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 ملخص .1

 

"في العراق، ليس هناك ما هو أكبر ولا أخطر من أن 

يصفَك أحُدهم بأنك "داعشي". فهذه الكلمة كفيلة 

بالقضاء عليك... دائمًا ما كنُت أحلم بحياة طبيعية، ولكن 

 الآن أصبحنا جميعًا في مرمى نيران القنَّاصة"
 عاماً، وقد ُأفرج عنه من الحجز لدى قوات "أسايش" 23"عبد"، البالغ من العمر 

 
مرَّت حوالي ثالث سنوات منذ أن أعلنت السلطات العراقية انتصارها على الجماعة المسلحة التي ُتطلق 
على نفسها اسم تنظيم "الدولة اإلسالمية"؛ وذلك في أعقاب نزاع مسلح أدى إلى تشريد ماليين 

، يشعرون بأنهم أسرى العراقيين. ومع ذلك، فما زال كثير من هؤالء النازحين، من الرجال والنساء واألطفال
معاناة مدى الحياة، حيث أصبحوا محاصرين في حلقة مفرغة من االنتهاكات والوصم. وقد توصلت منظمة 

على حد سواء اتسمتا  كردستانالعفو الدولية إلى أن سلطات الحكومة العراقية المركزية وحكومة إقليم 
أن لهم صالت مع تلك الجماعة المسلحة، ألسباب بقصر النظر في تعريض آالف النازحين داخلياً ممن ُيعتقد 

خارجة عن إرادتهم في كثير من األحيان، النتهاكاتٍ جسيمٍة لحقوق اإلنسان، وأن هذه األفعال لعبت دوراً 
 جوهرياً في وصم أولئك األشخاص، وكذلك مجتمع النازحين داخلياً األوسع في العراق.

 
جريت خالل وتستند النتائج التي توصلت لها منظمة ال

ُ
عفو الدولية إلى بحوث عن ُبعد وبحوث ميدانية أ

، بما في ذلك بعثتان لتقصي الحقائق 2020إلى أكتوبر/تشرين األول  2018الفترة من نوفمبر/تشرين الثاني 
من النازحين داخلياً )وهم  119. وأجرت منظمة العفو الدولية مقابالت فردية مع 2019و 2018في عامي 

عاماً(، وزارت سبعة من مخيمات النازحين داخلياً.  18صبياً تقل أعمارهم عن  13والنساء و من الرجال 106
من العاملين في منظمات إنسانية، ومع مسؤولين في  15وباإلضافة إلى ذلك، أجرت المنظمة مقابالت مع 

 2020.  في أغسطس/آب كردستانهيئات األمم المتحدة، كما التقت مع بعض مسؤولي حكومة إقليم 
أجريت مقابالت عن بعد مع تسعة نازحين، باإلضافة إلى محاٍم واثنين من العاملين في المجال اإلنساني 

، أدرجت المنظمة النتائج األساسية التي توصلت إليها في مذكرتين 2020أغسطس/آب  3والوقائي. وفي 
رسلتا إلى كل من رئيس الوزراء العراقي ورئيس 

ُ
العراق. وفي أغسطس/آب  نكردستافي إقليم  الوزراءأ

تضمَّن معلومات موجزة عن القوانين  كردستان، تلقت المنظمة رداً من إحدى هيئات حكومة إقليم 2020
العراق، باإلضافة إلى ردود موجزة على بعض  كردستانالتي تنظ ِّم عمليات القبض والمحاكمات في إقليم 

نوفمبر/تشرين الثاني  20لعراقية المركزية بحلول النتائج. ولم تتلق المنظمة رداً من سلطات الحكومة ا
2020. 

 
وقد وثَّقت منظمة العفو الدولية بشكل مكثَّف جرائم تنظيم "الدولة اإلسالمية" في العراق، وبعضها ُيعد 
بمثابة جرائم حرب وجرائم ضد اإلنسانية، وتقرُّ المنظمة بأن أنشطة تلك الجماعة المسلحة ال تزال تشكل 

لمنظمة بالتحديات الكبيرة التي تواجهها خطراً على أرواح المدنيين في العراق في الوقت الراهن. كما تقرُّ ا
والسلطات العراقية، وبواجبهما في حماية أمن جميع المدنيين في أراضيهما، وفي  كردستانحكومة إقليم 
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ضمان محاسبة مرتكبي االنتهاكات من تنظيم "الدولة اإلسالمية". لكن ال تزال منظمة العفو الدولية تشعر 
العراقية حتى اآلن عن إجراء محاكمات لعناصر داعش المشتبه بهم بما بقلق بالغ إزاء تقاعس السلطات 

يتماشى مع المعايير الدولية للمحاكمة العادلة ، ودون اللجوء إلى عقوبة اإلعدام ، وإزاء تقاعسها حتى 
المسؤولة عن الجرائم المعترف بها  كردستاناآلن عن محاسبة هؤالء األعضاء أو قوات أمن حكومة إقليم 

والسلطات العراقية تجنُّب أفعال الدولة التي سبق تسليط  كردستانويتعين على حكومة إقليم  ا.دوليً 
الضوء عليها باعتبارها جذوراً لحلقاتٍ سابقٍة من العنف في البالد، وأن توفر السلطتان لنفسهما قاعدًة 

 مستدامة للتغلب على التركة المدم ِّرة لتنظيم "الدولة اإلسالمية".
 

 العراق كردستانز التعسفي والمحاكمات الجائرة في إقليم الاحتجا
 

، وهي الفترة التي سيطر فيها تنظيم "الدولة اإلسالمية" على 2017إلى عام  2014خالل الفترة من عام 
أجزاء من أراضي العراق، أخضعت قوات "أسايش" )وهي جهاز األمن واالستخبارات األساسي في حكومة 

عاماً واعُتبروا في سن  18آلالف من الرجال، وكذلك الصبية الذين تقل أعمارهم عن ( مئات اكردستانإقليم 
القتال، ممن غادروا المناطق التي يسيطر عليها تنظيم "الدولة اإلسالمية"، إلجراءات فحص أمني يهدف 

على إلى تحديد ما إذا كان هؤالء األشخاص يرتبطون بصالت مع تنظيم "الدولة اإلسالمية". وقد ُقبض 
، بعد وصولهم إلى نقاط التفتيش التي تسيطر عليها حكومة إقليم 2017و 2016بعضهم بين عامي 

أو عند نقاط التجمع بالقرب من الخطوط األمامية، بينما ُقبض على آخرين بعد وصولهم إلى  كردستان
 العراق. كردستانمخيمات النازحين داخلياً في إقليم 

 
جريت 

ُ
في سياق إعداد التقرير الحالي، وثَّقت منظمة العفو الدولية حاالت احتجاز وخالل المقابالت التي أ

صبياً كانوا دون سن الثامنة عشرة وقت القبض عليهم، على أيدي قوات  13رجالً و 35شخصاً، وهم  48
؛ وذلك لالشتباه في انتمائهم إلى تنظيم "الدولة اإلسالمية". وفي 2017و 2016"أسايش" بين عامي 

حاالت، لم ُيبرز أفراد "أسايش" الذين نفَّذوا عمليات القبض أي إذن رسمي بالقبض، ولم يقدموا أي جميع ال
سبب للقبض أو كانوا يكتفون بالقول بأن اسم الشخص المقبوض عليه قد ورد في "قائمة المطلوبين". 

ملية القبض وفي إحدى الحاالت، أبدى ضباط "أسايش" إشارة قوية على وجه الخصوص تدلُّ على أن ع
التي ينفذونها تتسم بالتعسف، حيث أخبروا رجالً وابنه، كانا قد فرَّا من قرية الحوايجة في محافظة كركوك، 

، أن سبب القبض عليهما هو أن ابناً آخر للرجل مفقود، وُيحتمل أن يكون قد 2017في أكتوبر/تشرين األول 
ص آخرين بعد أن أبلغ عنهم أحد المخبرين بأنهم انضم إلى تنظيم "الدولة اإلسالمية". وقُبض على أشخا

جريت معهم المقابالت أن بعض المخبرين كانوا يتهمون 
ُ
ينتمون إلى تنظيم "الدولة اإلسالمية". وذكر من أ

كذباً بعض األشخاص بأنهم أعضاء في تنظيم "الدولة اإلسالمية" ألن لهؤالء المخبرين خصومة شخصية أو 
 ص.عشائرية مع أولئك األشخا

 
وفي جميع الحاالت التي وثَّقتها منظمة العفو الدولية، كان الرجال والصبية الذين قبضت عليهم قوات 
"أسايش" ُيحتجزون في مراكز احتجاز لعدة أسابيع أو حتى شهور دون إحالتهم إلى السلطات القضائية. 

األشخاص ربما تتصل بجرائم مؤثَّمة  وتقرُّ منظمة العفو الدولية بأن كثيراً من االتهامات التي ُوجهت ألولئك
 بموجب القانون الدولي؛
إال إن بواعث القلق التي سجلتها المنظمة بشأن مراعاة اإلجراءات الواجبة تشير إلى أن حاالت االحتجاز 

 كانت تعسفية في كثير من األحيان.
 

 قضائياً بالقبض لدى تنفيذ أي وُيذكر أنه بموجب القانون العراقي يتعيَّن على المسؤولين أن ُيقدموا إذناً 
عملية قبض، بخالف الظروف االستثنائية، وأن ُيبلغوا الشخص المعني بسبب القبض عليه، وبأي تهم 
منسوبة إليه. وعدم االلتزام بالشروط القانونية المحلية، التي توفر الحماية من االعتقال الجائر، يعني أن 

غير مشروع، وُيحتمل أن يكون تعسفياً. وُيعتبر االحتجاز  عملية القبض تمثل حرماناً من الحرية بشكل
 التعسفي انتهاكاً للقانون الدولي لحقوق اإلنسان.

 
وقد قال جميع الرجال والصبية الذين أجرت منظمة العفو الدولية مقابالت معهم إنهم تعرضوا للتعذيب أو 

أسايش"، بما في ذلك الضرب بالقبضات غيره من ضروب المعاملة السيئة أثناء التحقيق معهم أمام قوات "
والمواسير والخراطيم. وقال أحد الرجال إنه عانى من كسر في ذراعه ومن عدة كسور في الضلوع بسبب 
جريت معهم 

ُ
تلك المعاملة. وقال آخر إنه ُهدد بالتعرض هو وأقاربه اإلناث لعنف جنسي. وقال جميع من أ

الضرب سوف يتوقف، إذا اعترفوا بأنهم ينتمون إلى تنظيم  المقابالت إن محققي "أسايش" أخبروهم بأن
 "الدولة اإلسالمية".
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عاماً والذي كان يقيم في أحد  24ففي مقابلة مع منظمة العفو الدولية، قال "شاكر"، البالغ من العمر 
العراق وقت إجراء المقابلة، إنه فرَّ من منزله في محافظة  كردستانمخيمات النازحين داخلياً في إقليم 

، كردستانصالح الدين. ولدى وصوله إلى نقطة تفتيش بالقرب من مناطق تسيطر عليها حكومة إقليم 
قامت "وحدات الحشد الشعبي"، وهي ميليشيات تابعة للسطات المركزية العراقية واعُتبرت تشكيالً ضمن 

، بتسليمه إلى قوات "أسايش". وذكر "شاكر" أنه تعرَّض 2016لعراقية في عام قوام القوات المسلحة ا
للضرب على أيدي مقاتلي "وحدات الحشد الشعبي"، بعد أن اتهمه رجل من قريته كذباً بأنه وشقيقه 

 ينتميان إلى تنظيم "الدولة اإلسالمية". وأضاف "شاكر" قائالً لمنظمة العفو الدولية:
 

أسايش بمفردي... ظلَّ يضربني مراراً على كل أجزاء جسمي. أخبرُته أنني لسُت  "استجوبني ضابط من
من داعش، وأن بإمكانه أن يستدعي أشخاصاً ويتحقق من أن الرجل الذي أبلغ عني وعن شقيقي كاذب. 
ولكنه استدعى الرجل، نفس الرجل الذي أبلغ عنَّا. وقال المحقق إن ذلك الرجل موثوق فيه ألن شقيقه 

 "وحدات الحشد الشعبي"... اعترفُت ألنني كنُت أعرُف أنه لن يتوقف حتى أعترف".في 
 

عاماً وقت أن قبضت عليهم قوات  18وذكر جميع األفراد الثالثة عشر الذين كانت أعمارهم أقل من 
غين ، والذين وثَّقت منظمة العفو الدولية حاالتهم، أنهم احُتجزوا مع بال2017أو  2016"أسايش"، في عام 

 لمدد متباينة قبل نقلهم إلى مراكز احتجاز األحداث.
 

دين كثيرون منهم بموجب "قانون مكافحة 
ُ
حيل أولئك الرجال والصبية إلى المحكمة في أربيل، أ

ُ
وعندما أ

العراق، والذي يتسم بصياغاته الُمبهمة، في محاكماتٍ لم تفِّ  كردستاناإلرهاب" الساري في إقليم 
للمحاكمة العادلة، وال بالمعايير الدولية لعدالة األحداث في حالة مْن ينطبق عليهم ذلك. بالمعايير الدولية 

فقد قال بعضهم لقاضي المحكمة إنهم "اعترفوا" تحت اإلكراه، ومع ذلك لم يتم إجراء تحقيقات في ادعاءات 
نظمة الذين أجرت مالتعرض للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة. وقال جميع المعتقلين السابقين، 

العفو الدولية مقابالت معهم، إنهم لم يلتقوا بالمحامين الذين عيَّنتهم المحكمة إال يوم المحاكمة، كما لم 
ُتقدم لهم خدمات الترجمة، مما يعني أنه لم يكن باستطاعتهم فهم إجراءات المحاكمة، التي جرت باللغة 

 .كرديةال
 

عاماً عندما قبضت عليه قوات  17، ذكر "أحمد"، الذي كان عمره وفي مقابلٍة مع منظمة العفو الدولية
 كردستان"أسايش" لالشتباه في صالته مع تنظيم "الدولة اإلسالمية" داخل أحد المخيمات في إقليم 

جبر على "االعتراف" تحت 2016العراق في أواخر مارس/آذار 
ُ
، أنه احُتجز ألكثر من عام في أربيل، حيث أ

دين بالرغم من تراجعه عن "اعترافه"، وُحكم عليه اإلكراه بانتما
ُ
ئه إلى تنظيم "الدولة اإلسالمية". وقد أ

طلق سراحهم بدون توجيه تهم لهم، أو صدرت 
ُ
بالسجن تسعة شهور. وسواء أكان المعتقلون السابقون قد أ

فرج عنهم بعد قضاء أحكام السجن الصادرة ضدهم، فقد واجهوا قيو
ُ
داً تعسفية على أحكام ببراءتهم، أو أ
العراق، وأجرت منظمة العفو  كردستانمعتقالً سابقاً يقيمون في مخيمات في إقليم  33التنقل. فمن بين 

عيدوا على أعقابهم عند أحد نقاط التفتيش التابعة لقوات "أسايش"  10الدولية مقابالت معهم، قال 
ُ
إنهم أ

بلغ بعضهم أن حظراً مؤق
ُ
بلغ آخرون أنه محظور عليهم عندما حاولوا دخول أربيل. وأ

ُ
تاً قد ُفرض عليهم، بينما أ

العراق بخالف المنطقة التي يقع فيها المخيم الذي  كردستانبشكل دائم دخول أي مناطق في إقليم 
 يقيمون فيه. ولم ُيبلغ أي من المعتقلين السابقين بذلك الحظر وقت اإلفراج عنهم.

 
 حالات الاختفاء في نينوى

 
ألقت مجموعة من قوات األمن والجيش العراقية القبض على آالف األشخاص، وكذلك  ،2014منذ عام 

الصبية الذين اعُتبروا في سن القتال، لالشتباه في انتمائهم إلى تنظيم "الدولة اإلسالمية" في وسط 
لك وكذالعراق. وفيما بعد، اختفى آالف منهم، وُتركت عائالتهم تعاني عذاب عدم معرفتهم بمصير أحبائهم، 

 وصمة االشتباه في أن لهم صالت مع تنظيم "الدولة اإلسالمية".
 

رجالً  61شخصاً، بينهم  67وفي سياق البحوث الخاصة بالتقرير الحالي، وثَّقت منظمة العفو الدولية حاالت 
وثالث نساء وثالثة صبية كانوا دون سن الثامنة عشرة وقت القبض عليهم، ممن ُقبض عليهم لالشتباه 

على أيدي قوات  2019و 2017أن لهم صالت بتنظيم "الدولة اإلسالمية" ثم تعرضوا لالختفاء بين عامي في 
الجيش العراقي، وقوات األمن العراقية. وقد ُقبض على بعضهم عند نقاط التفتيش في محافظة نينوى، 

رين خالل عمليات وهم يغادرون المناطق التي يسيطر عليها تنظيم "الدولة اإلسالمية"، وُقبض على آخ
الستعادة غرب الموصل من قبضة تنظيم  2017عسكرية وقعت في الفترة من فبراير/شباط إلى يوليو/تموز 

"الدولة اإلسالمية"، بينما ُقبض على آخرين حيث كانوا يعيشون في مخيمات النازحين داخلياً في محافظة 
الحاالت، لم ُتقد ِّم قوات األمن أذوناً رسمية نينوى أو بعد عودتهم إلى مناطقهم األصلية. وفي جميع هذه 
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بالقبض، ولم ُتبلغ أقارب المقبوض عليهم بالمكان الذي ُيقتاد إليه هؤالء، وكانت في بعض الحاالت تعتدي 
بالضرب على مْن يتم اعتقالهم، بالقبضات والُعصي في معظم األحيان، ثم تضعهم ُمكبلين ومعصوبي األعين 

هم بعيداً. وفي بعض الحاالت، ُقبض على أشخاص بعد إجراءات فحص أمني تشوبها في أوضاع مؤلمة وتجرُّ 
أوجه قصور جسيمة، ُوجد خاللها أن أسماء أولئك األشخاص تتطابق مع أسماء في إحدى "قوائم 
المطلوبين"، وهي قوائم تشبه تلك التي كانت تعتمد عليها قوات "أسايش". وفي حاالت أخرى، ُوجد أن 

 خاص ال يحملون وثائق هوية.أولئك األش
 

، خالل عملية 2017وقد وصفت "أم سارة" لمنظمة العفو الدولية واقعة القبض على زوجها، في مايو/أيار
 عسكرية الستعادة غرب الموصل، فقالت:

 

"جاء أفراد الجيش من حيث ال ندري. قال أحدهم للمجموعة كلها: "سمعُت أن هناك أحد 
جاء اثنان من حيث ال ندري وقفزا على زوجي، وأمسكا به وهما  الزعماء بينكم". وعندئٍذ،

يقوالن" أنت زعيم إرهابي"... كانا ملثَّمين، وأخذاه بعيداً. بقيت بناتي جميعهن مثل حيوانات 
 جريحة وهن ينتظرن والدهن".

 
 ولم تتلق "أم سارة" أي أنباء عن مصير زوجها أو مكانه منذ ذلك الحين.

 
المختفين لمنظمة العفو الدولية أنهم يخشون من القبض عليهم خارج مخيمات النازحين وأوضح أهالي 

 داخلياً، ويخشون بصفة خاصة أن يتم إيقافهم عند نقاط التفتيش وهم يحاولون البحث عن أقاربهم.
 

ختفاء ن االويتعيَّن على العراق، باعتباره من الدول األطراف في "االتفاقية الدولية لحماية جميع األشخاص م
القسري، أن يجري تحقيقات وأن يقدم إلى ساحة العدالة كل من "يرتكب جريمة االختفاء القسري، أو 

 .يأمر أو يوصي بارتكابها" أو يحاول ارتكابها
 

 عقبات أمام المستقبل اآلمن
انتمائهم إلى هناك عقبات عديدة تواجه النازحين داخلياً، من الرجال والنساء واألطفال الذين ُيشتبه في 

تنظيم "الدولة اإلسالمية". فكثير من العائالت النازحة، التي كانت تعيش في مناطق تخضع لسيطرة تنظيم 
"الدولة اإلسالمية، أصبحت تعيش اآلن بدون وثيقة أو أكثر من الوثائق المدنية، بما في ذلك بطاقات الهوية. 

بلغوا  49ة" أن ، ذكرت "المنظمة الدولية للهجر2020وفي يوليو/تموز 
ُ
بالمئة من مجموع النازحين داخلياً قد أ

بأن واحداً على األقل من أفراد أسرهم يفتقر إلى وثيقة على األقل من الوثائق المدنية األساسية. وُتعتبر 
هذه الوثائق ضرورية لكي يتمكن النازحون داخلياً من ممارسة حقهم في حرية التنقل، ومن الحصول على 

 وغير ذلك من الخدمات والمزايا التي تقدمها الدولة. ،عليم والمعاشاتالتوظيف والت
 

وقام بعض المسؤولين العراقيين، وخاصة عناصر األمن المتواجدين في مكاتب مديريات األحوال المدنية، 
بمنع أو تعطيل نازحين داخلياً، من الرجال والنساء واألطفال المشتبه في انتمائهم إلى تنظيم "الدولة 

سالمية"، من استخراج أو تجديد أو استبدال وثائقهم المدنية. ويتولى أفراد قوات األمن المتواجدون في اإل
مديريات األحوال المدنية فحَص طلبات النازحين داخلياً لمعرفة ما إذا كانوا من المشتبه في انتمائهم إلى 

لوبين" وإخضاعهم للتحقيق. وال ُيطبق تنظيم "الدولة اإلسالمية"، وذلك بمراجعة أسمائهم في "قائمة المط
 هذا اإلجراء على المواطنين العراقيين غير النازحين.

 
وقالت بعض النساء النازحات داخلياً، ممن أجرت منظمة العفو الدولية مقابالت معهن، إن إحدى الوسائل 

في التبرؤ من  للحصول على وثائق األحوال المدنية، في حالة عدم اجتياز الفحص األمني، كانت تكمن
أقاربهن الذكور الغائبين، الذين ُيشتبه في انتمائهم إلى تنظيم "الدولة اإلسالمية". وأفاد بعض أولئك النساء 
بأن ضباط األمن والمخابرات قاموا بالتحرش بهن وشتمهن وشتم أقاربهن الذكور المتوفين أو المفقودين. 

ء إلى الكف ِّ عن مواصلة اإلجراءات برمتها. وفي مقابالتٍ وفي بعض األحيان، كانت هذه المعاملة تدفع النسا
مع منظمة العفو الدولية، قال بعض الذين يقدمون مساعدًة قانونية للنازحين داخلياً إنهم تعرضوا لمضايقات 
من ضباط األمن والمخابرات في مكاتب مديريات األحوال المدنية، بينما كانوا يحاولون مساعدة نازحين 

الحصول على وثائق مدنية. كما كان من شأن المعوقات المالية أن تمنع بعض عائالت النازحين  داخلياً في
من السفر إلى مديريات األحوال المدنية في مناطقهم األصلية من أجل استخراج أو تجديد أو استبدال 

 الوثائق المدنية.
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فرج عنهم من الحجز في إقليم 
ُ
العراق، ممن تحدثوا إلى  ردستانكوأعرب جميع الرجال والصبية الذين أ

منظمة العفو الدولية، عن تخوفهم من أن ُيعاد اعتقالهم مجدداً على أيدي قوات األمن التابعة للحكومة 
العراقية المركزية، وأن يتعرضوا للتعذيب أو غيره من ضروب المعاملة السيئة والمحاكمات الجائرة إذا حاولوا 

لمخاوف في معظمها من األنباء عن إعادة القبض على أقارب وأصدقاء، العودة إلى ديارهم. وتنبع هذه ا
 العراق ثم أفرجت عنهم. كردستانوعلى رجال وصبية آخرين سبق أن قبضت عليهم سلطاُت حكومة إقليم 

 
وأهالي األشخاص الذين ُقبض عليهم بسبب االشتباه في انتمائهم  ،كما أعرب بعض المعتقلين السابقين

دولة اإلسالمية"، عن تخوفهم من أن يتعرضوا للعنف من جانب أفراد المجتمعات الذين إلى تنظيم "ال
يعيشون في مناطقهم األصلية، وذلك على سبيل االنتقام لما ارتكبته الجماعة المسلحة من جرائم. وذكر 

ة عندما عدد من أولئك الذين أجرت منظمة العفو الدولية مقابالت معهم أنهم ُطردوا من مناطقهم األصلي
 حاولوا العودة إليها.

 
وُيذكر أنه في أعقاب إعالن السلطات العراقية عن انتهاء النزاع المسلح مع تنظيم "الدولة اإلسالمية، في 

، عادت مجموعة أولية من النازحين داخلياً إلى مناطقهم األصلية. فقد أفادت 2017ديسمبر/كانون األول 
ألف نازح داخلي" قد عادوا إلى  590، بأن "أكثر من 2018يونيو/حزيران "المنظمة الدولية للهجرة، في نهاية 

، ولكن وتيرة العودة "أصبحت أبطأ" ألن باقي النازحين داخلياً، الذين ُيقدر 2018مناطقهم األصلية في عام 
عددهم بحوالي مليوني شخص، واجهوا عقباتٍ كبيرة حالت دون عودتهم. ومنذ ذلك الحين، سعت الحكومة 

عراقية المركزية إلى "إغالق ملف النزوح"، عن طريق تقديم منح مالية للنازحين داخلياً الذين يعودون إلى ال
، كانت السلطات 2019مناطقهم األصلية، وإغالق وإخالء مخيمات النازحين داخلياً. فبحلول نهاية عام 

كما واصلت هذه المساعي خالل  مخيماً للنازحين داخلياً، 54العراقية قد أغلقت أو أخلت ما ال يقل عن 
. وبعد ذلك، توقفت هذه الجهود، حيث بدأت السلطات العراقية في فرض 2020الشهور األولى من عام 

، أعلنت وزارة الهجرة 2020قيود على التنقل لمنع انتشار وباء كورونا في البالد. وفي أكتوبر/تشرين األول 
زمة النزوح من شأنها معالجة العراقيل التي تعترض عودة والمهجرين العراقية أنها وضعت خطة إلنهاء أ

 اقع،موالنازحين داخلياً. بحلول منتصف تشرين األول/أكتوبر، استؤنفت عمليات إغالق المخيمات في عدة 
 بما في ذلك بغداد وكربالء وديالى والسليمانية واألنبار وكركوك ونينوى.

 
، وأثارت بدورها 2019ي محافظة نينوى في سبتمبر/أيلول وكانت أولى عمليات إغالق وإخالء المخيمات ف

جبروا على العودة إلى مناطقهم األصلية 
ُ
بواعث قلق، حيث وردت أنباء تفيد بأن بعض النازحين داخلياً أ

بالرغم من المخاوف اإلنسانية واألمنية الجسيمة. ومنذ ذلك الحين، تمكن بعض النازحين داخلياً من العودة 

األصلية، بينما تعرَّض آخرون للنزوح مرة أخرى، حيث اضُطروا لالنتقال إلى مخيمات أخرى أو إلى مناطقهم 
إلى مناطق عشوائية. وواجه بعض هؤالء النازحين تهديدات من مجتمعاتهم في مناطقهم األصلية، بينما 

 أمنية قبلمنعت السلطات المحلية آخرين من دخول مناطقهم األصلية، بالرغم من حصولهم على تصاريح 
 مغادرة المخيمات.

 
وُيعد تسهيل العودة الطوعية للنازحين داخلياً إلى مناطقهم األصلية موضع ترحيب. فمن حق النازحين، 
بموجب القانون الدولي، أن يعودوا طواعيًة في أمان إلى مناطقهم األصلية بمجرد زوال السبب الذي أدى 

مة النزوح من خالل إغالق وإخالء المخيمات دون معالجة إلى نزوحهم. إال إن من شأن محاولة إنهاء أز
المخاطر التي تهدد النازحين داخلياً ممن ُيشتبه في صالتهم مع تنظيم "الدولة اإلسالمية"، الذين ال 
يستطيعون أو ال يودون العودة إلى مناطقهم الصلية، أن تجعلهم على وجه الخصوص ُعرضًة للنزوح مرة 

رهم على العيش في مالجئ محفوفة بالخطر، مثل المباني المهجورة أو غير مكتملة أخرى، وكثيراً ما تجب
 البناء.

 
 

يبعث على  2020إن استئناف عملية إغالق وإخالء مخيمات النازحين داخلياً في شهر تشرين األول/أكتوبر 
القلق في ظل العقبات المستمرة أمام العودة، ألن ذلك قد يترك آالف العراقيين في طي النسيان، غير 

قد وضعت خطة لمعاجلة قادرين على العودة إلى ديارهم.. فمما يستحق الترحيب أن السلطات العراقية 
العقبات التي تعترض عودة النازحين داخلياً، ولكن هذه الخطة يجب أن ُتوضع وُتنفذ على نحو يكفل منح 
النازحين داخلياً فرصًة حقيقية لالختيار فيما يتعلق بمستقبلهم، كما يضمن، في حالة اختيارهم العودة 

ًة وآمنًة وُمستدامة.  ويجب على السلطات العراقية إلى مناطقهم األصلية، أن تكون عمليات العودة كريم
أن توقف أي عمليات دمج أو إغالق للمخيمات حتى تتم معالجة العقبات التي تعترض عودة النازحين داخليًا 
بطريقة تسمح للمجتمعات النازحة بالعودة بطريقة آمنة وكريمة ومستدامة إلى موطنهم. ويجب على 

الة لمسألة العقاب الجماعي للنازحين داخلياً ممن السلطات أن تتخذ خطوات محد دة تكفل المعالجة الفعَّ
ُيشتبه أن لهم صالت مع تنظيم "الدولة اإلسالمية"، وضمان أال ُيعاقب أحد على جرائم ارتكبها آخرون أو 
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 على جرائم سبق أن ُعوقب عليها من قبل. وحتى يتسنى منع أنماط االنتهاكات نفسها ومعالجة األسباب
الجذرية لوصم النازحين داخلياً، فإن منظمة العفو الدولية تحثُّ السلطات العراقية على أن تكفل لجميع 
العراقيين إمكان الحصول على وثائقهم المدنية؛ وأن ُتفصح عن مصير ومكان األشخاص الذين اختفوا بعد 

على ضمان أال ُتنفَّذ أي  انكردستأن قبضت عليهم القوات العراقية؛ وأن تعمل مع سلطات حكومة إقليم 
عمليات قبض إال ألسباب يجيزها القانون الدولي لحقوق اإلنسان، وأال يتعرض المحتجزون للتعذيب أو غيره 

ضمان  كردستانمن ضروب المعاملة السيئة. يجب على كل من السلطات العراقية وسلطات إقليم 
على اإلساءات المعترف بها دوليًا والمرتكبة أثناء  المساءلة عن الجرائم التي ارتكبتها جميع أطراف النزاع

ومحاسبة المسؤولين عن االختفاء القسري والتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة ،  وبعده،النزاع 
 من خالل محاكمات تفي بالمعايير الدولية للمحاكمة العادلة ومن دون اللجوء إلى عقوبة اإلعدام.

 

 توصيات

 
يبعث على  2020إن استئناف عملية إغالق وإخالء مخيمات النازحين داخلياً في شهر تشرين األول/أكتوبر 

القلق في ظل العقبات المستمرة أمام العودة، ألن ذلك قد يترك آالف العراقيين في طي النسيان، غير 
قد وضعت خطة لمعاجلة قادرين على العودة إلى ديارهم.. فمما يستحق الترحيب أن السلطات العراقية 

العقبات التي تعترض عودة النازحين داخلياً، ولكن هذه الخطة يجب أن ُتوضع وُتنفذ على نحو يكفل منح 
النازحين داخلياً فرصًة حقيقية لالختيار فيما يتعلق بمستقبلهم، كما يضمن، في حالة اختيارهم العودة 

ًة وآمنًة وُمستدامة.  ويجب على السلطات العراقية إلى مناطقهم األصلية، أن تكون عمليات العودة كريم
أن توقف أي عمليات دمج أو إغالق للمخيمات حتى تتم معالجة العقبات التي تعترض عودة النازحين داخليًا 
بطريقة تسمح للمجتمعات النازحة بالعودة بطريقة آمنة وكريمة ومستدامة إلى موطنهم. ويجب على 

الة لمسألة العقاب الجماعي للنازحين داخلياً ممن السلطات أن تتخذ خطوات محد دة تكفل المعالجة الفعَّ
ُيشتبه أن لهم صالت مع تنظيم "الدولة اإلسالمية"، وضمان أال ُيعاقب أحد على جرائم ارتكبها آخرون أو 
 على جرائم سبق أن ُعوقب عليها من قبل. وحتى يتسنى منع أنماط االنتهاكات نفسها ومعالجة األسباب
الجذرية لوصم النازحين داخلياً، فإن منظمة العفو الدولية تحثُّ السلطات العراقية على أن تكفل لجميع 
العراقيين إمكان الحصول على وثائقهم المدنية؛ وأن ُتفصح عن مصير ومكان األشخاص الذين اختفوا بعد 

على ضمان أال ُتنفَّذ أي  انكردستأن قبضت عليهم القوات العراقية؛ وأن تعمل مع سلطات حكومة إقليم 
عمليات قبض إال ألسباب يجيزها القانون الدولي لحقوق اإلنسان، وأال يتعرض المحتجزون للتعذيب أو غيره 

ضمان  كردستانمن ضروب المعاملة السيئة. يجب على كل من السلطات العراقية وسلطات إقليم 
على اإلساءات المعترف بها دوليًا والمرتكبة أثناء  المساءلة عن الجرائم التي ارتكبتها جميع أطراف النزاع

ومحاسبة المسؤولين عن االختفاء القسري والتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة ، وبعده،النزاع و
 من خالل محاكمات تفي بالمعايير الدولية للمحاكمة العادلة ومن دون اللجوء إلى عقوبة اإلعدام.
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 خلفية  .2

 
المسلحة التي تطلق على نفسها اسم "الدولة اإلسالمية" اهتمام العالم في مطلع  وقد لفتت الجماعة

، 2014، عندما أخرجت قوات الحكومة العراقية من مدن في غرب العراق. وفي يونيو/حزيران 2014عام 
سيطر تنظيم "الدولة اإلسالمية على ثاني أكبر المدن العراقية، وهي مدينة الموصل في محافظة نينوى، 

، قتل 2014والتي أصبحت فيما بعد أشهر معقل لهذه الجماعة المسلحة في العراق. وفي أغسطس/آب 
تنظيم "الدولة اإلسالمية"، واختطف آالف الرجال والنساء واألطفال من الطائفة اليزيدية في منطقة سنجار 

مساحات شاسعة  بمحافظة نينوى. وبحلول ذلك الوقت، كان تنظيم "الدولة اإلسالمية" قد سيطر على
من محافظات األنبار ودياال وكركوك ونينوى وصالح الدين في وسط العراق، باإلضافة إلى أجزاء من منطقة 

العراق. ولمحاربة تنظيم "الدولة اإلسالمية"، واستعادة  كردستانمخمور في محافظة إربيل بإقليم 
ذت هجمات عسكرية شاركت فيها قوات األمن والقوات المسلحة التابعة  السيطرة على تلك المناطق، ُنف ِّ
لسلطات الحكومة العراقية المركزية، و"وحدات الحشد الشعبي" التابعة لها، و"وحدات الحشد العشائري"، 

وقد حظيت هذه القوات  1.كردستان"البيشمركة"، وهي القوات المسلحة لحكومة إقليم  باإلضافة إلى قوات
بدعم من "التحالف الدولي" بقيادة الواليات المتحدة األمريكية، والذي نفَّذ غارات جوية لدعم عملياتها، 

ها بمعدات عسكرية وبالتدريب. ستعادت القوات ، ا2017وحتى عام  2014وخالل الفترة من أواخر عام  2وأمدَّ

، استعادت 2017العراقية تدريجياً السيطرة على أراضٍ من تنظيم "الدولة اإلسالمية". ففي يوليو/تموز 
.  9وفي   3القوات العراقية مدينة الموصل، بدعم من "التحالف الدولي" بقيادة الواليات المتحدة

ظيم "الدولة اإلسالمية" بعد أن ، أعلنت القوات العراقية "النصر" على تن2017ديسمبر/كانون األول 
استعادت السيطرة على آخر معاقل التنظيم في مدينة تلعفر بمحافظة نينوى، في سبتمبر/أيلول، وقرية 
الحوايجة بمحافظة كركوك، في أكتوبر/تشرين األول. إال إن تلك الجماعة المسلحة واصلت نشاطها بأشكال 

مليات اغتيال وعمليات تفجير، وإحراق أراضٍ زراعية، أخرى، مثل شن هجمات على المدنيين من خالل ع
لكي  2020واستهداف نقاط تفتيش تابعة للقوات العراقية. واستغلَّت الجماعة اندالع وباء كورونا في عام 

د أنشطتها. ، كانت قوات األمن العراقية قد عاودت شن عمليات ضد تنظيم 2020وبحلول يونيو/حزيران  4تصع ِّ

                                                                                                                                                                                                                              
بمبادرة من رئيس  2014"وحدات الحشد الشعبي" هي ميليشيات تابعة لسلطات الحكومة العراقية المركزية، ُجمعت في إطار واحد في يونيو/حزيران  1

لعراقي آنذاك ، أعاد رئيس الوزراء ا2016الوزراء العراقي آنذاك نوري المالكي، وذلك في سياق القتال ضد تنظيم "الدولة الإسلامية". وفي فبراير/شباط 

لية، "غض دوحيدر البعادي تنظيم "وحدات الحشد الشعبي" لتصبح "تشكيلاً عسكرياً مستقلاً في قوام القوات المسلحة العراقية". انظر: منظمة العفو ال

بالعبارة المختصرة: "منظمة (. )وفيما بعد، ُيشار إلى هذه الوثيقة MDE 14/5386/2017الطرف عن تسليح ميليشيات "الحشد الشعبي"" )رقم الوثيقة: 

 العفو الدولية، غض الطرف"(.

ِّية التي يقتصر نشاطها عموماً على مناطقها المحلية. ول ت هذه عبأما "وحدات الحشد العشائري" فهي ميليشيات تتألف من مقاتلين من العشائر السن 

أقل  العشائري" الوحدات دوراً في القتال ضد تنظيم "الدولة الإسلامية" وفي تأمين مناطقها بعد استعادة السيطرة عليها. وبالرغم من أن "وحدات الحشد

مية، وقوًة بكثير من "وحدات الحشد الشعبي"، فقد كانت بعض العشائر المنضوية في إطار "وحدات الحشد العشائري" تحصل على دعم من السلطات الحك

 بما في ذلك مرتبات وأسلحة. انظر: منظمة العفو الدولية، "غض الطرف".  
 ب. العمليات المستهدفة ضد إرهابيي تنظيم الدولة الإسلامية". ]بالإنجليزية[. ُمتاح على الرابط:وزارة الدفاع الأمريكية، "عملية العزم الصل 2

 Resolve-Reports/0814_Inherent-www.defense.gov/News/Special  
(. )وفيما بعد، MDE 14/6610/2017نظر: منظمة العفو الدولية، "مهما كان الثمن: الكارثة المدنية في غرب الموصل" )رقم الوثيقة: لمزيد من التفاصيل، ا 3

 ُيشار إلى هذه الوثيقة بالعبارة المختصرة: "منظمة العفو الدولية، مهما كان الثمن"(.
 27". 2020أغسطس/آب  27-أغسطس/آب 20العراق، "رصد الوضع الأمني والإنساني:  لمزيد من التفاصيل، انظر: مركز التعليم من أجل السلام في 4

 . ]بالإنجليزية[. ُمتاح على الرابط: 2020أغسطس/آب 

 https://enablingpeace.org/ishm269/ 

أنشطة الخلايا النائمة لتنظيم الدولة  -لعراق: الاستجابة الإنسانية لبرنامج إدارة المعلومات وإزالة الألغاموكذلك: برنامج إدارة المعلومات وإزالة الألغام، "ا

 . ]بالإنجليزية[. ُمتاح على الرابط: 2020سبتمبر/أيلول  22(". 2020أغسطس/آب -2020الإسلامية خلال جائحة كورونا )يناير/كانون الثاني 

 19-covid-during-activities-cells-sleeper-isis-response-access-humanitarian-immap-https://reliefweb.int/report/iraq/iraq 

http://www.defense.gov/News/Special-Reports/0814_Inherent-Resolve
https://enablingpeace.org/ishm269/
https://reliefweb.int/report/iraq/iraq-immap-humanitarian-access-response-isis-sleeper-cells-activities-during-covid-19
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ية"، وخاصًة في محافظتي كركوك وصالح الدين، وكانت هذه العمليات ال تزال مستمرة "الدولة اإلسالم
 5وقت كتابة التقرير الحالي.

 
وقد ارتكب تنظيم "الدولة اإلسالمية" مجموعة متنوعة من انتهاكات حقوق اإلنسان وانتهاكات القانون 

وسع تنظيم "الدولة اإلسالمية" على الدولي، بما في ذلك جرائم حرب وجرائم ضد اإلنسانية. وفي ذروة ت
، وبسط سيطرته على مرافق حكومية أساسية، بما في ذلك نالعراقيياألرض، فرض حكمه على ماليين 

وإذا كان  6المدارس والجامعات والمستشفيات وسلطات الضرائب وغيرها من قطاعات الخدمات المدنية.
تنظيم "الدولة اإلسالمية"، فإن هذه الجماعة المسلحة من المحتمل أن بعض المدنيين قد تعاونوا طوعياً مع 

أجبرت كثيراً من الموظفين الحكوميين، مثل األطباء وغيرهم من العاملين الصحيين، واألساتذة الجامعيين 
والمدرسين والموظفين الحكوميين، على االستمرار في العمل في مواقعهم تحت سيطرتها. ودأب تنظيم 

كل ممنهج على استهداف وقتل الموظفين المدنيين، وأفراد قوات األمن والقوات "الدولة اإلسالمية" بش
المسلحة الذين رفضوا إعالن والئهم له. كما كان التنظيم يعاقب رجاالً ونساًء بالجلد أو بالسجن إذا ما وجد 

، بما سالميةأنهم ال يلتزمون بالقواعد الصارمة للزي والسلوك بما يتماشى مع تفسيره الخاص لألعراف اإل
في ذلك أن ترتدي المرأة غطاًء للرأس بالكامل، وأال تغادر منزلها إال بمرافقة محرم من الرجال، وأال يدخن 
الرجل أو المرأة. وذكر بعض الذين كانوا مقيمين في مناطق تحت سيطرة تنظيم "الدولة اإلسالمية" أن 

لموجود لديهم، وفي أحيان أخرى يمنعونهم من مقاتلي التنظيم كانوا في بعض األحيان يصادرون الطعام ا
الة وقنوات  الحصول على المواد الغذائية التي خزَّنها التنظيم. كما حظر التنظيم استخدام الهواتف النقَّ
التليفزيون الفضائية واإلنترنت، وأعقب ذلك بمداهمات للمنازل لمصادرة تلك المعدات، وكثيراً ما كان يعاقب 

بدأ تنظيم "الدولة اإلسالمية" في منع المدنيين من مغادرة المناطق الخاضعة لسيطرته مالكيها بالسجن. و
. ومع تراجع التنظيم أمام الهجمات العسكرية، عمد إلى تهجير آالف المدنيين قسراً 2015في مطلع عام 

م "الدولة تنظيإلى مناطق العمليات القتالية النشطة ليكونوا بمثابة دروع بشرية لمقاتليه. وأقدم مقاتلو 
اإلسالمية" على قتل مدنيين بشكل متعمَّد بينما كانوا يحاولون الفرار من القتال، وتنفيذ عمليات قتل، 
اتخذت أسلوب اإلعدامات، ضد خصوم، باإلضافة إلى تجنيد ونشر أطفال جنود. ففي مدينة الموصل، على 

مستشفيات لكي يتجنَّبوا استهدافهم من سبيل المثال، احتل مقاتلو تنظيم "الدولة اإلسالمية" بعض ال
  7جانب القوات العراقية وقوات "التحالف الدولي".

 
ومما ضاعف من معاناة المدنيين، الذين قطعوا طرق سفر مرو ِّعة أثناء فرارهم من المناطق التي يسيطر 

حالف وقوات "الت ردستانكعليها تنظيم "الدولة اإلسالمية"، أن القوات العراقية المركزية وقوات حكومة إقليم 
الدولي" ارتكبت انتهاكاتٍ جسيمة لحقوق اإلنسان والقانون الدولي اإلنساني، بما في ذلك جرائم حرب. 

فخالل العمليات القتالية المسلحة، شنَّت القوات العراقية وقوات "التحالف الدولي" هجمات عشوائية أو 
ِّرة ال تتناسب مع غير متناسبة أسفرت عن مقتل وإصابة عدد من المدني ين، وذلك باستخدام أسلحة متفج 

وتشير تقديرات منظمة العفو الدولية إلى أن الهجمات التي  8المناطق ذات الكثافة السكانية مثل الموصل.
شنَّتها القوات العراقية وقوات "التحالف الدولي" في إطار العمليات من أجل استعادة غرب الموصل وحدها، 

، ربما تكون قد تسببت في مقتل حوالي 2017يونيو/حزيران  19فبراير/شباط إلى  19خالل الفترة من 
من المدنيين. كما قامت قوات الحكومة العراقية المركزية، بما في ذلك "وحدات الحشد الشعبي"،  5,805

 9بتهجير مدنيين قسراً، وبهدم منازلهم على نطاق واسع. كردستانوقوات حكومة إقليم 
 

وحاكمت  كردستان، اعتقلت سلطات الحكومة العراقية المركزية وسلطات حكومة إقليم 2014ومنذ عام 
عاماً، لالشتباه في انتمائهم إلى تنظيم "الدولة  18آالف الرجال والنساء والصبية، ممن تقل أعمارهم عن 

جرائم أن لهذه السلطات مصلحًة ومسؤوليًة مشروعًة في السعي للمحاسبة على ال كوال شاإلسالمية". 

                                                                                                                                                                                                                              
قد نصر السيادة، ويتف-لعراقي، "القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي يشرف على انطلاق عمليات أبطال العراقمكتب رئيس مجلس الوزراء ا 5

 . ُمتاح على الرابط:2020يونيو/حزيران  2القطعات العسكرية المشاركة"، 

202001.htm-6-pmo.iq/press2020/2 

. 2020سبتمبر/أيلول  21وكذلك: وزارة الدفاع العراقية، "قائد المقر المتقدم للعمليات المشتركة في كركوك يؤكد استمرار العمليات الاستباقية والتفتيش"، 

 ُمتاح على الرابط:

 https://bit.ly/2IyzcY9 
 9مز"، يانظر، على سبيل المثال: مارجريت كوكر وفالح حسن، "رئيس الوزراء العراقي يعلن النصر على تنظيم الدولة الإسلامية"، صحيفة نيويورك تا 6

 . ]بالإنجليزية[. ُمتاح على الرابط:2017ديسمبر/كانون الأول 

 abadi.html-al-haider-isis-www.nytimes.com/2017/12/09/world/middleeast/iraq 
عاقبون على جرائم تنظيم الدولة الإسلامية: النازحون العراقيون لمزيد من التفاصيل عن جرائم تنظيم "الدولة الإسلامية"، انظر: منظمة العفو الدولية، "يُ  7

(. )وفيما بعد، ُيشار إلى هذه الوثيقة بالعبارة MDE 14/4962/2016يتعرضون للانتهاكات على أيدي الميليشيات والقوات الحكومية" )رقم الوثيقة: 

ية الإسلامية"(؛ ومنظمة العفو الدولية، "نساء وأطفال معزولون وعالقون وُمستَغلون المختصرة: "منظمة العفو الدولية، ُيعاقبون على جرائم تنظيم الدول

ة يتس ووتش )مراقبفي العراق: الُمدانون" )وفيما بعد، ُيشار إلى هذه الوثيقة بالعبارة المختصرة: "منظمة العفو الدولية، الُمدانون"(؛ ومنظمة هيومن را

 . ُمتاح على الرابط:2017بة على جرائم داعش في العراق"، ديسمبر/كانون الأول حقوق الإنسان(، "عدالة منقوصة: المحاس

 iraq-crimes-isis-justice/accountability-www.hrw.org/report/2017/12/05/flawed 

 ا بعد، ُيشار إلى هذه الوثيقة بالعبارة المختصرة: "هيومن رايتس ووتش، عدالة منقوصة"( )وفيم
 انظر، على سبيل المثال: منظمة العفو الدولية، "مهما كان الثمن".  8
 انظر: منظمة العفو الدولية، "ُيعاقبون على جرائم تنظيم الدولة الإسلامية"؛ ومنظمة العفو الدولية، "الُمدانون". 9

https://pmo.iq/press2020/2-6-202001.htm
https://bit.ly/2IyzcY9
http://www.nytimes.com/2017/12/09/world/middleeast/iraq-isis-haider-al-abadi.html
http://www.hrw.org/report/2017/12/05/flawed-justice/accountability-isis-crimes-iraq
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التي ارتكبها تنظيم "الدولة اإلسالمية". إال إنها ارتكبت انتهاكات جسيمة لحقوق اإلنسان في سياق هذا 
السعي، حيث عرَّضت كثيرين للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة، كما تسببت قوات الحكومة 

ذلك، أصدرت المحاكم الجنائية، وباإلضافة إلى  10العراقية المركزية في االختفاء القسري آلالف األشخاص.
، أحكاماً بالسجن مدى الحياة، وأحكاماً باإلعدام 2018في العاصمة بغداد أساساً ثم في الموصل منذ عام 

على آالف األشخاص بموجب "قانون مكافحة اإلرهاب" المعمول به في العراق، وذلك في محاكمات لم تفِّ 
ادلة، ومن ذلك على وجه الخصوص أن القضاة دأبوا على قبول في معظمها بالمعايير الدولية للمحاكمة الع

وخالل  11"اعترافات" تشوبها ادعاءات بالتعرُّض للتعذيب وشهادات من مخبرين مجهولين باعتبارها أدلة.
السنوات األخيرة، كان العراق يأتي على الدوام ضمن خمس دول في العالم ُينفَّذ فيها أكبر عدد من أحكام 

 12اإلعدام.
 
قد أدَّت موجات متكررة من الصراعات الطائفية في أعقاب الغزو الذي قادته الواليات المتحدة األمريكية و

رقية والدينية، على الرحيل  2003للعراق في عام  إلى إجبار كثير من المدنيين، من مختلف الطوائف العِّ
 2014لة ما خالل الفترة من عام كان أكبر بكثير. ففي مرح 2014من ديارهم، إال إن نطاق النزوح منذ عام 

، فرَّ إجماالً حوالي ستة ماليين عراقي من العنف، واتخذوا مالذاً لهم في مخيمات النازحين 2017إلى عام 
داخلياً، أو في مدارس، أو مساجد، أو مباٍن غير مكتملة البناء، أو لدى جماعات محلية ُمضيفة، في شتى 

ء في ظروف ُمزرية، دون أن تتوفر لهم ُسبل ُتذكر، أو ال تتوفر لهم أي أرجاء البالد. وعاش كثيرون من هؤال
كما فرَّ آالف من المقيمين  13ُسبل على اإلطالق، للحصول على خدمات أساسية مثل الرعاية الصحية.

في الموصل والمناطق المحيطة بها في شمال غرب العراق عبر الحدود مع سوريا، ولجأوا إلى مخيم 
 14"الهول".

 
عاد ما يزيد عن أربعة ماليين من النازحين داخلياً إلى مناطقهم األصلية منذ انتهاء العمليات العسكرية.  وقد

ل العودة أصبح أبطاً بشكل عام، وظل حوالي  مليون عراقي نازحين داخلياً، حسب التقديرات  1,4إال إن معدَّ
مخيماً في مختلف أنحاء  67ن في شخصاً يعيشو 55,730. ومن هؤالء، كان حوالي 2020في يوليو/تموز 

وقد واجه النازحون داخلياً تحديات في الحصول على حقوقهم مع اندالع وباء كورونا في العراق  15العراق.
، وانتشاره في شتى أنحاء البالد خالل الشهور التالية )بحلول منتصف 2020في فبراير/شباط 
آالف حالة(، ثم القيود التي  410لمسجلة أكثر من ، كان عدد حاالت اإلصابة ا2020أكتوبر/تشرين األول 

فرضتها الحكومة العراقية على التنقل لمكافحة الوباء. وقال بعض العاملين في مجال المساعدات اإلنسانية 
إن هذه القيود ضاعفت من العقبات اإلدارية أمام وصولهم إلى بعض المناطق لتقديم المساعدات اإلنسانية 

ف تشرين األول/أكتوبر، استؤنفت عمليات إغالق المخيمات في عدة محافظات في في منتص 16والخدمات.

 جميع أنحاء البالد ، بما في ذلك بغداد وكربالء ونينوى.
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 نتائج وتوصيات .3

 نتائج 3.1
 

"أريد أن أعيش في بلد تعاقبني فيه الحكومة على 

 جرائمي أنا، وليس على جرائم الآخرين".
 17"أبو فتحي"، أحد النازحين في مخيم للنازحين داخلياً في نينوى  

 
 

مما ال شك فيه أن تنظيم "الدولة اإلسالمية" قد تسبب في معاناة ال ُتوصف للمدنيين داخل وخارج المناطق 
التي كان يسيطر عليها في العراق، وأن أعماله كانت في بعض األحيان بمثابة جرائم حرب وجرائم ضد 

مواجهة ذلك، كان من واجب اإلنسانية، وأنه ال يزال يشكل خطراً على أرواح المدنيين حتى اليوم. وفي 
والسلطات العراقية، دون أدنى شك، أن يكفال حماية األمن البدني لجميع المدنيين  كردستانحكومة إقليم 

في أراضيهما، وأن يضمنا محاسبة مرتكبي االنتهاكات من أفراد تنظيم "الدولة اإلسالمية". إال إن حكومة 
ركزية على حد سواء اتسمتا بقصر النظر في تعريض آالف سلطات الحكومة العراقية المإقليم كردستان و

النازحين داخلياً من الرجال والنساء واألطفال الذين ُيعتقد أن لهم صالت بتنظيم "الدولة اإلسالمية" 
على سبيل المثال لقد تقاعسوا حتى اآلن في محاسبة أعضاء قوات النتهاكات جسيمة لحقوق اإلنسان. 

المسؤولين عن أعمال مثل التعذيب أو غيره من ضروب سوء  كردستانة إقليم األمن العراقية أو حكوم
وهو فشل يرسخ نهًجا انتقائيًا للمساءلة ويساهم في الحفاظ على مسار  -المعاملة أو االختفاء القسري 

،  ولعب هذا التقاعس وأفعال أخرى دوراً جوهرياً في وصم هذا المجتمع بالتحديد اإلفالت من العقاب. 
 ذلك مجتمع النازحين داخلياً األوسع في العراق.وك
 

بتعريض رجال وصبية، ممن تشتبه في أن لهم صالت مع تنظيم  كردستانفقد قامت سلطات حكومة إقليم 
"الدولة اإلسالمية"، الحتجاز تعسفي مطوَّل وينطوي على انتهاكات، بعد إجراءات فحص مشوبة بأوجه 

مد بشكل مطلق على تقارير مخبرين عن الصالت مع تنظيم "الدولة قصور كانت في كثير من األحيان تعت
العراق هؤالء الرجال والصبية بموجب "قانون مكافحة  كردستاناإلسالمية". وأدانت محاكم في إقليم 

اإلرهاب" المعمول به في اإلقليم، والذي يتسم بصياغة مبهمة، وال يفي بالمعايير الدولية للمحاكمة 
األحداث، بما في ذلك االعتماد على "اعترافات" شابتها شبهات التعذيب باعتبارها أدلة. الدولية، وعدالة 

فرج عنهم من حجز حكومة إقليم 
ُ
، سواء بتبرئتهم أو إدانتهم أو اإلفراج عنهم كردستانكما واجه الذين أ

من  المشاق بدون توجيه تهم لهم، عقباتٍ في تأمين مستقبلهم. ففي كثير من األحيان، كانوا يتكبدون
أجل استخراج أو تجديد وثائق الهوية المدنية بسبب اإلجراءات العقابية فضالً عن أنهم ال يستطيعون العودة 
إلى مناطقهم األصلية بسبب الخوف من المضايقة أو العنف أو القبض عليهم مجدداً على أيدي قوات األمن 

 العراقية.
 

                                                                                                                                                                                                                              

 .2019مايو/أيار  20مقابلة مع "أبو فتحي" )ُحجب االسم الحقيقي( في  17 
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العراقية المركزية، اختفى قسراً بعض النازحين من وفي المناطق الخاضعة لسيطرة سلطات الحكومة 
الرجال والنساء والصبية الذين قبضت عليهم قوات األمن العراقية الشتباهها في أن لهم صالت مع تنظيم 
"الدولة اإلسالمية". وكان أفراد عائالت المختفين في محافظاتٍ مثل نينوى يخشون من أن ُيقبض عليهم 

أقاربهم. ويصدق األمر نفسه على النازحات المعيالت ألُسر، ممن ُقتل أقاربهم  وهم يحاولون معرفة مكان
الذكور أو راحوا في عداد المفقودين خالل عمليات عسكرية شنَّتها قوات الحكومة العراقية من أجل استعادة 

جديد راج أو تمناطق من قبضة تنظيم "الدولة اإلسالمية". ويعاني أفراد هذه العائالت أيضاً مشقًة في استخ
وثائق الهوية المدنية بسبب اإلجراءات العقابية. وعندما حاول بعض أفراد هذه العائالت العودة إلى مناطقها 
عيدوا على أعقابهم عند نقاط التفتيش على أيدي السلطات 

ُ
األصلية، واجهوا مضايقات أو اعتداءات أو أ

 العشائرية واألمنية.
 

جريت معهم وبالنسبة للرجال والنساء واألط
ُ
فال المشتبه في صالتهم مع تنظيم "الدولة اإلسالمية"، ممن أ

مقابالت لغرض التقرير الحالي، فإنهم ال يْسلمون مما يوجهه لهم عناصر األمن وأفراد مجتمعاتهم األصلية 
ك لمن مشاعر السخط والتهديدات باالنتقام لما ارتكبه تنظيم "الدولة اإلسالمية" من جرائم، شأنهم في ذ

شأن آالف األشخاص اآلخرين الذين يواجهون وضعاً مماثالً في شتى أنحاء العراق. وُيعد هذا الوضع استمراراً 
لالنتهاكات التي تعرَّض لها أولئك األشخاص أو أقارب لهم بدعوى محاربة تنظيم "الدولة اإلسالمية". ونتيجًة 

عد لدى أولئك األشخاص ثقٌة ُتذكر في السلطات، لهذه الحلقة المفرغة من العنف والتمييز والتهميش، لم ت
 ولم يعد لديهم بصيص أمل في مستقبل آمن، حيث يشعرون أن قدرهم هو أن يكابدوا معاناًة مدى الحياة.

 
وقد سعت السلطات في العراق إلى إنهاء أزمة النزوح التي طال أمدها، عن طريق إغالق وإخالء مخيمات 

فظات، وذلك في إطار محاولة لبدء مرحلة السالم واإلعمار بعد هزيمة تنظيم النازحين داخلياً في عدة محا
"الدولة اإلسالمية". وبالرغم من أن تسهيل العودة الطوعية للنازحين داخلياً إلى مناطقهم األصلية ُيعد 

، كما إن إن محاولة إنهاء أزمة النزوح من خالل إغالق وإخالء المخيمات مثَّلت نهجاً معيباً موضع ترحيب، ف
من شأنها أن تجعل النازحين داخلياً، الُمشتبه في صالتهم مع تنظيم "الدولة اإلسالمية"، ممن ال 
يستطيعون أو ال يودون العودة إلى مناطقهم األصلية، ُعرضًة على وجه الخصوص للنزوح مرة أخرى، وكثيراً 

وفي  ورة أو غير مكتملة البناء.ما تجبرهم على العيش في مالجئ محفوفة بالخطر، مثل المباني المهج
كثير من األحيان، تتكبد المنظمات اإلنسانية مشقًَّة في تتبع أماكن أولئك النازحين داخلياً، مما يجعل من 

ِّ الحاجة إليها.  الصعب إمدادهم بالمساعدات اإلنسانية التي هم في أمس 
 

مقلق بشكل خاص  2020تشرين األول  إن استئناف إغالق وإخالء مخيمات النازحين داخليًا في أكتوبر /

ويدفع اآلالف إلى حالة من عدم االستقرار في خضم الوباء..  النزوح،ألنه يخاطر بالتسبب في مزيد من 
فمما يستحق الترحيب أن السلطات العراقية قد وضعت خطًة لمعاجلة العقبات التي تعترض عودة النازحين 

ُتنفذ على نحو يكفل منح النازحين داخلياً فرصة حقيقية لالختيار داخلياً، ولكن هذه الخطة يجب أن ُتوضع و
فيما يتعلق بمستقبلهم، كما يضمن، في حالة اختيارهم العودة إلى مناطقهم األصلية، أن تكون عمليات 
العودة كريمًة وآمنًة وُمستدامة. ويجب على السلطات أيضاً أن تتخذ اآلن خطواتٍ محددًة تكفل المعالجة 

ا لة لمسألة العقاب الجماعي للنازحين داخلياً ممن ُيشتبه أن لهم صالت مع تنظيم "الدولة اإلسالمية"، الفعَّ
وضمان أال ُيعاقب أحد على جرائم ارتكبها آخرون أو على جرائم سبق أن ُعوقب عليها من قبل. ويجب على 

بها  للتصدي للجرائم المعترف السلطات أيًضا ضمان تنفيذ أي تدابير لمحاسبة الجناة بطريقة شاملة، وذلك
أثناء النزاع وفي أعقابه، بما في ذلك من قبل األمن العراقي وقوات  النزاع،دوليًا التي ارتكبتها جميع أطراف 

تجنُّب أمن حكومة إقليم كردستان. واألهم من هذا كله أن الفرصة سانحة أمام السلطات في العراق ل
عليها باعتبارها جذوراً لحلقات سابقة من العنف في البالد، ولكي أفعال الدولة التي سبق تسليط الضوء 

 توفر قاعدًة مستدامة تتيح التغلب على التركة المدم ِّرة لتنظيم "الدولة اإلسالمية".

 توصيات 3.2

 
والسلطات العراقية على تنفيذ  كردستانوبناًء على ما سبق، فإن منظمة العفو الدولية تحثُّ حكومة إقليم 

لتالية، التي ُتعتبر مهمة في حد ذاتها، كما إنها ضرورية للحيلولة دون مزيد من الوصم للنازحين التوصيات ا
 داخلياً، الذين يتسمون بالضعف.
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هة إلى حكومة إقليم   والسلطات العراقية كردستانتوصيات موجَّ
 

 المنسوبة إليهم سابقاً منع إعادة القبض على أشخاص بنفس التهم 
  َّال بين سلطات اإلقليم والسلطات المركزية بشأن المعلومات المتعلقة بحاالت ضمان التواصل الفع

القبض على أشخاص، أو إدانة أشخاص، أو الحكم ببراءة أشخاص، أو اإلفراج عن أشخاص سبق 
 القبض عليهم أو محاكمتهم في شتى أنحاء العراق؛

  ضمان أال يتعرض أي شخص سبق القبض عليه من جانب إحدى السلطتين )حكومة إقليم
أو الحكومة العراقية المركزية( إلعادة القبض عليه من جانب السلطة األخرى فيما يتصل  كردستان

 بنفس التهم المنسوبة إليه، وذلك ما لم تكن قد ظهرت أدلة جديدة؛

 المسؤولين عن جرائم مؤثَّمة بموجب القانون الدولي،  ضمان أن ُيقدم إلى ساحة العدالة أبرز
 وذلك من خالل محاكمات عادلة دون اللجوء إلى عقوبة اإلعدام.

  

إنهاء الاحتجاز التعسفي، والتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة، 
 والمحاكمات الجائرة

  الدولي لحقوق اإلنسان؛ضمان أال ُتنفَّذ عمليات القبض إال بناًء على أسباب يجيزها القانون 

 إبالغ كل شخص على وجه السرعة بحقوقه وبسبب القبض عليه؛ 

  ضمان أن ُتتاح لجميع المحرومين من حريتهم ُسبل االتصال فوراً بأهاليهم ومحاميهم، وأن يتم
تسجيلهم في سجل مركزي للمحتجزين يكون متاحاً االطالع عليه لمحاميهم وأهاليهم في جميع 

 بمجرد طلب ذلك ودون أي تأخير؛األوقات، 

 ضمان أن ُتتاح للمحتجزين وسائل االتصال بأهاليهم وإبالغهم بمكان احتجازهم؛ 

  إبالغ أهالي جميع األشخاص المحتجزين لدى كلتا السلطتين بمصيرهم ومكان وجودهم والوضع
 القانوني لهم، والرد على جميع الطلبات القائمة للحصول على مثل تلك المعلومات؛

  ضمان أن تقتصر مدة االحتجاز على أقل وقت الزم إلحالة الشخص المحتجز إلى المحاكمة على
 وجه السرعة؛

  وضع حد فوراً لممارسة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة، وضمان أن تكون الظروف التي
 ُيحتجز فيها المعتقلون كريمًة وبناءًة لسالمتهم العقلية والبدنية؛

 يل حق جميع المحتجزين في الطعن في قانونية احتجازهم؛احترام وتسه 

 احترام وتسهيل حق جميع المحتجزين في االتصال على وجه السرعة بمحامين من اختيارهم؛ 

 .ضمان مثول المحتجزين على وجه السرعة أمام سلطة قضائية مستقلة 

 

 ونزيهة عادلة مقاضاة ضمان
 • الجرائم عن المسؤولة األطراف جميع محاسبة ىإل تهدف قضائية مالحقة إستراتيجية تنفيذ 

 لىإ بانتمائهم المشتبه محاكمات إلى باإلضافة تشمل، بحيث أعقابه، وفي النزاع أثناء المرتكبة
 المسؤولين كردستان إقليم وحكومة العراقية األمنية القوات من أعضاء ،تنظم الدولة اإلسالمية

 ضروب من وغيره والتعذيب القسري االختفاء ذلك في بما الجسيمة االنتهاكات  ارتكاب عن
 للمحاكمة الدولية المعايير مع يتماشى بما المحاكمات هذه تتم أن يجب. السيئة المعاملة
 .اإلنصاف بالتماس للضحايا والسماح اإلعدام، عقوبة إلى اللجوء دون العادلة،

هة إلى حكومة إقليم   كردستانتوصيات موجَّ
 

 محاكمة عادلةاحترام الحق في 
 ضمان إتاحة ما يكفي من الوقت والموارد إلعداد دفاع كاف؛ 
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  ضمان أن ُتتاح للمتهمين، من خالل محاميهم، فرصة الطعن في جميع األدلة ضدهم، وتقديم أدلة

 للطعن في دعوى سلطات االدعاء؛

 هم لمتهمين فوإليها حيثما يلزم ذلك، حتى يتسنى ل كرديةضمان توفير خدمة الترجمة من اللغة ال
 إجراءات المحاكمة بشكل كامل والتواصل مع محاميهم؛

  ضمان اعتبار أي أقوال، يتم الحصول عليها من خالل التعذيب أو غيره من صور اإلكراه، أقواالً ال
 ُيعتد بها كأدلة في أي إجراءات؛

  فرج عنه بعد الحكم
ُ
ببراءته أو ضمان أن يتم على وجه السرعة وبدون أي عوائق منح أي شخص أ

فرج عنه ألي سبب آخر 
ُ
إدانته مستنداً رسمياً يفيد صراحًة بأن ذلك الشخص قد ُحكم ببراءته أو أ

 بموجب قرار قضائي.

  

 احترام المعايير الدولية لعدالة الأحداث
 احترام المصالح الُفضلى للطفل كاعتبار له األولوية في أي قرارات تتعلق باألطفال؛ 

 من الحرية في حاالت األطفال إجراًء يتم اللجوء إليه باعتباره الملجأ  ضمان أن يكون الحرمان
األخير، وأن يكون ذلك ألقصر فترة مالئمة، وأن يتم النظر في بدائل للحرمان من الحرية في كل 

 حالة؛

  ساعة،  24ضمانة إحالة أي طفل ُيقبض عليه وُيحرم من الحرية للمثول أمام سلطة مختصة خالل
 احتجازه؛ لبحث قانونية

  ضمان أن ُيؤخذ سنُّ الطفل بعين االعتبار خالل أي تعامالت مع نظام العدالة، وأن ُيعامل الطفل
على نحو مالئم لسنه، مع تجنب الظروف واألجواء التي تتسم بالترهيب أو العدوانية أو عدم 

 مراعاة سن األطفال؛ 

 األطفال. وفي الحاالت التي ال يكون ضمان تواجد الوالدين خالل المقابالت أو الجلسات الخاصة ب
فيها من مصلحة الطفل الُفضلى حضور الوالدين، ينبغي تعيين شخص آخر مالئم من البالغين 

 ليكون حاضراً.

 

هة إلى السلطات العراقية  توصيات موجَّ
 

 وضع حد لحالات الاختفاء القسري ولاستخدام عقوبة الإعدام
 إنهاء ممارسة االختفاء القسري؛ 

  أن ُيحتجز جميع األشخاص المحرومين من حريتهم في أماكن احتجاز معترف بها رسمياً ضمان
 وتخضع لإلشراف؛

 .وضع حد الستخدام عقوبة اإلعدام 

 
 احترام حقوق النازحين داخلياً 

  ،الحفاظ على الطابع المدني واإلنساني لمخيمات النازحين داخلياً بمنع جميع العناصر المسلحة
األمنيون وأفراد الجيش والميليشيات، من دخول هذه المخيمات، تماشياً مع  بما في ذلك الحراس

 ؛2017إبريل/نيسان  3قرار مجلس الوزراء العراقي بتاريخ 

  التكفل فوراً، وما دامت هناك عناصر مسلحة تعمل في مخيمات النازحين داخلياً، بعدم السماح
م للمخيمات خاضعاً لرقابة ووفقاً لقواعد لهذه العناصر بدخول المخيمات ليالً، وأن يكون دخوله

 منظ ِّمة؛

  إصدار بيان علني يوضح أن من حق جميع أفراد العائالت العراقية قانوناً الحصول على وثائق مدنية
 بغض النظر عن االشتباه في انتماء أقاربهم لتنظيم "الدولة اإلسالمية"؛
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  العقبات القائمة في الحصول على وثائق مراجعة اإلجراءات الداخلية للمخابرات من أجل إزالة

 بالنسبة للعائالت التي ُيشتبه أن لها صالت مع تنظيم "الدولة اإلسالمية"؛

  التكفُّل، من خالل الرقابة واإلشراف الفعالين، بأن يضمن جميع العاملين في مديريات األحوال
لمشتبه في صالتها مع تنظيم المدنية، بما في ذلك الموظفون وأفراد األمن، عدم تهديد العائالت ا

"الدولة اإلسالمية، أو المحامين الذين يعملون لصالحهم، بالقبض عليهم أو تعرضهم ألي عواقب 
 قانونية بسبب سعيهم الستخراج أو استبدال الوثائق المدنية؛

  ضمان أن يكون بوسع منظمات الحماية القانونية، دون أي عوائق، مباشرة اإلجراءات بموجب
من النازحين داخلياً، بدالً من مطالبة أولئك النازحين بالحضور شخصياً إلى مقار مديريات  توكيالت

 األحوال المدنية؛

  ضمان أن يكون بوسع جميع المدنيين العراقيين العودة طوعياً إلى مناطقهم األصلية أو محال
رد من القوات إقامتهم المعتادة دون أن يتعرضوا لتهديدات أو مضايقات، وضمان محاسبة أي ف

العراقية، أو السلطات العشائرية، أو السلطات المحلية، أو الميليشيات، إذا ثبتت مسؤوليته عن 
 تلك التهديدات أو المضايقات؛

  ضمان عدم إعادة النازحين داخلياً بشكل قسري إلى مناطقهم األصلية إذا كانوا ال يشعرون بأن
خلياً، ممن ال يستطيعون أو ال يودون العودة، في هذه العودة مأمونة، واحترام حق النازحين دا

البحث عن حلول بديلة، بما في ذلك من خالل تسهيل دمجهم أو إعادة توطينهم في مناطق 
 أخرى في العراق؛

  بعودة  المتعلقةدعم المصالحة بين العشائر، وضمان وجود ممثلين للعشائر في النقاشات
ية على عدم فرض أوامر أو اتفاقيات تنطوي على التمييز النازحين داخلياً. وحث السلطات العشائر

 بما يعوق عودة العائالت المشتبه في صالتها مع تنظيم "الدولة اإلسالمية"؛

  ضمان عدم قيام القوات العراقية، بما في ذلك "وحدات الحشد الشعبي"، وكذلك السلطات
دم المنازل وغيرها من مرافق المحلية والعشائرية، بهدم منازل، وإجراء تحقيقات في حاالت ه
 البنية األساسية، وذلك بهدف محاسبة مرتكبي هذه األفعال؛

  ضمان إعادة المنازل والممتلكات ألصحابها من النازحين العائدين، أو تقديم تعويضات كافية لهم
  عما فقدوه، إذا لم يكن ممكناً إعادة الممتلكات.



 

 انضم إلى المحادثة اتصل بنا

info@amnesty.org 

mena@amnesty.org 

+44 (0)20 7413 5500 

www.facebook.com/AmnestyArabic 

 

@AmnestyAR 

 منظمة العفو الدولية

حركة عالمية لحقوق 

عندما يقع ظلم  الإنسان

على أي إنسان فإن الأمر 

 يهمنا جميعاً.
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 موصومون مدى الحياة
النازحون في حلقة مفرغة من الانتهاكات  العراقيون
 والمعاناة

مرَّت حوالي ثالث سنوات منذ أن أعلنت السلطات العراقية انتصارها على الجماعة المسلحة التي 

تطلق على نفسها اسم "الدولة اإلسالمية"، وذلك في أعقاب نزاع أسفر عن تشريد ماليين 

خالل بحوث ميدانية وبحوث عن ُبعد، خالل الفترة  األشخاص. وقد توصلت منظمة العفو الدولية، من

، إلى أن النازحين داخلياً ممن ُيعتقد أن لهم صالت مع تلك الجماعة 2020إلى عام  2018من عام 

المسلحة، ألسباب خارجة عن إرادتهم في كثير من األحيان، قد تعرضوا لالحتجاز التعسفي 

ري على أيدي سلطات الحكومة العراقية المركزية، والتعذيب والمحاكمات الجائرة واالختفاء القس

، اللتين منعتا أيضاً أو عرقلتا حصول أولئك النازحين على الوثائق المدنية كردستانوحكومة إقليم 

 الالزمة للتوظيف والتعليم والتنقل بحرية.

 

ية بإعادة وقد زادت هذه اإلجراءات من وصم األشخاص النازحين داخلياً. ومع قيام السلطات العراق

إغالق المخيمات، التي توفر المأوى ألولئك النازحين، فإنهم مهددون بأن ينتهي بهم المطاف في 

مالجئ محفوفة بالمخاطر، أو بإعادتهم إلى مناطقهم األصلية، بالرغم من مخاوف بعضهم بأنهم لن 

 يكونوا في أمان هناك.

 

السلطات العراقية أن تضمن أال يتعرض أي  وللحيلولة دون وقوع مزيد من االنتهاكات، يتعيَّن على

الحصول على الوثائق المدنية، وأن  نالعراقييشخص للعقاب بسبب جرائم آخرين، وأن بإمكان جميع 

يتم اإلفصاح عن مكان األشخاص المختفين. وينبغي أن ُتتاح للنازحين داخلياً فرصة حقيقية لالختيار 

  عادة للنازحين بشكل كريم وآمن ومستدام.إ فيما يخص مستقبلهم، وأن تتم أي عمليات


