــب أتــاح للمماعــات املســلحة التقــدم ومننيــد األفــراد لصــاحلها .واعتبــااا مــن
منتصــح أياا مــايت  2013ومــا هعــدهأ وهــداا مبحافظــة األنبــااأ أدت املناوشــات هــني القبا ــل
وقــتات األمــن العراقيــةأ وااــتهداف مرافــو ه ـ ه القــتات وأفرادهــا إىل لقــة مــن اجممــات
والعمليات االنتقامية.
 - 9ويف متتز يتليم 2013أ تت ةلة ’’كسـر اجلـداا ‘‘ هبمـتم نفـ ه تنظـيم القاعـدة
يف العراق عل امين أيب غريب والتا ا أاـفر عـن إطـ ق اـراح عـدد كـبإ مـن السـمناا.
ويف  29متتز يتليــم 2013أ أعلــن تنظــيم القاعــدة يف العــراق هنايــة تلــك احلملــةأ وأطلــو يف
التق نفسم ةلة ” صاد األ نـاد‘‘أ الراميـة إىل مننيـد البع ـيني السـاهقني وعنالـر اـاهقة يف
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اجلـــيش العراقـــا مـــن هـــني لـــفتف قـــتات األمـــن العراقيـ ـة .وشـــهد الرهعـــا األتـــإا مـــن
عام  2013طفرة كبإة يف أنش ة اجلماعات املسلحةأ لا بها ااتفاع يف الضـحايا املـدنيني.
ويف الفترة من كانت ال ا ينـاير إىل متتز يتليـم 2014أ وهينمـا كانـ قـتات األمـن العراقيـة
حتــاول إت ـ ا متاقــع ا تمــاج يف األنبــاا وأ ــزاا أتــرى مــن البلــدأ ــد حتــتل كــبإ يف
ديناميات الزناع .واخنرا تنظيم القاعدة يف العـراق ومـا يـرتبط هـم مـن عاعـات مسـلحة علـ
حنــت متزايــد يف اشــتباكات مســلحة مــع قــتات األمــن العراقيــة وأ كــم اــي رتم هســرعة عل ـ
مسا ات من األاادا يف األنباا (ال ايما يف الفلت ة وأ زاا من الرمـادي)أ ليسـتتال ال قـا
عل مدينة املتلل (نينـتى)أ وأ ـزاا مـن حمافظـات لـ ح الـدين وديـاال .وعقـب االاـتي ا
علـ ـ مدينـــة املتلـــلأ جلـــأت احلكتمـــة إىل تك يـــح ااـــتخدامها لقـــتات احلشـــد الشـــع أ
مبا يف ذلك امليليشيات وغإها من املت ـتعني املسـلحنيأ الـ ين اخنرطـتا يف عمليـات عسـكرية
نبا إىل نب مع قتات األمن العراقية.
 - 3من ا

أغس س  2014ىت اآل

 - 10يف م لـــع شـــهر ا أغســـ س 2014أ ترا عـــ قـــتات البشـــمركة إىل نـــت
مرتفعات انماا (نينتي) يف أعقا اشتباكات مع تنظيم الدولة اإلا مية يف العـراق والشـام
يف الشمال الغريب من مدينة املتلل .ويف نفس التق أ شن التنظيم هممات عرقيـة  -طا فيـة
دــد األتــراك واإليزيــديني واملســيحيني وال تا ــح األتــرى يف مدينــة املتلــلأ ومن قــة زمــاا
واهتل نينتى و بل انماا .ويف  8ا أغسـ س 2014أ أطلقـ التاليـات املتحـدة أوىل
غاااهتا اجلتية دد التنظيم يف بل انمااأ ي كا اآلالف من اإليزيـديني حمالـرين .ويف
األشهر التاليةأ مت تشكيل حتالح دوال دد تنظيم الدولة اإلا مية يف العراق والشام من أ ـل
دعم العمليات امليدانية لقتات األمن العراقية هبـدف منـع ز ـح التنظـيم والتصـدي لـم .وعلـ
إثر تقدمي الدعم العسكري الدوالأ قـام التنظـيم ومـا يـرتبط هـم مـن عاعـات مسـلحة هتكييـح
أاــاليبم مــن ت ـ ل احلــد مــن حتركــات األفــراد واملــتاادأ واالتتبــاا يف املنــاطو املدنيــةأ وشــن
الغاااتأ وااتخدام أااليب العنح املفرا دد أهداف عسـكرية ومدنيـة .و ـىت هنايـة الفتـرة
امل شمتلة هالتقريرأ ظل الزناع دا را يف تختلح أ ـزاا حمافظـات األنبـاا ونينـتى ولـ ح الـدين
وكركتك ودياىل.
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ثال ا  -اجلماعات املسلحة والقتات املسلحة الناش ة يف العراق
 - 11تناول تقريري الساهو عـن األطفـال والـزناع املسـلح يف العـراق ( )S/2011/366ولـح
مســتوليات وقــداات قــتات األمــن العراقيــةأ مبــا يف ذلــك اجلــيش العراقــا والشــرطة العراقيــة
وجمالس الصّحتةأ إدافة إىل قـتات البشـمركة التاهعـة حلكتمـة إقلـيم كرداـتا  .و ـدد أيضـا
اجلماعات املسـلحة املتتاطـة يف الـزناع الـدا ر يف العـراقأ وال اـيما تنظـيم القاعـدة يف العـراق
وتنظيم الدولة اإلا مية يف العراق .ويصح الفـرع التـاال األطـراف الـ هـرزت تـ ل الفتـرة
املشمتلة هالتقرير.
قوات احلشد الشعيب وامليليشيات املوالية للحكومة
 - 12عقب اقتا املتلل يف  10زيرا يتنيم 2014أ انضـم إىل لـفتف قـتات األمـن
العراقية يف رهبا دد تنظيم الدولة اإلا مية يف العراق والشام كل من قـتات احلشـد الشـع
املتلفــة أاااــا مــن الشــيعة ومــن عــدد متزايــد مــن املت ــتعني الســنينيأ وامليليشــيات املتاليــة
للحكتمةأ ومت تعت اترو من القبا ل .ويعتد ذلك إىل نداا و هم ا يس الـتزااا انـ اكأ
املــالكاأ يف  11زيرا يتنيــم 2014أ وإىل الفتــتى الــ ألــداها ايــة ال العظمــ علــا
السيستا يف  13زيرا يتنيم 2014أ يهيـب فيهـا جبميـع العـراقيني االنضـمام إىل الكفـاح.
وقــد متخــا عــن ذلــك إنشــاا جلنــة احلشــد الشــع يف  1٧كــانت األول ديســمرب .2014
و ظيـ اللمنــة هــإقراا األمانــة العامـة جمللــس الــتزااا يف  21كــانت األول ديســمرب 2014أ
هاعتبااها اجيئة املعهتد جا هإدااة شتو قتات احلشد الشع  .وألدا جملس الـتزااا يف قـرااه
املــتا  ٧نيســا أهريل  2015تعليمــات إىل الــتزااات ومتاســات الدولــة يــدعتها فيهــا إىل
اعتباا جلنة احلشـد الشـع متاسـة اييـة تادـعة لسـل ة ا ـيس الـتزااا .ووفقـا للحكتمـةأ
تنضــتي عيــع امليليشــيات حت ـ لــتاا قــتات احلشــد الشــع  .ومــع ذلــكأ يظــل مــن الصــعب
التحقو من دا ة حتكم احلكتمة يف قتات احلشد الشع واي رهتا عليها.
 - 13ويقـــدا القـــتام اإلعـــاال لقـــتات احلشـــد الشـــع هعـــدد يتـــراوح هـــني 100 000
و  150 000فــرد عل ـ ن ــاق البلــد .ومثــة قلــو إزاا عــدم و ــتد شــرا احلــد األدن لســن
األشخاص ال ين يلتحقت هبـ ه القـتات أ األمـر الـ ي يفسـح اجملـال أمـام إمكانيـة مننيـد أفـراد
دو السن القانتنية.
 - 14وهاإلدافة إىل ذلكأ انضم إىل الكفاح أيضا ميليشيات أتـرىأ مـن قبيـل عصـا ب
احلــو أو كتا ــب ــز ال أو اــرايا السـ مأ وذلــك مــن أ ــل تعزيــز العمليــات القتاليــة دــد
تنظيم الدولة اإلا مية يف العراق والشام.
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تنظيم الدولة اإلسالمية يف العراق والشام
()1

 - 15كا تنظيم الدولة اإلاـ مية يف العـراق فرعـا مـن فـروع تنظـيم القاعـدة يف العـراق
الـ ي ينشـط يف العــراق منـ عـام  .2006ويف عــام 2010أ تـتىل أهـت هكــر البغـدادي زعامــة
تنظــيم الدولــة اإلا ـ مية يف العــراق وظــل زعيمــا ج ـ ا التنظــيم إىل أ تت ّا ـع اييــا ليشــمل
اجلمهتايــة العرهيــة الســتاية يف عــام 2013أ عنــدما أعلــن البغــدادي تشــكيل تنظــيم الدولــة
اإلا مية يف العراق والشام.

 - 16ويف  29زيرا يتنيـم 2014أ أعلـن أهــت هكـر البغــدادي اعتزامـم إنشــاا ت فـة متتــد
من العـراق إىل اجلمهتايـة العرهيـة السـتايةأ عالـمتها املتلـلأ وادعـ هسـط اـل تم الدينيـة
واال تماعيــة والعســكرية علـ ال ا فــة املســلمة .وأفــادت التقــااير الــتاادة هــأ التنظــيم الـ ي
هات ـ لــم قاعــدة عريضــة يف العــراق واجلمهتايــة العرهيــة الســتاية قــد ااــتق ب اآلالف مــن
املقاتلني األ انبأ مبا يف ذلك من ااـيا التاـ وأواوهـا .وانضـم إىل اجلماعـة أيضـا هع يـت
ااهقت وأفراد اـاهقت يف اجلـيش العراقـا .وتـ ل الفتـرة املشـمتلة هـالتقريرأ انتقـل التنظـيم
تــداةيا مــن التركيــز عل ـ اجممــات دــد املــدنيني إىل مــزيج مــن تكتيكــات العنــح املفــرا
والعمليات العسـكرية مـا أفضـ إىل السـي رة علـ مسـا ات وااـعة مـن األاادـا يف األنبـاا
ونينتى ودياىل ول ح الدين يف عام .2014
 - 1٧ويف  30أياا مايت 2013أ أُداج التنظيم يف قا مـة ـزااات األمـم املتحـدة املفرودـة
عل األفراد والكيانات املرتب ة هتنظيم القاعدة.
التحالف الدويل ضد تنظيم الدولة اإلسالمية يف العراق والشام
 - 18يف ا أغس س 2014أ دعـ التاليـات املتحـدة إىل تشـكيل حتـالح دوال للبلـدا
من أ ل مكافحة التنظيم .وحبلتل هناية الفترة املشمتلة هالتقريرأ كـا أك ـر مـن  60هلـدا قـد
اــامه هال ــا راتأ وهتقــدمي املســاعدة العســكريةأ وإيفــاد املستشــااين العســكريني إىل البلــدأ
وإنشاا قتاعد للعمليات ولتدايب القتات العراقية.

__________
( )1من الصعب حتديد اخلـط الفالـل هـني عـاع تنظـيم الدولـة اإلاـ مية يف العـراق وتنظـيم القاعـدة يف العـراقأ
يـ كــا هنــاك تــداتل يف عضــتية اجلمــاعتني يف هعــا األ يــا أ وقــد نشـ اجلماعتــا يف وقـ وا ــد
يف البلد.
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ااهعا  -االنتهاكات اجلسيمة املرتكبة دد األطفال :احلتاد واالمناهات
ألح  -قتل األطفال وتشتيههم

 - 19ظلـ عمليــات القتــل والتشــتيم مــن أك ــر االنتــهاكات الـ متــس األطفــال .وتعكــس
اإل صــااات الــتاادة أدنــاه للضــحايا األطفــال أاقامـا متحفظــة ومــن املــر ح أ يكــت العــدد
الفعلــا ل نتــهاكات أعلـ مــن ذلــك هكـ إأ يـ تع ــرت حمــاوالت تتثيــو احلــاالت هســبب
األوداع األمنية والصعتهات ال حتتل دو التلـتل إىل الضـحايا .واـمل ااتفـاع ملحـت
يف أعمال العنح من عام 2014أ وهالرغم مـن احلالـة األمنيـة احلر ـةأ أهلغـ األمـم املتحـدة
عن مقتل  14 94٧مدنيا و رح  29 189فردا عل األقـل يف الفتـرة املمتـدة مـن  1كـانت
ال ا ينــاير  2014إىل هنايــة نيســا أهريل  .2015ويف ــني يتعــ ا تصــنيح هــ ه األاقــام
سب العمرأ فإهنا تبني التدهتا الشديد للحالة األمنية يف العراق.
 - 20وطـــتال الفتـــرة املشـــمتلة هـــالتقريرأ أهلغـــ األمـــم املتحـــدةأ مـــن تـــ ل اليتـــها
للرلــد واإله ـ بأ عــن مقتــل  1 256طف ـ (منــهم  230مــن الفتي ـات و  692مــن الفتيــا
و  334طفـ حيــدد نســهم) وإلــاهة  1 831طفـ (منــهم  32٧مــن الفتيــاتأ و 92٧
من الفتيا أ و  5٧٧حيـدد نسـهم) نتيمـة العنـح املـرتبط هـالزناع الـدا ر .واـمل أعلـ
نسبة من الضحايا يف حمافظات دياىل وهغداد ونينتى ول ح الدين واألنبـاا وكركـتكأ وهـا
املنــاطو الــ كانــ األك ــر تضــراا مــن الــزناع والعنــح .ويف عــام  2014و ــدهأ اــقط
ما ال يقل عن  1 190من الضحايا األطفال (منهم  253مـن الفتيـاتأ و  58٧مـن الفتيـا أ
و  350طف حيـدد نسـهم) نتيمـة تك يـح الـزناع وتـدهتا احلالـة األمنيـة .يف الفتـرة مـن
عام  2011إىل عام 2013أ كان معظم اإللاهات املتثقـة يف لـفتف األطفـال ناعـة عـن
األ هزة املتفمرة اليدوية الصنع وال لقات النااية غإ املباشرة يف اـياق اجممـات الـ تشـنها
أاااا اجلماعات املسلحة هااتخدام تكتيكات العنـح املفـرا .ويف عـاما  2014و 2015أ
مع ااته ل وتك يح عمل يات مكافحـة تنظـيم الدولـة اإلاـ مية يف العـراق والشـامأ اـمل
زيــادة يف العــدد املتثــو مــن الضــحايا األطفــال هســبب االشــتباكات الـ انــدلع هــني أطــراف
الزناعأ مبا يف ذلك الغااات اجلتية والقصح هاملدفعية ال قيلة .وظل القتل العشـتا ا للمـدنينيأ
مبن فيهم األطفالأ وعدم تقيد األ طـراف مببـادل التمييـز والتنااـب يف اـإ األعمـال العدا يـةأ
من هتاع القلو الشديد.
 - 21ويعــزى أك ــر مــن نصــح العــدد اإلعــاال لةلــاهات املتثقــة يف لــفتف األطفــال إىل
اجممــات ال ـ تســتخدم فيهــا تكتيكــات العنــح املفــرا ويــدع ااتكاهبــا مــن انــب تنظــيم
القاعــدة يف العــراق تنظــيم الدولــة اإلا ـ مية يف العــراق تنظــيم الدولــة اإلا ـ مية يف العــراق
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والشـــام .وااـــتهدف هـ ـ ه اجممـــات األمـــاكن العامـــةأ مبـــا يف ذلـــك املســـا د واملـــدااس
واملستشـــفيات .فعلــ اـــبيل امل ـــالأ يف  3زيرا يتنيـــم 2011أ شـــهدت مدينـــة تكريـ ـ
(حمافظة ل ح الدين) مقتل فىت يبلغ من العمر  12عاما و ـرح أاهعـة فتيـا اتـرين تتـراوح
أعمااهم هـني  10أعـتام و  15عامـا نتيمـة انفمـاا انتحـااي يف مسـمد اـين .و تعلـن أي
عاعة مستوليتها عن احلاد  .ويف همتم اتـر نفـ يف  25زيرا يتنيـم 2013أ يف مدينـة
هعقتهة (حمافظة دياىل)أ قُتل اتة فتيا وأليب  10اتـرو جبـروحأ تتـراوح أعمـااهم عيعـا
ما هني  12و  1٧عاماأ عندما قام تنظيم القاعدة يف العراقأ سبما يدع أ هتفمإ اثـنني مـن
األ هـــزة املتفمـــرة اليدويـــة الصـــنعأ داتـــل ملعـــب لألطفـــال .ويف ـــاد اتـــر وقـــع يف
 12شباا فرباير 2015أ يف مدينـة املقداديـة (حمافظـة ديـاىل)أ قُتـل طفـ (لـ وفتـاة) مـع
والدهتماأ عندما مت تفمإ هاز متفمر يدوي الصنع أمام مزنجم.
 - 22وظل األطفال يسق ت دحايا للهممات ال تشنها اجلماعـات املسـلحة وتسـتهدف
هبا قتات األمـن العراقيـة أو شخصـيات هـاازة مـن قبيـل زعمـاا ال تا ـح والقبا ـلأ والقضـاةأ
واملعلم ـنيأ واألطبــااأ وغإهــم مــن املســتولني احلكــتميني .وقــد قُتــل أو ـرح ت ـ ل الفتــرة
املشمتلة هب ا التقريـر يف هممـات مـن هـ ا القبيـل مـا ال يقـل عـن  ٧00طفـل (وهـت مـا ـل
ـــتاال  23يف املا ـــة مـــن جممـــتع عـــدد الضـــحايا) .فعلـــ اـــبيل امل ـــالأ يف  6نيســـا
أهريل 2014أ يف مدينة احملمتدية (حمافظة هغداد)أ قُتل ث ثة أهناا واهنة (تتراوح أعمـااهم هـني
 ٧انتات و  13انة) أل ـد أعضـاا جملـس الصـحتةأ إىل انـب أفـراد أاـرهتمأ علـ أيـدي
عنالر مسلحة جمهتلة اجتية يف مزنجم التاقع يف من قة الل يفية.
 - 23واــمل مــا ال يقــل عــن  453الــة متثقــة مــن الضــحايا األطفــال ( 15يف املا ــة مــن
جممتع عـدد الضـحايا) هسـبب التـدهتا الشـديد للـزناع املسـلح يف عـام  2014واجلهـتد الـ
تب جا احلكتمة ملتا هة التقدم ال ي حيرزه تنظيم الدولة اإلا مية يف العراق والشـامأ واالـة
يف املناطو ال يسي ر عليها التنظـيمأ م ـل األنبـاا وديـاىل ولـ ح الـدين ونينـتى وكركـتك.
وتشمل تلك اإللاهات ما ال يقل عن  380الة متثقة يف لفتف األطفال هسـبب الغـااات
اجلتية ال تشنها القتات اجلتية العراقية (مت التحقو مـن  246الـة منـها) .ويف ـاد وقـع
يف  4نيسـا أهريل 2014أ قُ تـل سسـة أفـراد مـن أاـرة وا ـدةأ مـن هينـهم ث ثـة أطفــالأ يف
غــااة تيــة ااــتهدف مزنجــم يف قريــة الفادــلية لــال شــرق املتلــل (حمافظــة نينــتى) .ويف
اد اتر وقع يف  29متتز يتليم 2014أ يف مدينة تكري (حمافظـة لـ ح الـدين)أ قُتلـ
أاهع فتيات وتسعة فتيا (تتـراوح أعمـااهم هـني ث ثـة وعشـرة أعـتام) يف غـااة تيـة نفـ هتا
القــتات اجلتيــة العراقيــة أو ااــتهدف من قــة األع ـ م ال ـ يت ــد فيهــا أعضــاا تنظــيم الدولــة
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اإلاـ مية يف العــراق والشــام .ويف ــاد اتــر وقــع يف  12كــانت األول ديســمرب 2014أ
أفــادت التقــااير أ عمليــات قصــح قام ـ هبــا قــتات احلشــد الشــع ومليشــيات شــيعية يف
املقدادية (حمافظة دياىل) أدت إىل مقتل  1٧مدنياأ من هينهم ث ثة أطفال.
 - 24ويف  1٧زيرا يتنيــم 2014أ يف مدينــة هعقتهــة (حمافظــة ديــاىل) اقتحم ـ عنالــر
مسلحة من ميليشيا عصا ب احلـو مركـز شـرطة املفـرق وأطلقـ النـاا علـ احملتمـزين .وقـد
قتل يف اجمتم  52حمتمزاأ منهم أاهعة فتيا  .ووفقـا لتحقيـو أ ـري هقيـادة احلكتمـةأ يـتم
حتديــد هتيــة اجلنــاة .ويف ــتاد أتــرىأ قام ـ عنالــر قــتات احلشــد الشــع هااــتهداف
املــدنينيأ مبــن فــيهم األطفــال .فعلــ اــبيل امل ــالأ يف  22ا أغســ س 2014أ يف هلــدة
السعدية (دياىل)أ قُتـل  16لبيا تتراوح أعمـااهم هـني  8و  1٧عامـا ومعهـم مـا ال يقـل عـن
 50مــدنيا اتــرين عنــدما أطلق ـ عنالــر مســلحة مــن قبيلــة الزاكــتش النــاا عل ـ مســمد
مصعب هن عمـإ أثنـاا أداا لـ ة اجلمعـة .وقـد ألقـ السـل ات العراقيـة القـبا علـ ث ثـة
من اجلناة.
 - 25وطيلــة الشــهر األتــإ مــن عــام  2014و ــىت نيســا أهريل 2015أ ظلــ األمــم
املتحــدة تتلق ـ تقــااير تفيــد وقــتع إلــاهات يف لــفتف املــدنيني مــن ــراا الغــااات اجلتيــة
والقصــح( .)2ونظــرا لت ــتد قــتات تيــة وطنيــة ودوليــة عاملــة يف العــراقأ فقــد تعـ ا إاــناد
املســتولية عــن الغــااات اجلتيــة .ويف  2كــانت ال ا ينــاير 2015أ أفــادت التقــااير وقــتع
غااات تية ااتهدف قري الفر انية والصبيحات (حمافظـة لـ ح الـدين)أ أدت إىل مقتـل
 12مدنياأ منهم نساا وأطفال .ويف  5اذاا مااس 2015أ ذُكر أ غااات تية ااـتهدف
من قــة هرطلــة شــرق املتلــل أدت إىل قتــل  11مــدنياأ منــهم ث ثــة أطفــال .واغــم االعتــراف
هضـرواة اجلهــتد الـ تبـ جا احلكتمــة مــن أ ـل التصــدي لز ــح تنظـيم الدولــة اإلاـ مية يف
العراق والشام واجلماعات األترى املرتب ة هـمأ فـإ العـدد الكـبإ مـن اإللـاهات يف لـفتف
املدنينيأ مبا يف ذلك األطفالأ نتيمة للغااات اجلتية أمر ي إ شتاغل دية فيما يتعلـو مببـادل
القانت الدوال اإلنسا ال تدعت إىل التمييز وتتتا احلي ة والتنااب يف ااتخدام القتة.
 - 26ومتكنـ األمـم املتحـدة أيضــا مـن تتثيـو هعـا اجممــات املنفـ ة دـد طتا ـح دينيــة
حمددة .ففا  25كـانت ال ا ينـاير 2015أ أُدـرم الـنإا يف أاهعـة أشـخاصأ مـن هينـهم
طف ـ أ يف همــتم نف ـ ه مقــاتلت إيزيــديت وقــتات كرديــة اــتاية يف أم الــدنبتكأ اــنماا
(حمافظة نينتى) وقد تصنح ه ه اجممات يف ال ثبتهتا هاعتبااها من ـرا م احلـر  .ويقـع

__________
( )2تقرير مشترك هني هع ة األمم املتحدة لتقدمي املساعدة إىل العراق ومفتدـية األمـم املتحـدة حلقـتق اإلنسـا عـن
ةاية املدنيني يف اياق الزناع املسلح الدا ر يف العراق :كانت األول ديسمرب  - 2014نيسا أهريل .2015
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عل عاتو احلكتمة وا ب التحقيـو علـ الفـتا يف هـ ا احلـاد ودـما م
وتقد هم إىل العدالة.

قـة املسـتولني

 - 2٧ويشمل العدد اإلعاال للضحايا الـ ين مت تتثيـو ـاالهتم تسـعة أطفـال ألـيبتا نتيمـة
تخلفــات احلــر مــن املتفمــراتأ يـ تعــرض للقتــل اثنــا مــن الفتيــا واثنتــا مــن الفتيــات
وتعــرض للتشــتيم  12مــن الفتيــا وســس فتيــات .وقــد وقــع معظــم ه ـ ه احلــتاد ت ـ ل
عام 2011أ ومت اإله ب عنها من هاهل وكركتك ول ح الدين والنمح وميسا ودياىل.

هاا  -مننيد األطفال وااتخدامهم
 - 28ال يزال من الصعب التحقو من ن اق أنش ة مننيـد األطفـال يف العـراق هسـبب تعـ ا
التلتل إىل املناطو املتضراةأ وال قافـة العسـكرية املتراـخة تقليـديا اجملتمـع العراقـاأ وتـتف
األار من اإلهـ ب عـن احلـتاد أ والشـتاغل األمنيـة للضـحايا وأاـرهم .ومـع ذلـكأ متكنـ
األمم املتحدة ت ل الفترة املشمتلة هالتقريرأ من تتثيو االت لتمنيد األطفال وااـتخدامهم
يف القتالأ وك لك يف مهام الدعمأ من انب أطراف الزناع يف العراق.
جتنيد األطفال واستخدامهم من جانب اجلماعات املسلحة
 - 29شهدت الفترة املشـمتلة هـالتقرير مننيـد األطفـال وتدايبـهم وااـتخدامهم مـن انـب
اجلماعــات املســلحة هبــدف إشــراكهم هصــتاة مباشــرة وغــإ مباشــرة يف أعمــال القتــال .وقــد
ااــتخدم األطفــال للتمســس واالاــت عأ ونقــل اإلمــدادات واملعــدات العســكريةأ والقيــام
هـدواياتأ والعمــل يف نقــاا التفتــيشأ وتصـتير اجممــات هالفيــديت ألغــراض الدعايــةأ وزاع
األ هزة املتفمرةأ واملشااكة فعليا يف هممات أو معااك.
 - 30ويف الفترة املمتدة من عام  2011إىل منتصح عام 2013أ وادت تقااير تفيـد قيـام
تنظيم القاعـدة يف العـراق هتمنيـد أطفـالأ هيـد أ احلـاالت الـ أمكـن التحقـو منـها حمـدودة.
وقـــام نـــاح الشـــبا مـــن تنظـــيم القاعـــدة يف العـــراقأ ”طيـــتا اجلنـــة“أ هتمنيـــد األطفـــال
وااــتخدامهم يف مهــام الــدعمأ وك ـ لك ألغــراض القتــال مــن ت ـ ل تكلــيفهم م ـ هتصــتير
اجممــات هالفيــديتأ وزاع األ هــزة املتفمــرة اليدويــة الصــنع وتنفي ـ اجممــات االنتحاايــة
هالقناهل .ويف  1٧أياا مايت 2012أ يف املتلل (نينتى)أ قتل عنالـر قـتات األمـن العراقيـة
لبيني (يبلغا من العمر  16و  1٧عاما) كانا هصدد زاع هاز متفمـر يـدوي الصـنع علـ
انب ال ريو .ويف  21اذاا مااس 2012أ جنحـ قـتات األمـن العراقيـة مـن ختلـي لـ
من تاطفيم أفادت التقـااير أنـم اعتـرف هااتباطـم جبنـاح ”طيـتا اجلنـة“أ وحتـد عـن ت ـط
الاتخدامم يف تنفي تفمإ انتحااي.
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 - 31و ــل جلــتا تنظــيم الدولــة اإلا ـ مية يف العــراق والشــام هصــتاة نهمــة إىل مننيــد
األطفال وااتخدامهم وما واد من تقااير هشأ تشكيل ”أ نحة الشبا “ مصـدا قلـو هـالغ
هاعتبااه تكتيكا رهيا يستخدمم التنظيم هشكل متزايد.
 - 32ويف عــام  2014و ــدهأ حتققـ األمــم املتحــدة ــا ال يقــل عــن  6٧الــة لفتيــا مت
مننيدهم من انب تنظيم الدولة اإلا مية يف العراق والشامأ هيـد أ هـ ه األاقـام ال تعكـس
الن ــاق الكامــل لعمليــات مننيــد األطفــال .وهعــد اــقتا املتلــل يف زيرا يتنيــم 2014أ
ااتفــع عــدد احلــتاد املبلــغ عنــها هشــأ مننيــد األطفــال وااــتخدامهم مــن انــب التنظــيمأ
مبا يف ذلك يف املعااك أو املهام الشـرطيةأ ااتفاعـا ـادا يف املنـاطو اخلادـعة لسـي رة التنظـيم.
وقام التنظيم وما يرتبط هم من عاعات مسلحة هاتت اف الفتيا ال ين تتراوح أعمـااهم هـني
 13و  1٧عاماأ معلنة أ اجلهاد وا ب عل عيع ال كتا .ويف االت أترىأ قام التنظـيم
هتمنيد أهناا عنالر التنظيم أو أقااهبمأ أو ااتهدف األطفال اليتـام  .وظلـ التقـااير الـتاادة
من شهتد عيا تفيد مشـااكة أطفـال إىل انـب الكبـاا يف القيـام هالـدوايات التاهعـة للتنظـيم
ويف العمل هنقاا التفتيش يف نينتى ول ح الدين ودياال .ووادت ه ه التقااير هت ـم تـاص
من املتلل وتلعفر (حمافظة نينتى) .فعل ابيل امل الأ يف الفترة من زيرا يتنيم إىل أيلـتل
اــبتمرب 2014أ أفــاد شــهتد يف هــاتني املــدينتني هصــتاة متســقة مشــاهدهتم أطفــاال مســلحني
يرتدو زيا اث لزي مقاتلا التنظيم ويقتمت هدوايات تاهعة لم .وأفادت هعـا املصـادا أ
التنظيم يقتم هتمنيد األطفال وااتخدامهم ألغراض يف مقدمتها مراقبة املنـاطوأ لكنـها أفـادت
أيضــا هــأ األطفــال يكلفــت هاعتقــال وا تمــاز األفــرادأ أو يســتخدمت يف مهــام قتاليــة .ويف
 25متتز يتليــم 2014أ يف مدينــة الفلت ــة (حمافظــة األنبــاا)أ أفــادت التقــااير انضــمام سســة
فتيا تتـراوح أعمـااهم هـني  15و  1٧عامـا مـن من قـة البـت عي ـة هصـتاة طتعيـة إىل تنظـيم
الدولـــة اإلاــ مية يف العـــراق والشـــامأ وأهنـــم يتقادـــت مرتبـــات ويســـتخدمت كمقـــاتلني.
وهاإلدافة إىل ذلكأ وادت تقااير تع ا التحقو من لحتها تفيد مننيد الفتيـات .فعلـ اـبيل
امل ــالأ يف  1متتز يتليــم 2014أ واد أ التنظــيم امل ـ كتا قــام هتمنيــد تســع فتيــات تتــراوح
أعمــــااهن هــــني  14و  1٧عامــــا يف تكريـــ (حمافظــــة لـــ ح الــــدين)أ وأ ــــربهن علـــ
ةل األالحة.
 - 33ويف الفتــرة مــن ا أغســ س  2014إىل زيرا يتنيــم 2015أ أُتــ مئــات مــن
الفتيا قسرا من أارهم يف نينتي (معظمهـم يف املتلـل وتلعفـر)أ منـهم يزيـديت وتركمـا أ
أُااـلتا إىل مراكــز التــدايبأ يـ مت تلقــني فتيـا ال تزيــد أعمــااهم علـ ال مانيــة تعــاليم
القــرا وكيفيــة ااــتخدام األاــلحة وأاــاليب القتــال .وذُكــر أ هنــاك مــا ال يقــل عــن سســة
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مراكـز للتـدايب تسـتقبل هــتالا األطفـال يف تلعفـرأ واملتلــلأ و نـت املتلـلأ ويف لــب
والرقة (هاجلمهتاية العرهية الستاية) .ويتم نشر لتا الدواات التدايبيـة هصـتاة منتظمـة عـرب
واا ط اإلع م اال تماعيـة .ويف ـاد اـمل يف  3ا أغسـ س 2014أ تعـرض أتـتا
من اإليزيديني يبلغا من العمر  10أعتام و  16عاما للتمنيد القسري مـن انـب التنظـيم يف
نينــتى .ويف  5أيلتل اــبتمرب 2014أ قــام التنظــيم هتمنيــد  40مــن الفتيــا قســرا يف مدينــة
الشرقاا (حمافظة ل ح الدين) أثناا مرااـم أداا لـ ة اجلمعـة .وأهلـغ التنظـيم األمهـات هـأ
أهنـــااهن اينضـــمت إىل التنظـــيم يف معركتـــم دـــد قـــتات األمـــن العراقيـــة .ويف  6شـــباا
فرباير 2015أ يف املتللأ أهلغ التنظيم األار ال لديها اثنني أو أك ر مـن األهنـاا الـ كتا أنـم
يتعني عل أ د أهنا ها االنضمام إىل التنظـيم .ويف أوا ـل شـباا فرباير 2015أ فـرض التنظـيم
التمنيــد اإللزامــا لألطفــال يف مدينــة الرطبــة التاقعــة غــر الرمــادي (حمافظــة األنبــاا) .ويف
منتصح نيسا أهريلأ هعد اـقتا مدينـة تكريـ (حمافظـة لـ ح الـدين)أ شـرع التنظـيم يف
التمنيــد القســري للر ــال والفتيــا ال ـ ين تتــراوح أعمــااهم هــني  13و  20عامــا .وأفــادت
التقااير تعرض  100من الشبا واألطفال للتمنيد القسري.
 - 34وتلق ـ األمــم املتحــدة تقــااير مــن مصــادا متثتقــة تفيــد تشــكيل نــاح للشــبا يف
التنظيم امل كتا أُطلو عليم اام فتيا اإلا م()3أ وأفيد أ ه ا اجلناح نشط يف هعـا املنـاطو
املتضـــراةأ مبـــا يف ذلـ ـك ديـــاىل ولـ ـ ح الـــدينأ دو أ يتســـىن التحقـــو مـــن لـــحة هـ ـ ه
االدعااات .ووادت معلتمات تفيد أيضا قيـام التنظـيم هتمنيـد أطفـال لتنفيـ عمليـات تفمـإ
انتحااية .فعل ابيل امل الأ يف  20اذاا مـااس 2014أ قـام أ ـد االنتحـااينيأ ذكـر شـهتد
عيا أنم طفلأ هتفمإ نفسم يف نازة أ ـد القـادة احمللـيني يف حمافظـة األنبـاا .وتفيـد التقـااير
هأ التنظيم يستخدم أيضـا األطفـال لتنفيـ عقتهـة اإلعـدامأ فيمـربهم علـ إطـ ق النـاا علـ
املـدنيني وق ـع الـر وس .وقـد نشـر التنظـيم عـرب واـا ط اإلعـ م اال تماعيـة لـتاا وأشــرطة
فيديت لفتيا وهم يتلقت التدايب أو يرتكبت أعمال عنح.
مننيــــد األطفــــال وااــــتخدامهم مــــن انــــب قــــتات احلشــــد الشــــعبية وامليليشــــيات
املتالية للحكتمة
 - 35ظل األطفال مرتب ني هقتات احلشـد الشـعبية وامليليشـيات املتاليـة للحكتمـة يف عيـع
مناطو الزناعأ وك لك يف هغداد والبصـرة .وشـتهد أطفـال ي تفـت يتميـا إىل انـب الكبـاا
املــرتب ني هتلــك اجلماعــات وهــم يرتــدو الــزي العســكري وحيملــت األاــلحة .فعل ـ اــبيل
__________
( )3مقاهلم هاللغة اإلنكليزية ”.‘‘Boys of Islam
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امل الأ وادت يف متتز يتليم  2014معلتمـات مت التحقـو مـن لـحتها عـن أطفـال يشـااكت
يف دوايــات تنظمهــا امليليشــيات يف من قــة احلريــة هبغــداد .كمــا أشــاا عــدد مــن التقــااير يف
ا أغســ س  2014إىل تعـــرض فتيـــا ال تزيـــد أعمـــااهم علــ العشـــر اـــنتات للتمنيـــد
واالاــتخدام مــن انــب عاعــات الــدفاع عــن الــنفس ال ـ يــدع ااتباطهــا هقــتات احلشــد
الشــعبية يف هلــدة عــامرال (حمافظــة لــ ح الــدين) وقــد أشــاد قــادة قــتات احلشــد الشــعبية
وامليليشــيات املتاليــة للحكتمــةأ يف منااــبات عديــدة وهصــتاة علنيــةأ هاألطفــال والشــبا
العــراقيني إلاــهامهم يف حتريــر هلــدهمأ مــدعني أ علـ عيــع العــراقينيأ مبــن فــيهم األطفــالأ
وا ــب مكافحــة تنظــيم الدولــة اإلا ـ مية يف العــراق والشــام .ويف  5زيرا يتنيــم 2015أ
دعـــا ايـــة ال العظمــ السيســـتا عيـــع ال ــ إىل قضـــاا ع لتـــهم الصـــيفية يف التـــدايب
العســكري .ونتيمــة لـ لكأ حتــتل عــدد مــن املــدااس يف هغــداد وديــاىل والبصــرة وغإهــا مــن
احملافظات يف اجلنت إىل معسـكرات للتـدايب الـديين والعسـكري لألطفـالأ وو هـ وزااة
الشـبا والريادـة ااـالة متاتـة  ٧زيرا يتنيـم  2015إىل املـديريات يف عيـع احملافظــات
تشمع فيها عل ااتخدام نتادي الشبا ألغراض التدايب العسكري لألطفال والشبا .
 - 36ويف ني تصدا تعليمات تدعت األطفـال إىل املشـااكة هنشـاا يف القتـالأ فـإ مـن
دواعــا القلــو أ احلكتمــة تتخــ أي تــداهإ فعليــة مــن أ ــل التصــدي لتمنيــد األطفــال
وااــتخدامهم مــن انــب قــتات احلشــد الشــعبية وامليليشــيات املتاليــة للحكتمــة .ويف هــ ا
الصددأ أكرا تأكيد أمهية قيام احلكتمة هتمـرمي مننيـد األطفـال وااـتخدامهم يف الـزناعأ وهـت
تدهإ شدد عليم تقريري الساهو عن العراق هاعتبااه من األولتياتأ كما شددت عليـم النتـا ج
ال تلُ إليها الفريو العامل املعين هاألطفال والزناع املسلح.
 - 3٧وأفيد أيضا ااتباا األطفال جبماعات اإليزيديني للدفاع عن النفس الـ ين يقـاتلت إىل
انـب البشـمركة يف حمافظـة نينــتىأ مبـا يف ذلـك يف اخل ــتا األماميـة يف مرتفعـات اــنمااأ
وتلكيــح واحلمدانيــة وتخمــتا .يف  3ا أغس ـ س 2014أ أكــد أ ــد اإليزيــديني املشــردين
ش ـت (وهــا أ ــد
داتليــا أ اهنــم البــالغ مــن العمــر  15عامــا قــد انضــم طتعــا إىل ميليشــيا ش ّ
ميليشيات اإليزيديني للدفاع عن النفس) وأنم حيمـل اـ ا للـدفاع عـن طا فتـم يف مرتفعـات
اــنماا .ومت أيضــا التحقــو مــن ااتبــاا العشــرات مــن األطفــال جبماعــات الــدفاع عــن الــنفس
التركمانية ال حتاا تنظيم الدولة اإلا مية يف العراق والشام يف كل من نينتى وكركـتكأ
وك لك هامليليشيات القبلية السُّ نية الـ تـدعم قـتات األمـن العراقيـة يف رهبـا دـد التنظـيم يف
الرمادي (حمافظة األنباا).
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 - 38ويف الفتــرة مــن  2011إىل 2013أ أهلــغ شــهتد عيــا عــن أطفــال حيراــت نقــاا
التفتيش التاهعة جملالس الصحتةأ ومعظمهم يف حمافظات املتلل وديـاىل وهاهـل ولـ ح الـدين
واألنباا .وأشاات املعلتمات التاادة إىل مننيد الفتيا حمليا هأوااق هتية مزواة.
احتجاز األطفال على أساس هتم أمنية
 - 39يف أيلتل اــبتمرب 2015أ هلــغ عــدد األطفــال (وعــيعهم فتيــا ) املعــتقلني يف مرافــو
اال تماز  486طف  .وكا جممتع  4٧4منهم حمتمزين يف واط العراق و نتهم ومتـهمني
أو مـــدانني هتـــهم أمنيـــة مبت ـــب املـــادة  4مـــن قـــانت مكافحـــة اإلاهـــا ( .)2005وكـــا
 12طف حمتمزين من انب ال ات كتمـة إقلـيم كرداـتا مبت ـب املـادة  2مـن قـانت
إقلــيم كرداــتا ملكافحــة اإلاهــا اقــم  .)2006( 3وقــد ا تمــز هــتالا األطفــال لفتــرات
تتراوح هني شهرين وث انتات .وال تزال ةاية األطفـال املخـالفني للقـانت تشـكل حتـديا
يف العراق .إذ ال تت د متاسات تالة هبتالا األطفالأ كمـا ال تت ـد هـدا ل عـن السـمن.
وال تســتتيف مرافــو ا تمــاز األطفــال املت ــتدة املعــايإ الدوليــةأ وتفتقــر إىل البنيــة التحتيــة
األاااــية .وكــ إا مــا يــتم ا تمــاز األطفــالأ وال اــيما الفتيــاتأ يف مرافــو مشــتركة مــع
البــالغني .ويســاوا القلــو هت ــم تــاص إزاا مــا أهرزتــم يف تقريرهــا كــل مــن جلنــة مناهضــة
التعــ يب ( CAT/C/IRQ/CO/1و  )Corr.1وجلنـــة قـــتق ال فـــل ()CRC/C/OPAC/IRQ/CO/1
من شتاغل ي أشااتا إىل أ املتهمني هتهم أمنيـةأ مبـن فـيهم األطفـالأ يتعردـت ل عتقـال
دو أ تصدا حبقهـم أوامـر تتقيـحأ ويتدعـت قيـد احلـبس االنفـرادي أو يف مراكـز ا تمـاز
ارية لفترات م تّلة من الزمنأ يتعردت ت جاأ سبما أفيدأ لسـتا املعاملـة وألعمـال تبلـغ
د التع يب .وقد شدد الفريو العامل املعين هاألطفال والزناع املسلح يف تتلياتم إىل كتمـة
العــراق عل ـ أمهيــة كفالــة ولــتل األمــم املتحــدة واملنظمــات اإلنســانية املعنيــة إىل األطفــال
احملتمزين يف مرافو اال تماز.
 - 40ويــن القــانت العراقــا ملكافحــة اإلاهــا لعــام  2005علـ عقتهــة اإلعــدام هغــا
النظر عن ان املتهم وق االاتكا املزعتم للمر ة أو وق اإلدانة .ومثة تخـاوف ديـة مـن
أ يكت ث ثة أ انـب ( ـين واـتاي واـعتدي)أ تتمـاوز أعمـااهم ال امنـة عشـرة وقـ
ااتكاهبم املزعتم للمر ةأ قد كم عليهم هاإلعدام وال يزالت قيد اال تمـاز لـدى السـل ات
العراقية مبت ـب املـادة  4مـن قـانت مكافحـة اإلاهـا  .وقـد افضـ السـل ات العراقيـةأ يف
عيـع هـ ه القضــايا ال ثـةأ وثـا و اييــة مقدمـة مـن هلــدا احملكـتم علـيهم ت بـ أهنـم كــانتا
أ داثا وق ااتكاهبم املزعتم للمر ة.
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يم  -العنح اجلنسا دد األطفال
 - 41ال يــزال التحقــو مــن ــتاد العنــح اجلنســا دــد األطفــال يف العــراق مهمــة لــعبة
للغاية ويظل تتثيقها حتديا هسبب تـتف األاـر واجملتمعـات احملليـة مـن التلـم و أو االنتقـامأ
مبا يف ذلك اجلرا م ال ترتكب هاام الشرف .ونتيمة لـ لكأ ينبغـا النظـر إىل عـدد احلـاالت
ال مت اإله ب عنها والتحقو منها هاعتبااه جمـرد متشـر علـ امناهـات أواـع ن اقـاأ إذ تشـإ
التقديرات إىل و تد نق كبإ يف اإله ب عن ه ه احلتاد  .ويف ـاد وا ـد مت التحقـو
منم يعتد إىل كانت األول ديسمرب  2012أ قام دـاهط مـن قـتات األمـن العراقيـة وث ثـة مـن
نــتده هاغتصــا فتــاة تبلــغ مــن العمــر  1٧عامــا يف مدينــة املتلــل (حمافظــة نينــتى) .ومت يف
وق ال و إلقاا القبا عل اجلناة هتهمة االغتصا .
 - 42ومن ظهتا تنظيم الدولـة اإلاـ مية يف العـراق والشـامأ أدت أعمـال العنـح اجلنسـا
املرتكبة دد األطفالأ وال ايما الفتياتأ إىل زيـادة يف اإلهـ ب عـن االنتـهاكات .ولـئن كـا
مــن املــر ح أ يظــل اإله ـ ب عــن ه ـ ه االنتــهاكات حمــدودا هســبب القيــتد األمنيــة وتع ـ ا
التلــتل إىل املتضــراين واخلــتف مــن العتاقــبأ فــإ مــن التادــح أ التنظــيم ــااس العنــح
اجلنسا كأالت مـن أاـاليب احلـر  .فعلـ اـبيل امل ـالأ يف  12زيرا يتنيـم  2014يف
املتلــلأ قام ـ عنالــر التنظــيم ها تيــاح مــزنل أ ــد أفــراد قــتات األمــن العراقيــة يف من قــة
الزهتاأ وقام أاهعة من عنالر التنظيم املسلحني هاغتصـا اهنتـم البالغـة مـن العمـر  15عامـا.
ويف  6ا أغس س 2014أ يف مدينة انماا (حمافظة نينتى)أ قـام التنظـيم هاتت ـاف أك ـر
من  400من نساا وفتيات ال ا فة اإليزيديـة نقلـهن إىل من قـتني تادـعتني لسـي رتمأ مهـا
غاهــات املتلــل وتلعفــر (حمافظــة نينــتى) وذكــر أ الفتيــات أُ ــرب علـ اخلضــتع ل اــتعباد
اجلنسا .ويف اذاا مااس 2015أ أفادت مفتدية األمم املتحدة حلقـتق اإلنسـا أهنـا متكنـ
من عع هيانات من شهتد تشإ إىل ااتكا ”أكاا وادحة من العنـح اجلنسـا واجلنسـا “
دد نساا وفتيـات ال ا فـة اإليزيديـةأ مبـا يف ذلـك اغتصـاهبن وااـتعبادهن نسـيا مـن انـب
التنظيم وما يرتبط هم من عاعات مسلحة()4أ يف انتهاك للقانت الدوال حلقتق اإلنسا .

دال  -اجممات عل املدااس واملستشفيات ومتظفيها املشمتلني هاحلماية
 - 43ظل عدد ـتاد اجممـات علـ املـدااس ومتظفيهـا املشـمتلني هاحلمايـةأ وكـ لك
عدد االت االاتخدام العسـكري للمـدااس مـن قبـل عنالـر مسـلحةأ مرتفعـا طـتال الفتـرة
املشــمتلة هــالتقرير .ومت تتثيــو زيــادة ــادة يف هـ ه احلــتاد يف عــام 2014أ تعــزى هدا ــة
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كبإة إىل تدهتا التدع األمينأ وتزايد نفتذ التنظيم وو تدهأ وتنفي اجممات عل املـدااس
ال ااتخدم كمراكز اقتراع يف االنتخاهات الربملانية املعقتدة يف نيسا أهريل ( 23مدااـة
يف هغداد وكركتك ول ح الدين واألنباا ونينـتى) .و ـدير هاإلشـااة أ تعـ ا التلـتل إىل
املنــاطو املتضــراة مــن الــزناع طــتال عــام  2014والنصــح األول مــن عــام  2015قــد عرقــل
الد ه ه احلتاد واإله ب عنها هصتاة شاملة.
 - 44وأُهلغ ت ل الفتـرة املشـمتلة هـالتقرير عـن جممـتع  1٧3ادثـا مـن ـتاد اجمـتم
عل املـدااس ومتظفيهـا املشـمتلني هاحلمايـةأ هاإلدـافة إىل االاـتخدام العسـكري للمـدااس.
ويف الفترة املمتدة من  2011إىل 2013أ امل اخنفاض اـنتي هنسـبة تتمـاوز  35يف املا ـة
يف اجممـــات الــ ااـــتهدف ق ـــاع التعلـــيم .ويف الفتـــرة مـــن  2011إىل 2013أ تعـــرض
مــا جممتعــم  40مدااــة لألدــراا أو التــدمإ هتاا ـ ة هممــات مباشــرة هااــتخدام األ هــزة
املتفمرة اليدويـة الصـنع أو هسـبب هممـات ااـتهدف مرافـو أتـرى تقـع هـالقر مـن تلـك
املـــدااس .وقـــد أاـــفرت تلـــك اجممـــات عـــن مقتـــل  23طفــ علــ األقـــل (تســـع فتيـــات
و  14لبيا) و رح  293طف ( 8٧من الفتيات و  123من الفتيـا أ و  83طفـ حيـدد
نسهم) .فعل ابيل امل الأ يف  6تشرين األول أكتـتهر 2013أ يف تلعفـر (حمافظـة نينـتى)أ
قُتل سسة فتيا وث فتيات وأليب  86مـن الفتيـا و  32مـن الفتيـات جبـروح عنـدما مت
تفمإ هاز متفمر يدوي الصنع داتل مدااة قبك االهتدا ية يف قرية قبـك التركمانيـة .وقـد
شــهد عــام  2014و ــده  41يف املا ــة ( 6٧ادثــا) مــن احلــتاد املبلــغ عنــها .وتتالــل
اجممـــات علـــ املـــدااس ومتظفيهـــا املشـــمتلني هاحلمايـــة يف األشـــهر الســـ األوىل مـــن
عام  .2015وأدى سسة من ه ه اجممات إىل اشتباكات هني قتات األمن العراقية والتنظـيم
يف حمافظة األنباا .وأافرت ه ه احلتاد عن مقتل عـدد غـإ معـروف مـن املشـردين داتليـا
ال ين كانتا يستخدمت املرافو املدااية أماكن لةيتاا.
 - 45وااتهدف ابع مـدااس هسـبب ااـتخدامها ألغـراض عسـكرية مـن انـب أطـراف
الزناع يف حمافظات األنباا ونينتى ودياىل ولـ ح الـدين .وكانـ أاهـع منـها مسـتخدمة مـن
انب التنظـيم (اثنتـ ا يف كـل مـن حمـافظ األنبـاا وديـاىل) واثنتـا مـن انـب قـتات األمـن
العراقية يف مدين تكري وهيما (حمافظة ل ح الدين)أ ومدااة وا ـدة مـن انـب قـتات
البشــمركة يف املتلــل (حمافظــة نينــتى) .وتفيــد التقــااير أيضــا هـأ التنظــيم يســتخدم املــدااس
املت تدة يف األاادا ال يستتال عليها من أ ل نشر ااا م العقا دية.
 - 46ويف الفترة مـا هـني  2011و 2013أ تلقـ األمـم املتحـدة  5٧تقريـرا عـن ـتاد
ااــتهدف العــاملني يف جمــال التعلــيمأ منــها ــتاد قتــل و ــرح واتت ــاف مــا ال يقــل عــن
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 63مدااــا (قُتــل منــهم  24و ـرح  29واتت ــح اــبعة وتلق ـ ث ثــة اتــرو هتديــدات).
فعل ابيل امل ـالأ يف  1نيسـا أهريل 2012أ يف مدينـة املتلـل (حمافظـة نينـتى)أ اقتحمـ
عنالــر مســلحة جمهتلــة اجتيــة مدااــة املســعتدي ال انتيــة يف من قــة التــأميم وقتل ـ مــدير
املدااة .وهاإلدافة إىل ذلـكأ أُهلـغ يف عـاما  2014و  2015عـن وقـتع  12مـن ـتاد
االعتداا أو التهديد هاالعتداا عل مدااني من انب تنظيم الدولة اإلاـ مية .وتـ ل الرهـع
األول من عام 2015أ متكن األمم املتحدة من تتثيو أاهعة هممات علـ العـاملني يف جمـال
التعليم .ويف  ٧شباا فربايرأ قُتل مداس يف مدينة هعقتهة (حمافظة ديـاىل) عنـدما زاعـ قنبلـة
يف مركبتم.
 - 4٧وت ل الفترة املشمتلة هالتقريرأ تلق األمم املتحدة  134تقريـرا تفيـد قيـام أطـراف
الـزناع هشــن هممــات علـ املستشــفيات ومتظفيهــا املشـمتلني هاحلمايــة .ففــا الفتـرة مــا هــني
عاما  2011و 2013أ تعرض ما جممتعم  15من املستشفيات واملرافـو ال بيـة ألدـراا مـن
ــراا هممــات مباشــرة وغــإ مباشــرةأ ااــتخدم يف معظمهــا األ هــزة املتفمــرة اليدويــة
الصنع .وهاإلدافة إىل ذلكأ تلق األمم املتحدة  58تقريرا عن هممات ااـتهدف العـاملني
يف ق ــاع الصــحةأ منــها ــتاد قتــل و ــرح واتت ــاف مــا ال يقــل عــن  ٧0مــن األطبــاا
واملمردني (قُتل منهم  2٧و رح  32واتت ح اـتة وتلقـ سسـة اتـرو هتديـدات) .ويف
ادثة وا دة امل يف  8اذاا مااس 2012أ يف مدينة املسيب (مبحافظة هاهـل)أ قـام أ ـد
أفراد تنظيم القاعدة يف العراق هإط ق الناا عل رّاح فألاهم جبراح ت إة.
 - 48ويف عاما  2014و 2015أ تلق األمم املتحـدة  61تقريـرا تفيـد وقـتع هممـات
عل ـ املستشــفيات ومتظفيهــا املشــمتلني هاحلمايــةأ وهــت مــا يشــكل نســبة  46يف املا ــة مــن
جممتع التقـااير الـتاادة طيلـة الفتـرة املشـمتلة هبـ ا التقريـر .واـمل إ ـدى وأاهعـت الـة
( ٧6يف املا ة) من اجممات املتثقة عل املرافو الصحية ومتظفيهـا يف عـام  2014يف املنـاطو
املتضــراة مــن الــزناعأ مــن قبيــل حمافظــات األنبــاا وديــاىل وكركــتك ونينــتى ولـ ح الــدين.
وتعرض مستشف الفلت ة العام (حمافظـة األنبـاا) ملـا ال يقـل عـن  1٧همتمـا منفصـ هـنإا
غــإ مباشــرة وهـاأل هزة املتفمــرة اليدويــة الصــنع تـ ل عــاما  2014و  .2015ويف أاهعــة
تاد أ ااتهدف عاعات مسـلحة املستشـفيات هااـتخدام أ هـزة متفمـرة يدويـة الصـنع.
ويف الفترة ما هـني اذاا مـااس وا أغسـ س 2014أ ااـتهدف عنالـر التنظـيم طبيـبني يف
نينتى وكركتك لرفضـهما تقـدمي العـ ج للمقـاتلني اجلر ـ التـاهعني للتنظـيم .ويف  9كـانت
ال ا ينــاير 2015أ تعــرض مــزنل شــخ معــروف هتقد ــم تــدمات طبيــة لقــتات احلشــد
الشعبية يف مدينة املقداديـة (حمافظـة ديـاىل) جمـتم ااـتخدم فيـم هـاز متفمـر يـدوي الصـنع.
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وأافر اجمتم عن إلاهة اهنم البالغ مـن العمـر  12عامـا واهنتـم البالغـة مـن العمـر مثانيـة أعـتام
جبروح .وااتخدم كل من التنظيم وامليليشيات املتالية للحكتمة ابعة مستشفيات علـ األقـل
يف حمافظــات لــ ح الـــدين ونينــتى وكركـــتك ملعاجلـــة ر ــاهم .فعلــ اـــبيل امل ــالأ يف
 1٧تشــرين ال ــا نتفمرب 2014أ يف مدينــة املقداديــة (حمافظــة ديــاىل)أ قام ـ عنالــر تاهعــة
لعصا ب احلو هإت ا مستشف املقدادية العـام قسـراأ مـع ااـتبقاا ال ـاقم ال ـ فقـط ملعاجلـة
أفرادها املصاهني.

هاا  -اتت اف األطفال
 - 49ظل اتت اف األطفال يشكل مصدا قلـو هـالغ تـ ل الفتـرة املشـمتلة هـالتقرير .فقـد
اتت ــح مــا جممتعــم  1 368طفـ ( ٧08مــن الفتيــاتأ و  648مــن الفتيــا أ و  12طفـ
حيــدد نســهم) يف اــياق  390ادثــا .وكانــ احملافظــات األك ــر تضــراا هــا هغـــداد
وكركتك ونينتى ول ح الدين واألنباا .ويعترب عدد االت االتت اف املبلغ عنها أقـل مـن
العدد احلقيقاأ وذلك ألابا يف مقدمتها تتف أار الضحايا من االنتقام.
 - 50وقــد ت ــتات األاــبا الكامنــة وااا ــتاد االتت ــاف مبــتازاة مــع الــتغإات الـ
تشهدها األوداع األمنية .ففا ني كان عمليات اتت اف األطفـال يف الفتـرة مـن 2011
إىل  2013ترتبط هدوافع ايااية وماليةأ من قبيل متتيل اجلماعات املسـلحةأ اتسـم اتت ـاف
األطفــــال يف عــــام  2014هااــــتهداف أطفــــال األقليــــات ألغــــراض يف مقدمتــــها العنــــح
اجلنسا والتمنيد.
 - 51ويف الفترة ما هني عاما  2011و 2013أ اخنفـا عـدد ـاالت اتت ـاف األطفـال
املبلغ عنها هنسبة  50يف املا ـة علـ األقـل يف السـنة ( 4٧طفـ يف عـام 2011أ و  18طفـ
يف عـــام 2012أ وأاهعـــة أطفـــال يف عـــام  )2013ويــ ّدع أ األطفـــال املخـــت فني يف هــ ه
احلتاد قد أُطلو ارا هم هعد دفع فدية .فعل ابيل امل ـالأ يف  30ا أغسـ س 2012أ
قام عنالر مسلحة جمهتلة اجتية هاتت اف فىت يبلغ من العمـر  16اـنة يف مدينـة كركـتك
هالقر من مزنلم التاقع يف من قة الضبّاا وأُطلو اراح الفىت هعد مروا هضـعة أيـام علـ دفـع
فدية قداها  20 000دوالا .وتعتقد األاـرة أ تنظـيم القاعـدة يف العـراق هـت املسـتول عـن
ه ا احلاد وأ الفدية كان لتمتيل عملياتم.
 - 52ويف عــام 2014أ ااتفــع عــدد األطفــال املخــت فني ااتفاعــا ــادا ( 1 ٧80يف املا ــة
املادــية جمتمع ـةً) .واتت ــح مــا ال يقــل عــن  1 29٧طف ـ
هاملقاانــة مــع الســنتات ال ـ
( 685من الفتيات و  612من الفتيا ) يف  322ادثـا متثقـا .وتعـزى هـ ه الزيـادة الكـبإة
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أاااا إىل عمليات اتت اف اإليزيديني املدنيني من انب تنظيم الدولـة اإلاـ مية يف العـراق
والشــام يف ا أغس ـ س  2014يف مدينــة اــنماا (حمافظــة نينــتى)أ ي ـ أُت ـ األطفــال
هأعـــداد غفـــإة مـــع أاـــرهم وا تمـــزوا يف متاقـــع تختلفـــة .فعلـ ـ اـــبيل امل ـــالأ يف  3ا
أغســ س 2014أ قــام التنظــيم هاتت ــاف  20طفــ مــن اإليزيــديني ( 8فتيــا و  12مــن
الفتيات) تتراوح أعمااهم هني العامني و  16عاما افقة اها هم وهم يفرو همتمـا شـنّ علـ
قرية تا لتاأ وا تمزوا يف مبىن يف مدينة تلعفـر مـع مئـات مـن األاـر اإليزيديـة األتـرى.
وقـد ظــل مكــا و ـتدهم جمهــتال ــىت هنايـة الفتــرة املشــمتلة هبـ ا التقريــر .ووفقــا لتقــااير مت
التحقو من لحتهاأ مت فصل الفتيات ال ا تتماوز أعمااهن  12عامـا عـن أاـرهن و ـرى
هـــيعهن يف املنـــاطو اخلادـــعة لســـي رة التنظـــيم يف العـــراق واجلمهتايـــة العرهيـــة الســـتايةأ أو
ا تمــز هغــرض ااــتعبادهن نســياأ يف ــني أُ ــرب الفتيــا عل ـ االنضــمام إىل التنظــيم يف
العمليات القتالية .ويف الفترة من كانت ال ا ينـاير إىل زيرا يتنيـم 2015أ حتققـ األمـم
املتحــدة مــن ــادثني التت ــاف األطفــال .ففــا ــاد اــمل يف  14كــانت ال ا ينــاير
2015أ اتت ح فىت من الشيعة التركما يبلغ من العمر  15عامـا مـن انـب نـاة جمهـتال
اجتية طلبتا إىل أارتم دفع مبلغ  150 000دوالا من أ ل إط ق ارا م.
 - 53و ــدير هاإلشــااة أ ــتاد اتت ــاف األطفــال مــن انــب التنظــيم هعــد اــقتا
املتلــل مــا زال ـ غــإ متثقــة إىل ــد كــبإ .وهامل ــلأ ــل ااتفــاع النســبة املئتيــة لألطفــال
اإليزيـديني املخــت فني متشـرا علـ ااــتهداف ال تا ـح العراقيــة مــن انـب التنظــيم .وظلـ
األمــم املتحــدة تتا ــم لــعتهات يف تتثيــو احلــتاد ألاــبا يف مقدمتــها تعـ ا التلــتل إىل
املناطو املتضـراة مـن الـزناعأ وتعـدد ـاالت الـزنوح .كمـا تع ـرت حمـاوالت تتثيـو احلـاالت
هسبب تتف األار من اإله ب عن االت اتت ـاف األطفـال .وأفـادت األمـم املتحـدة هـأ
عددا كبإا يبلغ  3 500من املدنينيأ مبن فـيهم األطفـالأ معظمهـم مـن اإليزيـديني وإ كـا
هينــهم أيضــا طتا ــح عرقيــة ودينيــة أتــرىأ ال يزالــت أاــرى لــدى التنظــيم ــىت نيســا
أهريل .2015
 - 54وتلق األمم املتحدة أيضا تقااير عن عمليات اتت اف تتاط فيهـا قـتات مرتب ـة
هاحلكتمة .فعل ابيل امل الأ يف  25اذاا مااس 2015أ قام أفـراد تـاهعت مليليشـيات شـيعية
هاتت اف  125من السّنيني املقيمني هقـري النيـب وطـااق الـدواي يف مـن ق البـت  -تـدة
و ـ م مبدينــة الــدوا (حمافظــة لـ ح الــدين) .ويمهــل مكــا و ــتد املخــت فنيأ مبــن فــيهم
األطفال .وال يزال من دواعا القلو أ يتم اتت ـاف هـ ا العـدد الكـبإ مـن املـدنيني علـ يـد
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عاعــات مســلحة مرتب ــة هاحلكتمــة دو أ تتخـ الســل ات ــىت اآل اإل ــرااات ال زمــة
لكفالة اإلفراج عن املخت فني ومساالة اجلناة.
 - 55وأفـــادت التقـــااير أيضـــا اتت ـــاف أطفـــال مـــن ال تا ـــح التركمانيـــة أو الشـــبكية
أو املسيحية هأعداد كـبإة .وقـد تعـ ا التحقـو مـن هـ ه احلـاالت هسـبب االفتقـاا إىل التثـا و
ال ت ب وقتعها.

واو  -منع ولتل املساعد ات اإلنسانية
 - 56متكن األمم املتحدة ت ل الفترة املشـمتلة هـالتقرير مـن تتثيـو ـاالت منـع ولـتل
املساعدات اإلنسـانية مـن انـب أطـراف الـزناع .وعـ وة علـ ذلـكأ ظلـ إمكانيـة إيصـال
اخلدمات حمدودة هسبب البيئة األمنية غإ املستقرة .وقد ااهم ه ا العام يف عرقلـة تقـدمي
اخلدمات األاااية للمدنينيأ مبن فيهم األطفال .ويف دتا تدهتا التدـع األمـينأ اعتبـااا مـن
كانت األول ديسمرب 2013أ مت تتثيـو القيـتد الصـاامة الـ حتـتل دو ولـتل املسـاعدات
اإلنســـانية إىل الســـكا املتضـــراين هســـبب القتـــال الـــدا ر .ويف الفتـــرة املمتـــدة مـــن كـــانت
ال ا ينــاير إىل زيرا يتنيـــم 2014أ كانــ حمافظــة األنبـــاا هـــا األك ــر تضـــراا يف هــ ا
الصدد .ومع ت تا الزناع الدا ر وز ح التنظيم إىل كل من نينتى ولـ ح الـدين وكركـتك
وديـــاىل منـــ زيرا يتنيـــم 2014أ شـــهدت هـــ ه احملافظـــات عقبـــات ســـيمة الـــ
دو إيصال املساعدات اإلنسانية .ونظرا لتع ا التلتل إىل ه ه املناطوأ فـإ مـن املـر ح أ
يكت العدد احلقيقا حلتاد منـع ولـتل املسـاعدات اإلنسـانية أعلـ مـن العـدد املبلـغ عنـم.
ومع ذلكأ تلق األمم املتحدة ابعة تقااير تتعلو مب ل ه ه احلتاد  .فعلـ اـبيل امل ـالأ يف
 5ا أغس س 2014أ يف مدينة انماا (حمافظة نينتى)أ أفادت التقااير قيام عنالـر تاهعـة
للتنظــيم هااــتهداف طــا رة تاهعــة للحكتمــة كانــ حتــاول إاــقاا األغ يــة وامليــاه لفا ــدة
اإليزيديني ال ين الرهم التنظيم يف بل انمااأ وذلك قبـل أ تـتمكن مـن إمتـام مهمتـها.
وت ل تلك الفترةأ أفاد مشردو داتليا أ مـا ال يقـل عـن  45طفـ لقـتا ـتفهم يف بـل
انماا هسبب النق الشديد يف األغ ية واملياه .وتلقـ األمـم املتحـدة أيضـا معلتمـات تفيـد
هأ ما ال يقل عن  32طف لقـتا ـتفهم هسـبب قيـام التنظـيم ومقـاتلا العشـا ر مبنـع ولـتل
املساعدات اإلنسانية إىل مدينة دي ة (حمافظة األنباا) من هداية عام .2015
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تامسا  -التعاو مع منظتمة األمم املتحدة
 - 5٧أداك هأ احلكتمة تتا م أت ـااا سـيمة هتـدد ااـتقراا العـراق وتعتردـها حتـديات
دخمة يف احلفا عل النظام العام .وعل الرغم من ه ه الصعتهاتأ تظل احلكتمة مسـتولة
عن ةاية األطفالأ واألمم املتحـدة علـ ااـتعداد لـدعم هتدهـا الراميـة إىل إع ـاا األولتيـة
حلماية املدنينيأ مبن فيهم األطفال.
 - 58ويف عـــام 2011أ هــ ل األمـــم املتحـــدة هـــتدا م ـــردة لتشـــميع احلكتمـــة علـ ـ
ااــتحدا اليــة ل خنــراا يف ــتاا هنــاا وعملــا ملعاجلــة القضــايا الـ تــتثر علـ األطفــال يف
اياق العنح والزناع املسلحني .ويف  19تشـرين األول أكتـتهر 2011أ تلقـ جملـس الـتزااا
طلــب إنشــاا جلنــة مشــتركة هــني الــتزااات وفقــا للقــراا  )2015( 1612للمتافقــة عليــم.
و ا ي إ القلو أ احلكتمة تتخ أي ت ـتات ملمتاـة مـن أ ـل تفعيـل هـ ه اآلليـة .فمـن
شأ تفعيل جلنة ايية متفرغـة مشـتركة هـني الـتزااات أ يسـاهم يف تيسـإ تبـادل املعلتمـات
واختــاذ تــداهإ التصــدي هشــكل منــتظم وكـ لك التعــاو هــني احلكتمــة واألمــم املتحــدة هشــأ
القضايا ذات الصلة .وقد أهرز الفريو العامل املعين هاألطفال والزناع املسـلح أمهيـة إنشـاا هـ ه
اآللية يف ااتنتا اتم هشأ العراق.
 - 59ويف متتز يتليــم 2013أ اــافرت ـ ل اخلالــة املعنيــة هاألطفــال والــزناع املســلح إىل
العراق .وت ل زيااهتاأ التق مبستولني كتمينيأ مبن فيهم نا ـب الـر يس يف هغـداد ووزيـر
الش تو اخلاا ية يف كتمة إقلـيم كرداـتا أ مـن أ ـل إلقـاا الضـتا علـ الشـتاغل املتعلقـة
ل اخلالة عن تقديرها ل لتـزام الـ ي
حبماية األطفالأ مبا يف ذلك مننيد األطفال .وأعره
تبديم احلكتمة مبعاجلـة املسـا ل املتصـلة هاألطفـال والـزناع املسـلحأ ودعـ إىل التنفيـ الكامـل
للتشريعات ذات الصـلة وتفعيـل اللمنـة املشـتركة هـني الـتزااات .ويف أيلتل اـبتمرب 2014أ
هنــاا عل ـ دعــتة مــن ا ــيس جملــس قــتق اإلنســا أ قــدم ـ ل اخلالــة املعنيــة هاألطفــال
والزناع املسـلحأ إىل انـب املفـتض السـاما حلقـتق اإلنسـا أ إ اطـة إع ميـة إىل اجمللـس يف
إ ــدى لســاتم االاــت نا ية هشــأ الــة األطفــال يف العــراقأ يف اــياق االنتــهاكات التااــعة
الن اق ال يرتكبها تنظيم الدولة اإلا مية يف العراق والشام .وال الضتا علـ الشـتاغل
الر يسية فيما يتعلو هاالنتهاكات اجلسيمة حلقتق اإلنسا املرتكبة دد األطفـالأ وأثـر العنـح
املسلح عل األطفال ت ل األزمة احلالية.
 - 60ويف عام  2015أ عمل هع ة األمـم املتحـدة لتقـدمي املسـاعدة إىل العـراق مـع مكتـب
ا يس التزااا من أ ل ودع ااـتراتيميات مشـتركة للـدعتة إىل مكافحـة مننيـد األطفـال مـن
انب تنظيم الدولة اإلا مية يف العـراق والشـامأ وإعـداد إطـاا للسيااـات الراميـة إىل تعزيـز
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ةاية األطفال ومنع مننيدهم من انب اجلماعـات املت رفـة .ويف  15زيرا يتنيـم 2015أ
عقد ا يس التزاااأ السيد العباديأ متمترا هشأ مكافحة مننيد األطفـال مـن انـب التنظـيمأ
شااك فيم كل من البع ة ومنظمة األمم املتحدة لل فتلة (اليتنيسيح) .وتعمـل البع ـة ومكتـب
ا يس الـتزااا عـن ك ـب مـن أ ـل تنفيـ التتلـيات املنب قـة عـن املـتمترأ والـ تشـمل زيـادة
التعاو اإلقليماأ والبح األكـاد اأ وتعـديل املنـاهج الداااـية مـن أ ـل تشـميع التعـايشأ
وتنظيم احلم ت عرب واا ط التتالل اال تماعاأ وم البة جملـس األمـن هاختـاذ متقـح أك ـر
زما هشأ ه ه املسألة .ويف ني ظي ه ه املباداة هالتر يبأ يظل من هتاع القلـو أ
يتتالل اإله ب عن مننيد األطفال من انب قتات احلشد الشـعبية الـ تعتـرب اييـا متاسـة
تادعة لسل ة ا يس التزااا.
 - 61وما فتئـ األمـم املتحـدة تعمـل مـع السـل ات املعنيـة يف إقلـيم كرداـتا العـراق مـن
أ ــل تعزيــز ةايــة األطفــالأ وال اــيما األشــخاص املشــردو داتليــا وال ـتو أ واألطفــال
املعردت خل ر التمنيد للقتال يف العراق أو يف اجلمهتاية العرهيـة السـتاية .ويف هـ ا الصـددأ
تعكح هع ة األمم املتحدة لتقـدمي املسـاعدة إىل العـراق علـ حتديـد عتامـل الضـعح وأاـاليب
العمــل املتّبعـة فيمــا يتعلــو هتمنيــد الفتيــا يف إقلــيم كرداــتا العــراق مــن دهــتك إىل لبمــةأ
هبدف عرض نتا ج حب شامل عل اجلهات املعنية .وقـد ـال تـدهتا التدـع األمـين وتفـاقم
سااية القضايا دو إ راز مزيد من التقدم .وما فتئ البع ة تعمل أيضا مـع اجلهـات املعنيـة
لضما عـدم مننيـد أطفـال يف لـفتف البشـمركةأ وال اـيما يف العمليـات العسـكرية اجلاايـة
دد تنظيم الدولة اإلا مية يف العراق والشام.
 - 62واد لع األمم املتحدة هأنش ة منتظمة للتتالل مع السل ات القضـا ية والسيااـية
املعنية فيما يتعلو هاألطفال املخالفني للقانت  .وأُوال اهتمـام تـاص أيضـا لأل ـدا يف اـياق
الد مرافو اال تماز.
 - 63ودعــ األمــم املتحــدة إىل إدااج الشــتاغل املتعلقــة حبمايــة األطفــال لــدى لــياغة
التشريعات .ومن األم لة عل ذلك مشروع قانت احلرس الـتطين املقـدم إىل جملـس النـتا يف
أوا ــل اذاا مــااس 2015أ وال ـ ي اعتــراه نق ـ يف شــروا الســن األدن للتمنيــد يف قــتات
احلرس التطين املقترح تشكيلها .و ىت هناية الفتـرة املشـمتلة هـالتقريرأ كـا املشـروع ال يـزال
قيد املناقشة يف الربملا .
 - 64وهــدعم تقــين مــن اليتنيســيح وهالتعــاو مــع هع ــة األمــم املتحــدة لتقــدمي املســاعدة إىل
العراقأ ودع الصيغة النها ية لتحليل الـة السيااـة التطنيـة حلمايـة ال فـل ووافقـ عليهـا
احلكتمـةأ وودـع مشـروع للسيااــة يف عـام  .2013وتظـل هـ ه السيااـة قيـد االاــتعراضأ
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ومن املتتقع أ ختضع لعملية تشـاواية وطنيـة يف عـام 2015أ مـع إشـراك األطفـال والشـبا
واآلهاا واألمهاتأ و لا املدااسأ و لا ق ـاع الصـحةأ واجملتمـع املـد والـتزااات املعنيـة.
ومن املتتقع أ تسفر ه ه املشاواات عن نظام قتقا وطين حلماية ال فلأ هدفـم منـع مننيـد
األطفال املهددين وةايتهم وإعادة تأهيلـهمأ مـع إيـ ا اهتمـام تـاص للفئـات األك ـر دـعفا.
ويف إطــاا اال اــتماهة لألزمــة اإلنســانية الناعــة عــن التشــرد الــداتلاأ قامــ اليتنيســيحأ
هالتعاو مع الشركاا املعنيني حبماية األطفالأ هالعمـل مـع وزااة العمـل والشـتو اال تماعيـة
إلنشاا نظام إلدااة املعلتمات املتعلقة حبماية ال فل وهروتتكتالت إلدااة القضايا الشا عة مـن
أ ل الد ومعاجلة احلاالت املبلـغ عنـها هشـأ األطفـال املعردـني للخ ـر .ويـتم تشـغيل هـ ا
النظام هصفة أاااية يف احملافظات ال ثة إلقليم كرداتا العراق.
 - 65ومت تعزيــز اجملمتعــة الفرعيــة ال ـ تعــىن حبمايــة ال فــل حت ـ قيــادة اليتنيســيح وتضــم
وكــاالت األمــم املتحــدة املعنيــةأ واملنظمــات غــإ احلكتميــة الدوليــة واحملليــة مــن أ ــل معاجلــة
مسا ل ةاية األطفـالأ وألـبح جـا و ـتد يف احملافظـات ال ثـة إلقلـيم كرداـتا العـراق ويف
هغداد .وقـد أتا ـ هـ ه اجملمتعـة الفرعيـة منتـدى لألعضـاا مـن أ ـل االاـتفادة مـن تختلـح
منتــديات احلمايــة التطنيــة وغإهــا مــن منتــديات التنســيوأ مبــا يف ذلــك فيمــا يتعلــو هعمليــات
التخ ــيط االاــتراتيما .وشــهدت الفتــرة املشــمتلة هــالتقرير ااتفاعــا يف عــدد منظمــات ةايــة
ال فـــل الـ ـ ااـــتماه لألزمـــة احلاليـــة .ففـــا الفتـــرة مـــن كـــانت ال ا ينـــاير  2013إىل
زيرا يتنيـم 2015أ متكنـ منظمـات ةايــة ال فـل مــن تزويـد  103 181طفـ هالــدعم
النفسا واال تمـاعاأ وتـتفإ املسـاعدة املتخصصـة ملـا عـدده  10 398طفـ أ وحتديـد هتيـة
 1 4٧4من األطفال املنفصلني عن ذويهم وغإ املصـحتهني يف لـفتف ال ـئني واملشـردين
داتليـا وتتثيـو ـاالهتم .وال هـد مـن اإلشـادة هـاجلهتد الـ تبـ جا منظمـات اجملتمـع املــد يف
العراق من أ ل تعزيز ةاية األطفال يف ظل ظروف لعبة للغاية.

ااداا  -التتليات
 - 66أدين هأشد العبـااات ااـتمراا االنتـهاكات اجلسـيمة املرتكبـة دـد األطفـال يف اـياق
الزناع املسلح الدا رأ وال ايما االنتهاكات املروعة حلقتق األطفـال مـن انـب تنظـيم الدولـة
اإلا مية يف العراق والشامأ وها انتهاكات كن أ تبلغ ـد ـرا م ـر أو ـرا م دـد
اإلنســانية .وأشــإ هت ــم تــاص إىل ااتفــاع عــدد األطفــال الـ ين تعردــتا للقتــل أو التشــتيمأ
وأدعــت األطـــراف إىل التفــاا هالتزاماهتـــا مبت ـــب القــانت الـــدوال وودـــع ــد فـــتاي جــ ه
االنتهاكات وغإها من االنتهاكات اجلسيمة حلقتق األطفال.
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 - 6٧وأدعــت عيــع األطــراف إىل ا تــرام ال ــاهع املــد للمــدااس واملستشــفيات ووقــح
اجممـــات الـــ تشـــنها عليهـــا واجممـــات والتهديـــدات هشـــن اجممـــات دـــد املـــتظفني
املشمتلني هاحلماية.
 - 68وأدعت كتمة العراق إىل التفاا هالتزاماهتا مبت ب القانت الـدوال اإلنسـا والقـانت
الدوال حلقتق اإلنسا والقانت الدوال ل ئني وكفالة ةاية املدنيني .وأ احلكتمـة علـ
اختاذ عيع التداهإ ال زمة لضـما إدااج تـداهإ احلمايـة اخلالـة لألطفـال يف قتاعـد االشـتباك
جلميع القتات األمنية يف العراقأ مبا يف ذلك اجلماعات املسلحة املنتسبة إىل احلكتمة.
 - 69وإنين أدعـت كتمـة العـراق إىل كفالـة تتقـح قـتات احلشـد الشـعبية فـتاا عـن مننيـد
األطفال وااتخدامهم وشروعها يف إط ق اراح عيع األطفـال املـرتب ني هبـا اليـاأ وكفالـة
إعادة إدماج عيع األطفال املُفرج عنهم هالتعاو التثيو مع الشركاا املعنيني حبماية ال فل.
 - ٧0وأكرّا دعتيت وزااة الدفاع إىل إاااا اإل رااات املناابة للتحقو من األعمااأ ومنـع
مننيــد األطفــال دو الســن القانتنيــة يف اجلماعــات املســلحة املنتســبة إىل احلكتمــةأ عل ـ حنــت
مــا شــدد عليــم أيضــا الفريــو العامــل املعــين هاألطفــال والــزناع املســلح يف تتلــياتم املقدمــة
إىل احلكتمة.
 - ٧1وأدعــم اجلهــتد ال ـ تب ـ جا األمــم املتحــدة و كتمــة العــراق ملعاجلــة املســا ل املتصــلة
هاألطفــال والزناعــات املســلحةأ وأشــمعهما عل ـ زيــادة تعاوهنمــا مــع زعمــاا العشــا ر وكبــاا
ا ــال الــدين اــعيا للتتلــل إىل التــزامهم هتدــع ــد لتمنيــد األطفــال وااــتخدامهم وهتقــدمي
املساعدة يف ه ا الصدد.
 - ٧2وأشيد ه اجلهتد ال تب جا كتمة العـراق مـن أ ـل تعزيـز اـيادة القـانت أ وال اـيما
إع ا يس التزاااأ العباديأ متترا االد ع هإل ح يرمـا إىل مكافحـة الفسـادأ أعقبـم
نــداا و هــم ايــة ال العظم ـ السيســتا إىل الربملــا وا ــيس الــتزااا يــدعتمها فيــم إىل تركيــز
هتد اإلل ح عل حتسني اجلهاز القضا ا.
 - ٧3وأهيــب حبكتمــة العــراق أ تعامــل األطفــال املــرتب ني هاجلماعــات املســلحة هتلــفهم
دحايا يف املقام األولأ وأ تضمن أ يكت رما األطفـال مـن احلريـةأ ألي غـرض كـا أ
م ذا أتإا وألقصـر وقـ كـن .ويف هـ ا الصـددأ ينبغـا حلكتمـة العـراق أ تكفـل ا تـرام
مبدأ احلظـر امل لـو للتعـ يب وغـإه مـن دـمانات قـتق اإلنسـا وأ حتـرص علـ ت بيقهـا
الصاام يف عيع الظروف.
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 - ٧4وأ احلكتمة عل إ راا حتقيقات شاملة ومسـتقلة وعا لـة يف االدعـااات املتعلقـة
هااتكا انتهاكات دد األطفال ىت تتسىن حماابة اجلناةأ وال اـيما مرتكبـت ـرا م احلـر
واجلرا م دد اإلنسانية .ومن اخل تات األوىل اجامـة يف هـ ا الصـدد إدتـال إلـ ح تشـريعا
ين ــتي عل ـ التمــرمي الكامــل لتمنيــد وااــتخدام األطفــال دو اــن ال امنــة عشــرة .وينبغــا
حلكتمــة العــراق أ تضــمن أيضــا عــدم التحــاق أي شــخ ت ب ـ مســتوليتم عــن ااتكــا
انتهاكات سيمة دد األطفال هأي من القتات األمنية التاهعة للحكتمة.
كتمـة العـراق علـ تعـديل التشـريعات ودـما احلظـر التـام لت بيـو عقتهـة
 - ٧5وأ
اإلعدام والسمن املتهد عل اجلرا م ال يرتكبها أشخاص دو ال امنة عشـرة مـن العمـر .ويف
ال تع ا إقامة دليل وادح عل اـن املتـهمني الشـبا أ ينبغـا افتـراض أهنـم أطفـال .وعلـ
و ــم اخلصــتصأ أناشــد الســل ات العراقيــة أ تعيــد النظــرأ عل ـ اــبيل األولتيــةأ يف قضــايا
األفراد األ انب ال ثة احملكتم عليهم هاإلعدام هسـبب ـرا م يـدع أهنـم ااتكبتهـا يف وقـ
كانتا فيم أ داثا.
 - ٧6وأشمع كتمة العراق عل متاللة تعاوهنا مع منظتمـة األمـم املتحـدةأ مبـا يف ذلـك
مع فرقة العمل الق رية املعنية هالرلـد واإلهـ بأ وأشـمع هقـتة علـ تفعيـل اللمنـة املشـتركة
هــني الــتزااات .وأشــمع كـ لك احلكتمــة علـ االنتــهاا مــن ااــتعراض ايااــة ةايــة ال فــل
هالتعاو مع هع ة األمم املتحدة لتقدمي املساعدة إىل العراق واليتنيسيح.
 - ٧٧وأا ب هاملسامهات املقدمة من اجلهات املاحنة لدعم األمـم املتحـدة و كتمـة العـراق
يف تنفيـ الــربامج واملبــاداات التطنيــة الراميــة إىل تعزيــز ةايــة األطفــال يف العــراقأ وال اــيما
األطفال املتضراو من الزناعات املسلحةأ وأ اجلهات املاحنة علـ مضـاعفة هتدهـا مـن
أ ل تتفإ املزيد من الدعم املاال .وينبغا أ تركز اجلهـات املاحنـة هشـكل تـاص علـ هـرامج
إعادة إدماج األطفال ال ين ابو مننيدهم وااتخدامهم.
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