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 شخص مليون 7 عىل يزيد ما تضم عاملية حركة الدولية العفو منظمة 
 . اإلنسانية  بحقوقهم الجميع فيه يتمتع عالم أجل من يناضلون

 اإلنسان  حقوق بجميع البرش جميع يتمتع أن يف املنظمة رؤية وتتمثل 
 الدولية املعايري من وغريه اإلنسان لحقوق العاملي اإلعالن يف عليها املنصوص
 . اإلنسان لحقوق

  والعقائد  الحكومات جميع عن مستقلة منظمة الدولية العفو ومنظمة 

  تمويلها وتتلقى الدينية، املعتقدات أو االقتصادية املصالح أو السياسية 

   .العامة التربعات ومن أعضائها من 
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 ملخص

للتو من حلم مزعج، ولكن ما يحدث حويل  أشعر كأنني استيقظتُ "
حماية هو  هنريدكل ما . نحن نساء وأطفال. اآلن أسوأ من ذلك

  .حقوقنا األساسية –حقوقنا 

  "العليلحمام "من أفراد أرسة تُعيلها امرأة يف مخيم " مها"

  

فيه التنظيم المسلح الذي يطلق على نفسه اسم  الذي دام ثالث سنوات والذي تورط النزاع المسلحفي أعقاب 
على " الدولة اإلسالمية"بتنظيم  صلة ُمفترضةلهم  ممن، ُأدين آالف النساء واألطفال العراقيين "الدولة اإلسالمية"

من قبيل روابط القرابة، ولو كانت بعيدة،  –وامل خارجة عن إراداتهم وقد ُوصموا وعوقبوا بسبب ع. جرائم لم يرتكبوها
  .، أو بسبب فرارهم من مناطق ُيعتقد أنها معاقل التنظيم"الدولة اإلسالمية"مع رجال متورطين بشكل ما مع تنظيم 

ازحين داخليا في وقد أظهرت بحوث منظمة العفو الدولية أن هؤالء النساء واألطفال، الذين يعيشون في مخيمات الن
شتى أنحاء العراق، محرومون من الحصول على الغذاء والماء والرعاية الصحية؛ وممنوعون من الحصول على الوثائق 

المدنية التي يحتاجونها للعمل والتنقل بحرية؛ ويتعرضون للتحرش الجنسي واالغتصاب واالستغالل الجنسي؛ 
ه المعاملة لتلك العائالت حالة من اليأس والعزلة وشعوراً عميقاً وقد خلقت هذ. وممنوعون من العودة إلى ديارهم

  .بالظلم

الدولة "بتنظيم  مفترضة صلةص منظمة العفو الدولية إلى نتيجة مفادها أن النساء واألطفال الذين لهم وتخلُ 
  .اب جماعيقد تعرضوا النتهاكات جسيمة لحقوق اإلنسان ولعق" اإلسالمية

أجرت منظمة العفو الدولية بحثاً حول أوضاع النساء  2018آذار /إلى مارس 2017تشرين األول /في الفترة من أكتوبر
وركَّز البحث على انتهاكات حقوق اإلنسان . "الدولة اإلسالمية"بتنظيم  مفترضة صلةواألطفال العراقيين الذين لهم 

، وليس االنتهاكات التي واجهتها "الدولة اإلسالمية"بتنظيم  صلة مفترضةالتي تعيلها نساء لها  األسرالتي واجهتها 
التي تعيلها النساء بشكل عام، وذلك ألن المنظمة وجدت في سياق بحثها أن العائالت التي لها مثل تلك  األُسر

، 2017كانون األول /ديسمبر 16إلى  7وفي الفترة من . واجهت مخاطر خاصة أو أكثر حدة في مناطق عدة صلةال
، قام ثالثة من باحثي منظمة العفو الدولية بزيارة ثمانية مخيمات للنازحين 2018كانون الثاني /يناير 29إلى  15من و

كما . عائالتهنل معيالت وحيداتامرأة، ممن كنَّ  92داخلياً في محافظتي نينوى وصالح الدين، وأجروا مقابالت مع 
موظفاً في منظمات غير حكومية دولية،  24و  اترات المخيمعضواً في إدا 11مع أجرى باحثو المنظمة مقابالت 

  .سابقين في األمم المتحدةوطنية، وتسعة مسؤولين حاليين ون في منظمات غير حكومية وستة موظفي

ضمَّنت منظمة العفو الدولية النتائج الرئيسية التي توصلت إليها في البحث في مذكرة  2018نيسان /أبريل 3وفي 
، حيث تم االنتهاء 2018نيسان /أبريل 13المنظمة رداً ذا بال حتى  ولم تتلقَّ . الوزراء حيدر العبادي سموجهة إلى رئي

 .من التقرير
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  أثر عمليات االختفاء القرسي
في الموصل والمناطق المحيطة بها،  "الدولة اإلسالمية"عندما فرَّ العديد من العائالت من المناطق الخاضعة لتنظيم 

وفي حين أنه تم أسر بعض المقاتلين والقادة في . عن عائالتهم واعتقالهم تعسفياً  الفتيانتم فصل آالف الرجال و
السائقين، و، فإن آخرين عديدين اعُتقلوا لقيامهم بأعمال غير قتالية، من قبيل الطهاة "الدولة اإلسالمية"تنظيم 

ئهم مع أسماء رجال مسجلين في قواعد البيانات على الحاسوب، أو بسبب فرارهم من مناطق بسبب تشابه أسما
أما الذين ظلوا . وقد ُأعدم العديد منهم خارج نطاق القضاء. أو أحياء معينة، أو بسبب روابط القرابة مع مقاتلي التنظيم

 ،مية تحت األرض، حيث تعرضوا للتعذيبعلى قيد الحياة، فقد احُتجزوا في شبكة ضخمة من مراكز االعتقال الرس
وُقطع اتصالهم بالعالم  –لالختفاء القسري  تقريباً  يانفتالرجال والأولئك وُأخضع جميع . وِّعةوعانوا من أوضاع مر

هذه، إلى  "االختفاءات"إن موجة . الخارجي وبعائالتهم، التي ُحرمت من الحصول على أية معلومات بشأن مصيرهم
 اء لهن انتماءات مفترضةأو فقدانهم إبان النزاع، تعني أن آالف العائالت التي تعيلها نس الرجال جانب مقتل آالف

  .، تكابد البقاء على قيد الحياة في العراق في الوقت الراهن"الدولة اإلسالمية"لتنظيم

ً واملخاطر يف مخيمات النازحني االنتهاكات    داخليا
سلسلة من االنتهاكات والمخاطر نتيجًة للنازحين داخلياً األطفال الذين يعيشون في مخيمات اتعرض النساء وت
اعلين مسلحين يعملون في ف من قبلتلك االنتهاكات  ارتكابويتم ". الدولة اإلسالمية"بتنظيم  هم المفترضةتصلل

. الماء والرعاية الصحيةمنهم من الحصول على الغذاء ووُيحرم العديد . وسلطات المخيمات وغيرهم المخيمات
بشكل اعتيادي من الحصول على بطاقات هوية وغيرها من الوثائق المدنية الجديدة أو استبدالها، األمر  وُيمنعون

دم ، وعلعائالتهنالذي غالباً ما يعني عدم تمكُّن النساء من التنقل بحرية أو العمل أو استالم الرواتب التقاعدية 
 نحرية التنقل، إما بسبب عدم حصولهقيود قاسية على ل يخضعنأنهن كما . من االلتحاق بالمدارس هنطفالأتمكُّن 

  .بحكم األمر الواقع من مغادرة المخيم، وهو بمثابة اعتقال ناسبة، أو ألن سلطات المخيم تحرمهعلى الوثائق المن

لمضايقات " الدولة اإلسالمية"بتنظيم  مفترضة صلةونظراً لتهميشهن وضعفهن، تعرضت النساء الالئي لديهن 
وذكر باحثو منظمة العفو . كما تعرَّض العديد منهن للعنف الجنسي، بما فيه الغتصاب واالستغالل الجنسي. جنسية

. التي زاروها خالل البحث المتعلق بهذا التقرير الدولية أن حاالت االستغالل الجنسي كانت تحدث في كل المخيمات
في منظمات و لين في منظمات غير حكومية دوليةشخصاً من العام 26فها من قبل وجرى تأكيد هذه الممارسة ووصْ 

 .لعائالتهن من المعيالت الوحيدات امرأة 19وغير حكومية وطنية ومسؤولين حاليين وسابقين في األمم المتحدة 
لمنظمة العفو الدولية إنهن تعرَّضن شخصياً لإلكراه أو الضغط لحملهن على إقامة عالقات  هناء منوقالت تسع نس

 من قبلبشكل رئيسي  تُرتكبووفقاً لتلك المصادر، فإن حاالت االستغالل الجنسي . جنسية استغاللية مع رجال
ناصبهم في السلطة من أجل ويستغل هؤالء الفاعلون المسلحون م. فاعلين مسلحين متواجدين في المخيمات

وإكراههن على إقامة عالقات جنسية مقابل الحصول على النقود أو المساعدات اإلنسانية أو  ،الضغط على النساء
  .الحماية من الفاعلين المسلحين أو الرجال اآلخرين في المخيمات

متكررة لحملها على إقامة عالقة ولضغوط  ة في العشرين من العمر، تعرَّضت لمحاوالت اغتصاب عديدةامرأ" دانا"
ألنهم ينظرون إليَّ ": لمنظمة العفو الدولية" دانا"وقالت . ألمن المتواجدين في مخيمهاجنسية مع أحد أفراد قوات ا

يريدون أن بذلك وهم . ، فإنهم سيقومون باغتصابي وإعادتي"الدولة اإلسالمية"في تنظيم  كأنني من المقاتلين
ال أستطيع أن أشعر باالرتياح في خيمتي، وكل ما "... شرفي  سلب –ُيظهروا للجميع ما بوسعهم أن يفعلوا بي 

  ."‘هذه الليلة ستشهد موتي’: ففي كل ليلة أقول لنفسي... أريده هو باب أغلقه عليَّ وجدران تحيط بي 

  انعدام الخيارات ومخاطر املستقبل
، عالقون في المخيمات وغير "الدولة اإلسالمية"بتنظيم  مفترضة صلةواألطفال، ممن لهم  العديد من النساءإن 

السلطات الوضع عن ذلك  الجهات المسؤولةومن بين . قادرين على العودة إلى ديارهم نتيجًة للتهديدات أو األوامر
ليشيات المتحالفة مع الحكومة وبعض ، والم"الحشد الشعبي" قوات بما فيها ،العشائرية والمحلية، والقوات العراقية

وعمليات اإلخالء  لالعتداءاتنت من العودة إلى ديارها وتعرضت العائالت التي تمكَّ . أفراد المجتمع المحلي
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وقالت بعض . إلى المخيمات" العودة المرتدة"وأدى ذلك إلى موجة من عمليات . وغيرها من االنتهاكات ،واالعتقاالت
  .عهن إلى التفكير باالنتحارالدولية إن انعدام الخيارات المستقبلية دفَ النساء لمنظمة العفو 

في العراق، " الدولة اإلسالمية"تنظيم ها تفصيلي لالنتهاكات المروعة التي ارتكبتوثيق بوقامت منظمة العفو الدولية 
ومنها على سبيل المثال ال الحصر، التهجير القسري آلالف المدنيين إلى المناطق التي تشهد أعماالً قتالية نشطة 

قتال بشكل متعمد، وتجنيد لمقاتليه، وقتل المدنيين الذين يحاولون الفرار من أتون البشرية بهدف اتخاذهم دروعاً 
وينبغي تقديم مرتكبي هذه . األطفال، وإخضاع آالف النساء األيزيديات لالغتصاب واالعتداء واالسترقاق ونشر الجنود

ومع ذلك، فإن تعريض . الجرائم إلى ساحة العدالة في محاكمات عادلة، وضمان اإلنصاف التام وجبر الضرر لضحاياهم
إذ أن تعريض هذه العائالت إلى . ال يمثل الرد السليمالذين لم يرتكبوا أية جرائم لعقوبات جماعية النساء واألطفال 

ض آفاق المصالحة، ويمكن أن يزرع بذور دورة أخرى من ويقوِّ  ،عتبر عمالً جائراً للغايةموجة أخرى من االنتهاكات يُ 
قائلًة  "مرودنـ"امرأة معيلة ألسرتها وتعيش في مخيم ، وهي "ياسمين"وقد علَّقت . االنتهاكات والجرائم في العراق

  ".الدولة اإلسالمية"يتعين على الحكومة أن تفتح صفحة جديدة، وإال فإنها لن تكون أفضل من تنظيم " إنه

 مفترضة صلةإن منظمة العفو الدولية تدعو السلطات العراقية إلى وضع حد للعقاب الجماعي للعائالت التي لها 
بشكل عاجل وملح، إلى وضع حد للممارسة  ،ادرويتعين على السلطات، أن تب". الدولة اإلسالمية"بتنظيم 

الدولة "بتنظيم  مفترضة صلةان الذين لهم فتيالمتعلقة بعمليات اإلخفاء القسري للرجال والوالمتفشية الممنهجة 
ويجب أن تكفل توفير . في العراقبمفردهن التي تعيلها نساء  األُسرإلى ظهور آالف ، التي أدت "اإلسالمية

" الدولة اإلسالمية"بتنظيم  مفترضة صلةانية والرعاية الصحية والوثائق المدنية للعائالت التي لها المساعدات اإلنس
كما يتعين على السلطات اإليفاء بالتزاماتها بالسماح لتلك العائالت بالتنقل بحرية داخل . على قدم المساواة
كما يتعين على  .واالعتقال واالعتداءاتوبالعودة إلى ديارهم من دون خوف من الترهيب  –المخيمات وخارجها 

السلطات العراقية أن تعطي األولوية التخاذ إجراءات تهدف إلى وضع حد للعنف الجنسي، بما فيه االغتصاب 
وكخطوة أولى، يجب أن ". الدولة اإلسالمية"بتنظيم  مفترضة صلةواالستغالل الجنسي، ضد النساء الالئي لهن 

  .ة وأن تمنع الفاعلين المسلحين من دخول مخيمات األشخاص النازحين داخلياً تُخضع جميع الجناة للمساءل

وكي يتم وضع . في العراق ال يمكن أن ُيفهم من الزاوية العسكرية فقط" الدولة اإلسالمية"على تنظيم " النصر"إن 
تلتزم الحكومة العراقية وما ينتج عنها من عنف مجتمعي وانتهاكات، يجب أن  ،حد لدورات إساءة المعاملة والتهميش

شيء أكثر جوهرية  ثمةوليس . باحترام وحماية حقوق جميع العراقيين بال تمييز –قوالً وعمالً  –والمجتمع الدولي 
  .من هذا لخلق الظروف المالئمة للمصالحة الوطنية وإلرساء سالم عادل ودائم في العراق
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  ةــــــــخاتم

بدالً من  من الحياةعدَّ للمرحلة التالية نستنريد أن نواجه الواقع وأن "
نحن يف ذيل . والجوع واإلذالل شفنحن دائماً عرضة للتحر ... االنتظار 
  " .خرقائمة األوا

  6.1في مخيم جدعة بمفردها تعيلها امرأة  أُسرةمن أفراد " عبير"

 

 الذين ُعزلوا واسُتغلوا، "سالميةالدولة اإل"بتنظيم  مفترضة صلةلهم ممن  آالف النساء واألطفال العراقيين، ثمة
وُمنع العديد منهم  ى الغذاء والماء والرعاية الصحية،قوا في مخيمات النازحين داخلياً، حيث ُحرموا من الحصول علوعلِ 

أمر يعني أن العديد منهم ال يستطيعون  وهذا. وغيرها من الوثائق المدنية األساسية ،هويةمن الحصول على وثائق 
كما أنهم يواجهون قيوداً صارمة على حرية التنقل، إما ألنهم ال يملكون الوثائق . لتحاق بالمدارسالعمل أو اال
وتواجه النساء التحرش . ، أو ألنهم محتجزون في معتقالت بحكم األمر الواقع لدى سلطات المخيماتالمناسبة

والمليشيات، بشكل مستمر، منعت السلطات العشائرية كما . يالجنسي والعنف الجنسي واالستغالل الجنس
  .ر في مخيمات النازحين داخلياً أولئك النساء واألطفال من العودة إلى منازلهم، وهو ما يعني فعلياً وضعهم قيد الحجْ 

يرجَّح أن تصبح أشد وبائسة أصالً، " الدولة اإلسالمية"بتنظيم  مفترضة صلةإن أوضاع النساء واألطفال الذين لهم 
وسيتم تخصيصه  ،القادم سينخفض التمويل الدولي لألزمة اإلنسانية في العراق بشكل حادوفي العام . بؤساً 

وقد علَّق أحد الموظفين  2.في العراق 2018وفقاً لخطة االستجابة لألزمة اإلنسانية لعام " للمناطق ذات األولوية"
النخفاض في التمويل وقبل موعد وفي ضوء هذا ا 3".في التمويل اً هائالً ثمة نقصإن : "في منظمة دولية بالقول

يتم تشجيع النازحين على مغادرة مخيمات ، فإنه 2018أيار /في مايوالتي سُتجرى االنتخابات البرلمانية العراقية 
  .وستكون أولوية الشركاء الدوليين إغالق هذه المخيمات ودمجها –النازحين داخلياً 

دور المنظمات  اضمحاللف. في هذا التقرير المشار إليهاات والمخاطر فإن من المرجح تماماً أن تزداد االنتهاك وعليه،
ن العنف إه سيكون للفاعلين المسلحين دور أبرز هناك، والدولية في إدارة مخيمات النازحين داخلياً يعني أن

رة على ولن تكون المنظمات الدولية قاد. سيصبح أشد جموحاً وأكثر تفشياً  ،الجنسي، بما فيه االستغالل الجنسي
 صلةالتي لها الت وستزداد كثيراً نسبة العائ. ستثمار في البرامج طويلة األجل، من قبيل توفير التعليم لألطفالالا

ما دامت تلك العائالت ممنوعة كلياً من العودة إلى ديارها من قبل السلطات  "الدولة اإلسالمية"بتنظيم  مفترضة
إلى داخل المخيمات بعد محاولة العودة إلى " العودة المرتدَّة"سُترغم على ما دامت العشائرية أو المليشيات، أو 

وبدون بذل جهود وطنية ودولية متزايدة للتصدي للمعاملة السيئة . ديارها، وبالتالي التعرض إلساءة المعاملة هناك
  .وتعرضاً لالستغاللالتي يتعرض لها النساء واألطفال، فإن العائالت المستضعفة المتزايدة ستصبح أكثر عزلة 

، فإن "الدولة اإلسالمية"بتنظيم  صلة مفترضةالواقعة على النساء واألطفال الذين لهم وإذا لم يتم التصدي للمظالم 
فقد وصفت . تلك المظالم يمكن أن تزرع بذور الموجة التالية من أعمال العنف والفظائع بين مكونات المجتمع العراقي

ليس ثمة مكان أفضل من هذه المخيمات لتنشئة جيل : "وأضافت تقول ،"قنبلة موقوتة"دولية الوضع بأنه صحفية 
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يجب : "العاملين في مجال المساعدات اإلنسانية عن هذه النقطة نفسها بالقولوعبَّر أحد  4".جديد من اإلرهابين
  5."تفريخ تفهذه المخيمات عبارة عن آال... علينا أن نستيقظ وأن نُنهي هذه المعاناة

الدولة "بتنظيم  صلة مفترضة األُسر التي تعيلها نساء ممن لهنوقد وافق على هذا الرأي العديد من أفراد 
" وفاء"فقالت . للمعاملة السيئةوأفصحن لمنظمة العفو الدولية عن مخاوفهن بشأن العواقب المحتملة ". اإلسالمية
إنه جيل متوحش، الجيل التالي  –جيالً جديداً هنا  وهم يخلقون. ال توجد حقوق إنسانية في هذا المخيم: "ببساطة
، التي ُقتل زوجها وابنها في معارك الموصل، تبوح بأفكارها بشأن "حنان"وهذه  6".الدولة اإلسالمية"لتنظيم 

  :المستقبل

وإذا   .أما اآلن فإنني أنتظر. سأعود إلى هناك وإلى حياتي السابقة ، عندما تعطينا الحكومة إشارة إيجابية"
الدولة أطفال "إن وضع جميع . أفضل بكثير ألطفالي سيكون ذلك فإن ُسمح لي بالعودة إلى دياري،

ومن األفضل لهم أن . أكثر تطرفاً  بكل بساطة، ،هؤالء في مكان واحد يعني أنهم سيصبحون" سالميةاإل
  7.خرىب وقوع ما حدث مرة أهذا هو السبيل الوحيد لتجنُّ . يكونوا جزءاً من المجتمع

  :عن مشاعر مماثلة" لينا"وأعربت 

تجربة رهيبة، أما اآلن فإننا نواجه اختباراً " الدولة اإلسالمية"بالنسبة لنا، كان وجودنا تحت سيطرة تنظيم "
إننا كأمهات نستطيع تحمُّل هذه المعاملة، ولكن ما ... فنحن مرفوضون من قبل الجميع ... أشد صعوبة 

هذا ما سينتجه هذا المخيم الرهيب . جديدة" دولة إسالمية"معاملة ستخلق ذنب أطفالنا؟ إن هذه ال
ِّ . بالتأكيد كل . م أطفالنا سلوك سبيل أفضلفلو كنا نعيش في قرية خارج المخيم، فإننا ربما نستطيع أن نعل

  8".نريد أن نعيش مع اآلخرين، وأن ندخل المجتمع مرة أخرى. ما نريده هو السالمة واالستقرار

هؤالء النساء وغيرهن لمنظمة العفو الدولية، فإنه إذا فشلت السلطات العراقية والمجتمع الدولي في وكما قال 
فإن هذه  ،"الدولة اإلسالمية"بتنظيم لعقاب الجماعي للعائالت التي لها ارتباطات متصورة لممارسات ا التصدي

ومع وصول المعركة اإلقليمية مع تنظيم . لعنف في العراقالمعاملة يمكن أن تخلق ظروفاً مالئمة للدورة التالية من ا
إلى نهايتها، فإن هذا هو الوقت األنسب لوضع حد لممارسات التهميش والمعاملة السيئة التي " الدولة اإلسالمية"

  .من المعاناة أدت إلى مثل هذا اإلرث المروّعِ 
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  اتــتوصي
الحكومة  كل من وصل إليها هذا التقرير، تقدم منظمة العفو الدولية التوصيات التالية إلىعلى ضوء النتائج التي ت

  .العراقية ووكاالت األمم المتحدة والمنظمات الدولية والوطنية العاملة في العراق والمانحين الدوليين

  

  إىل السلطات العراقية
نطاق القضاء واالعتقال وضع حد لعمليات االختفاء القسري والتعذيب واإلعدام خارج 

  التعسفي

  وتحت إشراف رسمي،  ،احتجاز جميع المحرومين من حريتهم في أماكن احتجاز معترف بها رسمياً ضمان
والسماح لهم باالتصال الفوري بعائالتهم ومحامييهم، وتسجيل أسمائهم في سجل مركزي للمعتقلين يكون 

 .وعند الطلب بدون تأخير ،متاحاً للعائالت والمحامين في جميع األوقات

 والرد على وأماكن وجودهم ووضعهم القانوني إبالغ العائالت بمصير جميع األشخاص المحتجزين لديها ،
 .جميع الطلبات القديمة

 ضمان تزويد جميع المعتقلين بوسائل االتصال بعائالتهم، وإبالغها بأماكن اعتقالهم. 

 أة التعذيب أو غيره من أشكال اإلكراه كأدلة في أي محاكماتضمان عدم قبول اإلفادات التي تُنتزع تحت وط. 

 إعالن وقف تنفيذ عمليات اإلعدام، وتخفيف جميع أحكام اإلعدام بهدف إلغاء عقوبة اإلعدام في النهاية.  

  

الدولة "احترام حقوق النازحين داخلياً من النساء واألطفال الذين لهم ارتباطات بتنظيم 
  " اإلسالمية

  الفاعلين المسلحين في مخيمات النازحين داخلياً وجود 

  لمخيمات النازحين داخلياً، ومنع جميع الفاعلين المسلحين، بمن المحافظة على الصبغة المدنية واإلنسانية
الصادر  توجيهال، من دخول المخيمات بما يتسق مع تالمليشياأفراد ن وحراس األمنيون والعسكريوفيهم ال

 .2017نيسان /أبريل 3ي رئاسة الوزراء ف عن

  ًينبغي اتخاذ الخطوات التالية فوراً  ما دام الفاعلون المسلحون يعملون في مخيمات النازحين داخليا: 

o - ضمان عدم دخول الفاعلين المسلحين إلى مخيمات النازحين داخلياً خالل الليل؛ 

o - إمكانية وصول الفاعلين المسلحين إلى مخيمات النازحين داخلياً  وتنظيم ضمان إخضاع
  للمراقبة؛

o - في أوقات محددة في كل مخيم؛ شغال مواقع الفاعلين المسلحينوضع نظام تناوب إل  

o -  إرسال رسالة واضحة مفادها أنه لن يتم التسامح مطلقاً مع الفاعلين المسلحين إذا ارتكبوا
  .االستغالل الجنسيأفعال عنف جنسي، بما فيها 

  نسانيةالمساعدات اإلالحصول على 

  ،ًمنع الفاعلين المسلحين من االشتراك في توزيع المساعدات اإلنسانية في مخيمات النازحين داخليا
 .الشتراك الفاعلين المسلحين في عمليات التوزيعإنشاء آلية لإلبالغ عن أية حالة و
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 الدولة "بتنظيم  صلة مفترضةالنساء واألطفال، ممن لديهم  ضمان عدم حرمان الفئات المستضعفة، ومنها
الرعاية الصحية في مخيمات  وعلى، من الحصول على الغذاء والماء والمواد األخرى غير الغذائية "اإلسالمية

 .النازحين داخلياً 

 رة لجميع األشخاص النازحين داخلياً يسَّ يات التوزيع المستخدمة مناسبة ومضمان أن تكون آل. 

 مان حصول النازحين داخلياً على مساعدات إنسانية كافية لتلبية الحد األدنى من االلتزامات األساسية ض
وضمان حصول . في العراق للحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية العهد الدوليالمنصوص عليها في 

لديها احتياجات إضافية، على  التي تعيلها نساء، والتي األُسرة من النازحين داخلياً، من قبيل فئات معين
 .مساعدات مستهدفة إضافية

  ضمان المراقبة الفعالة وإنشاء آليات شكاوى فعالة، بحيث يتم تعقُّب أي عمليات حرمان من المساعدات
 .اإلنسانية وتحديدها والتصدي لها

 مساعدة سلطات المخيمات أو الفاعلين المسلحين الذين ال يحترمون واجبهم نحو تقديم ال مساءلة
  .اإلنسانية إلى جميع النازحين داخلياً على قدم المساواة وبدون تمييز

  الوثائق المدنية

 أن جميع العائالت العراقية تملك الحق القانوني في الحصول على وثائق مدنية بغض  إصدار بيان عام يوضح
 ".دولة اإلسالميةال"لتنظيم  لمفترضةالنظر عن انتماء أقربائهم ا

 فراد العائالت التي أحصول عقبات القائمة التي تعترض سبيل الداخلية إلزالة ال االستخباريةجراءات مراجعة اإل
 .على الوثائق المطلوبة الدولة اإلسالمية"بتنظيم  صلة مفترضةلها 

  أو /تهديدات باالعتقال و" الدولة اإلسالمية"بتنظيم  صلة مفترضةضمان عدم تلقي العائالت التي لديها
 .طلب الحصول على وثائق مدنية جديدة أو استبدالهال القانونية تبعاتال

  من خالل المراقبة واإلشراف الفعالْين، ضمان أال يمارس جميع الموظفين العاملين في مكاتب مديرية األحوال
المدنية، بمن فيهم أفراد األمن، التمييز أو المضايقة ضد العائالت التي تطلب الحصول على وثائق جديدة أو 

 .يمثلونهااستبدالها، أو ضد المحامين الذين 

  ضمان استمرار منظمات الحماية القانونية في توفير الوكالة القانونية لألشخاص النازحين داخلياً بدالً من
 .اشتراط حضورهم شخصياً إلى مكاتب مديرية األحوال المدنية

 الشهرية الرسمية وغير الرسمية للمنظمات اإلنسانية التي تقدم  )الكوتا( الحصة وضع حد الستخدام
 .نية جديدة أو استبدالهادالخدمات القانونية للعائالت التي تطلب وثائق م

  بدون الخضوع لتدقيق أمني يمكن خاللها لألطفال الحصول على شهادات والدة " فترة عفو"تحديد وإعالن
 .في أوساط النازحين داخلياً  "فترة العفو"خلفياتهم، وإعالن وتدقيق 

  ضمان أن تسمح سلطات المخيمات لجميع الطلبة بدخول المدارس بغض النظر عما إذا كانوا يملكون بطاقات
 .هوية أم ال

  حرية التعبير

 ويجب أن تكون . رفع كافة القيود التعسفية أو التمييزية المفروضة على حرية النازحين داخلياً في التنقل
 .ييزضرورية ومتناسبة وال تنطوي على تمقية على حرية التنقل القيود المتب

  لحقوق اإلنسان والقانون اإلنسانيتوفير الضمانات اإلجرائية األساسية المكفولة بموجب القانون الدولي 
لجميع المحتجزين في أماكن االعتقال بحكم األمر الواقع في مخيمات النازحين داخلياً، كي ال يخضعوا 

لتعسفي إلى أجل غير مسمى، وكي يتمكنوا من الطعن في قانونية اعتقالهم، بما في ذلك عن لالعتقال ا
 .طريق تقديم دعاوى قانونية أمام المحاكم
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 ضمان قيام سلطات المخيمات بإعادة جميع الوثائق المدنية التي تمت مصادرتها من األشخاص النازحين 
 .شاءواوج منها متى ، والسماح لهم بدخول المخيمات والخرإلى أصحابها

  منع سلطات المخيمات من االستيالء على الوثائق المدنية خالل نقل األشخاص النازحين داخلياً بين
الجهود المقبلة الرامية إلى ب أثناء القيامالمخيمات المختلفة، أو من أي قسم من أقسام المخيم إلى آخر، 

 .إغالق مخيمات النازحين داخلياً ودمجها

  ًشفافة إلبالغ السكان  واتِّباع عمليةديارهم وتسهيلها،  إلىالسماح بالعودة الطوعية واآلمنة للنازحين قسرا
  .النازحين بحالة قراهم من حيث إمكانية الوصول إليها واألضرار التي لحقت بها

  العنف الجنسي، بما فيه االغتصاب واالستغالل الجنسي

 ،بما فيه االغتصاب واالستغالل، للمساءلة من خالل إجراء تحقيقات  إخضاع جميع مرتكبي العنف الجنسي
 ،بموجب محاكمات عادلة مقبولة على ارتكاب أفعال جنائية فعالة، ومحاكمة المشتبه بهم، حيثما توفرت أدلة

 .عقوبة اإلعدامفرض ودون اللجوء إلى 

  ة األطراف، ومنها بعثة األمم المساعدة من وكاالت األمم المتحدة وغيرها من المنظمات المتعددطلب
السامي لألمم المتحدة لحقوق اإلنسان، والمفوض السامي المتحدة لمساعدة العراق، ومكتب المفوض 

، العالميةوصندوق السكان التابع لألمم المتحدة، ومجموعة الحماية  ،لألمم المتحدة لشؤون الالجئين
، والشبكة العراقية للحماية )نوع الجنس(الجتماعيوالمجموعة الفرعية الخاصة بالعنف على أساس النوع ا

 :من أجل القائمة على المساءلة الفعلية،، والشراكة )شبكة بسيا(واالعتداء الجنسي من االستغالل 

o -  وتنفيذ المبادرات الرامية إلى التصدي للعنف الجنسي، بما في ذلك التصدي للعوامل التي دعم
التي تعيلها نساء والمرتبطة  األُسرينة من النساء، ومنها تزيد المخاطر التي تواجهها فئات مع

  ؛"الدولة اإلسالمية"بتنظيم 

o -  رين العراقيةبالتنسيق مع وزارة الهجرة ، عقد دورات تدريبية منتظمة لسلطات المخيمات والمهجَّ
في مجال حساسية النوع االجتماعي ومنع العنف  في العمل اإلنسانيوغيرها من الفاعلين 

الجنسي، بما فيه االغتصاب واالستغالل، وإرسال رسالة واضحة مفادها أنه لن ُيسمح بممارسة 
  العنف الجنسي؛

o -  حول العنف الجنسي، بما  بالغاً ضمان توعية سلطات المخيمات بكيفية االستجابة إذا ما تلقَّت
  خدمات لضحايا العنف الجنسي؛في ذلك جميع طرق اإلحالة وال

o - منز على الناجين على إجراء تحقيقات تركِّ  السلطات المكلفة بتنفيذ القوانين ةحسين قدرت 
  .حوادث العنف الجنسي

 تأخذ بعين االعتبار ، بحيث عملستمر في الالتي ست وتصميم مخيمات النازحين داخلياً  مراجعة تنظيم
مشكالت لخطة المادية للمخيم إلى تفاقم ولضمان أال تؤدي ا الحاجة إلى الخصوصية واألمن الجسدي،
 .العنف الجنسي واالستغالل الجنسي

  بهدف السماح  دخول تأشيراتالمجال اإلنساني في العراق على تسهيل حصول الموظفين العاملين في
في الخبرات المتعلقة بصحة المرأة  الخطيرةسد الثغرات الدولية والمنظمات غير الحكومية بللمنظمات 

 .والعنف الجنسي، بما فيه االغتصاب واالستغالل الجنسي

 نع العودةوام

  أماكنهم األصلية أو جميع أفراد العائالت العراقية الحق القانوني في العودة إلى لإصدار بيان عام يوضح أن
 ".الدولة اإلسالمية"تنظيم ب المفترضةإقامتهم المعتادة بغض النظر عن انتماء أقربائهم أماكن 
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  إقامتهم المعتادة، أماكن ضمان تمكين جميع المدنيين العراقيين من العودة الطوعية إلى أماكنهم األصلية أو
القوات العراقية أو السلطات العشائرية أو السلطات  جانبوعدم مواجهة التهديدات أو المضايقات من 

 .المحلية أو المليشيات

 ام الفاعلين على كافة مستويات السلطة بتنفيذ التوجيهات العليا برفع الحظر المفروض على العودة ضمان قي
 .وإزالة العقبات الرسمية وغير الرسمية التي تحول دول العودة الطوعية لألشخاص النازحين

  األشخاص دعم المصالحات العشائرية، وضمان إدماج العناصر العشائرية في المناقشات المتعلقة بعودة
عودة العائالت اتفاقات تنطوي على تمييز وتمنع النازحين داخلياً، وثني السلطات العشائرية عن فرض أوامر و

  ".الدولة اإلسالمية"بتنظيم مفترضة  صلةالتي لها 

  باإلضافة إلى السلطات العشائرية "الحشد الشعبي" قواتعدم قيام القوات العراقية، بما فيها وضمان ،
 .بتنفيذ عمليات هدم للمنازلوالمحلية 

 إجراء تحقيقات في عمليات تدمير المنازل وغيرها من البنى التحتية، وإخضاع جميع مرتكبيها للمساءلة. 

 نشطاء فيهم في أية مناقشات متعلقة بالمصالحة والعودة، بمن  ن مشاركة جميع الفاعلين المعنيينضما
 .أنفسهم وغيرهمن لزعماء الدينيون واألشخاص النازحوالمجتمع وا

 حيثما أمكن ذلك ،عن خسائرهم لهم ضمان استعادة منازل وممتلكات العائدين، أو دفع تعويضات كافية. 

  في طلب حلول  ،ال يريدون أو ال يستطيعون العودة إلى ديارهم ممن ،حق األشخاص النازحين داخلياً حفظ
 .بديلة لنزوحهم، بما في ذلك تسهيل إدماجهم أو إعادة توطينهم في مناطق أخرى من العراق

 

إىل مكتب املفوض السامي لألمم املتحدة لحقوق اإلنسان وبعثة األمم املتحدة 
 ملساعدة العراق

 تي نفذتها القوات العراقية، االعتراف العلني بالحجم الهائل لعمليات االعتقال التعسفي واالختفاء القسري ال
، وحث الحكومة العراقية على وضع حد لهذه الممارسات الممنهجة "الحشد الشعبي" قواتبما فيها و

 .وإخضاع جميع الجناة للمساءلة

  َّم لحاالت االختفاء القسري التي نُفذت بعد عام تخصيص التمويل والموارد الالزمة لضمان التوثيق المنظ
2014. 

 تب حقوق اإلنسان في بعثة األمم المتحدة لمساعدة العراق، ومكتب المفوض السامي ضمان عمل مك
لنازحين داخلياً وغيرها لألمم المتحدة لحقوق اإلنسان، وقدرتهما على القيام بزيارات ميدانية إلى مخيمات ا

ت الجسيمة وأثرها، مع غيرها من االنتهاكا من توثيق حاالت االختفاء القسري من المناطق، كي يتمكنا
 .على العائالت ،لحقوق اإلنسان

  يعشن في مخيمات النازحين ، ممن "الدولة اإلسالمية"بتنظيم  صلة مفترضةالتشاور مع النساء الالئي لهن
التدخالت التي من شأنها ماهية بشأن تحديد ممتلكاتهن واحتياجاتهن الملحة، باإلضافة إلى  ،داخلياً 

، واتخاذ خصوصيتهنوينبغي أن يكفل مثل هذا التشاور سالمة النساء والمحافظة على . تحسين ظروفهن
 .عكسية تبعاتمن أية  التدابير الالزمة لوقايتهن
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ىل وكاالت األمم املتحدة واملنظمات اإلنسانية الدولية والوطنية العاملة يف العراق إ
 واملانحني الدوليني

  أفراد العسكريين وو يونحراس األمنالالعراقية على منع جميع الفاعلين المسلحين، بمن فيهم حث الحكومة
 .المليشيات، من دخول مخيمات النازحين داخلياً 

  بذل جهود أكبر لمراقبة وتقييم األوضاع اإلنسانية للنساء واألطفال المعرضين للخطر، بمن فيهم أولئك الذين
، وإنشاء آليات لمراقبة معاملتهم من قبل سلطات "الدولة اإلسالمية"ينتمون إلى تنظيم ر أنهم ُيتصوَّ 

وضمان إجراء تلك التقييمات بطريقة . المخيمات وإمكانية حصولهم على المساعدات اإلنسانية بدون تمييز
 .حساسة تحترم أفضليات النساء واألطفال

 سانية لضمان أن يتم الحصول عليها وفقاً الحتياجات الناس المراقبة اللصيقة لعمليات توزيع المساعدات اإلن
 .ودون تمييز

  رص كسب العيش للعائالت التي تعيلها نساء، وتستهدف فُ خلق الدخل و درّ وضع برامج تتضمن أنشطة
 ".الدولة اإلسالمية"بتنظيم  صلة مفترضةالفئات األكثر تهميشاً، من قبيل النساء الالئي لهن 

  المخيمات إلى السماح لجميع الطلبة بدخول المدارس في مخيمات النازحين داخلياً أو بالقرب دعوة سلطات
 .منها بغض النظر عما إذا كانوا يملكون بطاقات هوية أم ال

  تشكيل لجنة توجيهية لضمان أن تكون كافة األنشطة المتعلقة بالعنف الجنسي، بما فيه االستغالل
قة وفعالة بعثة األمم : ي أن تتألف مثل هذه اللجنة من ممثلين لألطراف التاليةوينبغ. الجنسي، منسَّ

المتحدة لمساعدة العراق، ومكتب المفوض السامي لألمم المتحدة لحقوق اإلنسان، والمفوض السامي 
لألمم المتحدة لشؤون الالجئين، ومكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية، وصندوق األمم المتحدة 

 ،)بسيا( الجنسيواالعتداء ومجموعة الحماية العالمية والشبكة العراقية للحماية من االستغالل للسكان، 
، باإلضافة إلى المنظمات اإلنسانية ومنظمات حقوق اإلنسان ذات الفعلية المساءلةالقائمة على شراكة الو

 .الصلة

 بما فيه االغتصاب تحسين مستوى آليات الشكاوى المتعلقة باإلبالغ عن حوادث العنف الجنسي ،
 :واالستغالل الجنسي

o -  زيادة الوعي في أوساط األشخاص النازحين بأنه يمكن اإلبالغ عن حوادث العنف الجنسي، بما
 المعلوماتعبر الخط الساخن الذي يديره مركز  ل الجنسي، التي يرتكبها أي فاعلفيه االستغال

  .ألشخاص النازحين داخلياً ل

o - ويد هذا الخط الساخن بعدد كاف من الموظفين الذين تلقوا تدريباً في ضمان االستمرار في تز
  .بما فيه االستغالل الجنسي ،العنف الجنسيب المتعلقة شكاوىالالرد على 

o -  مجال  لشكاوى بموظفين مدربين فيلأو أية آليات أخرى  آخر ساخنضمان تزويد أي خط
لحاالت العنف الجنسي، بما فيها االغتصاب واالستغالل  وسريبشكل آمن  االستجابة

 حاياوالخدمات المتاحة لض طرق اإلحالةالجنسي، وأن يكون أولئك الموظفون على وعي بكافة 
 .العنف الجنسي

o - وثيق التعاون الية الخاصة بالعنف على أساس النوع االجتماعي، بعيتعين على المجموعة الفر
، إنشاء هيئة مركزية "بسياشبكة "شخاص النازحين داخلياً ولألالخاص  المعلوماتمع مركز 

لتعقُّب ومراقبة جميع حوادث العنف الجنسي، بما فيها االستغالل الجنسي، وتبادل كافة 
 .البيانات غير السرية مع الفاعلين المعنيين

o -  إلى فة باإلضا –المعلومات التي تم جمعها من خالل هذه المراقبة الممنهجة استناداً إلى
الحوار الذي جرى مع مديري المخيمات التي كانت فيها حوادث العنف الجنسي واالستغالل 

يتعين على المجموعة الفرعية الخاصة بالعنف على أساس النوع  –الجنسي أقل تفشياً 
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، إرساء أفضل الممارسات المتعلقة بمنع العنف "بسياشبكة "شراكة مع الاالجتماعي، ب
  .في مخيمات النازحين داخلياً في العراق ،الستغالل الجنسيالجنسي، بما فيه ا

  بالشراكة مع المجموعة الفرعية الخاصة بالعنف على أساس النوع "بسياشبكة "ضمان أن تستمر ،
، والمهجريناالجتماعي، ومجموعة تنسيق وإدارة المخيمات، وبالتعاون مع السلطات العراقية ووزارة الهجرة 

منع  حولوغيرها من الفاعلين في المجاالت اإلنسانية، في عقد دورات تدريبية منتظمة لسلطات المخيمات 
وينبغي عقد دورات تدريبية تكميلية من قبل المجموعة . االستغالل الجنسي وإساءة المعاملة الجنسية
ينبغي تخصيص كما . الجتماعي حول منع العنف الجنسيالفرعية الخاصة بالعنف على أساس النوع ا

، وتقديم الدورات التدريبية بشكل منتظم في المخيمات لالحتفاظ بعدد كاف من الموظفيناألموال الالزمة 
 .المواقع الجغرافية في العراق كافةفي  الموجودة

 عدد أكبر من المتخصصين في قضايا العنف الجنسي والعنف على أساس النوع االجتماعي  تعيين
واالستغالل الجنسي، وتوفير التدريب األساسي وبناء القدرات للشركاء المحليين وإدارات المخيمات فيما 

 .يتعلق بمنع العنف الجنسي والعنف على أساس النوع االجتماعي واالستغالل الجنسي

 إدارات المخيمات، باإلضافة إلى موظفي المنظمات اإلنسانية،  موظفيموال الالزمة لتدريب جمع تخصيص األ
 .في مجال منع العنف الجنسي واالستغالل الجنسي

  إنشاء آلية إجراءات تدقيق صارمة لمنع تعيين أي شخص متهم بارتكاب العنف الجنسي، بما فيه االغتصاب
 .حين من النساء واألطفالواالستغالل الجنسي، للعمل مع الناز

 ضمان أن يكون لدى جميع الوكاالت والمنظمات اإلنسانية أنظمة متطورة لمنع العنف الجنسي. 

  في ذلك لتعيين تخصيص األموال الالزمة للقضايا المتعلقة بصحة المرأة في مخيمات النازحين داخلياً، بما
واإلنجابية الكافية، والحصول على المعلومات  متخصصين قادرين على ضمان توفير الخدمات الصحية الجنسية
 .صحة المرأةالمتعلقة بقضايا الالمتعلقة بالصحة الجنسية واإلنجابية، وقادرين على التوعية ب

  مستدامة لألشخاص النازحين داخلياً من بديلة ضع خطة تنفيذية لتحقيق حلول ودعم الحكومة العراقية في
 .لراغبين فيها، وذلك بما يتسق مع السياسة الوطنية الخاصة بالنزوحغير القادرين على العودة أو غير ا

  عدد األشخاص النازحين داخلياً، من غير القادرين على العودة أو غير الراغبين فيها، ب المتعلقةبيانات التقييم
 .من أجل دعم الحكومة في تيسير إمكانية إيجاد حلول دائمة بديلةوتقديمها بشكل علني 
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  امُلدانون 

 العراق يف  ومستَغلون وعالقون معزولون وأطفال نساء

" اإلسالمية الدولة" باسم المعروفة المسلحة الجماعة فيه تورَّطت الذي المسلح النزاع وصل لقد
 من العراقيين آالف وأُدين. بعد تنته لم العراقيين معاناة ولكن نهايته، إلى العراقية األراضي في

 وهم. يرتكبوها لم جرائم على" اإلسالمية الدولة" بتنظيم مفترضة صلة لهم الذين واألطفال النساء
 رجال مع بعيدة، كانت وإن القرابة، عالقات قبيل من – إرادتهم عن خارجة عوامل بسبب يعاَقبون
 شتى في داخلياً  النازحين مخيمات ففي". اإلسالمية الدولة" تنظيم مع ما بشكل متورطين كانوا
 إلى العودة من وُيمنعون الصحية، والرعاية والماء الغذاء على الحصول من هؤالء ُيحرم العراق، أنحاء

 هذه حفرتْ  لقد. الجنسي واالستغالل واالغتصاب الجنسية للمضايقة منهم العديد ويتعرَّض. ديارهم
 .العائالت هذه نفوس في بالظلم عميقاً  شعوراً  المعاملة

 بتنظيم مفترضة صلة لهم الذين واألطفال النساء أن الدولية العفو منظمة أجرته الذي البحث وُيظهر
 .الجماعي وللعقاب اإلنسان لحقوق جسيمة النتهاكات تعرَّضوا" اإلسالمية الدولة"

 التسامح يتم لن أنه الجناة لجميع توضح بأن العراقية السلطات إلى تتوجه الدولية العفو منظمة إن
 الدولة" بتنظيم مفترضة صلة لهم الذين واألطفال النساء ضد ارتُكبت التي االنتهاكات مع

 العسكرية الزاوية من ُيفهم أن يجوز ال" اإلسالمية الدولة" تنظيم على" النصر" وأن ،"اإلسالمية
 واالنتهاكات المجتمعي والعنف والتهميش السيئة المعاملة لدورات حد وضع يتم كي أنه إذ. فقط

 جميع حقوق بحماية االلتزام الدولي والمجتمع العراقية الحكومة على يتعين فإنه عنها، الناجمة
 .العراقيين


