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2008-06-23 
تم استھداف وقتل العدید من ابناء الشعب العراقي منذ عام 

, السیارات المفخخھ ( وذلك بطرق متعدده سواء كانت 2004
) الھجوم المسلح , الھاونات , العبوات الناسفھ ,الغتیال ا

واستخدام االحزمة الناسفھ ھو احد تلك الوسائل التي شاع 
وبعد تصاعد االجراءات االمنیة , استخدامھا في قتل االبریاء 

تنامت ظاھرة جدیده تم استخدمھا , في جمیع محافظات العراق وبالتالي تراجع اعمال العنف 
ھات االرھابیھ اال وھي استخدام النساء واالطفال كدروع بشریھ لتفجیر انفسھم من قبل الج

واستھداف اكبر عدد من المواطنین حیث یتم التغریر بھم واقناعھم واستغالل الظروف السیئھ 
وبذلك نكون في مواجھھ خطر من نوع غیر معھود سابقا لھ اسبابھ ولھ اثاره , التي یعیشونھا 

للوسائل المستخدمھ سابقا من اثار على االرواح وعلى المجتمع العراقي كافھ التي قد تتعدى ما 
 .وبالتالي االخالل بالجھود المبذولھ في احالل السالم واالستقرار في البالد , 
  

  :االسباب 
  :تعزى االسباب التي تدفع النساء الى االشتراك بھكذا عملیات الى 

عامل مع مأساة فقدان االزواج واالبناء بسبب العنف أستغالل النساء الغیر قادرات على الت. 1
  .واستغالل الیأس ورغبھ االنتقام لدیھن 

  .انعدام القانون الذي یحمي حقوق المرأه واالنسان وعدم حمایة المرأة المعنفھ .  2
  .عدم االھتمام بقانون االحوال الشخصیة الذي یمس حیاة العائلة العراقیة . 3
  .شائري واثره في تحجیم دور المرأة في المجتمع الفكر القبلي والع. 4
  .التعصب الطائفي والدیني والقومي واللغوي یولد حقدًا على الطرف االخر. 5
ملیون ارملھ ومئات االالف من المطلقات اللواتي تركن بال تأمین لمعیشتھن مع تعقید . 6

اناة ھذه االعداد من النساء االجراءات الخاصھ بالرعایة االجتماعیة وعدم كفایتھا الحتواء مع
  .المھمشات 

السماح للنساء بالمرور من خالل نقاط التفتیش دون تفتیش بسبب عدم توفیر كوادر نسائیة . 7
  .تختص بھذا العمل 

سوء االوضاع المادیة والمعیشیة وتفشي ضاھرة البطالة التي ادت الى تشتت العوائل . 8
  .مسؤولیھ المادیة لمعیشة عائلتھا بالضافًة الى تولي الكثیر من النساء ال

  :جانب من االحداث التي استخدمت فیھا النساء لتفجیر انفسھن وسط حشود من المواطنین 
  
 الحادثھ اعداد الضحایا التاریخ ت
 35قتیل و 15 2008 1

 جریح
فجرت انتحاریة نفسھا وسط رجال شرطة یتناولون 

 الغداء شمالي بغداد
تحاریھ نفسھا وسط محتفلین بفوز المنتخب تفجرت ان  جریح29 2008 2

 العراقي في بعقوبھ
 من 4اصابھ  2008 3

عناصر الشرطة 
  مدنین2و

فجرت انتحاریة نفسھا في الرمادي مستھدفھ مركز 
 )آل بالي(للشرطھ في منطقة 

 واصابھ 45مقتل  2008 4
75 

فجرت امراة نفسھا متظاھره بالحمل مستھدفھ موكب 
 یالىزفاف في بلدوزرفي د

تفجیر سیارة مفخخھ تقودھا امراة في ھجوم على  مقتل شخص 2008 5
 دوریة شرطة



الى ناحیة جلوالء ) غیر عراقیتین (تسلل انتحاریتین  الضحایا 2008 6
حیث فرض حظر تجول بسبب استھداف مصرف 

 ومقر الشرطة من قبل االنتحاریتین
وجرح )47(قتل  2008 7

)75( 
 لزوار في منطقة المخیمفجرت امراة نفسھا وسط ا

وعشرات ) 5(قتل  2008 8
 الجرحى

فجرت امراة نفسھا وسط متطوعین في الجیش 
 والشرطة في المقدادیة

مقتل اثنین واصابة  2008 9
 جریحا) 37(

التفجیر االنتحاري الذي نفذتھ إمراة انتحاریة ترتدي 
 حزاما ، وسط سوق شعبي داخل ناحیة قرة تبة

 فجرت امراة نفسھا في دیالى )15(قتل  2007 10
تفجرت امراة نفسھا ترتدي حزاما ناسف تحت عبائتھا  شخص) 34(مقتل  2007 11

 في المقدادیة
  القاء القبض

تم القاء القبض علیھن حیث تم تجنیدھن لتنفیذ عملیات   انتحاریات10 2008 1
 انتحاریة في دیالى

ن كانتحاریات ووضعن في امراة جند) 15(تم اعتقال   انتحاریة15 2008 2
 السجون االمریكیة

  
 امراة تورطوا في عملیات عسكریة 68 طفل و30وفي احصائیة لوزارة الداخلیھ ان     §

  .تباینت بین عملیات انتحاریة وزرع عبوات 
إمراة انتحاریة فجرت نفسھا خالل ) 14(وكشف رئیس مجلس محافظة دیالى اكثر من     §

  .االشھر الستة الماضیھ في دیالى
  .2008عملیة انتحاریة في عام )  19(وقد نفذ حوالي     §
  .2007عملیات انتحاریة في عام ) 8(ونفذت حوالي     §
  .)2006-2005(عملیات في ) 4(ونفذت     §

  
  ارییناالطفال االنتح

  
استھدف االرھاب كل فئات الشعب العراقي واستخدم كل الوسائل المتاحھ للنیل من الالمن 
واالستقرارحتى طالت ایدیھم االطفال االبریاء واستغلت ضعفھم في تحقیق مآربھا حیث 
ظھرت في االونھ االخیره عملیات تفجیریھ نفذھا اطفال وكما ظھرت استعدادات لتأھیلھم  في 

  .لك العملیات القیام بت
  :جانب من االحداث التي اشترك فیھا العدید من االطفال 

  
نفذ طفل عملیة انتحاریة حیث فجر حزام ناسف وسط تجمع لشیوخ الصحوة في بلدة  1

 خالص
سنة كانوا ) 16-14( اطفال انتحاریین في حي سومر تتراوح اعمارھم بین 6عثر على  2

 یخضعون للتدریب على ید سعودي
سنة ) 15-11(ت القوات االمریكیة على شریط فیدیو یصور اطفال تتراوح اعمارھم عثر 3

 وھم یرتدون احزمة ناسفھ ویتدربون على القتل
, التاجي( حدث في تنظیم فتیان الجنھ الذي انتشر في 60تورط اكثر من ) فتیان الجنھ( 4

 )ابوغریب , دیالى , الراشدیة, العامریة
  

  :االسباب 
  :ب التي تدفع االطفال الى القیام بھذه العملیات الى تعود االسبا

  
  .التھدید بأنتھاك اعراضھم وقتل ذویھم من قبل الجھات االرھابیھ . 1
  .تجاھل الحكومة وعدم قیامھا باجراءات تحمي خمسھ مالیین یتیم . 2
  .التطرف الدیني والفقر واالنتقام لضحایاھم نتیجة العنف . 3
  . القیام بھذه العملیات خطفھم واجبارھم على. 4



 طفل معتقل حسب ) 2400 -2003(االعتقال العشوائي وبدون تھمھ حیث ان مابین . 5
  .احصاءات الشبكة العربیة لمعلومات حقوق االنسان 

الوضع المادي والصحي المتدھور الغلب االطفال واضطرارھم لترك المدارس والتوجھ . 6
  .للحصول على لقمة العیش 

ومساعدتھم في الحصول على مقومات العیش الكریم , ضمان صحي واجتماعي عدم وجود. 7
  .من دخل مناسب وسكن مالئم 

ظروف االختالل االمني على مدى اعوام ولدت جوا من عدم االستقرار والخوف بحیث . 8
  .تنامت بذور العنف وولدت اطفال غیر مستقرین نفسیًا وعاطفیًا 

  . توجیھ  االوالد توجھًا سلیمًا بعیدًا عن العنف ضعف دور الوالدین والمدارس في. 9
  :التوصیات 

تعزیز دور المرأة واقامة التحالفات النسائیة التي تھدف الى مواجھھ التحدیات االمنیة . 1
  .واشراك المرأة في میادین الحیاة كافة  

 االمن زیادة برامج تجنید النساء في السلك االمني للمشاركة الفعلیھ في الحفاظ على. 2
  .واالستقرار وتأھیلھن لمواجھھ جمیع االخطار  

  .دعم النساء المجندات معنویًا ومادیًا تكریمًا لجھودھن . 3
من الدستور التي تكفل فیھا الدولھ حق الفرد واالسرة وخاصتًا الطفل ) 30(العمل بالمادة . 4

  .والمرأة في الضمان الصحي واالجتماعي 
الدستور من باب الحقوق والحریات التي تكفل فیھا الدولھ حمایة من ) 29(العمل بالمادة . 5

  .االمومة والطفولة وتمنع اشكال العنف والتعسف في االسرة والمجتمع 
  .حمایة االطفال من الخطف واالبتزاز . 6
ضرورة توعیة المواطنین بالوسائل التي تستخدم من قبل االرھابیین لزعزعة االمن وكیفیة . 7

  .بالتعاون مع الجھات االمنیة التصدي لھا 
اخذ منظمات المجتمع المدني لدورھا في المساھمھ في الحفاظ على االمن من خالل عقد . 8

الدورات التدریبیة والندوات التي تساھم في توعیھ المواطنین وتحدید طبیعھ االخطار التي من 
  .الممكن مواجھاتھا

ائق والوقوف على مسبباتھا من خالل اقامة ضرورة قیام االعالم بدور فعال في نشر الحق. 9
  .ندوات اعالمیة تتناول ھذه المواضیع ومناقشتھا مع المسؤولین 

ان اغلب التفجیرات االنتحارییھ  تمت في مدینة دیالى من قبل النساء فعلى الجھات . 10
.المسؤولھ ابداء االھتمام الالزم للقضاء على ھذه الظاھرة   


