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 زاع املسلحـالفريق العامل املعين باألطفال والن  
 زاع املسلح يف العراقـاستنتاجات بشأن األطفال والن  

 
املسـلح  يف جلسـتا السـابعا واني،سـ        حبث الفريق العامل املعين باألطفـال والنــزاع    - ١

  التقرير الثاين املقدم من األم  العـام نـن األطفـال والنــزاع     20١6آذار/مارس  2املعقودة يف 
لألمـ  العـام املعن ـا باألطفـال      (  الـي  نرتـتا امل،ثلـا انيا ـا     S/2015/852املسلح يف العراق )

والنـزاع املسلح. ك،ا أدىل نائب امل،ثل الدائم للعراق لـد  األمـم املتحـدة بةل،ـا أمـام الفريـق       
 العامل.

مـ  العـام و قـا لقـرارات جملـس األمـن       ورحب أنضاء الفريق العامل بتقـد  ققريـر األ   - 2
 2١43و  (20١2) 2068و  (20١١) ١998و  (2009) ١882و  (2005) ١6١2

 وأحاطوا نل،ا مبا يتض،نا من حتل ل وقو  ات. (20١5) 2225و  (20١4)
من اإلحاطا اليت قدمتها امل،ثلـا انيا ـا االهـامل املتـرد       والحظ أنضاء الفريق العامل - 3

زاع املسلح يف العراق بعـد ههـور قنمـ م    ـلالنتهاكات واالنتداءات املرقةبا تد األطفال يف الن
ــ م     ــام )قنمـ ــراق والشـ ــالم ا يف العـ ــا اإلسـ ــ،ل  ـــيمل     الدولـ ــالم ا/دانش(. وقشـ ــا اإلسـ الدولـ

مــن هن ــد واســت دام  /دانشالدولــا اإلســالم ااالنتــهاكات واالنتــداءات مــا يقــوم بــا قنمــ م  
منـهي   لألطفــال  واسـت دام األطفــال ك،فيـرين انتحــاري  ومنفـي  انــدامات اتــا ا اىل     
االست دام املتزايـد للعنـا اسنسـمب  مبـا يف ذلـت اال تاـات واالسـترقاق اسنسـمب  كأسـلوت          

 من أسال ب احلرت.
است دام األطفال مـن قبـل قـوات احلشـد     والحظ أنضاء الفريق العامل أيضا است،رار  - 4

الشعيب  اليت ُوتعت حتت سلطا رئ س الوزراء. ومثا مسألا أخر  قثري القلـق قتعلـق باحتيـاز    
ــرام       ــوان  مةا حــا اإلر ــات ح ــث أحــريت أســ لا بشــأن احت ــا مبوجــب ق ــهم أمن  األطفــال بت

http://undocs.org/ar/S/2015/852
http://undocs.org/ar/S/RES/1612(2005)
http://undocs.org/ar/S/RES/1882(2009)
http://undocs.org/ar/S/RES/1998(2011)
http://undocs.org/ar/S/RES/2068(2012)
http://undocs.org/ar/S/RES/2143(2014)
http://undocs.org/ar/S/RES/2143(2014)
http://undocs.org/ar/S/RES/2225(2015)
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ال قاـــل اىل اإلجـــراءات القانون ـــا الواجبـــا ونشـــرت ققـــارير نـــن ســـوء املعاملـــا ونـــن أن،ـــ
 التعييب. حد

مبوا ـلا الع،ـل مـك مةتـب     البلـد  وأكد نائب امل،ثـل الـدائم للعـراق مـن جديـد التـزام        - 5
امل،ثلــا انيا ــا. ويــرد نــ  الب ــان الــي  أدىل بــا نائــب امل،ثــل الــدائم للعــراق يف مر ــق  ــيمل     

 االستنتاجات.
قرارات جملـس األمـن   واىل جانب االجت،اع  ور نا بأحةام القانون الدويل السار  و - 6

ــرارات       ــها القـ ــرارات  ومنـ ــام والقـ ــيمل األحةـ ــك  ـ ــ ا مـ ــلا ويا ـ  (2005) ١6١2ذات الاـ
 (20١4) 2١43و  (20١2) 2068و  (20١١) ١998و  (2009) ١882 و
   اقفق الفريق العامل نلى اختاذ اإلجراءات املبا رة الواردة أدنامل.(20١5) 2225 و
 

 ب ان نام من رئ س الفريق العامل  
اقفق الفريق العامل نلى قوج ا الرسالا التال ا من خـالل ب ـان نـام مـن رئـ س الفريـق        - ٧

 زاع املسلح يف العراق:ـالعامل اىل مج ك أطراف الن
زاع املسـلح  ـستنتاجات السابقا للفريق العامل املعين باألطفال والنيشري اىل اال )أ( 

 (  ويةرر قأك د الدنوة اىل قنف ي ا بالةامل؛S/AC.51/2011/6يف العراق )
ا يعرت نن ادانتا الشديدة س، ك االنتـهاكات واالنتـداءات املسـت،رة املرقةبـ     )ت( 

زاع املسـلح نلـى   ـتد األطفال يف انتهاك للقانون الدويل السار  يف العراق  وحيث أطراف الن
الو اء بالتزاماهتا مبوجب القانون الدويل واختاذ مج ك التدابري الضروريا إلهناء قلـت االنتـهاكات   

  همواسـت دام األطفـال  واالنتداءات ومنعها نلى الفور  مبا   ها قلت اليت قنطو  نلـى هن ـد   
والقتل والتشويا  واال تاات و ريمل من أ ةال العنا اسنسمب  واالختطاف  واهليـوم نلـى   

 املدارس واملستشف ات  ومنك و ول املساندات اإلنسان ا؛
يعــرت نــن بــالق القلــق ازاء العــدد الةــبري مــن األطفــال الــيين قتلــوا و ــو وا  )ج( 

ــال القتا    ــري مبا ــرة لألن، ــ  أطــراف النــ  كنت يــا مبا ــرة أو   ــا ب ــواد   ـل  زاع املســلح  وحل
اهلي،ات العشوائ ا تد السةان املدن    مبا يف ذلت قلت اليت قنطـو  نلـى القاـا الشـديد     
والقاا اسو  ويدنو مج ك األطراف اىل احترام التزاماهتا مبوجب القانون الـدويل اإلنسـاين    

 ؛  املةّرسان   ا وال س ،ا مبدآ الت،  ز والتناسب
يعـرت نـن بـالق القلـق ازاء اسـت،رار هن ـد األطفـال واسـت دامهم يف انتــهاك          )د( 

زاع املسـلح بقـوة نلـى أن ققـوم  ـورا ودون      ـللقانون الدويل السـار  وحيـث مج ـك أطـراف النـ     

http://undocs.org/ar/S/RES/1612(2005)
http://undocs.org/ar/S/RES/1882(2009)
http://undocs.org/ar/S/RES/1998(2011)
http://undocs.org/ar/S/RES/2068(2012)
http://undocs.org/ar/S/RES/2143(2014)
http://undocs.org/ar/S/RES/2225(2015)
http://undocs.org/ar/S/AC.51/2011/6
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 روط مسبقا بتسريح مج ك األطفال اجملنـدين يف  ـفو ها بالتعـاون الوح ـق مـك األمـم املتحـدة        
 ،ايا الطفل  ح ث،ا كان ذلت ممةنا؛واسهات الفانلا املعن ا حب

ــانون الــدويل        ) ـ(  ــهاك للق ــف ات يف انت ــدارس واملستش ــتهداف امل ــدة اس ــدين بش ي
ــالق أن قلــت اهلي،ــات واســت دام املــدارس يف أ ــرا  نســةريا      اإلنســاين  ويالحــظ بقلــق ب

ل الطـيب  يتعار  مك القانون الدويل السار  واسـتهداف العـامل  يف جمـال التعلـ م ويف اجملـا      مبا
 أمور هتدد سالما األطفال وقعطل بشدة سبل حاوهلم نلى التعل م والرنايا الاح ا؛

زاع نلـى وقـا اهلي،ـات أو التهديـد بشـن اهلي،ـات       ـحيث مج ك أطراف النـ  )و( 
نلى املدارس واملستشف ات  ونلى موهف ها  يف انتهاك للقانون الدويل اإلنساين  وحيثهـا نلـى   

 لتلت املؤسسات وموهف ها و قا للقانون الدويل اإلنساين؛احترام الطابك املدين 
واقفق الفريق العامل نلى قوج ا الرسالا التال ا من خالل ب ان نـام مـن رئـ س الفريـق      - 8

العامـــــل اىل كـــــل اس،انـــــات املســـــلحا العاملـــــا يف العـــــراق  وال ســـــ ،ا قنمـــــ م الدولـــــا 
 اإلسالم ا/دانش:

ــا ا    )أ(  ــارات امل،ةن ــد العب ــدين بأ  ــا املرقةبــا    ي ــداءات املرون ــهاكات واالنت النت
األطفال مـن قبـل اس،انـات املسـلحا  وال سـ ،ا قنمـ م الدولـا اإلسـالم ا/دانش  مبـا يف           تد

ذلت القتل والتشويا  والتين د واالست دام املنهي ان  واالختطـاف  واال تاـات و ـريمل مـن     
ائم حرت أو جـرائم تـد   أ ةال العنا اسنسمب  ويالحظ أن  يمل االنتهاكات قد قشةل جر

 اإلنسان ا  ويطالب بقوة مج ك اس،انات املسلحا بالق ام  ورا مبا يلمب:
وقا اهلي،ات الـيت قسـتهدف املـدن   وامل،تلةـات املدن ـا والـيت قسـفر نـن          ‘١’ 

قتل األطفال وقشويههم  واالمتثال التام للقانون الدويل اإلنساين بطـرق نـدة   
منــها وتــك حــد أل  اســتهداف للســةان املــدن    وال ســ ،ا األطفــال  يف    

ــب واهل      ــيلت أســال ب التر   ــدويل اإلنســاين  وك ــهاك للقــانون ال ي،ــات انت
العشوائ ا يف املناطق املأ ولا بالسةان  مبا يف ذلت مـن خـالل اهلي،ـات الـيت     
يقوم هبا مفيـرون انتحـاريون أو أ   ـةل آخـر مـن أ ـةال العنـا املفـرط         

االســت دام العشــوائمب لألســلحا  ال ســ ،ا األجهــزة املتفيــرة املرهلــا وأ   وأ
 است دام لألسلحا احملمورة مبوجب القانون الدويل؛

وقا ومنك هن د األطفال واست دامهم يف انتـهاك للقـانون الـدويل السـار        ‘2’ 
ــال         ــها العســةر  لألطف ــاء قدريب ــاف  واهن ــق االختط ــن طري ــت ن ــا يف ذل مب
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وقفة ــت أجنحــا الشــبات التابعــا هلــا  والق ــام دون  ــروط مســبقا بتســريح  
 مج ك األطفال اجملندين يف  فو ها؛

االنتــهاكات واالنتــداءات املرقةبــا تــد     وقــا اختطــاف األطفــال ومج ــك    ‘3’ 
األطفال امل تطف   وال س ،ا اال تاـات واالسـترقاق اسنسـمب و ريمـا مـن      
أ ةال العنـا اسنسـمب املرقةـب تـد األطفـال  وال سـ ،ا الفت ـات  والق ـام         

قـزال   دون  روط مسبقا بإطالق سـرا  مج ـك األطفـال امل ـتطف  الـيين ال     
 أمةنا وجود م جمهولا؛  

يدين اهلي،ات الـيت يتعـر  هلـا العـاملون يف جمـال ققـد  املسـاندة اإلنسـان ا          ()ت 
واملرا ق املست دما يف  يا الغر  ويؤكد أن منك و ـول املسـاندات اإلنسـان ا  مبـا يف ذلـت      
نرقلا و ول املساندات اإلنسان ا ن،دا  ال س ،ا اىل األ  اص العالق  يف منـاطق اا ـرة    

   .ا للقانون الدويل اإلنساين وأن يؤحر قأحريا بالغا يف األطفالميةن أن يشةل انتهاك
واقفق الفريق العامل نلى قوج ا الرسالا التال ا من خالل ب ان نـام مـن رئـ س الفريـق      - 9

 العامل اىل حةوما العراق:
ينومل بالتزامات احلةوما بتعزيز محايا األطفال يف العراق  وال س ،ا قلـت الـيت    )أ( 

قــرار جملــس  بتنف ــي هبــا   ،ــا يتعلــق بإنشــاء سنــا مشــتركا بــ  الــوزارات معن ــا  جــر  التعهــد
زاع املسـلح   ـمن أجل دنم آل ا الر د واإلبالغ بشـأن األطفـال والنـ    (2005) ١6١2 األمن

 حنو ناجل؛ وحيث بقوة يف  يا الادد نلى ق ام احلةوما بتفع لها نلى
يشري اىل التزام احلةوما باختاذ قدابري لتيـر  هن ـد األطفـال واسـت دامهم يف      )ت( 

زاع املســلح  ويطلــب ال هــا أن قنفــي  ــورا قلــت التــدابري باختــاذ كــل مــا يلــزم مــن التــدابري     ـالنــ
 القانون ا والقضائ ا املناسبا ملةا حا هن د األطفال واست دامهم؛

العامل نلى قوج ا الرسالا التال ا نن طريق ب ان نـام مـن رئـ س الفريـق    واقفق الفريق  - ١0
 العامل اىل قادة اجملت،عات احملل ا والزن،اء الدين  :

 زاع املسلح؛ـاهلام يف قعزيز محايا األطفال يف الن  ميشدد نلى دور )أ( 
 حيــثهم نلــى موا ــلا التنديــد نلنــا باالنتــهاكات واالنتــداءات تــد األطفــال   )ت( 

والدنوة اىل اهنائها ومنعهـا  وال سـ ،ا قلـت الـيت قنطـو  نلـى هن ـد األطفـال واسـت دامهم           
ــد       ــا اىل اهنــاء هن  ــدنم اسهــود الرام  ويشــيعهم نلــى الع،ــل مــك احلةومــا واألمــم املتحــدة ل

 زاع املسلح مبا يتواءم مك قوان  العراق؛ـاألطفال واست دامهم من قبل أطراف الن
 

http://undocs.org/ar/S/RES/1612(2005)
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 ما اىل جملس األمنالتو  ات املقد  
موجهـا مـن    ااقفق الفريق العامل نلى أن يو مب بأن حي ـل رئـ س جملـس األمـن رسـال      - ١١

 رئ س الفريق العامل اىل حةوما العراق:  
قسلم بوجود هتديدات وحتديات أمن ا جس ،ا يف جمال احلفـا  نلـى القـانون     )أ( 

 والنمام يف البلد؛
االتـطالع باملسـؤول ا األساسـ ا نـن محايـا      قشدد نلى أن احلةومـا قوا ـل    )ت( 

املدن    مبن   هم األطفال وقالحظ يف  يا الاـدد أن العـراق دولـا طـرف يف اقفاق ـا حقـوق       
الطفل  مبا يف ذلت بروقوكوهلا االخت ار  بشأن ا تراك األطفـال يف املنازنـات املسـلحا  ويف    

 ا الدول ا ذات الالا؛ ري ذلت من معا دات حقوق اإلنسان واملعا دات اإلنسان 
قثين نلى اسهود اليت قبيهلا احلةوما من أجـل وتـك اطـار للس اسـات العامـا       )ج( 

ــا      بغــر  قعزيــز محايــا األطفــال ومنــك هن ــد األطفــال واســت دامهم مــن جانــب قنمــ م الدول
واس،انات املسلحا اليت قست دم العنا املفـرط  وقشـيك نلـى اختـاذ املزيـد       /دانشاإلسالم ا

 إلجراءات لل،ضمب قدما هبيا الع،ل  بالتعاون مك األمم املتحدة؛من ا
قعرت نن بالق القلق ازاء هن د األطفال واست دامهم من قبـل قـوات احلشـد     )د( 

الشــعيب وقــدنو احلةومــا اىل تــ،ان قســريح مج ــك األطفــال املــرقبط  بتلــت القــوات واإلهنــاء   
احلشـد الشـعيب مبـا يت،ا ـى مـك التزاماهتـا       الفور  لتين د األطفال واست دامهم من قبل قوات 

مبوجب الربوقوكـول االخت ـار  القفاق ـا حقـوق الطفـل بشـأن ا ـراك األطفـال يف املنازنـات          
ــن       ــن السـ ــق مـ ــبا للتحقـ ــراءات مناسـ ــي اجـ ــك وقنف ـ ــق وتـ ــن طريـ ــت نـ ــا يف ذلـ ــلحا  مبـ املسـ

 التين د؛ أل را 
مــم املتحــدة واسهــات قــدنو احلةومــا اىل أن ققــوم  بالتنســ ق الوح ــق مــك األ  ) ـ( 

زاع  ـالفانلا املعن ا حب،ايا الطفل  بةفالا انادة ادماج وقأ  ل األطفـال املـرقبط  بـأطراف النـ    
 مبا   ها قوات احلشد الشعيب؛

وقربز أم ا املسـاءلا     قرحب جبهود احلةوما الرام ا اىل قعزيز س ادة القانون )و( 
التشـريعات  مبـا يف ذلـت نـن طريـق هـر  هن ـد         وقدنو احلةوما اىل قعزيز محايـا األطفـال يف  

األطفال واست دامهم  وكفالا نـدم ادراج أ  اسـتثناءات ذات  ـلا بسـن التين ـد يف قـانون       
احلرس الوطين  وكفالـا قطب ـق القـانون السـار  الـي  مينـك قطب ـق نقوبـا اإلنـدام أو السـين           

ناما وقعـديل قـانون مةا حـا     ١8املؤبد نلى اسرائم اليت يرقةبها أ  اص ققل أن،ار م نن 
 اإلر ات ل ت،ا ى مك ذلت؛
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قرحب بوتك س اسا وطن ا حل،ايا الطفل كإطـار لتعزيـز ققـد  انيـدمات يف      )ز( 
ــهم         ــد ومحايت ــد األطفــال املعرتــ  نيطــر التين  ــك هن  ــيت هتــدف اىل من ــل ال ــا الطف جمــال محاي

 لس اسا؛وقأ  لهم  وحتث احلةوما نلى كفالا التنف ي الفور  هليمل ا
ــا حب،ايــا الطفــل      ) (  قــثين نلــى اسهــود املشــتركا لألمــم املتحــدة واسهــات املعن 

والرام ا اىل دنـم ق ـام احلةومـا بوتـك اسـتراق ي ا وطن ـا لـربام  انـادة اإلدمـاج واملنـك نلـى            
ــا اىل        ــال واســت دامهم  وقالحــظ احلاج ــد األطف ــن أجــل التاــد  لتين  ــمب م الاــع د اجملت،ع

 لةا    واملستدام  واملقدم  يف الوقت املناسب من أجل قنف ي ا؛الت،ويل والدنم ا
ــدائل        )ط(  ــا ب ــدابري  ــري قضــائ ا قةــون مبثاب ــا اىل النمــر يف اختــاذ ق ــدنو احلةوم ق

لل،حاك،ـــا واالحتيـــاز وقركـــز نلـــى قأ  ـــل األطفـــال املـــرقبط  ســـابقا بـــالقوات املســـلحا   
ال اللتزاماهتا مبوجـب اقفاق ـا حقـوق الطفـل     واس،انات املسلحا وانادة ادماجهم  واىل االمتث

ــرة        ــهم اال ك،ــالذ أخــري وألقاــر  ت مــك مرانــاة نــدم الليــوء اىل حرمــان األطفــال مــن حريت
 مناسبا؛ زمن ا

قعرت نـن القلـق ازاء ادنـاءات قعـييب األطفـال احملتيـزين وسـوء معاملتـهم          ) ( 
وممب  وقشــري اىل االلتزامــات الرقبــاطهم املزنــوم جب،انــات مســلحا أو بتــهم قتعلــق بــاألمن القــ

الدول ا للحةوما بةفالا التق د حبمر التعييب و ـريمل مـن تـروت املعاملـا أو العقوبـا القاسـ ا       
 أو الالانسان ا أو امله نا؛

قعرت نن بالق القلق ازاء قزايد اإل ابات بـ  املـدن    مبـن  ـ هم األطفـال        )ك( 
اق ــا نلــى امتثــال التزاماهتــا مبوجــب القــانون   زاع املســلح  وحتــث قــوات األمــن العر ـنت يــا للنــ

ب  األ داف العسـةريا مـن      وذلت من خالل الت،  زال س ،ا مبدأ الت،  زواإلنساين الدويل  
اختـاذ  مـن خـالل   جها واملدن   وامل،تلةات املدن ا من جهـا أخـر   ومبـدأ التناسـب  وذلـت      

 املدن   يف أ   يوم؛مج ك االحت اطات امل،ةنا لتقل ل اإل ابات ب  
قـرار  املعن ـا بتنف ـي   ينا املشتركا ب  الـوزارات  قةرر قأك د الدور الرئ سمب لّل )ل( 

وأم تها وحتث احلةوما نلى قفع ـل  ـيمل ايل ـا لت سـري احلـوار       (2005) ١6١2جملس األمن 
ات ب  احلةوما واألمم املتحدة وقنس ق الع،ل بشـأن املسـائل الـيت قـؤحر     املنتمم وقبادل املعلوم

 زاع املسلح ؛ـيف األطفال يف س اق العنا والن
حتث احلةومـا نلـى قعزيـز ققـد  انيـدمات املت ااـا واملران ـا لالنتبـارات          )م( 

ا  زاع املســلح وامةان ــا حاــوهلم نل هــ   ـاسنســان ا لألطفــال تــحايا العنــا اسنســمب يف النــ     
   هم األطفال من مجانات األقل ات اإلحن ا والدين ا؛ مبن

http://undocs.org/ar/S/RES/1612(2005)


S/AC.51/2016/2 
 

 

16-08176 7/9 

 

قشدد نلى أم ـا املسـاءلا نـن مج ـك االنتـهاكات واالنتـداءات املرقةبـا تـد          )ن( 
تـ،ان سـرنا ققـد     من خالل ةوما نلى وتك حد لفإ الت من العقات احلاألطفال  وحتث 

 ـا وقـوات احلشـد الشـعيب  اىل العدالـا      مج ك مرقةيب  يمل اسـرائم  مبـن  ـ هم أ ـراد قواهتـا األمن     
 املناسب؛ نن طريق اجراء حتق قات ومالحقات قضائ ا دق قا ومستقلا ونزيها يف الوقت

ــال   ـقالحــظ أن اســت،رار العنــا والنــ   )س(  زاع املســلح  يف العــراق يعــر  األطف
لـى  لالنتهاكات واالنتداءات  و و ما يسفر نن الض ق النفسمب والاـدما  وحتـث احلةومـا ن   

قعزيز برام  انادة اإلدماج والتأ  ل  مبا يف ذلت برام  الاحا العقل ا والعالج النفسـمب لتلب ـا   
 احت اجات األطفال؛

زاع ـةومــا اىل موا ــلا ابــالغ الفريــق العامــل املعــين باألطفــال والنــ  احلقــدنو  )ع( 
 االقتضاء. املسلح جبهود ا الرام ا اىل قنف ي قو  ات الفريق العامل واألم  العام  حسب

موجهـا مـن   رسـالا  واقفق الفريق العامل نلى أن يو مب بأن حي ل رئ س جملـس األمـن    - ١2
 رئ س الفريق العامل اىل األم  العام:

زاع املســلح ـقرحــب بــاسهود الــيت قبــيهلا ممثلتــا انيا ــا املعن ــا باألطفــال والنــ  )أ( 
يف ابـراز انـا   األمـم املتحـدة للطفولـا    ومنم،ـا  وبعثا األمم املتحدة لتقد  املساندة اىل العـراق  

 زاع املسلح يف العراق والنهو  باسهود الرام ا اىل قعزيز محايتهم؛ـاألطفال املتضررين من الن
قطلـــب اىل األمـــ  العـــام أن يةفـــل موا ـــلا  رقـــا الع،ـــل القطريـــا للر ـــد   )ت( 

وجهود ـا الرام ـا اىل   واإلبالغ يف العـراق و ري ـا مـن وكـاالت األمـم املتحـدة املعن ـا ن،لـها         
ــال يف      ــد األطفـ ــا تـ ــداءات املرقةبـ ــهاكات واالنتـ ــد  لالنتـ ــراق يف التاـ ــا العـ ــم حةومـ دنـ

 املسلح؛ زاعـالن
م بأم ا ر د االنتهاكات واالنتداءات املرقةبـا تـد األطفـال واإلبـالغ     سلُِّق )ج( 

واالنتـداءات   ننها  وقطلب اىل األم  العام أن يةفل اسـت،رار  عال ـا آل ـا ر ـد االنتـهاكات     
زاع املسلح يف العراق واإلبـالغ ننـها  ال سـ ،ا يف املنـاطق األكثـر      ـاملرقةبا تد األطفال يف الن

 زاع؛ـقضررا من الن
قطلــب اىل األمــ  العــام أن يوا ــل ايــالء األولويــا ألنشــطا محايــا الطفــل          )د( 

راج معلومـــات ولقـــدرات بعثـــا األمـــم املتحـــدة لتقـــد  املســـاندة اىل العـــراق  وأن يةفـــل اد 
يف ققـاريرمل املقبلـا  يشـ ا مـك      بشـةل اـّدد  زاع املسـلح يف العـراق   ـوحتل الت نن األطفال والنـ 

 قرارات جملس األمن ذات الالا.
 واقفق الفريق العامل نلى أن يو ـمب جملس األمن مبا يلمب: - ١3
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أخـي حالـا األطفـال املتضـررين     األمـن  االست،رار يف كفالا أن يوا ـل جملـس    )أ( 
ــا األمــم املتحــدة لتقــد      ـمــن النــ زاع املســلح يف العــراق يف االنتبــار ننــد اســتعرا  واليــا بعث

 املساندة اىل العراق وأنشطتها؛
كفالــا اســت،رار ودنــم قنف ــي قــدرات محايــا الطفــل املنوطــا بالبعثــا  و ا ــا   )ت( 

املسـلح واإلبـالغ   زاع ـيتعلق بر د االنتهاكات واالنتداءات املرقةبا تد األطفـال يف النـ     ،ا
ــ م مرانـــاة          ــدريب وقع،ـ ــها التـ ــائل منـ ــهاكات واالنتـــداءات بوسـ ــت االنتـ ــك قلـ ــها  ومبنـ ننـ

 الطفل؛ محايا
 ١26٧ العاملـا مبوجـب القـرارات   ارسال  يمل الوح قا اىل سنـا جملـس األمـن     )ج( 

بشأن قنمـ م الدولـا اإلسـالم ا يف العـراق      (20١5) 2253و  (20١١) ١989و  (١999)
 وقنم م القاندة وما يرقبط هب،ا من أ راد ومجانات ومؤسسات وك انات. (والشام )دانش

 
 املت ية من الفريق العاملاإلجراءات املبا رة   

اقفق الفريـق العامـل نلـى قوج ـا رسـائل مـن رئـ س الفريـق العامـل اىل البنـت الـدويل             - ١4
 واسهات املاحنا األخر :

قؤكد االحت اجات احل ويا املتعلقا حب،ايا األطفال يف العراق  وهت ـب يف  ـيا    )أ( 
ام  واملبادرات الوطن ا الرام ـا اىل قعزيـز   الادد باجملت،ك الدويل أن يدنم احلةوما يف قنف ي الرب

محايـا األطفــال  ويــدنم أنشـطا الر ــد واإلبــالغ الـيت قضــطلك هبــا األمـم املتحــدة و ــركا  ا     
 لا ا ا وحتديد أولويات محايا األطفال وقعزيز برام  محايا األطفال؛

 لحةومـا  لقشدد نلى أم ا الدنم الدويل من أجل قعزيز القدرات املؤسسـ ا   )ت( 
ويف  يا الادد  قدنو البنت الدويل واسهات املاحنا اىل قو ري يويل ودنم مـرن  وكـا    يف   

زاع ـالوقــت املناســب اىل حةومــا العــراق مــن أجــل قعزيــز محايــا األطفــال املتضــررين مــن النــ   
 املسلح  مبا يف ذلت ما يلمب:

متعـــددة  دنـــم قنف ـــي الس اســـا الوطن ـــا حل،ايـــا الطفـــل والـــربام  املســـتداما  ‘١’ 
زاع وانــادة ـالقطانــات لتســريح مج ــك األطفــال املــرقبط  ســابقا بــأطراف النــ

ادمـــاجهم  والتأك ـــد نلـــى أم ـــا انـــادة اإلدمـــاج مـــن الناح ـــا االجت،ان ـــا 
واالقتاـاديا ونلــى تـرورة دنــم سـبل نــ ش بديلـا مســتداما وهلـا مقومــات      

 البقاء بغ ا منك انادة هن د األطفال؛

http://undocs.org/ar/S/RES/1267(1999)
http://undocs.org/ar/S/RES/1267(1999)
http://undocs.org/ar/S/RES/1989(2011)
http://undocs.org/ar/S/RES/2253(2015)
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احلاول نلى الرنايا الاح ا الةا  ا  والتشديد نلـى أم ـا   دنم قو ري  رص  ‘2’ 
موا ـــلا االســـتث،ار يف ققـــد  انيـــدمات وبـــرام  الاـــحا العقل ـــا والعـــالج  

 زاع املسلح اسار ؛ـالنفسمب اليت قليب احت اجات األطفال املتضررين من الن
 زاعـدنم قو ري انيـدمات املت ااـا لألطفـال تـحايا العنـا اسنسـمب يف النـ        ‘3’ 

املسلح وامةان ا الو ول ال ها  مبا يف ذلت املساندة الطب ا والنفسـ ا املقدمـا   
يف الوقت املناسب ودون ي  ز لألطفال تحايا اال تاات و ريمل من أ ـةال  

زاع املسـلح  مبـن  ـ هم األطفـال مـن مجانـات       ـالعنا اسنسمب املرقةب يف النـ 
 األقل ات اإلحن ا والدين ا؛

ــدويل   )ج(  ــت ال ــدنو البن ــل باســت،رار     ق ــق العام ــالغ الفري ــا اىل اب ــات املاحن  واسه
 جبهودما الرام ا اىل قو ري الت،ويل واملساندة  حسب االقتضاء.

  
 


