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ساھم  ،ثاني أكبر مدینة في العراق. في ذلك الوقت ،على الموصل سیطر داعش ،٢٠١٤ حزیرانفي 
سواء من بغداد أو على مستوى المحافظات. ، سوء اإلدارة العامل االول عامالن رئیسیان في صعود داعش:

الذین  قوات العراقیةالالقسوة وسوء المعاملة تجاه المجتمع السني من قبل بعض أفراد  ووالعامل الثاني ھ
 ،للمدنیین ة داعشأدى سوء معامل ،في الموصل داعشحكم تنظیم  واثناءمن العقاب.  دون خوفتصرفوا 

والقیود والعقوبات الصارمة المفروضة على  ،واستھداف األقلیات ،وعملیات اإلعدام وأعمال التعذیب
بینما عاش أولئك الذین بقوا في  ،المدینة من سكان الموصلالعدید من  الى فرار ذلك ادى ،الرجال والنساء

1.خوف  

بقیادة  بدعم جوي من التحالفو ،قوات العراقیةالو ، أطلقت حكومة العراق٢٠١٦تشرین األول  في 
من الموصل. في  داعشتھدف إلى طرد تنظیم  داعش ضد عملیات عسكریة كبرى ، اطلقتالوالیات المتحدة

شخص في المدینة. استمر القتال العنیف في ونصف الملیون یعیش ما یقدر بنحو ملیون كان  ،ذلك الوقت
استخدامھم كدروع بشریة تم مغادرة والمدنیین من شوارع الموصل ألكثر من تسعة أشھر. منع العدید من ال

 ،واسع النطاق نزوح وتشریدأدى أیضاً إلى  الذي الصراع جراءمن قبل داعش. وقد توفي آالف المدنیین 
مخلفات الحرب القابلة  والیزال الكثیر من. وفقدان سبل العیش ،مدنیةالتحتیة ال نىبالمنازل والوتدمیر 
.ال سیما في غرب الموصل موجود في المدینة لالنفجار  

أثناء  نیین وقوات األمن تتطور باستمراركانت العالقة بین المد ،على مدى الثمانیة عشر شھراً الماضیة
التي سعت لمساعدة المدنیین على الھروب من  یةاألمن اتقوالسلوك  وقد  ادى. العملیات القتالیة في الموصل

 ،ومع ذلكعدم الثقة في القوات العراقیة.  لتخفیف منادى ذلك الى ا ،الطعام والماء وقدمت لھممناطق القتال 
غرب الموصل في  ثم ،٢٠١٧ كانون الثانيبعد وقت قصیر من استعادة شرق الموصل من داعش في و

والءات وأجندات متباینة في  ذاتتم نشر عدد ال یحصى من القوات الموالیة للحكومة  ،من العام نفسھتموز
قوات الموالیة الفي االنتھاكات التي قوضت بشكل كبیر ثقة المدنیین في  امتورط االمدینة. وكان بعضھ

سحب وإعادة تشكیل القوات في الموصل ب ٢٠١٨في كانون الثاني بعد قرار الحكومة العراقیة و.2للحكومة
المحلیة قوة األمن الرئیسیة في  أصبحت قوة شرطة نینوى ،معظم القوات الموالیة للحكومة خارج المدینة

3.المدینة  

قوات العراقیة اآلن فرصة إلعادة الثقة مع المدنیین الذین عانوا كثیراً في ظل حكم الوحكومة العراق لدى 
على توفیر األمن في  العراقیةقوات الوالعمل باتجاه عراق مستقر. إن قدرة  ،داعش وخالل العملیات القتالیة

ن" سیكون عامالً رئیسیاً في ی"مفترسعلى أنھم "حماة" بدالً من  ى ھذه القواتإل دنیونالمالموصل وأن ینظر
 یعید تنظیمل استغاللھا تنظیم داعشلمكن یوتقلیص المساحة التي لحكومة العراق زیادة الدعم المدني 

4.صفوفھ  

																																																													
.2018، ومع سكان الموصل ،  2017و  2016مع المدنیین الذین فروا من الموصل ،  CIVICمقابالت 1  
.2017، نشر تحلیل سیاق الموصل لداعش ، تموز  رایز2  
إلى ھذا القرار.العراقیة الى االسباب التي ادت ، لم تشر الحكومة  CIVICوفًقا للمعلومات المتوفرة لـ 3  
،  2017، "حمایة المدنیین في الموصل: تحدید الدروس للتخطیط للطوارئ" ، أكتوبر  النزاعاتانظر مركز المدنیین في  4

https://civiliansinconflict.org/publications/policy/protection-civilians-mosul-identifying-lessons-contingency - 
التخطیط /. 	
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لتوفیر األمن والحمایة في قوات العراقیة التقوم ھذه الورقة بتقییم الجھود التي تبذلھا الحكومة العراقیة و

ھذه وتقدم  ،مع الجھات األمنیة التفاعلن حالًیا في ون الموجودوالمدنی والتحدیات التي یواجھھا ،الموصل

مسؤولین في مع و ،إلى مقابالت مع مدنیینالتي تم التوصل الیھا توصیات لمعالجتھا. تستند النتائج الورقة 

.إنسانیة ومسؤولین أمنیین ومنظماتحكومة العراق   

ال تزال فانھ  ،المدنیةبالرغم من التحسینات األخیرة في بیئة الحمایة و ،أنھ الصراعمركز المدنیین في وجد 
:المخاوف ھناك العدید من المخاوف المتعلقة بالحمایة. وتشمل ھذه  

یعتقدون أن المدنیین  ال یزال بعض ضباط شرطة نینوى بین المدنیین وشرطة نینوى: التوتر بعض •
یحجم المدنیون عن مناقشة عالقاتھم والذین بقوا في الموصل خالل الحرب ھم من أنصار داعش. 

على أیدي قوات األمن  یتعرضون لھامع قوات األمن واإلبالغ عن اإلساءات التي یشھدونھا أو 
خوفا من العقاب أو وصفھم بأنصار داعش.  

یقوم بعض ضباط الشرطة باعتقال مدنیین على  مخبرین السریین:االعتقاالت بناء على معلومات ال •
وقد . وتزید ھذه الممارسة من احتمال اتھام المدنیین زوراً فقط أساس معلومات من مخبرین سریین

قبل المحاكمة حیث یوجد خطر التعرض لسوء المعاملة في مرافق مكتظة  مطول احتجاز تؤدي الى
5واالعتراف باإلكراه.  

 شعداب لمن یشتبھ بصلتھم رونلمباشا ربألقاا ش:عدافي  ءعضاأك مبھ لمشتبھا رسأ دض زلتمییا •
 نم اساءات ونجھوای مادعن ملھھتجان أو ألما واتق لقب نم للمضایقة صخا لبشک ونضرمع
 التصریحاتغیر قادرة على الحصول على  لداعش ونتابعم عائالت من یزعم أنھإن ولمجتمع. ا

.او تجدیدھا المطلوبة للحصول على الوثائق المدنیة یةاألمن  
 في قوة شرطة نینوى لضباط االناثمن ا القلیلالعدد  في عملیات البحث: ضباط اناثعدم وجود  •

نشرھن أثناء االعتقاالت وعملیات التطویق والتفتیش یحد من قدرة شرطة نینوى على   وعدم
إناث  ضباطالھتماماتھم. كما أن عدم وجود  واالستجابة ،وخاصة النساء ،التفاعل مع جمیع المدنیین

النساء في نقاط التفتیش أو أثناء  تفتیشمثل  ،على أداء وظائف أمنیة ھامةاالمنیة یعوق قدرة القوة 
ألداء ھذه  ات" مدنیات غیر مدربمتطوعاتعملیات التطویق والبحث. وقد تؤدي ممارسة تعیین "

یة كبیرة.لمخاطر بدن نالوظائف إلى تعریضھ  
ال یوجد لدى شرطة  لتسجیل حوادث الضرر المدني: )بروتوكوالت( محاضر او تقاریرعدم وجود  •

قوات األمن من قبل ضباطھا أو  من قبلنینوى بروتوكوالت لتسجیل الضرر الذي یلحق بالمدنیین 
أو بروتوكوالت التواصل المجتمعي للتخفیف من األضرار التي تحدث أثناء العملیات. ،األخرى  

																																																																																																																																																																																																				
،  2017نیة في حملة الموصل الحالیة" ، فبرایر ، "موجز السیاسة حول الحمایة المدالنزاعاتمركز المدنیین في 

http://civiliansinconflict.org/uploads/files/publications/Mosul_Policy_Brief_FINAL_web.pdf  
،  2017انظر ھیومن رایتس ووتش ، "عدالة معیبة: المساءلة عن جرائم داعش في العراق" ، كانون األول  5 

https://www.hrw.org/sites/default/files/report_pdf/iraq1217web.pdf  
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: یشكل الضرر أو الدمار الذي لحق بعشرات رةمتضرعدم التعویض عن المنازل المدمرة وال •
اآلالف من المنازل أثناء العملیات العسكریة في الموصل عقبة كبیرة أمام قدرة األسر النازحة على 

ستئناف حیاتھا. على الرغم من القوانین العراقیة التي تعطي المدنیین الحق في المطالبة العودة وا
 أي أموال لھذا الغرض العراقلم تخصص حكومة  ،بالتعویض عن منازلھم المدمرة أو المتضررة

.حتى االن  

العائالت الحترام حقوق وكرامة المدنیین في الموصل ومساعدة بل ویجب،  ،یمكن بذل المزید من الجھد
التي فقدت منازلھا خالل معركة استعادة المدینة.   

وشرطة نینوى ومجتمع المانحین لدعم الجھود الحالیة في حكومة العراق تقدم ھذه الورقة توصیات إلى 
الموصل.  

 

-أوال    تحسن، لكن ال یزال ھناك توترھناك البیئة األمنیة:  

ه غرب الموصل في تال ،٢٠١٧كانون الثاني  في  بعد وقت قصیر من استعادة شرق الموصل من داعش
 6تم نشر عدد ال یحصى من القوات الموالیة للحكومة ذات الوالءات واألجندات المتباینة في المدینة. ،تموز

والشرطة  ،مكافحة اإلرھاب وقوات،من الجیش العراقي ٩و  ١٦و  ١٥ الفرقوشملت ھذه القوات 
المعروفة بالحشد  العشائریةباإلضافة إلى المیلیشیات  ،وقوات الحشد الشعبي  ،وشرطة نینوى ،االتحادیة
االحتفاظ بمركز المدینة على ولیس  ،. تم تدریب معظم ھذه المجموعات على المھام القتالیةالعشائري
مھام تتعلق على عاتقھا  تأخذ ھذه القواتفإن معظم  ،على الرغم من التناقض في التدریبووتأمینھ. 

قاعدة  والتحقق منبما في ذلك عملیات البحث من منزل إلى منزل  ،التحريمثل إجراء عملیات  ،منباأل
7بیانات السكان.  

في فلتوتر واإلساءة. ل اكان أیضاً مصدر ،في حین كان ھذا الترتیب مقبوالً عموماً من قبل السكان المحلیینو
أبلغ المدنیون في شرق الموصل عن عملیات اختطاف للحصول على فدیة  ،٢٠١٧أوائل كانون الثاني 

 الحشدوكثیراً ما اُتھمت الشرطة االتحادیة وقوات  8واعتقال تعسفي من قبل بعض القوات الموالیة للحكومة.
المخصصة  المواد االستیالء علىلمنازل ولبي بسلوك تعسفي تجاه المدنیین ومضایقات واحتالل الشع

9والفساد. للمدنیین  

لكنھم  ،من العناصر المسلحة األخرىاكثر ةیإیجابب نظر المدنیون إلى شرطة نینوى ،٢٠١٧طوال عام و
أقل تأثیًرا من الجھات المسلحة األخرى المنتشرة في كانت كن لھا حضور واضح ویأفادوا بأن الشرطة لم 

																																																													
.2017 تموزوأعید استرجاعغرب الموصل في  2017 كانون الثانيالموصل الشرقیةفي  ةاستعاد تمأعلن رئیس الوزراء عبادي أن 6  
القوائم الرسمیة وغیر الرسمیة  بحسبر عاًما وأكث 16أثناء وبعد العملیات العسكریة ، تم التحقق من أسماء الرجال والفتیان الذین یبلغون من العمر 7

كانت أسمائھم موجودة  اللذینألسماء أعضاء داعش ، والتي تم تجمیعھا في العدید من قواعد البیانات على أجھزة الكمبیوتر. تم اعتقال ھؤالء المدنیین 
في أي من ھذه القوائم.  

.2017انظر رایز ، نشر تحلیل سیاق داعش في الموصل ، تموز 8  
.2018 كانون الثانیواذار،  2017 كانون االولمع مدنیین في شرق وغرب الموصل ،  CIVICمقابالت 9  
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الشرطة بینما . مفي مكاتبھ مقیمون "إن شرطة نینوى ،كما قالت امرأة تعیش في غرب الموصل 10المدینة.
موجودون في األحیاء أیًضا. الشعبي وھم یصرخون ویضربون الناس. الحشد  ،في نقاط التفتیش االتحادیة

11الناس الذین یحتاجون لنقل ممتلكاتھم أو بضائعھم في األحیاء یحتاجون إلى دفع رشاوى لھذه القوات ".  

توزیع قوات األمن في الموصل. انسحبت الشرطة حكومة العراق أعادت  ،٢٠١٨ كانون الثاني في أواخر 
ثالث" حول  وقوتم وضع الجیش العراقي "كط ،إلى مداخل المدینة شد الشعبيقوات الحوانتقلت  ،االتحادیة

 ،تحافظ على وجود متبق في بعض األحیاء الحشدقوات العراقیة والبعض وحدات في حین أن والموصل. 
آلن قوة األمن المسلحة الرئیسیة داخل المدینة ولم تعد تقوضھا جھات فاعلة مسلحة فإن شرطة نینوى ھي ا

12أخرى.  

 ،٢٠١٨ ایار فيیتم تعیین ضباطھا من المحافظة التي ینتشرون فیھا.  ،شرطة نینوى ھي قوة شرطة محلیة
(تعمل من من ضباط الشرطة ویتكون من مدیریات الشرطة المحلیة  ١٨٠٠٠كان لدى القوة ما یقدر بـ 

 " والسیطرة على منطقةبـ (القوات المتنقلة التي یمكنھا "االحتفاظ وألویة الطوارئ  ،مراكز الشرطة الثابتة)
SWAT.(13قوات التدخل السریع وحدات( التكتیكیة الخاصة  القواتواثنین من  ،)معینة  

في ن جمیع النساء یتم تعیی 14امرأة. ٢٠ھناك حوالي  ،ضابطاً في شرطة نینوى ١٨٠٠٠ومن بین الـ 
ضباط وھناك حاجة إلى  ،فقط عندما تزور شخصیات رفیعة المستوى المدینة نمدیریات الشرطة ویتم نشرھ

حاضرات. وعلى الرغم من تلقیھن نفس التدریب مثل المدنیات اللنساء لإلجراء عملیات تفتیش جسدیة  اناث
ال یشاركن في االعتقاالت أو عملیات التطویق أو  فإن النساء في قوة شرطة نینوى ،زمالئھن من الضباط

التفتیش.نقاط التفتیش أو مھام   

 

لم تنجح لكن  15لمثل ھذه المھام. اناثشرطة ضباط بنشر  تأوص افي وزارة الداخلیة أنھ ةمسؤول توذكر
من شرطة  ضباطحیث یعتقد بعض مسؤولي الحكومة والشرطة أنھ ال ینبغي نشر  ،مساعیھا لتغییر السیاسة

16.تجاه ذلك بطریقة سلبیة یستجیبونفي الموصل قد  نمواطنیالفي الشوارع وأن االناث   

 ،بما في ذلك النساء ،یحد من قدرة شرطة نینوى على التفاعل مع جمیع المدنیین ضباط اناثإن عدم نشر 
مھامھا األمنیة قد أعاق قدرة القوة على أداء بعض  ضباط اناث. كما أن عدم وجود الھتماماتھمواالستجابة 

ال  ،ضباط اناثنساء أخریات. وبدون وجود  تفتیشیمكن للنساء فقط  ،بصورة شاملة. على سبیل المثال

																																																													
. انظر أیًضا تحلیل السیاق ، الموصل وتلعفر 2017مع المنظمات غیر الحكومیة التي تعمل في مجال الحمایة في الموصل وأربیل ،  CIVICمقابالت 10
.2017كانون االول ،   
.2018كانون الثاني مع أحد سكان الموصل ، الموصل ،  CIVICمقابلة 11  
.2018 اذارمع ضباط شرطة نینوى ، الموصل ،  CIVICمقابالت 12  
ضابط مع شرطة نینوى. 28000، عمل ما یقرب من  2014. في عام 2018 اذارتدریب شرطة نینوى ، الموصل ،  مدیرمع  CIVICمقابلة 13  
. بدأ تدریب 2018 نیسان، و مدیریة تدریب وزارة الداخلیة ، بغداد ،  2018 اذارینوى ، الموصل ، تدریب شرطة ن مدیرمع  CIVICمقابلة 14
على النساء  1325. وفقا لھؤالء المسؤولین ، یوضح ھذا التدریب التزام العراق بتنفیذ قرار مجلس األمن 2010الشرطة اإلناث في عام  اتطابض

والسالم واألمن.  
.2018 نیسانمدیریة تدریب وزارة الداخلیة ، بغداد ،  مع موظفي CIVICمقابلة 15  
.2018 نیسانو اذارمع وزارة الداخلیة وضباط شرطة نینوى ، بغداد والموصل ،  CIVICمقابالت 16  
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من قبل  تفتیشھنو یتم اق والبحث یطوتفي نقاط التفتیش وأثناء عملیات ال یتم مصادفتھنالنساء الالئي  تشُتف
كما ھو موضح أدناه. ،نساء مدنیات أخریات  

نینوى بتنفیذ العدید من اإلجراءات األمنیة التي تؤثر بشكل مباشر على حیاة المدنیین الیومیة. تقوم شرطة 
تشمل ھذه التدابیر ما یلي:  

؛إنشاء نقاط تفتیش ثابتة ومتنقلة في كل حي (باإلضافة إلى نقاط التفتیش عند مدخل المدینة) •  
 ھ الثبوتیةحًیا أن یعرض وثائقمطالبة السكان بالتسجیل في أحیائھم. یجب على أي شخص یدخل  •

و ؛)الھویة(  
االعتقاالت وعملیات التطویق حمالت اعتقال األشخاص المشتبھ في انتمائھم لداعش خالل  •

 ،ھذه االعتقاالت والعملیات قد تجري من قبل شرطة نینوى أو الجیش العراقي أو مًعا 17والتفتیش.
.الوطنياألمن جھازوبدعم من   

وتجمع كل الرجال الذین یبلغون  معینة تحاصر قوات األمن وتغلق منطقة ،والبحثأثناء عملیات التطویق 
العدید من مصادر  التفتیشاتعاًما أو أكثر في مدرسة أو مسجد للتحقق من ھویاتھم. تستخدم ھذه  ١٦

أو المخبرین  ،ن (قادة المجتمع)یوالمختار ،جھاز االمن الوطنيبما في ذلك قاعدة بیانات  ،المعلومات
-االعتماد على قادة المجتمعات المحلیة والمخبرین السریین فان  ،ناقش أدناهیسالسریین من المجتمع. وكما   

من وقد یؤدي إلى تآكل الثقة في الشرطة.  زورامن احتمال اتھام المدنیین یزید بدالً من األدلة الدامغة 
18إلى حي. وتیرة ھذه العملیات تختلف من حيالجدیر بالذكر ان   

في الموصل بشكل كبیر. عاد أكثر من تحسن الوضع األمني  ،من المدینةوطردھم  منذ اإلطاحة بداعش
أخبر بعض  ،٢٠١٨وفي مارس  ،وأعید فتح العدید من المتاجر والشركات 19،مدني إلى المدینة الف ٧٠٠

الظالم. ولكن ھناك مجال كبیر في أحیائھم بعد حلول  للتجولأنھم یشعرون بالراحة  CIVICالمدنیین 
ال تزال البیئة األمنیة متوترة. ویبلغ المدنیون وقوات األمن على حد سواء عن استمرار  ،وعموما ،للتحسین

20وجود الخالیا النائمة لداعش في شرق وغرب الموصل.  

 تیرالمخاتم اإلبالغ عن عدة أجھزة متفجرة محلیة الصنع وثماني ھجمات ضد  ،٢٠١٧تشرین األول  منذو
ھؤالء  د المراقبون أن داعش ربما استھدفیعتق ،بھذه الھجمات االدعاءاتتم تفي حین لم  21في الموصل.

لتعاونھم مع قوات األمن. تیرالمخا  

 
																																																													

.2018 اذارمع ضباط شرطة نینوى ، الموصل ،  CIVICمقابالت 17  
.2018 اذارمع ضباط شرطة نینوى وسكان الموصل ، الموصل ،  CIVICمقابالت 18  
	"،90	round	 ،"DTM	IOMشخًصا إلى الموصل. انظر  708،912) ، فقد عاد DTMوفًقا لمصفوفة تتبع النزوح في المكتب الدولي للھجرة (19

February	2018 ،
http://iraqdtm.iom.int/LastDTMRound/Round90_Report_English_2018_February_28_IOM_DTM.pdf في حین أن .

DTM من المفھوم أن العودة قد تمت بعد استعادة الموصل. ینوھذا الرقم ھو العدد اإلجمالي للعائد 2015 نیسانلعوائد منذ كانت تتبع ا ،  
كانون الثاني في الموصل  CIVICمقابالت 20 .2018 نیسان-  
یینھم من قبل وزارة الداخلیة لیكونوا ممثلین المختارون في العراق ھم قادة محلیون. عادة ما یكون المختار رئیس قریة أو حي في مدینة أكبر. یتم تع21

تار في أحیاء مورو ، القدس ، التمیم ، القادسیة خلھم. وقد وردت أنباء عن وقوع ھجمات ضد الم ھروان.نو 1-  
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 ً ن ولكن ال تزال غیر مستقرةتحساألمن والمدنیین: ت . العالقات بین ممثليثانیا  

 لالستخباراتاعتمدت قوات األمن بشكل كبیر على المدنیین كمصدر  ،خالل العملیات العسكریة في الموصل
والمواقع التي كان المدنیون  ،وھویة مقاتلي داعش ،التي استھدفت مواقع داعش ،على سبیل المثال ،لتوفیر

"قبل عام  ،٢٠١٨الیوم. وكما قال أحد سكان الموصل في مارس ى مستمر حتھذا التعاون و. فیھا موجودین
إرھابي ألن الشرطة كانت فاسدة وفي الیوم التالي سُنقتل أو نتعرض للتھدید. اي كنا قلقین من إدانة  ،٢٠١٤
22یتعاون الناس مع الشرطة ". ،اآلن  

بما في ذلك النزاعات في  ،شرطة نینوى لمعالجة مجموعة واسعة من المخاوف معالمدنیون  یتواصل ،الیوم
 ،وتوفیر الخدمات العامة ،وسرقة السیارات ،والسطو ،اراتوحوادث السی ،والعنف المنزلي ،المناطق

23وتسھیل تحركاتھم لیالً في حاالت الطوارئ الطبیة.  

 اذارعن حدوث تغییر ملحوظ في مواقف المدنیین. في  CIVICأبلغ ضباط شرطة نینوى الذین قابلتھم 
أي قوات أمن. كان ھناك جدار بین الناس  یقبللم  ،داعش"قبل  ،CIVICأخبر أحد الضباط  ،٢٠١٨

 ةرطلشا طضبا دریق 24"ش.عدامن  ماا صشخدون أن یعتقواکانون إذا نیدلماا ن فیبلغنآلاما االمدنیین وبیننا. 
ل.صولما في نألما نتحسی في میسھ نھأ دونیعتقو ونلتعاا ھذا  

باعتبارھا الجھة األمنیة الرئیسیة في المدینة بمزید من المساءلة عن إجراءات  شرطة نینوى ترسیخسمح 
كانون الثاني  و ٢٠١٧كانون الثاني بین عن الفترة ،CIVICقوات األمن تجاه المدنیین. قال ضابط شرطة لـ 

تم اعتقال اآلالف من األشخاص  ،من مدینة الموصل الحشد الشعبي"قبل أن یتم سحب قوات  ،٢٠١٨
زمان ن ومکا ونسجل ةرطلشا زکرم لیإ صلشخا ودنق االن فنحن ااماختفائھم على أیدي ھذه القوات. و

 في هالشتباا ببسب حیاناًأ زونیحتج لصولما طسوو رقش في وننیدلما نکا ،بیرلقا لماضيافي 25".توقیفھ
اآلن  قال ضابط آخر: " ،. وفي تعبیره عن الوضع الحاليسبیلھم ءخالإ لجأ نم زازالبتوا شعدال ھمءنتماا

لم نكن  ،إذا كان ھناك شخص ما مفقود ،في الماضي في المنطقة. ةالوحید ةاألمنی الجھة فنحن ،أفضل بكثیر
26الشخص ".ذلك  اعتقلنعرف من الذي   

إلى  واالستخباراتیةزیارات لألجھزة األمنیة  ةول تسجیل أیاأنھ یح CIVICأحد ضباط الشرطة أخبر 
أي مشتبھ  یقومون بتوقیفاألحیاء التي تسیطر علیھا وحدتھ. كما یسجل أسماء الضباط الذین یعتقلون أو 

. من غیر الجھاتحاول في وقت الحق التحقق من موقع األفراد الذین تحتجزھم أو تعتقلھم ھذه نو ،بھم
تم تفویضھا من قبل وزارة لكن یجب أن ی ،المتابعة داخل شرطة نینوىھذه الواضح مدى انتشار ممارسة 

الداخلیة. ویمكن لھذه الجھود الرامیة إلى زیادة الرقابة والمساءلة فیما یتعلق باالعتقال واالحتجاز أن تقلل 
مستوى من خطر االختفاء واالحتجاز التعسفي وبالتالي تحسین حمایة المدنیین. كما یشیر إلى تزاید 

قوات األمن.قبل االحتراف من   
																																																													

.2018 اذارمع أحد سكان الموصل ، الموصل ،  CIVICمقابلة 22  
.2018 اذارو كانون الثاني،  2017ل كانون االومع سكان الموصل وضباط شرطة نینوى ،  CIVICمقابالت 23  
.2018 اذارمع ضابط شرطة نینوى ، الموصل ،  CIVICمقابلة 24  
المرجع نفسھ.25  
المرجع نفسھ.26  
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عادة ما یتحمل المدنیون  ،نینوى خطوات إضافیة لتحسین عالقتھا بالمدنیین. على سبیل المثالاتخذت شرطة 
ویتم  ،ویمكن أن تتلف ممتلكاتھم ،حركتھم مقیدة تكونحیث  ،أثناء عملیات التطویق والبحثالعبأ االكبر

غالباً  ،ھذه العملیاتمن أجل تقلیل تأثیر القیود المفروضة على الحركة المدنیة خالل وانتھاك خصوصیتھم. 
بالفعل من أجل استعادة حریتھم في الحركة  تفتیشھمما یقوم ضباط الشرطة "بختم" أیدي األشخاص الذین تم 

ھذه الخطوات الحترام كرامة المدنیین یمكن أن تساعد في بناء ثقة إن  27على الرغم من اإلغالق المؤقت.
المجتمع في شرطة نینوى.  

بعد بروتوكوالت لتسجیل الحوادث التي تسبب فیھا ضباطھا أو قوات األمن األخرى  لم تضع شرطة نینوى
-في الموصل  سواء في نقاط التفتیش أو أثناء عملیات التطویق والتفتیش التي تؤثر على المدنیین أو  

یات لیس لدیھم بروتوكوالت للتخفیف من األضرار التي تحدث أثناء العمل ان شرطة نینوىممتلكاتھم. كما 
لم لم تتبن وزارة الداخلیة عملیات لمراجعة مثل ھذه الحوادث و ،من خالل التوعیة المجتمعیة. وحتى اآلن

28توجیھات أو تدریبات. ةبأی توص  

إلى جانب اتخاذ خطوات إیجابیة وملموسة من قبل  ،الحكومة العراقیةإن إعادة تشكیل قوات األمن من قبل 
 لضمانأن العالقات البناءة بین المدنیین وقوات األمن ضروریة تدل على وعي مشترك ب ،شرطة نینوى

عادة تنظیم إمن تنظیم داعش أو الكیانات المماثلة التي تمكن وتقلیص المساحة  المواطنیندعم الحصول على 
إن سوء معاملة  CIVIC ـل ،بمن فیھم كبار المسؤولین ،صفوفھا. قال العدید من ضباط شرطة نینوى

داعش في المدینة. ھؤالء  اعداد ارتفاعفي ل قوات األمن في الماضي كان عامالً مؤثراً المدنیین من قب
بما في ذلك االعتراف بأن المدنیین مصدر مھم  ،الضباط مصممون على تحسین معاملة الشرطة للمدنیین

"إن الموصل  ،جعل الموصل أكثر أماًنا. وكما قال أحد ضباط الشرطة بغرض یةخباراتتسمعلومات االلل
29وذلك ألن الناس یقدمون لنا معلومات عن داعش". ،أكثر أمنا  

 

سوف تستغرق بعض و ال تزال ھشةفإن الثقة بین المدنیین والشرطة  ،في حین أن ھذه التطورات إیجابیة
االعتقاد بأن المدنیین الذین بقوا في الموصل أثناء الحرب  . یواصل بعض ضباط شرطة نینوىلبنائھاالوقت 

: "لقد شاھد ضباط الشرطة CIVICعقید في شرطة نینوى لـ مؤیدیھم. وقال من ھم من أنصار داعش أو 
ال یزال بعض من یعمل في المناطق  ،العدید من األشیاء الفظیعة في ظل تنظیم داعش وخالل القتال. واآلن

30وھذا یمكن أن یؤدي إلى إساءة معاملة المدنیین ". ،ك في أن الناس یدعمون داعشالمحررة حدیًثا یش  

أو اإلبالغ عن  ،یحجم المدنیون عن مناقشة عالقاتھم مع قوات األمن بشكل علني والكشف عن ،من ناحیتھم
 وظفواوم مواطني الموصلاإلساءات التي قد یشھدونھا أو یتعرضون لھا على أیدي قوات األمن. وأكد أحد 

أن حاالت االعتداء على المدنیین التي یرتكبھا رجال  اكدوا ،المنظمات غیر الحكومیة العاملین في المدینة
أو یسیئون معاملتھم جسدیاً  لفظیافي الشوارع المدنیین  مثل ضباط الشرطة الذین یضایقون ،الشرطة تحدث

																																																													
المرجع نفسھ.27  
.2018 اذارمع ممثلي مدیریة تدریب وزارة الداخلیة ، بغداد والموصل ،  CIVICمقابالت 28  
.2018 اذارمع ضابط شرطة نینوى ، الموصل ،  CIVICمقابلة 29  
.2018 اذارمع ضابط شرطة نینوى ، غرب الموصل ،  CIVICمقابلة 30  
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المدنیون صامتین لتفادي االنتقام المحتمل من جانب أثناء االعتقاالت أو عملیات التحقق من الھویة. ویبقى 
 م منبأنھ موخوًفا من أن تؤدي التصریحات السلبیة حول سلوك الجھات األمنیة إلى وصفھ ،الجھات األمنیة

31لداعش. نیداعم  

: "بالطبع نحن على التعاون مع قوات األمن ردا،  CIVICلـ قال  ،أحد المدنیین الذین یعیشون في الموصل
وبأن قوات  ،ویبقى المدنیون خائفین من عودة داعش إلى الظھور 32ولكن فقط ألننا ال نملك خیاًرا". ،نتعاون

33األمن قد تنظر إلیھم على أنھم تابعون لداعش. إذا لم یتعاونوا.  

، قالت امرأة تعمل في لتحدید أعضاء داعش. كما أبلغ المدنیون عن عدم الثقة في عملیة الفحص األمني 
في تنظیم الدولة اإلسالمیة أو من  اأعضاء كانواالذین من بعض األشخاص  ،"في مكان عمليشرق الموصل 

إلى وظائفھم. لقد تمكنوا من الحصول على تصریح أمني وھم واعادكان لدیھم أفراد عائالت یدعمون داعش
 صالتن یكونوا قد دفعوا رشاوى أو استخدموا أ البدیعملون من جدید ". وھي تعتقد أن ھؤالء الزمالء 

34شخصیة إلجتیاز عملیة التدقیق.  

 

 ً . مخاوف الحمایةثالثا  

1. االعتقاالت بناء على معلومات المخبرین السریین   

استخدمت قوات األمن غربلة أمنیة لتحدید  ،خالل العملیات العسكریة الستعادة السیطرة على الموصل
بین السكان المدنیین. كان ھذا الفحص یتألف من فصل النساء والفتیات عن الرجال  أعضاء تنظیم داعش

القوائم الرسمیة  بالمقارنة معیفحصون ھویاتھم  ،عاًما فأكثر ١٦وبالنسبة للذكور الذین یبلغون  ،والفتیان
والقوات الحكومیة  ،جھاز االمن الوطنيوغیر الرسمیة ألعضاء داعش. ھذه القوائم من قاعدة بیانات 

والمخبرین السریین. ،نیوالمختار ،األخرى والقوات الموالیة للحكومة  

خارج مواقع الفحص  ھذه التدقیقاتھذه مخاوف الحمایة الرئیسیة. وقد جرت عملیة التدقیق االمني أثارت 
 ،فاعلة في العملیةوكذلك في المخیمات. شارك العدید من الجھات ال ،في مواقع سریة أو غیر رسمیة ،المعینة

 تدقیقعین"). تم غیر المرخص لھا والمخبرین (الذین یشار إلیھم أحیاًنا بالمخبرین "المقنّ البما في ذلك القوات 
د أفراد األسرة األمني  التدقیقاألفراد عدة مرات أثناء النزوح. وخالل احتجازھم أو توقیفھم أثناء  ، لم ُیزوَّ

تعرض  ،ووفقاً لمنظمات حقوق اإلنسان 35بمكان وجود الشخص المحتجز. بإیصال باالعتقال ولم ُیبلغوا

																																																													
.2018 اذارفي الموصل ، الموصل ،  ینمع موظفي المنظمات غیر الحكومیة والمقیم CIVICمقابلة 31  
.2018 اذارمع أحد سكان الموصل ، الموصل ،  CIVICمقابلة 32  
 تشرین الثاني مع المدنیین والعاملین في مجال المساعدات اإلنسانیة في المناقشات الخاصة بھم مع المدنیین ، أربیل والموصل ،  CIVICمقابالت 33

2017 -Mark	2018.  
.2018 اذارمع أحد سكان الموصل ، الموصل ،  CIVICمقابلة 34  
.2017، مع المدنیین ، عمال اإلغاثة ، وموظفي األمم المتحدة  CIVICمقابالت 35  
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عاماً والذین یشتبھ في انتمائھم لتنظیم داعش إلى االعتقال  ١٨بعض الرجال والفتیان الذین تقل أعمارھم عن 
36التعسفي واالختفاء القسري واإلیذاء اللفظي والجسدي وعملیات القتل خارج نطاق القضاء.  

تماد المستمر للجھات األمنیة في الموصل على المخبرین السریین لتحدید ھویة المشتبھ بھم من ال یزال االع
أكد أن ھذه الممارسة مازالت تعمل. یفھم  CIVICداعش مصدر قلق. كل ضابط شرطة من نینوى قابلتھ 

خرى أو بعض الضباط المخاطر التي یتعرض لھا المدنیون وقد یقومون بمراجعة المعلومات مع مصادر أ
یواصل ضباط آخرون إلقاء القبض على المدنیین  ،یطلبون عدة شھود قبل اعتقال أحد المشتبھ بھم. ومع ذلك

فقط على أساس المعلومات الواردة من المخبرین السریین. وقال أحد الضباط في غرب الموصل "كثیر من 
فإنھم یتصلون بي. سنحیط المنطقة  ،جریمةقامبأو  یاالناس لدیھم رقم ھاتفي. إذا كان شخص ما داعش
شخص أو شخصین یتصلون بنا. إذا أخبرونا عن بنثق  ،وسنقوم بإلقاء القبض على الشخص. في كل شارع

مختلفة ضابط آخر یعمل في منطقة  37”نذھب ونعتقل الشخص ونأخذه إلى مركز الشرطة.  ،شخص ما
فإننا نجمع كل شخص في  ،تفتیشالوتطویق العندما نجري عملیات “ ،CIVICلـ قال ،غرب الموصل 

غیر مرئیین  المخبرونات. نحن نستخدم المخبرین. منھم الھویسنة. نأخذ  ١٦جمیع الرجال فوق  ،المدرسة
ینظر [المخبرون] إلى الناس ویعطوننا إشارة إذا عرفوا  ،ومن خالل نافذة ،ألي شخص. إنھم یختبئون

38شخًصا بأنھ داعش. ثم نعتقلھم ".  

حق األشخاص المشتبھ بھم في معاملة إنسانیة عادلة مكفول بموجب فان  ،األمن ضروريفي حین أن 
العراقي االعتقال بدون  ةالجنائیقانون االجراءات القانون العراقي والدولي وغیر قابل للتفاوض. یحظر 

 ٢٤كذلك على وجوب مثول المشتبھ بھم أمام القاضي خالل  ھذا القاونینص و 39مذكرة توقیف قضائیة.
أصدرت وزارة الداخلیة ورئیس الوزراء العبادي أوامر  ،٢٠١٧وآب  تموزفي  40ساعة من اعتقالھم.

41القبض. القاء بتذكیر السلطات بضرورة الحصول على مذكرات اعتقال قبل  

تثیر ممارسة اعتقال األفراد استناداً إلى معلومات المخبرین السریین مخاوف كبیرة. قد یتم اتھام األفراد من 
النزاعات أو ، نزاعات حول االرض العائلیة ،قبل أفراد المجتمع بشكل خاطئ بسبب النزاعات القبلیة

الشخصیة بدالً من األدلة على الجرائم. ومن المرجح أن یواجھ األفراد الموقوفون فترة احتجاز مطولة قبل 

																																																													
شخصاً  3838، أفاد المقرر الخاص المعني بحاالت اإلعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفیة أنھ تم احتجاز  2017 تشرین الثاني في 36

ءات موجزة أو مزعومین من داعش في الموصل بمفردھم. انظر "بیان نھایة الزیارة للمقررة الخاصة المعنیة بحاالت اإلعدام خارج القضاء أو بإجرا
،  2017اإلعدام التعسفي خالل زیارتھا إلى العراق" ، تشرین الثاني 

http://www.ohchr.org/en/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx؟NewsID=22452&LangID	=	E انظر أیضاً ھیومن رایتس .
،  2017 حزیران 24وصل" ، مكبلة األیدي ، نفذت في محیط الم الحاالت ووتش ، "العراق: العثور على العشرات

https://www.hrw.org/news/2017/06/05/iraq-dozens-found-handcuffed أعدم حول الموصل -  
.2018 اذارمع قائد شرطة نینوى ، الموصل ،  CIVICمقابلة 37  
المرجع نفسھ38  
عتقالھ إال بموجب أمر قضائي صادر عن قاٍض أو من قانون اإلجراءات الجنائیة على ما یلي: "ال یجوز القبض على شخص أو ا 92تنص المادة 39

).2010 اذار 14معدل في ال،  1971لعام  23محكمة أو في حاالت أخرى على النحو المنصوص علیھ في القانون". (قانون اإلجراءات الجنائیة رقم   
من قانون اإلجراءات الجنائیة. 123المادة 40  
،  name=News&file=article&sid=2604؟http://www.moi.gov.iq/index.php،  2017 حزیران 1بیان من وزارة الداخلیة بتاریخ 41

54366	=	Jimare؟ Detail.aspx	/	  /AR	//www.nrttvcom	http:،  2017أغسطس  6ومن رئیس الوزراء في   
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وخالل تلك  42اإلكراه.المحاكمة في منشآت مكتظة حیث یوجد خطر التعرض لسوء المعاملة واالعتراف ب
من غیر المرجح أن تتمكن األسر من التواصل مع المحتجزین. كما تعرض ھذه الممارسة المخبرین  ،الفترة

السریین للخطر حیث قد یواجھون ھجمات من قبل أفراد أسر المعتقلین باالنتقام لتعاونھم مع الشرطة. 
وال  ،وانعدام الثقة داخل المجتمع ،اه قوات األمنتولد ھذه الممارسة مشاعر الظلم واالستیاء تج ،باختصار

ؤدي أي منھا إلى المصالحة.ت  

 

2. التمییز ضد عائالت أعضاء داعش المشتبھ بھم   

معرضون بشكل خاص للخطر في البیئة األمنیة  داعشفي عضاء من یشتبھ بكونھم أون لمباشراألقارب ال
اتخاذ إجراءات عدم الحالیة. ویتراوح موقف قوات األمن تجاه ھؤالء المدنیین من مضایقتھم الفعلیة إلى 

لداعش غیر قادرة أیضا  ونتابع مزعم أنھعائالت من یُ إن عندما یواجھون إساءة المعاملة من قبل المجتمع. 
أو  ھاأو تجدیدالمطلوبة حالیا للحصول على الوثائق المدنیة تصریح األمني على الحصول على وثائق ال

ھا خالل الحرب بموجب القانون وتعویضات من الحكومة عن الخسائر التي تكبدللحصول على لتقدیم ل
العراقي.  

داعش إلى أنھم ال یسعون إلى حمایة عائالت أعضاء تنظیم  CIVIC لـ أشار ضباط شرطة نینوى
 المجتمعین من عداء أفراد المجتمع اآلخرین. قال أحد ضباط الشرطة: "ھناك بعض التوترات بین المزعوم

وأحیاًنا ال یفعل ذلك. إذا عاد أفراد العائلة إلى الحي لمدة  ،وعائالت داعش. یقبل المجتمع أحیاًنا أفراد العائلة
 ،فسوف یعودون إلى المخیمات. إنھم ال یأتون إلینا ،وكان الجیران یعاملونھم بشكل سیئ ،یومین أو ثالثة أیام

43بل سیذھبون إلى المخیمات ألنھم ال یریدون أن یجعلوا المشكلة أسوأ.  

ازل بأنھا "منازل ورد أن الشرطة االتحادیة حددت بعض المن ،بعد وقت قصیر من استعادة مدینة الموصل
بما في  ،المنازل أو حرمانھا من الخدماتاحتالل ھذه  اوالجدران  وضع عالمات علىداعش" عن طریق 
تشیر الى ان تقاریر الفي حین أن و 44المساعدة اإلنسانیة.الحرمان من فضالً عن  ،ذلك الكھرباء أو الماء

ال  اتأكد ضابط شرطة نینوى في غرب الموصل أن ھذه الممارس ،الیوم مثل ھذه الممارسات اقل تكرارا
عن القصاص من قبل أفراد المجتمع قائالً: "ال تزال ھناك عائالت تزال تحدث. وقد تغاضى ھذا الضابط 

لداعش في المدینة وما زال الناس یكتبون على منازلھم. ال أشعر بالسوء حیال ذلك. ھذه العائالت لم تفكر 
وتعلیمھم  ،فقد أطفالنا مستقبلھم ،في المجتمع عندما دعمت داعش واحتلت الموصل. لقد عانینا جمیعا

45ونھبوا المنزل ودمروھم ". ،فقد انتقم الناس ،. دمروا المدینة. إذا كان المنزل فارًغازلھماومن  

																																																													
،  2017انظر ھیومن رایتس ووتش ، "عدالة معیبة: المساءلة عن جرائم داعش في العراق" ، كانون األول 42

https://www.hrw.org/sites/default/files/report_pdf/iraq1217web.pdf  
.2018 اذارمع ضابط شرطة نینوى ، الموصل ،  CIVICمقابلة 43  
،  2018شباط  15داعش مرفوضة ،" مع ھیومن رایتس ووتش: "العائالت في العراق التي ُزعم أنھا تربطھا عالقات44

https://www.hrw.org/news/2018/02/15/families-iraq-alleged-isis-ties-denied مساعدة -  
.2018 اذارمع ضابط شرطة نینوى ، غرب الموصل ،  CIVICمقابلة 45  



14	
	

ً داعش تقوم قوات األمن في بعض األحیان بمضایقة عائالت أعضاء تنظیم  ،من جانبھا  المشتبھ بھم. طبقا
كل  في المنزلسنقوم بالبحث  ،"عندما تكون العائلة ما زالت في المنزل ،شرطة نینوى ينفسھ ف ضابطلل
  46دون إشعار مسبق." ،في كل ساعة من النھار أو اللیل ،یوم

" كشكل للتحرشألسباب أمنیة ولیس "یجب ان یستند  منازل أشخاص یشتبھ في أنھم داعش فيالبحث إن 
او افراد عائالت اعضاء فعلیین  داعشمن یشتبھ بانتمائھم لمن أشكال العقوبة. یجب أال یكون أفراد عائالت 

فإن مثل ھذه  ،أفعال ارتكبھا آخرون. وعالوة على ذلكفي داعش، یجب اال یتم تحمیلھم مسؤولیة 
الجھود المبذولة على مستوى  الحباطاستغاللھا من  وتمكنتثیر االستیاء تجاه قوات األمن سالممارسات 

مع المحلي.دماج على مستوى المجتنالمصالحة الوطنیة وإعادة اإل  

من  ياألمن التصریحالمشتبھ بھم ُیحرمون بشكل روتیني من  داعشفإن أقارب أعضاء  ،باإلضافة إلى ذلك
ولكن  ،جھاز األمن الوطنيمن قبل  التدقیقبعد قبل جھاز األمن الوطني. عادة ما یتم تسلیم التصریح األمني 

 التدقیقالمشتبھ بھم سوف یفشل في  اعشدأي شخص لدیھ قریب مباشر یظھر اسمھ في قائمة من أعضاء 
47األمني. صریحویكون غیر قادر على الحصول على مستندات التاألمني   

مطلوب ان التصریح االمني لھ آثار بعیدة المدى. األمني  التصریحوثائق  الحصول على امكانیةعدم 
والزواج وشھادات الطالق  والوفاةالوالدة شھادات مثل بطاقات الھویة و ،للحصول على الوثائق المدنیة

 داعشحكمھا في مناطق  عاشتجمیع العائالت التي  إنوبطاقات الرعایة االجتماعیة وجوازات السفر. 
 ً األفراد الذین ال یحملون بطاقة ھویة صالحة أن حریة حركتھم ویرى وثیقة مدنیة أو أكثر. تفتقد  ،تقریبا
شخص جدید ھناك "إذا كان  ،داخل الموصل. وكما قال أحد الضباط تجولواألنھم عرضة لالعتقال إذا  ،مقیدة

المنطقة. إذا لم یكن لدى أحد  ولن نعیدھا إال عندما یغادر منھفسوف نطلب ھویتھ. سنأخذھا  ،یزور الحي
فسیكون الشخص  ،. إذا لم یفعلوا ذلكیةالتعریف الوثائقفسنتصل بعائلتھ إلحضار  ،األشخاص بطاقة ھویة

یمكن اعتبار األطفال الذین تم رفض  48وسوف نتحقق مع المختار وقد نرسلھ إلى الشرطة ".مشتبھاً بھ 
یتمكن النساء اللواتي ال  تتمكنشھادات میالدھم عدیمي الجنسیة وغیر قادرین على االلتحاق بالمدرسة. وال 

ما لم ُیمنحن تزوجن مرة ثانیة ان یأن یرثن ممتلكاتھن أو من  ازواجھنلى شھادات وفاة من الحصول ع
أو  ،لحصول على وظائف أو مزایا الرعایة االجتماعیةالتقدم بطلب لمطلوبة  ةالمدنی الوثائقان كما  الطالق.

أخرى. كثیرةأشیاء وأو بیع سیارة  ،أو التسجیل في الشرطة في أحد األحیاء ،استئجار منزل  

بالتعویض بموجب القانون فان الحصول على التصریح االمني من شروط المطالبة  ،وعالوة على ذلك
العملیات اخطاء المعنون "التعویض عن ضحایا  ،)٥٧(القانون رقم  ٢٠١٥وتعدیلھ لعام  ٢٠العراقي رقم 

 الذي یقدم المساعدة المالیة لضیاع األرواح واإلصابات واألضرار في ،اإلرھابیة" والعملیاتالعسكریة 

																																																													
المرجع نفسھ.46  
.2018 اذارو شباطمع عمال اإلغاثة ، أربیل ،  CIVICمقابالت 47  
.2018 اذارمع ضابط شرطة نینوى ، الموصل ،  CIVICمقابلة 48  
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والبیشمركة الذین لقوا  ،الشعبيالحشد  ،فضال عن تقدیم المساعدة ألسر قوات األمن العراقیة ،الممتلكات
49حتفھم خالل العملیات.  

قد  بعناصر داعشلمقدمي الطلبات بسبب عالقاتھم العائلیة األمني  تصریحوثائق العلى  عدم الحصولإن 
أن تحتجز األفراد المشتبھ في ارتكابھم جرائم جنائیة حكومة العراق یكون بمثابة عقاب جماعي. یجب على 

 لتصریحمحاكمة العادلة. اإلنكار الكامل لو بغرض الكل على حدة تحت طائلة المساءلة وفقاً للمعاییر الدولیة 
یاتھم ألقارب أعضاء تنظیم داعش المشتبھ فیھم ھو منع عدد ال یحصى من المدنیین من إعادة بناء حاألمني 

جھود السالم والمصالحة طویلة األجل.قد یؤدي الى اعاقة مما  ،وتعریضھم للتھمیش وسوء المعاملة  

 

3. النساء تفتیشاستخدام المدنیین ل   

" مدنیات متطوعاتقامت قوات األمن أحیاًنا بتعیین " ،خالل العملیات العسكریة ضد داعش في الموصل
خاصة بعد أن بدأ أعضاء  ،نساء مدنیات أخریات (ال یمكن لرجال الشرطة تفتیش النساء) اتلتفتیشغیر مدرب

.أنھم نساء لتنفیذ ھجمات انتحاریةتنظیم داعش یتنكرون على   

تفتیش بسبب عدم وجود الإلجراء عملیات  یات" مدناتوتستمر ھذه الممارسة المتمثلة في استخدام "متطوع
عملن مع ألویة الطوارئ التابعة لشرطة نینوى. أبلغ العدید من ضباط شرطة نینوى عن إناث یشرطة  ضباط

. تفتیشھنال یمكننا  ؛حیث أشار أحدھم إلى "أننا نواجھ مشاكل مع النساء. ال یمكننا فعل أي شيء ،ھذا القلق
 انساءیسألون ما بأنھم عادة  CIVICبعض ضباط الشرطة أخبروا  50".إناث شرطة ضباط"لیس لدینا 

-أخریات مدنیات  –مختار ال" أو زوجة ات"متطوع  مشبوھات".النساء ال" للقیام بتفتیش   

یجب تجّنب مطالبة المدنیین بتنفیذ المھام األمنیة ألن المدنیین قد یشعرون باإلكراه من قبل قوات األمن 
عرض بعضھم إلى مخاطر جسدیة توقد ی ،ھم غیر مدربین لمثل ھذه المھامانف ،"للتطوع". عالوة على ذلك

وینبغي  ،كبیرة. ویتم تدریب النساء اللواتي یخدمن حالیاً كضباط شرطة في نینوى على مثل ھذه الواجبات
في عملیة ضباط شرطة من االناث  مدنیات. إن إدراجالنساء تفتیش الل إدراجھن في عملیات شرطة نینوى

د من ھدف شرطة نینوى للوفاء بواجباتھم األمنیة وحمایة ویزی ،سیظھر االحترام لكرامة المدنیین التفتیش
المدنیین في الموصل.  

 

لمتضررةعدم التعویض عن المنازل المدمرة وا .4  

																																																													
وتم تعدیلھ  2009شأن التعویض عن ضحایا العملیات العسكریة واألخطاء العسكریة واإلجراءات اإلرھابیة في أواخر عام ب 20صدر القانون رقم 49

.2018 اذارمع سكان الموصل وضباط الشرطة ، الموصل ،  CIVIC. مقابالت 2015في عام  57كقانون   
.2018 اذارمع ضابط شرطة نینوى ، غرب الموصل ،  CIVICمقابلة 50  
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منزل قد دمرت أو تضررت خالل العملیات العسكریة في  الف ٢٠قدرت األمم المتحدة أن حوالي 
اضطر العدید من األشخاص الذین فقدوا  52غرب الموصل.المدینة القدیمة ثلث ھذه المنازل في 51الموصل.

٪ ٧٦أفاد  ،عن أھم حاجز للعودة وامنازلھم إلى البقاء في مخیمات النازحین في محافظة نینوى. عندما سئل
من األشخاص النازحین حالًیا في مخیمات محافظة نینوى أن منازلھم األصلیة تضررت جزئیاً أو تعرضت 

 ،وأحیاناً في أجزاء أخرى من المدینة ،ض الناس یستأجرون البیوتبع 53ألضرار بالغة أو دمرت بالكامل.
 54وال سیما أولئك الذین فقدوا أسباب رزقھم بسبب النزاع. ،لكن اإلیجار أصبح مكلفاً للغایة بالنسبة للكثیرین

 ،٢٠١٨تواصل المخیمات حول الموصل استقبال القادمین الجدد. بین كانون الثاني وآذار  ،ونتیجة لذلك
وأشار  ،من األشخاص الذین وصلوا إلى مخیمات الموصل إلى أسباب مالیة واقتصادیة ٪٤٨،٤ار أش

55كسبب للمجيء إلى المخیم. ضررةمتإلى منازل مدمرة أو  ٪ ٢١،٧  

یحق  ،٥٧و  ٢٠ال تزال المساعدة المقدمة إلى ھذه األسر المتضررة محدودة للغایة. بموجب القانونین 
أعادت لجنة  ،للمدنیین المطالبة بتعویضات عن منازلھم المدمرة أو المتضررة. وفي وقت سابق من ھذا العام

لم  ،لكن حتى اآلن ،التعویضات فتح المكاتب في الموصل وبدأت في قبول المطالبات وفًقا لھذه القوانین
اجتمع المؤتمر الدولي  ،٢٠١٨ شباط تخصص الحكومة أي أموال لدفع المطالبات التي تم التحقق منھا. في

ملیار دوالر من الدعم  ٣٠إلعادة إعمار العراق في الكویت للنظر في احتیاجات إعادة اإلعمار وحشد 
ملیار دوالر المطلوبة إلعادة اإلعمار في جمیع  ٨٨ھذا المبلغ ال یرقى إلى ما یقدر بمبلغ  56الدولي للعراق.

57أنحاء البالد.  

 

اتستنتاجالا  

																																																													
مبنى متضرًرا  6،882٪) و 24مبنى لحقت بھا أضرار بالغة ( 8233٪) ، و 24مبنى تم تدمیرھا ( 4773، حددت األمم المتحدة  2017آب  في51

قع في المدینة القدیمة. باإلضافة إلى ذلك ، حددت األمم تتكان تلك المبانيمن  7620مبنى. حوالي  8888٪) ، لیصبح المجموع 35بشكل معتدل (
،  2017تشرین األول  13، تم النشر في  2017أغسطس  4موقًعا للجسور والطرق المتضررة. انظر تحلیل الصور ،  317المتحدة 

http://unhabitatiraq.net/mosulportal/wp-content/uploads/2017/07/170713_Damage-Assessment.pdf  
من المباني  16000منزل من أصل حوالي  5000أن ما یقرب من ثلث المنازل في المدینة القدیمة (أكثر من  ھابیتاتوجدت ھیئة األمم المتحدة 52

یولیو  8، "تقییم األضرار المتعددة القطاعات" ،  Habitat	UNالسكنیة) قد دمرت بالكامل أو تعرضت ألضرار بالغة نتیجة لعملیات االستعادة. انظر 
2017 ،  

، "استطالع نوایا ، الجولة الثانیة  REACHانظر 53 ،  2018كانون الثاني  - 2017كانون االول مخیم النازحین الوطني ،"  -
http://www.reachresourcecentre.info/system/files/resource-

documents/reach_irq_report_cccm_intentions_survey_january_2018.pdf  
.2018 اذارمع عمال اإلغاثة ومنظمات الحمایة ، الموصل ،  CIVICمقابالت 54  
كانون الثاني  12: العراق: معسكرات الموصل مراقبة الوافدین الجدد ، CCCMأنظر 55 ،  2018 اذار 10 -

https://data2.unhcr.org/en/documents/details/62509  
، العراق  Flash	Daily	ECHOانظر 56 ،  2018 شباط 15الكویت إلعادة إعمار العراق ، في ولي المؤتمر الد -

http://erccportal.jrc.ec.europa.eu/ECHO-Flash/ECHO-Flash-List/yy/2018/mm/2  
قل سنوات على األ 10تقدر تقدیرات األضرار والخسائر التي أجرتھا وزارة التخطیط وتحلیلھا من قبل البنك الدولي أن إعادة اإلعمار سوف تستغرق 57

،  2018 شباط" ، 2018ملیار دوالر. انظر "خطة االستجابة اإلنسانیة  88وتكلف أكثر من 
https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/documents/files/iraq_2018_

hrp.pdf  
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وبعض الجھات األمنیة على المستوى المحلي تعلم أن احترام حقوق حكومة العراق إن أعلى مستویات 
المدنیین وكرامتھم أمر ضروري لتحقیق استقرار الوضع في الموصل. ھذا االعتراف المتزاید ھو سبب 

بین المدنیین والدولة. یجب ال یزال ھناك الكثیر الذي یتعین القیام بھ إلعادة بناء العالقة  ،للتفاؤل. ومع ذلك
وضمان عدم اعتقال المدنیین  ،على قوات األمن حمایة المدنیین من ھجمات الثأر واالنتقام لداعش

لمناقشة مخاوف الحمایة. وقد تختبر االنتخابات في أیار  ،وخلق فضاءات للحوار ،واحتجازھم بشكل تعسفي
ع ضحیة العنف بدوافع سیاسیة أو في تصاعد أیضا قدرة قوات األمن على حمایة المدنیین من الوقو

التوترات بین مختلف األحزاب والفصائل العراقیة.  

 

التوصیات  

إلى حكومة العراق:  

.٥٧/٢٠١٥ورقم  ٢٠/٢٠٠٩تخصیص أموال لتنفیذ قانوني التعویض رقم  •  

 

إلى وزارة العدل:  

 ،لداعش مفترضةالبغض النظر عن االنتماءات  ،التحقیق في جمیع الجرائم المزعومة ضد المدنیین •
أنھم مسؤولون إجرامیاً  سیثبتوفقا للمعاییر الدولیة للمحاكمة العادلة. ویجب مقاضاة أولئك الذین 

وتعویض الضحایا إذا لزم األمر. ،بشكل مناسب  

 

إلى وزارة الداخلیة:  

 ءثناأ المدنیة تلممتلکارامیدتو تإلصاباوا ةفاولا تحاال لتوثیق ليوالأ الحادث ریرتق دعتماا •
تسلسل و ،متىو ،أینو ،ماذاو ،یجب أن یتضمن التقریر معلومات مثل منألمنیة. ا تلعملیاا

واإلجراءات التي تم اتخاذھا بعد العملیات ألغراض التخفیف والمشاركة المجتمعیة. یجب  ،األحداث
وتحدید التوجیھات و / أو التدریبات  على وزارة الداخلیة تحلیل االتجاھات التي تؤثر على المدنیین

الجدیدة للحد من األضرار المدنیة.  
 راءاتإلجا لقانون قیةرالعا ألمنیةا لفاعلةا تلجھاا جمیع بجان نم رلمستما لالمتثاا نضما •

تأكد من إخطار العائالت بعد الو اعتقال رمأ دونب صشخل أي عتقاا دمع كلذ في بما ،لجنائیةا
االعتقال.  
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األمني. یجب أن تستند  ریحتوفیر مبادئ توجیھیة موحدة لمراجعة طلبات الحصول على وثائق التص •
قرارات الموافقة على ھذه الطلبات أو رفضھا على المسؤولیة الجنائیة الفردیة. یجب أن تنتھي 

حاالت النكران الشاملة على أساس العالقات األسریة مع داعش.  
.داعشب على حمایة المدنیین في بیئة ما بعد من التدریضمان تلقي قوات األ •  
على مھام الشرطة. اتالمدرب للضباط االناثدعم النشر المسبق  •  

 

إلى شرطة نینوى:  

المشتبھ بھم أو  داعشالتوقف عن ممارسة عملیات التفتیش التعسفیة ألفراد عائالت أعضاء  •
الفعلیین. إصدار توجیھات إلى جمیع الضباط بأن تفتیش المنازل ال یمكن أن یتم إال بناء على سبب 

الی محتمل ووفقاً للقانون العراقي. یجب أن یتم إحالة أولئك الذین ال یتبعون مثل ھذه التوجیھات 
لتدابیر التأدیبیة.ا  
یجب  ،. كجزء من جھود الحمایة االستباقیةینوالمدنی االمنیة اتالقو بینالمشاركة في حوار منتظم  •

-على شرطة نینوى الدخول في حوار منتظم مع المجتمعات  -الرجال والنساء على حد سواء   لتقییم  
المخاطر األمنیة من أي تواجد متبق لداعش واالستماع إلى المخاوف الناشئة عن االنتھاكات من قبل 

بین المجتمعات. إن المشاركة المجتمعیة المنتظمة والتدابیر االستباقیة قوات األمن أو التوترات 
بناء الثقة الیولكن أیضا  ،لمعالجة الشواغل المتعلقة بالحمایة لن تؤدي فقط إلى تعزیز سالمة المدنیین

بین الدولة والسكان. ال ینبغي أن یؤدي االرتباط بالمجتمعات المحلیة إلى تعریض المدنیین للمخاطر 
خوف من االنتقام.الو إلحاق األذى بھم. یجب تشجیع المدنیین على إثارة مخاوف الحمایة دون أ  
 لمدنیینا مع لتفاعلا لدعم ىنینو لشرطة لتابعةا ارئلطوا فرق مع اتبرمداناث  شرطة طابضنشر •

ورة.لضرا عند اتلمدنیا شتفتیو  
طوارئ تابعة لشرطة نینوى. عند  فوجتعیین وتدریب ضباط الشرطة كضباط اتصال مدنیین في كل  •

أو تعیین شخص  ،تضمین ضباط اتصال مدنیین داخل الوحداتو،والتفتیشإجراء عملیات التطویق 
في الوحدة للقیام بھذا الدور. وینبغي أن یكون ضابط االتصال المدني ھو نقطة االتصال األولیة مع 

قة إیجابیة بین المدنیین وقوة المنطقة التي یجري تفتیشھا ویسعى إلى الحفاظ على عال سكان
الشرطة. وقد یتلقى ضابط االتصال ھذا أیضاً جمیع الشكاوى واالدعاءات المقدمة من المدنیین 

ومعالجتھا.  
 

إلى مجتمع المانحین:  

یة.عراقتمویل النداء اإلنساني لألمم المتحدة من أجل العراق ودعم جھود إعادة إعمار الحكومة ال •  
لضحایا الحرب  2005التأكد من أن صندوق مارال روزیكا الممول من الوالیات المتحدة لعام  •

واستعادة سبل كسب  ،والذي یقدم المساعدة إلعادة بناء المنازل التي دمرت في الحروب ،العراقیین
متاح ألولئك الذین عانوا من خسائر أثناء القتال ضد داعش. ،وتوفیر العالج الطبي ،الرزق  





RECOGNIZE. PREVENT. PROTECT. 

T  +1 202 558 6958

E  info@civiliansinconflict.org
civiliansinconflict.org

بخصوص مركز المدنيين في الصراع 
مهمتنا هي العمل مع الفاعلين المسلحين والمدنيين في الصراع لوضع وتنفيذ حلول لمنع وتخفيف الضرر المدني.

يأخذنا عملنا من منازل المدنيين في مناطق النزاع النشطة إلى قاعات السلطة في جميع أنحاء العالم حيث يتم اتخاذ القرارات التي تؤثر على حياتهم. نحن نوثق األذى الذي يلحق 
بالمدنيين ونحلل أسبابه. نحن ننصح أطراف النزاع بأدوات عملية لمنع األضرار المدنية واالستجابة لها. نحن ندعو إلى اعتماد وتنفيذ حلول للمشاكل التي نحددها ونشجع الجهات 

الفاعلة العسكرية على وجه التحديد على تتبع والتحقيق والتعويض عن األذى الذي تسببه. ثم نقدم خبرتنا الفنية لتنفيذ حلول الحماية المقترحة. وفي الوقت نفسه، نعمل مع 
شركاء المجتمع المدني والمجتمعات المحلية لتمكين المدنيين من رفع أصواتهم والدفاع عن حماية أنفسهم.

كتبت هذه الورقة من قبل الباحثة في CIVIC–العراق، كارولين باودوت، ونقحها كل من سحر محمد علي مديرة الشرق االوسط وشمال افريقيا وبايبرهندريكس وكايت رايلي
. لمزيد من المعلومات حول عمل CIVIC في العراق، يرجى االتصال بمدير مركز CIVIC في العراق،

.aalassaf@civiliansinconflict.org علي العساف،على


