
 

 :ملخص القضیة
لمزاعم   في العراق  لنساءا بحق   الجنسياالستغالل 

 االعتقاد بإرتباطھم بداعش
  

 وولش -بقلم الكاتبة: فرانسیسكا  فیكود

إلى العراق لدراسة التحدیات  ت اللجنة الدولیة للالجئین ، سافر2017بعد تحریر الموصل من احتالل الدولة اإلسالمیة (داعش) في یولیو 
از االحتج ھو مسألة  ومن بین أكثر المسائل إلحاحا  .)1(التي تواجھھا النساء والفتیات في أعقاب العملیة العسكریة وبالتحدید تلك

أنھم  ممن یزعم  لنساء والفتیات العراقیات من قبل قوات األمن العراقیة والسلطات العراقیة األخرىاواالنتھاكات الجنسي  واالستغالل
أي  بإجراء اللجنة الدولیة للالجئین تقومالمجال اإلنساني الذین تعھدوھم  ، لم ولضمان أمن الناجین والعاملین في  . إلى داعش ینتمون

في  املةلعمقابالت مع العشرات من الجھات ا اللجنة الدولیة للالجئین ومع ذلك، أجرت  .مقابلة مباشرة مع النساء والفتیات المتضررین
إلى واستنادا  .معرفة باالنتھاكات التي تحدث في المخیمات في محافظات نینوى وصالح الدین واألنبار المجال اإلنساني ممن ھم على

أن المعلومات المقدمة في ھذا الموجز  اللجنة الدولیة للالجئین (آر آي) لة المعنیة، تعتقد تطابق التقاریر والخبرة وسمعة  الجھات العام
 .عن القضایا اإلنسانیة في أعقاب العملیات العسكریة للھزیمة  والمنظمات بمسؤولیتھاموثوقة وتستحق اھتمام حكومة العراق 

 جناة ام ناجون؟؟

 ولحین انتھائھا  2016أكتوبر  / أسفرت العملیة التي یدعمھا التحالف لھزیمة تنظیم داعش في الموصل منذ انطالقھا في تشرین األول
سیاق أزمة النزوح المستمرة ھذه تحاول قوات  وفي .)2(، عن فرار أكثر من ملیون شخص من المنطقة2017الرسمي في تموز / یولیھ 

في حالة  .داعش من والناجون  مرتكبي العنف التمییز مابین  –تابعة للحكومة یلیشیات مللدولة وتابعة وھي كیانات أمن  - األمن العراقیة 
ھذا ھو  -داعش  أو تخطط الستعادتھا من سیطرة واحدة فقط من المدن المتعددة التي استعادتھا قوات األمن الداخلي -الموصل وحدھا 

وشركاؤھا التابعة لالمم المتحدة (یو ان اج سي آر)  لشؤون الالجئین  السامیة مفوضیة الوطوال ھذه العملیة، الحظت  .مشروع ضخم
وجود صلة قرابة( من لاو على أساس تعاطفھم مع/ اما داعش أنھم ینتمون إلى  لألشخاص ممن یزعم   )3(ارتفاعا في مستوى االعتقاالت
 مقاتلي داعش او المسؤولین في التنظیم.حد مع االعائلة او احد افراد العشیرة)  

 

 

ن في محافظات أربیل محلیة، ونازحیولیة ووطنیة، وسلطات لة إنسانیة دالجئین مقابالت مع جھات عامال اللجنة الدولیةأجرت  )1(
 .ودھوك وصالح الدین وبغداد واألنبار

نازح  1, 021  ,476 مة الدولیة للھجرة، فإن مجموع النازحین ھوووفقا لمصفوفة تتبع النزوح التابعة للمنظ )2(
http://iraqdtm.iom.int/ 

  2017ایار / مایو  12-6التحدیث االسبوعي للحمایة في الموصل  للمفوضیة السامیة لشؤون الالجئین في العراق  )3(
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للمقابالت اللتي اجرتھا   ووفقا .)5(قسرا في مواقع متعددة في جمیع أنحاء البلد )4(بإعادة توطین ھؤالء األفراد  وقامت قوات األمن الداخلي
ون، وھؤالء العراقیون النازح .، فإن ھذه المواقع ھي معسكرات اعتقال فعلیةي المجال اإلنساني العاملون ف اللجنة الدولیة للالجئین مع

وفي بعض المخیمات، دعت السلطات  .وثائقھم وال یسمح لھم بحریة التنقل یتم احتجازالذین ھم في المقام األول من النساء واألطفال،
انیة وغیرھا من العراقیة المجتمع اإلنساني إلی تقدیم خدمات محدودة، مما سمح للعاملین في المجال اإلنساني بأن یشھدوا ظروف غیر إنس

التي تم ابالغ اللجنة  والظروف  وتشمل اإلعمال .المنفصلین عن ذویھم االنتھاکات ضد النساء واألطفال المحتجزین، بمن فیھم القاصرین 
اإلساءة اللفظیة، والمعونة الغذائیة المحدودة، وسوء التغذیة، والحرمان من الحصول على الخدمات  الدولیة للالجئین (آر آي) عنھا
(غیر موجود اآلن) كان موجودا في نینوى، تم اإلبالغ عن عشرة وفیات  سبیل المثال، في مخیم على  .األساسیة مثل الرعایة الصحیة

الرعایة  اذا توفرت تجنبھاالعاملون في المجال اإلنساني أنھ كان باالمكان یات التي أكد خالل األیام القلیلة األولى من إنشائھا، وھي الوف
 .الصحیة المناسبة وفي الوقت المناسب

ویعتقد العدید من العاملین في المجال اإلنساني  .غرض ونطاق معسكرات االعتقال محدودةالفي المجال اإلنساني حول  إن معرفة العاملین
وفي الوقت نفسھ، أبلغت  .جماعي لألشخاص الذین ینظر إلیھم على أنھم ینتمون إلى داعشعقاب  خیمات وتأثیرھا ھوأن الغرض من الم

بأنھم  من الداخليمسؤولو قوى االحمایة؛ ویؤكد للبیر اتدھي المخیمات  ھذه بعض السلطات العراقیة العاملین في المجال اإلنساني بأن
 .بھم ھا داعشتالمعاناة والخسائر التي ألحق آخرین یسعون لالنتقام  بسببمدنیین  من فراد المعرضین لھجماتون االیحم

تحملھم  وبشكل عادل  قد تحدد ستفیدون من أي عملیة م ئك المحتجزین ھناك ن أولالیبدو أ ات، المخیم لي لھذهالفعوأیا كان الغرض 
 الذي سببتھ عنفال اعمال ، أو كانوا أنفسھم ناجین منعائلیا ببساطة بأعضاء داعش بإرتباطھم بأعمال داعش، سواء الجنائیة  المسؤولیة 

ضعف النساء والفتیات المحتجزات بھذه الطریقة، ومحدودیة المساعدة الغذائیة،  التقاء عوامل عدة مثل وعالوة على ذلك، فإن  .داعش
یعتبر ھو وصفة الستمرار انتھاكات حقوق اإلنسان و و المسلحینة المسیئین بإستخدام السلطمدیري المخیمات  قبلمن علیھا والسیطرة 

 .كارثة إنسانیة

 في المعتقل   االستغالل الجنسي واالنتھاكات

في مقابل الغذاء والمواد غیر الغذائیة   استغالل النساء والفتیات -الوطنیة والدولیة  -لة في مجال الحمایة الجھات العامووصف العدید من 
وتشمل ھذه السلطات إدارة المخیمات  .والحصول على الخدمات الصحیة، فضال عن تشغیل حلقات البغاء من قبل سلطات المخیمات

درجة  یفالدولیة للالجئین (آرآي ) تصن للجنةوال یمكن  .وحراس األمن المسلحین والعسكریین والمیلیشیات في المخیمات وحولھا
ا على أنھا سائدة في معسكرات االعتقال ھ، ولكن العاملین في المجال اإلنساني صنفوبأنھا دوریة  االستغالل الجنسي وسوء المعاملة

في المخیمات الرسمیة  أیضا حدوثھامن المعروف . )6((نینوى) الغیر قائم حالیا بارتاال  (صالح الدین) وو 1المعروفة مثل الشھامة 
اصال  المعتقلین حتجزون یة السیاحیة (األنبار)، وجمیعھم یومدینة الحبان 18نینوى) والكیلو ( جدةمخیم مام العلیل وداخلیا في ح للنازحین

 .)ھیت (االنبار - يف، وفي مواقع االستیطان غیر الرسمیة باإلضافة إلى االشخاص النازحین 

 

في  )ھیومن رایتس ووتشلجنة مراقیة حقوق االنسان (ومن بین ھؤالء األفراد الذین نزحوا قسرا من دیارھم، كما أفادت  )4(
 )/families-isis-suspected-detention-displacement-2017/03/05/iraqhttps://www.hrw.org/news(2017مارس / آذار 

 باالضافة  الى االشخاص الذین تم نزوحھم مؤخراً 
إلى تنظیم داعش إما محتجزون في مخیمات أقیمت  ألفراد المزعم انتمائھموأفاد العاملون في المجال اإلنساني بأن ھؤالء ا )5(

الداخلي، أو في بعض الحاالت في مخیمات النازحین العادیة، ولكنھم یخضعون حصریا إلیواءھم تحت سیطرة قوات األمن 
 .على النقیض من النازحین اآلخرین - واحتجاز وثائقھم حریة التنقلالمتضمنة عدم   - لنفس الشروط

سان عن وأعربت المنظمات اإلنسانیة ومنظمات حقوق اإلن .السمعة في غضون بضعة أیام قصیرة مخیم بارتاال سیئأصبح  )6(
ویعتقد البعض أن ھذه نتیجة  .المخیم وفي غضون أیام من إنشائھ، تم إغالق  .لقھا إزاء ھذا المخیم من علنا وبشكل خاص ق

رتكاب اعمال مباشرة للدعوة بینما یؤكد آخرون أن السلطات العراقیة تعرضت لضغوط من المجتمع المضیف الذي ھدد با
 .بارتاالمخیم عنف ضد 
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مجموعة قصیرة منع التعرف على الناجین، فإن ما یلي ھو عبارة عن لواللجنة الدولیة للالجئین (آر آي) معلومات مصادر ولحمایة سریة 
للظروف  ، وھي نموذج بھا  ة التي تم ابالغ اللجنة الدولیة للالجئین (آر آي) المزعوم  واالنتھاكاتاالستغالل الجنسي  حاالتمن 

 .في المخیمات المذكورة آنفا عى أنھا تحدث المختلفة التي ید

وزعم  .)7(التوزیع  السیطرة علی عملیة غذائیة مباشرة، وبدال من ذلك فرضتمنعت سلطات المخیم منظمة إنسانیة من توزیع المعونة ال •
 .تتلقى أي طعامابنتھا (لممارسة الجنس)، فإنھا لن یھم امرأة أنھ إذا لم تعط المخیم اخبروا ن في نفسمسؤولوان 

 .إدارة المخیم أعطوا بعض المبالغ الرمزیة للنساء بالدینار العراقي بعد اغتصابھن كادرزعم أن   ●

ت وزعم أن سلطا .حاجة ماسة للمساعدة الطبیة  إذناً  للمرور للوصول إلى مركز للرعایة الصحیة خارج المخیم طلبت عائلة في  ●
 .ممارسة الجنس مع النساء من تلك  األسرة  : وھو ه سعرمغادرة المخیم لھ  المخیم أبلغت األسرة بأن اعطاء اذن

 وكذلك من قبل شخص أحضره احد المسؤولین ،أحد المخیماتالنساء تم اغتصابھا من قبل العدید من المسؤولین  في دعي أن إحدى ی ●
 .إلى المخیم

 .من قبل السلطات في المخیم اصبحوا حوامل ت نساء على األقلس ان زعمی ●

المخیمات ألنھن یتوقعن أن یطلب منھن الحصول علی الجنس  ادارةمن ة  التي ھم بحاجة  لھا الشخصی طلب الوثائق رفضت النساء ●
 .في المقابل

وعن استخدام اب، عن العدید من الحاالت المزعومة التي تصل إلى االغتص وباختصار، تم ابالغ  اللجنة الدولیة للالجئین (آر آي) 
االستغالل الجنسي  ادعاءات وتم التحقق من صحة  .لحصول على الخدمات كأدوات الستغالل النساء والفتیاتوسائل المساعدة اإلنسانیة وا

 المساعدة التابع لألمم المتحدة لتقدیم المساعدة في ، وھو جزء من بعثة  من قبل مسؤول بمركز معلومات النازحین  وسوء المعاملة
وأكد المسؤول أن  .الذین یسعون للحصول علی المعلومات والمساعدة  یقوم المرکز بتشغیل خط المساعدة اإلنسانیة للنازحین .العراق

أجزاء كثیرة من العراق ومن مجموعات جاءت من خالل خط المساعدة من   صوص االستغالل الجنسي وسوء المعاملةمتعددة بخشكاوى 
 .والمنظمات الدولیة غیر الحكومیة وموظفو المنظمات غیر الحكومیة وغیرھم جون والنازحون من األشخاص: النا مختلفة

 في االبالغ عن الحاالتوالصعوبات التحدیات 

وعلى الرغم من وجود صندوق األمم المتحدة  .في ھذه المواقع تحدیات كبیرة  واالنتھاكاتالستغالل الجنسي ویواجھ منع االستجابة ل
في  تفویضھا یتمثل التي یقودھا برنامج األغذیة العالمي في العراق، فإن  الجنسي وسوء المعاملة مكافحة االستغاللللسكان وشبكة 

وعالوة على ذلك، أعربت النساء في ھذه المخیمات عن خوفھن  .التركیز على الحاالت التي یزعم أن العاملین في مجال اإلغاثة یرتكبونھا
 من االسباب التي تشكل حواجز ھائلة تمنعھم من االبالغ ھو   .العاملة  اإلنسانیة ھذه االنتھاكات للجھاتمیا عن الشدید من اإلبالغ رس

مثل االخرى المخاوف ایضا یریدون  اإلبالغ عنھم، والذین  المعونة المقدمة من الجناة  وضعھم كأشخاص محتجزین، واعتمادھم على
االستغالل الجنسي  توھو على درایة بحالة معینة  من حااللمنظمات غیر الحكومیة تنفیذي الحدى االمدیر الوقال  .وصمة العار

مسؤولة تكون أن أي امرأة تشارك في الجنس مع خاطفیھا االعتقاد والتصور ببسبب أن ھذه القضایا ال یمكن أن تثار علنا  واالنتھاكات، 
، وحتى لو كان خمسة أشخاص فقط، فإنھم طریقا خاطئاسلكوا اء لنسعتقد أن ھذه االمجتمع سوف ی" :على نحو ما عن ھذا اإلجراء
الت ھذه الحاھم من ھذا القبیل ". أما بالنسبة إلى العاملین في المجال اإلنساني، فإن البعض یخشون من أن  سیعتقدون أن جمیع النازحین

م إلى معسكرات االعتقال، كما یمكن أن یعرضھم وصولھمن قد یؤدي إلى حرمانھم  تكون نتائجھا غیر مجدیة "، حیث أن االعالن عنھا 
 .""اتھامات بأننا من أنصار داعش )  الىاللجنة الدولیة للالجئین (آر آيإلى الغیر حكومیة  على حد قول احدى المنظمات –أیضا 

 

التي تقدمھا السلطات  المواد - وفي مخیمات متعددة، تولت السلطات مسؤولیة توزیع المواد الغذائیة والمواد غیر الغذائیة )7(
 .العراقیة والمؤسسات الخیریة والمنظمات اإلنسانیة



 

 الى الخطر  الجھود لزیادة التنبیھ والتوعیة

لتقریر ووفقا  .بدرجات متفاوتة من النجاح ل اإلنساني خطوات إلثارة االنتباه وعلى الرغم من ھذه التحدیات، اتخذ العاملون في المجا
عدة تقاریر عن االستغالل الجنسي في مجال الحمایة  قت الجھات العاملةتلفقد ، لشؤون الالجئین  السامیة الحمایة االسبوعي  للمفوضیة 

مع كبار المسؤولین  وفي وقت الحق، "تم إتخاذ اجراءات فوریة  .ستقبالالعلیل ومركز االمن في موقع فحص حمام من قبل مسؤولي اال
مركز إلى قاعات المسؤولین  یدھم وفرضوا قیودا على دخولبإزالة أحد المسؤولین الذین تم تحد ین الذین قاموا بمعالجة الموقفریالعسك

 )8(."االستقبال

حلقة مبادئ اإلنسانیة، إلى ، الذي أذن لھ بالتحقیق في انتھاكات ال)9(وبالمثل، بعد أن تم توجیھ انتباه الفریق االستشاري الرفیع المستوى
رھن االحتجاز في انتظار وھو   تم تبدیل المسؤول االمني للمخیم الجیش والشرطة المحلیة، الدعارة في مخیم حمام العال الذي تورط فیھ

 .جلسات االستماع

ة للبرلمان تقاریر إلى لجنة حقوق اإلنسان التابع ل عن منظمتین غیر حكومیتین قدمتا أیضا ما ال یق وتدرك اللجنة الدولیة للالجئین 
 .للمضي فیھا  العراقي وال تزال تنتظر إجراء تحقیقات

النساء والفتیات في  بغضبھم ضد العنف التي تعرضت لھ المخاوف. لم بمثال عام واحد على منظمة اثارتاللجنة الدولیة للالجئین على ع
فیھ  تحث )9(بیانا صحفیا ر او بي) آ(بي  یةأصدرت منظمة بنت الرافدین الوطنیة غیر الحكوم امة على وجھ التحدید، مخیم الشھ

في عملیات توزیع األغذیة والمواد   النساء ستغاللالضوء على ا تسلط ھذه المسألة. و نیین والدولیین على توليأصحاب المصلحة الوط
 واستنكرت منظمة بنت الرافدین (بي آر او بي) الحصانة التي یتمتع بھا المدراء في ادارة عملیاتھم في المخیم .  وینص غیر الغذائیة،

عن صمت المرأة بشأن ھذه  مسؤول بشكل مباشر لتقدیم الشكاوي بطریقة سریة وانعدام الحمایة القانونیة  لیةالوجود آ انعدامان أیضا 
میا لمنظمة بنت الرافدین (بي ىر ان موجة من االھتمام من منظمات أخرى، لم تقدم السلطات العراقیة بعد ردا رسالمسألة. وبینما تلقى البی

 .او بي)

ومكتب األمم المتحدة ( یونامي) ، أصدرت بعثة األمم المتحدة لتقدیم المساعدة إلى العراق 2017أغسطس / آب  22وأخیرا، في 
تنظیم الدولة اإلسالمیة في العراق  وق ضحایا العنف الجنسي الذي أسرھمتعزیز وحمایة حق اً ریرللمفوضیة السامیة لحقوق اإلنسان تق

عن  مخاوفھم من  والتي أثاروا فیھا،  ،)9( أو في المناطق التي یسیطر علیھا تنظیم الدولة اإلسالمیة في العراق والشام في العراق / والشام
، یة، سواء برضاھن أو بدون "یجوز أن تتعرض النساء المتزوجات من أعضاء تنظیم الدولة اإلسالملعقاب الجماعي: المؤدیة  ل عمال اال

التعاون مع تنظیم الدولة اإلسالمیة في العراق والشام ". وفي حین أن التقریر ال  ب الجماعي القائم على االشتباه فيللتمییز وأشكال العقا
العراق ومفوضیة األمم  ألمم المتحدة لتقدیم المساعدة فيمعسكرات االعتقال، فإن بعثة ا یذكر على وجھ التحدید االستغالل الجنسي في

لمنع ھذه األفعال  بإتخاذ االجراءات اللالزمةلب الدول المتحدة لحقوق اإلنسان تسلط الضوء على أن القانون الدولي لحقوق اإلنسان یطا
، وتدعو إلى تدریب على الوعي بیھا سواء كانوا من موظفي الدولة او غیرھم والتحقیق فیھا واتخاذ االجراءات القانونیة  بحق مرتك
 .كردستان، باالضافة الى السلطات القانونیة االخرى في إقلیمبقضایا الجنسین لقوات األمن العراقیة وقوات األمن 

 

)8( 2017-may-12-6-update-protection-weekly-http://reliefweb.int/report/iraq/mosul 
 .الفریق االستشاري الرفیع المستوى ھو أكبر ھیئة تنسیقیة للمسائل المتصلة بالنزاع واالستجابة اإلنسانیة )9(

آلیات الوقایة والحمایة من العنف الجنسي في "ن " المدیر التنفیذي لمنظمة بنت الرافدی في بیان صحفي لعلیاء االنصاري 10
 press-https://www.refugeesinternational.org/brob 2017 28في شباط  "مخیمات صالح الدین

تعزیز وحمایة حقوق ضحایا العنف الجنسي الذي یسیطر علیھ تنظیم الدولة اإلسالمیة في العراق والشام / أو في المناطق التي  11
  تنظیم الدولة اإلسالمیة في العراق والشام في العراق یسیطر علیھا

http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/OHCHR%20PR%20EN%2022.08.2017.pdf 

 

http://reliefweb.int/report/iraq/mosul-weekly-protection-update-6-12-may-2017
http://reliefweb.int/report/iraq/mosul-weekly-protection-update-6-12-may-2017
http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/OHCHR%20PR%20EN%2022.08.2017.pdf
http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/OHCHR%20PR%20EN%2022.08.2017.pdf


  الدولیة المبادىءو ات االنسانیة ضرورال مابین الخدمات  تقدیم

داخلیا بمناقشة ما إذا كان یتعین على  حمایة بالالمنظمات المعنیة المستمرة، تقوم  نتھاكاتوفي ضوء كل من الحاجة المستمرة واإل
ثبت أن ھذه مسألة مثیرة للجدل: فبعض المنظمات تعتقد وقد  .الوكاالت اإلنسانیة تقدیم الخدمات في معسكرات االعتقال بحكم األمر الواقع

، جانبھامن و  .أنھ ال ینبغي تقدیم أي مساعدة تحت أي ظرف من الظروف، بینما یفضل البعض اآلخر اتباع نھج تحلیل كل حالة على حدة
ق) الشركاء من تقدیم الخدمات في حذرت مجموعة الحمایة (وھي ھیئة تنسیق تابعة لألمم المتحدة في العراق تركز على حمایة الحقو

إن مكتب األمم المتحدة لتنسیق الشؤون  الوقت نفسھ، قیل للجنة لدولیة للالجئین (آر آي) وفي  . )10( كان مفتوحا مخیم برتاال عندما 
وتعكس   .في نینوى بعض المنظمات حول ما إذا كانوا مستعدین لتقدیم الخدمات في موقع احتجاز آخر ( اوجا)  استفسرت مناإلنسانیة 

وعلى الرغم  .المناقشة التوتر المتأصل ما بین تقدیم الدعم الحیوي الستمراریة العیش وارسال التنبیھ الضمني لحاالت االنتھاكات الحاصلة
 العراق لمإال أن المجتمع اإلنساني في  وبمساھمة من اعضائھا ، للتدخل اإلنساني، اقتراح لوضع معاییرمن أن مجموعة الحمایة بصدد 

 ان قادة الفریقوأخیرا، ولعل األھم من ذلك،  .مذكرة توجیھیة، فإنھا ستكون وثیقة غیر ملزمة وإذا ما تم اعتماد  . موحداً  یقدم بعد موقفاً 
 ."علی وضع بروتوکول لمخیمات "عائالت داعشیعملون حالیا ومکتب رئیس الوزراء  داخل البلد اإلنساني

 

 االستنتاجات والتوصیات 

، بغض النظر عن انتماءاتھم  إن الحق في المعاملة اإلنسانیة ھو جوھر القانون اإلنساني الدولي، ویحق لجمیع المدنیین في العراق،
وتقع أوال وقبل كل شيء على عاتق حكومة العراق مسؤولیة توفیر المیاه والغذاء   .الحصول على السالمة واألمن والمساعدة اإلنسانیة

الحكومة غیر راغبة أو غیر  سواء كانت  .والحمایة الكافیة للعراقیین الذین شردتھم داعش وعملیات الھجوم المضاد والمرافق الصحیة
مسؤولیة تقدیم مثل ھذه المساعدة، ولكن یجب علیھ أن یكون على یقین من أنھ ال  یتحمل  المجتمع اإلنساني فإنقادرة على القیام بذلك، 

 .الل األشخاص المحتجزین بحكم األمر الواقع المخیماتیساھم في احتجاز و / أو استغ

 وحیث أن الفریق   .أن یضع الشروط الالزمة لتقدیم أي دعم إنساني  داخل البلد اإلنساني ة الحمایة، یجب علی الفریق بدعم من مجموعو
قدم اللجنة الدولیة للالجئین (آر آي)  ت یعمل مع مکتب رئیس الوزراء أثناء تطویر البروتوکول وتنفیذه، فإن  داخل البلد اإلنساني

 :التوصیات التالیة

 یتوجب على حكومة العراق مایلي: •
o  والخدمات االساسیة، السلع  تھا بمعاملة إنسانیة، والتمتع بالحصول علىلوالی االشخاص التابعینضمان معاملة جمیع

 ل وسوء المعاملة؛وخالیة من االستغال
o للنساء واألطفال النازحین؛ و الجنسيالستغالل ا محاسبة الجناة على االنتھاك و 
o لتزوید المنظمات بالحمایة والخبرة في مجال العنف القائم على نوع الجنس  والمھجرین  توجیھ وزارة الھجرة

على المجموعة الفرعیة المختصة با لعنف القائم على نوع یجب ووالوصول غیر المقید إلى جمیع المخیمات فورا؛ 
ھذا النوع من العنف القائم على الجنس  توفیر خدمات الوقایة من وتنسیق من ،  نسانیةاال، وھي الھیئة الجنس

 ؛المواقعستجابة لھ في جمیع واال
o  میع المحتجزین منجالكاملة  لحقوق االنسان الدولیة والقانون االنساني لحمایة االجراءات ر یضمان توفیتوجب 

 .جل غیر مسمىالتعسفي  واالحتجاز أل االعتقال
لحقوق اإلنسان ومستشار  ة العراق / مكتب األمم المتحدة للمفوض السامی ألمم المتحدة لتقدیم المساعدة فيیجب على بعثة ا •

حمایة المرأة التابع لألمم المتحدة ومركز العملیات الوطني العراقي أن تشرع في إجراء تحقیق في االعتقال التعسفي 
 إلى داعش في المخیمات؛ بإنتمائھم   المزعم  اصغالل الجنسي لألشخواالست

 

بشكل خاص حول  انیة بإتخاذ حذرھالماذا دعت مجموعة الحمایة المنظمات اإلنس لیس من الواضح للجنة الدولیة للالجئین  12
 بارتاالمخیم 



 

معالجة مسألة منع االستغالل مم المتحدة، مایة، وھي ھیئة تنسیق الحمایة اإلنسانیة التابعة لھیئة االیجب على مجموعة الح •
 .المزعومة بانتمائھا إلى داعش تصدرھا فیما یتعلق بحمایة االسرشادیة التي اإلرستجابة لھا في جمیع المذكرات الجنسي واال

للسكان، أن تستحدث آلیة إبالغ في العراق، تحت قیادة صندوق األمم المتحدة  سيناالنتھاك واالستغالل الجوینبغي لشبكة منع  •
 .ھمالتي یقدم فیھا العاملون في المجال اإلنساني خدمات ي جمیع مواقع النزوحف

العراق على اعتماد التوصیات الواردة أعاله  كومةحوالیات المتحدة، أن یضغطوا على ویجب على شركاء االئتالف، بقیادة ال •
اء األولویة لمساءلة مرتكبي جرائم (الموجھة إلى حكومة العراق)، وأن یحثوا حكومة العراق على وجھ الخصوص على إعط

 .بین صفوف قوات األمن العراقیة االنتھاك واالستغالل الجنسي


