
 
الذين وقعوا في ضحايا العنف الجنسي  دةمن أجل مساع ةالعدالة أساسي  

م، بحسب تقرير جديد لألمم إعادة بناء حياتهفي العراق على  أسر داعش
 المت حدة

نشرته األمم المّتحدة اليوم إلى أّنه على  أشار تقرير   –( 2017آب/ أغسطس  22جنيف )في 
الحكومة العراقّية أن تضمن حصول آالف النساء والفتيات اللواتي َنجْوَن من االغتصاب وغيرها 

على العناية والحماية  ،داعشتنظيم من أشكال العنف الجنسّي األخرى الذي مارسه مقاتلو 
 اإلساءة واالعتداء. تشوبها  حياة   ،األطفاُل ثمرُة هذا العنفوالعدالة، وأاّل يواجه 

كما شّدد تقرير بعثة األمم المّتحدة لمساعدة إلى العراق ومكتب األمم المّتحدة لحقوق اإلنسان 
، ال سّيما داعشتنظيم على ما يلي: "لقد واجهت النساء والفتيات في المناطق الخاضعة لسيطرة 

حقوق اإلنسان والقانون اإلنسانّي ل انتهاكات  يزيدّيات وغيرهّن من نساء األقلّيات األخرى، اال
لالغتصاب واالعتداءات الجنسّية، والترحيل القسري، واالختطاف، والحرمان  نَ الدولّي." وتعّرضْ 

جبارهن على اعتناق دين آخرمن الحرّية، واالستعباد،  القاسية والالإنسانية والمعاملة ، وا 
 والمهينة. 

رعد الحسين  بن السّيد زيد ،ّتحدة السامي لحقوق اإلنسانومن جهته، صّرح مفّوض األمم الم
حدود المعقول.  داعشقائال : "تتخّطى الجراح الجسدّية والنفسّية والعاطفّية التي تسّبب بها تنظيم 

إلى  يحتْجنَ ، ن النساء والفتيات الضحايا من إعادة بناء حياتهّن، وحياة أطفالهنّ تمكّ توكي 
 ت بهّن". م  لَ العدالة والتعويض عن األضرار التي أَ 

انون الدولّي لحقوق اإلنسان، أن ومن واجب الحكومة العراقّية، وفق ا للتشريعات الوطنّية والق
محاكمة المت همين عبر ر، بما في ذلك صل كافة الضحايا إلى العدالة وجبر الضر تضمن أن ي



مستقّلة ومحايدة، محاكمة  تراعي النوع االجتماعي فال تتسّبب بارتكاب هذه الجرائم أمام محاكم 
 إضافّية تصيب الضحايا.  بدورها بأضرار  القانونّية  اإلجراءاتُ 

التقرير إلى أّن الحكومة العراقّية وحكومة إقليم كردستان اّتخذتا بعض الخطوات  ويضيف
. إاّل داعش تنظيمُ  من أساء إليهمَ اإليجابّية من أجل تعزيز حقوق المرأة والطفل، وتلبية حاجات 

 ،أّن نظام العدالة الجنائّية يفشل فشال  ذريع ا في تأمين الحماية المالئمة إلى الضحايا. وبالتاليّ 
تهدف إلى تعديالت تشريعّية ومؤّسسّية واسعة النطاق ال بّد من اعتماد يشّدد التقرير على أّنه 

 تيسير الوصول إلى العدالة وتأمين العناية والحماية إلى الضحايا خالل المحاكمات. 

فقد أشار إلى أّنه  ،ألمم المّتحدة في العراق السّيد يان كوبيشالعام ل مينأللالخاص ممّثل الأّما 
بناء "ال بّد من اعتماد إجراءات تضمن مشاركة المرأة والفتاة مشاركة  فاعلة في إنهاء النزاع، و 

العامة والسياسّية  مشاركتهما الكاملة والمتساوية في الحياةوتّيسر السالم في المستقبل، وتدعم 
 ." داعشتنظيم عراق ما بعد الفي  واالقتصادّية

وعلى الرغم من الجهود التي تبذلها الحكومة من أجل التخفيف من آالم الضحايا وتأمين 
على ضرورة وصول  ط التقرير الضوءعمالقة قائمة. ويسلّ الخدمات المطلوبة، ال تزال تحّديات 

 والمعيشّي وغيرها من وسائل الدعم األخرى.  النساء والفتيات إلى الدعم الطبّي والنفسّي والماليّ 

التي أبرمها ممّثلو القبائل في العشائرية كما ينقل التقرير مواضع قلق جسيمة تتعّلق باالّتفاقات 
 قسر ا داعشتنظيم تسمح بإخالء األسر المرتبطة ب على أحكام وتنّص عدد من المحافظات، 

ا   ضرار التي تسّبب بها التنظيم. عن األونقل ممتلكاتها إلى الضحايا تعويض 

تنظيم ومن جهة أخرى، يبقى وضع مئات األطفال الذين ُولدوا في المناطق التي سيطر عليها 
ال تقبل بها  داعشتنظيم أو حملوا شهادات أصدرها  ميالدوا من دون شهادات وبقَ  داعش

من األوضاع الخطيرة المثيرة للقلق. فتسجيل الوالدة  ،حكومة العراق وال حكومة إقليم كردستان
ظروف والدة الطفل  شاهَدْين أن يؤّكداعلى و  ،جهمااالوالَدْين أن يقّدما برهان ا عن زو يفرض على 

ال سّيما عندما يكون الوالدان  ،في بعض األحيانشبه المستحيل وقد يكون تحقيق ذلك من  –



الد مجهول الهوّية؛ أو عندما يتّم التخلي عن الطفل متوف ْين أو مفقوَدْين؛ أو عندما يكون الو 
أّي مكتب  تواجدحيث ال ي النازحينفي مخّيمات  ونب وصمة العار أو بالنسبة لَمن يعيشببس

 كمة. محأّي لألحوال المدنّية أو 

سيطر لدوا في المناطق التي وشّدد المفّوض السامّي على ما يلي فقال: "يتمّتع األطفال الذين وُ 
وعلى  مواطن عراقّي آخر.بالحقوق المدنّية نفسها التي يتمّتع بها أّي  داعشتنظيم عليها 

ز على أاّل يتعّرضوا للتمييأن تضمن من التهميش واإلساءة، و  ن تضمن حماية هؤالءالحكومة أ
تنظيم رتبط بدتهم خارج إطار الزواج، أو من أب يالتي تشير إلى والأساس شهادة ميالدهم 

 ّتجار."انعدام الجنسّية واالستغالل واإل ، وأاّل ُيتَركوا من دون تسجيل وفي خطرداعش

يرفع التقرير عدد ا من التوصيات، بما في ذلك توصيات تتعّلق بالوصول إلى العدالة؛ كما 
لّم شمل األسر بهدف وتأمين الدعم والعناية إلى الضحايا؛ وخدمات تقديم المعلومات والمشورة 

 أهمّية تسجيل الوالدة. بالمشتّتة، و 

 

: والالط الع على التقرير، اضغط  على الرابط التالي 

http://www.uniraq.org/images/humanrights/UNAMI_OHCHR_Rprt_VictimsofSexualViolenceAu

g2017_AR.pdf 

 لرجاء اإلت صال بـ:للحصول على معلومات إضافي ة وطلبات وسائل اإلعالم، ا
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