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  ملخص البحث 
فً العراق فً أولات النزاعات المسلحة التً خاضها  ذا البحث انتهاكات حموق األللٌاتٌستعرض ه  

، وتدهور الوضع األمنً بعده ، واالنتهاكات التً حدثت عند سٌطرة ما 2003العراق ، منذ احتالله عام 
لٌات فً العراق الذي تمٌز بكثرة (، ونظراً لكثرة استهداف وانتهان حموق األلاإلرهابً داعشبٌسمى )

، سٌتم التركٌز 2016ولغاٌة عام 2003منذ احتالله من لبل الموات األجنبٌة عام النزاعات المسلحة فٌه، 
والجماعات المسلحة المجموعة اإلرهابٌة داعش ها تبشكل خاص على أهم االنتهاكات التً ارتكب

لٌات فً ظل النزاعات المسلحة فً العراق األل تسلٌط الضوء على وضع ، من خاللاالمرتبطة به
منالشة التكٌٌف المانونً للنزاعات المسلحة فً العراق للفترة  ثم واالنتهاكات الجسٌمة لحمولها ، ومن

 المانون الدولً. والمواعد المانونٌة الواجبة التطبٌك علٌها ف2003-2016ً

 الممدمة 
للوضع األمنً فً العراق ، وكان الوضع األمنً ،إلى تداعٌات كثٌرة 2003أدى احتالل العراق عام 

الهش سببا فً استمطاب اإلرهابٌٌن من جمٌع دول العالم لتشكل بؤرا لإلرهاب وفً دعم الفساد 
، وما رتبته تلن 2014والتدخالت اإلللٌمٌة ، وانتشار الملٌشٌات والجماعات المسلحة المرتبطة 

ضمنها من ت بالدرجة األساس حموق المدنٌٌن والجماعات من انتهاكات وهجمات عسكرٌة استهدف
 األللٌات فً العراق.

حزٌران  10أحداث ولد ازدادت حالة األللٌات فً العراق سوءا ومعها الوضع اإلنسانً ككل ، بعد 
على مناطك واسعة فً شمال العراق خاصة فً محافظات اإلرهابً ، حٌث استولى داعش  2014

ها األللٌات بكثافة فضال عن محافظات العراق األخرى مما أدى ارتكاب الموصل واالنبار التً تتركز فٌ
جرائم خطٌرة بحك المدنٌٌن وكل سكان هذه المحافظات والتً تمثلت بالترحٌل المسري الواسع ألبناء تلن 

من مناطمهم التً أصبحت تحت  األللٌات من مناطك سكناهم إلى المناطك الوسطى والجنوبٌة فرارا
األكراد لسرا، وسبً واسترلاق النساء، وتجنٌد األطفال فً األعمال  وتهجٌر تنظٌمالسٌطرة ذلن 

العسكرٌة، وتدمٌر أو تدنٌس األماكن ذات األهمٌة الدٌنٌة أو الثمافٌة والتدمٌر العشوائً وسلب الممتلكات 
 ..والحرمان من الحرٌات األساسٌة

 

 أوال: أهمٌة موضوع البحث : 
ق إلى ضرر بالغ وانتهان جسٌم لحمولها الممٌزة وفما للمانون الدولً تعرضت األللٌات فً العرا

،واالنتهاكات التً رافمته وتدهور الوضع األمنً 2003من لبل النظام السابك، وعند احتالل العراق عام 
، وارتكابه انتهاكات جسٌمة 2014حزٌران  10(، فً اإلرهابً داعشببعد ذلن ،وسٌطرة ما ٌسمى )

ت مما انعكس بصورة سلبٌة على والعها وتمتعها بحمولها وال زالت األللٌات فً العراق لحموق األللٌا
لتلن  األساسٌة موقمما ترن أثاراً خطٌرة على الح تتعرض لالنتهان حتى ولتنا الحاضر وبشكل متكرر

 األللٌات.
انتهاكات تبة على وستتم منالشة انتهاكات حموق األللٌات فً العراق ، ودراسة اآلثار المانونٌة المتر

فً محاولة استعراض االنتهاكات التً استهدفت األللٌات فً زمن  بحثال احمولهم، وتظهر أهمٌة هذ
النزاعات المسلحة فً العراق، وتحدٌد أثارها كما تظهر أهمٌة هذه الدراسة كونها تعالج مشكلة األللٌات 

الدولً ، وفً ظل دراسة تطبٌمٌة تأخذ بنظر فً العراق وفما ألهم الصٌغ المانونٌة المتاحة فً المانون 
االعتبار االنتهاكات التً تحدث فعال فً العدٌد من مناطك العراق وتحاول التوصل إلى استنتاجات 

 .ودالئل تساعد فً توفٌر الحماٌة لألللٌات 
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 ثانٌا: مشكلة البحث: 
ٌات المعنٌة بحماٌة حموق اإلنسان عموما تتمثل إشكالٌة هذا البحث فً وجود العدٌد من االتفالٌات واآلل   

وحماٌة األللٌات العرلٌة والدٌنٌة ، وفما لمعاهدات حموق اإلنسان بشكل عام، وكذلن وجود اتفالٌة خاصة 
بحماٌة حموق األللٌات وأجهزة دولٌة خاصة لمتابعة تمتع هذه األللٌات بالحموق ، لكن رغم ذلن فأن 

تتفالم،  2016ولغاٌة عام 2003لفئة فً العراق منذ احتالله فً عام االنتهاكات المتكررة لحموق هذه ا
لحمولها،ولد تجلى  ألللٌات فً العراق من انتهان وتدهور بٌان أهم ما تعرضت له بحثال احاول هذٌو

وصوال إلى العدٌد من وتدهور الوضع األمنً بعد ذلن ،  2003ذلن بوضوح منذ احتالل العراق عام 
داعش والجماعات المسلحة المرتبطة به عام بت نتٌجة لنماذج جدٌدة للنزاع المتمثل التحدٌات التً نشأ

2014. 
 

 ثالثا: نطاق موضوع البحث:
، كونها الفئات المستهدفة بالدرجة األساس بأفعال رغم كثرة انتهاكات حموق األللٌات فً العراق 

اق، لذا إن نطاق البحث ال ٌتسع االضطهاد، وخصوصا فً أولات النزاعات المسلحة التً مر بها العر
لٌشمل دراسة كل االنتهاكات المتعلمة بحموق األللٌات فً العراق منذ انطالق النزاعات المسلحة فً 

وأثاره أٌضا  1990والترحٌل الواسع لألللٌات من لبل النظام السابك ، مرورا بعام  1980العراق عام 
ضه العراق مع الموات األجنبٌة المتمثلة باالحتالل على حموق األللٌات، ثم النزاع المسلح الذي خا

، إلى أن عادت موجات النزاع المسلح فً العراق والذي لم ٌستثنً األللٌات من 2003األمرٌكً عام 
والذي ٌعتبر وفما لمنظمة األمم المتحدة والمنظمات الدولٌة العالمٌة  2014داعش(، عام بأثاره والمتمثل )

 نزاعات المسلحة الذي شهدتها دول العالم فً الولت الحاضر.واإلللٌمٌة من أخطر ال
وفما لذلن شمل النطاق الزمنً للبحث، انتهاكات حموق األللٌات فً أولات النزاعات المسلحة فً العراق 

، ولد امتد النطاق الزمنً للدراسة منذ سٌطرة 2003،منذ بدء النزاع المسلح منذ احتالل العراق عام 
 .2016فً العراق حتى عام بٌة داعش المجموعة اإلرها

 

 رابعا: منهجٌة موضوع البحث: 
إن الدوافع الرئٌسٌة فً هذه البحث هً التعرف على انتهاكات حموق  األللٌات فً العراق  فً زمن 
النزاع المسلح، لذا فكانت هنان حاجة لالعتماد على أكثر من منهج ، فتم االعتماد على المنهج المانونً 

لدراسة ظاهرة انتهاكات حموق األللٌات، ورصدها لانونٌا كما التضت الضرورة العلمٌة إلى التحلٌلً 
ووفما للتحدٌات  2003اعتماد المنهج التطبٌمً لدراسة حالة حماٌة حموق األللٌات فً العراق منذ عام 
  2014عام  اإلرهابً الجدٌدة والخطٌرة التً واجهتها األللٌات فً ظل النزاع المسلح المتمثل داعش

وتعاٌشهم فً ظل الظروف الخطٌرة فً العراق الٌوم، للوصول إلى صورة واضحة وأكثر شموال لحالة 
 .حموق األللٌات فً العراق

 :  خامسا: خطة موضوع البحث

إلى مبحثٌن، ٌتناول  الموضوع تمسٌم عمادها خطة انتهاج تمدم ما ضوء ٌستلزم هذا البحث فً
فً ، 2016-2003النزاعات المسلحة فً العراق للفترة  ظللٌات فً أللمنه وضع االمبحث األول 

وتدهور   2003مطلبٌن ٌذكر فً المطلب األول انتهاكات حموق األللٌات فً ظل احتالل العراق عام 
المجموعة الوضع األمنً بعده ، وفً المطلب الثانً خصص النتهاكات حموق األللٌات فً ظل )

ما المبحث الثانً فسٌخصص لبٌان التكٌٌف المانونً للنزاعات المسلحة (، أ2014عام  داعشاإلرهابٌة 
وذلن فً مطلبٌن ، تناول المطلب ،فً العراق والمواعد المانونٌة الواجبة التطبٌك وفما للمانون الدولً 

، والمطلب الثانً 2016-2003التكٌٌف المانونً للنزاعات المسلحة فً العراق للفترة  األول منه
 لمواعد المانونٌة الواجبة التطبٌك على النزاعات المسلحة فً العراق وفما للمانون الدولً.سٌتناول ا
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 المبحث األول
 3002- 3002وضع األللٌات فً ظل النزاعات المسلحة فً العراق        

 
أثررررررت النزاعرررررات المسرررررلحة فرررررً العرررررراق والمتمثلرررررة بررررراالحتالل األمرٌكرررررً للعرررررراق عرررررام 

 ا، والجماعرررات المسرررلحة المرتبطرررة بهررر2014داعرررش عرررام ة اإلرهابٌرررة المجموعررر، وسرررٌطرة 2003
علررررى طموحررررات األللٌررررات فررررً العررررراق مررررن العررررٌش بسررررالم فررررً بلرررردهم ، مررررن خررررالل العدٌررررد مررررن 
االنتهاكرررررات للمرررررانون الررررردولً اإلنسرررررانً والمرررررانون الررررردولً لحمررررروق اإلنسررررران ، وممارسرررررته العنرررررف 

لترررً أصررربحت الحلمرررة األضرررعف بسررربب النزاعرررات واإلرهررراب ضرررد األللٌرررات المختلفرررة فرررً العرررراق وا
المسررلحة والترررً أثررررت فررً منررراطك متعرررددة فررً العرررراق  فرررً الولررت الرررذي تسرررتمر فٌرره إعمرررال العنرررف 

 .واإلرهاب فً مناطك أخرى من العراق
داعرررش ،وسرررٌطرة 2003كمرررا تسرررببت النزاعرررات المسرررلحة فرررً العرررراق بررردخول المررروات األجنبٌرررة عرررام 

حرٌررررات األساسررررٌة لألللٌررررات والتررررً تعتبررررر مررررن الحمرررروق والحرٌررررات ، علررررى تمٌٌررررد ال2014عررررام 
األساسررررٌة لإلنسرررران والتررررً ال ٌمكررررن التنررررازل عنهررررا ، ونشررررر الرعررررب والخرررروف فررررً صررررفوف تلررررن 
األللٌرررات مرررن خرررالل الممارسرررات المنهجٌرررة والرغبرررة بلرجررراع العصرررور المختلفرررة وإجبرررار المجتمعرررات 

تحوٌرررل دٌانررراتهم ، ٌضررراف إلرررى ذلرررن الهجمرررات غٌرررر المسرررلمة عرررن التخلرررً المسرررري عرررن عمائررردهم و
مرررن خرررالل نشرررر ثمافرررة الحمرررد والكراهٌرررة والتعصرررب برررٌن  ،الخطٌررررة ضرررد األللٌرررات مرررن لبرررل داعرررش

 (1)األدٌان والمومٌات فً خرق واضح وصرٌح للمواعد واألعراف الدولٌة
جمررررات وتصررررل تلررررن الجرررررائم المرتكبررررة مررررن لبررررل  الجماعررررات اإلرهابٌررررة و المسررررلحة فمثررررل هررررذه اله

، والترررً تعتبرررر مرررن اخطرررر (2)تشررركل انتهاكرررات للمرررانون الررردولً اإلنسرررانً وهرررً بمثابرررة جررررائم حررررب
الخاصررة بالمحكمرررة  1998الجرررائم الدولٌررة ، والترررً تعالررب علٌهررا الئحرررة نظررام رومررا األساسرررً لعررام 

ٌما ومرررن جانرررب أخرررر ٌتمثرررل الوجررره األخرررر لتلرررن األفعرررال أنهرررا تمثرررل انتهاكرررا جسررر ،الجنائٌرررة الدولٌرررة
والترررً تمثرررل اإلطرررار العرررام لحماٌرررة السررركان المررردنٌٌن  1949التفالٌرررات جنٌرررف األربرررع المؤرخرررة فرررً 

 من وطأة النزاعات المسلحة الدولٌة وغٌر الدولٌة .
وعلٌرررره سررررٌتناول هررررذا المبحررررث حالررررة حمرررروق األللٌررررات وانتهاكاتهررررا فررررً ظررررل النزاعررررات المسررررلحة 

ضرررد أبنررراء  حررردثت علرررى أهرررم االنتهاكرررات الترررً فرررً العرررراق ، مرررن خرررالل تسرررلٌط الضررروءالمختلفرررة 
عنررد احررتالل العررراق عررام  حرردثتاألللٌررات فررً العررراق فررً ظررل النزاعررات المسررلحة  سررواء تلررن التررً 

، ودخرررول المررروات األجنبٌرررة ، وتررردهور الوضرررع األمنرررً بعرررد ذلرررن،أم تلرررن االنتهاكرررات الترررً  2003
،وسررررٌكون ذلررررن 2016-2014رة ،للفتاإلرهررررابً داعشمررررن لبررررل مررررا ٌسررررمى برررراسررررتهدفت األللٌررررات 

 على مطلبٌن وذلن على النحو التالً :
 

وتررردهور الوضرررع  2003المطلرررب األول : انتهاكرررات حمررروق األللٌرررات فرررً ظرررل احرررتالل العرررراق عرررام 
 األمنً بعده.

 (2016-2014للفترة )المجموعة اإلرهابٌة داعش انتهاكات حموق األللٌات فً ظل المطلب الثانً : 
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 ب األولالمطل
 وتدهور الوضع األمنً بعده 3002انتهاكات حموق األللٌات فً ظل احتالل العراق عام       

 
، وما ترتب  9/4/2003مما ال شن فٌه بعد دخول لوات االحتالل األمرٌكً للعراق بتارٌخ 

ولكن ما  على ذلن من انتهاكات جسٌمة لحموق اإلنسان، لد تحول هذا االحتالل إلى مشكلة لكل المدنٌٌن
أصاب األللٌات،كان أكبر واشد تعمٌداً حٌث أزٌحت هذه األللٌات من مناطمها األصلٌة وأصبحوا بشكل أو 

 .بأخر مهجرٌن لسرا  أو نازحٌن داخلٌا
وبذلن فأن ما حصل ٌمثل هجمة كبٌرة استهدفت األللٌات فً العراق بالتالعها من جذورها وتدمٌر 

عرضت له تلن األللٌات أصاب بالصمٌم العراق ألنها مكونات أصلٌة المزٌد من ممتلكاتها ، وأن ما ت
 .تتمٌز بخصائص موضوعٌة واجتماعٌة تمٌزها عن غٌرها من السكان 

،وإنما  2003وان تلن االنتهاكات الجسٌمة ضد األللٌات لم تحصل فً فترة االحتالل األمرٌكً فمط عام 
ذلن بطبٌعته إحباطا كبٌرا لدى األللٌات نتٌجة انتهاكات  ، وٌشكل (3)كانت لبل ذلن فً عهد النظام السابك

حمولهم، خاصة مع عدم وجود حماٌة كاملة من الدولة لهم ،حٌث كانوا ومازالوا عرضة لهذه الهجمات 
بدون أي حماٌة خاصة مع عدم امتالن األللٌات أٌة أجهزة تحمٌها وبالتالً فان محاوالت إلصاء األللٌات 

رحٌلها من مناطمها ٌهدد وجود األللٌات بالخطر وٌمضً على التنوع الدٌنً واضطهادها ومن ثم ت
 واألثنً الذي تمٌزت به تلن األللٌات.

،أحد األسباب المهمة فً انتشار شبكات 2003ومن جانب أخر ٌعد وجود الموات المحتلة فً العراق عام 
ذ لم تجد أرضا أمنة ألنشطتها فً إ وانتشار الجماعات المسلحة والملٌشٌات ، اإلرهاب الدولٌة فٌه ،

العراق إال بعد االحتالل مباشرة فمد أساءت هذه المنظمات اإلرهابٌة للمدنٌٌن بشكل عام وزادت من 
حاالت معاناته وتركت أنشطتها المدمرة أثارا سلبٌة فً حٌاة المدنٌٌن، ومن تلن اآلثار اضطهاد وترحٌل 

 .األللٌات فً العراق 
التً حدثت ضد األللٌات فً العراق فً ضوء سلطات االحتالل مابٌن المتل والتهدٌد وتنوعت االنتهاكات 

بالمتل ، والطرد المسري من مناطك سكناهم ، واالختطاف والنزوح الجماعً ، والهجمات على الكنائس 
ٌما واألدٌرة التابعة لألللٌات،ومن ثم حاالت الهجرة واللجوء الخارجً لألللٌات، وهذا ٌعد انتهاكا جس

 .(4)1949التفالٌات جنٌف األربعة لعام 
فمد تعرضت العدٌد من أسر األللٌات، إلى عملٌات االختطاف والمتل ،ومنهم رجال دٌن ، فبعد انطالق 

رضت العدٌد من األللٌات الدٌنٌة والعرلٌة إلى عملٌات المتل ، تع   2003االحتالل األمرٌكً للعراق عام 
دوافع المتل، بسبب االنتماءات الدٌنٌة والمومٌة، أو بسبب مزاولة مهن  المنظم على الهوٌة ، وانحصرت 

 .(5)ذات طبٌعة معٌنة، أو بسبب اإلعمال اإلرهابٌة، وغٌرها من  األسباب
وتعرضت العدٌد من عوائل األللٌات إلى عملٌات نزوح وترحٌل لسري نتٌجة األوضاع األمنٌة الملتهبة 

تً بغداد والموصل . فبعضهم وجد مالذاً أمن خارج العراق، فً دول والغٌر مستمرة ،ال سٌما فً محافظ
 .،وغٌرها من المناطك ذات اآلمان كردستاناالنتظار كعمان وسورٌا، والبعض األخر اتجه نحو إللٌم 

، لد احدث الزلزال الكارثً الذي أطلك العنان للعنف 2006ولد كان تفجٌر ضرٌح سامراء فً شباط 
ٌادة االلتتال وموجات النزاع والهوة بٌن أبناء المجتمع العرالً من خالل النزاعات الطائفً ، ومن ثم ز

ل والتشرٌد ، الذي ولدت كثٌرا من المت2009، 2008، 2007الطائفٌة والعرلٌة السٌما لألعوام 
 وهذا بدوره سبب موجات نزوح بشرٌة كبرى ،لألللٌات واخلً الناس من مناطمهم .إنسانٌة والمعاناة الال

لسرٌا تحت تهدٌد السالح ،أو اتخذوا لرار لسرٌا عن وعً ، بالرحٌل خشٌة التعرض للسالح ، وتشٌر 
ملٌون مشرد ومهجر لسرٌا ،  5,4األرلام الصادرة عن مختلف الهٌئات العرالٌة والدولٌة عن وجود 

 .(7)،وملٌونان وخمسمائة إلف مشرد ومهجر لسرٌا داخل العراق (6)ملٌونان خارج العراق
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ولد تسبب ذلن النزوح بخلك ظروف سٌئة لألفراد التابعٌن إلى أللٌات، فأدى إلى تفرٌك األسر النازحة 
وتمزٌك الروابط االجتماعٌة والثمافٌة لهم تحت تأثٌر النزاع المسلح وأعمال العنف فً جمٌع مناطك 

ذاء والماء النظٌف ، والمضاء على فرص التعلٌم وحرمانهم من الضرورات الحٌوٌة مثل الغ(8)العراق
ووفما للتمارٌر الدولٌة عانت األللٌات المهجرة فً سهل نٌنوى من أوضاع معٌشٌة صعبة  .والدواء 

وخاصة من الناحٌة االلتصادٌة لعدم وجود فرص للعمل ، واغلبهم ٌعتمد على إعمال بسٌطة كالحراسات 
ٌمً ألوالدهم بل تولف أعداد من الطلبة والعمل باألجر الٌومً ، هذا باإلضافة إلى تراجع المستوى التعل

من مواصلة تعلٌمهم ، وانصرافهم للعمل وهم فً سن الطفولة ، بسبب عدم لدرة أولٌاء أمورهم لتغطٌة 
 نفمات معٌشتهم ودراستهم.

، وخاصة فً عام  2003وٌمكن المول إن إعمال العنف لد اتسعت فً مدن العراق كافة بعد عام 
المدنٌون بشكل عام واألللٌات بشكل خاص إلى ترن بٌوتهم خوفا من  ، لذا اضطر 2011و 2010

عملٌات االنتمام العشوائً ، مما ولد إرباكا  كبٌرا للسلطات العرالٌة  التً تعذر علٌها إغاثة هؤالء 
 . (9) النازحٌن

كل فً وتشٌر اغلب اإلحصائٌات إلى إن عملٌات اإلخالء المسري والترحٌل الذي استهدفت األللٌات، تش
معظمها ظاهرة مؤلتة ، فأغلب اإلحصائٌات التً وردت كانت تشٌر إلى تفجٌر ضرٌح سامراء عام 

، على انه نمطة البداٌة فً موضوع الترحٌل المسري داخل العراق بٌنما توجد أكثر من إشارة  2006
 .(10) 2003إلى إن هذه العملٌة بدأت مع سموط النظام السابك عام 

ب اإلرهاب فً تعمٌك الصراع الطائفً والمتل على الهوٌة وكذلن أدت هذه الجرائم ٌضاف إلى ذلن تسب
 .(11)إلى هجرة مالٌٌن المدنٌٌن وهروبهم داخل العراق وخارجه

، أدى إلى استهداف األللٌات 2011ولغاٌة عام  2003وان تتبع التحول الذي مر به العراق منذ عام 
ت االحتالل، من خالل النظر ألٌها ضمن منظور االستهداف ، فً ظل وجود لوا2011بموة ولغاٌة عام 

العام لكل المدنٌٌن، وان مسألة انتهاكات حموق األللٌات ال تتولف عند مسألة التهدٌد األمنً نهاٌة عام 
، ولمد أثٌر الملك حول انتهاكات حموق 2013فمطـ ، وإنما كانت أكثر حدة وخطورة فً عام  2011

بشأن العدد المتزاٌد من الهجمات وأفعال االستهداف والتمٌٌز العنصري والمتل  ،2013األللٌات فً عام 
المنظم على الهوٌة أو ألسباب دٌنٌة، باإلضافة لذلن عملٌات التهجٌر المسري الواسعة النطاق، والتً كان 

ة أجهزة هدفها إلصاء األللٌات من مناطمها ، إلى أن أصبحت األللٌات الحلمة األضعف التً ال تمتلن أٌ
 (12)توفر لها الحماٌة ، ولٌست طرفاً فً النزاع

 المطلب الثانً                                        
 (3002-3002للفترة )المجموعة اإلرهابٌة داعش انتهاكات حموق األللٌات فً ظل 

،  (13)تكبها داعشما فتئت حالة األللٌات تثٌر الجزع ، فً ظل االنتهاكات واالعتداءات التً ٌر      
ٌزال النزاع المسلح غٌر الدولً ٌؤثر فً مناطك شاسعة فً محافظات األنبار  وجماعاته المسلحة، وال

ودٌالى وكركون والموصل وصالح الدٌن، فً الولت الذي تستمر فٌه أعمال العنف واإلرهاب فً بغداد 
المتحدة عن للمها إزاء الحالة فً ، أعربت منظمة األمم 2015آذار  13وغٌرها من مناطك البلد. وفً 

 رهابٌة داعشاإل مجموعةءات التً ٌرتكبها مماتلو ،)الالعراق عن حالة حموق اإلنسان، فً ضوء  االعتدا
 فً العراق والجماعات المرتبطة بها(.

االنتهاكات  ان كً مون ،عن الملك البالغ إزاء، أعرب األمٌن العام لألمم المتحدة ،ب2014وفً عام 
 :ٌرة التً ارتكبها داعش والتً استهدفت األللٌات فً العراق بالنص األتًالخط

)اذ ٌمع أالف المدنٌٌن فً الولت الحاضر تحت رحمة تنظٌم داعش،والجماعات المسلحة المرتبط به ، 
ومن ٌختلفون مع تفسٌرهم  العرلٌة، الدٌنٌة أووالذي ٌموم مماتلوه بشكل منهجً، بمتل إفراد األللٌات 

ه لإلسالم، وأي فرد ٌعارض رؤٌتهم المروعة . إن داعش ٌستهدف األشخاص المستضعفٌن ، بما المشو
فٌهم  األطفال و النساء بأسالٌب بشعة ووحشٌة مدمرة، وٌدمر الرموز الدٌنٌة و الثمافٌة، والتً تمثل تراثاً 

 (.14) مهما فً حٌاة البشرٌة(
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  للٌات فً العراق من لبل ما ٌسمىتهدفت حموق األوعلٌه ٌمكن تلخٌص االنتهاكات األساسٌة  التً اس
 والجماعات المسلحة المرتبطة به وفما لما ٌأتً :اإلرهابً  اعشبد

 
 الحرمان من الحموق والحرٌات األساسٌة  أوال:
وحرمانهم داعش استهداف إفراد المجموعات العرلٌة والدٌنٌة المختلفة ،  ت المجموعة اإلرهابٌةواصل

وٌبدو إن  ،هم األساسٌة وإخضاعهم إلى أوضاع تمثل خرلا للموانٌن الوطنٌة والدولٌة عن لصد من حمول
من سٌاسة منهجٌة وواسعة النطاق تهدف إلى إخضاع أو طرد أو تدمٌر الكثٌر  هذه اإلعمال تشكل جزءاً 

 من إفراد األللٌات فً المناطك التً تمع تحت سٌطرة داعش . وواصل داعش نشر مبررات فً اإلعالم
تً تخضع لسٌطرة العرلٌة والدٌنٌة بضمنها مطلب تطهٌر األراضً الااللكترونً إلساءته للمكونات 

أو اعتناق اإلسالم بالموة أو إخضاع أو طرد أو لتل األشخاص من التً أعلنها من )الكفار(  داعش
 (.15)الدٌانات األخرى أو الذٌن ال ٌخضعون لعمٌدته التكفٌرٌة

األمنٌة المضطربة فً العدٌد من المحافظات، وأصبح  ٌهدد الحك فً الحٌاة،  عاألوضاولد استغل داعش 
 للسكان األبرٌاء ،والمستضعفٌن والعزل.

، جرائم صارخة، شملت جرائم حرب، وجرائم ضد اإلنسانٌة، وجرائم اإلرهابً ومن ثم ارتكب التنظٌم
، ركز وفما لها من  2015لول عام ، كما عمد مجلس حموق اإلنسان جلسة خاصة بح(16)اإلبادة الجماعٌة

بٌن أمور أخرى على حالة العراق واجتمع على ضوء انتهاكات حموق اإلنسان المتزاٌدة وانتهاكات 
المانون الدولً اإلنسانً ، التً ارتكبها داعش والجماعات المسلحة المرتبطة به فً العراق ، وركز 

، على حاالت المتل غٌر المانونٌة واستهداف  2015التمرٌر الذي أصدره مجلس حموق اإلنسان فً عام 
األللٌات وسائر المدنٌٌن ، واضطهاد المجموعات واألفراد العرلٌة على أساس دٌنهم أو اعتمادهم 

 (.17)باإلضافة إلى دمار أماكن العبادة وموالع التراث الثمافٌة 
ٌة أو الطرد أو المتل ، وعلى وٌفرض داعش على المسٌحٌٌن والصابئة إما اعتناق اإلسالم أو دفع الجز

األٌزٌدٌن والدٌانات األخرى التً ٌعتبرهم داعش كفارا ، إما اعتناق اإلسالم أو المتل . ونشر داعش 
األخرى التً  كفارا  وكذلن النساء من األللٌات هنلنساء االٌزٌدٌات جنسٌا باعتبارالستعباد ا تبرٌرا أخر

اء واألطفال وبعض الرجال وخصوصا من المكون االٌزٌدي ، وال تزال أالف النس(18)ٌعتبرها كافرة
وكذلن من المكونات الدٌنٌة والعرلٌة األخرى ٌحتجزون من لبل داعش وٌخضعهم إلى انتهاكات جسٌمة 

 لحموق اإلنسان .
ومارس التنظٌم اإلرهابً المسلح فً العراق ،معاملة خطٌرة للمجموعات اإلثنٌة األخرى  بما فً ذلن 

لمسٌحٌٌن، والصابئة المندائٌٌن ، والكاكائٌة، واألكراد، ـوالتركمان(. وفً خالل عدة أٌام فً ،مكونات )ا
،من المسٌحٌٌن ،من بٌوتهم ومناطك سكناهم  بسبب الخوف، بعد أن  1000، هرب 2014حزٌران/ 

 .(19)أمرهم داعش المسلح ، أما بالتحول إلى اإلسالم ، أو المغادرة ، أو دفع جزٌة
امرأة وطفال مع بعض الرجال أغلبهم من االٌزٌدٌن  3500و 3000ه ال ٌزال ما ٌمرب من وٌمدر بأن

، ووفما لمفوضٌة األمم المتحدة  (20)فً األسر لدى داعش مع بعض أفراد األللٌات الدٌنٌة والعرلٌة
شخصا اٌزٌدٌا ال  300000إلى  200000كان لرابة  2014أب  12لشؤون الالجئٌن بأنه ولغاٌة 

 .(21)ن محاصرٌن فً جبل سنجار وكان الوصول إلٌهم محدوداٌزالو
كما أدى النزاع المسلح غٌر الدولً فً العراق ، إلى لٌام داعش باستهداف مختلف األللٌات العرلٌة 
والدٌنٌة ، وأخضعهم عمدا لمجموعة من االعتداءات واالنتهاكات الجسٌمة لحموق اإلنسان والمانون 

إن هذه اإلعمال جزء من سٌاسة منهجٌة أو واسعة النطاق تهدف إلى لمع الدولً اإلنسانً، وٌبدو 
 .(22)األللٌات الموجودة فً المناطك الخاضعة لسٌطرة التنظٌم ، أو طردها طردا دائما أو تدمٌرها

وال ٌزال داعش فً العراق ٌعمد إلى تمٌٌد وانتهان الحموق األساسٌة لألللٌات فً العراق الذٌن ٌعٌشون 
اطك الخاضعة لسٌطرة التنظٌم، بما فً ذلن فرض االمتثال إلٌدٌولوجٌته من خالل عملٌات المتل فً المن

المستهدف واالختطاف وإصدار أحكام من محاكم الشرٌعة، ولد نشر التنظٌم نفسه أشرطة فٌدٌو تبٌن 
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تعرض األللٌات إلى عموبات جسٌمة من بٌنها الرجم والرمً من أسطح المبانً ولطع الرؤوس 
الصلب، واحدث األمثلة على ذلن العثور على لبور جماعٌة تضم رفات العدٌد من األشخاص معظمهم و

، وتبٌن أن بعض المتلى كانوا مكبلً األٌدي 2015من األللٌات من المكون االٌزٌدي فً شباط 
 . (23)ومعصوبً العٌنٌن عند لتلهم

 التهجٌر والترحٌل المسري لألللٌات ثانٌا:
،بعد 2014بدأت أزمة النزوح الكبرى فً العراق فً العاشر من حزٌران من العام  منذ أن        

ق ، أصبحت حالة الحموق ، فً شمال ووسط العرا المكاسب اإلللٌمٌة للمجموعة اإلرهابٌة داعش
 302فً العراق أكثر شدة، وفما لتمدٌرات األمم المتحدة بلغ عدد النازحٌن داخلٌا فً العراق  اإلنسانٌة

 . (24)اإلنسانٌة ( مالٌٌن  شخص فً الحاجة إلى المساعدات 8ح ، فً حٌن ٌبلغ أكثر من )ناز
على مستوى الوالع فً العراق، ٌعتبر ترحٌل وتهجٌر األللٌات، من اشد الوسائل إضراراً بهم وخطراً و

فمدانهم للدولة وشٌكاً ٌمع علٌهم ، إذ أصبحوا فً حالة تشرٌد وفمدان للمأوى األمن، بل فً اغلب األحوال 
 . (24)التً ٌنتمون إلٌها، بعرولهم وبخصائصهم الموضوعٌة

، بتشرٌد ، اآلالف من أبناء الجماعات العرلٌة  2014لام داعش فً بداٌة إلى منتصف حزٌران و
والدٌنٌة المتنوعة من منازلهم، فً محافظات )االنبار، ونٌنوى، وصالح الدٌن، ودٌالى، وكركون(، إلى 

 (.25)تان ومناطك أخرى متفرلة فً العراق. جراء هجمات داعش، والجماعات التابعة لهاإللٌم كردس

، أضحى ما ٌمارب)  2015أٌلول من عام  29، وحتى 2014فمنذ كانون الثانً من العام 
(، شخصا نازحا فً داخل العراق . بمن فٌهم ما ٌزٌد عن ملٌونً فتاة و صبً ،فً عمر 32067336

% ،منهم جاءوا 87، وأفادت تمارٌر دولٌة، إن اغلب النازحٌن داخلٌا، ٌمدر بنسبة  االلتحاق بالمدارس
% ، وصالح الدٌن  32%،  ونٌنوى تأتً بنسبة 42أصال، من ثالثة محافظات وهً االنبار، )بنسبة 

 . (26)%(  13تأتً بنسبة 
( ، 577584أوي األولى )وتأوي محافظات بغداد و االنبار، العدد  األكثر من السكان النازحٌن، حٌث ت

ضمن نفس المناطك  نزوحهم( نازحا ، وتشمل تلن األرلام أشخاصا تم 583050نازحا ، وتأوي الثانٌة )
، وآخرٌن نزحوا إلى مناطك أخرى من البالد . وفً الساعات األولى الستٌالء داعش على محافظة 

تموز  22لمدٌنة ، وبتارٌخ شخصا عن ا 5000000، نزح حوالً  2014حزٌران  10الموصل بتارٌخ 
مسٌحٌا تركوا مدٌنة الموصل ولجئوا إلى ألاربهم والى إفراد المجتمعات  2000000هنان لرابة  2014

 المحلٌة فً أماكن مختلفة فً سهل نٌنوى وإللٌم كردستان .
ء ، أخذت المرى التً تمطنها األللٌات العرلٌة والدٌنٌة برمتها بترن مناطك لضا 2014أب  2ومنذ 
، وناحٌتً زمار وربٌعة فً منطمة تلعفر فً محافظة نٌنوى حٌث سٌطر مماتلو داعش على (27)سنجار

هذه المناطك ، ولد أصبح مئات اآلالف من السكان الذٌن هم فً أغلبٌتهم اٌزٌدٌن وتركمان وشبن 
فً ناحٌة  ومسٌحٌٌن لد فروا من المناطك التً احتلت مؤخرا ، حٌث فر عشرات اآلالف إلى جبل سنجار

المادسٌة من لرى مثل بعشٌمة وتل البنات والسنونً وتل المصب وخان صور والعباسٌة . وان لرابة 
شخصا لد لجئوا إلى الجبل بٌنما شك اآلخرون طرٌمهم إلى محافظة دهون فً إللٌم  2000000

 تلعفر . كردستان ، وكان بٌنهم عددا من األسر التركمانٌة والتً سبك وان نزح بعضها سلفا من
ولام مماتلو داعش الذٌن ٌسٌطرون على المناطك المحٌطة بسفوح الجبال بمحاصرة أولئن الذٌن فروا إلى 
الجبال ، وكان النازحون بضمنهم أالف النساء واألطفال المعالٌن كبار السن ، لد لطعوا مسافات طوٌلة ، 

جلة من الماء والغذاء والمأوى والدواء بعضهم سٌرا على اإللدام وكانوا بحاجة إلى مساعدات إنسانٌة عا
اآلخرٌن الذٌن بموا محاصرٌن فً لراهم وتحدٌدا فً المدن ذات األغلبٌة االٌزٌدٌة ، فلمد كانوا  ، إما

 (.28)إنسانٌة لاسٌة للغاٌة بسبب محاصرتهم من لبل مماتلً داعش ٌعٌشون أوضاعا
األسر التً فرت إلى جبل سنجار  إن 2014أب  5ووفما لمنظمة األمم المتحدة للطفولة ، ذكرت بتارٌخ 

طفال ، كانوا بحاجة ماسة للمساعدة من لبٌل مٌاه الشرب وخدمات الصرف  250000، وبضمنهم 
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طفال ٌزٌدٌا لد لضوا نتٌجة للجوع  40الصحً ، ومما ذكر أٌضا نتٌجة هجمات داعش إن حوالً 
 .(29)والعطش والجفاف

، فً مناطك سهل نٌنوى ومناطك أخرى على حدود مدٌنة  2014أب  6كما إن تمدم داعش بتارٌخ 
شخص إلى مناطك داخل  1800000اربٌل كان لد أجج موجة أخرى من النزوح الجماعً لما ٌزٌد على 

، وبعد فن (30) إللٌم كردستان وفً مناطك أخرى من العراق من المسٌحٌٌن والشبن والتركمان واالٌزٌدٌن
، أتٌحت الفرصة لعشرات اآلالف من المدنٌٌن وبضمنهم  2014أب  14الحصار على جبل سنجار فً 

األللٌات الذٌن كانوا محاصرٌن إن ٌهربوا ، وفر اغلبهم عبر سورٌا بمساعدة من لوات الشعب الكردٌة 
. ووفما لوكاالت األمم (31)ضد تنظٌم الدولة اإلسالمٌة والمتمركزة فً سورٌا إلى داخل إللٌم كردستان

ن ثلثً النازحٌن فً العراق كانوا ٌمطنون فً مناطك تحت سٌطرة داعش والجماعات المتحدة ، فأ
أنهم كانوا فً مناطك تضررت من الصراع ، جعل عملٌة الوصول إلٌهم  المسلحة المرتبطة بها ، أو

، وإضافة إلى ذلن فأن العدٌد من إتباع (32)لغرض تمدٌم المساعدات اإلنسانٌة آمرا فً غاٌة الصعوبة 
كونات العرلٌة والدٌنٌة كانوا لد لجئوا والى مناطك باتت عرضة وبشكل متزاٌد لهجمات داعش بما الم

 فً ذلن مناطك شمال سنجار ، ومنطمة سهل نٌنوى.
كما إن العدٌد من المرى التً ٌسكنها االٌزٌدٌٌن والتركمان والشبن فً شمال لضاء سنجار وأجزاء من 

لبل داعش والجماعات المسلحة المرتبطة بها ، وترتٌبا على ذلن لضاء تلعفر كانت عملٌا محاصرة من 
واجهت األللٌات ظروف لاسٌة وبشكل خاص المسٌحٌٌن الذٌن لجئوا طلبا للحماٌة لدى ألاربهم وإلرانهم 
من المسٌحٌٌن فً بلدات سهل نٌنوى ، كما إن هشاشة الوضع الذي واجهه النازحٌن فً العراق كان تفالم 

 .(33)ش بمطع الطالة الكهربائٌة وإمدادات الماء عن العدٌد من هذه المناطكبسبب لٌام داع
 سبً واسترلاق النساء  ثالثا:
كان للتوسع السرٌع للجماعات المسلحة، وال سٌما داعش فً العراق، تأثٌر مدمر على حموق األللٌات،    

لى أللٌات، فً الولت الذي فمد استهدفت الجماعات المسلحة لتنظٌم داعش النساء اللواتً ٌنتمٌن إ
تعرضت فٌه أالف النساء والفتٌات لالختطاف المسري ، والعنف الجسمانً والتروٌع وأعمال لتل بدافع 

 .(34)عرلٌة وطائفٌة
فأخضعن فمد واجهت النساء والفتٌات االٌزٌدٌات أبشع االنتهاكات لحمولهن من لبل مسلحً داعش ، 

 حٌث بٌعت النساء والفتٌات،كسباٌاالتنظٌم  ة لسٌطرةالنتهاكات جسٌمة فً المناطك الخاضع
،كما اعتمد داعش ممارسة (35) داعش اإلرهابً مسترلات،وأكرهن على أن ٌصبحن زوجات لمماتلً

، والعنف ضد األطفال كأسلوب حرب معتمد لتطوٌر (36)العنف ضد النساء وخاصة العنف الجسمانً
ٌف وجمع األموال من خالل بٌع النساء والفتٌات فً أسواق األولٌات اإلستراتٌجٌة الرئٌسٌة مثل التوظ

النخاسة ، ودفع العوائل الفدٌات ، ونمل النساء فٌما بٌن المجموعات لغرض ، االنضباط والنظام من 
 خالل معالبة المنشمٌن أو عوائلهم ولتطوٌر اٌدولوجٌتهم المتطرفة .
عن النساء عادة ، وتتعرض النساء  كما اعتمد داعش بعد إن ٌأسر األشخاص إلى فصل الرجال

وبضمنهن الفتٌات إلى االستعباد الجنسً إن هن رفضن تغٌٌر دٌانتهن كما أكد داعش، فً شهر تشرٌن 
،على ممارسته السترلاق الفتٌات النساء، وحاول تمدٌم المبررات الدٌنٌة ،لتصرفاته  2014األول 

 (.37)المنهجٌة وأفعاله
سنجار فً شمال العراق ،عمد إلى اختطاف المئات من النساء والفتٌات  وإثناء هجوم داعش ،على جبل

االٌزٌدٌات، وأخذت المختطفات إلى مناطك فً سورٌا، وتم بٌعهن باعتبارهن، )غنائم حرب(، فً أسواق 
مختلفة فً إنحاء محافظة الرلة فً سورٌا ،  واعتبر التنظٌم تلن الفتٌات والنساء، ملن ٌمٌن وٌتعرضن 

،وكانت الفتٌات الالتً ٌرفضن تغٌٌر دٌنهن ، أو الالتً ٌفعلن (38)ً البٌوت، والرق، ولالستعبادللسجن ف
ذلن ولكن ٌرفضن الزواج بمماتلً داعش ٌتعرضن للتهدٌد والعنف الجسدي ، وأفادت التمارٌر بمتل 

النساء البعض منهن ، فً مناطك مختلفة من الموصل بسبب رفضهن الزواج بمماتلً التنظٌم ، وكان 
 (.39)ٌنتمٌن إلى المكون التركمانً وكان أزواجهن لد لتلوا على ٌد داعش
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  نزاع المسلحسري لألطفال فً الالتجنٌد الم رابعا :
وأدت إلى ولوع انتهاكات على نطاق واسع استهدفت األطفال كما واصل داعش هجماته المروعة      

، والتجنٌد المسري،  وٌمدر عدد األشخاص ت االحتجاز أٌضا ، وتحدٌدا بصٌغة االستعباد الجنسً وعملٌا
( شخصاً، ومعظمهم من األطفال التابعٌن للمكون االٌزٌدي 30500الذٌن استرلهم داعش، ٌبلغ حوالً)

 إضافة إلى عدد أخر من األللٌات الدٌنٌة والعرلٌة األخرى .
ً النزاعات المسلحة إثناء سٌطرة ولد أثٌر الملك البالغ فً الولت الحاضر من جراء مشاركة األطفال ف

ولغاٌة  2014حزٌران  10داعش على مناطك متعددة فً العراق وبشكل خاص مدٌنة الموصل منذ 
، ولد أشارت التمارٌر الدولٌة بأن داعش وبعض الجماعات المسلحة المرتبطة به تنشط فً تجنٌد  2016

افظة الموصل وتلعفر وحملهم للسالح  عاما للعمل كمماتلٌن فً مح 13أطفال ال تزٌد أعمارهم عن 
وٌرتدون زٌا مماثال لزي مماتلو داعش ، كما الحظت المصادر أٌضا ، أطفاال دون السن المانونٌة 

، اخذ  2015إلى حزٌران  2014وفً الفترة من أب ٌرافمون دورٌات التنظٌم داخل الموصل وتلعفر ، 
منهم ٌزٌدٌون وتركمان ، ،)فظة الموصل وتلعفرمعظمهم فً محا(داعش مئات األطفال لسرا من أسرهم 

ثم أرسلوا إلى مراكز التدرٌب ، حٌث تم تلمٌن أطفال ال تزٌد أعمارهم على الثمانٌة على تعالٌم المران 
جناح للشباب فً التنظٌم تم تشكٌل وكٌفٌة استخدام األسلحة وأسالٌب المتال . ووفما لتمارٌر  لألمم المتحدة 

(، وأفٌد إن هذا الجناح نشط فً بعض Boys of Islamاسم فتٌان اإلسالم ) المذكور أطلك علٌه
المناطك المتضررة ، بما فٌها محافظة  الموصل، كما لام داعش بتجنٌد أطفال لتنفٌذ عملٌات تفجٌر 
انتحارٌة ، كما لام التنظٌم باستخدام األطفال لتنفٌذ اإلعدام ، فٌجبرهم على إطالق النار على المدنٌٌن 

لطع الرؤوس ، ولد نشر التنظٌم عبر وسائط اإلعالم االجتماعٌة صورا وأشرطة فٌدٌو ألطفال وهم و
 (.40)ٌتلمون التدرٌب أو ٌرتكبون إعمال عنف

، إن  2014أب  6كما إن أغلبٌة النازحٌن الذٌن فروا من سهل نٌنوى إثناء تمدم داعش نحو المنطمة فً 
عاما فما فوق ، لد جندوا لسرا  15لذكور الذٌن تبلغ أعمارهم نحو اغلب إفراد األسر النازحة كانوا من ا

من جانب التنظٌم ، وبعض من هؤالء الصبٌة ممن نجحوا فً الفرار الحما ، ذكروا لذوٌهم أنهم لد 
اجبروا على االصطفاف كدروع تحمً مماتلً داعش ، وإنهم أرغموا أٌضا على التبرع بالدم لمعالجة 

 .(41)تنظٌمالجرحى من مماتلً ال
، واستخدامهم فً العملٌات (42)وٌمثل لجوء داعش فً العراق بصورة ممنهجة إلى تجنٌد األطفال

العسكرٌة مصدر للك بالغ باعتباره تكتٌكا حربٌا ٌستخدمه التنظٌم بشكل متزاٌد ، كما لام التنظٌم أٌضا 
تكرٌت ، وأجبرهن على حمل عاما فً محافظة  17و  14بتجنٌد عدد من الفتٌات تتراوح أعمارهن بٌن 

 .(43)األسلحة
ثم استمر داعش فً استخدام األطفال لغرض الدعاٌة وخاصة فً محافظتً االنبار والموصل ، إذ كثٌرا 
ما تنشر صورا على موالع التواصل االجتماعً تظهر أطفاال ٌرتدون زي التنظٌم وٌتجولون جنبا إلى 

ال والفتٌان الذي تم تجنٌدهم من لبل داعش اخطر جنب مع أشخاص بالغٌن ،ومن ثم ارتكاب األطف
 .(44)الجرائم ضد المدنٌٌن بما فٌها المتل والتشوٌه

ٌبدو مما سبك انه شهدت األللٌات فً العراق ، وضعا إنسانٌا متدهوراً خالل سٌطرة داعش على  
د نفذ ذلن التنظٌم محافظات واسعة فً العراق ، بما فٌها محافظات) الموصل واالنبار وصالح الدٌن(، فم

هجمات واسعة النطاق استهدفت األللٌات فً المناطك الخاضعة لسٌطرته بما فٌها النساء واألطفال ، 
واستحدث ذلن التنظٌم سٌاسات أدت إلى انتهاكات جسٌمة لحموق األللٌات ، مما أدى إلى نزوح وترحٌل 

حٌث ٌسود األمان ، بعد إن تعرضت إلى إعداد كبٌرة من تلن األللٌات إلى مناطك متعددة فً العراق ، 
أبشع الجرائم التً أصبحت من الواضح أنها كانت لد ارتكبت بتعمد ووفما لمنهجٌة معٌنة بمصد لمع 
واستهداف تلن األللٌات أو استئصالها بشكل نهائً من المناطك التً استولى علٌها داعش ، أو فً بعض 
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األللٌات ، والتً تعتبر من اخطر الجرائم الدولٌة فً نظام الحاالت تهدف تلن األفعال إلى تدمٌر وجود 
 المحكمة الجنائٌة الدولٌة .

وواصلت األمم المتحدة التفاعل مع السلطات الوطنٌة والمحلٌة بشأن انتهاكات حموق األللٌات فً العراق 
وعدم االستمرار وخصوصا التجنٌد المسري لألطفال فً النزاع المسلح ، بالرغم من تردي الحالة األمنٌة 

السٌاسً فً العراق ، إال أن عدم استجابة العراق لألثر غٌر التناسبً الذي ٌخلفه النزاع المسلح على 
األللٌات ، وخاصة األطفال ال ٌزال حتى اآلن مصدر للك شدٌد ، بما فً ذلن تجنٌد األطفال وارتباطهم 

امج إلعادة تأهٌل األطفال المتأثرٌن بالنزاع داعش ، ٌستدعً إلى تنفٌذ سٌاسات وبربالمجموعة اإلرهابٌة 
 (.45)، بشأن التصدي لالنتهاكات الجسٌمة ضد األطفال

 
 

 المبحث الثانً 
 التكٌٌف المانونً للنزاعات المسلحة فً العراق والمواعد الواجبة التطبٌك وفما للمانون الدولً

 
، وكذلن 2003احتاللها العراق عام لمد تنوعت األسباب التً أطلمتها لوات التحالف عند          

اختالف وغموض المبررات التً كانت وراء سٌطرة الجماعات اإلرهابٌة المسلحة التً أعلنت اسمها 
نتٌجةً للنزاع المسلح واتساع مساحة المناطك التً أصبحت تحت سٌطرة التنظٌم  2014داعش عام 

 التصنٌف المانونً بتحدٌد صلة ذات ً تكونوالت الوالع أرض ، ووفما لتعدد تلن المبررات علىالدائر
 بأنها دولً،والحاالت األخرى مسلح نزاع بأنها تصنٌفها ٌمكن الحاالت ،فبعض النزاع حاالت من لحالة
 وجود لعدم مسلح نظرا نزاع أي خارج تندرج لد نفع أعمال عدةن أ حٌن ،فً دولً غٌر مسلح نزاع
 .المطلوبة الصلة

اعد الواجبة التطبٌك على تلن النزاعات فً المانون الدولً، وفما لكل حالة على ونتٌجة لذلن اختلفت المو
 حدة.

وفً ضوء ما تمدم  ٌتناول هذا المبحث تكٌٌف النزاعات المسلحة فً العراق ، سواء تلن التً حدثت عند 
سٌطرة  األمنٌة فٌه، أم النزاعات التً خاضها العراق عند ، وتطور األوضاع2003احتالل العراق عام 

والى الولت الحاضر، مع محاولة التوصل إلى  2014داعش والجماعات المسلحة المرتبطة به عام 
دالئل وسبل كفٌلة لتحدٌد المواعد المانونٌة التً تنطبك على تلن النزاعات المسلحة فً العراق وفما 

 ألحكام المانون الدولً .
 وسٌمسم ذلن على مطلبٌن وذلن على النحو األتً:

 
 2016 – 2003طلب األول: التكٌٌف المانونً للنزاعات المسلحة فً العراق للفترة الم

 المطلب الثانً : المواعد المانونٌة الواجبة التطبٌك على النزاعات المسلحة فً العراق وفما للمانون الدولً

 
 المطلب األول

 3002 – 3002التكٌٌف المانونً للنزاعات المسلحة فً العراق للفترة 
 

، وفما لمرار مجلس األمن  9/4/2003كان العراق فً وضع احتالل عسكري لانوناً من تارٌخ         
فمد شنت الحرب على العراق تحت مظلة المبررات التً اتخذتها  . 30/6/2004،حتى (46) 1441

ًف ،فمد انطلمت تلن الحرب، على خال (47)الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة كذرٌعة لخوض حربها ضد العراق
لمٌثاق األمم المتحدة ،الذي أعطى للدول حك الدفاع الشرعً ،عند تعرضها  إلى اعتداءات مسلحة، 
والعة علٌها ،أو تعرضها إلى تهدٌدات وشٌكة ،وهً من الشروط التً ال تتوفر فً حالة العراق، حٌث لم 

تهدٌدا وشٌكا لهما ، ولد  ٌمع هنان من اعتداء مسلح على الوالٌات المتحدة أو برٌطانٌا كما انه الٌمثل
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شنت الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة وحلفاؤها تلن الحرب من دون تفوٌض صرٌح لمجلس األمن بتلن 
 (48)الحرب، وبعد فشلها فً حصولها على موافمة منه لهذه الحرب

رات ووفما لذلن فمد اصدر مجلس األمن الدولً بعد االحتالل األمرٌكً للعراق ، كمٌة طائلة من المرا
، ذات الصلة بالعراق والتً ترافمت مع العملٌة السٌاسٌة فً العراق ، ولد تجاوزت تلن  (49)الدولٌة

الحرب ذات الطابع العدوانً ، التً شنت على العراق ،أهدافها المعلنة وغٌر المعلنة، فحسب وتجاوزت 
تراتٌجٌة أمرٌكا وأهدافها فً تدمٌر الموة العسكرٌة للعراق، للمحافظة على امن إسرائٌل، وعدم تهدٌد إس

 المنطمة ،وسٌطرتها على نفط العراق، ضمن إستراتٌجٌة أوسع لسٌطرتها على نفط العالم بشكل أو
 .(50)بأخر

ومن المالحظ إن تدخل الموات األمرٌكٌة فً العراق بدأ وفما لوصف المانون احتالل، وانتمل إلى تدخل 
، وهذا المرار ٌعد غطاًء لانونٌا لالحتالل. وٌمكن 1546/2005بناءا لدعوة طبما لمرار مجلس األمن 

، مما ٌتعٌن تكٌٌف النزاع 2004حزٌران  30المول بأن االحتالل لد انتهى من الناحٌة المانونٌة فً 
نزاع مسلح ذو طبٌعة  أوإن ٌكون نزاع مسلح دولً أو داخلً،  ،  أما2003المسلح فً العراق عام 

نزاع مسلح  أطارلح دولً بسبب افتماد النزاع إلى التنظٌم الموجود فً مزدوجة، فال ٌعتبر  نزاع مس
، أو ٌمكن اعتباره نزاع مسلح داخلً بٌن لوات االحتالل 1949دولً فً ضوء اتفالٌات جنٌف األربعة 

، وتلن  المؤلتةبعد انتهاء سلطة االئتالف  أنشأتوالعناصر المسلحة تارة، وبٌن السلطات العرالٌة التً 
صر المسلحة تارة أخرى، ووفما لتلن الحالة ٌعتبر نزاع مسلح داخلً الن هذه العناصر المسلحة ال العنا

تمتلن صفة دولٌة وإنما هً عناصر مسلحة محلٌة تشارن معها عناصر أجنبٌة غٌر مرتبطة بطرف 
 دولً معٌن . 

 العراق فً والٌتها تعتمد ،ةالعرالٌ للحكومة حلٌفة لوات العراق فً الموجودة األجنبٌة الموات كما تعتبر
 أن إال .أخرى جهة من الحكومة هذه موافمة وعلى ،جهة من المتحدة لألمم األمن مجلس على لرارات

 ً  غٌر فٌه والٌتها فلن وبالتالً للعراق احتالالً  األجنبٌة الموات هذه وجود تعتبر عرالٌة سٌاسٌة أطرافا
 المماومة هذه تتخذ أن دون الموات هذه ضد السالح لحمل ةالمسلح للمماومة ذرٌعة ٌشكل ما وهذا .لانونٌة
 .(51) الدولً المسلح النزاع أشكال من شكالً 

، أن ٌتخذ شكل النزاع المسلح غٌر الدولً ، مثل ذلن  (الحرب على اإلرهاب)ٌسمى وفً ضوء ما 
ماٌا تنظٌم ، بٌن حكومة العراق ومجموعات مسلحة مختلفة تتمثل فً ب2003النزاع فً العراق عام 

 .(52)الماعدة 
 ةعسكرٌ اتوبالتالً ٌعد ذلن النزاع غٌر دولً ، وان كان له عناصر أو مكونات دولٌة فً صورة تواجد

 فً احد أطرافه ، ألنه اندلع بموافمة ودعم السلطات المحلٌة على كال الجانبٌن ، وكذلن ال ٌتضمن ةأجنبٌ
ت التً ٌكون لها أحٌانا مؤشرا ةر األجنبٌة فٌدولتٌن متعارضتٌن بغض النظر عن العناص النزاع
 .ةملموس
 غٌر محددة أهداف ضد متعددة، أسماء وتتخذ الهوٌة مجهولة مسلحة عناصر تشنها التً العملٌات إنكما 
 أعطت ولد .بفترة لصٌرة2003عام  فً العراق احتالل منذ مدنٌة، وأهداف االئتالف لوات وضد

 تحمٌك دون الرعب عامة من حالة خلك تستهدف عشوائٌة عملٌات كانت ابأنه االنطباع المسلحة العملٌات
 األعمال فئة ٌمكن تكٌٌفها فً  وإنما حربٌة عملٌات اعتبارها معه مكن ال الذي األمر عسكري، هدف

 .(49)اإلرهابٌة 
فون ٌستو ال ألنهم لانونٌٌن مماتلٌن العراق فً المسلحة المماومة جماعات أفراد اعتبار مكن ال كما

طرف  إلى ٌنتمون ال أنهم سٌما وال الثالثة، جنٌف اتفالٌة من 4 المادة فً علٌها المنصوص الشروط
والتً  العملٌات سٌر تنظم التً األساسٌة للمبادئ متثلونٌ ال فهم ذلن، من وأكثر .النزاع فً دولً

ً  السالح حمل منهم تستوجب الشروط  هذه ستوفىت ال فعندما .وأعرافها الحرب لوانٌن واحترام علنا
الجٌش  وأفراد المدنٌٌن تمٌٌز بدون تستهدف عشوائٌة عملٌات شكل االحتالل مماومة تتخذ األساسٌة،
 واألهداف المدنٌة المدنٌٌن ضد أصال موجهة الهجمات كانت إذا أما .واحد آن فً العسكرٌة واألهداف
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 مثل هذه توصٌف فٌمكن لعراق،ا فً النزاع فً فعالً  ٌحدث ما وهو العسكرٌة، األهداف من بدال
اإلرهاب  مكافحة ولانون الجنائً، المانون أحكام تحت تمع إرهابٌة أعماالً  باعتبارها العملٌات

 (50). 2005لسنة
وعناصر  الجنسٌة متعددة الموات بٌن ٌدور الذي العراق فً المسلح النزاع فلن اإلجمال وجه وعلى
ال  المسلحة العناصر ألن دولً غٌر مسلح نزاع هو إنما رالعناص وتلن العرالٌة الموات وبٌن مسلحة
األجانب  المتطوعٌن شأن شأنها المانون على خارجة عناصر هً وإنما دولً نزاع فً طرف إلى تنتمً
 مختلط أي نزاع أنه على النزاع هذا إلى النظر مكن فال ولذا .محدد دولً طرف بأي ٌرتبطون ال الذٌن
 الحكومة خاضعٌن ضد المماتلون كان حٌث والهرسن البوسنة حرب فً حالال كان كما ودولٌا داخلٌا

 .(51)والهرسن  البوسنة من انسحابها لبل الكرواتٌة أو الصربٌة الحكومٌة الموات إلشراف
كما ٌعتبر تدخل لوات التحالف فً العراق حالة من العدوان ، وذلن وفما ،)لمرار الجمعٌة العامة لألمم 

( ، حٌث عرف العدوان فً المادة 14/12/1974،الذي توصلت إلٌه بتارٌخ  3314المتحدة، رلم 
األولى من المرار بأنه: )استعمال الموة المسلحة من لبل دولة ما، ضد سٌادة دولة أخرى أو ضد السالمة 

 .(51) ) اإلللٌمٌة لها،أو استماللها السٌاسً، أو بأي صورة أخرى منافٌة لمٌثاق األمم المتحدة
ً على العراق حٌث لامت الوالٌات المتحدة وحلفائها باستعمال الموة المسلحة ضد وهذا م ا ٌنطبك كلٌا

سٌادة ووحدة أراضً العراق وسالمته اإلللٌمٌة واستمالله السٌاسً بشكل ٌتنافى مع مبادئ المانون 
حك الشعوب فً الدولً، )كمبدأ الحل السلمً للنزاعات الدولٌة( ،)ومبدأ حظر استخدام الموة( ،)ومبدأ 

تمرٌر مصٌرها( ،)ومبدأ عدم التدخل فً الشؤون الدول الداخلٌة( ، لذلن تدخل الوالٌات المتحدة هو 
،إذ لامت بذلن فً بعض الحاالت ، مستشهدة فً ذلن مثال بغٌاب االستعدادات (52)عدوان وبامتٌاز

إلصالحات الهٌكلٌة البعٌدة المدى المناسبة للحفاظ على النظام فً األٌام األولى التالٌة لالحتالل أو ا
 .(53)لاللتصاد العرالً

والجماعات المسلحة  اإلرهابً داعش ، كان لد بدأ واضحا ، أن  2014حزٌران  عام  10وبحلول 
عسكرٌة واسعة النطاق شملت محافظات عدٌدة من العراق  هجماتبه فً العراق ، لامت بشن  المرتبطة

ر وصالح الدٌن ، وبدأت تلن الهجمات التً أطلمها التنظٌم بسموط مدٌنة بما فٌها محافظة الموصل واالنبا
الموصل ثانً أكبر محافظة فً العراق بعد محافظة بغداد ، ومن ثم ارتكاب التنظٌم وجماعاته المسلحة 

 اخطر االنتهاكات للمانون الدولً اإلنسانً ولانون حموق اإلنسان .
لجأ إلى أثارة النزاعات المسلحة داخل الدولة من خالل استخدامها ومن المعلوم ، إن الدول الكبرى بدأت ت

للعدٌد من األسالٌب منها المرتزلة والتموٌل الخارجً واألسلحة ، وإرسال المماتلٌن للمتال داخل ألالٌم 
دول أخرى ، بدال من أن تخوض معركتها بنفسها ، ووسٌلة من هذه الوسائل التً ظهرت هً، 

 (.2014عام  ة داعش فً العراقرهابٌاإل مجموعةال)
وتعتبر أغلبٌة النزاعات المسلحة األكثر انتشاراً فً الولت الحاضر هً، التً تتمٌز بطابع  داخلً، 
وتشمل  تلن النزاعات ، األعمال  العدائٌة التً تجري بٌن الموات الحكومٌة المسلحة ، وجماعات منظمة 

 ن أفراد من تلن الجماعات ذاتها مسلحة من غٌر الدول، أو النزاعات الدائرة بٌ
فً العراق فرعا من فروع تنظٌم الماعدة الذي ٌنشط فً العراق من  داعش اإلرهابًفمد كان   

فً العراق وظل  رهابٌة داعشاإل مجموعةالتولى أبو بكر البغدادي زعامة 2010، وفً عام2006عام
، عندما أعلن 2013السورٌة فً عام زعٌما لهذا التنظٌم إلى إن توسع لٌشمل الجمهورٌة العربٌة 

، أعلن البغدادي اعتزامه إنشاء  2014حزٌران  29البغدادي تشكٌل الدولة فً العراق والشام. وفً 
دولة تمتد من العراق إلى الجمهورٌة العربٌة السورٌة ، عاصمتها محافظة الموصل، وادعى بسط سلطته 

مسلمة. وأصبح التنظٌم الذي باتت له لاعدة عرٌضة فً الدٌنٌة واالجتماعٌة والعسكرٌة على الطائفة ال
العراق والجمهورٌة العربٌة السورٌة لد استمطب اآلالف من المماتلٌن األجانب، بما فً ذلن من أسٌا 

، ولد انتمل التنظٌم تدرٌجٌا من التركٌز على الهجمات ضد المدنٌٌن إلى مزٌج من  الوسطى وأوروبا
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ملٌات العسكرٌة مما أفضى إلى السٌطرة على مساحات واسعة من األراضً تكتٌكات العنف المفرط والع
 (.54)2014ودٌالى فً عام  -وصالح الدٌن -والموصل -على محافظات االنبار

 2170ولد اصدر مجلس األمن الدولً عدة لرارات ترافمت مع اندالع النزاع المسلح كان أولها المرار 
، ودون تحدٌد لهوٌة )داعش( ،والتوصٌف  2014أب  15الذي اتخذه مجلس األمن باإلجماع فً 

المانونً للتنظٌم وأعماله ، وإنما اكتفى باإلشارة فً جمٌع لراراته  الالحمة إلى إن تلن األعمال ترلى إلى 
 جرائم ضد اإلنسانٌة .

 األمر الذي ٌستوجب معرفة تكٌٌف داعش لانوناً ،حتى ٌمكن وضعه فً أطار المانون الدولً، وخاصة
،  الذي اظهر عدم تمرٌره بلحالة  داعش كمنظمة إلى 2170وأن مجلس األمن الدولً فً لراره 

المحكمة الدولٌة الجنائٌة، ألنه ٌحول الدول حصراً ولٌس المنظمات، ولذلن اكتفى بلدانته إلعماله والتً 
ٌة ،ٌجب إحالتها اعتبرها انتهاكا خطٌرا لحموق اإلنسان، وأن هذه األفعال تعتبر جرائم ضد اإلنسان

 والمحاسبة علٌها من خالل العدالة.
كما لام مجلس األمن بفرض ، عموبات لمنع التموٌل، ومنع السفر، والحجز على األرصدة بالنسبة إلى  

األشخاص، وحدد عدد منهم على أساس ،أن لائد التنظٌم )أبو بكر البغدادي(، كان لد أدرن مسبماً على 
، الذي أصدره مجلس األمن، على تجفٌف منابع 2170، وحث المرار2011ام المائمة السوداء، منذ الع

 األسلحة واألموال لذلن التنظٌم.
داعش فً العراق ، ٌرتبط بتحدٌد ماهٌة التنظٌم ، وكذلن بطبٌعة األفعال التً ٌموم لوالوصف المانونً 

لن أمرا شدٌد التعمٌد وربما بها، مما ٌجعل وضعه فً نطاق المانون ، وفما للمواعد الموجودة .وٌشكل ذ
ٌحتاج إلى أٌجاد لواعد مستحدثة ،لمواجهة هذا التحدي الجدٌد الذي واجه تطبٌك لواعد المانون الدولً 

 اإلنسانً. 
فتنمسم النزاعات المسلحة فً المانون الدولً اإلنسانً  إلى نوعٌن: األول هو النزاعات المسلحة  الدولٌة، 

ٌن دولتٌن، أو أكثر(، والثانً هو النزاعات المسلحة الداخلٌة،وهً: وهً :)النزاعات التً تمع ب
)النزاعات المسلحة التً تجري بٌن الموات الحكومٌة من جهة ومجموعة  مسلحة من جهة أخرى، أو 

الحكومً(. وال ٌوجد فً المانون الدولً، أي نوع أخر من  اإلطاربٌن عدد من المجامٌع المسلحة خارج 
بالتالً ال توجد من الناحٌة المانونٌة أنواع أخرى من النزاع المسلح ، حتى ٌمكن وصف هذه األنواع ، و

داعش وفما لتصنٌف آخر لوصف النزاع الذي خاضه العراق مع هذا التنظٌم اإلرهابً. ومع ذلن من 
ى المهم التأكٌد على إن الوضع ٌمكن أن ٌتطور من نوع واحد من النزاع المسلح إلى أخر ، اعتمادا عل

 الولائع السائدة فً لحظة معٌنة.
التً تشتبن فٌها دولتٌن أو أكثر، النزاعات المسلحة الدولٌة تنصرف إلى، ) تلن النزاعات  إنوبما 

باألسلحة وتلن التً تكافح فٌها الشعوب، ضد االحتالل األجنبً، أو السٌطرة االستعمارٌة  أو ضد جرائم 
كبٌر من المواعد، بما فٌها تلن التً نصت علٌها اتفالٌات إلى المنازعات التمٌٌز العنصري، وتخضع هذه 

 .(55) (1977والبروتوكول اإلضافً األول1949جنٌف األربع 
وفما لذلن إن هذه النزاعات ،تلن التً تمع بٌن اإلطراف السامٌة المتعالدة ، بمعنى الدول ، وٌحدث ذلن 

ضد دولة أخرى ،بصرف النظر عن األسباب أو شدة عندما تلجأ دولة واحدة أو أكثر إلى الموة المسلحة، 
 (.56)هذه المواجهة ، وإحداث عنف مسلح مطول، بٌن السلطات الحكومٌة والمجموعات المسلحة المنظمة

ولكن هل ٌعتبر النزاع المسلح فً العراق فً ضوء سٌطرة داعش اإلرهابً والجماعات المسلحة 
 المرتبطة به نزاع مسلح دولً؟

على شروط  1949ألولى من المادة الثانٌة المشتركة من اتفالٌات جنٌف األربعة لسنة نصت الفمرة ا
 :(57)النزاع المسلح الدولً وتتمثل تلن الشروط وفما لما ٌأتً

 
  .إن تكون هنان حرب معلنة (1
 إن ٌكون النزاع المسلح، لد نشب بٌن دولتٌن أو أكثر، من اإلطراف المتعالدة السامٌة.  (2
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لنزاع المسلح الدولً باإلضافة إلى الحرب المعلنة ، أن ٌكون النزاع لد نشب بٌن دولتٌن فٌشترط لمٌام ا
داعش  المجموعة اإلرهابٌة عتبرتأو أكثر من األطراف السامٌة المتعالدة، والسؤال الذي ٌطرح اآلن هل 

 مسلح دولً؟ ٌمكن وصف النزاع بأنه نزاع دولة حتى
ة عناصر لتكوٌن الدولة ، وهً الشعب واإلللٌم والسٌادة، ولد ٌتفك الفمهاء على ضرورة اجتماع ثالث

استمر هذا المبدأ فً المضاء والمانون الدولً الوضعً، مما ٌعنً انه ال بد من لمٌام الدولة واعتبارها من 
أشخاص المانون الدولً من توافر إللٌم، وسكان ٌتوطنون هذا اإلللٌم، وسلطة عمومٌة تباشر 

 .(58)لسكان واإلللٌم الذي ٌمٌمون فٌه اختصاصاتها تجاه ا
وما ٌحصل الٌوم فً العراق من نزاع مسلح ال ٌجعل منه نزاع مسلح دولً ، إذ إن اجتٌاح داعش فً 
العراق لم ٌبدأ فً صورة إعالن حرب مسبب ، كما لم ٌحدث النزاع بٌن دولتٌن أو أكثر، إذ لم ٌحدث 

داعش لٌس دولة بالمعنى الحمٌمً إذ ال ٌوجد له إللٌم فثر ، النزاع بٌن دولة ودولة أو بٌن دولتٌن أو أك
ثابت محدد وواضح ، وال شعب دائم برضا الدولة، ولٌس له سٌادة أو لبول أو اعتراف دولً أو تمثٌل 
دبلوماسً أو عاللات دولٌة ، كما إن العملٌات العسكرٌة التً تجري فً المناطك التً استولى علٌها 

وتدخل ودعم خارجً أدى إلى نزاع بٌن دولة وجماعات إرهابٌة غٌر معروفة  التنظٌم تجري بتوجٌه
وٌبدو واضح من خالل عرض شروط النزاع المسلح الدولً ومن خالل وضع النزاع إن داعش لٌس 

 دولة وعلٌه ال ٌعتبر تنظٌم داعش نزاع مسلح دولً .  
ٌة المانونٌة ، من حٌث الدول فأن عدد داعش ووصفه من الناحلومن جانب أخر ، ٌتمثل التعمٌد المتزاٌد 

الفاعلة المعنٌة وٌشكل هذا  التدخالت األجنبٌة فً النزاع المسلح المائم ٌسهم فً حد كبٌر فً تعدد الجهات
التدخل دعما لدول أو لجماعات مسلحة من غٌر الدول ، وتعتبر مسائل معمدة للغاٌة تتعلك بتصنٌف 

ئل بسبب النمص فً المعلومات الدلٌمة حول طبٌعة تورط األطراف النزاع ، وغالبا ما تنشأ هذه المسا
األخرى ، ومن ناحٌة الجهات الفاعلة من غٌر الدول ، ثمة عدد ال ٌحصى من الجماعات المسلحة غٌر 
الثابتة المابلة للتكاثر والتجزئة التً كثٌرا ما تشارن فً المتال ، والتً ٌصعب فهم هٌكلها فً بعض 

 . (58)األحٌان
علٌه فان شروط النزاع المسلح الدولً غٌر منطبمة من الناحٌة المانونٌة على داعش فً العراق األمر و

 الذي ال ٌجعل من داعش نزاعا مسلحا دولٌا .
المسلحة غٌر الدولٌة فمد مثلت منذ المدم مشكلة إنسانٌة، بسبب ما تنطوي علٌه من عوامل النزاعات أما 

الدول المطلمة على إللٌمها ، والسٌما فً حالة غٌاب الضمانات األساسٌة أساسٌة منها ما ٌتعلك بسٌادة 
المسلحة، والسٌما تلن المتعلمة بحماٌة ضحاٌا هذه المنازعات التً تنطوي علٌها لواعد لانون 

فً الولت الذي  أخذت  المنازعات  تمٌل إلى  الطابع الداخلً، كما أنها أصبحت أكثر لسوة  ،المنازعات
لحموق اإلنسان . ففً ظل انعدام أو ضعف سلطة الحكومة )بشكل خاص فً الدول التً تمر وانتهاكا 

بتحوالت كبٌرة تتسم بالعنف(،  وغٌاب تدخل عادل ومتوازن للموى العظمى، تتفجر الخالفات المحلٌة 
كل لتصبح حروبا داخلٌة. ٌصبح المدنٌون  فٌها األهداف األولى للهجمات، فً ظل ازدٌاد أثارة المشا

 .)59)الناجمة عن التطهٌر الدٌنً والتطهٌر العرلً سواء نتٌجة عوامل داخلٌة أو دولٌة
( ،فً المرن الثامن عشر إلى أن ٌطالب بوجوب تطبٌك المبادئ   (Vateelوهو ما حدا بالفمٌه فاتٌل

ً المنازعات اإلنسانٌة على المتمردٌن إبان  المنازعات من  المسلحة غٌر الدولٌة، كما لوحظ أن جانباً كبٌرا
التً توصف المنازعات المسلحة التً عرفها العالم فً أعماب الحرب العالمٌة الثانٌة، كان من طائفة 

غالباً أنها داخلٌة أو غٌر ذات طابع دولً، فضالً عن أنه فً كثٌر من الحاالت كانت تصعب التفرلة بٌن 
، المنازعات ة الدولٌة إلى إبداء االهتمام بتلنالدولٌة وغٌر الدولٌة، وهذا هو ما حدا بالجماعالمنازعات 

والعمل على إفساح المجال أمام تطبٌك بعض لواعد المانون الدولً المتعلمة بالمنازعات المسلحة أثناءها، 

المسلحةالنزاعات والسٌما تلن المواعد ذات الطابع اإلنسانً والمتعلمة بحماٌة ضحاٌا 
(60)

. 
ٌجري بٌن أشخاص ٌعرفون الخلفٌة السٌاسٌة وااللتصادٌة ((، انه نزاع: وعلٌه ٌتمٌز المسلح غٌر الدولً

 .(61) ،والتنظٌم االجتماعً، والثمافة، والعادات الخاصة، ببعضهم البعض((
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تكون  النزاعات فهذه .االعتبار الدولً فً غٌر المسلح النزاع سمات من هامة سمة ذلن،أخذ مع ٌنبغًو
 الطرف تنظٌم مستوى فً بعدم ثبات أو،المسلح العنف فً مؤلتة هدوء بفترات ،تتمٌز متملبة طبٌعة ذات
 غٌر مسلح نزاع نهاٌة إلى أنها تشٌر على تلمائٌال العوام هذه اعتبرت وإذا .النزاع فً الدول غٌر من

 الدولً المانون انطباق بنهاٌة فٌما ٌتعلك ألوانه سابك استنتاج إلى هذا ٌؤدي أن الممكن دولً،فمن
 .اإلنسانً

وان تصنٌف النزاع المسلح غٌر الدولً بموجب المانون الدولً اإلنسانً عادة ما ٌكون محاولة أكثر 
تعمٌدا ، فعلى الرغم من عدم وجود تعرٌف واضح للنزاع المسلح غٌر الدولً فً المادة الثالثة المشتركة 

توافرهما لبل أن  ، من المسلم به على نطاق واسع إن ثمة شرطٌن ٌجب(62) 1949التفالٌات جنٌف 
ٌكون باإلمكان المول إلغراض انطباق المانون الدولً اإلنسانً ، إن هذا النزاع موجود ، والشروط هً 

 :كما ٌلً 
( المتال ٌجب أن ٌحدث ما بٌن الموات المسلحة الحكومٌة ولوات أحدى الجماعات المسلحة من غٌر 1

 ن التنظٌم ، أو بٌن هذه الجماعات المسلحة .الدول أو أكثر من جماعة واحدة لدٌها مستوى معٌنا م
 ٌجب إن تكون المواجهة المسلحة لد وصلت حدا معٌنا من الحدة. (2

ولد وردت المعاٌٌر األساسٌة التً تمٌز النزاع المسلح بأنه نزاع غٌر دولً وفما للبروتوكول اإلضافً 
 تنفٌذه كما ٌلً : ، إذ نصت الفمرة األولى من البروتوكول الثانً على شروط1977الثانً 

)إذ ٌسري هذا البروتوكول ، الذي ٌطور وٌكمل المادة الثالثة المشتركة ، دون أن ٌعدل من الشروط 
الراهنة لتطبٌمها، على جمٌع النزاعات المسلحة التً ال ٌشملها حكم  المادة األولى من البروتوكول  

لمسلحة، والتً تدور على إللٌم أحد اإلضافً األول والمتعلك بحماٌة ضحاٌا المنازعات الدولٌة ا
األطراف السامٌة المتعالدة، بٌن لواته المسلحة ،ولوات مسلحة منشمة، أو جماعات مسلحة نظامٌة 
أخرى. وتمارس وفما لمٌادة مسئولة ،على جزء من إللٌمه ،من السٌطرة ما ٌمكنها من المٌام بالعملٌات 

 ٌع تنفٌذ هذا البروتوكول(.العسكرٌة المتواصلة والمنسمة، كما أنها تستط
تطلب المانون الدولً اإلنسانً، تحمك معٌارٌن لكً ٌوجد نزاع مسلح غٌر دولً، وهما: مما ٌعنً انه 

)أن ٌتوافر لدى الجماعات المسلحة حد أدنى من التنظٌم(، )وأن تصل المواجهات المسلحة إلى  مستوى 
، فً كل حالة على حدة، من خالل تمٌٌم عدد من أدنى من الشدة(. وٌحدد مدى االمتثال بهذه المعاٌٌر

 المؤشرات وبصورة فعلٌة.
و ٌتحدد مستوى حدة العنف فً ضوء المؤشرات، من لبٌل مدة االشتبان المسلح وخطورته، وٌضاف إلى 
ذلن طبٌعة الموات الحكومٌة التً شاركت فً االشتبان ، وأعداد المماتلٌن، والموات المشاركة فً النزاع، 

 ع األسلحة المستخدمة، وممدار األضرار التً نشأت عن األعمال المتالٌة.وأنوا
وٌمٌم مستوى تنظٌم الجماعات المسلحة، من خالل تحلٌل عوامل عدة،مثل وجود سلسلة للمٌادة والمدرة  

على إصدار وإنفاذ األوامر، وعلى التخطٌط للعملٌات العسكرٌة المنسمة ،وشن تلن العملٌات. وعلى 
مماتلٌن الجدد، والمٌام  بتدرٌبهم وتزوٌدهم باألسلحة والعتاد، ومن الجدٌر ذكره هنا، على أن تجنٌد ال

    (.63) دوافع جماعة من الجماعات المسلحة ال تعتبر عامالً ذا صلة
ومن أجل تمٌٌز النزاع المسلح وفما للمانون الدولً عن األنواع األلل عنفا مثل االضطرابات أو التوترات 

ة والشغب ، ٌجب أن ٌرلى الوضع إلى مستوى معٌن من المواجهة وبشكل عام لمد تم االتفاق إن الداخلٌ
، والذي ٌستبعد االضطرابات أو (64)ٌنطبك الحد األدنى الموجود فً البروتوكول اإلضافً الثانً

 الثالثة .التوترات الداخلٌة عن مفهوم النزاع المسلح غٌر الدولً، وٌنطبك أٌضا على المادة المشتركة 
ووفما لذلن ال ٌسري البروتوكول اإلضافً الثانً على حاالت التوترات الداخلٌة واالضطرابات ،مثل 
أعمال العنف و الشغب العرضٌة ،وغٌرها من األعمال ذات الطبٌعة المماثلة ،والتً ال تعد نزاعات 

عرضته على الخبراء  مسلحة ، وفً هذا السٌاق أشارت اللجنة الدولٌة للصلٌب األحمر، فً تمرٌر
، وصفا لالضطرابات الداخلٌة بأنها ) الحاالت التً دون أن  1977الحكومٌٌن فً مؤتمر جنٌف لعام 

  تسمى نزاعا مسلحا غٌر دولً بمعنى الكلمة(.
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وعند تطبٌك ذلن على حالة العراق ، ٌالحظ إن داعش والجماعات المسلحة المرتبطة بها فً العراق ، 
مستوفً لطابع السٌطرة الفعلٌة  من حٌث حجمه والمدى الجغرافً التً تمثل  اإلرهابً ٌظهر إن التنظٌم

بسٌطرته على مناطك واسعة فً العراق انطاللا من سموط مدٌنة الموصل ، باإلضافة إلى مناطك أخرى 
، وبالتالً ال ٌمكن وصف التنظٌم وما ٌرتبط به من (65)فً العراق والتً أصبحت تحت سٌطرة التنظٌم

جماعات مسلحة أخرى بأنها تشكل اضطرابات أو توترات داخلٌة أو أعمال شغب ، إذ ٌتراوح ذلن 
النزاع المائم فً العراق بٌن النزاع المسلح الدولً وغٌر الدولً وٌبدو وكأنه حرب تملٌدٌة ، وهو مشابه 

النزاع سواء كانت  للنزاع المسلح الدولً ببعض مكوناته ، باإلضافة إلى اختالف اإلطراف المشاركة فً
 دوال أم مجموعات مسلحة منظمة اختالفا كبٌرا فً طبٌعتها .                        

ومن جانب أخر ٌعمل داعش تحت لٌادة مسئولة وتتسم بهٌكل تراتٌبً، ٌشتمل مستوى للسٌاسة العامة، 
على السلطات المطلمة وأنشأت المجموعة نظام للمٌادة والسٌطرة ، بمٌادة  البغدادي، الذي ٌستحوذ 

وٌدعمه فً ذلن عدد من الكٌانات ،منها المجالس العسكرٌة باإلضافة إلى الدعم اإلللٌمً والمحلً 
 .(66)للتنظٌم

وفما لذلن تنطبك بعض شروط النزاع المسلح غٌر الدولً على داعش فً العراق من خالل المٌادة 
عض العناصر األجنبٌة فً النزاع  وهذا ما ٌجعل المسئولة وأصول التنظٌم  العسكري ، إال انه ٌخضع لب
 .داعش فً العراق نزاعا مسلحا داخلً له صفة دولٌة 

،النزاع المسلح غٌر الدولً  2008وفً هذا  الجانب، عرفت اللجنة الدولٌة للصلٌب األحمر، فً عام 
حة واحدة أو على انه :)مواجهات طوٌلة مسلحة ،تحدث بٌن لوات مسلحة حكومٌة، ولوات جماعة مسل

أكثر ،أو بٌن هذه الجماعات المسلحة ،على ارض دولة طرف فً اتفالٌات جنٌف وٌجب أن تصل 
المواجهة المسلحة إلى أدنى مستوى من الحدة. وٌتعٌن أن تظهر تلن اإلطراف المشاركة فً النزاع حدا 

دث فً العراق منذ . وٌبدو واضحا من تكٌٌف طبٌعة هذه النزاعات إن ما ٌح(67)أدنى من التنظٌم( 
من أعمال عنف وتخرٌب وانتهان لحموق اإلنسان ٌندرج تحت مسمى اإلرهاب  2014سٌطرة داعش 

 .وٌندرج البعض منها فً أعمال مماومة اإلرهاب 
ة المسرلح اتتعرٌرف للنزاعرمن اجل  تحدٌرد  شروطلٌة للصلٌب األحمر ، بعض الاللجنة الدو طرحتولد 

 تمثل تلن الشروط  وفماً لما ٌأتً: وتغٌر الدولً ،  ذات الطابع
أن ٌملن الطرف المتمررد لروة عسركرٌة منظمرة ، وسرلطة مسرئولة عرن أعمالهرا ، تعمرل علرى جرزء مرن  - أ

 اإلللٌم ولدٌها المدرة على احترام أحكام اتفالٌات جنٌف األربع. 
 أن تكون الحكومة الشرعٌة مضطرة الستدعاء جٌشها المنظم لمحاربة المتمردٌن. - ب
 ن لد اعترفت للمتمردٌن بصفة المحاربٌن ، وأن تدعً أنها فً حالة حرب. أن تكو - ت

 (66)أن ٌكون للمتمردٌن نظام تتوافر فٌه بعض خصائص الدولة - ث

ولكن هل ٌمكن وصف هذه األعمال على أنها نزاع مسلح داخلً لٌنطبك علٌها البروتوكول اإلضافً  
 ؟1977الثانً، الملحك باتفالٌات جنٌف األربعة  

حول التكٌٌف المانونً  2015ت )اللجنة الدولٌة للصلٌب األحمر(، وفما لتمرٌرها الذي نشرته فً عام رأ
لبعض النزاعات التً تجري فً العالم وتطورات المانون الدولً اإلنسانً والذي أشارت فٌه إلى عدة 

عنً أن مجموعة أعمال دول فً العالم ، أنه  ٌوجد حالٌاً فً العراق نراع مسلح غٌر دولً.األمر الذي ٌ
العنف فً البالد، حتى التً تمع بعٌداً عن الخطوط األمامٌة، ولد تعتبر بمثابة جرائم حرب. فمد اعتبرت 

 اللجنة الدولٌة للصلٌب األحمر ما ٌجري فً العراق نزاع مسلح غٌر دولً وذلن وفما للنص األتً :
لتنظٌم الماعدة  إن على إن لها امتدادا عالمٌا  )ما ٌتعلك بظاهرة الجماعات المسلحة التً ٌنظر إلٌها  

، ال تشاطر اللجنة الدولٌة الرأي المائل بأن هنان نزاعا مسلحا ذا أبعاد عالمٌة  رهابٌةاإل داعشجماعات 
ٌجري أو كان وال ٌزال جارٌا ، وهذا من شأنه أن ٌتطلب فً الممام األول وجود طرف مركزي من غٌر 

ثر .واستنادا إلى الولائع المتاحة ال توجد عناصر كافٌة العتبار نواة الماعدة الدول معارض لدولة أو أك
والجماعات المسلحة المرتبطة بها فً أجزاء أخرى من العالم بأنها طرف واحد وإنها الطرف نفسه 
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بالمعنى الممصود فً المانون الدولً اإلنسانً ، وهذا المنطك ٌنطبك فً الولت الحالً على جماعات 
 . (68)ة اإلسالمٌة والجماعات التابعة لها( الدول

كما وصف مجلس حموق اإلنسان التابع لمنظمة األمم المتحدة  خالل تمرٌره الذي لدمه إلى الجمعٌة 
، إن النزاع المسلح فً العراق بأنه نزاع مسلح غٌر دولً الذي ٌتضمن داعش فً 2014العامة عام 

 . (69)ولوات امن عرالٌة مسلحة أخرىالعراق ، ومجموعات مسلحة أخرى من جهة ، 
وبالتالً ٌعد داعش والجماعات المسلحة المرتبطة به نزاع غٌر دولً ، وان كان له عناصر أو مكونات 
دولٌة فً صورة تواجد عسكري أجنبً فً احد أطرافه ، ألنه اندلع بموافمة ودعم السلطات المحلٌة على 

 عارضتٌن .كال الجانبٌن ، وكذلن ال ٌتضمن دولتٌن مت
به  المرتبطةووفما لذلن فأن العملٌات العدائٌة المتواصلة فً العراق من لبل داعش وجماعاته المسلحة 

تحكمها المواعد المنطبمة على النزاعات المسلحة غٌر الدولٌة وفما للمانون الدولً اإلنسانً ، ومن شأن 
 بلغ العنف مستوى النزاع المسلح. نفس المجموعة من المواعد أن تطبك فً الظروف المماثلة حٌثما

وفً العراق وبالنظر إلى الطبٌعة المزدوجة للنزاع المسلح فٌه ، الذي ال ٌزال له أبعاد دولٌة على هٌئة 
تواجدات عسكرٌة أجنبٌة مسلحة تمارس سٌطرة تامة على مناطك متعددة فٌه ، وكذلن السٌطرة على 

أو غٌر مباشر ، كما تشن المجموعات المسلحة فٌه من  األشخاص المدنٌٌن والمرافك سواء بشكل مباشر
العناصر األجنبٌة المدعومة من لبل العدٌد من الدول العدٌد من الهجمات فً محافظات العراق الوالعة 
تحت سٌطرة التنظٌم ، باإلضافة إلى دعم السلطات المحلٌة ضد جماعات أو أشخاص ال ٌمكن وصفها 

  ٌمكن أن ٌطلك علٌها إجماال بأنها مماومة مسلحة أو حركات تحرٌر .بأنها دول ، وفً الولت نفسه ال
لذا فأن ما ٌحدث فً العراق من أعمال مسلحة وانتهاكات لحموق اإلنسان وشدة العنف فٌه، ٌمكن وصف 
النزاع المائم وفما لذلن بأنه )نزاع مسلح غٌر دولً (، وذلن منذ سٌطرة داعش والجماعات المسلحة 

، وأنها أعمال إرهابٌة وفما لمرارات مجلس األمن الذي اعتبر أعمال داعش والمجموعات المرتبطة به 
وجاء  نٌإرهابٌالمسلحة المتواجدة فً العراق والمشاركة فً النزاع بأنها منظمات إرهابٌة أو مجموعة 

بجمٌع والذي أشار وفما له على إن اإلرهاب  2170ذلن التوصٌف وفما لمرار مجلس األمن الدولً رلم 
إشكاله ومظاهره ٌشكل احد اخطر التهدٌدات التً تحدق بالسالم واألمن الدولٌٌن وان إي إعمال إرهابٌة 

 .(70)هً أعمال إجرامٌة وغٌر مبررة مهما كانت بواعثها وأولات ارتكابها وأٌا كان مرتكبوها
أكثر وجها لوجه ، وان  وبما أن النزاع المسلح المائم فً العراق تحت سٌطرة داعش ال ٌضع دولتٌن أو

جمٌع الدول الفاعلة تمف فً جانب واحد ، فالنزاع ٌفترض أن ٌصنف على انه غٌر دولً ، بغض النظر 
 عن العناصر األجنبٌة فً النزاع التً ٌكون لها أحٌانا مؤشرا ملموسا.

الزٌادة  ٌضاف إلى ذلن بروز ظاهرة المماتلٌن األجانب،التً ساندت التنظٌم وعززت من وجوده ، فأن
التً ابلغ عنها الحماً فً أعدادهم، وفً طائفة البلدان التً ٌنطلمون منها ، والجماعات التً ٌنضمون إلٌها 
ومساراتهم، ودوافعهم الالحمة ، تلمً الضوء على الطبٌعة المعمدة لهذه المسألة، والنزاع المسلح الناشئ 

 (.71)عنها ، وتثٌر الملك فً جمٌع أنحاء العالم
،مماتل 15000عرب مجلس األمن فً هذا السٌاق، عن مخاوفه، إزاء تمارٌر تفٌد بان أكثر من فمد أ

بلداً ،سافروا لٌماتلوا ولٌنضموا ،إلى جانب كٌانات إرهابٌة ،مرتبطة  80إرهابً أجنبً من أكثر من 
 (.72)بالماعدة بما فٌها العراق

داعش فً العراق، لد تعزز بن ٌن المعروفٌحمسلوفما لذلن إن خطورة اإلعمال اإلجرامٌة التً ترتكبها ال
ً خاصاً،  تدابٌر  التخاذوجودها ،من خالل الدعم الذي لدمه المماتلون األجانب، فمد أعطت الدول زخما

هادفة إلى منع األفراد من السفر، ألغراض االنضمام إلى صفوفهم .  وكذلن  للحٌلولة دون تصاعد 
لمماتلٌن إرهابٌٌن أجانب ٌؤثر خطرهم على جمٌع اعش وتدرٌبه العنف. ٌضاف إلى ذلن تجنٌد د أعمال

 .(73)المناطك والدول، وحتى تلن البعٌدة عن مناطك النزاع
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 فلناإلنسانً، الدولً المانون وبموجب .بالمرتزلة األجانب المماتلٌن تشبٌه ٌجري ما وأخٌرا،غالبا
ر أسٌ وضع خسارة هً الوحٌدة تٌجتهون الدولً المسلح النزاع فً سوى ٌكون ال(، المرتزلة(مفهوم
 .(74) حرب

كما أن أي جانب ٌحكم أنواع النزاعات المسلحة التً تحدث فً العراق ، ستبمى محكومة باإلطار العام 
تزال بعض مناطمه تحت سٌطرة التنظٌم ، واستمرار  إن العراق ال لمواعد المانون الدولً اإلنسانً ، إذ

أصبح باإلمكان تكٌٌف النزاع المسلح فً  ان واضح لحموق المدنٌٌن ، إذالعملٌات العسكرٌة وحدوث انته
العراق بأنه نزاع مزدوج ، دولً وغٌر دولً فً ولت واحد ، وهذا ٌعد إحدى التحدٌات الهامة فً 

 تطبٌك المانون الدولً اإلنسانً إمام نمط جدٌد من النزاعات المسلحة التً شهدتها دول العالم .
 
 
 
 
 

 المطلب الثانً
 المواعد المانونٌة الواجبة التطبٌك على النزاعات المسلحة فً العراق وفما للمانون الدولً 

 
ٌعد تحدٌد المواعد المانونٌة الواجبة التطبٌك على النزاعات المسلحة وفما لحالة العراق موضوع شدٌد 

جنبٌة تمارس سٌطرتها الفعلٌة على التعمٌد ، وفما لظروف وتحدٌات ٌمر بها العراق وفً ظل وجود لوة أ
بعض المناطك فٌها واستمرار سٌطرتها على األشخاص والمرافك العامة ، وظهر ذلن واضحا عند 

 وتدهور األوضاع بعد ذلن. 2003احتالل العراق عام 
وتطبك لواعد المانون الدولً اإلنسانً ذات الصلة باالحتالل حٌن تصبح ارض محددة تحت سٌطرة لوة 

ة، حتى فً حالة عدم  مواجهة االحتالل بمماومة مسلحة . ولم ٌكن هنان لتال، وإذا كان االحتالل معادٌ
ٌدخل ضمن إطار )النزاعات المسلحة الدولٌة(، أٌاً كان مدتها أو مداها ، فأن اتفالٌة جنٌف الرابعة لسنة 

ن البروتوكول اإلضافً ،تتضمن أهم األحكام المانونٌة التً تطبك على حالة االحتالل ، فضال ع1949
انطباق اتفالٌات  إلى أشار، الخاص بالنزاعات المسلحة ذات الطابع الدولً ، إذ 1977األول لسنة 

جنٌف، والبروتوكول اإلضافً األول على :) النزاعات المسلحة التً تناضل الشعوب بها، ضد االحتالل 
مارستها لحك الشعوب فً تمرٌر األجنبً و التسلط االستعماري، وضد األنظمة العنصرٌة، فً م

المصٌرـ كما كرسه مٌثاق األمم المتحدة، واإلعالن المتعلك بمبادئ المانون الدولً ،الخاصة بالعاللات 
 .(74) الودٌة بٌن الدول فً أطار مٌثاق األمم المتحدة(

ة جنٌف الرابعة  وترتٌبا على ذلن ، فأن االحتالل الحربً تحكمه العدٌد من المواعد التً وردت فً اتفالٌ
، )واتفالٌة الهاي ،التً تعنً 1949،فً أولات الحرب لعام (75)الخاصة بحماٌة األشخاص المدنٌٌن
(، فضال عن، )الموانٌن الحربٌة ،التً تبناها مجمع المانون 1970بموانٌن وأعراف الحرب البرٌة لعام 

 (.76) (1880الدولً فً عام 
جنٌف ، تنطبك األحكام المتعلمة بالنزاعات المسلحة الدولٌة ،على  المشتركة التفالٌات 2ووفما للمادة 

أكثر، من األطراف السامٌة  أي اشتبان مسلح أخر، ٌنشب بٌن طرفٌن أو جمٌع حاالت الحرب المعلنة، أو
المتعالدة ، وعلى جمٌع حاالت االحتالل الكلً أو الجزئً . كما تنص المادة األولى من البروتوكول 

ول ،على: إن هذه األحكام تنطبك أٌضا فً حالة )المنازعات المسلحة، التً تناضل بها اإلضافً األ
الشعوب ضد التسلط االستعماري، واالحتالل األجنبً، وضد األنظمة العنصرٌة( . وبالتالً فً الحاالت 

 .(77) 1977التً لد تبدو ذات طابع غٌر دولً ، كان ٌنظر إلٌها على هذا النحو حتى عام 
هذا األساس، إن النزاع المسلح فً العراق منذ انتهاء العملٌات الحربٌة لموات التحالف عام وعلى 
المشتركة التفالٌات جنٌف والخاصة بالنزاعات المسلحة الدولٌة،  2، ال ٌدخل ضمن أطار المادة 2003
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ٌم الفعال التنظ إلى، وذلن بسبب افتماد النزاع 1977وال ٌنطبك علٌه البروتوكول اإلضافً الثانً 
 مسلحة عملٌات بلدارة المسلحة العناصر تموم ال حٌثالموجود فً أطار النزاعات المسلحة الدولٌة،

 أنفضال عن  الدولً اإلنسانً، المانون تطبٌك عن مسؤولة لٌادٌة هٌكلٌة تمتلن وال ومتواصلة، منسمة
كول فً نزاع داخلً ٌختلف عن الثانً فمد ٌطبك هذا البروتو اإلضافًالعراق لٌس طرفا فً البروتوكول 

المشتركة من حٌث الدرجة ال من حٌث الطبٌعة ،فمد ٌتطور  3النزاع الداخلً المشمول بحكم المادة 
اضطرابات متفرلة غٌر  أومتجاوزا كونه مجرد تمرد  األهلٌةٌشبه الحرب  النزاع الداخلً المسلح إلى ما

زاع المسلح ٌكون المانون المابل للتطبٌك على النزاع متناسمة ، وبالتالً مع غٌاب السمات الضرورٌة للن
المشتركة التفالٌات جنٌف ، والتعامل الدولً المطبك  3المسلح فً العراق فً تلن المرحلة هو المادة 
 .(78)اإلنسانعلى النزاعات المسلحة الداخلٌة ولانون حموق 

 جإلٌ٘حذ١س وجػٕ ذحٌّؿّٛػس ٠ّٓٝ ِح ناليػى٠ىز فٟ جٌؼٍجق، أؾُجء فٟ ضٛحػى جًٌٞؼٕف جٌػٓ  ٚأِح

ي جًٌٞ 2014فٟ ّٛ  جأل٠ٍجف ذىػُ ذىأش جٌطٟ جٌرٍىجْ ؾحٔد ِٓ ٚيٌه ،ٍزِىِ ٍِٓكس ُٔجػحشٝ ئٌ ضك

 جٌىٌٟٚ جٌمحْٔٛ ٠ٕطرك وحْ ِح ئيج ٍِٓف،ٚجْططٍجوج، فايج ِح ٚؾى ُٔجع ػىز ذطٍق جٌُٕجػحش ضٍه فٟ جٌؼى٠ىز

 جٌمحْٔٛ أقىحَ فٟ جٌّٛؾٛوز جٌٍّٓف ذحٌُٕجع جٌهحٚس جٌّؼح١٠ٍ كضكم ئٌٝ جْطٕحوجطُ ٠ يٌه ضم١١ُ جإلٔٓحٟٔ،فاْ

 .1949 ٌؼحَ ؾ١ٕف جضفحل١حش فٟ جٌّٗطٍوطحْ 3 ٚ 2 جٌّحوضحْ ال١ّْحٚجٌٍٛس، يجش جإلٔٓحٟٔ جٌىٌٟٚ

، الحد األدنى الواجب التطبٌك على النزاع (78)1949المشتركة (،من اتفالٌات جنٌف  3تمثل المادة )و
، وٌمكن تطبٌمها على داعش والجماعات المسلحة اإلرهابٌة العراق وجماعات داعش المسلح الوالع بٌن

 المشتركة التفالٌات جنٌف األربع وفما للنص التالً : 3المرتبط به وفما لمفهوم المادة 
) تنطبك المادة المشتركة الثالثة ،على المنازعات المسلحة التً ال تحمل صفة دولٌة ،وتحدث فً أراضً 

أكثر  طراف المتعالدة السامٌة ، وٌشمل المانون أٌضا النزاعات المسلحة التً تشارن بها واحدة أواحد األ
أن اكبر تحدي لانونً  من الجماعات المسلحة غٌر الحكومٌة ، وترى اللجنة الدولٌة للصلٌب األحمر

فً الولت الذي  أشكال العنف الجدٌدة ٌواجه المجتمع الدولً فً الولت الراهن هو إٌجاد سبل لمواجهة
تحفظ فٌه المعاٌٌر المائمة لحماٌة األفراد التً ٌنص علٌها المانون الدولً ، بما فٌها المانون الدولً 

 .(79) اإلنسانً (
ووفما لذلن جاءت تلن المادة  بمواعد أساسٌة ، ال ٌجوز استثناء أي جزء من أحكامها، حٌث ٌمكن 

، والتً تضم المواعد األساسٌة، التفالٌات جنٌف فً صٌغ اعتبارها اتفالٌة  صغٌرة ،ضمن االتفالٌات
 مكثفة، وٌتم تطبٌمها على النزاعات الداخلٌة.

ّْ  جإللٍجٌ ١ؿدف  ٠ىٌٚ وٌٚس "أٌجٟٞ"ػٍٝ جٔطرحلٙح ذٗأْ ٠ٍٚكس أقىحِح ضطّٟٓ جٌّٗطٍوس 3 جٌّحوز ذأ

 يجش ٌٍكىِٛس جٌٍّٓكس جٌمٛجش ذ١ٓ جٌمطحي فم١ ٠ًّٗ أٔٗ ً٘ج ِٓ ،٠ُفُٙ ٚضم١ٍى٠ح .وٌٟٚ غ١ٍ ٍِٓف ُٔجع ف١ٙح

 .أٌج١ٞٙح ػٍٝ أوػٍ أٚ جٌىٚي غ١ٍ ِٓ ِٕظّس ٍِٓكس ٚؾّحػس جٌٍٛس

فتطبك المادة الثالثة المشتركة على النزاعات المسلحة التً ال تحمل صفة دولٌة وتحدث فً أراضً احد 
مادة الثالثة األطراف المتعالدة السامٌة ، وفً سٌاق داعش فً العراق حتى ٌمكن خضوعه ألحكام ال

 :(80)المشتركة ال بد من توافر معٌارٌٌن ٌتم استخدامهما فً هذا الصدد وهما
ٌجب إن تصل األعمال العدائٌة إلى أدنى مستوى لها ، هذه عندما تكون الحالة عندما تكون األعمال ذات  (1

ال من لوات صفة جماعٌة أو عندما تكون الحكومة ملزمة باستخدام الموة العسكرٌة ضد المتمردٌن بد
 .) 81)الشرطة فمط

ٌجب اعتبار الجماعات غٌر الحكومٌة المشتركة فً النزاع أطرافا فً النزاع وهذا ٌعنً أنهم ٌملكون  (2
لوات مسلحة منظمة وان الموات ٌجب أن تكون تحت لٌادة معٌنة ولها المدرة على االستمرار بالمٌام 

 بالعملٌات العسكرٌة.
عش والجماعات المسلحة المرتبطة به نفذت هجمات متعددة ومنهجٌة وٌمكن المول فً العراق إن دا

تستهدف السكان المدنٌٌن فً العراق تستهدف األضرار بهم ٌضاف إلى ذلن االنتهاكات الجسٌمة المرتكبة 
 من لبل التنظٌم لمانون حموق اإلنسان، و الدولً اإلنسانً.
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 فٟ جأل٠ٍجف جٌىٚي غ١ٍ ِٓ(،ئٌ٘حذ١س ِٕظّحش) حذأٔٙ جٌّٕٛفس جٌىٚي غ١ٍ ِٓ جٌٍّٓكسحش جٌؿّحػوّح جْ 

 جٌّٗطٍوس 3 جٌّحوز ذّٛؾدٚ  جإلٔٓحٟٔ، ٚجٌطٟ ضهٟغ ضٍمحت١ح ٌكىُ جٌمحْٔٛ جٌىٌٟٚ وٌٟٚ غ١ٍ ٍِٓف ُٔجع

 .ٍِٓف ُٔجع فٟ جٌّٗحٌو١ٓ جٌىٚي غ١ٍ ِٓ ٍِٓكسحش ؾّحػ أٚ و١ٌٚس ِٕظّحش أٚ وٚال أوحٔٛج ،ْٛجء

 جٌّح١ٞس جٌم١ٍٍس جٌٕٓٛجش ِىٜ ػٍٍٝوِطّ  ذٗىً جَوجوش، جٌطٟ  ؾحٔدجألِح ٠طؼٍك ذظحٍ٘ز جٌّمحضٍْٛ  أِح

 أٌجٟٞ فٟ جٌىٚي غ١ٍ ِٓ ٍِٓكس ؾّحػس ؾحٔد ئٌٝ ١ٌمحضٍٛج ٠ٓحفٍْٚ ج٠ًٌٓ جٌرٍىجْ ئقىٜ ٌػح٠حُٚ٘ ،،

 جٌّمحضٍْٛ ٘إالء ٠ىْٛ لى ،ق١ع جٌؼٕف ِٓ قحٌس ػٍٝ جإلٔٓحٟٔ جٌىٌٟٚ جٌمحْٔٛ جٔطرحق ٠ٚطٛلف،أنٍٜ وٌٚس

 جٌمحْٔٛ لٛجػى ػٓ ِٕرػمس ِؼ١ّٕس لح١ٔٛٔس ٠ٍٖٚ جْط١فحء ٚػٍٝ جٌٛجلغ أٌٜ ػٍٝ جٌكمحتك ،ػٍٝ ِٗحٌو١ٓ

 جٌىٌٟٚ جٌمحْٔٛ أنٍٜ،١ْكىُ ٚذؼرحٌز . جٌّٗطٍوطحْ 3 ٚ 2 جٌّحوضحْ جٌٍٛس،ٚذهحٚسيجش  جإلٔٓحٟٔ جٌىٌٟٚ

ّٞ  ػٓ ،فٟال جألؾحٔد جٌّمحض١ٍٓ أػّحي جإلٔٓحٟٔ  ذُٕجع ٍٚس ٌُٙ ضىْٛ ىِحذُٙ،ػٕ ٠طؼٍك ف١ّح ِطهًزٍ ضىجذ١ أ

 ٍْٛن جٌٍٛس يجش جٌؼىجت١س جٌؼ١ٍّحش ١ٍْ ذٗأْٟ جإلٔٓحٔ جٌىٌٟٚ محْٔٛجٌ لٛجػى ضكىُ ْٚٛفلحتُ. ٍِٓف

 جٌىٌٟٚ غ١ٍ جٌٍّٓف ٚجٌُٕجع جٌىٌٟٚ ٌٍّٓفع ججٌُٕج ،فٟ ؾ١ٕٓحضُٙ  ػٓ جٌٕظٍ ذٍٛف جألؾحٔد، جٌّمحض١ٍٓ

 جإلٔٓحٟٔ جٌىٌٟٚ جٌمحْٔٛ ٚلٛجػى ِرحوب ٌٕفّ حٞؼ١ٓن جألؾحٔد جٌّمحضٍْٛ ،٠ىْٛ ٚذحٌطحٌٟ  ْٛجء قىٝ ػٍ

ّٞ  جٌٍُِّس  .آنٍ ِكحٌخ أل

 ئ٠حٌ ّٞٓ ٚذهحٚس جٌىٚي جضهًش ،فمى جألؾحٔد جٌّمحض١ٍٓ ػٓ جٌٕحٖثس جٌطٙى٠ىجش ػٍٝ جٌمٟحء أؾً ِٚٓ

 ذطّٙس( ٚجالقطؿحَز جٌمٛ جْطهىجَ يٌه فٟ جٌطىجذ١ٍ،ذّح ِٓطٕٛػس ِ ِؿّٛػس جٌىٌٟٚ جألِٓ ِؿٍّ

 .جٌٓفٍ ٚقظٍ، )أنٍٜ ضُٙ ذ١ٓ ،ِٓجإلٌ٘حخ

ومن جانب أخر الزال النزاع المسلح فً العراق وفما لسٌطرة داعش ٌؤثر على حٌاة المدنٌٌن بشكل 
مستمر مما ٌعنً لدرة التنظٌم على االستمرار فً المٌام بالعملٌات العسكرٌة فً العراق ، وهذا ما ٌجعل 

الثالثة المشتركة على ذلن التنظٌم والجماعات المسلحة المرتبطة من الناحٌة المانونٌة انطباق أحكام المادة 
،ولد انتهن هذه التنظٌم ،التزاماته تجاه المدنٌٌن .  1977به، باإلضافة إلى البروتوكول اإلضافً الثانً 

وفً  .واألشخاص غٌر المماتلٌن وغٌر المشاركٌن فً األعمال العدائٌة ،وهو ما ٌصل إلى جرائم الحرب 
باستهداف حموق   ك التً ألام فٌها داعش سٌطرته الفعلٌة ،لام التنظٌم بصورة منهجٌة وعمدٌهالمناط

 اإلنسان ،والحرٌات األساسٌة، وفً ضوء هجماته على المدنٌٌن ارتَكب جرائم ضد البشرٌة .
 ٠ٗؼٍ ال جٌىٚي،ئي غ١ٍ ِٓ جٌٍّٓكس جٌؿّحػحش ؾحٔد ِٓ جإلٔٓحٟٔ جٌىٌٟٚ ٌٍمحْٔٛ ٌفٝ أق١حٔح ٠ٚٛؾى

 جالٌضىحخ فٟج جَو٠حو قى٠ػس ٍِٓكس ُٔجػحش ٖٙىش ،فمى ً٘ج ئٌٝ ذحإلٞحفس .ذٗ ٍَُِ ذأٔٗ جأل٠ٍجف ذؼٝ

 ٚجْطهىجِٙح جٌىٚي غ١ٍ ِٓ جٌٍّٓكس جٌؿّحػحش ذؼٝ ؾحٔد ِٓ جإلٔٓحٟٔ جٌىٌٟٚ جٌمحْٔٛ الٔطٙحوحش جٌّطؼّى

 ٍٚطٗ أٚ جإلٔٓحٟٔ جٌىٌٟٚ محْٔٛجٌ جٔطرحق ذأىحٌ ٠ٍضر١ٍ جألِ ًٚ٘ج .جالٔطٙحوحش ًٖ٘ ٌٍٕٗ جإلػالَ ْٚحتً

 .ذحٌكحٌس

وعلى الرغم من إصدار مجلس األمن الدولً للعدٌد من المرارات الدولٌة التً ترافمت مع سٌطرة هذا 
التنظٌم وبروز األزمة اإلنسانٌة فً العراق ، فمد أكدت جمٌع تلن المرارات على إن تنظٌم داعش 

واألمن الدولٌٌن ، ومن المؤسف  لم ٌتطرق مجلس األمن  جماعات إرهابٌة تشكل الخطر الرئٌسً للسلم
إلى التكٌٌف المانونً لذلن التنظٌم والنزاع المائم وفما له، وإنما اكتفى باإلشارة إلى إدانة تموٌل اإلرهاب 
والجماعات المسلحة بما فٌه تنظٌم داعش ، ومن ثم إشارته بشكل مكثف إلى االنتهاكات التً هً من 

عٌة للتنظٌم ، وهذه إحدى الثغرات التً هٌمنت وتبدو واضحة فً عمل مجلس األمن للتصدي النتائج الطبٌ
 (.82)داعش والجماعات المسلحة المرتبطة بهل

على انه ٌبمى من الصحٌح أن توصٌف الوضع بأنه نزاع مسلح متروكا إلى حد كبٌر لتمدٌر األطراف 
فً احترام التزاماتها التعاهدٌة ، وهذا ما ٌتعلك  المعنٌة وحسن نواٌاها ولما تتصوره لنفسها من مصلحة

بتطبٌك المانون أثناء النزاع المسلح وبواسطة أطراف هذا النزاع ، فأن األمر ٌختلف حٌن ٌكون التطبٌك 
منوطا بأجراء لضائً دولً ، ففً هذه الحالة األخٌرة تتولى المحكمة المختصة تحدٌد طبٌعة النزاع 

 .(83)دولٌا أو داخلٌا بموجب المانون التعاهدي أو العرفً ذات الصلة إذا كان نزاعا وتمدٌر ما
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وأخٌراً على الرغم من عدم االستمرار والخروج بتكٌٌف ممبول تماما لوصف الوضع المانونً لهذا 
التنظٌم فً الولت الحاضر، ال ٌتم النظر لهذا النوع من النزاع من منظور النزاعات المسلَّحة الدولٌة، 

د نزاع مسلح دولً حمٌمً ٌجري على ارض الوالع فً العراق و بالمعاٌٌر التً وضعتها لعدم وجو
اتفالٌات جنٌف حتى تتحمك الشروط الالزمة لذلن، ، فهو نزاع مسلح داخلً وعلى الرغم من ذلن إال أنَّه 

وتهرٌب  ،ودعم العدٌد من الدول ،ٌخضع لبعض العناصر األجنبٌة فً النزاع كالتموٌل الخارجً
 وهذه العناصر الخارجٌة لها تأثٌرها أحٌانا فً التعامل مع هؤالء المماتلٌن.  ،وتنجٌد المرتزلة ،األسلحة

 
 الخاتمة

انتهاكات ، وإن المسلحة فً العراق الٌة من مجموع ضحاٌا النزاعاتنسبة علمد شكلت األللٌات       
 ألن اعٌات الوضع األمنً بعده،وتد 2003وخصوصا بعد احتالل العراق عام  ،فالمتت أخذت حمولها

ً المسلحة  النزاعات ،أو  لصائها من مناطمها األصلٌةإ أما لغاٌات تعمدبشكل م األللٌاتما تستهدف  غالبا
واضحاً  انتهاكا مثلٌ وذلن بطبٌعته،نزاعات المسلحة لل رئٌسًهو بحد ذاته الهدف ال األللٌاتر ألن تدمٌ

 للمانون الدولً اإلنسانً .
جهته األللٌات فً العراق من انتهاكات خطٌرة فً زمن النزاعات المسلحة، منها جرائم الطرد إن ما واو

المسري وسبً النساء واسترلالهن، وتجنٌد األطفال لسراً، واستخدامهم كدروع بشرٌة فً األعمال 
طورة الحربٌة، والتً تجاوزت حدود اإلنسانٌة، ٌعتبر موضوعاً ٌمتاز بأهمٌة ذات خصوصٌة معٌنة، وخ

ذات جسامة على المجتمعات الدولٌة، والعالم بأسره، وتتجسد المعالجة لهذا الموضوع فائدة كبٌرة 
لإلنسانٌة ،كونه ٌعالج حالة من الخطورة والجسامة، استمطبت اهتماما عالمٌا، وإللٌمٌا واسعا، أخذ ٌزداد 

 مع زٌادة حدة وانتشار هذه الظاهرة .
هاكات حموق األللٌات فً أولات النزاعات المسلحة فً العراق ((، وبعد أن تم تناول موضوع )) انت

ٌنبغً ذكر ما انتهى إلٌه هذا البحث والذي خلص إلى بلورة العدٌد من االستنتاجات  فضال عن عدد من 
 التوصٌات وهً وفما لما ٌأتً:

 

 أوال: النتائج :

االحتالل األمرٌكً للعراق فً  تدهورت حالة حموق األللٌات فً العراق نتٌجة النزاع المسلح منذ (1
والجماعات المسلحة  رهابٌة داعشاإل المجموعةع المسلح بعد ذلن والمتمثل ب،والنزا2003عام 

، والذي نجم عن هجوم واسع النطاق شنته الجماعات اإلرهابٌة والمسلحة فً العاشر  االمرتبطة به
ع خسائر بشرٌة فادحة استهدفت ، والذي انطوى على تصعٌد حاد للهجمات وإٌما2014من حزٌران 

 المدنٌٌن واألللٌات على نحو متزاٌد.
 أعمال إلى تلجأ، الدول غٌر من مسلحةات جماعظهور  جدٌد منو األخٌرة السنوات شهدت لمد (2

 ترد ولد .لوائها تحت الدول غٌر من األخرى المسلحة الجماعات من لعدد الحك إرهابٌة، وانضواء
 اإلرهاب لمكافحة الموجودة والتشرٌعات التدابٌر بتشدٌد التطورات هذه على المتحدة واألمم ،الدول

 موكراماته البشر تحمً أرواح التً الضمانات على لحفاظ،ل جدٌدة تشرٌعات أو التدابٌر الوبلدخ،
 .اإلنسانً الدولًوفما للمانون  علٌها المنصوص،

ولغاٌة اآلن  2014ومكثفا فمنذ حزٌران إن تأثٌر النزاع المسلح المائم فً العراق ال ٌزال لوٌا كما  (3
،  اداعش والجماعات المسلحة المرتبطة بهالمجموعة اإلرهابٌة ها تتسببت أعمال العنف التً شن

اضطهاد أبناء األللٌات وتهجٌر اآلالف منهم من محافظة الموصل ، باإلضافة إلى أعمال العنف 

 .األخرى من لبل التنظٌم
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أن االستهداف والنزوح السكانً الهائل ألبناء األللٌات والتغٌٌر اتضح من خالل هذه الدراسة ب (4
، إلى  2014حزٌران  10،والنزاع المسلح بعد ذلن ف2003ًالحاصل نتٌجة احتالل العراق عام 

 انتهان وأضرار بالغة بحموق األللٌات .

الذي خاضه  للنزاعات المسلحة فً العراق ، فال ٌمكن وصف النزاعوما ٌتعلك بالتكٌٌف المانونً  (5
مع لوات التحالف على انه نزاع مسلح دولً، الفتماد ذلن النزاع إلى التنظٌم  2003العراق عام 

الموجود فً أطار النزاعات المسلحة، وال ٌمكن وصفه بأنه نزاع داخلً لوجود بعض العناصر 
مسلح فً العراق والمكونات األجنبٌة فٌه والتً تتمثل فً بماٌا تنظٌم الماعدة مما ٌجعل النزاع ال

المشتركة التفالٌات جنٌف والتعامل الدولً المطبك على النزاعات المسلحة الداخلٌة  3خاضعا للمادة 
اعتباره نزاعا مسلح داخلً له صفة دولٌة ، فانه ملزم بأحكام ولانون حموق اإلنسان .أما داعش ب

،  1977وكول اإلضافً الثانً ، والبروت1949المادة الثالثة المشتركة من اتفالٌات جنٌف األربع 
وٌشكل بذلن نمط جدٌد من التحدٌات فً المانون الدولً اإلنسانً أو صورة جدٌدة من النزاعات 
المسلحة ، لعدم انطباق شروط النزاع المسلح الدولً علٌه بصورة كاملة أو انطباق بعض شروط 

 .النزاع المسلح الداخلً مع وجود بعض العناصر األجنبٌة فً النزاع

 ثانٌا: التوصٌات: 
ترسٌخ       إلى تدعو والتً اإلنسان لحموق واإلللٌمٌة الدولٌة المعاهدات إلى العراقام انضم (1

 فً وحمولهااألللٌات  مكونات حماٌة تستهدف مالئمة تشرٌعٌة تدابٌر األللٌات، واعتماد حموق
 . اثنً أو عرلً أو دٌنً أساس على والتمٌٌز والعنف الكراهٌة من حماٌتها حٌث من لعراقا
كما ٌنبغً للحكومة العرالٌة اتخاذ جمٌع الخطوات الالزمة لمنع تهجٌر وترحٌل األللٌات  (2

واالستجابة لذلن ، بما فً ذلن إنشاء المناطك اآلمنة وتوفٌر المساعدات اإلنسانٌة ووصولها إلى 
، وتمدٌم رهابًاإلداعش السكان النازحٌن داخلٌا ، والسكان المتضررٌن من النزاع من لبل 

 حلول عاجلة لمعالجة أزمة نزوح األللٌات من المناطك المتأثرة بالعنف والنزاع.
ٌنبغً لحكومة العراق ، اتخاذ تدابٌر والٌات واضحة ، ٌمكن من خاللها تطبٌك المعاهدات  (3

الدولٌة على الصعٌد المحلً العرالً ، وبذلن تشكل وسٌلة مهمة لتموٌة ودعم دور المضاء 
ً فً حماٌة حموق األللٌات ، والمٌان بلجراء تحمٌمات سرٌعة حول انتهاكات المانون العرال

الدولً اإلنسانً ولانون حموق اإلنسان ، السٌما عملٌات تجنٌد األطفال فً النزاعات المسلحة 
دون السن المانونٌة وغٌرها من االنتهاكات الوالعة على األللٌات التً ارتكبها داعش والجماعات 

 لحة المرتبطة به ، وتمدٌم الفاعلٌن إلى العدالة.المس
، والذي دخل 1998دعوة العراق إلى االنضمام للنظام األساسً للمحكمة الجنائٌة الدولٌة لسنة  (4

، وتفعٌل دورها فً لمع االنتهاكات الدولٌة حتى ٌتسنى لها مالحمة 2002حٌز التنفٌذ فً عام 
من النظام األساسً  12على األللٌات ، وفما للمادة  ومحاسبة مرتكبً الجرائم الدولٌة الوالعة
(، وتمدٌم  2014عام  المجموعة اإلرهابٌة داعش للمحكمة ، التً حدثت عند سٌطرة ) 

 مرتكبٌها إلى المحاكم الدولٌة .

 
 

 الهوامش
ىجػٕ ، ٠ٓطهىَ ف ضؼى ْٚحت١ جٌطٛجًٚ جالؾطّحػٟ أٌٞح نٛرس ٌٍؿّحػحش جٌّططٍفس ٚجإلٌ٘حذ١س ٌرع ٌْحتً جٌىٍج١٘س. (1)

ٚجٔٓطغٍجَ ٠ٚٛض١ٛخ ، ِٓ أؾً ػٍٜ ِٓطؿىجش أػّحٌٗ ، ٚوًٌه  ٚف١ٓرٛن ضٛض١ٍِٕحذٍ ػٍٝ ٖرىس جالٔطٍٔص ،ِٓ ذ١ٕٙح 

ٌٍطٛجًٚ ِغ جٌّحٔك١ٓ ٚجٌّؿٕى٠ٓ جٌّكط١ٍّٓ، ٠ًّٚٗ يٌه ٚٞغ ِمح٠غ ف١ى٠ٛ ٌَْٚٛ ِّّٛس ذحٌكحْٛخ. ٚلى ٚٚف 

١حَ وجػٕ ذاْحءز جْطؼّحي ْٚحت١ جٌطٛجًٚ جالؾطّحػٟ ذحػطرحٌٖ ) ٔطحؼ فحْى ِفٜٛ جألُِ جٌّطكىز جٌٓحِٟ ٌكمٛق جإلٔٓحْ ل

 ٚلحضً ٌٗىً ؾى٠ى ِٓ جٌؼى١ِس ِغ جٌؼٍٛ جٌٍلّٟ(.
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٠ٕظٍ: جألُِ جٌّطكىز ، جٌٛغحتك ج١ٌٍّْس ٌٍؿّؼ١س جٌؼحِس ، ِؿٍّ قمٛق جإلٔٓحْ ، جٌىٌٚز جٌػحِٕس ٚجٌؼٍْٗٚ ،ضؼ٠ُُ (2) 

١س ٚجاللطٛحو٠س ٚج١ٌٓح١ْس ٚجالؾطّحػ١س ٚجٌػمحف١سـ ذّح فٟ يٌه جٌكك فٟ جٌط١ّٕس، ضم٠ٍٍ ٚقّح٠س ؾ١ّغ قمٛق جإلٔٓحْ ، جٌّىٔ

 .A/HRC/28/64/2015، ٌُِ جٌٛغ١مس: 2015٘،11جٌّمٌٍز جٌهحٚس جٌّؼ١ٕس ذمٟح٠ح جألل١ٍحش ، ٠ٌطح أ٠ؿحن ، 

ؼٕٟ ذّٕغ جإلذحوز جٌؿّحػ١س ، ( جألُِ جٌّطكىز ، ذ١حْ ٚحوٌ ػٓ جٌّٓطٗحٌ جٌهح٘ ٌأل١ِٓ جٌؼحَ ٌألُِ جٌّطكىز ج3ٌّ) 

ق٠ٍُجْ  18ٚجٌّٓطٗحٌز جٌهحٚس ٌأل١ِٓ جٌؼحَ جٌّؼ١ٕس ذطٛف١ٍ جٌّٓإ١ٌٚس ػٓ جٌكّح٠س ، ذٗأْ جٌكحٌس فٟ جٌؼٍجق ، ٠ٛ١ٌٔٛن ، 

2014٘ ،1. 

 

١ٓ جألل١ٍحش ٚجغٍرُٙ ِٓ جٌّٛج٠ٕ ، يوٍش جٌطمح٠ٌٍ جٌى١ٌٚس ئْ ١ٔٛ١ٍِٓ ِٓ ئفٍجو 1991فٟ ِٕطٛف ١ٔٓحْ ِٓ جٌؼحَ  (4)

جألوٍجو، ٠ٗىٍْٛ قٛجٌٟ ٔٛف ْىحْ ئل١ٍُ وٍوْطحْ ُٔقٛج ِٓ ِىُٔٙ ٚلٍجُ٘ ٍ٘ذح ِٓ لٛجش جٌٕظحَ جٌٓحذك ٚجضؿٙٛج ٔكٛ 

ُِٕٙ ػرٍٚج جٌكىٚو جٌطٍو١س ٚأوػٍ ِٓ  500000أٚ ٔكٛ جٌؿرحي ق١ع جألِحْ جٌٕٓرٟ ، ٚيوٍ أْ  جٌكىٚو جٌطٍو١س ٚجإل٠ٍج١ٔس

ٚوحْ وػ١ٍ ِٓ ٘إالء جٌٕحَق١ٓ ػٍٝ جٌكىٚو فٟ ظً ,ؿٕٛخ ضكٍوٛج ذحضؿحٖ ئ٠ٍجْجألوٍجو ِٚٓ ْىحْ جٌ ١ٍِْٛ ِٓ جألل١ٍحش

ٖهٙ ؾٍجء ْٛء  3000-2000ظٍٚف ِٕحن١س ذحٌغس جٌٓٛء ٠ٕطظٍْٚ ونٛي ٠ً٘ٓ جٌرٍى٠ٓ ٚوحْ ٠ّٛش ُِٕٙ ١ِٛ٠ح ِحذ١ٓ 

ٚلى ذٍغ ػىوُ٘  1991ػحَ  ٚلى ُٔقٛج فٟ ئػمحخ جٌمّغ جٌىِٛٞ ٌالٔطفحٞس جٌٗؼرح١ٔس .جألقٛجي جٌؿ٠ٛس ٚجألٍِجٜ ٚجٌّؿحػس 

،ٚذًٙج ٠كطً جٌؼٍجق جٌٍّضرس جٌهحِٓس ِٓ ذ١ٓ  31/12/1992فٟ  900000ٚجٌضفغ ئٌٝ ,، 31/12/1991فٟ  700000

 جٌىٚي جٌطٟ ٌى٠ٙح جورٍ ػىو ِٓ جٌّٛج١ٕ٠ٓ جٌٕحَق١ٓ وجن١ٍح.

 ٝ جٌّٛلغ جٌطحٌٟ:٠ٕظٍ : ٘حُٖ ٔؼّس ، ٘ؿٍز جٌؼٍجل١١ٓ ٚضأغ١ٍجضٙح ػٍٝ جٌر١ٕس جٌٓىح١ٔس ، ذكع ِطحـ ػٍ 

http://www.ahewar.org. 

(5)See: Michael Schmitt and Jelenapejic, international law and armed conflict-

exploring,thefaultlines,essays in honour of yoram 

dinstien,martinus,nijhoff,publishers,leden,boson,2007, 

P 418. 
(
6
)
وجتٍز ٌٚى جألوجء، ٚقّح٠س جٌكمٛق لُٓ قمٛق جألل١ٍحش،أ١٠حف جٌؼٍجق ِٛىٌ غٍجءٖ ج٠ٌٕٟٛ ،  َٚجٌز قمٛق جإلٔٓحْ، 

 ػٍٝ جٌّٛلغ جٌطحٌٟ:  .27، ٘ 2011

www.alhasso.com 
(
7
)
 . 2007ٌؼحَ  ضم٠ٍٍ ِف١ٞٛس جألُِ جٌّطكىز ٌٗإْٚ جٌالؾث١ٓ ، 

(
8
)
ضم٠ٍٍ جالضكحو جٌىٌٟٚ ، ٌؿّؼ١حش ج١ٌٍٛد جألقٍّ، ٚجٌٙالي جألقٍّ جٌّمىَ ئٌٝ جٌّإضٍّ جٌىٌٟٚ ٌّف١ٞٛس جألُِ جٌّطكىز  

 .١ٔ2007ٓحْ  18 -17ٌٗإْٚ جٌالؾث١ٓ ذٗأْ جٌالؾث١ٓ جٌؼٍجل١١ٓ ٚجٌٍّٗو٠ٓ ، ؾ١ٕف ، 

(9
)

See: Barbara Von Tigerstrom,Human Security and international law,prospects and 

proplems,hartpublisning,oxford and portland,oregon,2007,p115.                                  
 

(
0

1)
 ضطر١ك جٌمحْٔٛ جٌىٌٟٚ جإلٔٓحٟٔ فٟ جٌؼٍجق ، ذكع ِطحـ ػٍٝ جٌّٛلغ جٌطحٌٟ : ٠ٕظٍ: ١ٍَ٘ جٌكٕٟٓ ، 

ttp://www.paghdadtimes.neth. 

 18/3/2016ضح٠ٌم ٠َحٌز جٌّٛلغ : 
(
1

1)
Nirrosn- anatomy of a civil war- iraqs descent into chaos, boston review, November, 2006. 

                                                                                                              

http://www.bostonreview.net.(12) 
(
3

1)
٠ٕظٍ: قىّص ٖرٍ ، جإلٌ٘حخ فٟ جٌؼٍجق ٚجٌّكحوُ جٌى١ٌٚس ، ٍِوُ قٌّٛجذٟ ٌٍركٛظ ٚجٌىٌجْحش جإلْطٍجض١ؿ١س ، ذحذً ، 

 .97، ٘ 2004جٌؼٍجق ، 

(14)United Nations, Office Of The High Commissioner for human rights ,united nations 

Assistance mission for Iraq(Unami),human rights office,Report on human rights in  

iraq:January-June,OHCHR.Baghdad,2013,P13.                                                                         

  (وجػٕ ( جنطٛحٌ ألٌذؼس قٍٚف ٟ٘ : و = )جٌىٌٚس ( ، أ = )جإلْال١ِس (، فٟ ، ع = )جٌؼٍجقضأضٟ ض١ّٓس ) (15)

 ISIS  =Islamic State in Iraq and Syria)ٔ = )جٌٗحَ ( . ٠ٚمحذٍٗ فٟ جٌٍغس جالٔى٠ُ١ٍس )

 

 

www.un.org(16) 

ّطكىز ٌّٓحػىز جٌؼٍجق ، جٌّف١ٞٛس جٌٓح١ِس ٌألُِ جٌّطكىز ٌكمٛق جإلٔٓحْ ، ِىطد قمٛق جإلٔٓحْ فٟ ذؼػس جألُِ جٌ(17) 

 .25، ٘  ١ٔ2015ٓحْ  30 – 2014وحْٔٛ جألٚي  11ضم٠ٍٍ قٛي قّح٠س جٌّى١١ٔٓ فٟ جٌُٕجع جٌٍّٓف فٟ جٌؼٍجق : 

http://www.ahewar.org/
http://www.ahewar.org/
http://www.alhasso.com/
http://www.alhasso.com/
http://www.paghdadtimes.net/
http://www.paghdadtimes.net/
http://www.bostonreview.net/
http://www.bostonreview.net/
http://www.un.org/
http://www.un.org/
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ٌؼحًِ جٌّؼٕٟ ذحالْطؼٍجٜ جألُِ جٌّطكىز ، جٌٛغحتك ج١ٌٍّْس ٌٍؿّؼ١س جٌؼحِس ، ِؿٍّ قمٛق جإلٔٓحْ ، ضم٠ٍٍ جٌف٠ٍك ج ((18

 A/HRC/28/2014، ٌُِ جٌٛغ١مس : 6، ٘ 2014جٌىٌٚٞ جٌٗحًِ ، جٌؼٍجق ، جٌىٌٚز جٌػحِٕس ٚجٌؼٍْٗٚ ، 

 (19)United Nations, General Assemply, Report of the office of tge united nation high 

commissioner for human Rights on the human Rights  situation in iraq in the light of abuse 

committed by the So-called islamic state in Iraq and the levant and associated groups, 

27,march,2015,p17,A/HRC/28/18. 

isil-state/isis-.org./files/islamichttp://medie.clarionporject..(20)                                                

  

فٟ جٌؼٍجق ٚجٌٗحَ لى  ٌ٘حذ١س وجػٕجإل ّؿّٛػسكمٛق جألل١ٍحش فٟ جٌؼٍجق ، جٌضم٠ٍٍ ٌألُِ جٌّطكىز ػٓ ؾٍجتُ وجػٕ ذ (21) 

، ِطحـ ػٍٝ جٌّٛلغ جٌطحٌٟ  2015آيجٌ/ِحٌِ  ١19س، ؾ١ٕف )ضىْٛ جٌضىرص ؾٍجتُ قٍخ ٚؾٍجتُ ٞى جإلٔٓح١ٔس ٚئذحوز ؾّحػ

: 

http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/RegularSessions/Session28/Documents/A_HRC_2

8_18_AUV.doc 

، ِٛىٌ  ١ٔ2015ٓحْ  30 – 2014وحْٔٛ جألٚي  11( ضم٠ٍٍ قٛي قّح٠س جٌّى١١ٔٓ فٟ جٌُٕجع جٌٍّٓف فٟ جٌؼٍجق ٌٍفطٍز (22

 .26ْحذك ، ٘ 

http:www.unhcr.org/print/53egfe2dg.html.(23) 

 . 2016 -5 – 8ضح٠ٌم ٠َحٌز جٌّٛلغ : 

٠س، ٍِوُ ١ْٓفح٠ٍ ٌكمٛق جٌّى١١ٔٓ ٚجٌّؿّٛػس جٌى١ٌٚس ( ٠ٕظٍ: ١ٌٙد ١٘غً، أَِس جٌُٕٚـ فٟ جٌؼٍجق جألِٓ ٚجٌكّح24) 

 ػٍٝ جٌّٛلغ جٌطحٌٟ:  .1، ٘ 2016، ِحٌِ ،  جألل١ٍحشٌكمٛق 

Uploads minority rights.org .  

( جألُِ جٌّطكىز، جٌٛغحتك ج١ٌٍّْس ٌٍؿّؼ١س جٌؼحِس، ِؿٍّ قمٛق جإلٔٓحْ، جٌىٌٚز جٌػالغْٛ ، جٌّٓحػىز جٌطم١ٕس جٌّمىِس 24) 

، ٌُِ 2015٘،13ُ ٚقّح٠س قمٛق جإلٔٓحْ فٟ جٌؼٍجق، ضم٠ٍٍ ِفٜٛ جألُِ جٌّطكىز جٌٓحِٟ ٌكمٛق جإلٔٓحْ، ٌطؼ٠ُ

 .A/HRC/30/66/2015جٌٛغ١مس: 

، 2014، 2169ِٓ جٌمٍجٌ  6( جألُِ جٌّطكىز، جٌٛغحتك ج١ٌٍّْس ٌّؿٍّ جألِٓ ، جٌطم٠ٍٍ جٌػحٌع ٌال١ِٓ جٌؼحَ ػّال ذحٌفمٍز (25

 .S/2015/305، ٌُِ جٌٛغ١مس: 14٘

ٚلى ٚجؾٗ جٌّؿطّغ جٌىٌٟٚ ًٖ٘ جٌّّحٌْحش ذحٌؼى٠ى ِٓ جٌٛغحتك جٌمح١ٔٛٔس، ٚجٌطٟ ِٓ أوػٍ٘ح أ١ّ٘س :)جٌٕظحَ جألْحِ  (26)

(، ٚجًٌٞ ٠ٗىً جٌٛغ١مس ج١ٌٍّْس جٌطٟ يوٍش ذٌٛٛز ٠ٍٚكس ، جٌؿٍجتُ جٌى١ٌٚس جٌطٟ ضمغ 1998ٌٍّكىّس جٌؿٕحت١س جٌى١ٌٚس ٌٕٓس 

٠كىظ فٟ جٌٛلص جٌكحٌٟ ِٓ ضٙؿ١ٍ ٚ ضٍق١ً جألل١ٍحش ذٌٛٛز جإلوٍجٖ ،جٌطٟ ضطُ ّٞٓ جٌؼى٠ى ِٓ  ػٍٝ جألل١ٍحش، ِٕٚٙح ِح

 ِٕح٠ك جٌؼٍجق.

ِىطد جٌّف١ٞٛس جٌٓح١ِس ٌكمٛق جإلٔٓحْ جٌطحذغ ٌألُِ جٌّطكىز ، ِىطد قمٛق جإلٔٓحْ جٌطحذغ ٌرؼػس جألُِ جٌّطكىز  ((27

،  2014، ذغىجو ، أخ ،  2014ق٠ٍُجْ  –فٟ جٌؼٍجق ، وحْٔٛ جٌػحٟٔ ٌّٓحػىز جٌؼٍجق ٠ٛٔحِٟ ، ضم٠ٍٍ قٛي قمٛق جإلٔٓحْ 

 ٘43. 

ض٠ٍٗٓ  ١ٍِ16ْٛ ٖهٛح ، ذغىجو  3,2جألُِ جٌّطكىز فٟ جٌؼٍجق ، جٌّٕظّس جٌى١ٌٚس ٌٍٙؿٍز ، جٌُٕٚـ فٟ جٌؼٍجق ٠طؿحَٚ (28) 

  ..uniraq.orghttp://wwwػٍٝ جٌّٛلغ جٌطحٌٟ :  2015جألٚي 

 2016 -5 -7ضح٠ٌم ٠َحٌز جٌّٛلغ فٟ 

 .2014/آخ/3ضُ جقطالي لٟحء ْٕؿحٌ ِٓ لرً وجػٕ ٚجٌؿّحػحش جٌٍّٓكس جٌٍّضرطس ذٙح ذطح٠ٌم (29)

( ِىطد قمٛق جإلٔٓحْ فٟ ذؼػس جألُِ جٌّطكىز ٌّٓحػىز جٌؼٍجق ، ضم٠ٍٍ قٛي قّح٠س جٌّى١١ٔٓ فٟ جٌُٕجع جٌٍّٓف فٟ (30

 .6، ٘  2014أ٠ٍٛي  10 –ضَّٛ  6جٌؼٍجق : 

.http:www.unicef.org-media/media746760.html(31) 

 2016 -5 – 8ضح٠ٌم ٠َحٌز جٌّٛلغ : 

 

١ٍِْٛ ٖهٙ،  3.2 ذفٍجٌ ٔكٛ ٌ٘حذ١س وجػٕجإل ّؿّٛػسجٌ”( وّح ضٓرد جٌمطحي جٌؿحٌٞ ذ١ٓ جٌمٛجش جٌكى١ِٛس ٚ(32

ٚفٍ جٌؼى٠ى ُِٕٙ ئٌٝ ئل١ٍُ   .،ِٓ و٠حٌُ٘ ٚجٌُٕٚـ وجن١ٍح  ِٚؼظُّٙ ِٓ أ٘حٌٟ ِكحفظحش جألٔرحٌ ١ٕٜٔٚٛ ٚٚالـ جٌى٠ٓ 

ٖهٙ ِٓ  500,000 ٚفٍ ٔكٛ .ٚجٞطٍ ذؼُٟٙ ئٌٝ جٌُٕٚـ لٍٓج  أوػٍ ِٓ ٍِز .ِكحفظحش أنٍٜ وٍوْطحْ أٚ ئٌٝ

ذىنٛي  جألٖهح٘ جٌٕحَقْٛ ٠طّىٓ( ػٍٝ ِى٠ٕس جٌٍِحوٞ  ٌُٚ وجػٕػٕىِح جْطٌٛص )،2014أ٠حٌ/ِكحفظس جألٔرحٌ فٟ ِح٠ٛ

 ٚظً جٌٕحَقْٛ وجن١ٍح  ٠ؼحْٔٛ ِٓ ظٍٚف ئٔٓح١ٔس ٚؼرس ،ٚوػ١ٍج  ِح جفطمٍٚج ئٌٝ جٌهىِحش جألْح١ْس، ٌٚٚو .فظس ذغىجوِكح

ٚلرٝ ػٍٝ آن٠ٍٓ ِّٓ  .أْ ذؼُٟٙ ضؼٍٞٛج ٌٍٙؿّحش ٚجإلٚحذس ػٍٝ أ٠ىٞ جٌٓىحْ جٌّك١١ٍٓ فٟ ِى٠ٕس ج١ٌٍّٓح١ٔس جٌىٍو٠س

 ..ٌ٘حذ١س وجػٕجإل ّؿّٛػسٌُٙ ٚالش ذحٌجق ٌالٖطرحٖ ذأْ فٍٚج ئٌٝ ئل١ٍُ وٍوْطحْ جٌؼٍ

http://medie.clarionporject.org./files/islamic-state/isis-isil
http://medie.clarionporject.org./files/islamic-state/isis-isil
http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/RegularSessions/Session28/Documents/A_HRC_28_18_AUV.doc
http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/RegularSessions/Session28/Documents/A_HRC_28_18_AUV.doc
http://www.uniraq.org/
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.ٌُِ جٌٛغ١مس: 223، ٘  2016 -٠2015ٕظٍ : ضم٠ٍٍ ِٕظّس جٌؼفٛ جٌى١ٌٚس ، قحٌس قمٛق جإلٔٓحْ فٟ جٌؼحٌُ ، ٌؼحَ 

POL10/001/2015. 

جَ ٠ٚؼطرٍ ِٓ أوػٍ جألػٛ 2014( ٠كطً جٌؼٍجق جٌٍّضرس جألٌٚٝ فٟ جٌؼحٌُ ِٓ ق١ع ػىو جٌٕحَق١ٓ ٚجٌّٙؿ٠ٍٓ ٌؼحَ (33

( أٌف 400( ١ٍِْٛ ٔحَـ فٟ جٌؼحٌُ، ٚفٟ جٌؼٍجق فم١ ُٔـ )١ٔٛ١ٍِٓ 25ٚنطٌٛز ػٍٝ جٌّؿطّغ ٚجٌىٌٚس جٌؼٍجل١س ق١ع ٕ٘حن )

ٚذحذً( جٌطٟ ضؼٍٞص ئٌٝ أػّحي  -ٚالـ جٌى٠ٓ  -جالٔرحٌ  -و٠حٌٝ  -وٍوٛن  -١ٕٜٔٛ  -ِٛج٠ٓ ل٠ٍٓح   ِٓ ِكحفظحش )ذغىجو 

( أٌف ػٍجلٟ ئٌٝ ِىْ جٌذ١ً ٚو٘ٛن 200جٌّططٍفس، ُٚٔـ )١ٍِْٛ ٚ شّؿّٛػحوجػٕ فٟ جٌؼٍجق ٚجٌػٕف ِٓ لرً 

( أٌف الؾة وٍوٞ ِٓ ٠ٌْٛح ٚضٍو١ح، ٚجٌؼىو جٌّطرمٟ ِٓ جٌٕحَق١ٓ 262ٚج١ٌٍّٓح١ٔس فٟ ئل١ٍُ وٍوْطحْ ئٌٝ ؾحٔد ٚؾٛو )

ّحش ٚجٌّىجٌِ جٌؼٍجل١١ٓ ِٕط٠ٍٗٓ فٟ ِكحفظحش ١ْٚ ٚؾٕٛخ جٌؼٍجق، ٚجٌٕحَقْٛ ٠ٓىْٕٛ فٟ ذ١ٛش ٌإل٠ؿحٌ ٚفٟ جٌّه١

ٚجٌكىجتك ٚج١ٌٙحوً ٚضكص جٌؿٌٓٛ ٚجٌر١ٛش جٌؼٗٛجت١س، ٚجٌىٕحتّ ٚجٌّٓحؾى ٚجٌُّجٌجش، ق١ع ٠ؼ١ْٗٛ فٟ ِأْحز ئٔٓح١ٔس 

جٌّٓطٍُِحش  -جٌغًجء  -جٌّحء  -قم١م١س ٚٚٞؼُٙ ِطىٌ٘ٛ ٚٚؼد ؾىج ، ٠ٚفطمىْٚ ئٌٝ جالقط١حؾحش جألْح١ْس ِػً )جٌٓىٓ 

ٚجٌٛغحتك ج١ٌٍّْس( ٚجْ ضىفك ً٘ج جٌؼى٠ى جٌىر١ٍ  -ي جٌطٍرس فٟ جٌّىجٌِ ٚجٌّؼح٘ى ٚجٌؿحِؼحش لرٛ -جٌّالذّ  -جٌٛلٛو  -جٌطر١س 

ئٌٝ جٌّىْ جٌّٓطمرٍس لى نٍفص أَِس ئٔٓح١ٔس نط١ٍز ٠ٛؼد ضٍر١س جالقط١حؾحش جألْح١ْس إلغحغس ٘إالء جٌمحو١ِٓ ِّح ٠ططٍد ؾٙى 

 ىز .وٌٚس، ٚؾٙى جٌّٕظّحش ٚج١ٌٙثحش جٌى١ٌٚس جٌطحذؼس ٌألُِ جٌّطك

، جٌؿّؼ١س جٌؼٍجل١س ٌكمٛق جإلٔٓحْ فٟ جٌٛال٠حش  ٠2015ٕظٍ : جٌطم٠ٍٍ جٌٕٓٛٞ ػٓ قحٌس قمٛق جإلٔٓحْ فٟ جٌؼٍجق ٌؼحَ 

 جٌّطكىز جأل٠ٍِى١س ، ػٍٝ جٌّٛلغ جٌطحٌٟ:

www.ihrsusa.net.  

ٛحي جٌّٓحػىجش جإلٔٓح١ٔس ئٌٝ جٌىػ١ٍ ِٓ جألٖهح٘ جٌٕحَق١ٓ فٟ ( ٚلى ضّىٕص جٌٍؿٕس جٌى١ٌٚس ١ٌٍٍٛد جألقٍّ ِٓ ئ٠(34

ٔحَـ ٠ؼ١ْٗٛ فٟ ظٍٚف ذحٌغس   12,000 جٌؼٍجق َٚٚػص فٍق جٌٍؿٕس جٌى١ٌٚس ١ٌٍٍٛد جألقٍّ ِٓحػىجش ػٍٝ ِح ٠ُ٠ى ػٍٝ 

١س أ٠ٍمطٙح جٌٍؿٕس ٚضؼٛو آنٍ ػٍّ .ِى٠ٕس ١٘ص جٌّؿحٌٚز جٌٛؼٛذس فٟ غٍخ جٌٍِحوٞ ذ١ْٛ جٌؼٍجق ذؼى أْ فٍٚج ِٓ جٌمطحي ِٓ

ٟٚ٘ ضطٌٛٝ ئ٠ٛحي جٌّٓحػىجش ئٌٝ جٌّؿطّؼحش جٌّطٌٍٟز ذٗىز ذٓرد  2015ِح٠ٛ  /جٌى١ٌٚس ِٓ ِىطرٙح فٟ جٌٍِحوٞ ئٌٝ أ٠حٌ

ٚفٍش جٌٍؿٕس جٌى١ٌٚس جٌّٛجو جٌغًجت١س ٚجٌّٓحػىجش  2015جٌُٕجع فٟ جٌّٕح٠ك جٌٕحت١س. ٚضؿىٌ جإلٖحٌز ئٌٝ أٔٗ نالي ػحَ 

 ٖهٙ فٟ جٌٍِحوٞ ٚجٌفٍٛؾس .  200,000ٔحَـ فٟ جٌؼٍجق ِٓ ذ١ُٕٙ  ١ٍِْٛ 1.5جألنٍٜ ئٌٝ 

٠ٕظٍ : جٌؼٍجق : ٚٚٛي جٌّٓحػىجش ئٌٝ آالف جٌٕحَق١ٓ فٟ غٍخ جٌٍِحوٞ جًٌٞ ُِلطٗ جٌكٍخ ، جٌٍؿٕس جٌى١ٌٚس ١ٌٍٍٛد 

 جألقٍّ ، ِطحـ ػٍٝ جٌّٛلغ جٌطحٌٟ : 

-ravaged-war-people-displaced-thousands-reaches-aid-https://www.icrc.org/ar/document/iraq

westramadi- 

 2016-5 -13ضح٠ٌم ٠َحٌز جٌّٛلغ : 

جٌؼحؾٍس ٌٍؼٍجل١١ٓ جٌٕحَق١ٓ ِٓ جٌمطحي فٟ ّٖحي غٍخ ٚفمح ٌّٕظّس جٌؼفٛ جٌى١ٌٚس أٔٗ ٠ؿد ضٛف١ٍ جٌّٓحػىجش جإلٔٓح١ٔس (35) 

جٌٙؿّحش جٌطٟ ٖٕٙح ِمحضٍٛ  جٌرالو، ٚيٌه ػمد فٍجٌ ػٍٗجش آالف جٌّى١١ٔٓ ِٓ ذٍىز ْٕؿحٌ ٚجٌّٕح٠ك جٌّك١طس ذٙح ؾٍجء

ح ٚؾى ػٍٗجش )وجػٕ( . ٚفُمى جٌّثحش ِٓ ِى١ٟٔ ْٕؿحٌ ِٚح قٌٛٙح ٠ُٚهٗٝ أُٔٙ لُطٍٛج أٚ جنطُطفٛج ف١ّ ٌ٘حذ١سجإل ّؿّٛػسجٌ

ج٢الف أٔفُٓٙ ػحٌم١ٓ وْٚ ضٛجفٍ جالقط١حؾحش جألْح١ْس أٚ جإلِىجوجش جٌك٠ٛ١س فٟ ِٕطمس ؾرً ْٕؿحٌ جٌٛجلغ ئٌٝ جٌؿٕٛخ ِٓ 

ٚلى لحٌص ور١ٍز ِٓطٗحٌٞ جالْطؿحذس ٌألَِحش ذّٕظّس .٠ًُٚوٍ أْ غحٌر١س جٌّط٠ٌٍٟٓ ُ٘ ِٓ أفٍجو جألل١ٍس جأل٠ُ٠ى٠س جٌرٍىز. 

ال ٠مطٍٛ جٌهطٍ جًٌٞ ٠طٍذٙ ذحٌّى١١ٔٓ جٌؼحٌم١ٓ فٟ " :ٌٚف١ٍج جٌّطٛجؾىز فٟ ّٖحي جٌؼٍجق قح١ٌح حض١الجٌؼفٛ جٌى١ٌٚس، وٚٔ

ِٕطمس جٌؿرً ػٍٝ جٌهٛف ِٓ جٌطؼٍٜ ٌٍمطً أٚ جالنططحف ػٍٝ أ٠ىٞ ِمحضٍٟ وجػٕ، ٌٚىٕٗ ٠ًّٗ أ٠ٟح ِؼحٔحضُٙ ِٓ ٔمٙ 

ٚأٞحفص ٌٚف١ٍج لحتٍس: ."ٛي ػٍٝ جٌّٓحػىجش جإلٔٓح١ٔسفُٙ أٞكٛج ذكحؾس ِحْس ٌٍكٛ ج١ٌّحٖ ٚجٌغًجء ٚجٌٍػح٠س جٌطر١س. 

"١ٙٔد ذحٌّؿطّغ جٌىٌٟٚ أْ ٠ٛفٍ جٌّٓحػىجش جإلٔٓح١ٔس، ٠ٚطؼ١ٓ ػٍٝ جٌٍٓطحش جٌؼٍجل١س ٚجٌىٍو٠س ذًي ِح ذْٛؼٙح ٌّٟحْ 

ٍج ٌطمطغ ئ٠ٛحي جٌّٓحػىجش جإلغحغ١س جٌّطٍٛذس ئٌٝ جٌّى١١ٔٓ جٌٕحَق١ٓ ٚقّح٠طُٙ ِٓ جٌطؼٍٜ ٠ٌٍُّى ِٓ ٘ؿّحش وجػٕ ٚٔظ

جٌٓرً ذحٌىػ٠ٍ١ٓ فٟ ِٕح٠ك ضفطمٍ ئٌٝ جٌط١حٌ جٌىٍٙذحتٟ، فُٙ غ١ٍ لحو٠ٌٓ ػٍٝ جالضٛحي ِغ ألحٌذُٙ أٚ ذحٌؼحٌُ جٌهحٌؾٟ،   

ٌٚف١ٍج: "ِح جٔفىص ِكٕس جٌٕحَق١ٓ جٌؼحٌم١ٓ ١ْٚ جٌمطحي فٟ جٌؼٍجق ضُوجو ذإْح، ٠ٚطؼ١ٓ ػٍٝ ؾ١ّغ أ٠ٍجف  ٚلحٌص وٚٔحض١ال

ً ّٞحْ ْالِطُٙ.  ٚجنططّص ٌٚف١ٍج ضؼ١ٍمٙح لحتٍس: )أٚال، ٠ؿد ػٍٝ قىِٛس ئل١ٍُ وٍوْطحْ أْ جٌُٕجع ذًي ج٠ٌُّى ِٓ أؾ

ضّٓف فٌٛج ذىنٛي جٌٕحَق١ٓ وْٚ ػحتك ئٌٝ ؾ١ّغ جٌّٕح٠ك جٌٛجلؼس ضكص ١ْطٍضٙح ٚئَجٌس ؾ١ّغ جٌم١ٛو فٟ ئٌذ١ً ٚو٘ٛن 

 ٚغ١ٍّ٘ح ِٓ جٌّٕح٠ك جٌطٟ لى ٠مٛى٘ح جٌّى١ْٔٛ ٠ٍرح ٌٍّالي ف١ٙح(.

: جٌؼٍجل١ْٛ جٌٕحَقْٛ ؾٍجء ٘ؿّحش وجػٕ فٟ ْٕؿحٌ ذكحؾس ِحْس ٌٍكٛٛي ػٍٝ جٌّٓحػىجش ، ِٕظّس جٌؼفٛ جٌى١ٌٚس  ٠ٕظٍ

 ،2014 

 sinjar-attacks-isis-displaced-https://www.amnesty.org/ar/latest/news/2014/08/iraqis-جٌّٛلغ :  

 . 2016 -5 -13ضح٠ٌم ٠َحٌز جٌّٛلغ : 

 

 

http://www.ihrsusa.net/
http://www.ihrsusa.net/
https://www.icrc.org/ar/document/iraq-aid-reaches-thousands-displaced-people-war-ravaged-westramadi
https://www.icrc.org/ar/document/iraq-aid-reaches-thousands-displaced-people-war-ravaged-westramadi
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، 2015ىز، جٌٛغحتك ج١ٌٍّْس ٌّؿٍّ جألِٓ، ضم٠ٍٍ جأل١ِٓ جٌؼحَ ػٓ قّح٠س جٌّى١١ٔٓ فٟ جٌُٕجػحش جٌٍّٓكس، جألُِ جٌّطك (36)

 .S/2015/453، ٌُِ جٌٛغ١مس: 7٘

 . 221، ِٛىٌ ْحذك ، ٘  2016 -2015ضم٠ٍٍ ِٕظّس جٌؼفٛ جٌى١ٌٚس ػٓ  قحٌس قمٛق جإلٔٓحْ فٟ جٌؼحٌُ ٌٍؼحَ (37) 

 

٠ٛغٓالف١ح ِٚكىّس ٌجٚٔىج ٚوًٌه ِكىّس ١ٍْجٌٛجْ ، ٔؿى ئْ ؾٍجتُ جالػطىجء جٌؿٕٟٓ  ( ذحٌٍؾٛع ئٌٝ ٔظحَ ِكىّس(38

 ٚجالغطٛحخ ٚوً جٌؿٍجتُ جٌطٟ ضّّ ٍٖف جٌٕٓحء وحٔص لى ػىش ئِح ؾٍجتُ قٍخ أٚ ؾٍجتُ ٞى جإلٔٓح١ٔس 

، ّٞٓ وطحخ جٌمحْٔٛ جٌىٌٟٚ  ٠ٕظٍ : أًِ ٠حَؾٟ ، جٌمحْٔٛ جٌىٌٟٚ جإلٔٓحٟٔ ٚقّح٠س جٌٕٓحء ٚجأل٠فحي أغٕحء جٌُٕجػحش جٌٍّٓكس

 .281، ٘ 2005، ٌِٕٗٛجش جٌكٍرٟ جٌكمٛل١س ، ذ١ٍٚش ،  1جإلٔٓحٟٔ ، أفحق ٚضكى٠حش ، جٌؿُء جألٚي ، ٠

 

 ِطحـ ػٍٝ جٌّٛلغ جٌطحٌٟ : 2014، جٌؼٍجق أقىجظ ػحَ  2015جٌطم٠ٍٍ جٌؼحٌّٟ  (39)

http:// Human%20Rights%20Watch.html 

 

HCR/CRP/ISIS/2014- OP-CIT- P18. (40) 

،  ١ٔ2015ٓحْ  -2014( ضم٠ٍٍ جألُِ جٌّطكىز قٛي قّح٠س جٌّى١ٔٓ فٟ جٌُٕجع جٌٍّٓف فٟ جٌؼٍجق ، ٌٍفطٍز وحْٔٛ جألٚي (41

 ٘29. 

 2015جألُِ جٌّطكىز ، جٌٛغحتك ج١ٌٍّْس ٌّؿٍّ جألِٓ ، ضم٠ٍٍ جأل١ِٓ جٌؼحَ ػٓ جأل٠فحي ٚجٌُٕجع جٌٍّٓف فٟ جٌؼٍجق ، (42) 

 .١S/2015/852مس: ٌُِ جٌٛغ13، ٘ 

 

، ِٛىٌ  2014أ٠ٍٛي  –ضَّٛ  6ضم٠ٍٍ جألُِ جٌّطكىز  ػٓ قّح٠س جٌّى١١ٔٓ فٟ جٌُٕجع جٌٍّٓف فٟ جٌؼٍجق ، ٌٍفطٍز ِٓ (43) 

 . 32ْحذك ، ٘ 

ذحإلٞحفس ئٌٝ ل١حَ وجػٕ ذؼ١ٍّحش ضؿ١ٕى جأل٠فحي لٍٓج ، فحٔٗ جٌضىد ٠ُِىج ِٓ جالٔطٙحوحش جألنٍٜ ٞى قمٛق جأل٠فحي (44) 

جٌؼٍجق ٚضّػٍص ضٍه جالٔطٙحوحش ذمطً جأل٠فحي ٚض٠ُٛٗٙٙ ، ٖٚٓ جٌٙؿّحش ػٍٝ جٌّىجٌِ ٚجٌّٓطٗف١حش ، ٚػ١ٍّحش فٟ 

 جالنططحف ٚجالقطؿحَ ، ِٕٚغ ٚٚٛي جٌّٓحػىجش جإلٔٓح١ٔس ٌأل٠فحي .

 .12ضم٠ٍٍ جأل١ِٓ جٌؼحَ قٛي جأل٠فحي ٚجٌُٕجع جٌٍّٓف فٟ جٌؼٍجق ، ِٛىٌ ْحذك ، ٘ (45) 

ِٓ جٌمٍجٌ  7كىز، جٌٛغحتك ج١ٌٍّْس ٌّؿٍّ جألِٓ، جٌطم٠ٍٍ جألٚي جٌّمىَ ِٓ جأل١ِٓ جٌؼحَ ػّال ذحٌفمٍز ( جألُِ جٌّط(46

 .S/2015/819، ٌُِ جٌٛغ١مس: 15، 2015٘، 2233

( جألُِ جٌّطكىز ، جٌٛغحتك ج١ٌٍّْس ٌٍؿّؼ١س جٌؼحِس ، ِؿٍّ جألِٓ ، جٌىٌٚز جٌطحْؼس ٚجٌٓطْٛ ، ضم٠ٍٍ جأل١ِٓ جٌؼحَ ػٓ (47

 .A/69/926-S/2015/409، ٌُِ جٌٛغ١مس: 22، 2015٘فحي ٚجٌُٕجع جٌٍّٓف، جأل٠
(

48
)

 1441/2000S/RES/، جٌٛغ١مس  4644، فٟ جٌؿٍٓس  2000ض٠ٍٗٓ جٌػحٟٔ  8فٟ  1441ٚىٌ لٍجٌ ِؿٍّ جألِٓ 
(

49
)

، ِٚغ  2003ق ػحَ ٌمى ضؼىوش جًٌٌجتغ جٌطٟ جضهًضٙح جٌٛال٠حش جٌّطكىز جأل٠ٍِى١س ٚقٍفحؤ٘ح ٌغٍٜ ضر٠ٍٍ جقطالٌٙح ٌٍؼٍج

يٌه ئْ ٕ٘حن ِر٠ٌٍٓ أْح١١ْٓ وفؼح جٌٛال٠حش جٌّطكىز ٚقٍفحؤ٘ح ئٌٝ جقطالي جٌؼٍجق ّٚ٘ح ،ق١حَز جٌؼٍجق ألٍْكس جٌىِحٌ 

ٚجٌّرٌٍ جٌػحٟٔ ضغ١١ٍ جٌٕظحَ جٌؼٍجلٟ جٌىوطحضٌٛٞ ٚجْطرىجٌٗ ذٕظحَ و٠ّمٍج٠ٟ أنٍ ٠مَٛ ػٍٝ ِرىأ جقطٍجَ قمٛق  ,جٌٗحًِ 

 .جإلٔٓحْ

،  2008، وجٌ جٌفىٍ جٌؿحِؼٟ ،جإلْىٕى٠ٌس،  1جٌطفح١ًٚ : ٠ٕظٍ : ِٕطٍٛ ْؼ١ى قّٛوز ،جإلٌ٘حخ جٌىٌٟٚ ، ٠ ٠ٌٍُّى ِٓ 

،  ذكع فٟ جألْرحخ ٚجٌٕطحتؽ، ِؿٍس ؾحِؼس ٠ٚ2003ٕظٍ: دمحم جقّى، جٌغُٚ جأل٠ٍِىٟ جٌر٠ٍطحٟٔ ٌٍؼٍجق ػحَ   .478٘ 

 .124، ٘ 2004، وِٗك،3ٚ4، جٌؼىو 20وِٗك ٌٍؼٍَٛ جإلٔٓح١ٔس، جٌّؿٍى 
(

50
)
وحْ ػّال غ١ٍ ٍٖػٟ  2003وّح ؾٓىٖ ذٛٞٛـ جأل١ِٓ جٌؼحَ ٌألُِ جٌّطكىز وٛفٟ ػٕحْ أْ غُٚ جٌؼٍجق فٟ آيجٌ  

ذحػطرحٌ جٔٗ ٌُ ٠مٌٍ أٚ ٌُ ٠ّٓف ذٗ ِؿٍّ جألِٓ،ٚأْ غرٛش ػىَ جٌّٓحـ ٠ىفٟ إلٞفحء ٚفس ػىَ جٌٍٗػ١س ًٌٙج جٌؼىٚجْ ٚجْ 

، ٌُ ضٓطٕى فم١ ئٌٝ ١٠ف جألوحي٠د جٌٍّفمس جٌطٟ ١ْمص ٌطرىٚج ِمٕؼس ٌٍؼحٌُ ، ذً ضؼ٠ٍس وٛفٟ ػٕحْ ، ٌٍكٍخ ػٍٝ جٌؼٍجق 

،جًٌٞ أؾحَ جٌطىنً فٟ جٌؼٍجق ، فًٙج جٌمٍجٌ 1441ضطؼىج٘ح ئٌٝ ضف١ٍٓ لحٟٔٛٔ ال ٠كطًّ جٌطأ٠ًٚ ٚجٌطٗى١ه ٌمٍجٌ ِؿٍّ جألِٓ 

ذٌٕٛىج ، ج١ٌحذحْ ،ذٍغح٠ٌح ، جْرح١ٔح ،ج٠ًٌٓ ض٠ٌٛٛج  ٌُ ٠ُٓ أ٠ٍِىح ذحالُْ ٌُٚ ٠طٍد ِٓ أٞ ِٓ قٍفحتٙح ذ٠ٍطح١ٔح، جْطٍج١ٌح ،

ِؼٙح ذحٌكٍخ ، ٚوحْ ٠هٙ فم١ جألُِ جٌّطكىز ذٛٚفٙح جٌؿٙس جٌّهٌٛس ػٍٝ ٚؾٗ لحٟٔٛٔ ذّٛؾد ئقىحَ ِٚرحوب جٌمحْٔٛ 

كٗ جٔحْ ذمٌٛٗ : جٌىٌٟٚ ٚجالضفحل١حش جٌّٕظّس ٌٗ ذطٗى١ً لٛز و١ٌٚس ٚضكص ٌٛجتٙح ٚئوجٌضٙح فم١ فٟ ِػً ًٖ٘ جٌكحٌس ًٚ٘ج ِح أٚٞ

 )أٔح ٚجقى ِٓ ج٠ًٌٓ ٠ؼطمىْٚ جٔٗ وحْ ِٓ جٌٌٍٟٚٞ ٚىٌٚ لٍجٌ غحٟٔ ػٓ ِؿٍّ جألِٓ ٌٍّٛجفمس ػٍٝ جالؾط١حـ جأل٠ٍِىٟ(.

٠ٕظٍ : ١ٌع ِكّٛو جٌّر١ٟ١ٓ، جالقطالي جأل٠ٍِىٟ ٌٍؼٍجق ِٓ ِٕظٌٛ جٌٍٗػ١س جٌى١ٌٚس، وجٌ جٌكحِى ٌٍٍٕٗ 

: ن١ٍ جٌى٠ٓ ق١ٓد ، جٌؼٍجق ِٓ جالقطالي ئٌٝ جٌطك٠ٍٍ ، ٍِوُ وٌجْحش  . ٠ٕٚظ99ٍ-98، ٘ 2012،ػّحْ،1ٚجٌط٠َٛغ،٠

 .123،٘  2006، ذ١ٍٚش ، 1جٌٛقىز جٌؼٍذ١س ، ٠
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ػٍٝ جٔٗ :)  جإلٌ٘حخ 1998 ١ٔٓحْ 22 فٟ جٌمحٍ٘ز فٟ جٌّٛلؼس جإلٌ٘حخ ٌّىحفكس جٌؼٍذ١س جالضفحل١س ِٓ 2-1ٚفمح ٌٍّحوز ( 49) 

 ئٌٝ ٠ٙىف ؾّحػٟ أٚ فٍوٞ ئؾٍجِٟ ٌٍّٗٚع ضٕف١ًج   ٠مغ أغٍجٞٗ، أٚ ذٛجػػٗ وحٔص أ٠ح   جٌطٙى٠ى ذٗ أٚ جٌؼٕف أفؼحي ِٓ فؼً وً

 ذأقى أٚ ذحٌر١ثس جٌٌٍٟ ئٌكحق أٚ ٌٍهطٍ إُِٔٙ أٚ ق٠ٍطُٙ ق١حضُٙ أٚ ضؼ٠ٍٝ أٚ ذا٠ًجتُٙ ض٠ٍٚؼُٙ أٚ جٌٕحِ ذ١ٓ جٌٍػد ئٌمحء

 ٌٍهطٍ(. جٌّٛجٌو ج١ٕ٠ٌٛس أقى ضؼ٠ٍٝ أٚ ٙحػ١ٍ جالْط١الء أٚ جقطالٌٙح أٚ جٌهحٚس أٚ جٌؼحِس جألِالن أٚ جٌٍّجفك

 .205( ٠ٕظٍ ١ٌٖى جٌك١ٕٟٓ ، ِٛىٌ ْحذك ، ٘ 50) 

 .206( جٌّٛىٌ ٔفٓٗ، ٘ 51) 

 .204( ٠ٕظٍ : ١ٌٖى جٌك١ٕٟٓ، ِٛىٌ ْحذك ، ٘ 51) 

 ( ٠ٕظٍ: ْالفس ٠حٌق جٌٗؼالْ، ِٛىٌ ْحذك ،52) 
(

51
)

، 2003أخ 14فٟ  1500، ٚجٌمٍجٌ 2003أ٠حٌ 22فٟ  1483لٍجٌجش ِؿٍّ جألِٓ جٌىٌٟٚ ذًٙج جٌٛىو، جٌمٍجٌ ٠ٕظٍ 

 .2004ق٠ٍُجْ  8فٟ  1546، ٚجٌمٍجٌ 2003ض٠ٍٗٓ جألٚي 16فٟ  1511ٚجٌمٍجٌ 
(

52
)

 . ٠123ٕظٍ: ن١ٍ جٌى٠ٓ ق١ٓد ، ِٛىٌ ْحذك ، ٘ 
(

53
)

ِٕٗأز جٌّؼحٌف  ضٛؾى ٠رؼس ، ٠ٕظٍ : ق١ٕٓٓ جٌّكّٛوٞ ذٛجوٞ ، غُٚ جٌؼٍجق ذ١ٓ جٌمحْٔٛ جٌىٌٟٚ ٚج١ٌٓحْس جٌى١ٌٚس ،ال

 . 89، ٘  2005ذحإلْىٕى٠ٌس، 
(

54
)

جٌّطكىز، ذكع  ٠ٕظٍ: غحَٞ ق١ٓٓ، جٌكٍخ جأل٠ٍِى١س ػٍٝ جٌؼٍجق جٔطٙحن ٚحٌل ٌّرحوب جٌمحْٔٛ جٌىٌٟٚ ١ِٚػحق جألُِ

 ٌِٕٗٛ ػٍٝ جٌّٛلغ جٌطحٌٟ :

option=com.content,view=article,id=61377ltemid=5-http://iwffo.org/index.php.  
(

55
)

ٍْٚطحش ِؿٍّ جألِٓ ٌألُِ جٌّطكىز ، ِهطحٌجش ِٓ  ٠2003ٕظٍ: ٌٚذٍش وٌٛد ، جالقطالي فٟ جٌؼٍجق ِٓ ػحَ 

 . 9، ٘  2008جٌّؿٍس جٌى١ٌٚس ١ٌٍٍٛد جألقٍّ، ػىو نح٘ ػٓ جٌؼٍجق ، 

، ِٛىٌ 7، ٘ 2015ألُِ جٌّطكىز ، ِؿٍّ جألِٓ ، ضم٠ٍٍ جأل١ِٓ جٌؼحَ ػٓ جأل٠فحي ٚجٌُٕجع جٌٍّٓف فٟ جٌؼٍجق ، ج (56)

 S/2015/852ٌُِ جٌٛغ١مس : ْحذك، 

 

قٍّ، ؾ١ٕف، جٌٍؿٕس جٌى١ٌٚس ١ٌٍٍٛد جأل ٌِٕٗٛجش قطٍجَ جٌمحْٔٛ جٌىٌٟٚ جإلٔٓحٟٔ ٚوفحٌس جقطٍجِٗ،٠ٕظٍ: دمحم وٚنس، ج (57)

 .13، 1999٘(، 1ٌلُ )

 22( ٚٔٛص جٌّحوز جألٌٚٝ ِٓ جالضفحل١س جٌهحٚس ذكمٛق ٚٚجؾرحش جٌىٚي جٌطٟ ػمىضٙح جٌىٚي جأل٠ٍِى١س فٟ ِٛٔطف١ى٠ٛ فٟ 58) 

 ، ػٍٝ جٔٗ ٠ؿد ٌىٟ ضؼطرٍ جٌىٌٚس ٖهٛح ِٓ أٖهح٘ جٌمحْٔٛ جٌىٌٟٚ أْ ضطٛجفٍ ف١ٙح ج٠ٌٍٚٗ ج٢ض١س: 1933وحْٔٛ جألٚي ْٕس 

 أ١ٍ٘س جٌىنٛي فٟ ػاللحش ِغ جٌىٚي جألنٍٜ.  -قىِٛس  و -ؼ ئل١ٍُ ِؼ١ٓ -ٖؼد وجتُ  خ - أ

 .٠296ٕظٍ: ػٛحَ جٌؼط١س، جٌمحْٔٛ جٌىٌٟٚ جٌؼحَ، ِٛىٌ ْحذك، ٘ 

 

(58)See: HELEN DUFFY ,THE ‘WAR ON TERROR’ AND THE FRAMEWORK OF 

INTERNATIONAL LAW ,CAMP,Ridge,UNVERSITy PREES,P218.                        

جٌّٗطٍوس ػٍٝ أٔٙح ضٕطرك فٟ قحٌس جٌكٍخ جٌّؼٍٕس  2ِٓ جٌّحوز  1فٟ جٌفمٍز  1949( ٔٛص جضفحل١حش ؾ١ٕف جألٌذغ ٌٕٓس (59

 أٚ أٞ ُٔجع ٍِٓف أنٍ ٠ٕٗد ذ١ٓ ٠ٍف١ٓ أٚ أوػٍ ِٓ جأل٠ٍجف جٌٓح١ِس جٌّطؼحلىز قطٝ ٚجْ ٌُ ٠ؼطٍف جقىّ٘ح ذكحٌس جٌكٍخ 

 

جإلٔٓح١ٔس،جٌّإضٍّ جٌىٌٟٚ جٌػحٟٔ ٚجٌػالغْٛ ١ٌٍٍٛد جألقٍّ ٚجٌٙالي جألقٍّ،   ( جٌٍؿٕس جٌى١ٌٚس ١ٌٍٍٛد جألقٍّ ، لٛز(60

ضم٠ٍٍ جٌٍؿٕس جٌى١ٌٚس ١ٌٍٍٛد جألقٍّ ، ضطٌٛجش جٌمحْٔٛ جٌىٌٟٚ جإلٔٓحٟٔ ٚضكى٠حش جٌُٕجػحش جٌّؼحٍٚز ، ٚغ١مس أػىضٙح 

 ..32IC/15XXX، ٌُِ جٌٛغ١مس:  2015جٌٍؿٕس جٌى١ٌٚس ١ٌٍٍٛد جألقٍّ، ؾ١ٕف ، ض٠ٍٗٓ جألٚي 

( ٠ٕظٍ : ْالفس ٠حٌق جٌٗؼالْ ، ٍِٗٚػ١س جٌطىنً جٌؼٓىٍٞ فٟ ١ٌر١ح ذ١ٓ ٔظ٠ٍس جٌطىنً جٌؼٓىٍٞ ِٚٓإ١ٌٚس جٌكّح٠س ، (61

 .87ِٛىٌ ْحذك ، ٘ 

-80، 1976٘وجٌ جٌفىٍ جٌؼٍذٟ ، جٌمحٍ٘ز،  ٠1ٕظٍ : ٚالـ جٌى٠ٓ ػحٍِ، ِمىِس ٌىٌجْس لحْٔٛ جٌُٕجػحش جٌٍّٓكس، ٠(62)

81. 

جقطٍجَ جٌمحْٔٛ جٌىٌٟٚ جإلٔٓحٟٔ فٟ جٌُٕجػحش جٌٍّٓكس غ١ٍ جٌى١ٌٚس ، ٌِٕٗٛجش جٌٍؿٕس جٌى١ٌٚس ١ٌٍٍٛد جألقٍّ ، ضؼ٠ُُ (63)

 .2008أ٠حٌ ، 

(
1
)See: Tal Becker,Terrorism and the state,Rethinking the Rules of state-

Responsibility, 

Oxford and Portland,Oregon,2006,P166. 

ِح جٌفٍق ذحٌٕٓرس ٌٍٟكح٠ح؟ ِطحـ ػٍٝ ِٛلغ جٌٍؿٕس جٌى١ٌٚس ١ٌٍٍٛد  –جٌىجن١ٍس أٚ قحالش جٌؼٕف جألنٍٜ  جٌُٕجػحش(64)

 جألقٍّ ػٍٝ جٌّٛلغ جٌطحٌٟ :

internationa-non-niac-10-es/documents/interview/2012/12https://www.icrc.org/ara/resourc 

http://iwffo.org/index.php-option=com.content,view=article,id=61377ltemid=5
http://iwffo.org/index.php-option=com.content,view=article,id=61377ltemid=5
https://www.icrc.org/ara/resources/documents/interview/2012/12-10-niac-non-internationa
https://www.icrc.org/ara/resources/documents/interview/2012/12-10-niac-non-internationa


 ..............انتهاكات حموق األللٌات فً أولات النزاعات المسلحة فً العراق .................

 

28 
 

 

 ِٓ جٌرٍٚضٛوٛي جإلٞحفٟ جٌػحٟٔ . 1ِٓ جٌّحوز  2( جٌفمٍز (65

 2016-2014ق٠ٍُجْ  10وّح أػٍخ ِؿٍّ جألِٓ ٚفمح ٌٍمٍجٌجش جٌطٟ أٚىٌ٘ح ذهٛٛ٘ قحٌس جٌؼٍجق ًِٕ جٌفطٍز  (66) 

ىجػٕ فٟ جٌؼٍجق ْٚحتٍ ِح ٠ٍضر١ ٌؼٍجق ضكص ١ْطٍز وجػٕ ، وّح أوى ئوجٔطٗ ،ػٓ لٍمٗ جٌرحٌغ ِٓ ٚلٛع أٌجٟٞ فٟ أٔكحء جٌ

ِٓ جإلفٍجو ٚجٌؿّحػحش ٚجٌّإْٓحش ٚجٌى١حٔحش ٌّح ضٍضىرٗ ِٓ ئػّحي ئؾٍج١ِس ئٌ٘حذ١س ِطٛجٍٚس ، ٚأوى ػٍٝ ئْ جإلٌ٘حخ ذٗ 

 أٚ ؾ١ٕٓس ذؼ١ٕٙح. ذّح فٟ يٌه جإلػّحي جٌطٟ ٠ٍضىرٙح وجػٕ ال ٠ّىٓ ٚال ٠ٕرغٟ ٌذطٗ ذأٞ و٠حٔس أٚ قٟحٌز

، ٌُِ جٌٛغ١مس: 2014، 7198، جٌؿٍٓس  ٠6121/2014ٕظٍ جألُِ جٌّطكىز ، جٌٛغحتك ج١ٌٍّْس ٌّؿٍّ جألِٓ ـ، جٌمٍجٌ

S/RES/2161/2014.  ٌ7101،جٌؿٍٓس  ٠ٚ2133/2014ٕظٍ: جألُِ جٌّطكىز ، جٌٛغحتك ج١ٌٍّْس ٌّؿٍّ جألِٓ ، جٌمٍج ،

 .S/RES/2133/2014ٌُِ جٌٛغ١مس: 

 

ٚلى جػطّى وجػٕ فٟ ذىج٠س جألٍِ ػٍٝ جٌّٓحػىجش جٌهحٌؾ١س ِٓ جٌىٚي جٌه١ٍؿ١س جٌغ١ٕس ، ٚذؼى أْ جٖطى ػٛوٖ ، جنً (67)

١ٍِْٛ وٚالٌ ٌطك٠ٍٍ ٌ٘حتٓ  ٠250ؼطّى ػٍٝ ػ١ٍّحش جالْط١الء ٚجإلضحٚجش ٚجٌهطف ، ٚجألن١ٍ لىَ ٌٍطٕظ١ُ أوػٍ ِٓ 

١ٌٚس ٚجٌطرٍػحش جإلٔٓح١ٔس ، ئي ٠ؼطمى ض٠ٌٛ ِٕظّحش ئغحغس لط٠ٍس جٌٚٚذ١ٓ ، ٚلى ٠أنً جٌىػُ جٌىٌٟٚ ٖىً جٌّٓحػىجش جٌى

ٚضٍو١س ِرحٍٖز فٟ وػُ ؾرٙس جٌٍٕٛز ٚوجػٕ ، ذحإلٞحفس ئٌٝ جألِٛجي جٌطٟ ضىْٛ ذٛكرس جٌٛجفى٠ٓ جٌؿىو ػٍٝ وٌٚس جٌطٕظ١ُ 

 ٌجٟٞ جٌىٌٚس ٚجأللىجَ ئ١ٌٙح .، ٚج٠ًٌٓ ٠أضْٛ ِغ ِىنٍجضُٙ جٌّح١ٌس ، ضٍر١س ٌٕىجء جٌرغىجوٞ ئٌٝ وً ِٓ ٠ٍغد ذحٌٙؿٍز ئٌٝ أ

( ٠ٕظٍ : ػحٍِ جٌُِحٌٟ ، ِىنً ئٌٝ جٌمحْٔٛ جٌىٌٟٚ جإلٔٓحٟٔ ، ٌِٕٗٛجش جٌّؼٙى جٌؼٍذٟ ٌكمٛق جإلٔٓحْ، ضّٛٔ، 67) 

1977٘ ،32. 

،  ٠ٕظٍ :١٘ػُ ِٕحع ، نالفس وجػٕ ٖرىحش جٌط٠ًّٛ ٚجٌىػُ ، جٌؿُء جٌٍجذغ ئٚىجٌ جٌّؼٙى جالْىٕى٠ٕحفٟ ٌكمٛق جإلٔٓحْ( 68) 

 ،ِطحـ ػٍٝ جٌّٛلغ جٌطحٌٟ : 4،٘،  2014أخ 

part1.pdf-Forth  -content/uploads/2014/07/DAEESH-http://sihr.net/wp 

ف جٌُٕجع جٌٍّٓف فٟ جٌمحْٔٛ جٌىٌٟٚ جإلٔٓحٟٔ ، ِٛىٌ جٌٍؿٕس جٌى١ٌٚس ١ٌٍٍٛد جألقٍّ ، ٌٚلس ذ١حْ جٌٍأٞ قٛي ضؼ٠ٍ(68)

 .2ْحذك، ٘

جٌٍّٓكس جٌّؼحٍٚز ، ٚغ١مس أػىضٙح جٌٍؿٕس جٌى١ٌٚس ١ٌٍٍٛد ضكى٠حش جٌُٕجػحش ( ضم٠ٍٍ ػٓ جٌمحْٔٛ جٌىٌٟٚ جإلٔٓحٟٔ 69ٚ) 

 32IC/15/xxx :جٌٛغ١مس ِٛىٌ ْحذك، ،2015جألقٍّ ، 

70))United Nations, General Assemply,humanrigtscounsil, Resolution adopted by the human 

rights council, on the human Rights  situation in iraq in the light of abuse committed by the 

So-called islamic state in Iraq and the levant and associated groups, 

1September,2014,A/HRC/RES/S-22/1.                                                                                         

 

، ٌُِ جٌٛغ١مس 2014أخ  15، 7242، جٌؿٍٓس 2170( جألُِ جٌّطكىز، جٌٛغحتك ج١ٌٍّْس ٌّؿٍّ جألِٓ، جٌمٍجٌ (71

S/RES/2170/2014. 

٠ٓ ٠غحوٌْٚ ذٍىُ٘ جألٍٟٚ أٚ ِىحْ ئلحِطُٙ جالػط١حوٞ ، ( ١ٗ٠ٍ ِٛطٍف ) جٌّمحضٍْٛ جألؾحٔد( ، ػِّٛح ئٌٝ جإلفٍجو جًٌ(72

ذىجفغ ج٠ىٌٚٛؾٟ أٚ و٠ٕٟ أْحْح، ٠ٚٛركْٛ ٞحٌؼ١ٓ فٟ أػّحي جٌؼٕف وؿُء ِٓ ِؿّٛػس ِطٍّو٠ٓ أٚ ِؿّٛػس ٍِٓكس ِٓ 

 .غ١ٍ جٌىٚي فٟ ٍٚجع ٍِٓف وّح فٟ وجػٕ، ٌغُ أْ ٠ىْٛ جٌىجفغ أ٠ٟح ٘ٛ جٌكٛٛي ػٍٝ جؾٍ

ٌٛغحتك ج١ٌٍّْس ٌٍؿّؼ١س جٌؼحِس، ِؿٍّ قمٛق جإلٔٓحْ ، جٌىٌٚز جٌػحِٕس ٚجٌؼٍْٗٚ ، ضم٠ٍٍ ِفٜٛ ٠ٕظٍ: جألُِ جٌّطكىز ، ج

جألُِ جٌّطكىز جٌٓحِٟ ٌكمٛق جإلٔٓحْ ذٗأْ قّح٠س قمٛق جإلٔٓحْ ٚجٌك٠ٍحش جألْح١ْس فٟ ١ْحق ِىحفكس جإلٌ٘حخ، 

 .A/HRC/28/28/2014، ٌُِ جٌٛغ١مس: 2014٘،14

73) )A/HRC/28/28/2014-Op-Cit-P-14. 

 ، ضكى٠حش جٌُٕجػحش جٌٍّٓكس جٌّؼحٍٚز، ِٛىٌ ْحذك.جإلٔٓح١ٔس( جٌٍؿٕس جٌى١ٌٚس ١ٌٍٍٛد جألقٍّ ، لٛز 74) 

ض٠ٍٗٓ جٌػحٟٔ  20 ، جًٌٞ جضهًٖ فٟ جٌؿٍٓس جٌّؼمٛوز فٟ 2249( جألُِ جٌّطكىز، جٌٛغحتك ج١ٌٍّْس ٌّؿٍّ جألِٓ، جٌمٍجٌ (74

 .S/RES/2249/2015، ٌُِ جٌٛغ١مس: 2015

٠ٕظٍ: ٠ٍٖف ػطٍُ، ِىٌٛي جٌمحْٔٛ جٌىٌٟٚ جإلٔٓحٟٔ، ّٞٓ وطحخ، ِكحٍٞجش فٟ جٌمحْٔٛ جٌىٌٟٚ جإلٔٓحٟٔ ، ضك٠ٍٍ: (75)

 .37، ٘ 2006، ٌِٕٗٛجش جٌٍؿٕس جٌى١ٌٚس ١ٌٍٍٛد جألقٍّ، ٠ٍٖ6ف ػطٍُ، ٠

أُٔٙ :) جألٖهح٘ ج٠ًٌٓ  ، جٌّى١١ٔٓ ػ1949ٍٝ(ػٍفص جٌّحوز جٌٍجذؼس جٌفمٍز جألٌٚٝ ، ِٓ جضفحل١س ؾ١ٕف جٌٍجذؼس ٌؼحَ (76

٠ؿىْٚ أٔفُٓٙ فٟ ٌكظس ِح ٚذأٞ ٖىً وحْ ، فٟ قحٌس ل١حَ ُٔجع ٍِٓف أٚ قحٌس جقطالي ضكص ٍْطس ٠ٍف فٟ جٌُٕجع ، ١ٌٓٛج 

 ِٓ ٌػح٠حٖ ، أٚ وٌٚس جالقطالي ١ٌٓٛج ِٓ ٌػح٠ح٘ح(.

http://sihr.net/wp-content/uploads/2014/07/DAEESH-%20Forth%20-part1.pdf
http://sihr.net/wp-content/uploads/2014/07/DAEESH-%20Forth%20-part1.pdf
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ّٓ وطحخ : جٌمحْٔٛ جٌىٌٟٚ جإلٔٓحٟٔ ، (٠ٕظٍ: جقّى أذٛ جٌٛفح ، جٌفثحش جٌٌّّٗٛس ذكّح٠س جٌمحْٔٛ جٌىٌٟٚ جإلٔٓحٟٔ ، ٞ(77

 .158، ٘ 2006، 6ضمى٠ُ: جقّى فطكٟ ٌٍْٚ،ٌِٕٗٛجش جٌٍؿٕس جٌى١ٌٚس ١ٌٍٍٛد جألقٍّ ، ٠

، جٌّؿٍس جٌى١ٌٚس جألقٍّٚضطر١مٗ فٟ جٌؼٍجق، جٌٍؿٕس جٌى١ٌٚس ١ٌٍٍٛد  جإلٔٓح٠ٟٕٔظٍ: ١ٍَ٘ جٌك١ٕٟٓ، جٌمحْٔٛ جٌىٌٟٚ  (78)

 .204، 2008٘، 869، جٌؼىو 90ٍى ، جٌمحٍ٘ز ، جٌّؿجألق١ٌٍٍٍّٛد 

٠ٕظٍ : ْالفس ٠حٌق جٌٗؼالْ ، جغٍ جٌُٕجػحش جٌٍّٓكس ػٍٝ جٌر١ثس فٟ جٌؼٍجق ٚفمح ٌٍمحْٔٛ جٌىٌٟٚ ، ٌْحٌس ووطٌٛجٖ غ١ٍ (78)

، ٌِٕٗٛز ، جٌؿحِؼس جٌٍرٕح١ٔس فٟ جٌكمٛق ، جٌّؼٙى جٌؼحٌٟ ٌٍىوطٌٛجٖ فٟ جٌكمٛق ٚجٌؼٍَٛ ج١ٌٓح١ْس ٚجإلوج٠ٌس ٚجاللطٛحو٠س 

2012 ٘ ،14. 

 ذٕفّ جٌٗىً ٚجٌّّْٟٛ. ٠1949مٛى ذطؼر١ٍ جٌّحوز جٌّٗطٍوس أٔٙح ٌٚوش فٟ ؾ١ّغ جضفحل١حش ؾ١ٕف جألٌذؼس جٌّإٌنس (79) 

، ٟ٘ جٌّحوز جٌٛق١ىز جٌطٟ ٚٞؼص ن١ٛٛح ٌٍُٕجػحش جٌٍّٓكس  1949جٌّٗطٍوس فٟ جضفحل١حش ؾ١ٕف ٌؼحَ  3ٚضؼطرٍ جٌّحوز 

ذأٔٙح جضفحل١س ِٛغٍز جٚ جضفحل١س وجنً جالضفحل١حش ، ٚضٌٛو ًٖ٘ جٌّحوز لٛجػى ٠ٍطَُ أ٠ٍجف  غ١ٍ جٌى١ٌٚس ، ِٚٓ ٕ٘ح فمى ٚٚفص

جٌُٕجػحش جٌٍّٓكس جٌىجن١ٍس ذططر١مٙح وكى أؤٝ ، ٌّٚح وحٔص ِؼظُ جٌُٕجػحش جٌٍّٓكس جٌطٟ ضٕٗد فٟ ًٖ٘ جأل٠حَ ضٕىٌؼ ّٞٓ 

 ٘حْ ج٠ًٌٓ ٚٞؼٛ٘ح.ًٖ٘ جٌفثس ، فمى جوطٓرص ًٖ٘ جٌّحوز أ١ّ٘س ِح وحٔص ٌطهطٍ فٟ أي

٠ٕظٍ : ف٠ٍطٓىحٌٓٙٛفٓ ٚ ١ٌُجذػطٍٓغفٍى ، ٞٛجذ١ ضكىُ نٜٛ جٌكٍخ ، ِىنً ٌٍمحْٔٛ جٌىٌٟٚ جإلٔٓحٟٔ ، ضٍؾّس : جقّى 

 .80، 2004٘، ؾ١ٕف ،  3ػرى جٌؼ١ٍُ ، ٌِٕٗٛجش جٌٍؿٕس جٌى١ٌٚس ١ٌٍٍٛد جألقٍّ ، ٠

 

ضم٠ٍٍ جٌٍؿٕس جٌى١ٌٚس ١ٌٍٍٛد جألقٍّ ، جٌّإضٍّ جٌىٌٟٚ  جٌمحْٔٛ جٌىٌٟٚ جإلٔٓحٟٔ ٚضكى٠حش جٌُٕجػحش جٌّؼحٍٚز ، ((80

 .5، ٘  2003جٌػحِٓ ٚجٌؼ٠ٍٗٓ ١ٌٍٍٛد جألقٍّ ٚجٌٙالي جألقٍّ ، ؾ١ٕف ، وحْٔٛ جألٚي ، 

 . 2008ٌٚلس ذ١حْ جٌٍأٞ قٛي ضؼ٠ٍف جٌُٕجع جٌٍّٓف فٟ جٌمحْٔٛ جٌىٌٟٚ جإلٔٓحٟٔ ، جٌٍؿٕس جٌى١ٌٚس ١ٌٍٍٛد جألقٍّ ، (81) 

فٟ جألٔرحٌ؛ ٚفٟ ج١ٌَٛ جٌطحٌٟ، ٖٓ جإلٌ٘حذٟ ١ٔٓحْ/أذ٠ًٍ، ذىأش قىِٛس جٌؼٍجق ػ١ٍّحش ػٓى٠ٍس ٞى وجػٕ  9ٚفٟ (82) 

فٍو ؾى٠ى فٟ  1 000أ٠حٌ/ِح٠ٛ، ٍٖػص جٌٍٓطحش فٟ ضؿ١ٕى  9جٌطٕظ١ُ ٘ؿِٛح  ِطؼىو جٌؿرٙحش ػٍٝ ِمح٠ؼس جٌٍِحوٞ. ٚفٟ 

أ٠حٌ/ِح٠ٛ، وحٔص جٌّى٠ٕس لى ٚلؼص ضكص ١ْطٍز  16كٍٛي ١ٗ١ٍ١ِح ١ْٕس ٌّٓحػىز لٛجش جألِٓ جٌؼٍجل١س فٟ جألٔرحٌ. ٚذ

فٍو ِٓ لٛجش جٌطؼرثس  3 000وجػٕ جًٌٞ ذىأ ٠طكٍن آًٔجن ٚٛخ جٌٍٗق. ٚضف١ى جٌطمح٠ٌٍ ذأْ قٛجٌٟ جٌّؿّٛػس جإلٌ٘حذ١س 

 ٌكّح٠س جٌّى٠ٕس.ِمحضً فٟ ذغىجو  60 000جٌٗؼر١س ٍُٔٗٚج فٟ لحػىز جٌكرح١ٔس جٌؿ٠ٛس ٌّكحٌذس وجػٕ، فٟ جٌٛلص جًٌٞ ٍُٔٗ ف١ٗ 

٠ٕظٍ: جألُِ جٌّطكىز ، جٌؿّؼ١س جٌؼحِس ، ِؿٍّ قمٛق جإلٔٓحْ ، جٌّٓحػىز جٌطم١ٕس جٌّمىِس ٌطؼ٠ُُ ٚقّح٠س قمٛق جإلٔٓحْ فٟ 

 .A/HRC/30/66. ٌُِ جٌٛغ١مس :4، ٘ 2015جٌؼٍجق ، ضم٠ٍٍ ِفٜٛ جألُِ جٌّطكىز جٌٓحِٟ ٌكمٛق جإلٔٓحْ ، 

  

فٟ لحتّس ؾُجءجش جألُِ جٌّطكىز جٌّفٍٚٞس ػٍٝ جألفٍجو ٚجٌى١حٔحش  جإلٌ٘حذٟ ٕ، أوٌؼ وجػ2013أ٠حٌ  30فٟ (83) 

 جٌٍّضرطس ذطٕظ١ُ جٌمحػىز.

 .٠45ٕظٍ : ف٠ٍطٓىحٌٓٙٛفٓ ٚ ١ٌُجذػطٓغفٍى ، ِٛىٌ ْحذك ، ٘ (84)

 

 المصادر 

 أوال: الكتب :

: المانون الدولً احمد أبو الوفا ، الفئات المشمولة بحماٌة المانون الدولً اإلنسانً ، ضمن كتاب  (1
 .2006، 6اإلنسانً ، تمدٌم: احمد فتحً سرور،منشورات اللجنة الدولٌة للصلٌب األحمر ، ط

أمل ٌازجً ، المانون الدولً اإلنسانً وحماٌة النساء واألطفال أثناء النزاعات المسلحة ، ضمن  (2
رات الحلبً الحمولٌة ، ، منشو 1كتاب المانون الدولً اإلنسانً ، أفاق وتحدٌات ، الجزء األول ، ط

 .2005بٌروت ، 
توجد طبعة ، منشأة  حسنٌن المحمودي بوادي ، غزو العراق بٌن المانون الدولً والسٌاسة الدولٌة ،ال (3

 .2005المعارف باإلسكندرٌة، 
،  1خٌر الدٌن حسٌب ، العراق من االحتالل إلى التحرٌر ، مركز دراسات الوحدة العربٌة ، ط (4

 .2006بٌروت ،
عتلم، مدلول المانون الدولً اإلنسانً، ضمن كتاب، محاضرات فً المانون الدولً اإلنسانً ،  شرٌف (5

 .2006، منشورات اللجنة الدولٌة للصلٌب األحمر، 6تحرٌر: شرٌف عتلم، ط
دار الفكر العربً ، الماهرة،  1صالح الدٌن عامر، ممدمة لدراسة لانون النزاعات المسلحة، ط (6

1976. 
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و لٌزابثتسلغفلد ، ضوابط تحكم خوض الحرب ، مدخل للمانون الدولً اإلنسانً ، فرٌتسكالسهوفن  (7
 .2004، جنٌف ،  3ترجمة : احمد عبد العلٌم ، منشورات اللجنة الدولٌة للصلٌب األحمر ، ط

لٌث محمود المبٌضٌن، االحتالل األمرٌكً للعراق من منظور الشرعٌة الدولٌة، دار الحامد للنشر  (8
 .2012مان،،ع1والتوزٌع،ط

اللجنة الدولٌة للصلٌب  منشورات المانون الدولً اإلنسانً وكفالة احترامه،دمحم دوخة،  احترام  (9
 .1999(، 1حمر، جنٌف، رلم )األ
  2008، دار الفكر الجامعً ،اإلسكندرٌة،  1سعٌد حمودة ،اإلرهاب الدولً ، ط منتصر (10
للبحوث والدراسات  حمورابًز حكمت شبر ، اإلرهاب فً العراق والمحاكم الدولٌة ، مرك (11

 .2004اإلستراتٌجٌة ، بابل ، العراق ، 

 ثانٌا :الدورٌات العلمٌة

،  بحث فً األسباب والنتائج، مجلة جامعة 2003دمحم احمد، الغزو األمرٌكً البرٌطانً للعراق عام  (1
 .2004، دمشك،4و3، العدد 20دمشك للعلوم اإلنسانٌة، المجلد 

وسلطات مجلس األمن لألمم المتحدة ،  2003فً العراق من عام روبرت كولب ، االحتالل  (2
 .2008مختارات من المجلة الدولٌة للصلٌب األحمر، عدد خاص عن العراق ، 

زهٌر الحسٌنً، المانون الدولً اإلنسانً وتطبٌمه فً العراق، اللجنة الدولٌة للصلٌب األحمر، المجلة  (3
 .2008، 869، العدد 90 الدولٌة للصلٌب األحمر، الماهرة ، المجلد

 اإلنسانً التدخل نظرٌة إطار فً لٌبٌا فً العسكري التدخل الشعالن، مشروعٌة طارقة سالف (4
 .2015السادس،المجلد -األول ، العددةالسٌاسٌ والعلوم للمانون المادسٌة الحماٌة، مجلة ومسؤولٌة

 ثالثا: الرسائل الجامعٌة 
سلحة على البٌئة فً العراق وفما للمانون الدولً ، رسالة سالفة طارق الشعالن ، اثر النزاعات الم (0

دكتوراه غٌر منشورة ، الجامعة اللبنانٌة فً الحموق ، المعهد العالً للدكتوراه فً الحموق والعلوم 
 .2012السٌاسٌة واإلدارٌة وااللتصادٌة ، 

 رابعا: االتفالٌات الدولٌة

 .1949اتفالٌة جنٌف الرابعة لسنة  (1
 .1949الملحمٌن باتفالٌة جنٌف الرابعة  1977األول والثانً لسنة  إلضافًالبروتوكول ا (2

 خامسا  :التمارٌر 

من المرار  6األمم المتحدة، الوثائك الرسمٌة لمجلس األمن ، التمرٌر الثالث لالمٌن العام عمال بالفمرة  (1
 .S/2015/305، رمز الوثٌمة: 2014، 2169

س األمن، تمرٌر األمٌن العام عن حماٌة المدنٌٌن فً النزاعات األمم المتحدة، الوثائك الرسمٌة لمجل (2
 .S/2015/453، رمز الوثٌمة: 2015المسلحة، 

األمم المتحدة ، الوثائك الرسمٌة لمجلس األمن ، تمرٌر األمٌن العام عن األطفال والنزاع المسلح فً  (3
 .S/2015/852، رمز الوثٌمة:  2015العراق ، 

ادر عن المستشار الخاص لألمٌن العام لألمم المتحدة المعنً بمنع اإلبادة األمم المتحدة ، بٌان ص2 (4
الجماعٌة ، والمستشارة الخاصة لألمٌن العام المعنٌة بتوفٌر المسؤولٌة عن الحماٌة ، بشأن الحالة فً 

 2014حزٌران  18العراق ، نٌوٌورن ، 
 7الممدم من األمٌن العام عمال بالفمرة األمم المتحدة، الوثائك الرسمٌة لمجلس األمن، التمرٌر األول  (5

 .S/2015/819، رمز الوثٌمة: 2015، 2233من المرار 
األمم المتحدة ، الوثائك الرسمٌة للجمعٌة العامة ، مجلس األمن ، الدورة التاسعة والستون ، تمرٌر  (6

 .A/69/926-S/2015/409، رمز الوثٌمة: 2015األمٌن العام عن األطفال والنزاع المسلح، 
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 سادسا: لرارات الجمعٌة العامة ومجلس األمن
األمم المتحدة ، الوثائك الرسمٌة للجمعٌة العامة ، مجلس حموق اإلنسان ، تمرٌر الفرٌك العامل  (1

، رمز الوثٌمة : 2014المعنً باالستعراض الدوري الشامل ، العراق ، الدورة الثامنة والعشرون ، 
A/HRC/28/2014 

ئك الرسمٌة للجمعٌة العامة، مجلس حموق اإلنسان، الدورة الثالثون ، المساعدة األمم المتحدة، الوثا (2
التمنٌة الممدمة لتعزٌز وحماٌة حموق اإلنسان فً العراق، تمرٌر مفوض األمم المتحدة السامً لحموق 

 .A/HRC/30/66/2015، رمز الوثٌمة: 2015اإلنسان، 
امة ، مجلس حموق اإلنسان ، الدورة الثامنة والعشرون : األمم المتحدة ، الوثائك الرسمٌة للجمعٌة الع (3

،تعزٌز وحماٌة جمٌع حموق اإلنسان ، المدنٌة وااللتصادٌة والسٌاسٌة واالجتماعٌة والثمافٌةـ بما فً 
،، رمز 2015ذلن الحك فً التنمٌة، تمرٌر الممررة الخاصة المعنٌة بمضاٌا األللٌات ، رٌتا أٌجان ، 

 .A/HRC/28/64/2015الوثٌمة: 

، الوثٌمة  4644، فً الجلسة  2000تشرٌن الثانً  8فً  1441لرار مجلس األمن  (4
/1441/2000S/RES 

فً  1500، والمرار 2003أٌار 22فً  1483لرارات مجلس األمن الدولً بهذا الصدد، المرار  (5
حزٌران  8فً  1546، والمرار 2003تشرٌن األول 16فً  1511، والمرار 2003أب 14

2004. 
، 2014، 7198، الجلسة  6121/2014مم المتحدة ، الوثائك الرسمٌة لمجلس األمن ـ، المراراأل (6

 .S/RES/2161/2014رمز الوثٌمة: 
، رمز 7101،الجلسة  2133/2014األمم المتحدة ، الوثائك الرسمٌة لمجلس األمن ، المرار  (7

 .S/RES/2133/2014الوثٌمة: 
، 2014أب  15، 7242، الجلسة 2170ألمن، المرار األمم المتحدة، الوثائك الرسمٌة لمجلس ا (8

 S/RES/2170/2014رمز الوثٌمة 
األمم المتحدة ، الوثائك الرسمٌة للجمعٌة العامة، مجلس حموق اإلنسان ، الدورة الثامنة والعشرون ،  (9

تمرٌر مفوض األمم المتحدة السامً لحموق اإلنسان بشأن حماٌة حموق اإلنسان والحرٌات األساسٌة 
 A/HRC/28/28/2014، رمز الوثٌمة: 2014سٌاق مكافحة اإلرهاب،  فً

، الذي اتخذه فً الجلسة المعمودة 2249األمم المتحدة، الوثائك الرسمٌة لمجلس األمن، المرار  (10
 .S/RES/2249/2015، رمز الوثٌمة: 2015تشرٌن الثانً  20 فً 

مساعدة التمنٌة الممدمة لتعزٌز وحماٌة األمم المتحدة ، الجمعٌة العامة ، مجلس حموق اإلنسان ، ال (11
،. رمز 2015حموق اإلنسان فً العراق ، تمرٌر مفوض األمم المتحدة السامً لحموق اإلنسان ، 

 .A/HRC/30/66الوثٌمة :

 سابعا: تمارٌر أخرى
 

تمرٌر االتحاد الدولً ، لجمعٌات الصلٌب األحمر، والهالل األحمر الممدم إلى المؤتمر الدولً  (1
 18 -17ة األمم المتحدة لشؤون الالجئٌن بشأن الالجئٌن العرالٌٌن والمشردٌن ، جنٌف ، لمفوضٌ
 .2007نٌسان 

 2007لعام  تمرٌر مفوضٌة األمم المتحدة لشؤون الالجئٌن ، (2
مكتب حموق اإلنسان فً بعثة األمم المتحدة لمساعدة العراق ، المفوضٌة السامٌة لألمم المتحدة  (3

كانون األول  11حول حماٌة المدنٌٌن فً النزاع المسلح فً العراق :  لحموق اإلنسان ، تمرٌر
 ، 2015نٌسان  30 – 2014
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مكتب المفوضٌة السامٌة لحموق اإلنسان التابع لألمم المتحدة ، مكتب حموق اإلنسان التابع لبعثة األمم  (4
حزٌران  –الثانً المتحدة لمساعدة العراق ٌونامً ، تمرٌر حول حموق اإلنسان فً العراق ، كانون 

 . 2014، بغداد ، أب ،  2014
،.رمز الوثٌمة:  2016 -2015تمرٌر منظمة العفو الدولٌة ، حالة حموق اإلنسان فً العالم ، لعام  (5

POL10/001/2015 
 -2014تمرٌر األمم المتحدة حول حماٌة المدنٌن فً النزاع المسلح فً العراق ، للفترة كانون األول  (6

 2015نٌسان 
موق اإلنسان فً بعثة األمم المتحدة لمساعدة العراق ، تمرٌر حول حماٌة المدنٌٌن فً النزاع مكتب ح (7

  2014أٌلول  10 –تموز  6المسلح فً العراق : 

 ثامنا: منشورات اللجنة الدولٌة للصلٌب األحمر

حمر ، المانون الدولً اإلنسانً وتحدٌات النزاعات المعاصرة ، تمرٌر اللجنة الدولٌة للصلٌب األ (1
 2003المؤتمر الدولً الثامن والعشرٌن للصلٌب األحمر والهالل األحمر ، جنٌف ، كانون األول ، 

تعزٌز احترام المانون الدولً اإلنسانً فً النزاعات المسلحة غٌر الدولٌة ، منشورات اللجنة الدولٌة  (2
 .2008للصلٌب األحمر ، أٌار ، 

فً المانون الدولً اإلنسانً ، اللجنة الدولٌة للصلٌب  ورلة بٌان الرأي حول تعرٌف النزاع المسلح (3
 . 2008األحمر ، 

اللجنة الدولٌة للصلٌب األحمر ، لوة اإلنسانٌة،المؤتمر الدولً الثانً والثالثون للصلٌب األحمر   (4
والهالل األحمر،  تمرٌر اللجنة الدولٌة للصلٌب األحمر ، تطورات المانون الدولً اإلنسانً وتحدٌات 

، 2015زاعات المعاصرة ، وثٌمة أعدتها اللجنة الدولٌة للصلٌب األحمر، جنٌف ، تشرٌن األول الن
 ..32IC/15XXXرمز الوثٌمة:  

 
 
 

 تاسعا : مصادر متفرلة 

هاشم نعمة ، هجرة العرالٌٌن وتأثٌراتها على البنٌة السكانٌة ، بحث متاح على المولع  (1
 http://www.ahewar.orgالتالً:

دائرة رصد األداء، وحماٌة الحموق لسم حموق األللٌات،أطٌاف العراق  وزارة حموق اإلنسان، (2
 www.alhasso.com، على المولع التالً:  2011مصدر ثراءه الوطنً ، 

لعراق ، بحث متاح على المولع التالً تطبٌك المانون الدولً اإلنسانً فً ا زهٌر الحسنً ، (3
:http://www.paghdadtimes.net 

a.  : 18/3/2016تارٌخ زٌارة المولع 
 

تمرٌر لألمم المتحدة عن جرائم داعش بحموق األللٌات فً العراق ، الدولة اإلسالمٌة فً العراق  (4
 19ب وجرائم ضد اإلنسانٌة وإبادة جماعٌة، جنٌف )والشام لد تكون ارتكبت جرائم حر

، متاح على المولع التالً  2015آذار/مارس 
:

http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/RegularSessions/Session
Documents/A_HRC_28_18_AUV.doc28/ 

ملٌون شخصا  302األمم المتحدة فً العراق ، المنظمة الدولٌة للهجرة ، النزوح فً العراق ٌتجاوز  (5
  .http://www.uniraq.orgعلى المولع التالً :  2015تشرٌن األول  16، بغداد 

 2016 -5 -7تارٌخ زٌارة المولع فً 

http://www.ahewar.org/
http://www.alhasso.com/
http://www.paghdadtimes.net/
http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/RegularSessions/Session28/Documents/A_HRC_28_18_AUV.doc
http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/RegularSessions/Session28/Documents/A_HRC_28_18_AUV.doc
http://www.uniraq.org/
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، الجمعٌة العرالٌة لحموق اإلنسان  2015التمرٌر السنوي عن حالة حموق اإلنسان فً العراق لعام  (6

 www.ihrsusa.netفً الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة ، على المولع التالً:
 
الذي مزلته الحرب ، اللجنة  العراق : وصول المساعدات إلى آالف النازحٌن فً غرب الرمادي (7

الدولٌة للصلٌب األحمر ، متاح على المولع التالً : 
-thousands-reaches-aid-https://www.icrc.org/ar/document/iraq

westramadi-ravaged-war-people-eddisplac- 
 2016-5 -13تارٌخ زٌارة المولع : 

 
العرالٌون النازحون جراء هجمات داعش فً سنجار بحاجة ماسة للحصول على المساعدات ،  (8

 2014منظمة العفو الدولٌة ، 
displaced-https://www.amnesty.org/ar/latest/news/2014/08/iraqis-المولع :  

-sinjar-cksatta-isis 
 . 2016 -5 -13تارٌخ زٌارة المولع : 

9) isil-state/isis-http://medie.clarionporject.org./files/islamic 
 //:http متاح على المولع التالً : 2014، العراق أحداث عام  2015التمرٌر العالمً  (10

Human%20Rights%20Watch.html 
 

غازي حسٌن، الحرب األمرٌكٌة على العراق انتهان صارخ لمبادئ المانون الدولً ومٌثاق  (11
//:iwffo.org/index.phphttp-األممالمتحدة، بحث منشور على المولع التالً :

option=com.content,view=article,id=61377ltemid=5 
 

ما الفرق بالنسبة للضحاٌا؟ متاح على مولع  –النزاعات الداخلٌة أو حاالت العنف األخرى  (12
اللجنة الدولٌة للصلٌب األحمر على المولع التالً 

:-10-https://www.icrc.org/ara/resources/documents/interview/2012/12
internationa-non-niac 

 
هٌثم مناع ، خالفة داعش شبكات التموٌل والدعم ، الجزء الرابع إصدار المعهد االسكندٌنافً  (13

http://sihr.net/wp-المولع التالً : ، ،متاح على 2014لحموق اإلنسان ، أب 
part1.pdf-Forth  -content/uploads/2014/07/DAEESH 

 
14) http://www.bostonreview.net. 
15) www.un.org 
16) http:www.unhcr.org/print/53egfe2dg.html 

 2016 -5 – 8تارٌخ زٌارة المولع : 
17) .http:www.unicef.org-media/media746760.html 

 2016 -5 – 8تارٌخ زٌارة المولع : 

 عاشرا : المصادر باللغة االنكلٌزٌة 
 : التمارٌر :أوال

http://www.ihrsusa.net/
https://www.icrc.org/ar/document/iraq-aid-reaches-thousands-displaced-people-war-ravaged-westramadi
https://www.icrc.org/ar/document/iraq-aid-reaches-thousands-displaced-people-war-ravaged-westramadi
http://medie.clarionporject.org./files/islamic-state/isis-isil
http://medie.clarionporject.org./files/islamic-state/isis-isil
http://iwffo.org/index.php-option=com.content,view=article,id=61377ltemid=5
http://iwffo.org/index.php-option=com.content,view=article,id=61377ltemid=5
http://iwffo.org/index.php-option=com.content,view=article,id=61377ltemid=5
https://www.icrc.org/ara/resources/documents/interview/2012/12-10-niac-non-internationa
https://www.icrc.org/ara/resources/documents/interview/2012/12-10-niac-non-internationa
https://www.icrc.org/ara/resources/documents/interview/2012/12-10-niac-non-internationa
http://sihr.net/wp-content/uploads/2014/07/DAEESH-%20Forth%20-part1.pdf
http://sihr.net/wp-content/uploads/2014/07/DAEESH-%20Forth%20-part1.pdf
http://sihr.net/wp-content/uploads/2014/07/DAEESH-%20Forth%20-part1.pdf
http://www.bostonreview.net/
http://www.bostonreview.net/
http://www.un.org/
http://www.un.org/
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Abstract 

 
Review this search rights violations minorities in Iraq in times of armed 

conflacts that fought Iraq whether those that took place at the occupation 

of Iraq in 2003,and degradation of security situation after him or those 

that took place at the control of the organization of Islamic state in 

Iraq,thelevant or organization isis due to the large number of targeting 

the violation of minority rights in Iraq, which characterize heavily armed 
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conflicts in it since occupied by foreign troops in 2003 until 2016 ,will be 

a particular focus on the most important violations committed by the 

organization of isis,and armed groups .      And then highlight hvac legal 

armed conflict in Iraq for 2003-2016,rules and legal applicable for in the 

international law.                                                                                 
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